
  راهنماي تحقیق

  

تر در مورد آن تحقیق کنید. سه شیوه براي انجام این کار، پیش حاال که موضوع کلیدي را دارید، باید بیش

 دارد. قرارروي شما، 

 

 :براي توانید میچنین معلمان، دوستان و خانواده جایی عالی براي شروع هستند. هم سوال بپرسید

 آموزشی بنویسید.ي اي به یک سازمان محلی یا موسسهنامهصحبت با یک کارشناس در آن زمینه، 

 هاي هاي کتاب، مجالت و روزنامهبریده ،هاي عمومیکتابخانه راست به کتابخانه بروید:یک

 ها استفاده کنید.د و از آنتان باشنتوانند مرتبط با مشکلمتنوعی دارند که می

 :قرار دهد.شما منابع بسیار زیادي را با یک کلیک در اختیار  تواندمی اینترنت گوگل 

 

به صورت آنالین  ، مخصوصا وقتیخواهد بودبسیار مشکل  ،ارزیابی اعتبار و موثق بودن یک منبعشک، بی

ها براي هاي اصلی در انتخاب منابع موثق و استفاده از آنکنید. در قسمت زیر دستورالعملتحقیق می

توانند یاریگر براي شما آورده شده است که میمشخص  اتموضوعي بارهصحیح در اطالعاتِیادگیري 

   باشند.

  موثق بودن  

) google.comسایت (آدرس سایت، مانند یک وب آدرس؟ دهدچه کسی این اطالعات را ارائه می

هایی در اختیار شما قرار دهد. موارد زیر مثال ی خاص،تواند بینشی را در مورد منشا یک منبع یا مطلبمی

  آمده است.کند، سایت خاص را تضمین میهاي تعیین نوع سازمانی که مطالب یک وباز شیوه

  هاي مورد اعتمادسایت

 .edu .معموال موسسات آموزشی و عموما یک منبع اطالعاتی خوب هستند 

 .gov براي اطالعات آماري هستند.هاي دولتی و معموال منابع خوبی سایتوب 

 .org هاي خدمات دولتی شروع به عنوان سازمانهاي غیرانتفاعی هستند که اغلب بهمعموال سازمان

 کنند. کار می

  

 



  باشید.و تشکلهاي غیر انتفاعی هاي سیاسی تبعیض،  هاراقب برنامهم

را براي آمارهاي  gov.هاي مثال: اگر به دنبال اطالعاتی در مورد واکسیناسیون هستید، پس احتماال سایت

هاي خاص هاي وابسته به تبعیضشده، چک کنید. سایت ینهها و تعداد افراد واکسمرتبط با سوابق واکسن

گاهی اوقات تشکلهایی با فهرست خواهند شد.  org.هاي در مورد واکسیناسیون احتماال به عنوان سایت

  خاص اطالعات نادرستی را در اختیار کاربران قرار می دهند. اهدافی 

  هاوبالگ

توانید براي پی بردن به میمبناي واقعیت نیستند. شما ها معموال بردر عین جالب بودن، مطالب وبالگ

نظر گرفته شوند ائه شده نباید به عنوان حقیقت دربخوانید، اما اطالعات ار ها راآن، هاي مختلفدیدگاه

و بدون در نظر گرفتن منابع درست اطالعاتی را در ثبت می وبالگها براساس نظرات شخصی اکثر زیرا 

  کنند . 

  آنالین یاتمجالت یا نشر

این مقاالت اغلب حاوي یک فهرست مرجع مفصل و منابع مشخص به عنوان مدرکی بر درستی ادعاها و 

  آمارهاست.

  آنالینمنابع خبري 

ند. یک سایت آنالین دار ،هاطور موسسات محلی وابسته به آنهمینو  تقریبا هر شبکه و ایستگاه خبري

شرکت دارند و هم، دهند، در صنعت سرگرمی را اشاعه می ها خبرها، در حالی که آنمهم است بدانید

  .مبتنی بر حقیقت ، نهها باشدآن يایده فقط، ممکن است اطالعاتی را ارائه دهند که

 تلگرام و، هاي خبري مثل اینستاگرامعنوان مثال اطالعاتی که در کانالهب

  نیستند.قابل استناد  تر مواقع، بیششونددیده و خوانده می غیره

  هاي خبري ویدئویی تلویزیون/ اینترنتبرنامه

که کنید، به خاطر داشته باشید از منبعی باشد وقتی ویدئویی را تماشا می

اطالعات کلیدي خاص، کسی که ، درستی به مبدا، تاریخ يبتوان به شیوه

طور این اطالعات کشف هچاین که و  دلیل پخش شدنش،مرجع آن است، 

 د. نموثق باشهمیشه باید  مورد استفاده،بع اپس من .، نسبت داده شوداندشده


