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باس و ظاهر مناسب سخنران

لباسوظاهرمناسبسخنرانیکیازاولینآیتمهاییهستکهمیتونه

رویقضاوتمخاطبانازسخنرانتأثیرگذارباشه.

درتحقیقیکهدردانشگاههارواردانجامشدهبهایننتیجهرسیدهاندکه:

    ذهن انسان ها، افراد را در ۳ تا ۷ ثانیه اول مالقات بر اساس 

ظاهر قضاوت می کند و برچسب می زند.

باتوجهبهاینتحقیقمابایدجوریلباسبپوشیمکهحداقلدراولین

خودمون برای رو مخاطب از خوبی قضاوت بتونیم افراد با ها مالقات

داشتهباشیم.ایننکتهرودرنظربگیریدکهمااگرهمنخواهیمافرادرو

موردقضاوتقراربدیم،بازهممغزمابصورتناخودآگاهاینکارروانجام

میده،پسبهترهبهعنوانیکسخنرانویکآدمحرفهای)مخصوصًا

دراولینمالقاتها(طوریلباسبپوشیمکهقضاوتهایخوبیدرمورد

خودمونایجادکنیم.
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اجازهبدیدبایکمثالکمیاغراقآمیزبزنم،اگریکفردیمثلتصویرزیر،

بااینلباسبخوادبرهرویِسنویکسخنرانیجدیوعلمیداشتهباشه،

دراولیننگاهچهبرداشتوقضاوتیازاینفردخواهیمداشت؟

ظاهر سخنران

قطعاهیجسخنرانیباایننوعلباسسخنرانینمیکنه،اینفقطیک

مثالمبالغهآمیزبودولیبههرحالاینفردروجدینخواهیمگرفت،

امااگربگویمکهاینفردمدیرعاملیکشرکتخودروسازیاستمعتبر

استچطور؟

بنابراینظاهرسخنرانیکیازنکاتکلیدیبرایایجادیکتصویرخوب

است،چونقبلازاینکهسخنرانشروعبهحرفزدنکنه،ظاهرسخنران

بهافراداطالعاتیبهمخاطبهامیدهوبصورتناخودآگاهمخاطباین

حسرومیگیرهکهآیابهصحبتهایاینطرفگوشبدمیانه؟اصالاز

سخنرانخوشماومدهیانه؟

لباسمناسبسخنرانیبایدچهویژگیهاییداشتهباشد؟
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لباس مناسب سخنرانی می تونه این ویژگی ها رو داشته باشه:

زیادتنگویاگشادنباشه،بهترهکهلباسهاییکسخنرانکامال◄

اندازهاشباشه.

سخنراندرلباسیکهبهتندارهبایدکامالراحتباشهواحساس◄

ناراحتیدرلباسهاشنداشتهباشه.

بهترینتعدادرنگهاییکهبرایانتخابلباسهامونمیتونیم◄

انتخابکنیم،سهرنگیادورنگاست.

ازلباسهاییکهجنسمناسبیدارنداستفادهکنیم،لباسهاییکه◄

پالستیکزیادیدردوختشاستفادهشدهباعثعرقکردنمیشهوشاید

همینموضوعباعثبشهکهسخنرانروعصبیونگرانکنه

تمیز و آراسته باشیم

شایدگفتنیکسریازمواردبدیهینیازنباشه،مثالاینکهلباسسخنران

بایداتوکشیدهومرتبباشهیااینکهکفشسخنراننبایدکثیفوگلی
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باشهومواردیازاینقبیل،امااگهکمیبهسخنرانانیکهبرایسخنرانی

کردنبهرویِسنمیرونددقتکنید،میبینیدکهاصالظاهرآراسته

ندارندوحتیبدیهیترینمواردروهمرعایتنمیکنند!

سعیکنیمقبلازسخنرانیهمهچیزراآمادهکنیمولباسشیکومرتبو

اتوکشیدهایروبهتنکنیم،موهاوسروصورتآراستهایداشتهباشیم

وواکسیهمبهکفشمونبزنیم.

لباس و ظاهر سخنران باید خاص باشه یا نه؟

از بخواهیم اینکه اما خوبه، خیلی بقیه از بودن متمایز و بودن خاص

مخاطبهامونخیلیخیلیمتمایزباشیم،یالباسهایعجیبوغریب

بوشیماصالجایزنیست.

متمایزبودنوشیکپوشیخیلیخوبهاماخیلیهمبهاینموضوعتأکید

میانگینمخاطبین از کهظاهرسخنران بهتره درکل اما باشید، نداشته

کمیشیکتروآراستهترباشه.

بههرحالتشخیصاینموضوعکهچقدرشیکوخاصباشیدباشماست.

پوششولباسمناسبخانمهادرسخنرانیچگونهبایدباشد؟
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میآد، رسمی لباس اسم وقتی که دیدم رو ازخانمهایمحترمی خیلی

هرلباسیکههمیشهمیپوشند،بهتنمیکنندفقطبهجایسرکردن

روسرییاشال،مقنعهسرشونمیکنند.

خانمهابهترهکهدرموردآرایشونوعلباسپوشیدنشونکمیبیشتر

دقتکنندتاازجایگاهسخنرانبودنخارجنشوند.

درکنفرانسهاییزیادیشرکتکردمکهسخنرانآنهاخانمهابودند،در

خیلیازموارددیدمکهخانمهابهقدریآرایشمیکنندکهتوجهافرادرو

بهجایصحبتهاشونبهچهرهخودشونجلبمیکنند.
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یازمانیکهمیخانبرنرویِسنیکآینهکوچیکآرایشباخودشون

میبرنوقبلازاینکهبخوانصحبتهاشونروشروعکنندخودشونرو

شصتمرتبهدرآینهچکمیکنندکهآرایششونایرادینداشتهباشه.

موردبعدیاینهکهیکسخنرانخانمبایدبهنوعکفشیکهبهپامیکنه

دقتکنه.

بهترهکهیکسخنرانخانم،کفشهایپاشنهبلند۱۰سانتیبهپانکنه،

چوناگریکهمچینکفشیبپوشه،بهجایاینکهحواسشبهصحبت

کردنوسخنرانیشباشهبایدحواسشبهحفظتعادلوزمیننخوردنبا

اونکفشباشه.
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    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه متن 

سخنرانی را فراموش نکنیم

لباس و ظاهر مناسب سخنران با توجه به فرهنگ مخاطبانژ

بهترهقبلازاینکهبخواهیمجاییبرایسخنرانیبریمقبلشکمیاطالعات

درموردمخاطبهامونداشتهباشیم.مثالیکیازمواردیکهمیتونیم

ازمخاطبهاموناطالعکسبکنیمهمیننوعظاهروپوششیکهمی

تونیمداشتهباشیمهست.

و شهرها از بعضی در باشد، مانتو پوشش با خانمی سخنران اگر مثال،

فرهنگهاایننوعپوششروقبولنداشتهباشند.
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یافرضکنیدیکدانشجودردانشگاهکمبریجبایکشلوارکویکتی

شرکت،سخنرانیراارائهدهدوعنوانبهترینسخنرانراکسبکند.

امااگههمیندانشجوبخواهددریکیازدانشگاههایایرانباایننوع

ظاهرسخنرانیکند،حراستدانشگاه…(

ولیخارجازشوخیبایددقتکنیمکهمخاطبانماچهنوعسبکفرهنگی

دارندومادرکجاقراراستکهسخنرانیکنیمتابهتریننوعپوششرا

برایشانتخابکنیم.

لباس و ظاهر سخنران با همرنگ جماعت شدن

فرضکنیدیکسخنرانیکامالرسمیدریکیازشرکتهایمعتبربین

المللیدرزمینهشیمیساختمانداشتهباشید،چهنوعلباسیمیپوشید؟

لباسهای ازپوشیدن و بگیمکهمنهمیشهتیپاسپرتمیزنم شاید

رسمیوکتوشلواراصالخوشمنمیآدوتویکتوشلوارراحتنیستم،

امافکرشروبکنیددریکچنینسخنرانیبایکتیپاسپرت،یکشلوار

جینسنگشورشدهبایکتیشرتچسبانوکفشاسپرتبخواهیم

سخنرانیکنیم.
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خواهید می راهنمایی های بچه های کالس از یکی در کنید فرض یا

بدی گزینه اسپرت لباس پوشیدن شرایط جور این در کنید، سخنرانی

نیست،میشهگفتخیلیهمخوبه،چوندانشآموزانخیلیراحتتر

میتوننباماارتباطبرقرارکنند.

بنابراینبهترهمناسبباشرایطنوعلباسپوشیدنوپوششخودمونرو

مشخصکنیم.

کفش مناسب برای سخنرانی

شایدباورتوننشهکفشهاییکسخنرانهمبامخاطبینصحبتمی

کنه!!

کفشهاییکسخنراندرموردصاحبشبهمخاطبینمیگهکه:

صاحبمنچهآدمیه!◄

آیاصاحبمنآدممنظمومرتبیهست!◄

آیاصاحبمنآدمجدیهستیانه!◄

و…◄
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کفش های رسمی

یکیازبهترینانتخابهاییهستکهبایکلباسرسمیمیشهِست

کرد.امابایددقتداشتهباشیمکفشیروانتخابکنیمکهتوشراحت

باشیموپامونرواذیتنکنه.

کفش های اسپرت

تونیم رومی کهاسمش یاهرچیزی زرنگی کتونی اسپرت، کفشهای

بزاریمقطعامناسبپوشیدنباکتوشلوارولباسهایرسمینیست،

میتونیمازایننوعکتونیهابستگیبهموقعیتیکهمیخواهیمدرش

سخنرانیکنیمبهپاکنیم.
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کفش های کثیف

واااااااااااایخدایمن،کفشکثیفبراییکسخنران!!!!

سالهاپیشبایکشخصیآشناشدمکهسخنرانفوقالعادهبودولباس

هایخیلیتروتمیزوشیکیمیپوشید،اماوقتیبهکفشهاشنگاهمی

کردمهمیشهکثیفبودند.همینیکموضوعباعثمیشدکهکلظاهر

اونطرفبرهزیرسوال.
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بهترهکههمیشهیکیازاینواکسهایجیبیدرکیفمونداشتهباشیم.

خرجشهمبیشتراز۱۰،۰۰۰تومانبیشترنمیشهوبرایبرقانداختناون

کفشهمبیشترازسهچهاردقیقهبیشترزمانالزمنداره.

تصورکنیدشخصی۳،۰۰۰،۰۰۰تومانقیمتکتوشلواروپیراهنشباشه،

بعدیککفشکثیفوبدقوارهبهپاکنه.

بههرحالاینموضوعاصالقابلقبولنیست!!!!

کفش های فانتزی

نمیدونمدقیقااسمایننوعکفشهاچیه،اماچیزیکهدرموردشمی

دونماینهکه،صاحبایننوعکفشهابهافرادمیگنکهمنروجدی

نگیرید.ایننوعکفشهاشایدخیلیقشنگباشند،اماقطعامناسبیک

سخنراندرسخنرانیهایرسمینیستند.
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کفش های پاشنه بلند

کفشفشن،پاشنهبلند،دهسانتییاهرچیزدیگهکهاسمشرومیزاریم

هماصالمناسبیکسخنراننیست،همونطورکهدرقسمت“پوششو

لباسمناسبخانمهادرسخنرانی”بیانشد،ایننوعکفشهابهجای

اینکهتوجهسخنرانروبهصحبتهاشجلبکنه،باعثمیشهحواس

سخنرانبهایجادتعادلخودشجلبشهوازسخرانیشوحرفهاییکه

میزنهقافلبشهویاشایدهمباعثبشهکهمشکالتیمثلزمینافتادنیا

پیچخوردگیپابرایسخنرانبهوجودبیادوکلسخنرانیشروخرابکنه.

که اینسایتهستندخوشحالمیشویم در که دوستانی دیگر و من

دیدگاهویاتجربیاتیخودتونروبامابهاشتراکبگذاریدتاباهمتبادل

نظرداشتهباشیم.
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اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد

میکنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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