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:جمع آوری مطالبروش های 
كتابخانه ای

رايانه ای 
ميداني

:مراحل روش كتابخانه ای
.آشنايي با كتابخانه، مطالعه منابع، يادداشت برداری

(118-117روش تحقيق با تاكيد بر علوم اسالمي، صص: رک)





يکي از مراحل مهم و تقريباً زمان بر
اساس اصلي فعاليت پژوهشي

نيازمند دقت فراوان محقق



اطالعات و داده ها

ها يا آن چه مطالب جمع آوری شده از كتا ب
اد مومحقق با ابزار های معين به دست مي آورد 

.استخام 

آن چه حاصل سنجش و گزينش است در واقع
(information).اندمطالب شايسته 

(40ـ38اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي، ص : رک)



فرآيند تحقيق

سنجش و گزينش مواد اوليه يا تبديل داده به اطالعاتـ 1
پردازش و تحليل اطالعات برای رسيدن به نتايج تحقيقـ 2

(40ـ38اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي، ص : رک)



:دقت كنيد
اصل عدم اطالعات، اطالعات

.تعبير به ظاهر خود ستيزانه و تناقض نما استاين 
ين فقدان افقدان داده يعني چيزی در مورد آن نيست كه 

.ارزشمند است
(40–38اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي، ص : رک)





از مراحل اجرایي و ضروري پژوهش *
عد اگر چيزي در ذهن ایجاد یا جرقه بزند و  ثبت آن به ب*

.واگذار شود در نهایت به فراموشي سپرده مي شود

: فرمودند( عليه السالم)حضرت علي
«بِالْكِتَابَةِقَيِّدُوا الْعِلْمَ»

«دانش را با نگارش به بند كشيد»
(80الدين في صفات المؤمنين، صأعالم )



یادداشت اندیشه هاي شخصيـ 1
یادداشت ارجاعيـ 2

(2روش تحقيق با تاكيد بر حوزه علوم قرآن و حديث، ج: رک)



اندیشه هاي شخصي*
ساده ترین و مشكل ترین**

.در آن انتظار حجم زیاد از پژوهشگر نيست***
آنان و پرورشسبب حفظ اندیشه هاي شخصي****

:  تدر انتهاي فيش نوشبراي مشخص بودن آن باید *****
.«نظر شخصي خودم»

(7-4، ص2روش تحقيق با تاكيد بر حوزه علوم قرآن و حديث، ج: رک)



هن مطالبي كه بدون هيچ زمينه اي  به ذ: اندیشه هاي گذارـ 1
ه هاي فرد خطور مي كند، مرتبط با واقعيات بيروني یا اندیش

.  مرتبط با اندیشه هاي بدوي گذرا
ي در حين مطالعه مطالبي به ذهن م: مطالب جانبي مقاالتـ 2

. رسد
فحه توصيه مي شود حتي مقاالت یك ص: نوشته هاي كوتاهـ 3

.  اي بنویسيد



انواع 
ـ برداشت مستقيم2/1
ـ برداشت با كاهش2/2
ـ برداشت با افزایش2/3
یادداشت گذراـ 2/4
ـ یادداشت هاي سامان یافته2/5

(41ـ14، ص2تحقيق با تاكيد بر قرآن و حديث، جروش )



ساده ترین و ممنوع ترین نوع
در عبارات هویتي  مانند آیات، روایات، ماده ها ي قانوني، 

شعارها، ضرب المثل ها و عباراتي كه داراي نكته خاص اند،
.تجویز شده اند

استفادهضوابط
ـ نقل دقيق مطالب1
ـ  توجه به  تفاوت زباني یا ترجمه2
ـ  صراحت در نسبت مطلب منقول به مرجع گوینده 3
.  ـ عدم تقطيع4

(18-14، ص2پروش تحقيق با تاكيد بر قرآن و حديث، ج)



.آن چه را در حد اجمال از متن دریافت كرده، یادداشت نماید*
خالصه نویسي= برداشت با كاهش **

در غير متن به زبان محقق است نه به زبان منابع متعدد كه***
.كتاب سازي به وقوع مي پيوندداین صورت

(20، ص2حقيق با تاكيد بر قرآن و حدیث، جروش ت: رک)

.شاكله كلي براي موضوعيت دارد: ـ كاهش در مقياس1
.همه مطالب كتاب براي ما مفيد نيست: ـ كاهش در حجم2
.قسمتي از متن مفيد است: ـ صافي كردن داده ها3
اطالعات كيفي در متن به كمي و عدد: ـ كمي كردن داده ها4

.تبدیل نمایيم
(7روش تحقيق عمومي، ص: رک)



یادداشت توضيحي=برداشت با افزایش 
.برخي مباحث نباید مستقيم وارد فيش شود

.حجم كمي از كتاب مورد استفاده قرار مي گيرد
.  مورد استفاده استاز كتاب قسمت خاصي 

از درصد 95خالصه نویسي یادداشت برداري توضيحي و 
به سایر درصد باقيمانده 5نوشته هارا تشكيل مي دهد و 

.اختصاص دارد
(35-28، ص2روش تحقيق با تاكيد بر قرآن و حدیث، ج)



.از اطالعات اندک استفاده كردن: ضبط داده هاي رده بنديـ 1
فاده بافت متن برش نخورد، است: ضبط داده هاي بافت متنـ 2

یك جانبه از منبع و عدم مراجعه به سایر منابع
توجه به هدف كتاب: رابطه مطلب با كليت منبعـ 3
د اگر ممكن است پژوهشگر بگوی: افزودن خوانش پژوهشگرـ 4

.من مصحح كتاب بودم آن را اصالح مي كردم
گرافزایش توضيح توسط پژوهش: افزودن شرح پژوهشگرـ 5

(69ـ 59روش تحقيق عمومي، ص: رک)



به خاطر فراموش نشدن
.فيش هایي كه ارزش ثبت اطالعات دارند

.  به صورت كار فرعي پژوهشگر است

(38-36، ص2روش تحقيق با تاكيد بر قرآن و حدیث، ج: رک)



این نوع از یادداشت ارجاعي 
.بعداً منتج به نتيجه مي شود




