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 روش سخنرانی -9 جلسه

 چرا باید سخنرانی کنیم؟ .1

 گرنه شخصیت شما باید قادر باشید یک سخنرانی حرفه ای مناسب ارائه دهید و موضوع موردنظر خودتان را به خوبی عرضه کنید و 

 .حرفه ای تان، صدمه خواهد خورد علمی و

 مزایا و محدودیت های سخنرانی .2

 مزایای سخنرانی .1.2

 می توان فراگیران را دور هم جمع نمود و روی یک موضوع یا نکته متمرکز شد. 

 می توان مقدار زیادی از مواد و مطالب آموزشی را در مدت کوتاهی ارایه نمود. 

 حت خواهند بود.یک روش آشنا برای فراگیران است و با آن را 

 می توان این روش را برای گروه های بزرگ تا جایی که سخنران دیده و صدایش شنیده شود، استفاده کرد. 

 محدودیت های سخنرانی  .1.1

خسته کننده و ، دون مشارکت فراگیران استفاده شوداگر از سخنرانی به مدت خیلی طوالنی ب فراگیران اغلب غیرفعال هستند. 

 کسالت آور می شود.

 سخنرانی برای آموختن موضوعات عملی از قبیل کسب مهارت ها مناسب نیست. 

 هنگام ارایه سخنرانی، مشکل است قضاوت نمود که فراگیران در حال آموختن و یادگیری هستند. 

 ارتباط یک طرفه است. 

 نکاتی که باید در سخنرانی رعایت نمود. .3

 نکات مربوط به محتوای سخنرانی .1.2

 را تهیه و ارائه نمایید. اطالعات جدید و صحیح 

 به موضوع احاطه داشته باشید، زیرا بدون احاطه کامل بر موضوع، سخن گفتن ارزش الزم را نخواهد داشت. 

 به موضوع سخنرانی توجه کامل داشته و فقط درباره آن صحبت نمایید. 

 مطالبی را بیان کنید که برای شنوندگان قابل فهم باشد. 

سخنرانی و چگونگی سازماندهی آن شرح داده شود. می توان سخنرانی را با چندین سئوال بجا آغاز هدف ، برای شروع سخنرانی 

 نمود.
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 نکات مربوط به مخاطبان سخنرانی .1.1

 را دریابید. مخاطبانشرایط، مشخصات، نیازها و عالئق  

 نمایید.خود را روی شنوندگان متمرکز  و نگاه توجه 

 صبر و حوصله کافی گوش فرا دهید. در موقع سخنرانی به سئواالت حضار، با 

 

 نکات مربوط به سخنران .1.1

 استوار و مصمم بوده و از نظر ظاهر، مرتب و تمیز باشید. 

 شکیبا بوده و بر هیجان خود غلبه کنید. 

 حاضران و قدرت جلسه در دست شماست خود را برتر از دیگران نشمارید. در حالیکه اختیار 

 سخن گفتن داشته باشید، که این اعتماد بر اثر تمرین، عالقه و جدیت در کار حاصل می گردد.اعتماد به نفس و جرأت کامل برای  

 نکات مربوط به ارائه سخنرانی .1.3

 .فراگیران، انجام حرکاتی مانند دور شدن از محل سخنرانی و آمدن در میان ر در لحن یا صوت و یا سرعت گفتارتغیی 

 تکنیک های سخنرانی .4

 مخاطبانجلب مشارکت تکنیک های  .3.2

و با زمان پاسخگویی کافی و متناسب با سطح درک  و مختصر باشد. ایجاد تفکر نمایدسئوال کردن: سئوال باید واضح، هدفدار  

 فراگیران طرح شود.

فعالیت در گروه های کوچک: می توان فراگیران را به گروه های کوچک تقسیم کرد و در صورت لزوم صندلی ها را به نحو مناسبی  

ز این گروه های کوچک خواسته می شود تا در مورد مطلبی به بحث بپردازند. سپس برخی یا تمامی گروه ها نتیجه بحث خود چید. ا

 را ارائه می نماید.

بارش افکار: این روش خصوصاً در ابتدای سخنرانی برای جلب توجه فراگیران بسیار مفید می باشد. در این روش سئوال یا مسأله ای  

ن مطرح شده و از آنها خواسته می شود تا نظرات و راه حل های خود را در این زمینه عنوان کنند. سپس نظرات بدون برای فراگیرا

 هیچ انتقادی بر روی تخته یا طلق شفاف نوشته می شود سپس بر اساس این نظرات بحث آغاز می گردد.

ابتدا نفر اول نظرات خود را گفته  یا مسأله ای مطرح می شود.بحث نفر به نفر: فراگیران به گروه های دو نفره تقسیم شده و سئوال  

 .می رسدسپس نتیجه بحث به اطالع سخنران  سپس نفر مقابل عقاید خود را ابراز می کند و

 

 


