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  دمهـمق
بهترين راه براي شناساندن كار خود . ايد و اكنون مايليد با مردم درباره آن صحبت كنيد طرح تحقيقاتي خود را به پايان رسانيده

ي است، و پس از آن در مورد نوشتن و چاپ آن بينديشيد هدف اصلي اكثر مؤسسات علمـي،  به مردم، معرفي آن در يك همايش علم
بنابراين معرفي كننده براي بيان مطلب، ده دقيقه فرصت دارد، و پس از آن پـنج دقيقـه بـه    . معرفي چهار مقاله در يك ساعت است

  .يابد بحث اختصاص مي
دهيـد، قـوانين خـاص     معموالً مجمعي كه مطلب را به آن ارائه مي. باشد اله مياولين كاري كه بايد انجام دهيد، نوشتن خالصه مق

ها تهيـه   نويسي دارد و شما بايد از اين قوانين مو به مو اطاعت كرده و خالصه مقاله خود را براساس آن خود را در مورد ساختار خالصه
ها، نتايج، بحث و نتيجـه گيـري    تصاري كاملي از هدف، روشخالصه نويسي بايد عبارات اخ: گويد نويسي مي قانون كلي خالصه. كنيد

الزم اسـت خالصـه   . ايد، در خالصه نويسي نيز اعمال كنيد بايد همان دقتي را كه براي انجام تحقيق به خرج داده. كلي كار شما باشد
  . نويسي را چندين بار ويرايش كنيد

طمئن شويد، كه نه تنها نوشته شما، توسط خواننده درك خواهد شـد،  م. چنين آن را به يكي دو تن از دوستانتان نشان دهيد هم
  .بلكه از آن سوء برداشت هم نخواهد شد

  
  

زم ـگيرد، كه اغلب از ده دقيقه بيشتر نيست مستل رار ميـماني كه در اختيار شما قزايد، در يك همايش علمي در مدت  ارائه طرح تحقيقاتي كه تهيه كرده

ي، پرهيز از حواشي كالمي و تصويري و اجتناب از انتخاب عنوان، استفادة بهينه از لوازم بصر !رعايت نكات دقيقي در چگونگي حرف زدن و لباس پوشيدن

 .روبرو شدن با اخطارهاي ناشي از عدم رعايت وقت است
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مسـلماً اولـين   . تهيه سخنراني خود را آغاز كنيد. زماني كه نامه پذيرش نوشته خود را دريافت كرديد، ديگر زمان را هدر ندهيد
يقينـاً  . اي و نوشتاري باشـيد  مطلبي را كه بايد مدنظر داشته باشيد، اعتبار علمي است، و البته بايد متوجه تفاوت بين كلمات محاوره

هاي خاصي از مطلـب را انتخـاب    تواند قسمت جا كه خواننده مي ليكن از آن. هر دو بايد به روشي تهيه شده و دقيق و صادقانه باشند
ه و روي آنها تمركز كند، و اين امكان براي شنونده وجود ندارد؛ اين وظيفه شماست كه توجه شنونده را به كـل سـخنراني خـود    كرد

خواهيم بگوييم، قانون بدي نيست؛ اما ابتدا بگوييد، و بعد گفته خود را  اين كه قبل از هر مطلبي عنوان نماييم كه چه مي. جلب نماييد
گاهي اوقات بايد ). گيري ها، نتايج، بحث و نتيجه معرفي، روش(پيروي كند  IMRADبايد كم و بيش از الگوي سخنراني . توضيح دهيد

كنيد، و يا نتايج شما تحليل جديدي از  ها صرف كنيد، به خصوص اگر روش جديدي را معرفي مي زمان بيشتري روي يكي از اين جنبه
گـاه بـه    گاه مطالبتان مبهم و خسـته كننـده نباشـد و هـيچ     هيچ: كار اين است كه نياز اصلي شما در. پديده مورد نظر داشته باشند

كنـد، بهتـر    مشخصي را بيان مي گيري اگر نتايج شما نتيجه. هرگز طفره نرويد. شود، نرسيد كه توسط كارتان توجيه نمي گيري نتيجه
تـر از آن اسـت كـه بـه      اين كار همـواره قابـل قبـول   » نندك حمايت مي ... ها از فرضيه در نظريه ما اين داده«: است صادقانه بگوييد

  .گيري درهمي برسيد كه كسي قادر به درك آن نباشد نتيجه
هـا   اگر در نظر داريد پيام خود را در ده دقيقه برسانيد، در خالل آن بايد چند توقف كوتاه داشته باشيد؛ در يكـي از ايـن توقـف   

  .اي از دستگاه اورهد و اساليد استفاده نماييد تان، به شكل زيركانهدبه خوتوانيد عالوه بر يادآوري مطالب گفتني  مي

  اورهد
اي  دهيم، و يكي از بهترين اين مـوارد يـك سـخنراني ده دقيقـه     ح ميـد را به اساليد ترجيـاده از اورهـوارد اندكي استفـدر م

از خـواص  . در برخواهـد داشـت   ،ضي موارد نتايج مفيـدي د، استفاده از اورهد در بعـري باشـراني شما از نوع بازنگـاگر سخن. است
مطالب بايد روي كاغذ شفاف مخصـوص  . ريسته و در عين حال راجع به آنها بحث كنيدـات نگـتوانيد به اطالع اورهد آن است كه مي

طر بـيش از هفـت كلمـه،    ه شوند، و در هر برگه بيش از دوازده سطر و در هر سـنوشت) اي طهـده نقـهج Helvetica(از انواع استات 
  . نوشته نشود
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  اساليد
روند، در بيست سال اخير بهبـود و كيفيـت چشـمگيري يافتـه      هاي جراحي بكار مي سطح و كيفيت اساليدهايي كه در همايش

ـ  اما آن. كنند آهن استفاده مي بندي راه بينيم كه از اساليدهايي شبيه جدول زمان است؛ هنوز افرادي را مي : ه بگوينـد ها به جاي آن ك
اين اساليد ممكن است تا حدودي پيچيـده بـه   «: دارند اي اظهار مي ، به طور مؤدبانه»كردم گاه چنين اساليدي را تهيه مي نبايد هيچ«

  ».نظر برسد
آنها بايد مناسب، دقيق، خوانا و قابـل درك بـوده و خـوب تهيـه     دهند  اساليدها زمينه، شواهد و مشكالت را براي ما نمايش مي

انـدازها   اكثر اساليدها بايد به شكل اساليد چشـم . ممكن است به ندرت اساليدي براي فردي جالب و بياد ماندني باشد. ، باشندشده
)Landscape (1/59/1و نسبت پهنا به ارتفاع هميشه  ايي بيشتر از ارتفاع داشته باشندپهن ،باشند )اين نسبت نزديـك  . باشد )22/35

  .دارد 1/62/1باشد كه نسبت  شناسي مي زيبايي ”طاليي مستطيل“به 

داد اساليدهايي كه در ده دقيقه فرصت ـور نمايش دو برابر تعـي دارد؟ قطعاً به منظـاده از دو دستگاه اساليد چه جايگاهـاستف
زمـان نيـاز   داقل به پنج ثانيـه  ـراحي شده باشد، حـراموش نكنيد براي خواندن يك اساليد كه به خوبي طـف. (نمايش دارند، نيست

  .)است
باشد، آن است كه، حداقل اساليدهاي مهـم را بـه زبـان كشـوري كـه در آن       اي كه زبان اولش انگليسي نمي حق مسلم شنونده

ها و تصاوير روي يك پرده، و جـداول و نمودارهـا را روي    كنيم تهيه نماييم، و گاهي قابل قبول است، كه همزمان عكس سخنراني مي
در اصـل، شـما يـك    . زماني آن دو مطمئن شويد كنيد، از هم در صورتي كه از دو دستگاه اساليد استفاده مي. مپرده ديگر نشان دهي

  .مجموعه و به اصطالح، يك اساليد دوگانه خواهيد داشت

  : اي ممكن است به چهار نوع اساليد نياز داشته باشيد راني ده دقيقهـبراي يك سخن
 )يكروسكوپيره و يا تصاوير مـبخصوص چه(ها  عكس •
 )بخصوص چهره و يا تصاوير ميكروسكوپي(ها  طرح •
 نمودارها •
 باشند اساليدهايي كه تنها حاوي نوشته مي •

اساليدهايي كه . وابسته نيستند، و تنها به دوربيني خوب و هنرمندي خبره، نياز دارند Wordدو مورد اول به رايانه يا پردازشگر 
جهت حذف خطـوط  . باشند شوند، معموالً حاوي خطوط نامربوطي مي دار درجه حرارت تهيه مياز روي نوار قلب، يا جداولي مانند نمو

هاي راديولوژي بايد از كيفيت بااليي برخوردار باشند، و در موارد نياز، ضايعاتشان با  گرافي. ها را دوباره رسم كرد غير ضروري بايد آن
  .مراه با رسم طرح مورد نظر باشندتصاوير سونوگرافي نيز بايد ه .هايي مشخص گردند پيكان

جهـت اسـاليدهايي شـامل نمودارهـا و كلمـات،       Presentation Expressو  Power Pointاي بسياري ماننـد   هاي رايانه برنامه
تـرين   جذاب. ها بسيار ساده است ر و پيچيده، توسط اين برنامهـهاي چشمگي راه با زمينهـتهيه اساليدهاي چند رنگ هم. وجودندـم
مورد استفاده بايستي شـماره  ) Font(قلم . شوند ، در رايانه ساخته ميWordر ـهاي پردازشگ ساليدهاي حاوي كلمات توسط برنامها

روي مستطيل استاندارد و كاغذ سفيد  Italic-Boldو به صورت خطوط ) مناسب است Helvetica(هاي تزئيني باشد  و بدون مدل 24
  .ليزري يا جوهرافشان چاپ گردد با اندازه استاندارد توسط چاپگر

هـا بـه صـورت     ايـن . نمـاييم  ها را تهيه مي نتركنيم و نگاتيو ترانسپا برداري مي عكس Kodalithاز اين محصول هنري يا فيلم 
بسيار مهم است كـه  . گردند، يا بايد توسط مدادي با نوك حساس و با دقت رنگ شوند هاي سفيد روي زمينه سياه مشخص مي نوشته

هاي مناسبي هستند كه هدف اصلي شما خوانا بودن  نگر ما دريافتيم كه آبي روشن، زرد و پرتقالي. رنگ آميزي زياده روي نكنيددر 
كاهد و هم توجه شنونده را از مطالب  هاي متنوع، و زمينه پرنقش و نگار ، هم از خوانا بودن اساليد مي اساليد است، و استفاده از رنگ

  .سازد اساليد منحرف مي
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  نمودارها
  :كند ضروريات كار را چنين معرفي مي ،كار نهايي را در زمينه نمايش بصري اطالعات) Tuft( تافت
 .نمودارها نبايد كذب آميز باشند •
 .اطالعات بايد نشان داده شوند •
 .نسبت اطالعات به نوشته بايد حداكثر ممكن باشد •
 .هاي غير اطالعاتي بايد حذف شوند كليه نوشته •
 .بايد حذف شوند ،هاي اطالعاتي كه حاوي توضيح بيش از حد نياز هستند نوشته •
 .ها بايد افقي باشند نه عمودي تهنوش •

هايي كه براي  دهند به تمام نوشته هايي از نمودار كه اطالعات را نشان مي نسبت اطالعات به نوشته عبارت است از نسبت قسمت
ـ   هيچ: به عنوان مثال. اند تهيه نمودار مورد استفاده قرار گرفته اليد تهيـه  گاه نبايد از نموداري كه روي كاغذ شطرنجي رسم شـده اس

اطالعات . شوند كنند، بلكه موجب شلوغ شدن اساليد نيز مي هاي كاغذ شطرنجي نه تنها كمكي به درك اطالعات نمي كنيد، زيرا مربع
ها طبيعي باشد، شـامل ميـانگين و انحـراف     شوند، كه اگر پراكندگي داده نمايش داده مي "اسكاترگرام"فراواني، به طور مؤثر توسط 

در جايي كه مناسبت دارد، ارائـه   )Correlatio Line(، يا يك خط ارتباط Interquartilesد، و اگر طبيعي نباشد ميانه و گرد معيار مي
بايد به صورت پلكاني ) Life Tables(ها مفيدند، اما جداول زندگي  اي براي نمايش تصويري نسبت نمودارهاي ستوني و دايره. شود مي

اما به شرطي كه معيار اطميناني براي ذكر مطالب وجود داشته باشد، و تا . جاي ارقام كامل مجاز است رسم شوند، استفاده از درصد به
  .همواره بايد حد معمول و استانداردي وجود داشته باشد. صحيح باشد% 95

هـا بـه    ترين آن كه رايجهاي متعددي براي اين كار وجود دارد،  برنامه. استفاده از رايانه جهت تهيه نمودارها اجتناب ناپذير است
  .اين ترتيب است

Harvard Grraphics (Software Publishing Corporation Santa Clara Calif). Graph Pad (Graph Pad Software 
San Diego Calif) 

  .كنيد پيروي مي Tuftدهيد، بايد مطمئن باشيد كه از قوانين  به هر روشي كه كار را انجام مي

  بنحوه ارائه مطال
آيا بايد از روي نوشته بخوانيد، يا در پشت ميز سخنراني، نكاتي را براي يادآوري خود روي كاغذ داشته باشـيد؟ در مـورد ايـن    

دقـت را بـاال بـرده و     ،گويند اين روش از طرفي مدافعان خواندن از روي نوشته مي. مسئله، بحث بسيار است و اتفاق نظر وجود ندارد
به عنـوان يـك   . در صورتي كه گروه ديگر در مورد معرفي كالمي، بر زنده بودن و جذابيت آن تأكيد دارند بندي آن معين است، زمان

بريد از مطلب  ايد پيروي نماييد به هر حال هر روشي كه به كار مي قانون بايد از سنت گردهمايي كه سخنراني را براي آنها آماده كرده
ه نيازي به نوشته نباشد، و اگر نوشته شما به زمين افتاد، نبايـد بـراي برداشـتن آن گـيج     اي اطالعات داشته باشيد، ك خود به اندازه

  .شويد

  رفتارها و ظاهر افراد
گويي، سـخنراني   گويي بر خالصه پيشي گرفتن زياده«: يك سخنران ناوارد را چنين تعريف كرده است) Burkhart( هارت بورك

ق، زير لب سخن گفتن و من من كردن بر بيان شيوا، و بدتر از همـه، عـدم توانـايي در    غيرسازمان يافته بر تفكر واضح و معرفي دقي
بايد مطمئن شويد كه شنونده به سخنراني شما توجه دارد، نه به ظاهرتان، به همين منظور » هاي سوم به بعد از رديف خواندن اساليد
چنان حفظ كنيد كـه هـيچ چيـز توجـه حاضـرين را از كـالم و        اي معمولي لباس بپوشيد، بايد متانت و آرامش خود را بايد به شيوه

اين . بهتر است از دوستي بخواهيد در حين تمرين سخنراني از شما فيلمبرداري ويديويي به عمل آورد. اساليدهاي شما منحرف نكند
هنگـامي كـه   . دهـد  شـدار مـي  كار در مورد رفتارهايي كه اندكي تحريك كننده و آزار دهنده هستند و بايد اصالح شوند، به شما ه

كنيد، توجه شما به ايـن نكتـه جلـب     مصاحبه يك گوينده مجرب تلويزيون با فردي كه هرگز در تلويزيون نبوده است را مشاهده مي
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هـايش را حركـت    شود كه مصاحبه كننده با تجربه، آرامش و متانت خود را حفظ كرده است، در حالي كه فرد مبتدي دائماً دسـت  مي
شما نيـازي بـه   . كننده بودن، اجتناب ورزيد شما قادريد سخنراني خوبي ارائه دهيد، و با تنظيم و تعديل صداي خود از كسل .دهد مي

  .ايماء و اشاره نداريد
. اي، جايي براي شوخي و لطيفه گويي يا اهانت به سخنران قبلي و يا هر شخص ديگري وجـود نـدارد   در يك سخنراني ده دقيقه

هر اندازه كـه احسـاس   . ارزش جلوه دهد كه در زمان پرسش يكي از شنوندگان كار شما را زير سؤال برده آن را بيغيرطبيعي نيست 
ناراحتي كنيد و هر قدر انتقاد شخص نابجا باشد، باز هم از سوي حاضرين در جلسه طرفداري بيشتري نسبت به شخص سؤال كننـده  

رود، گويي بخواهد در پي راهـي بـراي خـروج بگـردد، و      طلوب روي سكو راه نميسخنراني م. به خاطر نقطه نظرش، ابراز خواهد شد
يك سخنران خوب بايد با بيان پرشور موضوع و در صورت لـزوم بـا ارجـاع بـه     . دهد را براي تأكيد تكان نمي) يا قلم اشاره(بازويش 

عليرغم آن كه . ايد آغاز، ميانه و پايان داشته باشدهم چنين سخنراني ب. هاي سخنران پيشين، با شنوندگان ارتباط برقرار سازد گفته
شوند انجام سخنراني، ساده به نظر برسد، مطمئن باشيد آنهـا بـراي    كنند، موجب مي هايي كه كليه اين قوانين را رعايت مي سخنراني

قابل شنونده نقاد دانشگاهي تكرار آنان مطالب و اساليدها را در م. اند ها و اساليدها، مشكالت زيادي را پشت سر گذاشته دقت نوشته
كنند، اما همواره جايي  هاي خود را مانند يك بازيگر حفظ نمي اند، صحبت چنين ترتيب اساليدها را چندين بار تغيير داده اند، هم كرده

  .هاي جديد خودبخودي دارند براي برداشت
سخنراني يكي از مراحل تكامل هر طرح تحقيقـاتي   اهميت وضوح و شفافيت سخنراني با هدايت صحيح تحقيق برابر است ارائه

  .تواند به عنوان عاملي محرك به شمار آيد باشد، و مي مي

  تفسير

و ) Alan Pollock( اي مانند آلـن پولـوك   معدودي از نويسندگان و سخنوران انگليسي زبان، اقداماتي بيش از جراحان فرهيخته
هـاي   را در راستاي بهبود كيفيت سخنراني در مورد مطالب علمي، در همـايش  )Mary Evans( ويراستاران پزشكي مانند ماري اوانز

حضور آنان در فهرست سخنرانان يا نويسندگان، شفافيت، پويايي و جذابيت ارتباط آنها را به عنوان يك رفتار . اند جراحي انجام داده
  . هميشگي تضمين خواهد كرد

ـ  ـ ـاب نمـكت ـ ـاي ـ ـش بص ـ ـري اطالع ـ ـن) Visual Display of Quantitative Information( يـات كم  ه ادوارد تافـت ـوشت
)Edward R. Tufte (داشتن يك جلد از اين شاهكار براي هر محقق ضروري است. اثري بسيار زيباست.  


