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 فصل اول:

ارائه مطالب علمی  با آشنایی

  و فنی
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 مقدمه

 کند:مطالعه این فصل شما را در موارد زیر کمک می

 ؛و فنی تان نسبت به اهداف ارائه علمیگسترش درک 

 پذیرش مزایای ارائه؛ 

  زا باشد؛تواند استرسمیدرک برخی دالیل اینکه چرا یک ارائه 

 های علمی و فنیآشنایی با انواع مختلف ارائه. 

یرد؛ گاین فصل نگاهی کلی به ارائه علمی دارد. هرچند که ارائه انواع گوناگونی را در برمی

کتاب نگاه ما معطوف به یک درک درست نسبت به ارائه علمی است. قبل از اما در این 

 شود. مطالعه این فصل بهاین فصل از کتاب پیشنهاد میها، خواندن مطالعه سایر فصل

ای هبا ورود به فصل ،های علمیدرک درستی از مفهوم ارائه با رسیدن به کندشما کمک می

  در این زمینه پیدا کنید. خود از خود را برای بهبود مهارتبعدی فاکتورهای مورد نی

یا گروهی از افرادی است که مطالب خود را به های علمی معموال شامل یک فرد ارائهدر 

کنند؛ سن و ساالن یا مخطبان دعوت شده ارائه میدانشجویان هم اعضای هیئت علمی، 

تواند به شما کمک کند تا برای یک ارائه اثربخشی از اینروی درک درستی از هدف ارائه می

 خود را آماده سازید.

 رد زیر باشد:تواند شامل مواهای دانشجویی میارائه
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 که به عنوان بخشی از ارزیابی دانشجو  های گروهی یا فردی در کالس درسارائه

 شود.محسوب می

  ارائه می تواند به شکل سمینار باشد که در آن فرد به منظور آموزش و یا نشان

یا همکسالی های دادن درک درست خود از موضوع مقاله خود را به دانشگاه 

 کند.خود ارائه می

 های ک تان( را در خصوص برخی پژوهشارائه ممکن است دیدگاه شما )گروه

 اید بیان نماید.انجام داده

 نامه یا رساله که توانایی شما را در مدیریت پروژه تحقیقاتی ارائه مربوط به پایان

 دهد.نشان می

 شود در خصوص یک موضوع یک مصاحبه شغلی که در آن از شما خواسته می

 دانید را بیان دارید.یویژه آنچه م

 تعریف ارائه

است )فرهنگ  ...و نمایاندن کردن، مطرح دادن، نشان نمودن، ارائه در لغت به معنای

 .دارد را خود ویژه عناصر که است اطالعات ازانتقال خاص نوعیمعین(. به لحاظ مفهوم 

 و الکترونیکی درمحیط که اطالعاتی انتقال با اطالعات انتقال خاص نوع این

 انتقال وعنمربوط به  تفاوت. این است خاص فاوتیی تدارا شود می انجام الکترومکانیکی

ار، )پرهیزک گیردمی انجام انسانی درمحیطاست؛ چرا که در ارائه انتقال اطالعات  اطالعات

 یگیهمسا دگاهید نیا از و موضوع درباره اطالعات انتقال یعنی موضوع ارائه (.0931

صرفا یک  ارائهکه  بایدگفت .(0968)رانکوهی،  داردانسانی  ارتباط مفهوم با ییمعنا

( انتقال 0-0و هنر نیز دخیل هستند. در شکل ) فن نیست بلکه در کنار دانش، دانش

 اطالعات در قالب ارائه نمایش داده شده است.
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 نحوه انتقال اطالعات در ارائه :0-0شکل 

و دانش و باورهای مخاطب و ارائه کننده در این شکل فیلتر به معنای اعتقادات، علم 

 یابند.ها نیز در محیطی طبیعی انتقال میاست. پیام

 عناصر ارائه

همانطور که در انتقال الکترونیکی و رادویی اطالعات عناصر مختلفی اعم از فرستند، 

عات انتقال اطالدارد، گیرنده، کد، پیام، ابزار و ... وجود دارند در ارائه که شکلی انسانی 

 :(0968)رانکوهی،  شودشامل عناصر زیر می

 ارائه کننده 

 مخاطب 

 پیام 

 رسانه 

 محیط ارائه 

 شود.در ادامه به تشریح این عناصر پرداخته می

خاص خود است که در طول زمان  هادانایی و هاتواناییارائه کننده: کسی است که دارای 

ت که اس باورهاییکننده دارای اعتقادات و با مطالعه و تمرین بدان دسا یافته است. ارائه
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 مهارت بایستی واجرای ارائه بر عهده اوست  ها بهره ببرد.ممکن است در ارائه خود از آن

 خود پیام و باشد داشته اطالعات انتقال جهت ی مناسباهرسانه یکارگیرهب در خاصی

 .خود بیان دارد مخاطب به مناسبالبته  و صریح و صادقانه را

. مخاطب ها استها، باورها، اعتقادات و تواناییها، نادانستهای از دانسته: مجموعهمخاطب

ای پیچیده از خصوصیات شخصی و انسانی است. مخاطب باید یا گیرنده پیام، مجموعه

شرایط الزم برای دریافت و درک مظالب را داشته باشد. وی باید به موضوع عالقه داشته 

ن خواهان شرکت در ارائه باشد تا بتواند مطالب ارائه را درک کرده و االمکاباشد یا حتی

 از آن بهره ببرد.

ود. شیابد و به وسیله مخاطبین دریافت و درک میپیام: آنچه که از سوی ارائه انتقال می

ن کننده و همچنیپیام برداشتی است که از تن صدا، حرکات بدن، احساس و صدای ارائه

شود. پس ها بهره گرفته است مانند متن، تصاویر و ... حاصل مینابزارهایی که از آ

 ای از دانش، فن، هنر و احساس است.توان گفت محتوای پیام آمیختهمی

 ، صوت و جزئیات آن رسانه ارائه است.رسانه: متن، تصویر، حرکت

 بر در ار افراداین محیط  .است انسانیمحیط ارائه ترکیبی از فضای فیزیکی و محیط: 

 ،فرهنگ: شامل اهویژگی این .دارند را خود خاص هاویژگی افراد این از هریک . گیردمی

 .است صاداقت و تسیاس دانش، ،جغرافیا ،تاریخ، اخالق

 درس ارائه مطالب علمی و فنی

های مختلف مهندسی در درس ارائه مطالب علمی و فنی از عناوین دروس اختیاری رشته

های مانند های آموزشی برخی رشتهاخیرا در اصالحیه برنامهدوره کارشناسی است که 

 مهندسی علم مواد )متالورژی(، مکانیک و ... طراحی و اجرا گردیده است.
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کنند و هریک از دروس های آموزشی و پژوهشی هدفی را دنبال میاساسا کلیه فعالیت

رای شوند. بمطالعه میهای آن برای دستیابی به هدف یا اهداف خاصی مختلف و سرفصل

 توان اهداف زیر را در نظر گرفت:این درس می

  ؛ادراکیافزایش مهارت 

 یادگیری تحقیق و پژوهش؛ 

 ها و دانش کسب شده؛نمایش توانمندی 

 توانایی به کارگیری فناوری برای انتقال مفاهیم؛ 

 ؛افزایش مهارت ارتباطات و باال رفتن اعتماد به نفس 

 ؛لیل مسائل و مشکالت علمی و اجراییتوانمندسازی برای تح 

 ها و اطالعات علمی کسب بندی و در کنار هم قرار دادن مطالعات، آموزشجمع

 .شده

ها و اجرا و ارائه نامهبه طور کلی کسب مهارت و آمادگی الزم برای به ثمر رساندن پایان

 ت.ت زمان اسمانند سخنوری و مدیری های مدیریتیهای تحقیقاتی و تقویت مهارتپروژه

 هایمی توان گفت گه گذراندن درس ارائه مطالب علمی و فنی، آمادگی برای فعالیت

ای هپژوهشی است. این درس شما را در ارائه ثمر بخش نتایج پژوهشی در قالب گزارش

سازد. در این درس از دانشجویان تحقیقات و مقاالت علمی در مجامع علمی آماده می

 رود:انتظار می

 .خصوص موضوعی علمی، تحقیقاتی را انجام داده و اطالعات جامعی گردآوری نماینددر 

 افزایش دهند.های مناسب به کارگیری فناوری مهارت خود را در و مطالب را پایش کرده

های مربوط سخنرانی و ارائه شفاهی، نتایج تحقیق سپس با انجام تمرین و کسب مهارت

 ائه کنند.ای علمی گزارش و اررا در جلسه

 مطالب علمی و فنی هدف ارائه
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ثیر و این موضوع تحت تأ به ارائه بپردازنددارد که وجود  دالیل بسیاریبرای دانشجویان 

تواند اهداف ارائه دانشجویان میشود. هایی است که در دانشگاه گذرانده میزیاد دوره

 زیر را در بر داشته باشد:

 ؛اقناع/  دفاع 

 ؛پرورش دادن 

  ی؛ریادگیآموزش و 

 ؛رسانی اطالع 

 ی.ابیارز 

توانیم شروع به درک نیازهای الزم برای توسعه این مهارت با شناسایی این اهداف می

 کنیم.

 دفاع/اقناع

این نوع ارائه شامل متقاعد کردن مخاطبان برای گرفتن یک تصمیم یا انجام یک عمل 

 است. به طور مثال:

  مانند طرح پژوهشی( حمایت از یک مورد به خصوصگرفتن( 

 دفاع از پایان نامه یا رساله 

 پیوستن به یک انجمن دانشجویی 

 به خصوص کار یک یبرا نامزد نیبهتر انتخاب 

ترکیبی از محتوای حقیقی و سبکی قانع کننده همراه با اعتماد به نفس این نوع از ارائه 

ارید. ر و البته واضح داست. در این نوع ارائه شما نیاز به انتقال مطالب به صورت مختص

ممکن است که رفتارهای عاطفی مانند اشتیاق مناسب باشد؛ اما شما نیاز دارید که مطمئن 

شوید مخاطبان از شما و محتوای ارائه راضی هستند. همچنین ممکن است نیاز باشد به 
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های احساسی بپردازید؛ ازجمله خشم یا حتی تمسخر توسط مقابله با برخی واکنش

تان. در اینجاست که نیاز به عملکردی با اعتماد به نفس مناسب و برخورد مؤثر مخاطب

با نظرات مخاطبان دارید. در واقع برای نیاز است به مدیریت جمع بپردازید و هرگونه 

 ها نیز مهم است با حفظ کنترل، واکنشی منفی را محدود کنید.همانطور که در سایر ارائه

 پرورش دادن

شامل نمونه هایی است که در آن دانشجویان مهارت خود را در استفاده از این نوع ارائه 

 عنوان تمرین، به است ممکن ارائه از نوع نیایا به عنوان مربی نمایش دهند.  تجهیزات

ه قرار گیرد. ب استفاده مورد هاکیتکن و هامهارت نیا سطح یابیارز تینها در و مایشن

 طور مثال:

 زاتیتجه از قطعه کی از استفادهنحوه  نمایش 

 یپزشک روشیک  دادن شانن 

 افزار نرم بسته از استفاده آموزش 

 هیاول یها کمک زاتیتجه از استفاده رایب کار تازه کی آموزش 

 یمرب کی عنوان به خود یارتباط یهامهارت دادن نشان 

 های مدیریت کالس درسای مانند تکنیکنشان دادن عملکرد حرفه 

تند هس یهامهارت یریادگی بهمجبور  فراگیران ،یا حرفه و یفن یها دوره از یاریبس در

 یها مهارتاینکه باید  ای وشود را شامل می زاتیتجه از یعیوس فیطکه استفاده از 

تواند در این دوره ها فرصتی مناسب برای تمرین ارائه میهند. د را نشان خود یارتباط

باشد؛ بنابراین فراگیران از این طریق به طور رسمی ارزیابی میشوند. برای مثال در بسیاری 

از دوره های آموزش کمک های اولیه از این روش استفاده میشود. به گونه ای که شرکت 

دوره های بهداشتی از قبیل  کنندگان میتوانند مهارت مورد نیاز خود را توسعه دهند.

رادیوگرافی که در آن فراگیران ملزم به بکارگیری تجهیزات و ارائه مهارت خود در برخورد 
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 کیتکن پرورش به ازین و درمان بهداشت متخصصان ریسا و پرستارانبا بیماران هستند. 

 های برقراری ارتباط مؤثر در برنامه های ارتقا سالمت دارند.

فرصتی مناسب را برای توسعه شما فراهم کند، در این فکر میکنید ارائه ها میتواند اگر 

صورت ارائه دادن کمتر دلهره آور خواهد بود و راحت تر میتوانید خود را برای آن آماده 

 سازید.

 صوصخ بهدانست  ارائه نوع نیا ریناپذ ییجدا یبخش توانیم را یفور بازخورددریافت 

ت به مربی قادر اسصورت نگرفته باشد. در این سبک ارائه  یرسم یابیارز چیه که یزمان

منظور تمرین بیشتر فراگیران ادامه آموزش بیشتر را در طول جلسه قطع کند و همچنین 

از ایده های پیشنهادی و تغییرات الزم برای بهبود روند آموزش استفاده نماید. قرار گرفتن 

 .رودته ها، از نقاط قوت این نوع ارائه به شمار میدر نقش و به اشتراک گذاشتن آموخ

 یادگیریآموزش و 

تقریبا تمام ارائه ها در برگیرنده جنبه هایی از یادگیری هستند و یادگیری به عنوان بخشی 

از اهداف ارائه است. در این کتاب نیز رسیدن به این هدف خاص مدنظر است. در اینجا 

 کنیم:اشاره میبه چند نمونه از این نوع ارائه 

  علمی موضوع کی از یترقیعم درکگسترش 

 شتریب اتیجزئ با ذکر یدرس برنامه از بخش خاصی پوشش 

 یشیآزما ندآیفر کی حیتوض  

 در خصوص یک موضوع صحبت خبره برای کی از دعوت 

خاص تمرکز دارد. این محتوای این نوع ارائه معموال بر روی بخشی از یک موضوع 

آموزشی )درسی( یا بررسی موضوعی خاص در دوره یک مرتبط با موضوع ممکن است 

یک مطالعه موردی باشد. به طور مثال ارائه تحقیقات یا دانش جدید پیرامون مباحث 



10 
 

تدریس شده توسط استاد یک درس که به گسترش مطالب آموخته شده کمک میکند. 

وای این همچنین ممکن است دیدگاه های مختلف در خصوص یک موضوع علمی، محت

 نوع ارائه باشد.

ت شده اس خواسته جویانی باشد که از آنهادانش از یگروهنوع میتواند  نیا از مثال کی

 کشور کی در ،کشاورز کی مختلف یها دگاهید از «شدن یجهان» موضوع خصوص در

 سازمان کای شفاهی بدهند یا ممکن است موضوع مورد نظر یارائه توسعه، حال در

ی در چهار قاره باشد. این نوع ارائه به تیمل چند یا سازمانی انگلستان در کوچک یدیتول

تری نسبت به یک دانش داشته باشند و مخاطبان نیز مخاطب کمک میکند تا درک عمیق

استنباط و فهم بیشتری نسبت به موضوع خواهند داشت. شاید به همین دلیل است که در 

 اده میشود.ها معموال از این سبک ارائه استفدانشگاه

 اطالع رسانی

 وعن نیا از هدف اما به نظر میرسد؛ دادنآموزش  به هیشبه نوع ارائ نیا طیشرا یبرخ در

 در زمان که آنجا تا رسانی )انتقال اطالعات( اطالع به منظور ارتباط یبرقرار تواندمی ارائه

 هدف این ارائه میتواند موارد زیر باشد: .اجازه میدهد، باشد دسترس

 دیجد استیس کی فیتوص 

 دستورالعملها از یا مجموعهاز  یکل ینما 

 توسعه و قیتحقخصوص  در شرفتیپ گزارش ارائه 

شود که از کارکنان یا دانشجویانی که هایی انجام میارائه معموال در سازماناین نوع از 

برای سازمان طرح پژوهشی انجام داده اند خواسته میشود که گزارشی از پیشرفت طرح 

ارائه کنند. این نوع ارائه به سازمان این اجازه را میدهد که بر روی کار افراد کنترل الزم 

فت کار خود را را داشته باشند؛ چرا که افراد موظف هستند در موعدهای مقرر پیشر

لکرد عمگزارش دهند و سازمان با تطبیق گزارشات نسبت به چارت زمانی تعیین شده 
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افراد را مورد ارزیابی قرار دهند. از این رو بسیاری از کارفرمایان انتظار دارند تا دوره 

های دانشگاهی به پرورش مهارت ارائه دانشجویان کمک نماید تا آن ها به طور مؤثرتری 

 د در محیط سازمانی ارتباط برقرار کنند.بتوانن

 ارزیابی

معموال ارائه های دانشجویان مورد ارزیابی قرار میگیرد و به عنوان بخشی از نمره درسی 

. ردیگن قرار یابیارز مورد است ممکن ها یسخنران از یبرخ حال، نیا باآنها لحاظ میشود. 

 کی عنوان به شان،عملکرد تیفیکاز  برای کسب نمره اضطراب بدون در این صورت

رای در اینجا ب .میشودبه کار گرفته  مهارت آنها  توسعه و نیتمر یبرامناسب  فرصت

دانشجویان یک چالش وجود دارد و آن هم زمان آماده سازی ارائه است؛ اما زمان آماده 

انجام ارائه به کسب نمره بینجامد. به همین ترتیب سازی هنگامی مهم تلقی میشود که 

نشجویان زمانی که احساس کنند مهارت آن ها در ارائه مورد ارزیابی قرار نمیگیرد دا

حداق تالش خود را برای این کار میکنند. در نتیجه یادگیری و موفقیت کمتری حاصل 

 میشود.

رصت و برای دانشجویان ارائه ف باشد داشته مثبت تیمز کی تواند یم یابیارز از استفاده

مناسبی برای کسب نمرات بهتر است. همچنین عالوه بر کسب نمره، ارزیابی میتواند نشان 

دهنده، نمایش توانایی و دانش افراد باشد. نمایشی که ذهنیت مثبتی از فرد در مخاطبان 

خبرگان  ید وفقط برای دانشجویان نبوده و حتی اساتاز این روی این کتاب ایجاد میکند. 

 نیز با بهره گیری از آن میتوانند مهارت خود را در بیان مطالب علمی گسترش دهند.

 انواع محافل علمی

شود، محافلی هم هستند که به غیر از کالس درس که یک محفل علمی محسوب می

فل عبارتند از: سمپوزیوم، کنفراس، تر از یک کالس درس هستند. این محاموال بزرگعم

 پردازیم.و کنگره. در ادامه به تشریح این محافل می سمینار، کنوانسیون ،همایش
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یشنهاد ها و پاندیشه آزادانه سمپوزیوم: سمپوزیوم به گردهمایی گروهی از افراد برای مبادله

کند. مجمعی که در آن اشخاص مختلف راجع درباره موضوع یا در زمینه معین اشاره می

ی که تهایی ایراد نمایند. همچنین، جنعیکنند یا سخنرانی به موضوع واحد مقاالتی تهیه

 (.0931عباسی اسفنجانی، هدفش مباحثات دوستانه فلسفی و عقلی است )

 هب خصوص موضوعی خاص در استاد، یک نظر تحت که دانشجویان از ایدستهسمینار: 

 رسواحدی د به همچنین ،دهند ترتیب آنرابطه با  در ییهاسخنرانی و بپردازند تحقیق

 هم گرد نآ در دانشجویان که است اقیتا سمینار، دیگر معنی. شودمی گفته تحصیالت در

 .(0939)صدای مجری،  دبپردازن موضوعی تشریح به و آیند

 خاص موضوع کی مورد در نفر چند که ای استجلسه یکل طور به شیهماهمایش: 

 شیهما کی که یحال در ،شودمی گرفته اشتباه ومیسمپوز با شیهما اغلب .کنندیم بحث

 هوممف کی بعنوان دتوانیم اصطالح نیا .است متفاوت هدف و اندازه نظر  از نیریسا از

 دیجد اطالعات و شده عیتوز دیجد یها دهیا ش،یهما کی ر. دشود گرفته کاره ب یکل

 تاس انیدانشگاه و دانشمندان تجمع ،یعلم شیهما .شودیم بدل و رد کارشناسان انیم در

)سمینار ایران،  .شودیم اداره کارگاه کی ای و شده ارائه پژوهش یهاافتهی آن در که

0931). 

 به ضااع از ییگردهما کی که  و به است شیهما کی از بزرگتر : کنوانسیونونیکنوانس

 .(0931شود )سمینار ایران، اطالق می گروه چند از یندگینما

گروهی از متخصصان فن برای شور و بحث در مسائل فنی و نیز کنفرانس: به اجتماعی 

ها، وزیران به منظور حل یک مسئله سیاسی، داخلی اجتماع سیاستمداران، رؤسای دولت

، سخنران سخنرانی کند. کنفرانس یعنی خطالبه ادبی، علمی و جلسهالمللی اشاره مییا بین

هایی مورد عالقه یا همایش، جلسه، عدر یک جلسه، دیدار رسمی برای بحث درباره موضو

 .(0930)معین،  مذاکره، مشاوره و گردهمایی
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 اننظرصاحب، آگاهان از انجمنی و اجتماع یعنی گره: به گردهمایی رسمی نمایندگان،کن

. نآ نظایر و هنری، علمی، سیاسی مسایل پیرامون گفتگو و بحث برای دانشمندان و

چند گروه سیاسی، فرهنگی یا علمی و مجمع سران دول، فرستادگان یا عضوهای یک یا 

نمایندگان ممالک یا دانشمندان است که درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، علمی و ... بحث 

 .(0930)معین،  کنند

 فشارها و مشکالت ارائه دادن

دادن با آن ارائه  بپردازیم ک معموال افراد در خصوصدر اینجا قصد داریم به مواردی 

پرورانند و به همین دلیل خواهیم به موضوعاتی که در سر میدر واقع می مواجه میشوند.

 پندارند.ارائه دادن را کار دشوار و گاهی بیهوده می

 من ترجیح میدهدم بنویسم تا بخواهم ارائه بدهم! .1

ممکن است فکر کنید که ارائه دشوارتر از تکمیل یک گزارش کتبی کامل است. این 

واند سطح ضطراب شما را افزایش دهد و ذهنتان را درگیر این قضیه کند که موضوع میت

تری هستید. هرچند ممکن است این موضوع صحت داشته مجبور به انجام کار سخت

باشد؛ اما سطح باالی اضطراب ممکن است به این باور دامن بزند و ذهنتان درگیر امور 

هد رفت و دیگر در قادر نخواهید بود به شما از دست خوادر حاشیه شود؛ بنابراین زمان 

 موقع کار خود را به پایان برسانید یا کیفیت کارتان کاهش یابد.

این استرس ممکن است به هنگام ارائه نیز همراه شما باشد و به هنگام ارائه عصبی به 

 نظر برسید که این امر کیفیت کارتان را در برابر مخاطبان پایین می آورد.

را یم؛ چریگمی ادی یم مطلبیهایسخنران یمحتوا از من رسد فقطیم نظر به .2

ه ب .که وقتی به عنوان مخاطب هستم به سایر ارائه ها توجه چندانی ندارم

 !دارد وجود گرید یهایسخنران در حضور از یسود چیهبیان دیگر 
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های درس، سمینارها این موضوع یک شکایت مکرر از جانب افرادی است که در کالس

شود و یک چالش واقعی برای جوامع علمی به ها حضور دارند شنیده میکنگره و

شود. چالشی که چگونگی استفاده از ارائه را ها در کشور محسوب میخصوص دانشگاه

به عنوان یک ابزار یادگیری خدشه دار کرده است. ما امیدوار هستیم که این کتاب به از 

. به همین منظور باید به یاد داشته باشید که بین بردن چنین نگرشی کمک خواهد کرد

ین موضوع . اگر به ابرای یادگیری دیگران از شما خود نیز باید کارتان را باور داشته باشید

جه آن تان نیز متوای که مخاطبانعالقه داشته باشید و بتوانید آن را حس کنید به گونه

ها از ارائه شما مطالب ید که آنتوانید مطمئن شوشوند و آن را درک نمایند، شما می

 ای یاد خواهند گرفت.ارزنده

 دارم؟!ارائه موضوع زمان کافی برای دانم که آیا نمی .3

شود در خصوص موضوعی که در مورد آن دانش محدودی هنگامی که از شما خواسته می

شود. در این شرایط شما به مقدار زا میای بدهید، آن وقت این موضوع اسرسدارید، ارائه

نیاز دارید. زمان مناسب برای تهیه محتوا و گسترش زمان زیادی برای آماده سازی خود 

سازی و برنامه ریزی تان در خصوص موضوع ارائه اعتماد به نفس شما را برای آمادهدانش

 و ضعف واینجاست که شما کمبود زمان را به عنوان یک کمبود کند. مناسب فراهم می

کنید و اساتید یا مخاطبان آن را به عنوان یک روش ارزیابی در زا تلقی میعاملی استرس

کنند در مدت زمانی مشخص دانش خود ها شما را مجبور میگیرند؛ چرا که آننظر می

 را توسعه دهید و خود را برای انتقال مفاهیم کسب کرده آماده سازید.

 توانمینم من ،دارد وجود موضوع نیا مورد در یادیز اریبس اطالعات .4

 !چیزی در نظر بگیرم و چه چیزی را حذف کنم چهم ریبگ میتصم

خاطر بزرگی اندازه موضوعی که با آن سروکار دارید، احساس ضعف  به ت،یوضع نیا در

حس ترس آمیخته با محتوا  مورد در یریگ میتصمو مضمحلی خواهید داشت. همینطور 
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نیم ککند. در این خصوص ما در فصل اول به شما کمک میایجاد میاسترسی کم در شما 

تا چگونه تصمیم بگیرید که چه چیزی را باید مدنظر قرار دهید تا محتوای خوبی را 

 بتوانید ارائه دهید.

 من همیشه به هنگام سخنرانی در جمع مضطرب میشم. .5

 شوند حتیو هیجان می اکثر افراد به هنگام اجرای یک ارائه در بین عموم دچار استرس

سازی و تمرین ها در یک جمع چند نفره و کوچک باشد. با این وجود آمادهاگر اجرای آن

ها کمک خواهد کرد. تنها از طزیق تمرین کردن هست که خوب به کاهش برخی استرس

توانند حاالت عصبی خود را در دست بگیرند و بتوانند خود را به هنگام اجرای افراد می

 ه کنترل کنند.ارائ

 و فنی فواید ارائه مطالب علمی

های علمی اهداف مختلفی دارند. در اینجا به طور خالصه به همانطور که اشاره شد ارائه

 پردازیم:های علمی براساس اهداف ذکر شده میبرخی از فواید ارائه

 ها؛آن یریادگی در محورجو دانش مشارکت 

  ؛موضوع کباب ی در مختلف یهادگاهید و دیجد دانشگسترش 

 ؛شده شناخته تیوضع/طیمح کی در نیتمر 

 جمع؛ مقابل دررای سخنرانی و ارائه ب نفس به اعتماد شیافزا 

 نامه، مقاله یا رساله؛کسب نمرات بهتر یا ارزیابی بهتر پایان 

 ؛ارائه و یارتباط یهامهارت از یاگسترده فیط توسعه 

 ؛کار محل در ازین مورد یهامهارت یبرا یآمادگ 

 ی )سخنران(.مجر بودن به مخاطبوضعیت  از هادیدگاه و هانقش تبادل 

 هاآن یریادگی در محورجو دانش مشارکت
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های را برای ها تنوع و چالشها در مقابل درس آموختن معمولی در دانشگاهارائه

-توانند از عملکرد خوب یا ضعیف همکند. گاهی دانشجویان میدانشجویان فراهم می

موزد. از آها میسن و ساالن خود بیشتر یاد بگیرند تا آنچه که مربی به آنها یا همکالسی

تن شود. با گرفتواند به عنوان شکل مؤثرتری از یادگیری استفاد میاینروی ارائه می

سازی و اجرای یک ارائه شما در واقع یک نقش فعال را در یادگیری خود مسئولیت آماده

 کنید.ایفا می

 موضوع کباب ی در مختلف یهادگاهید و دیجد دانشسترش گ

ن کند. ایهای مناسبی برای کسب مهارت و گسترش دانش افراد ایجاد میارائه فرصت

باشد، ؤثر ارائه م اگر تواند یادگیری و شور و شوق دانش بیشتر را تقویت کند.فرآیند می

 درشوند. مند میارائه عالقهگیند و در خصوص موضوع مخاطبان مطالب جدیدی یاد می

های جدیدی را رقم ها ممکن است از منابع غیر معمول اطالعاتی آورده شود که ایدهارائه

ثیر شان را تحت تأها بهره بگیرند و آموزشتوانند از این ایدهزند. مربیان و اساتید میمی

 قرار دهد.

 شده ت شناختهیوضع/طیمح کی در نیتمر

امی کند. هنگهایی را برای تمرین عملکرد مناسب برای افراد فراهم میاجرای ارائه فرصت

شروع که شما مجبور به آماده کردن چند ارائه در طول یک دوره آموزشی هستید، شما 

-های مورد نیازتان و از یک ارائه تا ارائه دیگر این مهارتمهارتکنید به گسترش دادن می

ود شاست و همین امر باعث می آشنا شما یبرا یدانشگاه طیمح کند.ها افزایش پیدا می

تری داشته باشید. محیط دانشگاه جایی های درسی استرس و هیچان کمکه به هنگام ارائه

شود که ارائه اید و همین امر سبب میاست که شما بارها در ارائه دیگران حضور داشته

 ین ارائه در چنین محیطی کم کمدر چنین محیطی برای شما آسانتر باشد؛ بنابراین تمر

 کند.های بزرگ آماده و قوی میشما را برای اجرای ارائه
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 جمع مقابل دررای سخنرانی و ارائه ب نفس به اعتماد شیافزا

ا ههای آکادمیک گذارنده شونده در دانشگاهها به عنوان بخشی از دورهمدیریت خوب ارائه

ز اای مسطح مهارت و اعتماد به نفس افراد را ارتقا دهد. تواند به شکل تکمیل کنندهمی

توانید در قالب یک نقش فعال )در مقابل نقشی منفعل به عنوان طریق ارائه شما می

مخاطب( شخصیت خود را به دیگران نشان دهید و خود را به دیگران معرفی کنید. ارائه 

رفتن نقش خود به عنوان شود از یک بعدی بودن خارج شوید و با پذیدادن باعث می

پذیری خود را با آموزش دیگران نشان دهید. ارائه راهی است برای کننده مسئولیتارائه

ما ش ها و پروراندن اعتماد به نفس برای گرفتن کارهای بزرگتر.به نمایش گذاشتن توانایی

ه به شما کتوانید به مرور یاد بگیرید که تا چه حد هیجان داشته باشید. هیجانی مثبت می

های مرتب، در کنار باال رفتن اعتماد کند. با تمریندر کاهش ترس و اضطراب کمک می

های بین فردی و گیرید که برای ورود به بازار کار چگونه از مهارتبه نفس یاد می

 ای که برای کارفرما ارزشمند باشد.ارتباطات به خوبی استفاده کنید به گونه

 نامه، مقاله یا رسالهابی بهتر پایانکسب نمرات بهتر یا ارزی

معموال ارائه فرصت مناسبی برای کسب بخشی از نمرات پایانی واحد درسی را شامل 

 دهند بگویند تا اینکه بنویسند؛ بنابراین ممکن استشود. برخی دانشجویان ترجیح میمی

ر و بهتر تهاز طریق یک سخنرانی و ارتباطات دیداری نسبت به نوشتن مطالب خود را ساد

لف های مختند. این موضوع بدین خاطر است که در ارائه نیازمند استفاده از هوشارائه کن

 دهیبر هوش زبانی نیازمند اراتباط دیداری مناسب و مهارت گزارشاست. در ارائه عالوه

ایم که برخی دانشجویان از اعتماد به نفس الزم برای ارائه را نیز هستیم. به تجربه دیده

رو این کنند تا حالت فردی؛ از اینهای گروهی بهتر عمل میدارند و در وضعیت

دانشجویان ممکن است با ترکیب ارزیابی ارائه و امتحان کتبی نمرات بهتری را کسب 

 کنند.
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 ارائه و یارتباط یهامهارت از یاگسترده فیط توسعه

قراری ارتباط با دیگران در مورد نحوه برها و ترجیحات خود مهارت ممکن است درباره

دهد یا اینکه ترجیح شما ها و جداول را ترجیح می. آیا نمودار، شکلتأمل کرده باشید

ه از طریق بتواند شما را ها میها ذهنی و لیستی از موارد مختلف است؟ ارائهمتن، نقشه

ن تمریبر این عالوه کارگیری اشکال مختلف بصری، در برقراری ارتباط کمک کند.

ها و ریتم نفس را در خصوص نحوه استفاده از دستعملکرد شما سخنرانی برای جمع 

ه توانند از سخنران درس بگیرند، بتان نیز تأثیر خواهد گذاشت. مخاطبان نیز میکشیدن

خصوص زمانی که پس از پایان اجرا، ارائه و حرکات ارائه کننده مورد بررسی قرار گیرد. 

از ارائه خود و ارائه دیگران انتقاد دانشجویان ای آموزشی معموال هدر دورهدر واقع 

تواند بازتاب مفیدی برای فراگیران باشد و اجراهای آتی را بهبود کنند. این انتقادات میمی

 ببخشد.

 کار محل در ازین مورد یهامهارت یبرا یآمادگ

ه گیرند و باستخدامی در نظر میبسیاری از کارفرماها ارائه را به عنوان بخشی از مراحل 

ارائه  ها به طور مکرر ازدنبال افرادی هستند که اعتماد به نفس باالیی دارند. برخی سازمان

ا استفاده هبرای گزارش پیشرفت کار است، برای ارزیابی و توسعه عملکرد آنکارکنان که 

طوری پرورش دهد که  تواند شما راسازی و اجرای ارائه میکنند. از همین رو آمادهمی

تر و با اعتماد به نفس باال برای گرفتن شغل در یک مصاحبه به عنوان یک نامزد ارجح

های گروهی فرصت یادگیری کار گروهی و مدیریت ها ارائهبر اینعالوه کاری باشید.

 پذیریبندی کارها، رهبری امور، مسئولیتپروژه را برای افراد دربردارد. مهارت در زمان

رای انجام کار تا موعد مقرر، بهبود تحقیق و تفحص، طراحی و ارتباطات از نتایج ارائه ب

است. پیشنهاد ما این است که خود را برای حضور در ارائه دیگران تشویق کنید و به 

 ها بروید.دیدن اجرا و طراحی ارائه آن
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 های از انواع ارائهمثال

ن بتوانند اهداف ونتایج حاصل از پژوهش لذت موفقیت زمانی حاصل میشود که دانشجویا

یر های زدر مثال دارند.بیان های مخاطبان خود به خوبی خود را همراه با پاسخ به پرسش

 پردازیم، این موارد عبارتند از:یهای مختلف مها از جنبهارائه به بررسی انواع

 هدف؛ 

 ارزیابی؛ 

 محتوا؛ 

 زمانبندی؛ 

 جزوه؛ 

 مخاطب؛ 

 فناوری؛ 

 .نظر 

 ارائه پیروزمندانه، نمایی از پژوهش شماست.: 1شماره

تمامی دانشجویان سال آخر کارشناسی تحقیقات خود را در خصوص یک موضوع هدف: 

 مشخص در قالب پایان نامه ارائه می کنند.

ارزیابی: ارائه شما در این مورد به منظور کسب نمره پایانی دوره کارشناسی شما محسوب 

معموال درصد کمتری از نمره به مهارت ارائه شما باز میگردد و بیشترین شود که البته می

 درصد نمره مربوط به کیفیت کار پژوهشی شما و میزان درکتان نسبت به موضوع است.

ق، وش تحقیمختصر از اهداف تحقیق، رشامل یک طرح کلی و محتوا: محتوای این ارائه 

ی از ارائه نیز باید در برگیرنده یافته های روش تحلیل داده ها است که البته بخش عمده ا

پژوهش، نتایج به دست آمده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده باشد. در پایان نیز از شما 
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در مورد جنبه های مختلف پژوهشتان سواالتی میشود که درک و دانش شما را در 

 خصوص نتایج به دست آمده محک میزند.

نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد به مدت یک ساعت ه پایانبندی: معموال برای ارائزمان

شما زمان در اختیار دارید. در این زمان شما باید وارد اتاق ارائه شوید، پاورپوینت ارائه 

دقیقه زمان دارید تا محتوای خود را ارائه  01خود را برای نمایش باال بیاورید، حدود 

یری گاالت پاسخ دهید و در نهایت برای تصمیمدقیقه به سو 91کنید، پس از آن در حدود 

گیرد اتاق را ترک کنید. اگر که بیشتر از این زمان ای که به شما تعلق میدر خصوص نمره

 تری کسب کنید.کارتان طول بکشد ممکن است نمره کم

ای تهیه جزوهجزوه: معموال برای اعضای پنل )استاد راهنما، مشاور و داور )داوران( 

ای از مطالبی باشد که به تواند کپی از اسالیدها به همراه خالصهاین جزوه می شود.می

-کند تا برای دادن نمره بهتر تصمیماین جزوه به اعضای پنل کمک مینظرتان مهم هستند. 

 تواند نمره بیشتری را برای شما به دست بیاورد.گیری کنند و وجودش می

هایی هستند که برای دیدن ارائه شما حضور مخاطب: مخاطبان شما اعضای پنل و مهمان

های مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ اما معموال کنند. اعضای پنل در دانشگاهپیدا می

متشکل از سه نفر از اعضای هیئت علمی هستند. این اعضا عبارتند از: شامل استاد راهنما، 

تند. اعضای پنل در حین یک )دو( استاد مشاور و یک )دو( استاد نیز به عنوان داور هس

ی کنند تا میزان تسلط شما را بر روارائه یا پس از ارائه اقدام به پرسش سؤالتی از شما می

موضوع بسنجند. همچنین ممکن است سؤاالت حاصل درک نادرست ایشان از پژوهش 

مخاطب  که ابهامی برایای موفق عمل کنید شما باشد؛ بنابرای نیاز است تا در ارائه به گونه

به  شود که مشخص نیستند وپیش نیاید. پس از اتمام اجرا سؤاالت مختلفی پرسیده می

دهی به سؤاالت داشته همین دلیل باید دانش الزم و اعتماد به نفس کافی برای جهت

ا را هباشید. به هنگام پاسخ دادن به سؤاالت باید سعی کنید طوری عمل کنید که جواب

 کنید عملکردتان در آن بخش بهتر مؤثرتر است.کر میبه سمتی سوق دهید که ف
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های مناسبی استفاده کنید که مطالب مهم را به رود از فناوریفناوری: از شما انتظار می

د توانخوبی نشان دهد، طوری که بیشتر قابل درک باشد. ابزارهای مورد استفاده می

جسته کار شما را نمایش پاورپوینت، صدا، فیلم، عکس و هر چیز دیگری که نقاط بر

 بدهد.

نظر: این موفقیت اهمیت بسزایی در طول دوره آموزشی دارد. بر روی پژوهش خود 

فرصتی است که در اید و زمان زیادی برای آن صرف شده است. این سخت کار کرده

اختیار شما گذاشته شده است تا کیفیت پژوهش خود را به نمایش بگذارید و درک و 

اید به دیگران ارائه کنید. شما زمان نسبت به موضوعی که انتخاب کرده اشتیاق خود را

کوتاهی در اختیار دارید تا پیام خود را به مخاطبان خود انتقال دهید. در مرحله پایانی 

اید و نسبت به پژوهش خود ذهنتان کارتان، شما به درک عمیقی از موضوع خود رسیده

ادگی پیدا کردن برای تدارک ارائه سخت شود. شود آمبسته است، همین امر باعث می

وید؛ رسند هدفمند شالزم است به عقب برگردید و در مورد مطالبی که مفیدتر به نظر می

 چرا که مدت زمان کوتاهی در اختیار دارید تا بتوانید مطالبتان را انتقال دهید.

 : ارائه سمینار2شماره 

اید برای دیگران ارائه تهیه کردهرا که ای مقاله خواهند کهسمینار از شما می یکدر هدف: 

دوره این واحد  در پایانکنید. این مقاله ممکن است مربوط به درس سمینار باشد و 

ها ارائه کنید. هدف این کار آن را برای استاد و همکالسی درسی از شما خواسته شود که

 ایدکار را شما انجام داده مدارکی است که نشان دهنده این واقعیت است کهفراهم کردن 

اید. همچنین در این حالت به شما این و درک کاملی از آنچه انجام شده است پیدا کرده

موزش آبه دیگران نیز اید، مطالبی که در پژوهش آموخته شده است کهمسئولیت سپرده 

 بدهید.
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 مقاله بر اساس های علمی مقاله شما عالوه بر محتوای خوددر سیمنارها و کنگرهارزیابی: 

محافل علمی مانند کنگره گیرد. این کار در کیفیت ارائه مورد قضاوت و داوری قرار می

شود. چه در محافل علمی و چه در و کنفرانس توسط اعضای پنل تخصصی انجام می

کالس درس سمینار، ارائه شما نقش بسیار مهمی در قضاوت کار شما دارد. شما باید در 

های الزم را رعایت کنید و با در نظر گرفتن جزئیات یک ارائه خوب، کار ارائه استاندارد

 شود.به این استانداردها پرداخته می 9و  0خود را ارزشمند جلوه دهید. در فصل 

محتوا: کار شما باید به طور خالصه مواردی را که مدنظر دارید، پوشش دهد. شما باید 

ان بییار دیگران قرار دهید و سپس با نخست دید کلی از موضوع پژوهش خود در اخت

 کلمات و عباراتی کلیدی به جزئیات بیشتر کار خود بپرازید.

دقیقه  01بندی: معموال مدت زمانی که برای ارائه مقاله خود در اختیار دارید حدود زمان

رسد. توجه داشته باشید که باید بر موضوع خود دقیقه می 6است و گاهی این زمان به 

ی فشرده اسط پیدا کنید و با برنامه ریزی دقیق، تکرار و تمرین مطالب را به گونهکامال ت

کنید که بتوانید در این مدت زمان کم ارائه شما تمام نکات برجسته کارتان را پوشش 

د در آیکند که بدانید کمتر پیش میدهد. این موضوع به خصوص زمانی اهمیت پیدا می

هرچند  دهند.تعیین شده، برای سخنرانی به شما فرصت میبیشتر از زمان  ،محافل علمی

در کالس درس سمینار این موضوع متفاوت است و معموال افراد بیشتر از زمان الزم به 

پردازند؛ اما الزم است در کالس درس نیز خود را عادت بدهید تا در زمان تعیین ارائه می

 شده اجرای خود را به پایان برسانید.

ای در اختیار اعضای پنل )یا حتی مخاطبان( قرار بگیرد که ر میره در جزوهانتظاجزوه: 

ی اموضوع شما را تشریح کرده باشد. البته در سمینار کالسی نیز بهتر است چنین جزوه

کالسی قرار بگیرد. در این جزوه نیازی نیست جزئیات سخنرانی و تهیه و در اختیار هم

ما های مهم کار شتواند لیستی از سرفصلاین جزوه میتان شرح داده شود. محتوای مقاله

ا که هدهد؛ مثال بیان کوتاه کلیدواژهباشد که به طور مختصر توضیحی را به خواننده می
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در نظر داشت که برای هر توضیحی که مربوط به موضوع کار شماست.این نکته را باید 

محتوای ارائه شما دارای جدوال شود، منابع آن نیز آورده شود. همچنین چنانچه داده می

و نمودارهایی با آمار ارقام مختلف هست، بهتر است که جزئیات اطالعات در جزوه 

آورده شود و در اسالیدها این اطالعات به صورت خالصه نمایش داده شود )نمایش 

به طور مفصل شرح داده شده است(. این کار  9اطالعات عددی در اسالیدها، در فصل 

شود در صورتی که مخاطب بخواهد جزئیات بیشتری در خصوص نمودارهای باعث می

 عددی بدست بیاورید، به جزوه مراجعه کند.

شوند که در نفر را شامل می 01مخاطب: مخاطبان شما در این ارائه معموال بیش از 

-محافل علمی شامل مخاطبین مدعو و اعضای پنل و در کالس درس شانل استاد و هم

 ست.ها اکالسی

فناوری: استفاده از پاورپوینتی که به شکلی ساده تمامی مطالب مهم موضوع شما را در 

توانید، از قبل زمان اجرای ارائه افزار میاین نرم 0109برداشته باشد. با استفاده از نسخه 

خود را ارزیابی کنید و با تمرین پیش از اجرای اصلی با کم و زیاد کردن اسالیدهای خود 

تعداد اسالیدهای بهینه برسید؛ به بیان دیگر بر اساس زمان در دسترس پاورپوینت خود به 

 را به شکل مناسب تهیه کنید.

ود رگیرد، با این حال انتظار میاین ارائه به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار نمی نظر:

د شود. اای شفاف بیان شود که در مخاطبان نسبت به موضوع عالقه ایجمحتوای به گونه

ه کنید، بدر یک سمینار شما زمان زیادی را صرف آشنا کردن مخاطب با موضوع خود می

ای همنطقی نکات کلیدی موضوع و نتایج و یافتهاز یک ساختار با استفاده همین دلیل باید 

حاصل از پژوهش خود را ارائه دهید. مخاطبان زمانی از عملکرد شما راضی خواهند بود 

ی از موضوع برسند و جلسه را یادگرفتن از شما ترک کنند. اینجا است که به درک خوب

 کند وقت خود را بیهوده صرف نکرده است.که مخاطب احساس می
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 هامهارت استفاده از ابزار مختلف برای نمایش: 3شماره 

خواهیم به ارائه از منظر نمایش سطح مهارت شما در استفاده از ابزارها هدف: در اینجا می

ممکن  تاناستفاده مناسب از این ابزارها، مهارتی است که در شغل آیندهدر واقع بپردازیم. 

ی های اجتماعجستجو )در اینترنت و شبکهاست از شما انتظار داشته باشند. طراحی، 

فزارهای اتسلط بر مجموعه نرم و عکس مناسب با موضوع و ده از فیلماستفایافتن و و ...(، 

ویزیو و ...( از جمله ابزارهای این کار هستند. هدف این است آفیس )پاورپوینت، اکسل، 

ها در با تمرین در محیط دانشگاهی به مرور ارتقا دهید و خود را که شما این مهارت

 توانمند سازید.

قط بررسی سطح توانمندی دانشجویان در به کارگیری در این نوع ارائه، هدف فارزیابی: 

فناوری در ارائه است، به همین منظور ارزیابی به شکل رسمی نسیت. ارزیابی افراد برای 

ها السیکنمره نیست؛ بلکه برای گرفتن بازخورد مثبت از سوی استاد و مشورت هم کسب

 ها است.برای بهبود مهارت

 تهیه جزوه ندارد. جزوه: این نوع ارائه نیازی به

شوند. این ارائه با بحث و ها مخاطبان شما را شامل میکالسیمخاطب: استاد و هم

گیرد برای تمام دانشجویان های مختلف کار صورت میگفتگویی که در خصوص جنبه

 کالس مفید خواهد بود.

د محتوای کار مورفناوری: فناوری در اینجا محوریت ارائه است. در این ارائه ارتباطات یا 

-رائهدر واقع اگیرد؛ بلکه خود فناوری به کار گرفته شده مدنظر است. بررسی قرار نمی

های مرجع کننده پس از نمایش ارائه خود در خصوص نحوه گردآوری مطالب، سایت

های طراحی اسالیدها و ... )برای اطالعات متنی، تصویر، فیلم، آیکون و ...(، تکنیک

 دهد.توضیح می
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ار شود. نیازی به یک کنظر: فکر نکنید که چون ارائه شما به شکل رسمی ارزیابی نمی

. این را بدانید که این کار یک روش بسیار خوب برای ارتقا مهارت خوب و درست ندارید

خود، در استفاده از ابزاراها به شیوه درست از طریق تعامل با افراد است. اینجا جایی است 

رید، پس کافی است کمی تالش کنید و برای یادگیری از خود عالقه گیکه شما یاد می

 نشان دهید.

 


