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سالم
همراه خوب و عزيز من
درس دیروزمون مهارت مهم خوب گوش كردن بود.
و خوب قطعاً تو تونستي در این زمينه با زیركي بيشتري اقدام به تغيير كني:
ميدونستي :ژاكلين كندي یکي از جذابترین زنان دنيا به حساب ميآمد؛ زیرا مهارت اینکه شنوندهاي استثنایي باشد را در خود
رشد داده بود .نحوهي نگاه این زن به چشمهاي دیگران ،توجه او به تکتک كلمات گوینده و انتقال این احساس به آنها كه مهم
حرفهاي شما گوش بدهد؛ زیرا این احساس را به شما ميدهد كه تنها
هيچ چيز خوشایندتر از این نيست كه كسي مشتاقانه به v
آدم مهم روي زمين هستيد.
ميريم سراغ روز دوم...
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هستند زبانزد بود.

021-88915004

روز دوم اقدامت رو براي رسيدن به شخصيت قوي رو به شما تبریک ميگم.

ميدوني كه براي اینکه بتونيم به هدف اصلي خودمون در برنامه  7جادویي برسيم باید قدم به قدم و هر روز براساس برنامه و
امروز درس دوم و دومين تمرین ما در رسيدن به شخصيت قوي مهارتي به نام «خوش صحبت بودن»
با دقت مطلب رو بخون و بعد همراه من تمرین ها رو انجام بده.
 7روز با  7تمرين
و امروز تمرین روز دوم
فقط قولمون یادت نره كه باید به انجام تمرینها متعهد باشي...
بریم سراغ دومين مهارتي كه ما رو قدرتمند ميكنه و شخصيت توانمندي از ما ميسازه...
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موضوع مهم اون روز حركت كنيم.
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 .1تقریبا هر كسي در زندگياش در شرایطي قرار ميگيرد كه باید براي جمعي صحبت كند ،بخواهد از عقایدش دفاع كند یا الزم باشد كسي را
متقاعد كند .پس بهتر است خودمان را براي آن روز آماده كنيم.
 .2كارمندان با هر سمتي كه داشته باشند ،براساس توانایي سخنراني در جمع و مهارتهاي ارتباطي به عنوان یکي از مهمترین مهارتهایي كه
باید كسب كنند رتبه بندي ميشوند و پيشرفت ميكنند.
 .3نفوذ كالم و توانایي متقاعد كردن دیگران با هر موقعيت اجتماعي كه داشته باشيد ميتواند در كار شما ،در زندگيتان یا حتي در دنيا تغييرات
بزرگي ایجاد كند.
همه ي ما تا بهحال با افرادي سَر و كار داشته ایم كه صداي شان خيلي گوش خراش ،نازک یا مصنوعي بوده است .صحبت كردن بعضي افراد آنقدر
ناخوشآیند است كه پيام گفتهشده را كامال خراب مي كند .شما در چند قدم مي توانيد كيفيت ،لحن ،حالت بيان و صداي تان را بهتر كنيد .فقط به دانستن
چند فوتوفن ساده و تمرین آنها نياز دارید .از فرصت استفاده كنيد تا صداي تان ،توانایي متقاعد كردن افراد و تعهدتان به متني كه مي خوانيد را تقویت
كنيد .این یعني كسبوكار و ميزان رضایت مشتري هايتان ارتقا مي یابد و خدمات شما را بيشتر به دیگران توصيه مي كنند .حتي با اینکار ميتوانيد
سخنراني حيرتانگيزي داشته باشيد.
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حداقل به این  ۳دليل هركسي باید تا حدي با فنون سخنراني و نفوذ كالم آشنایي داشته باشد:

021-88915004

اما اصال چرا بايد نفوذ کالم بياموزيم؟
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خوش صحبت باشيد
این مورد به ميزان مطالعه و دانستههاي شما مربوط است .زماني كه اندوختهي بيشتري براي شریک شدن با جمع كسب كردید نوبت به آموختن نحوهي
به اشتراکگذاشتن آن با دیگران ميرسد .هيچکس نميتواند دربارهي تمام موضوعات بداند ،بنابراین شریک شدن دانستههایتان با دیگران به روابط شما
تازگي ميدهد.
راز افرادی که در ارتباط برقرار کردن مهارت دارند ،چيست؟ همهچيز به رساندن پيام مربوط است.
مدیران كسبوكار به ارتباطات اهميت زیادي مي دهند .اگر مي خواهيد ارتباطات مؤثري برقرار كنيد ،تسلط بر آنچه الزم است بگویيد و چگونگي بيان
آن ،فاكتورهاي مهمي هستند .هرچند یکي از عناصر ارتباط كالمي معموال اهميت بيش تري دارد ،شيوه ي صحبت كردن.
فن بيان و سخنراني چيزهایي نيستند كه این روزها مد شده باشد! برخالف تصور بعضيها كه فکر ميكنند چند سالي بيشتر نيست كه آدمها براي به
كرسي نشاندن حرفشان خوب صحبت كردن را آموختهاند ،اهميت نفود كالم از همان روزهاي اول كه بشر به توانایي حرف زدن دست یافت ،احساس
شد.
هرچند سخنراني به همان سرعت به مفهومي كه امروز ميشناسيم تبدیل نشد .اولين كتابي كه با جزئيات درمورد سخنراني و آموزش آن پرداخته است
به  ۴۵۰۰سال پيش برميگردد .البته بيشتر تکنيکهایي كه امروزه در مورد هنر نفوذ كالم و قانع كردن دیگران ميدانيم به ارسطو ،فيلسوف یوناني قرن
v
سوم پيش از ميالد برميگردد.
نکتهي جالب در آموزشهاي ارسطو این است كه تاریخ انقضاي آنها نگذشته است و سخنرانان معروفي مانند جان اف كندي و مارتين لوتر كينگ هم از
تکنيکهاي مشابهي براي افزایش نفوذ كالم خود استفاده ميكردهاند و این نکات هنوز هم این روزها كاربرد دارند و قدیمي نشدهاند.
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خوب دقيقا مثل روز قبل ازتون ميخوام كه به این موارد دقت كنيد و سعي به اجرا در طول امروز كنيد و اینکه در نهایت در پایان
روز خودتون رو مورد سنجش قرار بدید؟

فراموش نکنيد تک تک این موارد براي خانواده ،دوستان ،فرزندان و همکاران به شکلهاي مختلف و براساس حریم و مرزهاي
مختلف قابل اجراست.

v

 .1شمردهتر صحبت کنيد.
 .2با اعتمادبهنفس صحبت کنيد( .تست اعتماد به نفس در سايت پريسا نصری)
 .3به چيزی که میگوييد اعتقاد داشته باشيد.
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امروز تصميم بگيريد که نسبت به گذشته تان:

021-88915004

حتماً در طي روز دقت كنيد كه چقدر روزهاي قبل ناآگاهانه با عدم رعایت یا ندانستن این نکتهها ،فرصتهاي مناسب رو از دست
دادید؟

 .4خودپرستی را کنار بگذاريد.
 .6حواستان به وضع نشستن يا ايستادن تان باشد.
 .7مراقب زير و بَم صدایتان باشيد.
 .8خودتان را آماده کنيد.
 .9تمرين کنيد.
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 .5با صدای تان با ماليمت رفتار کنيد.
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حاال ببينيم اين اصول به چه معناست و منظور من از اجرای اين اصول انجام چه مواردی ست؟
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 .3به چيزی که میگوييد اعتقاد داشته باشيد
نکته ي قبل در مورد اعتمادبهنفس موقع صحبت كردن بود و این نکته درمورد ارتباطي است كه شما با موضوعي كه درمورد آن
صحبت ميكنيد برقرار كردهاید :باید خودتان چيزي كه ميگویيد را باور داشته باشيد.
وقتي با اشتياق صحبت مي كنيد ،مردم تفاوت را حس مي كنند .شاید این نکته ،بسيار لطيف و كمي نامحسوس باشد اما در حقيقت
وقتي در متن تان طنين انداز شود ،صداي تان قابل باور تر و متقاعد كننده تر به نظر خواهد رسيد و این یکي از راههاي تقویت قدرت
بيان است.

استاد پریسا نصر ی

 .2با اعتمادبهنفس صحبت کنيد.
«اِاِ… ،سالم به همگي… ،اسم من ،اِاِ… ،امينه».
متأسفانه باید بگویم كسي به ادامه ي این سخنراني گوش نمي كند .این مثال نشان مي دهد كه چگونه نداشتن اعتمادبهنفس به
همهچيز لطمه ميزند ،مخصوصا به صدايتان.
احساس كنيد حرفي كه ميزنيد ،متعلق به خودتان است .با تمام اعتمادبهنفسي كه در دنيا وجود دارد ،صحبت كنيد .فرض كنيد
مي خواهيد با كاراتهبازي ،تعدادي بلوک محکم را بشکنيد .اندكي تردید باعث مي شود به جاي بلوک ها دستهاي شما بشکنند.
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 .1شمردهتر صحبت کنيد.
با هر صدا و سرعتي كه صحبت ميكنيد« ،وضوح» كليد موفقيتتان است .شنونده باید قادر باشد تمام كلمات را بشنود ،بنابراین
هر عبارت مبهمي مي تواند این وضوح را از بين ببرد .درست صحبت كردن را با تلفظ و اداي صحيح كلمات تمرین كنيد .كِيتي
شوارتز ،مدیر شركت دورام ،در كارگاهي كه با موضوع بهبود مهارت سخنراني و تقویت فن بيان براي كسبوكار در كاليفرنياي
شمالي برگزار شد ،به نکتهي مهمي اشاره كرده است« :یکي از كارهایي كه مي توانيد انجام دهيد تا وضوح كالم تان را بيشتر كنيد،
كم كردن سرعت است».
افراد وقتي نگران هستند یا درباره ي آنچه ميگویند تردید دارند ،تمایل دارند سریع صحبت كنند .همچنين او مي گوید« :شمرده
صحبت كردن نهتنها فهم شنونده را از صحبتهاي شما تقویت ميكند ،بلکه باعث مي شود مطمئن و آرام به نظر برسيد ».معياري
خوب وجود دارد تا كيفيتِ سرعت صحبتتان را ارزیابي كنيد ،فرض كنيد كه شماره تلفني را ميخوانيد ،فردي كه گوشش با
v
شماست ،باید بتواند آن را یادداشت كند .براي تمرین سرعتِ گفتار ،رشته ي بلندي از اعداد را بخوانيد و حين انجام این كار آنها را
در هوا یادداشت كنيد .این تکنيک براي رسيدن به ضرب آهنگي عالي است و اینگونه ميتوانيد نفوذ كالم داشته باشيد.
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 .4خودپرستی را کنار بگذاريد.
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برای حفاظت از صدای تان اين نکات را رعايت کنيد:
نفس عميق بکشيد و با استفاده از الگوهاي تنفسيِ مناسب ،گام اول را در این راه محکم بردارید .حتما با فواید نوشيدن آب آشنا
هستيد .زیاد آب بنوشيد« .سيراب نگه داشتن بدن به كيفيت صداي تان كمک بسياري مي كند ».اگر در طول روز قهوه ،نوشابه یا
نوشيدني هاي الکي بنوشيد ،ممکن است تارهاي صوتي تان رطوبت الزم براي توليد بهترین صداي ممکن را نداشته باشند .همچنين
او مي گوید« :تارهاي صوتي باید انعطاف پذیري خوبي باشند ،چون با سرعت زیادي ميلرزند ».تارهاي صوتي زنان به طور متوسط
 ۲۰۰بار در ثانيه مي لرزند ،این عدد براي مردان حدود  ۱۲۰بار در ثانيه است .با هر وعده ي غذایي ،آب بنوشيد .یک بطري كوچک
آب را پر كنيد و مرتب از آن كم كم بنوشيد .شاید این مقدار آب زیاد به نظر برسد اما باید بدانيد اغلب مردم كم تر از حد مورد
نيازشان آب مي نوشند.
از فریاد زدن پرهيز كنيد .شوارتز مي گوید« :عاشقِ فریاد زدن براي تشویق تيم مورد عالقه تان هستيد؟ باید بگویم قطعا این كار
براي تارهاي صوتي تان خوب نيست ».فریاد زدن مي تواند باعث كشيده شدن آنها شود و صحبت كردن را براي تان مشکل كند.
در بدترین حالت ،فریاد زدن مي تواند به گره هاي صوتي و برآمدگيِ تارهاي صوتي منجر شود .حداقل  7ساعت در شب بخوابيد.
یک صداي خسته ،بد بهنظر خواهد رسيد .همچنين خستگي براي صدايتان مضر است.
زمزمه نکنيد .این كار براي صداي تان مشکل ایجاد ميكند و باعث كشيدگي تارهاي صوتي تان مي شود.

info@parisanasri.com

 .5با صدای تان با ماليمت رفتار کنيد.
برخالف یک نوازنده ي گيتار ،پيانو یا طبل ،هنگام سخنراني ،ابزار كار شما بدن تان است .ببينيد چطور نوازنده هاي حرفه اي از آالت
موسيقي شان نگهداري مي كنند .با وسواس آن را تميز ،از v
آن محافظت ،قطعات شکسته اش را تعمير و در جاي خوب و راحتي از
آن نگهداري ميكنند.
شما چطور با ابزار كارتان رفتار مي كنيد؟ براي نگهداري ،مراقبت و حفاظت از طراوتش چه كارهایي انجام مي دهيد؟

021-88915004

مايک تايسون می گويد« :باید در زندگي فروتن باشيد ،اگر فروتن نباشيد ،زندگي شما را فروتن مي كند».
براي تقویت این مورد مي توانيد خودتان را با افرادي احاطه كنيد كه بهتر از شما هستند .مي توانيد از هم جواري با آنها درسهاي
زیادي یاد بگيرید كه از روش هاي دیگر ،آموختن این درسها امکان پذیر نيست و مهارت تان را ارتقا دهيد .در كالس ها و
كارگاه هایي شركت كنيد كه از افرادي تشکيل شده است كه در حرفه شان از شما بهتر هستند .به تجربيات شان گوش كنيد ،ممکن
است سخت باشد اما قطعا به بهتر شدن تان كمک مي كند.
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 .8خودتان را آماده کنيد.
شاید باورتان نشود اما یک قهرمان دويِ سرعت المپيک ،قبل از اینکه سعي كند ركورد دنيا را جا به جا كند ،حداقل  ۳ساعت را
صرف گرم كردن تمام اعضاي بدنش مي كند .راستش را بخواهيد من به جایي رسيده ام كه قبل از پياده روي حتما باید بدنم را گرم
كنم ،وگرنه عضالت پشت پایم به شدت درد مي گيرند.
داشتن آمادگي یک ضرورت است .براي تقویت قدرت بيان تان هر روز صبح را با گرم كردن صداي تان شروع كنيد .عضالت
صورت تان را بکشيد .برنامه هاي تان را به ترتيب اجرا كنيد .یکي از تمرینهایي كه براي گرم كردن تارهاي صوتي مي توانيد انجام
دهيد ارتعاش لبها با عبور هوا از بين آنهاست (براي آشنایي با این تمرین ویدئوهاي  Lip Rollرا در اینترنت جستجو كنيد).
ماهيچههاي گردن تان را شُل كنيد .تمرین هاي تنفسي تان را انجام دهيد .حتي اگر زماني براي گرم كردن صداي تان صرف
نمي كنيد ،هر روز صبح  ۵دقيقه را به آماده كردن صدايتان اختصاص دهيد .این تکنيک براي صداي تان بهطور شگفت انگيزي
خوب و براي سالمتيتان مفيد است .اگر هنوز فکر مي كنيد این ترفند احمقانه است ،توجه داشته باشيد «سلين دیون» كه سالها
در زمينه ي خوانندگي تجربه دارد و در كارش بسيار موفق است هنوز هم ،هر روز صبح را با این تمرین هاي پایهاي آغاز مي كند.
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 .7مراقب زير و بَم صدایتان باشيد
«معموالً صداهایي با شيب زیاد یا خيلي زیر ،به دليل اضطراب یا عدم اطمينان گوینده به وجود مي آیند ».استفاده از شيب صحيحِ
صدا به شما كمک مي كند ارتباطات بهتري برقرار كنيد .مي توانيد بهترین اوج صدايتان را با گفتن «آ-ها» پيدا كنيد (همان عبارتي
كه به جاي «بله» در جواب یک دوست مي گویيد) .اعتقاد دارد كه اوج صداي تان در هنگام صحبت كردن باید با «آ» همخواني
v
داشته باشد.
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 .6حواستان به وضع نشستن يا ايستادنتان باشد.
طرز نشستن یا ایستادن هم مي تواند سخنراني شما را تحتتأثير قرار بدهد .صاف ایستادن یا نشستن به شما اجازه مي دهد به خوبي
نفس بکشيد و صدايتان قدرت نفوذ بيشتري داشته باشد .كمي تکان دادن سر هم مي تواند مفيد باشد .اگر چانه تان را باال ببرید و
سرتان را كمي كج كنيد ،مي توانيد طنينِ صداي تان را كم كنيد و در نتيجه صداي تان شفاف تر به گوش برسد «.اگر شانه هاي تان
به هم نزدیک باشد و به سمت سرتان قوز داشته باشد ،بخش بزرگي از قدرت بالقوه ي صداي خود را از دست مي دهيد».

مهارت دوم« :خوش صحبت بودن»
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 .9تمرين کنيد
براي تقویت قدرت بيان باید تمرین كنيد .با اینکه دیگران بارها و بارها اهميت تمرین كردن را براي نتيجه دادن كارها توضيح
دادهاند ،ما هم در مورد آن صحبت مي كنيم .بهترین هنرمندان دوبله مي توانند هزاران كلمه را بدون ارتکاب اشتباه بيان كنند ،اما
موفقيت ميرسند.
خيليزود روي غلتک مي افتيد و خواندن و گفتارتان بههم پيوسته و بدون اشتباه مي شود .به این ترتيب در وقت تان صرفه جویي،

021-88915004

براي بهدست آوردن این مهارت ،سالها زمان الزم است .تمرین باعث از بين بردن نواقص مي شود و صداپيشه ها از این راه به

در كارتان پيشرفت و از مهارت تان سود كسب ميكنيد و قدرت نفوذ كالمتان را باال ميبرید.

 .10آرام باشيد

شاید این آخرین نکته باشد اما مهم ترین مسئله است .چرا؟ چون اگر تازه كار هستيد ،هر یک از سخنراني ها یا آزمون ها ميتواند
براي تان به آخرینشان هم تبدیل شود .پس همه چيز به این چنددقيقه یا حتي چندثانيه بستگي دارد و این موضوع مي تواند شما
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v

را نگران كند .عميق نفس بکشيد و لبخندي بزنيد (كه مي توانيد صدایش را از طریق بلندگو بشنوید) .به توانایي هاي خودتان اعتماد
اميدواریم با خواندن این متن یاد گرفته باشيد كه چطور مهارتهاي گفتاري و فن بيانمان را ارتقا دهيم.
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داشته باشيد و بدانيد فرقي ندارد چه اتفاقي مي افتد ،مهم این است كه شما به بهترین شکل تالش كرده اید.

مهارت دوم« :خوش صحبت بودن»
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لهجه
لهجههاي منطقهاي و بومي جنبهي مثبتي دارند و بخشي از شخصيت فرد محسوب ميشوند .به تدریج ،در طي ساليان ،با مهاجرت افراد و قرارگيري در
معرض رسانهها ،لهجهها دارند از بين ميروند .این امر از جهاتي تاسفبرانگيز است چرا كه لهجهها به صدا بُعد و تمایز ميبخشند و بر فردیت هر شخص
تاكيد دارند.
عادت كردن به آهنگ صداي خود ،اهميت زیادي دارد .برخي از افراد در محيطهاي خصوصي به ویژه خانه ،راحتتر هستند چون لزومي ندارد خود را با
عرف و انتظارات اجتماعي منطبق كنند ،اما در محيطهاي عمومي چنين نيستند ،چون عوامل مختلفي وجود دارند بر شيوهي بيان و كالمشان اعمال
قدرت ميكنند.
در محيطي غيررسمي مثل خانه ،صداي خود را ضبط كنيد .براي عادت كردن به صداي خود به دقت به آن گوش كنيد .قطعا متوجه برخي از جنبههاي
كالم خود ميشوید كه اثرگذاري پيام شما را كاهش ميدهند .اغلب افراد صداي ضبط شدهي خود را دوست ندارند .همانطور كه برخي ،عکسهاي خود
را نميپسندند و از آن خجالت ميكشند .بسياري از ما به شنيدن صداي خود عادت نداریم و این احساس كامال طبيعي است .مرحلهي اولِ «واقعا صداي
من اینطوریه؟» را پشت سر بگذارید تا درک بهتري نسبت به صداي خود پيدا كنيد.
وقتي آرام و راحت هستيد ،اعتمادبهنفس بيشتري دارید .بنابراین وقتي در خانه به صداي خود گوش ميكنيد ،بيشتر متوجه ميشوید كه از نظر دیگران
صدايتان چطور شنيده ميشود .اگرچه دقيقا آنگونه كه دیگران صداي شما را ميشنوند ،نميتوانيد صداي خود را بشنوید ،اما ميتوانيد از تاثير آن بر روي
دیگران آگاه شوید .با درک حالت طبيعي صداي خود ميتوانيد كنترل بيشتري روي آن داشته باشيد.
افراد در زندگي روزمرهي خود از زبان غيررسمي استفاده ميكنند اما همين كه در موقعيت رسمي قرار ميگيرند به صورت خودآگاه رسمي صحبت ميكنند.
به ویژه در مکانهاي عمومي و در مقابل افراد غریبه این امر به وضوح دیده ميشود.
هر چه به صداي رسمي خود بيشتر عادت كنيد ،استفاده از آن در شرایط واقعي راحتتر است .از طرفي به هنگام گفتوگو ،افراد تمایل دارند تا از عبارات
كوتاهتري استفاده كنند .خواندن با صداي بلند به شما كمک ميكند تا به رسایي صداي خود عادت كنيد.
لهجه
تمایل براي بيان مطلب
تاثير نفَس بر روي صدا و كالم
توليد آوا
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چطور صدايمان را در صحبت جذابتر کنيم؟
صداي هر فرد منحصر به خود او است .لهجه از موقعيت جغرافيایي خبر ميدهد .نشانههایي از حاالت روحي در آهنگ صدا و جان كالم نهفته و مانند
ظاهر ،گویاي شخصيت فرد است ،مثال عزتنفس پایين با ایجاد تردید در صدا ،خود را نشان ميدهد .فرد خجالتي صداي آرامي دارد ،حال آنکه تسلط بر
آهنگ صدا و شفافيت كالم از نشانههاي افراد با اعتمادبهنفس است .در این مقاله یاد ميگيریم كه چطور از صدايمان براي جذابتر صحبت كردن
استفاده كنيم.
منظور از كالم گيرا و موثر ،مفهوم قدیميِ سخنوري نيست ،بلکه با اعتمادبهنفس و شفاف در جمع سخن گفتن است ،كه همزمان بر روي شخصيت شما
نيز اثر ميگذارد.
عوامل الزم برای داشتن کالم موثر:

روز دوم جادویی
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تمرينی برای افزايش مهارت در ايجاد کالم گيرا
تمرين کنيد:
معمولي خود ،آن را بلند بخوانيد .نگران لغزش و لکنت خود نباشيد و به خواندن ادامه دهيد .حال براي بار سوم آن را بخوانيد ،در
صورت امکان صداي خود را ضبط كنيد و موارد زیر را به خاطر داشته باشيد:

گفتار ميشود .وقتي كه عصبي هستيد نيز ریتم كالم سریع ميشود و فهم صحبت شما را مشکل ميكند.

سر خود را باال بگيريد :صورت را درون كتاب فرو نبرید و صدایتان نباید به سمت زمين باشد.كتاب را باالتر نگه داشته و با
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سرعت خود را کم کنيد :ميخواهيد متن را هرچه زودتر vتمام كنيد؛ این یک واكنش طبيعي است و البته باعث ایجاد لغزش در
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یک متن كوتاه را براي خواندن انتخاب كنيد ،مثالً دو صفحه از یک كتاب .ابتدا آن را در سکوت مطالعه كنيد ،سپس با صداي

صداي رسا مطلب را بخوانيد.

است.
هر مقدار ميتوانيد این تمرین را انجام دهيد .همه با انجام تمرینات ساده مانند تمرین باال به صورت روزانه ميتوانند صداي خود
را تقویت كنند .براي بهتر شدن باید نسبت به تمرینات متعهد باشيد و مرتب روزي چند دقيقه آن را انجام دهيد.
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گاهی مکث کنيد :در پایان هر جمله و یا هر پاراگراف استراحت كوتاه دو تا سه ثانيهاي داشته باشيد .مکث براي ایجاد تاكيد موثر

روز دوم جادویی
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ميزان سنجش و ارزيابی خود را از امروزتان بنويسيد:
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