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  فنون ارائه كالسي موثر
  دكتر عالمه كيخا و آقاي يوسف برادران مهر

  استاديار گروه مديريت كارآفريني
  

 و عضو محترم هيئت علمي دانشگاه خانم دكتر عالمه كيخا بصورت مشترك توسطفنون ارائه كالسي سخنراني در خصوص 
  آقاي يوسف برادران مهر برگزار گرديد.

فن بيان به معني توانايي خوب صحبت كردن و مهارت متقاعد سخنراني كه جنبه كارگاهي داشت بيان گرديد كه در اين 
ر اي كه مخاطب، با هگونهنتقال سريع پيام بهكردن ديگران است. همچنين به معني توانايي برقراري ارتباطات درست و ا

ترين زمان درك كند، مي باشد. اهميت فن بيان به برقراري ارتباط و سطحي از هوش و اطالعات،  پيام را در كوتاه
يشرفت پ گردد. اگر افراد نتوانند اين فن را در خود ايجاد و تقويت كنند، پس عمالً از ارتباطات مؤثر،وگوهاي روزمره برميگفت

توانند نقش از جمله مهارتهاي مهمي هستند كه مي مهارت سخنرانيو  مهارت ارائه مطلب .شد خواهند محروم نيز …هاي اقتصادي وشغلي، فعاليت
شود، ه ميدقابل توجهي در موفقيت شغلي و موفقيت تحصيلي افراد داشته باشند. اگر چه گاهي اوقات عنوان اين دو مهارت به جاي يكديگر به كار بر

 مي باشد. مهارت هاي مورد نياز جهت يك ارائه موثر عبارتند از : مهارت سخنراني تر از بحثي بزرگتر و گستردهمهارت ارائه مطلب اما  
 مديريت  اضطراب و استرس براي ارائه .1
 مشخص كردن سبك ارائه و سخنراني  .2

 تقويت مهارت گوش دادن و شنونده خوب بودن .3
 ن و مفاهيم آنآشنايي با زبان بد .4

 مهارت آماده سازي مطالب  .5
 ترسيم مدل ذهني  .6
 مهارت در تهيه و استفاده مناسب از ابزارهاي سمعي و بصري .7
 مديريت زمان براي ارائه .8

 شناخت  خطاهاي رايج در ارائه و توانايي مديريت آن  .9
 ها و شرايط پيش بيني نشده طي سخنراني مديريت بحران .10

 در نهايت مي توان گفت براي ايجاد جذابيت در فرايند سخنراني چهار مهارت كليدي را بايد مد نظر داشت و از آن بهره برد: 

 مهارت داشتن هيجان در سخنراني .1
 مهارت داستان گويي در سخنراني .2
 مهارت كاربردي ساختن مفاهيم   .3
 مهارت بازخورد گرفتن از مخاطبين و برقراري ارتباط دو سويه .4

  :پاسخ داده شد زيردر پايان جلسه به سواالتي 
 تبراي تلفظ صحيح اسامي خاص و كلمات و عبارات التين چكار كنيم ؟ استفاده از نرم افزارها و گوگل ترنسليت و استفاده از تلفظ صحيح كلما-1

  به صورت برخط آموزش داده شد.
يد انجام دهم ؟ تمرين هاي تنفسي و مهارت هاي الزم براي افزايش ظرفيت ريه و زمان سخنراني و ارائه كالسي دچار تنگي نفس مي شوم چه با-2 

  صحبت به صورت مداوم آموزش داده شد و از مخاطبين نيز بازخورد گرفته شد.
مدل ذهني خودمان را چگونه ترسيم كنيم ؟ مفهوم مدل ذهني تشريح شد و در نهايت راهكارهاي الزم جهت ترسيم آن در قالب نوشتار بيان -3 

  گرديد.
بان ز بعضي اوقات مطالب بسيار سخت و نامفهوم است چگونه آن را ارائه دهيم ؟ مطالب را به زبان خودمان بنويسيم و گام به گام مطالب را به-4 

  خودمان و سطح فهم خودمان تنظيم كنيم.
  

   


