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 :نکردن نیتمر و مناسب یآمادگ نداشتن -1  

 میاهخهو  ضهرر  لیه دل دو بهه  حداقل میریبگ یسرسر آنرا ای مینده خود به را شدن آماده زحمت اگر

 کرد

 
 و میکنه  ییگهو  پراکنهده  بهه  شروع و رهیبگ را ما اضطراب یسخنران نیح در ممکنه نکهیا اول لیدل

 ندیبب لطمه اعتبارمان و تیثیح و آبرو و نکند درک کامل طور به مخاطب را ما امیپ جتاینت

 را یبعهد  چشهمگیر  یفرصتها فرصت، آن داشتن که میبده دست از را یفرصت کی نکهیا دوم لیدل

  آورد یم فراهم مان یبرا

 

 

 :مشخص هدف نداشتن -2 
 مشهخ   نیمخهاطب  یبهرا  یروشن به سخنرانان از یلیخ یول برسد نظر به یهیبد موضوع نیا دیشا

 کنند می ییگو پراکنده و ستیچ یسخنران از شان هدف که کنند نمی
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 حه   کهام ا  را موضهوع  نیا دیرو یم که خودمان کشور ن رایمد از یبعض یسخنران جلسه در شما 

 دههد  می مخاطب لیتحو قلمکار شله آش کی و دیگو یم زیچ همه و جا همه از مربوطه ریمد کنید می

  یچ مورد در؟ بود چه جلسه نیا ته پرسد یم خودش از شود می تمام یسخنران جلسه یوقت مخاطب و

 ؟کرد صحبت

 
 

 :مناسب پوشش نداشتن -3 
 سهخنران  پوشه   اگهر په   . خودتهان  مهورد  در بعهد  کنند می اوتقض تان لباس مورد در اول مردم

 بهر  در ینیسنگ یها نهیهز او یبرا ،(یخودمان و یرسم ریغ یها برنامه در یحت) نباشد یرسم و مناسب

 سهخنران  نکهیا دوم و آید می نییپا نیمخاطب نظر در سخنران گاهیجا و اعتبار نکهیا اول داشت خواهد

 گهر ید سهخنران  آن یهها  برنامهه  گهر ید در نیمخاطب آن و دهد می دست زا را خود نیمخاطب از یبخش

 کنند نمی شرکت

 
 لبهاس  مخاطبهان  از بهتر ای مشابه دیبا سخنران شهیهم که است نیا سخنران درپوش  یکل قاعده

 توجهه  دیه نبا ظاهرتان ای شما لباس در یزیچ چیه ضمن در و دیبرس نظر به یا حرفه دیبا شما دیبپوش

 .کند منحرف امتانیپ ای و ازشما را مخاطبان
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 :مخاطب از یکاف شناخت عدم -4 
 خهود  از نیمخهاطب  کهه  شهود  مهی  باعه   نهدارد  تیموضوع و تناسب نیمخاطب با که یسخنران رادیا

 .کردند شرکت یسخنران جلسه در و تلف را شان وقت چرا که بپرسند

 مشهخ   را نیه ا دیه با شما و باشدع و دارای نف دیمف ی مخاطبینبرا دیبا یسخنران به کردن گوش 

 یایجو  نیالتص فارغ و انیدانشجو یبرا کار در یور بهره ای سود  یافزا مورد در یسخنران مث  دیکن

 نهه  اسهت  وکهار  کسهب  جهاد یا و شهلل  افتنی شان دغدغه نیمخاطب نیا نفعی برای آنها ندارد چونکار

 .دیتول ای و سود  یافزا

 
 و کسهب  جادیا یچگونگ از نه گفت سخن یور بهره  یافزا از ستیبا یم رانیمد درجمع برعک  و

 .کار

 

 

 :یا ماهواره یها شبکه در غیتبل ای برنامه داشتن -5 
 برنامهه  سهتند ین یاسه م  یجمههور  نظام دییتا مورد که یا ماهواره یها شبکه در که ییها سخنران

 ایه  شهوند  می مشکل دچار شانیها برنامه یبرا ص ح یذ مقامات از الزم یها مجوز گرفتن در بعدا دارند

 .گردد می سخت آنها یبرا کار یکل بطور و شوند یم مایس و صدا در ریالتصو ممنوع
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 :یسخنران متن کلمه به کلمه حفظ -6 
 یمه  را تیه جمع یوقته  ممکنهه  نکهیا دوم گیرد می را شما وقت نکهیا اول دارد اشکال چند کار نیا

 تمرکز تمام چون دیخوان یم حفظ از را متن یوقت نکهیا سوم و دیکن موشفرا را شده حفظ متن دینیب

 و سهرد  شهما  یسخنران و دیرس دیخواه نظر به ربات کی مثل لذا است متن خواندن و یآور ادی بر شما

 .بود خواهد یکیمکان و روح یب

               
 

 :یسخنران متن از یروخوان - 7 
 انیه م ونهد یپ و تیمیصم ح  و یانسان ارتباط به یسخنران به انمخاطب ع قه از صد در 05 حدود

 خوانهد  یمه  رو از را یسهخنران  سهخنران، مهتن   یوقته  لیه دل نیهم به دارد یبستگ مخاطب و سخنران

 احسهاس  نیمخهاطب  و خشهکد  یمه  لحهن  و ردیه م یمه  یانسان ارتباطات و شود می یمصنوع یسخنران

 .ستین برخوردار یکاف نف  به اعتماد از سخنران که کنند می
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 اول دسهته  دارنهد  را یسهخنران  مهتن  از یروخهوان  تیصه ح  افراد از دسته دو فقط سندهینو نظر به

 خهراب  را یسهخنران  حتمها  مهتن  بهدون  و هسهتند  دسهتپاچه  و دارند ییباال اریبس اضطراب که یکسان

 تهک  تهک  و سحسها  و مههم  اریبسه  آنهها  سهخنان  که کشور اول طراز دولتمردان دوم دسته و کنند می

 ایه  جمههور   یهی ر مثهل  دارد یحقهوق  بهار  آنان وسخنان باشد دهیسنج و شده حساب دیبا آنها کلمات

 .خارجه امور ریوز ای دولت یسخنگو

 

 

 :یسخنران دادن طول -8 
 گهید و شود می خسته مخاطبان ذهن دیبکشان درازا به را آن ای دیده طول ادیز را تان یسخنران اگر

 صهحبت  شهان  یدسهت  بلهل  بها  ایه  کننهد  مهی  یباز شان لیموبا با آن یبجا کرد ندنخواه گوش شما به

 کنند می
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 اتمهام  از زودتهر  یکمه  را تهان  یسخنران که دیکن آماده یراطور مطالب سخنران کی عنوان به لطفا

 رسهاندن  انیه پا بهه  خهوب  یبهرا  که دیکن حاصل نانیاطم و( تر زود صد در 05) دیبرسان انیپا به وقت

 :دیباش داشته یکاف وقت تان یسخنران

     

 

 :یسخنران یبرا مشخص چارچوب نداشتن -9 
 یبهرا  مشهخ   سهاختار  و چهارچوب  نداشهتن  سهخنران  کیه  اشهتباهات  نیتهر  وحشتناک از یکی

 و شهده  خهار   یاصهل  بحه   از یسهخنران  هنگام در سخنران شهیم باع  اشتباه نیا. هست  یسخنران

 زمهان  نظهر  از ههم  آخهر  در و کنهد  عنوان را( موضوع با تبطمر ریغ یحت) رسد یم ذهن  به یزیهرچ

 گردد مشکل دچار

 
 ریمسه  کیو مینکن تیرعا را مطالب گفتن بیوترت نظم و باشد یده سازمان بدون ما یسخنران اگر 

 بهدون  آن مهواد  کهه  میه ا کهرده  طهب   را ییغذا که است آن مثل مینکن یط مطالب گفتن در را روشن

 غذا نیا گرچه میبگذار مهمان جلو میبخواه را وآن است دهیگرد هیته ،آن پخت بیترت و مقدار تیاهم

 یسهخنران  شهه یهم لذا گردد می محسوب نیتوه کی مهمان ازنظر اما است شده درست مواد نیبهتر از

 .باشد ساختارمند و شده یسازمانده دیبا ما

 

 :فهیازلط نامناسب استفاده -11 
 آن فیه تعر از ،انهه ی هسهت  مناسهب  دیه کن فیه تعر دیه خواه یمه  که را یا فهیلط دیدار شک یوقت

  ممکنه دارد یباال سکیر فهیلط فیتعر ک  دیکن استفاده یطبع شوخ از آن یجا به دیینما یخوددار
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 .دیکن استفاده طنز از آن یجا به است بهتر. دینما عیضا را سخنران داایشد

 
ای بعضهی مخهاطبین تکهراری و بهرای بعضهی      وقتی از لطیفه استفاده می کنید ممکنه آن لطیفه بر

 دیگر کام  بی مزه باشد و ممکنه بجای آنکه به لطیفه بخندند به شما بخندند 

 

 :گانهیب ای یتخصص واژگان از استفاده -11 
 گانهه یب واژگهان  از ایه  و یضهرور  ریه غ یتخصص واژگان از شان یسخنران درطول سخنرانان از یبعض

 فضهل  جهت نکهیا ای و اند کرده عادت اتیادب نوع نیا به نکهیا یکی دارد تحال دو که کنند می استفاده

 کنند می استفاده واژگان نیا از است باسواد سخنران چقدر که توجه جادیا و یفروش

 
 و معماگونهه  را صهحبت  نکهیا اول دارد اشکال دو یتخصص و گانهیب واژگان از استفاده صورت درهر 

 سهخنران  کهه  کننهد  تصور ممکنه نیمخاطب نکهیا دوم و کندیم کم را نیمخاطب توجه و کند می مبهم

 .بگذارد ک س معروف بقول خواهدیم ایو بکشد آنها رخ به را معلومات  و سواد خواهد یم
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 یخهارج  واژه نکهه یا ای و باشد نداشته وجود آن یفارس اگرمعادل یخارج واژگان از استفاده: 0 توجه

 .ندارد یاشکال بالگرد یبجا کوپتر یهل از استفاده مث  اردند یاشکال باشد تر معروف آن

 .ندارد یاشکال هم باز شود گفته هم آن یفارس ،یخارج واژه کنار در نکهیا: 2 توجه 

 

 

 :کم زمان در ازمطالب یادیز حجم ارائه -12 
 زمهان  در را مطالب از یادیز حجم باشد داشته یملز پر یسخنران نکهیا یبرا سخنران اوقات یگاه

 یادیز حجم ارائه شود می خسته و دینما جذب و هضم آنرا تواند نمی مخاطب ذهن دهدکه یم ارائه کم

 افتهد  یم که یاتفاق و کند می کم را او وتوجه شود می مخاطب یگم سردر باع  کم زمان در مطالب از

 لیه موبا مثل یرگید زیچ وبا دهد ینم گوش سخنران به گهید قهیدق چند از بعد مخاطب که است نیا

 آورد نخواهد ادی به را مطروحه مسائل از یزیچ زین یسخنران از بعد و کند می مشلول را خود

 
 بها  یسهخنران . باشهند  موضوع سه تاینها ای و دو از  یب دینبا یاصل موضوعات یسخنران هر در اصوال

 .دهد ارائه را یادیز اط عات حجم دینبا سخنران و کند می فرق کتاب
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 :ارقام و اعداد نکردن یریتصو -13 

 فکهر  هرچهه  یوله  دیه آور یمه  ادیه  بهه  خوب را آنها چهره و دیا دهید مدتها از بعد را یدوستان حتما

 را ارقهام  و اعهداد  اما آورد یم ادی به خوب را ریتصاو ما ذهن چون دیآور ینم ادی به را آنها نام کنید می

  کندیم فراموش

 
 

 ابهزار  جعبهه  کتهاب  در اما است متر لویک چند ماه تا نیزم فاصله دانم ینم سندهینو بعنوان من مث 

 بصهورت  ماه چهار یط در خودرو کی که یمسافت با برابراست فاصله نیا پور بهرام امیمحمدپ یسخنران

 کیه  عنهوان  به پ . کند می یط میمستق یفرض جاده در درساعت متر لویک 025 باسرعت یروز شبانه

 .دیکن انیب یریتصو را اعداد که دیکن یسع سخنران

 

 

 :کردن وغرغر تیشکا و گله -14
 :در این مورد نوشته « فن بیان»احمد حلت در کتاب 

 کننهد  مهی  آغهاز  تیشهکا  و گلهه  با را خود یسخنران که است نیا سخنرانان جیرا اشتباهات از یکی»

 آنهها  یآوردهها  دسهت  که گویند می و دارند تیشکا وقت بودن یناکاف از سخنرانان از یلیمثال، خ یبرا

 رهیغ و دارد ازین کامل روز کی به آن ارائه که است یادیبن آنقدر

 ممکهن  آیهد  نمهی  خوشه   نقهو  نق آدم کی از ک  چیه و ندارد یا ع قه مطالب نیا به ک  چیه

 وجهود  جلسهه  یبرگهزار  محهل  سهالن  ایه  هوا و آب ،یفن امکانات از کردن گله یبرا یادیز لیدال است
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 چهل اشتباه مهلک سخنرانان حرفه ای
حرفه  سخنرانان مهلک

 ای

 اب

 کیه  عملکهرد  و دیه کن رفتار یا حرفه کی مانند دیبا دیگیر می قرار بونیتر پشت یوقت اما باشد داشته

 دیباش داشته را خبره فرد

 

 
 

 برگهزار  یبهرا  فقهط  را کهردن  گلهه  امها  اسهت  یمنطقه  کام ا ،طیشرا از یتینارضا اوقات شتریب البته

 آن درمهورد  یکار توانند نمی نیاطبمخ که یطیشرا از شدن یعصبان دیدار نگه جلسه انیپا و کنندگان

 ههدر  بهه  یرونه یب مشهک ت  و مسائل از کردن تیشکا با را گرانبها وقت است هودهیب یکار دهند انجام

 «.دیشو متمرکز مهم نکات یرو آن یبجا و دینده

 

 

 را آن در صحبت تیصالح سخنران که یموضوعات خصوص در یسخنران -15

 :دیندار
 :مث  ندارد را موضوعات از یبعض در یسخنران تیحص  سخنران طیشرا به بنا

 کیه  دیه کن فهر   مهث   یپزشهک  موضهوعات  مثهل  دارد خها   تخص  به ازین که یموضوعات( الف

 بدهد نظر ای و دینما صحبت یپزشک یتخصص مسائل خصو  در بخواهد پزشک ریغ سخنران

 .نددار نهیزم آن در شما از یشتریب تجربه شما نیمخاطب که یموضوعات( ب
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 بهمن دهقانیمهندس : نویسنده 

 

 
 دهیه د مکهررا : رهیوغ یاعتقاد و یتیقوم مسائل طرح مثل کند می تیحساس جادیا که یموضوعات(  

 یهها  صحبت و شود می یاعتقاد و یتیقوم مسائل مثل زا تیحساس مباح  وارد سخنران ف ن یوقت ام

 اریبسه  نیمخهاطب  یهها  برداشهت  و نیمخهاطب  فههم  و درک سطح چون دهد می انجام هم یکام ادرست

 کنتهرل  و شهده  انجهام  نیمخهاطب  توسهط  یمتفهاوت  یهها  العمهل  عک  است یا قهیسل وکام ا متفاوت

 انجهام  خهوب  یشناسه  مخاطب قب  دیبا یمواقع نیچن در لذا است رفته در سخنران دست از یسخنران

 .ردیگ

      

 

 :«من» کلمه از حد از شیب استفاده -16 
 تکبهر  و ییخودسهتا  بهر  حمهل  تا کند نمی استفاده «من» کلمه از تواند می تا یا حرفه سخنران کی

 کند می استفاده «ما» کلمه از آن یجا به و نگردد سخنران
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 چهل اشتباه مهلک سخنرانان حرفه ای
حرفه  سخنرانان مهلک

 ای

 اب

 از سهخنران  یوقت و گردد می محور سخنران ،یسخنران کند می استفاده من کلمه از سخنران یوقت 

 یسخنران که کنند می احساس نیمخاطب و گردد می محور مخاطب ،یسخنران کند می استفاده ما ریضم

 .گردند یم یسخنران جذب شتریب و آنهاست یبرا

 

 :رهیغ و خفن ،ببر حالشو ،میکرت ،یهر مثل یبازار کوچه لغات از استفاده -17 
 نهزد  را او اعتبهار  و آورد یمه  نییپها ی حهد  تها  را سهخنران  گاهیجا و منزلت فوق کلمات از استفاده

 بلهد  معاشهرت  و آداب سخنران که کنند می برداشت یطور نیا نیمخاطب و دهد یم کاه  نیمخاطب

 یبعهد  جلسهات  در نیمخهاطب  دادن دسهت  از آن جهه ینت کهه  اسهت  یبهازار  کوچه انسان کی و ستین

 .است یسخنران

 
 و پسهندند  یم را یسخنرانان نینچنیا نیمخاطب از یبعض مث  دارد هم یتئااستثنا موضوع نیا البته

 یسخنران یالگو نیا از نیمخاطب عموم یول دارند را خود خا  مخاطب سخنرانان نیا و برند یم لذت

 .آید نمی خوششان
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 بهمن دهقانیمهندس : نویسنده 

 
 :یسخنران آداب خالف یکارها یبعض انجام ای یرفتار یها کیت -18 

 ”دائمها  ایه  دنیکشه  خهود  ینه یب یرو دست ”مث  خا  کار کی انجام به عادت ای یرفتار یها کیت

 کردن صحبت مثل یسخنران آداب خ ف یکارها یبعض انجام ای کردن پاک را خود لب ای چشم گوشه

 رهیه وغ شهدن  جمع لب دور به دن، کفیجو آدام  ،،دهان آب ذرات پراندن ،یسخنران نیدرح تلفن با

 نیه ا از دیبا شود می که ییآنجا تا لذا آورد یم نییپا اریبس نیمخاطب نزد در را سخنران اعتبار و گاهیجا

 .کرد یارخودد شدت به کارها لیقب

 

 :سخنران مسموم کالم -19 
 جمه ت  ،ناپسهند  لحهن  ،زدن زدن، برچسهب  هیکنا و گوشه ،انداختن متلک یسخنران نیح در مث 

 شهدت  بهه  یراخ قه یغ یشخصه  کیه   ینمها  یکل بطور و رقبا باالخ  گرانید ییبدگو ،نزاکت از دور

  کند می نام بد را سخنران

 
 نیه ا یسهخنران  در بعهد  دفعهه  و کننهد  مهی  دایه پ نرانسهخ  بهه  نسهبت  بد احساس کی نیمخاطب و

 سهخنران  مثهل  یاخ قه  لحها   بهه  عزت نف  پایینی دارنهد و  که مخاطبینیمگر کنند نمی فردشرکت

 .باشند

       

 :یمیقد آمار و مطالب -21 
 خهود  یقبل منابع و دان  از بخواهد فقط و نکند( تیآپد) یرسان بروز را خودش سخنران کی یوقت

 دسهت  از نیمخهاطب  نظر در را خود اعتبار و گاهیجا قطعاا ،دانشگاه دیاسات از یاریبس مثل دینما استفاده
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 چهل اشتباه مهلک سخنرانان حرفه ای
حرفه  سخنرانان مهلک

 ای

 اب

 جهز  اال و اسهت  ماریب کی به دیجد خون قیتزر مثل یسخنران کی یبرا دیجد دان  و آمار داد خواهد

 .آید می حساب به مرده سخنرانان

 

 :دیکن یخوددار یمحل لهجه و جمالت ،کلمات یریگ بکار از -21 
 سهته یشا کهه  اسهت  یمحله  لبهاس  از اسهتفاده  مثل بایتقر یمحل ولهجه جم ت ،کلمات از استفاده

 کهه  گهردد  باعه   اسهت  ممکهن  موضهوع  نیه ا چهون  کرد استفاده آن از یزمان هر و ییجا درهر ستین

 گردند یگم سردر دچار و نشوند متوجه را سخنران جم ت و کلمات نیمخاطب

 
 از اسهتفاده  هسهتند  نیریشه  و لیاص یلیخ ما کشور درها  لهجه از یبعض چون سندهینو نظر به البته

 ایه گو و واضهح  کهام ا  یسخنران که دینما استفاده یجم ت و ازکلمات سخنران آنکه شرط بهها  لهجه آن

 .شود می شتریب اش توجه و برد یم لذت مخاطب باشدچون سخنران یبرا ازیامت کی تواند می باشد

زبان محلی اگر باع  ارتباط بهتر سخنران با مخاطبین می گردد بجا و مفید اسهت  همچنین لهجه و

 .که از آن استفاده گردد

 

 

 :خالی بندی کردن -22
خالی بندی کردن و وعده های پوچ و توخالی دادن شایدموقتا موثر باشد امها بعهد از مهدتی دسهت     

داد مثل بسهیاری از سیاسهت مهداران     سخنران رو خواهد شد و اعتبار و منزلت خود را از دست خواهد

 .کشورمان
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 بهمن دهقانیمهندس : نویسنده 

 

 
 

 :مخاطبان بردن سوال ریز -23
 یا گونهه  بهه  و کنهد  یهمدل آنها با دیبا مخاطبان با مؤثر و خوب ارتباط یبرا یا حرفه سخنران کی

 جلهب  یبهرا  سهخنرانان  از یبعضه  امها  ببرد لذت او یها صحبت به دادن گوش از مخاطب کندکه رفتار

 کهه  کنهد  مهی  احسهاس  مخاطهب  کهه  دهنهد  مهی  انجهام  ییها رفتار گهید زیهرچ ای و یطبع توجه، شوخ

 کند قطع سخنران با را خود ارتباط که دهد می حیترج و است رفته سوال ریز او تیشخص

 کیه  کهار  نیه ا« !دیه نبر سهوال  ریه ز را مخاطبان» ز؛ین یشوخ یبرا یحت و یطیشرا چیه تحت پ 

 .است سخنران کی یبرا یا حرفه ریغ کام ا یخودکُش

 

 :بردن انیپا به را یسخنران دفعه کی -24
 ریه وغ ندیناخوشها  اریبسه  آید، کهه  می فرود دفعه کی که است ییمایهواپ مثل ،سخنران حرکت نیا

 داشهته  نیدلنشه  و آرام فهرود  کیه  دارنهد  دوسهت  مایهواپ مسافران چون است مسافران نظر از منتظره

 انیه پا سهخنرانی  دارنهد  دوسهت  نیمخهاطب  و اسهت  صهادق  هم یسخنران مورد در موضوع نیا و باشند

 باشد داشته یادماندنی به و نیدلنش

 

 

 :نتیپاورپو لهیبوس مرگ -25
 ادیه ز اریبسه  یمحتوا با آنهم یادیز یلیخ یدهایاس  که افتند یم دام نیا در سخنرانان از یاریبس

 .گردد می جلب تنیپاورپو به سخنران از نیمخاطب توجه بیترت نیبد و کنند می دست
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 چهل اشتباه مهلک سخنرانان حرفه ای
حرفه  سخنرانان مهلک

 ای

 اب

 
 

 :یسخنران طول در کنواختی لحن داشتن -26
 یمه  خهواب  به را نیمخاطب قطعاا اشتباه نیا. ستین کنواختی یبالحن گفتن سخن از بدتر زیچ چیه

  برد

 
 شهه یم باعه   کهه  هست مسئله نیهم شوند می مرتکب یرانیا سخنرانان اکثر که یاشتباهات از یکی

 از تیه نها در و بپردازد لیموبا با یباز مثل گهید یها تیفعال به و نشنود ار آنها یصدا مخاطب گهید که

 .فاجعه یسخنران کی گویند مینوع سخنرانی  نیا به و. نبرد را الزم بهره ،مطالب

 

 

 :نیمخاطب با وندیپ نکردن برقرار -27
 ی،خنرانسه  تیمحور که رود می ادشانی که کنند می تمرکز خودشان یرو چنان سخنرانان از یبعض

 و قیه ع  ،ازهها ین هها،  خواسهته  یسهو  و سهمت  بهه  ستیبا یم آن انیب نحوه و امیپ و هستند نیمخاطب

 .کنند نمی دایپ حضار با دوستانه یا رابطه لحا  نیهم به باشد نیمخاطب یها دغدغه
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 بهمن دهقانیمهندس : نویسنده 

 
 :دانستن نیمخاطب از برتر را خود -28

 یبعضه  امها  بدانهد  آنهها  سهطح  ههم  را خود و باشد آنها جن  از سخنران که دارند دوست نیمخاطب

 گردد می آنها شکست باع  که دانندیم نیازمخاطب برتر را خود عمد ریغ ای عمد به سخنرانان

 خواهنهد یم خهود  رهیه غ و یلیتحص ای یعلم یها یبرتر انیب با رعمدیغ ای عمد به سخنرانان از یبرخ

 کهه  کننهد یم اسهتفاده  یبدن زبان از عمد ریغ ای عمد به ایو هستند یومهم بزرگ انسان که ندینما انیب

 .هستم کل عقل من. هستم دهر عالم من که است نیا کننده یتداع

 و فتهیشه  سهخنران، خهود   کهه  کنند می را برداشت نیا آگاه ناخود نیمخاطب نیانگیم حالت نیا در

 بهه  نفهرت  وحه   دانندیم سخنران فضل اظهار و ییخودستا بر دال راها  یبرتر نیا انیب و است متکبر

 کنند می دایپ سخنران به نسبت

 برتهر  را خود سخنران که نکنند احساس نیمخاطب تا باشد خود بدن و انیب مراقب دیبا سخنران لذا

 .شود می یسخنران شکست و سخنران و نیمخاطب نیب فاصله جادیا باع  موضوع نیا چون داند می

 

 :کلمات یبعض حیصح تلفظ ای و یمعن ندانستن -29
 یمه  «مسهاله » بعهد  به نیا از «مشکل» کلمه یبجا ما گفت سخنران یناریسم کی در آید می ادمی

 میدار یا مساله مییگو یم میدار یمشکل مییبگو نکهیا یبجا و مییگو

 و نداشهت  یا کننده قانع حیتوض شانیا ؟ستیچ مساله و مشکل فرق شد دهیپرس سخنران از یوقت

 مطلهب  کیه  شانیا که پیدا کردند را تصور نیا نیمخاطب البغ چون شد دار خدشه شانیا اعتبار یکم

 یسهواد  کهم  انسهان  سخنران و دهد یم ارائه وار یطوط دارد کند درک آنکه وبدون خوانده ییجا در را

 آن بهردن  بکهار  از دیه دان ینمه  کام ا را کلمه یمعن تا و دیباش دیبر یم بکار که یکلمات مراقب لذا است

 دیینما یخوددار کلمه

 .یتکنولوژ با مرتبط مهم یخارج کلمات بالخ  میباش بلد را کلمات حیصح تلفظ نیمچنه 

 نیمخهاطب  کهه  است یوقت بدتر و است یشرمسار موجب میکن تلفظ اشتباه را یا کلمه تلفظ یوقت

 نیمخهاطب  یبعضه  تاسف ای و خنده موجب که بدهند ادی سخنران به را کلمه آن حیصح تلفظ بخواهند

 .است دان  کم و سواد کم سخنران که دهد می دست نیمخاطب یبعض به ح  نیا و شود می زین
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 چهل اشتباه مهلک سخنرانان حرفه ای
حرفه  سخنرانان مهلک

 ای

 اب

 :مخاطب و جلسه کنترل دادن دست از -31
 ییتوانا چون سخنران و بکشاند چال  به رو یسخنران خواهند یم عمد به ازمخاطبان یبعض ،یگاه

 از جلسهه  کنتهرل  داردنه  را دار زبون نیمخاطب یها صحبت ای و سواالت به ییپاسخگو و جلسه کنترل

 رود یم در دست 

 
 یکهاربرد  علهت  بهه  ،یروانشناسه  حهوزه  سهخنرانان  از یکی یسخنران در کردیم نقل دوستان از یکی

 کنهد  صهحبت  یگهر ید موضوع از شد مجبور سخنران آمد، در نیمخاطباعترا   صدای مطالب، نبودن

 شد خار  سالن از قهر با جلسه، کنترل ییتوانا عدم علت به سخنران و آمد در حضار یصدا باز که

 .گرفت را مسائل لیقب نیا یجلو توان یم علم و ییتوانا بر هیتک و یزحسیت با یگاه

 
 

 

 :موفق سخنرانان از کورکورانه دیتقل -31
 از کورکورانهه  دیتقل با را بزرگ سخنرانان از یریادگی و الگوگیری ی،ا حرفه ریغ سخنرانان از یبعض

  ندریگیم اشتباه آنها
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 بهمن دهقانیمهندس : نویسنده 

 

 
 عمه   ،خودشهان  یشخصه  سهبک  به دنیرس و موفق سخنرانان ارائه نحوه و تجارب هضم یجا به و

 دهنهد  مهی  حیتهرج  نیمخاطب یطیشرا نیچن در که است یعیطب و شوند یم صرف مقلد کی به لیتبد

 .نیمقلد تا بروند اصل یها نسخه دنبال به

 

 

 :زمان تیریمد عدم -32
 و درجلسهه  نیحاضهر  وقهت  به احترام باشد داشته یسخنران یبرا یمناسب یبند زمان دیبا سخنران

 شود قائل ارزش گرانید وقت یبرا و کند تیرعا حتما را ناریسم

 نهو یدوم مثهل  ههم  را یبعهد  یها یسخنران است ممکن یسخنران یبند زمان تیرعا عدم نیهمچن 

 از گهر ید اسهت  ممکهن  و وردآ یمه  بوجود را یمشک ت جلسه کننده برگزار یبرا و دهد قرار تأثیر تحت

 دیاین بعمل دعوت یسخنران جهت شما
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 میببر انیپا به را یسخران شده نییتع زمان از زودتر درصد ده ی،زمان ازلحا  است بهتر

 زود و مییایه ن ریه د هرگهز  ،مینکن یکش وقت هم ارزش کم هایحرف گفتن و ییگو گزافه با نیهمچن

 .مینرو هم

 

 

 :یعمد ریغ اشتباهات خاطر به یخواه معذرت -33
 یمه  اشهتباه  یعمهد  ریه غ صهورت  به یسخنران در شما یوقت” : ویدگی م کوپمن یج یاستفان خانم

 اشهتباه  اون خهاطر  به شما یوقت اما. شنینم اشتباه نیا متوجه اص ن مخاطبا درصد ۰5 از  ین، بیکن

 تهو  شما که یکار. “ دیکرد خطا شما که فهمند یم مخاطبانتان درصد 055، می کنید یخواه معذرت

 تمهام  را خودتان یفعل جمله یست، کافیخواه معذرت یجا به که است نیاهید بد انجام دیبا مواقع نیا

 .نیبرگرد افتاده جا نکته رابط، به جمله کی با بعد و کرده
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 :یتکرا و ه هودیب یها کالم تکه داشتن -34
 و کلمهات  از انهدازه  از  یبه  تکهرار  و ادهاسهتف  رودیم ه را مخاطب م  یرو که ییزهایچ آن از یکی

 امثهالهم  و ،«قتیحق در» ،«معروف قول به» ،«اصط ح به» ،«واقع در»، «ام» ،«ا» مثل یزائد یصداها

  مییگو یم «پرکن جا» آنها به که است

 
 میکنه  آگهاه  را یگرید تا کنیم می استفاده آنها از روزمره یگوها و گفت در که هستند یکلمات نهایا

 ه را کیه  هستند دهنده آزار و زائد و اضافه نهایا یسخنران کی در اما است نشده تمام ماهنوز صبت که

 آنهاست یجا به مک  از استفاده آنها حذف

 

 

 سالن از خروج ای ساعت به نگاه مثل: نیمخاطب یها واکنش نکردن درک -35

 یسخنران
 حسهاس  رسهد  یمه  نیمخاطب سمت از که ییها گنالیس وها  امیپ به نسبت ستیبا یم سخنران کی

 عده نکهیا ای کنند می نگاه ادیز خود ساعت به نیمخاطب مث  دهد مناسب واکن  آنها به نسبت و بوده

 سهخنران  بها  نیمخهاطب  ایه  شوند یم خار  سالن از یا عده ای کنند می صحبت باهم دارند سالن در یا

 کهه  اسهت  سهخنران  یبهرا  امیه پ یدارا واردم نیا همه که رهیوغ دهند نمی گوش ای دکنن ینم یهمراه

 فیه تعر یدوسهت  مهث   گهردد  مهی  حهل  راه دنبهال  به و کرده درک را موارد نیا همه ح  زیت سخنران

 یهمراهه  و بودنهد  سهرد  نیمخاطب اما بودم شده دعوت یخصوص شرکت کی به یسخنران یبرا کرد می

 در است قرار که بود گفته من یسخنران از قبل عامل ریمد که بود نیا شدم ایجو که را علت کردند نمی

 بها  یهمراهه  و دادن گهوش  زهیانگ لیدل نیهم به بودند نگران همه و شود انجام روین لیتعد شرکت آن

 .نداشتند را سخنران
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 :مناسب یچشم تماس نداشتن -36
 نگهاه  نیمخهاطب  بهه  یوقته  گردد می نیمخاطب و شما نیب یعاطف ارتباط جادیا باع  یچشم تماس

 بخه   کنهدو  مهی  دایه پ یکیمکهان  حالت یسخنران و خشکد یم یانسان ارتباطات از یادیز مقدار مینکن

 احسهاس  نیمخهاطب  شهود  مهی  گهم  گهرد یم منتقهل  مخاطبان با یچشم تماس توسط که امیپ از یمهم

 دهندینم گوش ما به هم آنها متعاقبا و کنیم نمی یسخنران آنها یبرا که کنند می

 
 حهدود  دیکرد برقرار یچشم ارتباط نیمخاطب از یکی با یوقت باشد زریل پرتو کی مثل دیبا شما نگاه

  باشد کم یلیخ شما یچشم ارتباط زمان اگر دیبرو یبعد فرد سراغ به سپ  دیکن صبر هیثان سه تا دو

 یله یخ شهما  یچشم ارتباط زمان اگر و بود خواهد شما نف  به اعتماد عدم و اضطراب دهنده نشان

 زل مهن  بهه  که هیچ او منظور که دیآ  یپ سوال نیا او یبرا و گردد او رنج  باع  نهممک باشد ادیز

 است تر ظیغل موضوع نیا ها خانم مورد در بالخ  است زده

 بهود  ادیه ز نیمخهاطب  تعهداد  اگهر  دیکن برقرار یچشم ارتباط و دیکن نگاه نیمخاطب کل به دیبا شما

 تمهاس  گرفته نظر در را گروه از نفر کی و کرده میتقس کوچکتر یها گروه به یذهن طور به را نیمخاطب

 ارتبهاط  سهالن  افهراد  کهل  بها  بیه ترت نیبهد  و میرو یم یبعد گروه سراغ به سپ  کرده برقرار یچشم

 کنیم می برقرار یچشم

 احسهاس  گهران ید چهون  میکنه  یخهوددار  سالن مهم افراد به یافراط کردن نگاه از که باشد ادمانی

 .است شده غفلت اآنه از که کرد خواهند

 از یبرخه  بها  کهه  اسهت  نیه ا افتنهد  یمه  آن در سهخنرانان  شتریب که ییها دام از یکی گهید طرف از

 از دسهته  نیه ا کهه  اسهت  نیه ا آن لیه دل کننهد  مهی  برقهرار  یشتریب ارتباط و یچشم تماس نیمخاطب

 توجهه  نرانسهخ  مطالب به گرمخاطبانید از بهتر هستند تر یپرانرژ نیمخاطب هیبق به نسبت نیمخاطب

 دسهته  نیه ا از یشهتر یب یانرژ سخنران و ترند فعال ک م کی در و پرسند یم یبهتر سواالت کنند می
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 یبعضه  به شتریب توجه چون کند حذر کار نیا از دیبا سخنران اوصاف نیا همه با اما گیرد می نیمخاطب

 .است شده یتوجه کم نیمخاطب هیبق به نسبت که شود می طوربرداشت نیا نیمخاطب از

 

 

 :یسخنران صحنه عیسر ترک -37
 منطقهه  آن مهدارس  رانیمهد  جلسهه  در منهاطق  از یکه ی پرورش و آموزش مسوالن دعوت به کباری

 کمبهود  بعلت رانیمد از ،یسخنران مین از بعد منطقه آن وپرورش آموزش اداره  یرئ بودم کرده شرکت

 جلسهه  تهرک  از بعهد  کهه  یاتفاق کرد ترک عیسر را جلسه و کرد یخواه عذر پاس  و پرس  یبرا وقت

 سهاعت  مینه  اداره  یرئ که کردند اعترا  به وشروع برخورد اریبس مدارس رانیمد به که بود نیا افتاد

 را همهه  وقهت  و کهرد  ییگهو  پراکنده و مرتبط ریغ و یآموزش ریغ یها صحبت یقبل یآمادگ چیه بدون

 از توانسهت  مهی  کهه  یحهال  در نگذاشهت  یته وق چیه سواالت به پاس  و ما حرف دنیشن یبرا اما گرفت

 سهوال  دو ایه  کیه  هیه بق طهرف  از ینهدگ ینما به خواست یم رانیمد از یکی از و کند کم  یها صحبت

 شهان یا هیعل یمنف جو کی و کردند ییگو بد  یرئ از توانستند هرچه رانیمد ک  و دهد پاس  بپرسدو

 کرد ترک زود را جلسه که علت نیا به فقط شد جادیا

 

 :اکارانهیر تعارفات و مورد یب یها یعذرخواه -38
 اعتبهار  و دیه ده نشهان  خود از یمنف و فیضع ریتصو کی و دیکن خراب را خود کار دیخواه یم اگر

، یسهخنران  نیدرح مث  دیکن یخواه عذر تان یدرسخنران یاتفاق هر و یزیچ هر بابت دیکن کم را خود

 پروژکتهور  ئهو  دیه و المپ دیکن یخواه عذر شما افتند یم ازکار ستین مربوط هم شما به که یزاتیتجه

 وتریکهامپ  ،کنیهد  مهی  یخواه عذر شما افتد یم کار از هیتهو ستمیس ،کنید می یعذرخواه شما سوزدیم

 رهیوغ کنید می یخواه عذر شما شود می خاموش شما

 عهو   در اما خواهند نمی را شما یخواه معذرت نیمخاطب و کند نمی دوا را یدرد شما یخواه عذر

 و نفه   بهه  اعتمهاد  یدارا و اسهت  کنتهرل  در زیه چ همهه  ییگو که دیکن عمل یطور شما خواهند می

 دیهست توانمند
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 مییگهو  یمه  اکارانهیر تعارف آن به من و است شده نما ن  گهید یلیخ که هم گهید یعذرخواه کی

 شهتر یب ریحق بنده نیا از هنیزم نیا در زانیعز شما اط عات قطعاا» که دیگو یم سخنران که است نیا

 .آن مشابه تعارفات ای و «دهمیم پ  درس جا نیا دارم من و است

 و داننهد  مهی  نیدروغه  را آنها چون ندارند یخوب احساس تعارفات گونه نیا به نسبت اغلب نیمخاطب

 .دانند می سربر حوصله و وقت ات ف باع 

 

 :سخنران بودن وحده متکلم -39
 و رود مهی  سهر  حضهار  حوصله یمدت از بعد بزند حرف زیر کی فقط و باشد وحده متکلم اگرسخنران

 سهخنران  یمحتوا استثا حالت در نکهیا مگر کنند می خود لیموبا با یباز و گریکدی با صحبت به شروع

 .کند صحبت ،سخنران فقط که باشند مشتاق همه نیمخاطب و باشد یقو یلیخ

 یهی رایگ یبهرا  و جلسهه  یفضها  رییه تل و یخسهتگ  رفع یبرا دیبا باشه وحده متکلم دینبا سخنران 

 گهوش  گهه ید مخاطهب  کهرد  احسهاس  کهه  کجها  هر مث  باشه داشته مخاطب با تعامل در یسع ،شتریب

درگیهر پاسه  بهه سهوال      را مخاطهب  سوال کی طرح با میتواند ،شده کم جلسه حال و شور ای دهد نمی

 حیتوضه  کهه  یسخنران یها یچاشن از یکل طور به یدنما قیتشو یسخنران ادامه یریگیپ به ار او و نماید

 .دینما استفاده شد داده

 

 :شما بعهده اش هیبق -41
 ،نکنهد  یسهخنران  یمهار یب هنگهام  در ،سهخنران  نکهه یا مثل دارد وجود زین یگرید ادیز اریبس موارد

 ییپاسهخگو  یبرا یآمادگ عدم ای ،نکند انیب نامفهوم ای و کند یلیخ ای عیسر یلیخ را جم ت و کلمات

 سهت یل بهه  دیشناس یم که را یموارد یگرام خواننده شما حال کرد اضافه ستیل نیا به توان می را... و

 .دیکن اضافه فوق
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