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 ی خوبسخنران کی یهایازمندی ن ستیل چک
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

. کنندد یگر سخنرانید یتهایفعال ای کار مدرسه، یبرا چه خود یزندگ از یا دوره در  موظفند  افراد  شتریب

ی از اریبسد حدا،، ن یدا بدا هوو،، خخصوو ر رهیوشم  وسا اسو   ارائه یک سخنرانی خوب، نشان دهنده

که هنگام سخنرانی دچار اسدتر    است  ممکن   و  کنندیم  تالش  خود  اطالعات  یسازمانده  یبرا  افراد

پرسددیک کدده اغلددا اوتددات تزددی از اینکدده بخددواهیک سددخنرانی کنددیک، از خودمددا  مددی. شددوند اضددارا  و

داشدته باشدیک. در ایدن مهالده بدا مدا همدراه باشدید تدا   حیصد   یسخنرانچگونه    ؛کیکن  یسخنرانچگونه  

 خود را دریافت کنید.  پاسخ سواالت
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 خوب  یسخنران کی مها مازمندین س یل چک

 

 عموضو مورد  در قیخحقمرحله ارل: 

 رسددانی بدده اطددال  ادیددز احتمددا، بدده شددما یسددخنران یکلدد هددد  هوودخ خووود را در نگووش : یش وود: •

تد  بده کده نگداهی عمید  دیتوانیم شما  حا،،  ن یا  با.  دانندینم  که  است  ی زیچ  درباره  مخاطزا 

 این هد  داشته باشید.

کده  دیدکن یسدعبرای انتخا  منابع سخنرانی به یک منزع ِاکتفا نکنید!   منا:ع متنوع را :خوانید: •

کتابها و مهاالت مختلف را ماالعه کنید و اطالعاتی از وبسایتها و مندابع خزد ی معتزد  و رسدمی 

 موضدو  از ی تد جدامع درککندد کده به شما کمدک مدی متنو  منابعجمع آوری کنید. استفاده از 

 داشته باشید.

این سخنرانی  خواهید دراطمینا  حاصی کنید که منابعی را که می  منا:ع خود را پی یشم کنید: •

چدده منزعددی کنیددد و دتیهدداد میدانیددد هدد  یددک از اطالعددات از اسددتفاده کنیددد بدده درسددتی  کددر مددی

تدا  خواسدت، منزدع ماالدا سدخنرانی بنابراین، اگدر فدردی اطالعداتی دربدارهاست.    انتخا  شده

 توانید این اطالعات را به او ارائه دهید.می

هدای مشدابه در مدورد منظدور پیددا کدرد  سدخنرانیبده  هام مشوا:ه ووو، دهیود::ه سخنرانی •

تواند بده موضوعات مشابه سخنرانی خودتا  به اینترنت مراجعه کنید. جستجو در اینترنت می

سدخنرانی   اطالعات برای م توای شما کمک کند و هک به شما الگویی برای ن دوه  شما در تهیه

  ص یح ارائه دهد.
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 محتوا خهیهمرحله درم: 

شد و  بدا طد ل کلدی بده شدما کمدک . کنیدبندی م توای خود را تهسیک  ی  شرع کنید::ا طشح کل •

نوشتن متن واتعی ش و  به  کند تا  را سازماندهی کنید و به شما کمک میتا   کند تا افکارمی

 کنید.سخنرانی 

 

 
 

مهدمه و نتیجه گی ی بدرای سدخنرانی بسدیار  مقدمه ر نتیجه ویشم را درمتن سخنرانی :نویسید: •

زیددرا بددرخال  یددک مهالدده مکتددو ، مخاطددا اگددر چیددزی را از دسددت بدهددد احتمدداالد  ،مهددک اسددت

. مهدمده بایدد مخاطدا را بدرای مهمتد ین بخشدهای و دوباره مالا را بخواندد  تواند برگرددنمی

 .دوباره بیا  کندرا  ماالا سخنرانی آماده کند و نتیجه گی ی باید تسمتهای اساسی
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. دیدکن  ریددرگ  را  مخاطدا  ماد یمستهکه در سخنرانی،    دیکن  یسع  ررم مشارک  مخاطب کار کنید: •

 شدنوندگا  یبدرا را یفرصدت و بپرسدید آزاد  سدواالت  کده  اسدت  ن یدا  کار  ن یا  انجام  یبرا  راه  ن یبهت 

 .دهند ارائه را خود نظرات بتوانند تا دیکن فراهک

 را خددود یسددخنران از ییتسددمتهاکدده  دیددکن یسددع پوویب :ینووی کنیوود:هووا را سوووا و ر سووردروسی •

باشد و مخاطدا امکدا  دارد کده سدواالت خاصدی را   کنندهجیگ  است  ممکن   که  دیکن  ینیبشیپ

 سازی کنید.بپرسد. هنگامی که دیدید مخاطا گیج شده، تالش کنید که ماالا را شفا 

 

 سخنرانی ر مقا:له :ا اضطراب سوم: ارائه مرحله 

 ارائه یک طشح کلی

خواهیدد ی کده میمادالزاز هایی اگر نگرا  توانایی مخاطا در پیگی ی سخنرانی خود هستید، نسخه 

توانید بده جدای را چاپ کرده و به مخاطا ت ویی دهید. اگ  پ وژکتور در دستر  دارید، میارائه دهید  

ل کلدی همدراه بدا ابدااری عدالی بدرای ارائده طد  ،آ  فهط یک کپدی از طد ل اصدلی را ارائده دهیدد. پاور ویندت

 .ستا سخنرانی شما

 

  ن سخنرانیخسش 

 تج بده  ی کده حدین سدخنرانیاضداراب  بلکده  بخشدیم  بهزود  راسخنرانی ص یح    کیتکن  تنها  نهتم ین   

کنید به زمانزندی توجه داشته باشید. هنگامی که سخنرانی را تم ین می.  دهدیم  کاهش  کنید رایم

بدده منظددور  .ایدن بدده شدما کمددک مدی کنددد بفهمیدد سددخنرانی شدما خیلددی طدوالنی اسددت یدا خیلددی کوتداه

موفهیددت در یددک سددخنرانی خددو  بایددد  حددین تمدد ین سددخنرانی، ایددن سددواالت را از خودتددا  بپرسددید کدده 
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با انجام تم ین  سخنرانی است؟چگونه سخنرانی کنیک، مراحی سخنرانی چیست؟ سخنرانی ص یح چه 

 تزی از سخنرانی برای سخنرا  اصلی آمادگی بیشت ی خواهید داشت.

 

 حفظ خساس چشسی

شما است و به اعتماد به نفس  با مخاطزا  در هنگام سخنرانی، نشا  دهنده تما  چشمیبرتراری   

نفد  را در نظد  بگی یدد و بدا  4یدا  3کند. سعی کنید در سخنرانی شما در درگیر کرد  مخاطزا  کمک می

 آنها تما  چشمی برترار کنید.
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 متعادل کردن لحن ر سرع  :یان

کده شدود باعد  مدی  کرد سد یع صد زتخیلدی  .  در نظد  بگی یدد  تا  راو تغییرات ل ن   سرعت سخنرانی

سدخنرانی . اضارا  سخنرانی در جمع از عوامدی افداایش سدرعت را از دست دهیدتا  ا برخی از مخاطز

 است.

 

 خسرکز ررم مخاطیان

ر مدااحک افکدانگدرا  مسدائی فرعدی نخواهیدد بدود.   حدد  از  شیبد  ایترت  ن یا  به  دیکن  تمرکا  مخاطا  یرو

باعد   و کنندد من در  خدود یاصدل هدد  از را شدما و شدوید  وسدوا توانند باع  شدوند کده دچدار  یم

 موفد   شدما  خواهندد  یمد  مخاطزدا   د،یباشد  داشدته  ادی  به  شود که مخاطزا  پیام شما را نفهمند.می

  . شوندها میکنفرانس و جلساتباع  موفهیت  موف ، سخنرانا . دیشو

 

 کالم آخر

هنگدامی کده متوجده شددید کده  بازخورد مخاطزدا  باشدید.دریافت همچنا  منتظر هنگام سخنرانی،  

بدرای  کده مخاطزدا بینیدد . وتتدی مدیمخاطزا  مالا ارائه شدده را نفهمیدندد، دوبداره آ  را بیدا  کنیدد

دهدد کده بدا حمایدت آنهدا بده شدما اند  ی میدهندد،  مدی  نشا  داد  توجه به موضو ، سرشا  را تکدا 

خنرانی ش و  به نگاه کرد  به ساعت کنندگا  در س تدرت بیشت ی سخنرانی را ادامه دهید. اگر شرکت

تا  را تغییر دهید یا داستانی را تع یف کنید که توجه آنها را جلا کند. آشنایی کردند، سرعت سخنرانی

سددخنرانی جددبا  بددرای مخاطزددا  نهددش  هددای سددخنرانی صدد یح و مراحددی سددخنرانی در ارائددهبددا تکنیددک

 بساایی دارد. 
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 منا:ع:

Lecture-a-https://www.wikihow.com/Prepare 

https://www.businessknowhow.com/growth/speakingtip.htm 

 

 پایان

https://www.wikihow.com/Prepare-a-Lecture
https://www.businessknowhow.com/growth/speakingtip.htm

