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 گسترۀ فن بیان: پیشگفتار اول

 

گفتن در هرر شررایط و زمران     فن بیان یا سخنوری در حقیقت همان توان سخن

آید، جردا از ایرن کره شرما چره       است. زمانی که صحبت از فن بیان به میان می

کنید شما نیراز بره فرن     کسی هستید؟ چه کاری دارید؟ با چه کسی صحبت می

 بیان و سخنوری دارید. سخنوری علم، هنر، فن و مهارت است.  

خواهید با دوستان خرود ارتبراخ خروبی برقررار کنیرد، روابرط        یاگر م

عمومی خوبی داشته باشید، منظور خود را به خوبی بره مخاطرب منتقرل    

کنید و همچنین کاری کنید که بقیه از همنشینی و صحبت با شما لرذت  

 ببرند باید فن بیان خوبی داشته باشید.  

افرزایش دهیرد و از    برای یادگیری فن بیان باید قدرت کالمی خرود را 

های عمومی استفاده کنید، بدانید با چره کسری چررور     ها و تمرین تکنیک

صحبت کنید و با هنر خود کاری کنید که هر کسری از صرحبت برا شرما     

 ای که تمایل دارید پیش ببرید.  لذت ببرد و اهداف خود را به گونه

         لزومرا   باید دقت کنید که اگر کسی از فن بیان خوبی برخوردار اسرت،  

نه گوینده خوبی است، نه سخنران خوبی و نه مرذاکره کننرده توانمنردی.    

زمینره ایرن را دارد کره یرک      بلکه کسی که فرن بیران خروبی دارد پریش    

 ای باشد.  العاده سخنران، مذاکره کننده و مدرس فوق

ای است که تنهرا بره برخری از کاربردهرای آن      فن بیان مقوله گسترده

 شود:   اشاره می

 رات در سرح خرد و کالنمذاک 



 تدریس در مهدهای کودك، مدارس و دانشگاهها 

 سخنرانی و صحبت در جمع 

 های دیداری و شنیداری رسانه گری گویندگی و مجری  

  شناسان مشاوران و روانکار 

  قضات و وکالی مدافع برای دفاع و ارائه دالیلکار 

 های مختلف در هنگام مصاحبه یا معرفی خود در برنامه 

  جلسات مصاحبه استخدامیدر 

 هنگام انجام کارهای روزمره و صحبت کردن با همکاران و دوستان 

 بیان احساسات خود به طور صحیح در زندگی مشترك 

بیان یک توانمندی است که تمرام   توان گفت که مفهوم فن بنابراین می

کنند شامل زبان و توانمندی کالمری، زبران    اجزایی که ارتباخ را برقرار می

تا ارتبراخ خروبی برقررار     بردهبدن و حاالت چهره را به بهترین نحو به کار 

کتاب بره  (. این 1396.)فرجی ارمکی،و به نتایج دلخواه دست یابید. نموده

 پردازد. می کاربرد فن بیان برای معلمان

 

 



 

 سخنرانی برای آمادگی پیشگفتار دوم:
 

 بررا   سرخنران  آمادگى نوع کنندۀ تعیین سخنرانى، یک کیفیت و کمیت

 کسرب          معمروال   غیررسمى و فور  کوتاه، ها سخنرانى است. در سخنرانى

         نسربتا   و طوالنى ها سخنرانى برا  اما نیست، پذیرامکان چندان آمادگى

 باشرد. بررا    داشته کافى آمادگى باید معلم درس، کالس همچون رسمی،

 باشد:   شده کسب نظر سه از باید آمادگى سخنران فرد

 تجهیزات نظر از آمادگی، 

 آمادگی جسمانی و فیزیکی –و روانی  عاطفی آمادگی 

 از نظر زمان، آمادگی 

 و اسالید تلویزیون، فیلم، مانند بسیار  آموزشى وسایلدر مثال معلم، 

 مرالرب  یرافتن  در را معلرم  تواننرد مى که دارند وجود شده ضبط نوارها 

هزینره  بره  توجره  با باید آنها را کنند. معلم کمک سخنرانى ایراد و مناسب

 را او سخنرانى توانندمى که را آنهایى و دهد قرار بررسى مورد موجود، ها 

 نماید.   انتخاب کنند تقویت
 

 و روانی عاطفى آمادگى 

 شروند. ایرن  مى ناگهانى ترس نوعى دچار سخنرانى هنگام افراد از بسیار 

 شود. ترسمى ارتباخ توانایى کاهش موجب سخنرانى ارائه هنگام به ترس

 هرا  روش از داد. یکى کاهش مختلف ها روش با توانمى را سخنرانى از

 انسران  بره  روش است. این حساسیت منظم بردنبین از روش مؤثر، بسیار
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 راحرت  و آسوده فرد اینکه از باشد. پس آسوده و راحت چگونه دهدمى یاد

 بره  کننرد، مرى  اضررراب  ایجراد  کره  شده بند درجه عوامل تعداد  شد،

 خاطرآسوده شده ایجاد موقعیت در بتواند فرد شوند. اگرمى اضافه موقعیت

 و اندشده خنثى انگیزاضرراب ها موقعیت که شود مرمئن تواندمى بماند،

 شردن  روروبره  توانرایى  توانرد مى آموزشى داشت. چنین نخواهند اثر دیگر

آمادگی جسمانی بره خرواب   بدهد.  سخنران به را شنوندگان با ترس بدون

 گردد که بسیار اساسی و مهم است.مناسب و مدیریت کارکرد مغز برمی

 

 زمان نظر از آمادگى 

 اطالعرات،  آور جمع مانند مراحلى طى و سخنرانى یک خوب سازماندهى

 و نافرذ  ها مثال ساختن فراهم، مهم تأکیدی موارد تعیین مرالب، تنظیم

 در بنایى تجدید واقع، در است. سخنرانی، مناسب زمان وجود مستلزم مؤثر

 تجدید است. چنین سخنران اطالعات و دانش ساختمان از کوچک مقیاس

 سرخنران  اختیرار  در فرصرتى  چنین اگر و دارد مناسب زمان به نیاز بنایى

 دهد.  ارائه مرلوبى سخنرانى که داشت انتظار او از تواننمى نباشد،
 

 سخنرانی مقدمه 

 مانند:  هایىعبارت گفتن

 قاضری  محضردر  به عنوان مثال است مهم شوندمى مررح که مسائلى 

 یا در شروع سخنرانی

 دادن( در درس)شد  خواهند طرح مبحث این از امتحانى سؤاالت 
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 روانشناسرى  کتراب  در کنند. گیجمى انگیزه ایجاد که هستند موضوعاتى از

 این گفتن که دادند نشان آزمایش در( 19۵1)اش  و گوید: آلیسون مى تربیتى

بخشرد.  مرى  بهبود را یادگیر  است، مشکل و مهم فیلم یک که مضمون مرلب
 هرا  موقعیرت  یا سخنرانى هنگام یک در اگر بود خواهد بهتر قوی، احتمال به

 مسرائل  یرا  است فهم قابل اما مشکل شود مرالب گفته افراد به دیگر، آموزشى

 در آنران  اگرر  حرالتی،  چنرین  هسرتند. در  حل قابل باشند ساده آنکه از بیشتر

خود اتکرایی   و نفسبه اعتماد آورند، بدست موفقیت مسأله حل یا مرلب درك
 شده گفته آنان به که مرالبى درك در اگر که حالى در شد، خواهد بیشتر شان

 اگرر  و برود  خواهرد  کمترر  آنها خودساختگى و تقویت شوند، موفق است آسان

 یافرت   خواهرد  به نفس آنها افرزایش  اعتماد دادن دست از میزان نشود، موفق

 مشرکل  شود موضروع  گفته شاگردان به تدریس، فرایند در است بهتر بنابراین،

 است.   حل و فهم قابل ولى
 

 سخنرانى مهم نکات و هاهدف صریح بیان 

 برا  را سرخنرانى  در نظرر  مرورد  اجرایرى  هرا  هدف کلیه باید سخنران

 ا مرالعه دو بنویسد. در تخته رو  یا کند بیان روشن و صریح جمالتى

 همبسرتگى  ضریب اند،داده انجام (1971گیج ) بلگارد، روزنشاین و که

قابل  را آنان یادگیر  میزان و شاگردان برا  هاهدف وضوح میزان بین
 اند. کرده اعالم توجه

 

 دهندهسازمان پیش از استفاده 

 افراد شناختى ساخت با سخنرانى در شده ارائه مفاهیم اگر آزوبل، اعتقاد به

 مفراهیم  یرادگیر   و درك شود، داده ارتباخ دهندهسازمان پیش وسیله به
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 شوندمى قادر افراد دهنده،سازمان پیش ارائه یافت. با خواهد افزایش بسیار

 آور یراد  دوباره و حفظ بندی،دسته است شده به آنها ارائه که را اطالعاتى

 کنند.  
 

 سخنرانی محتوای و متن 

 اینکره  از بعرد  و شود آغاز باید کجا از سخنرانى شد مشخص این که از بعد

 باید سخنران شد، برده بکار سخنرانى به توجه جلب برا  الزم ها محرك

 اصلى قسمت سخنرانى نماید. متن معروف سخنرانى متن به را خود توجه

 بایرد  نیز مرحله این در دهد. سخنرانمى تشکیل را سخنرانى مهم بسیار و

 دهد.  ارائه مؤثر  سخنرانى بتواند تا کند توجه نکاتى به

 از:  عبارتند نکات این

 محتوا ارائه طول در افراد توجه استمرار 

 محتوی بودن جامع 

 محتوا منرقی دهیسازمان 

هدف همة باید سخنرانى متن که است این محتوا بودن جامع از منظور

 بایرد  سخنرانى محتوا  دیگر، عبارتبه باشد  داشته بر  در را سخنرانی ها 

انتقرال   خواهرد بره افرراد   مرى  سخنران که را اصولى و مفاهیم حقایق، تمام

 مخاطبین که دارد اهمیت زمانى به ویژه مسأله باشد. این برداشته در دهد،

 محتروا   باشرند. اگرر   نداشرته  دسترسى سخنرانى از غیر دیگر  منابع به

 سرخنرانى  نردارد  لزومرى  باشد، موجود دیگر منابع یا هاکتاب در سخنرانى

 بسریار   هرا  باشرد. آزمرایش   داشته بر در را موضوع جوانب و عناصر تمام
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 داشرته  بیشرتر   جامعیرت  سخنرانى که مخاطبین زمانی است داده نشان

 گیرند.   می یاد بهتر است،
 

 گیرینتیجه و بندیمرحله جمع

 کره  است. وقترى  سخنران کاردر  مرحلة آخرین گیر نتیجه و بند جمع

 تواند: مى سخنران شود،مى تمام سخنرانی

 یرا  بیاورنرد  خاطر به را درس مهم نکات بعضى که بخواهد افراد از (الف

 دربارۀ آنها بگویند  را خود نظر

 دهد  پاسخ افراد ها سؤال به( ب

 کند.   مرور و گوشزد را درس اساسى و مهم نکات( ج

 اسرت  تردریس نمروده   کالس آن در اینکه از تواندمى معلم مثال، برا 

 برا  تواندمى نماید  موفقیت آرزو  شاگردان برا  و کند خوشبختى ابراز

 کره  بخواهرد  شراگردان  از و کنرد  مرلب درك افزایش در سعى بار آخرین

 کاربرد یا هامثال تعاریف، از بعضى یا بیاورند یاد به درس از را خاصى نکات

سؤاالت آنها  به دادن پاسخ با را شاگردان ذهن تواندمى بیان کنند  را نکات

 دیگر زوایا  از مرالب همان کردن مررح یا مرالب از بعضى بیشتر شرح و

 بحرث  یرا  و دیگرران  سؤاالت به پاسخ برا  شاگردان بعضى از درخواست یا

 ترروشن جدید، ها موقعیت و مسائل در درسى نکات کاربرد دربارۀ کردن

 ترا  سرازد  روشرن  دارنرد  بیشتر  اهمیت که را نکاتى       دقیقا  تواندمى نماید 

 یرادگیری،  تقویرت  منظرور دارد. به اهمیت موارد  چه که بدانند شاگردان

 شاگردان از دوباره آنها را و کند تکرار نماید، آنها را تأکید نکات آن بر معلم

 بپرسد. 
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 از دسرته  آن کره  گرفرت  نتیجه مذکور موارد مرالعه ( در1969 شوتز)

 درصرد  آورنرد، مى بدست تدریس در بیشتر  موفقیت که کار تازه معلمان

مرى  قرار استفاده مورد خود درس انتها  در را بحث مورد نکات از بیشتر 

 بررا   که بود مختلفى ها راه از استفاده مدیون بویژه آنان دهند. موفقیت

 درس مهرم  نکرات  کرردن  ترروشن و شاگرد و معلم رابرة شدن ترصمیمى

 مرورد  معلمران  سایر از بیشتر نیز را دیگر موارد معلمان بردند. اینمى بکار

 داشرته  وجرود  معنرادار   تفاوت که حد  به نه اما دادند،مى قرار استفاده

 که:  بود دلیل این به بیشتر معلمان، این موفقیت باشد. راز

 دادند مى تعمیم جدید ها موقعیت به را درسى نکات و ها. ایده1

 کردند مى تکرار و تأکید را مهم نکات درس، آخر مرور . در2

 رساندند مى شاگردان آگاهى به را درس از بعد آزمون . وجود3

 بیاورند  یاد به را بخصوصى اطالعات که خواستندمى فراگیران . از۴

 طررح  بره  تشویق را آنان و نظرخواهى فراگیران از مبهم، نکات مورد . در۵

 کردند.  مى سؤال

 دهرى سرازمان  کنریم،  فرامروش  نباید پایانى بخش در که دیگر  نکته

 برر  دال اشاراتى باید سخنرانى یک انتها  است. در هاسخنرانى بین روابط

 تشرکیل  را زنجیره یک هاباشیم. سخنرانى داشته بعد  سخنرانى محتوا 

 مثال، برا  شود  روشن باید دارد وجود هاحلقه بین که دهند. ارتباطىمى

 پنجمرین  ایرن  داریرد،  خراطر  بره  کره  طورهمان "بگوییم چنین توانیممى

 قبلى جلسة در من "شودمى مربوخ اکولوژ  به و است درس این سخنرانى

 امروز که رسیدم مرالبى به و کردم صحبت اکولوژیک زیست مفهوم دربارۀ

محریط  ایرن  بر را هاانسان تأثیرات بعدی، جلسة کردم. در دربارۀ آنها بحث



   18   فن بیان برای معلمان

 یعنى امروز، جلسه گیر نتیجه در موضوع این و کرد خواهم بررسى زیست

 گفتره  زنده موجودات بیشتر زیست محیط پذیر آسیب دربارۀ که مسائلى

 "گردید مررح ضمنى برور شد،

 برین  ارتبراخ  ایجراد  و شراگردان  هدایت سبب مابینی،فی دهىسازمان

 جلسره  هرر  پایان در اینکه آخر شد. نکته خواهد آنان ذهن در هاسخنرانى

 و خشرکى  ترا  شود غیردرسى مسائل وارد شاگردان با باید معلم سخنرانی،

 بیشتر  رغبت با دیگر جلسات در شاگردان و یابد کاهش درس یکنواختى

 (1396)فرجی ارمکی،کنند.  شرکت

 

 



 



 

 سخنرانی در تدریس: پیشگفتار سوم
 

ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آنها از طریق گروش  

سرخنرانی  دادن و یا یاداشت برداشتن از طرف دانش آمروزان اسراس کرار    

 است. بودن معلم . از خصوصیات این روش فعالدرتدریس است

 

 مراحل روش سخنرانی

 هایمراحل سخنرانی شامل بخش

 بیان موضوع و انگیزه سازی

سخنرانی مررح شرود بایرد موضروع واهرداف بره       یاین که محتواپیش از 

 عالقه و انگیزه مناسب، راهبردهای وها  با روش و. گردددانش آموزان ارائه

 شود. جلب آنان

  ارائه مرلب

 .شود می در این مرحله ارائه، مرالب و محتوای اصلی درس

  .شیوه بیان یکنواخت نداشته باشد

  .خود را تغییر دهدمکان و مو قعیت ایستادن 

 .بپرسد االت مناسبی سئواز دانش آموزان، در حین تدریس

 میزان گوش دادن موثر را افزایش دهد، با اقدامات انگیزشی

 نمودار و ... استفاده کند، برای تدرسی از تصاویر

 کند بیان تشریحی صورت به را مهم مسائل و سرعت به مسائل ساده را

 دانش آموزان هم بهره بگیردو نظریات ها  از آموخته



   21   فن بیان برای معلمان

 این روش را با روشهای دیگر تلفیق کند

 کند،  می از اقداماتی که انگیزه و عالقه مخاطبان را در پایان تدریس جلب

 ارائه یک جمع بندی مناسب است

 این مرحله بهتر است با مشرارکت دانرش آمروزان انجرام شرود. و پرس از      

 .خود را مررح سازندوشتن نتایج همه آن را بررسی و نظریات ن
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