
 

 

 

 

 کاریزما چیست؟ چگونه فردی کاریزماتیک شویم؟
 

 

 

و  موثر سخنران خواهید به فردی کاریزماتیک و با جذبه تبدیل شوید و از این ویژگی برای تبدیل شدن به یک اگر می
 .ای استفاده نمایید، این مقاله را با دقت مطالعه کنید حرفه

های متعددی برای کاریزما بیان شده است که اگر بخواهیم تعریف ساده ای از آن ارائه دهیم باید بگوییم که  تعریف
تر )دارای جذبه بیشتر(، تاثیرگذارتر  ها را به افرادی جذاب عی ویژگی یا خصوصیت در برخی افراد است که آنکاریزما نو

 .کند و قوی تر در مجاب کردن دیگران تبدیل می

در طول تاریخ افراد زیادی بودند و هستند که با این ویژگی تاثیرات زیادی بر مردم نهادند و به عبارتی سخنانشان بر 
ها تاثیرگذار بود. افرادی مانند ماهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، آبراهام لینکلن، نلسون ماندال،  انسان

توان یافت که چگونه به این مهارت یا ویژگی  ها می استیو جابز و خیلی افراد دیگر که با بررسی زندگی و منش آن
 .مبه بخشی از این دالیل و راهکارها بپردازی اند و ما قصد داریم در این مقاله خاص دست پیدا کرده
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گوییم که کاریزما یک ویژگی یا خصوصیت شخصی است، پس چرا به عنوان یک مهارت به آن  اما یک سوال مگر نمی
پرداخته شده است؟ اگر این سوال برای شما هم پیش آمده، باید ابتدا به شما تبریک بگویم بابت دقت باال و 

کاریزما نوعی استعداد درونی است اما توجهتان به مطالب این مقاله و سپس باید عرض کنم که درست است که 
توان کسب کرد و به مهارت آن دست یافت. به عنوان مثال مهارت در استفاده از کلمات و  بخشی از آن را نیز می

 .عباراتی که خودشان کاریزماتیک هستند

 :کرد برای روشن شدن مسئله و مشخص شدن آن، خصوصیات افراد کاریزماتیک را در سه بخش بررسی خواهیم

 شخصیت فرد کاریزماتیک

کنند  های خالقی هستند و تالش می آورند. انسان افراد کاریزماتیک غالبا خودشان هستند و ادای افراد دیگر را در نمی
های  ای و تکراری نباشد مثال هنگام معرفی خودشان و یا احوال پرسی کردن از روش که رفتار و اعمالشان کلیشه

 .ندکن متفاوتی استفاده می

این افراد عالوه بر احترام و رعایت اعتبار دیگران، برای خودشان نیز مرز و حدود مشخصی دارند و با این کار به اعتبار 
جا و زیاد،  های بی کنند و با درخواست گذارند. به این معنی که از موقعیت خود سوءاستفاده نمی خودشان احترام می

گویند و در رفتار خود قاطعانه و  های نا به جای سایر افراد نه می به خواسته کنند. از طرفی هم شأن خود را خراب نمی
 .کنند در عین حال محترمانه برخورد می

خورند و نه در  کنند و نه غصه گذشته را می های این افراد، این است که در لحظه زندگی می یکی دیگر از ویژگی
 .شوند آرزوهای آینده غرق می
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 .های موفق هستند اهداف واالیی دارند و دائما در حال الگو برداری از انساناین افراد در زندگی 

 بیان فرد کاریزماتیک

 :های بیانی این افراد به صورت زیر می باشد ویژگی

 .صدای رسا و قدرتمندی دارند

 .کنند در سخنان خود از لحن و تن صدای متناسب استفاده می

 .سخن میگویندزنند ولی به موقع و به جا  کمتر حرف می

 .ای دارند کنند و به عبارتی دایره واژگان غنی به خوبی از کلمات و اصطالحات مختلف برای بیان مفاهیم استفاده می

 .ها است نسبت به دیگران، انرژی و هیجان بیشتری در کالم آن

اس خواسته و عالقه گویند نه براس خوبی هستند و بر اساس نیاز مخاطبان خود سخن می این افراد غالبا شنونده
 .شخصی خودشان

 موضوعات غیر بیانی و کالمی

ها و خصوصیات غیر کالمی افراد کاریزماتیک  همانگونه که از این عنوان مشخص است، قصد داریم به برخی ویژگی
 .بپردازیم

ی زبان بدن های کاریزماتیک دارا شود، به این معنی که انسان اول شامل زبان بدن و ارتباط چشمی این افراد می
هایی که در بخش زبان بدن گفته شد را به  مقتدر، کنترل شده و متنوع هستند و در ارتباط چشمی نیز چهارچوب

 .خوبی رعایت می کنند

دیگر ویژگی غیر کالمی این افراد، نوع پوشش و لباس آن هاست. همیشه آراسته و شیک پوش هستند و برای خود 
 .پوشند د. مثال همیشه اتو کشیده و ست شده لباس میسبک یا امضای شخصی در پوشش دارن

 .ها مشاهده کرد همچنین اغلب اوقات لبخند را می توان بر لبان آن

  

 

 چگونه فردی کاریزماتیک شویم؟

 

خواهیم انسانی  ها و خصوصیات افراد کاریزماتیک بود و ما هم اگر می تمام این مواردی که گفته شد صرفا بیان ویژگی
 .ها و خصوصیات شویم باید این موارد را رعایت کرده و در رفتار و اعمال خودمان پیاده سازی نماییم با این ویژگی

 .ا را عملی کنیدلذا بطور خالصه به موارد زیر دقت نمایید و آن ه
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تمرینات فن بیان و صداسازی که گفته شد را به دقت انجام دهید تا بیان و صدایتان را تقویت نمایید و از لحاظ  .1
 .بیانی و کالمی به یک فرد کاریزماتیک تبدیل شوید

ا استفاده نوع نگرش و سبک زندگی خود را پویا و هدفمند نمایید. و از عبارات و جمالت افراد دارای نگرش ایست .2
 ”تو ایران نمیشه کار کرد و امکانات کم هست“یا ” هرچی سنگه پیش پای لنگه“نکنید. مثل 

 .به نکاتی که در بخش زبان بدن و نیز ظاهر و پوشش سخنران گفته شد توجه ویژه نمایید .3
 :استفاده کنید برای یادداشت موارد زیر… از یک دفترچه یادداشت مخصوص یا نرم افزار واندر لیست یا اورنوت و .4
 
 وقایع روز 
 داستان و خاطرات جالب و جذاب 
 ها و جمالت تاثیرگذار نقل قول 
 اشعار و عبارات ادبی زیبا 
 ها جمالت مناسب برای احوال پرسی 
 ها و جمالت قصار ضرب المثل 
 از افراد موفق در ارتباطات و نیز سخنران های با جذبه الگو برداری کنید. 
 ها قاطعانه ولی محترمانه برخورد کنید خص تعیین کنید و در رعایت آنبرای خود حد و مرزهای مش. 
 از اهمیت تمرینات ذهنی مانند تصویر سازی ذهنی غافل نشوید. 
 ارتباطات خود را با افراد مثبت اندیش و موفق بیشتر و قوی تر کنید. 
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