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 دهیم؟ افزایش را خود بیان فن میشه چطور و چیست بیان فن

 

 به و دهیم، انتقال مقابل طرف و مخاطبان به را خود صحبت تمام بتوانیم اینکه یعنی بیان فن

 .کنیم جلوگیری جمعی درهر شدنمان گرفته نادیده از وکنیم، صحبت شفاف و صحیح طور

 انجام صحیح طور به را بیان فن راهکارهای و ها تمرین ما که کند می پیدا معنی زمانی این

 .دهیم

 است؟ مهم بیان فن چرا

 و. بزنیم را حرفمان نفس به اعتماد با بتوانیم ما که کند می پیدا نمود جهت این از بیان فن

 صحبت خوب که کسی هر لزوما چون.نگیریم اشتباه حرفی پر با را بیان فن که باشد یادمان

. خواهد می هم قوی تمرین داشتن قوی بیان فن.دارد قوی بیان فن که گفت توان نمی کند می

 کند می صحبت خوب ها جمع در که کسی لزوما و

 .شود خوبی سخنران تواند می دهد افزایش را خود بیان فن های مهارت اگر

 

 مراانجا بیان فن های تمرین اگر واست، مهارت یک داشتن خوب بیان فن خالصه طور به پس

 .شد خواهید العاده فوق دهید

 

 باشیم داشته خوبی بیان فن چطور

 شدی؟ نویسنده که شد چی که پرسیدند آمریکایی نویسنده هوبارت آلبرت از

 .نوشتن و نوشتن توشتن تمرین: داد پاسخ یک فقط و

 تصحب کردن، صحبت تمرین باید باشید داشته خوبی بیان فن که خواهید می اگر هم شما

 .باشید داشته را کردن صحبت و کردن
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 تر راحت که تر کوچک های جمع در که است این داشتن خوب بیان فن مورد در نکته اولین

 خجالت هم ها جمع این از هم اگر. دهید انجام را تمرین این دوستان و خانواده مثلهستید

 وقت خیلی چون.دهید انجام را تمرین این آینه جلوی خودتان اتاق در توانید میکشید، می

 حوصله االن که گوید می ما به ما خزنده مغزدهیم، انجام را جدید کار یک خواهیم می وقتی ها

 ساده االن که خواهد می مختلف های بهانه به یادهم، می انجام بعدا باشه ندارم را کار این

 .است موجود حالت حفظ مغز کار چون.دهیم انجام را کار ترین

 

 دانشگاه و مدرسه در بیان فن درست ندادن آموزش

 ارائه را صحبت گذارترین تاثیر و بهترین جلسات و مهم های جمع در که داریم نیاز ما همه

 مدرسه یا دانشگاه مثل آموزشی کالس یک در که آمده پیش ها وقت خیلی مثال.دهیم

 هب تسلط تواند می آن دلیل یک و باشیم، داشته خوبی ارائه و کنفرانس یک که نتونستیم

 یک خواهیم می وقتی ولی داریم تسلط هم درس به که دیدیم زیاد بعضا ولی باشه درس

 .رفته یادمون چیز همه دهیم، انجام ارائه

 به گرده می بر این که.داریم شروع در کردن پرزنت و بیان فن در مشکل که اینجاست و

 تاداس با ابتدا در بتوانیم چطور کهندادند آموزش ما به ها آموزشگاه و مدرسه در چقدر اینکه

 .شود شکسته اولیه گارد آن که کنیم برقرار درستی ارتباط خود معلم و

 

 بیان فن کاربرد

 کاربردقدر این بیان فن که شویم متوجه توانیم می چیست بیان فن که شدیم متوجه که حاال

 نکات که کنم می وسعی.میشه خارج شما حوصله از بگویم را آن همه بخواهم اگر که داره

 .بگذارم اشتراک به شما با را مهمتر
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 پرداخت جمع در کردن صحبت به تواند می بیان فن کاربرد اولین. 

 باشد می گری مجری و گویندگی در بیان فن کاربرد دومین. 

 مشاوران و ها سخنران بین در کابرد سومین. 

 و.شخص یک با گرفتن ارتباط هنگام و دوستان جمع در چهارمین … 

 

 

 نیست چیزی چه بیان فن و چیست بیان فن گرفتن اشتباه

 اشتباه خوب لحن و خوب صدای داشتن و حرفی پر جوابی، حاضر با نباید را بیان فن

 صحبت درست و خوب توانند نمی ولی دارند خوبی صدای که هستند ها خیلی چون.گرفت

 را ما که هستند ما مخاطبان و مردم بلکه نیستیم خودمان مالک که باشه یادمون و.کنند

 .کنند می قضاوت

 

 .دهید افزایش را خود لغات دایره که است این بیان فن های تمرین از دیگر یکی

 یک در پس.باشید داشته کردن صحبت اتیکت که کند می شما به بزرگی بسیار کمک کار این

 هک شدیم متوجه ونیست، چیزی چه بیان فن و چیست بیان فن که شدیم متوجه بندی جمع

 .داشتن خوب صدای لزوما نه است تکنیک  بیان فن

 

 بیان فنآموزش 

 های موقعیت در و شود می آسان بسیار محاوره و بیان فن هنر کنید دقت زیر نکات به اگر

 .کنید برقرار ارتباط توانید می کامل نفس به اعتماد با اجتماعی

 .نندک می غریبی و خجالت ، آشفتگی احساس ابتدا در اجتماعی های موقعیت در افراد بیشتر

 اب باید دانید نمی چیزی بحث مورد موضوع به راجع کنید می احساس شما که وضعیتی در

 التح این در. کنید شروع را بحث و بشکنید را مقابل نفر و خود بین سردی و سکوت حرفی

 !؟ کنید می چه
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 : گفتگو شروع برای قانون اولین

 

 : حاشیه نه کنید صحبت اصلی موضوع ی درباره که بخواهید -１

 

 : کاری محیط در 

 

 می دست به را کالم رشته شده طور هر او ، هستید طرف ای حرفه بازاریاب یک با شما اگر

 را شما وقت هیچ او باشید داشته یاد به ، دهد ارائه را خود محصول صورت هر به تا گیرد

 ظرن مورد جنس تایید عدم یا تایید مورد در را خیر یا بله کلمه که دهد نمی قرار موقعیتی در

 . بگویید

 

 را بیمه این خواهید می آیا:  که شنوید نمی را حرف این آنها دهان از هرگز شما مثال طور به

:  مثل عباراتی با با و ترشده بیش او پافشاری هم باز کنید مخالفت خرید با اگر حتی!؟ بخرید

 ماش پاسخ قاطعانه او که است وقت این در و!! ؟ دانید می چیزی بیمه این مورد در ”اصال شما

 در شاید که کنند می بیان چیزهایی سری یک و”  دانید نمی هیچی نه”  دهد می خودش را

 هب تواند می راحت فروشنده حالت این در ، باشد نداشته اصلی موضوع به ربطی هیچ نهایت

 هدافا به را شما تا کنند می سواالتی ها بازاریاب این. ببندد را بحث و برسد خود اصلی هدف

 ، نیستید فروشنده یک موقعیت در شما چون و کرده نزدیک خود ذهن های بینی پیش و

 .نکنید فراموش را بحث اصلی موضوع بنابراین!  شوید می خرید به راضی باالخره
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 ؟ شود می چگونه اجتماعی روزمزه های موقعیت در حالت این

 

 قدرچ مرغ این”  بگویید فقط نباید شما ، دوستانتان با هستید شام میز سر کنید فرض

 ! مانید می پاسخی منتظر خود سوال به کلماتی کردن اضافه با بلکه!”  است خوشمزه

 

 می لذید بسیار دیگر شب یک در دلمه بصورت است مزه خوش چقدر مرغ این”  مثال بطور

 !؟ بخوریم و کنیم درست را آن کجا و کی بگویید!  شود

 

 شما دست از درون از آنها اینکه حین در که شود می ایجاد آنها و شما بین سکوتی!  خوب

 نندک سعی خود دادن نشان خوشحال با که کردید مجبور را آنها شما تنها ولی هستند عصبی

 !شود می شروع گفتگو موضوع و بپذیرند را شما نظر تنها

 

 : دیگر مثال

 : کنید تر کامل را آن و دهید نظر خانم یک لباس مورد در خواهید می شما

 ” !متشکرم”  دهد می پاسخ تنها او ”مطمئنا ، خوب”  قشنگی لباس چه:”  بگویید نباید شما

 

 خپاس حالت این در ،”  ؟ ای خریده کجا از!  قشنگی لباس چه:”  پرسید می طور این بنابراین

 ادامه طور این پس ، است کرده خرید فروشگاه کدام از دانید می حداقل و است تر کامل او

 کس یا)  من همسر ”گویید می ادامه در و ”؟ کجاست فروشگاه آن: ”  پرسید می و دهید می

 را رسمی و اصیل سبک لباسهای ”واقعا من کند، می خرید دیگر جای از(  بزنید مثال را دیگر

 رتیبت این به و! ” ؟ اید دیده شما ، است درتلویزیون که مدلهایی شبیه ”تقریبا دارم دوست

 … یابد می ادامه گفتگو
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 : باشید خونسرد و آرام 

 خوش روی با و باشید باادب همیشه ، شود می هم فردمقابل آرامش باعث خونسرد فرد یک

 .کنند می برخورد دوستانه کسی چنین با همیشه دیگران ،

 

 : کنید شروع هستید که جایی از ”دقیقا توانید می 

 

 : گویید می طور این هستید آن در که است محیطی بحث اصلی مورد اگر مثال طور به

 ”!؟ چیست آن آمیزی رنگ ی درباره شما نظر!” ”  جالبی دکور چه ”

 

 اسخیپ تا بخواهید را دیگران نظر ، کنید اشاره دارید عالقه خودتان که چیزی آن به دائم نباید

 .شود می شروع گفتگو ناخودآگاه که است چنین واین باشید آنهاداشته از هم

 ار دیگران نظر بازهم هستید خبری کننده نقد عنوان به که بگیرید قرار موقعیتی در اگر

 .کنید سهیم بحث در را آنها و بپرسید

 موضوعات خیلی که چرا نکنید بحث شود ناراحت کسی است ممکن که موضوعی ی باره در

 .کنند گفتگو آنها مورد در دلخوری ایجاد بدون توانند می افراد که هستند عمومی و عادی

 

 ادامه خود خودی به محاوره و کنید بحث درگیر را آنها طریقی به که است این مهم واقع در

 کردن شروع هنر چون آنها شود حاکم سکوتی ، افراد بین اگر باشید داشته یاد به.یابد می

 .کند آغاز را گفتگو بتواند شما مثل کسی که شوند می خوشحال خیلی ، ندارند را بحث
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 کنید بیان درستیبه را منظورتان 

 لطیف ربسیا ،نکته این شاید. کنند می حس را تفاوت مردم کنید، می صحبت اشتیاق با وقتی

 تان صدای شود، انداز طنین تان متن در وقتی حقیقت در اما باشد نامحسوس کمی و

 یانب قدرت تقویت هایراه از یکی این و رسید خواهد نظر به تر کننده متقاعد و تر قبول قابل

 .است

 

 کنید تمرین 

 کردن تمرین اهمیت بارها و بارها دیگران اینکه با. کنید تمرین باید بیان قدرت تقویت برای

 بهترین. کنیم می صحبت آن مورد در هم ما اند،داده توضیح کارها دادن نتیجه برای را

 دستهب برای اما کنند، بیان اشتباه ارتکاب بدون را کلمه هزاران توانند می دوبله هنرمندان

 و شود می نواقص بردن بین از باعث تمرین. است الزم زمان هاسال مهارت، این آوردن

 .رسندمی موفقیت به راه این از ها صداپیشه

 

. ودش می اشتباه بدون و پیوسته همبه گفتارتان و خواندن و افتید می غلتک روی زودخیلی

 کسب سود تان مهارت از و پیشرفت کارتان در جویی، صرفه تان وقت در ترتیب این به

 .بریدمی باال را تانکالم نفوذ قدرت و کنیدمی

 

 


