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 انیهای سخنربهترین تکنیک
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

  شوند؟یم ییزهایشامل چه چ های سخنرانی تکنیک دیدانیم ایآ

 جینتها توانهدیهها موجود دارد کهه ههر کهدام ان آن یهاکیتکن  ،یانجام دادن هر چه بهتر سخنران  یبرا

 سهخنرانی انییزشهی  ،ان افراد در جمع ی اریکه بس دینیبیشما به همراه داشته باشد. اگر م  یرا برا  یخوب

 برخوردارند.  آمونش سخنرانی  یهاها ان همه مهارتچرا که ان آن د،ینکن بتعج دهندیانجام م

بهه  فن سهخنرانی یهاو حضور در در کالس نهینم ن یمختلف در ا  یهابا مطالعه کتاب  اندتوانسته  هاآن

 . ابندیدست  تیموفق ن یا

مهرتط  بها رشهته مهورد  الوهه خهود   یههامهارت  ی ریادگیهو    التیدر حال حاضر شما تنها با داشتن تحصه

آن  یهاکیتکن  ن یترو مهم آمونش سخنرانی  به   میمقاله وصد دار ن ی. ما در ادیموفق شو  دیتوانیمن
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کهه  یفهراد. اغلهب ادیهکن  یرویپ  یصولان چه ا  فن سخنرانیکه بهتر است در    مییو بیو  میبه شما بپرداز

ان  دیهخواهیاگهر شهما ههم م ن یدارنهد  بنهابرا یکهاف  ییآشنا  هاکیتکن  ن یا  یبا تمام  کنند،یمسخنرانی  

 . دیمقاله را تا انتها مطالعه کن ن یبهتر است که ا د،یبساز یاسخنران حرفه کیخود 

 

 های سخنرانی تکنیک  نیتر مهم 

 ن یبهها تمههر دیههتوانیمهههارت را م ن یهها ک  اا  ختیاا  خخااو خت وختو   اا ی  خهماااخ ااا   خمخیمهاات سخناان    

خود نظر همه  یهاو با صحطت دیارتطاط، ا تماد به نفس خود را باال بطر  یو با توجه به ابزارها  دیاموزیب

 . دیرا به خود جلب کن

 

 د یچشمان مخاطبان توجه کن  به

مناسب به   یارتطاط چشم  د،یریبی  یوو  یبا مخاططان خود ارتطاط چشم  دیکن یسع  یبه هنیام سخنران

بیذارد و ا تماد به نفس شهما   یخوب  ریمخاطب تأث  یرو  تواندیمهای سخنرانی  تکنیکان    یکی نوان  

صورت  به ستین ی ازین  یرید  یسخنران  ن یباشد، در ح  ادیکه تسل  شما بر متن ز  یدهد. نمان  شیرا افزا

 . دیمکرر به متن نیاه کن

 ی شهتریشهما تمرکهب ب یهاصهحطت یکه رو  یچند نفر ان مخاططان  ،یبعد ان شروع سخنران  دیتوانیشما م

شهما ههر دفعهه  ی. ارتطاط چشمدیها ادامه دهآن تیخود را با محور  یو سخنران  دییدارند را انتخاب نما

بهه   یسخنان شما را چند برابر کنهد. ارتطهاط چشهم  ریتأث  تواندیباشد، م  هیسه تا چهار ثان  ن یهر نفر ب  یرو

 . رودیبه شمار م یاصل در سخنران کی نوان 
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 د یحرکات بدن خود مسلط باش  یو رو   دیست یحالت با  نیبهتر   در

سهخنان شهما وهرار  ریمخاططان تحهت تهأث د،یاستادهیا یدر نمان د،یداشته باش  ییاگر ا تماد به نفس باال

بهتهر داشهته   یکهه سهخنران  ن یها  ی. بهرادیهریحرکهات اضهافه را بهدن را بی  یدوت جلو  دیالطته با.  رندیگیم

را انجههام  یامههو آر یعههیحرکههات طط دیههتوانیم د،یههکن دیههخههود تاک یهانکههات مهههم صههحطت یو رو دیباشهه

 وار،یههد یهههم و گذاشههتن دسههت رو یان حرکههات ماننههد گذاشههتن دسههتان خههود رو ی. انجههام برخههدیههده

ههای تکنیکان    یکهیکهه کنتهرل حرکهات بهدن    دیهتمرکز مخاططان را بهر ههم ننهد. فرامهوش نکن  تواندیم

 است. سخنرانی 

 

 
 

 دیهبا ن یو حرکات بهدن اسهت، بنهابرا ستادنیطرن ا ،سخنرانیان اصول مهم  یکی دیدانیهمان طور که م

هها را بهود آن ازیهورار داده و اگر ن یابیاجرا و حرکات بدن را مورد ارز   یچیونی  دیتا بتوان  دیکن  ن یآن را تمر
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 آمهونش سهخنرانی  یههادر کالس دیهتوانیم د،یهمهورد ضهعف دار ن یه. اگهر در ادیده رییتغ  یبه طور کل

ا تماد به نفس خود  ،یدر هنیام سخنران یهاان حرکات و ژست  یامجمو ه  ی ریادگیتا با    دیشرکت کن

 . دیده شیرا افزا

 

 چگونه باشد؟  دی چهره با حالت

سخنران شما باشهند، بهتهر اسهت  دنیمشتاق شن ی شتریو حرارت ب  تیمخاططان با جذاب  دیخواهیاگر م

 شهتریمختلهف چههره شهما ب  یههادر حالت  تیمیصهم  زانیه. ههر چقهدر مدیکن  تیحالت چهره خود را تقو

که چههره شهما هنیهام صهحطت   یخواهد بود. حاالت مختلف  شتریسخنان شما هم ب  ی رگذاریباشد، تأث

و سهخنان   دیهسهت  نهانیکه چقدر ان جانهب مخاططهان وابهل اطم  دهدینشان م  رد،یگیکردن به خود م

 . باشدیم دیشما تا چه حد مف

 

  و لباس مناسب ی ظاهر  یآراستگ  تیرعا

 یاسهت کهه شهما بهرا  ن یها  انیریلطاس مناسب، ب  کی  دنی. پوشدییرا انتخاب نما  یلطاس خوب  دیکن  یسع

لطاس مناسب با مراسم   دنیپوش  یان حضور در مراسم، بهتر است برا  شی. پدیمخاطب احترام وائل شد

خاص خود   تیاهم  ی ظاهر  یآراستی  ،های سخنرانی  تکنیک  ن ی. در بدیداشته باش  یمشورت  یرانیبا د

 را دارد.
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 د یداشته باش  ییمحکم و رسا یصدا 

نمهان بهه  ن یترشهما را در کوتهاه یهامفههوم صهحطت توانهدیخوب است کهه م یصدا ن یاووات ا  یگاه

خهود  یصهدا یرو دیهاسهت، با جانیبا شور و ه سخنرانی انییزشی مخاطب منتقل کند. اگر هدف شما  

بهتههر شههدن صههدا  یبههرا ی. در نمههان سههخنراندیههبده یخههود احسههاس و انههر   یو بههه صههدا دیههکههار کن ادیههز

 رییهدر کهالم خهود سهر ت آن را تغ  جهانیه  جهادیا  یبهرا  د،یهبطر  ن ییخود را باال و پا  یصدا  زانیم  دیتوانیم

داشته  دینکات مهم تاک یرو نکهیا یو برا دیداشته باش یبه جا و درست  یهاها و سکوتمکث  د،یده

 . دیکن ادیخود را کم و ز یدانگ صدا دیباش

 

 
 

خود  یرونانه، صدا  یهان ی. در تمردیبطخش  یو به آن انر    دیریصدا را بی  یحال  یو ب  یخستی دیکن  یسع

است  فن سخنرانیدر  ارهایمع ن یتران مهم یکی. صدا دیآن را برطرف کن راداتیا  دیتا بتوان  دیرا ضط  کن

 دهد.  شیافزا یادیآن را تا حد ز ی اثرگذار زانیم تواندیآن م تیکه تقو
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 د ی موضوعات کن  ری را درگ مخاطب

 ن یدر حه دیتوانیبر ورار کنند، م  یمخاططان با شما ارتطاط راحت  نکهیا  یبرا  ،یسخنران  یبا توجه به آمونش

کهه در  دیههها بخواهو ان آن دیهها سهلال بپرسهان آن د،یهصحطت کن میها به صورت مستقبا آن  یسخنران

با هث   لمیان فه  یانشهان دادن تکههها،  نقشهه  ر،یمطرح شده شرکت کننهد. اسهتفاده ان تصهاو  یهابحث

 نسطت به سخنان شما داشته باشند. ی شتریکه مخاططان شما مشارکت ب شودیم

 

 د ی مخاطبان مزاح کن با

 د،یهدهیم شیشهما را افهزا یههاحرف ی ریپهذ ریتهأث زانیهم تواندیم یکردن به مووع در سخنران  یشوخ

را بهه  بیهانی جهانیه  یسهخنران  کیهو    یخشهک و معمهول  یسخنران  کی  ن یو تفاوت ب  کندیفضا را آرام م

 یکه شوخ  یی. ان آنجادهدیم  شیشما را افزا  یفرد  تیجذاب  هان ی.  الوه بر همه ادهدیشما نشان م

کهردن آن بها مخاططهان ارتطهاط   تیهبا تقو  دیتوانیم  د،یآیبه حساب م  فن سخنرانی  کیکردن، به  نوان  

 . دیکن جادیا تریمیصم
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 د یو استرس نداشته باش  اضطراب

کنتهرل کهرد؟ اغلهب افهراد هنیهام صهحطت کهردن در  یسهخنران ن یاضطراب خود را در ح  توانیچیونه م

بهه طهور کامهل   تهوانینم  نکههی. بها توجهه بهه الهرندیو دسهت و دلشهان م  شهوندیجمع دچار اضطراب م

شکل  ن یآن را به بهتر دیمختلف بتوان یو استفاده از راهکارها  ن یبا تمر  دیکن کرد، با  شهیاضطراب را ر

 .دیکن تیریمد

مهلثر واوهع  توانهدیم یان انجهام سهخنران شیپه یتنفسه یهاو انجام نرمش قیچند نفس  م  دنیکش 

 یانجهام سهخنران یمختلهف بهرا یههاتیکسهب موفق ل یهچرا که شما به دل دیبده زهیشود. به خود انی

. دیداشهته باشه  ی بیهیان  جهانیه  یبا استفاده ان اضطراب خود، سخنران  دیتوانیم  یحت  د،یاد وت شده

 .رودیبه شمار م های سخنرانی تکنیک ن یترکنترل اضطراب و استرس ان جمله مهم

 

 آموزش سخنرانی  برای  ی ر یگجه ی نت

را ارائههه  یحاتیو دربههاره هههر کههدام توضهه میپههرداخت هههای سههخنرانی تکنیک ن یتههرمقالههه بههه مهم ن یههدر ا

. اکنون دیکن  تیتقو  ینکات، نقاط ووت خود را در سخنران  ن یبا استفاده ان ا  دیبتوان  میدواری. اممیکرد

شهده در بخهش  رحخود را درباره موضو ات مطه  اتیتا نظرات و تجرب  میخواهیمقاله ان شما م  انیدر پا

 .دینظرات به اشتراک بیذار

 

 

 پایان


