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طرز صحیح ایستادن و راه رفتن سخنران

روی بر تأثیرگذاری در رفتنسخنرانخیلی راه و ایستادن طرزصحیح

مخاطبینمیتونهاثرداشتهباشه.

سخنرانیروفرضکنیدکهخیلیجدیوعبوسمیرهپشتتریبونمی

ایستهودستاشونمیندازهاینطرفواونطرفتریبون،زبانبدناین

سخنرانچهحسیروبهشمامیده؟

و بیرون میآد )تریبون( ازپشتسنگر که کنید فرض رو حاالسخنرانی

خیلیقشنگوبااعتمادبهنفسرویِسنقدممیزنهوصحبتمیکنه،

شماازاینسخنرانچهحسیمیگیرید؟

کدومسبکسخنرانروقبولدارید؟

اونیکهپشتتریبونسنگرمیگیرهیااونسخنرانیکهرویسنبااعتماد

بهنفسراهمیرهوصحبتمیکنه؟

بنابهتحقیقاتنجامشده،بیشترافراد،سخنرانیکهدررویِسنحرکت

میکنهوصحبتمیکنهرومیپسندند.

شخصیکهپشتتریبونصحبتمیکنهمثلشخصیمیمونهکهبین
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خودشومخاطبینیکدژمحکمایجادکردهوازاونپشتشروعبه

صحبتمیکنهوبهخاطرهمینواضحهکهمخاطبینباشخصیکهروی

ِسنبااعتمادبهنفسراهیاگاهیاوقاتبهمیانجمعمیرهوصحبتمی

کنهحسبهتریمیگیرند.

نحوه صحیح ایستادن

یکسخنراندرهنگامایستادنبرایاینکهفردبااعتمادبهنفسیبهنظر

برسهبایدیکسریازمواردرورعایتکنه.نحوهایستادنهمقسمتیاز

موضوعزبانبدنهست.

مثالفردیکهموقعسخنرانیایستادهوغوزکردهویاکمیبهجلوخمشد

بهاحتمالزیادفردبااعتمادبهنفسیبهنظرنمیرسهوظاهرشمیگهکه

انگارازصحبتهاییکهانجاممیدهاطمینانندارهودارهباشکصحبت

میکنه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اعتماد به نفس 

چیست و اعتماد به نفس در سخنرانی
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یامثالشخصیکهشانههایافتادهایدارهوگردنشهممتمایلبهجلو

وچانهایروبهپاییندارههم،همینحسروبهمخاطبالقاءمیکنه

وبازبوِنبیزبونیبهمخاطبمیگهکهمنازصحبتهاییکهمیکنم

اطمینانندارموصحبتهایمنباشکوتردیدهستومنکالآدم

قابلاعتمادینیستم.

البتهاینهامواردظاهریهستکهمخاطبینبرداشتمیکنند،شاید

یکسخنرانباهمیناستایِلغیِراستاندارد،دربینمردمخیلیهممحبوب

باشهامابههرحالاگرسخنران،شخصشناختهشدهاینباشدومخاطبین

برایباراولسخنرانروبایکاستایِلغیِراستانداردببیننداحتمالشخیلی

زیادهستکهحتیافراداصالبهحرفهایاونسخنرانگوشنکنند.
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طبق تحقیق که دانشگاه هاروارد انجام داده:

ذهِنانسانهاافرادرادر۳تا۷ثانیهاولمالقات،براساسظاهر

قضاوتمیکندوبرچسبمیزند.

بهعبارتیماکمتراز۷ثانیهفرصتداریمکهرویمخاطبتأثیربذاریم

وشایدهمین۷ثانیهتعیینمیکنهکهآیامخاطببهصحبتهایما

یاخیرچون کنه قبول رو ما آیامخاطبحرفهای یاخیر، بده گوش

زمانیکهماازکسیخوشموننمیاد،ذهِنمابصورتخودکاراونشخص

وصحبتهایاونشخصروفیلترمیکنه.

نحوه صحیح راه رفتن

خبهمونطورکهدرقسمتقبلدرموردنحوهصحیحایستادنخدمتتون

عرضکردم،مابایدمواردیرورعایتکنیمتابتونیمظاهِرقابلاعتمادی

داشتهباشیم.

همونمواردیکهدرموردایستادنخدمتتونعرضکردمبرایراهرفتن

همبایدرعایتکنیم،یعنی:

سرمونکمیبایدروبهباالباشه◄
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سرشانههاوسینههاموننبایدافتادهباشه◄

گردنموننبایدبهجلوکشاومدهباشه◄

کمرموننبایدغوزکردهباشه◄

وموقعقدمبرداشتنقدمهاییاستواربرداریم◄

تماماینمواردرومیتونیمخودموندرآینهیاحتیمیتونیمباموبایل

ازخودمونفیلمبگیریمتانحوهایستادنوراهرفتِنخودمونآگاهبشیم

وبعداگرنیازشدمورادیکهالزمهسترواصالحکنیمتابتونیماستایل

خوبیرودرهنگامسخنرانیویاحتیدرزندگیروزمرهخودمونداشته

باشیم.

رعایتکردِناینمواردعالوهبرایجاِدظاهریخوبوبااعتمادبهنفس،

باعِثسالمتیودرامانبودنازدردهایگردنوکمرمیشه.

کدام سمت پرده نمایش پروژکتور بایستیم؟

اینواقعایکنکتهبسیارظریفاماتأثیرگذارهستکهکدامسمتپرده

نمایشپروژکتوربایستیم؟
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که زیاده خیلی احتمالش نایستیم، سمتصحیح در درستی به ما اگر

مخاطِبمادرزمانیکهدرحالنمایشاسالیدهایسخنرانیهستیمگیج

وسردرگمبشهوهمینیکنکتهکوچیکاگررعایتنشهمخاطبزود

خستهمیشه.

چونزباِنفارسیازسمتراستبهچپنوشتهمیشه،بنابراینسخنران

این هم دلیلش بگیره، قرار نمایش پرده راست سمِت در بایست می

در نوشته ابتدای به بعد و میبینه رو سخنران اول مخاطب که هست

اسالیدمیرسه.
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امااگرسخنراندرسمِتچِپپردهنمایشقرارداشتهباشهوسخنرانبه

ابتداسخنرانودسِتسخنران نوشتهپردهنمایشاشارهکنه،مخاطب

رومیبینه،بعدبهآخرنوشتهمیرسهوبعدمجبورهخطرودنبالکنهتابه

اولنوشتهبرسه،همینموضوِعکوچیکباعثمیشهکهچشموذهن

مخاطبخستهبشهومخاطبدیگهبهصحبتهایسخنرانگوشنده

ویاباعِثحواسپرتیشبشه.

انگلیسیهست، بصورت ما اسالیدهای اگر که مشخصه هم این خب

بهترینمکانبرایایستادندرکناِرپردهنمایش،سمتچپهست.

لباس سخنران

موقع ومخصوصا هنگامسخنرانی در موارد گذارترین اثر از یکی قطعًا

راهرفتن،پوشیدنلباسمناسببرایسخنرانیهست،چراکهاگرلباس

لباسیکهبهتنداریم اگه باشیم،مثال برایسخنرانینپوشیده مناسبی

تنگباشه،آزادیعملبرایکارهاییمثلراهرفتندررویِسننخواهیم

داشت.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: لباس سخنران

بنابراینخیلیمهمهکهحواسمونبهانتخابلباسبرایسخنرانیباشه.

تابهحالنپوشیدیمواقعًایکریسکدر لباسهاینوییکه پوشیدن

راحت لباس اون در ممکنه که چرا شه، می محسوب سخنرانی هنگام

نباشیمویامشکالتیدیگهایبراشپیشبیاد.

بنابرایناگربراییکسخنرانیمهمقصدپوشیدنلباسنوییروداریم

بهترهکهحداقلیکباراونروبرایچندساعتبپوشیمتاامتحانشرو

پسبدهوبعدسِرسخرانیاصلیبپوشیمش.

عالوهبرلباسمناسب،کفشاستادنداردهمدرهنگامایستادنوراهرفتن

میتونهخیلیبهزیباییظاهِرسخنرانوهمچنینسالمتپاوکمربرای

سخنرانخوبباشه.

انتخاب مورد در ام نوشته وظاهرسخنران لباس برای که ای مقاله در

ازلطفنیست کفشسخنرانهمنکاتمهمیروعرضکردمکهخالی

مطالعهکنید.
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    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: ظاهر مناسب 

سخنران

اگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیحبیشتردارد

ویااگرنظریدربارهایننوشتهداریدمیتوانیددرپایینهمینصفحه

درقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادرسریعترینزماِن

ممکنبهآنپاسخدادهشود.
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