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7 ترفند  سخنرانی از زبان جو پولیتزی
تهیه مطلب: مریم فتح الهی - تیم تحریریه مدیرسبز

این توصیه استفاده کردم: »بگویید که چه قرار است  از  همیشه در سخنرانی هایم 

بگویید )مقدمه(، سپس حرفتان  را بزنید )بدنه( و بعد آنچه که گفته اید بازگو کنید 

)نتیجه گیری(. بخش عمده ای از سخنرانی عمومی و حک کردن چیزها در ذهن افراد 

تکرار است. این نوع چینش سخنرانی نتیجه مطلوب را به بار می آورد.

در ادامه برخی از ترفندهایی را می بینید که سعی کردم در سخنرانی هایم بکار ببرم، 

امیدوارم این ترفندها برای شما مفید واقع شوند.

۱. پشت تریبون نایستید
تریبون مانعی غیرضروری را بین شما و مخاطبتان قرار می دهد. با مخاطب صحبت 

کنید، نه برای خودتان.

https://modiresabz.com


2

۲. لباس های مخصوص سخنرانی داشته باشید
برای آنکه مردم شما را به خاطر بسپارند، باید از هر چیزی که در اختیار دارید استفاده 

کنید. لباس چیز مهمی است. در کمد لباس هایتان چیزی را پیدا کنید که مردم به 

ذهن می سپارند. ماری اسمیت همیشه از رنگ آبی فیروزه ای استفاده می کند. مردم 

همیشه ماری را به خاطر می سپارند و یکی از دالیلش هم رنگ آبی فیروزه ای است.

۳. اشکالی ندارد که روی صحنه قدم بزنید
شما انسان هستید و پا دارید. از پاهایتان استفاده کنید. چند نقطه از صحنه را که 

می توانید بین آن ها در رفت وآمد باشید پیدا کنید. پنج ثانیه در یک نقطه بایستید 

و سپس به نقطه بعدی بروید. هر بار که به سراغ موضوع جدیدی می روید، حرکت 

کنید.

شروع  از  پیش  را  سخنرانی تان  موردنظر،  رویداد  هشتگ  از  استفاده  با   .۴
ترویج دهید

روز قبل و صبح روز سخنرانی تان، حتما باید با استفاده از هشتگ رویداد موردنظر، 

کاری کنید که مردم بدانند قرار است سخنرانی کنید، درباره چه چیزی قرار است 

سخنرانی کنید و رویداد چه زمانی برگزار می شود. با این روش، افراد زیادی را به 

سخنرانی ام کشانده ام که درست نمی دانسته اند در کدام یک از جلسات سخنرانی 

باید شرکت کنند.

۵. در هيچ اسالیدی بیشتر از ۲۰ کلمه ننویسید
از  از شما پرت می شود.  را بخوانند، حواسشان  افراد مجبور باشند اسالیدتان  اگر 

تیتر و متن برای اشاره به داستانتان استفاده کنید و از تصویر برای تحکیم نکته 

موردنظرتان. هدف من این است که روزی توصیه ست گادین را به کار ببندم و 

همه اسالیدهایم را، به جای کلمات، صرفا با تصاویر پر کنم.
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۶. اگر از کلمات استفاده می کنید، دست کم از اندازه قلم ۳۰ یا بزرگ تر استفاده 
کنید

اگر در اسالیدتان متن دارید، مطمئن شوید که در عمل قابل خواندن است. اندازه 

قلم ۳۰ کوچک ترین اندازه ای است که به کار می برم.

۷. فضا را عوض کنید
مخاطبانتان فقط می توانند هشت دقیقه به شما توجه کنند هر چند دقیقه یکبار، 

با مکث کردن و گفتن داستانی که به نحوی به موضوع  را  جریان سخنرانی تان 

مربوط می شود متوقف کنید. افراد داستان ها را بیشتر از چیزهای دیگر به ذهن 

می سپارند.

پس به کمک این ۷ ترفند سخنرانی حرفه ای تری داشته باشید.
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