نام درس:

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
منبع :شیوه ارائه مطالب علمی -فنی
مولف :سید محد تقی روحانی رانکوهی
مدرس :روحانی

فهرست مطالب
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11

آشنایی با مفاهیم ارائه و عوامل موثر در آن

2

مراحل آماده سازی ارائه در بخش ارائه کتبی

3

آموزش ارائه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و گونه های مختلف هر یک

4

آموزش ارائه شفاهی و خصوصیت آن ها
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11

آشنایی با مفاهیم ارائه و عوامل موثر در آن

2

مراحل آماده سازی ارائه در بخش ارائه کتبی

3

آموزش ارائه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و گونه های مختلف هر یک

4

آموزش ارائه شفاهی و خصوصیت آن ها

مقدمه
 -1مفهوم ارائه
 -2عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطالعات ماشینی
 -3عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطالعات در انسان
 -4فراروندهای تشکیل دهنده ارائه
 -5انواع ارائه
 -6ارائه کننده
 -7مخاطب
 -8انگیزه و هدف از ارائه
 -9امکانات آماده سازی محتوا
 -10موضوع ارائه
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تعریف لغوی ارائه و ارائه موضوع

در لغت به معنای نشان دادن و نمایش دادن است و در زبان فارسی به صورت ارائه کردن و
ارائه دادن به کار می رود.

ارائه موضوع :انتقال اطالعات درباره موضوع
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سیستم ارائه

ارائه به عنوان انتقال اطالعات سیستم خاص خود را دارد .این سیستم در طبیعت و جامعه
انسانی همیشه وجود داشته است.
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عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطالعات ماشین
 مبدا یا فرستنده مجهز به کانال
 مقصد یا گیرنده مجهز به کانال
 پیام
 رسانه انتقال
 محیط انتقال
 پارازیتها
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تفاوت عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطالعات بین ماشین و انسان

 دو عامل اصلی تر سیستم ارائه(ارائه کننده و مخاطب ) انسان هستند(ظریف ترین
ماشین مخلوق)

 محیط ارائه :طبیعت و جامعه انسانی است.
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مروری بر ادبیات موضوع -جریان کار
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عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطالعات در انسان
 ارائه کننده و کانال ارائه کننده

 مخاطب و کانال مخاطب
 پیام
 رسانه
 محیط ارائه
 عوامل با تاثیرات منفی
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فراروندهای تشکیل دهنده ارائه
فراروند ارائه یک فراروند مرکب است.
یعنی از تعدادی فراروند تشکیل شده است که هریک از نگاهی دقیق ،می توانند
از فراروندهای دیگر تشکیل شوند:
فراروند پیام اندیشی
فراروند پیام سازی
فراروند پیرایی
فراروند فرستی
فراروند پیام گیری
فراروند تحلیل پیام
فراروند درک یا حس پیام
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انواع ارائه از نظر نوع رسانه
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عوامل موثر در ارائه(در طبیعت و جامعه انسانی)
 -1ارائه کننده
 -2مخاطب
 -3موضوع ارائه
 -4نوع ارائه
 -5انگیزه و هدف ارائه
 -6امکانات آماده سازی محتویای ارائه
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 -7امکانات کمکی ارائه
 -8مدت ارائه
 -9زمان و تاریخ ارائه
 -10مکان ارائه
 -11جغرافیای ارائه
 -12وضع اجتماعی محیط ارائه

ارائه کننده

عامل اصلی در سیستم ارائه است .این عامل  4فراروند پیام اندیشی ،پیام سازی،
پیام پیرایی و پیام فرستی را انجام می دهد .آنچه که نهایتآ به مخاطب می رسد
حاصل عملکرد کانال ارائه کننده است.
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خصوصیات ارائه کننده
 -7مهارت انجام درست چهار فراروند

 -1آمادگی روحی-جسمی
 -8اهمیت قائل شدن برای مخاطب
 -2تسلط بر موضوع ارائه
 -3آشنایی با موضوعات همسایه موضوع ارائه  -9صادق و امین بودن در ارائه
 -10دقیق بودن
 -4انگیزه و هدف درست
 -11شناخت از محیط طبیعی و اجتماعی ارائه
 -5شناخت از وضع مخاطب
 -12نداشتن تعصب بیجا
 -6مهارت بکارگیری رسانه ارائه
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اهمیت شناخت از مخاطب

شناخت از مخاطب وقتی که هدف اصلی ارائه مجاب کردن مخاطب است و یا با
هدف آموزش انجام می شود ،نقش بسیار اساسی در کنترل کمی و کیفی دارد.
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گزینه های شناخت از وضع مخاطب
 -1سن
 -2میزان دانسته ها
 -3باورهای فرهنگی
 -4وضع اجتماعی و سیاسی
 -5جنسیت
 -6خواسته های مخاطب از ارائه
 -7عالقه ها
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بعضی از جنبه های مورد توجه برای مخاطبین در یک سیستم مدیریت مراکز تولید که
ارائه کننده باید در نظر بگیرد

 -1کاهش هزینه
-2بهبود کیفیت
 -3کاهش زمان اجرای پروژه
 -4افزایش کارایی
 -5بازارفروش
 -6زمینه رقابت
 -7صرفه جویی اقتصادی
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مخاطب
دومین عامل مهم در سیستم ارائه مخاطب است .این عامل باید فراروندهای پیام
گیری ،پیام کاوی و درک پیام را انجام دهد.
سطوح وضعیت مخاطب ارائه در مقایسه با ارائه کننده نسبت به وضع ارائه:
 -1زیر سطح
 -2هم سطح
 -3فراسطح
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خصوصیات شخصی مخاطب
 -1آمادگی روحی-جسمی
 -2داشتن حداقل دانش اولیه الزم
 -3داشتن منزومات پیام گیری ،پیام کاوی و درک پیام
 -4اهمیت قائل شدن برای ارائه
 -5داشتن شناخت از ارائه کننده
 -6داشتن انگیزه و هدف درست
 -7داشتن دقت و صبر
 -8نداشتن تعصب بیجا
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خصوصیات کلی موضوع ارائه در مقوالت علمی -فنی:
 -1اعتبار علمی و فنی
 -2اولویت
 -3سودمندی برای جامعه
 -4عنوان مشخص و روشن
 -5ارائه در یک محیط اجتماعی مشخص امکانپذیر باشد
 -6مورد عالقه ارائه کننده باشد
 -7امکانات آماده سازی محتوای آن فراهم باشد
 -8قابل احاطه و پرداختن توسط ارائه کننده باشد
 -9حیطه و حدود معلوم و در صورت امکان به خوبی قابل تعریف باشد
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انگیزه و هدف در ارائه علمی عبارتند از:
 -1انتقال دانش و فن از نسلی به نسل دیگر
 -2نشر و گسترش دانش و فن
 -3آموزش افراد
 -4خودآزمایی
 -5ایجاد یا تقویت یک اندیشه
 -6رقابت در زمینه های علمی و فنی
 -7رفع نیازهای مادی و غیر مادی
 -8تبلیغات
 -9تجارت
 -10خدمت به بشر برای بهتر زیستن و بهتر اندیشیدن
 -11دریافت واکنش های مخاطبین به منظور توسعه موضوع
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وضع اجتماعی محیط ارائه
داشتن شناخت درست و کافی از وضع اجتماعی محیط ارائه از نظر اخالقی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در انجام ارائه تاثیر دارد .هرچه این شناخت بیشتر
باشدارائه مطلوب تر انجام واهد شد.

عوامل زمان ،مکان ،جغرافیا و وضع اجتماعی را می توان جنبه هایی از یک عامل
بسیار پیچیده دانست  :یعنی عاملی که شامل همه جنبه هاب تاریخی ،جغرافیایی
و سیاسی است.
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وضع اجتماعی محیط ارائه
داشتن شناخت درست و کافی از وضع اجتماعی محیط ارائه از نظر اخالقی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در انجام ارائه تاثیر دارد .هرچه این شناخت بیشتر
باشدارائه مطلوب تر انجام واهد شد.

عوامل زمان ،مکان ،جغرافیا و وضع اجتماعی را می توان جنبه هایی از یک عامل
بسیار پیچیده دانست  :یعنی عاملی که شامل همه جنبه هاب تاریخی ،جغرافیایی
و سیاسی است.
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تعریف ارائه کتبی:

• نوعی ارائه کتبی است که رسانه اصلی آن نوشتار است هرچند در مقوالت
علمی – فنی معموال از شکل هم برای انتقال ایده استفاده می شود .ارائه
کننده به کمک یک زبان دارای خط و بر اساس سبک و سیاق مشخص
اطالعات موردنظر خود را منتقل می کند.
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خصوصیات ارائه کتبی:
 -1غیابی است (ارائه کننده حضور ندارد)
-2قابل استناد است
-3با فرصت است
-4مشروح است(عرصه شرح و بسط وجود دارد البته باید کنترل کمی و کیفی
شود)
-5تعداد مخاطبین معموال زیاد است
-6سبک و سیاق مشخص و معموال واحد دارد(به ویژه در مقوالت علمی -فنی)
-7تاثیر گذاریش تدریجی(و طبعا غیابی) است
-8احتمال بروز اشتباه(حداقل نسبت به ارائه شفاهی) کمتر است
-9امکان تبادل نظر و رویارویی وجود ندارند و اساسا نوعی انتقال اطالعات
یکسویه است
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انواع ارائه کتبی:

ارائه کتبی را از چند جنبه رده بندی کرد از جمله صورت(شکل)،ماهیت
محتوا،سبک،هدف،مورد استفاده،مخاطبین،سطح محتوا و ...
اما بطور کلی در دو رده دانشگاهی(کم و بیش آکادمیک) و غیر دانشگاهی
می باشد.
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گونه های رایج تر ارائه کتبی دانشگاهی و غیر دانشگاهی:

دانشگاهی :کتاب ،جزوه ،مقاله ،انواع گزارش ها ،رساله ،یاداشت تحقیق
دانشنامه(تز) ،مجله برنامه کامپیوتری و  ...که بعضی از این گونه ها در سطوح
پایین تر آموزش نیز وجود دارند.
غیر دانشگاهی :کتاب ،مجله ،روزنامه ،برشور ،بولتن ،کاتالوگ ،انواع گزارش ها،
کتابهای راهنما ،اطلس ،آلبوم ،فصل نامه ،سالنامه ،مکاتبات اداری و ...
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ساختار اکثر گونه های علمی – فنی(غیر از گونه های خاص):

 -1بخش آغازین
 -2بخش میانی
 -3بخش پایانی
آنچه که در این سه بخش آورده می شود محتوای ارائه کتبی را تشکیل نمی دهد
و هریک از این سه بخش اجزایی دارد که مهترین بخش همان بخش میانی یا متن
اصلی است که باید طی چند مرحله آن را تولید کرد.
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مراحل آماده سازی ارائه کتبی:

 -1تعیین موضوع
 -2تهیه منابع
 -3تهیه طرح اولیه متن اصلی
-4کسب و سازماندهی اطالعات
 -5تولید متن اصلی
-6تنظیم ساختار سه بخشی
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تعیین موضوع:

کارهای الزم در این مرحله عبارتنداز:
الف -مشخص کردن زمینه موضوع
ب -تحدید موضوع
ج -تعیین عنوان مناسب
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تحدید موضوع و عوامل مربوط به آن:
موضوع ارائه محدود و کامال تعریف شده باشد زیرا هر موضوع را می توان از چند
جنبه مورد مطالعه و بررسی قرار داد .میزان تحدید موضوع بستگی به عوامل زیر
دارد:
 -1سطح ارائه کننده
 -2هدف ارائه
 -3وضع مخاطبین
 -4مالحظات فنی
 -5میزان گستردگی زمینه موضوع
 -6خواسته های مخاطبین
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 -7مدت ارائه
 -8امکانات آماده سازی محتوای ارائه
 -9مالحظات مدیریتی
 -10سطح ارائه

ضوابط موجود برای تحدید موضوع:

 -1مقطع تاریخی
 -2محدوده جغرافیایی
 -3خصوصیاتی از مخاطب
 -4جنبه یا جنبه هایی از خود موضوع
اعمال ضوابط تحدید می تواند بر اساس انتخاب خود ارائه کننده یا درخواست
فرد دیگری یا سازمان خواستار ارائه صورت پذیرد.
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تعیین عنوان مناسب:
عنوان موضوع را باید با جمله یا عبارتی حتی االمکان کوتاه و گویا بیان کرد.این
جمله یا عبارت می تواند بصورت زیر باشد:
 -1جمله گزاره ای
 -2جمله پرسشی
 -3عبارت مصدری
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خصوصیات عنوان موضوع:
 -1گویا و صریح
 -2کوتاه
 -3فاقد کلمات زائد
 -4واقعی ،صادقانه و نه مبالغه آمیز
 -5حداالمکان فاقد عالئم کوتاه نویسی یا فرمول و...
 -6دارای حدود پانزده کلمه و از این میان حدود  4کلمه اصلی
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تهیه منابع:
برای تهیه منابع ،کارهای زیر را باید انجام شود:
 -1شناسایی منبع
 -2جستجو و دستیابی به منبع
 -3ضبط مشخصات منبع
 -4ارزیابی منبع
تعداد منابع الزم به سطح ارائه ،سطح ارائه کننده ،هدف ارائه و امکانات موجود
بستگی دارد.
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شناسایی منابع:
برای شناسایی منبع از امکانات زیر میتوان استفاده کرد:
-1کتابخانه (عمومی یا شخصی)
 -2فهرست های دوره ای ناشران
-3کتابنامه (کتاب شناسی)
 -4فرد متخصص در موضوع
 -5کتابدار
 -6کتابشناس
 -7رسانه های عمومی
 -8مراکز اسناد ملی ،موزه ها و غیره
 -9سیستم اطالع رسانی
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جستجوی منبع و دستیابی به آن:
برای این کار میتوان از شاخص های زیر استفاده کرد:
 -1شماره منبع در کتابخانه
 -2مشخصات مولف یا مترجم
 -3عنوان منبع
 -4موضوع (از طریق جستجوی موضوعی)
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ضبط مشخصات منبع:
روش رایج برای ضبط مشخصات منبع استفاده از کارت یا فیش منبع است.
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ارزیابی منبع:
منبع را قبل از استفاده به منظور کسب اطالع باید به دقت و در عین حال با
سرعت ارزیابی کرد .برای این کار باید جنبه های زیر را در نظر گرفت:
 -1نوع منبع از نظر صورت(فرم) :مقاله،کتاب،جزوه،سند خطی و غیره
 -2اعتبار علمی – فنی مولف(و مترجم)
 -3سال آولین و آخرین ویراست
 -4اعتبار ناشر
 -5مکان ناشر(شهر و کشور)
 -6میزان ارتباط منبع با موضوع ارائه
 -7محل دستیابی به منبع(کتابخانه ،اینترنت)... ،
 -8خوانایی منبع
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تهیه طرح اولیه متن اصلی:
فراروند ایجاد متن نوعی و تولید و خالقیت است .از این نقطه نظر نیاز به طراحی
دارد یعنی باید یک طرح اولیه برای متنی که می خواهیم تهیه نماییم .در مرحله
تهیه طراح اولیه کارهای زیر را انجام می دهیم:
 -1تعیین عناوین داخلی در سطوح مختلف تا رسیدن به ایده ساده
 -2تعیین توالی منطقی عناوین داخلی در هر سطح
 -3شماره گذاری عناوین داخلی
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سیستم شماره گذاری پئانو:
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مزایای تعیین عناوین داخلی متن و توالی منطقی بین آنها:
 -1وضوح بخشیدن به متن اصلی
 -2واحدمند و ساختمند کردن متن اصلی
 -3کمک به خواننده در دریافت و احاطه بهتر مطلب
 -4تسهیل از سرگیری مطالعه در صورت گسسته شدن رشته مطالعه
 -5امکان ارجاع به قسمتهای مختلف متن
 -6تسهیل یافتن مطلب موردنظر خواننده(از روی فهرست مطالب)
 -7امکان ایجاد ارتباط بین قسمتهای مختلف
 -8تامین تفکر سامانمند برای ارائه کننده و خواننده درباره ی موضوع
 -9صرفه جویی در زمان از طریق اجتناب از پریشان اندیشی و تسهیل تمرکز
روی یک ایده مشخص
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کسب و سازماندهی اطالعات:
چنانچه اطالع با مطالعه منابع کتابخانه ای بدست آید باید کارهای زیر را انجام
دهید:
 -1ارزیابی دوباره منبع
 -2تشخیص منابع اصلی از فرعی و مشخص کردن قسمت های مهم آن
 -3یادداشت برداری
 -4سازماندهی اطالعات
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یادداشت برداری:
برای یاداشت برداری دو روش وجود دارد:
 -1تلخیص:
یعنی خالصه کردن و عبارتست از بیان مطلب مندرج در منبع در
کوتاهترین حدی که داللت به معنا و منظور اصلی مطلب کند و خدشه ای به
معنای موردنظر وارد نشود.

 -2نقل قول بر دو نوع است :نقل قول مستقیم و غیر مستقیم
نقل قول مستقیم عبارتست از انتقال کلمه ،عبارت ،جمله یا جمالتی از
متن مرجع به متن در دست تولید و درج آن در محل موردنظر
نقل قول مستقیم یا نقل به معنی بیان مطلب است با سبک زبان تولید
کننده متن(رعایت امانت معنایی در اینجا بسیار مهم است)
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طرح کلی برای کارت یاداشت:
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تولید متن اصلی:
پس از کسب اطالعات در مورد موضوع و تهیه یاداشت های الزم باید آنها را بر
حسب توالی منطقی بین عناوین داخلی مرتب کرد .هر چه این کار مرتب و سامان
یافت تر باشد استفاده از آن در تولید متن اصلی سریعتر خواهد بود:
 -1تهیه پیش نویس متن اصلی
 -2تکرار روند زیر تا تولید نهایی
 -2-1بازخوانی و انجام اصالحات(کنترل کمی و کیفی)و تهیه نسخه اول
 -2-2درج پانوشت
 -2-3درج شکلها و جدولها
 -2-4نوشتن نتیجه و خالصه نهایی
 -2-5دیگر خوانی و اعمال نظرات منطقی و سازنده دیگران
 -3باز خوانی و کنترل کمی – کیفی نهایی
 -4ویرایش نهایی و تهیه نسخه نهایی
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تولید متن اصلی:
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خصوصیات نوشتپار(پاراگراف):
 -1مقداری از متن است که فقط یک ایده ساده را بیان میکند.
 -2بهتر است اندازه اش بین  100تا  150کلمه باشد.
 -3با یک یا دو جمله اصلی شروع می شود که در آنها ایده اصلی مطرح می شود.
 -4دارای تعدادی جمله توضیحی است که به کمک آنها ایده اصلی مطرح می
شود.
 -5واحد کنترل کمی – کیفی و نیز واحد انتقال اطالعات است .هر نوشتپار را می
توان یک تصنیف در مقیاس کوچک دانست که به خودی خود کامل است
 -6بین هر دو نوشتپار پی در پی باید ارتباط معنایی و انسجام مفهومی و
ساختاری برقرار شود.
 -7جمالت نوشتپار توالی منطقی دارند(به ویژه در متون علمی-فنی) که به این
ویژگی توالی گوییم.
-8سطر اول نوشتپار معموال حدود  1/5سانتی متر نسبت به آغاز سطرهای دیگر
به چپ تورفتگی دارد.
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ساختار نوشتپار(پاراگراف):
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ایده ای که در یک نوشتپار از یک متن علمی-فنی مطرح و
تشریح میشود معموال مربوط است به:
 -1تعریف یک مفهوم ،پدیده ،روش یا مسئله
 -2رده بندی پدیده یا روش
 -3مقایسه پدیده ها ،روش ها و ...
 -4تحلیل و بررسی یک پدیده یا روش
 -5ارائه مثال از یک پدیده و شرح آن
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چند توصیه برای نگارش بهتر:
 -1دقت در انتخاب نوع کاغذ ،رنگ جوهر ،حاشیه گذاری مناسب ،خوانانویسی و
نقطه گذاری
 -2بهگزینی واژه ها و دقت در انتخاب الفاظ
 -3درست نویسی واژه ها و پیروی از قواعد منطقی امالی فارسی
 -4پیروی از دستور زبان فارسی و پرهیز از استعمال کلمات و ترکیبات ناردست
 -5ساده نویسی و پرهیز از عبارت پردازی و فضل فروشی
 -6کوتاه نویسی و پرهیز از تفضیل های نابجا
 -7حقیقت نویسی و پیروی از منطق و استدالل
 -8دقت در مقدمه چینی و نتیجه گیری
 -9تیزبینی و باریک بینی
-10تصحیح و وارسی نوشته و حک و اصالح مکرر
56/144

اجزای بخش آغازین در یک ارائه کتبی:
 -1جلد(روی جلد)
 -2صفحه سفید ابتدایی(برگ آزاد)
 -3صفحه عنوان
 -4صفحه نظر داوران
 -5پیشگفتار
 -6صفحه های تقدیم و سپاس
 -7صفحه های فهرست مطالب
 -8صفه های فهرست جدول ها و شکل ها
 -9چکیده مولف
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پیشگفتار:
 -1یک یا دو آغازین و جذب کننده
 -2اهمیت و جایگاه موضوع
 -3سوابق کارهای انجام شده توسط دیگران در موضوع
 -4روش تحقیق و کسب اطالعات
 -5توضیح عالئم اختصاری و قراردادهای نگارشی و غیره
 -6درج یک عبارت از بزرگان(متناسب با موضوع)
 -7ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده پیش گفتار با تاریخ
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چکیده:
-1اندازه چکیده :بین  50تا  25کلمه
 -2بدون مراجعه به متن اصلی ایده اصلی متن به خواننده منتقل شود.
 -3مفاهیم اصلی متن(کلمات کلیدی)باید در انتها چکیده ذکر شوند.
 -4عالئم اختصاری و فرمول در آن نباشد.
 -5چکیده ارائه کتبی آکادمیک بهتر است به دو زبان(فارسی و انگلیسی) نوشته
شود.
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اجزا درون بخش میانی در یک ارائه کتبی:

این اجزا عبارتند از پانوشت ،شکل ،جدول ،نتیجه نهایی و خالصه نهایی و متن
اصلی که جز اصلی این بخش است.
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پانوشت و انواع آن:
پانوشت که به آن زیرنوشته ،پی نوشت ،پابرگ ،زیرنویس و پاورقی هم گفته
میشود:
کلمه،عبارت،جمله یا جمالتی است که در پایین متن اصلی در صفحه نوشته
میشود و با موضوع مطرح شده در متن صفحه رابط معنایی و موضوعی دارد .گاه به
پانوشت حاشیه هم گفته می گویند.
انواع پانوشت عبارتنداز:
استنادی ،ارجاعی ،توضیحی ،اطالع دهنده
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هدف از پانوشت:
 -1رعایت امانت و نقل قول و تلخیص
 -2اعتبار بخشیدن به مطلبی که مینویسیم از طریق معرفی به منبع آن
 -3ارجاع دادن خواننده به قسمت دیگر از متن
 -4توضیح بیشتر درباره ایده ای که در متن مطرح شده است ،خواه در تایید ،نقد
یا رد آن
 -5دادن اطالعاتی به خواننده از قبیل  :امال اسامی بیگانه ،معادل بیگانه یک
اصطالح فارسی ،معرفی اجمالی یک شخصیت،مکان ،رویداد و یا یک برهه تاریخی
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شکل و گونه های مختلف آن:
شکل امکانی است برای کمک به افزایش وضوح ارائه و سرعت بخشیدن و آسان
کردن دریافت و درک مطلب برای مخاطب.
استفاده از شکل در متون علمی-فنی بسیار رایج است .نقش اطالع رسانی یک
شکل خوب و مناسب معدل نقش صدها کلمه است.
اصطالح شکل انواع مختلفی را شامل می شود:
رسم ،عکس ،نقشه ،منحنی ،گراف ،نمودار(خطی ،میله ای ،سطحی ،حجمی و
 )...و قطعه برنامه

63/144

ویژگی های شکل:
 -1سادگی و وضوح
 -2وحدت ایده
 -3استقالل از متن
 -4تناسب با متناظر واقعی
 -5مقیاس داشته باشد
-6دارای نمادها و عالئم راهنمای الزم باشد
 -7دارای شماره و عنوان باشد
 -8اندازه مناسب
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جدول:

جدول ساختاری است منظم حاوی از مجموعه ای از داده ها مانند رقم ها ،نشانه
ها ،نام ها و خالصه مطالب که معموال بهم مربوطند و یا ربط داده می شوند.

جدول امکانی است برای ارائه یک ایده و یا جمع بندی یک بحث و به عنوان
وسیله تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد.
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ویژگی های جدول:
 -1جدول باید ساده و واضح و خوش نما باشد.
 -2فشرده و منحصر باشد.
 -3وحدت ایده داشته باشد.
 -4قابل ارائه به صورتهای مختلف چاپی باشد.
 -5اندازه اش مناسب باشد.
 -6کرانهای راست و چپ آن باید از کرانهای راست و چپ کاغذ فاصله داشته
باشد.
 -7برای رسم جدول استفاده از سه خط افقی کافی است.
 -8جدول باید دارای شماره و عنوان باشد.
 -9جدول لزوما همیشه حاوی اعداد و ارقام نیست.
 -10در متن باید توضیحاتی در حد الزم و اختصار در مورد جدول آورده شود.
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روش های ارجاع به منبع در متن اصلی:

] -1نام و نام خانوادگی مولف ،شماره منبع در فهرست منبع ،شماره صفحه [
] -2نام و نام خانوادگی مولف ،تاریخ نشر[
 -3فقط شماره منبع در فهرست منابع به صورت] :شماره[
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نتیجه و خالصه:

این دو جز در پایان متن اصلی درج می شوند .اندازه نتیجه و خالصه بستگی به
اندازه متن اصلی دارد مثال در مورد مقاله علمی – فنی ( 8تا  12صفحه) هر یک از
این دو جز یک یا دو نوشتپار است.
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نتیجه:
هر مطلبی که نوشته می شود ،به ویژه مطالب علمی و فنی نتیجه ای دارد .نتیجه
یک مطلب منظور اصلی و نهایی آن است .مخاطب ارائه نوشتاری همیشه انتظار
دارد که از نتیجه نهایی آن گونه که موردنظر ارائه کننده است آگاه شود و احیانا
ان را با نتیجه ای که خود از متن اصلی میگیرد مقایسه کند.

در تنظیم نتیجه ضمن جمع بندی استدالل ها و بیان مختصر ارتباط منطقی بین
مفاهیم اساسی و ایده اصلی بحث نتیجه یا نتایج مهم را بصورت ساده و واضح
بیان می کنیم .چنانچه متن اصلی از چند فصل یا قسمت تشکیل شده باشد بهتر
است نتیجه هر فصل در انتهای آن درج شود.
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خالصه:
خالصه نوع خاصی از چکیده عام است و هدف از درج آن کم و بیش همان است
که در بحث چکیده مولف خواهد آمد ،اما تفاوت هایی با چکیده مولف دارد.در
نوشتن خالصه فرض بر این است که خواننده متن را خوانده است در حالیکه در
چکیده مولف چنین نیست.
در تنظیم خالصه یک ارائه کتبی علمی-فنی هرچند میتوان به روش گفته شده
در بحث تلخیص عمل کرد اما باید توجه داشت که چنین خالصه ای باید به گونه
ای نوشته شود که پاسخ پرسشهای زیر از آن بدست آید:
 -1موضوع یا مسئله دقیقا چه بوده است؟
 -2حیطه و حدود آن چگونه بوده است؟
 -3چه کارهایی انجام شده است؟
 -4چه راه حل هایی ارائه شده است؟
 -5مهترین نتیجه بدست آمده چه بوده است؟
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اجزای بخش پایانی در یک ارائه کتبی:
 -1پیشنهادات و نظرات
 -2پیوست ها
 -3فهرست منابع
 -4چکیده(به زبان انگلیسی)
 -5صفحه عنوان(به زبان انگلیسی)
 -6صفحه سفید انتهایی
 -7جلد(پشت جلد)

72/144

فهرست منابع:
این فهرست را کتابنامه،کتابشناسی و گاه کتابنگاری نیز می گویند.در اکثر انواع
ارائه نوشتاری حتما منابعی که در تنظیم و آاماده سازی محتوای ارائه مورد
استفاده قرار گرفته اند معرفی شوند،زیر اصل رعایت امانت نزد اهل اندیشه و قلم
چنین حکم می کند.
فهرست منابع را می توان بر اساس ضوابط مختلفی تنظیم کرد:
 -1برحسب فرم انتشار منبع
 -2برحسب اصلی و فرعی بودن منبع
 -3برحسب تاریخ انتشار
 -4برحسب نظم الفبایی نام مولفین
 -5برحسب نظم الفبایی عنوان منابع
 -6برحسب موضوعات
 -7برحسب زبان
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11

آشنایی با مفاهیم ارائه و عوامل موثر در آن

2

مراحل آماده سازی ارائه در بخش ارائه کتبی

3

آموزش ارائه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و گونه های مختلف هر یک

4

آموزش ارائه شفاهی و خصوصیت آن ها

ویژگی های کیفی نوشتار علمی  -فنی:

-1ویژگیهای زبانی
-2ویژگیهای محتوایی
-3ویژگیهای صوری
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ویژگی های زبانی عبارتند از:
 -1روانی و سادگی
 -2طبیعی بودن
 -3موجز بودن
 -4کتابتی بودن
 -5معاصر بودن
-6جدی بودن
 -7نداشتن افعال شخصی
 -8نداشتن ضمایر شخصی
 -9نداشتن عبارات یا جمالت طوالنی
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ویژگی های محتوایی عبارتند از:
 -1اطالع دهندگی
 -2داشتن اعتبار و درستی عملی – فنی
 -3منطق بندی
-4مستدل بودن
 -5انسجام و یکدست بودن
 -6متناسب با موضوع بودن
 -7وضوح و روانی
 -8کامل و صریح بودن
 -9تخصصی و موکد به موضوع بودن
 -10عینی و واقعیت نما بودن
 -11نداشتن لفاظیهای بی مورد
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 -13اطمینان بخش بودن
 -14مبالغه آمیز نبودن
 -15حقیقت مند بودن و غیره
 -12نداشتن تکیه های بیجا و بیش از اندازه

ویژگی های صوری عبارتند از:
-1اندازه کاغذ
 -2رنگ کاغذ
 -3نوع و رنگ جلد
-4رسم الخط
 -5فونت
 -6فاصله چهار کران متن از چهارکران کاغذ
 -7فاصله بین سطرها
 -8طرز تنظیم اجزا
 -9طرز درج فرمول ها،شکل ها،جدول ها،پانوشت ها
 -10طرز نوشتن اعداد و ارقام
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عوامل فنی در ارائه نوشتاری علمی -فنی:
 -1نادرستی تعریف موضوع
 -2عدم دقت در تعیین عنوان اصلی
 -3عدم انتخاب درست سرفصلها و عنواین داخلی
 -4روشن نبودن انگیزه نوشتن
 -5تعیین نادرست خواننده و سطح آن
 -6نادرستی اطالعات و داده ها
 -7عدم صراحت بیان
 -8عدم توانایی نویسنده در بررسی مطلب از دیدگاه خواننده
 -9عدم انتخاب روش های مناسب گسترش مطلب
 -10ضعیف بودن استدالل ها
 -11عدم انسجام و هماهنگی قسمت های مختلف نوشتار
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 -12عدم وجود توالی منطقی بین قسمت های نوشتار
 -13وجود اطالعاتی که بدیهی هستند
 -14چندبار نویسی ،لفاظی و حاشیه پردازی
 -15کامل نبودن نوشته
 -16وجود اصطالحات علمی – فنی نا آشنا و غیره
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لزوم مدیریت نوشتار علمی  -فنی:
 -1تامین نیروی تخصصی تولید نوشتار علمی-فنی
 -2تامین مکان و ابزارهای مناسب برای تولید نوشتار
 -3سرپرستی نویسندگان و استفاده بهینه از زمان
 -4تبیین صریح و روشن خواسته های مدیریت سازمان از تولیدکنندگان نوشتار
 -5نظارت در آماده سازی نوشتار
 -6ویرایش نوشتار بطور کامل و صریح
 -7تایید نهایی نوشتار و ارائه آن به مدیریت سازمان
 -8ارزیابی و تشویق نویسندگان کارآ
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انواع نوشتار علمی  -فنی:

نوشتاری ها علمی – فنی را می توان از چند دیدگاه رده بندی کرد مثال از نظر
محیط تولید  ،صورت(فرم) ،محتوا،کاربرد،سطح و ...

درحالت کلی این نوشتار را به دو رده دانشگاهی (تحصیلی) و برون
دانشگاهی(کاری) تقسیم می شوند.
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گونه های رایج نوشتار دانشگاهی (تحصیلی):
 -1گزارش مطالعه بیشتر(تحقیق) در چارچوب یک درس
 -2گزارش درس سمینار
 -3گزارش انجام پروژه در چارچوب یک درس (پروژه درسی)
 -4گزارش کارآموزی
 -5گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی
 -6پایان نامه(رساله) دوره کارشناسی ارشد
 -7دانشنامه (تز) دوره دکترا و پسا دکترا
 -8گزارش کار آزمایشگاه
 -9مقاله
 -10گزارش بازدید(گردش) علمی
 -11پیشنهاد اجرای پروژه یا رساله پایان دوره
-13گزارش فرصت مطالعاتی
-12گزارش دوره ای پیشرفت پروژه
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گزارش مطالعه بیشتر (تحقیق) در چارچوب یک درس:

گزارش مطالعه ای است که دانشجو در چاچوب یک درس به پیشنهاد یا به تکلیف
استاد انجام می دهد و هدف اصلی اش کسب آگاهی بیشتر پیرامون موضوع با
ایده ای است که استاد معموال مرتبط با محتوای درس مطرح می کند.

84/144

اجزا و ساختار گردش مطالعه بیشتر:
-11نتیجه گیری
 -12خالصه کل مطلب
 -13پیوسته ها
 -14فهرست منابع
 -15صفحه سفید
 -16جلد

 -1جلد
 -2صفحه سفید
 -3صفحه عنوان
 -4صفحه رعایت شئون فرهنگی
 -5پیشگفتار
 -6صفحه فهرست مطالب
 -7صفحه فهرست شکل ها و جدول ها
 -8چکیده مولف با عنوان چکیده
 -9متن اصلی(حاوی بخش مقدمه ورود به مطلب و سایر بخش ها)
 -10خالصه هر سرفصل
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گزارش انجام پروژه درسی:
در برنامه آموزشی بعضی از رشته های دانشگاهی به ویژه رشته های فنی
درسهایی وجود دارد که پروژه دار هستند.هدف از انجام چنین پروژه هایی اساسا
این است که دانشجو یا کاربرد بعضی از مفاهیم مهم تر درس ،در عمل آشنا شده و
آن ها را در یک پروژه عملی به کار ببرد.
اجزا و ساختار این گزارش همان است که در گزارش مطالعه بیشتر دیدیم .صفحه
عنوان هم به همان صورت صفحه گزارش قبلی است.
فقط به جای <عنوان درسی> باید نوشت< :پروژه درس :عنوان درس>.
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گزارش کارآموزی و هدف از کارآموزی:

کار آموز به محیط کاری بیرون از محل تحصیل اعزام میشود تا کار بیاموزد نه
اینکه عهده دار انجام کاری بشود که قرار است در محیط کاری انجام پذیرد و اگر
هم باید در انجام کاری مشارکت کند .این مشارکت حتما به صورت هدایت شده و
تحت نظر خواهد بود و کننده اصلی کار نیست.
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اجزا و ساختار گزارش کارآموزی:
 -1جلد
 -2صفحه سفید
 -3صفحه عنوان
 -4صفحه رعایت شئون فرهنگی
 -5پیشگفتار
 -6صفحه فهرست مطالب
 -7صفحه فهرست شکل ها و جدول ها
 -8چکیده
 -9معرفی محل کارآموزی
 -10معرفی موضوع کارآموزی
-11متن اصلی
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-12نتیجه گیری
 -13خالصه
 -14پیشنهادات و انتقادات
 -15پیوست ها
 -16فهرست منابع
-17صفحه سفید
 -18جلد
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گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی،رساله دوره کارشناسی
ارشد و دانشنامه (تز) دوره دکترا:
در برخی از رشته های علمی – فنی به ویژه رشته های مهندسی درسی بنام پروژه
وجود دارد که به عنوان پروژه (رساله) پایان دوره در سطح کارشناسی(و یا
کارشناسی ارشد) شناخته میشود .دانشجوی دوره دکترا هم طبعا باید دانشنامه یا
تز بنویسد که گزارش چند سال مطالعه و پژوهش کردن است.
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اجزا و ساختار گزارش پروژه دوره کارشناسی و رساله
کارشناسی ارشد و دانشنامه دوره دکترا
 -1جلد(مطالب صفحه عنوان روی جلد نیز نوشته است)
 -2صفحه سفید
 -3صفحه عنوان
 -4صفحه رعایت شئون فرهنگی
 -5پیشگفتار
 -6تقدیم نامه(می تواند در پیشگفتار درج شود)
 -7سپاس نامه(می تواند در پیشگفتار درج شود)
 -8صفحه فهرست مطالب
 -9صفحه فهرست شکل ها و جدول ها
 -10چکیده
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-11بخش ها متن اصلی(با شروع از بخش مقدمه)
 -12خالصه هر فصل مستقل در انتهای همان فصل و ترجیحا به فارسی و انگلیسی
 -13نتیجه گیری(ترجیحا به فارسی و انگلیسی)
 -14خالصه کل مطلب(ترجیحا به فارسی و انگلیسی)
 -15پیشنهادات:محوری مطالعه و گسترش بیشتر(ترجیحا به فارسی و انگلیسی)
 -16پیوست ها
 -17فهرست منابع
 -18چکیده (به انگلیسی)
 -19صفحه عنوان(به انگلیسی)
 -20صفحه سفید
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گزارش کار آزمایشگاه:
درگزارش آزمایشگاه داده،روشها و یافته های آزمایشگاهی درج می شوند .و البته
با کتابچه راهنمای آزمایش فرق دارد .این گزارش در واقع سند انجام کار
آزمایشگاهی است بنابراین باید دقیق،صریح،روان و ساختمند باشد.برای تامین
ساختمندی این گزارش باید اجزا آن بر اساس یک روال منطقی در پی هم آورده
شوند.
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گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی،رساله دوره کارشناسی
ارشد و دانشنامه (تز) دوره دکترا:
در برخی از رشته های علمی – فنی به ویژه رشته های مهندسی درسی بنام پروژه
وجود دارد که به عنوان پروژه (رساله) پایان دوره در سطح کارشناسی(و یا
کارشناسی ارشد) شناخته میشود .دانشجوی دوره دکترا هم طبعا باید دانشنامه یا
تز بنویسد که گزارش چند سال مطالعه و پژوهش کردن است.
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اجزا گزارش آزمایشگاه:
 -1عنوان گزارش
 -2شماره آزمایش – شماره قسمت
 -3تاریخ و ساعت
 -4محل(نام آزمایشگاه)
 -5موضوع آزمایش
 -6نام درس
 -7دستگاه های مورد استفاده
 -8چاچوب نظری آزمایش به اجمال
 -9داده ها :در شکل جدولی
 -10روش های به کار رفته در انجام آزمایش
 -11شرح دیده ها
-12جدول ها و نمودارهای ساخته شده
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 -13نتیجه گیری به کمک عباراتی کوتاه ودقیق
 -14پاسخ به پرسش ها
 -15پیوستها در صورت(وجود)
 -16نام و نام خانوادگی آزمایش کننده
 -17امضا
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مقاله:

مقاله گونه ای نوشتار علمی -فنی است که در محافل دانشگاهی و نیز مراکز
پژوهشی بسیار رایج است در این نوشتار یک موضوع مشخص،واحد و بخوبی
محدود شده مطرح می شود و یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده،پرداخته
میشود.پژوهشگران معموال یافته های تازه خود را به صورت مقاله در کنفرانس
های علمی و یا در نشریات پژوهشی ارائه می کنند.
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انواع مقاله از نظر کیفیت و میزان اعتبار علمی:

 -1مقاله پژوهشی اصیل
 -2مقاله تحلیلی
 -3مقاله تالیفی
 -4مقاله مروری
 -5مقاله گزارشی
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اجزا مقاله:
 -1عنوان مقاله
 -2نام و نام خانوادگی نویسنده
 -3وضعیت نویسنده از نظر شغلی(عنوان سازمانی)
 -4عنوان محل کار نویسنده
 -5چکیده(در حد یک پاراگراف)
 -6مقدمه(که جز متن اصلی است)
 -7بخش های متن اصلی
 -8نتیجه گیری
 -9خالصه
 -10سپاسگذاری
-11فهرست منابع
 -12معرفی مختصر نویسنده و نشانی تماس
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برخی از انواع نوشتارهای غیر دانشگاهی(کاری):
 -1انواع گزارشی
 -2پیشنهاد شرکت در مناقصه
 -3مکاتبه فنی – تجاری
 -4گزارش امکان سنجی اجرای پروژه
 -5گزارش بررسی مشکل فنی
 -6گزارش بررسی خرابی تجهیزات
 -7متن تشریح ماشین
 -8کاتالوگ
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گزارش:

گزارش صرفنظر از صورت(فرم) و محتوای آن در اساس مجمومه ای است از
اطالعات درباره ی چگونگی انجام یک کار،وقوع یک رویداد،بروز یک وضعیت یا
پدیده و بررسی یک مشکل به نحوه ی که کسب آن اطالعات و تحلیل آن ها برای
داوری و تصمیم گیری الزم است.
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انواع گزارش از نظر صورت (فرم):
گزارش فرمی :در فرم خاصی نوشته و یا تنظیم می شود.
گزارش غیر فرمی :فرم خاصی ندارد .که از لحاظ کیفی به انواع زیر طبقه بندی
میشود:
-1گزارش نامه ای
-2گزارش-یاداشت
-3گزارش کوتاه
-4گزارش بلند(تفظیلی)
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ب – انواع گزارش از نظر محتوا:

گزارش وضعیت نما :در این گونه از گزارش یک وضعیت (اعم از
شکل،رویداد،پدیده و غیره  )...شرح داده می شود.

گزارش کار نما :در این گونه از گزارش چگونگی انجام یک کار بیان میشود و
منطقا زمانی نوشته می شود که کاری به تمامی یا تا مرحله ای انجام شده باشد.
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ج  -انواع گزارش از نظر زمان تولید و ارائه:

گزارش دوره ای :در دوره های از پیش تعیین شده نوشته و ارائه میشود مثل
گزارش هفتگی پیشرفت کار پروژه
گزارش نا دوره ای :گاه و بیگاه در خواست و نوشته می شود مثل گزارش بررسی
بروز یک مشکل فنی در یک کارخانه
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د  -انواع رایج گزارش از نظر موضوع:
گزارش بررسی یک مشکل یا نقض فنی
گزارش مطالعاتی -امکان سنجی
گزارش برگزاری همایش علمی – فنی
گزارش بررسی یک وضعیت (رویداد،پدیده و )...
گزارش حاوی توصیه – پیشنهاد
گزارش کار از جمله:
 -1گزارش پیشرفت پروژه -2گزارش طراحی  -3گزارش ساخت و تولید
 -4گزارش بازرسی و تحقیق  -5گزارش عملیات و اجرا  -6گزارش ارزیابی
 -7گزارش خرید یا فروش  -8گزارش بازدید  -9گزارش سفر
 -10گزارش شرکت در همایش علمی  -فنی
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برخی از انواع نوشتارهای غیر دانشگاهی(کاری):
 -1تشخیص صورت،نوع،کمیت و محتوای گزارش
 -2جمع آوری،انتخاب،رده بندی  ،تحلیل و تفسیر داده ها
 -3داشتن دقت در مشاهده،مطالعه،آزمایش،بررسی و شنیدن و...
 -4داشتن دقت،صراحت،منطق بندی و انسجام در اندیشیدن و نوشتن به هنگام
تولید نوشتار
-5انتقال ایده به طور کامل،دقیق،مناسب،روشن و صریح
-6برقرار ارتباط درست نوشتاری و استفاده درست از امکانات آن
 -7تولید گزارش بر اساس تجربه فردی،مشاهدات،داوری های منطقی و استدالل
و مطالعات و بررسی ها
-8دستیابی به جواب یا جواب های ممکن یک مشکل علمی یا فنی از طریق
نتیجه گیری درست
-10آماده ساری گزارش جهت ارئه
-9ارزیابی نتایج بدست آمده
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گزارش نامه ای:

این گونه گزاش در اساس نوعی کاری است که درمحیط های فنی – صنعتی و ...
نوشته میشود و در آن به مشکالتی که در تجارت،علوم،صنعت،مهندسی و سایر
زمینه های فعالیت بشری بروز میکند پرداخته می شود و گزارش کوتاه و رسمی
است.
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گزارش  -یادداشت:

گونه ای گزارش کوتاه و غیر رسمی است که در درون شرکت یا سازمان بین
افرادی که با یکدیگر ارتباط کاری نزدیک دارند نوشته و ارائه می شود و از رایج
ترین نوع گزارش کوتاه در محیط های علمی  -فنی است.
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گزارش کوتاه:

گونه ای از گزارش است که رسمی بوده و زمانی نوتشه می وشد که برای ارائه
مطلب مورد نظر به  4صفحه و معموال نه بیشتر از حدود  8صفحه،نیاز باشد .این
گزارش می تواند هم درون سازمانی باشد و هم برون سازمانی.
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اجزا و ساختار گزارش کوتاه:

 -1جلد
 -2صفحه عنوان و نامه ارسال
 -3صفحه حاوی مشخصات گزارش یا شناسنامه گزارش
 -4فهرست مطالب
 -5متن اصلی
 -6پیوست ها
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اطالعاتی که در صفحه عنوان گزارش کوتاه باید درج گردد:

 -1عنوان گزارش
 -2تهیه کننده و سمت او
 -3واحد تهیه کننده
 -4گیرنده
 -5نشانی
 -6تاریخ
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گزارش بلند:

این گونه گزارش که گاه به آن گزارش رسمی هم می گویند در واقع صورت
گسترش یافته گزارش کوتاه است .این گزارش معموال از حدود  10صفحه شروع
میشود و گاه ممکن است چند جلد هم داشته باشد.
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رده های گزارش بلند:
رده الف :گزارش کامال رسمی – اداری و معموال برون سازمانی و با خوانندگان
معدود که صورتش باید از کیفیت بسیار باال برخوردار باشد.
رده ب :گزارش نه چندان اداری و بیش از حدود  25صفحه و معموال درون
سازمانی است
رده ج :گزارش کمیته ها ی اجرایی و مورد استفاده متخصصین در شرکت یا
سازمان و بیشتر نوعی گزارش کاری استو حدود  20صفحه دارد.
رده د :گزارش درون بخشی اما مفصل تر از گزارش – یاداشت و دارای حدود 10
تا  15صفحه و احیانا حاولی مطالبی که در یک برهه زمانی خاصل اعتبار دارد و
موقتا مورد استفاده قرار می گیرد.
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اجزاجلدو ساختار گزارش بلند:
-1
 -2صفحه سفید
 -3صفحه عنوان
-4صفحه حق تالیف
 -5نامه ارسال
-6تقدیم نامه
 -7پیشگفتار
-8سپاسگزاری
-9فهرست مطالب
-10فهرست شکل ها وجدول ها
 -11فهرست نمادها و نشانه ها(می تواند در بخش فهرست ها هم درج شود)
 -12چکیده
 -13اجزا بخش میانی
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اجزا و ساختار گزارش بلند:
 -13اجزا بخش میانی
 -14پیوست ها
 -15فهرست منابع
 -16صفحه سفید

 -1جلد
 -2صفحه سفید
 -3صفحه عنوان
-4صفحه حق تالیف
 -5نامه ارسال
-6تقدیم نامه
 -7پیشگفتار
-8سپاسگزاری
-9فهرست مطالب
-10فهرست شکل ها وجدول ها
 -11فهرست نمادها و نشانه ها(می تواند در بخش فهرست ها هم درج شود)
 -12چکیده
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11

آشنایی با مفاهیم ارائه و عوامل موثر در آن

2

مراحل آماده سازی ارائه در بخش ارائه کتبی

3

آموزش ارائه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و گونه های مختلف هر یک

4

آموزش ارائه شفاهی و خصوصیت آن ها

تعریف ارائه شفاهی:

نوعی انتقال اطالعات است که رسانه اصلی آن کالم یا گفتار است ارائه کننده ایده
مورد نظرش را با استفاده از گفتار و برخی امکانات دیگر به مخاطب منتقل می
کند .ساخت و پرداخت جمالت که بعضی از آن ها پیش اندیشیده و بعضی موردی
و فی البداهه هستند به هر حال نیاز به نوعی انشا مطلب دارد از این رو ارائه
شفاهی در معنای عام به انشای خطابی نیز موسوم است.
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خصوصیات ارائه شفاهی:
 -1حضوری است(خاطب د حضور است).
 -2قابل استناد نیست(مگر آن که گفتار به نحوی ظبط شود).
-3بهخاطر محدودیت زمانی به اندازه ارائه کتبی مشروح نیست و ممکن است در
معرض خطر ناقص بودن باشد.
 -4کنترل کیفی – کمی آن دشوار است و مهارت خاصی الزم دارد.
 -5تعداد مخاطبین معموال کمتر از تعداد مخاطبین ارائه کتبی است.
 -6از نظر ارایش و سبک بیان،ضوابط رائه کتبی را ندارد و ارائه کننده می تواند از
چند سبک بیانی استفاده کند.
 -7تاثیر گذاری اش می تواند سریع باشد هرچند اثرش در مخاطب،لزوما دیرپای
نیست.
 -8امکان تبادل نظر بین ارائه کننده و خاطب وجود دارد و به بیان دیگر نوعی
انتقال اطالعات دوسویه است.
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 -9از نظر مجموعه امکانات از ارائه کتبی غنی تر است به ویژه زبان بدن امکانی
بسیار موثر در این نوع انتقال اطالعات است.
 -10ممکن است که با هدف سازگاری و یا مجاب کردن مخاطب و جلب نظر
موافقت او انجام شود.

123/144

انواع ارائه شفاهی:

-1سخنرانی عمومی
 -2تدریس
-3سخنرانی علمی – فنی
-4قرائت نثر و شعر
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خصوصیات سخنرانی عمومی:
-1در این نوع ارائه شفاهی معموال از امکانات شنیداری ودیداری استفاده نمی
شود.
 -2به طور انفرادی صورت میگیرد.
-3مدتش معموال حدود نیم ساعت و گاه بیشتر است.
-4اراده کننده باید آیین سخنوری را بشناسد و یا فن خطابه آشنا باشد.
-5شخصیت سخنران و حرکات و رفتارش در حین سخنرانی در موفقیت یا عدم
موفقیت سخنرانی تاثیر زیاد دارد.
 -6مناسبت هایش گوناگون است و محتوایش نیز طبعا تابع مناسب آن است.
 -7وضع روحی – عاطفی و احساسی مخاطب در این نوع ارائه عامل مهمی است.
-8شرایط زمانی – مکانی میتواند عامل مهمی باشد.
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خصوصیات کلی تدریس (ارائه تعلیمی):
 -1معموال از امکانات شنیداری و دیداری ساده استفاده می شود.
 -2هدف اصلی اش آموزش است.
 -3ارائه کننده باید شیوه تدریس را بداند.
 -4بر اساس یک طرح درس مشخص انجام می شود که قبال باید آماده شده باشد.
-5معموال مخاطبین چندان اطالعی از موضوع ندارند.
 -6مخاطبین موظف به رعایت آداب خاص هستند
 -7مخاطبین ملزم به دریافت هستن
 -8کسب اطمینان از انجام فراروند دریافت و درک بسیار حائز اهیمت است.
 -9حتما باید کنترل کملی و کیفی دقیق انجام شود.
 -10مخاطبین از نظر دانش و آگاهی در موضوع ارائه معموال با یکدیگر هم سطح و
زیر سطح ارائه کننده هستند.
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خصوصیات سخنرانی علمی – فنی:
 -1خاص محافل علمی – فنی است.
 -2معموال در کنفرانس،سمینار،سمیوزیوم و  ...انجام میشود.
-3موضوع آن غالبا تخصصی است.
 -4از انواع امکانات دیداری و شنیداری در این نوع ارائه استفاده میشود.
 -5مدتش بین  10تا  25دقیقه است.
 -6معموال به طور انفرادی انجام می شود هرچند گاه ممکن است موضوع را بیش
از یک نفر و بر اساس یک طرح ارائه چند نفره ارائه نمایند.
 -7استفاده بجا و درست از امکانات سمعی – بصری در موفقیت آن بسیار تاثیر
دارد.
 -8محتوایش را باید با دقت آماده کرد و از این نظر تمام مراحل یک ارائه
کتبی(غیر از تنظیم ساختار سه بخشی) را باید انجام داد.
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 -9هر چند نیازی نیست که سخنران آیین سخنوری بندان،اما هرچه سخنران با
آداب سخنرانی بیشتر آشنا باشد موفق تر است.
 -10مخاطبین ممکن است از نظر دانش و آگاهی علمی – فنی در سطوح مختلف
باشند ،حتی بعضی از آنها فرا سطح ارائه کننده باشند.
 -11ممکن است ماهیت آن از نوع ارائه شفاهی اطالع دهنده یا از نوع ارائه شفاهی
مجاب کننده باشد.
 -12حتما باید بر اساس یک طرح زمانبندی مشخص انجام شود.
 -13ارائه کننده باید آدابی را رعیت کند و به بیان دیگر باید طبق شیوه ارائه عمل
کند.
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امکانات ارائه شفاهی:
ارائه شفاهی از نظر امکانات غنی تر از ارائه کتبی است این امکانات را می توان به
5دسته زیر تقسیم کرد:
 -1امکانات مربوط به ارائه کننده
 -2امکانات مربوط به مخاطب
 -3امکانات ناشی از ماهیت ارائه شفاهی
-4امکانات محیطی
 -5امکانات تکنولوژیک
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امکانات مربوطبه ارائه کننده:

آنهایی هستند که از وضع کانال ارائه کننده ناشی می شوند.ارائه کننده شفاهی
عالوه برخصوصیاتی که قبال دیدیم باید خصوصیات دیگری هم داشته باشد که
خوایهم دید.
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امکانات مربوط به مخاطب:

آنهایی هستند که از وضع کانال خاطب ناشی می شوند مخاطب عالوه بر
خصوصیاتی که قبال دیدیم باید خصوصیات دیگری هم داشته باشد و آدابی را
رعایت کند که کم و بیش از آن ها آگاهیم.
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امکانات ناشی از ماهیت ارائه شفاهی:
این امکانات ناشی از ماهیت خود ارائه شفاهی هستند و عبارتند از:
 -1کالم
 -2سبک بیان و صدا
 -3حضور فیزیکی رویاروی
 -4نگاه
 -5زبان بدن(به ویژه حرکت دست ها و سر)
 -6تغییرات سریع و اصالحات
 -7گفتارها و حرکت های موردی
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امکانات محیطی:

آن هایی هستند که در محیط ارائه فراهم می آیند و عبارتند از :
 -1وضع مکانی – زمانی و اجتماعی ارائه
 -2امکانات دیداری – شنیداری
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امکانات تکنولوژیک:

-1تخته سیاه(یا سفید)
 -2چارت
 -3پوستر
 -4ابزارهای نمایشی(در انواع گوناگون)
 -5دستگاه های تقویت و پخش صدا
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اهداف استفاده از امکانات دیداری – شنیداری:

 -1جلب توجه دقیق مخاطبین به یک موضوع مشخص2
 -2افزایش تاثیر محتوای مطلبی که ارائه میشود (تقویت تاثیر پیام)
 -3تشدید عالقه مخاطبین به موضوع
 -4نمایش مفایهم با ایده هایی که شرح آن ها با کالم زمانگیر یا دشوار است.
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خصوصیات سخنران علمی – فنی:
 -1ظاهر آراسته و متناسب با عرف جامعه
 -2تمرکز فکر
 -3گشاده رویی
 -4صبر و حوصله
 -5قابلیت (هنر) جلب توجه مخاطب
 -6توانایی اشراف بر فضای ارائه و کنترل جو ارائه
 -7ادب در کالم و ادب در رفتار
 -8تاثیر نگاه
 -9نفوذ کالم
 -10خونسردی و تسلط بر اعصاب
 -11حضور ذهن و حاضر جوابی
 -12توانایی برقراری ارتباط حضوری زنده و پویا
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زمان و مکان سخنرانی علمی  -فنی:

در این نوع ارائه نیز عالم زمان (تاریخ ) بسیار تاثیر دارد .اما گذشته از این عامل
مسئله انتخاب زمان (ساعت) از حسایت خاص برخوردار است.
بعنوان مثال ساعت قبل از ظهر یا بالفاصله بعد از ضهر زمان مطلوبی برای
سخنرانی علمی – فنی نیست و در محیط های کاری ساعت آخر وقت نامطلوب به
نظر می رسد.
مکان سخنرانی علمی فنی باید از نظر معماری و امکانات و تجهیزات به گونه ای
باشد که هیچ مشکل و مانعی در انجام ارائه ایجاد نشود.
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آماده سازی سخنرانی علمی  -فنی:

سخنران علمی و فنی باید سخنرانی اش را با دقت طراحی و محتوایش را آماده
کند .تمام مراحلی که در ارائه کتبی دیدیم در انی نوع ارائه نیز باید انجام
شوند.البته تنظیم ساختار سه بخشی به گونه ای که در ارائه کتبی دیدیم فقط
وقتی انجام می شود که صورت کتبی سخنرانی خواسته شده باشد(مثال برای درچ
در گزارش کنفرانس یا سیمنار و یا توزیع بین حاضرین در جلسه)
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بخش های سخنرانی:
 -1با مقدمه ای جاذب شروع شود به نحوی که از همان آغاز نظر مخاطب چلب
شود
 -2مطلب اصلی بصورت بخش بندی شده با شروع از مفاهیم آشنا برای مخاطبین
و بیان مفاهیم مبنایی مطرح شود (مدت هر بخش متناسبا تعیین شود).
 -3تسلسل و توالی منطقی بخش های مختلف بحث با رعایت زمانبندی ارائه باید
حفظ شود.
 -4نتیجه گیری های مرحله ای از هر قسمت بحث انچام شود.
 -5به سواالت مربوط به هر مرحله از بحث (در صورت مطرح شدن سوال) پاسخت
داده شود.
-6جمع بندی نهایی و نتیجه گیری های الزم پس از اتمام بخش های مختلف
انجام شود به سواالت مخاطبین پاسخ مناسب داده شود
 -7سواالتی در موضوع ارائه شده طرح و در صورت امکان پاسخ مخطبین دریافت
شود.
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 -9از مخاطبین به خصوص از سئوال کنندگان و شرکت کنندگان در بحث پایانی
سپاسگذاری شود.
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مقدمه در یک سخنرانی علمی – فنی ساختمند باید به
موارد زیر بپردازد:
 -1رعایت شئون فرهنگی و عرف محیط
 -2ادای احترام به حاضرین
 -3کسب اجازه از صاحب نظران و پیشکسوتان و اساتید در موضوع ارائه
 -4گاه الزم است ارائه کننده خود را اجمال معرفی کند
-5گاه الزم است به منابع مطالعه شده اشاره شود
 -6طرح عنوان اصلی و عناوین داخلی مهم تر (که در برگ شفاف یا چارت یا
پوستر نوشته شده اند)
 -7بیان حیطه و حدود موضوع
 -8بیان سوابق کار های انجام شده در موضوع به اختصار
 -9اشاره ای مختصر به امکانات و مشکالت احتمالی مطالعه پژوهش در موضوع
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پایان
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