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 از شما دوست ارزشمند! سپاس گذارم

، دیکنیمو برای رشد خودتان تلاش  دیاکردهاز اینکه این کتاب را دانلود 

 هدیه به شما تقدیم شده است. عنوانبه. این کتاب سپاس گذارم

 افرادی مخصوصاًکه برای تمام افراد  "چطور قاطعانه رفتار کنیم" دوره

ما به ش هدیه عنوانبهخود غلبه کنند،  یهایگرکه قصد دارند بر خجولی 

 مراجعه کنید: لینک زیرآن به  دانلود رایگان. برای شودیمتقدیم 

http://jaduyekalam.com/2018/08/27/behaviordecisively/ 

 

 برای مطالعه سایر مقالات و محصولات رایگان ما به سایت زیر مراجعه کنید:

 آموزش سخنرانی، فن بیان و بهبود فردی

www.jaduyekalam.com 

 درباره نویسنده:

هستم. مدرس فن بیان، سخنرانی و بهبود فردی. انگیزه و  یگیاسد بسمیه 

تا  هستکلامی، ارتباطی و فردی افراد  یهامهارتهدفم، کمک به ارتقاء 

ما در جایگاه اجتماعی و  یهاآموزش یهایریادگیبتوانند با استفاده از 

و به درآمد و روابط سالم  یابند و آن را حفظ کنندخود دست شغلی مناسب 

 و مطلوب خود برسند.

http://jaduyekalam.com/2018/08/27/behaviordecisively/
http://www.jaduyekalam.com/
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 نویسنده: یهاتیفعالبرخی از 

 درمدیریت ترس و استرس "نویسنده کتاب الکترونیک  -

 "سخنرانی

 کارگاه و سمینار آموزشی هادهبرگزاری  -

 مشاوره و تدریس خصوصی )فن بیان و سخنرانی(خدمات   -

 بهبود فردی یهادورهبرگزاری  -

با رویکرد  هاسازماندر  یرکلامیغکلامی و  یهامهارتآموزش  -

 "رفتار سازمانی"

که برای ارائه خدمات متناسب شما، ارتباط بیشتر و  شومیمخوشحال 

زیر در ارتباط  یهاروشما از طریق  با شما، هاشنهادیپدریافت نظرات و 

 باشید:

 www.jaduyekalam.com: آدرس سایت

 jaduyekalamآدرس اینستاگرام: 

 jaduyekalam@ آدرس تلگرام:

 info@jaduyekalam.comایمیل: 

 

http://www.jaduyekalam.com/
mailto:info@jaduyekalam.com
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 42 ...................................................... زهی، اصلاح، جایبردار ادداشتی-3

 

 مقدمه

تا حالا شده از صحبت در جمع و سخنرانی بترسید؟ وقتی نام شما صدا 

، قلبتان به تپش بیفتد، صورتتان سرخ شود، صدا و دستانتان شودیمزده 

 هاآنبلرزد، لکنت زبان بگیرید؟ برخی از همان دوران مدرسه وقتی از 

ه ب توانستندینم دانستندیمجواب را  نکهیباوجودا شدیمشفاهی  سؤالات

و برخی  دندیکشیمدهند. برخی خجالت  خودپاسخمعلم یا استاد  سؤال

که وقتی شاگرد زرنگ کلاس به این خوبی بلد هست و  کردندیم فکرهم

 .کنندیمم همه مرا مسخره نمن اگر صحبت ک دهدیمجواب 

ب ساکت بود ما به او لق اندربه یاد دارم دوستی در دبیرستان داشتم که 

خانم را داده بودیم و بجای اینکه نام او را صدا کنیم، او را به شوخی با نام 

 میزدیمخانوادگی و با پیشوند خانم صدا 

 ،با استرس صحبت در جمع کنار بیایند توانندینمبرخی به خاطر اینکه 

انی و به سخنر یاعلاقه اصلاًما  ندیگویمو  کنندیمهمیشه از آن فرار 

 هاآنچند نفره  یهاصحبتو وقتی در  نداریم ینیچننیا یهاصحبت

م حرفی چند نفره ه یهاصحبتدر  اصلاًکه  یشویممتوجه  ینینشیم

 تا صحبت کند. دهدیموش برای گفتن ندارد و بیشتر گ
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عادی به خودشان لقب اجتماعی و پررو را  یهاصحبتبرخی هم در 

پررویی یک کلمه منفی است. فردی که  دانندینماینکه . دریغ از دهندیم

در مقابل چند صد نفر و یا بیشتر صحبت  تواندینم لزوماًخجالتی نیست 

است و صرف  هامهارتعالی انجام دهد. سخنرانی هم یک مهارت مانند سایر 

 .ستیناینکه شما خجالتی نیستید رمز موفقیت شما 

ا ، بمیدهیم، به شما قول دیاکردهه را تجرب هااحساساگر تاکنون این 

 یراهکارهاآن و  یهاشهیرخواندن این کتاب به درک درستی از ترس و 

و اگر تا انتهای کتاب پیش روید مشتاق به اجرای  دیابییمعملی دست  کاملاً

تجربه  هاسالاین کتاب نتیجه به قلم آوردن  .دیشویمآن  یهانیتمر

را تا  این کتاب کنمیم. پیشنهاد هستشخصی بنده و سخنرانان برتر دنیا 

 که در یسوا لاترا انجام دهید و  هانیتمرانتها بخوانید و تمام اقدامک ها و 

آن وجود دارد را جواب دهید. تا حالا شده ورزشکاری را ببینید که بدون 

مدال بیاورد؟ آیا امکان  انجام تمرینات درست و اصولی بتواند در مسابقات

و  باشد خواندهدرسدارد فردی نفر اول کنکور شود و بدون برنامه و تمرین 

و شب نخوابی ها به جلسه آزمون برود؟ تا حالا شده فردی  هانیتمربدون 

را ببینید که یک شناگر ماهر هست اما از همان اول شنا را بلد بوده باشد؟ 

... 

دیگر نیاز به  یهامهارتم مانند تمام مهارت فن بیان و سخنرانی ه

تمرین و ممارست دارد. انتظار نداشته باشید با خواندن این کتاب استاد 
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سخنرانی شوید. صبر و تلاش و اقدامک های ریز و کوچک به تغییرات بزرگ 

 .شوندیممنجر 

 

 

 

 

                                                                                    

درصد افراد برتر  3جزو  دیاگرفتهکه تصمیم  میگویمبه شما تبریک 

ید به خودتان بگوی الاننیهمجامعه باشید که به فکر رشد خودشان هستند. 

د انجامش دهید. یادتان باش لطفاًو یا هر کلمه تحسن آمیز دیگر.  "باریکلا"

که تمام اقدامات این کتاب را انجام دهید تا به نتیجه مطلوبتان  دیاهدادقول 

 برسید.

هست که در وجود همه ما هست و قصدش  یبچه شیطون تنبل نکته:

که ما را از انجام کارهای جدید و تغییرات منحرف کند. این بچه  استاین 

من  .بنشانید و به او بگویید با من هیچ صحبتی نکن کجایشیطون تنبل را 

 بهترین خواهمیمکتاب زندگیم هستم. چون  نیترمهمالان در حال خواندن 

ه ب خواهمینمکه تا حالا داشتن غلبه کنم. من دیگر  ییهاترسباشم و بر 

ه در تاریخ که از این لحظ دهمیمقول  تعهد: من ......................................

، تمام اقدامات و خوانمیم......................................................... که این کتاب را 

 ی انجام دهم و برای رشد خودم از هیچ تلاشی دریغ نکنم.خوببهتمرینات را 
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. زندگی کنممرا متوقف کرده است  الآنکه تا  یاهودهیب یهاترسخاطر 

که کنترل زندگی مرا به عده بگیرد. این  دهمینماجازه  هاترسدیگر به این 

 .میهاترسنه  رمیگیممن هستم که برای زندگی خود تصمیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنویسید که ترس از سخنرانی و صحبت در جمع چه  الاننیهم اقدامک:

با خودتان صادق باشید تا بهترین  لطفاًرا برای شما ایجاد کرده است؟  ییضررها

. امهنوشتنتیجه را بگیرید. من چندین مورد که در مراجعینم در مشاوره دیدم را 

 .دیپرکنبقیه را شما 

 : درآمد پایین0

 پایین آمده نفسمعزتو  نفساعتمادبه: 1

 : نرسیدن به جایگاه اجتماعی مناسب3

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................... 

 

 اقدامک
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 ترس چیست؟ اصلاً :سؤال

 است. از همان هاانسانطبیعی و ذاتی در بدن ما  کاملاًترس یک واکنش 

خطرناک  یهاتیموقعاولیه در مواجهه با حیوانات وحشی و  یهاانسانابتدا، 

و تا همین لحظه که این کتاب را مطالعه  اندکرده این احساس را تجربه

 نهاتنهو در ادامه آفرینش انسان نیز این احساس وجود دارد. ترس  دیکنیم

در انسان بلکه در حیوانات نیز وجود دارد. آهویی که از ترس حیوانات درنده 

 دکنیمو سعی  دودیم ترتمامهرچهو وحشی همچون شیر و پلنگ با سرعت 

 .باشدیمپناهی برای خود پیدا کند، ناشی از همین ترس حاصل از خطر 

در مواجهه با خطر بتوانیم  است تاخداوند ترس را در نهاد ما قرار داده 

بد و مضر نیست و  خودیخودبهاز جان خود محافظت کنیم. پس ترس 

ر د اکنونهمو یکی از عواملی که ما  گفت که ترس به نفع ما است توانیم

ن اگر ترس از نرسید. باشدیمترس  به خاطرحال مطالعه این کتاب هستیم، 

این کتاب را مطالعه  الآننبود،  مانموردعلاقهو یا ماندگاری در شغل 

برادر و یا دوستان نبود، شاید  ،اگر ترس از عقب ماندن از خواهر. میکردینم

گر ترس از تنهایی ، شاید ادادندینمبرخی از افراد به تحصیل خود ادامه 

. )البته که ممکن است این دلایل کردندینمنبود، برخی از افراد ازدواج هم 

 مناسب نباشند.(
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هیچ  ترسدیماست. شخصی که  هایماندگعقبترس ریشه خیلی از 

که  داندیمو جالب اینجا است که خود فرد نیز  دهدینمکاری انجام 

او را از این ترس رها کند. در طی  تواندینم ییتنهابهو این آگاهی  ترسدیم

که ترس از صحبت و  انددهیرستحقیقاتی که شده است، به این نتیجه 

ترس بین مردم همین  نیترعیشاسخنرانی در جمع برای همه وجود دارد. 

ترس از صحبت در جمع و سخنرانی است. تا جایی که افراد حاضر هستند 

 بمیرند اما در جمع سخنرانی نکنند.

 شودیمو باعث  باشدیمهمان عامل اجتناب از اقدام  درواقعترس 

 یهاترسبه  دیخواهیمدست به اقدام نشویم. اما تا به کی؟ تا کی  گاهچیه

 ترس از سخنرانی( ادامه دهید؟ مخصوصاًخود )

. همین باشدیم و کلامی یرکلامیغ، رفتارهای هاانسانعامل ارتباط ما 

که در مقابل همکارانتان راجع به  شدهخواسته تصور کنید از شما الآن

 دیخواهیمنماینده همکاران  عنوانبهموضوع خاصی صحبت کنید. یا 

داوطلبانه تقاضای درخواست بهبود امور سازمان را داشته باشید.  صورتبه

محصولتان را در سازمان دیگر ارائه دهید و از امتیازات قرارداد  دیخواهیمیا 

از قبل روی مهارت صحبت در جمع و سخنرانی  اگر کنید.جدید استفاده 

 ؤثرماز پس آن بربیایید و یک سخنرانی  دیتوانیمیا نکرده باشید، آ خودکار

 از خود نشان دهید؟
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یکی از عوامل پرقدرت ترس از صحبت در جمع و سخنرانی، بعد روانی 

. به دلیل اینکه فرد در ذهن خود مانعی برای انجام باشدیماین موضوع 

. کندیمکاری را دارد، همواره دستور اجتناب از اقدام به آن را دریافت 

ترسوی خود را تربیت کرد. ذهن  اصطلاحبههمین ذهن  توانیم کهیدرحال

. شاید لازم باشد باشدیمبدن، قابل پرورش  یهاچهیماهنیز مانند سایر 

، کمی میرویمخود  اندامتناسبکه برای سلامت و  ییهااهباشگمانند 

خیلی از مشکلات ما  چراکهبرای پروش ذهن خود داشته باشیم.  زمانهم

 یسینوبرنامهاما قابل  دهدیم. ذهن ما دستور باشدیمناشی از همین ذهن 

اد هر که برای ایج دیدانیماست. اگر با مسیر عصبی آشنایی داشته باشید 

عد و ب شودیماقدام و هر رفتاری ابتدا یک مسیر عصبی در مغز ایجاد فکر، 

 .شودیمو تبدیل به یک عادت  شودیم ترپررنگاز تکرار آن این مسیر 

که مقاله مسیر عصبی چیست را در سایت ما مطالعه  شودیمپیشنهاد 

 کنید.

http://jaduyekalam.com/2018/07/13/neuralpath/ 

 

 کاملاً ،باشدیمکه ذهن ما به فکر رشد و پیشرفت ما  دیکنیماگر فکر 

ارد هر کاری مصرفی خود سعی د ی کاهش انرژیدر اشتباهید. مغز ما برا

ر ذهن شما پر از افکار به عادت تبدیل کند. اگ عاًیسر، دیدهیمرا که انجام 

رفتار منفی  تیدرنهااحساس و طبق چرخه ایجاد رفتار، منفی است، 

http://jaduyekalam.com/2018/07/13/neuralpath/
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از سخنرانی  دیکنیمر کنید عمری است که فکر خواهید داشت. حال فک

فرادی ا دیکنیمکه شما و چه به سخنرانی. فکر  دیکنیمو فکر  دیترسیم

و  العادهخارق یهاانسانکه دارای فن بیان و سخنرانی خوبی هستند 

خودی نشان دهید و سخنرانی کنید  دیخواهیمعجیبی هستند و هر بار که 

 :دییگویمبه خودتان 

تو  اصلاً. رودیمو آبرویت  خندندیم به توو آنجا همه  یرویم بنشین، "

خدای  هاآنافرادی که همه  همهنیاچه حرفی برای گفتن داری در مقابل 

 باشی باید بتوانی طوری گرابرونسخنرانی هستند. برای سخنرانی باید 

 "که دیگران را جذب کنی. بزنیحرف 

که همین لحظه بایستید و  شودیمزمانی که از شما درخواست  

ه را ارائ شدهساختهجدید سخنرانی کنید و برای جمع همکارانتان محصول 

که  لرزدیمو چنان دستانتان  دیریگیمدر آن لحظه تپش قلب  دهید،

آمادگی انجام این کار را ندارم و فلانی را  الآنبگویید من  دیدهیمترجیح 

. دیدهیمبرای این کار انتخاب کنید. یا در این حالت شجاعت به خرج 

تا حالا خیلی این کار را انجام  کهییازآنجااما  دیکنیمو صحبت  دیستیایم

لرزد، . ممکن است صدایتان بدییایبرباز پس آن  یخوببه دیتوانینم دیانداده

که دستتان هست لرزش آن را بیشتر نشان دهد. )در  یابرگهدستانتان و 

 )لرزش دست(که این مسئله  مییگویمادامه راهکار این مسئله را به شما 

 نیز برطرف شود.(
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 دیاهنکرداقدامی برای سخنرانی و صحبت در جمع  حالتابهاگر  نیبنابرا

برای شما  کاملاًبه این دلیل که این وضعیت  این ترس طبیعی است.

ناشناخته و مبهم و  یهاتیموقع. ذهن در مقابل باشدیمناشناخته و جدید 

 انجامش نده. دیگویمو به شما  ردیگیم پاسگانتجربه نشده 

 ،منفی نگر هست و دلیل این منفی نگری کاملاًذهن انسان  متأسفانه

وقتی از شما  نیبنابرا. باشدیمیط خطر مواجهه نیاکان و اجداد ما در شرا

که در مقابل جمع بایستید و صحبت کنید ذهن شما اولین  شودیمخواسته 

که  دینیبیماجتناب از سخنرانی است و  دهدیمدستوری که به شما 

ر و حاضرید ه دیکنیمو خودتان را گم  رودیمضربان قلبتان بالا  سرعتبه

. دیآیمکاری انجام دهید که سخنرانی نکنید. مدام افکار منفی به ذهنتان 

 اینکه

 زیچهمهصحبت کنم ، من تا لرزدیمو صحبت کنم پاهام اگر بروم بالا "

به مخاطبین و حضار  توانمینم اصلاً. رمیگیمو لکنت زبان  رودیمیادم 

تر از من هستند و من از پسش نگاه کنم. تمام افرادی که حضور دارند به

 "و ...... رودیم. آبرویم مییآیبرنم
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 )چرخه ایجاد رفتار( 0شماره شکل 

ر ، ابتدا یک فکدینیبی( مکه در شکل فوق )چرخه ایجاد رفتار طورهمان

به یک رفتار  تیدرنهاو سپس یک احساس و  شودیمدر ذهن شما ایجاد 

 دشویمیک تجربه در پایگاه دانش ذهن ما ذخیره  عنوانبهو  شودیممنجر 

 کندیمو مجدد زمانی که ذهن با همین شرایط و یا شرایط مشابه برخورد 

 .دهدیمهمان فکر، همان احساس و همان رفتار را از خود نشان 

 )یعنی در پایگاه دانش دیانکردهحالا فرض کنید تا به امروز سخنرانی 

از سخنرانی شما  یاتجربهو یا هیچ  ذهن شما هیچ رکورد، هیچ اطلاعات

که همان هورمون  کندیمذهن شما یک پالس ایجاد  جهیدرنتوجود ندارد.( 

از سخنرانی شما در ذهن شما  یاتجربه. به این دلیل که باشدیمآدرنالین 

که گفتیم در شرایط  طورهمان و کندیم راحساس خط سرعتبهوجود ندارد 
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 شودیمباعث  تیدرنهاو  شودیممنفی و بازدارنده ایجاد  یفکرها ،ناشناخته

موردی  یهایبررسکه احساس منفی در ذهن شما ایجاد شود. بیایید به 

 زیر بپردازیم. موافقید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی موردی

دانشجویی در تمام دوران تحصیلش داوطلب برای صحبت در جمع نشده و هر بار از کنفرانس دادن به  :0

مثل تقلب و گرفتن پروژه برای فرار از کنفرانس و ارائه سخنرانی دیگر  یهاراهاست و  کردهیمنحوی فرار 

خود فرار کند. از چند ماه  نامهانیپااز دفاع  تواندینماست. اما دیگر  کردهیمرا برای گرفتن نمره انتخاب 

. بالاخره روز دفاع شودیمقبل از روز دفاع خواب و خوراک ندارد و مدام افکار منفی در ذهنش ایجاد 

و عملیاتی که روی پروژه خود  هاپژوهشتمام  باوجود. پنداردیمو او همچنان خود را فردی بازنده  رسدیم

نمره خوبی نخواهد گرفت. دوستی داشتم که  تیدرنهاا ارائه دهد و ر آن یخوببه تواندینمانجام داده است 

 مدتیطولانی هااسترسخود وحشت داشت تا جایی که روز دفاع از شدت ترس و  نامهانیپاهمواره از دفاع 

 حالت تهوع گرفت و از سالن برای مدتی بیرون رفت و نتوانست ادامه ارائه خود را انجام دهد. چندماهه

. اما اگر اقدام کندینمروز را فراموش  آناما او هنوز خاطره تلخ  گذردیمت که از این ماجرا اس هاسال

 کردیمو اقدام  دیدیمآموزش  "ترس از صحبت در جمع و سخنرانی"و برای مشکل خود یعنی  کردیم

 .افتادینماین اتفاقات 

تمام  نکهیباوجوداان داشت که : یکی از مراجعینم در مشاوره، یک مدیر دبیرستان بود و اذع1

. با یادگیری و ترسدیمبت در جمع ما همچنان هر بار از سخنرانی و صحا دادیمانجام  را شیهایسخنران

 ترس خود را مدیریت کند. یخوببهخود توانست  یهانیتمرکه دید و سپس با  ییهاآموزش
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 بیان و سخنرانی را یاد بگیریم؟چرا باید فن 

و تمام کارآفرینان  جمهورهاسیرئتمام رهبران،  دیدانیمکه  طورهمان

بزرگ و موفق دنیا از قدرت فن بیان و سخنرانی خوبی برخوردار هستند. 

با خود بگویید ما که رهبر نیستیم. در جواب این گفتگوی درونی  الآنشاید 

به شما بگویم که تمام افراد در هر قشر و هر نقشی نیاز به  خواهمیمشما 

به فرزند  خواهدیمیادگیری مهارت فن بیان و سخنرانی دارند. مادری که 

خود یاد دهد که دیر به منزل نیاید و او را متقاعد کند که دوستان خوبی 

و ایجاد تفاهم با  شیهاخواستهندارد، خانمی که نیاز دارد برای اجرای 

 یهاجلسهمسرش تعامل داشته باشد، مدیری که نیاز دارد با همکارانش ه

 ی شده فوق وجود دارد؟موردبررسیی در دو هاتفاوتچه  :سؤال

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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به اشتراک بگذارد،  هاآنسازمان را با  تیمأمورداشته باشد و  یادوره

خود را دارد، نوجوانی  نامهانیپادانشجویی و  یهاارائهدانشجویی که نیاز به 

همه و  ...معلم پاسخ شفاهی بدهد و  سؤالاتدر مدرسه به  خواهدیم که

کاش این  یاکه همه نیاز به یادگیری مهارت فن بیان و سخنرانی دارند

 .میآموختیممهارت را در مدارس 

خود )مدیر، دانشجو، کارفرما، مادر،  یهانقشحال فرض کنید افراد در 

چه ارتباطی  یهامهارت ؛ وترسندیمصحبت در جمع و سخنرانی ...( از 

؟ آیا در این شرایط رسندیمخود  یهاخواسته؟ آیا به افتدیماتفاقی 

از زندگی خود که بخش عمده آن ارتباطات اجتماعی ضعیفشان  توانندیم

 خیر مسلماًهست راضی باشند؟ 

و روی ترس خود از  مانندیمباقی  «خیلی از افراد در این مرحله ترس 

 که اندکرده. جالب است که روانشناسان ثابت زندیریمسخنرانی خاک 

 یهاترسدر مقابل  شوندینمخود مواجه  یهاترسافرادی که با یکی از 

او را کنترل کنند. اینجا  هاآن دهندیمدیگر خود نیز منفعل هستند و اجازه 

ی که هیچ کار ندیبیم. چون دیآیمپایین  شدتبهفرد  نفسعزتاست که 

ی باشد و ب دشا تواندینماست به فردی که  شدهلیتبدو  دیآیبرنماز او 

مکن است به دیگران که م مرورزمانبهدر مقابل جمع صحبت کند.  مهابانه

حسودی کند و به انواع و  کنندیمدر مقابل جمع صحبت  یخوببهراحت و 

با آموزش و دادن  توانستیم کهیدرحالاقسام مشکلات روحی مبتلا شود. 
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مقابل جمع صحبت  و با شادی در یخوببه ،و تمرین یانهیهزبهای زمانی و 

 کند.

 قاً یدقکه  دیشویماگر تجربه صحبت در جمع را داشته باشید متوجه 

یکی  د،باش زیآمتیموفق تانیسخنران، اگر شودیمزمانی که صحبتتان تمام 

 .شودیمان لحظاتت نیتریادماندنیبهاز 

و  دیکنیمو سخنرانی  دیاستادهیاتصور کنید که در مقابل عده زیادی 

چه احساسی به شما دست  دهندیمهمه به شما نمره عالی  ازآنپس

 هامدتکه تا  ردیگیم؟ یک حس افتخار و غرور مثبت در شما شکل دهدیم

 .ماندیماثر آن در ذهن شما باقی 

خیلی راحت با  توانندیمنشان داده است که افرادی که  هاپژوهش

ز سلامت جسمی و روحی دیگران ارتباط برقرار کنند و سخنرانی کنند ا

 بیشتری برخوردار هستند.
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فردی که دارای  به نظر شما چه دلایلی وجود دارد که :سؤال

مت روحی و جسمی بیشتری سلا روابط و فن بیان خوب هست، از

 ؟شودیمبرخوردار 

بیان احساسات،  یابزارهایکی از  کهییازآنجا: انسان موجودی اجتماعی است و 0

 با دیگران ارتباط برقرار کند یراحتبه تواندیم، زمانی که باشدیمعقاید همین کلام ما 

خود در مذاکرات برسد هورمون شادی و قدرت در بدن او که همان  یهاخواستهو به 

ن . به ایباشدیم بلندمدتو باعث شادی  شودیمترشح  باشدیمهورمون تستسترون 

در ذهن او و در بخش پایگاه دانش  زیآمتیموفقکه این تجربه  باشدیم بلندمدتدلیل 

 .کندیمو همواره ذهن آن را یادآوری  شودیمثبت  «او

 یهایگژیویکی از  قطعاً  .ابندییمبالاتری دست  و شغلی اجتماعی یهاتیموقع: به 1

 د.ارتباط برقرار کننران گبا دی یراحتبه توانندیمرهبران و مدیران موفق این است که 

 .دیپرکن: خودتان 3

لازم  "فن بیان و سخنرانی"بنابراین با دانستن اهمیت یادگیری مهارت 

داشتید پایان دهید. در ادامه راهکارهایی  الآنکه تا  ییهاترساست به تمام 

 د.سینتایج خوبی بربه  هاآنرا به شما خواهیم گفت که با انجام و رعایت 
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 ترس از سخنرانیدلایل عمده 

 عدم تجربه کافی -1

کافی در این حرفه  اندازهبهزمانی که روزهای اول سخنرانی شما است و 

در این حیطه در مغز شما  یترکمرنگمسیر عصبی  قطعاً تجربه ندارید، 

همچنان ترس و  دیکنیموجود دارد. به همین دلیل هر بار که سخنرانی 

 استرس در شما وجود دارد.

 قبلی یهاشکستیادآوری تجربه  -2

که باید  طورآن هاآنکه در  دیاداشتهزمانی که شما چندین سخنرانی 

، ذهن شما به دلیل اینکه دیدانیم خوردهشکستنبودید و خود را 

، بار بعدی که نداردخوبی در این زمینه در پایگاه دانش خود  یهاتجربه

به شما  "خه ایجاد رفتارچر"سخنرانی کنید بر اساس همان  دیخواهیم

 که دیگویم

 ؟ یادت هستدیلرزیمهست که دستانت . بار قبلی را یادت دیتوانینم "

بود و صورتت  شدهخشک؟ یادت هست که گلویت دیلرزیمکه صدایت 

 "خیس عرق شده بود؟

و یا تصویر ذهنی مثبتی از خود  دیکنینمکه یا اقدام  شودیم طورنیاو 

 باید بنابراین. شودیماین سخنرانی شما نیز خراب  جهیدرنتندارید و 
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این فکر منفی را از بین برد. از بین بردن فکر منفی سخت است.  ییکجای

 یهاجربهتخود را بیشتر کنیم تا  زیآمتیموفق یهاتجربهپس ما باید بتوانیم 

 شوند. ترکمرنگشکست در ذهن ما 

 کامل گرایی -3

باید کامل باشند یا  هانهیزمهمیشه و در همه  کنندیمافرادی که فکر 

و یا همیشه از خود ناراضی هستند.  رسانندینمآن کار را کامل به سرانجام 

زیبایی را انجام  یهاعملشاید دیده باشید افراد زیادی را که انواع و اقسام 

نیستند. کامل گرایی اثرات مخربی را به بار  یازخودراض بازهماما  دهندیم

و باشگاه  ورزش را شروع کند خواهدیمفرد  مثالعنوانبه. آوردیم

من که  دیگویماما به خودش  از منزل و محل کار او دور است. موردنظرش

نزدیک  تا یک باشگاه رومینمباشگاه  فعلاًبه باشگاه دور بروم. حالا  توانمینم

 هاسالم. و شود و یا منزلم را جابجا کن سیتأسا منزلمان محل کار ی

 ه نرفته و وزنش بیشتر هم شده است.اما این فرد به باشگا گذردیم

 معمولاً . آوردیمبه بار  یکاراهمالبا خود یک اثر مخرب به نام  ییگراکمال

رضایت کامل از خود ندارند. فرض  وقتچیهافرادی که کامل گرا هستند 

 هیپرما دیخواهیمکه  طورآنکنید یک سخنرانی دارید اما محتوایتان 

که باید تدارک دیده نشده است یا لباستان  طورآننیست، سالن برگزاری 

شما مناسب نیست و خیلی از موارد دیگر. همه این موارد باعث  ازنظر

 دینداینمخودتان را کامل  کهییازآنجاحس خوبی نداشته باشید و  شودیم
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ان را پایین وقعاتم. بنابراین شاید لازم باشد کمی تشودیماسترستان بیشتر 

 ییراگکمال دچارتجربه و تحقیقات نشان داده است که اکثر افراد  بیاوریم.

 که دارای این کنندیمو برخی به خود افتخار  دانندینمهستند و خودشان 

ی برااین خصوصیت را بدانند  یضررهااگر  کهیدرصورتویژگی هستند. 

 .کنندیمعلاج آن راهی پیدا 

 

 

 

 

 

 

مقالات و مطالبی در سایت قرار خواهیم  "کامل گرایی"در مورد  متعاقباً

 داد.

 

 

 

 

کمی به رفتارها و افکارتان فکر کنید و ببنید  :سؤال

 هستید؟ "ییگراکمال"چقدر دارای ویژگی 

..................................................................................................

................................................................................................. 
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 عدم تسلط بر محتوا -4

را  متن سخنرانی ،است که خیلی از سخنرانان شدهدهید متأسفانه

. وقتی روی متن هست یبرداریکپو یا  کنندینمخودشان آماده 

انگشتی را بلد نیستید  01تسلط ندارید مثل این است که تایپ  تانیسخنران

. در این شرایط شما یا باید متن را دیکنیمو مدام به صفحه کیبورد نگاه 

حفظ کرده باشید اگر  کهیدرصورتحفظ کنید و یا از روی کاغذ بخوانید. 

د و بای دررفتهبپرسد رشته کلام از دستتان  یسؤالیکی از مخاطبین از شما 

 از روی متنتان سخنرانی کنید،مجدد دنبال سرنخ بگردید. همچنین اگر 

را  هستبا مخاطب که یکی از ارکان اصلی اجرای سخنرانی  ارتباطتان

 .شودیم یاست. در هر دو حالت فرد دچار استرس زیاد دادهازدست

، به سخنرانی پندارندیمبرخی از افراد هم به دلیل اینکه خود را قوی 

 دتشبه. پیشنهاد ما به این دسته از افراد این هست که آورندیمروی بداهه 

بداهه وارد  صورتبهدر اوایل کار از این مدل فکری پرهیز کنید. وقتی 

 رخ دهد و به یانشدهینیبشیپممکن است اتفاقات  دیشویمسخنرانی 

د و را مدیریت کنی هاآننتوانید  دیانگرفتهرا در نظر  هاآنشما  کهنیادلیل 

 دچار استرس شوید.
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 زیاد از حد فکر کردن -5

و این خود  کنندیمکر فبه سخنرانی خود  هاساعتبرخی از افراد روزها، 

افکار منفی  ایجاد شود.ها آنافکار منفی در ذهن  کهنیابه  شودیممنجر 

 .باشدیمهم یکی از دلایل مهم ایجاد استرس و نگرانی 

 افتادماز دماغ فیل  -6

که از دماغ فیل افتادند. یعنی اینکه احساس  کنندیمبرخی از افراد فکر 

و  درگیر فکر قدرنیا هستند و موردتوجهخیلی  در زمان سخنرانی کنندیم

در لحظه  اصلاً. کنندیمقضاوت دیگران هستند خودشان را فراموش 

در  ییگویم هاآنشان چگونه است و وقتی به زبان بدن دانندینمسخنرانی 

د و یا کلمات را و یا کج ایستاده بودی دیلرزیم انزمان صحبتت دستت

متوجه نشده بودم.  اصلاًخودم  ندیگویمدر جواب  ،دیبردیمنامرتبط بکار 

هستند  نیبذرهدر زمان سخنرانی زیر  کنندیمافرادی که احساس 

د و مدام خودشان را نشان دهن یاحرفهباز  بندکیراحت مثل  توانندینم

ن از او خوششان را انجام دهند که دیگرا یکارچهکه  کنندیمبه این فکر 

ه این افراد در زندگی شخصی خود هم ممکن است بیاید. جالب است ک

 یادهیادیگران هستند. از خود هیچ  دییتأباشند. یعنی دائم در حال  گونهنیا

 انندتوینمکنند. این افراد  یازخودراضرا  دیگران اندتلاشمواره در دارند و هن

 .شوندیم نفسعزتزیاد و کاهش  یهااسترسآرام باشند و دچار 
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 عدم شناخت مخاطب -7

این بسیار طبیعی است که زمانی که شما وارد یک محیط ناشناخته با 

در ابتدا کمی به اطراف نگاه کنید تا با فردی که فکر  دیشویمافراد جدید 

شوید. در سخنرانی هم  صحبتهمو  هست آشنا ترکینزدبه شما  دیکنیم

 این موضوع وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه باشید و با افرادی ک حضورداشتهکمی قبل از سخنرانی در سالن 

راجع به اینکه  یسوا لات هاآنکنید. از  وبشخوش اندآمدهزودتر 

ین اینار چیست و سوالاتی از هدفتان از آمدن در این کارگاه یا سم

روحیه  دیکنیموقتی با چندین نفر صحبت دست داشته باشید. 

که با شور و اشتیاق بیشتری  شودیمو باعث  دیریگیمبهتری 

سخنرانیتان را آغاز کنید. در این حالت دیگر ذهن افراد شرکت 

 .کندیمو احساس راحتی  پنداردینمکننده را غریبه 

 پیشنهاد
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د. کنه به ذهنمان کمک کنیم که او هم ما را یاری این وظیفه ما است ک

 :ندیگویم هایمیقدبیخود نیست که 

 ".یریگیماز هر دست بدهی از همان دست هم "

 خود غلبه کنیم؟ یهاترسکنیم بر  کارچه

این نکته را به شما بگویم که غلبه بر ترس وجود  الآنهمین  خواهمیم

 میتوانیمترس از سخنرانی را حذف کنیم. اما  میتوانینم گاهچیهندارد. ما 

 "یتمدیر"این کلمه لازم است کلمه  یجابهآن را مدیریت کنیم. بنابراین 

 را به کار ببریم.

 

 

 

خود این کار  یهایسخنرانمن در تمام  تجربه شخصی:

و تفاوت آن را با زمانی که افراد را  دهمیمرا انجام 

 .امکردهاحساس  شناسمینم
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 مدیریت ترس و استرس در سخنرانی هکارهایرا

 قبل از سخنرانی

به دو بعد کلی  صورتبهدر سخنرانی لازم است  برای کاهش استرس

ان برایکه  طورهمان( توجه کنید. "ذهنی مثبت یرسازیتصو"و  "تمرین")

 :دیگویم یترس

آینده  کنندیمتجسم  هاآنهستند.  اپردازیرؤموفق  وزنانهمه مردان "

روی  هرروزسپس  باشد. دئالیا هانهیزمدر همه  تواندیمچگونه  هاآن

 ".کنندیمهدف و مقصودشان کار 

 را باید در نظر گرفت. "اقدام"و  "تجسم ذهنی"اهمیت  جهیدرنت

 تمرین، تمرین، تمرین 

تمام  شدیمتمرین را تکرار کردم؟ اگر در این کتاب  واژهبار  3چرا 

خیلی  متأسفانه. دادمیماین کار را انجام  کردمیمپر  واژهرا با این  هاواژه

 لاً کهستید و  گرابرونشما  ندیگویمه را شنیدم که افراد به من این جمل

که افراد  میگویمسخنرانی دارید. اما در جواب همه این دوستان  استعداد

سخنرانی  توانندینمدقیقه هم  0زیادی وجود دارند که حتی  یگرابرون

و پیشرفت در سخنرانی  داندیماهمیت تمرین را  یاحرفهسخنران  کنند.

منکر هوش کلامی شد اما این را بدانیم  توانینم. البته داندینمرا استعدد 
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 قدرآنکه مسیر عصبی صحبت در جمع و سخنرانی را باید ایجاد کرد و 

 در موقعیت یریقرارگشده و دیگر از  ترپررنگتمرین کرد تا این مسیر 

 31 )حتی شودیمبرای صحبت ایجاد که سخنرانی نترسیم. از هر موقعیتی 

 خود برسید. ازیموردناستفاده کنید تا به حد مهارت ثانیه( 

 دونم، کارمون تمومه یمنم 

 من می دونم کارمون تمومه

اگر کارتون گالیور را دیده باشید شخصیت گلام بسیار توجه شما را جلب 

. ندیبیمرا منفی  دادهایروفاقات و ی منفی نگر که تمام ات. شخصیتکندیم

و ی ، خوبکه خوبی دیشویماگر به قانون جذب اعتقاد داشته باشید متوجه 

این اگر قبل از سخنرانی به خودتان بگویید . بنابرکندیمجذب  بدی را ،بدی

 واقعاً، خندندیمو همه به من  زنمیمتپق  رومیم الآن. کنمیمکه خراب 

از  یخوببه توانمیمخودتان بگویید من  . اما اگر بهافتدیمتمام این اتفاقات 

کرد، در این شرایط هم  خودخواهمپس سخنرانی بربیایم و همه را مجذوب 

با خود بگویید و تصور کنید همان نیز  آنچهشما موفق خواهید شد. هر 

 روزروزبهاد ثروتمند نیست که فقیرها همواره فقیر و افر لیدلیب. شودیم

قانون جذب یک قانون در طبیعت است. شما هر  .شودیمثروتشان بیشتر 

ما . در این قانون شگرداندیبازمه شما همان را ب دیفرستیمبه کائنات  آنچه

 دیخواهیمهمین لحظه از آن خود بدانید.  دیخواهیمباید هرآن چه را که 

یید خود نگو سخنرانی نترسید، بهوید و دیگر از یک سخنران قدرتمند ش
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 کی خواهمیمدیگر از سخنرانی بترسم. بلکه به خود بگویید  خواهمینم

 سخنران قدرتمند باشم.

د نما مثالعنوانبهبرای وجود قدرتمند خود یک نماد در نظر بگیرید. 

خورد را  دورهدرونی شما شیر  یگفتگوها. با این هستقدرت من، شیر 

سخنرانی خودرا  باشکوهقدرتمند و  صورتبهو چون شیر  دیاکردهبیدار 

 .دیدهیمانجام 

. ذهن هیچ کندیمذهنی معجزه  یرسازیتصواین را بدانید که 

و فراتر از دنیای زمینی به خیال  هاکهکشانتا  تواندیممحدودیتی ندارد و 

ج استفاده کنید تا نتای ذهن قدرتمند ور درآید. از این ظرفیت بسیارو تص

 مثبت آن را ببینید.

، همان لحظه که قلب شما به خوانندیم شماراکه نام  یالحظهدرست 

با خود تصویر ذهنی مثبت تمرین کرده را مرور کنید. ذهن  دیآیدرمتپش 

آن ژست قدرتمندانه با نماد  سرعتبهسرعت بالایی در پردازش دارد و 

. محال است که شما کشدیمرا به تصویر  دیاخودساختهکه در ذهن  یقدرت

از خودتان تصویر منفی داشته باشید و بتوانید موفق شوید. بارها و بارها 

 یخوببه صداسازی راما تمرین  ندیگویماز دوستانم که به من  امدهیشن

صحبت  هاآن. کمی که با لرزدیمانجام دادیم اما در زمان صحبت صدایمان 

ات قبل به خود انرژی منفی داده که از روزها و ساع شومیممتوجه  کنمیم

 است.
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خودتان را دوست داشته باشید و مطمئن باشید تجسم ذهنی مثبت 

 بیشتر از پیش موفق کند. شمارا تواندیم

  دیدارنگهجعبه سیاه را برای یادگیری 

ت تمام تجربیات در جعبه سیاه ذهن شما که همان پایگاه دانش شما اس

را به  هاآناگر تجربه شکستی دارید  جهیدرنت. اندشدهرهیذخمثبت و منفی 

یادگیری در نظر بگیرید و سعی کنید  عنوانبهقبل از سخنرانی فقط 

 اشکالاتتان را برطرف کنید. و از این بعد سعی کنید در جعبه سیاهتان

م شکست قبلی کمتر به چش یهاتجربهموفق جدید بسازید تا آن  یهاتجربه

در  دیاکردهجرات  کهنیهمودتان را ببینید. ن خلیوا پرمهینشما بیایند. 

با تمرین  دیتوانیمل جمع بایستید و صحبت کنید به این معنا است که مقاب

زار سخنرانی خوبی را برگ سعی کنید این بار جهیدرنت. دییایبرباز پس آن 

 وقتآنکنید و یک رکورد جدید با علامت مثبت در مغزتان ایجاد کنید. 

ی ذهن شما پالس منف ،عدی به دلیل همین تجربه موفق دیگراست که بار ب

 یجابهو این بار هم یک احساس و رفتار )سخنرانی( خوبی از خود  دهدینم

 خواهید گذاشت.

. ما است یهاتیموفقو  هاشکستاین را بدانید که موفقیت ما نتیجه 

را باور نداشته باشید چه انتظاری  خودتانر داشته باشید. اگر خودتان را باو

 باور کنند؟ شمارادارید که دیگران 
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 .سوارکار محتوایتان باشید 

. طوری که او با اسبش یکی تازدیمهمچون سوارکاری که با اسبش 

 .ودشیماست. همچون فوتبالیستی که با توپ خود در زمان دریبل یکی 

 یتان آمیخته شود.چنان بر محتوایتان تسلط داشته باشید که با اجرا

 تنفس دیافراگمی 

پیشنهاد من به شما این است که در طول روز از تمرینات تنفسی شکمی 

بار نفس عمیق و از دیافراگم  2قبل از سخنرانی  قاً یدقاستفاده کنید. و 

 ،ندکیمبه شما در نفس کم نیاوردن کمک  تنهانهداشته باشید. این کار 

 دارد. تنفس ریتأثسمی و روحی شما کلی برای سلامت ج صورتبهبلکه 

 .باشدیمچون یوگا  ییهاورزش عمیق یکی از مبنای مدیتیشن و
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 حین سخنرانی

 گربه را دم حجله بکشید -1

برای شروع سخنرانی لازم است بسیار کوبنده وارد شوید. پیشنهاد 

و چه افرادی  ترسندیمبرای تمام افراد )چه افرادی که از سخنرانی  شودیم

ه این . بکه ترسی از سخنرانی ندارند( سخنرانی خود را کوبنده شروع کنند

 31در همان  شماراثانیه، مخاطب  31و قانون  یاهالهدلیل که طبق اثر 

. چنانچه شما با صدا و لحنی آرام و همراه با استرس کندیمثانیه اول قضاوت 

کنید، مخاطب از همان  و یک احساس ناخوشایند سخنرانی خود را آغاز

 انجام دهدکه هر کاری  کندیمو سعی  پنداردیمفردی ضعیف  شماراابتدا 

و  ندیبیمشما گوش ندهد. گوشی خود را مجدد  یهاصحبتو دیگر به 

 دینیبیمکه  ییهایسخنران. بنابراین در شودیمسرگرم صحبت با دیگران 

مدام در حال صحبت با همدیگر هستند، بدانید که سخنران مخاطبین 

با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کند و شاید یک دلیل مهم است نتوانسته 

 آن همین شروع ضعیف سخنرانی باشد.

و استرس دارند که در مقابل  ترسندیمافرادی که از سخنرانی  معمولاً

و مخاطب  دهندیم را نشان استرسشان ،جمع صحبت کنند، از همان شروع

 .شودیممتوجه  یخوببهاین را 
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لند ه یعنی با صدای رسا، ب، تصور کنید که شما بسیار کوبندبرعکسو 

را خوب شروع و سخنرانی خود  دیشویمه با لبخند وارد سالن و سن و همرا

به و مخاطب از همان ابتدا جذب شود  که شودیمباعث  و این دیکنیم

بیشتری به شما گوش  وذوقشوقاست و با  کارهنیاخودش بگوید این فرد 

 .دهدیم

که فردی سخنرانی خود را خوب آغاز کرده باشد  دیآیمپیش  ندرتبه

و نتواند ادامه سخنرانی را خوب پیش ببرد و توجه مخاطبین را از دست 

 کنندیمافرادی که سخنرانی خود را بسیار قدرتمند آغاز  معمولاًبدهد. 

 از پس ادامه آن نیز بربیایند. توانندیم

ا باشد که شم کنندهکمکبسیار  تواندیماین یک شروع عالی بنابر

 استرستان را کاهش دهید.

 

 

 

 

 

 

حالا چه اقداماتی را انجام دهیم که یک شروع  :سؤال

 قدرتمند داشته باشیم؟
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 راهکارهایی برای یک شروع قدرتمند

 زبان بدن مناسب 

 یهاشانهکه  دینیبیمصاف بایستید. دقت کردید وقتی افرادی را 

 یهامصاحبهاگر در  اعتماد کنید؟ هاآنبه  دیتوانینمدارند،  یاافتاده

استخدامی شرکت کرده باشید بیشتر با این موضوع زبان بدن درگیر 

 .دیشویم

 یاهیسخنراناز  یکیدراست توسط امی کادی )که  شدهانجامآزمایشی 

( دهدیمنشان  شمارازبان بدن شما هویت "و در موضوع  TEDخود در 

، بدن ما نیز ذهن ما را دهدیمکه ذهن ما بدنمان را تغییر  بیان کرده است

آزمایشی را انجام دادند که به چندین نفر گفتند  مثالعنوانبه. دهدیمتغییر 

دقیقه تظاهر به قدرت کنند و ژست افراد قدرتمند را بگیرند.  1که به مدت 

 هاآندقیقه ژست افراد ضعیف را بگیرند. سپس از بذاق دهان  1و به مدت 

را  هاآنتسترون و کورتیزول  یهاهورمونیک آزمایش گرفتند و درصد 

موضع قدرت، میزان دند و متوجه شدند که بعد از ری کراندازه گی

درصد  12 هاآندرصد افزایش و میزان کورتیزول  11تا  هاآنتستسترون 

موضع ضعف قرار گرفتند، میزان تستسترون  رکاهش یافت. و زمانی که د

 درصد افزایش یافت. 02 هاآندرصد کاهش و میزان کورتیزول  01 هاآن
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 ژست ضعیف()3شکل شماره         مندانه()ژست قدرت1شکل شماره 

ما ش گفته شده دو گروه از افراد آزمایش دیگر نیز انجام دادند که بیک 

. به گروه اول گفتند که ژست و ادای افراد قدرتمند دیرویم یامصاحبهبه 

و به گروه دوم نیز گفتند که ادای افراد ضعیف را دربیاورند.  اورندیدربرا 

نگاه  هاآندقیقه به  2نیز بدون هیچ رفتار غیرکلامی فقط  کنندهمصاحبه

 ییهانآ. شرایط بسیار سخت بود. و نتیجه مصاحبه این بود که تمام کردیم

که ژست قدرتمندانه داشتند پذیرفته شدند و در مقابل افرادی که ژست 

ضعیف داشتند رد شدند. به این دلیل که نسبت به گروه اول حس مثبتی 

 بودند. داکردهیپ

 ریتأثما و احساس ما  یهاهورمونپس زبان بدن ما بسیار روی ذهن و 

 .گذاردیم
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 پیشنهاد:

 

 

 دتوانیمبرای یک فرد، جلسه خواستگاری باشد،  تواندیم هازماناین 

جلسات  تواندیمجلسه ارائه محصول،  تواندیممصاحبه استخدامی، 

 باشد. یسازماندرون

از سخنرانی واهمه  شدتبهداشتم که  کنندهمراجعهچندی پیش یک 

برای استرس داشت اما همیشه  دادیمرا انجام  شیهایسخنرانداشت. 

 مخصوصاً و  هاآموزشمن آمد و مسئله خود را مطرح کرد. بعد از  مراجعه نزد

 رگذاریتأثرا دربیاورد بسیار برای او  نفساعتمادبهاین تمرین که ادای افراد 

 بود.

 

 

 

رد که مو دیرویماز این به بعد به هر مکان یا رویدادی  پیشنهاد:

دقیقه ژست و ادای افراد با  1، به مدت دیریگیمارزیابی قرار 

 اعتماد بنفس و قدرتمند را بگیرید.

 پیشنهاد
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که در آن  امهیاول یهایسخنراناز  یکیدربه یاد دارم  تجربه شخصی:

، قبل از سخنرانی به شناختینمنفر کسی مرا  2 جزبه، نفره 21 جمع

دم بو ایستادهدقیقه مجری آن باشگاه در حال صحبت بود و من  11مدت 

بدن قدرتمند را  زبانکی . تصمیم گرفتمکردمیمنگاه  و مخاطبین را

انجام دهم و نتیجه آن را در مخاطبین و همچنین خودم ببینم. دستانم 

و  هانگاهو در کسری از ثانیه  قراردادم( 1 را روی میز )طبق شکل شماره

 جلب شد. سرعتبه هاآنمتفاوت شد و اعتماد  کاملاًرفتارها 
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 ارتباط چشمی 

استرستان کاهش یابد لازم است با مخاطبین ارتباط  دیخواهیماگر 

سریع با مخاطبین، ارتباط چشمی  ارتباط یهاراهخوبی برقرار کنید. یکی از 

پایین و استرس دارند به مخاطبین  نفساعتمادبهافرادی که  معمولاًت. اس

 ائماًدو  کنندینمخود در سخنرانی و طرف مقابل در ارتباطات دو نفره نگاه 

ن ابتدا گربه را دم یهم دیخواهیم. اگر شودیمنگاهشان به اطراف هدایت 

تان را با مخاطب قطع نکنید. ارتباط چشمی پلی نگاه لطفاً ،حجله بکشید

سالم و قوی است پیام شما  ،این پل کهیماداماست بین شما و مخاطب و 

 .دیدهیمرا به مخاطب نشان  نفستاناعتمادبهو  رودینماز بین 

 بلندگویتان را قورت دهید. -2

لندی ب صدایفردی که به اطرافتان زیاد این جمله را شنیدید که  احتمالاً

 :ندیگویمدارد همه به او این جمله معروف را 

 بلندگو قورت دادی؟ 

ند نفره نیازی نیست صدا بلند باشد و همان صدای عادی در ارتباطات چ

یک سخنران و یک مدرس قرار  عنوانبه. اما زمانی که شما کندیمکفایت 

ت ز حالا بلندترلازم است صدایتان را یک گام  ،هست مطلبی را ارائه دهید

شما کمک  نفساعتمادبهعادی ببرید. صدای رسا و دارای برد قوی به 

ب با یک استرستان کاهش یابشد. وقتی مخاط شودیمو باعث  کندیم
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به دلیل اینکه در ذهنش  شودیمف مواجه سخنران همراه با صدای ضعی

یک سخنران  شماراسخنران ضعیف یک صدای ضعیف دارد، از همان اول 

 دینیبیمیک سخنران واکنش او را  عنوانبه. و شما که پنداردیمضعیف 

 .ابدییماسترستان افزایش 

البته این بدین معنا نیست که همواره صدایتان بلند باشد. صدا و لحن 

. آوردیمباشد به همان نسبت توجه مخاطب را پایین  ترکنواختیهرچه 

 یهامکثبنابراین لازم است در مواقعی صدایتان را آرام کنید. برخی اوقات 

 صحبتتاندرک کند و مجدد  شماراطب سخنان کوتاه داشته باشید تا مخا

با صدای بلند و رسا  تانیسخنرانآغاز کنید. اما لازم است در ابتدای  را

 شروع کنید.

 تنفس عمیق دیافراگمی -3

ق عمی یهانفسکفته شد قبل از سخنرانی  به شما قبلاً که  طورهمان

شکمی داشته باشید. این کار در حین سخنرانی هم لازم است که انجام 

شود. زمانی که شما استرس دارید، ضربان قلبتان بیشتر شده و سرعت ادای 

این تمرین  ،آرامش و حفظ کلمات نیز ممکن است بالا رود. برای دریافت

کاهش  شماراربان قلب سرعت ضل، این عماست.  کنندهکمکبسیار 

سته لرزش صدای شما کااز  ،لرزدیماگر صدایتان  شودیمو باعث  دهدیم

 شود.
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 کنیم؟ کارچهبرای کنترل لرزش صدا  :سؤال

 وندشیممتوجه  نکهیبعدازاافراد اکثر اگر دقت کرده باشید  پاسخ:

رزش ل تنهانهو این  آورندیمتن صدایشان را پایین  ،لرزدیمصدایشان 

شتر بی هاآنلرزش صدای  شودیمبلکه باعث  کندینمصدایشان را کم 

است کمی  شدهروشنوقتی ماشین تازه  دیاکردهدقت  هم بشود.

؟ صدای شودیمن کم لزش آ دیآیدرمزمانی که به حرکت اما  لرزدیم

و به حالت سکون  ترنییپاشما هم همین است. هر چه صدای شما 

ه ک هرلحظه نیبنابرا. شودیمبیشتر حس  آنباشد لرزش  ترکینزد

 کنید. بلندتر، صدایتان را لرزدیماحساس کردید صدایتان 
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 رهای رها باشید -4

برخی افراد گله دارند که چرا همواره دستانمان در زمان صحبت و سخنرانی 

 که دیگران این لرزش را متوجه بشوند. ترسندیمو  لرزدیم

گیرید. دستتان ن یابرگهپیشنهاد ما به شما این است که تحت هیچ شرایطی 

 یدهایاسلابتوانید  ترراحتممکن است شما پرزنتر نیاز داشته باشید که 

دستتان نباشد. چرا که زمانی که برگه در  یابرگهخود را نمایش دهید. اما 

این  اًقطعو  ددهیمدستانتان باشد، لرزش دستانتان را چندین برابر نشان 

سخنرانی که برگه در دست او  کهنیاکار به ضرر شما است و دلیل دوم 

بگوید و هر چه دارد  خواهدیمچه  داندینماست مانند فردی است که 

 .باشدیمدرون آن برگه 

باشید  یاجلسهبنابراین توصیه ما را جدی بگیرید. البته ممکن است شما در 

 یهاصحبتاز روی آن استاد  دیخواهیمتید و که نیاز به آوردن اسنادی هس

که از چندین  میکنیمخود را ارائه دهید. در این حالت به شما پیشنهاد 

برگه یا دفتر استفاده کنید. زیرا برگه به دلیل نازکی و سبکی لرزش را 

 حتی شودیم. اما دفتر به دلیل سنگینی باعث دهدیمبیشتر نشان 

 باشد.برای دستانتان  یگاههیتک
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 چون کوه دماوند استوار و مقتدر باشید. -5

سخنان و مطالب  دیخواهیمیادتان باشد این شما هستید که 

ارزشمندی را به مخاطبین ارائه دهید. پس خود را ارزشمند بدانید. 

 با خود بگویید:

. من بهترین دهمیم، اما انجامش ترسمیم هرچندتجربه ندارم،  هرچند "

خودم هستم. من بهترین سخنران خودم هستم. در وجود من نیرویی 

م. هست هاگاهیجااست که مرا به این سمت کشانده پس من لایق بهترین 

را  کندیمو در این مسیر هر چیزی را که به من کمک  توانمیممن 

 ". کنمیمرها  کشدیمو هر چه انگیزه مرا  رمیپذیم

خودتان را مانند یک کوه استوار، محکم و قوی در حین سخنرانی 

مانند همان کوه  شمارابپندارید. مطمئن باشید دیگران نیز 

 .شوندیم زدهرتیح تانیسخنرانو از دیدن شما و  نندیبیم
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 بعد از سخنرانی

 مشاهده فیلم سخنرانی -1

 یهاضعفو  هابیعبه  دینیبیمخود را  یهاعکسو  هالمیفوقتی شما 

و تمام  دیاستادهیاانی که در مقابل آیینه . مانند زمدیبریمخود بیشتر پی 

، نحوه نگاه کردن و ستادنیاو پاها، طرز  هادستحالات خود مانند حرکت 

رین که تم کندیمک مار کی. این امر بسدینیبیمحتی نحوه خندین و ... را 

 آن اشتباهات را مجدد انجام ندهید. ،بعدی یهایسخنرانکنید و در 

 بازخورد از دیگران -2

 یاهیخوبپس از سخنرانی از افرادی که با شما صادق هستند و فقط از 

 یبازخوردهااز نحوه اجرا، محتوا و سایر موارد بپرسید.  ندیگوینمشما 

 نقادانه به شما کمک شایانی خواهد کرد.
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 ، اصلاح، جایزهیبردارادداشتی -3

 نندینشیم اندنبودهکه موفق  ییهایسخنرانشاید خیلی از افراد بعد از 

 یهاآدمه تفاوت بین . اما همین نقطه، همین لحظرندیگیمغم بغل  و زانوی

چندین شکست به بعد از  تیدرنها. افرادی که سازدیمموفق و ناموفق را 

ورند اما در اوایل کار مثل افراد دیگر شکست خ قطعاً، رسندیمموفقیت 

بازخورد از کارها . اندگرفتهاین است که از اشتباهاتشان درس  هاآنتفاوت 

که  شودیمث و باع دهندینمیکی از اقداماتی است که اکثر افراد انجام 

 :ندیگویمتجربه را تجربه کنند. درست است که 

 تجربه را تجربه کردن خطا است.

بگویم که تجربه بد را تجربه کردن  ترهابزرگبا اجازه  خواهمیماما من 

و لازم است  باشدیمخطا است. چون تجربه شامل تجربیات خوب و بد ما 

خوب را مجدد بکار گرفته و تجربیات بد را تکرار نکینم.  یهاتجربهبتوانیم 

 درس بگیریم. هاآنبلکه از 
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آن را خط  ،ا نداشتیداگر این ایراد و اشکال ر بعدی یهایسخنراندر 

 .دیدهیمبه خودتان یک امتیاز  باافتخار. و دیزنیم

به خودتان جایزه دهید. به ازای هر خطایی که در  کنمیمنهاد پیش

، یک غذای خوشمزه، یک تفریح با دوست دیکنیماصلاح  تانیسخنران

 هست را تعیین کنید. چسبدلکه برایتان  یاهیهدو هر  تانموردعلاقه

دریافت جایزه، باعث  بعدازآنو  هاآنمزیت نوشتن و تلاش برای رفع 

. در این حالت کمک بسیاری به روند رشد و شودیمشرطی شدن مغز 

 دیچشیمو لذت جشن رشدتان را نیز  دیاکردهپیشرفت خودتان 

را به یاد بیاورید و یادداشت  تانیقبلی هایسخنرانایرادات  الاننیهم اقدامک:

 را اصلاح کنید. هاآن تانیبعدی هایسخنرانکنید و سعی کنید در 

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 اقدامک
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 .دیاکردهکه چقدر پیشرفت  دیشویمبعد از مدتی متوجه 

 را از سوا لاتتانکه تجربیات ارزشمند، نکات و  خواهمیمدر پایان از شما 

ا ما بو ایمیل مجموعه  در سایت  هادگاهیدطریق ثبت تیکت و یا در بخش 

همراهی شما دوستان ارزشمند باعث خوشحالی  شکیببه اشتراک بگذارید. 

 ما است.

www.jaduyekalam.com 

info@jaduyekalam.com 

http://www.jaduyekalam.com/

