
روش تحقيق و مقاله نويسي

صادقارائهازمحمد



:بعد از این درس باید بتوانید

اهمیت یادداشت برداری را درک کنید.

اجزای فیش تحقیق را بشناسید.

آثار تندخوانی را بدانید.

هدف از مطالعه انتقادی را بیان کنید.

فیش نویسی با ابزارهای نوین را تبیین نمایید.

 برنامهOneNote را کابردی استفاده نمایید.

6
درس

ششمدرس  

یادداشت برداری؟چرا 



یادداشت برداری اطالعات

(لهصلی  الله علیه و آ)پیامبر اکرم 
قیدوا العلم بالکتابة

.دانش را با نوشتن در بند کنید

( علیه  السالم)امام صادق 
اکتبوا فانّکم التحفظون حتی تکتبوا

.یدزیرا تا ننویسید نمی توانید حفظ کن! بنویسید

اهمیت



یادداشت برداری اطالعات
ضرورت فیش برداری

و نیرا   ایمر مراا  اولیره است و برای اجررای نقشره بره نقشه ساختمان تحقیق به منزله طرح •

.بدون آن اجرای نقشه امکان پذمر نیست

آنهرا البته بعد ا  تهیه ماا  اولیه مهایت بکایگیری مناسب مراا  و پرر ا و و تحلیر  و تر یرب•

.بریسی خااهد شدجلسات بعدی نیز  ی اجرای مافق نقشه بسیای مؤثر می باشد  ه  ی 



هدف از یادداشت برداری

بعرونویسی و در اختیار داشتن اطالعات موجود در منا

اتفراهم شدن شرایط طبقه بندی جدید اطالع

ثبت هر یک از واحدهای اطالعات در برگه های جداگانه

ی فیش تحقیقات



تعریف فیش

تحقیقاتی فیش 

وان هم اندازه که حداقل یک طرف آنها سفید باشدد   بتدبرگه  تعدادی 

.  مطالبی را ر ی آنها نوشت یا الصاق کرد

.ارداندازه برگه ها بستگی به حجم اطالعات   سلیقه محقق د

.ستکاغذ کالسور یکی از  بهترین انواع فیش ا



اجزای  ضروری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

(اطالعات تحقیق)متن 

موضوع

مأخذ



اجزای  ضروری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

(اطالعات تحقیق)متن 

کندیم کده بحدز از تسدلیمچ هممدون مبحدز تعریدر   تدذکرچ از همین جا تأکیدد مدی

چ یوندانگرایدیاثبداتدر منطق .خصایص ادیان الهی   از  یژگیهای مکتب  حی است

اساسا سخن از ایمان   اعتقادچ یا عصدیان   انکدار در برابدر معرفدت   یقدینچ مطدر 

چ ثانیدا در مقابدل   در اسدتذهندیمعرفتدر آن منطق ا ال معیار     مناطچ  .نیست

طددوا ایددن معرفددت هیددزی بدده نددا  عقددد قلبددی   ایمددان یددا گریددز از معرفددتچ تصددور 

.شودنمی

کدرهچ فلسفه یونان ارزش  اقعی   فصل حقیقی انسان را قوه ناطقهچ یعنی قدوه مف

  شناسی از قلب   فؤاد که جایگاه ایمدان   کفدر اسدت   از ارادهداندچ   در انسانمی

.آیداختیار که مبنای این د  استچ سخن یه میان نمی



اجزای  ضروری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

موضوع



تنظیم یادداشت ها

  نی  برای امن منظای بامد قبال ساختای ماضاعات اصلی و فرعی یا طراحی

.تا هر فیش برای ماضاعی فرعی تهیه و  ی همان بخش ذخیره شا 

ضرویت  سته بندی اطالعات برای تسهی   ای پر ا و و تحلی  آن



اجزای  ضروری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

کندیم کده بحدز از تسدلیمچ هممدون مبحدز تعریدر   تدذکرچ از همین جا تأکید مدی

در منطددددق .خصددددایص ادیددددان الهددددی   از  یژگیهددددای مکتددددب  حددددی اسددددت

یوندانچ اساسدا سدخن از ایمدان   اعتقدادچ یدا عصدیان   انکدار در برابدر «گراییاثبات»

در آن منطدددددق ا ال معیدددددار     منددددداطچ .معرفدددددت   یقدددددینچ مطدددددر  نیسدددددت

استچ ثانیا در مقابدل   در طدوا ایدن معرفدت هیدزی بده ندا  عقدد «ذهنیمعرفت»

.شودقلبی   ایمان یا گریز از معرفتچ تصور نمی

فکدرهچ فلسفه یونان ارزش  اقعی   فصل حقیقی انسان را قوه ناطقهچ یعنی قوه م

ه   شناسی از قلب   فؤاد که جایگاه ایمان   کفر اسدت   از ارادداندچ   در انسانمی

.آیداختیار که مبنای این د  استچ سخن یه میان نمی

نقطه تفا ت اخالق ایمانی   اخالق یونانی–تسلیم -فضائل اخالقی  –مبانی اخالق 

(اطالعات تحقیق)متن 

موضوع



اجزای  ضروری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

مأخذ

تین اگر گا  های قبلی گردآ ری اطالعات را به درسدتی برداشدته باشدیم   در نخسد

حا ی گا چ فهرست منابع شناسایی شده را تهیه کرده باشیمچ همان فهرست که

مشخصددات کامددل هددر یددک از منددابع اسددت مددا را از تکددرار مشخصددات منددابع در 

. فیش ها بی نیاز خواهد کرد



اجزای  ضروری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

کندیم کده بحدز از تسدلیمچ هممدون مبحدز تعریدر   تدذکرچ از همین جا تأکید مدی

در منطددددق .خصددددایص ادیددددان الهددددی   از  یژگیهددددای مکتددددب  حددددی اسددددت

یوندانچ اساسدا سدخن از ایمدان   اعتقدادچ یدا عصدیان   انکدار در برابدر «گراییاثبات»

در آن منطدددددق ا ال معیدددددار     منددددداطچ .معرفدددددت   یقدددددینچ مطدددددر  نیسدددددت

استچ ثانیا در مقابدل   در طدوا ایدن معرفدت هیدزی بده ندا  عقدد «ذهنیمعرفت»

.شودقلبی   ایمان یا گریز از معرفتچ تصور نمی

ونانی نقطه تفا ت اخالق ایمانی   اخالق ی–تسلیم -فضائل اخالقی  –مبانی اخالق 

.۴۲چ شماره ۱۳۷۱چ کیهان اندیشهچ خرداد   تیر (تسلیم   ایمان در خداشناسی دینی)برنجکارچ رضاچ یونان   دین مأخذ

(اطالعات تحقیق)متن 

موضوع



اجزای  اختیاری فیش

تحقیقاتی اجزای فیش 

تهیه کنندهنا  

تاریخ

نوع ثبت مطلب

فیششماره  

کد موضوع

حواشی 



مراحل

روش فیش برداری

جستجو در منابع

شناسایی اطالعات مرتبط

قابل استفادهبخش هایانتخاب 

جداگانهبرگه ایثبت اطالعات در 

ثبت موضوع و ماخذ هر فیش



کتاب چیست؟انواع روش های مطالعه  

فصلی

سریع

انتقادی

ا مجماعه ایمطالعهمهایت هایمامطالعهیوو های

نفراگرفتوآماختنیاستای ی ههستندمهایت هامی

هدفبهبستهیوو هاامن.می شاندگرفتهبه  ای

 یمافقیتبرایوبا همتفاوتمکدمگرباما گیری

حیاتیوضروییناشتنهایمهایت سبوتحصی 

.هستند



کتاب چیست؟انواع روش های مطالعه  
(:تند خوانی)مطالعه سریع

 تاببااجماليآشناييتندخااني یمافقيتهايیاها يکي

مطالب،فهرستبهشاقسرا نگاهيباوقتیاست

ناعونايسندههدفنگایو،ناعپرجاذبه،هايعناان

ناعيشدي ،آشنا تابیتهيههايآیمانبامنابعفهرست

 ی اششيهرا تاآمدمیوجا بهما ی ششوجاذبه

.نکني  یيغفهميدنو انستن

غذايباييدنمانندها،جلاهاينبهگذیانگاهيبي شک

تربيشبلعيدنبرای یونياشتهايتحريکومعناي

. نيدامتحانامرو ا نيزشماتاانيدمي.با خااهد



فواید 

تندخوانی

صرفه جویی 

در وقت

افزایش 

تمرکز

عالقمندی به 

مطالعه
رخستگی کمت

خالقیت و 

نوآوری



کتاب چیست؟انواع روش های مطالعه  
:مطالعه انتقادی

قضاوت  ر ن  ی مای   یستي، اعتبای، يا ای و مطالبخااندن انتقا ى منظای ا  •

.خااندنى بر اساس مالک ها يا استاندای هاى صحيح است

ت ، براى قضاوت  ر ن  یست اهميذهن فعال و پُرسندهخااندن انتقا ي، با يک •

.  فراوان  ای 

است،  ه براى یگيرى با مطالب انتقا ى  ليد فه  صحيح مطالب و خااندن •

 ای تشخيص و ای و گذایى ناشته هاى خالق ضرویت  



فواید 

مطالعه 

انتقادی

فهم عمیقتر

تجزیه و 

تحلیل بهتر

ماندگاری 

بیشتر

شناسایی 

روابط

توانایی 

استدالل



استفاده از منابع دست اول

بایسته های فیش برداری

.  دبه صاحب آن منبع استنا   اشته باشمنابع  ست اول منابعی هستند  ه مطالب فیش 

فسریر خا  یا بیان نما ه باشد،  ی امرن صرایت اسرتنا  بره تمرحام عالمه  ی ذم  آمه  اگر  

.المیزان منبع  ست اول حساب می شا 

یر المیزان به  تفساما اگر امشان  ی تفسیر المیزان یوامتی یا  ی ذم  آمه آوی ه باشد  ی امن صایت 

 ه و منبع  ست  وم به حساب می آمد و نبامد بره آن اسرتنا   ا ه شرا  بلکره بامرد بره منرابع یوامری یجراع نمرا

...  اصال  افی و : استنا  به منابع یوامی  ا ه شا ، مانند



استفاده از منابع معتبر

بایسته های فیش برداری

.دمعتبر منابعی هستند  ه ا  نظر علمی قابلت ایجاع و استنا  یا  اشته باشنمنابع  

ی ؛ پامان نامه های علمری، مقرا ت علمری پشوهشری، منرابع ترایمخ

....  اصی ،  تب مرجع، و  تابهای علمی مستند ما مستدل و 

ر قابر  سامت های امنترنتی، سخنرانی های و شنیده های غی

ه برا استنا ، ایجاعات غیر قاب  پی گیری، منابعی  ه مؤلف آن مشرخص نباشرد و مرا  تبری  ر

....استنا  قای و ما استد ل محک  تألیف نشده باشند و 



نقل قول غیر مستقیم

انواع نقل در فیش برداری

، مقصا  ا  نق  قال غیر مستقی  نق  به  

.می باشدو ، 

دیدگاه پژوهشگر

نظرات پشوهشگر و استد ل و ما نقد وی می تااند  ی 

قالب فیش مستق  ایائه گر  

:                      مشخصات فیش
:پژوهش(موضوع)عنوان 

:                          نام پژوهشگر:                                      عنوان عام
:تاریخ:                                     شماره فیش

:نوع فیش:                                   عنوان خاص
:آدرس منبع

محتوای فیش

نظر پژوهشگر



نکات مهم هنگام فیش برداری

روش فیش برداری

.استاطالعاتگاهی نداشتن اطالعات، خا  ناعی 

.استفا ه شا ثابت و واضح برای ناشتن فیش ا  قل  هامی با ینگ 

.مک ینگ و ه  اندا ه استفا ه شا منظ ،ا  برگه های 

.شاندما وسیله ای مناسب، تقسی   و نگهدایی   السایفیش ها  ی جعبه، 

.گیرند نای ه  قرای  تدیمجفیش های مرتبط به 

.ثبت شا  و  ی مصرف برگه ها صرفه جامی نشا جداگانهاطالعات  ی فیشی واحدهر 



نکات مهم هنگام فیش برداری

روش فیش برداری

.و  یک آن نیا مند مراجعه به جای  مگر نباشدباشند برخای ای نسبیاستقاللفیش ها ا  

.نکندتغییر  شا  و حتی مطالب نا یست امانت  ایی ی نق  مطالب، 

.ناشته شا خاانابا خط مطالب 

.طرف برگه ها استفا ه شا مکترجیحا ا  

.باشد و اگر ضمن متن نق  قال وجا   اشت  ی میان گیامه قرای گیر  قیقنق   قال ها 

.نق  شا  و  ی سامر مطالب، به خالصه ای ا  آن ا تفا گر  عینامتان مای  استنا  



نکات مهم هنگام فیش برداری

روش فیش برداری

. ی حاشیه فیش ناشته شا حتماتاضیحات، نکات و نقدهامی  ه به ذهن می یسد 

.برگه پیاپی ناشته شا چندماای  استثنائی، مطالب طا نی  ی  ی  

.نگایو و ومرامش  قت شا قااعدا  همان ابتدا به 

.ا  ماضاع،  ی مک بخش ثبت و  ی  مگر بخش ها ایجاع شا چند جنبه مطالب مرباط به 

.نیست و می تاان بخش های مرتبط یا تقطیع  ر طا نینیا ی به نق  متان 



Microsoft OneNoteنرم افزار 

بهترین ابزار برای  :

 اطالعاتثبت هر نوع

 تحقیقاتیفیش برداری

جزوه نویسی

 اداریثبت گزارش ها و فعالیت های کاری و

ضبط صوت و تصویر هم زمان با یادداشت  برداری

بایگانی تمامی اسناد، مدارک و فایل های گوناگون



OneNoteانواع نسخه های 

نسخه موبایل افزونه مرورگر کروم نسخه ویندوز

https://cafebazaar.ir/app/com.microsoft.office.onenote/?l=fa
https://chrome.google.com/webstore/detail/onenote-web-clipper/gojbdfnpnhogfdgjbigejoaolejmgdhk?hl=fa
https://chrome.google.com/webstore/detail/onenote-web-clipper/gojbdfnpnhogfdgjbigejoaolejmgdhk?hl=fa


ساختار برنامه

:اطالعات در این برنامه طبقه بندیساختار  

 دفترچه یادداشت

(Notebook)

 بخش(Section)

 صفحه(Page)



روش فیش برداری



ایجاد ساختار طبقه بندی اطالعات

یا انتخاب  نید تا File ،New ،Notebookا  گزمنه 

.پنجره بعدی برای امجا  مک  فترچه با  شا 



.با  شده، نامی برای  فترچه جدمد انتخاب  نیدۀ ی پنجر
ما برای امجا  Blankۀخالی یوی گزمنۀسپس برای امجا  مک  فترچ

ک  فترچه هامی با قالب هامی ا  قب  طراحی شده یوی سامر گزمنه ها  لی
. نید

.ا نان  فترچه خالی آما ه شده است

محل درج نام دفترچه جدید

امجا  ساختای طبقه بندی اطالعات



ا نان می تاانید برای هر بخش ما سرفص  فرعی ا  مطالب، قسمتی مجزا 

.تشکی   ا ه و اطالعات مرباط یا  ی آن ذخیره  نید

با یاست  لیک  ی امن قسمت مک بخش جدمد امجا   نید

.با یاست  لیک می تاانید نام هر بخش یا تغییر  هید

امجا  صفحات جدمد

 ی هر بخش می تاان بی نهامت 
صفحه امجا   ر  و  ی هر نقطه ا  هر 
.صفحه، انااع اطالعات  یا ذخیره نما 

تاصیه می شا  هر واحد ا  اطالعات 
. ی مک صفحه مستق  ثبت گر  

امجا  ساختای طبقه بندی اطالعات



مح   سته بندی صفحات و  مر صفحات

تایمخ امجا  صفحه هر صفحه( ماضاع)مح   یج عناان 

ابزای برو وسیله امن صفحات یا می تاانید به 
حذف  نید  Deleteو الصاق جابجا ما با ابزای 

 Moveۀگزمنبا یاست  لیک و انتخاب

.می تاانید هر صفحه یا به بخش  لخااه خا  منتق   نید

امجا  ساختای طبقه بندی اطالعات



.ا ما  اشت امجا  می شناحیه  اچکی به نام  ۀما  اشت، ما انتقال متن به آن، پنجرۀبا شروع تامپ  ی صفح

ما  اشت ناحیه 

.با انتقال متن ا  سامتهای امنترنتی آ یس آن به طای خا  ای  یج می شا 

My Notebookۀصفحات وان نات به صایت خا  ای  ی پاو
ۀبرای ذخیره  ی بخش جدمد می تاانید ا  گزمن  .ذخیره می شاند

Save Asاستفا ه  نید ما مح  پیش فرض ذخیره سا ی یا تغییر  هید.
.استفا ه  نید Optionو  Toolsبرای امن  ای ا  منای 

.ما  اشت یا می تاانید به  لخااه خا  تنظی   نیدناحیه بعا   ا

امجا  ساختای طبقه بندی اطالعات



پیش فرض برنامه ا  منایفانتبرای تغییر  

Tools وOption  ۀگزمنیویEditing لیک  نید .

Myۀپاو یخا  ایصایتبهناتوانصفحات Notebookبرای.می شاندذخیره

Saveۀگزمنا تاانیدمیجدمدبخش یذخیره Asفرضپیشمح ما نیداستفا ه

. هیدتغییریاسا یذخیره

. نیداستفا هOptionوToolsمنایا  ایامنبرای

ذخیره سا ی و تنظیمات



.انجام می شا  Pictureو   Insert ی وان نات  یج تصاومر ا  طرمق منای 

خت همچنین می تاان تصاومر صفحات وب یا به صفحه ما  اشت منتق  سا

  ما ا  طرمق گزمنه  یج، بخش برو صفحه، ا  هر قسمت ا  صفحه ای  ه قب

.  ا  وان نات با  شده است عکس بر ایی فایی  ر 

 یج تصامر



. به صفحه ما  اشت منتق   ر Fileو Insertهر ناع فاملی یا  می تاان ا  طرمق منای 

.همچنین با  پی  ر ن فام  و الصاق آن  ی صفحات نیز همین  ای انجام می پذمر 

ذخیره سا ی فام 



 مگرو یسی السصاتخا ،ذهنیاتمی تاانآسانیبه

فاملیصایتبهما  اشتصفحات ییاصاتیاطالعات

. ر ذخیرهجداگانه

Insert

Audio Recording

افزو ن صات

فام  ذخیره شده

تاسآنبرنامهامنفر بهمنحصرومشگی

مطلبیهرصاتضبطباه   ماناگر ه

صایتبهبنامسی ،صفحهآن ییا

ناشته هایوصاتاجزایمیانخا  ای

.ا می شبرقرایایتباطبخشهربامرتبط



با استفا ه ا  نشان ها می تاانید 
ما  اشت ها و  مگر مطالب خا  یا 

.عالمت گذایی  نید

Toنشاننمانهبرای Doووظامف
 هیداانجامبامد هیا ایهامی

مرمع ی  نتیکبا.می  ندمشخص
 ایآنانجامشدننهامیمرباط،

.می شا مشخص

نشان  ای  ر ن مطالب



فعالیت یادگیری

10ماضاعی انتخاب یا با مراجعه به تعدا ی ا  منابع،  ست    

نکات  ی تهیه  فیش ها به امن. فیش تحقیقاتی برای آن تهیه  نید

:تاجه  اشته باشید

o همه نکات بیان شده  ی  یس  ی تهیه فیش ها یعامت

.شا 

o فیش ها ا  انااع منابع تهیه شا.

o  نشانی  قیق و  ام  ماخذ اطالعات هر فیش قید گر.



فعالیت یادگیری


