مدیریت ترس و استرس در سخنرانی

مدیریت ترس و استرس در سخنرانی
www.jaduyekalam.com

سپاس گذارم از شما دوست ارزشمند!
از اینکه این کتاب را دانلود کردهاید و برای رشد خودتان تلاش میکنید،
سپاس گذارم .این کتاب بهعنوان هدیه به شما تقدیم شده است.
دوره "چطور قاطعانه رفتار کنیم" که برای تمام افراد مخصوصاً افرادی
که قصد دارند بر خجولی گریهای خود غلبه کنند ،بهعنوان هدیه به شما
تقدیم میشود .برای دانلود رایگان آن به لینک زیر مراجعه کنید:
/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:
سمیه اسد بیگی هستم .مدرس فن بیان ،سخنرانی و بهبود فردی .انگیزه و
هدفم ،کمک به ارتقاء مهارتهای کلامی ،ارتباطی و فردی افراد هست تا
بتوانند با استفاده از یادگیریهای آموزشهای ما در جایگاه اجتماعی و
شغلی مناسب خود دست یابند و آن را حفظ کنند و به درآمد و روابط سالم
و مطلوب خود برسند.
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برخی از فعالیتهای نویسنده:
 نویسنده کتاب الکترونیک "مدیریت ترس و استرس درسخنرانی"
 برگزاری دهها کارگاه و سمینار آموزشی-

خدمات مشاوره و تدریس خصوصی (فن بیان و سخنرانی)

 برگزاری دورههای بهبود فردی آموزش مهارتهای کلامی و غیرکلامی در سازمانها با رویکرد"رفتار سازمانی"
خوشحال میشوم که برای ارائه خدمات متناسب شما ،ارتباط بیشتر و
دریافت نظرات و پیشنهادها شما ،با ما از طریق روشهای زیر در ارتباط
باشید:
آدرس سایتwww.jaduyekalam.com :
آدرس اینستاگرامjaduyekalam :
آدرس تلگرام@jaduyekalam:
ایمیلinfo@jaduyekalam.com :
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مقدمه
تا حالا شده از صحبت در جمع و سخنرانی بترسید؟ وقتی نام شما صدا
زده میشود ،قلبتان به تپش بیفتد ،صورتتان سرخ شود ،صدا و دستانتان
بلرزد ،لکنت زبان بگیرید؟ برخی از همان دوران مدرسه وقتی از آنها
سؤالات شفاهی میشد باوجوداینکه جواب را میدانستند نمیتوانستند به
سؤال معلم یا استاد خودپاسخ دهند .برخی خجالت میکشیدند و برخی
همفکر میکردند که وقتی شاگرد زرنگ کلاس به این خوبی بلد هست و
جواب میدهد من اگر صحبت کنم همه مرا مسخره میکنند.
به یاد دارم دوستی در دبیرستان داشتم که اندر ساکت بود ما به او لقب
خانم را داده بودیم و بجای اینکه نام او را صدا کنیم ،او را به شوخی با نام
خانوادگی و با پیشوند خانم صدا میزدیم
برخی به خاطر اینکه نمیتوانند با استرس صحبت در جمع کنار بیایند،
همیشه از آن فرار میکنند و میگویند ما اصلاً علاقهای به سخنرانی و
صحبتهای اینچنینی نداریم و وقتی در صحبتهای چند نفره آنها
مینشینی متوجه میشوی که اصلاً در صحبتهای چند نفره هم حرفی
برای گفتن ندارد و بیشتر گوش میدهد تا صحبت کند.
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برخی هم در صحبتهای عادی به خودشان لقب اجتماعی و پررو را
میدهند .دریغ از اینکه نمیدانند پررویی یک کلمه منفی است .فردی که
خجالتی نیست لزوماً نمیتواند در مقابل چند صد نفر و یا بیشتر صحبت
عالی انجام دهد .سخنرانی هم یک مهارت مانند سایر مهارتها است و صرف
اینکه شما خجالتی نیستید رمز موفقیت شما نیست.
اگر تاکنون این احساسها را تجربه کردهاید ،به شما قول میدهیم ،با
خواندن این کتاب به درک درستی از ترس و ریشههای آن و راهکارهای
کاملاً عملی دست مییابید و اگر تا انتهای کتاب پیش روید مشتاق به اجرای
تمرینهای آن میشوید .این کتاب نتیجه به قلم آوردن سالها تجربه
شخصی بنده و سخنرانان برتر دنیا هست .پیشنهاد میکنم این کتاب را تا
انتها بخوانید و تمام اقدامک ها و تمرینها را انجام دهید و سوا لاتی که در
آن وجود دارد را جواب دهید .تا حالا شده ورزشکاری را ببینید که بدون
انجام تمرینات درست و اصولی بتواند در مسابقات مدال بیاورد؟ آیا امکان
دارد فردی نفر اول کنکور شود و بدون برنامه و تمرین درسخوانده باشد و
بدون تمرینها و شب نخوابی ها به جلسه آزمون برود؟ تا حالا شده فردی
را ببینید که یک شناگر ماهر هست اما از همان اول شنا را بلد بوده باشد؟
...
مهارت فن بیان و سخنرانی هم مانند تمام مهارتهای دیگر نیاز به
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
منجر میشوند.
تعهد :من  ......................................قول میدهم که از این لحظه در تاریخ
 .........................................................که این کتاب را میخوانم ،تمام اقدامات و
تمرینات را بهخوبی انجام دهم و برای رشد خودم از هیچ تلاشی دریغ نکنم.

به شما تبریک میگویم که تصمیم گرفتهاید جزو  3درصد افراد برتر
جامعه باشید که به فکر رشد خودشان هستند .همینالان به خودتان بگویید
"باریکلا" و یا هر کلمه تحسن آمیز دیگر .لطفاً انجامش دهید .یادتان باشد
قول دادهاید که تمام اقدامات این کتاب را انجام دهید تا به نتیجه مطلوبتان
برسید.
نکته :بچه شیطون تنبلی هست که در وجود همه ما هست و قصدش
این است که ما را از انجام کارهای جدید و تغییرات منحرف کند .این بچه
شیطون تنبل را یکجا بنشانید و به او بگویید با من هیچ صحبتی نکن .من
الان در حال خواندن مهمترین کتاب زندگیم هستم .چون میخواهم بهترین
باشم و بر ترسهایی که تا حالا داشتن غلبه کنم .من دیگر نمیخواهم به
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خاطر ترسهای بیهودهای که تا الآن مرا متوقف کرده است زندگی کنم.
دیگر به این ترسها اجازه نمیدهم که کنترل زندگی مرا به عده بگیرد .این
من هستم که برای زندگی خود تصمیم میگیرم نه ترسهایم.

اقدامک
اقدامک :همینالان بنویسید که ترس از سخنرانی و صحبت در جمع چه
ضررهایی را برای شما ایجاد کرده است؟ لطفاً با خودتان صادق باشید تا بهترین
نتیجه را بگیرید .من چندین مورد که در مراجعینم در مشاوره دیدم را نوشتهام.
بقیه را شما پرکنید.
 :0درآمد پایین
 :1اعتمادبهنفس و عزتنفسم پایین آمده
 :3نرسیدن به جایگاه اجتماعی مناسب
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................
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سؤال :اصلاً ترس چیست؟
ترس یک واکنش کاملاً طبیعی و ذاتی در بدن ما انسانها است .از همان
ابتدا ،انسانهای اولیه در مواجهه با حیوانات وحشی و موقعیتهای خطرناک
این احساس را تجربه کردهاند و تا همین لحظه که این کتاب را مطالعه
میکنید و در ادامه آفرینش انسان نیز این احساس وجود دارد .ترس نهتنها
در انسان بلکه در حیوانات نیز وجود دارد .آهویی که از ترس حیوانات درنده
و وحشی همچون شیر و پلنگ با سرعت هرچهتمامتر میدود و سعی میکند
پناهی برای خود پیدا کند ،ناشی از همین ترس حاصل از خطر میباشد.
خداوند ترس را در نهاد ما قرار داده است تا در مواجهه با خطر بتوانیم
از جان خود محافظت کنیم .پس ترس بهخودیخود بد و مضر نیست و
میتوان گفت که ترس به نفع ما است و یکی از عواملی که ما هماکنون در
حال مطالعه این کتاب هستیم ،به خاطر ترس میباشد .اگر ترس از نرسیدن
و یا ماندگاری در شغل موردعلاقهمان نبود ،الآن این کتاب را مطالعه
نمیکردیم .اگر ترس از عقب ماندن از خواهر ،برادر و یا دوستان نبود ،شاید
برخی از افراد به تحصیل خود ادامه نمیدادند ،شاید اگر ترس از تنهایی
نبود ،برخی از افراد ازدواج هم نمیکردند( .البته که ممکن است این دلایل
مناسب نباشند).
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ترس ریشه خیلی از عقبماندگیها است .شخصی که میترسد هیچ
کاری انجام نمیدهد و جالب اینجا است که خود فرد نیز میداند که
میترسد و این آگاهی بهتنهایی نمیتواند او را از این ترس رها کند .در طی
تحقیقاتی که شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که ترس از صحبت و
سخنرانی در جمع برای همه وجود دارد .شایعترین ترس بین مردم همین
ترس از صحبت در جمع و سخنرانی است .تا جایی که افراد حاضر هستند
بمیرند اما در جمع سخنرانی نکنند.
ترس درواقع همان عامل اجتناب از اقدام میباشد و باعث میشود
هیچگاه دست به اقدام نشویم .اما تا به کی؟ تا کی میخواهید به ترسهای
خود (مخصوصاً ترس از سخنرانی) ادامه دهید؟
عامل ارتباط ما انسانها ،رفتارهای غیرکلامی و کلامی میباشد .همین
الآن تصور کنید از شما خواستهشده که در مقابل همکارانتان راجع به
موضوع خاصی صحبت کنید .یا بهعنوان نماینده همکاران میخواهید
بهصورت داوطلبانه تقاضای درخواست بهبود امور سازمان را داشته باشید.
یا میخواهید محصولتان را در سازمان دیگر ارائه دهید و از امتیازات قرارداد
جدید استفاده کنید .اگر از قبل روی مهارت صحبت در جمع و سخنرانی
خودکار نکرده باشید ،آیا میتوانید از پس آن بربیایید و یک سخنرانی مؤثر
از خود نشان دهید؟
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یکی از عوامل پرقدرت ترس از صحبت در جمع و سخنرانی ،بعد روانی
این موضوع میباشد .به دلیل اینکه فرد در ذهن خود مانعی برای انجام
کاری را دارد ،همواره دستور اجتناب از اقدام به آن را دریافت میکند.
درحالیکه میتوان همین ذهن بهاصطلاح ترسوی خود را تربیت کرد .ذهن
نیز مانند سایر ماهیچههای بدن ،قابل پرورش میباشد .شاید لازم باشد
مانند باشگاههایی که برای سلامت و تناسباندام خود میرویم ،کمی
همزمان برای پروش ذهن خود داشته باشیم .چراکه خیلی از مشکلات ما
ناشی از همین ذهن میباشد .ذهن ما دستور میدهد اما قابل برنامهنویسی
است .اگر با مسیر عصبی آشنایی داشته باشید میدانید که برای ایجاد هر
فکر ،اقدام و هر رفتاری ابتدا یک مسیر عصبی در مغز ایجاد میشود و بعد
از تکرار آن این مسیر پررنگتر میشود و تبدیل به یک عادت میشود.
پیشنهاد میشود که مقاله مسیر عصبی چیست را در سایت ما مطالعه
کنید.
/http://jaduyekalam.com/2018/07/13/neuralpath

اگر فکر میکنید که ذهن ما به فکر رشد و پیشرفت ما میباشد ،کاملاً
در اشتباهید .مغز ما برای کاهش انرژی مصرفی خود سعی دارد هر کاری
را که انجام میدهید ،سریعاً به عادت تبدیل کند .اگر ذهن شما پر از افکار
منفی است ،طبق چرخه ایجاد رفتار ،احساس و درنهایت رفتار منفی
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خواهید داشت .حال فکر کنید عمری است که فکر میکنید از سخنرانی
میترسید و فکر میکنید که شما و چه به سخنرانی .فکر میکنید افرادی
که دارای فن بیان و سخنرانی خوبی هستند انسانهای خارقالعاده و
عجیبی هستند و هر بار که میخواهید خودی نشان دهید و سخنرانی کنید
به خودتان میگویید:

" بنشین ،میروی و آنجا همه به تو میخندند و آبرویت میرود .اصلاً تو
چه حرفی برای گفتن داری در مقابل اینهمه افرادی که همه آنها خدای
سخنرانی هستند .برای سخنرانی باید برونگرا باشی باید بتوانی طوری
حرف بزنی که دیگران را جذب کنی".
زمانی که از شما درخواست میشود که همین لحظه بایستید و
سخنرانی کنید و برای جمع همکارانتان محصول جدید ساختهشده را ارائه
دهید ،در آن لحظه تپش قلب میگیرید و چنان دستانتان میلرزد که
ترجیح میدهید بگویید من الآن آمادگی انجام این کار را ندارم و فلانی را
برای این کار انتخاب کنید .یا در این حالت شجاعت به خرج میدهید.
میایستید و صحبت میکنید اما ازآنجاییکه تا حالا خیلی این کار را انجام
ندادهاید نمیتوانید بهخوبی از پس آن بربیایید .ممکن است صدایتان بلرزد،
دستانتان و برگهای که دستتان هست لرزش آن را بیشتر نشان دهد( .در
ادامه راهکار این مسئله را به شما میگوییم که این مسئله (لرزش دست)
نیز برطرف شود).
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بنابراین اگر تابهحال اقدامی برای سخنرانی و صحبت در جمع نکردهاید
این ترس طبیعی است .به این دلیل که این وضعیت کاملاً برای شما
ناشناخته و جدید میباشد .ذهن در مقابل موقعیتهای ناشناخته و مبهم و
تجربه نشده پاسگان میگیرد و به شما میگوید انجامش نده.
متأسفانه ذهن انسان کاملاً منفی نگر هست و دلیل این منفی نگری،
مواجهه نیاکان و اجداد ما در شرایط خطر میباشد .بنابراین وقتی از شما
خواسته میشود که در مقابل جمع بایستید و صحبت کنید ذهن شما اولین
دستوری که به شما میدهد اجتناب از سخنرانی است و میبینید که
بهسرعت ضربان قلبتان بالا میرود و خودتان را گم میکنید و حاضرید هر
کاری انجام دهید که سخنرانی نکنید .مدام افکار منفی به ذهنتان میآید.
اینکه

"اگر بروم بالا و صحبت کنم پاهام میلرزد ،من تا صحبت کنم همهچیز
یادم میرود و لکنت زبان میگیرم .اصلاً نمیتوانم به مخاطبین و حضار
نگاه کنم .تمام افرادی که حضور دارند بهتر از من هستند و من از پسش
برنمیآییم .آبرویم میرود و "......
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شکل شماره ( 0چرخه ایجاد رفتار)

همانطور که در شکل فوق (چرخه ایجاد رفتار) میبینید ،ابتدا یک فکر
در ذهن شما ایجاد میشود و سپس یک احساس و درنهایت به یک رفتار
منجر میشود و بهعنوان یک تجربه در پایگاه دانش ذهن ما ذخیره میشود
و مجدد زمانی که ذهن با همین شرایط و یا شرایط مشابه برخورد میکند
همان فکر ،همان احساس و همان رفتار را از خود نشان میدهد.
حالا فرض کنید تا به امروز سخنرانی نکردهاید (یعنی در پایگاه دانش
ذهن شما هیچ رکورد ،هیچ اطلاعات و یا هیچ تجربهای از سخنرانی شما
وجود ندارد ).درنتیجه ذهن شما یک پالس ایجاد میکند که همان هورمون
آدرنالین میباشد .به این دلیل که تجربهای از سخنرانی شما در ذهن شما
وجود ندارد بهسرعت احساس خطر میکند و همانطور که گفتیم در شرایط
15

مدیریت ترس و استرس در سخنرانی
www.jaduyekalam.com

ناشناخته ،فکرهای منفی و بازدارنده ایجاد میشود و درنهایت باعث میشود
که احساس منفی در ذهن شما ایجاد شود .بیایید به بررسیهای موردی
زیر بپردازیم .موافقید؟

بررسی موردی
 :0دانشجویی در تمام دوران تحصیلش داوطلب برای صحبت در جمع نشده و هر بار از کنفرانس دادن به
نحوی فرار میکرده است و راههای دیگر مثل تقلب و گرفتن پروژه برای فرار از کنفرانس و ارائه سخنرانی
را برای گرفتن نمره انتخاب میکرده است .اما دیگر نمیتواند از دفاع پایاننامه خود فرار کند .از چند ماه
قبل از روز دفاع خواب و خوراک ندارد و مدام افکار منفی در ذهنش ایجاد میشود .بالاخره روز دفاع
میرسد و او همچنان خود را فردی بازنده میپندارد .باوجود تمام پژوهشها و عملیاتی که روی پروژه خود
انجام داده است نمیتواند بهخوبی آن را ارائه دهد و درنهایت نمره خوبی نخواهد گرفت .دوستی داشتم که
همواره از دفاع پایاننامه خود وحشت داشت تا جایی که روز دفاع از شدت ترس و استرسهای طولانیمدت
چندماهه حالت تهوع گرفت و از سالن برای مدتی بیرون رفت و نتوانست ادامه ارائه خود را انجام دهد.
سالها است که از این ماجرا میگذرد اما او هنوز خاطره تلخ آن روز را فراموش نمیکند .اما اگر اقدام
میکرد و برای مشکل خود یعنی "ترس از صحبت در جمع و سخنرانی" آموزش میدید و اقدام میکرد
این اتفاقات نمیافتاد.

 :1یکی از مراجعینم در مشاوره ،یک مدیر دبیرستان بود و اذعان داشت که باوجوداینکه تمام
سخنرانیهایش را انجام میداد اما همچنان هر بار از سخنرانی و صحبت در جمع میترسد .با یادگیری و
آموزشهایی که دید و سپس با تمرینهای خود توانست بهخوبی ترس خود را مدیریت کند.
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سؤال :چه تفاوتهایی در دو موردبررسی شده فوق وجود دارد؟
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

چرا باید فن بیان و سخنرانی را یاد بگیریم؟
همانطور که میدانید تمام رهبران ،رئیسجمهورها و تمام کارآفرینان
بزرگ و موفق دنیا از قدرت فن بیان و سخنرانی خوبی برخوردار هستند.
شاید الآن با خود بگویید ما که رهبر نیستیم .در جواب این گفتگوی درونی
شما میخواهم به شما بگویم که تمام افراد در هر قشر و هر نقشی نیاز به
یادگیری مهارت فن بیان و سخنرانی دارند .مادری که میخواهد به فرزند
خود یاد دهد که دیر به منزل نیاید و او را متقاعد کند که دوستان خوبی
ندارد ،خانمی که نیاز دارد برای اجرای خواستههایش و ایجاد تفاهم با
همسرش تعامل داشته باشد ،مدیری که نیاز دارد با همکارانش جلسههای
17
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دورهای داشته باشد و مأموریت سازمان را با آنها به اشتراک بگذارد،
دانشجویی که نیاز به ارائههای دانشجویی و پایاننامه خود را دارد ،نوجوانی
که میخواهد در مدرسه به سؤالات معلم پاسخ شفاهی بدهد و  ...همه و
همه نیاز به یادگیری مهارت فن بیان و سخنرانی دارند کهای کاش این
مهارت را در مدارس میآموختیم.
حال فرض کنید افراد در نقشهای خود (مدیر ،دانشجو ،کارفرما ،مادر،
 )...از صحبت در جمع و سخنرانی میترسند؛ و مهارتهای ارتباطی چه
اتفاقی میافتد؟ آیا به خواستههای خود میرسند؟ آیا در این شرایط
میتوانند از زندگی خود که بخش عمده آن ارتباطات اجتماعی ضعیفشان
هست راضی باشند؟ مسلماً خیر
خیلی از افراد در این مرحله ترس» باقی میمانند و روی ترس خود از
سخنرانی خاک میریزند .جالب است که روانشناسان ثابت کردهاند که
افرادی که با یکی از ترسهای خود مواجه نمیشوند در مقابل ترسهای
دیگر خود نیز منفعل هستند و اجازه میدهند آنها او را کنترل کنند .اینجا
است که عزتنفس فرد بهشدت پایین میآید .چون میبیند که هیچ کاری
از او برنمیآید و تبدیلشده است به فردی که نمیتواند شاد باشد و بی
مهابانه در مقابل جمع صحبت کند .بهمرورزمان ممکن است به دیگران که
راحت و بهخوبی در مقابل جمع صحبت میکنند حسودی کند و به انواع و
اقسام مشکلات روحی مبتلا شود .درحالیکه میتوانست با آموزش و دادن
18
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بهای زمانی و هزینهای و تمرین ،بهخوبی و با شادی در مقابل جمع صحبت
کند.
اگر تجربه صحبت در جمع را داشته باشید متوجه میشوید که دقیقاً
زمانی که صحبتتان تمام میشود ،اگر سخنرانیتان موفقیتآمیز باشد ،یکی
از بهیادماندنیترین لحظاتتان میشود.
تصور کنید که در مقابل عده زیادی ایستادهاید و سخنرانی میکنید و
پسازآن همه به شما نمره عالی میدهند چه احساسی به شما دست
میدهد؟ یک حس افتخار و غرور مثبت در شما شکل میگیرد که تا مدتها
اثر آن در ذهن شما باقی میماند.
پژوهشها نشان داده است که افرادی که میتوانند خیلی راحت با
دیگران ارتباط برقرار کنند و سخنرانی کنند از سلامت جسمی و روحی
بیشتری برخوردار هستند.
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سؤال :به نظر شما چه دلایلی وجود دارد که فردی که دارای
روابط و فن بیان خوب هست ،از سلامت روحی و جسمی بیشتری
برخوردار میشود؟
 :0انسان موجودی اجتماعی است و ازآنجاییکه یکی از ابزارهای بیان احساسات،
عقاید همین کلام ما میباشد ،زمانی که میتواند بهراحتی با دیگران ارتباط برقرار کند
و به خواستههای خود در مذاکرات برسد هورمون شادی و قدرت در بدن او که همان
هورمون تستسترون میباشد ترشح میشود و باعث شادی بلندمدت میباشد .به این
دلیل بلندمدت میباشد که این تجربه موفقیتآمیز در ذهن او و در بخش پایگاه دانش
او» ثبت میشود و همواره ذهن آن را یادآوری میکند.
 :1به موقعیتهای اجتماعی و شغلی بالاتری دست مییابند .قطع ًا یکی از ویژگیهای
رهبران و مدیران موفق این است که میتوانند بهراحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند.
 :3خودتان پرکنید.

بنابراین با دانستن اهمیت یادگیری مهارت "فن بیان و سخنرانی" لازم
است به تمام ترسهایی که تا الآن داشتید پایان دهید .در ادامه راهکارهایی
را به شما خواهیم گفت که با انجام و رعایت آنها به نتایج خوبی برسید.
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دلایل عمده ترس از سخنرانی
 -1عدم تجربه کافی
زمانی که روزهای اول سخنرانی شما است و بهاندازه کافی در این حرفه
تجربه ندارید ،قطعاً مسیر عصبی کمرنگتری در این حیطه در مغز شما
وجود دارد .به همین دلیل هر بار که سخنرانی میکنید همچنان ترس و
استرس در شما وجود دارد.

 -2یادآوری تجربه شکستهای قبلی
زمانی که شما چندین سخنرانی داشتهاید که در آنها آنطور که باید
نبودید و خود را شکستخورده میدانید ،ذهن شما به دلیل اینکه
تجربههای خوبی در این زمینه در پایگاه دانش خود ندارد ،بار بعدی که
میخواهید سخنرانی کنید بر اساس همان "چرخه ایجاد رفتار" به شما
میگوید که

" نمیتوانید .بار قبلی را یادت هست که دستانت میلرزید؟ یادت هست
که صدایت میلرزید؟ یادت هست که گلویت خشکشده بود و صورتت
خیس عرق شده بود؟"
و اینطور میشود که یا اقدام نمیکنید و یا تصویر ذهنی مثبتی از خود
ندارید و درنتیجه این سخنرانی شما نیز خراب میشود .بنابراین باید
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یکجایی این فکر منفی را از بین برد .از بین بردن فکر منفی سخت است.
پس ما باید بتوانیم تجربههای موفقیتآمیز خود را بیشتر کنیم تا تجربههای
شکست در ذهن ما کمرنگتر شوند.

 -3کامل گرایی
افرادی که فکر میکنند همیشه و در همه زمینهها باید کامل باشند یا
آن کار را کامل به سرانجام نمیرسانند و یا همیشه از خود ناراضی هستند.
شاید دیده باشید افراد زیادی را که انواع و اقسام عملهای زیبایی را انجام
میدهند اما بازهم ازخودراضی نیستند .کامل گرایی اثرات مخربی را به بار
میآورد .بهعنوانمثال فرد میخواهد ورزش را شروع کند و باشگاه
موردنظرش از منزل و محل کار او دور است .اما به خودش میگوید من که
نمیتوانم به باشگاه دور بروم .حالا فعلاً باشگاه نمیروم تا یک باشگاه نزدیک
محل کار یا منزلمان تأسیس شود و یا منزلم را جابجا کنم .و سالها
میگذرد اما این فرد به باشگاه نرفته و وزنش بیشتر هم شده است.
کمالگرایی با خود یک اثر مخرب به نام اهمالکاری به بار میآورد .معمولاً
افرادی که کامل گرا هستند هیچوقت رضایت کامل از خود ندارند .فرض
کنید یک سخنرانی دارید اما محتوایتان آنطور که میخواهید پرمایه
نیست ،سالن برگزاری آنطور که باید تدارک دیده نشده است یا لباستان
ازنظر شما مناسب نیست و خیلی از موارد دیگر .همه این موارد باعث
میشود حس خوبی نداشته باشید و ازآنجاییکه خودتان را کامل نمیدانید
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استرستان بیشتر میشود .بنابراین شاید لازم باشد کمی توقعاتمان را پایین
بیاوریم .تجربه و تحقیقات نشان داده است که اکثر افراد دچار کمالگرایی
هستند و خودشان نمیدانند و برخی به خود افتخار میکنند که دارای این
ویژگی هستند .درصورتیکه اگر ضررهای این خصوصیت را بدانند برای
علاج آن راهی پیدا میکنند.

سؤال :کمی به رفتارها و افکارتان فکر کنید و ببنید
چقدر دارای ویژگی "کمالگرایی" هستید؟
..................................................................................................
.................................................................................................

متعاقباً در مورد "کامل گرایی" مقالات و مطالبی در سایت قرار خواهیم
داد.
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 -4عدم تسلط بر محتوا
متأسفانه دیدهشده است که خیلی از سخنرانان ،متن سخنرانی را
خودشان آماده نمیکنند و یا کپیبرداری هست .وقتی روی متن
سخنرانیتان تسلط ندارید مثل این است که تایپ  01انگشتی را بلد نیستید
و مدام به صفحه کیبورد نگاه میکنید .در این شرایط شما یا باید متن را
حفظ کنید و یا از روی کاغذ بخوانید .درصورتیکه حفظ کرده باشید اگر
یکی از مخاطبین از شما سؤالی بپرسد رشته کلام از دستتان دررفته و باید
مجدد دنبال سرنخ بگردید .همچنین اگر از روی متنتان سخنرانی کنید،
ارتباطتان با مخاطب که یکی از ارکان اصلی اجرای سخنرانی هست را
ازدستداده است .در هر دو حالت فرد دچار استرس زیادی میشود.
برخی از افراد هم به دلیل اینکه خود را قوی میپندارند ،به سخنرانی
بداهه روی میآورند .پیشنهاد ما به این دسته از افراد این هست که بهشدت
در اوایل کار از این مدل فکری پرهیز کنید .وقتی بهصورت بداهه وارد
سخنرانی میشوید ممکن است اتفاقات پیشبینینشدهای رخ دهد و به
دلیل اینکه شما آنها را در نظر نگرفتهاید نتوانید آنها را مدیریت کنید و
دچار استرس شوید.
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 -5زیاد از حد فکر کردن
برخی از افراد روزها ،ساعتها به سخنرانی خود فکر میکنند و این خود
منجر میشود به اینکه افکار منفی در ذهن آنها ایجاد شود .افکار منفی
هم یکی از دلایل مهم ایجاد استرس و نگرانی میباشد.

 -6از دماغ فیل افتادم
برخی از افراد فکر میکنند که از دماغ فیل افتادند .یعنی اینکه احساس
میکنند در زمان سخنرانی خیلی موردتوجه هستند و اینقدر درگیر فکر و
قضاوت دیگران هستند خودشان را فراموش میکنند .اصلاً در لحظه
سخنرانی نمیدانند زبان بدنشان چگونه است و وقتی به آنها میگویی در
زمان صحبتت دستتان میلرزید و یا کج ایستاده بودید و یا کلمات را
نامرتبط بکار میبردید ،در جواب میگویند خودم اصلاً متوجه نشده بودم.
افرادی که احساس میکنند در زمان سخنرانی زیر ذرهبین هستند
نمیتوانند راحت مثل یکبند باز حرفهای خودشان را نشان دهند و مدام
به این فکر میکنند که چهکاری را انجام دهند که دیگران از او خوششان
بیاید .جالب است که این افراد در زندگی شخصی خود هم ممکن است
اینگونه باشند .یعنی دائم در حال تأیید دیگران هستند .از خود هیچ ایدهای
ندارند و همواره در تلاشاند دیگران را ازخودراضی کنند .این افراد نمیتوانند
آرام باشند و دچار استرسهای زیاد و کاهش عزتنفس میشوند.
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 -7عدم شناخت مخاطب
این بسیار طبیعی است که زمانی که شما وارد یک محیط ناشناخته با
افراد جدید میشوید در ابتدا کمی به اطراف نگاه کنید تا با فردی که فکر
میکنید به شما نزدیکتر هست آشنا و همصحبت شوید .در سخنرانی هم
این موضوع وجود دارد.
پیشنهاد
کمی قبل از سخنرانی در سالن حضورداشته باشید و با افرادی که
زودتر آمدهاند خوشوبش کنید .از آنها سوا لاتی راجع به اینکه
هدفتان از آمدن در این کارگاه یا سمینار چیست و سوالاتی از این
دست داشته باشید .وقتی با چندین نفر صحبت میکنید روحیه
بهتری میگیرید و باعث میشود که با شور و اشتیاق بیشتری
سخنرانیتان را آغاز کنید .در این حالت دیگر ذهن افراد شرکت
کننده را غریبه نمیپندارد و احساس راحتی میکند.
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تجربه شخصی :من در تمام سخنرانیهای خود این کار
را انجام میدهم و تفاوت آن را با زمانی که افراد را
نمیشناسم احساس کردهام.

این وظیفه ما است که به ذهنمان کمک کنیم که او هم ما را یاری کند.
بیخود نیست که قدیمیها میگویند:

"از هر دست بدهی از همان دست هم میگیری".

چهکار کنیم بر ترسهای خود غلبه کنیم؟
میخواهم همین الآن این نکته را به شما بگویم که غلبه بر ترس وجود
ندارد .ما هیچگاه نمیتوانیم ترس از سخنرانی را حذف کنیم .اما میتوانیم
آن را مدیریت کنیم .بنابراین بهجای این کلمه لازم است کلمه "مدیریت"
را به کار ببریم.
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راهکارهای مدیریت ترس و استرس در سخنرانی
قبل از سخنرانی
برای کاهش استرس در سخنرانی لازم است بهصورت کلی به دو بعد
("تمرین" و "تصویرسازی ذهنی مثبت") توجه کنید .همانطور که برایان
ترسی میگوید:

"همه مردان وزنان موفق رؤیاپرداز هستند .آنها تجسم میکنند آینده
آنها چگونه میتواند در همه زمینهها ایدئال باشد .سپس هرروز روی
هدف و مقصودشان کار میکنند".
درنتیجه اهمیت "تجسم ذهنی" و "اقدام" را باید در نظر گرفت.

 تمرین ،تمرین ،تمرین
چرا  3بار واژه تمرین را تکرار کردم؟ اگر در این کتاب میشد تمام
واژهها را با این واژه پر میکردم این کار را انجام میدادم .متأسفانه خیلی
این جمله را شنیدم که افراد به من میگویند شما برونگرا هستید و کلاً
استعداد سخنرانی دارید .اما در جواب همه این دوستان میگویم که افراد
برونگرای زیادی وجود دارند که حتی  0دقیقه هم نمیتوانند سخنرانی
کنند .سخنران حرفهای اهمیت تمرین را میداند و پیشرفت در سخنرانی
را استعدد نمیداند .البته نمیتوان منکر هوش کلامی شد اما این را بدانیم
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که مسیر عصبی صحبت در جمع و سخنرانی را باید ایجاد کرد و آنقدر
تمرین کرد تا این مسیر پررنگتر شده و دیگر از قرارگیری در موقعیت
سخنرانی نترسیم .از هر موقعیتی که برای صحبت ایجاد میشود (حتی 31
ثانیه) استفاده کنید تا به حد مهارت موردنیاز خود برسید.

 منمی دونم ،کارمون تمومه
من می دونم کارمون تمومه
اگر کارتون گالیور را دیده باشید شخصیت گلام بسیار توجه شما را جلب
میکند .شخصیتی منفی نگر که تمام اتفاقات و رویدادها را منفی میبیند.
اگر به قانون جذب اعتقاد داشته باشید متوجه میشوید که خوبی ،خوبی و
بدی ،بدی را جذب میکند .بنابراین اگر قبل از سخنرانی به خودتان بگویید
که خراب میکنم .الآن میروم تپق میزنم و همه به من میخندند ،واقعاً
تمام این اتفاقات میافتد .اما اگر به خودتان بگویید من میتوانم بهخوبی از
پس سخنرانی بربیایم و همه را مجذوب خودخواهم کرد ،در این شرایط هم
شما موفق خواهید شد .هر آنچه با خود بگویید و تصور کنید همان نیز
میشود .بیدلیل نیست که فقیرها همواره فقیر و افراد ثروتمند روزبهروز
ثروتشان بیشتر میشود .قانون جذب یک قانون در طبیعت است .شما هر
آنچه به کائنات میفرستید همان را به شما بازمیگرداند .در این قانون شما
باید هرآن چه را که میخواهید همین لحظه از آن خود بدانید .میخواهید
یک سخنران قدرتمند شوید و دیگر از سخنرانی نترسید ،به خود نگویید
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نمیخواهم دیگر از سخنرانی بترسم .بلکه به خود بگویید میخواهم یک
سخنران قدرتمند باشم.
برای وجود قدرتمند خود یک نماد در نظر بگیرید .بهعنوانمثال نماد
قدرت من ،شیر هست .با این گفتگوهای درونی شما شیر دوره خورد را
بیدار کردهاید و چون شیر بهصورت قدرتمند و باشکوه سخنرانی خودرا
انجام میدهید.
این را بدانید که تصویرسازی ذهنی معجزه میکند .ذهن هیچ
محدودیتی ندارد و میتواند تا کهکشانها و فراتر از دنیای زمینی به خیال
و تصور درآید .از این ظرفیت بسیار قدرتمند ذهن استفاده کنید تا نتایج
مثبت آن را ببینید.
درست لحظهای که نام شمارا میخوانند ،همان لحظه که قلب شما به
تپش درمیآید با خود تصویر ذهنی مثبت تمرین کرده را مرور کنید .ذهن
سرعت بالایی در پردازش دارد و بهسرعت آن ژست قدرتمندانه با نماد
قدرتی که در ذهن خودساختهاید را به تصویر میکشد .محال است که شما
از خودتان تصویر منفی داشته باشید و بتوانید موفق شوید .بارها و بارها
شنیدهام از دوستانم که به من میگویند ما تمرین صداسازی را بهخوبی
انجام دادیم اما در زمان صحبت صدایمان میلرزد .کمی که با آنها صحبت
میکنم متوجه میشوم که از روزها و ساعات قبل به خود انرژی منفی داده
است.
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خودتان را دوست داشته باشید و مطمئن باشید تجسم ذهنی مثبت
میتواند شمارا بیشتر از پیش موفق کند.

 جعبه سیاه را برای یادگیری نگهدارید
در جعبه سیاه ذهن شما که همان پایگاه دانش شما است تمام تجربیات
مثبت و منفی ذخیرهشدهاند .درنتیجه اگر تجربه شکستی دارید آنها را به
قبل از سخنرانی فقط بهعنوان یادگیری در نظر بگیرید و سعی کنید
اشکالاتتان را برطرف کنید .و از این بعد سعی کنید در جعبه سیاهتان
تجربههای موفق جدید بسازید تا آن تجربههای شکست قبلی کمتر به چشم
شما بیایند .نیمهپر لیوان خودتان را ببینید .همینکه جرات کردهاید در
مقابل جمع بایستید و صحبت کنید به این معنا است که میتوانید با تمرین
از پس آن بربیایید .درنتیجه سعی کنید این بار سخنرانی خوبی را برگزار
کنید و یک رکورد جدید با علامت مثبت در مغزتان ایجاد کنید .آنوقت
است که بار بعدی به دلیل همین تجربه موفق دیگر ،ذهن شما پالس منفی
نمیدهد و این بار هم یک احساس و رفتار (سخنرانی) خوبی از خود بهجای
خواهید گذاشت.
این را بدانید که موفقیت ما نتیجه شکستها و موفقیتهای ما است.
خودتان را باور داشته باشید .اگر خودتان را باور نداشته باشید چه انتظاری
دارید که دیگران شمارا باور کنند؟
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 سوارکار محتوایتان باشید.
همچون سوارکاری که با اسبش میتازد .طوری که او با اسبش یکی
است .همچون فوتبالیستی که با توپ خود در زمان دریبل یکی میشود.
چنان بر محتوایتان تسلط داشته باشید که با اجرایتان آمیخته شود.

 تنفس دیافراگمی
پیشنهاد من به شما این است که در طول روز از تمرینات تنفسی شکمی
استفاده کنید .و دقیقاً قبل از سخنرانی  2بار نفس عمیق و از دیافراگم
داشته باشید .این کار نهتنها به شما در نفس کم نیاوردن کمک میکند،
بلکه بهصورت کلی برای سلامت جسمی و روحی شما تأثیر دارد .تنفس
عمیق یکی از مبنای مدیتیشن و ورزشهایی چون یوگا میباشد.
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حین سخنرانی
 -1گربه را دم حجله بکشید
برای شروع سخنرانی لازم است بسیار کوبنده وارد شوید .پیشنهاد
میشود برای تمام افراد (چه افرادی که از سخنرانی میترسند و چه افرادی
که ترسی از سخنرانی ندارند) سخنرانی خود را کوبنده شروع کنند .به این
دلیل که طبق اثر هالهای و قانون  31ثانیه ،مخاطب شمارا در همان 31
ثانیه اول قضاوت میکند .چنانچه شما با صدا و لحنی آرام و همراه با استرس
و یک احساس ناخوشایند سخنرانی خود را آغاز کنید ،مخاطب از همان
ابتدا شمارا فردی ضعیف میپندارد و سعی میکند که هر کاری انجام دهد
و دیگر به صحبتهای شما گوش ندهد .گوشی خود را مجدد میبیند و
سرگرم صحبت با دیگران میشود .بنابراین در سخنرانیهایی که میبینید
مخاطبین مدام در حال صحبت با همدیگر هستند ،بدانید که سخنران
نتوانسته است با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کند و شاید یک دلیل مهم
آن همین شروع ضعیف سخنرانی باشد.
معمولاً افرادی که از سخنرانی میترسند و استرس دارند که در مقابل
جمع صحبت کنند ،از همان شروع ،استرسشان را نشان میدهند و مخاطب
این را بهخوبی متوجه میشود.
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و برعکس ،تصور کنید که شما بسیار کوبنده یعنی با صدای رسا ،بلند
و همراه با لبخند وارد سالن و سن میشوید و سخنرانی خود را خوب شروع
میکنید و این باعث میشود که مخاطب از همان ابتدا جذب شود و به
خودش بگوید این فرد اینکاره است و با شوقوذوق بیشتری به شما گوش
میدهد.
بهندرت پیش میآید که فردی سخنرانی خود را خوب آغاز کرده باشد
و نتواند ادامه سخنرانی را خوب پیش ببرد و توجه مخاطبین را از دست
بدهد .معمولاً افرادی که سخنرانی خود را بسیار قدرتمند آغاز میکنند
میتوانند از پس ادامه آن نیز بربیایند.
بنابراین یک شروع عالی میتواند بسیار کمککننده باشد که شما
استرستان را کاهش دهید.
سؤال :حالا چه اقداماتی را انجام دهیم که یک شروع
قدرتمند داشته باشیم؟
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راهکارهایی برای یک شروع قدرتمند
 زبان بدن مناسب
صاف بایستید .دقت کردید وقتی افرادی را میبینید که شانههای
افتادهای دارند ،نمیتوانید به آنها اعتماد کنید؟ اگر در مصاحبههای
استخدامی شرکت کرده باشید بیشتر با این موضوع زبان بدن درگیر
میشوید.
آزمایشی انجامشده است توسط امی کادی (که دریکی از سخنرانیهای
خود در  TEDو در موضوع "زبان بدن شما هویت شمارا نشان میدهد)
بیان کرده است که ذهن ما بدنمان را تغییر میدهد ،بدن ما نیز ذهن ما را
تغییر میدهد .بهعنوانمثال آزمایشی را انجام دادند که به چندین نفر گفتند
که به مدت  1دقیقه تظاهر به قدرت کنند و ژست افراد قدرتمند را بگیرند.
و به مدت  1دقیقه ژست افراد ضعیف را بگیرند .سپس از بذاق دهان آنها
یک آزمایش گرفتند و درصد هورمونهای تسترون و کورتیزول آنها را
اندازه گیری کردند و متوجه شدند که بعد از موضع قدرت ،میزان
تستسترون آنها تا  11درصد افزایش و میزان کورتیزول آنها  12درصد
کاهش یافت .و زمانی که در موضع ضعف قرار گرفتند ،میزان تستسترون
آنها  01درصد کاهش و میزان کورتیزول آنها  02درصد افزایش یافت.
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شکل شماره (3ژست ضعیف)

شکل شماره (1ژست قدرتمندانه)

یک آزمایش دیگر نیز انجام دادند که به دو گروه از افراد گفته شد شما
به مصاحبهای میروید .به گروه اول گفتند که ژست و ادای افراد قدرتمند
را دربیاورند و به گروه دوم نیز گفتند که ادای افراد ضعیف را دربیاورند.
مصاحبهکننده نیز بدون هیچ رفتار غیرکلامی فقط  2دقیقه به آنها نگاه
میکرد .شرایط بسیار سخت بود .و نتیجه مصاحبه این بود که تمام آنهایی
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
پیداکرده بودند.
پس زبان بدن ما بسیار روی ذهن و هورمونهای ما و احساس ما تأثیر
میگذارد.
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پیشنهاد
پیشنهاد :از این به بعد به هر مکان یا رویدادی میروید که مورد
پیشنهاد:
قرار میگیرید ،به مدت  1دقیقه ژست و ادای افراد با
ارزیابی
اعتماد بنفس و قدرتمند را بگیرید.

این زمانها میتواند برای یک فرد ،جلسه خواستگاری باشد ،میتواند
مصاحبه استخدامی ،میتواند جلسه ارائه محصول ،میتواند جلسات
درونسازمانی باشد.
چندی پیش یک مراجعهکننده داشتم که بهشدت از سخنرانی واهمه
داشت .سخنرانیهایش را انجام میداد اما همیشه استرس داشت برای
مراجعه نزد من آمد و مسئله خود را مطرح کرد .بعد از آموزشها و مخصوصاً
این تمرین که ادای افراد اعتمادبهنفس را دربیاورد بسیار برای او تأثیرگذار
بود.
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تجربه شخصی :به یاد دارم دریکی از سخنرانیهای اولیهام که در آن
جمع  21نفره ،بهجز  2نفر کسی مرا نمیشناخت ،قبل از سخنرانی به
مدت  11دقیقه مجری آن باشگاه در حال صحبت بود و من ایستاده بودم
و مخاطبین را نگاه میکردم .تصمیم گرفتم یکزبان بدن قدرتمند را
انجام دهم و نتیجه آن را در مخاطبین و همچنین خودم ببینم .دستانم
را روی میز (طبق شکل شماره  )1قراردادم و در کسری از ثانیه نگاهها و
رفتارها کاملاً متفاوت شد و اعتماد آنها بهسرعت جلب شد.
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 ارتباط چشمی
اگر میخواهید استرستان کاهش یابد لازم است با مخاطبین ارتباط
خوبی برقرار کنید .یکی از راههای ارتباط سریع با مخاطبین ،ارتباط چشمی
است .معمولاً افرادی که اعتمادبهنفس پایین و استرس دارند به مخاطبین
خود در سخنرانی و طرف مقابل در ارتباطات دو نفره نگاه نمیکنند و دائماً
نگاهشان به اطراف هدایت میشود .اگر میخواهید همین ابتدا گربه را دم
حجله بکشید ،لطفاً نگاهتان را با مخاطب قطع نکنید .ارتباط چشمی پلی
است بین شما و مخاطب و مادامیکه این پل ،سالم و قوی است پیام شما
از بین نمیرود و اعتمادبهنفستان را به مخاطب نشان میدهید.

 -2بلندگویتان را قورت دهید.
احتمالاً اطرافتان زیاد این جمله را شنیدید که به فردی که صدای بلندی
دارد همه به او این جمله معروف را میگویند:
بلندگو قورت دادی؟
در ارتباطات چند نفره نیازی نیست صدا بلند باشد و همان صدای عادی
کفایت میکند .اما زمانی که شما بهعنوان یک سخنران و یک مدرس قرار
هست مطلبی را ارائه دهید ،لازم است صدایتان را یک گام بلندتر از حالت
عادی ببرید .صدای رسا و دارای برد قوی به اعتمادبهنفس شما کمک
میکند و باعث میشود استرستان کاهش یابشد .وقتی مخاطب با یک
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سخنران همراه با صدای ضعیف مواجه میشود به دلیل اینکه در ذهنش
سخنران ضعیف یک صدای ضعیف دارد ،از همان اول شمارا یک سخنران
ضعیف میپندارد .و شما که بهعنوان یک سخنران واکنش او را میبینید
استرستان افزایش مییابد.
البته این بدین معنا نیست که همواره صدایتان بلند باشد .صدا و لحن
هرچه یکنواختتر باشد به همان نسبت توجه مخاطب را پایین میآورد.
بنابراین لازم است در مواقعی صدایتان را آرام کنید .برخی اوقات مکثهای
کوتاه داشته باشید تا مخاطب سخنان شمارا درک کند و مجدد صحبتتان
را آغاز کنید .اما لازم است در ابتدای سخنرانیتان با صدای بلند و رسا
شروع کنید.

 -3تنفس عمیق دیافراگمی
همانطور که قبلاً به شما کفته شد قبل از سخنرانی نفسهای عمیق
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
کلمات نیز ممکن است بالا رود .برای دریافت و حفظ آرامش ،این تمرین
بسیار کمککننده است .این عمل ،سرعت ضربان قلب شمارا کاهش
میدهد و باعث میشود اگر صدایتان میلرزد ،از لرزش صدای شما کاسته
شود.
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سؤال :برای کنترل لرزش صدا چهکار کنیم؟
پاسخ :اگر دقت کرده باشید اکثر افراد بعدازاینکه متوجه میشوند
صدایشان میلرزد ،تن صدایشان را پایین میآورند و این نهتنها لرزش
صدایشان را کم نمیکند بلکه باعث میشود لرزش صدای آنها بیشتر
هم بشود .دقت کردهاید وقتی ماشین تازه روشنشده است کمی
میلرزد اما زمانی که به حرکت درمیآید لزش آن کم میشود؟ صدای
شما هم همین است .هر چه صدای شما پایینتر و به حالت سکون
نزدیکتر باشد لرزش آن بیشتر حس میشود .بنابراین هرلحظه که
احساس کردید صدایتان میلرزد ،صدایتان را بلندتر کنید.
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 -4رهای رها باشید
برخی افراد گله دارند که چرا همواره دستانمان در زمان صحبت و سخنرانی
میلرزد و میترسند که دیگران این لرزش را متوجه بشوند.
پیشنهاد ما به شما این است که تحت هیچ شرایطی برگهای دستتان نگیرید.
ممکن است شما پرزنتر نیاز داشته باشید که راحتتر بتوانید اسلایدهای
خود را نمایش دهید .اما برگهای دستتان نباشد .چرا که زمانی که برگه در
دستانتان باشد ،لرزش دستانتان را چندین برابر نشان میدهد و قطعاً این
کار به ضرر شما است و دلیل دوم اینکه سخنرانی که برگه در دست او
است مانند فردی است که نمیداند چه میخواهد بگوید و هر چه دارد
درون آن برگه میباشد.
بنابراین توصیه ما را جدی بگیرید .البته ممکن است شما در جلسهای باشید
که نیاز به آوردن اسنادی هستید و میخواهید از روی آن استاد صحبتهای
خود را ارائه دهید .در این حالت به شما پیشنهاد میکنیم که از چندین
برگه یا دفتر استفاده کنید .زیرا برگه به دلیل نازکی و سبکی لرزش را
بیشتر نشان میدهد .اما دفتر به دلیل سنگینی باعث میشود حتی
تکیهگاهی برای دستانتان باشد.
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 -5چون کوه دماوند استوار و مقتدر باشید.
یادتان باشد این شما هستید که میخواهید سخنان و مطالب
ارزشمندی را به مخاطبین ارائه دهید .پس خود را ارزشمند بدانید.
با خود بگویید:

" هرچند تجربه ندارم ،هرچند میترسم ،اما انجامش میدهم .من بهترین
خودم هستم .من بهترین سخنران خودم هستم .در وجود من نیرویی
است که مرا به این سمت کشانده پس من لایق بهترین جایگاهها هستم.
من میتوانم و در این مسیر هر چیزی را که به من کمک میکند را
میپذیرم و هر چه انگیزه مرا میکشد رها میکنم" .
در حین سخنرانی خودتان را مانند یک کوه استوار ،محکم و قوی
بپندارید .مطمئن باشید دیگران نیز شمارا مانند همان کوه
میبینند و از دیدن شما و سخنرانیتان حیرتزده میشوند.
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بعد از سخنرانی
 -1مشاهده فیلم سخنرانی
وقتی شما فیلمها و عکسهای خود را میبینید به عیبها و ضعفهای
خود بیشتر پی میبرید .مانند زمانی که در مقابل آیینه ایستادهاید و تمام
حالات خود مانند حرکت دستها و پاها ،طرز ایستادن ،نحوه نگاه کردن و
حتی نحوه خندین و  ...را میبینید .این امر بسیار کمک میکند که تمرین
کنید و در سخنرانیهای بعدی ،آن اشتباهات را مجدد انجام ندهید.

 -2بازخورد از دیگران
پس از سخنرانی از افرادی که با شما صادق هستند و فقط از خوبیهای
شما نمیگویند از نحوه اجرا ،محتوا و سایر موارد بپرسید .بازخوردهای
نقادانه به شما کمک شایانی خواهد کرد.
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 -3یادداشتبرداری ،اصلاح ،جایزه
شاید خیلی از افراد بعد از سخنرانیهایی که موفق نبودهاند مینشینند
و زانوی غم بغل میگیرند .اما همین نقطه ،همین لحظه تفاوت بین آدمهای
موفق و ناموفق را میسازد .افرادی که درنهایت بعد از چندین شکست به
موفقیت میرسند ،قطعاً در اوایل کار مثل افراد دیگر شکست خورند اما
تفاوت آنها این است که از اشتباهاتشان درس گرفتهاند .بازخورد از کارها
یکی از اقداماتی است که اکثر افراد انجام نمیدهند و باعث میشود که
تجربه را تجربه کنند .درست است که میگویند:

تجربه را تجربه کردن خطا است.
اما من میخواهم با اجازه بزرگترها بگویم که تجربه بد را تجربه کردن
خطا است .چون تجربه شامل تجربیات خوب و بد ما میباشد و لازم است
بتوانیم تجربههای خوب را مجدد بکار گرفته و تجربیات بد را تکرار نکینم.
بلکه از آنها درس بگیریم.
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اقدامک
اقدامک :همینالان ایرادات سخنرانیهای قبلیتان را به یاد بیاورید و یادداشت
کنید و سعی کنید در سخنرانیهای بعدیتان آنها را اصلاح کنید.
..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
در سخنرانیهای بعدی اگر این ایراد و اشکال را نداشتید ،آن را خط
میزنید .و باافتخار به خودتان یک امتیاز میدهید.
پیشنهاد میکنم به خودتان جایزه دهید .به ازای هر خطایی که در
سخنرانیتان اصلاح میکنید ،یک غذای خوشمزه ،یک تفریح با دوست
موردعلاقهتان و هر هدیهای که برایتان دلچسب هست را تعیین کنید.
مزیت نوشتن و تلاش برای رفع آنها و بعدازآن دریافت جایزه ،باعث
شرطی شدن مغز میشود .در این حالت کمک بسیاری به روند رشد و
پیشرفت خودتان کردهاید و لذت جشن رشدتان را نیز میچشید
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بعد از مدتی متوجه میشوید که چقدر پیشرفت کردهاید.
در پایان از شما میخواهم که تجربیات ارزشمند ،نکات و سوا لاتتان را از
طریق ثبت تیکت و یا در بخش دیدگاهها در سایت و ایمیل مجموعه با ما
به اشتراک بگذارید .بیشک همراهی شما دوستان ارزشمند باعث خوشحالی
ما است.
www.jaduyekalam.com
info@jaduyekalam.com
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