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چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

رشدوپیشرفتشخصیدرهررشتهایالزمهداشتنچندینمهارتباهم

ودرکنارهماست.

وازطرفیهمعالوهبرپیشرفتشغلی،داشتنفنبیانقویدرزندگی

عادیوروزمرهمابسیارضروریوموثراست

درادامهاینمواردروبررسیمیکنیم.

فن بیان در پیشرفت شغلی

شخصیرافرضکنیدکهدررشتهمهندسیدرسخواندهاستومدارج

برمی َپِسپروژههایش از راگرفتهاستوبسیارعالی عالیتحصیلی

تواند نمی کند، برقرار ارتباط دیگران با تواند نمی اینشخص اما آید،

خوبصحبتکندومنظورشرابرساندویااینکهشخصخجالتیهست

یا و کند صحبت خودش همکاران و اطرافیان با کشد می خجالت و

درخواستیازآنهاکند.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه خوب 

صحبت کنیم

باید پیشرفتشخصی و رشد برای کردم عرض کهخدمتتون همونطور

چندینمهارتودانشراهمزمانباهمداشتهباشیم،فقطصرِفاینکه

بگوییممنمیتوانمپروژهفالنرابهخوبیطراحیکنمویامیتوانم

حسابوکتابفالنشرکترابهتنهاییدستبگیرمکافینیست.

http://amirmostafa.com/
چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟رشد و پیشرفت شخصی در هر رشته ای لازمه داشتن چندین مهارت باهم و در کنار هم است.و از طرفی هم علاوه بر پیشرفت شغلی، داشتن فن بیان قوی در زندگی عادی و روزمره ما بسیار ضروری و موثر استدر ادامه این موارد رو بررسی می کنیم.فن بیان در پیشرفت شغلیشخصی را فرض کنید که در رشته مهندسی درس خوانده است و مدارج عالی تحصیلی را گرفته است و بسیار عالی از پَسِ پروژه هایش بر می آید، اما این شخص نمی تواند با دیگران ارتباط برقرار کند، نمی تواند خوب صحبت کند و منظورش را برساند و یا اینکه شخص خجالتی هست و خجالت می کشد با اطرافیان و همکاران خودش صحبت کند و یا درخواستی از آنها کند.[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه خوب صحبت کنیم[/quote] همونطور که خدمتتون عرض کردم برای رشد و پیشرفت شخصی باید چندین مهارت و دانش را همزمان با هم داشته باشیم، فقط صرفِ اینکه بگوییم من می توانم پروژه فلان را به خوبی طراحی کنم و یا می توانم حساب و کتاب فلان شرکت را به تنهایی دست بگیرم کافی نیست.آموزش فن بیانالبته شاید هم کافی باشه، چون افرادی هستند که از خودشون انتظار کمی دارند و دوست دارند که مثل یک ربات کارهاشون رو انجام دهند، یعنی کلی کار و محاسبات تحویل بگیرند و از اونور هم محاسبات شسته و رُفته تحویل بدهند، بدون اینکه با کسی نه حرفی بزنند نه ارتباطی برقرار کنند.این افراد شاید در ظاهر موفق باشند، اما به احتمال زیاد هیچ رشد و پیشرفتی در کارِ خودشون نخواهند داشت و ممکن است که سال ها در همان مقطع بمانند.به هر حال این به تصمیم هر شخصی بستگی دارد که هدفش از زندگی و شغلش چیست، آیا دوست دارد مثل یک اُپراتور فقط کارها را انجام دهند یا اینکه روز به روز پیشرفت کند.مثلا فردی که می خواهد در رشته حسابداری به پیشرفت ها و موفقیت های بیشتری برسد، فقط صِرف دانستن فرمول های حسابداری و دانستن آنها نمی تواند به یک رییس حسابداری یا مدیر مالی تبدیل شود.مثلا چند مهارتی که یک حسابدار باید داشته باشد این ها هستند:    داشتن مهارت عملی برای محاسبه فرمول ها    داشتن مهارت تایپ ده انگشتی    داشتن مهارت کار با ماشین حساب حسابداریآموزش فن بیان    داشتن مهارت و تسلط بر نرم افزار حسابداری    داشتن مهارت برای کار با اکسل و دیتابیس ها    داشتن مهارت ارتباطی برای ارتباط برقرار کردن با افراد    داشتن مهارت فن بیان و سخنوری برای اینکه بتواند خوب صحبت کند و روی دیگران تأثیر بگذارد[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: فن بیان چیست[/quote]این ها مواردی هست که اگر یک حسابدار تازه کار میخواهد پیشرفت کند و به یک مدیر مالی خوب تبدیل شود نیاز است.آموزش فن بیاناما اگر این شخص حسابدار تمایلی نداشته باشد که یک مدیر مالی باشد و پیشرفتی نکند فقط دانستن یکسری موارد تخصصی برایش کفایت می کند، در اصل یک حسابدار یک اُپراتور است که کارهای از پیش تعیین شده و از قبل برنامه ریزی شده را انجام می دهد (مثل یک رُبات)با این مثال دید که یک فرد برای اینکه رشد و پیشرفت داشته باشد باید چندین مهارت را در کنار هم داشته باشد و صرف اینکه در یک تخصص مهارت کافی را داشته باشد کفایت نمی کند.فن بیان در زندگی روزمرهفن بیان در زندگی روزمره ما هم نقش بسیار پُررنگی داره.اگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید نتونیم از کسی درخواستی کنیماگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید نتونیم به کسی جواب نه بدیم[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه نه بگوییم[/quote]اگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید ی جاهایی نتونیم حق خودمون رو بگیریم و از حق خودمون دفاع کنیم[quote]پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان ۳ گوش کنید: چگونه حق خود را بگیریم [/quote]اگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید نتونیم با اطرافیانمون ارتباط خوب و ارتباط موثر ی برقرار کنیم[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران[/quote]اما جای هیچ نگرانی نیست و اگر هر کدام از این موارد رو داریم می تونیم با آموزش فن بیان اونها رو رفع کنیمفن بیان در روابط عاطفی و روابط زوجینداشتن فن بیان در روابط عاطفی و روابط زوجین خیلی می تونه تأثیر گذار باشه.متاسفانه افراد زیادی رو دیدم که به دلیل نداشتن فن بیان از همسرشون جدا شدند.فن بیان یکی از ملزومات برای زندگی مشترک هست، وقتی آقا یا خانم نتونه با همسرش به خوبی صحبت کنه و یا اگر نتونه احساساتی که به همسرش داره رو بیان کنه این احتمال خیلی زیاده که به مرور از هم دیگه دور بشند و یا طلاق عاطفی بین این زوج پیش بیاد.آموزش فن بیانبنابراین با آموزش فن بیان در روابط عاطفی خیلی بهتر می تونیم این موارد رو مدیریت کنیم.ما اهمیت آموزش فن بیان رو در زمینه های پیشرفت شغلی، در زندگی روزمره و در روابط عاطفی بررسی کردیم و دیدیم که فن بیان چقدر می تونه مهم باشه و همینطور داشتن فن بیان چقدر می تونه زندگی افراد رو زیبا تر کنه.[quote]آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای خود و آینده خودمان است[/quote]بهتره قبل از اینکه در زندگی چیزی رو به وسیله تجربه به دست بیاریم و بهای زیادی بابتش بدیم، با آموزش اون ها رو بدست بیاریم.بنابراین بهتره که از همین امروز روی خودمون سرمایه گذاری کنیم و آموزش ها و مهارت هایی که در زندگی به اونها نیاز داریم به دست بیاریم.[quote]قبل از اینکه خیلی زود دیر بشه دست به کار شیم.[/quote]من و دیگر دوستانی که در این سایت هستند خوشحال می شویم که دیدگاه و یا تجربیاتی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا با هم تبادل نظر داشته باشیم.اگر به نوشته ها و آموزش های این سایت علاقه مند هستید پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام نمایید تا از انتشار مطالب آن مطلع شوید.و در آخر اگر سوالی برایتان پیش آمده یا جایی از مقاله نیاز به توضیح بیشتر دارد و یا اگر نظری درباره این نوشته دارید می توانید در پایین همین صفحه در قسمت نظرات، سوال خودتان را مطرح بفرمایید تا در سریع ترین زمانِ ممکن به آن پاسخ داده شود.
چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟رشد و پیشرفت شخصی در هر رشته ای لازمه داشتن چندین مهارت باهم و در کنار هم است.و از طرفی هم علاوه بر پیشرفت شغلی، داشتن فن بیان قوی در زندگی عادی و روزمره ما بسیار ضروری و موثر استدر ادامه این موارد رو بررسی می کنیم.فن بیان در پیشرفت شغلیشخصی را فرض کنید که در رشته مهندسی درس خوانده است و مدارج عالی تحصیلی را گرفته است و بسیار عالی از پَسِ پروژه هایش بر می آید، اما این شخص نمی تواند با دیگران ارتباط برقرار کند، نمی تواند خوب صحبت کند و منظورش را برساند و یا اینکه شخص خجالتی هست و خجالت می کشد با اطرافیان و همکاران خودش صحبت کند و یا درخواستی از آنها کند.[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه خوب صحبت کنیم[/quote] همونطور که خدمتتون عرض کردم برای رشد و پیشرفت شخصی باید چندین مهارت و دانش را همزمان با هم داشته باشیم، فقط صرفِ اینکه بگوییم من می توانم پروژه فلان را به خوبی طراحی کنم و یا می توانم حساب و کتاب فلان شرکت را به تنهایی دست بگیرم کافی نیست.آموزش فن بیانالبته شاید هم کافی باشه، چون افرادی هستند که از خودشون انتظار کمی دارند و دوست دارند که مثل یک ربات کارهاشون رو انجام دهند، یعنی کلی کار و محاسبات تحویل بگیرند و از اونور هم محاسبات شسته و رُفته تحویل بدهند، بدون اینکه با کسی نه حرفی بزنند نه ارتباطی برقرار کنند.این افراد شاید در ظاهر موفق باشند، اما به احتمال زیاد هیچ رشد و پیشرفتی در کارِ خودشون نخواهند داشت و ممکن است که سال ها در همان مقطع بمانند.به هر حال این به تصمیم هر شخصی بستگی دارد که هدفش از زندگی و شغلش چیست، آیا دوست دارد مثل یک اُپراتور فقط کارها را انجام دهند یا اینکه روز به روز پیشرفت کند.مثلا فردی که می خواهد در رشته حسابداری به پیشرفت ها و موفقیت های بیشتری برسد، فقط صِرف دانستن فرمول های حسابداری و دانستن آنها نمی تواند به یک رییس حسابداری یا مدیر مالی تبدیل شود.مثلا چند مهارتی که یک حسابدار باید داشته باشد این ها هستند:    داشتن مهارت عملی برای محاسبه فرمول ها    داشتن مهارت تایپ ده انگشتی    داشتن مهارت کار با ماشین حساب حسابداریآموزش فن بیان    داشتن مهارت و تسلط بر نرم افزار حسابداری    داشتن مهارت برای کار با اکسل و دیتابیس ها    داشتن مهارت ارتباطی برای ارتباط برقرار کردن با افراد    داشتن مهارت فن بیان و سخنوری برای اینکه بتواند خوب صحبت کند و روی دیگران تأثیر بگذارد[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: فن بیان چیست[/quote]این ها مواردی هست که اگر یک حسابدار تازه کار میخواهد پیشرفت کند و به یک مدیر مالی خوب تبدیل شود نیاز است.آموزش فن بیاناما اگر این شخص حسابدار تمایلی نداشته باشد که یک مدیر مالی باشد و پیشرفتی نکند فقط دانستن یکسری موارد تخصصی برایش کفایت می کند، در اصل یک حسابدار یک اُپراتور است که کارهای از پیش تعیین شده و از قبل برنامه ریزی شده را انجام می دهد (مثل یک رُبات)با این مثال دید که یک فرد برای اینکه رشد و پیشرفت داشته باشد باید چندین مهارت را در کنار هم داشته باشد و صرف اینکه در یک تخصص مهارت کافی را داشته باشد کفایت نمی کند.فن بیان در زندگی روزمرهفن بیان در زندگی روزمره ما هم نقش بسیار پُررنگی داره.اگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید نتونیم از کسی درخواستی کنیماگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید نتونیم به کسی جواب نه بدیم[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه نه بگوییم[/quote]اگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید ی جاهایی نتونیم حق خودمون رو بگیریم و از حق خودمون دفاع کنیم[quote]پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان ۳ گوش کنید: چگونه حق خود را بگیریم [/quote]اگر ما فن بیان قوی نداشته باشیم شاید نتونیم با اطرافیانمون ارتباط خوب و ارتباط موثر ی برقرار کنیم[quote]پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: داشتن مهارت ارتباط موثر با دیگران[/quote]اما جای هیچ نگرانی نیست و اگر هر کدام از این موارد رو داریم می تونیم با آموزش فن بیان اونها رو رفع کنیمفن بیان در روابط عاطفی و روابط زوجینداشتن فن بیان در روابط عاطفی و روابط زوجین خیلی می تونه تأثیر گذار باشه.متاسفانه افراد زیادی رو دیدم که به دلیل نداشتن فن بیان از همسرشون جدا شدند.فن بیان یکی از ملزومات برای زندگی مشترک هست، وقتی آقا یا خانم نتونه با همسرش به خوبی صحبت کنه و یا اگر نتونه احساساتی که به همسرش داره رو بیان کنه این احتمال خیلی زیاده که به مرور از هم دیگه دور بشند و یا طلاق عاطفی بین این زوج پیش بیاد.آموزش فن بیانبنابراین با آموزش فن بیان در روابط عاطفی خیلی بهتر می تونیم این موارد رو مدیریت کنیم.ما اهمیت آموزش فن بیان رو در زمینه های پیشرفت شغلی، در زندگی روزمره و در روابط عاطفی بررسی کردیم و دیدیم که فن بیان چقدر می تونه مهم باشه و همینطور داشتن فن بیان چقدر می تونه زندگی افراد رو زیبا تر کنه.[quote]آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای خود و آینده خودمان است[/quote]بهتره قبل از اینکه در زندگی چیزی رو به وسیله تجربه به دست بیاریم و بهای زیادی بابتش بدیم، با آموزش اون ها رو بدست بیاریم.بنابراین بهتره که از همین امروز روی خودمون سرمایه گذاری کنیم و آموزش ها و مهارت هایی که در زندگی به اونها نیاز داریم به دست بیاریم.[quote]قبل از اینکه خیلی زود دیر بشه دست به کار شیم.[/quote]من و دیگر دوستانی که در این سایت هستند خوشحال می شویم که دیدگاه و یا تجربیاتی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا با هم تبادل نظر داشته باشیم.اگر به نوشته ها و آموزش های این سایت علاقه مند هستید پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام نمایید تا از انتشار مطالب آن مطلع شوید.و در آخر اگر سوالی برایتان پیش آمده یا جایی از مقاله نیاز به توضیح بیشتر دارد و یا اگر نظری درباره این نوشته دارید می توانید در پایین همین صفحه در قسمت نظرات، سوال خودتان را مطرح بفرمایید تا در سریع ترین زمانِ ممکن به آن پاسخ داده شود.


4 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

آموزش فن بیان

البتهشایدهمکافیباشه،چونافرادیهستندکهازخودشونانتظارکمی

دارندودوستدارندکهمثلیکرباتکارهاشونروانجامدهند،یعنی

کلیکارومحاسباتتحویلبگیرندوازاونورهممحاسباتشستهوُرفته

تحویلبدهند،بدوناینکهباکسینهحرفیبزنندنهارتباطیبرقرارکنند.

و رشد هیچ زیاد احتمال به اما باشند، موفق ظاهر در شاید افراد این

پیشرفتیدرکاِرخودشوننخواهندداشتوممکناستکهسالهادر

همانمقطعبمانند.

بههرحالاینبهتصمیمهرشخصیبستگیداردکههدفشاززندگیو

شغلشچیست،آیادوستداردمثلیکُاپراتورفقطکارهاراانجامدهند

یااینکهروزبهروزپیشرفتکند.

مثالفردیکهمیخواهددررشتهحسابداریبهپیشرفتهاوموفقیت

هایبیشتریبرسد،فقطِصرفدانستنفرمولهایحسابداریودانستن

آنهانمیتواندبهیکرییسحسابدارییامدیرمالیتبدیلشود.
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5 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

مثال چند مهارتی که یک حسابدار باید داشته باشد این ها هستند:

داشتنمهارتعملیبرایمحاسبهفرمولها◄

داشتنمهارتتایپدهانگشتی◄

داشتنمهارتکارباماشینحسابحسابداری◄
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6 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

داشتنمهارتوتسلطبرنرمافزارحسابداری◄

داشتنمهارتبرایکاربااکسلودیتابیسها◄

داشتنمهارتارتباطیبرایارتباطبرقرارکردنباافراد◄

داشتنمهارتفنبیانوسخنوریبرایاینکهبتواندخوبصحبت◄

کندورویدیگرانتأثیربگذارد

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: فن بیان چیست

http://amirmostafa.com/
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7 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

اینهامواردیهستکهاگریکحسابدارتازهکارمیخواهدپیشرفتکند

وبهیکمدیرمالیخوبتبدیلشودنیازاست.

امااگراینشخصحسابدارتمایلینداشتهباشدکهیکمدیرمالیباشد

وپیشرفتینکندفقطدانستنیکسریمواردتخصصیبرایشکفایتمی

کند،دراصلیکحسابداریکُاپراتوراستکهکارهایازپیشتعیینشده

وازقبلبرنامهریزیشدهراانجاممیدهد)مثلیکُربات(

بااینمثالدیدکهیکفردبرایاینکهرشدوپیشرفتداشتهباشدباید

چندینمهارترادرکنارهمداشتهباشدوصرفاینکهدریکتخصص

مهارتکافیراداشتهباشدکفایتنمیکند.

فن بیان در زندگی روزمره

فنبیاندرزندگیروزمرهماهمنقشبسیارُپررنگیداره.

اگرمافنبیانقوینداشتهباشیمشایدنتونیمازکسیدرخواستیکنیم

اگرمافنبیانقوینداشتهباشیمشایدنتونیمبهکسیجوابنهبدیم
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8 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه نه بگوییم

اگرمافنبیانقوینداشتهباشیمشایدیجاهایینتونیمحقخودمون

روبگیریموازحقخودموندفاعکنیم

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان ۳ گوش کنید: چگونه حق 

خود را بگیریم

اگرمافنبیانقوینداشتهباشیمشایدنتونیمبااطرافیانمونارتباطخوب

وارتباطموثریبرقرارکنیم

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: داشتن مهارت 

ارتباط موثر با دیگران
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9 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

اماجایهیچنگرانینیستواگرهرکدامازاینمواردروداریممیتونیم

باآموزشفنبیاناونهارورفعکنیم

فن بیان در روابط عاطفی و روابط زوجین

داشتنفنبیاندرروابطعاطفیوروابطزوجینخیلیمیتونهتأثیرگذار

باشه.

متاسفانهافرادزیادیرودیدمکهبهدلیلنداشتنفنبیانازهمسرشون

جداشدند.

فنبیانیکیازملزوماتبرایزندگیمشترکهست،وقتیآقایاخانم

نتونهباهمسرشبهخوبیصحبتکنهویااگرنتونهاحساساتیکهبه

همسرشدارهروبیانکنهایناحتمالخیلیزیادهکهبهمرورازهمدیگه

دوربشندویاطالقعاطفیبیناینزوجپیشبیاد.
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10 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

این تونیم بهترمی روابطعاطفیخیلی در بیان آموزشفن با بنابراین

مواردرومدیریتکنیم.

مااهمیتآموزشفنبیانرودرزمینههایپیشرفتشغلی،درزندگی

روزمرهودرروابطعاطفیبررسیکردیمودیدیمکهفنبیانچقدرمی

تونهمهمباشهوهمینطورداشتنفنبیانچقدرمیتونهزندگیافرادرو

زیباترکنه.

آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای خود و آینده 

خودمان است

بهترهقبلازاینکهدرزندگیچیزیروبهوسیلهتجربهبهدستبیاریمو

بهایزیادیبابتشبدیم،باآموزشاونهاروبدستبیاریم.

و کنیم گذاری سرمایه خودمون روی امروز همین از که بهتره بنابراین

آموزشهاومهارتهاییکهدرزندگیبهاونهانیازداریمبهدستبیاریم.
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11 چرا آموزش فن بیان اهمیت دارد؟

قبل از اینکه خیلی زود دیر بشه دست به کار شیم.

که اینسایتهستندخوشحالمیشویم در که دوستانی دیگر و من

دیدگاهویاتجربیاتیخودتونروبامابهاشتراکبگذاریدتاباهمتبادل

نظرداشتهباشیم.

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمطالبآنمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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