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سید محمد بیدکی: مدرس

درس شیوه پژوهش و ارائه



ارائه کتبی و خصوصیات آن
مراحل آماده سازی ارائه کتبی

تعیین موضوع ارائه
 ارائهتهیه منابع

 اصلیاولیه متن طرح تهیه
کسب و ساماندهی اطالعات
 تولید متن اصلی
 بخشیتنظیم ساختار سه
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 استنوشتارنوعی ارائه که رسانه اصلی آن.
هم برای شکلفنی معموالً از –هرچند در مقوالت علمی ◦

.انتقال ایده استفاده می شود

یاق ارائه کننده به کمک یک زبان دارای خط و بر اساس سبک و س
.مشخص اطالعات مورد نظر خود را منتقل می کند
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(ارائه کننده حضور ندارد)است غیابی
 است قابل استناد
 است با فرصت
یفی عرصه شرح و بسط وجود دارد البته باید کنترل کمی و ک)است مشروح

(شود
 ًاست زیادتعداد مخاطبین معموال
 به ویژه در مقوالت علمی )سبک و سیاق مشخص و معموالً واحد دارد–

(فنی
 استتدریجیتاثیرگذاریش
 (    حداقل نسبت به ارائه شفاهی )است اشتباه کمتر احتمال بروز
 امکان تبادل نظر و رویارویی وجود ندارد و اساساً نوعی انتقال اطالعات

.استیکسویه
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ارائه کننده  آماده سازی مخاطب
ارائه کتبی

بیدکی: مدرس-ارائه کتبی   -روش پژوهش و ارائه  

نوشتار 
شکل 
جدول 
فرم ارائه
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بخش آغازین -1
(  متن اصلی)بخش میانی -2
بخش پایانی -3

آنچه که در این سه بخش آورده می شوود متتووای ارائوه کتبوی را 
تشکیل می دهد که هر یوک از ایون سوه بخوش اج ایوی دارد کوه 

ی مهمترین بخش همان بخش میانی یا متن اصلی است کوه بایود طو
.چند مرحله آن را تولید کرد
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تعیین موضوع1.

تهیه منابع 2.

تهیه طرح اولیه متن اصلی 3.

کسب و سازماندهی اطالعات 4.

تولید متن اصلی 5.

تنظیم ساختار سه بخشی6.
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 کارهای الزم در این مرحله عبارتند از :

مشخص کردن زمینه موضوع-الف
تدود کردن موضوع  م-ب
تعیین عنوان مناسب-ج
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آموزشی در متیط های 1.

استاد( یا با مشاوره)توسط •

غیر آموزشیدر متیط های 2.

باالترمدیریتتوسط •

سازمانخارجیا فردی •

خود ارائه کنندهبه ندرت•
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هررازیباشدشدهتعریفکامالًومتدودبایدارائهموضوع
بررسیومطالعهموردجنبهچندازمی توانراموضوعی

.دادقرار

:  عوامل موثر در تتدید موضوع
مدت ارائه ◦
سطح ارائه و ارائه کننده                                       ◦
هدف ارائه     ◦
وضع مخاطبین ◦
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...  عوامل موثر در تتدید موضوع 
می ان گستردگی زمینه موضوع ◦
خواسته های مخاطبین ◦
امکانات آماده سازی متتوای ارائه ◦
مالحظات مدیریتی◦
ارائههیستوژئوپولتیک ◦

مقطع تاریخی، متدوده جغرافیایی، عوامل سیاسی اجتماعی
◦...

بیدکی: مدرس-ارائه کتبی   -روش پژوهش و ارائه  11



مثال:
:زمینه موضوع◦

تاثیر کار با کامپیوتر بر انسان
سن؟
جنس؟
مکان؟
زمان؟
...
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ان عنوان موضوع را باید با جمله یا عبارتی حتوی االمکو
.کوتاه و گویا بیان کرد

:این جمله یا عبارت می تواند بصورت زیر باشد
 جمله گ اره ای
 جمله پرسشی
 عبارت مصدری
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جمله گ اره ای
:مثال◦

دکار با کامپیوتر ضریب هوشی کودکان را اف ایش می ده
: توجه◦

 کنداثبات آن را بایدارائه کننده!

جمله پرسشی
:مثال◦

هد؟آیا کار با کامپیوتر ضریب هوشی کودکان را کاهش می د
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عبارت مصدری

دانشگاهیدر ارائه نوع معمول ◦

:مثال◦

کانبررسی تاثیر کار با کامپیوتر بر ضریب هوشی کود

:استفاده از کلمات◦

 مطالعه ای در  ...

 در مورد  ...

 بررسی...
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و صریح گویا
و فاقد کلما ت زائد کوتاه

دارای حدود پان ده کلمه ◦
کلمه اصلی4حدود ◦

 ،و نه مبالغه آمی  صادقانهواقعی ،
 فاقد عالئم حتی االمکان

...فرمول و / کوته نویسی ◦
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تعیین موضوع1.

تهیه منابع 2.

تهیه طرح اولیه متن اصلی 3.

کسب و سازماندهی اطالعات 4.

تولید متن اصلی 5.

تنظیم ساختار سه بخشی6.
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تعداد منابع الزم؟
:وابسته به◦

سطح ارائه
ارائه کننده
 هدف ارائه
امکانات موجود

:  مثال◦
 برای گ ارش های تتصیلی

 منبع کافی7تا 3تا سطح  کارشناسی
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: شودبرای تهیه منابع کارهای زیر باید انجام 

 شناسایی منبع

 جستجو و دستیابی به منبع

 ضبط مشخصات منبع

ارزیابی منبع
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استفاده از امکاناتی مثل:

کتابخانه◦

وبشبکه جهانی ◦

متخصص افراد ◦

تولید و عرضه اطالعاتمراک  ◦
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جستجوی منابع در
کتابخانه ◦

اینترنت◦

جستجوشاخص های
شماره رده بندی منبع در کتابخانه◦

مشخصات مؤلف یا مترجم◦

عنوان منبع◦

جستجوی موضوعی◦

کلیدی مرتبط با موضوع( یا عبارت)کلمات ◦
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روش رایج  :

استفاده از کارت یا فیش منبع حاوی ◦
نام مؤلف

عنوان منبع

 مشخصات ناشر و نشر
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چهار حرف اول نام  مولف شماره سریال کارت

:عنوان منبع 

:نام مولف 

:نام مترجم 

مشخصات ناشر و نشر

:شابک  :شماره منبع 

:نوع منبع  :متل دستیابی 

سانتیمتر5/12

5/7
سانتی
متر
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و در منبع را قبل از استفاده به منظور کسب اطالع باید به دقت
.کردعین حال با سرعت ارزیابی 

 گرفتاین کار باید جنبه های زیر را در نظر برای:
 ی سند خطمقاله، کتاب، ج وه، (: فرم)نوع منبع از نظر صورت

غیرهو 
 ( مترجم و ) فنی مولف –اعتبار علمی
 سال اولین و آخرین ویراست
 اعتبار ناشر
 (کشور و شهر ) مکان ناشر
می ان ارتباط منبع با موضوع ارائه
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دقت در
منبع عنوان ◦
(و مترجم)مؤلف نام ◦

مطالعه
مقدمه◦

بررسی
مطالبفهرست ◦
(ایندکس ها)نمایه ها فهرست ◦

مطالعه
(های)فصل خالصه ◦

مرتبط با موضوع
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در مود مقاله:
مطالعه◦

چکیده یا خالصه
نتیجه گیری

در مورد منابع اینترنتی:
بیشتر دقت ل وم •

بویژه از نظر•
اصالت•
اعتبار•
دقت•
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