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2 چگونه سخنران خوبی باشیم

چگونه سخنران خوبی باشیم

بهاحتمالزیادبرایافرادیکهبهتازگیسخنرانشدهاندویاکموبیش

خوبی سخنران چگونه که میآد وجود به سوال این کنند می سخنرانی

باشیم؟

دربیشترمواقعوقتییکسریحداقلاستانداردهاییروداریم،دیگهسراغ

بهترشدنشنمیریموبههمونحداقلهاقانعخواهیمبود،امااگرواقعا

قصدداریمکهرشدوپیشرفتشخصیوشغلیداشتهباشیممیبایست

تالشکنیمتادریکسریازمهارتهاپیشرفتکنیمتابهاونجایگاهیکه

مدنظرماهستبرسیموشایدتبدیلشدنبهیکسخنرانخوبیکی

ازمهمتریناینمهارتهاباشهکهنیازبهصرفانرژیوتمرینزیادی

هست.

درادامهبهمهمترینمواردیکهبرایاینکهچگونهسخنرانخوبیباشیم

اشارهمیکنم:

http://amirmostafa.com/


3 چگونه سخنران خوبی باشیم

ظاهر مناسب

غیرمناسب ظاهر و لباس یک با و نباشیم ای شناختهشده فرد ما اگه

بخواهیمبرایجمعیصحبتیاسخنرانیکنیم،بهاحتمالخیلیزیاداصال

ماروجدینمیگیرند.

برایمثالحدود۴سالپیشیکیازدوستانمازمنخواستکهبرای

یکیازدوستانشکهکاندیدشورایشهربودیکجلسهآموزشسخنرانی

تا باهمهماهنگشدیم نداشتم اونجاکهمنوقتخالی از کنم. برگزار

یکساعتونیمقبلازباشگاهورزشیمناینکالسبرگزاربشه،چون

میخواستمبهباشگاهبرمدیگهلباسرسمینپوشیدموبایکگرمکنو

کیفورزشیبرایتدریسرفتم.

اماوقتیوارداتاقیکهبرایتدریسهماهنگشدهبودشدم،دیدمکه

بهجاییکنفرحدود۱۰نفردرکالسنشستهاند،درهمینحینکهوارد

افرادیکهدرکالس کالسمیشدمومیخواستمرویصندلیبنشینم،

هماهنگ کی با اصال استاده! جای اونجا عزیز دوست که گفتند بودند

کردیکهاومدیاینجا،بهشوخیهمبهمگفتنکهزنگورزشساعتهآخره

االنانشاءداریم.
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4 چگونه سخنران خوبی باشیم

مصطفی امیر بنده سالم، گفتم، شد، تموم که هاشون تیکه کردم صبر

برای اونجاکهمنوقتم از ، بیان آموزشسخنرانیوفن هستم،مربی

برگزاریاینجلسهُپربود،بهسختیتونستماینزمانیکونیمساعته

روبرایبرگزاریاینکالسآزادکنموچونمنبعدازاینکالسبایدبه

باشگاهورزشیامبرمبرایورزشکردن،باگرمکنورزشیسراینجلسه
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5 چگونه سخنران خوبی باشیم

حاضرشدم،البتهقرارنبودکالسیبصورترسمیوجودداشتهوفقطقرار

بودبایکیازشمابزرگوارانتبادلاطالعاتکنیم،اماخببههرحالواقعا

خوشحالمکهباشمابزرگوارانآشناشدم،

وبعدشروعکردمبهتدریس.

دیدیدقبلازاینکهبخوامشروعبهصحبتکنموخودمرومعرفیکنم

رو کالس این که بنده دوسته اون اگر شاید و کردند بارم تیکه چقدر

هماهنگکردهبوددرموردمنوسوابقمصحبتنمیکرد،چهبساکهاصال

بهصحبتهایمنگوشهمنمیکردندوکالسروترکمیکردند.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: لباس و ظاهر 

مناسب سخنران

بنابراینداشتنیکظاهرمناسببرایسخنرانمیتونهیکیازعوامل

بسیارکلیدیواولیهبرایتبدیلشدنبهیکسخنرانخوبباشه.چراکه

ذهنانسانبصورتناخودآگاه،افرادرودر۳تا۷ثانیهاولهرمالقات

بعنوانسخنرانظاهرمناسبی ما اگر و قرارمیده موردقضاوتخودش
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6 چگونه سخنران خوبی باشیم

نداشتهباشیمممکنهکهبرامونگرونتمومبشه.

وقت شناسی

وقت مدرس یا یکسخنران بعنوان ما اگه که بگم تونم می جرأت به

ازقبلتعیینشدهشروع برنامهخودمونروسروقت نباشیمو شناس

وتمامنکنیم،نمیتوانیمسخنرانخوبیباشیموبهاحتمالخیلیزیاد

مخاطبانازماگلهمندمیشوند.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: وقت شناسی و 

آن تایم بودن

درمقالهباالچندنکتهبسیارمهمدرآدابوقتشناسیوآنتایمبودن

بیانکردهامکهدانستنشمیتونهخیلیمفیدباشه.
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7 چگونه سخنران خوبی باشیم

آماده کردن مطالب و سناریو سخنرانی

یکسخنرانراتصورکنیدکهمطالبشراازقبلآمادهکردهومطالببسیار

منسجموهدفمندیراارائهمیده،وازطرفیهمسخنرانیراتصورکنیدکه

یکساعتصحبتهایبیسروتهانجاممیدهوازهردرییکسخن

میگه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: طراحی سخنرانی

اگرواقعاقصدداریمکهیکسخنرانخوبیباشیم،بایدوبایدرویآماده

کردنمطالبازقبلزمانبزاریمتامطالبمنجسموهدفمندیراکهبر

اساسنیازمخاطبطراحیشدهارائهدهیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: شناخت 

مخاطبین در سخنرانی 

http://amirmostafa.com/
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8 چگونه سخنران خوبی باشیم

تمرین کردن سخنرانی

جزء کردن تمرین ، باشیم کهیکسخنرانخوبی داریم قصد واقعا اگر

جداییناپذیربرایتبدیلشدنبهیکسخنرانخوباست.

فرضکنیدکهیکشخصبهتازگیرانندگییادگرفته،اگهاینشخص

رانندگیروتمرینوتمرینوتمریننکنهمشخصهکهنمیتونهبهیک

رانندهرانندهخوبتبدیلبشه.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: نحوه تمرین 

سخنرانی

جزء تمرین است، مهارت یک هم کردن سخنرانی که آنجایی از پس

ملزوماتبرایتبدیلشدنبهیکسخنرانخوباست.

http://amirmostafa.com/
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9 چگونه سخنران خوبی باشیم

داشتن ارتباط چشمی موثر

اگرمابعنوانسخنراننتونیمکهیکارتباطچشمیموثربامخاطبانبرقرار

کنیمبهجرأتمیتونمبگمکهمحکومبهشکستهستیم.

ماوقتیدرجمعیدرحالصحبتهستیم،اگرباافراداونجمعارتباط

چشمیبرقرارنکنیمتمامافراداونجمعروازدستخواهیمداد.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: ارتباط چشمی 

موثر

گوش ما های بهصحبت که یکجمع در حاضر افراد همه به باید ما

در کنیم، برقرار افراد این با ارتباطچشمیموثری و کنیم نگاه میدهند،

غیراینصورتمخاطبینحواسشوننصبتبهصحبتهایماپرتمیشهو

بهصحبتهایماگوشنمیدهند.
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10 چگونه سخنران خوبی باشیم

زبان بدن مناسب و با اعتماد به نفس

بدونشکیکیازمواردمهمبرایاینسوالکه،چگونهسخنرانخوبی

باشیماینهکهبایدزبانبدنمناسبوبااعتمادبهنفسیداشتهباشیم

ودرزمانصحبتکردندرجمعزبانبدنمابرایمخاطبزنندهنباشه،

جورینباشهکهدستوپامونروپرتکنیمویازبانبدنمونبازبانبی

زبونیبهمخاطبینبگهکهبهمناعتمادنکنید.
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11 چگونه سخنران خوبی باشیم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: زبان بدن 

چیست

درمقاالتبعدیدرموردزبانبدنسخنرانمطالبمهمیرامنتشرخواهم

کرد.

داشتن شروع و پایانی خوب

توجه جلب در که هست مواردی از یکی قطعا سخنرانی یک شروع

مخاطبیننقشبسیاراساسیدارد.

به که کنند می پیدا تمایل مخاطبین باشیم داشته خوبی ماشروع اگر

صحبتهایماگوشبدهند.

مادرشروعهرسخنرانیمیبایستکاریکنیمکهمخاطببهصحبت

هایماقالببشهوکاریکنیمکهمخاطببهخودشبگه،اگهمنبه

صحبتهایسخنرانگوشندهمچیزهایزیادیراازدستخواهمداد.
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12 چگونه سخنران خوبی باشیم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه سخنرانی 

را شروع کنیم

وهمینطوراگرپایانخوبینداشتهباشیم،دقیقاصحبتهایمامثلاین

فیلمهایسینماییکهآخرفیلممعلومنمیشهچیشد،میمونه.

مابایدرویشروعوپایانسخنرانیفکرکنیموحتینمونههایسخنرانی

افرادموفقرومشاهدهکنیمتابتونیماوالسبکشخصیخودمونروپیدا

کنیمودومابتونیمسخنرانیکهقصدداریمارائهبدیم،یکسخرانیجذاب

باشه.

پیشنهاد می کنم به این مقاله نگاهی بیاندازید: چگونه سخنرانی 

را به پایان برسانیم

http://amirmostafa.com/
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13 چگونه سخنران خوبی باشیم

ساده سازی کردن مطالب

براییکمدرسویکسخنرانواجبهستمطالبیکهارائهمیدهند

راسادهسازیکنند.اگرمطالببرایمخاطبینغیرقابلفهمودشوارباشه

شکنکنیدکهکسیبهصحبتهایماگوشنمیده.

انیشتین میگه:

اگه واقعا چیزی رو که میخواهید بدونید خوب متوجه شدید یا 

نه، باید بتونید اون رو به مادربزرگ کم سواد خودتون توضیحش 

بدید.

برایصحبتکردنبرایافراددیگههمهمینطوره،مابایدتااونجاکهمی

تونیممطالبروسادهسازیکنیم،چراکهاگرمطالبسادهنباشندمخاطب

بصورتناخودآگاهصحبتهایماروفیلترمیکنهونمیشنوه.
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14 چگونه سخنران خوبی باشیم

ارائه اسالیدهای حرفه ای

یکسخنرانحرفهاینیازبهابزارحرفهایداره،نمایشاسالیددرکنار

صحبتهایمامیتونهیکمکملخوببرایدرکبهترصحبتهایما

باشه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: پاورپوینت 

چیست و اشتباهات رایج در طراحی اسالید پاورپوینت

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: تبدیل پاورپوینت 

به پی دی اف

اثرگذاریصحبتهایما تونهروی نمایشجلوههایبصریمی پس

موثرباشه.

http://amirmostafa.com/
https://amirmostafa.com/what-is-powerpoint-and-mistakes-in-powerpoint-slides/
https://amirmostafa.com/what-is-powerpoint-and-mistakes-in-powerpoint-slides/
https://amirmostafa.com/what-is-powerpoint-and-mistakes-in-powerpoint-slides/
https://amirmostafa.com/convert-powerpoint-to-pdf/
https://amirmostafa.com/convert-powerpoint-to-pdf/


15 چگونه سخنران خوبی باشیم

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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