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چگونه به سخنران حرفه ای تبدیل شویم؟
تهیه مطلب: مریم فتح الهی - تیم تحریریه مدیرسبز

از  برای بهبود و موثر بودن سخنان خود می توانید  اگر شما یک سخنران هستید، 

نکات زیر استفاده کنید:

1. چگونه مکالمه را آغاز کنیم
برای آغاز یک سخنرانی، اصوال در چهار دقیقه اول یک ارتباط، 90 درصد از شخصیت 

ما در ذهن مخاطبان شکل می گیرد. بنابراین خیلی مهم است با راهکارهای مناسب 

مانند: پرسیدن یک سوال یا ارائه یک عقیده، آشنا شده و از آن ها در ارتباطات خود 

استفاده کنیم.

2. چگونه با دیگران گفتگو کنیم
به طورکلی افراد با خصوصیات و ویژگی های مشترک جذب یکدیگر می شوند. باید از 
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کلمات من، برای من و مال من را از صحبت هایتان حذف کنید و از کلمات شما، 

برای شما، مال شما استفاده کنید. باید سوال های کلیدی و موثر بپرسید که منجر 

به بیشتر توضیح دادن مخاطب درباره  موقعیت و تحصیالت و… شود.

3. چگونه می توان در اولین برخورد تاثیر مثبت را ایجاد کنیم
برای ایجاد یک سیگنال مثبت و خوشایند در ذهن مخاطب، لبخند زدن را فراموش 

نکنید. یک لبخند نشان دهنده این است که: »من از دیدن شما خوشحالم و شما را 

قبول کرده ام.«

4. چگونه می توان مخاطبان را به صحبت های خود عالقه مند کرد
برای جذب افراد به صحبت  های خود باید درباره اولویت ها و موضوعات موردعالقه 

آن ها صحبت کنید. استفاده نکردن از این موضوع دقیقا علت اصلی شکست افراد 

در برقراری ارتباط است.

5. چگونه می توان موردقبول همه واقع شد
یکی از خصوصیات سخنران های جذاب، انعطاف پذیری در موقعیت های گوناگون 

است. این انعطاف پذیری را می توان موافقت با واقعیت نقد و سپس بیان نظر 

دانست. می توان با موافقت کردن نقد دیگران نظرات خود راه هم بیان کنیم.

6. چگونه می توان فضای مثبتی برای خود ایجاد کرد
هنگام سخنرانی های خود پرشور و شوق باشید و از دیگران انتقاد نکنید. کلماتی 

قدرتمند که می توانید در صحبت های خود بکار ببرید شامل: عشق، کشف، آسان، 

پول، جدید، امنیت، ضمانت و…

و کلمات یا عباراتی مانند: البته، باید، سعی خودم را خواهم کرد، حقیقتا، با احترام 

و… که از اعتبارات شما کم می کند را باید حذف کرد.
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در سخنرانی، عبارات منفی را به مثبت تبدیل کنید. در این خصوص می توان به جای 

انتقاد از دیگران به دلیل شکستی که متحمل شده اند، آن ها را به  خاطر تالششان 

در جهت پیشرفت تحسین کنید.

7. چگونه با ترس روبه رو شویم
یک  به غیراز  نیست  چیزی  ترس،  کنید.  ایجاد  خود  فکر  در  نگرانی  و  ترس  نباید 

واکنش فیزیکی در نتیجه فکر کردن به موضوعی که نمی خواهیم اتفاق بیافتد.

8. چگونه با مخاطبان زن  گفتگو کنیم
در بحث های خانم ها شرکت کنید و منتظر زمان صحبت نباشید. باید در صحبت ها 

دوستانه و صبورانه با آن ها برخورد کنید. در هنگام گوش دادن احساسات خود را 

در چهره تان نمایان کنید. در صحبت هایتان خیلی سریع به راه حل ها و نتیجه ها 

اشاره نکنید و موضوعی را تحمیل نکنید.

9. چگونه با مخاطبان مرد گفتگو کنیم
باید در صحبت با مرد  ها مستقیم منظور خود را بیان کنید. مغز مرد  ها تفکیک شده 

است، بدین معنا که در یک زمان تنها یک چیز را باید به آن ها تحویل داد و نباید 

احساسات خود را در چهره بروز داد.

10. چگونه سخنرانی جذابی داشته باشیم
به  جذاب  شوخی  یک  یا  داستان  یک  از  می توان  شروع،  هنگام  قدم  اولین  در 

مخاطبان شوک وارد کرد و دلیل خود را از بیان این موضوع هم  باید توضیح داد. 

باید سه دغدغه اساسی را بیان کرد و برای آن سه راه حل آورد و مخاطبان را به 

اجرای راه حل های خود تشویق کرد.
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