اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
معاونت پژوهش وبرنامه ريزي
گروه تحقيق وپژوهش
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دبیرخانه ی معلم پژوهنده استان

مقام معظم رهبري :دههى آينده به عنوان دههى پيشرفت و عدالت اعالم شده ،که بددون ررديدد يدك پايدهى اصدى آن
عىم؛ و گسترش و رعميق آن در کشور است ...بنابراين مسئىه ى عىدم ممدم اسدت .در بدام عىدم  ،بدد عمدده مربدو بده
رحقيق و پژوه است.
در عصري که آن را عصر ارتباطات و انفجار اطالعات مي نامند ،استفاده بهينه از ابزارهاي علمي از جمله
رايانه ،شبکه هاي اينترنتي ،تکنولوژي آموزشي و  ...نيازمند برخورداري از پشتوانه اي نيرومند به نام انديشه
و تفکر و ابزاري مطمئن به نام پژوهش بوده که بي مدد آن نمي تووان بوه درپ پيديودهي هواي مربوو بوه
انديشه هاي زمان نايل آمد.امروزه تحقيق و پژوهش يکي از ابزارهاي مهم تصميم هيري در علوم مختلف بويژه
تعليم و تربيت محسوب شده تا بدانجا که نتايج بسياري از پژوهشها تعيوين کننوده خو و جهوت يعاليوت هوا،
سرمايه هذاريهاي ملي و منطقه اي به شمار مي آيد .زندهي در عصري کوه بوه عصور دانوايي شوهرت يايتوه،
نيازمند توانايي است و آنده به آدمي ياري مي رساند تا داناي توانا باشد پژوهش و تحقيق است.
ضرورت و لزوم توجه به امر تحقيق و پژوهش و نيز نقش و تأثير آن در پيشريت و تعالي جامعه و کشوور بور
کسي پوشيده نيست .بر اين اساس همواره موضوع تحقيق و پژوهش در قالب قوانين متعودد و دسوتورالعملها و
هراميداشت هفته پژوهش و  ...مورد تأکيد قرار هريته است .پژوهش کليد دانايي است و دانايي ابزاري اسوت
براي توانايي .از همين روست که امام علي (ع) هيچ روشي را براي ترقي و پيشريت بهتر از تحقيق و پوژوهش
نمي دانند .مقام معظم رهبري نيز تحقيق و پژوهش را کليد رشد ملتها دانسته و از تحقيق کردن به عنووان يو
مجاهده مستمر علمي ياد مي کنند .انسان از لحظه اي که پاي در مدرسه زندهي مي نهد جستن براي دانستن و
دانستن براي توانستن را آغاز مي کند.
دانش جستن از ههواره تا هور که يرمايش رسول اکرم (ص) است به درستي هوياي مدرسوه زنودهي اسوت.
زندهي در عصري که به عصر دانايي شهرت يايته  ،نيازمند توانايي است و آنده به آدمي ياري مي رساند توا
داناي توانا باشد پژوهش و تحقيق است.
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* مقدمه :
نظام تعليم و تربيت در کشور ما چندي است که عنايت ويژه اي به نقش و اهميت پژوهش مبذول داشته است.
سه سطح يا  3نوع تحقيق در آموزش و پرورش شامل :
.1طرح پژوهشي

 .2مقاله پژوهشي

 .3اقدام پژوهي ) (action researchمي باشوند .کوه در

خصوص سطح سوم معلمان يا کارکنان پژوهندهي آموزش و پرورش تالش مي کنند که از طريوق پوژوهش در
کالس و محل خدمت نسبت به شناخت مسائل و بهسازي آموزش و يادهيري کوشا باشند که از جملوه اهودا
اجراي طرح هاي معلم پژوهنده مي توان موارد ذيل را بيان نمود:
 -1هسترش و تعميق يرهنگ تحقيق و پژوهش در ميان معلمان و کارکنان معلمان و کارکنان وزارت آمووزش
و پرورش
 -2يراهم ساختن زمينه هاي ارتقاء دانش و بازآموزي کارکنان آموزش و پرورش از طريق درهير کردن آنوان
با « پژوهش در عمل»
 -3مستندسازي تجربه هاي مفيد کارکنان براي استفاده ي کليه دست اندکاران آموزش و پرورش
 -4کاهش مشکالت ناشي از کاربرد يايته هاي پژوهشوي متوداول و دانشویاهي توسو معلموان و کارمنودان
آموزش وپرورش
 -5کم

به رشد استعدادهاي بالقوه دست اندرکاران آمووزش و پورورش بوه جهوت سول مسوائل آمووزش و

پرورش

* رعريف:
« اقدام پژوهي» عنواني است معادل اصطالح  Action researchکه ترجموه ي آن « عمول پوژوهش» يوا
«پژوهش در عمل» مي باشد که در اين ميان اصطالح « اقدام پژوهي» معناي مناسب و ساده توري دارد .ستوي
مي توان هفت که اين معنا ،از معادل انیليسي آن هم تا سدي رساتر است .در هور سوال اقودام پژوهوي نشوأت
هريته از عنوان مشکل يا تالش در جهت تغيير وضع موجود به سمت وضع مطلوب تر در همان محل کار اقدام
پژوه باشد.

2

* رفاوت اقدام پژوهی با ساير پژوه ها:
 -1اقدام پژوهي در محي شغلي و کاري معلم يا کارمند آموزش و پرورش اتفاق مي ايتود ( .چوون جزئوي از
کار مي باشد)
 -2هد مهم اقدام پژوهي تغيير در وضعيت موجود جهت سصول نتيجه ي مطلوب مي باشد.
 -3محقق در اقدام پژوهي خود معلم يا کارمند آموزش و پرورش مي باشد.
 -4اقدام پژوهي نسبت به تحقيقات ديیر ساده تر است.
 -5اقدام پژوهي يرآيندي است که ايراد مي توانند به راستي انجام دهند.

*چمارچوم عمل در اقدام پژوهی
 -1پژوهش در عمل « اقدام پژوهي» با انديشه پيرامون عمل آغاز مي شود .انديشهاي که مبتني بور انتقواد از
وضع موجود مي باشد .چرا دانش آموزش يا دانش آموزان در مسير يادهيري با دشواري مواجهند؟ چیونه مي
توانم وضعيت تدريس خود را بهبود بخشم؟ چیونه برخي از معلمان قادر به ارايه شکل بهتوري از تودريس در
کالس هستند؟ چرا برخي از دانش آموزان بهترا ز برخي ديیر ياد مي هيرند؟ و . . . .
اين هام آغاز براي سرکت در جهت بهبود و تغيير است ( .ساکي )5 .1333.مشوکل ،نقو  ،ضوعف و يوا هوره
کاري تا توجه محقق را جلب نکند مسأله محسوب نمي شود ( .سيف اللهي . )55.،1331.
 -2در اقدام بعدي اقدام پژوه به کنکاش در علل بروز مانع مي پردازد .در اين مرسلوه از همراهوي و خودمات
علمي همکاران خود و صاسب نظران بهوره موي بورد کوه بتوانود اطالعوات را در مسوير سول مشوکل هودايت
کند(.ساکي)5 .1333 .
 -3هام بعدي به کارهيري راه سل پيش بيني شدهاي است که در آن لحظه بهتورين راه از جنبوه هواي مختلوف
براي سل مشکل تشخي

داده شده است.

در مسير اجراي راه سل نظارت الزم از سوي کارورز (معلم) پيش بيني مي شود تا اقدام آن هونه که شايسوته
است به مرسله اجرا در آيد ( .ساکي)5 .1333 .
 -4ارزشيابي نتايج اقدام ،هام بعدي است پس از آن که اقدام پيش بيني شده در موعد مناسب خود بوه مرسلوه
اجرا در آمد آثار اين اقدام بر سل مشکل مورد ارزيابي قرار مي هيرند ( .ساکي )5 .1333 .
 -5با تشخي

نتايج ساصل از اقدام کوشش براي آغاز يعاليتي ديیر در مسير بهبود مسأله يراهم مي آيود توا

جايي که مشکل و مسأله از مسير سرکت سذ و تأثير آن در عمل به سداقل ممکن برسد( .ساکي)5 .1333.
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*گزارش اقدام پژوهی
در نوشتن هزارش اقدام پژوهي الزم است از طرح و ساختار روشن و دقيق استفاده شود ضرورت دارد محتواي
هزارش به هونه اي باشد که خوانندهان هزارش شما به درستي متوجه شوند که براي سل مشکلتان چه راهي را
طي کرديد و به چه نتيجه اي رسيديد و اهر آنان هم خواستند بتوانند راه شوما را هوام بوه هوام اداموه دهنود( .
قاسمي ،پويا)152 .1333 .

* چرخه ی اقدام پژوهی
 -1مشخ

کردن موضوع و عنوان پژوهش

 -2توصيف وضعيت موجود و تشخي

مسأله

 -3هردآوري اطالعات و شواهد دسته ي اول
 -4تجزيه و تحليل و تفسير داده ها
 -5انتخاب راه سل جديد موقتي ( بر اساس مطالعات و اطالعات علمي)
 -6اجراي طرح و راه سل جديد و نظارت بر آن
 -5هردآوري اطالعات و شواهد دسته ي دوم
 -3ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن
 -9تجديد نظر و دادن هزارش نهايي تحقيق ( اطالع رساني)
بهره هيري از مراسل نه هانه ي يوق شما را در تهيه و تنظيم هزارش نهايي اقدام پژوهي راهنمايي مي کند.

*نحوه ی نگارش گزارش نمايی اقدام پژوهی
محتوای گزارش اقدام پژوهی
عرضه هزارش مناسب آن است که به همان ترتيب که عمل کرده ايد هزارش خود را تنظيم نمائيد با ايون سوال
اين کار به صورت هاي هوناهون تهيه مي شود که در اين بخش به عنوان نمونه عناويني که مي توانيد مطورح
کنيد بيان مي هردد.

 -1عنوان ( مشدص کردن موضوع و عنوان پژوه )
انتخاب عنوان به منزله انتخاب راه و سرکتي است که با هديي معين توس اقدام پروژه پيیيري خواهود شود( .
سيف اللهي .1331 .ص  )56يعني در اين قسمت موضوع و عنوان پژوهش بايد توس پژوهنده مشخ
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شود.

ستماً بايد براي هزارش تحقيق تان ي

موضوع مناسب و تا اندازه ممکن کوتاه انتخواب کنيود م ول« راههواي

ايجاد انیيزه در دانش آموزان براي انشاء نويسي» ( قاسمي ،پويا .1333 .ص  )154و همدنوين موضووع بايود
مربو به مشکلي باشد که هم اکنون ذهن شما را درهير و در پي ريع آن هستيد.

 -2چکيده گزارش نمايی( :حداکثر يك صفحه)
چکيده هزارش در برهيرنده خالصه اي از اجزاء و يايته هاي تحقيق است .هد از اين کار به ويژه در پژوهش
هاي متداول و هسترده آهاهي يايتن سريع خواننده از محتواي هزارش است .بنابراين در ايون قسومت در چنود
سطر آن چه را که بررسي کرده ايد به اطالع خواننده مي رسانيد ( .قاسمي ،پويا)153 .1333 .
در واقع چکيده هزارش به طور خالصه مراسل تحقيق را همراه با يايته ها و ويژهي هاي هر مرسله توضيح موي
دهد .به هونه اي که خواننده با خواندن اين چکيده بتواند تصميم بیيرد آيا مي خواهد تفصيل هزارش را بخواند
يا خير ( قاسمي ،پويا .1333 .ص)153

 -3رشکر و قدردانی ( :حداکثر يك صفحه)
در اين قسمت محقق مي تواند از ايراد ،سازمانها و نهادهايي که وي را در انجام اين کار پژوهشي ياري نموده
اند تشکر و قدرداني نمايد.

 -4محتوای مطالب يا متن گزارش:
در اين قسمت کليه مراسل تحقيق از اول تا نتيجه هيري نهايي ضمن يصل بندي مطابق الیويي که به شرح ذيل
مي آيد بايد تنظيم هردد.
شماره هذاري صفحات از متن هزارش آغواز موي شوود « اولوين صوفحه ايون قسومت بوا شوماره  1مشوخ
مي شود» و صفحات قبل از اين قسمت ( چکيده و  ) . . . .با سرو الفبا به ترتيب الوف و ب و  . . . .مشوخ
مي شود  .مطالب الزم جهت مطرح شدن در قسمت محتواي هزارش به شرح زير مي باشد:

 4-1مقدمه
مقدمه شامل توضيحات کلي در مورد مسأله ،نحوه تشخي

مساله ،انیيزه اقدام پژوه از اين تحقيق و اهودا

مدنظرخواهد بود.
 توضيح کلي ابتدا در خصوص خود مسأله و پيرامون آن داده مي شود و سپس اقدام پژوه ارتبا خوود را بوامسأله بيان مي کند ( .سيف اللهي .1331 .ص )52
 -در قسمت تشخي

مسأله به اين سوال پاسخ داده مي شود که چه شد که به يکر مسوئله پوژوهش ايتاديود و

اين مسئله چه مشکلي را براي شما يا در محي کارتان ايجاد کرده بو؟ ( قاسمي ،پويا .1331 .ص )154
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 -جهت مشخ

نمودن انیيزه اقدام پژوه از تحقيق توضيح داده مي شود که عاليق و ارزش هاي ويژه شما بوه

عنوان اقدام پژوه چيست؟ در واقع در اين بخش بايد تالش کنيد نشان دهيد که به چه ارزش هايي پايبند بوديد
و عالقه مند بوديد چه ريتارها يا وضعيتي در محي کار شوما بوه وجوود آيود؟ چورا ايون وضوعيت نوامعين و
نامطلوب را نمي توانستيد تحمل کنيد؟ اهر اين وضعيت ادامه داشت از نظر شما چه اتفاق بدي ممکن بود روي
بدهد؟ ( قاسمي ،پويا .1331 .ص)254
 با توضيح در مورد اين که چه تصويري از وضع بهتر داشتيد؟ اهر وضعيت موجود تغيير کند اوضاع چیونوهخواهد شد؟ و سل شدن مشکل چه پيامدهاي خوبي به دنبال خواهد شد مي توانيد به ذکر اهدا خود از انجوام
تحقيق بپردازيد.

 4-2روصيف وضعيت موجود و رشديص مسأله
بيان مسئله شامل  :توصيف وضع موجود و اهميت و ضرورت تحقيق مي باشد.
الف – بخش اول و مهم بيان مسأله که توصيف وضع موجود است به تبيوين و توصويف و شورح کامول وضوع
موجود که از نظر محقق وضع مطلوبي است مي پردازد .در اين قسمت همه ابعاد ،زوايا ،کمبودهوا ،ضوعف هوا،
کاستي ها به ويژه مواردي که بناست تغيير يابد مورد بررسي و بحث قرار داده مي شود( .سيف اللهوي.1331 .
ص)51
در اين قسمت به خواننده هزارش خود نشان مي دهيد که مسئله چيست و دقيقاً چه موضووعي مودنظر اسوت و
سعي کنيد شواهدي ارائه دهيد تا بدين وسيله خواننده هزارش شما ،کامالً از وضعيت موجود شما آهاه شود.
و در قسمت اهميت و ضرورت تحقيق بايد نشان دهيد ،چه شواهدي نياز به پژوهش را توجيه مي نمايد.
اهميت و ضرورت تحقيق ي

نوع دياع از ارزش و اهميت کاري است که محقق انجوام موي دهود اهور محقوق

بتواند ضرورت و اهميت تحقيق خود را خيلي عالي پردازش کند .مخاطب خود را متقاعد خواهد کرد کوه کوار
او خيلي مهم است  .محقق با اين بيان اعالم مي کنند که اهر اين اقدام را صورت ندهد چه زيان هوايي خواهود
داشت و اهر به آن بپردازد چه منايعي در بر خواهد داشت ( .سيف اللهي)54 .1331 .

 4-3گردآوری اطالعات و شواهد دسته ی اول
شواهد دسته ي اول شامل توضيحات ،مدارپ ،داليل و مستندات آماري است که وضوع موجوود را بوه طوور
ملموس و عيني تبيين و بيان مي کند که از روشهاي هردآوري اطالعات مي توان بوه تکميول پرسشونامه هوا،
مصاسبه ،مشاهده و تکميل چ

ليست ها اشاره نمود.
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 پرسشنامه که از مدير  ،معلم قبلي ،اعضاء خانواده و همکالسان پرسيده مي شود که بايد اين پرسشنامه هوايمذکور از کتب علمي استخراج شده باشد و براي توزيع پرسشنامه ها بايد با والدين ،مودير و سواير همکواران
صحبت شود و مطلع باشند.
 مصاسبه که سؤاالت آن بايد از قبل تنظيم شده و هديمند باشد ،مشاهده که موضوع يا ريتار دانوش آمووز رادر کالس زير نظر مي هيريم و چ

ليست ريتار که جدولي است که مواردي دارد که براساس مباني نظري و

علمي مي باشد
به عنوان م ال « اقدام پژوهي که ادعا کرده دانش آموزان در مبحث م ل ات درس رياضي بسيار ضعيف هستند.
براي تکميل اسناد و شواهد خود از دانش آموزان امتحاني در خصوص همين مبحث به عمل مي آورد و نمرات
آنان را ثبت مي کند .براي اين نمرات جدول يراواني مربو به توزيع نمرات آنها را تنظيم و نمودار ستوني يا
ميله اي آن رسم مي هردد .و اهر اقدام پژوه ادعا کرد که دانش آموزي اختالالت ريتاري يا پرخاشویري دارد
بايد چ

ليست ريتار تنظيم و موارد را استخراج نمايد.

 4-4رجزيه و رحىيل و رفسير داده ها
در مرسله ي تجزيه و تحليل محقق تالش مي کند تا راه سل هاي ممکن براي سل مسأله را پيدا کند و مي توان
هفت تجزيه و تحليل همان تفسير داده هاست.
( به عبارت ديیر) اين جا بايد راه هاي ممکن را که به دست آورده ايد توضيح دهيد  .در ايون بخوش راه هواي
مختلف مي تواند طرح هردد.
اهر اطالعات منطقي دقيق و متناسب با اهدا جمع آوري شده باشد .مي تواند از آن راه سل هايي براي مسأله
استخراج کرد و محقق پس از بررسي و تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات يهرستي از راه سل ها تنظيم و آنهوا
را در بخش پاياني هزارش مي کند .راه سل هاهي انجام ي
اعمال و هاهي تنها ي

راه سل است و هاهي ي

عمل موردي است و هاهي انجام مجموعوه اي از

طرح و برنامه ابتکاري (سيف اللهي)92 .1331 .

 4-5انتدام راه حل جديد موقتی (اين انتدام پي شنمادی و براساس مطالعات و اطالعات عىمی است).
راه سل مهمترين بخش ي

اقدام پژوهي است چرا که اثر مويقيت آميزي که يکبار توانسته است خود را نشان

دهد اعتبار و کارآيي آن را با درصد استمال باال به اثبات رسانده است ( .سيف اللهي)96 .1331 .
مرسله انتخاب راه سل بخشي از اقدام پژوهي است که در آن محقق از بين راه سل هايي که يهرست کرده است
بعضي را با داليل و توجيه کايي انتخاب و بعضي را کنار بیذارد اين راه سل ها يا به طور مستقيم از منابع بوه
دست آمده و يا با بررسي و مطالعه و تجزيه و تحليل منابع ذهن محقق به ابداع آن هدايت شوده اسوت در هور
صورت در اين جا وقت انتخاب راه سل مناسب و اثر بخشي است راه سل هايي که تاکنون به دست آمده معلوم
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نيست تا چه سد اثر بخش خواهد بود .به همين دليل بايد داليل اثر بخشي آن را به طوور مشوروح ذکور کنود( .
سيف اللهي)95 ،1331 ،
اهر راه سل تنها ي

راه است و همين ي

مورد از بررسي اطالعات به دست آمده است علل اثور بخشوي راه

سل مورد نظر بايد در هزارش اقدام پژوهي شرح داده شود( .سيف اللهي)99 ،1331 ،

 – 4 -6اجرای طرح و راه حل جديد و نظارت بر آن
در اين قسمت بيان مي کنيد که چه کرديد؟ راه سل پيشنهادي را چیونه به مرسله اجرا درآورديد؟ ايا راه سول
بي دردسر و آساني بود؟ آيا يق ي

راه را امتحان کرديد يا چندين راه پي در پي را آزموديد؟ ايا در نيمهي

راه عقدهتان را عوض
کرديد؟ سرانجام چه شد؟  ...هميشه به ياد داشته باشيد که خواننده شما چيزي از کارهاي شما نمي داند هر چوه
روشنتر و دقيقتر ،جريان کارتان را توضيح دهيد به همان اندازه از کار شما مطلع خواهد شود( .قاسومي پويوا،
)155 ،1333
جهت بهبود يرايند اجراي راه سل در طول کاربر اجراي آن نظارت دقيق داشته باشيد و تغييرات و تعديل هواي
الزم در طول اجراي راه سل را در آن به وجود آورده و شيوه نظارت و تغييرات استمالي را به طوور کامول در
هزارش خود شرح دهيد.

 -4 -7گردآوری اطالعات و شواهد دسته ی دوم
شواهد دو دنباله نتيجههيري است با اين تفاوت که در آن وضعيت مطلوب که با جمالت کلي و توصيفي شورح
داده شده است با اعداد و ارقام و با مدارپ و اسناد و داليل و شواهد عيني و مستند و قابل سنجش نشوان داده
مي شود.
بهتر است هزارش شواهد دسته ي دوم به هونه اي تهيه و تنظيم شوود کوه اطالعوات آن قابول تطبيوق و قابول
مقايسه با شواهد دسته ي اول باشد .به عنوان م ال اهر شواهد دسته ي اول نمرات درس دانوش آمووزان يو
کالس در درس رياضي را به صورت جدول يا نمودار نشان مي دهد در شواهد دسته ي دوم نيز نمرات درسوي
آن ها در همان درس و به صورت جدول يا نمودار نشان داده شوند توا خواننوده مطلوب بوه راستوي بتوانود دو
وضعيت موجود و مطلوب را با هم مقايسه کند.

 -4 -8ارزشيابی رأثير اقدام جديد و رعيين اعتبار آن
محقق بايد تالش کند تا هميشه براي ارزيابي راه سلي که به نظرش آمده است از صواسب نظوران ،اهول يون و
ايراد با تجربه نظرخواهي کند و با ارائه راه سل يا راه سل ها به ايراد يوق آن ها را به نقد و بررسي هذاشوته و
نظرات مفيد آن ها را جويا و بر مبناي آن به تغيير و اصالح راه سل خود بپردازد.
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اعتباربخشي به راه سل يعني تضمين اين که شما صوحنه سوازي نکورده ايود و آن چوه مويهوييود و هوزارش
ميدهيد موثق و مطمئن است (قاسمي پويا.)155 ،1333 ،
در اين قسمت بايد بيان کنيد که چیونه تأثير خودتان را ارزيابي کرديد؟ اعتبار کارهواي انجوام شوده و نتوايج
ساصل را از چه منبعي به دست آوردهايد؟ آيا همکارانتان بود؟ آيا ناظر کار داشتيد؟ چه کسواني از کوار شوما
خرده هريتند و انتقاد کردند؟ و در نهايت اين که شواهد اين اعتباريابي يا اعتباربخشويهوا را کجوا مويتووانيم
مالسظه کنيم.

 -4 -9رجديدنظر و دادن گزارش نمايی رحقيق (اطالع رسانی)
در اين مرسله مشخ

ميشود که وضع موجود بهبود يايته يا مسئله ريع شده است يا خير .آن چه در نتيجوه-

هيري مهم است ايجاد تغيير مطلوب است و اعتبار اصلي پژوهش در تغييري است که در جهت بهبودي ساصول
مي شود نه مقدار اين تغيير در تجديدنظر و نتيجه هيري به نکات زير بايد توجه کرد:
الف) توصيف دقيق وضع مطلوب با همه زوايا و ابعاد و جهات به هونهاي که خواننده هزارش کامالً قانع شوود
که وضع موجود تغير يايته و به وضعيت بهتري تبديل شده است.
ب) در همين خصوص به نتايج کار محققان ديیر هم اشاره شود تا جايي که ممکن است به هزارش يعاليوت آن
ها هم با توجه به تغيراتي که ايجاد کردهاند و نتايجي که به دست آوردهاند پرداخته شود.
ج) سعي شود با عنايت به بخش توصيف وضعيت موجود (بيان مسئله) در مقابل هر وضعيتي که از آن هوزارش
شده است وضعيتي هم از وضع مطلوب هزارش شود( .سيف اللهي)1331،115 ،

 -4 -11بد پايانی
در بخش پاياني ميتوانيد با مطرح کردن مطالوب و سوؤاالتي بوه شورح زيور بوه هوزارش خوود پايوان دهيود:
اين پژوهش چه تأثيري بر کارهاي شما هذاشت؟ آيا تصميم داريد اين پژوهش را ادامه دهيد و اين بار مسوئله
ديیري مطرح کنيد؟ چه پيشنهادها يا رهنمودهايي براي مخاطبان خود يا همکارانتان که در اين زمينوه يعاليوت
مي کنند داريد؟
بدين ترتيب مي توانيد هزارشي يراهم آوريد که نشان دهندهي تالش شما در سل مسائلي است کوه در محوي
کارتان با آن مواجه بوده ايد.

 -5منابع
الزم است ارجاعها و منابع را که عيناً بدون دستکاري وارد هزارش مي کنيد بوه صوورت خالصوه در انتهواي
متن در ميان پرانتز به شکل زير بنويسيد.
9

(نام خانوادهي نويسنده ،سال نشر ،شماره صفحه) و سپس مشخصوات کامول آن را در منوابع و مأخوذ پايواني
هزارش بنويسيد که معموالً منابع يارسي را در پايان هزارش به صورت ذيل معريي مي نمايند:
نام خانوادهي نويسنده ،نام ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،ناشر ،محل نشر ،تاريخ انتشار ،نوبت چاپ ،شماره جلد.
در معريي کتابهايي که ترجمه مي باشند به صورت ذيل عمل مي هردد:
نام خانوادهي نويسنده ،نام ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،ناشر ،محل نشر ،تاريخ انتشار ،نوبت چاپ ،شماره جلود و
در خصوص استفاده از سايت ها به صورت ذيل عمل مي کنيبم:
آدرس کامل سايت  ،نام و نام خانوادهي نويسنده ،تاريخ و ساعت ورود به سوايت از طور کواربر يوا تواريخ
انتشار مقاله ،تاريخ به روز رساني

 -6پيوست ها
در اين مرسله اهر جدول ،پرسشنامه ،نمودار و  ...داشته ايد مي آوريد و اهر جداول يوا شوکل هوا را از جوايي
هريته ايد در زير آن ها منبع اصلي را ذکر مي کنيد.
بدين ترتيب ميتوانيد هزارشي يراهم آوريد که نشان دهنده تالش شما در سول مسوائلي اسوت کوه در محوي
کارتان با آن مواجه بوديد به ياد داشته باشيد اين شکل از هزارش به صوورت يو

نمونوه جهوت نشوان دادن

ساختار کلي هزارش مطرح شده است و شما ميتوانيد به سليقه خودتان و به تناسب موضوع پژوهش تغييرهاي
الزم را انجام دهيد.
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