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 های افزایش مهارت کالمی و سخنوریبهترین کتاب
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

تقویت مهارت کالمیی ایا کتیاب  دیدانیم ایدارد؟ آ یتیمطالعه کتاب مهارت کالمی چه اهم دیدانیم ایآ

که اکثر افراد اه دنبال کتاب آموزش سخنوری و آموزش مهارت کالمی  ییگذار است؟ از آنجا ریچقدر تأث

را ایه  یو سیخنور یمیمهیارت کال شیافیاا یهیاکتاب نیاهتی  میگیرفت میمقاله تصم نیهستند، ما در ا

 . میکن یشما معرف

 دییتوانیمقالیه می نییاز افیراد واععیام مهیم اسیت. شیما ایا مطالعیه ا یاریاسی یهیا ایراکتاب نیمطالعه ا

تیا  دی. اا میا همیراب ااشیدیداشته ااش یو سخنران انیفن ا رگذاریو تأث دیمف یهااز کتاب یفهرست خوا
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 تییاهم انییکتاب مهیارت کالمیی و آمیوزش فین ا طالعهچرا م مییها اه شما اگوکتاب یاز معرف شیپ

 دارد؟

 

 دارد؟ تیاهم انیفن ب نهیدر زم ییهامطالعه کتاب چرا

 دییاسیت کیه همیه افیراد اا ییهامهارت نیت از مهم یکی انیو فن ا یسخنران دیدانیهمان طور که م

خواهنررد در ک ررک ر کررار خررود ومقیرررد مرروفنی دادررته بادررند ر در افرررادک کرره میداشییته ااشییند.  ادییی

هراک خررنرانی را در ارلویرت دهند، بایرد یرادگی ک مرارت هاک تأثیرگذارک انجاممذاکرات خود صحبت

 کارهاک خود قرار دهند.

 

مهیارت  نییا دییاا جیهیدر نت د،یسی وکار داشیته ااشی یادیشما در طول شبانه روز ممکن است اا افراد ز 

کیه در انجیاک کارهیا و ارتباطیات خیود ایا  نییتیا الیالوب ایر ا دییکن تییمهم را در خیود تقو اریو اس یاحرفه

 یعیو انییامر تنها اا داشتن فین ا نیو ا دیاز مشکالت را حل کن یاریاس دیاتوان د،یمشکل مواجه نشو

 است.  ریپذامکان

. میامقاله ایه آن اشیارب کیردب نیاست که در ا یدیمف یاز راهکارها یکی ،تقویت مهارت کالمی اا کتاب

 انییو هر آنچه کیه ایا فین ا یآموزش مهارت کالمی مهارت سخنران یهااا مطالعه کتاب دیتوانیشما م

همیراب  یسیخنور و یمهارت کالمی شیافاا یهاکتاب نیاهت  ی. اا معرفدیکن تیرا تقو شودیمرتبط م

 . دیما ااش
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 میدو لیر محبوب تبد یفرد اجتماو کی: چطور به یابیدرخت نییکتاب مرارت کالمی آ 

 یا  رو ،آیین درخت یابی، چطور به یک فرد اجتماوی ر محبوب تبدیل دویماثر  نویسندب یکارنگ لید

 نیی. در واعع شیما ایا مطالعیه اکندیاالتماد اه نفس، مؤث  اودن و نفوذ داشتن افراد تمرکا م شیافاا

 یمیانع نکهیا وندا گران،یتعامل اا د جادیو اا ا دیکن تیسه مهارت را در خود تقو نیا دیتوانیکتاب م

 در کنار شما اپردازند.  تیکه اه خواست خودشان، اه فعال دیکن یکار د،یها عرار دهس  راب آن

 

 
 

 نکیهیاسیت. ا گیرانیتعامیل و ارتبیاب ایا د جادیکه افراد اا س وکار دارند، ا ییهاچالش نیت از ازرگ یکی

. ایا وعیت کنیدینمی یچنیدان فرعی د،ییرا ادارب کن یشیل  ایو  دیمهارت داشته ااش یهانهیشما در چه زم

. میده شیخود افاا افخود را اا افراد اطر یهمکار میتوانیم یارتباط یهامهارت ی یگذاشتن و فراگ

دادن رفتیار خودمیان در  ریییایا تل گیرانیدادن اخیال  د ریییکتیاب، تل نییاز نوشتن ا یکارنگ لیهدف د

 ها اود. مقاال آن
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  عی: خرن گفتن موث  با ررش خاده ر خ کخرنور نییکتاب مرارت کالمی آ درباره

 یهاکتاب روش نیاست، او در ا آیین خرنورککتاب  ،یکارنگ لیمؤثر نوشته د یهااز کتاب گرید یکی

کتیاب آمیوزش سیخنوری هیدف  نییدر ا یکیارنگ لیی. ددهدیم حیرا توض یندگیو گو یسخنران تیتقو

کتیاب  نییعرار دادب اسیت. شیما ایا مطالعیه ا رگذاریو البته تأث یجذاب، کاربرد ،یاحرفه یخود را سخنران

 . دیاموزیکردن را ا یسخنران یاحرفه یارا ازیمورد ن یهامهارت دیتوانیم

ایا  د،یتوانیپس از آن م کند،یم دایپ شیاالتماد اه نفس شما افاا ،یسخنور نهیاا داشتن مهارت در زم

 بییترغ گیرانیکه چگونه د دیدانیکتاب م نی. اا مطالعه ادیاگذار  یتأث گرانید یخود رو یهاصحبت

 را انجاک دهند.  دیکه شما دوست دار یتیتا فعال دیکن

 

 ییمصطفا یرا قورت بده، نودته مجتب انیفن ب تنویت مرارت کالمی با کتاب

شما  انیکردن و فن ااود. چرا نوع صحبت دیدر جمع نخواه ینگران سخنران گریکتاب د نیاا مطالعه ا

کتیاب  نی. ادیمس ط شو انیمخت ف فن ا یهاجنبه یرو دیتوانیو م شودیم تیاا خواندن کتاب تقو

. عیدرت دییناخوا یشیت یهیا را ایا دعیت و توجیه ادارد که اهتر است آن انیاه ناک لقمه فن ا یهااخش

 . اادییم شیافاا یهاناتیاک تم کتاب و انج نیشما اا مطالعه ا یو سخنور انیا

. دییرا از آن اب  یاهرب کیاف دیتوانینم د،یمطالعه کن ش،یهانیکتاب را ادون انجاک تم  نیدر واعع اگر ا

آن تیا  یهیاکیکنت ی یادگییاست که  انیو فن ا یسخنران یهااز مهارت ییایکتاب مانند در نیچرا که ا

 .گذاردیمثبت م ریو کار شما تأث یزندگ یرو شهیهم
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 کبا کتاب حرف بزن تا برنده دوآموزش مرارت کالمی 

شهامت و االتماد اه نفیس خیود را ایا خوانیدن  د،یداشته ااش یزیآمتیموفق یسخنران دیخواهیاگر م

در همه ااعاد  تیکسب موفق ی. ارادیده شیافاا یسیت  انینوشته ارا تا برنده دوک بزن حرفکتاب 

 تیایه شخصی رگیذاریو تأث دییمف یهیا. صحبتدیکن تیخود را در صحبت کردن تقو ییتوانا دیاا یزندگ

 عائل شوند. یاژبیشما احتراک و توجه و یارا گرانیکه د شودیو ااالث م دهدیارزش م شما

 

 
 

خود  یاه زندگ دیتوانیچرا که م دیکه خودتان را دوست ادار کندیم دیدر کتاب خود تاک یسیت  انیارا

هییر چقییدر خییود را  دیییگوی. او مییدیییرا انجییاک ده یو مییوثرت  یاشیییانگ یهاو صییحبت دیابخشیی تیییفیک

 نیداشیت  انیاارا دییخیود خواه کیاا افراد ناد یت نانهیات  و خوشروااط سالم د،یدوست داشته ااش

. از دیداشیته ااشی یندیو احساس خوشا دیدست آوررا اه جینتا نیخود اهت  یاز انجاک کارها دیتوانیم
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و  انییات را عورت ادب، عیدرت اها، عورباغهاه دل یاه راب نفوذ توانیم یسیت  انیارا یهاکتاب گرید

 .اشارب کرد تیعدرت جذاا

 

 یکارنگ لیاثر د انیقدرت ب کتاب مرارت کالمی

 انییارا یهیااز کتاب یکییاست که نیاک آن مشیااه  یکارنگ لید یهاکتاب نیت از مهم یکی قدرت بیان

مرح ه اه مرح یه فین  ،کتاب آموزش سخنوری نیدارند. در ا ی. البته موضوالات متفاوتااشدیم یسیت 

کیالک خیود  ایه دییتوانیکتیاب آمیدب اسیت می نییکه در ا ی. اا مطالعه نکاتدیآموزیرا م یو سخنران انیا

فین  نیهیکتیاب در زم نیی. ایا آمیوزش مهیارت کالمیی ادیداشته ااشی یپرعدرت یو سخنران دیاده تیجذاا

 داشت.  دیخواه ی یگچشم شرفتیپ انیا
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  کر خرنور انیفن ب کها: تنویت مرارت کالمی با کتابک یگجهینت

 یو سخنران انیفن ا یهاکتاب نیو اهت  نیت مهم یاه معرف ،در مقاله اا موضوع کتاب مهارت کالمی

 جیادیاالتماد اه نفس و ا یرو سندگانیکه در کتاب آموزش سخنوری اغ ب نو می. متوجه شدمیپرداخت

 هیتوصییهیا ایه همیه افیراد کتاب نییخوانیدن ا نییشیدب اسیت. ایا توجیه ایه ا دییتاک یدر سیخنران ابییانگ

 . شودیم

. ایه نظیر شیما میکتیاب مهیارت کالمیی هسیت نیشیما دربیارب اهتی  شینهاداتیاکنون منتظیر نظیرات و پ

 کداک است؟ انیکتاب آموزش سخنوری و فن ا نیاهت 

 

 

 پایان


