
مرجع شناسی و روش تحقیق



سواالت تحقیق

-میضرورتاصلاساسبروندزمیجرقههشگروپژهنذدركهستاپرسشی•

.نمودتحقیقآنبهراجعویافتآنبرایپاسخیبایست

سایریهایافتهبامقایسهدروتحقیقپیشینهبهتوجهباتحقیقپرسشگیزتا•

دمیشوهفهمیدانهشگروپژ

تمطالعاندرودرشوندكهتحقیقمسئلةرظهوزسامینهزنندامیتوییهاپرسش•

اطالعاتنكهآیاوباشنددهیافتكردرمتناقضهاییخپاسیاهماندبیپاسخقبلی

پاسخییافتدرمندزنیاده،بونایافتهمنظاومبهموشفتهآه،شددادههایپاسخ

.باشدجدید



سواالت تحقیق   

چه”لماتكازمعموالسوالهاگونهدراین:توصیفیسواالت
.شودمیاستفاده“استچگونهوچیست،باشد،می
است؟ودهبچگونهایراندرصنعتتاریخیگسترش:مثال

یادورابطهچگونگیسواالت،ایندر:ایرابطهسواالت
.میگیردقرارنظرموردموضوعچند
دارد؟دوجونوشتاریسبکومحیطبینایرابطهچه:مثال

ررسیبموضوعاتتفاوتسوالهاایندر:تفاوتیسواالت
.میشود
مانآلوایراندرپژوهشهایشیوهمیانتفاوتیچه:مثال
دارد؟وجود

معلولیوعلترابطهسوالهاایندر:معلولیوعلتسواالت
.میشودبررسیموضوعاتبین

رسیفاادبدرعربیواژگاننفوذباعثعواملیچه:مثال
است؟شده





هدف تحقیق

اصلى از آنجا كه پژوهش علمى با ظهور مسئله یا مجهولى در ذهن محقق شروع مى شود، هدف

.  استراى آن كردن آن مجهول و به  عبارتى حل مسئله و پاسخ یافتن بمعلوم تحقیق علمى را 

اهداف اصلی ( الف

ه مشخص به مسألة تحقیق است كپاسخ واقعمسألة پژوهش مشتق می شود و در از اصلی هدف 

.میكندچه چیزی را دنبال پژوهش میكند 

اهداف فرعی ( ب

رای تهیه و راهنمایی بو میتوان آنها رامیگیرنداهداف فرعی تحقیق، از اهداف كلی آن نشئت 

.استتدوین ابزار گردآوری اطالعات 



روشهای جمع آوری اطالعات

:مشاهده-1

میثبتومالحظههاپدیدهواشیا،زندهموجوداتمشخصاتورفتارمشاهدهدر
فردگفتارورفتاریاویژهحادثهبروزجوانبتمامدقیقثبتمشاهدهازمنظور.گردد

می(خاصابزارازگرفتنكمک)ادراكیهایراهسایریاوحواسراهازافرادیا
.باشد

زیاد در زمان اطالعات، قابل اعتماد بودن، كسب موضوعامكان بررسی جزئیات : مزایا
.كوتاه

روندبردتوانمیاوشخصیتمایالتوییتوانامیزان،گرمشاهدهحضور:معایب
موثراطالعاتآوریگردروشونوعبرمحیطیعوامل.باشدتاثیرگذارمشاهده
.استهزینهپروگیروقتزیادهاینمونهبرای.است



مصاحبه-2

به های جمع آوری اطالعات است كه در آناندیشیده مصاحبه یكی از روش 
نكته . آنان پرسش می شودزاحضوری از افراد یا گروهی غیر یاصورت حضوری 

.و تعیین شده استشده مهم آن است كه سواالت مصاحبه از پیش 

انجام مصاحبهموردنكات مهم در 

شوندهبا زبان شخص مصاحبه تكلم -
ندادن تمایالت شخصی مصاحبه گردخالت -
شرایط یكسان برای همهایجاد -
از دستگاه ضبط صداه دهنگام استفاه درزكسب اجا-
اعتماد مصاحبه شوندهجلب -
اجتماعی افرادموقعیت ومقام رعایت -
توضیحات كافی قبل از شروع مصاحبهبیان -



نامهپرسشتهیه -3

ن گردیده شامل دسته ای از پرسش هاست كه برطبق اصول خاصی تدویپرسشنامه 
جواب خود ص افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیه باست و به صورت كتبی 

.  آن می نویسددر راها 

ی را كه پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخ: پرسش نامه باز
وضیح مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه ت

. دهد

خ انتخاب شده برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاس: پرسش نامه بسته
.اسخ بگزیندعنوان پبه رااست كه فرد پاسخ دهنده باید یكی از آنها 



پرسشنامهمزایای 

شخصیتاثیر بنابراین عدم كننده، مصاحبه ص خشنیاز به عدم * 
و ارزانساده * 
طبقه بندی و تجزیه و تحلیلسادگی * 
افرادهویتماندنپاسخ ها بواسطه محرمانه یشتر بدقت * 
تكمیلزمان در شرایطبودن یكسان * 

پرسشنامهمعایب 

قابلیت استفاده برای بی سوادانعدم * 
نكردن مفهوم سوالدرک * 
ارائه تصویر كاذب توسط فرد از خودامكان * 



یا اسنادیروش كتابخانه ای -4

دهماننچاپیاسنادهمه)مدارکواسنادبهمراجعهبامحققروشایندر

اهنامه ها،مهفته نامه ها،روزنامه ها،مجالت ،فرهنگ نامه ها،دایره المعارف ها،كتاب،

(...متونعلمی،همایش هایشده،كتاب هایچاپمصاحبه هایلغت نامه ها،

.میكندآوریجمعراخودنظرمورداطالعات

راخودیازنموردومهممطالبقبل،ازشدهشناساییمنابعبهمراجعهبامحقق

. نویسدمیاستفاده،موردمنبعمشخصاتدقیقذكرباتحقیقفیش هایدر

مناسبیدسته بندباتحقیقدومفصلدرفیش ها،درشدهجمع آوریاطالعات

.می شوندثبتمنطقیو



:شوندیم می كتابخانه ها از نظر دسترسی محقق به منابع به سه گروه تقس

فسه ها رفت محقق می تواند آزادانه میان قدر آنها كه « كتابخانه های باز»-1
را دهد و كتاب مورد نظر خودبررسی قرار و آمد كند، كتاب ها را مورد 

.انتخاب كند

تقیم به منابع كه درآن ها محقق امكان دسترسی مس« كتابخانه های بسته»-2
. را ندارد و باید تمام تقاضا های خود را به كتابدار تحویل دهد

ستقیم در كه درآن ها بخشی از منابع به طور م« كتابخانه های نیمه باز»-3
.تدسترس  محقق قرار دارد  و قسمتی دیگر در اختیار كتابداران اس



(fiche)فیش تعریف 

اصطالحردواست(برگه)معناىبهفارسىزباندروفرانسوىاىواژهفیش
والعاتمطچكیدهكهاستاىاندازهیکوشكلیکهاىبرگهمعناىبه

كوتاهزمانىدروآسانىبهبتوانتاشودمىیادداشتآندرتحقیقاتگزیده
.جستبهرهآنهاازمنظموخاصاسلوبىباو

فیشجنس
بودخواهدهمیشگىغالبا  هافیشبامحققانتماسوارتباطسویکازچون

رایادىزحجمكهباشداىگونهبهنبایدفیشهاضخامتدیگرسوىازو
تاشودمىانتخاب(ضخیمكاغذ)ازمعموال  هافیشجنسرواینازدربرگیرد

ازدرنتیجهوباشددربرداشتهرابودنحجمكموبودنمقاومنسبىویژگىدو
دراهآندادنقراروشودجلوگیرىمكررمراجعاتدرهابرگهاستهالک

.پذیردصورتآسانىبهمخصوصدانِبرگه



حقق بستگى مو سلیقه كار و نوع فیش ها معموال  به موضوع تحقیق اندازه 

(  10*15)( 7.5*12.5( )7*10)دارد ولى غالبا  از اندازه هاى استاندارد 

ندازه استفاده مى شود كه از میان آن ها اسانتیمتر ( 15*20)و ( 12*20)

. سانتى متر رایج تر است( 10*15)

ا و استفاده شایان ذكر است كه براى تنظیم و طبقه بندى آسان فیش ه

كى از اندازه اندازه فیش ها باید یكسان باشند و یآنها از و سریع صحیح 

.ودهاى استاندارد مذكور ـ به ویژه اندازه رایج ـ به كار گرفته ش

اندازه فیش ها











شكل هاى فیش بردارى

مستقیمنقل-1

عالمتوگویندمىرامأخذىیاكتابهاىعبارتعینچسباندنیاانتقال
هاىارتعبمستقیمنقلبراى.كردانتخاب(م)حرفتوانمىراآناختصارى

رذككاملطوربهراآنمأخذودهندمىقرار«...»گیومهداخلدررامأخذ
.نشودمحسوبعلمیسرقتتاكنندمى

ترجمه-2

ونامندمىدیگرزبانبهرامأخذىیاكتابهاىعبارتمستقیمنقل
.برگـزیدآناختصارىعالمـتعنوانبهتوانمىرا(ت)حرف



تلخیص-3

بهواصلىانزببهراآنمانندوكتابمطالبوگزیدهفشردهثبتویادداشت
یا(تلخیص)باشدآنمحتواىمهممطالبواساسىاصولبیانگركهاىگونه

بهوانتمىرا(خ)حرفوگویندمى(نویسىچكیده)یاو(بردارىخالصه)
.كردانتخابآناختصارىعالمتعنوان

دقتولخیصتصحتحفظبارادیگرزبانبهآنمانندوكتابتلخیص:نكته
متعالعنوانبهرا(خت)حروفتوانمىونامندمى(ترجمهخالصه)ترجمه

.برگزیدآناختصارى

شخصىیادداشت-4

نویسیشفشخصفكرگنجینهازكهراشخصىنظریاتومطالبنوشتن
عالمتعنوانبهرا(ش)حرفتوانمىونامندمىاستكردهتراوش

.برگزیدآناختصارى



فیش بردارىو نكات اصول 

روىعىفرمطالبنوشتنازوشودخالصهبایدطوالنىومفصّلمطالب-1
دىمتعدهاىفیشبهسویکازصورتایندرزیراگرددخوددارىفیش

گیرتوقفرعىوجزئىمطالبخواندندیگرسوىازوشدخواهیمنیازمند
.بودخواهد

نویسىبازیگذارى،عالمتنویسى،درستقواعدوویرایشونگارشآیین-2
.شودرعایتهافیشنوشتنهنگامدرنویسىخواناكمدستیا
نظرردفیشطرفچهاردرمتر،سانتىیکتانیمحدودفاصله،مقدارى-3

بینازفیشمطالبوعناوینهابرگهپارگىیاوزمانمروراثردرتاشودگرفته
.گرددواردآنحاشیهدرماندهجابهضروریِهاىنكتهونرود
به(ریزوکنقلم)بامطالبنوشتنوفیش(صفحهتمام)ازكاملاستفاده-4

.داشتخواهدارمغانبهرابرگهاندكىتعدادكارگیرى
سایشراثدرزیرانشودنوشته(مداد)باآنمطالبوفیشمتناستبهتر-5

.رفتخواهندبینازیاشدهدرهمفیشمطالبآنمانندودست


