آیئن سخنوری
رساله ای درباره ی چیستی سخنرانی
مهم نیستتتتتتن ارمنم با تتتتتتیم یا رگیب یا کتی نخهنا یر ار انه متری هه زا همانی ه هنمهایم به ارز ناط با
دیخرا نیاهمنمیم ی هبا بهعنوا مهمزرین راه تتنا ته تتمه برای براراری ارزناط یشی تته در ور زووه بوده ی
یسنه یشه ما ،یر ریهه به دننال معرفی ود به یر نفر یا اننویی اه وشعین اامام به سخنرانی می نیم .

ستتتتتتخنرانی ی فن بیتتا یشواره ی در خول زتتاری آدمی ی ی اه مهمزرین راهیتتای زتتاذیریتتراری بر افراد وتتامعتته ی
سترمن تج ونن یا ی زحوالت هیادی در خول ار یای متشادی بوده استنه براستان نتایج زحقیق پریژه پانتئو
دان خاهامآیزی ،مهمزرین عامل در مانمیاری نام افراد نحوه سخنرانی ی زاذیریراری رینرا بوده اسن .

بر اسان این زحقیق ه زوسط یریه ما ری ان

نز در آهمای خاه رسانه دان خاه امآی زی صورت یرفته اسن،

در یر باهه همانی  6یزار ساله ارسطو ،افلخو  ،مسی ،،سقراط ،اس نمر نیر ،لئوناردی دایینیی ،نفوسیون،
ژیلیون سزار ،یومر ی فیثاغورث به زرزیب رزنهیای نخسن زا دیم را به ود ا تصاص دادهانم .

افراد این لیسن فارغ اه زاذیر مثنن یا منفی ه در زاری نهادهانم ،مورد بررسی ارار یرفتهانم ی نقطه ا تراک
زشام آنا امرت طابه ی ااناع مخاخب بوده اسن .

اما آنیه در عصر نونی با زووه به سا تاریای وامعه مهم میانخارد ،زووه به این مهارت برای موفقین فرد ی
وامعه استتتتتنه ستتتتتخنرانی ی مرا ره دی مورد اه مهمزرین ییژیییای یر ممیر موفق استتتتتن ی کتی به زعنیری
مهمزرین ییژیی یر رینر مانمیار اسن .

رینری یر ستتتتتتاهما ی م شوعه ،پی
زاذیریرارزرین راه نشای

من

اه آن ه یر عنوا با تتتتتتم یر رفتار استتتتتتن ی ه با بهعنوا ایلین ی

رینر بایم مورد زووه ارار ییرد ی آموهش اصتتول آ برای زنمیل یر ممیر به رینر

امری ضریری اسن .

در فضتتتتای تتتتر ن ی ستتتتاهما اه ممیر مناب انستتتتانی ه در زلش استتتتن با ای اد انخیزه در ار نا به بهنود
رانمما

تتتتر ن شر نم زا ممیرعامهی ه در وهستتتته ییاتممیره در زلش استتتتن رای الهم برای صتتتتلکین

اامامات ود را ستتتتب نم اه من تتتتی دفتر ممیرین ه با بر ورد ود ن تتتتا دینمه خره بر ورد ممیر ود
استتتتن ی مستتتتویل ریابط عشومی ه با نوع یفتشا

ود ،در کقیقن استتتتترازژی تتتتر ن در مقابل رستتتتانهیا ی

م تتتریا را ن تتا میدیم ی بستتیاری اه مثالیایی اه این دستتن در نهاین میزوانم به موفقین تتر ن ی عنور
اه بحرا یا شر نم .

بهخور هی يك م شوعه با استفاده مناسب ی ب ا اه هشات ی انتقال مثنن کسی ه پ ن هشات نهفته مه
اسن ی مهارت سخنوری ی فن بیا نامیمه می ود ،به بهرهیری بی تری وایم رسیم .

اه سویی در فضای ارآفرینی ی ای اد سبی ار ،سخنرانی ی ااناع مخاخب به وم مهمزرین ییژیی بنیا یرار
یر تتتتتتر ن نوپاستتتتتتنه اه آغاهین لح ه یای معرفی ایمه به یش ارا آینمه ی اه نخستتتتتتتین زلش برای ور
ستترمایهیرار یرفته زا ستتخنرانی برای معرفی محصتتول نهایی به ریمار ،این ستتخنرانی استتن ه میزوانم یر
ایمه ی بایر ام را به ارهش زنمیل نم .

در یر دادیاه ونایی ،دا تتتتتتن نفو

لم ی امرت بیا بی تتتتتتر برای برزری نفو ی یل مماف ی دادستتتتتتانی بر

محیط محا شه محره استتتتتتن .دا تتتتتتتن بیا فصتتتتتتی ،،زوام با ونستتتتتتردی ،ن ته ستتتتتتن ی ی ن تهدانی ی ی اه
ضتریریزرین ابزار ار استنه یر یفر واستن یر امر یم ه و زن یم ی زرزیب داده تمه با تم به ودی
ود اادر نخوایم بود آنیه را ه محتوی یااعین ود استتتتتتن ،اذنات نم ،به ه این دادستتتتتتتا استتتتتتن ه به
یفر واسن یر پرینمه وزاگی ،ریح ی امرت اانونی میبخ م .

در بحرانیزرین داایق منارهه یر یاکم ن امی نیز ه یشه چیز بر کستتتتتتب مقیان ذانیه یا ی لح ه یا زغییر
می نم ،زنها یر ستتخنرانی مووز ی موذر فرمانمه استتن ه موفقین یاکم را زضتتشین می نمه برای یر ن امی
در یر مواعین ی یضعی ه ارار دارد ،و
در اغهب

کرف هد ی ی اه یاوبزرین مساگل مورد اکتیاج اسن .

وریا به صوص در وامعه ارز ییا ،سخنرانی ،فنی اسن ه رموه آ زمریب می وده سخنرانی

در ایرا برای ایلین بار در دیره م ترک رستهیا ،وزی ی ی اه مواد درسی محسو

مه

ر ایشین آنیه یفته تتتم در نار زووه مصتتترانه برزرین دان تتتخاهیای دنیا در بریزاری مستتتابقات ستتتخنرانی
چو یاریارد ،استنفورد ی امآیزی ی نیز استقنال من یر اه مسابقه سخنرانی ریف ،دبیر انه مسابقه را بر
آ دا ن زا با بریزاری دیر ومیمی اه این رییماد ،نسنن به زرییج این مهم اامام نم .
ریهنامه دنیای ااتصاد – شاره 3713

چ مانماه مسابقهی سخنرانی
ما در زل تتتتتتیم با ای اد تتتتتتور ی انخیزه در بین اا تتتتتتار مختهفی ه این مهارت میزوانم در موفقین آنا زاذیر
یرارد کر تی به ستتتتتشن ایشین ااگل تتتتتم برای مهارت ستتتتتخنوری ای اد نیم ی به این ریش شتر تتتتتایم
سن فارسیهبانا با یمه
یشینین معتقمیم زقوین مهارت ستتتتتتخنرانی ی فنبیا برای زشام افرادی ه می واینم بر دیخرا زاذیریرار
با تتنم یر نیاه منرم استتنه در زل تتیم با تتناستتایی نقاط ضتتعف ی یافتن دستتتورالعشلیای اربردی بر ستتنر
هنمیی افراد زاذیریرار با یمه
ی نیز با بریزاری مستتتابقه در ستتتط،

تتتوریای فارستتتی هبا ی افراد علاهمنم به این هبا  ،بستتتتری برای ارزقا ی

معرفی هبا فارسی بهعنوا هبا سخنوری در نار هبا
امیمیاریم در بخ

عر ای اد نیمه

بینالشهل مستتابقه ،تتایم کضتتور افرادی اه

ه با مسابقهیای محهی یهارت انهیای ایرا در
ایرا  ،هبا ی فرینگ ایرانی را در باهی ن به

تتوریای مختهف با تتیمه امیمیاریم این افراد

وریای دیخر انتخا می ونم بهعنوا سفیرا فرینخی

ور ود ا اعه دینمه

ی در آ ر امیمیاریم به عنوا بهترین رییماد برای ن هساهی افراد ی ساهما یا نا ته ویمه

ایماف مسابقه سخنرانی ریف
1ه ر م ی

وفایی بلغن ی فصاکن ی زقوین مهارت سخنرانی ی زاذیریراری

2ه ای اد انخیزه در وامعه برای زووه به ارزقای مهارت سخنوری ی فن بیا
3ه فرایم آیرد بستری پویا برای ای اد ارزناخات انسانی ی ن هساهی
4ه بستری برای معرفی ن ریات ،یرای ات ی ایمهیای ومیم ی اذربخ
5ه دروهبنمی بهترین سخنرانا در هیر ا هیای متنوع برای استفاده ساهما یا
6ه مطالعه نفرات بریزیمه برای پیما رد بهترین راهیای زقوین سخنرانی ی اعتشاد به نفب
7ه نخارش استانمارد دستور هبا فارسی برای سخنرانی
8ه زا یم ی باهی تتن به متو اصتتیل ی یشی تته هنمه هبا فارستتی ه یادیار بزریانی چو فردیستتی ،یام،
کافظ ،عطار ی دیخر مفا ر این سرهمین اسنه

مخاخنین مسابقه
1ه دان

ویا  ،اسازیم ی زشامی افرادی ه می واینم با اراگه مطهب برای عشوم بر ایشین دستایردیای

ود زا یم ننمه
2ه فری تتتتتتنمیا  ،باهاریابا  ،باهاریا  ،مرا ره ننمیا ی زشامی افرادی ه می واینم با زاذیریراری بر
دیخرا به ایماف مادی ود برسنمه
3ه ارمنما ی اغهین ه می واینم با زوسعه مهارتیای لمی ،ود را برای زصمی پسنیای باالزر
معرفی ننمه
4ه افرادی ه امیمیارنم با کضتتتتتتور در این مستتتتتتابقه ی ای اد ارزناخات ی تتتتتتن هستتتتتتاهی به موفقینیای
بی تری دسن یابنمه
5ه افرادی ه در زلش برای سا ن برنم خصی ود یستنمه
6ه فارسیآموها

وریای مختهف ه می واینم آمو تهیای هبانی ود را در بوزه آهمای

ارار دینمه

7ه افرادی ه بهدننال راابنیای ومیم ی چال یای متفایت برای عرض انمام یستنمه

نحوهی بریزاری مسابقه
1ه علاهمنما میبایسن وهن ذنننام به ساین مسابقه به ن انی اینترنتی sokhansavaran.ir
مراوعه نشاینمه
2ه ممعیا راابن در سومین مسابقه سخنرانی میزواننم با ر ن در دیره یمآموهی سخنرانی -راابن
نطق آسانسوری یا ارسال فیهم بر اسان اواعم هیر در دایری مرکهه مقممازی ر ن نشاینمه
3ه افراد بریزیمه دیره مقممازی در ریه مستتتتتتابقه به مرکهه پایانی راه واینم یافنه علاهمنما وهن
اخلع اه رینم مسابقه پایانی میزواننم به یزارش دیمین مسابقه سخنرانی ریف مراوعه نشاینمه
4ه علاهمنما میبایستتتتن در االب فیهم  3دایقهای به ایراد ستتتتخنرانی با موضتتتتوع آهاد پردا ته ی فایل
موردن ر را به آدرن اینترنتی مسابقه ارسال نشاینمه
 فرمن فایل میبایستتن  mp4بوده ی ک م فایل ارستتالی ننایم بی تتتر اه  25مخاباین با تتمه
ممت هما فیهمبرداری ننایم ارج اه باهه  2332زا  3332دایقه با تتتتتمه وهن ییرای
مقاله آموهش نرمافزار ای

فیهم به

ک م ی زغییر فرمن ییمگو مراوعه نشاییمه

 فیهمبرداری میبایسن به صورت ایستاده در مقابل دیربین ان ام وده
 فایلیای ارسالی میبایسن مطابق نشونه هیر یکتشا به هبا انخهیسی نامیراری وده
نام ی نام انوادیی ممعی _ شاره زشان ()Amir Afshar_ 09120000000

 یزینه دایری مقممازی 52یزار زوما اسنه اابل زووه اسن ممعیانی ه فیهم ود را زا انل
اه اعلم زاری مستتتتتتابقه در ستتتتتتاین به ایشیل دبیر انه ارستتتتتتال نشاینم رایخا در این دایری
ر ن واینم رده
 اوناری در ی ستتتتتا بود موضتتتتتوع مطرح تتتتتمه در فیهم ارستتتتتالی ی موضتتتتتوع ریه مستتتتتابقه
نشیبا مه ضشیشه بود فیهم سخنرانی در وش  ،در نار فیهم ،امتیاه مثنن به یشراه وایم
دا نه وهن ریین فضای سالن سخنرانی میزوانیم به یزارش دیره نخسن مسابقه رووع
نشاییمه


تتتتتر ن در دیرهیای آموه تتتتتی مستتتتتابقه ی وهب ن ر ی رای ممرن دیره میزوانم در دایری
مقممازی زاذیریرار با مه

 زیم دایری مقممازی بر اسان ومیل هیر به انتخا افراد میپرداهنمه

ومیل امتیاه دیی دایرا
نترل سرعن لم
ییژیییای لحن

استفاده بهوا اه م ث ی ز یه
زن صما ی زغییر ریتم ی لحن
زهفظ ی اربرد صحی ،هشات ی دستور هبا

ییژیییای بیانی

زوانایی سا ن وشلت
نترل به اصوات پر ننمه ( ِا ِامشم ههه )
ومیم ،اربردی ی یمفشنم بود موضوع

محتوای مناسب

منطقی بود رینم نتی هییری
استفاده مناسب اه داستا  ،خنز ،عر ،نقلاول ی ز ربه
ریع ی پایا مناسب

پی ربنمی لم

زاذیریراری لم
مریر ،وش بنمی ی ز شیل مطهب
کر ن با اعتشاد به نفب ی نترل لرهش دسن

هبا بم

کر ن متناسب با لم
زووه به هبا بم مخاخب
لنخنم ی زناسب کاالت چهره با متن

ریزکر ات صورت

ارزناط چ شی
نترل بر زنفب ی لرهش صما
عنوا مناسب

فنی

استفاده مناسب اه دسننو ته
ممیرین هما

پایرپوینن ی پرهی
ا تیاری

اسلیمیای آراسته ی مناسب
استفاده اه ع ب مناسب
عمم ری وانی اه متن اسلیم

رایط ی ممارک ذنننام
1ه ز شیل فرم م خصات فردی اه خریق پایخاه اینترنتی مسابقه
2ه ارسال فیهم  3دایقهای با زووه به اوانین مسابقه وهن یزین

مقممازی

ووایز مسابقه
1ه یوایی کضور در مسابقات سخنرانی ریف برای هیه ممعیا راهیافته به ریه مسابقه
2ه زنمیب مسابقه سخنرانی ریف به یشراه ن ا سخنسوار برزر سال برای فرد نخسن
3ه ووایز نقمی ی غیر نقمی برای نفر بریزیمه

