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مقدمه  مولف

مقدمه مولف
يكی از بی نظیرترين اعمال انسان، سخن و گفتار به شمار می رود. با توجه به اين که 
در بی��ن علوم ارتباطی، گفتار از عمومیت بااليی برخوردار اس��ت؛ تقريبا جوهر زندگي ما 
موجودات اجتماعي به ش��مار می رود. ارتباط گفتاري مهم ترين رفتار انسان و بنیان تاثیر 
متقابل اجتماعي را به وجود می آورد. زندگي واقعی ما مثل يک میز گفتگوي بزرگ است و 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، به ناچار يكي از شرکت کنندگان دور اين میز گفتگو هستیم.

چگونگي ارتباط ما با شرکت کنندگان دور اين میز نه تنها می تواند کیفیت آينده زندگي 
ما را تعیین کند، بلكه تعیین کننده موفقیت يا عدم موفقیت ما نیز هست. بی ترديد تسلط 
بر هنر برقراري ارتباط با ديگران موضوعي است که در تمامي شئون زندگي انسان اثرگذار 
اس��ت. هنر برقراري ارتباط موثر از مس��ائل مختلف تربیتي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، 

اخالقي، مذهبي و ... محیط فرد تاثیر می پذيرد.
در اين کتاب به نقش س��خن و س��خنوري و روش های مطلوب سخن گفتن، اجزا و 
ابزار الزم براي سخنوري و گويش ها و روش های شناسايي مخاطبان و نحوه اثرگذاري در 

مخاطبان و جايگاه سخنوري و مسائل مرتبط ديگر بحث شده است.

امیر نجف زاده
زمستان 1392


