


 مقدمه

جذاب سخنرانی ارائه یک خواسته خیلی هاست. « یک ارائه موفق»توانایی در 

به خاطر طر  و جلب نرر و تحسین شنوندگان  ،در برابر یک جمعیت مشتاق

به فهرد در ارائهه مسهل  و  ایده های قوی و خوب، همراه با یک سدک منحصر

 مقتدرانه، می تواند واقعا برای هر کدا  از ما اغواکننده و جذاب باشد.

کاری سخت، استرس زا و پردردسر اسهت.  دادن اما واقعیت این است که ارائه

همیشه مشکالت پیش بینهی نشهده ای انترهار ارائهه دهنهده را مهی کشهند. 

رست وس  ارائهه اتفاقهات عجیدهی دبرخالف آنچه سخنران انترارش را دارد، 

صدایش می گیرد، ذهنش پاک می شود، زبانش به لکنت می افتد و می افتد! 

بعضی کلمات پیش پا افتاده و یا اسامی و اصطالحات مرسو  را فرامهوش مهی 

تصور کنید که درست در آغاز کند و یا بسیاری مشکالت دیگر. از سوی دیگر، 

ه فایل ارائهه را فرامهوش کهرده ایهد، یها فایهل ارائه تان ناگهان متوجه شوید ک

همراه تان است اما کابل لب تهاپ شهما بهه ورودی دسهتگاه پرزنتیشهن نمهی 

خورد، یا جالب تر از همه، اصال دستگاه پرزنتیشن خراب است! از طرف دیگهر 

می شود که خواه نهاخواه ذههن بعضی مشکالت مربوط به حاضران و مهمانان 

مثال دوستانی که انترار داشتید در جلسه تان شهرکت  شما را درگیر می کند.

کنند به هزار و یک دلیل نمهی آینهد. در عهو  غریدهه ههایی را در روبهروی 

خودتان می بینید که احساس بدی را به شما منتقل می کنند. گاهی مشهکل 

نتوانیهد منرورتهان  شایدشما با خودتان فکر کنید از اینجا شروع می شود که 

که در بخش ههایی کهه تسهل   هستیدمنتقل کنید، یا نگران این را به خوبی 

کافی بر آنها ندارید اشکال پیدا کنید، ممکهن اسهت حتهی نگهران شهوید کهه 

دیگران به سخنان شما گوش ندهند یا صحدت های تان بهرای آنهها جهذابیت 

نداشته باشد و جلسه را ترک کنند، و یا اینکه استرس این را داشته باشید که 



ب سخنرانی فراهم نشده باشد، وسایل کمک آموزشی خهوب کهار نکننهد، اسدا

 یا وس  ارائه تان برق قطع شود!  

بخش دیگری از مشکالت به احساسهات و دغدغهه ههای ذهنهی مهان مربهوط 

تپش قلب  ،خیلی ها حتی با تصور صحدت در برابر یک جمعیت کوچکاست؛ 

جودشهان را فهرا مهی می گیرند و عرق می کنند و اضطراب و استرس همهه و

گاهی احساس می کنیم از صحدت جلوی جمعیت ناتوانیم، یها کمهرو و گیرد. 

خجالتی هستیم، یا بعضی ها قدهل از شهروع ارائهه چنهان درگیهر اضهطراب و 

استرس می شوند که پاهای شان حتی تا حد بردن آنها تا پشت تریدون یاری 

 نمی کنند! 

هستید، بهتر است بدانید کهه افهراد  مواجه دغدغه هاییاگر شما هم با چنین 

درد هستند و در فن بیان مشکل دارند. امها نگهران نداشهید، زیادی با شما هم

که مهارت های ارائه و فن بیان را است  این تما  ماجرا نیست. خدر خوب این

می توان به راحتی آموخت و اگر کمی تمرین را ههم چاشهنی کهار کنیهد، آن 

اشهید کهه از حلقهه افهرادی کهه بها موضهوع ارائهه و وقت می توانید مطمئن ب

 سخنرانی و فن بیان مشکل دارند خارج شده اید. 

واقعیت این است که مشکالت مربوط بهه ارائهه تها انهدازه ای اجتنهاب ناپهذیر 

اما خوشدختانه برای همه آنها راه حل هایی وجود دارد، راه حهل ههایی است. 

را فرا بگیرد. معمهوال افهرادی کهه  که یک سخنور حرفه ای ضروری است آنها

لهب در جایگهاه ههای نی و ارائهه مطامروز با اعتماد به نفس و قدرت به سخنرا

مختلف مشغولند، در گذشته، زمانی را صرف یادگیری و آموزش ایهن مههارت 

کرده اند، چون اساسا مهارت در ارائه و بیان، مجموعهه ای از تکنیهک هاسهت 

بر آنها آموزش کافی بدیند و تمهرین فهراوان  که الز  است شخص برای تسل 

 انجا  دهد.

این کتاب با هدف آموزش همین مهارت ها نوشته شده است. فرقی نمی کنهد 

که شما دانشجو باشید یا استاد دانشگاه، یا یک مدیر یا بازرگان یها کهارآفرین 



که عالقه مند معرفی محصول، خدمات یا دانش خود هستید. این کتاب همهه 

ت های اصلی مورد نیاز شما برای ارائه دادن را پوشهش مهی دههد. ابتهدا مهار

مشکالت را مطر  می کند و سپس راه حل ها را به صورت گا  بهه گها  و بها 

بها تسهل  بهر . بنابراین اگر شما هم عالقه مندید نشان می دهد الگویی عملی

ا پیشهنهاد یک ارائه موفق داشته باشید، خواندن این کتاب را به شمفن بیان، 

 می کنیم. 

بعضی از دانشجویان این تصور غل  را دارند که چون دانشهجو هسهتند، پهس 

ه ارائه کسی از آنها انترار یک ارائه خوب را ندارد؛ اگر هم در مواردی مجدور ب

زمان ارائهه یا  از پایان نامه، کنفرانس درسی، یا جلسه دفاع شدند، مثال در یک

دانشجویان قرار نیسهت در با همین طرز تفکر که ار و همایش، سمینمقاله در 

به هر نحو که شده ارائه کنفرانس و سخنرانی قدرتمند باشند، سعی می کنند 

یا با کمک دوستان و یا به روش آزمون و خطها از ایهن معضهل خالصهی پیهدا 

داشهتن مههارت کنند. اما واقعیت این است که این تصوری غل  است و اتفاقا 

رائه مهم است، مخصوصا بهرای دانشهجویان. چهراو چهون اگهر در سخنرانی و ا

مههارت ههای ارائهه و سهخنرانی را در خودتهان به عنوان یک دانشهجو، شما، 

 تقویت کنید، آن وقت:

موقعیت های کاری و تخصصی ویژه ای جلوی راهتان قرار خواههد گرفهت  -

 که تنها به واسطه توانایی ویژه شما در سخنوری است؛

 نسدت به رقدایتان برتری خواهد یافت؛ تخصصی تان جایگاه علمی و -

 اعتماد به نفس شما رشد چشمگیری خواهد داشت؛ -

 ، به عنوان یک سخنور، به کلی متفاوت خواهد شد؛تان در جامعهجایگاه  -

 ؛را دگرگون خواهد کرد تانعزت نفس و فن بیان،توانایی تان در سخنرانی  -

وارد بهاال را در نرهر نگیهریم، و دست آخر اینکه، حتی اگر هیچ کدا  از مه -

 سهتاد و همکالسهی هها را هدیهه خواهیهدیک نمره کامل، همراه با تحسهین ا

 گرفت. 



اما علی رغم مشکالتی که به آنها اشاره کردیم، خوب است این را هم بگهوییم 

که ارائه دادن، اگر با روش درست و همراه با تمرین و تجربه انجها  شهود، نهه 

ست، بلکه برای ارائه دهنده بسیار لذت بخش و جهذاب تنها سخت و دشوار نی

زیرا کهل فراینهد ارائهه در سهه و همراه با احساس رضایت و غرور خواهد بود. 

 آنههامرحله یا نکته اصلی و ساده خالصه می شود که اگر بتوانیهد نسهدت بهه 

تسل  کافی پیدا کنید، آن وقت دیگر بهرای ههیچ ارائهه ای مشهکل نخواهیهد 

نسدت به موضوع ارائه تان )پیامی که مهی  -1سه نکته عدارتند از: داشت. این 

با مهارت های جلب توجه  -2خواهید منتقل کنید( تسل  کافی داشته باشید 

از ابزارهای دیداری صحیح برای انتقال پیا  خهود  -3و مخاطدان آشنا باشید، 

ده در کتاب حاضر، هر سه ایهن مراحهل مفصهال آمهوزش داده شه بهره بدرید.

 است. 

     نکته آخر اینکه، با توجه به نقهش مهمهی کهه امهروزه نهر  افهزار پاورپوینهت 

(Power Point ) در ارائه ها پیدا کرده، بخش پایهانی کتهاب را بهه آمهوزش

پهاورپوینتی عهالی  یهک ارائهه تهیههنحوه کار با این نر  افزار اختصاص دادیم. 

ید. برای این منرور معموال حتی کنتر از چیزی است که تصور میبسیار ساده

جالهب  نیاز نیست طرا ، نویسنده یا سخنرانی عالی باشید تا بتوانید یک ارائهه

 توجه داشته باشید. فق  باید بدانید که چگونه توجه و همچنین کمهی از قهوه

 تخیل مخاطب خود را به چنگ آورید. 

گها  بهه  صهورت به با مطالعه فصل های کتاب، به این ترتیب، شما می توانید

گا ، مهم ترین مسائل مربوط به ارائه مطلب را مطالعه، بررسی و تمرین کنید. 

آمادگی الز  را برای یهک ارائهه قهوی و امیدواریم در پایان مطالعه این کتاب، 

    مسل  پیدا کرده باشید.

 سید مهدی پاک نهاد

 1396فروردین 
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