
 

 

 

 

 مخاطب شناخت

 

 

 

گفته شد، سخنرانی اکوسیستمی دارد و مخاطب نیز جزئی از این  "سخنرانی چیست؟ "همانطور که در مقاله
هست. هر چه این  شناخت مخاطبانش توان گفت مهم ترین کار یک سخنران،اکوسیستم است. بدون شک می

 .یابدتر و با جزئیات بیشتری باشد احتمال موفقیت شما در سخنرانی افزایش میشناخت دقیق
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 :سیار زیادی دارد از جملهشناخت دقیق مخاطبان مزایای ب

 ایجاد جذابیت در سخنرانی 
 کاهش میزان استرس سخنران 
 مدیریت بهتر بحران های احتمالی 
 نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر در مخاطبان 
 برقراری سریع ارتباط بین سخنران و مخاطبان 
 و... 

 

 :گویدمربی معروف سخنرانی در هلند( می) دیوید بکت

تواند تاثیر شما را تان و مطابقت دادن لحن و جزئیات پیغامتان میات شنوندگانصرف وقت برای شناخت خصوصی
 .بیشتر کند
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 برای شناخت مخاطب به چه اطالعاتی نیاز داریم؟

  

 دسته اول: اطالعات آماری

 تعداد مخاطبان

کند تا هم زمان بندی بهتری داشته باشیم و هم نحوه ارائه خود را با دقت اهی از تعداد مخاطبان به ما کمک میآگ
نفر باشد، امکان ارتباط دو طرفه و یا  ۲۰تا  ۱۵کنندگان بین بیشتری تنظیم کنیم. به عنوان مثال اگر تعداد شرکت
 .شودتر مینفر بسیار سخت ۲۰۰جمعیتی حدود پرسش و پاسخ نیز بیشتر است. در حالی که این کار در 

کند. فرض کنید شما را به یک سخنرانی از طرفی هم به کنترل و کاهش ترس و استرس در سخنرانی کمک شایانی می
شوید که تعداد روید متوجه میاند اما هیچ اطالعی از تعداد مخاطبان ندارید. وقتی به سالن سخنرانی میدعوت کرده

 .بایدکنید؟ بدون شک ترس و استرس شما افزایش مینفر هست. چه احساسی می ۳۰۰ا بیش از مخاطبان شم

توانستید تصویرسازی کنید و ذهن خود را برای این اما اگر قبل از سخنرانی، از این تعداد اطالع داشتید مطمئنا می
 .تعداد آماده نمایید

  

 میانگین سنی

بایست متن سخنرانی و ه سنی از افراد قرار است سخنرانی کنیم، چرا که میبسیار مهم است که بدانیم برای چه گرو
واژگان مورد استفاده در آن را با توجه به همین بخش آماده نماییم. از سویی دیگر نحوه اجرای ما ارتباط مستقیمی با 

بت به افراد مسن بسیار ها و طنز در سخنرانی برای سنین پایین نسسن مخاطبانمان دارد. مثال میزان و نوع شوخی
 .متفاوت است

  

 ترکیب جنسیتی

ها باشند. با مخاطبان ما ممکن است همگی آقا یا همگی خانم باشند و یا ممکن است ترکیبی از آقایان و خانم
ها صحبت نماییم. به عنوان مثال سرعت بایست با ادبیات و لحن مناسب هرکدام از گروهدانستن این اطالعات می

 .ها باید آرام، با ظرافت و متعادل باشدن و بیان ما هنگام سخنرانی برای خانمکالم، لح
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 میزان تحصیالت و تخصص

دانستن این موضوع که مخاطبان ما از لحاظ تخصصی در چه سطحی هستند و چه تحصیالتی دارند، به ما کمک 
کند تا مثال ها و اصطالحاتی را که قرار است بکار ببریم به خوبی انتخاب نماییم. اگر مخاطبان ما در رابطه با می

واژگان و اصطالحات تخصصی استفاده نماییم شک باید از موضوعی که قرار است ارائه کنیم متخصص هستند، بی
ولی اگر غیر متخصص هستند حتما باید معنا و مفهوم اصطالحات را بیان کنیم و تا جایی که امکان دارد از اصطالحات 

 .تخصصی استفاده نکنیم

  

 فرهنگ و رسوم

فاوت دارند. ممکن است یک های مختلف معنا و مفهومی متها و فرهنگکلمات و عبارات زیادی هستند که در قومیت
 .دار باشد ولی در فرهنگ دیگر همان حرف بی احترامی و توهین تلقی شودواژه در یک فرهنگ جالب و خنده

کنید. کند تا بتوانید با حضار به خوبی ارتباط برقرار از طرفی شناخت دقیق آداب و رسوم مخاطبان به شما کمک می
ای به زبان به ایران آمد، در همان شروع سخنرانی چند ثانیه (Nick Vujicic) حدود دو سال پیش نیک وی آچیچ

فارسی با مخاطبان سالم و احوال پرسی کرد. خود من که در آن همایش بودم بسیار شگفت زده و خوشحال شدم که 
ه است و همین کار به ظاهر ساده تاثیر بسیار زیادی سخنران بزرگی مثل نیک با زبان کشور من شروع به صحبت کرد

 .در ارتباط و اتصال قلبی سخنران با مخاطبش داشت

  

 شرایط اجتماعی و اقتصادی

شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که وضعیت اقتصادی یا جایگاه اجتماعی مخاطبان چه کمکی به ما 
 کند؟می

تصادی و جایگاه اجتماعی مخاطبان اطالعات کافی داشته باشید، طبعا خواهید باید بگویم که اگر راجع به وضعیت اق
توانست محتوا و موضوعی در خور و شایسته مخاطب ارائه دهید. مثال سخنرانی با موضوع رازهای ثروتمند شدن هیچ 

ز افراد کم درآمد با ای اتواند جذاب باشد. یا برعکس اگر بخواهیم برای عدهگاه برای افراد متمکن و ثروتمند نمی
 .موضوع کمک به نیازمندان سخنرانی کنیم احتماال دستاورد مثبتی نخواهیم داشت

 .کند تا ادبیات و نوع ارائه خود را متناسب با مخاطب تغییر دهیمدانستن جایگاه اجتماعی افراد نیز به ما کمک می
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 دسته دوم: دانش و نگرش مخاطبان

 :اساسی پاسخ دهیم در این بخش باید به سه سوال

 دانند؟مخاطبان درباره موضوع سخنرانی چقدر می .۱
 نگرش و دیدگاه آن ها راجع به این موضوع چیست؟ .۲
 مخاطبان چه طرز فکر و چه تعصباتی دارند؟ .۳

پس از یافتن این موارد باید دست به کار شوید و برای هرکدام راه حل مناسبی بیاندیشید. به عنوان مثال اگر نگرش 
ن نسبت به ثروت و پول منفی است، باید اول تعریف درست و استانداردی راجع به پول و ثروت ارائه دهیم و مخاطبا

 .پس از آن راجع به این موضوع سخنرانی نماییم

  

 دسته سوم: ویژگی های فیزیکی و ذهنی مخاطبان

توانیم ها در سخنرانی میفتن آنهای فیزیکی و ذهنی یکسان دارند که با در نظر گر ها یک سری ویژگیتمامی انسان
 :ها به شرح زیر استتاثیر خود را دو چندان کنیم. این ویژگی

توانند به یک نقطه خیره بمانند پس لطفا اگر مجبورید پشت تریبون سخنرانی کنید، حتما از زبان بدن ها نمیانسان .۱
 .خود استفاده نمایید و گاهی نیز همان پشت تریبون حرکت کنید

 

شود. تا جایی که برایتان امکان پذیر است، مکانی را برای سخنرانی اد و کم باعث اذیت کردن چشم مخاطب مینور زی .۲
 .استفاده کنید که از لحاظ روشنایی نه زیاد روشن و نه کم نور باشد

 

نی داشته دقیقه نیاز به تغذیه دارد. پیشنهاد میکنم اگر قرار است سخنرانی طوال ۹۰بدن انسان تقریبا بعد از هر  .۳
 .دقیقه یک پذیرایی و استراحت کوتاه داشته باشید ۹۰باشد، حتما بعد از هر 

 

ها علی رغم تصور خیلی از افراد، برای نشستن طراحی نشده است. پس حداقل هر نیم ساعت یک بار بدن ما انسان .4
خون در بدن حرکت کند و احساس  مخاطبان را به بهانه های مختلف از جمله بازی و کار عملی، از جای خود بلند کنید تا

 .کرختی و خستگی از بدن خارج شود
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ماند. پس اگر میخواهید یک سخنرانی به یاد ماندنی داشته باشید، نکته به یادش می 4 تا ۲ مخاطب ما حداکثر بین .۵
 .پیام اصلی داشته باشید 4تا  ۳سعی کنید حداکثر 

 

بریم که پذیرند. با این آگاهی به این پی میخیلی بهتر می تحقیقات نشان داده است که حضار اطالعات تصویری را .6
 .توان از اسالید، عکس یا فیلم استفاده نمود. این کار جذابیت ارائه ما را بیشتر خواهد کردمی

 

کنید دقت کنید متن و نوشته زیادی در آن به کار نبرید زیرا انسان هم زمان به دو چیز اگر احیانا از اسالید استفاده می .7
 .تواند تمرکز کندنمی

های استاد خود گوش دهم و هم فرصت خواندن ها من این بود که هم به صحبتدر دوران دانشجویی یکی از چالش
شد از ادامه کار خسته و دل زده شوم و بخش زیادی از مطالب را شم. این کار باعث میمطالب اسالیدها را داشته با

 .متوجه نشوم

  

 دسته چهارم: یافتن نیازها و منافع مخاطبان

های مخاطب شناسی، اطالع یافتن از عالیق و نیازهای مخاطب است. با یافتن نیازهای مخاطب یکی از مهترین بخش
ها نظر مخاطبان را به خود جلب ای خود را بر اساس این نیازها تهیه نماییم و با بیان آنتوانیم محتوبه راحتی می

 .کنیم. در واقع در این بخش به انتظارات و توقعات مخاطبان نیز پی خواهیم برد

 .کنندهای ما توجه میگردد با دقت بیشتری به صحبتمخاطب زمانی که احساس کند نیازش توسط ما رفع می

 :ست برای شفاف شدن نیازها و انتظارات مخاطبان این سواالت را از خودمان بپرسیمبهتر ا

 نیازهای مخاطبان من چیست؟ 
 هایی دارند؟چه خواسته 
 هایی دارند؟ها و نگرانیچه ترس 
 به دنبال رسیدن به چه آرزوهایی هستند؟ 
 مسائل و مشکالت مخاطبان من چه چیزهایی است؟ 
 از این سخنرانی چیست؟ها انتظارات و توقعات آن 
 مخاطبان من چه منافع مهمی دارد؟ 
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 این اطالعات را کسب کنیم؟ چطور

 مصاحبه 

 .توانیم بصورت حضوری یا غیرحضوری با مخاطبان مصاحبه کنیم و از این طریق اطالعاتی را کسب نماییممی

 پرسشنامه 

بایست قبل از شروع سخنرانی بصورت مکتوب ها استفاده از پرسشنامه هست. این پرسشنامه مییکی دیگر از روش
 .خاطبان قرار گیردیا آنالین در اختیار م

 حین ارائه 

باشد. در این حالت مجبوریم در حین ارائه سخنرانی، با از سخنرانی امکان پذیر نمی گاهی کسب اطالعات قبل
 .پرسیدن سوال از مخاطبان به یک سری اطالعات از جمله انتظارات و عالیق آن ها دست پیدا کنیم
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 برگزار کننده 

اگر برای ارائه سخنرانی به جایی دعوت شدید، حتما اطالعات مخاطبان را از برگزار کننده یا دعوت کننده دریافت 
 .نمایید

 سخنران قبلی 

توانید از او بخواهید اطالعاتی را در سخنران قبل از شما گزینه مناسبی است برای ارزیابی و تحلیل مخاطبان. می
ها در مباحث، سطح آگاهی و دانش حوه برخورد و ارتباط مخاطبان، میزان مشارکت آناختیار شما قرار دهد از قبیل ن

 .مخاطبان و اطالعات دیگری از این دست

  

ای هر سخنرانی است و یک سخنران خوب تمام تالش همانطور که گفته شد مخاطب شناسی از اصول اولیه و پایه
شود، چرا که مشتری اصلی هر سخنران، مخاطب او متمرکز می کند تا مخاطبش را به خوبی بشناسد و رویخود را می

 .اوست

ترین گام یک اگر نتوانید مخاطب خود را به خوبی بشناسید باید منتظر شکست سخنرانی خود باشید چرا که اصلی
 .سخنرانی موفق، شناخت دقیق مخاطب هست
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 :سری مطالب آموزشی سخنرانی و فن بیان

 سخنرانی چیست؟ 
 ای کیست؟سخنران حرفه 
 شاه کلید یادگیری سخنرانی 
 ر سخنرانیشناخت مخاطب د 
 انتخاب موضوع سخنرانی و تعیین هدف 
 نوشتن متن سخنرانی 
 لباس و پوشش سخنران 
 های شروع سخنرانیروش 
 زیباترین آیات و روایات برای شروع سخنرانی 
 اشعار مناسب به نام خدا برای شروع سخنرانی 
 اشعار مناسب سالم برای شروع سخنرانی 
 اشتباهات در شروع سخنرانی 
 ایابزار و تجهیزات یک سخنران حرفه 
 چند راهکار برای مدیریت ترس از سخنرانی 
 خوبی داشته باشیم؟ چگونه بیان و صدای 
 ماشین سخنرانی 
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