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2 تسلط در ارائه به کالس

تسلط در ارائه به کالس 

معموالزمانیکهدانشجویانقصدداردکنفرانسیرابهکالسارائهکنند

بهطورضربتیمیخواهندتسلطدرارائهبهکالسخودراافزایشدهند.

معموالتسلطدرارائهبهکالسدرطولزمانبهوجودمیآید،البتهافرادی

همهستندکهبهصورتذاتیمهارتارائهرادرخوددارندودربیشتر

مواردبدوننیازبهتمرینیاآمادگیخاصیمیتواننددرحضورجمعبه

خوبیصحبتکنندیاارائهخوبیرادرکالسبهنمایشبگذارند.

اماافرادیکهبهصورتذاتیتسلطدرارائهبهکالسیاتسلطدرصحبت

درجمعراندارندمیتوانندبهصورتاکتسابیاینمهارتوتسلطرابرای

خودشانبهوجودبیآورند.

همانطورکهمیدانید،تسلطدرارائهبهکالسبرایافرادیکهبهصورت

ذاتیاینمهارتراندارندیکشبهبهوجودنخواهدآمدونیازبهزمان،

تکراروتمریندارد.

تسلطدرارائهبهکالسوصحبتدرجمعجزومهارتهااستوهمان

گونهکهمیدانیدمازمانیمیتوانیممهارتیراخوبانجامدهیمکهآن

رادرطولزمانتمرینوتکرارکنیمتاجزئیازوجودماشوندوبدوننیاز
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3 تسلط در ارائه به کالس

بهفکرکردنبتوانیمآنراخیلیعالیوحرفهایانجامدهیم.

منامیرمصطفی،مدرسسخنرانی،فنبیانومذاکرهدرایننوشتهمی

خواهممواردبسیارمهمیراباشمابهاشتراکبگذارمتابتوانیدبادانستن

وفقطصرفکمیوقتتسلطدرارائهبهکالسخودتانراتاحدزیادی

افزایشدهید،خیلیازکارهانیازبهتمرینزیادداردوخیلیازکارهاهم

نیازبهتمرینزیادنداردوفقطصرفاینکهآنرابدانیمبرایمانکفایتمی

کندتابتوانیمتسلطدرارائهبهکالسخوبیراانجامدهیم.

ترس از ارائه

درخیلیازمواقعترسهازمانیبهوجودمیآیدکهماتصویرکلیازآن

موضوعنداریمیابرایمانگنگوشفافنیست.

برایمثالترسماازسیاهیشببهخاطرایناستکهنمیتوانیماطراف

خودمانرابهوضوحمشاهدهکنیموترسهایزیادیبهفکرماراهپیدا

میکندکهنکندحیواندرندهایبهمنحملهکند،نکنداشباحخبیثبه

سمتمنهجومبیاورندوهزارانفکرترسناکدیگربهذهنماخطورمی

کند.
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اینموضوع از واضحی تصویر ما که است این ارائههم از ترس دلیل

نداریم،چونشایدتابهحالتجربهایدراینزمینهنداشتهباشیم،یاشاید

همتجربهداشتیماماتجربهموفقینبود،یاذهنمابهسمتتجربیات

منفیدیگراندراینزمینهمیرودوباعثمیشودکهماتسلطدرارائه

بهکالسنداشتهباشیموازآنبترسیم.

امااگرچندینمرتبهاینمسیرراطیکردهباشیموازابتداتاانتهایآنرا

بهخوبیگذراندهباشیمدیگرترسیازاینموضوعنخواهیمداشت.
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اینرابهیادداشتهباشیمکههمهسخنرانانحرفهای،روزییکآماتور

بودهاند،اماباگذشتزمان،کسبتجربهازصحبتهایقبلیخودو

افزایشمهارتخوددرسخنرانیتوانستهاندبهیکحرفهایدراینزمینه

تبدیلشوند.

بههرحالآنسخنرانحرفهایامروز،سخنرانآماتوردیروزبوده.

مانیزمیتوانیمامروزباعنوانیکشخصآماتورارائهخودرادردانشگاه

یاهرجایدیگرشروعکنیمتافردابهعنوانیکسخنوروسخنرانحرفه

ایدرشغلورشتهخودمانبدرخشیم.

این برای خوبی شروع نقطه تواند می دانشگاه هستید، دانشجو اگر

موضوعباشدوتجربهخوبیازارائههایخوددردانشگاهبهدستآورید.

اگردوستداریدکهشغلخوب،باجایگاهاجتماعیخوبهمراهبادرآمد

خوبداشتهباشیداینرابهیادداشتهباشیدکهافرادردباالیهرسازمان،

افرادیهستندکهمیتوانندخوبصحبتکنند،ارائههایخوبیرابه

نمایشبگذارندوبادیگرانارتباطموثریبرقرارکنند.

پسهمینامروزآنروزیاستکهمامیتوانیمخودمانرارشددهیمو

برترسهایخودفائقآییم.
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لرزش صدا و تسلط در ارائه به کالس

عمومافرادیکهدرارائههایخودشانترسدارند،صدایشانمیلرزدو

همینموضوعباعثمیشودکهاعتمادبهنفسشانرابهکلیازدست

بدهندوتمایلیبهانجامآنارائهکالسینداشتهباشند.

ازآنجاهمکهاکثرهمکالسیهایمابهجایتشویقکردن،شخصیکه

برایارائهکالسیرفتهاسترابهتمسخرمیگیرند،خیلیازافرادبهجای

حلکردنمسئله،صورتمسئلهراپاکمیکنند.

لرزشصداوتسلطدرارائهبهکالسموضوعیاستکهبایکیدوراهکار

کوچکقابلحلاست.

برایاینکهکاملتراینراهحلهارابدانیدلطفامقالهمفصلوکاملیکه

دربارهلرزشصداوبرطرفکردنآننوشتهامرامطالعهکنید:

    حتما این مقاله را بخوانید: لرزش صدا هنگام سخنرانی و 

صحبت در جمع
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معموالافرادیکهدرکارگاههایمنشرکتمیکنند،درانتهایصحبت

خوشاناظهارمیکنندکهصدایشانمیلرزد،اما

جالباینجاستکهمنیادیگرافرادیکهدرکالسیاسالنحضورداشتیم

متوجهاینلرزشصدانشدهبودیم.

    حتما این ویدیو را مشاهده کنید: ۷ صحبت ممنوعه در 

سخنوری

ایننکتهرادرنظربگیریدکهصدایمادرجمجمهخودمان۱۵برابرمی

شودوخودمانحتیکوچکترینلرزشیاتغییردرصدایخودمانرا

متوجهمیشویم.

اینرامیخواهمبگویمکهشایدماازدروِنخودمانخیلیحسهارا

داشتهباشیماماچیزیکهمخاطبازبیرونمیبیندآنچیزینباشدکه

مادرککردهایم.

خیلیازافراداسترسشدیددارندودردلشانآشوباست،امامخاطب

فقطیکچهرهآرامازطرفمقابلمیبیند.
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بنابراینآنچیزیکهماحسمیکنیمدلیلنمیشودآنچیزیباشدکه

دردیگرانازمامیبینند.

کم آوردن نفس و تسلط در ارائه به کالس

معموالدرزمانارائهبهکالسچونسطحاسترسوهیجانماباالمی

رود،ممکناستتنفسمابامشکلمواجهشودوبهاصطالحدرهنگام

صحبتکردننفسکمبیاوریم.

بااجراکردنشمیتوانید اینموردهمراهکارخیلیسادهایداردکه

و دهید افزایش را درُششهایخودتان موجود اکسیژن میزانحجم

دیگردرهنگامصحبتکردننفسکمنیاوریدوبایکصدایپُرقدرتبه

سخنرانیوارائهخودتانادامهدهید.

برایاینموضوعهمیکمقالهجداگانهنوشتهامکهپیشنهادمیکنم

حتماآنرامطالعهکنید.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: علت و درمان کم آوردن نفس
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ارتباط چشمی و تسلط در ارائه به کالس

ارتباطچشمیموثروتسلطدرارائهبهکالسجزءجداییناپذیرازهم

هستند.

به توانند می دارند خودشان ارائه روی کافی تسلط که افرادی معموال

خوبیباافرادیکهدرآنکالسحضوردارند،ارتباطچشمیخوبیبرقرار

میکنند.

پرزنتیشن و ارائه در تسلط یا هستند خجالتی که افرادی مقابل، در و

ندارند،ارتباطچشمیشانبسیارضعیفاست.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: پرزنتیشن چیست

جالباینجاستکهبرقرارکردنارتباطچشمیموثرنیزیکمهارتاست

ومامیتوانیمباکمیتمرینآنرابهخوبیانجامدهیم.

برایاینکهبتوانیمارتباطچشمیخوبیباحضاریاافرادیکهدرآنجمع

هستندبرقرارکنیم،بهشماپیشنهادمیکنمبهصورتتمرینیاینکاررا

انجامدهید:
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روی بر و بزنید برش را افراد صورت عکس پوستر یا مجله روزنامه، از

صندلیهاییروبرویخودتانبچسبانیدوسعیکنیدهنگامصحبتکردن

باتماماینافرادارتباطچشمیخوبیبرقرارکنید،بههمهآنهانگاهکنید،

جورینباشدکهفقطبهیکعکسنگاهخودرابدوزیدیابهزمینوسقف

خیرهشوید.

ازطرفیهمنبایدخیلیخشکورباتگونهبهافرادنگاهکنید،ریتمنگاه

خودراعوضکنیدودرکلبایدسعیکنیدبهخوبیبهچشمانطرف

مقابلتانکهدرحالگوشدادنبهصحبتهایشمااستنگاهکنید.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: ارتباط چشمی موثر

اینراهکارمیتواندارتباطچشمیوتسلطدرارائهبهکالسرابرایتانبه

شدتافزایشدهد،فقطکافیاستچندبارآنراانجامدهید.

زبان بدن و تسلط در ارائه به کالس
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زبانبدنهمانچیزیاستکهبازبانبیزبانیبهمخاطبمیگویدآیا

منتسلطدرارائهبهکالسدارمیاخیر.

    حتما این مقاله را بخوانید: زبان بدن چیست

حذفچندمورداززبانبدنمانبرایداشتنتسلطدرارائهبهکالسمی

تواندبرایمانکافیباشد.

این موارد با هم بررسی می کنیم:

اینپاوآنپانکردن◄

نیانداختنوزنمانرویمیزیاتریبون◄

باخودکاریاوسیلهایدیگربازینکردن◄

بهزمینوهوانگاهنکردن)کهدرسرفصلقبلیبررسیاشکردیم(◄

قفلنکردندستهادرکلصحبت◄

پرتنکردندستوپاهایخود)کهنشانهازعدمآگاهیمانسبت◄

بهزبانبدنماندارد(
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باانجامندادنهمینکارهامیتوانیمزبانبدنیباتسلطداشته فقط

باشیم.

مدیریت زمان

اگرقصدداریدکهتسلطدرارائهبهکالسخودراافزایشدهیدحتمااز

اینموضوعاطالعداشتهباشیدکهزمانارائهشماچهمدتیاستتابنا

برآنبتوانیدصحبتهایخودتانراآمادهکنید.
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آماده کالس به ارائه زمان در را زیادی محتوای افراد از خیلی معموال

ازاطالعاتدرمقدارآنزماننمیگنجدو میکنندکهاصالاینمقدار

همیشههمدرانتهایصحبتشانمیگویندکهاگروقتبیشتریداشتم

اینموضوعرابهطورکاملبرایتانتوضیحمیدادم.

بیانکردناینموضوعکهاگرزمانبیشتریداشتمکاملبرایتانتوضیح

میدادمنشانهضعفدراولویتبندیدرمطالباستکهارائهمیدهد.

داریمصحبتهای اختیار در زمانیکه بهمدت بنا بهتراست رو ازاین

خودمانرادستهبندیواولویتبندیکنیم.

اسالیدسازی و تسلط در ارائه به کالس

اگرقصدداریدکهیکارائهحرفهایانجامدهید،بهتراستکهاسالیدهایتان

همحرفهایباشد.

برایاینمنظورحتمامقالهایکهلینکشرادرزیربرایتانمیگذارمرا

بخوانیدتاازبایدهاونبایدهاییکاسالیدحرفهایباخبرباشید.
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    حتما این مقاله را بخوانید: اشتباهات رایج در طراحی اسالید 

پاورپوینت

کارهایحرفهاینیازبهابزارحرفهایهمدارد.

مدیریت سواالت مخاطبان

ازآنجاکههمکالسیهامحبتزیادیبهشخصیکهبرایارائهمیرودو

میخواهندبهیکنحویآنشخصراضایعکنند،ممکناستبخواهند

باسوالپیچکردناینکارراانجامدهند.

امااگرمابدانیمکهچطوربایدبهسواالتمخاطبانپاسخدهیمآنهارا

خلعسالحکردهایم.

چوناینموضوعکمیمفصلاستبرایشیکمقالهجداگانهنوشتهام

کهدرزیرلینکشرامیگذارم.
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    حتما این مقاله را مطالعه کنید: نحوه پاسخ به سواالت 

مخاطبان در سخنرانی و پرزنتیشن

نمایش فیلم

وبرایموردآخرهمبهشماپیشنهادمیکنمبرایشروعصحبتتانیا

درحینآناگرمیتوانیدازفیلمهایکوتاهآموزنده،تأثیرگذارومرتبطبا

موضعتاناستفادهکنیدتاگیراییصحبتشمابیشترشودوازطرفیهم

دانشجویانازتماشایفیلملذتمیبرند.

جمع بندی

کردیم، بررسی هم با را بهکالس ارائه در تسلط های راه مقاله این در

امیدوارمبادانستناینمواردوبهکاربردنآنهابتوانیدتسلطخوبیدر

ارائهبهکالستانداشتهباشد.

با آرزوی روزهای زیبا برای شما

امیر مصطفی
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