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ﺳﺨﻨﻮری و ﻓﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻟﺬا
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ.

دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ:
در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را در داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ٔ ﻧﺎآرام ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﺘﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ دودﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺟﯿﺐ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﺎ در ﺟﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ژﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻮری را ادا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮردﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﺷﻮر و ﺣﺮارت ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
از آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺣﺮارت و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن و ﺑﺎ
ﺣﺮارت ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﺷﻮر و ﺣﺮارت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ آنﻫﺎ را از
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ:
ً
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﮑﺒﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ داﺋﻤﺎ از ﺧﻮد در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدن و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﻪ و دل ﺳﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد درسﻫﺎی زﯾﺎدی را
ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ و از
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی دوری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻋﺒﻮس و ﺑﺎ اﺧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
اﮔﺮ ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺶدار ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻣﻨﻌﻄﻒ و دﻟﮕﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺣﺲ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺷﻤﺎ ﻋﺼﺎی ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪام در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرﯾﺪ:
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ ً ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان و دﺳﺖﭘﺎﭼﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺣﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﺮس را اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ اوﺿﺎع و
ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻒ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻗﺘﺪار و ﺻﻼﺑﺖ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﻼم ﺷﻤﺎرا درﺑﺮ دارد ﻟﺬا در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﻮز ﻧﮑﻨﯿﺪ:
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ﺑﺪون ﻗﻮز و ﺻﺎف ﺑﯿﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻗﻮز ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس و دﺳﺖﭘﺎﭼﮕﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﻤﺎ ﺻﺎف و در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﺷﻤﺎرا
رﺳﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎردارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﮑﯿﻪ دادن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

