گزارش شفاهي پاياننامه
مقدمه
بدون شک انجام يک پروژه تحقيقاتي يکي از مهمترري بش

هرا ووره ممرشزش يرک وانيرجش

تحصيالت تکميلي است .بر همي منشال شايد بتشان جلسه وفاع از پاياننامره را از بيراو مانردنيتري
خاطرات وانيجش از ووران تحصيل وانست .خاطرها که خشب يا بد به راحتي فرامشش نميششو پس
چه بهتر که سعي کنيم اي خاطره از نشع خشب باشد.
گزارش شفاهي پايان نامه:
گزارش شفاهي رايجتري روش وفاع از پاياننامه است که ور من چندي هدف ونبال ميششو.
اعالم نتايج تحقيق جهت کسب نظر واوران ور مشرو تحقيق انجام شده و ارزشيابي من و هم چني
اعالم نتايج تحقيق به کساني که به نتايج به وست ممده نياز واشته تا براسا س من بتشانند به حل
ميکالت و معضالت مشجشو بپروازند؛ عمدهتري اهداف اي گزارش را تيکيل ميوهند.
زبان مشرو استفاوه ور ارائه گزارش شفاهي بايد برا

مستمعي و واوران حاضر ور جلسه قابل

ورک باشد .ور بسيار از مشارو وانيجشياني که هنشز به مرحله وفاع از پاياننامه نرسيدهاند نيز
جهت اطالع از فرايند ارائه گزارش پاياني ور جلسه وفاع حضشر وارند ،به همي وليل بهتر است
سشنراني به گشنها ارائه ششو که ضم تامي اهداف وانيجش ارائه کننده و اساتيد راهنما و مياور
و

که مسئشليت علمي نتايج را بر عهده وارند؛ جلسه از ماهيت ممشزشي مناسبي نيز برخشروار

گروو .به عالوه يک گزارش خشب گزارشي است که ور من ور زماني کشتاه مطالب مفيد به
شنشندگان ارائه ششو  .ور اي گزارش بايد يافتهها اصلي و برجسته تحقيق ارائه ششند .به همي
منظشر تدوي خالصها
ميباشد .نگارش اي

از پاياننامه جهت ارائه بهتر و هم چني

ارائه به هيئت واوران ضرور

خالصه مشجب ميششو واوران ور يک نگاه اجمالي با کليات انجام شده ور

فرايند تحقيق مشنا ششند  .اي کار امکان ارزشيابي وقيقتر از تحقيق را مهيا خشاهد نمشو.اي خالصه
ور حقيقت بدنه مت سشنراني وانيجش ور جلسه وفاع ميباشد .همچني پيينهاو ميششو ور صشرت
حضشر وانيجشيان و مهماناني که تشسط محقق و يا وانيکده محل تحصيل وعشت شدهاند خالصها
از پاياننامه ور  2-3صفحه تدارک ويدهششو.
ور هر حال بايد بشاطر واشت که شرح وتفصيل يافتهها تحقيق ور قالب سشنراني به جملرهپرواز
مناسب ،انيا و رعايت اصشل صحيح ميي نگارش نياز وارو .عدم رعايت اصشل ور تهيه مت سشنراني
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مشجب ارائه يک سشنراني پرييان و مبهم شده و تمرامي تالشهرا محقرق ور ارائره نترايج تحقيرق
بيحاصل خشاهد ماند .
مشارو که ثبت منها ور چکيده تحقيق الزامي ميباشد :
مسئشلي هر وانيکده با تشجه به مقطع و رشته تحصيلي وانيجشياني که ملزم به ارائه پاياننامه جهت
اتمام ووره تحصيلي خشو هستند؛ قشانيني جهت تدوي چکيده تحقيق وضع مينمايند .البته من چه
مسلم است ثبت مشارو زير ور چکيده پاياننامه صرفنظر از رشته و مقطع تحصيلي وانيجش الزامي
ميباشد :
 عنشان تحقيق نام وانيجش و اساتيد راهنما و مياور خالصه بيان مسئله و ضرورت اجرا تحقيق -اهداف کلي و ويژه (ثبت اهداف کاربرو

ور ميي

نامه اجرايي تدوي

چکيده برخي از

وانيکدهها الزامي ميباشد و وانيجش مشظف به ثبت اهداف کاربرو ميباشد )
 فرضيات و سشاالت تحقيق که بر اساس اهداف تدوي شدهباشند تعاريف علمي و عملي واژهها مشجشو ور عنشان و اهداف مرور بر حداقل سه مطالعه ميابه با مشضشع اصلي تحقيق که ور واخل و يا خارج از کيشرانجام شدهباشند
 محيط ،جامعه و نمشنه تحقيق روش نمشنهگير -تعريف ابزار پژوه

به طشر کامل و شيشه تعيي روايي و پايايي ابزار

 روش جمع مور اطالعات و تجزيه و تحليل منها ارائه نتايج بر اساس اهداف تحقيق به همراه تحليل وانيجش از يافتهها تحقيق خشو و ارائهاستناوها مناسب مشافق و يا مشالف يافتهها اصلي پژوه
 ارائه پيينهاوات بر اساس يافتهها ارائه محدوويت ها احتمالي پژوه نتيجهگير نهايي و پاسخ به فرضيات تحقيق و هم چني استدالل ور مشرو قدرت تعميم يافتههااز نمشنه به جامعه
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ثبت نتايج ور خالصه تهيه شده ميتشاند به صشرت انيايي و يا تهيه جدول و نمشوار باشد .ور هر
صشرت جهت ارائه شفاهي نتايج ور جلسه وفاع ،تهيه نتايج به صشرت نمشوار و جدول ضرور به
نظر ميرسد  .ور حي ارائه شفاهي اي

چکيده -با تشجه به من که از قبل ور اختيار اساتيد راهنما،

مياور و واوران قرار واوه شدهاست – ارائه مطالب به صشرت خالصهتر از مت تهيه شده سبب تشجه
بييتر مشاطبان ور حي ارائه گرويده و جلسه به صشرت مطلشبتر اواره خشاهد شد .
جهت ارائه هر چه بهتر مت سشنراني ور جلسه وفاع رعايت نکات زير به وسيله وانيجش ارائه
کننده پيينهاو ميگروو:
بازويد از محل ارائه وفاع و مشنايي با مشتصات فيزيکي محل ارائه نظير نشرپرواز  ،محل وقيق
قرار گرفت

ور پيت تريبشن و نحشه برقرار

تماس چيمي با مشاطبان جهت همراهي هر چه

بييتر ذهني مشاطبان با سشنران و تشمي فاصله مناسب صشرت با بلندگش جهت تنظيم مناسب صدا
مشجب افزاي

اعتماو به نفس وانيجش شده و ارائه را برا و مسانتر خشاهد نمشو.

پيينهاو ميششو پس از بازويد از محل و اطمينان از مناسب بشون من جهت ارائه وفاع ،ور
برگههايي با اندازهها مناسب ،زمان و مکان ارائه وفاع از پاياننامه ،عنشان من ،اسامي وانيجش و
استاو و يا اساتيد راهنما و ور برخي از مشارو حتي اسامي اساتيد مياور ثبت شده و با فاصله زماني
مناسب از جلسه وفاع (يک هفته تا سه روز قبل از برگزار جلسه وفاع) ور تابلش ها

اعالنات

وانيکده نصب گروو.
هماهنگي قبلي با مسئشل تاسيسات و وسايل سمعي و بصر

محل وفاع جهت مشنا شدن با

عملکرو هر يک از وسايلي که بايد ور روز وفاع مشرو استفاوه قرار گيرو مانند پروژکتشر ،لپتاپ و
يا کامپيشتر جهت ارائه هر چه بهتر به وانيجش کمک خشاهد نمشو .بهتر است وانيجش ور مشرو نحشه
ارائه خشو ور صشرت قطع برق پي

بينيها الزم را به عمل موروه باشد.

تشصيه مي ششو وانيجشيان از مماوگي ذهني کافي جهت ارائه سشنراني بدون وابستگي به مت
تهيه شده برخشروار باشند .بديهي است خشاندن تمامي مطالب از رو مت  ،امکان برقرار ارتباط
مناسب با مشاطبان را کاه
ياو واشت که برقرار
افزاي

واوه و ور برخي از مشارو مشجب قطع اي ارتباط خشاهد شد  .بايد به

تماس چيمي با مشاطبي

يکي از شيشهها

بسيار مشثر ور جلب نظر و

تشجه مستمعي خشاهد بشو.
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پيينهاو ميششو نکات مهم و کليد و يا تصاوير ور ارتباط با مشضشع تحقيق با استفاوه از
نرمافزار  Power Pointتهيه شده و ور جلسه به نماي

ورميد .بهتر است اساليدهايي که به اي

طريق تهيه ميششند تا حد امکان ساوه بشوه و ور تهيه منها نکات زير رعايت ششند.
 استفاوه از چهارچشب يکسان ور کليه اساليدها وقت به ترکيب رنگها زمينه و حروف (به عنشان مثال استفاوه از حروف سفيد يا زرو ورزمينه مبي يا سرمها يک انتشاب ايم است).
 گنجاندن حداکثر هيت خط مت ور هر اساليد استفاوه از تصاوير فقط ور صشرت نيازور هر حال تعداو اساليدها (با تشجه به ور نظر گرفت متشسط زمان يک وقيقه برا نماي

و

تشضيح هر اساليد و يا  6اساليد ور هر وه وقيقه) بايد با زمان اختصاص واوه شده برا سشنراني
تناسب واشتهباشد.
ارائه سشال اصلي تحقيق ور ابتدا مقدمه به نحش که تشجه مستمعي را به ضرورت اجرا
تحقيق جلب نمايد سبب تشجه و همراهي ذهني منان با سشنران تا پايان زمان ارائه سشنراني
ميششو .ارائه جمالت به صشرت کشتاه و اجتناب از حاشيهها بيمشرو و بدون ارتباط به مشضشع
پژوه

بر جذابيتها سشنراني خشاهد افزوو.

معمشالً ارائه يک پاياننامه حدوو سي وقيقه به طشل ميانجامد .همراه واشت ذه شنشندگان ور
طشل اي مدت فقط از طريق ارائه يک سشنراني جذاب ،تغييرات بجا و اصشلي ور شيشه ارائه مطالب،
اجتناب از تُ

صدا

يکنشاخت و کسالت بار و استفاوه مناسب و بجا از وسايل سمعي و بصر

امکانپذير خشاهدبشو.
پس از اتمام سشنراني وانيجش ،نشبت طرح پرس

ها واوران و سپس ساير حاضران ميباشد.

تشجه وقيق سشنران به سشاالت فرو مطرحکننده پرس

 ،اجتناب از قطع کرون صحبت و ،

ياوواشت بروار از نکات مهم سشال به منظشر پييگير از فرامشش شدن بشيي از من ور حي
ارائه پاسخ و واون پاسخها قانعکننده به وور از هيجان سبب ميششو تا واوران نيز بر تشانمند و
تسلط محقق بر فرايند تحقيقاتي انجام شده صحه بگذارند .پاسخ به سشاالت بايد واضح ،وقيق و
روش بشوه و بر اساس بدنه سشال ارائه گروو .وستپاچگي ور حي پاسخ واون ،طفره رفت از ارائه
پاسخ وقيق به سشال مطرح شده ،بروز هيجان و اضطراب زياو و ور اغلب مشارو کاذب معمشال" به
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عنشان عدم تسلط کافي محقق بر مشضشع تحقيق ،فرايند انجام شده و يا ناتشاني و ور اواره جلسه
تلقي ميگروو.
اعالم تيکر از اساتيد راهنما و مياور پاياننامه و هيئت واوران که با مطالعه پاياننامه و طرح
سشاالت خشو که قطعا سبب ارتقائ علمي پاياننامه خشاهد شد ،نيانگر بلشغ فکر

و اجتماعي

وانيجش خشاهدبشو.
گرومور و تنظيم:
وکتر رسشل تبر
عزت پارياو
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
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