
 

 1صفحه 

 

 4کارگاه آموزشی شماره 

 دومبخش  –ئه محتوا تکنیک های ارا

 م ی بسم الّله الرحمن الرح 
 

 مقدمه 

  ییبه توانا  از یهم ن  شرفتیپ   یبرا  م، یمتفاوت دار  ی ها  یی با توانا  رستانیدر قالب هنرستان و دب  لیکه ما دو گروه فارغ التحص  همانطور

 ی م م،یتجربه آن را دار یکه همگ ی عمل یکارها یبرا  یکارگاه به صحبت درباره مسائل تئور نی. در امیدار یو عمل  یدیو هم کار  ینظر

 .میپرداز

و   میرا دار  یقصد انجام چه کار  قاًیکند که دق  ی. هدف مشخص مدی نما  یرا مشخص م  یانتخاب آرمان جهت فکر  ؛میکه گفت  همانطور

 موضوع   نیب ااست، خ  یدر سال جار دی. بطور مثال هدف ما صحبت درباره اممیوارد مطلب شو  یقیاز چه طر  نکهی. اکردیبعد از هدف رو

 م؟ یمطرح کن دی شهر و ... با نییپا ،شهر ی در باال یکردیبا چه رو را

 .کیو در آخر تکن که با آن بتوان کار را تراز نمود یی زهایچ دها، یو نبا   دهایهنجارها، با   :م یکن یارزش مشخص م یکسریاز آن  پس

که   یدر حال  ؛مینباش  ییپک دانشجو  کی. بطور مثال دنبال  میینما  یشروع م  کی. از تکنمیکن  یم  یهرم را بطور عکس ط  نیا  شهیهم  ما

تواند آنها را از   یمختلف هستند، اما م  یها  تیو جنس  نی اوقات افراد در سن  ی. گاهمیقرار بده  یزیل آن چه چقرار است داخ  میدان  ینم

 کنند.  یم  ی که پدر و مادر آنها جدا از هم زندگ یگروه قرار داد. مثالً افراد  کیدر  یگرید  دید

 

  ی فروشندگان لباس بصورت خاص و ... وقت  ،یرانندگان تاکس  ف،یقشر ضع  یشهدا، بچه ها  ی. بچه هادیبگرد   دی دنبال گروه مخاطب جد  به

  ی قائل م  تیما اهم  یخاص انتخاب شده است، آن زمان برا  ل یهمگان بنا به دال نیما مهم است و از ب  یحس را بکند که برا  نیمخاطب ا

 شود.

کننده    نییهستند که تع  نیمخاطب  نیو ا  ی ا عمقاز مسائل ر  ی لیکرد و خ  انیب  ی سطح  دی از مسائل را با  ی لیخ  ،که قبالً گفته شد   همانطور 

است. اگر   یسطح فرهنگ   نییو تع  یکل  یریگ  جهیاز آنها، نت  قیدق  فی تعر  ک یهمراه با    نیمخاطب  یدسته بند  ؛ باشند. پس قدم اول  یم

سخن  امام عصر بتیو پوست کنده از غربت و غ  حیصر م،یها مستقبا آن دیبدور باشند، با یتکنولوژ  طیو از مح نییپا نیسطح مخاطب

بزرگ و قشر ثروتمند و   یبرخوردار هستند، ساکن شهرها ییروضه خواند. اما اگر از سطح باال شانیا یبرا د یبه اصطالح خودمان با .گفت

 ن یدر ا  یمذهب  داتینها منتقل کرد. چرا که روز به روز تقمنظور را به آ  یی گو  هیکنا  نیدر ع   د یهستند، با  نیشن  شهر  یباال  حدر اصطال

 طرح موضوع گردد.  میمستق ریمطالب از طُرق مختلف و بطور غ  دی با نیقشر در حال کم شدن است. بنابرا

 

 تخصص؟ ایتقوا مهمتر است  یو مذهب یپروژه فرهنگ کیانجام  یبرا

است. چرا که   ییتقوا  یب  نیع  ، میکه تخصص اش را ندار یتقوا بهتر از تخصص است. اما انجام دادن کار  ،یمذهب   یانجام پروژه فرهنگ  در

موضوع و مراجعه به    نیدر ا  یریسختگ   نیشود. بنابرا  ی فرد قرار داده م  اریاست که در اخت  یی ها  نهیبه اعتماد افراد و هز  انتیخ  ینوع 

 .ردیبراساس تخصص آنها صورت گ  دیاد با افر نیکار ب میاست و تقس جباتمتخصص جزء اهم وا

 ت یفعال یخوب، بستر را برا  یگروه روابط عموم  کی جادیبا ا ،پردازد ی م نیبه شعائر د یکه بطور تخصص یسسه فرهنگؤم کی یانداز راه

 سازد. یفراهم م گرانیبهتر خود و د

به  از یاز مسائل البد است و ن یکارگاه انجام شود. چرا که بعض  ای و  یدر قالب موسسه فرهنگ  د یبا یدولت ی کار بخصوص در ارگان ها ارائه

 ثبت شده و ... دارد. یگروه فرهنگ کی  ه،یدفتر، حسن کی قیاقدام از طر

 

 شنهادیپ

مقام در وزارت   یاراصنف، فرد د  سی صحبت با دفتر مراجع، رئ  قیکارساز باشد. از طر  اریبستواند    یم خوب،    یگروه روابط عموم  کی

 .دی ده  حیآنها توض  یخود را برا  تی و فعال  د ییخود دعوت نما  ی وزارت اطالعات و ... افراد را به مراسم و جشن ها  ، یانتظام   یرویارشاد، ن

 . دیزیبپره ینیزم ریز یو به اصطالح از کارها دیکن یخود را شفاف ساز یو کارها  دیینماارسال  یرزومه کار
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 4کارگاه آموزشی شماره 

 دومبخش  –ئه محتوا تکنیک های ارا

 : دیخود متخصص ندار یرابطه با تخصص، اگر در گروه کار در

 . دیمتخصص کن افتنیخود جهت  انیدر اطراف یشتریو کاو ب کَند

 خاص مثالً صوت و صدا تخصص کسب کنند.  نهی تا در زم دیبده تیافراد مسئول به

و سپس    میآنها را مشخص کن  کرد،ی، ارزش و رورکن آرمان، هدف  ۴و بر اساس    میرا مجدد به دقت بشناس  انیخود و اطراف  یها  ییتوانا

 . میساز ییروش ارائه را نها

 

 جشن ها یدر رابطه با اجرا و برگزار ینکات

 : جشن  ی برگزار*  

 توجه داشت:  دیکه با  یو... اما نکات  یسخنران ادبود، یمسابقه،   ،یمجر . هستند یثابت  یبخش ها یجشن ها دارا نیا عموماً

 بودن مکان جشن مرتب -

 و ...  ادبودی  ا،ینمودن کارت دعوت، دکور، هدا ست -

 : ها  نشست*  

 و ... ییرایسخنران، پذ ،ی: مجراجزا

  ی هر قشر   یکه برا  دیداشته باشند. توجه داشته باش  ییآشنا  انیو قواعد فن ب  نیعالوه بر تسلط بر محتوا با قوان  دیبرگزارکننده با  افراد

از مخاطب داشت تا نشست برا  دی زار نمود. بابرگ  یتوان نشست تخصص  ینم  دی با  یآنها کاربرد داشته باشد. به عبارت  یشناخت کامل 

اسمش    گری استفاده نکرد که د  یتوان لزوماً از مخاطب تخصص  ی به نشست ها داده شود، م  یدل  یباشد. اما اگر فضا  یمخاطب تخصص

 .یخواهد بود نه نشست تخصص ینشست خودمان

 : یغرفه ا  شگاهینما*  

 ی در قالب غرفه است. روش ها  یآن شکست و پخش سخنران   یاصل  تیاست و مز  اد یز  اریمراسم ها بس  ینوع از برگزار  نیکار در ا  تنوع

 ارائه: 

 نماد جهت انتقال موضوع یکسریمحور: ساخت  المان -

 کند.   یصحبت م ی: مجرمحور یراو -

 شود. ی از المان ها هم استفاده م یوه بر صحبت مجر: عالیقیتلف -

 

 نکته:  چند

 است.  تیاهم یزمان دارا میو تنط  تیریدر مد اریبس یراو انی باشد. فنِ ب قهیدق ۲۰از  شی ب د یهر غرفه نبا یارائه برا زمان

توان   یغرفه انتظار در نظر گرفت و م  دی از غرفه ها برسند، با  دیبازد  یبرا   یانتطار بکشند تا به تعداد خاص  دیمهمان ها عام هستند و با   اگر

 لحاظ نمود.  ریزمان غرفه ها را متغ

 و ...   شنامهیغرفه نما  کی پ،یغرفه پخش کل کی . دیراهکار جهت ارائه استفاده کن کیهر غرفه از  در

 مک خواهد کرد.غرفه انتظار به کنترل نظم ک  جادیا

 .بروشور در غرفه آخر استفاده کرد ای و  ید یتوان از س  ی. مردیصورت گ یغرفه آخر جمع بند در


