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 می بسم الّله الرحمن الرح
 نیناصرٍ و مع  رُیانه خ نیبه نستع و

 ن یمحمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم اجمع ی عل یصل اللهّم

 السَّالَمُ  هِمُیَْو الْأَئِمَّهِ عَلَ نَیالْمُؤْمِنِ رِیأَمِ هِیَبِوِالَ نَیجَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِ یلِلَّهِ الَّذِ الْحَمْدُ
 

 :مقدمه

 باشد نیمهمان زم ،که صاحب عرش است یباشد / کس نیچن نیعالم ا ریتا تقد خواستیم خدا

 باشد نیروح االم دهید یماورا یساخت / که حت شیرا برا ییجا شیدر ساق عرش خو خدا

 باشد نیتا دست خودش در آست خواستیاز رخساره خود پرده بردارد / خدا م خواستیم خدا

 باشد نیا خواستیآن باشد، خدا م خواستیالنار والجنه / خدا م میحبه جنه قس یعل

 باشد نینقش نگ غمبرانی/ که بر انگشتر پ  ستین ینام خیدر پهنه تار ینام عل بجز

 باشد نیالمت  صحبت از حبل یوقت ستیمحکم در دل طوفان / به جز او ن زیدستاو ستیجز او ن به

 باشد نینقطه تو، نقطه چ یب کن و بگذار / که بعد از خطبه یالف راه یب یهاتا خطبه مرا

 

که امشب مجدداً فرصت به بنده داده شد تا در   نی. از ایگرام  انیسالم دارم خدمت تک تک شما بزرگواران، دوستان، خانم ها و آقا  عرض

 .کنم ارائهشما  یبرا یگری را در حوزه مجر یدیبتوانم مطالب مف دوارمیخوشحال هستم. ام اریخدمت شما باشم، بس

است که دوستان  یاالتؤقسمت اول پاسخ به س :خواهد شد هئبنده در دو قسمت ارا ضیعرا ،تان عرض کردمخدمت شتریکه پ  همانطور

و  کنمیم انیخواهد بود، ب دیمف یشتریب یجامعه آمار یآنها که احتماالً برا نیترمهم ،ت مطرح شدهسؤاال نیاند و من از بمطرح کرده

 پردازم. یم یگری در بحث اجرا و مجر انیاز زبان بدن و فن ب یکل ییها نکیکنسپس در قسمت دوم به ت

 

 :نیشیاز کارگاه پ سؤال  یبه تعداد  پاسخ

مجلس به طور مثال در  یموضوع کل کهیداد؟ در حال بیترت ویسنار توانیچطور م ریاست: در مورد مراسم غد نیچن نیا سؤال نیاول

 باشد ... یم یرابطه با کارشکن

 رینبوده است که در مراسم غد  نیمنظور به ا  یعنیباشد.    یم  ریدر چهارچوب غد  ریغد  امیها در اکه مراسم  دیتوجه داشته باش  زیعز  دوست

 ریواقعه سترگ و بزرگ غد  داشتیبه طور واضح گرام  امیا  نیها در امراسم  لیتشک  لی! دلدیصحبت کن  علیه السالم  در رابطه با تولد امام زمان

موضوع به شما  کیکه  یهنگام دییاست. توجه بفرما نیاز ا ریغ  یز یکه در بخش محتوادار بودن اجرا انجام شد، چ یباشد، اما بحث یم

کردن  دایپ  یوجوه مختلف را برا دیاست که با نیا ،رودیکه فکر من به سمت آن م یتریت نیاول ر،یمبحث غد نیشود، مثالً هم یداده م

 یگوش  کیکه    یامر تمام وجوه  یهمراه، در ابتدا   یها  یدر مورد گوش  ییارائه محتوا  ی برا  الکنم. به عنوان مث  یخوب بررس  یمحتوا  کی

 ،یوزن گوش ،یگوش زیاندازه و سا ،ید یال س تیفیآنتن، کبودن  فیضع ای یهمچون قو یوجوه .میکنیهمراه دارد را در ذهن مرور م

شکل  نیهم به هم ریهمراه هستند. غد یگوش رهیتحت دا ییمحتوا وهموارد وج نیو ... همه ا یاجتماع  یهمراه بر زندگ یمضرات گوش

 هدف  ریغد چگاهیبه آن هدف باشد. ه دنیرس یبرا ازیمورد ن یاز مجلس، به دنبال هدف و محتوا  شیروزها پ  یمجر دیاست. در ابتدا با

 ت،یآن، وال یو گستردگ ریدرمورد خود غد .مییسخن بگو یزیاز چه چ میخواهیم ریدر مراسم غد دید دیبا .کار است زیم ری! غدستنی

مراسم را  میخواهیم زیچه چ یرو دید دی. بایخیوجه تار ،علیه السالم امیرالمؤمنین تیشخص ر،یوارث غد تیشخص ت،یو وصا ینیجانش

باشد. مخصوصاً اگر در  یگرام یدستورکار مجر دیبه هدف با دنیرس یکردن هدف و سپس به دنبال محتوا برا نییتع نی. امیببر شیپ 

 یاز ابتدا تا انتها یاست و مجر یرساندن محتوا در دستان و فکر مجر فهیوظ یعنیبوده و  نتریسنگ یمراسم سخنران نباشد، بار مجر

ت و سؤاالاعم از  ،شودیکه برگزار م یمسابقه ا شود،می انتخاب که  یشعر شود،یکه خوانده م یو متن کندیرا دنبال م یمراسم هدف

که در  یفرد نیارزشمند است و اول اریمحتوا باشد و محتوا بس کیدر گستره  دیبا هانیا یتمام ،شودیکه خوانده م یلمتن توس ز،یجوا
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 یدر دستان مجر  یمهم  ازیامت  گریدارد. به عبارت د  یگفتمان با مخاطب را هم مجر  نآخری است و  یمجر  شود،یمخاطب حاضر م  یجلو

گفتارها  نیآخر یاست. و طبق علوم روانشناس یگفته در مراسم با تمام دغدغه ها و زحمت ها با مجر نیاست که آخر نیو آن ااست 

تأمل کند و  اریاز قبل فکر شده، بس یمحتوا  یاست که رو یمجر فهیماند. لذا وظ یم ادیرا در ذهن مخاطب دارد و به  ریتأث نیشتریب

 شودمی ارائهبرنامه ها  گریمطلب تحت عنوان د سیو سپس ب شودیم غازمطلع آ کیاز  یگفتار یویداشته باشد. سنار ییویبتواند سنار

 یهادگاهیدر د بندی جمع و میمراسم توسل داشته باش انیدر پا شهیهم می. ما عادت کرده ایو جمع بند یریگ جهینت کی انیو در پا

فکر  یاست اما کم یعال اریارتباط با حضرت بس یاباشد و نه به معن ختنیاشک ر ییتوسل به معنا کهنیتوسل است. با وجود ا تیاکثر

بتوان گفت   دیجشن ها باشد. شا  یبرا  یفراتر به دنبال خروج  یکم  دی. ذهن ها بامیمجلس باش  کیختم    یبرا  یگریو به دنبال راه د  میکن

را دم در  ادبودهایکه آن یبه جا هشکل ک نیجشن دانست. به ا انیپا یمتفاوت برا یدر خالل مراسم را به گونه ا ینییپا یایهدا یاهدا

 مراسم و یهمان تلنگر اصل ،شده هیتعب ادبودهای یکه از قبل رو یاکه نوشته شکلی آنها را در اواخر مجلس داده، به  م،یبده زانیبه عز

 ی سن طیو شرا فاوتمت یها گاهیو قطعاً در جا میباش نینو یهایرود. لهذا به دنبال مطلع و جمع بند یبه شمار م یمجر یجمع بند

جواب   دیشا  د،یداشته باش  یزیو اگر توسل حزن انگ  دی. به طور مثال اگر با قشر نوجوان باشردیپذیانجام م  یمختلف  یمختلف به شکل ها

جمع  وهیخانه به ش ایمدرسه  ای هینیحس ایمثالً در مسجد  ای. دیریکه در ذهن پرورانده شده را نگ نینو یرا نسبت به طرح یقابل قبول

مهم   ویکه داشتن سنار  منکنی و فراموش  میارائه مطلب باش  یبرا  دیجد  ییگفته شد تا به دنبال طرح ها  نای. همه ادیدار  ازین  یمتفاوت  یبند

 نکته است. نیتر

 

 یتوجه یمناظره و مباحثه باعث کسالت و ب جادیا یمطالب گاه یو پاس کار یدو مجر یبه نظر شما در خصوص اجرا دوم: سؤال

 شود؟  یریجلوگ دیشود؟ چگونه با ینم نیمخاطب

که  دیدو نفره را درک نکرده اند. دقت داشته باش یاحتماالً هنوز به طور کامل مبحث اجرا اند،دهیرا پرس سؤال نیکه ا یزیعز دوست

دو  یاجرا یبه معنا گریشود اما د لیبرگزارکننده به مناظره تبد قهیبه سل تواندیبشود. م لیبه مناظره تبد ستیقرار ن هیدو مجر یاجرا 

از  ی! قسمتردیقرار بگ دیمناظره نبا گاهیکه محتوامدار است، درجا یهستند. مجر یدو مجر هر ،هیدو مجر ینخواهد بود. در اجرا هیمجر

مطالب   یکارپاس  های مجر  ه،یدو مجر  ی. در اجرا ستیهمه مدت برنامه ن  ی. اما الزاماً به معناستین  یبرنامه به مناظره گذرانده شود، مشکل

مخاطبان  نیدر ب گرید یمجر ،سن است یرو یمجر کیکه  یدر هنگام یحت یگاه .دهندیکار انجام م گریکدیدر مسابقات با  .دارند

. لذا دیکه ممکن است شما دوستان به کار ببر  گرید  یهاتیو خالق  کندیصحبت م  نمخاطبی در دست دارد و با    یگرید  کروفونیاست. م

با   شوند،یوارد سن م  یامر که دو مجر  یکه از ابتدا  دیریرا در نظر بگ  یطور مثال مجر  هبار اجرا شود. بمناظره باشد و کسالت  ستیقرار ن

در  تیو در نها شودیم یریگیو مرتبط با جشن پ  نیمخاطب یو ادامه بحث در جلو شوندیکه از قبل در حال انجام بودند وارد م یبحث

انواع  یگها همه نیکنند. و ا یریگجه یو نت یندجشن را جمع ب لانجام شده از ابتدا و در خال یکنش و واکنش ها نیمجلس ا انیپا

و  ردیصورت بپذ ویفکر و سنار شیآن از پ   یکرد که برا یر یاز کسالت بار بودن جلوگ شودیم یاست و تنها وقت  هیدو مجر یمختلف اجرا

 شده باشد . یزیاز قبل برنامه ر

 

 ،شودمی که به صورت زنانه برگزار یجوانان و مخصوصاً در مجالس نیسن نیزمانه و ب نیدر ا ،که مطرح شد ینینشگرده سوم: سؤال

 یمحدود  تجمعی  و  شود در سطح گسترده گرفته    غاتیامکان تبل  شودیباعث م  ،میافراد بشو  نیمانع از ا  میکه اگر بخواه  دهدیرخ م  اریبس

 .دیکن یمقابله معرف یبرا یگریداشت. پس خواهشمندم راه د دفقط حضور خواهن شهیهم

از حضور   یریجلوگ یعنوان صحبت جلسه گذشته به معنا چیکه به ه دیهستند اما توجه داشته باش حیصح یهمگ دیکه ذکر کرد ینکات

 نکهیا یکه علت اصل دیو دقت کن دی. بدانمیکن لتریرا ف نیگونه مخاطب نیکه ا میندار یاجازه ا نیما همچ قتیدر حق .ستیافراد ن نیا

 یافراد با محتوا  یفکر  یعدم همراه  دهند،یم  لیرا در گوشه مجلس تشک  یگریو مجلس د  دنشویمجلس جدا م  ازافراد در اواسط برنامه  

با انواع مختلف  دی. شما بادیکن تیو فعال قیتحق یسشنامخاطب علمو  نهیزم یرو دیبا یمجر کیبه عنوان  زانیبرنامه است. شما عز

به دنبال شناخت مخاطب ها  م،یریگیسن قرار م یرو یامر که به عنوان مجر ید از ابتدایبا یعنی. دیافراد متفاوت آشنا باش اتیروح

در علم مخاطب   یمتفاوت  یولو اندک و در همان زمان کم. دسته ها  ؛میقرار ده  یمختلف مخاطب شناس  یهاو آنها را در چهارچوب   میباش
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عدم شناخت  ،ینیعلت گرده نش نی. پس اولگریبودن و موارد د یسلم ،یبصر ،یسمع ایوجود دارد: درونگرا و برونگرا بودن و  یشناس

انتخاب و  یها را به گونه ابرنامه تواندیم رد،یشناخت صورت پذ یچرا که اگر به درست  .از مخاطب خود است یمجر یدرست و کاف

 افراد دیاو را جذب کند. به طور مثال نبا حشود و به اصطال یننشیگرده از مانع و کند همراه خود با را افراد از دسته آن تا ببرد  شیپ 

 حالت از مسابقه، مثالً یاو به هر بهانه دیسن دعوت کن یآنها را به رو دیبلکه با د،کنی رها خود حال به مجلس طول در را درونگرا

پرجنب و جوش   اریافراد بس  نگونهیا   رایز  .ندیبنش  یصندل  یرا بر رو  یکه ساعات  یبصر  یانتظار داشت از فرد  دینبا  ایخارج شود.    درونگرایی

 گرید یزیهنگام صحبت کردن فکرشان به چ نند،یشیخود نم یسرجا .رودیدنبال ماجرا م یشان به سمتهستند و در هر لحظه ذهن

تا در اواسط برنامه از  دیداشته باش شانیفکر شده برا شیاز پ  ییترفند و ماجرا دیافراد با خود با نیا یهمراه یکه برا مشغول است

با  ایکه خسته و کسل هستند  یانیدانشجو ایمدرس در ورود به کالس با دانش آموز  کیکه  یبا شما خارج و دور نشوند. هنگام یهمراه

هم از  شکل که از مخاطبان خود بخواهند همه با نیبه ا .روش استفاده کنند نیاز ا توانندیم ،شودیمواجه م کنند،ینم یدرس همراه

 با مدرس همراه شود شتریتا مخاطب ب کندیکالس کمک م محدود و خشک ینرمش در فضا نهمی! دهند انجام و نرمش  دهجا بلند ش

نرمش کردن، استراحت دادن و  .دیهر قشر از مخاطب در ذهن داشته باش یبرا دیبا زانیهستند که شما عز ییهادهیا یهمگ هانی... و ا

هستند که هرچند  ییها دهیا یکه مخاطب از محتوا دور نشود و ... همگ یبرنامه در حد لدر خال قهیدق ۱۰ یال ۵به مدت  ییرایپذ

 .کنندیکمک م اریکوچک اما در جذب مخاطب به ما بس

 و  ارتباط مؤثر ،یمخاطب شناس یهادر دوره زیعز انیمجر شودیم هی است که توص یدوم در بحث علم، ارتباط مؤثر در روانشناس مورد

 شرکت کنند. ینیچن نیا های دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سر  کیخودش    اتیدر ذهن و اخالق  یاست که هر فرد  نیا  د،یکنیدر بحث ارتباط مؤثر همان طور که در عکس مشاهده م  یاصل  قاعده

خود را  یذهن یهالتریبتواند ف دیها را جذب کند، باباشد و آن دیمخاطب مف یاش برامباحث خواهدیم یدارد که اگر مجر ییهالتریف

گام اطالعات به  نیشود. در انتقال اطالعات در ذهن مخاطب، در اول کیباشد که مبادا تحر نیبه دنبال ا دیبا تبشناسد. و بعد از شناخ

خودش است    یفکر  نشیاطالعات در راستا و چ  ایآ  ندببی  کهاست    نی ا  یفرد در جستجو  کهی به طور  کندیمخاطب برخورد م  یذهن  لتریف

گفته  یزیچ نیهمچ یکه فرد شودیو خب ثبت م شودیاطالعات داده م لیاجازه ورود به مغز و محل تحل ،راستا باشندهمنه. اگر  ای

گفتمان  یلیکه به مرحله تحلاز آن شیپ  یعنی .شوندیاطالعات در همانجا حذف و پاک م ،باشد یفکر یاست. اما اگر در خالف راستا

و اطالعات   میفرد آن مفاه  قتیو در حق  «!شودیخارج م  گریگوش وارد و از گوش د  هیاز  »المثل    یشما برسد، در همان ابتدا پاک شده و ف

ال مث . بطورمینشو  ریس  نیبا ا  یو مانع ادامه همراه  مینکن  کیمخاطب را تحر  یذهن  یلترهایکه ف  میتوجه داشته باش  دبای  لذا .زندیرا پس م

خاص   یباشد و با ترفندها  فینرم و لط  اریبس  دیبا  ،است  ازیاگر ن  ایاز مذمت جوانان گفته شود و    دیکه مخاطب ما جوان است، نبا  یهنگام

شده و  کیتحر لترهایو ف زندیمخاطب جوان از همان لحظه جا م د،یها صحبت کنرک از مذمت اریاگر در همان ابتدا بس رایشود. ز انیب

 نیز حتماً اتفاق افتاده است که در حیخود شما ن یجوان اصالً به بحث شما گوش نخواهد داد. برا ،اطالعات شما هرچند درست باشد

 ادیبه ورزش ندارند را به  یارتباط چیکه ه یاخبار ۹ ،اخبار گوش داده شده ۱۰از  ،دیباش یدادن اخبار اگر به دنبال اخبار ورزش گوش

است و از   دهینرس شما یمغز لیاما به تحل دیادهیشن گریبه عبارت د .دیهست یچون شما به دنبال اخبار ورزش .دیو گوش نداد دیآورینم
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 گرید یمثال ای. دیا دهیکه نشن دییگویشود، م سؤالاخبار از شما  ۹از آن  یکی با رابطه در علت اگر نی نگذشته است به هم یذهن لتریف

 هاخانم یذهن لتریف رایز .در مراسم زنانه به خاطر داشته باشد که در مورد سن خانم ها صحبت نکند دیسن با یکه مجر بیترت نیبه ا

 یها تیتوجه کردن به قوم یذهن یلترهایاز ف گرید یکیبا شما همراه نخواهد شد.  گرید ،شود سؤالرابطه از آنها  نیاست و اگر در ا

 اریبا تعداد بس یکه برنامه ا یبه طور .داشته است یشده و عواقب نه چندان دلچسب دهید یعموم یهامختلف است و بارها در رسانه

افراد آن   یذهن  لتریباعث شده که برنامه در ف  یبا قوم خاص  یبا شوخ  ح،یدرست و صح  یو حت  رعمدیغ   یحت  یاتفاق  یمخاطب در ط  یباال

افراد  نینکته بزرگ و خوب از دسترس ا یادیعمد و کوچک تعداد ز رینکته غ  کینشود. تنها به علت  دهید گریحذف شود و د تیقوم

 شد. خواهندبا آن برنامه همراه ن گریو د شودیخارج م

 

 :میکنیاشاره م   ینیاز گرده نش  یریجلوگ  یبرا  گریبخش به چند راهکار د  نیا  در

 شیکه از پ  دهدیم  اجازه را به شما  نیا  قتیدر حق  یچرا که صندل  .میدر مراسم حتماً استفاده کن  یاست که ما از صندل  نیراهکار ا  نیاول

و هرجا که بخواهد  ندیبنش خواهدیکه م ییو اجازه را نداشته باشد که در هر جا ییتوانا نیو مخاطب ا دیکن نییمخاطب را تع گاهیجا

و  کندیاز مجلس مشخص م شیو مکان مخاطب را پ دهدیم نشیبه مهمانان شما چ یلذا صندل .خودش جمع کند وررا به د یافراد

مشخص خواهد بود و  زیهر فرد ن یو جا شودمی داده شماره ورود شده و به افراد در هنگام  یگذارشماره هایشده که صندل دهید یگاه

 گاهیجا دیمراسم مختلط است و با نکهیا ایافراد نباشند  گرید دنیتا مانع د نندیسن بنش یجلوکه در  میمثالً به افراد قدبلند اجازه نده

 باشد. دیمف اریبس تواندیم صندلی شماره .جدا باشد گریکدیاز  انیها و آقاخانم

مان برحسب دلخواه  ،شوندیکه وارد مجلس م یشکل که افراد نیبه ا یبندشوند. گروه یبندگروه نیاست که مخاطب نیا گرید راهکار

 دیتوانیشما م  :دارد  یژگیچند و  یبند. گروهمیاز آنها استفاده کن  میتوانیمختلف مراسم م  یهاو در مسابقات و قسمت  میکنیم  یبندگروه

بودن  آشنا نیچون هم .دیرا از هم دور کن ندیآیشناخت دارند و دوست هستند و با هم به مراسم م گریکدی از قبل از عضاًرا که ب یافراد

از ادامه دادن  متأسفانهخود را هم  انیمجلس دور شوند و اطراف یشود و از محتوا  ینیباعث گرده نش تواندیم گریکدیو نشستن کنار 

 است. ینینشاز گرده یریجلوگ یهااز روش یکیهم  یلذا گروه بند .کنندیبا برنامه دور م ییمحتوا

از مجالس شاهد  یدر بعض یعنی .مسلط باشد نیبر کل مخاطب یستیبا یاست که مجر نیا ،است تیاهم زیحا اریکه بس یسوم راهکار

 ستندین  یمجر  ررسیاپن هستند، در ت  ایکه بر فرض پشت ستون    نیاز مخاطب  یقسمت  ایو    یمیسن است و ن  یرو  یکه مجر  میهست  نیا

 بپردازند. ینینشاز محتوا فاصله گرفته و به گرده یتافراد به راح نیا که شودیو باعث م

 ای گونه به صدا ها از مراسم یاریکه در بس میهست نیشاهد ا متأسفانهبه همه مخاطبان است.  دنیرس یصدا برا میچهارم تنظ راهکار

اگر از  یبا ما محروم شود. حت یمخاطب از همان ابتدا از همراه شودیمجلس برسد و باعث م ینشده که به طور واضح به انتها میتنظ

 .دهدنمیبه او  یاجازه همراه یخستگ گریاز اواسط مجلس به بعد د ،که بشنود دابتدا مخاطب تالش کن

 یلی. در خشودمی مخاطب  یدر صحنه است که مانع از همراه  ینداشتن صحنه و نور کاف م،یها شاهد آن هستکه در مراسم  یگرید  اتفاق 

 دهینشده است. سن باعث د  هیتعب  یمجر  یبرا  گاهیقرار گرفته است و سن و جا  نیسطح با مخاطبهم  یکه مجر  شودیم  دهیاز مراسم ها د

هم باعث   یتسلط خودش دارد و نور کاف  ریرا ز  نیهم مخاطب  یو مجر  ندیبیمسلط بر خودش مرا    یمجر  خاطبو م  شودیم  یشدن مجر

 کاسته شود. یو از عدم همراه ندیرا واضح بب یمخاطب مجر شودیم

ها خانم  برای  است،مرد    یجدا هستند و مجر  یهستند و به طور مثال با پرده ا  ونیها و آقاکه خانم  یعنوان مورد پنجم حتماً در مجالس  به

علم  یکه در کنار مورد قبل رایز .گذاشته شود شیخانم هم به نما نی مخاطب یو سن برا  یشود تا مجر هی پروژکتور ته دئویو ای ونیزیتلو

 ییهااست که تعداد عصب نیبه خاطر ا نیو ا شودیزبان بدن منتقل م قی% از کالم از طر۵۵اثبات کرده است که دست کم  یروانشناس

ارتباط دو نفر  یچشم را برا اهمیت نیو ا رودیاست که از گوش به مغز م ییهااز تعداد عصب شتریب اریبس ،رودیکه از چشم به مغز م

بزرگوار   انیربه مج  شودیم  شنهادیبودن ارتباط دارد. پ   قیدر محکم و عم  یادیز  اریبس  ریتأث  یدارید  ارتباط  لیدل  نیو به هم  دهدینشان م

داشته  گاهیشود، هم جا دهی% انجام شود که هم مخاطب د۱۰۰که به صورت  دیکن متنظی یرا به گونه ا نیبا مخاطب یداریکه ارتباط د

 .ندیرا بب و هم مخاطب شما اشدقرار داده شده ب یهم نور مناسب د،یباش
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حرکت کند و راه برود و  نیمخاطب نیدر خالل برنامه در ب تواندیم یاست که مجر نیا ینینشاز گرده یریجلوگ یبرا گرید شنهادی*پ 

 ینکته که برا نیبه ا میگردیاست و باز برم میسیب کروفنیم ،داشتن ادیسن نباشد و الزمه داشتن حرکت ز یالزاماً به طور مداوم بر رو

 کی میسیب کروفنیدر کنار م نیکار خود را به همراه داشته باشد. و همچن یتخصص لیوسا دیبا یمجر خصش یتخصص یگر یمجر

از   یاتمام باتر  ایبه علت دورشدن از مرکز  میسیب  کروفونیاوقات م  یچون تجربه ثابت کرده که گاه  .دیهم داشته باش  دارمیس  کروفونیم

 کروفون یاز م  دارمیس  کروفونیم  یصدا  نیشده باشد و همچن  ینیب  شیاز قبل پ   نیگزیجا  نوانبه ع   یکروفونیاست که م  ازیافتند و ن  یکار م

 تر است. تیفیبا ک اریبس میسیب

 

 یبخش مسابقه در جمع یباشد. به طور مثال برا یسن یهاهمه گروه یبرا یمجر یمحتوا و طرز اجرا دیکن یسع نکهیا یمورد بعد *

 با هر دیکه بتوان دیکن مسابقه در سطح نوجوان برگزار کیسطح بزرگسال و  مسابقه در کیکه هم بزرگسال و هم نوجوان حضور دارند، 

 نیشتریبا هم ارتباط دارند و ب  ماًیمستق  یاز برنامه باشد که مخاطب و مجر  یمسابقه تنها قسمت  دیکه شا  رایز  .دیدو قشر ارتباط برقرار کن

 .دیتنوع در مسابقات داشته باش ،یسن های رده تا به تعداد دیپس تالش کن .داشته باشد یمجر تواندیرا م ریثأ ت

 

 ریها را درگتا آن دیکن جادیرا در ذهن مخاطب ا یاجرا سؤاالت نیدر ح دیتوانیم ،ینینشاز گرده  یریجلوگ  یو به عنوان مورد آخر برا *

 و امکان دارد سؤال هوش باشد. ستندین یسؤاالت الزاماً مذهب نیکند. ا

. قطعًا و بطور حتم میاستفاده کن م،یخودمان و مخاطب بهره ببر لیکه باعث شود از تمام پتانس یاز هرگونه کار یبه طور کل پس

 .دیبرقرار کن دیبا مخاطب ارتباط مؤثر و مف دیتوانیاتفاق نخواهد افتاد و م ینینشگرده

 

که جذاب هستند اما به طور  ریمثل لوازم التحر ییها هینوجوانان از هد یبرا زهیجا یاست اگر برا حیبه نظر شما صح ایآ چهارم: سؤال

 گونه فضا شوند؟ نیمند به اعالقه شتریتا ب مینشدند، استفاده کن هیته یمراسم مذهب ای ریغد یبرا ژهیو

 یبطور مثال در جشن  .دیهدف داشته باش  زیکه از جوا  دیاما توجه کن  دیاستفاده کن  رینوجوانان از لوازم التحر  یبرا  دیتوانیحتماً، شما م  بله

  ک ینزد یبرا» آن نوشته بود یروبود که  زانیآو یداده شد که به بند آن کاغذ شود،یآلوده استفاده م یاستفاده در هوا یکه برا یماسک

هر  ایو  میهم هدف داشته باش رهایلوازم تحر یبود. برا یتلنگر خوب نیو ا «!یها به دور باش یاز آلودگ یلیاز خ دیشدن به امام زمانت با

را به مناسبت مراسم و جشن   زیشود و جوا  یداریمخاطب جذاب باشد، با هدف خر  یتواند برا  یو م   دیکن  یم  یداریکه خر  یگرید  زهیجا

 مربوط کند.

 

 تیفیکمتر اما با ارزش و ک یبا تعداد ای میکن شتریمسابقه را ب هیبودجه تعداد هد یبه نظر استاد گرانقدر با مقدار مشخص پنجم:  سؤال

 !کند؟یم جادیا یعالقه مند نیدر مخاطب شتریب کیکدام  م؟یکن هیته شتریب

تعداد  اما د،یایب ترنییپا یکم تیفیبرحسب ک شودیم هیتوص هیهد یشتریتعداد ب یداریخر ،ینظر بنده و تجربه و علم روانشناس به

به دست داشته باشند.  ادبودی ریاز غد نیاز مخاطب یشتریمنظور که تعداد ب نیبه ا .میقرارده هیرا تحت پوشش هد یشتریب نیمخاطب

را  زهیو جا ادبودیکه  یگرید یهر جا ایدر افراد خواهد داشت. هرگاه مخاطب در منزل  ییسزابه ریتأث ریاز غد ادبودیکه  دیفراموش نکن

به  کهنیولو ا ؛فتندیب ریغد ادیبه  یشتربی افراد تا  ردیانجام بپذ یپس چه بهتر که در منازل متعدد .افتدیم ریمراسم غد ادیبه  ند،یبیم

 کاسته شود.  زیجوا تیفیاز ک یعلت تعداد کم

 

 :انیفن ب  رامونیپ  ینکته کل  چند

 یم ادیاما نحوه گفتن آن را به  کنندیفراموش م ،دییگویرا که شما م یمردم حرف» است که نیو زبان بدن ا انیقاعده در فن ب نیاول

مخاطبان مجذوب   کهی به طور  دیدهیخود را پرورش م  یصدا  یقیموس  ییتوانا  بایتقر  د،یکن  دیبر کلمات و جمالت مختلف تأک  یآورند! وقت

گفتار خودتان را پرورش  یقیاصطالح موس و به دیده یانجام م ینات یکه شما بر نحوه گفتن خودتان تمر یوقت «.شوندیشما م امیپ 

در ذهن مخاطب  ،دیاکه ارائه داده ییو محتوا انیکه ب شودیاه خواهد شد و نحوه گفتار باعث ممخاطب با گفتار شما همر د،یدهیم
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و سطح   ضیاوج و حض  یرا امتحان کنند. سطح ها  ییمختلف صدا  یهاو سطح   دینکن  تسطح از صدا صحب  کیدر    دیکن  یلذا سع  .ندیبنش

بودن در اجرا،  ضی. در کنار اوج و حضدیبرس انیدر فن ب بهتری سطح به کمک کند تا تواندیها مبر واژه دیتأک نیمتوسط صدا و همچن

 .است  یاهمیت زینکته حا زیجمله ن کیاوج و فرود در 

 

« بلند صدای»  و «کردن صحبت بلند»کردن و اشتباه گرفتن  ادیبا فر انیاز مجر یاشده عده دهید متأسفانهاست که  نیا یبعد مورد

بلند و گوش خراش  اریبس ی. صدامیاست که در بخش قبل به آن پرداخت ییلترهایاز ف گرید یکی نیو ا دهندمی آزار را مخاطب گوش

)!( زدن. توجه داشته  ااااادیبلند صحبت کردن و فر نیتفاوت وجود دارد ب اری. بسکندیشما محروم م ییمحتوا امیپ  دنیمخاطب را از شن

که به مرور زمان   طلبدیم  یاریبس  نینکته تمر  نیو ا  دیبلند صحبت کن  دیبلکه با  .دیبزن  ادیفر  دیعنوان نبا  چیکه در هنگام اجرا به ه  دیباش

 .دیعمل کن یتتفاوت واقف شده و به درس نیبه ا

شما در جمالت  یمعنا است که وقت نیاستفاده از کلمات مترادف است. به ا کند،یکه در جذب مخاطب به شما کمک م یبعد کیتکن

. به عنوان دیآن مفهوم را در ذهن خود پرورش داده باش یمترادف برا نیچند ستیبا یم د،یمفهوم استفاده کن کیاز  دیخواهیخود م

تنها از کلمه   یمفهوم شاد  انیب  یبرا  وستهیاستفاده کند، اگر در جمالت پشت سر هم بطور پ   «شاد»  کلمهقصد دارد از    یمجر  یمثال وقت

 انیب یکرد برا یسع دینداشته باشد. لذا با ییوایو ش ییبازی گریبرود و کالم د نیکالم از ب یقیموس شودیاستفاده کند، باعث م «شاد»

. گریکلمات د  یلخی  و  «مفرح»  ،«خشنود»  ،«خرسند»  ،«خوش »  کلمات  مثل .را در ذهن داشته باشد  یگریکلمات مترادف د  یمفهوم شاد

 نی به خاطر آورد. ا توانیرا م «سالم» ، «درست »، «صحت»، «سالمت» ، «خوب»همچون  ییهامترادف «بهبود»کلمه  یبطور مثال برا ای

 باشد. دیشما مف یو پرورش جمله ساز تیو مخاطب به واسطه تقو اشم نیب یقو اریبس یارتباط جادیشما و ا انیدر ب تواندیم نیتمر

 

 زبان بدن:   رامونیپ  ینکته کل  چند

که به علت  شودیمنتقل م ندهیزبان گو قی % از انتقال محتوا از طر۵۵گفته شد، زبان بدن از آن جهت است که  ترشیطور که پ  همان

خواهد داشت.  یتریقو اریبس ریثأ ت لیدل نیبرابر اعصاب از گوش به مغز است و به هم ۲۲است که تعداد اعصاب از چشم به مغز  نیا

 .شودیم یحرکت دست، نگاه و حالت صورت بررس رکت،ح طهیزبان بدن در چهار ح

 

 در زبان بدن:  حرکت

با  زیر یاست و برعکس گام ها حیحالت صر انگریب نیداشته شود و ا بلند، کمر راست و سر باال نگه ییهاگام دیدر هنگام اجرا با *

 .ردیگیسن قرار م یکننده مراسم بر روبه عنوان اداره ی. مخصوصاً که مجردهدینشان م ریپذ بآسی و ترسو را فرد ،قوز کرده یهاشانه

 روی بر ،دارد که در دست یبا استفاده از خودکار یشده که مجر دهیاست و د قراریسن ب یبر رو یکه مجر شودیمشاهده م یگاه *

 نگونهیشود ا یبر مخاطب، سع یرکافیگذاشتن تأث یاست. برا یاسترس و اضطراب مجر هرفتارها نشان دهند گونهنیکه ا زندیم بونیتر

 در اجرا برطرف خواهد شد. اریبس یهابر اعصاب و تجربه و تسلط اریبس نیاتفاق با تمر نیکند که ا دایپ  لیتقل یرفتارها در مجر

در  جیاشتباه را  کی متأسفانهکه   کندیم  هیتک  بونیتر  ای  واریبه د ،توجه داشته باشد  کهنیبدون ا  یشده که مجر  دهیاز اوقات د  یاریبس  *

 زهیو انگ  ییتوانا  ستادنیا  برای به مخاطب القا خواهد کرد که من    کند،یم  هیتک  ییبر جا  یکه مجر  یاست. زمان  انیها و مجرسخنران   نیب

 ارتباط با مخاطب را ندارد. یبرقرار یالزم را برا یپارامترها یمجر نکهی! و ادارمرا ن یکاف

راست قامت و افراشته به مخاطب القا   ستادنیاست. حالت ا  یمجر  ستادنیراست قامت ا  شود،یاز نکات که به مخاطب القا م  گرید  یکی  *

را با ابهت  یپروا، مجر یژست مطمئن و ب کیاگر کوتاه قد باشد، گرفتن  یحت .با اعتماد به نفس و موفق است یانسان یکه مجر کندیم

 نشان خواهد داد.
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 دست در زبان بدن:   حرکت

که حرکت دست  دیتر کرد. توجه داشته باشمخاطب راحت  یفهم مطالب را برا یدارید یژگیبا استفاده از و توانیبا حرکت دست م *

 ی است. پس از آن خوددار  یاز اضطراب و استرس در مجر گرید ییهانشانه ینیو دست زدن به ب گریدست د دنیگوش، مال دنیمال یبرا

 شود.

 دیدر بدن تول نیاز استرس است. هورمون آدرنال ییرها یبه نشانه تالش بدن برا یدر علم روانشناس زیدست ها ن قراریتکان دادن ب *

 فرار از آن است.  یبرا یحرکات تالش نیکه ا شودیم

با  یدر ارتباط مجر تواندیاز اضطراب است که م گرید یاهم نشانه یحلقه در انگشت، ساعت مچ راهن،یپ  نیبودن با سرآست ریدرگ *

 سوء بگذارد. ریها تاثآن یمخاطب و همراه

هستند و احتمااًل در آن  یا هیقض یبرا یحلاست که افراد به دنبال راه نیها نشان از اموها و فرو کردن دست نیدر ب دنیدست کش *

 است. دیپررنگ در داشتن ترد یانشانه نیچه کار انجام بدهند و ا دیکه با دانندیلحظه نم

 یاز لحاظ ادب  شوند،یها به پشت قالب مکه دست  ی. الزم است گفته شود هنگامکنندیها در پشت سر قالب مدست  انیز مجرا  یاعده  *

از لحاظ  یول کندیم جادای را یکامالً مثبت یادب دیمحتوا، د انیدر هنگام ب یدو مفهوم کاماًل متفاوت را دارد. از لحاظ ادب یو روانشناس

از  یاریدرصد بس بیترت نیو بد کندیابزار مهم در زبان بدن از خود محروم م کیها را به عنوان دست یو زبان بدن مجر وامحت انیب

 .کندیرا از مخاطب دور م شود،یم جادیتوجه به نگاه مخاطب و حرکات دستان شما ا با یداریانتقال محتوا که از لحاظ د

 جادای  مخاطبان از خود در برابر  یمعنا است که سد محافظت  نیبد  نیو ا  میآور  یبدن م  یها را به جلودست  ،میمضطرب هست  کهیهنگام  *

و انتقال محتوا و ارتباط مؤثر با مخاطب را دچار  کندیرا از مخاطب دور م یحرکت دست به سمت جلو و ثابت است، مجر ی. وقتمیکن

حرک دست در هنگام اجرا استفاده  کیو از تکن دیت بدن به صورت قالب شده نگه ندارپش ایرا در جلو  هادستلذا هرگز  .کندیخلل م

 یو سخنرانان  انیشده که مجر  دهید  یشما. گاه  امیجز حرکت دست مرتبط با محتوا و پ   ستین  یز یحرکت دست که چ  یاصل  دی. با کلدیکن

ها نه تنها به انتقال حرکت دست  نیا  دی. شاستندیها مرتبط با محتوا نحرکت  کهیحال  رد  ،اجرا دارند  نیدر ح  یادیز  اریکه حرکت دست بس

 شما بشود. امیپ  افتدری در مخاطب ذهن یشانیبلکه باعث پر ،بهتر محتوا کمک نکند

که از لحاظ  ردیگیکه آرنج به طرف خارج از بدن قرار م ستندیا یم یو طور رندیگیخود را به کمر م یدست ها انیاز مجر یعده ا *

عمل ناآگاهانه در  کی که عموماً «!ریمخاطب از من فاصله بگ»معنا است که  نیبه ا ،کندیکه به مخاطب القاء م یو حس یروانشناس

حالت  نیتأمل و تفکر، ا برای فرصت جادیبه علت ا یحت ،فاصله گرفته شود یطیاز مح دیبا شودیاحساس م هاست و هرگاه ک یگریمجر

و  میانتقال مفاه یافراد به خود شخص است که قطعًا برا گرید یکینزد لی. نشان از عدم تماشودیم جادیرا به صورت ناخودآگاه در بدن ا

 است. طرناکو خ یجد اریعامل بس کیارتباط با مخاطب 

. تمام رندیگمیصورت    یخود را بر جلو  یاجرا دست ها  نیسخنران در ح  ای  یشده مجر  دهید  یگاه  پوشاندن صورت است.  یمورد بعد  *

و  اندازدیو مخاطب فاصله م یمجر نیژست ب نیرا دارد که ا «شکه شدم!»مفهوم  ند،یرا نب یصورت مجر یحالت که مخاطب جلو نیا

 باز هم دچار اختالل خواهد کرد. بقطعاً ارتباط مؤثر را با مخاط

 در زبان بدن:  نگاه

 یژگیو ۳ یدارا یستینگاه با نیو ا شودیکمک به انتقال محتوا، نگاه گفته م یاز چشمان در راستا یوربهره یزبان بدن به چگونگ در

 یمجر گاهیجا .دور باشد دیاو نبا درسیاز د چکسیکه ه یهمه شمول بطور نگاهی. به سمت تمام مخاطبان باشد دیبا یباشد: نگاه مجر

انتقال محتوا استفاده   یبرا  یاگر از ابزار  یمجر  نکهیباشد که هرگونه حرکت و اتفاق را بتواند تحت نظر خود داشته باشد و ا  یابه گونه  دیبا

از مخاطب به دور باشد.   ینگاهش به مدت طوالن  یستیاست، نبا  گریهر برنامه د  ایانجام مسابقه    نیدر ح  ایپروژکتور و    دئویمثل و  ،کندیم

 دارد. یخصوصب گاهیبدن جا نلهذا نگاه در زبا

 صورت در زبان بدن:  حالت

تالش شود  دبای است: اهمیتنکته حائز  ۳مورد هم  نیکه در ا شودیانتقال محتوا گفته م یاز عضالت صورت برا یوربهره یچگونگ به

دارند و از عضالت صورت   یصورت خشک  انیاز مجر  یکه بخش  میسفانه شاهد هستأ شود. مت  یبرداربهره  امیانتقال پ   یکه از تمام صورت برا

 شیپ   یاصورت به گونه  یعضالن  یهابا استفاده از نرمش دیکن یلذا سع  .کنندیو حاالت مختلف به مخاطب استفاده نم  هایژگیو  انیدر ب
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 .میاحالت و گفتار انتخاب کرده کی نیب یکه برا میرا مدنظر دار یاوقات حالت صورت یگاه .دیریاحساسات بهره بگ انیب یکه برا دیبرو

 « یحالت صورت برخالف پنداشته مجر»تحت عنوان    نیکه ا  شودنمی  القاء  مخاطب  به ،میدر نظر دار اکه م  ینکته و احساس  متأسفانهاما 

 اریاخت یگفتار یها یژگیهرکدام از احساسات و و یحالت صورت مرتبط برا نیتمار یبا برخ یفرد مجر ستیبا یکه م شودینام برده م

. ندیکه مخاطب آن را بب ستین یاحاالت به گونه یعنی .ماندیدور م اطبعضالت صورت از چشم مخ راتییاز حاالت و تغ یاریکند، بس

هم  یگر یباشد که در بحث مجر زیآماغراق  دیکه حرکات شما با شودیم یرادآوی گرانیبه باز شینما یدر شاخه زبان بدن در اجرا

 .مودهرچه بهتر استفاده ن انیدر ب یژگیو نیاز ا توانیمهم است که م اریحاالت صورت بس

 :یگریدر حوزه مجر شرفتیپ  یبرا  نیتمر  یتعداد

 «از کجا شروع کنم؟»است که  نیا د،یآ یم شیدر حوزه اجرا پ  نینو یرهایمس جادینگرش و ا رییتغ یکه در ذهن اکثر افراد برا یسؤال

 .شودیبه شما داده م نیتمر نیچند

محتوا   انیخود به ب  یبه صورت حفظ و با استفاده از واژگان و معلومات ذهن  دیبخواه  کهن یاست. قبل از ا  یمتن خوان  نیتمر  ن،یتمر  نیاول

مشدد  ض،یاعم از اوج، حض انیفن ب یها کی. تکندیکن ادهیخوانش متن پ  یو زبان بدن را بر رو انیفن ب یهاکیتمام تکن د،یبپرداز

 کرد. ادهیمتن پ  یبر رو توانیمو ... را  یخوان

 انیب زبان بدن و فن خواهدیکه م یو شخص یمعنا که فرد مجر نیرفت. به ا دیبا یخواننه ییبه سراغ آ یخوانشدن به متناز مسلط بعد

که   دهد  یخود ارائه م  یرا برا  انیفنون زبان بدن و فن ب  هیو کل  ردیگیقرار م  نهیدر مقابل آ  یخوانبعد از تسلط کامل بر متن  رد،یرا فرا بگ

از  تواندیمختلف م یهادر حوزه نیتمر نی. چرا که ابرندینام م ،نقاد که خود فرد است نیبهتر یتمام حرکات برا یاز آن با عنوان اجرا 

که در   یهنگام  یول دیرا مدنظر دار  یحالت صورت خاص  د،یدار  ازیاز خنده که در اجرا ن  یادر گونه  دیزبان بدن رفع اشکال کند. تصور کن

. ستیلبخند اصالً مناسب و درست ن  نگونهیکه ا دیشویمتوجه م  ،بنددیو آن مدل از خنده بر لبان شما نقش م  دیریگیم  رقرا نهیمقابل آ

منتقد  نی... و خود فرد به عنوان بهتر تان گفته شد: مثل حالت اخم، تعجب وخدمت نیشپی از حاالت صورت که در بخش یاریبس ای

 آل برسد. دهیبه حالت ا تواندیاحسنت م نحو به خود را اصالح کند و  تواندیم

فقط   یزیاست که در هنگام گفتن چ  نیاز معضالت در امر اجرا ا  یکیاست.    یخوان  ندهیآ  ،یخوان  نهیو آ  یبعد از متن خوان  نیتمر  نیسوم

 ،ندیبگو  دیکه با  یشان به ساختار جمله بعدکه در هنگام صحبت ذهن  یبطور  ،نبوده  ینکته در افراد بصر  نی. امیکنیفکر م  زیبه همان چ

از هم  یپله و وهله زمان کیکردن  گفتار و فکر یبندزمان یعنیشود.  جادیو ا تیکامالً ترب یژگیو نیا یدر هر مجر دیامتمرکز است و ب

. میبخوانم و بگو خواهمیچه م نکهیتمرکز بر ا یاست برا ینیو تمر شودینام برده م یخوانندهیآ نیفاصله دارند که تحت عنوان تمر

همزمان با خوانش متون، تفکر و نگاهتان بر جمله بعد و گفتار در  که یبطور ؛دیمتن شروع کن یاز رو بتدارا در ا نیتمر نیا دیتوانیم

 شود،یصدا که بعضاً استفاده م دنیاز کش انیب نینشود و در ب جادیگفتار وقفه ا نیکه در ب شودیباعث م نیتمر نیجمله قبل باشد. ا

 شود.  یریجلوگ

خود را در مقابل خود قرار  لیموبا یگوش ای نیکه دورب بیترت نیاست به ا لمیو زبان بدن، ضبط ف انیشدن ب بهتر یبرا نیتمر ینچهارم

 لمیکه در ضبط ف ی. اتفاقدیکنیم یکار خود را بررس راداتیو ا ینیرا بازب لمی. بعد از ارائه مبحث، فدیکنیم انیرا ب یو مطلب دیدهیم

حاالت دست  یچگونگ یو همزمان نقد و بررس دیشویمتوجه م قیطر  نیخودتان را از ا یصدا یقیاشکاالت موس دهد،یمشما رخ  یبرا

 و صورت و نگاه شما است.

راه رفتن و  نیکه در ح دارندیاعالم م اند،افتهیدست  یقو انیب ییکه به توانا یکردن است. افرادقدم زدن و صحبت ن،یتمر نیآخر و

بر  هیارائه مطلب با تک یشدن برا جهت آماده یو از آن تحت عنوان راهکار میکنیم انیخود ب یرا برا ییمحتوا ،روزانه یانجام کارها

در ذهن خود  تیطبق اولو ،کند انبی  خواهدیرا که م یمختلف یبتواند محتواها دی. هر فرد اجرا کننده بامیبرینام م هحافظ یهاک یتکن

تا به  دیکن انیمتفاوت ب ییمحتوا یهانشیرا بارها با چ یکمک کند تا مطلب به شما تواندیقدم زدن و صحبت کردن م نیمرتب کند. ا

 .دیمورد نظر برس ییمحتوا نشیچ

 .میبرداشته باش یگریموضوع اجرا و مجر یشما بزرگواران در راستا یارتقاء سطح فکر یبرا دیمف یقدم میکه توانسته باش میدواریام


