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  دمهـمق
ريـزي   كميتة برنامـه . دهند علمي فرصتي به نويسندگان براي معرفي كارشان در خالل يك سخنراني ده دقيقه ميمعموالً مجامع 

بازنگري كرده و آن را به جهت دادن آگاهي بـه شـنوندگان و بـرانگيختن     ،صه مقاله ارائه شده بودهمواره كار را كه بر مبناي يك خال
شـوند و كسـاني كـه در     گيري به پرسيدن سئواالتي از سخنران تشويق مـي  نتيجهشنوندگان در بخش . مباحث علمي برگزيده است

  .رات سازنده، يا طرح سئواالت مناسب نمايندزمينة مورد بحث، اطالعات خاصي دارند، موظفند اقدام به ارائه نظ

  نحوة پرسش
تر حاضر در بـين شـنوندگان را، بـراي ارائـه      طور مداوم، افراد جوان مدير برنامه به. مباحث انتقادي، منبع دانش مهم نوين است

ن را افـزايش داده و توجـه   كننـدگا  ارائه نظر در اين زمينه، آگاهي شركت. نمايد نظريات حاصل از بررسي شخصي ايشان، تشويق مي
اي  فلسـفه مـا  . مطلوب، سازنده يا مخـرب باشـد   تواند يك نظريه بسته به چگونگي طرح آن مي. دارد معطوف ميآنان را به سخنراني 

  :كنيم بنيادين را به شكل فهرستي از بايدها و نبايدها كه متعاقباً خواهد آمد، پيشنهاد مي

  بايدها
  .ايد مطمئن شويد مفهوم اطالعات را درك نمودهكنيد،  ـ پيش از آن كه نظري ارائه1
  .تر سازد نكات اصلي آن را برجستهـ سئوال را به نحوي طراحي نماييد كه اطالعات را روشن كرده يا با آن در تضاد باشد يا 2
  .ـ سئوال خود را پيشاپيش يادداشت نماييد3
  .د اقبال عمومي قرار گيردرسد مور نظر مي اي آغاز كنيد، كه به ـ بحث را به گونه4

نوشتار ذيل دستورالعمل الزم براي سخنران و حضار براي نحوة مطلوب . شود در خاتمه ارائه يك مقاله زمان كوتاهي براي پرسش و پاسخ در نظر گرفته مي

  .پرسش و پاسخ است



  ۱۳۸۹، سال ۴، شماره ۱۸نشريه جراحي ايران، دوره 

در آن، احسـاس  بايد براي شـركت   تجارب شما قرار دارد و يا به زمينة كاري شما نزديك است، صورتي كه بحث در حوزة  درـ 5
  .مسئوليت كنيد

  .تواند به صورت پرسشي مؤدبانه مطرح شود ـ به خاطر داشته باشيد، كه انتقاد مي6
  .دهيديت سخنران قرار عـ خود را در موق7
ـ در صورت تمايل از اساليدهاي ساده و كامالً مربوط به بحث استفاده كنيد اما قبالً امكانات الزم بـراي پخـش آنهـا را فـراهم     8

  .آوريد، تا از تأخير در ادامه برنامه اجتناب شود
  .ـ قوانين اجالس را بشناسيد و از آنها تبعيت كنيد9

  .مايليد تا مدت زماني كه امكان دارد، در مورد مقاله بحث كنيد ـ رئيس جلسه را پيشاپيش مطلع سازيد كه10
  .اي كه توسط سخنران مورد استفاده قرار گرفته است، احساس راحتي كنيد ـ در مورد مراجعه به اساليد ويژه11
  .ـ اهميت بحث را براي عرصه علم، سخنران و خودتان دريابيد12
  .صه مقاله خود را به طور كامل آماده كنيدـ قبل از شروع جلسه با بازنگري دقيق، خال13

  نبايدها
  .ـ بيش از سهم منصفانه خود، وقت جلسه را نگيريد1
  .ـ نظرات شخصي خود را ارائه نكنيد، بلكه تنها به صحبت در محدودة اطالعات علمي، اكتفا كنيد2
  .ـ از نظرات شخصي، براي اعتالي موقعيت خود استفاده نكنيد3
  .رفات بيش از حد، هدر ندهيدـ وقت را با تعا4
  .كننده بپرهيزيد ـ از طرح سئواالت متهم5
  .نظر خود، از طرح سئواالت پي در پي اجتناب كنيد ـ براي رسيدن به نقطه6
  .ـ از آوردن مقادير زياد اساليد خودداري نماييد7
  .مقالة ديگري ارائه نكنيد ـ8
  .يا سعي در بدنام كردن دانشمند ديگري، استفاده نكنيد هاي شخصي،  عمومي براي ابزار مخالفتاز تريبون  ـ9

  .از نظرات شخصي همكارانتان به عنوان متن جايگزين براي تداوم جلسه و يا مشاركت در آن استفاده نكنيد ـ10

  ها پاسخ به پرسش
برابـر اظهـار نظرهـاي طـوالني،     كنـد او بايـد سـخنران را در     ريزي مي ن قسمت، برنامهريز، در مورد نحوة ارائه اي معموالً برنامه

اي از مسائل را بكنيد، آمادگي ذهني در مورد ايـن   شما به عنوان سخنران، بايد خودتان فكر پاره. يا نامناسب حفظ كند و آميز توهين
  :هاي مناسبي براي شما داريم  كند، ما نيز توصيه مسئله، كفايت مي

  بايدها
  .ها را يادداشت كنيد انتقادي آنهاي  در حين طرح سئواالت، جنبهـ 1
  .سعي كنيد سئواالت را قبل از شروع جلسه، از طريق صحبت با همكاران خود و سايرين حدس بزنيدـ 2
به نفـع شـما اسـت، بنـابراين از     شود،  اي كه توسط شما ارائه مي به خاطر داشته باشيد، كه جزئيات اطالعات مربوط به مقالهـ 3

  .شنوندگان نهراسيددر بين حضور ناگهاني يك متخصص 
  .كنندگان را از نظر ظاهري، يا به اسم بشناسيد سعي كنيد كه هر يك از پرسشـ 4
  .كوتاهترين پاسخ ممكن را بدهيدـ 5
اي وابسـته،   به هر سئوال به صورت اختصاصي پاسخ دهيد و از آن به عنوان فرصتي بـراي بحـث در مـورد مسـائل حاشـيه     ـ 6

  .استفاده نكنيد
  .بريد مورد نياز شما باشد، آماده كنيد؛ اما نوع ساده آنها را انتخاب كنيد ادي اساليد را كه گمان ميتعدـ 7
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  نبايدها
  .كنندگان هدر دهيد ـ زمان را براي تشكر طوالني از سئوال1
  .كننده را تحقير نكنيد، ميزان ارزش سئوال اهميتي ندارد ـ سئوال يا سئوال2
  .ها نهراسيد ود اطالعات در برخي زمينهـ از پذيرش عدم آگاهي و نب3
  . ـ قولي مبني بر انجام تجربه پيشنهاد شده، در سال آينده ندهيد4
  .ـ از درخواست شفافيت در مورد سئوالي پيچيده نهراسيد5
  .دانيد، استفاده نكنيد ـ از زمان مربوط به سئواالت به عنوان فرصتي براي نشان دادن آن چه مي6

  1 تفسير
و پيـامي  مفيدترين بخش يك جلسة علمي، بخش سخنراني نبوده بلكه بخش مربوط به بحث ايجاد شده توسط اطالعات معموالً 

گيرنـد، مصـداق    اين مسئله به خصوص در مواردي كه اطالعات جديد يا متناقض مورد بحث قرار مـي . كند است كه سخنران ارائه مي
  .كند ، مالكي براي عرضه مطلب ارائه ميWechslerور مجموعه متمايز بايدها و نبايدهاي پروفس. يابد مي

  مترجم تفسير
اي  كنندگان و منتقدان حرفـه  سوالحضور داشته و ... مقاله يا سخنراني يا اي در جلسه ارائه  كسوتان هر رشته طور سنتي پيش به
ايد توسط ايشان فرامـوش شـده و    رائه كردهاي كه ا اغلب روش تحقيق مقاله. هنگام ارائه مقاله نبايد از ايشان هراسي داشت. هستند

نقاط ضعف موجود در مقالـه  . كنند كه خارج از حيطه نتايج و بحث است كه بايد حين پاسخ به سوال يادآوري شود  سواالتي مطرح مي
رئـيس جلسـه و   به دليل كمي وقت از پاسخ دادن طفره نرويد، مسئول تنظيم وقت . ي را مطرح نكنيدعدرا بپذيريد و قول تحقيقات ب

  .كفايت زمان پرسش و پاسخ با هيئت رئيسه است
هنگام خاتمه ارائه مقاله اگر سئوال پرسيده نشد، خوشحال نشده و غمگين شويد، به احتمال زياد به مقالة شما تـوجهي نشـده   

  ! است


