
 

 

 مهارت ارائه چیست؟
 مقدمه

 یفرصت ،یاتیح اریبس یلحظات آنها واقع در. باشند شما یاحرفه یزندگ از مرحله هر در اوج نقاط دیبا هاارائه

 .هستند گرانید بر یرگذاریتأث و نظراتتان انیب ها،برنامه یمعرف شما، دنیدرخش یبرا

 انیب را دتانیعقا دیخواهیم صرفا ای داشته، یشتریب بودجه درخواست با گرانید بر یرگذاریتأث قصد اگر 

 .بود خواهد شما کار یاصل ارکان از یکی یسخنران و ارائه د،یکن

 مهارت ارائه یعنی چه؟
. دیدار ازیموثر و جذاب به مخاطبان مختلف ن یهایاست که شما در ارائه سخنران ییهامهارت ،ارائه یهامهارت

شما و زبان بدن را که  ی، لحن صدادهایاسال ی، طراحساختار ارائه شمامانند  یمختلف یهانهیها زممهارت نیا

 .ردیگیرا در بر م دیدهیشما انتقال م
 

 
 

 اهداف مهم

 دانند )و عالقه دارند از من بیاموزند( به آنها بیاموزم؟دانم و دیگران نمیخواهم مطلبی را که میآیا می 

 خواهم مطلب یا موضوع یا خبر یا محصول یا هر چیز دیگری را که من از آن اطالع دارم و طرف مقابل آیا می

 اطالع ندارد به او منتقل کنم؟

  ،آیا من با او در یک زمینه )علمی، اخالقی، استفاده از یک محصول یا برند، عادت رفتاری، زمینه تحلیلی

 او را با دیدگاه خودم همراه کنم؟ قمند هستم کههای قبلی( تفاوت داریم و عالدانسته



 

 

 خواهم مخاطب را ترغیب به انجام کاری بکنم؟ )مثالً خرید یک محصول، کمک به یک موسسه آیا می

 خیریه، افزایش سطح مطالعه و یا داوطلب شدن در یک فعالیت گروهی در شرکت(

 

 
 پیام کلیدی

 خاطب بگویم؟خواهم چه چیزی را به مدر یک جمله می 
 خواهم چه چیزی را به او بگویم؟در صد کلمه می 

 در ارائه دادن برترکات ن
 :، عبارتند ازخود ارائه یها مهارت بهبود یبرا برتر نکته 9

 دیکن نیتمر را گرانید مقابل در صحبت (1

 دیکن استفاده خود یسخنران در یکمتر ریتصاو و متن از (2

 دیببر بهره خود تیشخص از (3

 توجه کنید دیگران نظرات و سواالت ارائه به طول در (4

 دیباش جذاب و پرشور (5

 دیکن حفظ خود مخاطبان با را خود یچشم ارتباط (6

 را درگیر ارائه کنید خود شنوندگان از شتریب (7

 دیکن تمرکز نفس به اعتماد با بدن زبان یرو (8

 باشد کوتاهآن  است ممکن که آنجا تا (9

 

 آورد،یم وجود به را یترنفس به اعتماد با فرد تنها نه شما ارائه یهامهارت در شرفتیپ و شیپاال د،یکن نیتمر

 .دیکنیم امیق خود کار در تیموفق یبرا تر عیسر که دید دیخواه بلکه
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ارائه در واقع،  یهامهارت. گذاردینم ریتأث شما یکار یزندگ بر فقط ارائه یعال یهامهارت داشتن حال، نیا با

 .پیش روید کنفرانس اتاق از فراتر ییها نهیزم در دیبا شما که هستند یزندگ هایمهارت

 
 سخن آخر

 شتریب یبرا یعیطب طور به ارائه یعال یهامهارت داشتن. دینشو متوقف خود ارائه یهامهارت لیتکم از هرگز

 ،یزندگ در موارد اکثر همانند. شودیم نیتمر و گرفته ادی مرور به که است یزیچ نیا ،دیآینم وجود به افراد

 .دیشو بهتر و بهتر تا دیکن کار خود یهامهارت بهبود یرو بر مداوم طور به دیبا شما

. دیکن استفاده را میاآورده مقاله نیا در که شده اثبات شده ارائه نکته 9 نیا از خود ارائه یهامهارت بهبود یبرا

 .شودیم تر راحت و تر آسان شما مهم جلسات در ارائه که دیفهم دیخواه کار نیا با

 
 


