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 مقدمه

 یهیا  دغدغیه  از «گفتن خوب سخن» و «گفتن سخن خوب» دیرباز از

 ونیگوناگ زوایای از کارشناسان و است بوده ارتباطی و انسانی مجامع جدی

 بتیوان  شاید. اند دهیچیپ متنوع نسخ آن برای واند  پرداخته موضوعات این به

 نییم » سخنرانی که کرد بندی جمع کلی عبارت این ذیل راها  کوشش همه

 و کالمیی  توانش از بخشی که معنی این به. «کوشش نیم و است جوشش

 گیردد  یم باز افراد اراده از مستقل یها یژگیو به و است ذاتی بشر، ارتباطی

 کیالم،  ذاتیی  بخیش . گرفت آن از سراغی نباید آموزشی کالس هیچ در و

 تیاکنون  بشر و گردد یم باز افراد درونی یها ییتوانا به و است غیراکتسابی

 مقابل در. است نیافته اتکایی قابل و مطمئن راه آن ارتقای یا و تغییر برای

 بیرای  و دارد ییادگیری  قابلییت  و اسیت  اکتسابی کالم، «کوششی بخش»

 تشکیل متنوعی یها کالس و گردیده ابداع گوناگون های رو  آن آموز 

 .است شده

 تشکیل «سخنوری اصول» و «بیان فن کالس» عنوان تحت آنچه هر
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 انتقیال  بیرای  تجربیه  اهل و دانش اهل که است ییها تال  ذیل شود می

 دسیته  دو از هیا  تیی فعال این و کنند می سازماندهی خود تجارب وها  دانسته

 وانیعن تیتح را ودیخ ییاطیارتب شیدان که دیبرآنن گروهی. نیستند بیرون

 ییهیا  تجربیه  صیاحبان  دوم، دسیته  و دهنید  آموز  فراگیران به «اصول»

 و فنیون » عنیوان  بیه  را خیود  میؤثر  و متنیوع  تجارب کوشند یم که هستند

 در کیاربردی  و عملیی  راهکارهیای  عنوان به و کنند بندی دسته «ها کیتکن

 و اسیت  سیتودنی ها  تال  این همه. دهند قرار حوزه این عالقمندان اختیار

 .هاست تیفعال همین مرهون شود می دست به دست حوزه این در آنچه هر

 هم «بیان فن و سخنوری آموز » که داشت نظر در باید کلی طور به

 اطالعیاتی  بازتیاب  دانیش  کیه  معنا این به. «مهارت» هم و است «دانش»

 بیه  تمیرین  و ممارسیت  درنتیجه نیز مهارت و شده آموخته پیشتر که است

 و شیود  میی  منتقیل هیا   کیالس  وهیا   کتاب در خام اطالعات. آید می دست

 شخصیتی و شخصی یها یژگیو اساس بر و درونی فرآیندی طی فراگیران

 و شیاالیی یپ را اتیالعیاط نیای... و گاهین هیزاوی خود، قبلی دانش خویش،

 این حال درعین. کنند می اضافه خود دانش ساختار به و کنند می سازماندهی

 بیا  و زمیان  گیذر  در و نیست راهگشا خود خودی به شده پاالیش اطالعاتِ

 فراگییران  و شیود  تبیدیل  خودآگیاه  مهارتی به تواند می مستمر، های تمرین

 .کند مبدل تجربه با و باسواد سخنورانی به را عالقمند و صدیق مستعد،

 کیه  اسیت  حیوزه  ایین  در صادقانه یها تال  جمله از نیز حاضر کتاب

 بیا  و روان و ساده زبانی به را خود ارتباطی دانش است کوشیده آن نویسنده



 

19 

 

 و فنون ارتباطی، اصول رعایت عین در و نماید تلفیق کاربردی های تمرین

 کیه  کتیاب  ایین  نویسنده. نماید پیشنهاد هم را مفیدی تجربی های تکنیک

 بیه  اسیت  کیرده  سعی داراست، را یا صحنه و تلویزیونی اجرای تجربه خود

 یها کتاب مابین گسست اجرا، یها ناگفته بیان با و کند نویسی تجربه نوعی

 مهیارت  و دانیش  کیه  امیید  ایین  بیا . کنید  پیر  را عملی اجرای و تخصصی

 بیر  افیزودن  ضیمن  و دهد ارتقاء را جذابیت از سرشار حوزه این عالقمندان

 .باشد نشیب و فراز پر راه این آیندگان راه چراغ پیشینیان، یها تال  غنای

 انشااهلل

 لطفی کیوان

 طباطبائی عالمه دانشگاه اجتماعی ارتباطات علوم دکتری آموخته دانش
 سخنوری مدرس تلویزیون، و صحنه مجری

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 پیشگفتار

هیا و   ها مجریگیری و سیخنرانی همیواره شیاهد نگرانیی      در طول سال

هیا عیدم    ام کیه ریشیه بسییاری از آن    های بسیاری از سخنرانان بوده اشتباه

همچنین ارائه یک سیخنرانی  کسب آمادگی الزم قبل از برنامه بوده است. 

عالی و متفاوت نیاز به در نظر گرفتن نکاتی دارد که اکثر این نکات تنها از 

رو بیر آن شیدم تیا ایین نکیات کیامالً        ایین  آید. از طریق تجربه بدست می

کاربردی که از دل سال ها تجربه برخاسته است را با شما خواننده گرانقیدر  

که احتمال دارد تمامی این نکیات بیرای   در میان بگذارم. شایان ذکر است 

بایست بیه   یک سخنرانی مورد استفاده قرار نگیرد و شما خواننده گرامی می

فراخور هر سخنرانی این نکات را به کار ببندید. در نگار  این کتاب فرض 

بر این است که خواننده تمامی مراحل الزم برای تهیه متن سخنرانی، اعیم  

لییب و... را انجییام داده و سییخنران در مرحلییه  از تحقیییق، گییردآوری مطا

باشد. در واقع مطالب این کتاب بیرای اسیتفاده در حید     سازی خود می آماده

فاصل بین آماده شدن متن سخنرانی و ارائه سخنرانی تنظییم شیده اسیت.    
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حیالی کیه    نماید این است که درعیین  نکته دیگری که ذکر آن ضروری می

باشد  گی برای هر نوع سخنرانی مفید میمطالب این کتاب جهت کسب آماد

 های همایش پرداخته است. اما بیشتر به فیای حاکم بر سخنرانی در سالن

ی  نکته کاربردی جهت آمادگی کامل بیرای ارائیه   55اثر حاضر به بیان 

بخیش شیامل: آمیادگی اطالعیاتی،      5ماندنی، در قالب  یک سخنرانی بیاد

ادگی روانی و جسمانی و آمادگی فنیی  آمادگی اجرایی، آمادگی شرایطی، آم

 .پردازد یم

امیدواریم با به کار بستن ایین نکیات، شیاهد نقطیه عطفیی در مسییر       

 پیشرفت خود باشید.

قطعاً در مسیر دستیابی به کمالِ ادای حق مطلب، مقصد بس بعید است 

که نظرات، پیشنهادات و انتقیادات شیما خواننیده گرامیی ایین       و راه بسیار،

ها را با آغیو    کند و آن می تر یافتنو این هدف را دست ی هموارترمسیر را 

 باز پذیراییم.

محلیی   owjgroup.ir/grsگاه این کتاب به آدرس  شایان ذکر است وب

برای تعامل مستمر با شما خواننده فرهیخته و نییز ارائیه مطالیب آموزشیی     

 باشد. تکمیلی می

 علی رضوانی تبار

 مؤسس مرکز مهارت اوج
 های ارتباطی سخنرانی و مهارترس مد

owjgroup.ir 



 
 
 

 فصل اول
 اطالعاتی آمادگی

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 نام برنامه . 1

صهورت دقیه     بایست نام برنامهه را بهه   ای می یک سخنران حرفه

های خود از آن یاد کند. استفاده از نام برنامهه در   بداند و در صحبت

گهاارد. بهرای    نمایش میی سخنرانی هوشیاری سخنران را به  مقدمه

که درک بهتری از اهمیت این موضوع به دست آوریم فرض کنید  این

کنهد   مخاطب سخنرانی هستید که در مقدمه صحبت خود قصد مهی 

که نام همایش را عنوان کند اما به دلیل ندانستن نام دقیه  برنامهه   

کنهد تها شهاید در     آن را اشتباه بیان کرده یا به اطراف سالن نگاه می

پوستر یا پالکاردی، نام را ببینهد. چهه حسهی بهه چنهین سهخنرانی       

این سخنرانی حتی وقت صرف  گویید خواهید داشت؟ آیا با خود نمی

شده را حفظ کند؟ نام برنامهه    ای که به آن دعوت نکرده تا نام برنامه

صورت دقی  به خاطر بسپارید و خود را یک سهخنران هوشهیار    را به

 دهید. در نظر مخاطبان جلوه

سهازی  سهخنرانی    در رابطه با این موضوع در قسهمت اختصاصهی  

 بیشتر صحبت خواهیم کرد.
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 برگزارکنندگان نام. 2

بایسههت نههام دقیهه  برگزارکننههده  عنههوان سههخنران مههی شههما بههه

)کنندگان( را بدانید و حفظ باشید. همه ما دوست داریم مورداحترام 

ایم  ری را مشاهده کردهو تشوی  دیگران قرار بگیریم. سخنرانان بسیا

های  قسمت در و کرده استفاده غریزی حس این از هوشمندانه بسیار که

ویژه در ابتدا و انتهای آن، نام برگزارکننده  مختلف سخنرانی خود، به

ها به دلیل قبول زحمات برگزاری مراسم،  برند از آن )کنندگان( را می

برگزارکننهده فهرض   جهای   نمایند. خودتان را بهه  تشکر و قدردانی می

 دهد؟ کنید، آیا در این حالت حس خوبی به شما دست نمی

آید بهتر است ههم   وقتی نام برگزارکننده )کنندگان( به میان می

ها را )در صورت برگزاری  آن 1نام شخص )اشخاص( و هم نام سازمان

کنم از آقهای   تشکر می"مثال:  عنوان صورت سازمانی( بیان کنید. به به

X ترم روابط عمومی سازمان مدیر محY     دریه    کهه بها زحمهات بهی

بهتر این برنامه را فراهم کردند تها   خودشان موجبات برگزاری هر چه

 "بنده افتخار داشته باشم در خدمت شما باشم.

عنوان یهک سهخنران بایهد کهامالگ برگزارکننهده       همچنین شما به

ههایی   ا سهازمان اصلی برنامه )اعم از فرد یا سازمان( را با دیگر افراد ی

اند تمییز دهید، در غیر این صورت  که به برگزاری برنامه کمک کرده

                                                                                                                  
های خصوصی و دولتی و...  منظور از سازمان کلیه معانی آن اعم از وزارت خانه، شرکت، ارگان .1

 باشد. می
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امکان دارد موجب نارضایتی برگزارکننده اصلی برنامه شود. در ایهن  

 رابطه نمونه واقعی زیر را بخوانید:

 

در اینجا توجه به این نکته ضروری است که یکی از عوامل مهؤرر  

اعم از رضایت مخاطبان، در دعوت مجدد شما )در کنار دیگر عوامل 

کننهده   ههای بعهدی، برگهزار    کاربردی بودن مطالب و...( برای برنامهه 

دانهد قطعهاگ    )کنندگان( هستند. سخنرانی که نام میزبان خود را نمی

طور که شایسته بوده است برای سخنرانی خود وقت صرف نکرده  آن

ند و این موضوع هرگز از چشم برگزارکننده )کنندگان( مخفی نخواه

 ماند.

های مناسبتی که توسط یک موسسه خصوصی در یکی از برنامه

گونه  این شد، سخنران برنامه و با همکاری شهرداری برگزار می

خیلری ممنرونا از مردیران    "کررد    از برگزارکنندگان تشکر می

و که بررای برگرزاری ایرن برنامره بسریار       Xشهرداری منطقه 

کره بررای    Yکرنا از موسسره    زحمت کشیدند و نیز تشکر می

 "بهتر این برنامه همکاری الزم را انجام دادند. برگزاری هر چه

ها بعد ایرن   )مدیر موسسه خصوصی( تا سال برگزارکننده اصلی

عنروان یرک    اشتباه سخنران را فراموش نکرده بود و همواره به

 کرد.های بعدی خود از آن یاد مینگرانی برای برنامه

 
ی 

قع
 وا

نه
مو

ن
1
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 برنامه هدف. 3

بایسهت از برگزارکننهده    هایی که می ترین سؤال شاید یکی از مهم

هدف شما از برگهزاری ایهن   "برنامه پرسیده شود این سؤال است که 

صهورت   طوری که اگر مها مقصهد خهود را بهه     . همان"برنامه چیست؟

 دقی  ندانیم قطعاگ در انتخاب مسیر به مشکل خواهیم خورد، در ارائه

صورت کامهل نهدانیم قهادر بهه      سخنرانی نیز وقتی هدف برنامه را به

طراحی دقی  سخنرانی خود نخهواهیم بهود. عهدم آگهاهی از ههدف      

برنامه منجر به گردآوری مطالب و اطالعات نامناسب و درنتیجه ارائه 

شود. دقت کنید که اینجا  یک سخنرانی نامناسب برای آن برنامه می

شهده اسهت،    استفاده  "مناسب برای آن برنامهسخنرانی نا"از عبارت 

خود یهک سهخنرانی عهالی     خودی زیرا ممکن است اصل سخنرانی به

کهه شهما یهک لبهاس      ماننهد ایهن   باشد اما مناسب آن برنامه نباشهد  

قیمت بپوشهید و بهه یهک مراسهم رسهمی       ورزشی بسیار زیبا و گران

را منطب  با بروید! هدف برنامه را کامل درک کنید تا سخنرانی خود 

 آن هدف پیش ببرید.

 برنامه نهیشیپ. 4

ای که قرار است در آن سخنرانی داشته باشید چنهدین   اگر برنامه

 سهؤال از پیشینه برگزاری این برنامهه   حتماگاست،  شده برگزارمرتبه 

 ی؟!سؤاالتکنید. شاید بپرسید چه 
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 ی از این قبیل:سؤاالت

 بهانه اصلی برپایی این برنامه چیست؟ 

 ی شده است؟گاار هیپاچه هدفی این برنامه  با 

  ؟شود یمچندمین مرتبه است که این برنامه برگزار 

 های قبلی چه اتفاقاتی افتاده است؟ در برنامه 

 ؟اند بودههای قبلی چه کسانی  سخنرانان برنامه 

 ی قبل تا این برنامه چه اتفاقات مهمی رخ داده است  از برنامه

 که برای مخاطبان جااب است؟

اطالعات در رابطهه بها    گونه نیاعنوان یک سخنران بر  اگر شما به

بها شهما ارتبهاط     تهر  راحتبرنامه تسلط داشته باشید، مخاطب بسیار 

شما را یک نفر از خودشان در  ها آنکند، زیرا در این حالت  برقرار می

و مخاطبانی که برای اولین بهار اسهت در ایهن برنامهه      رندیگ یمنظر 

کننهد.   ما را یک سخنران مسلط بر برنامهه تلقهی مهی   حضور دارند ش

مطمئن باشید که مخاطبان، سخنران را به خاطر تسلط بر برنامهه و  

 اتفاقات مرتبط با آن موردتمجید قرار خواهند داد.

 نهیشیپکه بر  ی بسیار خوب برای نشان دادن اینها روشیکی از 

به برخی از  های خود برنامه تسلط دارید این است که در بین صحبت

ههایی از   های قبلی بپردازید و یها بهه قسهمت    اتفاقات خاص در برنامه

های قبلی که با سخنرانی خودتهان نیهز مهرتبط     های برنامه سخنرانی

ههای قبهل    است، اشاره کنید. در ایهن زمینهه تماشهای فهیلم برنامهه     
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 تواند دید و اطالعات بهتری به شما ارائه دهد. می

ا چندمین مرتبه جهت سهخنرانی در یهک   اگر شما برای دومین ی

اید، ایده بسیار خوب این است که در ابتدای  شده  برنامه خاص دعوت

عنهوان   صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره کنید: به سخنرانی به

 توانید از این جمله استفاده کنید: مثال می

بهار دیگهر در    خیلی خوشحالم که امسال هم افتخار دارم تها یهک  

 و جمع شما دوستان باشم. X همایش

  یبرگزار مکان. 5

جای حضهور در سهالن    تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که به

ههای بهرم مهیالد     المللی تهران به مرکز همهایش  میالد نمایشگاه بین

رفته باشید و با کلی اسهترس خهود را بهه محهل صهحیر سهخنرانی       

تجربه کنیهد حتمهاگ   خواهید این فشار و استرس را  برسانید؟ اگر نمی

در پرسیدن مکان دقی  برگزاری برنامه دقت الزم را به خرم دهید و 

آدرس دقی  را از برگزارکننده بگیریهد کهه خیالتهان از بابهت مکهان      

برگزاری برنامه راحت باشد. همچنین اگر برنامه در مراکهز همایشهی   

ههای چندگانهه هسهتند، حتمهاگ نهام       شود که دارای سهالن  برگزار می

لنی که قرار است برنامه در آن برگزار شود را بپرسید. اجازه دهید سا

 ای برای شما تعریف کنم: در این رابطه خاطره
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توان از طریه    هایی است که می مکان برگزاری برنامه یکی از راه

و  ای که در یک سالن سهطر بهاال   آن به اهمیت برنامه پی برد. برنامه

تهری بهرای    شهود قطعهاگ از حساسهیت ویهژه     قیمهت برگهزار مهی    گران

برگزارکننده برخوردار است و شما نیز باید بها آمهادگی بیشهتری در    

این برنامه حضور پیدا کنید. البته این نکتهه را فرامهوش نکنیهد کهه     

 بهترین شرایطی هر در بایست ای می عنوان یک سخنران حرفه شما به

 دهید. ئهارا را خود سخنرانی

 

 

 

ا که قرار بود در حاشیه نمایشرگاه الرو و   های برنامهدر یکی از 

رایزن تهران برگرزار شرود، بنرده     های همایشجواهر در مرکز 

خودم را برای سالن اصلی ایرن مجموعره آمراده کررده برودم      

نمایشرگاهی برگرزار    فضرای برنامه در  این قرار بود که درحالی

بنرده همیشره چنردین سراعت قبر  از       که از آنجاییاما  ؛شود

را برا   توانسرتا خرودم   شوم میبرنامه در مح  برگزاری حاضر 

اده و آمادگی الزم را به دسرت آوردم. در  شرایط جدید وفق د

 نکته شمارهرابطه با حضور زودتر در مح  برگزاری برنامه در 

 بیشتر صحبت خواهیا کرد. 36
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 فصل سوم
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 فصل چهارم
 روانی و جسمانی آمادگی

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فصل پنجم
 فنی آمادگی
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