آکادمی فن بیان و سخنوری

بزرگنمایی مشکالت
به نام خداوند بخشنده مهربان.
سالم خدمت همه شما مخاطبان گرانقدر باشگاه مهارت اوج .انشاءاهلل هرجا
هستید و این فایل صوتی را گوش می دهید ،حالتون خوب باشد و اوقات
به کامتون.
بنده علی رضوانی تبار (کلیک کنید) هستم مدرس و مربی فن بیان ومهارت
های ارتباط کالمی .امروز می خواهم در رابطه با یک اشتباه بسیار رایج در
سخنرانی صحبت بکنم .متأسفانه دیده می شود بسیاری از سخنرانان زمانی
که در حین سخنرانی شون مشکلی ایجاد می شود ،به جای اینکه اون مشکل
رو نادیده بگیرند یا کاری بکنند که مخاطب حواسش به آن مشکل پرت نشود،
بدتر به آن مشکل دامن می زنند و باعث می شوند که آن مشکل بیش از
آنچه که در واقعیت هست جلوه بکند؛ چراکه نقطه پرگار مراسم سخنرانی،
سخنران هست و همه توجه ها به سخنران جلب شده و اگر سخنران بخواهد
در رابطه با مشکالت صحبت بکند و به نوعی مشکالت را بزرگ تر جلوه بدهد،
مخاطبان حواسشان پرت می شود .اگر بخواهم در یک جمله ،یک توصیه
داشته باشم به دوستان سخنران که این اشتباه را در سخنرانی خودشان دارند،
این هست که در صحبت های خودتان نقش ذره بین را نداشته باشید .کاری
نکنید مشکالت بزرگ تر از آنچه که هست جلوه بکند .به عنوان مثال وقتی
که سیستم صوتی خراب می شود ،خیلی وقت ها دیده شده که سخنران به
جای اینکه نادیده بگیرد این موضوع را ،بدتر به آن دامن می زند که همیشه
ما در کشورمان سیستم صوتی خراب هست ،این تنها جایی نیست که
سیستم صوتی خراب شده یا دوباره من دارم صحبت می کنم و سیستم
صوتی خراب شد .از این دست صحبت ها .و یا سیستم کامپیوتر به مشکل
می خورد و سخنران نمی تواند مطالب خودش را به صورت تصویری به
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مخاطبان خودش نشان بدهد و به جای اینکه از این مشکل عبور بکند و به
سخنرانی خودش ادامه بدهد ،تمام حواس خودش و مخاطبانش را جلب
این موضوع می کند که این مشکل بوجود آمده و من نمی توانم صحبت
بکنم .سخنران حرفه ای ،سخنرانی هست که تحت هر شرایطی صحبت
خودش را ادامه بدهد و نمی گذارد حواس مخاطبان معطوف جایی جز
سخنرانی خودش بشود .پس دقت بکنید در صحبت های خودتون ،هر
مشکلی که پیش آمد سعی بکنید آن مشکل را بپوشونید تا آن مشکل را بزرگ
تر از آنچه که هست جلوه بدهید؛ چراکه بزرگنمایی مشکالت چیزی جز پرت
کردن حواس مخاطبان و در نتیجه حساس کردن آنها نسبت به مشکل را
ندارد و در مقابل شما به جای اینکه مشکل را بزرگ بکنید ،می توانید مشکل
را بپوشانید و توجه مخاطبان را جلب خودتون بکنید .این نکته را هم در ذهن
داشته باشید :هیچ سخنرانی بدون مشکل نیست .پس تا جایی که می توانید
تمام تالش خودتون را بکنید که مخاطبان حواسشون به شما جلب بشود.
موفق و پیروز و در اوج باشید .تا فایل بعد با همتون خداحافظی می کنم.
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