
 

 

 

 

 

 چند راهکار برای مدیریت ترس از سخرناین
 

 

های دنیای امروز به شمار  سخنرانی و توانایی صحبت کردن در برابر جمع یکی از ضروری ترین و قدرتمند ترین مهارت
های مختلف کسب و کار و همچنین زندگی  ها در حوزه آید. از این رو یکی از وجوه تمایز افراد موفق و سایر انسان می

 .یزان تسلط و آشنایی با این ابزار کالمی استشخصی م

 .های رایج در بین مردم همین مهارت ارزشمند و اساسی است با تمام این تفاسیر جالب است که بدانید یکی از ترس

باشد و  طبق یک پژوهش در آمریکا، معلوم شد که اولین عامل ترس در بین مردم، ترس از صحبت کردن در جمع می
 .ترس از مرگ در رتبه ششم قرار داشت تر اینکه جالب
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باشد و از این رو  توان دریافت که ترس عاملی مهم در برابر مهارت سخنرانی می با توجه به مواردی که گفته شد می
 .مانعی بزرگ برای پیشرفت و ترقی ما خواهد شد

توان آن را به طور کامل از بین برد، اما باید یک خبر خوب به شما بدهم که  و نمیترس جزئی از طبیعت انسان است 
 .های مختلفی قابل کنترل و مدیریت است ترس یا فوبیای سخنرانی با تمرین و روش

  

 :ترس بر غلبه و کنترل برای عملی  تکنیک چند
 .پردازیم می سخنرانی از ترس کنترل و مدیریت های روش و ها تکنیک از برخی به ادامه در

 

 

 

 نفس عمیق
 

نفس کشیدن به شیوه صحیح یکی از ارکان مهم صحبت کردن است. به خصوص نفس عمیق تاثیر زیادی در کاهش 
. استرس و ترس ناشی از صحبت کردن در جمع دارد. قبل شروع صحبت یا سخنرانی، چندین بار نفس عمیق بکشید

 .این کار به شما کمک می کند تا حد زیادی ترس خود را کنترل نمایید
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بایست با  یکی از بهترین و صحیح ترین نوع تنفس، تنفس دیافراگمی یا شکمی است. در این نوع تنفس، شما می
 .ییدبینی هوا را وارد شکم خود کنید و پس از چند لحظه کوتاه، آن را از طریق دهان خود به آرامی خارج نما

  

 آگاهی و شناخت
 

هر چه بیشتر اطالعات و میزان آگاهی خود را راجع به موضوع سخنرانی و ابزارهای مورد نیاز جهت ارائه آن باال ببرید و 
 .یابد با شناخت و آگاهی بیشتری حاضر شویم، میزان ترس و استرس ما تا حد بسیار زیادی کاهش می

 :شود می زیر موارد شامل آگاهی و شناخت این
 دانش و میزان آگاهی از موضوع و محتوای سخنرانی 
 شناخت مخاطب از لحاظ سن، جنسیت، میزان تحصیالت، سطح اجتماعی و… 

 *.ه نماییدرا مطالع ”شناسی مخاطب“ پیشنهاد می گردد مقاله*
 و پرزنتر تاب، لپ پروژکتور، ویدئو مانند: سخنرانی ارائه برای نیاز مورد ابزارهای شناخت…  
 بررسی سالن و مکان سخنرانی 

  

  

 

 تمرین و آمادگی
 

اگر اهمیت آمادگی و تمرین قبل از سخنرانی را بیشتر از اصل محتوا و موضوع سخنرانی ندانیم، مطمئنا کمتر هم 
 .نخواهیم دانست

یاید و از طرفی هم  هر چه میزان تمرینات آمادگی برای سخنرانی بیشتر باشد، به همان میزان تسلط شما افزایش می
 .کند میزان ترس و استرس شما به طرز شگفت انگیزی کاهش پیدا می

تمرینات  های جسمانی مثل صداسازی و تواند شامل آمادگی از لحاظ روانی و روحی باشد و یا آمادگی این آمادگی می
تقویت بیان و صدا که برای هر کدام تکنیک ها و تمرینات زیادی وجود دارد و نیز تمرینات بدنی مثل ورزش کردن که 

 .در بخشی جداگانه به آن می پردازیم

گفته شد، با تمرین به راحتی می توان این مهارت را آموخت و بر  ”سخنرانی یادگیری کلید شاه“ همانطور که در مقاله
 .آن مسلط شد. در نتیجه با تسلط یافتن بر این مهارت میزان ترس و استرس هم کاهش می یابد

file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/instagram.com/farayesh_co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/instagram.com/farayesh_co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/instagram.com/farayesh_co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
https://farayesh.co/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8/
https://farayesh.co/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8/
https://farayesh.co/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://farayesh.co/%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://farayesh.co/%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/instagram.com/farayesh_co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co
file:///C:/Users/Sony/Desktop/zangeneh/farayesh.co


 

 

 ورزش
 

ورزش یکی از برنامه های ثابت در زندگی هر انسان موفقی است. با مطالعه زندگی افراد موفق جهان خواهید دید که 
 .دپردازن همه آن ها به این مسئله مهم حتی برای لحظاتی هم که شده می

شود و  س شما میکند و باعث باال بردن انرژی و اعتماد به نف ورزش کردن به آمادگی جسمانی شما کمک به سزایی می
 .کاهد در مقابل تا حد زیادی از میزان استرس و ترس می

 .در روز زمان مشخصی را برای ورزش کردن قرار دهید حتی اگر خیلی کوتاه باشد

 

 
 قرار گرفتن در موقعیت

 
یکی از علل ترس و فرار از سخنرانی و صحبت کردن در جمع این است که مغز ما موقعیتی جدید را تجربه می کند و 

 .وجود و جلوگیری از تغییر استاین حالت برای مغز بسیار ناخوشایند است. کار مغز ما حفظ حالت م

بهترین کار برای حل این مشکل این است که این موقعیت )صحبت کردن در جمع( را برای خودمان ایجاد کنیم با این 
های خانوادگی  توانید در جمع توانیم افراد و مخاطبان کمتر و آشناتری را انتخاب کنیم. به عنوان مثال می تفاوت که می

 .ها بازخورد بگیرید کنید و حتی از آن یا دوستانه صحبت
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 :گوید ده کتاب قدرت بیان و کتاب قورباغه را قورت بده( میسخنران مشهور و نویسن) تریسی برایان
 .بگویید سخن که شوید بهتر سخنرانی در توانید می وقتی فقط

 

 .ترسید قرار دهید پس تا می توانید با ترس خود مبارزه کنید و خود را در این موقعیتی که از آن می

  

 تصویر سازی ذهنی
 

بایست در ذهن خود تصویری از موقعیتی که قرار است در آن  همانطور که از نام این تکنیک مشخص است شما می
 .قرار بگیرید را بسازید

نفر در یک سالن سمینار سخنرانی کنید، برای این کار مکان سخنرانی و  ۰۱۱ خواهید برای حدود  برای مثال شما می
ا در ذهن خود تصویر سازی کنید. خود را بر روی سن فرض کنید و تمام جزئیات آن و مخاطبان حاضر در جلسه ر 

 .هایی که ممکن است پیش بیاید را در ذهن خود تصویر سازی نمایید اتفاقات و موقعیت

حتی اتفاقات پیش بینی نشده و غیر معمول مثل برق رفتن یا اعتراض شدید یکی از مخاطبان را هم در ذهن خود 
دهید توسط مخاطبان از شما پرسیده شود را نزد خود بررسی کنید و برای  رسوالی که احتمال میپیاده سازی کنید. ه

 .مناسب فراهم نمایید  ها پاسخ یا بازخوردی تک تک آن

ها را در  نحوه اجرا و ارائه مطلب را بصورت گام به گام تصویر سازی کنید یعنی از راه رفتنتان تا اجرای پاورپوینت
 .ذهنتان بسازید

 .کنید هم از این قبیل است اید و با چه لحن و تن صدایی اجرا می اینکه چه لباسی پوشیده

 .های حضار را با چشم ذهنتان ببینید میزان رضایت و تشویق

کنید و زمانی که قرار هست در موقعیت واقعی  با کمک این تکنیک شما یک بار موقعیت صحبت در جمع را تجربه می
 .یابد انجام دهید، میزان ترس و استرستان تا حد زیادی کاهش می و فیزیکی این کار را

 

 :عملی نتمری
همین االن یک برگه یادداشت بردارید و لیست کارها و تمرین هایی را که قرار است انجام دهید یادداشت کنید. بعد 

 .از این کار، برای هرکدام یک برنامه زمانی منظم بنویسید و مشخص کنید که آن ها را تا چه زمانی انجام می دهید
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