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2 نحوه تهیه متن سخنرانی

نحوه تهیه متن سخنرانی

متنسخنرانییکیازمهمترینابزارهابرایارائهیکسخنرانیخوبو

بینقصهست.

که هست زیاد احتمالش باشیم نداشته خوبی سخنرانی متن ما اگر

سخنرانیخوبیارائهندیم.

همونطورکهدرمقالهچگونهمتنسخنرانیرافراموشنکنیمخدمتتون

استفاده ازش تونیم دارهکهمی زیادیوجود تکنیکهای کردم، عرض

کنیمتامتنسخنرانیرافراموشنکنیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه متن 

سخنرانی را فراموش نکنیم

که بهتره کنیم تهیه سخنرانی برای خوبی متن بتونیم اینکه برای حاال

یکسریاصولرورعایتکنیمتابتونیمنتایجبهتریبرایداشتنیکمتن

سخنرانیخوببگیریم.
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مشخص کردن هسته مرکزی سخنرانی

هستهمرکزیسخنرانییاموضوعاصلیسخنرانیچیزیاستکهتمامزیر

موضوعهامربوطبهآنمیشوند.

هستهمرکزیسخنرانیرامابایدخیلیمشخصوواضحتعیینکنیم،چرا

کهاینهستهمرکزیسخنرانیاستکهمشخصمیکندکهچهچیزی

بایدگفتهشودوچهچیزیلزومینداردکهبیانشود.

بارش فکری برای تهیه متن سخنرانی

واضح صورتی به رو سخنرانی مرکزی هسته اینکه از بعد خب، بسیار

تهیهمتنسخنرانی برای بارشفکری بایستیک کردیم،می مشخص

انجامبدیم.

بارشفکریبهاینمعنیاستکههرزیرموضوعیکهمرتبطباهسته

اصلیسخنرانیبهذهنمانمیرسدیادداشتکنیم،اصالهمبهاینتوجه

نکنیدکهآیااینموردیکهبهذهنتانرسیدهخوباستیابد،مسخره

استیانه،هرچیزیکهبهذهنتانرسیدلطفایادداشتکنید.
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اگرتایپتانخوباستپیشنهادمیکنمکهدرنرمافزاراکسلیاورداین

کارراانجامدهید.امااگرکامپیوتردمدستتاننبودایدههایتانرادریک

کاغذ،تختهوایتبردیاموبایلواردنمایید.

همچنین و کارها سریعتر انجام در تونه می خیلی انگشتی ده تایپ

پیشرفتشمادرجاهایمختلفبهتونکمککنه.ازاونجاکهخودمتایپ
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دهانگشتیراحرفهایبلدهستم)البتهحدود۱۵سالیهستکهتایپ

دهانگشتیرایادگرفتهاموباتمرینوتکرارحرفهایشدم(بهجرأتمی

تونمبگمکههمینتایپدهانگشتیدرخیلیازجاهاودرخیلیازکارها

بهمکمککرده.

چند مورد از مواردی که تایپ ده انگشتی باعث پیشرفتم شده خدمتتون 

عرض می کنم:

سالهاقبلباعثاستخداممدرشرکتهاییکهمشغولبودمشد

)چونمازادمهارتهاییبودکهداشتم(ازاونجاکهمعموالخیلیازافراد

برتری و برایمنیکمزیت مهارت این نبودند، بلد انگشتی ده تایپ

محسوبمیشد.

دردانشگاهجزوههایمراسرکالستایپمیکردموفقطویرایششرا

درخانهانجاممیدادم،کههمینموضوعباعثمیشدوقتخیلیکمی

برایجزواتمصرفکنم.

دردانشگاهپیشاساتیدمحبوبومشهورشدم

همیناالنکهدارماینمقالهرومینویسمبهمکمکمیکنهتاسریعتر

تایپشکنم.

http://amirmostafa.com/


6 نحوه تهیه متن سخنرانی

موقعیکهکتابمرومینوشتمهمبههمینصورتمینوشتم،یعنی

نهکاغذیحروممیشدنهوقتم.

بههرحالهرچقدرازمزیتهایتایپدهانگشتیخدمتتونعرضکنم

بازمکمه.

اگراصوِلتایپدهانگشتیرابلدهستیدپیشنهادمیکنمبرایتمرینو

سریعترشدِنسرعِتتایپتونبهاینسایتمراجعهکنید:

]10fastfingers.com/typing-test/persian[/quote//:quote]https]

بسیارخب،ماتااینجاایدههایموضوعاتیکهقراراستدرتهیهمتن

سخنرانیاستفادهکنیمیادداشتکردیم.

حذف موارد اضافه از بارش فکری

بعدازاینکهایدههایخودمونروبرایموضوعاتومواردیکهقراراست

تکانی خانه یک بایست می کردیم یادداشت متنسخنرانی تهیه برای

حسابیانجامدهیم.

ازاونجاکهزماِنمابرایسخنرانیمحدوداستمابایدمواردوموضوعاتی
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کهاهمیتکمتریدارندحذفکنیم.

منسخنرانانزیادیرودیدمکهآخِرسخنرانیشونمیگن:“اینموضوع

بسیارگستردهاستونمیشددراینزماِنمحدودتماممواردروخدمتتون

عرضکنم”

برداشتخیلیازمخاطبانازاینجملهاینهکه:“سخنرانقادرنیستکه

بهصحبتهایخودشنظمبده،اینسخنرانقابلاعتمادنیست”

مابهعنوانسخنرانهرچقدرهمکهوقتمونمحدودباشهبایدبتونیم

یکسخنرانیروبهخوبیطراحیومدیریتشکنیم.
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پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: طراحی سخنرانی 

ABC-C به روش

و نبود دقیقه ده از بیشتر من وقت که بگن سخنرانان از خیلی شاید

نتونستمصحبتهامروتکمیلکنم.

جواب من هم به این مورد این است که: قرار نیست تمام جنبه های یک 

موضوع رو باز کنید، فقط در مدت زمانی که در اختیار دارید می بایست:

اواًلموضوعصحبتتونروچیزیانتخابکنیدکهبشهدراونزمان◄

جمعوجورشکرد

دومًامابایدمهمترینمواردروبیانکنیم◄

یکسخنراناگرحتییکدقیقههموقتداشتهباشهبایدبتونهمنظوِر

خودشروبهمخاطبانبرسونهوبیانکنه.

اگردقتکردهباشیددرشبکهاجتماعیاینستاگرامخیلیازاساتیدویدیو

منظوره دقیقه،هم اینیک در که کنند منتشرمی ای دقیقه هاییک
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خودشونرومیرسونندوهمصحبتهایبیسروتهیانجامندادند.

پسدریکدقیقههممیشهصحبتیکاملانجامداد.

بنابراینمادراینمرحلهمیبایستموارداضافیومواردیکهاهمیت

کمتریدارندودروقِتمحدوِدمانمگنجندحذفکنیم.

نوشتن متن سخنرانی

حاالدراینمرحلهبعدازاینکهمواردیروحذفکردیمشروعبهنوشتن

انجام است قرار که هایی وصحبت کنیم می خودمون سخنرانی متن

دهیمروبررویکاغذیابصورتتایپشدهدرکامپیوترمیآوریم.
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اینروبهیادداشتهباشیدکهماقرارنیستازرویمتِنسخنرانِیبه

صورتواوبهواوبخونیم.مافقطمتنرومینویسیمکهداشتهباشیم

ودرتمرینهاییکهبرایسخنرانیانجاممیدهیمازشکمکبگیریم.

پسشروعکنیدبهنوشتِنمتنسخنرانی.

اجرای تمرینی سخنرانی

دراینمرحله،متنیکهبرایسخنرانینوشتیمبایدتمرینکنیم.فراموش

یک داشتِن برای اصلی ارکاِن از یکی ازسخنرانی قبل تمریِن که نکنید

سخنرانیخوباست.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: نحوه تمرین 

سخنرانی

همونطورکهخدمتتونعرضکردمماقرارنیستازرویمتنبصورِتواو

بهواوبخونیم،دراینمرحلهفقطموضوعاتیکهقراراستدرموردش
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صحبتشودبرروییککاغذیادداشتیایککاغذA4مینویسیمو

زمانیکهموضوعیویاترتیبشرافراموشکردیمبهسراغشاینکاغذ

میریم.

A4کاغذ یا یادداشت کاغذ از استفاده بهجای کنم پیشنهادمی بهتون

ونوشتنموضوعاتبهصورتخطیویاترتیبیپشتسرهم،ازنقشه

ذهنیاستفادهکنید.

اگرنمیدانیدکهنقشهذهنیچیستوچطورازشاستفادهکنیدلطفااین

مقالهرامطالعهبفرمایید:

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه متن 

سخنرانی را فراموش نکنیم

مادراینمرحلهانقدربایدتمرینکنیمکهبتونیمبهراحتیدرجلویجمع

صحبتکنیم.

همونطورکهدررادیوبیان“نحوهتمرینسخنرانی”خدمتتونعرضکردم
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یاتصویرخودتونروضبطکنیدوبعد درهنگامتمرینسخنرانیصدا

بشنویدودرهرمرحلهسعیکنیدکهصحبتهایشمابهترازمرحلهقبل

باشه.

بازبینی، حذف و اضافه موضوعات و متن سخنرانی

که موضوعاتی و سخنرانی متن از بازبینی یک لطفا هم مرحله این در

نوشتیدداشتهباشیدواگرجاییازمتنالزمبهتغییربود،تغییرشدهید.

باتوجهبهتمرینیکهدرمرحلهقبلداشتیدلطفابهزماِنسخنرانیتون

توجهداشتهباشیدواگرمیبینیدکهامکاندارهوقتکمبیاریدمواردی

کهاهمیتکمتریدارندروحذفکنید.

اجرای تمرینی سخنرانی از ابتدا تا انتها

ودراینمرحلهدیگهمتنسخنرانیشماآمادهاستومیبایستآنرا

انقدرتمرینکنیدکهبتونیدبهراحتیوبهخوبیدرجمعسخنرانیکنید.

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر
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میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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