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گفت

بـه نظـر شـما گفت   وگـو کـردن تـا چـه انـدازه می توانـد شـما را بـه اهدافتـان نزدیـک کنـد؟ گفت   وگـو ، بخش 
مهمـی از ارتبـاط اسـت. گفت   وگـو ، علـم نیسـت، تابـع نظمـی خـاص و روش هایـی سـخت و دقیق نیسـت، اما 
روش هـا و اصـول عاقانـه و متنـوع بسـیار دارد. پـس می تـوان، گفت   وگـو و سـخن گفتـن را یـک هنر دانسـت. 
گفت   وگویـی کـه بیشـترین تأثیـر را بـر مخاطـب و شـنونده داشـته باشـد، »گفت   وگویـی اثربخـش« نامیـده 
می شـود. بـا آموختـن مهارت هایـی می تـوان بـه گفت   وگویـی اثربخـش دسـت یافـت. گفت   وگـو، ارتباطـی دو 
جانبـه اسـت. اگرچـه مهارت هـا و روش هـا و اصـول گفت   وگـودر سـخنرانی های جمعـی نیـز کاربـرد دارنـد، امـا 

گفت   وگـو، مؤّکـداً بـرای موقعیت هایـی بـه کار مـی رود کـه متقابـل و رو در رو باشـد.
در هر موقعیتی از گفت گو، پنچ مورد زیر را رعایت کنید:

1. خوداظهاری )بیان احساسات، اهداف و خواسته های خود مطابق با نوع و عمق رابطۀ با مخاطب(؛
2.  صراحت )صحیح و گویا سخن گفتن(؛

3. تعریف و تمجید از ویژگی های مثبت مخاطب، بدون اغراق؛
4.  خوب گوش دادن؛

5. صدق و راستی در گفتار و رعایت ادب و احترام نسبت به طرف مقابل.

1ـ  19ـ  گفت وگوی اثربخش   

در گفت   وگوی مفید ، پنج عامل اساسی، اثرگذار است که در نمودار صفحۀ بعد به آنها اشاره شده است:
  عامل کالمی )پیام و کلمات به زبان آمده(؛

  عامل صوتی )آهنگ و طنین صدای گوینده(؛
  عامل بصری )زیبایی ظاهر و آراستگی گوینده(؛

  دانایی و توانایی گوینده )تسلط علمی و توانایی گوینده در انتقال پیام(؛
  دانایی و توانایی شنونده )تسلط علمی و توانایی شنونده در دریافت پیام(.

بـرای گفت   وگـوی اثربخـش، ایـن عوامل بایـد با یکدیگر هماهنگ باشـند تـا بتوان پیـام را منتقـل کرد.همزمان 
بـا ایـن عوامـل، باور و اعتمـاد و اطمینان گوینده نسـبت بـه گفته هایش، در ایجـاد گفت وگویـی اثربخش، تأثیر 

گذار اسـت.

2ـ  19ـ   عوامل مؤّثر در گفت وگو  

ُحسـناً« لِلّناِس  »ُقولُوا 
بـا مردم به زبان خوش سـخن بگویید.

                                                                                                        سورۀ بقره، آیۀ 83

 وگو
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نمودار 1-21: عوامل مؤثر در گفت و گو

دانایی و توانایی عوامل کالمی
شنونده

دانایی و توانایی 
گوینده

عوامل بصری عوامل صوتی

عوامل موثر 
در گفت وگو

فعالیت
در جـدول زیـر مشـخص کنید هر یـک از موارد بصری، کامی و صوتی بیان شـده، به کدامیک از سـه کالسی 1

موقعیت تعریف شـده، تعلق دارد.

مسافرت و تفریحمحیط کارجمع خانوادگیحاالت بصری/کالمی/صوتی

کت و شلوار

لباس راحتی و دمپایی

کلمات صمیمانه

قهقهه

کفش ورزشی

کلمات رسمی و محترمانه

شوخی کردن

صدای بلند

لبخند مالیم

آهنگ صدای متعادل

کفش چرم
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بـرای داشـتن گفت   وگویـی اثربخـش، توانایـی در برخـی مهارت هـا  الزم اسـت) نمـودار 2-19). شـما هـم 
مهارت هـای دیگـری را کـه در اثربخشـی گفت   وگـو مؤثـر می دانیـد، بـه آن اضافـه کنیـد.

3ـ  19ـ  مهارت های الزم برای گفت وگوی اثربخش   

نمودار 2- 19 : مهارت های الزم برای گفت و گوی اثر بخش

زبان چهره و اشارات

حاالت و حرکات بدن

جلوۀ ظاهری و لباس

طبیعی بودن

تنوع صوتی و آوایی

مهارت های الزم برای 
گفت وگویی اثر بخش

مشارکت شنونده

ارتباط چشمی

زبان و مكث

شوخ طبعی
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فعالیت
در گروه هـای کاسـی بـرای یـک دقیقـه با ارتباط چشـمی گفتگو کنید. بعـد از آن، پانـزده ثانیه بدون کالسی 2

نـگاه بـه چهـره گوینـده، گفـت و گو کنید. پـس از آن بـه نقطه ای دیگر نـگاه کنید. بعـد از پایان گفت 
وگـو، در مـورد تأثیـر ارتبـاط چشـمی بـر گفت و گـو و احسـاس گوینده، بحـث کنید و اهمیـت آن را 

مورد بررسـی و تحلیل قـرار دهید.

فعالیت
فعالیت کاسی3کالسی 3

به نمونۀ شروع ها و پایان های زیر در گفت   وگو، چند مورد بیفزایید.
- سام، امروز هوا چقدر عالی است!                                   

 - چه کفش های زیبایی پوشیده اید!
  - از مصاحبت با شما خوشحال شدم.

 - متأسفانه باید از حضورتان مرخص شوم.
......................................................................................
......................................................................................

                                                                  ......................................................................................

نمودار3-19: مراحل گفت و گوی اثر بخش

1. سالم و احوالپرسی 
گرم، محترمانه و 

صمیمانه.

2. پرسش از نام، حرفه، 
تخصص و سرگرمی فرد. 

برای یافتن عالیق او
و قرار دادن گفت وگو در 

مسیر عالیق فرد.

3. انتقال حس مهم 
بودن، تایید، تكریم، 
تحسین و احترام به 

فرد با بیان ویژگی های 
مثبت او به طور صادقانه.

4. پایان دادن 
گفت وگو با کلماتی 
شیرین و دلچسب.

برای گفت و گویی اثر بخش مراحلی وجود دارد که در نمودار زیر با آنها اشاره شده است.

فعالیت
مریـم در یکـی از سـاختمان های میـراث فرهنگـی با یک گردشـگر خارجی روبه رو می شـود. و با اشـتیاق کالسی 4

جلـو مـی رود تـا با او صحبـت کند. او بعد از سـام و احوال پرسـی، بـرای ادامۀ گفت   وگو به طرح سـؤاالتی 
نیـاز دارد کـه بیانگـر جایـگاه و منزلت اجتماعی وی باشـد. او را در طرح سـؤاالتی کمک کنید؟
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فعالیت
در گروه های کاسی، موارد زیر را انجام دهید.کالسی 6

- هر گروه یکی از موضوعات زیر را انتخاب کند.

فعالیت
شـایان، در فدراسـیون شـنا با یک قهرمان شـنای خارجی روبه رو می گردد. پیشـنهاد شـما به آن شـناگر کالسی 5

بـه جهت انتقـال حس مهم بودن چیسـت؟

الف( فّن بیان
فـّن بیـان، شـامل اصولـی بـه شـرح زیـر اسـت: 
پـرورش صـدا، پـرورش بیـان )بـه معنـای آگاهـی 
از زبـان و آنچـه بـه زبـان می آوریـم(، آگاهـی از 
تارهـای  )ماننـد  گفتـاری  و  تنفسـی  اندام هـای 
صوتـی و حنجـره(، آگاهی از عوامل روان شـناختی 
از  آگاهـی  و  شـخصیت(  )ماننـد  بیـان  در  مؤثـر 
عوامـل اجتماعـی مؤثـر در بیـان )ماننـد آموزش و 
پـرورش و پایـگاه اجتماعـی(. بـه کمک ّفـن بیان، 
می توانیـد، افکار خـود را آزادانه، بـا اعتماد، صریح، 

طبیعـی و در خـور فهـم دیگـران بیـان کنیـد. 
شاخص های مطرح در ّفن بیان

واژۀ فـن را می تـوان معـادل تخصص دانسـت و  بر 
ایـن مبنـا فن بیان، تخصـص در بیـان و گویندگی 
اسـت. فـن بیـان یعنـی ایـن کـه بتوانیـد از تمـام 
اجـزای ارتباطـی خود، بهتریـن پیام را بـه مخاطبان
 ارسـال کنید و دقیقاً آنچه را مورد نیازتان  اسـت،

 دریافـت کنیـد. بـرای به دسـت آوردن این تخصص، شـاخص هایی مـد نظر قـرار می گیرند که در نمـودار 19-4 
به آنها اشـاره شـده است.

4ـ  19ـ  الزامات  گفت وگو

نمودار 4-19: شاخص های فن بیان

مجری مسابقات تلویزیونیگویندۀ آگهی بازرگانیمجری برنامۀ کودک

صدا

خوب گوش 
دادن

آهنگ و لحن 
مناسب

کاربرد عبارات 
مناسب 

شاخص های 
فن بیان

کاربرد لغات 
مناسب 

ادای صحیح 
کلمات

ادای صحیح 
حروف

- هر کدام از اعضای گروه پنج دقیقه فرصت دارد تا در نقش مورد انتخاب گروه، از فّن بیان استفاده کند.
- افراد منتخب گروه، برای کل کاس، ایفای نقش کنند و در پایان، با رأی اکثریت، بهترین گوینده  را انتخاب 

و دالیل آن را بیان کنید.
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فعالیت
در موارد زیر کدام یک از پنچ عامل گفته شده بر فن بیان افراد، تأثیرگذار است.کالسی 7

- صـدای روسـتایی، بلندتـر و آزادتـر و صدای شـهری، کوتـاه تر و ماحظـه کارتر اسـت: .............
............................

- صدای سیاه پوستان، بم و صدای زرد پوستان، زیر است: ................................
- فرد درون گرا، در بیان سخنان خود، ماحظه کارانه تر رفتار می کند: .......................................

- برخـی افـراد، کلمـات را نصفـه ادا می کننـد، چـون فکر آنها سـریع تر از کامشـان اسـت: .........
..........................

ادای صحیح حروف
الزمـۀ تلفـظ صحیـح کلمـات، جمـات و عبـارات، تلفظ صحیح حـروف اسـت. بـرای ادای صحیح حـروف باید به 
نحـوۀ بیـان صامت هـا و مصّوت هـا توجـه کـرد. مثـًا  بـرای تلفـظ حـرف )ب(، لب هـا به هـم می چسـبند و عبور 
هـوا یـا صـوت بـرای مدتـی متوقـف می شـود و هنگامـی کـه لب ها با یـک حرکـت ناگهانـی از هم جدا می شـوند، 
صامـت شـنیده می شـود. لـذا بـرای تلفـظ حـرِف )ب(، صوتـی کـه در حنجـره تولید می شـود به گوش می رسـد. 

ادای صحیح کلمات
ادا کـردن صحیـح کلمـات یعنـی اینکـه هـر کلمه را همان طـور که هسـت بخوانید. به عبـارت دیگـر، وقتی کلمۀ 
»شـجاعت« را بیـان می کنیـد باید لحن اجرای آن حماسـی باشـد و وقتی کلمـۀ »ترس« را بیان می کنیـد و از آن 

حـرف می زنیـد بایـد لحـن اجـرا به گونه ای باشـد که انـگار یک نفـر در حالت تـرس دارد حـرف می زند.
کاربرد لغات و عبارات مناسب

از چسـباندن آخـر کلمـات، جویـدن کلمات، اشـتباه و ناقص ادا کـردن کلمات بپرهیزید. رعایـت تلفظ کامل لغات 
مهم اسـت. عبارات مناسـب، از مجموعۀ لغاِت مناسـب تشـکیل می شـود. کلمات و عبارات را مناسـب و متناسـب 

بـا شـرایط مخاطبان و خودتان بـه کار ببرید. 
صدا

صـدا وسـیله ای اسـت کـه بـا آن، در هنـگام صحبت کـردن، دیگـران را ترغیب می کنیـد. در صدا بایـد به لحن 
بیـان، بلنـدی، زیـر و بـم صـدا، سـرعت، تأکید و فشـار، مکث ها،  وقفه هـا و غیر آنهـا توجه کرد. 

نكتله: عواملـی وجـود دارد کـه شـما در شـکل گیری آنهـا دخالتـی نداشـته اید ولـی می توانند بر فـن بیان 
شـما اثرگـذار باشـند،از جملـه: تربیـت گفتاری خانـواده، محیـط زندگی، ژنتیک بـدن و اندام هـای گفتاری، 

شـخصیت و سـرعت تفکر.
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ب( الزامات سخنرانی
بـه عمـل صحبـت کـردن یـک فـرد بـرای گروهـی از مـردم کـه مخاَطـب یـا شـنوندۀ او هسـتند و بـا نّیـت 
خاصـی ماننـد آگاهی بخشـی، تحـت تأثیر قـرار دادن یا سـرگرم نمودن انجام می شـود، »سـخنرانی« می گویند. 
سـخنرانی، ّفـن اسـت، پـس بـه »دانـش « نیـاز داریـد و هنر اسـت، پس بـه »ذوق « نیـاز داریـد. بنابرایـن دانش 
و ذوق دو ابـزار مهـم در سـخنوری اسـت. سـخنرانی، فـّن و هنـری اسـت کـه از راه طـرح دالیـل و برانگیختـن 
عواطـف، بـر مخاطبـان و شـنوندگان خـود تأثیـر می گذارد و آنان را به سـوی موضـوع و هدفی خـاص راهنمایی 
و بـرای آن زمینه سـازی می کنـد. سـخنرانی، در واقـع مرحلـۀ بـه عمـل رسـاندن فّن بیـان و فرم گسـترده ای از 
گفت وگـو اسـت. گفت وگویـی رسـمی کـه در آن، رابطۀ بین سـخنران و مخاطبین کمتر اسـت، زیـرا مخاطبین، 

بیشـتر شـنونده هسـتند. اهـداف سـخنرانی نیـز از اهـداف گفت وگـو ، مهم تر اسـت. 

فعالیت
بـرای برقـراری ارتبـاط با دیگران، الزم اسـت ضعف های خـود را تقویت کنیـد و صحیح صحبت کردن کالسی 8

را بیاموزیـد. مـوارد زیـر جـزء کدام یک از شـاخص های فن بیان اسـت؟ کلمات و جمـات جایگزین را 
بنویسید.

کلمات و جمالت جایگزینشاخص های فن بیانموارد

با خودت مهربان تر باش.کاربرد جمالت مناسب1.به خودت سخت نگیر.

2.یادت نرود.

3.من دیگه زیاد نمی خوابم.

4.شرکت ما، خودروهای مشابه 
شرکت الف را تولید می کند.

5.من دیگه سیگار نمی کشم.

6.ما خودروهای ارزان تولید 
می کنیم.

آهنگ و لحن مناسب
لحـن یعنـی آواز خـوش و مـوزون، نـوای کشـیدن صـدا و اجتماع حالت هـا و صداهـای مختلف. بنابرایـن جمات، 
بـا توجـه بـه لحـن مناسـب، شـرایط موجود و فضـای حاکم بـر جملـه و متن بیـان می شـوند. باید دانسـت که به 
هنـگام تلفـظ کـردن متـن، نـه تنهـا هر متـن، بلکه هر بنـد و هر جملـه نیز بـه تنهایی، اعـم از طنز یا جـد، لحن 
خـاص خـود را می طلبـد و ممکـن اسـت در هـر بند، انواع و اقسـام لحن هـا به کار گرفته شـود. در کنـار این موارد 

در هـر جملـه، هـر کلمـه نیز می توانـد آوای خاص خود را داشـته باشـد.
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امام علی )ع( می فرمایند:
أحَسُن الَکاِم مازانَُه ُحسُن النِّظاِم و َفِهَمُه الخاصُّ َو العامُّ :

بهترین گفتار آن است که بر نظم و معیار سخن استوار باشد  و خاص و عام آن را بفهمند.
                                                                                        غررالحکم و دررالکلم، حدیث 4033 

ویژگی های یک  سخنران
سـخنران خـوب چـه ویژگی هایی باید داشـته باشـد؟ برای سـخنرانی )ارائـه دادن مطالـب، بیان مؤثـر و ...( باید 
مـواردی را از قبـل و در حیـن سـخنرانی رعایـت کـرد. بنابرایـن بـرای اینکـه بتوانیـد سـخنرانی مؤثری داشـته 

باشـید بایـد بـه عوامل زیـر )نمـودار 5-21( توجـه کنید.

نمودار 5-19: ویژگی های یک سخنران

زبان بدناطالعات الزم آراستگی ّفن بیان اعتماد به نفس

ویژگی های 
یک سخنران

اعتماد به نفساطالعات الزم

دربارۀ موضوعی که قصد دارید در مورد آن صحبت کنید اطالعات 
الزم و کافی را کسللب نمایید. داشتن اطالعات، می تواند تسلط  
شما را در ایراد سخنرانی افزایش دهد. همچنین اطالعاتی دربارۀ 
مخاطبانی که قصد دارید برای آنها صحبت کنید به دست آورید. 
مطلع شدن از اینكه آنها چه کسانی و با چه ویژگی هایی هستند 

شما را در ایراد یک سخنرانی خوب کمک خواهد کرد.

داشتن اعتماد به نفس، در اجرای یک سخنرانی بسیار مؤثر است. 
یک سخنران برای طرح مطالب خود، باید اعتماد به نفس کافی 

داشته باشد تا بتواند آنها را به نحو احسن به مخاطب انتقال دهد. 
لذا باید اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید.

جدول 3-19: برخی ویژگی های یک سخنران
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بهبود فّن بیان و سخنرانی
توانایـی شـما در صحبـت کـردن بـا مخاطبـان بـرای موفقیت تان ضروری اسـت. خـوب صحبت کـردن می تواند 
احتـرام و توجه دیگران به شـما را در پی داشـته باشـد و شـما را در مسـیر رسـیدن بـه هدفتان قـرار دهد. برای 

بهبـود فـّن بیـان و سـخنرانی، باید این عوامـل نمـودار )6-19( مّد نظر قـرار گیرند:

فعالیت
در گروه های کاسی، موارد زیر را انجام دهید.کالسی 9

- هر یک از اعضا با انتخاب یکی از موضوعات زیر به مدت دو دقیقه برای گروه خود سخنرانی کند.

-  از میان هر گروه دو نفر با نظر اکثریت انتخاب شوند و به مرحلۀ بعدی راه یابند.
- افـراد منتخـب در جلـوی تخته سـیاه بایسـتند و به  مدت پنـج دقیقه، با انتخاب یکـی از موضوعات، 

برای همۀ کاس سـخنرانی کنند.
- بـا نظـر اکثریـت آرا و بـا توجـه بـه ویژگی های یک سـخنران خـوب، از میان افراد، سـه نفـر انتخاب 

شود.
- در پایـان، هـر سـه نفـر بـا انتخـاب یـک موضوع مشـترک بـا نظر اکثریـت آرا، بـه مدت سـه دقیقه 

سـخنرانی کنند.
- در پایان از میان سه نفر، برنده انتخاب و دالیل انتخاب نیز بیان شود.

گویندۀ اخبارگزارشگر ورزشی

تماس چشمی

یادداشت سكوت

انتقادلبخند

نمودار 6-19: بهبود فّن بیان و سخنرانی
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کاهش اضطراب در سخنرانی
اضطـراب یـک حالـت طبیعـی اسـت و هـرگاه سـخنران تحـت تنش قـرار گیرد، بـروز می کنـد. سـخنرانی و طرح 
مطالـب در مقابـل جمـع معمـوالً باعـث بروز تنش می شـود و در ایـن هنگام تغییراتـی در بدن )لرزش دسـت و پا، 
افزایـش ضربـان قلـب و ...( به وجـود می آیـد. در چنیـن مواقعـی معمـوالً اضطراب یک حالـت عادی اسـت و آن را 
بایـد کنتـرل کـرد. بـرای برقـراری ارتباط بـا دیگران، بایـد بتوانیـد ارتباط با خـود را تقویـت کنیـد. بنابراین برای 
کنتـرل اضطـراب، انـرژِی اضافـۀ خـود را به کار گیریـد و از آن به عنـوان محرکی برای پرشـور بیان کـردن مطالب 

خـود در برابـر جمع اسـتفاده کنید. 

  لبخنلد: خنـده نشـانۀ شـادمانی و سـرور اسـت. یـک سـخنران هنگامی که بـا لبخنـدی طبیعـی در جایگاه 
سـخنرانی قرار گیـرد موفقیتـش بیشـتر خواهـد بود. 

  سلكوت: اسـتفاده کردن از سـکوت های کوتاه و بجا بزرگ ترین هنر سـخنران اسـت. سـخنران خوب کسـی 
نیسـت کـه متوالیـاً سـخن بگویـد بلکه کسـی اسـت کـه گاهـی عاقانـه و ماهرانـه در مواقـع حسـاس لحظه ای 

سـکوت کنـد تـا به ایـن طریق بـر جذابیت سـخن خـود بیفزاید.
  یادداشلت: تمـام نـکات سـخنرانی بایـد از قبـل با دقـت تنظیم شـود و بدون مطالعـۀ قبلی نباید سـخنرانی 
کـرد. عمـل تکـرار و بازنگـری مطالـب باید تا آغاز سـخنرانی ادامـه یابد و چندین بـار خوانده شـود. مطالب مهم 

و نـکات برجسـته را بایـد نگاه داشـت و بقیـه را حذف کرد.
  انتقلاد: سـخنران بایـد بدانـد کـه مـردم و شـنوندگان دربـارۀ سـخنرانی او اظهارنظـر و انتقاد خواهنـد کرد. 
بنابرایـن وی بایـد بـه انتقادهـا گـوش دهـد و واکنـش نشـان ندهـد و از آنهـا بـرای بهتر شـدن سـخنرانی خود 

نماید. اسـتفاده 
  تملاس چشلمی: تماّس چشـمی داشـتن با افـراد، بخشـی از فّن گفت وشـنود اسـت و اهمیـت دارد. زیرا به 

شـنوندۀ شـما کمـک می کنـد تـا بـه صحبت های شـما بهتر گـوش دهد.

فعالیت
کالسی 10

المیرا قرار اسـت در جشـن مدرسـۀ خود به مناسـبت روز 13آبان سـخنرانی داشته باشـد. به نظر شما 
او بـرای اینکـه سـخنرانی جذاب و مؤثـری ارائه دهد در آغاز سـخنرانی چه مـواردی را باید رعایت کند 
تـا بتوانـد بـه خوبی با دیگران ارتباط برقرار سـازد؟ همچنین او در پایان سـخنرانی چه مـواردی را باید 

کند. رعایت 

فعالیت
بـرای کاهـش اضطـراب در سـخنرانی، چـه مـواردی را بایـد از قبـل و در حین سـخنرانی مدنظـر قرار کالسی 11

دهیـد؟ جدول زیـر را تکمیـل نمایید.

5. 1. با اطالعات کافی به سخنرانی بپردازید.

6. 2. قبل از سخنرانی یک نََفس عمیق بكشید.
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ج( تهیۀ فهرست وارسی) چک لیست(
این فهرسـت، حاوی اقداماتی اسـت کـه در یک فعالیت 
یـا برنامۀ خاص، )همایش، افتتاحیه، سـخنرانی و امثال 
آنهـا( بایـد صـورت پذیـرد. ایـن فهرسـت، جزئی تریـن 
مـوارد را شـامل می شـود. بـه عبـارت دیگـر، فهرسـت 
وارسـی، برگۀ راهنمایی اسـت کـه در آن تمام مقدمات 
و تـدارکات و امـوری کـه بایـد لحظـه به لحظـه، فراهم 
شـوند تـا بـه نتیجـۀ اجرایـی دلخـواه برسـند دیـده 

می شـود.

3.7. از به کاربردن لغات تخصصی بپرهیزید. 

.4.8

فعالیت
موارد زیر را انجام دهید:کالسی 12

- یک کاغذ بردارید و آن را به دو قسمت تقسیم کنید.
- نکات قّوت و ضعف خود را بر روی کاغذ بنویسید.

- اگر مهارت فّن بیان و سخنرانی مؤثر دارید آن را بر روی کاغذ بنویسید.
- هنرجویانی که دارای مهارت فّن بیان و سخنرانی مؤثر هستند در جلوی تخته سیاه بایستند.
- هر کدام از هنرجویان به مدت پنج دقیقه فرصت دارند که در نقش قصه گوی کودک، قصه بگویند.

- سایر هنرجویان، قصه گوی برتر را انتخاب کنند.
- دالیل انتخاب خود را بیان کنید. 

نكته: خودشناسی فرایند روبه رو شدن فرد با واقعیت خویش است و می تواند به نحو »مستمر«، »لحظه ای« یا به 
صورت »تأخیری« باشد. خودشناسی معطوف به شناخت توان، کمال، امکانات، احساسات، آفت ها و عیب های خویش 

است. پس در حین سخنرانی، به علم و توانایی خود اعتماد کنید تا بتوانید اضطراب را از خود دور سازید.
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فهرسـت وارسـی را بـرای یـک سـخنرانی نیـز می تـوان تهیـه نمـود. فهرسـتی شـامل اینکه عنـوان سـخنرانی ما 
چیسـت؟ چـه ایده هایـی بـرای شـروع و مقدمـه، ادامـه، طـرز پوشـش و .... داریـم؟ همۀ ایـن مـوارد می توانند در 
فهرسـت وارسـِی سـخنرانی لحـاظ شـوند تـا بـا توجـه بـه آن، سـخنرانی، بی عیـب و نقص و بـه بهتریـن صورت 

ممکـن، اجـرا گردد.

نمایشـگاه و فروشـگاه مـواد غذایـی را کـه در بخـش ارتباط مناسـب در جامعـه و بهبـود آن، مطرح 
شـد بـه خاطـر بیاوریـد. وبرای آن فهرسـت وارسـی تهیـه کنید.

فعالیت
غیرکالسی
1 

تصـور کنیـد که مسـئولیت برگزاری رزمایش )مانور( زلزله در هنرسـتان را به شـما واگـذار نموده اند. 
فهرسـت وارسـی مربوط به آن را تهیه کنید.

فعالیت
غیرکالسی
2 


