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 های انتخاباتیفصل چهارم:  سخنرانی

 هاحبه با رسانهفصل پنجم:  مصا
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 مقدمه

  

دهندگان استتتتتر  برای ارتباط درستتتتت با مخاطبان  وات و تاذورگ اری بر آنهای کاود اصتتتتای جاب حمایت رای

ا کوفوت و مطابق شتتنای ی که از مخاطبان وجود داردی درگور کردن مخاطبان کافی نوستتت که فقی یپ  وات ب

یدگاه که برای تشتتتتتتری  د به همان موزان اهموت دارد  با تنظوم شتتتتتتودر باهه  ها و بویژه مواجهه رودررو 

 مخاطبانی داوطاب ان خابات ب واند بر آنها اذر بگ اردر

اید و یا در جمع بزرگان هتصور کنود در یپ جاسه سخنرانی حضور داریدی یا روبروی یپ یبرنگار نشس 

های های مهارتها و موقعوتشهر و روس ا قرار است با آنان نشس ی برگزار کنودر هر کدات از این فرصت

ها تاذورگ اری در وهاه اول روبرو شتتتدن و متقات  طابد ولی وجه اشتتت رام تمات این موقعوتم فاوتی را می

 استر

شتتما با ستتخنانی   کنودی دیگر قابل  س گرف ن نوستتترع مطرح میبه یاطر داشتت ه باشتتود آنهه که در یپ جم

 ا کنودر  س سعی کنود مان برانداز بهتوانود یپ موج مثبت ایجاد کنود و یا طوفانی یانهرف ار و حرکات ان می

ها های ارتباطی آشتتتنا باشتتتود و نستتتبت به تقویت این مهارترویهردی استتت راتژیپ داشتتت ه باشتتتودی با مهارت

 رسانی قدرتمند و رقابت با سایر رقبای ان خاباتیی اقدات کنودرتبدیل شدن به  واتبرای 

اولون گات برای رستتودن به این اهداف آگاهی و آمادگی استتتر شتتما باید بدانود که برای یپ ارتباط قدرتمند و 

هایی نواز دارید؛ چطور باید برای ارتباط با مخاطبانی یواه در قالب یپ ستتتتخنرانیی زمونهاذرگ ار چه  وش
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وید تا از آنها برای یود یپ یا یپ مصتتاحبه مطبوتاتی و ح ی یپ نشتتستتت درونی و مورتمومیی آماده شتت

 برگ برنده بسازیدر 

کند تا تبدیل به دهد و کمپ میها را به شتتتتتتما آموز  میها و آگاهیرو این مهارتهای  وشمجموته درس

 ای شویدررسان قدرتمند برای ایجاد ارتباط مس قوم و رسانهیپ  وات

 آموزید از این قرار است:هایی که در این بخش میدرس

  

 تاذور در بریورد اول -۱

 ارتباط مورکتمی -۲

 های برجس هارائه سخنرانی-۳

 های ان خاباتیسخنرانی -۴

 هامصاحبه با رسانه -۵
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اولون لحظه بریورد شتتتما با مخاطبانی نخستتت ون و مهم رین قدت برای ادامه یا قطع یپ ارتباط استتتتر اولون 

بدنی  وان آن استتتتتتتتر زبان  وات و ب ما این اذرگ اری فراتر از نحوه چونش   باشتتتتتتتدر ا ید اذرگ ار  با بریورد 

های چشمیی افت و یوز کتنی مافاگوری و مواردی از این س گیی ارتباطهای ظاهری  وشش و آراویژگی

 دست در آن نقش دارندر 

یواهند بدانند  ردازندر آنها مییودتان را به جای مخاطب بگ اریدر آنها در وهاه اولی به ارزیابی شتتتتتتما می

توانند به شما شود و میتامون میشود؟ آیا منافع آنها آیا در وجنات و حرکات شمای نماینده من خبشان دیده می

دهندگان ان باشتتتود همون استتت دخل را یواهود داشتتتتر  س باید ات ماد کنند؟ یود شتتتما هم اگر در جایگاه رای

محهم و قاطع باشتتتودر اما این را بدانود که زمان ان کوتاه استتتتر برای تاذورگ اری در بریورد اول و برقرار 

ریع اقدات کنودر در کم ر از یپ دقوقه باید تاذور در بریورد اول  را به کردن یپ  ل ارتباطی باید یوای ستتتتتت

 جا بگ اریدر

   

 تواند این موارد باشد:موذرترین راههار و دس ورالعمل برای تاذورگ اری در زمان کوتاه می
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باخ و ستتتعی کنود در هنگات رودررو شتتتدن با مخاطب یا مخاطبان ستتترتان  ( ات ماد به نفس داشتتت ه باشتتتودر۱

های ان را آزاد و رها در کنار بدن ان قرار دهودی خزت نوست که آنها را در هم قفل  ش  ان صاف باشدر دست

های ان را مخفی کنودر نوع کنود یا اینهه مثت اگر  وشش چادر داریدی با یپ دست آن را نگه دارید و یا دست

و یانم زهرا ستتعودیی من خب مستت قل مجاس از مواجهه یانم فاطمه حستتونیی من خب مجاس از حوزه تهران 

های یوبی بودند که با  وشتتتتتتش چادری در محافل تمومی ات ماد به نفس یوبی از یود حوزه مبارکهی نمونه

به نمایش گ اشتتت ندر آنها با ان خاب روستتتری و مقنعه های باند و مان وهای مناستتتبی جاوی چادر یود را باز 

  ردندرهایشان را آزاد کگ اش ند و دست

 فاطمه حسونی
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 زهرا سعودیی نماینده مس قل مبارکه در مجاس دهم در حال سخنرانی
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های ان ر به این موضتتوع توجه کنود که لباسدهدمهمی به افراد مقابل شتتما می (  وشتتش و ظاهر شتتمای  وات۲

 ضمن آراس گیی م ناسب با فضایی باشد که قرار است در آنجا حضور داش ه باشودر

تصتتور کنود از شتتما یواستت ه شتتده به یپ دبورستت ان دی رانه بروید و برای آنها ستتخنرانی کنودر چه لباستتی 

برای این مراستتتتم ان خاب یواهود کرد؟  مثت به ستتتتر کردن یپ روستتتتری یا مقعنه رن، روشتتتتن و شتتتتادی  

را به سوی  تری ح ی شاید داش ن یپ آرایش متیم و سبپی دی ران جوانان خاب کوف و کفشی موررسمی

توانود برای مادران همون دی ران در مستتجد محل چنون  وشتتشتتی داشتت ه شتتما جاب کندر  اما بدون شتتپ نمی

 های ان را ان خاب کنودر تر لباسکارانهتر و ح ی شاید محافظهتر و جدیبایست رسمیباشودر  اینجا می

 

 زدگی  رهوز کنودرز هوجانیود را مش اق نشان دهود ولی ا مند به موضوع باشودر( تتقه۳

 

ر نقطه شتتتتتتروع جاب ات ماد دهندگان و مخاطبان را نادیده نگورید( تاذور مثبت ارتباط چشتتتتتتمی با رای۴

های آنها آشتتتهار استتتتر اند که صتتتداقت و راستتت ی افراد در چشتتتممخاطبانی همون ارتباط استتتتر از قدیم گف ه

اقت شتتتما در وهاه نخستتتت نگاه شتتتما ارزیابی المثلی واقعوت این استتتت که صتتتددرستتتت یا مای این ضتتترب

 شودرمی

کنود ستتتعی کنود نگاه ان را روی مخاطبان بهریانودر ستتتعی کنود با مه  به اگر در یپ جمع ستتتخنرانی می

کنودی گاهی آن را از روی چشتتتمان ان بردارید تا شتتتنوندگان و آنها چشتتتم بدوزیدر اگر از تونپ استتت فاده می

 ا مس قوما ببونندرتان ربونندگان شمای نگاه
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با این حال  یپ نه ه بسوار مهم را در نظر داش ه باشودر بس ه به اینهه در چه جمعی حضور دارید و سخن 

ای با ائمه جمعه و روحانوون گویودی ارتباط چشتتتتمی معانی م فاوتی داردر به تنوان نمونه اگر در جاستتتتهمی

ی این مهم استتتت که به مخاطبان ان چشتتتم ندوزید و حوزه ان خابوه  یود و یا یپ جمع م شتتترع حضتتتور دارید

یوره نشویدر داش ن نگاهی گ را که تنها نشان دهد به مباح  توجه دارید و مش اق ادامه آن هس ودی نشان از 

 هو  شما یواهد داشتر 

 

ای از ستتتتخنرانی زهر ترفانی کاندیدای نمایندگی مجاس در بوشتتتتهر در جمع گروهی از بانوان در نمونه

 ببونودر  زیر لونپر شهدا در مزا

 

های نخستتت ارتباط با مخاطبان اهموت زیادی داردر ها و جماهان خاب کامه ( حاخ نوبت آماز ستتخن استتتر۵

ب با همان فضا ان خاب کنودر فرامو  آمازین را م ناس کنود و جماهباید بدانود برای چه جمعی سخنرانی می

نهنود هدف شما تاذورگ اری در بریورد اول استی  س باید ب وانود اوخ از مخاطبان ان شنایت داش ه باشود 

های آنها چوستتتتتتتر آنگاه باید بون  وات های باورها و ستتتتتتنتو توجه آنان را جاب کنودر مطالعه کنود که ارز 

دات  ای ایجاد کنودر باید مستتتتتت معانی شتتتتتتما را از یود بدانندر  س یپ وجه ها و ات قایودتان و این ارز 

ای مشتت رمی حستتی مشتتابهر به هر شتتهل اشتت رام  ودا کنودر یپ داستت ان مرتبیی یپ تجربه همانندی دمدمه

 کنودرنشان دهود که شما طرف مقابل را درم می

https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8TG9TaXp1RVhPcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8TG9TaXp1RVhPcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8TG9TaXp1RVhPcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8TG9TaXp1RVhPcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8TG9TaXp1RVhPcGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8TG9TaXp1RVhPcGM/view
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نماینده  مجاس که ستتتخنوری توانا بودی  ها در این بح ی ستتتخنرانی فخرالدین حجازیییهی از به رین نمونه

الف  ب  » در دهه شتتصتتت استتتر او در یهی از مراستتمی که حضتتور داشتتتی ستتخنانش را چنون آماز کرد: 

الفبای » ها برای شتتنودن منظور او توز شتتدی او گفت: ها به ستتمت او جاب شتتد و گو وق ی همه توجه«ر پ

ورای ضربه اولوه را زد و با مافاگوری مخاطبانش تاذور  را حجازی با این دو جماه کوتاه و گ«ر انقتبررر 

 .روی همه آن جمع گ اشت

در این بخش فارغ از  تان شتتویدر( مرحاه بعدی این استتت که بعد از ایجاد  ل ارتباطی وارد اصتتل ستتخنان۶

ودر به های ان را حفظ کنمح وای اظهارات ان که موضوع این بخش نوستی باید سعی کنود روند منطقی حرف

لفظ »دهندگان و مخاطبان ان قابل درم باشدر مجبور نوس ود که اصطتحا ای سخن بگویود که برای رایگونه

یواهود به مخاطبان ان من قل کنودی  س ها مهم استتتتتر شتتتتما  وامی دارید و میحرف بزنودر ان خاب کامه« قام

زده حرف نزنودی شتتعار ندهود و ستتاتی و هوجانهای کوتاه و ستتاده استت فاده کنودی احستتامنطقی باشتتودی از جماه

بون باشود و در نهایت  س از توجه به همه این مواردی مثبت باشودر سعی کنود برای آنهه مخاطبان ان را واقع

گرایانه به آنها من قل کنودر قرار استتتتتتت رای آنان را به دستتتتتتت آوریدر های مثبت و الب ه واقعنگه داریدی  وات

 و واقعی با آنان روبرو شویدر بنابراین طبوعی

 

 ه فاطمه حستتتونیستتتود خنانستتتببونودر  حستتتونی فاطمه ستتتخنرانی نمونه ای از درگور کردن مخاطبان را در

 جوان رین کاندیدای اصتح طاب

https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6e2CZaZW-j8aVoxTnpXYUZXY1E/view


11 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  



12 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 اکرت حضرتی تضو شورای استمی دوره چهارتی تبریز
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کند تا مخاطب را ج ب کندر ارتباط طبی به دو مقوله م مایز تهوه میارتباط گر در ارائه  وامش به مخا

کتمی و ارتباط مورکتمیر همانطور که از نات این دو مقوله نوز مشتتتتتتخ  استتتتتتتی هر آنهه در قالب بوان 

گنجد ارتباط کتمی استتتتتی ولی ارتباط مورکتمیی حاوی تناصتتتتری استتتتت که با بوان و کتت یوای در می

 نوستر ارتباط مس قوم

 

نده وات ده به   یل شتتتتتتتدن  بد ندیدر واقع برای ت قدرتم وات قویی ای  یپ   م ن یوب برای  به چوزی بوش از 

اطتتات کافی و امثال این موارد نواز داریدر موضتتتوع مهمی که می تواند  ستتتخنرانیی شتتتعاری تاذورگ اری

س فاده از ارتباط های همه این گزینه ش ر بر مخاطب  «مورکتمی»ها را تهمول کندی ا  -برای تاذورگ اری بو

استتتتتتر چگونگی استتتتت فاده از صتتتتتدای بوانی تصتتتتتویر و زبان بدن برای ارتباط با  -و در اینجا رای دهندگان

ها به ها و واژهدر یپ کتت هر موضتتتوتی که یارج از دایره کامهمخاطب و نشتتتان دادن صتتتداقت استتتتر 

 گوردرکتمی قرار میدر حوزه ارتباط مور کنودیطرف مقابل من قل می

گاهی ممهن است شما حامل  وامی بسوار قوی و مهم باشودی اما نحوه بوان آن  واتی طرز ایس ادن انی ژس ی 

ایدی مناستتب با فضتتایی که در آن قرار داریدی نباشتتدر به تنوان نمونه اینهه در جمع مردت که آن لحظه گرف ه

های ان برای رفع فقر صتتتتحبت کنودی در حالوهه که کوفی برنامهیپ روستتتت ا یا محاه بایستتتت ود و برای آنها از 

اید و لحنی تحقورآموز داریدی  شتتپ نهنود که باخ به آن ناحوه آمدهقومت به دستتت داریدی با ماشتتونی مدلگران

 آوریدرایدر چرا که مخاطبان ان شما را از یود نمی دانند و هرگز ات مادشان را به دست نمیبازنده
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ن متحظه می کنود که برای رستتاندن  وام ان تتوه بر ابزارهای کتمیی به ابزارهای مورکتمی نوز بنابرای

 های گوناگونی وجود داردرنواز دارید؛ و برای هر کدات از آنها نوز گزینه

وزنی  توانند به کامات ستتتاده شتتتمای آهن،یابزارهای مورکتمی در صتتتورت استتت فاده صتتتحو  و به جای می

 زون و سرزندگی اضافه کنندراما این ابزارها چه هس ند؟ حرکات مو

 

 الف( صدا

ی ابزار مهمی «صدا»شاید موضوع این بخش به نظر تجوب برسدی ولی شپ نهنود که اهموت زیادی داردر 

آهن،ی تن و لحن صتتتدای شتتتمای معانی م فاوتی را  برای ان قال  وات شتتتما به تنوان داوطاب نمایندگی استتتتر

زنود؟ شتتتپ دارید؟ راستتتت رید؟ م هی به یود هستتت ود؟ از موضتتتع قدرت حرف میکندر آیا ترس دامن قل می

اید یا جالب و ج اب؟  کنندهتفاوتود؟ قابل ات مادید؟ لحن ان چگونه استتتتتت؟ یستتتتت هگویود؟  ریاشتتتتتگرید؟ بیمی

سخ همه این  رسش شما به دست می ا سعی کنود روی صدای ان کار کنودر بها تنها با صدا و لحن  ا آیدر  س 

باخ و  ایون بردنی تند و کند کردن  لحن و ستتتتتترتت بوان و تووور نوای کتم انی توجه مخاطبان را جاب 

 کندرکنودر سخنران ماهر از تمات تناصر موجود در صدایش اس فاده میمی

و اید اجازه بدهود مثالی برای ان بزنمر تصور کنود شما روبروی دوربون یپ گزارشگر تاویزیون قرار گرف ه

گویود؟ به رین هایی که برای حوزه ان خابوه یود داریدی سخن بگویودر چگونه سخن میقرار است از برنامه

 ان خابی صحبت کردن با صدا و لحن تادی مانند سخن گف ن با یپ دوست و آشناستر
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که تت   کنود؟ آیا مور از این استتتتایدر چگونه از صتتتدای ان استتت فاده میحاخ به یپ ستتتالن ستتتخنرانی رف ه

 کنود با صدای باند سخن بگویود تا همه حاضران ب وانند بشنوند؟می

توانود م ناسب با جمعی که قرار است برای آنها صحبت کنودی لحنی حجم صدای سرتت سخن گف ن شما می

 و نوای آن را به منظور تاذورگ اری بر آنها تووور دهودر

 

 

 های مهم در ارتباط کالمی نکته

 

دی در ان قال  وات به شهل کتمیی از سرتتی نوای حجم و لحن صدا و مه  در موان کامه ها تناصر کاو

 توان از مه  هم اس فاده کردراندر برای مدیریت هر یپ از این اجزا میها تشهول شدهو جماه

 

ستر بیسرتت:  سرتت تندی و کندی بوان کامات ا سخن گف ن بات  میمنظور ما  شود که شپ تند تند 

دهدر بنابراین تت  کننده نشتتان میامات ان واضتت  نباشتتدر بوش از اندازه کند حرف زدن هم شتتما را کستتلک

 های شما را درم کنندرکنود شمرده سخن بگویود تا شنوندگان ب وانند به ر و بوش ر حرف
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ردار استر های موسوقی که هنگات نوازندگی زیر و بم دارندی صدا هم از چنون ویژگی بریومثل نت نوا:

توانود صتتتتتتدای ان را زیر یا بم کنودر وق ی از یپ موقعوت بستتتتتت ه به شتتتتتترایطی که در آن قرار داریدی می

 صدای ان را زیر و بم کنود یواهود هوجان ایجاد کنودی امود به جمع بپاشودیمی گویودیانگوز سخن میمم

 

باز بس گی به موقعو ی دارد که در آن قرار یعنی باند یا یوا  و آرات سخن گف نر این مورد هم حجم صدا: 

ایدر توجه کنود که حجم دادن به صتتتدا با داد زدن فرق داردر شتتتما باید با تمرین حجم صتتتدای یود را گرف ه

گستت ر  دهودر مثت از کستتی بخواهود در ان های اتاقی بایستت د و به چند کامه از ستتخنان شتتما گو  دهد و 

های شتتما را افزایش بوان و ورز ی حجم ریهشتتپ تمرین های فنبررستتی کند صتتدای ان رستتا هستتت؟ بی

 آنهه فریاد بزنودرکندی بیدهد و صدای شما را باندتر میمی

 

شور و اش واقی انزجاری تاسف و  آیدر در شرایی یشمیاین بخش از احساس درونی شما بورون میلحن: 

 کندرمانند این مواردی لحن نوز تووور می

 

حال ستتتتخنرانی یا مصتتتتاحبه مهمی هستتتت ود و می یواهود جماه های ان روی مخاطبان تاذور اگر در مه : 

شما را درم های ان مه  کنودر این کار به آنها فرصت میزیادی بگ اردی بون صحبت دهد تا فحوای  وات 

ما کمپ می به شتتتتتت ندر در تون حال  ود و از تپق زدن و کن تا افهارتان را جمع کن « من من کردن»کند 
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 کندراوگوری میج

توانود ارتباط چشمی یود با مخاطبان را نوز حفظ کنودر الب ه باز هم این بس گی به کنودی میوق ی مه  می

توانود نگاه ان را بون حاضتتتتتتران می شتتتتتترایطی دارد که در آن قرار داریدر گاهی اوقات در حون مه ی

 ا تاذورگ ارتر شویدربهریانود و گاهی به ر این است که به حاضرین یوره نشوید ت

 

 

 تمرین:

را با صتتتتتتدای باند بگویود و ضتتتتتتبی کنودر اولون « ها را یامو  کنچراغ»برای تمرینی یپ جماه مثل  -۱

حوصتتاگی را نشتتان باراین جماه را با صتتدایی یشتتمگون بوان کنودر بار دوتی از صتتدایی استت فاده کنود که بی

بگویود که بار تاشتتتقانه داردر حاخ به آنها گو  دهودر  آیا تفاوت دهدر بار ستتتوتی این جماه را با صتتتدایی می

 کنود؟ برداشت یود را  بنویسود:شنوید و حس میناشی از لحن صدا را در ان قال  وات می

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ا وستتواه دیگری برای ضتتبی صتتدای چند بار  وات کمپون یود را تهرارکرده و صتتدای با استت فاده از تافن ی -۲

یود را ضبی کنودر برای تمرین صدای یود را باند و یوا  کنود و باسرتت کم ری حرف بزنودر سعی کنود 

برای تأکود بر نهات یا کامات مهم حجم و ستترتت صتتحبت کردن یود را تووور دهودر چه چوزی توجه شتتما 

 کند؟ نظر یود را بنویسود:اب میرا ج

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ب( تصویر و ارائه 

گ اریم ر یعنی ظور ما نوع شتتتتخصتتتتو ی استتتتت که از یود به نمایش میزنومی منوق ی از تصتتتتویر حرف می

رف نی ایستت ادنی لباس  وشتتودنی  گ اردر مواردی مانند چگونگی راهتاذوری که این نمایش روی مخاطبان می
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رن، آنهای حرکت دستتتت و صتتتورت به هنگات ستتتخن گف ن و امثال اینی همگی در قالب تصتتتویری که ما از 

 گنجندرهومی میدیودمان ارائه می

ترین اگر به یاطر داشت ه باشتود  وشت ر توضتو  داده شتد که اولون لحظه بریورد با مخاطبانی نخست ون و مهم

گ اریدی به راح ی ح ف تاذورات منفی که در لحظه اول به جا میقدت برای ادامه یا قطع یپ ارتباط استتتتتتتر 

بونند را ایندگیی تصتتتویری که از آنها میمخاطبان به محض روبرو شتتتدن با یپ داوطاب نم موستتتر نوستتتتر

اف در الب ه نباید از نظر دور داشتتتتتتت که در دهندر این اتفاق در لحظه میمورد واکاوی و قضتتتتتتاوت قرار می

موزان موفقوت شتتتتمای موقعوت اج ماتیی جایگاه ایل و قبواهی نظر بزرگانی  قضتتتتاوت آنانی  وشتتتتونه شتتتتوایی

 تاذور نوس ندرشخصوت شما و مواردی از این دست هم بی سفودان و روحانوون حوزه راییریش

با این حال ستتعی کنود با ارائه تصتتویری مثبتی فعال و قابل ات مادی دیدگاه مخاطبان را به نفع یودتان تووور 

 دهودر

بون قضاوت مردت قرار دارند و ظاهر آنها یوب یا بد داوطابان و فعاخن سواسی زن بوش از مردان زیرذره

 گوردرر مورد بررسی قرار میبوش 

یهی از این موضوتات نوز نوع  وشش شماستر در این مورد دوست و دشمنی موافق و مخالفی مریبه و  

آشتتتنا مشتتت رم هستتت ند و م استتتفانه گریز از این مستتتائل و بویژه ان قادهای آنان به ظاهر و لباس شتتتما ممهن 

  های ان خاباتی یواهد بودر     ه رقابتنوستر ح ی گاهی هزینه این بریوردها ح ف شما از ترص

هایی بوده استتت که زنانی تنها به واستتطه نمونه در تاریخ فعالوت های ستتواستتی زنان در جمهوری استتتمیی

 جنسوت و یا نحوه  وشش و ح ی چهره یود از ورود به ترصه قدرت بازمانده اندر
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مون گروه بودر او در چهارمون دوره ستتتتتتاله معماری یهی از ه ۲۷ی دانشتتتتتتجوی «نونا ستتتتتتواههای مرادی»

داران ستتتواستتتی و فرهنگی قزوین ربود و ان خابات شتتتورای شتتتهر قزوینی گوی رقابت را ازبستتتواری از نات

البدل شووایاش شووین اهر شووین یرد  امن ب اتر  هد ن    هزار رایی اولون تضتتوتای۱۰توانستتت با نزدیپ به 

ا  اتتت شدی ردصتحوت در  وس رهایی ان خاباتی« یالدعدد یعرهت تاازهر و شئایرت اس» لمل آیچ  ک  

 شدر
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بنابراین در نظر داشتت ه باشتتود در کشتتوری که شتترع و قانونی بر نحوه لباس و رتایت حجاب کامل استتتمی 

ای برای دتواهای ستتواستتی به منظور ح ف رقبا شتتودی شتتما تاکود داردی و ح ی این موضتتوع می تواند بهانه

دهود حساس بوده وشمندانه در مجامع حاضر شویدر نسبت به تصویری که از یود ارائه میباید با ظاهری ه

شتتویدی همخوانی و آگاهی داشتت ه باشتتودر باید لباستتی بپوشتتود که با مخاطبان و مناستتب ی که در آن حاضتتر می

تعادل  کننده سبپ رهبری شماستی ورایش و ایجاد تصویری که منعهسداش ه باشدر بون لباس راحت و بی

 ایجاد کنودر

های محای ایل و قبواه یود ایدی از لباسبد نوستتت که اگر از موان یپ قوت یا ایلی برای نمایندگی کاندیدا شتتده

هایی که با مردت منطقه یود داریدی لباس توانود در بریی ستتتتتخنرانیبرای تباوغ و معرفی مافل نشتتتتتویدر می

شان با لباس محای و اند که در  وس رهای ان خاباتیزنانی بودههایی همسان و همشهل با آنها بپوشودر ح ی 

ی ۸۶که در ان خابات شورای شهر اروموه در سال « یدیجه منصوری»اندر مانند سن ی به تباوغ یود  ردای ه

 وستتتت رهایش با تصتتتتویر او در لباس کردی توزیع شتتتتدر یانم منصتتتتوری در آن ان خابات رای اول مردت را 

 کسب کردر
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دهدر شما با روی در این موضوع ن وجه معهوس میمقابل این نه ه را هم به یاطر داش ه باشود که زیاده در

های ان خاباتی به رای آنها نواز دارید و هوچ بعود نوستتتتتتت مخاطبان دیگری هم مواجه هستتتتتت ود که در رقابت

ا را از یپ برنده به بازنده تبدیل دهندهی شتمهای رایهای ستن ی برای مواجهه با ستایر گروهاست فاده از لباس

 کندر بنابراین جانب ات دال را نگه داریدر
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یعنی  وش از آنهه هر نوع فعالوت ان خاباتی کنودی تصتتویری  استتتر« دستت انه وش»به رین استت راتژی رو  

ود و آنگاه برای محقق کردن چنون تصتتتتتتویریی یواهود از یود ارایه دهودیرا که می  در ذهن ان مرور کن

 ها و سایر وسایای که مورد نواز است را آماده کنودرلباس

  

 تمرین:

های مخ اف آن فهر یواهود چه تصتتتتتتویری از یود به نمایش بگ اریدر به جنبهدر ذهن ان مرور کنود که می

های مخ اف را تجستتتتم کنود و  وشتتتتش کنودر حاخ جاوی یپ آیونه بزرگ بایستتتت ودر یجالت نهشتتتتودر موقعوت

هایی توانود تهسای و ستتواستتی را به تن کنودر به جز این میهای حرفهین موقعوتمناستتب برای هرکدات از ا

روی یود قرار دهود و آنها را بازبونی کنودر آیا تصتتتتتتویری که از یود اید را  وشها داشتتتتتت هکه در این لباس

ر دارید؟ راضی یواهود مخاطب دریافت کند؟ آیا نواز به توووای است که میبنود شبوه همان تصور و ایدهمی

 نوس ود؟

 بنویسودر یواهود تووور کنندیحاخ فهرس ی از مواردی را که می

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لوس ی نوز از مسائای که قابل تووور نوس ندی فراهم کنودر

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ج( زبان بدن

به محض آنهه وارد یپ جمع می شتتتتویم  کنندربدن ما  وش از آنهه ستتتتخن بگویومی شتتتتروع به صتتتتحبت می

های حالت هایحرکت دستتت هایمانی طرز ایستت ادنیکنومر ما با حرکات و ژستتتهایی را به آنها من قل می وات

ها و احساساتمان را ان قال دیدگاه ای ازبه شهل نایودآگاه مجموته نوع نگاهمان و امثال این مواردی چهرهی

 دهومرمی
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العمل شتتتتما چوستتتتت؟ مثت یودتان را جمع ترستتتتود تهسک مان کردن ذهنوات کار راح ی نوستتتتتر وق ی می

شتتتوید چطور؟ ممهن استتتت موفق ایستتت ودر حاخ وق ی یشتتتمگون مینشتتتونود یا میکنودر جمع و جورتر میمی

 کنود؟ا تووور رن، صورت یود چه میشوید لحن صدای ان را کن رل کنود ولی ب

دهندر دقت کنودر های بدن یویش نشان میرهبران و سواس مداران موفق هموشه ات ماد به نفس را در حرکت

داردی اما هرگز این  وات را های محهم و مطمئن برمیایستتت ندر قدتکستتتی که ات ماد به نفس داردی راستتتت می

اندر باهه برتهس با حضتور یودی یپ احستاس اق داری تستای و قابل ف هکنند که افرادی یودشتوهم من قل نمی

 کنندر فردی که باید به او اح رات گ اشت و  وروی کردرایجاد می ات ماد

در کنود که چقدر زبان بدن می تواند در  وامی که قصتتد دارید من قل کنودی تاذور بگ اردر بنابراین متحظه می

 ان خاباتیی بون  وات و زبان بدن باید یپ مطابقت معنادار وجود داشتتت ه باشتتتدریپ ارتباط ستتتواستتتی و فعالوت 

اگر به چوزی که می گویود باور نداشتت ه باشتتودی یا ح ی اگر مطمئن نباشتتودی بدن شتتما آنهه را که در ذهن ان 

کندر حاخت و حرکات شتتتتتتما چنان ناهماهن، و مورطبوعی یواهد بود که تنها اگر می گ ردی افشتتتتتتتا می

یواهود کنند! مشتتخ  استتت که شتتما میگویود را باور میای زبردستتت باشتتودی مخاطبان ان آنهه مینر وشتتهه

شودر شپ نهنود که اگر  وات شه با سواسی کنود و قصد ندارید هنر و شدی اما زبان بدن شما فعالوت  تان قوی با

 اد مخاطبان ان را جاب کنودرضعوفی و یا اینهه حس تدت اطمونان را من قل کندی موفق نخواهود شد ات م
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 های مهم از زبان بدن در هنگام سخنرانینکته

قبل از اینهه به ستتمت محل مصتتاحبه یا ستتخنرانیی حرکت کنودی اول در آینه به یود نگاهی بوندازیدر  (۱

اید مناسب فضایی که قرار است لحظاتی بعد در آن حاضر شویدی مرتب هس ود؟  وششی که ان خاب کرده

دقت درنظر  هست؟ موازین استمی و قانونی و همونطور ترف و سنت حوزه ان خابی یود را کامل و با

 اید؟گرف ه

همونجا یپ نه ه دیگر را نوز در مقابل آینه تمرین کنودر اگر استتتتت رس و اضتتتتتطراب داریدی تا جاوی آینه 

ایدی ستتتعی کنود تمرین ات ماد به نفس کنود و چنون ویژگی را نشتتتان دهودر در بخش های بعدی در ایستتت اده

 این رابطه بوش ر صحبت یواهوم کردر

  

ن کنفرانس یا سخنرانی هس ودر وق ی نات شما را برای رف ن به روی صحن صدا زدندی با حاخ در سال (۲

ای مصمم و در تون حال با طمانونه و بدون حالت های محهم و مطمئنی چهرهقامت راست و ایس ادهی گات

شتتدگی به ستتمت ستتهو حرکت کنودر یوب استتت که  وش از ستتخن گف ن مهثی کنود و برای ایجاد یپ هول

 ساس مثبت و مناسبی به مخاطبان یا دوربون نگاه کنود وآنگاه شروع کنودراح

  



27 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

قود هم در طول برنامهی شتترایطی برای یودتان فراهم کنود که در تون حالی که راحت هستت ودی اما بی (۳

 به نظر نوایودر در اینجا باز هم باید تاکود شتتتتود که راستتتتت بایستتتت ودر یموده نباشتتتتود و یا روی یپ  ا تهوه

 سان وم ری  اهای ان را از هم باز کنودر ۱۵توانود برای راح ی بوش ر کمی مثت ندهودر می

  

های ان را آزادانه در دو طرف بدن رها کنود و  اهای ان را با ستتتتر باخ به مخاطبان ان نگاه کنودر دستتتتت (۴

دهندگان شتتتتما به رای دهد و حس ات ماد راها به شتتتتما قدرت میمحهم کنود و راستتتتت بایستتتت ودر این حالت

کندر اما اگر قوز کنودی به جاو و تقب حرکت کنود و یا کج بایستتتتتت ودی  نشتتتتتتاندهنده اضتتتتتتطراب من قل می

 گ اردرشماست و تصویری منفی از شما به نمایش می

  

شتتتتتتما به تنوان یپ زن باید قدرت یود را نشتتتتتتان دهودر بنابراین ستتتتتترتان را باخ بگوریدر اینقدر که  (۵

کندر ن موازی با جایگاه ستتتتتتخنرانی باشتتتتتتدر این وضتتتتتتعوت احستتتتتتاس احاطه و کن رل را من قل میتاچانه

 کندررویی و یجالت ایجاد میبرتهسی  ایون نگه داش ن چانهی حس کم

  

هار آنها باید آزاد باشتتند ولی زیاد حرک شتتان ندهودر برای این منظور شتتاید به ر رستتوم به دستتتحاخ می (۶

های ان را به آرامی روی جایگاه قرار دهودر آنها درنظر بگوریدر به تنوان نمونه دستتتتباشتتتود جایی برای 

س فاده کنودر توانود بریی مواقع برای ژستاینگونه می های مناسب با فضا و مح وای سخنان انی از آنها ا
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در کل زمان  ها یا چستتتباندن آنها به جایگاه ستتتخنرانیاما به این نه ه توجه کنود که از مشتتتت کردن دستتتت

 سخنرانی  رهوز کنودر

  

 

 

من خب مردت اصتتفهان در ان خابات مجاس دهم استتت که الب ه « مونو یالقی»از اجرای قستتم ی  لونپ این 

شدر به حرکت های او هنگامی که به روی صحنه   س از رای مردت توسی شورای نگهبان ردصتحوت 

 رود توجه کنودر می

 

 ای حرکاتیهگویومی طوف م نوتی از ژستتتتتهمانطور که  وشتتتت ر توضتتتتو  داده شتتتتدی وق ی از زبان بدن می

های گوناگونی را من قل توانند  واتگویوم که میهای چشتتتتتتمی ستتتتتتخن میهای بدن و چهره و نوز ارتباطحالت

 کنندر

 ارتباط چشمی

  

https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8eGF3SGxYeHBhOUk
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های م فاوتی های برقراری ارتباطی از طریق چشتتتتم استتتتتر نوع نگاه اشتتتتخا ی  واتیهی از مهم رین مولفه

طایی کرده بودید را به یاطر دارید؟ در ادبوات بار مادرتان در کودکیی هنگامی که یدارندر نگاه شتتتتتتماتت

های فراوانی از نگاه افراد سروده و نوش ه شده استر منشا همه این آذاری  وامی فارسی نوز شعرها و داس ان

های افراد توان به صورت و چشمها من قل می شودر زیرا برای ارزیابی صداقت افراد میاست که از چشم

دهندگان و مخاطبان را نادیده آنان بردر بنابراین تاذور مثبت ارتباط چشتتتتتتمی با رای نگاه کرد و  ی به نوت

شدی به آنهه  ش ه با سخنران وجود ندا شروع جاب ات ماد مخاطبانی اگر احساس ات ماد به  نگوریدر در نقطه 

اند به شتتما توگویدی توجه نخواهد شتتدر حاخ کستتی که تاکنون با شتتما مواجه نشتتده استتتی چگونه میکه او می

 ات ماد کند؟ نقطه شروع این احساس همان ارتباط چشمی استر

  

  

 نکاتی که در ارتباط چشمی در سخنرانی باید رعایت شود

کنود ستتعی کنود نگاه ان را روی مخاطبان بگردانودر جاوی تقب و اطراف اگر در یپ جمع ستتخنرانی می

کنودی گاهی آن را از روی بدوزیدر اگر از تونپ اس فاده میرا نگاه کنودر سعی کنود با مه  به آنها چشم 

شاید چند دقوقه مه  هم چشمان ان بردارید تا شنوندگان و بونندگان شمای نگاه تان را مس قوما ببونندر گاهی 

 موذر باشدر
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با این حال  همانطور که  وشتتتتتت ر توضتتتتتتو  داده شتتتتتتدی باز هم یپ نه ه بستتتتتتوار مهم را در از نظر دور 

ای هموشتتتگی نوستتتت و بستتت ه به اینهه در چه جمعی حضتتتور دارید و ستتتخن درارتباط چشتتتمیی نستتتخهنهنو

گویودی ارتباط چشتتتتمی معانی م فاوتی داردر مثال جاستتتته با روحانی محل را به یاطر دارید؟  اگر در می

مهم ای با ائمه جمعه و روحانوون حوزه ان خابوه  یود و یا یپ جمع م شتتتترع حضتتتتور داریدی این جاستتتته

است که به مخاطبان ان چشم ندوزید و یوره نشویدر داش ن نگاهی گ را که تنها نشان دهد به مباح  توجه 

 دارید و مش اق ادامه آن هس ودی نشان از هو  شما یواهد داشتر(
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 نماینده تهران در مجاس دهم  روانه مافیی
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 نماینده تهران در مجاس دهم  روانه مافیی

 

 های چهرهحالت
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س ند که میاین فقی چشم های صورت ما توانند نظر مخاطبان را ج ب یا دفع کندر باهه حالتها و نگاه ما نو

هایی داریم که در طول ستتتتالهای تمرمان هنگات ستتتتخن نوز اهموت کم ری از نگاهمان ندارندر همه ما تادت

ابرو باخ کنوم؟ گف ن تهرار و تهرار کرده و حاخ دائمی شتتتتتتتده استتتتتتتتر هنگات صتتتتتتحبت در جمعی ایم می

زنوم؟ آوریم؟ یوای راحت لبخند میکنوم؟ گوشتته لبمات را باخ میهایمان را تن، یا گشتتاد میاندازیم؟ چشتتممی

کند و  وات دیگری مور از آنهه که ها دستتت شتتما را رو میگزیم؟ و مواردی مانند اینر تمات این حالتلب می

به آنها من ققصتتتتتتتد دارید به رای ود که در مرحاه اول این دهندگان ان بدهودی  نابراین تت  کن ل می کندر ب

ها را در یودتان شتتتناستتتایی کنود و ستتتپس آنها را با تووور و یا استتت فاده به جا و مناستتتبی در ها و تادتحالت

 یدمت هدف یودتان دربواوریدر

                              

  

 

 های چهره در سخنرانینکات مربوط به حرکت

چطور؟ یوای ستتتتادهر باز هم باید مدتی را مقابل آینه صتتتترف کنودر بدون شتتتترمندگی مقابل آینه شتتتتروع به 

ستتتتخنرانی کنودر همه آنهه که قرار استتتتت به مخاطبان ان بگویود با همان حس و حالی به آینه بگویودر حاخ 

آیود یا صتتتمومی و های چهره یود توجه کنودر چگونه هستتت ود؟ مصتتتنوتی و ستتتای گی به نظر میبه حالت

قابل ات ماد؟ واض  است که باید با یود صادق باشودر چون کاود ورود شما به ترصه قدرتی جاب نظر 
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س ودی تمرین کنودر سعی کنود یو  رویی و لبخند کسانی است که باید شما را ان خاب کنندر اگر راضی نو

توانم قدرت رهبری یود را به می زدن به جای ستتتتتتپس جدی بودن را تمرین کنودر به یود بگویود چگونه

نمایش بگ ارتی اما در کنار  زنی موقر و مورد ستتند ترف جامعه به نظر بوایمر به نهات مهم ستتخنرانی 

 های چهره یود را هنگات به زبان آوردن آنهای ان خاب کنودریود فهر کنود و حالت

   

 هاها و حرکتژست

های بدن ما بویژه  دو دستتتتتتت نوز در ان قال  وات اهموت زیادی ها و تادتهای حرکتبه جز چهره و چشتتتتتتم

هایی که به کار کنندر اگر کامههای شتتتتتتما کمپ میدارندر چرا که به مخاطبان در  رداز  و درم حرف

شتتودر این موضتتوع میهای شتتما همخوانی نداشتت ه باشتتدی ذهن شتتنونده دچار ستتردرگمی بریدی با ژستتتمی

 یابدرباور  یری  وات شما را کم یواهد کرد و در ن وجه گرایش مخاطبان به شما کاهش می

یواهود مردت را م وجه نقش آنها در آلوده شتتتدن آب آشتتتامودنی منطقه کنود و از بعنوان نمونه فرض کنود می

ن نماینده برستتتودر وق ی مشتتتوول ستتتخن یود  به تنوا هایاین ستتتخنان بخواهود به جایگاه آموز  در برنامه

های بدن و چهره شتتتمای تهدید گف ن از اشتتت باهات مخاطبان ان در آلوده کردن آب هستتت ودی نباید لحن و حرکت

های بار باشدر به طور ح می تهان دادن انگشت اشاره به سمت حاضرین یا مشت کردن دستکننده و شماتت

 ایدی  نبه یواهد کردر  در چگونگی اس فاده از منابع آبی رش ههمه آنهه که برای نشان دادن اهموت آموز
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 ها در سخنرانینکات مربوط به استفاده از ژست

ها اس فاده کنودر بریی تادت ها و ژستبرای اینهه از هر سوء تفاهمی جاوگوری کنودی کم ر از حرکت (۱

کنندر از این حا با دس انشان صحبت میدارند هنگات سخن گف نی دست هایشان را زیاد تهان دهندی اصطت

های شما باید آرات و طبوعی و منطبق بر شودر حرکت رتی مخاطب میکار  رهوز کنودر چون بات  حواس

 توانود از رف ار سای گی و مصنوتی دوری کنودرهای شما باشدر بنابراین سعی کنود تا جایی که میجماه

  

بدن و چهرهی ن وجه معهوس داردی اس فاده از ژست های به جا در هر چقدر که داش ن حرکت زیاد در  (۲

های مهم یود را برای این های کاودیی ستتتتتهم زیادی در جا اندای ن  وات شتتتتتما داردر بنابراین ژستتتتتتلحظه

 های هدفمندی تقویت کنودرهای یود را با حرکتهای کاودی نگه دارید و  واتلحظه

ها یودجو  هستتت ند و در تفهر ل کرد و تووور دادر گاهی بریی ژستتتتها را کن رتوان همه حرکتنمی (۳

های کن رل نشده اتفاقا موذر هس ند و به مخاطبان در ایجاد و احساس فرد ریشه دارندر این گروه از حرکت

 کندرهای سخنران کمپ میارتباط با گف ه

دهودر تهرار چند باره یپ حرکتی های شما تهراری نباشندر به آنها تنوع بها و ژستسعی کنود حرکت (۴

 های شما جاب می کندرکند و توجه آنها را از سخنان شما به حرکتمخاطبان را دچار  رتی حواس می
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های  های ان را به جاو نگه دارید و سعی کنود که از ژستهای  ریاشگرانه  رهوز کنودر دستاز حرکت (۵

قطعی نوستر بس ه به نوع  وات و سخنان شمای ممهن است  آرات اس فاده کنودر با این حال این یپ موضوع

مانند یپ بار مشتتت کوبودن کوتاه روی موز ستتخنرانی یا زدن یپ ضتتربه گاهی ایجاد یپ هوجان ناگهانیی

روی آنی برای جاب نظر حاضتتران تاذورگ ار باشتتدر اما افراط و اصتترار در این کاری ن وجه بخش نخواهد 

 بودر

های مخ اف را برای تشتتتتتتری  توانود مقابل آینه تمرین و ژستتتتتتتتف ه را باز هم میتمات موارد  وش گ (۶

 های ان ان خاب کنودرگف ه

  

 

 اینهاجر چنارانیی نماینده من خب مجاس دهم  در نوشابور در حال سخنرانی را در  ای از سخنرانینمونه

 ر ببونود لونپ

 

 تمرین: 

 به نظر شمای برداشت اح مالی مخاطب از ارتباط چشمی چه یواهد بود؟ -۱

https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8WG55RDVVS3pLUEk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8WG55RDVVS3pLUEk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8WG55RDVVS3pLUEk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8WG55RDVVS3pLUEk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8WG55RDVVS3pLUEk
https://drive.google.com/open?id=0B6e2CZaZW-j8WG55RDVVS3pLUEk
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یم شدن آرات به سمت مخاطبان چه معنایی دارد؟ -۲

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 کند؟شودی چه  وامی را من قل میهای چهره ا  ایجاد نمیسخنرانی که هوچ توووری در حالت -۳

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حرکت های زیاد دس ان در حون سخنرانیی چه احساسی را من قل می کند؟ -۴

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دهد؟دست گ اش ن روی دهان چه چوزی را نشان می -۵
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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هایی برای ارائه ستتتتتتخنرانی بودر حاخ وقت آن استتتتتتت که به م ن زمونهتمات آنهه که تا کنون آموی ودی  وش

ها روی مح وای آن کار کرده ایدی به یواهود  وامی که مدتستتتتخنرانی و چگونه ایراد آن برستتتتومر شتتتتما می

ای باشتتتتد که به دل قل کنود و بر آنها تاذور بگ اریدر کوفوت ارائه ستتتتخنرانی شتتتتما باید به گونهمخاطبان ان من 

مستتتت معان بنشتتتتوند و آنها از موان نامزدهای دیگری شتتتتما را برای نمایندگی ان خاب کنندرر  س باید دلهستتتتب 

 سخنرانی کنودر

هه باید بدانود قرار استتت برای چه برای رستتودن به این هدف چند موضتتوع را درنظر داشتت ه باشتتودر اول این

کستتانی ستتخن بگویود و جامعه هدف شتتما چه کستتانی هستت ندی دومون مولفه این استتت که روی م ن ستتخنرانی 

یود کار کنود و آن را م ناستتب با مخاطبان ان بنویستتودر مرحاه بعدی تمرین ستتخنرانی استتت تا ب وانود به نحو 

ئه دهودر و با مخاطبان ان در محل  مطاوب آنهه در ذهن داریدی ارا ود  تا ب وان ود  ودا کن در آیر راههاری  

 تواند از شما سخنوری م بحر و موفق بسازدررابطه برقرار کنودر مجموته این چهار موردی می

  

 شناسایی جامعه هدف و هدف گزینی
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همانطور که  وش ر گف ه شدی شما باید مخاطب یود را بشناسود تا ب وانود  وامی مناسب آنها بسازید و با  (۱

تر صتتحبت کنودر قرار استتت برای دانشتتجویان رشتت ه مهندستتی ستتخنرانی کنود؟ قصتتد ستتنجوده شتتنایت به ری

یواهود به یانه یانواده کارمندان آن ستتخن بگویود؟ میدارید به اداره ذبت استتناد بروید و در جمع مدیران و 

چند نفر از شتتهدای شتتهر ستتر بزنود؟ مهمان یپ همایش ستتراستتری با حضتتور مستتئوخن و مقامات رستتمی 

یواهدر باید موزان آگاهی و تتقه مخاطب های م ن و مح وایی م فاوت از دیگری میهستتت ود؟ همه این نمونه

 بر اساس آن م ن یود را آماده کنودر به موضوع را در نظر بگورید و

 

شمای در موان مخاطبان حضور در مرحاه بعد به این فهر کنود که کداموپ از رأی (۲ دهندگان هدف کمپون 

ها یا نماینده دارند؟ آیا کسی در جاسه حضور یواهد داشت که کمپون به دنبال جاب حمای ش باشد؟ آیا رسانه

 در این رویداد حضور دارند؟

 

یواهود برسود؟ قصد دارید مشخ  کنودر از این سخنرانی به چه چوز می« هدف»برای سخنرانی یود  (۳

یواهود اطتتاتی درباره موضتتتوتی جدید ارائه دهود؟ قرار استتتت آنها برای مخاطب را م قاتد کنود؟ آیا می

 درانجات اقدامی یا  بسوج شوند؟ این اهداف نوز هر کدات سخنانی منحصر به یود دارن

  

شوید و نگاه جمعیوق ی به این  رسش (۴ سعی کنود کمی از قالب فردی یارج  ش ه ها جواب دادیدی  تری دا

باشتتتودر برای این منظور نواز دارید تا با برنامه یا دستتت ور کار مراستتتم آشتتتنایی  ودا کنودر ببونود که شتتتما تنها 
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رد؟ بنا بر آن است که شما اولون سخنران سخنران جاسه هس ود؟ سخنرانان به چه ترتوب سخنرانی یواهند ک

باشتتتتود یا آیرین آنان؟ چقدر برای ستتتتخن گف ن زمان دارید؟ برنامه فقی ایراد ستتتتخنرانی یواهد بود یا  قرار 

کننده و مجری جاستته استتت و چه کستتی در  ایان استتت جاستته  رستتش و  استتخ برگزار شتتود؟ چه کستتی اداره

سوال برنامه صحبت یواهد کرد؟ یودتان را جای ست از مخاطبان بگ ارید و حدس بزنود چه  هایی ممهن ا

 ها را آماده کنودرهای اح مالی این  رسششما  رسوده شودر تت  کنود جواب

 

یهی از راههارها برای ارائه ستتتتتخنرانی موفق و تاذورگ ار این استتتتتت که  های تمومییدر ستتتتتخنرانی( ۵

اشتراف و تتقه داریدر تتقه شتما به موضتوع در زمان  موضتوتی را ان خاب کنود که نستبت به آن آگاهیی

ستتخنرانی یود را نشتتان یواهد دادر مهم رین قاتده در ستتخنرانی تمومی آشتتنایی با موضتتوع و راح ی در 

بونی در یپ جمع تمومی نوز صتتتحبت کردن درباره آن موضتتتوع استتتتر با این حال هر اتفاق مورقابل  وش

بونی نشتتده آماده کنود و ستتعی کنود  رستتشی موضتتوع و یا مواجهه  وش ممهن استتتر  س یودتان را برای هر

 مافاگور نشویدر

 

ریزی کنودر  وش از آن به اندازه کافی اس راحت کنودر آرامش داش ه باشود  و برای روز سخنرانی برنامه (۶

مانطور که در ستتعی کنود فردی از اتضتتای کمپون یا یانواده یا نزدیهان یود را برای کمپ همراه ببریدر ه

های قبل های قبای گف ه شتتتتتتتد به ظاهر و  وشتتتتتتش یود فهر کنود و با رتایت تمات آنهه که در درسدرس

این بون موافقان و مخالفان یواهد بودر بنابرریزی کنودر ظاهر شتتما زیر ذرهآموی ودی برای لباس یود برنامه
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نفس و قابل اتها نشان دهدی ان خاب کنودر   وششی مناسب فضای سخنرانی که از شما تصویری با ات ماد به

 گوری را از قبل انجات دهودی در روز انجات سخنرانیی اضطراب کم ری یواهود داشتراگر این  تصموم

اگر این امهان را داشتتتتت ودی ستتتتتعی کنود قبل از ستتتتتخنرانی ستتتتتری به محل آن بزنودر اتاق و تجهوزات را  (۷

مئن شوید که امهانات فنی آنجا مجهز و سالم استی تا در موانه سخن وارسی کنود تا با محوی آشنا شویدر مط

گف ن با از کار اف ادن و یراب شتتدن یهی از تجهوزات فنی مافاگور نشتتوید و ستتخنرانی شتتما مخ ل نشتتود و 

 تحت تاذور این مشهل قرار نگوردر 

 

 آماده کردن سخنرانی

 

د که نظر مخاطبان را به سمت یود کنودی تنها نزدیپ به یپ دقوقه وقت داریشروع به صحبت می وق ی (۱

هایی مثل تنوان جاب کنود و در آنها احستتتتتتتاس ات ماد و باور  یری بوجود بواوریدر  س زمان را با جماه

کردن دستت ورجاستتهی تشتتهر از برگزار کنندگان مراستتم و ستتایرینی من من کردن و موارد اینهنونی از دستتت 

ب دا نشتتان دهودر برای این کار نواز دارید اب دا  وات اصتتای یود ندهودر شتتما نواز دارید که هنر یود را همان ا

 یواهود مخاطبان چه چوزی از سخنرانی شما را به یاطر داش ه باشند؟را تعریف کنودر می
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دیت موخوردیی از آمازی مورموفق آشنا شویدر یانم شهون نامناسب در اینجا یوب است که با نمونه ای

ای است و سپس ا  بسوار کشدار و کاوشهمعاون امور زنان و یانواده ریاست جمهوریی آماز سخنرانی

 ببونودر   اینجادهدر این ویدو را در با رویوانی از روی م ن سخنرانیی اظهاراتش را ادامه می

 

 

 ۳۰یواهود به مخاطب من قل کنود در حداکثر یپ کام  آماده کنود و روی آن تمات اطتتاتی را که می (۲

جماه بنویستتتودر به ستتتای ار آن توجه نهنود و هر چه را که در ذهن داریدی بنویستتتودر حاخ دوباره م ن یود را 

ا چهار مورد اصتتای و کاودی یتصتته کنود و فقی آنها را شتترح بخوانود و نهات مورد نظر یود را در ستته ی

دهودر تصتتتور کنود که بناستتتت در ستتتالن والوبال منطقه برای مردت از ضتتترورت حفظ بهداشتتتت آبی معضتتتل 

ها داریدی سخن بگویودر اب دا همه ای که شما در صورت نمایندگیی برای رفع این مشهلیشهسالی و برنامه

به مخاطبان بگویود بنویستتتتتودی بعد از تمات اطتتات و  وام ان چند ستتتتترفصتتتتتل کاودی یواهود آنهه را که می

 ها را شرح دهودر اس خراج کنود و تنها همان

 

رسودر هر سخنرانی از یپ مقدمهی م ن اصای ها را آماده کردیدی به سای ار سخنرانی میوق ی سرفصل (۳

ترندر زیرا بوش رین بندی از جهاتی نسبت به م ن سخنرانی مهمبندی تشهول شده استر مقدمه و جمعو جمع

http://www.aparat.com/v/kPrWu
http://www.aparat.com/v/kPrWu
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با رای گانی در همون دو بخش اتفتاق میتاذورگ اری و ارتبتاط  مه بوشتتتتتت ر  اف تدر  ایندهنتد بخش را در ادا

 شهافومر(می

 

کم یپ مثال درنظر بگورید که تصتتویری روشتتن در کنودی دستتتای که مطرح میبرای تشتتری  هر نه ه( ۴

ودن آلودگی آب می ندر مثت برای  وش کشتتتتتت جاد ک ود توجهذهن مخاطبان ای بدنتوان به  جان های بیها را 

ماه قبل در منطقه یا رن، و مزه آبی جاب کنودر فرامو  های رودیانه شتتتتتتهری بوماری ا ودمی چند ماهی

های مشتت رکی را مثل احستتاس مشتت رم ها و تجربهنهنود که یود را از مستت معان بدانود و ستتعی کنود داستت ان

به تنوان روی هم نهنود که مخاطبان سردرگم نشوندر از قدرت آمار مافل نشوید ولی زیادهآلودگی نقل کنودر 

ی که دف ر  ایش فراگور آلودگی محوی زیست از موزان آلودگی آب و یطرات آن برای اهالی نمونه آماری کا

 اتتت کرده است را مطرح کنودی اما خزت نوست وارد جزئوات بوش ر شویدر 

 

 

از ارائه آمار آشنا کنم که در نهایت سخنران و حاضران  ناموفقباز هم اجازه بدهود شما را با یپ نمونه 

 را ببونودر  ویدوسردرگمی و اش باه شدندر این همگی دچار 

 

https://youtu.be/hepfDblYtxk
https://youtu.be/hepfDblYtxk
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( از اینهه م ن ستتتتتخنرانی را بطور کامل بنویستتتتتودی  رهوز کنودر شتتتتتما باید تنها نهات اصتتتتتای را تو روار ۵

اگر بخواهود از  یادآوری داشتتت ه باشتتتدراندازیدی تنها جنبه یادداشتتتت کنود تا هر بار که به برگ یود چشتتتم می

تان به و رهبریروی یپ م ن اصتتتتتتطتحا رویوانی کنودی به ات ماد به نفس یویش و القای حس احاطه 

شود تمرکز یود را از دست بدهود و دچار اضطراب ونگرانی ایدر این کار بات  میحاضرانی ضربه زده

دهد که شتتتتما چندان اشتتتتراف و اطتتاتی نستتتتبت به میشتتتتویدر همهنون به مخاطبان این تصتتتتویر را ارائه 

از محورهای اصتتتای « ستتترفصتتتل کای»تنها چند  کنودی نداریدر بنابراین ستتتعی کنودموضتتتوتی که مطرح می

و الب ه با اطتتات کامل و تمرین از قبل در جاسه سخنرانی حاضر شوید تا هوچ چوز  سخنرانی آماده کنودر

 تحت تاذور قرار ندهدر  ات ماد به نفس و احاطه شما را

 

های ای صاری ها و ایبار درگوشی صحبت نهنودر از کامهدقوق باشودر بر اساس حدس و گمان و شنوده (۶

اس فاده نهنودر شما قرار است رای هندگان را مجاب کنود که فردی قابل ات ماد و صادق هس ودر بنابراین باید 

بواوریدر د برای اذبات یودی به نفی دیگر نامزدهای ان خابات رویاین  وات را نوز با قدرت من قل کنودر نبای

مثبتی واض ی ساده و با این کار از هو  سواسی به دور است و تاذوری منفی بر آرای شما یواهد داشتر 

 سخن بگویودر های کوتاه جماه

 

ر او  رشور و با قدرت حاضران را تحت ببونودسخنرانی  روانه ساحشوریی من خب مجاس در تهران را 

https://www.youtube.com/watch?v=tYhPnc3E3II
https://www.youtube.com/watch?v=tYhPnc3E3II
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 یویش اس فاده مثبت کرده استر« بخ واری بودن»دهد و از تاذور قرار می

 

 تمرین و آمادگی

 

دهند دندانشتتتان را بهشتتتند ولی مقابل یپ جمع ستتتخنرانی نهنندر ترس از مواجه بوشتتت ر افراد ترجو  می ( ۱

کندر برای شدن با جمعی ناموفق بودن در ان قال  وات و مواردی از این دستی سخنرانی تمومی را مشهل می

سخنرانیی تمرینمابه بر این ترس س ود و کنودر می ها و رفع این مشهتتی قبل از ایراد  توانود مقابل آینه بای

ستتتتخنرانی کنودر چندین بار این کا را تهرار کنود تا با ایرادهای یود آشتتتتنا شتتتتوید و ب وانود آنها را رفع کنودر 

راههار دیگر و الب ه موذرتر این استتتتتت که از یپ نفر بخواهود به ستتتتتخنان شتتتتتما گو  دهدر از او بخواهود 

 نظر بدهد و ایرادهای شما را اصتح کندر  درباره کوفوت سخنرانی شما

 

یهی از مستتائای که نباید از نظر دور کنودی موضتتوع زمان استتتر مدت ستتخنرانی شتتما مشتتخ  و تعوون  (۲

گر موفق به مخاطبان من قل کنودی یتصه یواهود به تنوان ارتباطشده استر بنابراین باید هرآنهه را که می

برنامه مراستتتتتتم و زمان و دقوق در بازه زمانی تعریف شتتتتتتدهی بگنجانودر ح ما  وش از انجات ستتتتتتخنرانی از 

درنظرگرف ه شتتده برای شتتمای مطاع و مطمئن شتتویدر یوب استتت که یپ ستتاتت نوز هنگات ایراد ستتخنرانی 

 همراه داش ه باشود تا ب وانود وقت یود را نگه دارید و بوش ر و کم ر سخن نگویودر
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انی را در باخی م ن یادداشت توانود نهات مفود و موذر بر کوفوت سخنربرای یادآوری و تاکود بوش ری می (۳

تان به آنها جاب و در حون ستتتتخن گف ن رتایت کنودر مثت مواردی مثل و با حروف بزرگ بنویستتتتود تا توجه

و هر نه ه ای که فهر می کنود توجه « لحن و صدا»ی«حرکت دس ان»ی «راست ایس ادن»ی «حفظ آرامش»

بایست قبل از ایراد سخنرانی مورد توجه موارد را میبه آن به نفع شما یواهد بودر واض  است که همه این 

 قرار داده و تمرین کرده باشودر 

 

اگر امهان و فرصت داش ودی زودتر به مهان سخنرانی بروید تا ب وانود یا بریی از مخاطبان صحبت و  (۴

وش ری برای ارتباط فرصت آشنایی را فراهوم کنودر تتوه بر اینهه هر چقدر بوش ر از آنها بدانودی توانایی ب

 با مخاطبان در طول سخنرانی یواهود داشتر 

 

یوب است که با برگزارکنندگان و مجری مراسم نوز آشنا شوید و از برنامه کای ی زمانی که برای شما  (۵

درنظر گرف ه شتتتده استتتتی مهان ستتتخنرانی و ستتتایر مهمانان آگاه شتتتویدر همهنون اگر قرار استتتت مصتتتاحبه 

کننده از قبل صتتتتحبت کنود و محورهای برنامه را مشتتتتخ  و باشتتتتودی ح ما با مصتتتتاحبهتاویزیونی داشتتتت ه 

 هماهن، نمایودر 
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توانود قبل از اگر اضتتتطراب داریدی می ( مهم رین تامل برای ارائه ستتتخنرانی موفقی حفظ آرامش استتتتر۶

باشتتودی باخ و  ایون ستتازی استت فاده کنودر اگر جایی هستتت که ب وانود تنها شتتروع ستتخنرانی از روشتتهای آرات

دهتتدی بپریتتد یتتا  تتاهتتای تتان را محهم بر زمون بهوبوتتدر این تمرین شتتتتتتمتتا را آرات کرده و تنش را کتتاهش می

شتتودر اگر لرز  های ان کم ر میهای ان را تهان دهودی مشتتت کنود و باز کنودر با این کار لرز  دستتتدستتت

ات روی جایگاه سخنران بگ اریدر زبان ان را بورون های ان را آردس  ان شدید استی در هنگات سخنرانی دست

توانود باز کنودی و صتتتتتورت ان را جمع و باز کنودر این کار بواوریدی چشتتتتتمان و دهان یود را تا جایی که می

کندر نفس تموق بهشتتتتتود و برای گرت کردن صتتتتتدای ان زمزمه کنودرحاخ با های صتتتتتورت را آرات میماهوهه

ه نفس به محل ستخنرانی برویدر یپ نه ه را به یاطر داشت ه باشتودر فنون ستخنرانی آمادگی کامل و ات ماد ب

آیدر بنابراین باید آن را انجات دهود و از اشتتت باهات ان درس بگورید تا ستتتخنوری توانا با مطالعه به دستتتت نمی

 شویدر

 

د را یامو  کنودی وق ی به زمان ایراد ستتتتخنرانی یا مصتتتتاحبه تاویزیونی نزدیپ شتتتتدیدی تافن همراه یو (۷

هرگز آدامس نجویدی چوزی نخورید و نواشامودر کوف و سایر وسایل یود را به همراه ان یا یهی از اتضای 

کمپون بدهودر نگاهی به  وشتتش و لباس یود بوندازید و یپ لووان آب هم کنار دستتت یود داشتت ه باشتتودر خزت 

 نوشودر چایی قهوهی شوری نوشابه یا دوغ نبه یادآوری نوست که 
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شما نوستی ولی  (۸ شویدر هر چند این وظوفه  سم و یا مصاحبهی از امهانات فنی مطمئن  قبل از شروع مرا

ن وجه آن بر کار شتتما تاذور یواهد گ اشتتتر مطمئن شتتوید که ارتفاع موهروفن برای قد شتتما مناستتب استتتر 

باند استتتتتی ناچارید روی ستتتتط  ذاب ی  اندازه آن را تنظوم کنودر اگر اندازه جایگاه ستتتتخنرانی بوش از اندازه

ای را نبونندر چرا که ممهن استتت روی قدرت رهبری بایستت ودر اما به ر این استتت که حاضتتران چنون صتتحنه

 شما تاذور بگ ارد و یا رقبای سواسی از آن برای تخریب شما اس فاده کنندر 

نژاد  وش آمدر او  س از ذبت دیبرای محمود احم ۸۴نمونه این ماجرا در ان خابات ریاستتتت جمهوری ستتتال 

نات در سای مان وزارت کشوری به جایگاه سخنرانی رفت تا با یبرنگاران حاضر در س اد ان خابات وزارت 

هایش ستتخن بگویدی اما چون جایگاه برای قد او باند بودی به روی دو زیر ایی که روی کشتتور درباره برنامه

ها و نوشتتتتت ن های نوشتتتتت اری رقوب او با چاپ تهسمات رستتتتتانههم قرار گرف ه بود ایستتتتت ادر صتتتتتب  فردای ت

نژاد در اندازه ریاستتت جمهوری ایران احمدی»ای برای آنهه های گوناگونی این موضتتوع را دستت مایهمقاله

 ی قرار دادندر «نوست

 

 ایراد سخنرانی و برقراری ارتباط با مخاطب

 

دادن به شخ  شماستر برای رای رایهمه تت  شما درگورکردن مخاطبان با  وات و جاب حمایت آنها ب( ۱

رسودن به این هدف نواز دارید با مخاطبان یود ارتباط برقرار کنودر باید آنها با شما احساس نزدیهی کنند و 

بدانند تا ات ماد کنندر بنابراین در اب دای ستتتتخنرانیی یپ وجه اشتتتت رام  ودا کنودر مثت « یودی»به تعبوری 
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گویی و لطوفه شتتتتروع کنودر یا توانود کمی از طنز مایه بگورید و با ب لهمیداستتتت انی مشتتتت رم تعریف کنودر 

ای باشد: ای شخصی را بازگو کنودر یپ مشهل و درد مش رم را مطرح کنودر شاید این نمونه آموزندهقضوه

استر  ایمر این درد مش رم همه ماهای روس ا از دست دادهایم؛ تزیزی را در جادههمه ما که اینجا نشس ه»

درتون حال یواستتت مشتت رم ما نوز درمان همون درد استتتر من تزیزترین فرد زندگی ات را از دستتت دادت 

یواهوم جاده روس ایمان بازسازی شود تا دیگر ای داش ه باشودر همه مییواهم که شما هم چنون تجربهو نمی

 «رکسی را از ما نگورد و دامی را به دلمان ننشاند

کنودر این کار ستتتخنرانی را روی « ما»یا « شتتتما»ها را در ستتتخنرانی یود «من»کنود که  به این نه ه توجه

 کندرمخاطب م مرکز و گو  آنها را شنواتر می

  

تمات انرژی یود را روی مقدمه نگ اریدر شتتتما برای آنهه که می یواهود برای مخاطبان ان تشتتتری  کنود  (۲

 نوز نواز به یتقوت داریدر  

 

کندی بنابراین باید با ترفندهایی آنها را بر ستتتر تتقه مییهستتتان و یهنوایت شتتتنوندگان را بیستتتخنرانی  (۳

زنودر همه چوز تادی استتتتت تا وق ی که ذوق بواوریدر درستتتتت مانند زمانی که در یوابانی  ر دریت قدت می

یارج از ترف  دری ی شهس ه و تووور رن، دادهی توجه را جاب کندر این صحنه همان اتفاق مورمعمول و

ها جایگاه شتتما توانود مستت معان را مافاگور کنودر ولی دقت کنود که  آن شتتووههایی میاستتتر شتتما هم با رو 

 دار نهندررا یدشه
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شودی گاهی راه رف ن به روی سنی یا اشاره به گاهی اوقات این هدف با  باخ و  ایون آوردن صدای موسر می

شریپ کردن آنها در شووه دیگر طرح سمت حاضران و  شما من ظر  رسشسخنرانیر  ست که الب ه  هایی ا

یواهود ذهن مخاطبان را درگور کنودر همه این راههارهای قدمی مخاطبان را به جواب آن نوستتتتت ود و فقی می

س انیکندر به یاطر دارید که محمود احمدیشما نزدیپ می سفرهای ا از » ا  از مردت می  رسود نژاد در 

او می یواستتت با این  رستتش مخاطبانش را بر ستتر ذوق « ینجا هستت ود؟ شتتش؟ هفت؟ هشتتت؟ستتاتت چند ا

 بواورد وگرنه واقعوت این است که جواب آنها برای او هدف نبودر

  

شتتتتوندی ات مادی بوجود موضتتتتوع دیگر حس درم شتتتتدن استتتتتر اگر مخاطبون حس کنند که درم نمی )۴

بت شتتود که آنها احستتاس کنند شتترایطشتتان درم می شتتودی آیدی  س یوای مهم استتت که به گونه ای صتتحنمی

 م وجه دمدمه هایشان هس ود و در رابطه با آنها و برای آنها و با شنایت از آنها صحبت می کنودر

حل و ها صحبت کنودر گریز از مسئاه به سمت راهحلبر این اساس یوب است که براساس مشهتت و  راه

شودر این کار در مخاطبان دمدمه ایجاد کرده و به برای مخاطب میبرتهس گاه بات  برجس گی موضوع 

 آنها امود می دهدر

موضوع را فوری جاوه دهودر هر ارتباطی که هدفش انگوز  رف اری باشد باید فورا افراد را به سمت اقدات 

فراد به توان از طریق تحریپ احساسات منفی یا مثبت ایجاد کردر امناسب حرکت دهدر حس فوریت را می

 دهندریشمی ترسی یا امودی و باور به امهان تووور مثبتی واکنش نشان می
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را مطرح کنودر در هنگات دریواست از افراد برای اقدات تمایی مانند « دریواست برای اقدات»در  ایان  )۵

 تأذورگ ار یواهد بودررأی دادن یا داوطاب شدنی دریواس ی ساده را مطرح کنود تا مخاطبان بدانند تماشان 

  

اگر کار ها آن طور که ان ظار دارید  وش نرفت چهارمی کنود؟ اگر یپ واکنش یتف آنهه می یواس ود  )۶

 وش آمد چه تهس العمای نشتتتتتتان می دهود؟ یودتان را نبازید و تحقور نهنودر همون که بدانوم اگر ح ی نومی 

برنده هس ومر هر نوع مشهای که در این راه برای شما  از مخاطبان به صحبت های ما توجه می کنندی یعنی

بوجود آمد و موفق به جاب نظر و ارتباط با حضتتتتار نشتتتتدیدی هرگز ات ماد به نفس یود را از دستتتتت ندهودر 

تمات ستتتتخنرانان حرفه ای و مجرب از دل همون نابستتتتامانی ها یود را باخ کشتتتتوده اندر در واقع از دل همون 

ها را تضتتتتمون کرده استتتتتر هر چه بوشتتتت ر ستتتتخنرانی کنودی کرده اند که موفقوت آن مشتتتتهتت چوزهایی  ودا

تجربه بوشتت ری کستتب می کنود و مشتتهتت را به راح ی تعدیل می کنودر ح ی ستتخنرانانی که به رین آمادگی 

 را دارند گاهی در تبور از آیرین مانع یا مسأله با شهست مواجه می شوند؛ چون ممهن است با انجات کار

کوچهیی تأذوری را که می توانند روی حضتتار داشتت ه باشتتندی کاهش دهندر مثبت باشتتود و یود را ستترزنش 

 نهنودر
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منظور از سخنرانی ان خاباتیی سخنرانی اصای نامزد ان خابات استر مح وا و نحوه ارائه آن بس ه به شرایی 

 کند و هموشه یپ قانون کای و هموشگی نداردرو نوز نوع مخاطبان تووور  ودا می

کندی دلول نامزد ندگان معرفی میدهسای ار و کوفوت یپ سخنرانی ان خاباتی چنون است که  شما را به رأی

شان می شدن ن شما را در صورت ان خاب  شما را به مخاطبان معرفی میشدن و برنامه  کند و دهدی ماهوت 

 هدف نهایی آن نوز اقناع و جاب نظر مخاطبان برای رای دادن به شما استر

 

ین مهم استتتتتتت که همه آنهه را در یواهود  وات یود را به مخاطبان من قل کنودر بنابرادر یپ کتت شتتتتتتما می

های  وشتتتون آموی ه ایدی به کار بگوریدر این موضتتتوع را در نظر داشتتت ه باشتتتود که ستتتخنرانی تمومیی درس

های ان خاباتی شتتتما و همهاران اح مالی و اتضتتتای کمپون ریزیمودان تمای بروز و نماد تونی تمات برنامه

 ماستر شما یواهد بودر بنابراین گوی و مودان دست ش

های ارتباطیی باید مب نی بر  وات کمپون باشتتدر مب نی بر شتتعاری مانند دیگر رو  تنظوم ستتخنرانی ان خاباتیی

ببونود که جامعه هدف شتتما چه کستتانی هستت ندر حاموان  ایدراید و برنامه هایی که تدوین کردهکه درنظر گرف ه

شتتوند؟ تعبور می« آرای یاکستت ری»ه نرستتوده اند و به شتتما و کمپون ان؟ مخالفان ان؟ افرادی که هنوز به ن وج

ها باید به زبان م فاوتی ستتتتخن زنان؟ اتضتتتتای ایل و قبواه؟ مستتتتئوخن حهوم ی؟ برای هر کدات از این گروه

بگویودر بطوری که برای مخاطبان ان قابل فهم و درم باشتتتتتدر  اما روح کای و هدف نهایی شتتتتتما نباید تووور 
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کنودی مح وای سخنرانی باید بازتاب دهنده واقعی شما از هر لحن و بوانی که اس فاده می کندر به تعبور دیگری

 و کاندیداتوری شما باشدر 

 

به ر این استتت که به م ن و موضتتوع ستتخنرانی اشتتراف داشتت ه باشتتود تا ب وانود با قدرت ستتخن بگویود و با 

 بونی نشدهی مافاگور نشویدر های  وشها و  رسشاتفاق

نرانی به هم  ووستتتتت ه از اجزایی تشتتتتتهول شتتتتتده استتتتتت که مثل دانه های زنجور به هم م صتتتتتاند و یپ ستتتتتخ

 دهدر این دانه ها از قرار زیر هس ند:ها میدرصورت رتایت آن روندی منطقی و ساده به صحبت

 

اید را کوتاه و مخ صتتتر یود را معرفی کنودر  ستتت ی که برای آن داوطاب شتتتده مقدمه

 نامزدی یود را بوان کنودرتنوان و دخیل 

گف تته برای نزدیهی بتته مختتاطبتتان و ایجتتاد حس هتتای طتیی  وشیهی از راه برقراری ارتباط

 های مش رکی داریدرکار بریدر آنها باید احساس کنند که دمدمهمش رم را به

تات نامزدی یود را مطرح کنودر داوطاب حل چه مشتتهای هستت ود؟ این مستتئاه  طرح مسئله

 ذوری روی مخاطبان دارد؟ دلول اهموت آن چوست؟چه تا

راههار شتتتتما برای رفع این مشتتتتهل چوستتتتت؟ اگر آن معضتتتتل رفع شتتتتودی چه  اندازچشم
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 توووری در حوزه ان خابی شما ایجاد یواهد کرد؟ اذر مثبت آن چه یواهد بود؟

طرح کردید از مخاطبان بخواهود که با رای به شتتتتتتمای در حل مشتتتتتتهای که م درخواست برای اقدام

 مشارکت کنند و تووور ایجاد کنندرِ

دوباره به مقدمه گریز بزنودر شتتتتتنوندگان همه ستتتتتخنان شتتتتتما را به یاد ندارندر  بندیجمع

بنابراین دوباره یوای کوتاه تات نامزدی یود را تشتتتتتتری  کنود و از مخاطبان 

مثبت و ای بخواهود که با رای به شتتتما در ایجاد تفاوت مشتتتارکت کنندر با جماه

 صمومی سخنرانی را تمات کنود

 

 تمرین:

س فاده از قواتدی که یا گرف ودی یپ سخنرانی ان خاباتی دو تا سه دقوقه سودر میبا ا توانود این م ن را ای بنوی

و یا بعنوان تضتتو یپ کمپونی برای کاندیدایی که بری یود بعنوان نامزد ان خابات شتتورای شتتهر و روستت ای

 بنویسودرکنودیحمایت می

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ها تجربهی از مواجه شدن با رسانه ها واهمه دارندر سالهای باند ایه  هم بعد از ح ی روسای جمهور و مقات

ای کنندهالعمل مافاگوری کن رل شرایی مشهل است و هر  رسش و تهسچرا که درگفت و گو با اهالی رسانه

تواند مهم رین و موذرترین ابزار برای ارتباط با ممهن استتتتتتت اتفاق بوف در اما از آن طرفی مصتتتتتتاحبه می

 وات باشدر بویژه اگر سابقه سواسی چندانی ندارید و برای تموت مردت شنای ه شده نوس ودی  مخاطبان و ان قال

ایی  وات کمپون شتتما را در ستتطحی وستتوع توانند  ای برای معرفی شتتما باشتتند و با کم رین هزینهها میرستتانه

 من قل کنندر 

کننده قرار گوریدی ر مقابل مصتتتاحبهبنابراین هرگز چنون فرصتتت ی را از دستتتت ندهودر اگر با آمادگی کامل د

 برگ برنده با شما یواهد بودر

 

نشتتونودی باز هم قاتده تاذورگ اری در بریورد اول حاکم استتتر یعنی شتتما وق ی مقابل مصتتاحبه کننده می )۱

باید تصتتتتویری از یپ نامزد کاردان و قابل ات ماد با قدرت  وشتتتتبرد اهدافش از یود به نمایش بگ اریدر این 

این دستتت نمود دارندر  های چشتتمیی صتتدای شتتما و مواردی ازهای ارتباطحرکات و ژستتت مهم در  وشتتشی

های  وشون یادگرف ودی  وش از انجات مصاحبه داش ه باشود و روی تمات هایی که در درسبنابراین همه تمرین

 ها و رف ارتان فهر کنودرحرکت
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اگر  ستتتتعی کنود که یود را به جای یبرنگار بگ ارید و  وش بونی کنود او چه ستتتتوالهایی یواهد  رستتتتودر) ۲

کند را بشناسودی درم به ری از فضای گفت و گوی ای که برای آن کار میمالی و رسانههای اح سوگوری

توانود ح ی از دیگران کمپ بگورید و از آنها بپرستتتود اگر یبرنگار بودند چه ای یواهود داشتتتتر میرستتتانه

ا آنها مواجه های م نوع اح مالی دارید که اگر ب رستتتودندر اینگونه لوستتت ی از  رستتتشهایی از شتتتما میستتتوال

شتتویدی مافاگور و یا ح ی تصتتبانی نخواهود شتتدر توجه کنود که ستتوال ها را با یود به محل مصتتاحبه نبریدر 

 هدف از نوش ن آنها فقی تمرین و آمادگی بوش ر استر

داوطاب نمایندگی مجاس در دوره  نجم « ناهود شود»وگوی مجاه زنان با یپ نمونه یوب در این حوزه گفت

روزها شتتتتتتتایعه بود که رای وی به واستتتتتتطه زیبایی چهره ا  بوده استتتتتتتتر این ستتتتتتوالی بود که بودر آن 

یپ انسان مع قد در رویارویی »ای داد: کننده هم از او  رسود و یانم شود در جواب  اسخ زیرکانهمصاحبه

كنندگان ن یاقبا یاقت نوپ یداوندی ف بارم هللا احسن الخالقون  بـزرگ و  ـر بـركت است یدایى كه به ری

 «است ( می گویدر

اندی شتتتتعارهایی چون بومه زنان او الب ه بتفاصتتتتاه توضتتتتو  داد که مردت به افهار و شتتتتعارهای او رای داده

 دارریانه
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 ناهود شود

 

ستتتعی کنود  وش از انجات مصتتتاحبهی از قالب برنامه مطاع شتتتویدر آیا مهمانان دیگری هم حضتتتور دارند؟  )۳

گرف ه شده برای شما چقدر است؟ ترتوب حضور افراد چگونه است؟ در صورت تاویزیونی زمان در نظر 

و گو زنده است یا از  وش ضبی شده؟ زمان  خش آن چه موقع یواهد بود؟ یا رادیویی بودن مصاحبهی  گفت

 شما امهان اصتح و بازبونی آن را یواهود داشت؟
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ا به نهات کاودی اشتتتاره کنودر اگر از برنامه شتتتما برای زنان تت  کنود که  استتتخ های کوتاه بدهود و تنه )۴

منطقه  رستتتودندی قرار نوستتتت تاریخهه نقض حقوق بانوان را بازگو کنودی یپ اشتتتاره کوتاه به جایگاه فعای 

 زنان و کارهایی که شما می یواهود درصورت نمایندگی برای بهبود شرایی آنها  واده کنودی کافی استر

 

ا به یاطر داشتتتت ه باشتتتتود که هدف از انجات مصتتتتاحبهی معرفی شتتتتخ  شتتتتما و همونطور  وات این نه ه ر )۵

یواهود من قل کنودی تهوه نمایودر ان خاباتی شتتتماستتتتر  س باید در تمات زمان انجات گفت و گو بر  وامی که می

کنندی بنابراین من قل میشتتنوند بونند یا میها تمات آنهه که میباید مصتتاحبه را به نفع یود کن رل کنودر رستتانه

اف دی تهرار  وات یواهد بودر اگر شتتتتتتما یارج از دایره  وام ان در ای وار آنها قرار ندهودی آنهه که اتفاق می

 تت  کنود که در جریان برقراری ارتباطی نظم و انضباط را در سخن گف ن رتایت کنودر 

 

های توانود با گف ن بریی کامهدست یود بگوریدر میبرای تاذورگ اری در مصاحبهی باید کن رل آن را به  )۶

نه ه مهم این استتتتتتت »توانود از جماه هایی مانند یواهود جاب کنودر مثت میکاودیی توجه را به نهاتی که می

خی ستتتخنان ان استتت فاده کنود و توجه ی در خبه«کنم کهرررتاکود می»ی «باید توجه داشتتت ه باشتتتوم کهررر»ی «کهررر

 های کاودی یود جاب نمایودر کننده را به سمت گف همصاحبه

کندر ممهن آید که شتتتما را از هدف اصتتتای دور میهایی  وش میگاهی اوقات در طول مصتتتاحبهی حرف )۷

هایی بپرستد که یوای ارتباطی با  وات اصتای شتما نداشت ه یاشتدر در این صتورت استت مصتاحبه کننده  رستش
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اس فاده کنودر یعنی مح رمانه و مثبت  اسخ کوتاهی به یبرنگار « وندسازی و»راههار این است که از شووه 

 های یودتان برگردانودر بدهود وآنگاه سریع موضوع را به سمت گف ه

 رسد سازی در منطقه استر یبرنگار از شما میهای شما مدرسه بعنوان نمونه تصور کنود یهی از برنامه

دانود که تدوین بودجه با مجاس چه راههاری دارید؟ شتتتتتتما می که برای بودجه آموز  و  رور  منطقه

شورای استمی و یارج از حوطه ای وار شماستر در تون حال مهم است که ح ما  اسخ بدهودر چه یواهود 

کمبود بودجه اداره آموز  و  رور  مستتئاه مهمی »های ربطی استت فاده کنودر مانند توانود از جماهگفت؟ می

مانی توستتتتعه مدارس منطقه تنها محدود به کمبود بودجه نبوده استتتتت و از طریق نهادها و استتتتتی اما هوچ ز

های دیگری تامون شتتده استتتر کاری که اگر من ان خاب شتتوتی برای جاب نظر این دستت گاه ها اقدات دستت گاه

 «کنمرمی

یگری به این مستتئاه شتتاید به ر باشتتد از زاویه د»ها در ذهن داشتت ه باشتتودر همهون ای از این جماهمجموته

شاره کردید که مشهل اصایررر»ی «نگاه کنومررر « …راما به این نه ه توجه کنود که»ی «ممنون به این نه ه ا

اه ما از  رستتتتتتشو جم که در واقع راه فرار شتتتتتت حال حفظ اح رات های بیهای دیگری  باط و در تون  ارت

 و مخاطبان استر  کننده مصاحبه

 

برد اس فاده نهنودر چنون  اسخی تسای و آگاهی شما را زیر سوال می« ظری ندارتن»گاه از تبارت هوچ )۸

روید و ریگی به کفش داریدر شما قرار است صادق کند که از  اسخگویی طفره مییا این تصور را ایجاد می

اب دهود و توانود به این  رستتش جوباشتتودر  س مثت اگر جواب قابل قبولی در آستت ون نداریدی فقی بگویود نمی
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ای از شتتتتما تات را هم توضتتتتو  دهودر همهنون اگر در موقعو ی قرار گرف ود که ستتتتوالی نامربوط و حاشتتتتوه

های  رستتتتوده شتتتتدی م عجب نشتتتتویدر شتتتتما برای هر چوزی باید آماده باشتتتتودر ح ی ممهن استتتتت در مصتتتتاحبه

گاه بریورنده هم روبرو برانگوز و های چالشمطبوتاتی که یبرنگاران  رشماری حضور دارندی با  رسش

 شویدر سعی کنود از همه این موقعوت ها به نفع یود اس فاده کنودر 

 

 

به زبان مخاطبان مستتتئاه را که درنظر داریدی بازگو کنودر آنها باید احستتتاس کنند کستتتی از یودشتتتان در  )۹

ستر باید به ارز حال مطرح شکردن موضوتی مش رم ا اره کنودر های باورهای ترف و م هب مش رم ا

های مخ اف ای که بافت جمعوتی سنی م هب و یا م شهل از ایل و قبواهاین موضوع مهمی استر در منطقه

های هایی که یواستتت هشتتتما باید برای طرح موضتتتوع توانود این مستتتائل را نادیده بگوریدرایرانی استتتتی نمی

 رای طرح آن  ودا کنودرجامعه هدف ان استی زبانی م ناسب با مخاطبان ان و مهانی مناسب ب

سازی کنودرهمزمان سعی کنود ج اب تشبوه و داس انی سخنان یود را ساده توانود با تصویرسازییمی )۱۰

های شما را در های گف هو گورا سخن بگویود و در کتم ان انرژی و اش واق داش ه باشودر اس فاده از این شووه

های  وهوده و اصتتتطتحات تخصتتتصتتتی  رهوز از بهاربردن کامهکندر در مقابلی ذهن مخاطب ماندگارتر می

تواند بونندهی شتتنونده یا یواننده آن باشتتدر کنودر شتتما در حال انجات مصتتاحبه مطبوتاتی هستت ود و هر کستتی می

  س باید به صورتی سخن بگویود که به سادگی قابل درم باشد و نواز به رمزگشایی نداش ه باشدر
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ستر بنابراین میگفت و گو با یپ رسانه )۱۱ س فاده ی فرص ی دریشان برای ارتبی با مخاطبان ا توان با ا

اهاز واژه جاد کردر بعنوان نمونه جم های همراهی و همدلی ای به من »هایی همهون هایی از زبان آن مردت 

توانند در ایجاد  ل می« کهررر نظر شما نباید به این سمت حرکت کردبه»ی «هوچ کس نبایدررر»ی «گویندرررمی

 ارتباطی موذر باشندر 

 

کننده نگویودر گاه حرفی را که نمی یواهود برای تموت مردت بوان کنودی به یبرنگار و مصتتتتتتتاحبههوچ )۱۲

وگو یارج از فضای رسمی است و قرار است ذبت نشودی باز هم باید بدانود که هوچ ح ی اگر بخشی از گفت

ه که باید به یبرنگاران نگویودر اتفاقا این بخش موررستتتمی ستتتخنان انی یورام رستتتانه چوزی بوشتتت ر از آنه

یواهود تمات زحمات ان برای ورود به ترصتتتتتتته قدرت با یپ جواب نامربوط یا هاستتتتتتتتر شتتتتتتما که نمی

 العمل حساب نشده به باد برودر  س هوشوار باشودرتهس

 

البی بگ ارید که  وات شتتتما و کمپون را به مخاطبان گوی یودی انگشتتتت روی مطوهموشتتته در  ایان گفت )۱۳

بندی یپ ستتتتتتخنرانیی در اینجا هم باید ب وانود مخاطبان را مجاب کنود که با من قل کندر درستتتتتتت مانند جمع

 ساز یپ تووور شوندر ان خاب شما زمونه

 

و دهودر یبرنگار گفت انجات مصتتاحبه به معنای  ایان کار نوستتتر حاخ باید  وگوری های بعدی را انجات )۱۴

استتتتت؟ برای تصتتتتحو  آن نواز به کمپ شتتتتما دارد؟ ایده هایی برای ان شتتتتار به ر آن و یا گو را تنظوم کرده
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های بعدی  وشتتتتنهاد بدهودر وق ی مصتتتتاحبه  خش یا من شتتتتر شتتتتد ح ما آن را ببونودی یا بشتتتتنوید و یا مصتتتتاحبه

مشتتتهای بود ح ما با رستتتانه مزبور تماس بگورید و با  بخوانودر از دقوق بودن آن مطمئن شتتتویدر اگر ایراد یا

رتایت اح رات از آنها بخواهود موضوع را حل کنندر الب ه به ر است یهی از نزدیهان یا اتضای کمپون شما 

 وگور این امور باشدر همهنون تماهرد یودتان را هم بررسی کنودر نقاط قدرت و ضعف یود را بشناسود و 

 های ان را تقویت کنودر تان را رفع و تواناییگوهای بعدی ایرادهای وسعی کنود برای گفت

 تمرین:

تصتتور کنود قرار استتت با یبرنگار یهی از نشتتریات محای مصتتاحبه کنودر این یبرنگار ایبار ان خابات  -۱

اندی اجع به افرادی که برای اولون بار در ان خابات نامزد شتتتتدههایی رها و گزار دهدی مقالهرا  وشتتتتش می

نویستتدر حاخ شتتما یود را به جای او بگ ارید و  نج ستتوال اح مالی که ممهن استتت در طول مصتتاحبه از می

 شما  رسوده شودی طرح کنودر 

 رهایی که مب نی بر  وات اصای شماست را بنویسودر تت  کنود یتق باشودحاخ  اسخ -۲
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