دانش گمشده بشر است و پژوهش راهی برای یافتن آن

تنظیم  :زهرا مومنی

1400سال

بغری حتقیق».
«ال ینف ُع اجهتا ُد ِ
«هر تالیش که در آن حتقیق و حقیقت جویی نیست ،هبره ای ندارد».

مراحل تحقیق:
جلسه قبلی در مورد مرحله اول یعنی انتخاب موضوع صحبت شد در این جلسه در مورد مرحله دوم
یعنی جمع آوری اطالعات بحث خواهد شد

انتخاب موضوع(ش ناخت و بیان مسأهل پژوهشی)

مجع آوری اطالعات
پردازش اطالعات(جتزیه و حتلیل اطالعات)
نگارش حتقیق
(طرقی،1388،بر مبنای فهرست مطالب)

❑ مرحله دوم تحقیق:

بعد از انتخاب موضوع یا همان مسأله تحقیق ،پژوهشگر باید به دنبال جمع آوری
اطالعات در مورد مسأله خود باشد .با توجه به نوع مسأله ،روش جمع آوری
اطالعات متفاوت است؛ روش اصلی جمع آوری اطالعات در پژوهش های علوم

انسانی مخصوصاً علوم دینی «روش مطالعه منابع و متون» است.
قبل از پرداختن به بحث اصلی ،بهتر است انواع روش ها و ابزار گردآوری
اطالعات و انواع پژوهش ها را به صورت مختصر و مفید بدانید.
(طرقی،1388،ص )83

مشاهده

انواع روش ها و ابزار گردآوری اطالعات

( حس و تجربه)

(طرقی ،1388،ص  83تا ص )92

پرسش نامه

طبیعی

مصاحبه

کنترل شده

آزمون

(آزمایشی)
ساختن مفاهیم
کلی

تعقل و تفکر

تعریف

مقیاس
(علوم تجربی)

(تجزیه و تحلیل)
نقد و ارزیابی

کشف و شهود

شخصی مثل غم  ،شادی ...

(درون نگری)

نیاز به سیر و سلوک در کشف عرفانی

مطالعه منابع و
متون

گفتاری(شفاهی)

نوشتاری(کتبی)

انواع پژوهش بر اساس روش و ابزار گردآوری اطالعات

حسی
(تجربی)

غیر آزمایشی
آزمایشی

تعریفی

تمام آزمایشی
نیمه آزمایشی
(پژوهش های علوم انسانی)

اثباتی

عقلی
تطبیقی

عرفانی  -شهودی

انتقادی

(درون نگری)
دینی -تاریخی

(طرقی ،1388،ص  24تا ص )27

مادی – غیر مادی

عینی  -هنجاری
گذشته نگر – حال نگر – آینده نگر
انسانی  -طبیعی
انواع پژوهش بر اساس نوع مسأله

بنیادی  -کاربردی
توصیفی  -تبینی
تطبیقی  -ارزشیابی

(طرقی ،1388،ص  24تا ص )27

حقوقی – اخالقی – فیزیکی ...
نو  -تکراری

تحلیل محتوا (چیستی)
توصیفی (ویژگی های شی  -هلیات مرکبه)

علت شناسی (چرا)
انواع پژوهش بر اساس جهت مسأله
فهم دین (تفسیر – هرمنوتیک)

تحلیل محتوا (غرض شناسی)
(طرقی،1398،جلسه چهارم)

حکم شناسی (باید و نباید شناسی)

تحقیقات دینی :
در همه تحقیقات علمی پژوهشگران ناگزیز از استفاده از :ابزار و روش «مطالعه منابع و متون» می باشند ،مخصوصاً
درپژوهش های دینی و تاریخی محقق از آغاز تا انتها نیازمند مطالعه منابع و متون مکتوب است .بنابراین ضرورت
دارد که طالب با این روش آشنا شوند.
از گذشته های دور تاکنون یکی از اصلی ترین ابزار ذخیره سازی و نگه داری دانش بشری «کتاب» بوده است و به
دلیل حجم باالی علوم  ،جهت نگهداری و سازماندهی علوم بشری ،کتابخانه ها به وجود آمده اند و یک محقق
ناگزیز از استفاده از کتابخانه می باشد
در مرحله جمع آوری اطالعات یک محقق باید با « :انواع منابع ،انواع کتابخانه ،انواع منابع کتابخانه  ،مراحل مطالعه
منابع،شیوه جستجوی منابع ،شیوه آدرس یابی منابع و شیوه آدرس یابی مطالب» آشنا باشد.
(طرقی،1388،ص )93

انواع منابع تحقیق

چند رسانه ای

نوشتار

سی دی

مقاله

نرم افزار

کتاب

سند

گفتارها

گفتگو ،مصاحبه،
سخنرانی...

تصاویر

اشیاء

اشخاص

عکس

صاحبان تجربه

فیلم

صاحبنظران

(واسطی ،1394،ص ،100ص )103

مشاهده کنندگان

انواع کتابخانه ها

کتابخانه ملی

کتابخانه مرکز علمی
آموزشی

کتابخانه عمومی

(طرقی ،1388،صص )94-95

کتابخانه تخصصی

کتابخانه شخصی

صوتی – صحفه نوار
منابع غیر نوشتاری

تصویری

نشر الکترونیکی –
سایت ها

انواع منابع کتابخانه
منابع غیرچاپی

منابع نوشتاری

نسخ خطی
رساله ها

کتاب ها
منابع چاپی

پیایند(سری ها)

(طرقی ،1388،ص  97تا ص )110

جزوات

انواع منابع کتابخانه
منابع چاپی
کتاب ها

اصطالح نامه
ها (تزاروس)
غیر ادواری

ادواری

معجم ها
(نمایه ها)
موضوعی

کتب
مرجع
لفظی

کتب فرهنگ
عمومی

کتب دولتی

کتب
آکادمیک

کتب
درسی

کتب دینی

(طرقی ،1388،ص  97تا ص )110

عمومی
واژه نامه ها
تخصصی

عمومی
دایره المعارف ها
انواع منابع کتابخانه

منابع چاپی

کتاب ها

تخصصی

کتب مرجع
سال نامه ها
کتابشناسی

(طرقی ،1388،ص  97تا ص )110

فرهنگ های شرح
حال

واژه نامه های عمومی
واژه نامه های تخصصی
مطالعه منابع عمومی
دائره المعارف ها
دانشنامه ها
کتابشناسی ها

مراحل مطالعه منابع
مطالعه منابع واسطه ای

آدرس منابع
تخصصی

مقاله نامه ها

(راهنما)
معجم ها

آدرس مطالب
تخصصی
(نکونام ،1389،ص  146تا )147

مطالعه منابع تخصصی

کشف المراد ها
نمایه های
موضوعی

مراجعه به فهرست برگه دان کتابخانه
اخذ راهنمایی از کتابداران

شیوه آدرس یابی منابع

مالحظه منابع کتاب ها مرتبط

مالحظه منابع مقاالت و مجالت مرتبط
استفاده از کتابشناسی ها
(نکونام ،1389،ص )144

اخذ راهنمایی از محققان

جستجو در پایگاه های اینترنتی

مطالعه فهرست مطالب کتاب ها

شیوه آدرس یابی مطالب

مالحظه واژه نامه های پایان نامه ها
استفاده از واژه نامه های مستقل
مراجعه به کشف المطالب ها

(نکونام ،1389،ص )144

بهره گیری از تصانیف

روش جستجوی منابع:
طبقه بندی موجود در کتابخانه ها به دو شیوه است:
الف) رده بندی دهدهی دیویی
ب) رده بندی کنگره آمریکا

رده بندی دهدهی یا اعشاری در اواخر قرن  19توسط مِلوِیل دیویی ابداع شد که تمام کتب را به ده رده
اصلی تقسیم کرد و برای هر رده کلی یک رمز سه رقمی بین « »000تا « »999و برای هر ده رده اصلی ،ده رده
فرعی و برای هر ده رده فرعی ده رده فرعی تر  ...به وجود آورد مثال به ادیان(رده اصلی) عدد  200و تمام
ادیان به جز مسیحیت(رده فرعی)  290و دین اسالم(رده فرعی تر) عدد 297را اختصاص داد و مثال فقه
اصول 297/3 :
رده بندی کنگره امریکا بجای ده رده اصلی به  21محور تقسیم می شود و به جای عدد با حروف کد گذاری
شده است مثال فلسفه و دین با  Bو دین اسالم با  BPو موضوعات فرعی با عدد.
چون فقط اختصاص این کد برای دین اسالم کافی نبود ،کتابخانه ملی ایران کد  1تا  295را هم به این کتب
اختصاص داد .مثال فقه و اصول BP 147-198
(طرقی،1388،ص  112تا)115

روش های مطالعه:
در مرحله جمع آوری اطالعات ،محقق نیاز به مطالعه مناابع دارد .بناابر موضاوع کتااب
انتخابی و مطالب موجود در کتاب می تواند روش های مختلفی برای مطالعه کتاب در نظر
بگیرد .الزم نیست همه منابع به صورت کامل و دقیق و خط به خط خوانده شود.
اجمالی

سریع
روش های مطالعه
دقیق
انتقادی
(نکونام ،1389،ص  148تا)150

فیش برداری:
در مرحله مطالعه منابع ،محقق نیاز به حفظ و نگهداری اطالعات دارد و بهترین شیوه ثبت اطالعات ،فیش برداری

می باشد .برای فیش برداری ،به برگه های یادداشت نیاز است .برای استفاده بهینه ،بهتر است این برگه های
یادداشت ویژگی های خاصی داشته باشد .
از جمله ویژگی های مهم فیش ها:
➢ یک اندازه باشد.
➢ به آسانی قابل تهیه باشد.
➢ برگه دان هم اندازه آن قابل تهیه باشد(.کالسور)
➢ به اندازه یک نکته جا داشته باشد(.اندازه فیش پیشنهادی به اندازه یک کتاب 20:در )24
(نکونام ،1389،ص  157تا )159

نکات فیش برداری:
در مرحله فیش برداری برای نظم بیشتر و استفاده درست و سریع تر از فیش،بهتر است محقق
نکات زیر را در فیش ها رعایت کند:
➢ هر فیش دارای موضوع واحدی باشد.
➢ موضوع هر فیش در سربرگ فیش نوشته شود.
➢ فقط از یک طرف برگه برای فیش برداری استفاده شود.
➢ منبع هر مطلب دقیق در پایان هر فیش نوشته شود.
➢ برداشت شخصی(فیوضات ذهنی) خود را در مورد هر فیش حتما در همان فیش یادداشت نماید.
(نکونام ،1389،ص  157تا )159

اخذ و ثبت اطالعات درفیش

ثبت عین مطالب

ثبت خالصه مطالب

برداشت از متن

(نقل قول مستقیم)

(نقل قول غیر مستقیم)

(برداشت شخصی)

(فرامرز قراملکی ،1391،ص )155

روش تهیه فیش

فیش نویسی

فیش سازی (فتوکپی)
(طرقی ،1388،ص 123و )124

فیش آدرس و سندی

انواع محققان در مرحله جمع آوری اطالعات:
در مرحله جمع آوری اطالعات ،محققان به چهار دسته تقسیم می شوند:
دسته اول :عنکبوتیان :محققانی که هر مطلبی را بدون در نظر گرفتن صحت و سقم آن جمع آوری می کنند ،این

افراد چون اهل تتبع و تحقیق نیستند و ضابطه و مالک خاصی در انتخاب منابع ندارند بدون دلیل می بافند؛ در
حالی که یک محقق در انتخاب منابع باید دقت کافی و الزم را داشته باشد و تا جایی که امکان داشته باشد از
منابع دسته اول و اصیل استفاده کند.

محققی که جزو عنکبوتیان محسوب شود محصول کارش همانند تار عنکبوت سست و از نظر علمی بی ارزش
خواهد بود.
(طرقی،1398،جلسه دوم)

انواع محققان در مرحله جمع آوری اطالعات:
در مرحله جمع آوری اطالعات ،محققان به چهار دسته تقسیم می شوند:
دسته دوم :نملیون :محققانی که هر مطلبی مرتبط یا غیر مرتبط را همانند مورچه ها جمع آوری می کنند ،این افراد
چون ضابطه و مالک خاصی در جمع آوری اطالعات ندارند بسیار وقت خود را هدر می دهند و بعد جمع آوری

اطالعات و در مرحله بعد یعنی طبقه بندی اطالعات ،دچار حیرت می شوند و نمی دانند این اطالعات را چه باید
بکنند؛ در حالی که یک محقق اگر در مرحله اول به جای انتخاب موضوع کلی ،یک مسئله را انتخاب کرده باشد و این
مسئله در ذهنش واضح و شفاف باشد در هنگام مطالعه منابع از اطالعات غیر مرتبط می گذرد و ذهنش فقط به دنبال
اطالعات مرتبط با موضوع است.
(طرقی،1398،جلسه دوم)

انواع محققان در مرحله جمع آوری اطالعات:
در مرحله جمع آوری اطالعات ،محققان به چهار دسته تقسیم می شوند:

دسته سوم :زبابیون :یک محقق باید با تتبع کافی در منابع و مصادر اصیل به دنبال جواب مسئله باشد
بعضی محققان تنبل و بی اخالق به جای اینکه خودشان زحمت بکشند و مطالب جمع آوری کنند و دسترنج
دیگران بدون نام بردن از آن ها استفاده می کنند این افراد مصداق سارق علمی هستند.

سرقت علمی انواع مختلفی دارد و حتی بعضی از انواع سرقت علمی جرم محسوب می شود و مجازات هم
دارد اما هیچ نوع از انواع سرقت علمی شایسته مقام علم نیست انسان باید مواظب باشد که به هیچ دلیلی
جزو این دسته محسوب نشود

(طرقی،1398،جلسه دوم)

انواع محققان در مرحله جمع آوری اطالعات:
در مرحله جمع آوری اطالعات ،محققان به چهار دسته تقسیم می شوند:
دسته چهارم :نحلیون :محققانی که مسئله علمی در ذهنشان شفاف و روشن است و می دانند که در میان منابع و
مصادر اصیل به دنبال چه هستند و با تتبع و تالش بسیار فقط مطالب مرتبط و معتبر را جمع آوری می کنند .این
گروه از محققان در مرحله طبقه بندی اطالعات کارشان راحتتر از سایر دسته ها است چرا که با مالک و ضابطه
اطالعات خود را جمع آوری کردند و می دانند بعد جمع آوری اطالعات ،چطور با چینش درست اطالعاتِ جمع آوری
شده ،به جواب مساله علمی خود برسند.
همه پژوهشگران باید سعی خود را بکنند که جزو این دسته قرار بگیرند و همانند زنبور عسل بهترین ها را انتخاب
و بهترین ها را تولید کنند.
(طرقی،1398،جلسه دوم)

