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  اهميت گزارش پژوهش
  

هـايش را بـا    كه يافته كند تالش مياي است كه محقق  اين مرحله. يكي از مراحل پژوهش، نوشتن گزارش پژوهش است
به ياد داشته باشيم كه بهترين پژوهش . ديگران به اشتراك بگذارد و اهميت و نتايج پژوهش خود را به ديگران نشان دهد

 .سـازد  نمـي براي ديگران نمايـان   هاي پژوهشگر را و تالشكند و زحمات  ميجلوه ن با گزارش ضعيف، پژوهش خوبيهم 
آرايـي   اگر شما بهترين آشپز باشيد و بهترين غذا را هم تهيه كرده باشيد، با سفره. است» آرايي سفره«اين مرحله، همانند 

  .دهيد ميبد، زحمات خود را هدر 
در ايـن  . هاي خـود را نيـاز دارد   گيرد كه هر يك مهارت صورت مي كتبي و شفاهيصورت دو   گزارش پژوهش به

  .پردازيم به گزارش كتبي و نحوه نوشتن آن مي ،سخن
گـزارش پـژوهش    ؛ امـا روشن باشد خود پژوهشگرپژوهش براي  شايد. گزارش براي انتقال مفاهيم به ديگران است

خطـاي  . انـد   به اندازه پژوهشگر با موضوع درگيـر نبـوده  را داشته باشد؛ زي يبراي خوانندگان و شنوندگان نكات مبهم زياد
موضوع بـراي مخاطبـان پـژوهش    تصور كند  اين است كه، است ش خود درگير بودههزيادي با پژو پژوهشگري كه زمان

بـان خـود را   طمخا... هم به همين اندازه روشن است و در نوشتن گزارش پژوهش، سطح دانش تخصصي و زمينه كاري و
هايي نياز دارد كه  ها و دقت به مهارت ،هاي پژوهش ساير قسمتمانند  ،بنابراين نوشتن گزارش پژوهش هم. نگيرددر نظر 

  :شود اشاره مي هاصورت خالصه به آن به

بـراي مثـال، در قسـمت خالصـه و     . به زبان او بنويسـيد گزارش را  .با مخاطب پژوهش ارتباط برقرار كنيد .1
 .از كمترين اصطالحات تخصصي استفاده كنيدپيشنهادهاي اجرايي، سعي كنيد 

. آميـز دوري كنيـد   احساسـي و اغـراق   هـاي  هاز كلمـ  .مهارت نوشتن و زيبانويسي را در خود تقويت كنيد .2
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بايد از نوشتن لذت ببريد و اين  اينكه در نهايتو  ند، استفاده نكنيدنك كه حساسيت خاصي ايجاد ميرا هايي  واژه

به ادامه  او را كرده وهاي بلند، خواننده را خسته  عبارت و هاي طوالني جمله. دهيدقال به خواننده انترا هم لذت 
ي احترام بـه خواننـده اسـت و بـه ارتبـاط      امعن زيبا نوشتن و رعايت اخالق نوشتاري به .كند نميترغيب  مطالعه

 .كند ميخواننده با پژوهش كمك 

خالصه فصل  .شودترغيب تا خواننده به خواندن آن  بنويسيدمقدمه و خالصه هر فصل را زيبا و تأثيرگذار  .3
مقدمه هـر فصـل مثـل    . مند كند عالقهبه خواندن فصل بعد مخاطب را  كه به شكلي باشديا مقدمه فصل، بايد 

خواننده گزارش پژوهش شما بايد حس كند كه شما عميقا درگير  .انگيزاننده باشدبرفصل شماست، بايد ويترين 
 .پزوهش جزيي از زندگي شما بوده استموضوع پژوهش بوده ايد و با پزوهش خود زندگي كرده ايد و 

. به سرقت ادبي حساس باشيد، گاهي ناخواسته ممكن است درگير آن شويد .حساسيت اخالقي داشته باشيد .4
هايي كـه در گـزارش از آنهـا نـام      افراد يا سازمانمالحظات اخالقي را در خصوص  .دندقيق باشبايد ها  رفرنس

بسـياري قـرار    افـراد  با گسترش اينترنت، گزارش پژوهش شما در معرض ديد و قضـاوت . رعايت كنيدبريد،  مي
استفاده از تحقيقات ديگران و رفرنس دادن بـه آن هـا نقطـه قـوت      .گيرد كه هم فرصت است و هم تهديد مي

 . پژوهش شما است نه نقطه ضعف آن

، زنگ هاي هاي مناسب  از فونتبراي گزارش خود،  .گزارش خود وقت بگذاريد هاي هبراي طراحي صفح .5
اسـتفاده از  . ه كنيـد اسـتفاد  مناسـب افزارهاي  نرمنيز، اصلي و فرعي و  عناوينگزارش به  بندي  تقسيم ،مناسب 
او را بـه ادامـه خوانـدن     بلكـه  كنـد،  خواننده را خسته نميتنها  نههاي مناسب،  و اينفوگرافيك ها شكل ها، جدول
اگـر در  . نداريد تا مخاطبان خود را درگير متن گـزارش كنيـد   به ياد داشته باشيد كه شما وقت زيادي .دارد وامي
خوانـدن گـزارش شـما را ادامـه     آنهـا   نتوانيد مخاطب را جذب كنيد،پژوهش مقدمه و خالصه  ،اول هاي هصفح
 . دهند نمي

حتـي نويسـندگان بـزرگ نيـز      .را رعايت كنيد 3و بازنويسي 2، تركيب1نويس مراحل نوشتن، مثل پيش .6
  .كنند بازنويسي ميهاي خود را بارها  متن

از يـا   ي مخصـوص افزارها از نرم ،براي ويرايش متن گزارش ،دهد ويراستاري خوب، به كار شما ارزش مي .7
شود، مگـر آنكـه   نتوجهي  هم ممكن است به بهترين پژوهشبه ياد داشته باشيد كه . ببريدبهره  بويراستار خو

  .مخاطبان نتايج را درك كرده و جذب آن شوند
هاي روش  فصل آخر كتاب ،كه مي توانيد براي اطالعات بيشتر، هم وجود داردنكات ديگري ، باالهاي  جدا از توصيه

 كـه معمـوالً در    ، موضـوعاتي شـود  پرداختـه مـي   گزارش پـژوهش تدوين به نحوه  ها را مطالعه كنيد؛ در اين كتابتحقيق 
  .شود توجه كمتري مي به آن روش تحقيق  درسكالس هاي 
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1. Prewriting  2. Composing 
3. Rewriting 
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دهـي   سـازمان  و يسـي نو هاي موجود در گزارش تفكر خالق، استفاده از فناوريبرخورداري از نويسي،  مهارت گزارش

هاي شما را براي ديگران  تواند زحمات و تالش و ميكند  تبديل مي نگاشت خوش گزارش آن را به جذاب گزارش پژوهش،
داسـتان اصـلي   شوند،  محدود مياي  افزارهاي رايانه نرم  خروجيهاي آماري و  جدولبه كه صرفاً  هايي گزارش. آشكار كند

هـاي تـايپي    غلطي كه گزارش .د شدنبه ارتباط مؤثر با مخاطبان پژوهش شما منجر نخواه و نكردهپژوهش شما را نمايان 
 محقـق  احتماالًكه كند  و ناخواسته اين احساس را به خواننده القا مي دهد را نشان مي دقتي محقق بي ،باشدي داشته فراوان

مطمئن باشيد كه با وقـت گذاشـتن   . دكن ميهاي شما شك  و به يافته ي كردهدقت هاي ديگر تحقيق هم بي در انجام بخش
  .هاي شما در طول تحقيق، ايجاد خواهد شد براي گزارش پژوهش خود، ارزش افزوده زيادي براي تالش
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