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نکات سخنرانی خوب

نکاتسخنرانیخوببسیارزیادهستند،امانکاتیکهدرادامهخواهید

خواندجزومهمتریننکاتدریکسخنرانیخوبمحسوبمیشوندو

اگراینمواردرارعایتکنیممیتوانیمکهیکسخنرانیخوبواثربخش

راداشتهباشیم.

رازیکسخنرانیخوبدرآغازوپایانیخوباست،شروعسخنرانی

بهترهکهبایکیخشکنیانجامشهچونزمانیکهسخنرانیمیخادشروع

بشهَجوفوقالعادهسنگینهودرپایانسخنرانیهممیتونهبایکدعوت

بهاقدامیاهرچیزدیگهکههدفازسخنرانیبودهوباخالقیتانجامشه

کهدرذهنمخاطبباقیبمونه

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: یخ شکنی در 

کالس

بااستفادهازسوالپرسیدن،داستانگوییولطیفهگوییسطحهوشیاری
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وتوجهمخاطبرونسبتبهسخنرانیباالببریم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه سخنرانی 

را شروع کنیم

حواسمونبهزباِنبدِنخودمونباشه،مخصوصًااینکهبخاطرهیجان

واسترسباالییکهدرابتدایکارممکنهوجودداشتهباشهبهترهکهیک

جاثابتبایستیم،اینپاواونپاکردننشانهاسترسوعدمِاعتمادبه

نفسهست

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: زبان بدن 

چیست

تااونجاکهممکنهدرسخنرانِیخودمونسادهسازیکنیموازمسائل

خیلیپیچیدهاستفادهنکنیم،مطمئنباشیدکهپیچیدهترینمواردهم

قابلسادهسازیوتصویرسازیهستند.
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برایتصویرسازیمیتونیمازاسالیدهاییکهکمترینکلماتومرطبت

ترینتصاویررودارنداستفادهکنیم

دراسالیدهاهمونازآمارهاونمودارهاییکهسادهسازیشدهباشند

میتونیماستفادهکنیم،تااونجاکهممکِنازاعداداستفادهنکنیم،باکمی

خالقیتمیتونیماعدادروبهتصاویرتبدیلکنیم

واضح،بلندورساصحبتکنیم،حواسمونبهسرعِتصحبتکردنو

باالوپایینبردِنُتِنصدامونباشه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه صدای 

قدرتمندی داشته باشیم

مابرایدیوارسخنرانینمیکنیم،بایدبتونیمارتباطچشمیخوبیبا

مخاطببرقرارکنیم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: ارتباط چشمی 

موثر
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قرارنیستدرسخنرانیهامونکارهایعجیبوغریبیانجامبدیم،

وسخنرانی تودستم بگیرم رو عینکم اگر میگفتند دوستان از یکی مثاًل

کنمخیلیباکالسمیشه،شایداینکاربهظاهرباکالسباشه،اماتوجه

ما عینِک عینکمونمعطوفمیشه، به ما رویصحبتهای از مخاطب

اهمیتدارهیاصحبتهایما؟

درسخنرانیدرموردموضوعیکهقراِرصحبتبشهیکتصویرکلی

ارائهبدیموبعدواردجزئیاتبشیم،واینکارروچندینمرتبهتکرارکنیم

تامخاطبمسیرراهروبدونهوازطرفییکپارچگیصحبتهایماحفظ

بشه،دراصطالحبهاینکارمیگندزوماین،زوماوت

آماده شدن برای یک سخنرانی خوب

    آماده نشدن برای چیزی، آماده شدن برای شکست است – 

پروفسور َمت َمک َگری تی

به برسه چه شوند، آماده قبل از باید هم بداهه های سخنرانی حتی

سخنرانیهایرسمیوبرنامهریزیشده.
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اگربرایآمادهکردِنسخنرانِیخودمونازقبلوقتصرفنکردهباشیم،

بدونشکسخنرانیخوبیارائهنخواهیمداد،همشازاینشاخهبهاون

شاخهمیپریم،صحبتهایتکراریوبیَسروتهانجاممیدیم.

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

سخنرانی

و برایطراحی کاشکی که، نگیم بهخودمون ازسخنرانی بعد امیدوارم

تمریِنسخنرانیاموقتمیزاشتم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله داشته باشید: طراحی 

ABCC سخنرانی به روش

اینجملهواقعیتدارهکه:هرچقدربیشترتالشمیکنم،شانسمبیشتر

میشود.
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اگرمارویسخنرانیخودمونازقبلوقتبذاریم،اعتمادبهنفسموندر

هنگامسخنرانیخیلیبیشترمیشه،قبلازسخنرانیبذریرومیکاریمو

بعدازارائهسخنرانیاونروبرداشتمیکنیم.

کنیم، فکر و بذاریم وقت و کنیم کار مون سخنرانی روی قبل از وقتی

میتونیمخیلیازرفتارهایاپرسشهایاحتمالیمخاطبروپیشبینی

کنیم،صحبتهایمنسجمویکپارچهایداشتهباشیمودرکلسخنرانی

اثربخشیروارائهبدیم.

نکات قبل از سخنرانی

مواردیروکهقبلازارائهیکسخنرانیبایدتمرینوآمادهکنیمرومیشه

بهبخشهایزیرتقسیمبندیکرد:

تعیینموضوعوهدفازاینسخنرانیکهدرآخرمخاطببایدچه◄

حسیبگیردیاچهکاریراانجامدهد

ازاینسخنرانیچهنتیجهایانتظارداریم،ایاقرارهدراینسخنرانی◄

موضوعیرواطالعرسانیکنیم،کاالیاخدماتیروبفروشیم،اشخاصیرو

متقاعدکنیمیاهرچیزدیگه
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بدونیمکهچه◄ )باید برایمخاطبان ارائه آمادهکردِنمحتویاِت    

چیزیبرایمخاطِبمامهماست(

آگاهیازاینکهمخاطباِنمندرزماِنسخنرانیچهکسانیوبا◄

چهسطِحاطالعاتهستند،چهسنوجنسیتیدارند،چهفرهنگیدارندو

انتظاراتشانازاینسخنرانیچیست

کارکردنوفکرکردندرموردمحتوایسخنرانیکهچطورساده◄

سازیشدهباشد.

پیشبینیاینکهمخاطبانچهسواالتاحتمالیازماخواهندپرسید◄

تمرینکردنرویزبانبدن،برایاینکارمیتونیمازخودمونفیلم◄

بگیریمیااینکهجلویآینهبایستیموشروعبهسخنرانیکنیم

تمرینواجرایشبیهسازیشدهبرایسخنرانیوهمچنینضبط◄

صدایخودمان

گوشدادنبهصدایخودمانواصالحمواردیکهالزماست◄

تمرینبرایجاهاییکهالزماستصدایمانراباالوپایینببریم◄

تمرینطنزدرسخنرانی◄
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اگرقصدداریدکهیکسخنرانیخوبوتاثیرگذارداشتهباشیدایننکات

میتوانندشمارادراینمسیرهمراهیکنند.

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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