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 آیین سخنرانی
 

 عنوان کتاب : آیین سخنرانی                                       

 مترجم : سعید خاکسار                          نویسنده : دیل کارنگی    

 چاپ : تصویر 

 1/2زمان خاتمه :ـ  52/4زمان شروع :              الهه خودکامه گردآوري کننده: 

 

وف کسانی بودند که به گفته ي نوینده در اولین سخنرانی پاهایشان به لرزه در می آمد واز شدت تـر   تمام سخنرانان معر

 ودلهره آرزوي مرگ می کردند . 

 ما در این جا رمز موفقیت در سخنرانی را به صورت تیتروار می گوییم . 

 

 ارکان سخنرانی : 

 با اراده و عزم راسخ شروع کنیم .  -1

  .م در چه مورد وموضوعی می خواهیم سخن بگوییمبه وضوح بدانی -5

 به کار خود ایمان داشته باشیم . -3

 تمرین ،تمرین ، تمرین  -4

تمرین کنید این نکته از همه چیز مهم تر است . تر  نتیجه فقدان اعتماد است وفقدان اعتماد نتیجه ي این است که ندانیـد  

 سرچشمه می گیرد . در برابر تر  چه بکنید و آن از فقدان تجربه 

 موضوع سخنرانی باید به گونه اي باشد که توجه شنونده را جلب کند واین به چهار روش میسر است :

 ود نگه دارید          موضوع سحنرانی را بهب -1

ا موضـوع بررسـیم کـه دیـد مـا ر      باید از خـود سـوایتی را در راب ـه بـا    نیروي ذخیره براي خود کسب کنید یعنی اینکه  -5

 تر کند    عمیق

 در سخنرانی خود از مثال ها ونمونه ها استفاده کنید ، بهتر است این مثالها واقعی وعینی باشد  -3

 براي این کار پنج راه وجود دارد :

      سخنرانی خود را انسانی کنید  -1

     در سخنرانی خود از اسامی شخصی استفاده کنیم ) استفاده از شهرت ( -5

کی کجا چه کسی چـه چیـزي چـرا اسـتفاده       2wنی خود از جزئیات هم استفاده کنید : باید از فرمول درسخنرا -3

 کرد .

 سخنان خود را با استفاده از دیالوگ اتوماتیک کنید -4

 آنچه را درباره آن صحبت می کنید قابل لمس کنید  -2

 

 ستفاده کنید . از لغات محکم وآشنایی که تصویري را در ذهن به وجود می آورند ا -4

 

 چگونه نطق خوب آماده کنیم ؟

 ن ق خوب باید داراي آغاز وپایانی باشد . داراي طراوت وشخصیت باشد . -1

 استدیل با استفاده از دانسته ها   -5

 توسل به عمل   -3
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 مورد را حد ایمکان در نظر داشت : 4براي آنکه بتوان یک ن ق خوب آماده وطرح کرد باید 

 اهم آورید          توجه خاصی را فر -1

 کسب اعتماد کنید   -5

 دانسته هاي خود را بیان کنید ومردم را به مزیت پیشنهادتان آگاه سازید . -3

 به انگیزهایی متوسل شدید تا مردم را به حرکت درآورید .   -4

 

 :سخنرانی  چند نکته کلیدی دربارۀ

 با یاداشت هاي خود بازي کنیم             -1

 ته شده را کلمه به کلمه حفظ نکنیم ن ق نوش -5

 به دنبال کلمات نگردید فقط در جستجوي فکر وحقیقت باشید  -3

 دربارۀ چیزي صحبت کنید که حق صحبت کردن را از طریق تجربه یا م العه به دست آورده اید  -4

 دربارۀ آنچه صحبت کنید که زندگی به شما آموخته  -2

 سخنرانیتان جذاب وهیجان انگیز است .اطمینان پیدا کنید که موضوع  -6

 

 راههای رسیدن به اعتماد به نفس در سخنرانی :

 موارد مربوط به تر  را در سخنرانی در مقابل جمع بشناسید .  -1

حفـظ نکنیـد ،   سخنرانی را به دو روش صحیح ومناسب آماده کنید : هرگز متن سخنرانی خورا کلمـه بـه کلمـه      -5

 د . سخنرانی خود را در حضور دوستان خود تمرین کنید .عقاید خود را جمع ومرتب کنی

عزم خود را براي موفقیت جزم کنید : خود را در موضوع سخنرانی تان غرق کنید . افکار منفی را از ذهن خـود   -3

 بیرون بریزید ، به خودتان دلگرمی بدهید وخود را تشویق کنید . 

 با اعتماد به نفس عمل کنید ، ما باید شنوندگان خود را در سخنرانی شرکت دهیم .مثال :  -4

 با عبارات وبه زبان مورد عالقۀ شنوندگان صحبت کنید   -1

 تشکر وقدردانی صادقانه وصمیمانه خود را اعالم نمایید   -5

 وجوه اشتراکی بین خود وشنونده برقرار کنید  -3

 خالت دهید  تماشاگران را در سخنرانی خود د -4

 فروتن باشید    -2

 

 چند نکته دربارۀ وضعیت سخنران :

 هنگامی که خسته هستید صحبت نکنید استراحت کنید ونیرو ذخیره سازید  -1

 قبل از اینکه صحبت کنید غذاي مختصري بخورید .  -5

 دست بکاري نزنید که انرژي شما را تحلیل می کنند . -3

 ودن اعتماد به نفس می آورد لبا  تمیز ومرتب بروشید / احسا  خوش لبا  ب  -4

 لبخند بزنید ، یا حالتی داشته باشید در مقابل که شنوندگان احسا  کنند شما خوشحال هستید   -2

 شنوندگان را نزدیک به هم بنشانید زیرا اجتماع پراکنده را تمی توان تحت تاثیر قرار داد  -6

 هم س ح آنها باشید اگر براي افراد کمی سخن می گویید روي سکو وبلندي قرار نگیرید و -7

 اتاق را پرنور کنید وطوري بایستید که نور به صورت شما بتابد   -8

 در پشت اثاثیه ومیز ونیمکت قرار نگیرید ومیز وصندلی ها را کنار بگذارید.  -9
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 پایان  -5آغاز            -1دو قسمت سخنرانی بسیار مهم است :  

وقتی که افکار شنوندگان هنوز تازه است جلب کردن نظر آغاز سخنرانی مشکل وهمچنین بسیار مهم است زیرا  -1

 آنها نسبتا آسان می باشد . 

 مقدمه باید به کوتاهی یک یا دوجمله باشد .  -5

 یک سخنرانی می تواند با استفاده از طرق زیر توجه شنوندگان خود را جلب کند :  -3

 الف : تحریک کنجکاوي 

 د .     ج : شروع کردن با یک مثال واضح که منافع انسانی را در بردارب: نقل داستانی 

 د : نشان دادن چیزي                                            هـ : سوال کردن 

                          : شروع کردن با یک نقل قول قابل توجه            ز :  نشان دادن دخالت موضوع در عالئق مهم شنوندگان                           ر       

ح : شروع کردن با وقایع تکان دهنده                       ط : مقدمۀ خود را زیـاد رسـمی نکنیـد . تردیـد نکنیـد وآن را آزاد ،      

روان وق عی جلو ببرید . این کار می توان با رجوع کردن به اتفاقی که تازه افتاده ویا چیزي که تازه گفته شده است انجام 

 دهید . 

 

 پایان یا خاتمه 

خاتمه یک رکن واقعا مهمترین رکن آن است . به نظر می رسد آنچه که در خاتمه گفته می شود بیشتر به خاطر  -1

 می ماند 

تمام کنید « بنابراین صحبتم را کوتا می کنم « این تمام چیزي بود که می خواستم در این مورد بگویم :» نگویید  -5

 د  ولی درمورد کم بودن آن صحبت نکنی

 هفت پیشنهاد براي چگونگی خاتمه یک ن ق :  -3

 الف : نکات اصلی خود را خالصه کنید ، دوباره کنید ومرور کنید 

 روي آورید                     ج: براي شنوندگان حرفهاي صادقانه بزنید  عمل ب: به

 د : شنوندگان را بخندانید           هـ : از یک شعر مناسب استفاده کنید 

 ز یک نکته مذهبی استفاده کنید    ز: ن ق خود را به اوج برسانید ر: ا

 فشروع وخاتمه خوبی داشته باشید وبعد آنها را به هم نزدیک کنید . همیشه قبـل از اینکـه شـنوندگان خواسـتار توقـ     

 باشند توقف کنید . شما 
 


