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 אهدאف درس
 آشنایی با تعریف و پیشینۀ فناوری אطالعات؛ 
 آشنایی با مرאحل پیشرفت فناوری אرتباطات؛ 
 .بشرآشنایی אجمالی با אبعاد تأثیر فناوری אطالعات و אرتباطات در زندگی  

 
 
 

 درآمد
אین روزها جهان دאنش دستخوش دگرگونیها و دستاوردهای بزرگی אست که بر همۀ אبعـاد زنـدگی بـشر سـایه                     

.  چنین فرאگیـر ندאشـته אسـت        אی אز تاریخ دگرگونیها و پیشرفتهای علمی شتابی אین          در هیچ دوره  . אندאخته אست 
» فناوری אطالعات و אرتباطات   «אبزאری کارאمد به نام     یابی بشر به      אنگیز، دست   ترین عامل אین پدیدۀ شگفت      مهم

(ICT)توאنـد    دهد که مـی     شود، قدرتی به אنسان אمروز می        نیز نامیده می   فاوאאین فناوری، که به אختصار      .  אست ١
. مانند پردאزش کند و در دسترس همگان قرאر دهد          אنوאع אطالعات رא در قالبهای گوناگون ذخیره و با سرعتی بی          

بخـش بـودن پـژوهش در گـرو پـردאزش       ا که אطالعات خمیرمایۀ אصلی تحقیقات علمی אسـت و نتیجـه       אز آنج 
אطالعات אست، طبیعی אست که در אختیار دאشتن فناوری و אبزאری با אین אبعاد و ویژگیها، تحـوالتی بنیـادین رא                     

 .در عرصۀ پژوهشهای علمی אیجاد کند
نندی که دאرد، پژوهشهای علمی رא با دگرگونیهـای بنیـادینی           ما  گیری אز אین فناوری با ویژگیهای بی        بهره

אی کـه هرگونـه تحقیقـات علمـی بـدون       بهره نمانده אسـت؛ بـه گونـه           کند که هیچ دאنشی אز آن بی        رو می   به  رو
بر אیـن אسـاس     . رود  گیری אز אبزאرها و روشهای אین فناوری کاری بیهوده و نوعی אتالف وقت به شمار می                 بهره

 بار دیگر بازنگری و متناسب با אین تحول و دستاورد           ٢شناسی تحقیقات علمی    در شرאیط جدید، روش   الزم אست   
روش تحقیق بـا گـرאیش      «در אین درس، به یاری خدאوند متعال، بر آنیم تا آنچه رא با عنوאن               . بزرگ تدوین شود  

ان فاوא در אختیار مـا قـرאر دאده אسـت    بیان کرده بودیم با אستفاده אز אبزאرها و روشهایی که تا אین زم     » علوم نقلی 
אفزאرهـای    אز آنجا که محور و אبـزאر אصـلی فنـاوری אطالعـات و אرتباطـات، رאیانـه و نـرم                    . مرور و تکمیل کنیم   

 .پی خوאهیم گرفت» אی روش تحقیق رאیانه«کامپیوتری אست، אین درس رא با عنوאن 
 אرتباطات رא بشناسیم و با برخی אز مفاهیم אولیـه و            در آغاز بایسته אست بنیانها و مبانی فناوری אطالعات و         

بـرאی  . تنیدۀ אطالعات و אرتباطـات برآمـده אسـت          אین فناوری אز دو بخش درهم     . پرکاربرد אین درس آشنا شویم    
 . بهتر אست هر یک אز אین دو بخش رא جدאگانه بررسی کنیمICTآشنایی با پیشینۀ 

                                                 
١. Information & Communication Technology. 
٢ .Methodology. 
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 ٣فناوری אطالعات
مجموعۀ אبزאرهـا و  . توאن بهره گرفت شود و یا می    بردאری می   אی אز آن بهره      که به گونه   هایی אست   אطالعات دאده 

سازی، مدیریت و پردאزش אطالعات پدیـد آورده אسـت فنـاوری              آوری، ذخیره   روشهایی که بشر برאی تولید، گرد     
 . شود אطالعات نامیده می

هـا و     אی که همـوאره نـشانه       אست؛ به گونه  אز نخستین روزهای زندگی بشر אطالعات برאی אو אرزشمند بوده           
، چـوب،     گیری אز אبزאرهایی אبتدאیی چون دیوאر غارهـا، لوحهـای گلـی، سـنگ               تصویرهای دلخوאه خود رא با بهره     

هـای    گونه که برאی شمارش و محاسبه אز אنگشتان دست یا دאنه            کرد؛ همان   אستخوאن و پوست حیوאنات ثبت می     
سـازی و پـردאزش אطالعـات بـه مرحلـۀ             خط و پیدאیش دאنش ریاضیات، ذخیـره      با אخترאع   . گرفت  شن بهره می  

هـای    توאن نخستین جلوه    های نخستین کتاب و אبزאرهای سادۀ محاسبات ریاضی رא می           گونه. جدیدی پا گذאشت  
به عنوאن نمونـه، در אیـرאن باسـتان هخامنـشیان بـا ثبـت دقیـق آمـار                   . فناوری אطالعات در میان بشر دאنست     

ترین بانکهای אطالعـاتی دورאن خـود رא بـه           ت، مالیاتها و پردאختها بر روی لوحهای گلی، یکی אزبزرگ         محصوال
به تدریج و با روندی بسیار کند پیشرفتهای دیگری نیز در אین زمینه پدیـد آمـد کـه אختـرאع       . وجود آورده بودند  

تـر ریاضـی      جـام محاسـبات پیچیـده     کاغذ پاپیروس و شکلهای جدید کتاب و کتابخانه و אخترאع چرتکه برאی אن            
قرنها بعد، ظهور دאنشمندאنی در سـرزمینهای       . هایی אز پیشرفت فناوری אطالعات در دورאن نخستین אست          نمونه

ترجمۀ آثار دאنـشمندאن بزرگـی چـون        . هند و אیرאن، زمینه رא برאی رشد علوم و به ویژه ریاضیات فرאهم ساخت             
 .زمینه رא برאی پیشرفت و جهشهای بزرگ علمی در دنیا آماده کردخوאرزمی و خیام نیشابوری در אروپا، 

در . زمـان بـود      و آغاز عصر مکانیک در غـرب هـم         ٤دومین دورۀ پیشرفتهای فناوری אطالعات با رنسانس      
 میالدی با אخترאع ماشین چاپ به دست گوتنبرگ آلمـانی گـام بزرگـی در شـیوۀ ثبـت אطالعـات                      ١٤٥٠سال  

بـردאری אز متـون و אطالعـات אز حالـت             توאن تبدیل شیوۀ نـسخه      تأثیر אین אخترאع رא می    ترین    مهم. بردאشته شد 
. گیر و پرאشتباه و در حالت دوم با سـرعت و دقـت همـرאه אسـت                  دستی دאنست که در حالت نخست بسیار وقت       

  ریاضـیدאن آلمـانی بـرאی      ٥، تالشـهای الیبنیتـز    )١٦٤٣(حساب ساده به دست پاسکال        ساخت نخستین ماشین  
، کـه بـا     )١٨٣٣( برאی طرאحی ماشـین تحلیلـی        ٦ساختن یک دستگاه خودکار محاسبه و نوآوریهای چارلز بابیج        

محدودیتهای آن دورאن به سرאنجام نرسید، אز دیگر گامهایی אست که در אین دوره در عرصۀ فناوری אطالعـات                   
هیثم که با چند مرحله پیشرفت         אبن ، تکمیل אبدאع אتاقک تاریک    )١٨٧٧(همچنین אخترאع گرאمافون    . بردאشته شد 

های دوربین تصویر متحرک برאی  و تولید نخستین نمونه) ١٨٠٢ ـ  ١٨٣٥(سبب پدید آمدن دوربین عکاسی شد 
 . توאن پیشرفتهایی در عرصۀ فناوری אطالعات به شمار آورد ، رא نیز می)١٨٨٠(فیلمبردאری 

                                                 
٣ .Information Technology. 
ود که آغازگر دورאنی אز אنقالبهای علمی و        جنبش فرهنگی مهمی ب   ) نوزאیی = Renaissanceאز فرאنسه   (نوزאیی یا رنسانس    . ٤

مـوالً شـروع   مع.  אستدورאن جدید و های میانه سدهعصر نوزאیی دورאن گذאر بین     .  شد אروپاאصالحات مذهبی و تغییرאت هنری در       
نامـۀ   ؛ دאنـش אین جنبش در قرن پانزدهم شمال אروپـا رא نیـز فرאگرفـت   . دאنند  میאیتالیا نوزאیی رא در قرن چهاردهم در شمال         ۀدور
 .پدیا، مدخل رنسانس ویکی
٥.Leibniz .  
٦ .Charles Babbage. 
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.  آغـاز شـد    ٧هم میالدی و پس אز אنقالب فرאنسه      دورۀ سوم رشد فناوری אطالعات در سدۀ هجدهم و نوزد         
هـای گونـاگون      אی در دאنش    در אین دورאن، که به عصر אلکترومکانیک شهرت دאرد، پیشرفتهای سریع و گسترده            

. رخ دאد که بر سرعت، دقت و אمکانات אبزאرهای گوناگون ثبت אطالعات مکتوب، صوتی و تصویری אفزوده شـد                 
کـه نخـستین کـاربرد    ) ١٨٨٠ ـ  ١٨٩٠ (٨ ماشینی برאی محاسبه به دسـت هالریـث  شده و אبدאع کارتهای منگنه

حساب خودکار     ساخت ماشین   عمومی چنین دستگاهی در شمارش آرאی אنتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و           
هـایی אز     ، کـه توאنـایی אنجـام سـه جمـع در ثانیـه رא دאشـت، نمونـه                  )١٩٤٤ (٩مارک یک به دست هوאرد אیکن     

 .های אین دوره بوددستاورد
توאن سـرآغاز    אست، می١٠ میالدی رא، که زمان אخترאع نخستین دستگاههای رאیانه        ١٩٤٢ تا   ١٩٣٧سالهای  

بـرאی نخـستین بـار אز آن در אنتخابـات           . چهارمین دوره אز تاریخ فناوری אطالعات یا عصر אلکترونیـک دאنـست           
نخستین دستگاه  . نامیدند  ها رא کامپیوترهای المپی می     نسل אول אین رאیانه   . ریاست جمهوری אمریکا אستفاده شد    
.  در دאنشگاه پنـسیلوאنیای אمریکـا سـاخته شـد          ١٩٤٦ نامیده شد در سال      ١١کامپیوتر تمام אلکترونیکی که אنیاک    

                                                 
. سیاسی در تاریخ سیاسی فرאنسه و אروپا به عنوאن یک کل بودـ אی אز تحوالت אجتماعی   دوره) ١٧٨٩ ـ  ١٧٩٩(אنقالب فرאنسه . ٧

رאت  אشرאف و روحانیون کاتولیـک بـود، تغییـ         ۀ سلطنتی با אمتیازאت فئودאلی برאی طبق      ن در ساختار حکومتی فرאنسه، که قبالً      آطی  
 .»אنقالب فرאنسه«پدیا، مدخل  نامۀ ویکی ؛ دאنش دموکرאسی و شهروندی، אیجاد شدروشنگریبنیادی در شکلهای مبتنی بر אصول 

٨ .Herman Hollerith.. 
.٩ Howard Aiken. 
مـدتی در فارسـی بـه       . شـود    معین אستفاده مـی    روאل تحت یک    אطالعات پردאزشرאیانه یا کامپیوتر دستگاهی אست که برאی        . ١٠

وאژۀ رאیانـه   . ، نام کامپیوتر به کار رفـت      ۱۳۴۰بعد אز ورود אین دستگاه به אیرאن در אوאیل دهۀ           . گفتند   می "مغز אلکترونیکی "کامپیوتر  
وאژۀ رאیانه پارسی אست و אز فعل پارسی رאیاندن به معنی سـامان             . گیرد  در دو دهۀ אخیر رאیج شده و به تدریج جای کامپیوتر رא می            

در زبـان אنگلیـسی طـی سـالیان متمـادی      . بندی و سـاماندهی   אبزאر دسته : شود  یانه می معنی وאژگانی رא  . دאدن و مرتب کردن آمده    
אند که אز آنها به عنـوאن کـامپیوتر یـاد     رفته، و کلمات دیگری نیز وجود دאشته אرزش بسیاری برאی אین وאژه به کار می       های هم   وאژه
شد که محاسـبات ریاضـی    قبالً عموماً به فردی אطالق می» یوترکامپ«برאی نمونه . אند شود אما معانی متفاوتی رא در خود دאشته         می
، وאژۀ کـامپیوتر در  »Barnhart Conciseیابی  نامۀ ریشه وאژه«بر אساس . دאد אنجام می) یا بدون אبزאرهای کمکی مکانیکی(رא 

 بـه   ۱۸۹۷אز سـال    بـوده אسـت و سـپس        » کنـد   شخصی که محاسبه مـی    « به زبان אنگلیسی وאرد گردید که به معنی          ۱۶۴۶سال  
بـه زنـان نظـامی אنگلیـسی و אمریکـایی کـه             » کامپیوتر«در هنگام جنگ جهانی دوم،      . شد  ماشینهای محاسبۀ مکانیکی گفته می    

در אوאیل دهۀ پنجاه مـیالدی هنـوز    . کرد  کارشان محاسبۀ مسیرهای شلیک توپهای بزرگ جنگی توسط אبزאر مشابه بود، אشاره می            
رفت؛ در نهایت پـس אز آن   ها به کار می  برאی معرفی אین ماشین) (computing machines)אصطالح ماشینهای محاسب

 به عملیاتی که بـرאی  (computing)در אصل، رאیانش .  به جای آن به کار گرفته شد(computer)تر کامپیوتر    عبارت کوتاه 
بسیاری אز وظـایفی رא کـه אرتبـاط مـستقیم بـا             های אمروزی     شد، هر چند که رאیانه      گرفت אطالق می    حل مسائل ریاضی אنجام می    

 .پدیا، مدخل رאیانه نامۀ אینترنتی ویکی دهند؛ دאنش  ندאرد אنجام میریاضیات
אستاد فیزیک و ریاضیات دאنـشگاه  ) (John Vincent Atanasoffاسف  میالدی، دکتر جان وینسنت آتان١٩٣٨در سال . ١١

 אو بـا همکـاری دسـتیارش کلیفـرد بـری            .منظـوره אفتـاد    אیالتی آیوא در آمریکا به فکر ساختن אولـین کـامپیوتر אلکترونیکـی یـک              
)Clifford Berry (یـا  »یوتر آتاناسـف و بـری  کـامپ «رא   شروع به ساختن کامپیوتر مذکور نمـود و آن با אستفاده אز المپ خأل 

ABC  درگیری אرتش آمریکا در جنگ جهانی دوم و لزوم پیوستن آتاناسف به אرتش و همکاری אو با אرتـش  ۀ نامید، ولی به אنگیز 
بـا همکـاری   ) John Mauchly( فیزیکدאنی بنام دکتر جان ماکلی ، میالدی١٩٤٣در سال . پایان نرسیده آمریکا، ساخت آن ب

. منظـوره نمـود   که مهندس برق بود شروع به ساختن אولین کامپیوتر אلکترونیکی همه) J Presper Eckert(אکرت  جی پرسپر
 بنـام אنیـاک     ، אسـتفاده شـده بـود       אلکترومکـانیکی אز هجـده هـزאر المـپ خـأل           یאین کامپیوتر که در ساختن آن عالوه بـر אجـزא          
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پیکر محاسبۀ جدول مسیرهای تـوپ و موشـک در جنـگ              هدف אصلی אز طرאحی אین دستگاه אلکترونیکی غول       
های نسل دوم، אز فنـاوری        به تدریج در رאیانه   .  صدها نفر אنجام آن رא بر عهده دאشتند        جهانی بود که پیش אز آن     

هـا بـه عرصـۀ فنـاوری           نـسل سـوم رאیانـه      (IC)گیری אز قطعات مدאر مجتمـع         با بهره . ترאنزیستور אستفاده شد  
 אز אیـن قطعـات      بـا אسـتفاده   . با پیشرفت صنایع در دهۀ هشتاد چیپهای کامپیوتری تولیـد شـد           . אطالعات پانهاد 

تا אین زمان دستگاههای کـامپیوتر در       . تر فرאهم شد    هایی در אبعاد کوچک     فشرده، אمکان طرאحی و ساخت رאیانه     
گرفتنـد؛ אمـا      شد و تنها سازمانها و אدאرאت بزرگ אز آن بهره مـی             هایی سنگین تولید می     אبعادی بزرگ و با هزینه    

تـر تولیـد شـد و אسـتفاده אز      پردאزش در אبعادی کوچک و کوچـک قطعات جدید، با وجود אفزאیش کارאیی و توאن     
همین אمر موجب شد אیـدۀ تولیـد        . روشهای علمی و تولید אنبوه אین وسیله، بهای آن رא نیز به شدت کاهش دאد              

 . عملی شود١٩٧٥های شخصی مطرح و אز سال  رאیانه
گـذرد و در אیـن مـدت אفـزون بـر       یهای نسل جدید م אکنون نزدیک به سه دهه אز تولید و گسترش رאیانه         

ناپـذیر رخ دאده،      تحوالت و پیشرفتهای شگفتی که در אمکانات، سرعت و قدرت אین ماشین توאنمند و خـستگی               
אی אرتقا    אی به گونه    تمامی אبعاد زندگی بشر با אستفاده אز توאن پردאزش אطالعات و هوشمندی سیستمهای رאیانه             

عـصر  «ی چنان אست که دهۀ آخر سدۀ بیستم و نیز سدۀ بیـست و یکـم رא                  אین پیشرفت و אثرگذאر   . یافته אست 
 . אند  نامیده١٢»אطالعات

 
 
 

 ١٣فناوری אرتباطات
نوعان خود زندگی کرده و با آنها در אرتباط بوده            אنسان موجودی אجتماعی אست و אز אبتدאی آفرینش در گروه هم          

پاسخ به نیازهای گونـاگون فـردی و אجتمـاعی برقـرאر            אین אرتباط که با هدف אنتقال پیامها، אحساسات و          . אست
ها و אبزאرهـای אرتبـاطی متعـدد شـکل            شده و همچنان پابرجاست، طی دورאنهای گوناگون زندگی بشر در گونه          

نوعان خود אیجـاد کـرده אسـت     ها و אبزאرهایی رא که بشر برאی אنتقال אطالعات و אرتباط با هم     شیوه. گرفته אست 
 .نامیم میفناوری אرتباطات 

های ساده، אز نخستین      رویارویی אنسانها با هم، سخن گفتن به زبانهای אبتدאیی و אستفاده אز شکلها و نشانه              
به تدریج با אحدאث رאههای موאصالتی، אخترאع خط و تکامل زبانهای           . های אرتباطی میان אنسانها بوده אست       شیوه

ها   گیری کتابخانه   אخترאع کاغذ و قلم و شکل     . سانها אیجاد شد  تری میان אن    تر و عمیق    گوناگون، אرتباطات گسترده  
رسانی אرتباط غیرحضوری رא با אفرאدی که در          نگاری و پیغام    بر אبعاد אین אرتباطات אفزود و روشهای گوناگون نامه        

 . کردند، فرאهم ساخت نقاط دوردست زندگی می
ی در فنـاوری אطالعـات، دورۀ جدیـدی در    در عصر مکانیک و با אخترאع ماشین چاپ، אفـزون بـر دگرگـون        

سرعت، دقت و حجم אنبوه تولیدאت ماشـین چـاپ و بـه تبـع آن گـسترش کتـاب،                    . عرصۀ אرتباطات رقم خورد   

                                                                                                                                            
)ENIAC (تـرین دسـتگاه     אنـدאزی گردیـد و در زمـان خـود پیچیـده             میالدی آماده نـصب و رאه      ١٩٤٦گذאری شد و در سال       نام

 .پدیا، مدخل אنیاک نامۀ ویکی ؛ دאنشאین کامپیوتر قادر به אنجام سیصد عمل ضرب در هر ثانیه بود. אلکترونیکی جهان بود
١٢ .Information Age. 
١٣ .Communication Technology. 
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ضـمن  . ها، تحول و پیشرفت شگفتی در زمینۀ אنتقال אطالعات و نشر دאنـش بـه وجـود آورد                   مجالت و روزنامه  
 . و نقل، بر אفزאیش אرتباطات و پیشرفت آن אفزودאینکه אخترאع ماشین بخار و سرعت گرفتن حمل

زمان با گـسترش علـوم    سومین دورۀ پیشرفت فناوری אرتباطات، در سدۀ هجدهم و نوزدهم میالدی و هم   
 میالدی بود که با אخترאع دستگاه تلگـرאف، אرتباطـات بـه             ١٨٤٠نقطۀ عطف אین دوره سال      . تجربی אتفاق אفتاد  

گسترش خطوط تلگرאف در نقاط مختلف جهان باعث شد אنتقال پیـام و             . وאرد شد مرحلۀ جدیدی אز تکامل خود      
پس אز آن با אخترאع تلفـن در        . אنجامید، به چند دقیقه کاهش یابد       אطالعات، که تا پیش אز آن مدتها به طول می         

ی صـوتی و    هـا   رאدیو، تلویزیون، سینما و دیگر رسـانه      . رאه آسان شدن אرتباطات گام بزرگ دیگری بردאشته شد        
 . تصویری و مکتوب نیز در אین دوره به وجود آمدند و سهم زیادی در אنتقال و گسترش אطالعات دאشتند

 ١٩٦٠אز دهـۀ    . های کامپیوتری آغاز شد     ترین دوره در تاریخ پیشرفت فناوری אرتباطات با אبدאع شبکه           مهم
 אمریکا و אتحاد جماهیر شوروی، محققان       در دورאن جنگ سرد و رقابتهای فنی و تسلیحاتی میان אیاالت متحدۀ           

 بهتری برאی فعالیتهای دفـاعی       وزאرت دفاع אمریکا موفق شدند با אتصال چهار کامپیوتر بزرگ به یکدیگر زمینۀ            
در دهـۀ هـشتاد و بـا شکـستن          . شـد    نامیده مـی   ١٤אین شبکه در آن زمان آرپانت     . و جاسوسی خود فرאهم آورند    

هـای کـامپیوتری در       تر و همگانی شدن آن، به تدریج موضوع אستفاده אز شـبکه           گیری אنحصاری אز کامپیو     بهره
אز سـال  . کم אین אرتباط در مناطق پرאکنـدۀ جغرאفیـایی فـرאهم شـد              مرאکز دیگری مانند دאنشگاهها مطرح و کم      

معنـای   کامپیوترهای جهان به یکدیگر אجرא و אینترنت به  אی سرאسری برאی אتصال همۀ     אیدۀ אیجاد شبکه   ١٩٨٦
شـمار אیـن شـبکۀ        با فرאهم شدن אین אمکان و آشکار شدن ظرفیتهـا و مزאیـای بـی              . אندאزی شد   אمروزی آن رאه  

شاید هیچ فنـاوری دیگـری رא نتـوאن سـرאغ           . جهانی، به سرعت تعدאد کاربرאن آن در سرאسر دنیا אفزאیش یافت          
 אینترنت در مـدت چهـار سـال بـه مـرز           تعدאد کاربرאن . گرفت که با אین سرعت رشد و گسترش پیدא کرده باشد          

 سال و تعدאد کـاربرאن  ٣٨کنندگان אز تلفن در مدت     אین در حالی אست که تعدאد אستفاده      . پنجاه میلیون نفر رسید   
אین روند با همـان شـتاب همچنـان אدאمـه دאشـته אسـت و                . کامپیوتر طی سیزده سال به אین میزאن رسیده بود        

گیری אز אمکانـات و אطالعـات گـستردۀ אیـن             بر در سرאسر جهان ضمن بهره      بیش אز نهصد میلیون کار     ١٥אکنون
 .אند شبکه، אرتباطات نزدیک و عمیقی رא אز אین طریق برقرאر ساخته

ها و אرتباطات بدون سـیم، طرאحـی و گـسترش          אندאزی شبکه   گسترش پرشتاب زیرساختهای مخابرאتی، رאه    
ها و مرزهـا رא אز میـان بردאشـته و              بسیاری אز فاصله   ١٦ایگاه وب خدمات گوناگون אلکترونیکی و אیجاد میلیونها پ      

 . אنتقال אطالعات و برقرאری אرتباطات گوناگون رא کاری آسان و در دسترس همگان قرאر دאده אست
 
 
 

 آثار فاوא در אبعاد مختلف زندگی
ی و صنعتی در دورאن     ترین عوאمل پیشرفت و تحوالت علم       گمان فناوری אطالعات و אرتباطات یکی אز אصلی         بی

در مدت زمانی کوتاه، در حدود چهـل   . جدید אست که تمامی אبعاد زندگی بشر رא تحت تأثیر خود قرאر دאده אست             
گیـری אز     אمـروز دیگـر بـدون بهـره       .  אسـت   در جوאمع صنعتی کامپیوتر در تمامی فعالیتها محوریت یافتـه         , سال

                                                 
١٤ .Arpa بود»  آمریکاۀهای پیشرفت آژאنس تحقیق پروژه« مخفف عبارت. 
 .٢٠٠٦بر אساس برخی آمار و گزאرشهای منتشرشده در سال . ١٥
١٦ .Websiteאرאئه شد١٩٩٢پردאزیم، در سال   یا خدمات وب، که در همین درس بدאن می . 
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بازرگـانی، نظـامی، آموزشـی و       , ر حکومتی و مدیریتی، صنعتی    بسیاری אز אمو  , های کامپیوتری   کامپیوتر و شبکه  
دسترسی نزدیک بـه یـک میلیـارد אنـسان بـه شـبکۀ جهـانی                . متوقف خوאهند شد  ... پژوهشی، ترאفیک، نشر و     

אینترنت، אستفادۀ بیش אز ششصد میلیون نفر אز آنان אز پست אلکترونیکی، تبادل بیش אز چهار هزאر میلیارد پیـام                    
אفزאرهای چت و گفتگو، و دو برאبر شدن میزאن تبادل אین אطالعات              اعت، تنها אز طریق یکی אز نرم       س ٢٤در هر   

روز و آمارهایی אز אین       در هر صد روز، אضافه شدن هفت میلیون صفحۀ אطالعات به شبکۀ אینترنت در هر شبانه               
 .های אین فناوری אستهای گوناگون زندگی با دستاورد هایی آشکار אز آمیخته شدن جنبه دست، نشانه

 :کنیم ها אشاره می هایی אز אثرگذאری فاوא در برخی אز אین جنبه در אینجا به نمونه
هایی אست که با گـسترش و پیـشرفت فنـاوری אطالعـات و אرتباطـات                    حکومت و مدیریت یکی אز عرصه     

رونیکـی و ماشـینی و      های دولـت אلکت     אمروزه با فرאهم شدن زمینه    . אنگیز شده אست    دستخوش تحوالتی شگفت  
אی شدن بسیاری אز فعالیتها و אرتباطات، אفزون بر دسترسی همیشگی، عادالنه و بدون تعطیلی مـردم بـه                     شبکه

گیری و مـدیریت و       خدمات، אطالعات و نیازهای אدאری و حکومتی، شرאیط مناسبی برאی هوشمند شدن تصمیم            
ین فناوری بسیاری אز معـادالت قـدرت و محاسـبات           ضمن אینکه א  . گویی بیشتر مدیرאن فرאهم شده אست       پاسخ

های بزرگ אرتباطی رא در رتبه و אهمیتـی           سیاسی رא تغییر دאده و دسترسی به אطالعات و در אختیار دאشتن شبکه            
هـای    אثر شـدن مرزهـای ملـی و فاصـله           رنگ و کم    کم. باالتر אز منابع و אمکانات مالی و نظامی قرאر دאده אست          

   وאقعیتهایی אست که بر אثر گسترش فناوری אطالعات و אرتباطات بر جامعۀ جهانی تحمیل شده         جغرאفیایی نیز אز  
 . אست

گیری אز دستاوردهای فناوری אطالعات و אرتباطات دورאن کامالً متفاوتی رא             هایی که با بهره     אز دیگر عرصه  
یـن عـصر بـا אسـتفاده אز     صـنایع مـدرن و پیـشرفتۀ א     . کند عرصۀ صنعت אست     نسبت به گذشتۀ خود تجربه می     

ترین زمان و با بهترین کیفیت بـه אنجـام    ترین אقدאمات و فعالیتها رא در کم       های دقیق و هوشمند، پیچیده      ماشین
אنـد و بـا       در حال حاضر در بسیاری אز کارخانجات بزرگ دنیا روباتها جایگزین نیـروی אنـسانی شـده                . رسانند  می

گیـری אز   אفزون بر אین، بهره. אند  ها رא نیز کاهش دאده      ، ضایعات و هزینه   وری و کیفیت    وجود אفزאیش אمنیت، بهره   
ماننـدی رא بـرאی طرאحـی صـنعتی، گونـاگونی و گیرאیـی                شـده، אمکانـات بـی       سـازی   های شـبیه    رאیانه و محیط  

 . آورد های صنعتی فرאهم می فرآورده
אبزאرهای گوناگون بازאریابی،   . ته אست هایی אست که به شدت אز فاوא تأثیر گرف          تجارت و אقتصاد نیز אز حوزه     

אی رא در אختیـار تالشـگرאن         بانکدאری و روشهای خرید و فـروش אز طریـق شـبکۀ אینترنـت، فرصـتهایی ویـژه                 
گیـری אز אیـن فرصـت، پایگـاه           های بهره   ترین نمونه   یکی אز موفق  . های تجارت و אقتصاد قرאر دאده אست        عرصه

 توאنست با شناخت درست مزאیـا و אمکانـات فـاوא یکـی אز               ١٧گاه אینترنتی طرאح אین فروش  .  אست  Ebeyאینترنتی  
 אین پایگاه بـیش     ٢٠٠٦אی که در سال       ترین مرאکز تجاری جهان رא در محیط אینترنت אیجاد کند؛ به گونه             بزرگ

                                                 
 سـاله  شـش . دنیا آمده  بپاریس در فرאنسوی و مادری אیرאنی אز پدری ۱۹۶۷ ژوئن ۲۱ در Pierre Omidyarپیر אمیدیار . ١٧

ـ       رאیانه ۀبا نوشتن دومین برنام   چهارده سالگی    رفت و در     آمریکا مریلندאش به    بود که با خانوאده     مدرسـه پـا بـه       ۀאی بـرאی کتابخان
 بـه فکـر אفتادنـد کـه     ۱۹۹۲و در سال کردند  آوری می  شکالت جمعۀقای אمیدیار و نامزدش کلکسیون جعب    آ. دنیای بیتها گذאشت  

 بـه   د رא ی رא که چند تا אز آنها دאرن       یها  سپس تصمیم گرفتند جعبه    .دهند شاید אفرאد دیگری هم در سرتاسر دنیا אین کار رא אنجام می           
یل به همکاری دאرنـد     د و تما  אن  هرא دید   نفر در سرتاسر دنیا پیشنهاد آنها      ٨٧روز بعد אز پیشنهاد متوجه شدند       . دیگرאن پیشنهاد دهند  
نامـۀ   نیـست؛ دאنـش  سفانه نـام אیـرאن در لیـست کـشورهای אیـن کمپـانی אیرאنـی        أ مت، ولیزده شدبِی  אی ۀو بدینسان אولین جرق  

 .بِی پدیا، مدخلهای پیر אمیدیار و אی ویکی
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אش אفـزوده    میلیون عضو دאشت و روزאنه بیش אز شش میلیون قلم، کاالی جدید بـه کاالهـای فروشـی        ١٦٠אز  
אین ظرفیت باال توאنست طرאح و مالک אین        . رسید  شد و هر روز کاالهای بیشتری אز طریق آن به فروش می            می

 میلیون دالر سود خالص در سال به دومین فرد ثروتمند زیر چهل سال جهـان                ٤٤١ با   ٢٠٠٥پایگاه رא در سال     
تـرین    تـی گوگـل بـه بـزرگ       تبدیل شدن موتور جـستجوی אینترن     . و بیست و نهمین ثروتمند جهان تبدیل کند       

אی جهان، در زمانی که تنها ده ماه אز فعالیتش به عنوאن یک شرکت تجاری گذشته بود و گذشتن                  شرکت رسانه 
 .אی دیگر אز آثار אقتصادی فناوری אطالعات و אرتباطات אست  אرزش آن אز هشتاد میلیارد دالر نمونه

تغییر شـرאیط و    . یز دچار تحوالتی بزرگ کرده אست     چگونگی אقتصاد، تجارت و אرتباطات، کسب و کار رא ن         
نیازهای אستخدאمی، تغییر ماهیت بسیاری אز مشاغل و فرאهم شدن אمکانات گسترده برאی کـار غیرحـضوری אز                  

شاید تا پیش אز אین باورپذیر نبود که אدאرۀ تاکسیرאنی شـیکاگو אز             . ترین آثار فاوא در حوزۀ کسب و کار אست          مهم
ود یا مدیریت אورژאنس یکی אز بیمارستانهای آمریکا در دهلی نو باشد؛ אما با אمکاناتی کـه فـاوא                   بمبئی هدאیت ش  

 ٢٠٢٠شـود تـا سـال     بینی می هایی به אموری عادی تبدیل شده אست و پیش در אختیار بشر گذאشته چنین پدیده  
 .، אنجام گیرد درصد אز مشاغل آمریکا با حضور אفرאد در محلی خاص، به عنوאن محل کار٣٦تنها 

شـود و אز      אی محـدود نمـی      کارآیی فناوری אطالعات و אرتباطات در زندگی אنسان אمروزی به هـیچ حـوزه             
آموزش و یادگیری که با گسترش دאنشگاههای مجازی همیشه و همه جا در אختیار همگان אسـت تـا حمـل و                      

 و אمنیت بیشتری برخوردאر شده و حتی        یابی، אز توאنمندی    نقل و ترאفیک که با אبزאرهای هوشمند کنترل و جهت         
سنجد، همـه     های خود رא می     وری فرآورده   ها، سالمتی و بهره     گیری אز ریزترאشه    دאمدאری و کشاورزی که با بهره     

 . אنگیز אست و همه به شدت تأثیر گرفته אز پیشرفتهای روزאفزون אین فناوری شگفت
بـا دقـت در     . אنـد   بهره نبوده   اوردهای אین فناوری بی   در אین میان تحقیقات و پژوهشهای علمی نیز אز دست         

های   یابیم که אثرگذאری فاوא در هر یک אز رشته          های دیگر زندگی درمی     جایگاه تحقیق در پیشبرد و هدאیت جنبه      
گیـری אز فـاوא در        های زندگی، بیشتر به وאسطۀ تأثیر بر تحقیقات مربوط به آن رشته و فوאید بهره                علمی و جنبه  
 . علمی حاصل شده אستتحقیقات

 
 
 

 گیری אز فاوא در تحقیقات علمی فوאید بهره
گیـری فرאینـد      شماری رא در به کـار       ها و دستاوردهای بی     فناوری אطالعات و אرتباطات در تحقیقات علمی، بهره       

خوאهـد  یابی به آن      آید، بیان تفصیلی אین مزאیا و روشهای دست         آنچه در مباحث آینده می    . کند    تحقیق אیجاد می  
برאی אین منظور الزم אست هـر یـک אز مرאحـل تحقیـق علمـی رא بـه صـورت جدאگانـه بررسـی و شـیوۀ               . بود
אمـا پـیش אز     . کارگیری فناوری אطالعات و אرتباطات رא در آن مرحله بیان و مزאیا و آثار آن رא بررسـی کنـیم                     به

 אی   فـاوא در تحقیقـات علمـی אشـاره    کـارگیری  پردאختن بدאن شایسته אست به برخـی אز آثـار و فوאیـد کلـی بـه           
 :گذرא دאشته باشیم

אی و אینترنـت در مرאحـل مختلـف یـک تحقیـق علمـی بـر جامعیـت آن                      אفزאرهای رאیانـه    گیری אز نرم      بهره ـ١
شود و אطالعـات      یابی و مرאجعه به منابع بیشتری فرאهم می         אفزאید؛ زیرא با אستفاده אز אین אبزאرها אمکان دست          می

 .گیرد ر אختیار محقق قرאر میتری د گسترده
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ماننـدی אسـت کـه در جـستجو،           אز دیگر ویژگیها و دستاوردهای فناوری אطالعات و אرتباطات، سرعت بـی            ـ٢
توאن مطالب و عبارאت دلخوאه       های אین فناوری به آسانی می       با אستفاده אز אبزאر   . آوری و تحلیل אطالعات دאرد      گرد

אین فناوری אفزون بـر سـرعت پـردאزش و جـستجوی            . کتاب به دست آورد   رא در چند ثانیه אز میان هزאرאن جلد         
بخـشد؛ ماننـد      آورد که مرאحل گوناگون پژوهش رא سرعت می         אطالعات، אبزאرها و אمکانات دیگری رא فرאهم می       

 .سازد  می אبزאرها و אمکاناتی که نگارش، رونویسی، مقایسه، ویرאیش و بایگانی אطالعات رא در رאیانه آسان
های پردאزشـگر، محقـق رא    هان نماندن ریزترین نکات و אطالعات אز چشم تیزبین و منطق ریاضی ماشین     پن ـ٣

 .אفزאید بخشد و بر دقت کار تحقیقاتی می در برאبر بسیاری אز خطاهای رאیج אنسانی אیمنی می
ریـزی و   برنامـه אفزאرهـای   بندی و بایگـانی در رאیانـه و برخـی אبزאرهـا و نـرم      ساختار منظم و אمکانات دسته     ـ٤

 .ها و אنجام مرאحل مختلف تحقیق مؤثر אست مدیریت وقت، در نظم بخشیدن به فعالیتها، یاددאشت
توאند در تقویت אنگیزۀ محقق و کاهش خـستگی ناشـی אز              جذאبیتها و אمکانات گوناگون رאیانه و אینترنت می        ـ٥

 .تحقیق אثرگذאر باشد
ها در אین فناوری شـرאیط بـسیار مناسـبی رא بـرאی      אز شبکه אمکانات אرتباطی و فرאهم شدن فرصت אستفاده         ـ٦

 .کند فعالیتهای تشکیالتی و تحقیقات بزرگ و گروهی فرאهم می
حجـم    هـا و بایگـانی و نگهـدאری آسـان و کـم              سـازی یافتـه     شرאیط مناسبی که با אین فناوری برאی ذخیره        ـ٧

ضـمن אینکـه   . سازد قیق رא بسیار بیشتر میאطالعات گسترده فرאهم شده אست، ماندگاری دستاوردها و نتایج تح 
آید در تمـامی تحقیقـات        هایی که در طول هر تحقیق به دست می          شود فیشها و یاددאشت     אین ویژگی باعث می   

 .بردאری آماده باشد بعدی به آسانی برאی بهره
توאن אز אطالعات    پذیرد، אفزون بر אطالعات نوشتاری می       در تحقیقاتی که بر پایۀ فناوری אطالعات אنجام می         ـ٨

 .אی بهره جست و بازده و جذאبیت کار رא به مرאتب אفزאیش دאد چندرسانه
نیازی אز    فناوری אطالعات و אرتباطات אز رאههای مختلفی چون آسان ساختن دسترسی به متون و منابع، بی                ـ٩

قـاتی و ماننـد آن،      کاغذ و قلم و دیگر אبزאرهای تحقیقات سنتی، کاهش نیاز به رفت و آمد و مـسافرتهای تحقی                 
 .کند های تحقیق رא به شدت کم می هزینه
با אستفاده אز ظرفیتهای فناوری אطالعات و אرتباطات و شبکۀ جهانی אینترنت دیگـر هـیچ محققـی بـرאی                     ـ ١٠

گونـه    مانـد و بـه آسـانی و بـدون هـیچ             بردאری אز آثارش منتظر ناشر یا مؤسسات گونـاگون نمـی            אنتشار و بهره  
אیـن  .  هر بخش אز آن رא که بخوאهد در سطح جهانی و بـا شـمارگانی نامحـدود منتـشر کنـد               توאند  אی می   هزینه

کارאن عرصۀ پژوهش אنگیزه و جدیّت بدهد و پژوهشهای آنـان رא مانـدگار                توאند به دאنشجویان و تازه      ویژگی می 
 .کند
تعاملی شبکۀ אینترنت   אمکان אنتشار نتایج تحقیق حتی پیش אز کامل و نهایی شدن آن، در کنار قابلیتهای                 ـ ١١

دهد تا بتوאند بازخوردها و بازتاب دیدگاههای خود رא در کمتـرین              فرصت אرزشمندی رא در אختیار محقق قرאر می       
 .אی رא با مخاطبان و منتقدאن برقرאر سازد زمان ممکن به دست آورد و تعامل سازنده

توאن در هر شرאیطی منابع متعـدد    میאی شدن تحقیق אین אست که به آسانی        یکی دیگر אز مزیتهای رאیانه     ـ ١٢
های دیگر به همرאه دאشت؛ אز אین رو محقق برאی אنجام تحقیـق و                و پرشماری رא در قالب لوح فشرده یا حافظه        

 . آوری אطالعات وאبستگی کمتری به زمان و مکانی خاص دאرد گرد
 با אسلوب آن منبع אست אما با        در تحقیقات سنتی یافتن אطالعات دلخوאه در یک منبع در گرو آشنایی قبلی             ـ ١٣

 .توאن هرگونه אطالعاتی رא אز هر نوع منبعی به دست آورد אستفاده אز فاوא می
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אی که אمکان آن در فاوא به آسانی فرאهم شده אست، هموאره אفقهای نـوینی رא در                   لینکها و אرتباطات شبکه    ـ ١٤
 .گشاید برאبر محقق می

یـابی بـه آن       توאن گفت بدون אین فناوری دست       نهد که می    حقق می فاوא אمکانات و توאناییهایی در אختیار م       ـ ١٥
هـای    אی، فهرسـت    هـای تطبیقـی و مقایـسه        بررسی. ، کم و بیش ناممکن אست     )هر چند با زحمت و زمان زیاد      (

 .هایی אز אین אمکانات אست אی، نمونه های مجازی و جستجوهای ریشه مختلف فنی، نمودאرهای آماری، آزمایش
هـا و   اطات و سرعت אنتقال אطالعات در شبکۀ אینترنت فاصلۀ تولید و عرضـۀ جهـانی אیـده      گستردگی אرتب  ـ ١٦

روز و    نتایج علمی رא به کمتر אز ثانیه کاهش دאده אست؛ بنابرאین אستفاده אز אیـن فنـاوری، تحقیـق رא کـامالً بـه                       
 .دهد منطبق با آخرین אطالعات و دستاوردهای علمی قرאر می

 
 
 

 چکیده
سازی، مدیریت و پردאزش אطالعات پدیـد         آوری، ذخیره   ها و روشهایی که بشر برאی تولید، گرد       مجموعۀ אبزאر  

 . شود آورده אست فناوری אطالعات نامیده می
نوعان خود אیجـاد کـرده אسـت فنـاوری      ها و אبزאرهایی رא که بشر برאی אنتقال אطالعات و אرتباط با هم    شیوه 

 .نامیم אرتباطات می
تـرین دوره در تـاریخ پیـشرفت          بیشترین پیشرفت رא در فناوری אطالعات אیجاد کرد و مهم         אخترאع کامپیوتر    

 .های کامپیوتری آغاز شد فناوری אرتباطات با نوآوری شبکه
ترین عوאمل پیشرفت و تحـو علمـی و صـنعتی در دورאن جدیـد      فناوری אطالعات و אرتباطات یکی אز אصلی  

 . אست
حکومت و مدیریت، صنعت، تجـارت      : شود؛ אز جمله    اگون زندگی مشاهده می   های گون   אثرگذאری فاوא در جنبه    

و אقتصاد، کسب و کار، آموزش، حمل و نقـل و ترאفیـک، دאمـدאری و کـشاورزی، تحقیقـات و پژوهـشهای                       
 .علمی

 رא در هر یـک  شماری به کارگیری فناوری אطالعات و אرتباطات در تحقیقات علمی، مزאیا و دستاوردهای بی           
אفـزودن بـر جامعیـت      : אنـد אز    برخی אز אین مزאیـا عبـارت      . کند    ل و بخشهای فرאیند تحقیق אیجاد می      אز مرאح 

آوری אطالعات، אفزودن بر دقت کار تحقیقـاتی، نظـم بخـشیدن بـه مرאحـل                  تحقیق علمی، سرعت در گرد    
قـات  تر شـدن אمکـان تحقی       مختلف تحقیق، تقویت אنگیزۀ محقق و کاهش خستگی ناشی אز تحقیق، فرאهم           

گروهی و فعالیتهای تشکیالتی، אفزאیش ماندگاری دستاوردهای تحقیق، אفزאیش بازدهی و گیرאیی بیشتر بـا              
رو  های تحقیق، אنتشار نتایج تحقیق در سـطح جهـانی بـدون روبـه     ها، کاهش هزینه    אی  אستفاده אز چندرسانه  

 زمان و مکـان، کمتـر شـدن         شدن با مشکلی خاص، دریافت نظرאت و بازخوردها، وאبستگی کمتر محقق به           
مندی אز אمکانات     نیاز به آشنایی پیشینی با منابع تحقیق، אیجاد אفقهای جدید توسط لینکها و אرتباطات، بهره              

 .روز بودن אطالعات אی مانند مقایسۀ تطبیقی، نمودאرها و به  ویژه
 



 

 

 جلسۀ دوم

 )٢(مباحث مقدماتی 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
ات و אرتباطات در تحقیقات گیری אز فناوری אطالع تبیین مزאیا و نگرאنیهای بهره 
 ؛علمی
 . برخی مفاهیم مقدماتی و بنیادی فناوری אطالعات و אرتباطاتشناخت 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در جلسۀ گذشته با بیان تعریف فناوری אطالعات و אرتباطات و ذکر برخـی مفـاهیم مربـوط، بـه تاریخچـۀ آن                       

אی אز آثار و نتـایج   در אدאمه با אشاره به پاره.  رא بیان کردیمهای پیدאیش و گسترش אین فناوری       پردאختیم و زمینه  
 . אین فناوری در אبعاد گوناگون زندگی بشر، بر نقش ویژۀ آن در تحقیقات علمی تأکید کردیم

ها و تهدیدهایی رא که در رאبطه با אین فنـاوری بایـد بـه آنهـا توجـه دאشـت                       در אین جلسه برخی אز آسیب     
 .شویم خی مفاهیم مقدماتی و بنیادی آن آشنا میشماریم و با بر برمی

 
 
 

 چند تذکر و هشدאر
گیری אز فناوری אطالعات و אرتباطات در تحقیقات علمی، برخی نکات رא نیـز نبایـد    با وجود مزאیای فرאوאن بهره   
 :باره ضروری אست אز אین رو توجه به چند تذکر در אین. در אین زمینه نادیده گرفت

 
 

 لتذکر אوّ
 نقش فناوری אطالعات و אرتباطات در تحقیقات علمـی گفتـه شـد،              بارۀوجود همۀ مزאیا و نکات مثبتی که در       با  

الت، مهـارت  یتوאند جایگزین تحص       وجه نمی   باید به אین نکته توجه دאشت که رאیانه و فناوری אطالعات به هیچ            
تـر و     د تا بتوאند روند تحقیـق رא آسـان        ده  میتنها אبزאرهایی   به محقق   אین فناوری   .  محقق باشد  یو تجارب علم  

توאنـد ضـعف      ا هرگز نمـی   ین مزא ی אما א  .دیفزאبیق  یت و عمق تحق   یر نگرش אو بر جامع    یی و با تغ   تر پیش برد    سریع
 אطالعـات   یشرفته و قدرتمند فناور   یانات پ ک אم گیری אز   بهره بنابرאین. تجربگی محقق رא جبرאن کند      علمی و بی  

 رא  دوچنـدאن  یتیه مسئول ک بل ؛دهد  یاهش نم ک جستجو، مطالعه و    یریت ما رא در فرאگ    یولو אرتباطات نه تنها مسئ    
زאن אهتمـام خـود رא      یـ ه نوع نگـاه و م     ک ید تا زمان  یترد  یب. دنه  مین فرصت بر دوش ما      ی بهتر אز א   یریگ   بهره در

د یـ  و تول  یفت، نـوآور  شریـ  ما رא بـه پ     یاناتک و אم  یچ فناور یم ه یر نده یی تغ یریادگیق و   ینسبت به مطالعه، تحق   
 .علم نخوאهد رساند
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 تذکر دوم
ـ  אطالعات و אرتباطات هرگز نبای فناوری و نقل مطالب و אطالعات با אستفاده אز אبزאرها یآور  گردسهولت   د مـا  ی

ـ سـفانه شـاهد א    أאمـروزه مت  .  سوق دهد  یت و نوآور  یاهش خالق ک و   یدی و تقل  یقات سطح ی تحق سویرא به    ن ی
 یتهای و سـا   یقـات ی تحق یאفزאرهـا   ، با אستفاده אز نرم    نویسندگانان و   ی אز دאنشجو  یاریبسه  کم  یت تلخ هست  یوאقع
د ی جدیلی آن در فا٢٠ و אلصاق ١٩ ساده و گرفتن رونوشت    ١٨ی جستجو یکقات خود رא تا حد      ی، سطح تحق  ینترنتیא

 .ستنאدق و آموزش ی در تحقین فناوری אی منفتوאن رویۀ ویژگی رא مین ی א.אند فروکاسته
 
 
 کر سومتذ

 אطالعات مندرج در آن دقت دאشـت و אز          درستی אعتبار و    بهد  ی با یکیترونک منابع אل  یبا توجه به تنوع و گستردگ     
تـوب  کل אطالعات منابع م  ی تبد معموالًه  کאز آنجا   . مطمئن شد گونه منابع     نیامل אطالعات در א   کح و   یورود صح 
بنـابرאین אگـر    . سـت  א  بـاال  ، متعـدد  یال بروز خطاهـا   رد אحتم یگ  ی אنجام م  ی به صورت دست   یکیترونکبه منابع אل  

تولیدکنندۀ منبع אلکترونیکی دقت و حساسیتهای الزم رא ندאشته باشد، ضروری אست همـوאره درسـتی و אعتبـار                   
 . אطالعات برآمده אز منابع گوناگون رא بررسی کنیم

 
 

 تذکر چهارم
ق، بـه אصـول و      یـ  تحق ی بر אصـول אخالقـ     ید אفزون با אی אست که    به گونه نترنت  یانه و א  ی رא یهایژگیط و و  یشرא
گرאن بـدون توجـه بـه       یقات د یتر شدن אستفاده אز متون و تحق        آسان. مینکز توجه   ین فضا ن  ی خاص א  های  آسیب

 بـاز   ی فـضا  ی אخالق های  آسیبها و     شتر ذهن، وسوسه  ی ب یندگک تشتت و پرא   های  زمینهحقوق آنها، فرאهم شدن     
 خاص، خطـرאت אیـن      یها  اد به برنامه  ی و אعت  ی ناسالم در فضای مجازی، وאبستگ     هایאرتباطات و گروه  نترنت،  یא

 אز رאیانه و    پیوسته  אستفادۀ ی جسمانی و روאنی   ها  آسیبهای فرهنگ ملی،      فناوری برאی خط، زبان و دیگر جنبه      
 ی همـوאره   گیـری אز אیـن فنـاور        بایـد در بهـره    ه  ک אست   یاتک אرتباطات و روحیات אجتماعی אز جلمه ن       آن بر آثار  

 .بدאن توجه دאشت
 
 

 تذکر پنجم
م یتوאنـد אطالعـات و حـر        ی هـر لحظـه مـ      ین فنـاور  ی مرتبط با א   ی در אبزאرها  ی و فن  یتی אمن شمار  بیالت  کمش

 محقـق رא در     یک ین سالۀ توאند زحمات چند    یه م ک אست   بدאن אندאزه  خطرאتن  یא. کند  مید  ی ما رא تهد   یخصوص
انـه و   یت رא یـ  אصـول אمن   ، به  אز آن  یریگ   الزم אست هنگام بهره    بنابرאین. ندک نابود   یلکه به طور    یعرض چند ثان  

ـ ٢١بانی אز אطالعات خود رא به عنوאن پشتییها  مطمئن نسخه یم و با روشها   کنیه توجه   کشب  جدאگانـه  ی در محل
 .مینک ینگهدאر

                                                 
١٨ .Search. 
١٩ Copy.. 
٢٠ Paste.. 
٢١ .Backup. 
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 چند مفهوم کاربردی
 مناسـب  ی بهره بگیریم،قات علمیاطات در تحق אطالعات و אرتبی אز فناورتوאنیم آنکه بگوییم چگونه میش אز   یپ

ـ  در א یی رא ربنـا ی و ز  یاربردکـ אست چند مفهـوم      ـ تعر ین فنـاور ی ـ م تـا אز א کنـی ن یـی ف و تبی  م بهتـر  ین مفـاه ی
 .بهره بگیریم

 
 

 منطق رאیانه
گونه شـعور و אحـساسی برخـوردאر نیـست و      אنگیزش، אز هیچ  توאن، محاسبات و پردאزش شگفتۀکامپیوتر با هم  

 بر אساس   دهد  رخ می تمامی آنچه در אین دستگاه پیچیده       . کند   درک نمی  ،دهد  ز آنچه رא אنجام یا نمایش می      هرگ
 برאی آن تعریف شده و بر مبنای عبور جریان אلکتریـسیته אز مـدאرهای אلکترونیکـی                 پیشאی אست که אز       برنامه

 نکـردن   گذر کردن یا    گذر ،تر   دقیق روشن یا خاموش بودن چرאغها یا به عبارت       . بینی شده אست    طرאحی و پیش  
جریان אلکتریسیته אز بخشهایی אز یک مدאر אلکترونیکی بر אسـاس قـرאردאد و منطقـی کـه مبنـای محاسـبات و             

אگرچه אین موضوع بحثـی     . زند  عملکرد אین دستگاه אست، تمامی پیامها و نتایج مورد אنتظار رא در رאیانه رقم می              
 نه دید بهتـری بـرאی تـسلط و אسـتفادۀ     آگاهی אجمالی אز منطق و مبنای کار رאیا فنی אست אما אز آنجا که    کامالً

 :کنیم ه صورت گذرא به آن אشاره میگذאرد، ب بهینه אز آن در אختیار ما می
אعدאدی که  . سازی و فهم אطالعات در کامپیوتر شبیه نشان دאدن مقادیر عددی אز طریق אرقام אست                ذخیره

دهی و با אستفاده אز אرقام صفر تـا نـه و ترکیـب آنهـا شـکل                   ه بر אساس نظام عددی دَ     ما با آن سر و کار دאریم      
 پیـروی توאند به جای ده אز منطق و سیستمهای دیگری مانند هشت، شانزده یـا دو                   نظام عددی می   ٢٢.گیرد  می
قـام، אز سیـستم    אریجا  אز عبور جریان אلکترونیکی به یریگ  سازی محاسبات و بهره      ساده برאیدر کامپیوتر   . کند

شـد،    אز ده رقم אستفاده مـی   یده هگونه که در سیستم عددنویسی دَ       همان. شود  عددنویسی مبنای دو אستفاده می    
 تنها אز دو رقم صفر و یـک         ،شود   نیز گفته می   ٢٣ که به آن سیستم عددنویسی باینری      ،در سیستم عددنویسی دو   

ان ی و جر  یکتوאن به عنوאن رقم       ی مدאر رא م   یکته در   یسیترکن אل دאشتان  ین אساس، جر  ی بر א  ٢٤.شود  אستفاده می 

                                                 
 در אولـین  ٨ رقـم  مـثالً . ق هر رقم دאرאی جایگاه אختصاصی خود אسـت  در عدد فو  .  شامل شش رقم אست    ١٠٠٦١٨ عدد   مثالً. ٢٢

 ۀ محاسـب  ۀنحو. قرאر دאرند  ) صدگان ۀرتب( در سومین جایگاه     ٦و رقم   )  دهگان ۀرتب( در دومین جایگاه     ١و رقم   )  یکان ۀرتب(جایگاه  
 :صورت زیر אسته عدد فوق ب

 (١٠٠٠٠٠ * ١) + (١٠٠٠٠ * ٠) + (١٠٠٠ * ٠) + (١٠٠ * ٦ ) + (١٠ * ١) + (١ * ٨) = ١٠٠٦١٨  
 : عدد فوق אستفاده אز توאنهای متفاوت ده אستۀروش دیگر برאی محاسب

 (٥^١٠ * ١) + (٤^١٠ * ٠ ) + (٣^١٠ * ٠) + (٢^١٠ * ٦) + (١^١٠ * ١) + (٠^١٠ * ٨) = ١٠٠٦١٨  
 .http://www.srco.irאلمعارف کامپیوتر در پایگاه   ةدאیر
٢٣ .Binary. 
 در مبنـای    ١٠٠٦١٨ عـدد    ۀد که در محاسب   شو   در مبنای دو אز همان روشی אستفاده می        ١٠١١ عدد   ۀبرאی محاسب مونه  برאی ن . ٢٤

 : با אین تفاوت که אز توאنهای متفاوت عدد دو אستفاده خوאهد شد،ده אستفاده شد
(٣^٢ * ١) + (٢^٢ * ٠) + (١^٢ * ١) + (٠^٢ * ١) 

توאن یک عدد باینری رא  سادگی میه بنابرאین ب. صورت تصاعدی دربرخوאهد دאشته  رא ب توאنهای متفاوت دورقم هر   ،در مبنای دو  
 .  رא نشان خوאهد دאد٩بوده که عدد  ٨ + ١ شامل ١٠٠١ عدد مثالً...).  و ٢٥٦ ،١٢٨ ،٦٤ ،٣٢ ،١٦ ،٨ ،٤ ،٢ ،١(شمارش نمود 
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ت یـ  هر ب  ٢٥.شود  یگفته م  بیت در אصطالح ن مدאرها   ی אز א  یکبه هر   . ردک ی رقم صفر تلق   به منزلۀ ندאشتن آن رא    
 .انه אستی در رאین وאحد אطالعاتیتر کوچک دو אست، ی אز אرقام אعدאد نظام مبنایکین یگزیه جاک

 الزم ٢٥٥ نـشان دאدن عـدد       ی دو بـرא   یدر نظـام عـدد    . دیآ  یت به وجود م   ی با یکت،  یب هشت ب  کیאز تر 
 ٢٥٦م یتـوאن   یم مـ  ینار هم دאشته باش   کت در   ی אگر هشت ب   بنابرאین. ردینار هم قرאر بگ   ک در   یکאست هشت رقم    

ـ ترهـا  کارک یسـاز  رهی ذخیت برאی אز با٢٦.مینکره ی ذخیوتریامپکرא به صورت אطالعات  ) ٢٥٥صفر تا   (مقدאر   ا ی
توאن کد مربوط به هر یک אز אرقـام           گونه می  אین. شود   אستفاده می  ٢٧אطالعاتی مستندאت مبتنی بر متن     یوאحدها
 ٢٨کید אسـ کـ ه به عنـوאن  کدها رא   کن  ی א کامپیوترها.  رא به یکی אز حروف و عالمتها אختصاص دאد         ٢٥٥صفر تا   
 یترهـا کارکدها و   کـ  کـه  ییتهـا یگـرفتن با  نار هـم قـرאر      کبا  . نندک یره م ی خود ذخ  ۀدر حافظ شوند     می شناخته
یزאن אطالعات در    م ی محاسبۀ مبنا. شود  یره م یجاد و ذخ  یتر א   ، متون و אطالعات گسترده    گیرد   رא دربرمی  مختلف
 ٢٩. آن אستیتهایوتر تعدאد بایامپک حافظۀ

                                                 
 .http://www.srco.irف کامپیوتر در پایگاه אلمعار  ة؛ دאیر אقتباس شده אستBinary digIT אز کلمات »بیت« ۀکلم. ٢٥
١١١١١١١١ = ٢٥٥  ١١١١١١١٠ = ٢٥٤ ...   ٠٠٠٠٠٠١٠ = ٢      ٠٠٠٠٠٠٠١ =١  ٠٠٠٠٠٠٠٠ = ٠ . ٢٦    
٢٧ .Text. 
٢٨. ASCII. 
ز نام   قبل א  »پیشوند«אی    אز مجموعه  باشند  میکه دאرאی بایتهای فرאوאنی     ... و    אصلی، هارد دیسک   ۀبرאی سنجش میزאن حافظ   . ٢٩

همـرאه کـاربرد    ه   ب  رא  جدول زیر برخی אز پیشوندها     .)باشند  میאین پیشوندها    ی אز یها ا نمونه گ گی  و کیلو، مگا  (شود  میبایت אستفاده   
 . دهد هر یک نشان می

 

 אندאزه مخفف نام

Kilo K ١٬٠٢٤ = ١٠^٢ 

Mega M ١٬٠٤٨٬٥٧٦ = ٢٠^٢ 

Giga G ١٬٠٧٣٬٧٤١٬٨٢٤ = ٣٠^٢ 

Tera T ١٬٠٩٩٬٥١١٬٦٢٧٬٧٧٦ = ٤٠^٢ 

Peta P ١٬١٢٥٬٨٩٩٬٩٠٦٬٨٤٢٬٦٢٤ = ٥٠^٢ 

Exa E ١٬١٥٢٬٩٢١٬٥٠٤٬٦٠٦٬٨٤٦٬٩٧٦ = ٦٠^٢ 

Zetta Z ١٬١٨٠٬٥٩١٬٦٢٠٬٧١٧٬٤١١٬٣٠٣٬٤٢٤ = ٧٠^٢ 

Yotta Y ١٬٢٠٨٬٩٢٥٬٨١٩٬٦١٤٬٦٢٩٬١٧٤٬٧٠٦٬١٧٦ = ٨٠^٢  

 
...  معادل میلیارد و     دل هزאر، مگا معادل میلیون، گیگا تقریباً       معا کیلو تقریباً : توאن چنین بردאشت کرد که     با توجه به جدول فوق می     

که دאرאی هارددیـسکی بـا ظرفیـت دو گیگـا بایـت אسـت، معنـای سـخن وی            نماید    که شخصی عنوאن می    بنابرאین زمانی . אست
ـ     سـازی دو گیگـا بایـت، یـا تقریبـاً           هارددیـسک وی دאرאی تـوאن ذخیـره       «: چنـین خوאهـد بـود      אین  ت و یـا دقیقـاً      دو میلیـارد بای

   .» بایت אست٢٬١٤٧٬٤٨٣٬٦٤٨
و ما شاهد حـضور و אسـتفاده אز بانکهـای אطالعـاتی بـا               אست  سازی با ظرفیت باال بسیار رאیج        های ذخیره  אمروزه אستفاده אز رسانه   

 .http://www.srco.irאلمعارف کامپیوتر در پایگاه   ةدאیر ؛در موאرد متعدد هستیم) چندین ترאبایت(رفیت بسیار باال ظ
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ف یعر ت یوتریامپک و   یتالیجی د ی دستگاهها یشود آنچه برא    ی مشخص م  یبا توجه به آنچه گذشت تا حدود      
. شود یجاد می هم אباب آنها کیتها و تریه در قالب با   کها אست   یک אز صفرها و     یא   مجموعه تنهاشود    یو شناخته م  

دآمـده אز אطالعـات آن   یدها و אرقـام پد کـ شود، در وאقـع   یانه جستجو م  یق رא ی אز طر  یه אطالعات ک هم   ییدر جا 
 دאشـته باشـد، بـسته بـه         یند فهمـ  ک یره و אرאئه م   ی ذخ هک یه אز متون  کآن بیانه  ی و رא  شود  می ینی و بازب  ییشناسا

ه جـستجو   کل אست   ین دل یبه هم . دکن ی و אرאئه م   یابیتها אطالعات رא باز   یتها و با  یا خاموش بودن مدאر ب    یروشن  
ـ ر  یه با تصو  ک ییشود אما در جا     ی אنجام م  یانه به آسان  یق رא ی אز طر  textا  ی متن   یابیو باز  ار کـ  سـر و     imageا  ی
 . ستین نک ممی آن به آسانیابیف نشده אست، بازیستم تعری سیدها برאکه کل یدلאین   بهدאریم

 
 

 אفزאر نرم
  دאرد؛شود دو قالـب   אز فناوری אطالعات و אرتباطات אرאئه یا پیگیری می     گیری  بهره אطالعاتی که با     אمروزه بیشتر 

ـ        و غیرشبکه  ٣١، تحت وب אست   بیشتر که   ٣٠،אی  شبکهقالب    אسـتفاده   ٣٢אفزאرهـای مـستقل     رمאی، که به صورت ن
אی אز    אی אز دسـتورאت رא אجـرא و مجموعـه           هایی هـستند کـه مجموعـه        אفزאرهای کامپیوتری برنامه    نرم. شود  می

هـای      با אمکاناتی متنوع و بدون محدودیتهای برنامـه        معموالًها    אین برنامه . کنند  אطالعات رא پردאزش و אرאئه می     
אکنـون    هـم . شود  می אستفاده   אز آن ه عرضه و پس אز نصب در دستگاه کامپیوتر          אینترنتی در قالب لوحهای فشرد    

بـه   علـوم و معـارف אسـالمی         ۀ در زمینـ   به ویـژه  אفزאرهای مختلف تحقیقاتی      دهها حلقه لوح فشرده حاوی نرم     
منـابع   هـزאرאن جلـد אز       دربردאرندۀאفزאرها    אین نرم .  تولید و عرضه شده אست     ٣٣ و مرאکز تحقیقاتی   کوشش بنیادها 

هـا، گرאفیـک قـوی و אبزאرهـای           אی  علمی אست که با אمکانات متنوعی چون جـستجوهای ترکیبـی، چندرسـانه            
ترین مزیت אیـن      مهم. دهد   شرאیط خوبی رא برאی تحقیق در אختیار محققان قرאر می          ،بردאری و مانند آن     یاددאشت

، برאبـر در  . رفع بسیاری אز محدودیتهای فنی אسـت      אفزאرها وאبسته نبودن آنها به אرتباط אینترنتی و به تبع آن              نرم
شود وאبستگی کمتری به زمان و مکان دאرد و אز هـر              هایی که به صورت אینترنتی و تحت وب عرضه می           برنامه

 .אستنقطه و در هر زمان در دسترس همگان 

                                                 
٣٠ .Computer Network. 
 بـرאی   ؛بنـدی شـوند     دهـد طبقـه     אی که شبکه پوشش می      אی بر אساس אندאزه یا گستردگی ناحیه        های رאیانه   ممکن אست شبکه  . ٣١

 ،)MAN(» شـهری    کالن ۀشبک«،  )CAN(»  دאنشگاهی ۀشبک«،  )LAN(»  محلی ۀشبک«،  )PAN(»  شخصی ۀشبک«نمونه  
 بـرאی   . جریـان دאرد   )www(ها یا شبکۀ جهانی אینترنـت کـه عمـدتاً در قالـب وب                 شبکه و شبکۀ    )WAN(»  گسترده ۀشبک«

 .אی پدیا، مدخل شبکۀ رאیانه نامۀ ویکی دאنش: אی مرאجعه کنید به های رאیانه آشنایی بیشتر با אنوאع شبکه
٣٢ .Software. 
 مرאکز تحقیقاتی حوزۀ علمیـۀ قـم אسـت بـا نـام              אفزאرهای تحقیقات علوم אسالمی، یکی אز       ترین مرکز تولید و عرضه نرم       مهم. ٣٣
نـشانی  . که تا کنون دهها عنوאن برنامۀ تحقیقاتی אرزشمند تولید و عرضه کرده אست            » مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی    «

אقدאم به ، مؤسسات و سازمانهای مختلفی  אفزون بر אین مرکز . אست/http://farsi.noorsoft.orgپایگاه אینترنتی אین مرکز 
ها  אند که به تدریج در طول جلسات آینده با אین برنامه אفزאرهای تحقیقاتی در زمینۀ علوم אنسانی و אسالمی کرده         تولید و عرضۀ نرم   

 . گیری אز آنها آشنا خوאهیم شد و شیوۀ بهره
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 صفحات وب
ـ ه در א  کـ  یشتر אطالعـات  یـ بאمروزه  . نترنت אست ی א ی جهان شبکۀن خدمات   یتر  جین و رא  یتر   אز مهم  یکی ٣٤وب ن ی
یـا  ی گـذאر   زبـان نـشانه  یـۀ ه بـر پا کـ ن صـفحات  یא. شود در قالب صفحات وب אست یه عرضه و تبادل م کشب

HTMLی و در قالبهـا یکی אنوאع אطالعات به صورت گرאف ی אرאئۀ  رא برא  یא  انات گسترده کشوند אم   ی م ی طرאح ٣٥ 
ه به ک ییאفزאرها نرمبا ن صفحات   ی א یدهاک אطالعات و    .گذאرند  یار م یر در אخت  ی چون متن، صوت و تصو     یمتنوع

توאننـد بـه אنـوאع        ین مرورگرها مـ   یא. شوند  یل و אرאئه م   یافت، تحل یشوند در   ینترنت شناخته م  ی א ٣٦عنوאن مرورگر 
لها کن پروت ی אز א  یکی. نندک مختلف אز خدمات آنها אستفاده       یلهاک پروت یۀ متصل شوند و بر پا     ٣٧ها  دهنده  سیسرو
 ی אبـرمتن دسترسـ    یتوאن به صفحات حـاو      ی אز آن م   گیری  بهرهه با   ک אست   HTTP٣٨ا  ی אنتقال אبرمتن    لکپروت
 . ه אستکن شبیمد אنتقال אطالعات در אآارک یز אز אبزאرهای نFTP٣٩ا یل یل אنتقال فاکپروت. ردکدא یپ

وز  و אمـر   ٤١ل گرفـت  ک شـ  ١٩٩٢شود אز سـال       یز شناخته م  ی ن WWW٤٠ که با شاخصۀ   وب   ی جهان  کۀشب
ـ  در א  دلخوאهافتن صفحات   ی.  אز אطالعات رא در خود جا دאده אست        کرאنی یحجم ب  ـ  گـسترده אز طر    کۀن شـب  ی ق ی

ـ  انکن م یدر א . ر אست یپذ  انک אم ٤٢ URLا  یاب وאحد منبع    ی انکم ل و سـپس دאمنـه و   کـ اب אبتـدא عنـوאن پروت     ی
 .شود یان می بینترنتی א گرفتن صفحه در آن دאمنۀ قرאرینشان

 
 

 جوموتور جست
 کش یب. אند  دאده ی رא در خود جا    یא  نترنت אطالعات گسترده  ی א کۀوب در شب    ۀ  ون صفح یلیدر حال حاضر صدها م    

 صـفحات وب    ی نـشان  ییق شناسـا  یرאن אز طر  ک ی ب یاین در یان א ی אطالعات مورد نظر در م     یبه تمام یابی    دست
 و آماده شـده אسـت تـا در          ی در قالب صفحات وب طرאح     یزکل مرא کن مش ی حل א  یبرא. ن אست کرممی غ یارک
 אین אمکان   .ار آنان قرאر دهد   ین אطالعات مورد نظر אفرאد رא در אخت       یتر  یکن و نزد  یشترین، ب کن زمان مم  یتر  وتاهک

ه آیـد کـ     فرאهم می  ییها جستجو در فهرست  אز رאه   ا  و ی  گسترده   کۀن شب ی صفحات א  یق جستجو در تمام   یطرאز  

                                                 
٣٤. WEB. 
 . אستگذאری אبرمتن   به معنی زبان نشانهHyper Text Markup Languageאین نام مخفف . ٣٥
٣٦. .Browser                       در حال حاضر مرورگرهای زیادی تولید و عرضه شده אسـت و رقابـت شـدیدی میـان شـرکتهای تولیدکننـدۀ 

 Microsoft محـصول شـرکت   Internet Explorerتوאن بـه   ترین مرورگرها می אز مهم. مرورگرهای אینترنتی وجود دאرد
 تعدאد زیادی אز کـاربرאن  Opera و Netscape Navigator، Firefox ،mozillaمرورگرهای دیگری چون . אشاره کرد

 .אینترنت رא به خود جذب کرده و وسیلۀ دریافت و نمایش صفحات وب هستند
٣٧ .Server. 
٣٨ .Hyper Text Transfer Protocol. 
٣٩ .File Transfer Protocol. 
٤٠. World Wide Web. 
 آزمایـشگاه אروپـایی   بـوده کـه بـه وسـیلۀ    گستر  هان تار ج אست،World Wide Webکه مخفف  wwwوب یا همان . ٤١

در אیـن   . روی אینترنت אبـدאع گـشت     بر  تر به אطالعات موجود      تر و آسان    دسترسی مرتب  در نیاز آنها    و در پی   Cernفیزیک ذرאت   
ـ    אینترنت قـرאر مـی  ۀبر روی شبک ) Page(אی    روش אطالعات به صورت مستندאتی صفحه      ب  یـک مرورگـر و  ۀوسـیل ه گیرنـد و ب

)Web Browser (پیـدאیش  «پـدیا، مـدخل    نامـۀ ویکـی   ؛ دאنـش אکنون کارکردهای بسیاری دאرنـد  قابل مشاهده هستند و هم
 .»אینترنت
٤٢. Uniform Resource Locator. 
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 گفتـه   ٤٣ جـستجو  ی موتورها ینترنتیز א کن مرא ی به א  .شود  یه م یت ته ن صفحا ی אز א  ینیبه صورت ماش    و درپی  پی
 کـه بـه آن      ،»شـده  جـستجو در فهرسـتهای אز قبـل تعریـف         « אین پایگاههای جستجوگر بـا دو روشِ      . شود  یم

 »پیمایش دאئم صـفحات אینترنـت و אیجـاد فهرسـتهای خودکـار            «  با روش   و یا  ،شود   نیز گفته می   ٤٤دאیرکتوری
אز آنجـا کـه موتورهـای جـستجوگر         . دهنـد   א در אختیار کاربرאن شبکۀ אینترنـت قـرאر مـی           ر درخوאستیאطالعات  
کننـد و بـه אطالعـات قبلـی وאبـسته              به صورت خودکار אز تغییرאت صفحات وب אطالع حاصل مـی           ٤٥پیمایشی
تورهـا  بر אیـن مو های موضوعی אز آن جهت   אگرچه فهرست؛کنند  نتایج بیشتر و بهتری אرאئه میمعموالًنیستند،  

 .رهانند אرتباط می  و کمگون همکه ما رא אز موאجهه با حجم زیادی אز אطالعات نامزیت دאرند 
 صـفحات  همیـشگی در  بـا کـاوش   ،کننـد  موتورهای جستجو بر אساس אلگوریتم خاص خـود تـالش مـی       

هـای  کر אختیار بان  آمده رא برאی تجزیه و تحلیل د       دست ، אطالعات به  هابردאری אز אطالعات آن     אینترنتی و یاددאشت  
אیـن אلگـوریتم پیچیـده شـرאیطی رא         . بندی کننـد     و بر אساس אهمیت، آنها رא دسته       دهند  میאطالعاتی خود قرאر    

 یک مشاور یا کتابـدאر مرجـع،        به مانند  بر یافتن تمامی אطالعات مربوط به هر جستجو،          אفزون تا   کند فرאهم می 
. ددهـ در אختیار אو قـرאر  رא تر با نیازهای محقق        هرچه منطبق  هایی  بینی و گزینه    پیشرא  نیازهای خاص متقاضی    

 .دאرند بندیها مقدم می אلبته برخی אز موتورهای جستجو حامیان مالی خود رא در אین رتبه
 در سـال    ٤٧אیـن پایگـاه אینترنتـی     .  نـام دאرد   ٤٦ترین موتور جستجوی אینترنتی گوگل      ترین و محبوب    بزرگ

دאنشگاه אستندفورد آمریکا אیجاد و با توجه به فنـاوری، طرאحـی و مـدیریت            توسط دو دאنشجوی دکترאی      ١٩٩٨
های אینترنتی تبدیل شـد و مالکـان خـود رא در ردیـف              سرعت به یکی אز معتبرترین پایگاه     گرאی خود به     تحول

ی رא  אین شرکت در حال حاضر تعدאد زیادی سایت و خدمات אینترنتی گوناگون           . ثروتمندترین אفرאد جهان قرאر دאد    
تـرین دאیرکتـوری    های گوگل در אختیار مردم سرאسر جهـان قـرאر دאده אسـت کـه بـزرگ        به عنوאن زیرمجموعه  

 نیز به عنـوאن پربازدیـدترین   ٤٩پرتال بزرگ یاهو ٤٨.ست א  یکی אز آنها   ،موضوعی مطالب و سایتهای אینترنتی نیز     

                                                 
٤٣. Search engines. 
٤٤. Human-Powered Directories. 
٤٥. Crawler-Based Search Engines. 
 میلتون سیروتا پسر خـوאهر      به وسیلۀ אست که   » یک و صد صفر جلوی آن     « به معنی    Googol ۀشده אز کلم   گوگل برگرفته . ٤٦

 بـدین  ؛ אسـت ...، در وאقع نوعی شعار )یک و صد صفر جلوی آن(אین موضوع . אست   אدوאرد کاسنر ریاضیدאن آمریکایی אخترאع شده     
؛ تـا آن مقـدאر در وب در جهـان گـسترش دهـد            رسانی و אطالعات خـود رא          אطالع ،معنی که گوگل قصد دאرد تا سرویسها، אهدאف       

 .»گوگل«پدیا، مدخل  نامۀ ویکی دאنش
٤٧. www.google.com. 
شـود بـه صـورت        تا کنون بخش دאیرکتوری گوگل که در صفحات فارسی אین سایت به عنوאن بخش فهرست شـناخته مـی                  . ٤٨

.  אصلی אین سایت، که به زبان אنگلیسی אسـت، وאرد شـد            אندאزی نشده אست و برאی אستفاده אز آن باید אز رאه دאیرکتوری             مستقل رאه 
به عنوאن مثـال بـرאی یـافتن لینکهـای مربـوط بـه مطالـب          .  אست www.google.com/topنشانی אصلی אین دאیرکتوری     

 אست به لینکهای مربوط بـه تمـامی אدیـان و            Society  که زیرمجموعۀ  Religionتوאن אز طریق بخش       אسالمی و شیعی می   
تری رא אنتخاب کرد و در هر صفحه،          توאن موضوعات فرعی    به همین ترتیب می   .  رא برگزید  Islamرد شد و אز میان آنها       مذאهب وא 
تـوאن אز طریـق کـادر جـستجوی بـاالی             ضمن אینکه در هر مرحله نیز می      . ترین پایگاهها رא در آن زمینه مشاهده کرد         لینک مهم 

یـابی بـه      دسـت . کنـد، بـه مطالـب دسـت یافـت            با موضوع رא جستجو می     فرض تنها صفحات مرتبط     صفحه، که به صورت پیش    
پـذیر    אمکانPersian در صفحۀ אصلی دאیرکتوری گوگل و سپس بخش  Worldسایتهای فارسی و אیرאنی نیز אز طریق بخش         

 . אست
www.yahoo.com .٤٩. 
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صـدها موتـور جـستجو و       . یـار دאرد  پایگاه אینترنتـی یکـی אز موتورهـای بـزرگ جـستجوی אینترنتـی رא در אخت                
 کـاربرאن אینترنـت رא אز میـان         درخوאسـتی ، عبـارאت و موضـوعات       ها  وאژهدאیرکتوری بزرگ به زبانهای مختلف،      

 .دهند  وب در אختیار آنان قرאر میۀمیلیاردها صفح
 
 

 پردאزها وאژه
אی بـرאی نوشـتن       אفزאرهای رאیانه   ن نرم אی. هستند ٥٠پردאزها  אی وאژه   אفزאرهای رאیانه   یک دسته אز پرکاربردترین نرم    

 یک محقق در طول تحقیق هموאره بـا متـون و یاددאشـت        که אز آنجا . روند  ها به کار می     متون یا ویرאیش نوشته   
. پردאزهـا خوאهـد بـود        אز وאژه  گیـری   بهـره  همیـشه نیازمنـد      نـاگزیر אطالعات و نگارش گزאرش سر و کـار دאرد          

 אیـن  ٥١.אسـت  Microsoft Office ۀ در مجموعـ Word ۀ برنامـ ،پردאز   وאژهۀممشهورترین و پرکاربردترین برنا
 نگـارش و ویـرאیش متـون، אبزאرهـای فرאوאنـی رא در      گونـاگون  אمکانات  ۀ بر אرאئ  אفزون قدرتمند و جذאب،     ۀبرنام
ت، آشـنایی بـا אیـن אمکانـات بـر سـرع      . گذאرد های مختلف نشر، طرאحی، אدאری و تحقیقاتی در אختیار می          زمینه

 .אفزאید  علمی میپژوهشهایکیفیت، نظم و جذאبیت مرאحل گوناگون 
 אسـنادی   معمـوالً  ،رد به قلم و تنظیمات خاص خود       وُ ۀآرאیی برنام   אلبته با توجه به وאبستگی متون و صفحه       

 אیـن    خوب אسـت   پاشد؛ אز אین رو     אز هم می  ها    که با אین برنامه ذخیره شده باشد در هنگام אنتقال به دیگر رאیانه            
 . تبدیل و منتقل شود٥٣ PDF به سند٥٢برنامۀ אدوب آکروباتאسناد با אستفاده אز 

 ۀمرحلدر  ویژه   بهو   تحقیق   گوناگون در مرאحل    ،پردאز   אز وאژه   بردن  بهره ۀ شیو هایی دربارۀ   سفارشها و باسته  
 .آمد به تفصیل خوאهد آن،تنظیم گزאرش 

 
 

 ٥٤אمنیت
ـ  خطرאت و تهد   ، خود ۀرد گست های  بهرهنترنت با وجود    ی א کۀشب ـ א.  بـه همـرאه دאرد     شـماری   بـی  یتـ یدאت אمن ی ن ی
ـ  אز אیکی.  شودگیر گوناگون دאمن یهاتوאند אز رאه   یدאت م یتهد ن خطـرאت نفـوذ אفـرאد سـودجو و مغـرض بـه       ی
 . אسـت  گـرאن ی تهاجم به د   ی برא ها  انهی אز آن رא   کشی  بهرها  یر אطالعات و    ییا تغ ی سرقت   یبرאشخصی   های  هانیرא
نجـا بـه    ی در א  .رود  به شمار می  دאت  ین تهد یق א یگر مصاد یز אز د  یانه ن ی مخرب به رא   یها  دها و برنامه  ک شدن   وאرد

 :میشو ی אطالعات و אرتباطات آشنا میت در فناوریصورت گذرא با چند אصطالح مربوط به אمن
ن یه مـشهورتر  کـ د  رو  یار م ک به   ی אصطالحات متعدد  شخصی یها  انهیها و رא    هک شب گر به  אفرאد نفوذ  بارۀدر

ن یא.  مخرب אست  یدهاکها אستفاده אز      انهی در رא  یارکن روش نفوذ و خرאب    یتر  جیرא . אست Hackerآنها אصطالح   
 :شود یم میدها به چند دسته تقسک

                                                 
٥٠ .word processor 
٥١ http://www.microsoft.com/office.. 
٥٢. Adobe Acrobat. 
٥٣. Portable Document Formatبه معنی قالب سند قابل حمل . 
 .  تنظیم شده אستwww.srco.ir/ אلمعارف کامپیوتر در پایگاه ةمطالب אین بخش با אستفاده אز دאیر. ٥٤
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 .دאرد  وאمـی ات خاصـی    یعمل به رא   اربرکستم،  ی س ی آلودگ یبرא که   אستنوع خاصی אز کدهای مخرب       ٥٥:ویروس
 فایل ضمیمه  یک   کردنباز  . ندازمندیاری کاربرאن ن  یبه   به אهدאف مخرب خود      دنی رس یبرא ها ن نوع אز برنامه   یא

ی אز همکاری کاربرאن در جهت گسترش אین نـوع אز           یها  خاص نمونه   وب ۀصفح یک   ۀیا مشاهد  Emailهمرאه  
 .کدهای مخرب אست

یـک   با سوء אسـتفاده אز  همیشهکرمها . ندشو گسترده میاز به دخالت یبدون ن  ن نوع אز کدهای مخرب    ی א ٥٦:کرم
پس אز آلـودگی    . سازندوتر هدف رא آلوده     ی کامپ نندک سعی می  ت خود رא آغاز و    ی فعال ،אفزאر ر در نرم  یپذ بی آس طۀنق
ـ توאننـد אز طر    ز مـی  یکرمها ن .  خوאهد شد  دیگر آغاز  یهاوتریافتن و آلودگی کامپ   یوتر، تالش برאی    یک کامپ ی ق ی

Email روسـها אز  یک کرمهـا نـسبت بـه و       یع אتومات یتوز. بگسترندאفزאرهای مبتنی بر شبکه      ا نرم یتها و   یسا ، وب 
 .درو بار به شمار می زیانن دو نوع کد ی אمیانهای محسوس تفاوت

 ولـی در    کننـد   می ۀ خدماتی رא אرאئ   אند  مدعیکه  هستند  ی  یאفزאرها  نرم ،ن نوع אز کدهای مخرب    یא ٥٧:אسبهای تروא 
وتر شـما رא  ی سـرعت کـامپ    نـد ک یمـ کـه אدعـا      אی  برنامه برאی نمونه . کنند אهدאف خاص خود رא دنبال می      عمل،
ـ ک مهـاجم و     یرא برאی    یوتر شما روی کامپ  ممکن אست در عمل אطالعات حساس موجود بر       دهد    یش م یאفزא ا ی

 .بفرستدسارق 
چه بسا، אطالعـات و אمنیتمـان رא         אستفاده אز אبزאرهای فناوری אطالعات و אرتباطات         به هر روی אز آنجا که     

 هـشدאرهای אیـن چنینـی بـسیارאند و     .به خطر אندאزد، الزم אست سفارشها و هشدאرهای אیمنی رא جدی بگیـریم     
 :هـا אشـاره کـرد        אیـن نمونـه    تـوאن بـه     های אیمنی مـی     ترین توصیه    אز مهم  ٥٨. אست آشنایی با همۀ آنها زمان بر     

سازی אطالعات مهم در فضاهای جدאگانه، رمزنگاری فایلها، نـصب و        אز رمزهای عبور، ذخیره    گیری درست   بهره
 אز  ٦٠هـای پـشتیبان      مـنظم نـسخه    تهیـۀ  و   ٥٩های فـایروאل    ، نصب برنامه  אفزאرهای ضد ویروس    روزرسانی نرم   به

 .אطالعات
 
 
 

 چکیده
نیـز در   نگرאنیهـایی   گیری אز فناوری אطالعات و אرتباطات در تحقیقات علمـی،             با وجود مزאیای فرאوאن بهره     

 تحقیقـاتی،    تحـصیالت و مهارتهـای     אزنیـازی      אحساس بی  :אند אز   برخی آنها عبارت  אین زمینه وجود دאرد که      
ی روحـی و جـسمی      هـا   آسیب برخی منابع אلکترونیکی،     یאعتبار کمگرאیش به تحقیقات سطحی و تکرאری،       
 .אین فناوری و ناאمنیهای خاص אین محیط

ها کאی אز صفرها و ی       مجموعه تنهاشود    امپیوتری تعریف و شناخته می    کآنچه برאی دستگاههای دیجیتالی و       
 .کند  قابلیتهای فرאوאن رאیانه رא אیجاد می، همبایب آنها که در قالب بایتها و ترکאست 

                                                 
.٥٥ computer virus. 
٥٦. computer worm. 
٥٧. Trojan horse. 
אلمعـارف کـامپیوتر در         ةدر دאیر » אمنیت«یوتر مرאجعه کنید به بخش      های אرتقای אمنیت در کامپ      برאی آشنایی با אصول و شیوه     . ٥٨

 .www.srco.irپایگاه אینترنتی 
٥٩. FireWall. 
٦٠. Back up. 
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 فنـاوری   ات علمی الزم אست با مفاهیم نخـستین       گیری אز رאیانه در تحقیق      های بهره   پیش אز آشنایی با شیوه     
אفزאرهـا، صـفحات وب،       هـای پرکـاربرد ماننـد نـرم          برخی אصـطالحات و برنامـه       نیز אطالعات و אرتباطات و   
 .شویم آن آشنا مانندپردאزها، کدهای مخرب رאیانه و   وאژهموتورهای جستجو،
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 جلسۀ سوم

 نقش فاوא در אنتخاب موضوع



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : بایآشنای

 مرאحل کلی یک تحقیق علمی؛ 
 گیری אز رאیانه در אنتخاب موضوع؛ های بهره شیوه 
 .روشهای عملی رعایت مالکهای אنتخاب موضوع با אستفاده אز فاوא 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 و فوאیـد    پیشینه  ته با برخی אز مفاهیم مقدماتی فناوری אطالعات و אرتباطات، همچون تعریف،           در دو جلسۀ گذش   
کنـیم و نکـاتی رא کـه دربـارۀ         در אین جلسه و جلسات آینـده مرאحـل تحقیـق رא بررسـی مـی               . فاوא، آشنا شدیم  

حلـه نـشان    אثرگذאری فاوא در پیشرفت، سرعت و عمق بخشیدن به تحقیقـات علمـی بیـان کـردیم در هـر مر                    
 .دهیم می
 
 
 

 مرאحل تحقیق علمی
 کوششی روشمند بـرאی پاسـخگویی بـه         ٦٢ بیان شده אست، تحقیق علمی     ٦١شناسی  گونه که در مباحث روش      آن

 אین تالش علمی بـر سـه رکـن مـسئله،            ٦٤.دאنجام  به نوآوری و پیشرفت علم می      علمی אست که     ٦٣های  مسئله
 تنهـا در صـورت مطـرح        ، به معنی دقیق و علمی کلمه      ، تحقیق  که ا به אین معن   ؛فرضیه و אستدالل אستوאر אست    
ها ممکن   بررسی فرضیهگذرهای علمی نیز تنها אز     به پاسخ مسئله  یابی    دست .شود  شدن و یافتن مسئله آغاز می     

گیـرد بـرאی بررسـی دقیـق            یند تحقیق אنجـام مـی     אאست و در وאقع تمامی אقدאمات و فعالیتهایی که در طول فر           
بـا  رد کـه    אد نتایج אین تالش و بررسی نیز تنها در صورتی אعتبار و אرزش علمی               .بات یا ردّ آن אست    فرضیه و אث  

 . باشدرאهمهאستدالل و آزمون 
در هر صورت برאی אنجام یک تحقیق علمی موفق و حرکت روشـمند אز مـسئله تـا אرאئـۀ אسـتدالل، الزم                      

                                                 
٦١.Methodology . 
٦٢.Research . 
٦٣.Problems . 
نقلـی אز  برאی آشنایی بیشتر با مقدمات و تعریف تحقیق علمی مرאجعه کنید به جزوۀ درس روش تحقیـق بـا گـرאیش علـوم                     . ٦٤

 .نگارنده
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 :אند אز  مرאحل عبارتאین. אست هفت مرحله با دقت و حوصله پشت سر گذאشته شود
 ؛طرح مسئله یا אنتخاب موضوع ـ١
 ؛تبیین مسئله ـ٢
 ؛אرאئۀ فرضیه ـ٣
 ؛نامه تنظیم طرح ـ٤
 ؛آوری אطالعات گرد ـ٥
 ؛پردאزش אطالعات ـ٦
 .گزאرش تحقیق ـ٧

تحقیق مطرح شد و در אینجـا نیـازی           توضیحات و نکات مربوط به هر یک אز אین مرאحل در مباحث روش              
شناسـی، فنـاوری      تالش خوאهیم کـرد بـا تکیـه بـر אصـول و قوאعـد روش               در אین مباحث    . به تکرאر آن نیست   

אطالعات و אرتباطات رא برאی سرعت، دقت، جامعیت و کیفیت بخشیدن به هر یک אز مرאحل تحقیق به خـدمت          
ها و رאهکارهای      و شیوه  کنیم  بار دیگر بررسی می   هر یک אز مرאحل تحقیق رא       نیز   در אین درس     بنابرאین. بگیریم
אمکانـات و  توجـه بـه    ، با   هم אینک אلبته  . دهیم  ه نشان می   مرحل هرگیری אز رאیانه و فناوری אطالعات رא در          بهره
 אگرچه تمامی مرאحل    نماید؛  رخ می آوری אطالعات     گردفاوא در مرحلۀ    אز  بردאری    های موجود، بیشترین بهره     برنامه

علمی، میزאن אیـن    شمار    بیאفزאرها و سایتهای      نرممند אست אما به دلیل         אین فناوری بهره   یتحقیق אز دستاوردها  
به همین دلیل مطالب אیـن درس       .  دیگر אست  یآوری אطالعات بسیار بیشتر אز بخشها       گردمندی در بخش      بهره
 .دبوخوאهد بیشتر آوری אطالعات  گردمرحلۀ در 

ضوع אسـت آغـاز      که طرح مسئله و אنتخاب مو      ،ین مرحلۀ تحقیق  نخست مباحث אین درس رא אز       رویبه هر   
 .رא در پنجمین مرحله خوאهیم دאشتبیشترین درنگ گاه  آنگیریم و  کنیم و به ترتیب پی می می
 
 
 

 طرح مسئله و אنتخاب موضوع
אگرچه هـیچ تحقیقـی بـدون       . ین مرحله אز هر تحقیق علمی، مرحلۀ طرح مسئله یا אنتخاب موضوع אست            نخست

אی مهـم و کـاربردی و در نظـر     אنتخاب موضوع و برگزیدن مـسئله  אما دقت در ،شود  موضوع یا مسئله آغاز نمی    
 مـوאرد، در بـسیاری  . אی در تمامی مرאحل تحقیق دאرد کننده گرفتن مالکهای علمی אنتخاب موضوع، تأثیر تعیین 

محققی که توאنـسته אسـت אز       . نیمی אز אرزش، אعتبار و کارگشایی نتایج یک تحقیق وאبسته به موضوع آن אست             
ترین آنها رא برگزیند و با نگاهی دقیق و تیزبین            ترین و جذאب    ترین، کاربردی   رאن موضوع مختلف، مهم   میان هزא 

אی אز مسیر پیشرفت علمـی        مسائل و مشکالت אساسی رشتۀ علمی یا جامعۀ خود رא شناسایی کند، بخش عمده             
 .پیموده אستو حل مشکل رא 

به دسـت آوردن موضـوعات خـوب و کـاربردی و            گونه که در مباحث روش تحقیق بیان شد، برאی            همان
منظور אز منابع אنتخاب موضوع،     . های علمی باید אز منابع אین مسائل و موضوعات بهره جست            رسیدن به مسئله  

با تکیه بـر منـابعی      . دهد  تری رא در אختیار محقق قرאر می        عوאمل و مرאجعی אست که موضوعات بهتر و کاربردی        
، موאجهه با مشکالت، تجارب شخصی، منابع علمی و مرאجعه بـه متقاضـیان              چون کنجکاوی و عالقۀ شخصی    

با در אختیار دאشتن אیـن      . توאن فهرستی אز موضوعات و مسائل مناسب برאی تحقیق رא به دست آورد              تحقیق می 
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کنـیم و  فهرست الزم אست هر یک אز אین موضوعات و مسائل رא بر אساس مالکهای אنتخاب موضـوع بررسـی                
אیم نیز باید آن رא بر مالکهای علمی אین           در جایی که موضوعی رא אز قبل אنتخاب کرده        . آنها رא برگزینیم  بهترین  

کاری، تالش بیهوده و      אصالح و بازنگری אز دوباره    با  ز، در همین אبتدאی کار،      نیامرحله عرضه کنیم تا در صورت       
 .خسارאت אحتمالی جلوگیری شود

 توאند در   אین مباحث آن אست که آیا فناوری אطالعات و אرتباطات می          אکنون پرسش و هدف אصلی אز طرح        
تـوאن אز      و زیربنایی، محقـق رא بـرאی یـافتن موضـوعاتی بهتـر یـاری دهـد؟ چگونـه مـی                     نخستینאین مرحلۀ   

 אیـن   رآییاکـ ؟ نقش و تأثیر     بهره گرفت  مرحلۀ تحقیق    نخستینאی و پایگاههای אینترنتی در        אفزאرهای رאیانه   نرم
 مالکهای אنتخاب موضـوع تـا چـه حـد אسـت؟ و آیـا در        سو با   همبه موضوعاتی جذאب و     یابی    دستی در   فناور

 ؟توאند نقش دאشته باشد میتحقیقات علوم אنسانی و אسالمی نیز 
 در رאبطه بـا منـابع موضـوعات و مـسائل تحقیـق و نقـش فـاوא در یـافتن                      نخستها رא    پاسخ אین پرسش  

 مالکهای אنتخاب موضوع و تأثیر אین فناوری در אنطباق بیشتر موضوعات بـا              موضوعات بهتر و سپس در زمینۀ     
 .کنیم אین مالکها پیگیری و بررسی می

 
 
 

 رאیانه و منابع אنتخاب موضوع) אلف
توאند به صورت مـستقیم       ی אینترنتی می  پایگاههاهای אلکترونیکی و      אفزאرهای تحقیقاتی، کتابخانه    אستفاده אز نرم  

جذאبیتها و אمکانات אین فناوری موجب تقویت אنگیـزه         .  تقویت منابع אنتخاب موضوع مؤثر باشد      و غیرمستقیم در  
گونه که با گسترش شبکۀ جهانی אینترنت و          همان. شود  و عالقۀ אفرאد در پیگیری مباحث علمی و تحقیقاتی می         

ه بسیار بیشتر شده אسـت و אز  ها، موאجهۀ אفرאد با مسائل و مشکالت گوناگون جامع       אز میان رفتن مرزها و فاصله     
אفزאرهای تحقیقاتی و      دאشتن نرم  دستن، با در    אی بر   אفزون. تری رא لمس کرد     توאن نیازهای وאقعی    אین طریق می  

 نوشـتاری، گیـری אز منـابع        دسترسی به منابع אلکترونیکی موجود در شبکۀ جهانی، شرאیط بهتـری بـرאی بهـره              
تـری אز موضـوعات و        کند تا فهرست کامل     אمتیازאت به محقق کمک می    אین  . دآی دیدאری و شنیدאری فرאهم می    
 .پذیر تهیه کند مسائل אرزشمند و تحقیق

. ، مرאجعه بـه متقاضـیان تحقیـق אسـت         پذیر  یکی אز بهترین منابع برאی به دست آوردن موضوعات تحقیق         
سـازمانها و نهادهـا،     .  دאشته باشد  چشمگیری و دستاوردهای    هاتوאند رאه حل    رאیانه و אینترنت در אین زمینه نیز می       

ی אینترنتی فهرسـتی אز     پایگاههاتوאنند אز طریق       مؤسسات و صنایع خصوصی می     ،دאنشگاهها و مرאکز تحقیقاتی   
אی طرאحـی شـود کـه         گونه توאند به   אین فهرست می  .  دید محققان قرאر دهند    پیشنیازهای تحقیقاتی خود رא در      

 .دאجرאی تحقیق رא نیز فرאهم آورمه و حتی אنعقاد قرאردאد و نا  אرאئۀ طرح،אمکان אنتخاب موضوع
ی אینترنتـی   پایگاههـا موضوعات کاربردی و مورد نیاز رא در        אکنون مرאکز بسیاری به روشهای گوناگون         هم

توאننـد بـا مرאجعـه بـه پایگـاه            مند به تحقیق باشند مـی       אفرאدی که ملزم یا عالقه    ؛ אز אین رو     אند  خود אعالم کرده  
مرتبط با تخصص یا عالقۀ خود، فهرستی אز موضوعات قابل تحقیـق رא بـه دسـت                 سو    همترنتی سازمانهای   אین

 ضـمن   گونـاگون های   ها و نشریات تخصصی به مناسبت       ها، جشنوאره  بسیاری אز همایش  در   אین بر   אفزون. آورند
بسیاری אز אین فرאخوאنهـا אز      . شود  پیشنهاد می برאی تحقیق    و موضوعاتی نیز     فرאخوאن مقاله و پژوهش، محورها    
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شود و با مرאجعۀ مستقیم به אین سایتها یا אز طریـق موتورهـای                ی אینترنتی אین مرאکز אنجام می     پایگاههاطریق  
 .حورهای پیشنهادی آگاه شدتوאن אز موضوعات و م جستجو می

 
 

 چند مثال
گـشا     برאی نسل جوאن مفید و گـره       فرض کنید دאنشجو یا پژوهشگری بنا دאرد تحقیقی אنجام دهد که نتایج آن            

 جوאنان به سـایتهای مختلفـی אز جملـه          پیشنهادی دربارۀ توאند برאی شناسایی موضوعات       چنین فردی می  . باشد
سازمانهای مـرتبط بـا   سوی  و تعدאدی אز موضوعاتی رא که אز  کند مرאجعه٦٥پایگاه אینترنتی سازمان ملی جوאنان  
 بـه   روشبا אیـن    . ازهای تحقیقاتی معرفی شده אست شناسایی و אنتخاب کند        אمور جوאنان به عنوאن אولویت و نی      

کـه سـالها بـه شناسـایی و بررسـی            بـرد     بهره، تحقیقات و دستاوردهای تشکیالتی      ها  هتوאن אز تجرب    آسانی می 
 .مشکالت و نیازهای جوאنان پردאخته אست

نامه یا تحقیـق      ی אنتخاب موضوع پایان   توאند برא   مند به مباحث صنعتی نیز می       یک دאنشجو یا محقق عالقه    
 بـا אینکـه پایگـاه אینترنتـی مـستقل و            ٦٦آهـن    مرکز تحقیقـات رאه    برאی نمونه . خود אز همین شیوه אستفاده کند     

אی אینترنتی قرאر دאده אسـت و همـین     فهرست خوبی אز موضوعات و طرحهای خود رא در صفحه  ٦٧مناسبی ندאرد 
فرאخـوאن معاونـت    . د به مسائل صنعتی در אنتخاب موضوع بسیار کمک کند         من  توאند به محققان عالقه     میجدول  
 بـرאی تحقیقـات کـاربردی در אیـن حـوزه، فهرسـت              ٦٨ دאروی وزאرت بهدאشت، درمان و آموزش پزشکی       غذא و 

 نیازهای تحقیقاتی شورאی شـهر مـشهد        ٦٩طرحهای پژوهشی مرאکز تحقیقاتی حوزۀ علمیۀ قم در سایت حوزه،         
 در ٧١ و طرحهـای تحقیقـاتی مـورد نظـر بنیـاد شـهید و אمـور אیثـارگرאن               ٧٠یقات אین شـورא   در سایت مرکز تحق   

אسـت و  دست یـافتنی  هایی אست אز אنبوه אطالعاتی که אز طریق אینترنت   نمونه،هایی چون אیثار و شهادت    زمینه
 .کند یاری میتر   یافتن موضوعاتی کاربردی درمحقق رא
هـای    بـه فرאخوאنهـای پژوهـشی، پیگیـری وאژه        یابی    دستی  رאههاز  گونه که אشاره شد، یکی دیگر א        همان

 تحقیق در زمینۀ אخالق پزشـکی אسـت   خوאهان کسی که برאی نمونه. مرتبط אز طریق موتورهای جستجو אست 
 کـه    دست یابد  به صفحاتی , אخالق و پزشکی  , پژوهشی,  چون فرאخوאن  هایی  وאژهتوאند با جستجوی ترکیبی       می

 .אند  رא در אین حوزه אرאئه کردهپیشنهادی مرאکز و موضوعات کاربردی و ها אطالعات همایش

                                                 
٦٥ .www.javanan.ir. 
٦٦ .www.matrai.netfirms.com. 
 .١٣٨٦در پاییز سال . ٦٧
٦٨ .www.fdo.ir. 
٦٩ .www.hawzah.net. 
٧٠ .www.rcmc.ir. 
٧١ .www.navideshahed.com. 
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 رאیانه و مالکهای אنتخاب موضوع) ب
پس אز شناسایی موضوعات و مسائل قابل تحقیق، الزم אست بر אساس مالکهای אنتخـاب موضـوع، بهتـرین و                 

طات در אین بخش نیز کمکهای شایانی       گیری אز فناوری אطالعات و אرتبا       بهره. ترین موضوع رא برگزینیم     مناسب
אیـن  در  . گـذאرد   کند و אمکانات و شرאیط بهتری رא برאی אعمال دقیق אین مالکها در אختیار אو مـی                  به محقق می  

توאن بهتر آنهـا رא بـه کـار           میאی    گیری אز אمکانات رאیانه      که با بهره   کنیم  یی אشاره می  بخش به برخی אز مالکها    
 .بست

 
 
 ویت دאشتن موضوعאهمیت و אولـ ١

یک אز آنها אولویت      باشیم باید بررسی کنیم که کدאم      رو  روبهبر אساس אین مالک هرگاه با چند موضوع یا مسئله           
 بـرאی سـنجش אیـن     . شـود    مـی  دیـده  و در کدאم زمینه نیاز بیشتری به تحقیقات علمی           دאردو אهمیت بیشتری    

رאههـای متعـددی پـیش رو אسـت         , ضرورت و کارگشایی  بندی و نیز אز نظر        موضوعات אز نظر אهمیت و אولویت     
 شناسایی مشکالت و نیازهای אجتماعی، صنعتی و فرهنگی، مـشورت بـا مـسئوالن و کارشناسـان،                «: همچون

 ها و بررسی میزאن אسـتقبال و رویکـرد عمـومی            ها و فایده    های الزم، بررسی و محاسبۀ هزینه       אنجام نظرسنجی 
 .»نسبت به موضوعات

 در אختیـار مـا      رאههاتر برخی אز אین        אجرאی بهتر و دقیق    درعات و אرتباطات אمکانات خوبی رא       فناوری אطال 
אی برאی طرאحی فرمهای نظرسنجی و אجرאی سریع و گـستردۀ آن אز               های رאیانه   ظرفیت باالی برنامه  . گذאرد  می

 های אینترنتـی    نظرسنجیتوضیح کامل شیوۀ طرאحی و אجرאی       . طریق شبکۀ אینترنت، یکی אز אین אمکانات אست       
 .یان خوאهیم کردآوری אطالعات میدאنی ب گردرא به یاری خدאوند در مباحث مربوط به 

 אست که بـر پایـۀ אطالعـات گـسترده و وאقعـی               אفکارسنجی  گوناگون های  אمکان دیگر אین فناوری شیوه    
 سـرویس   .ز آنهـا رא سـنجید     توאن موضوعات گوناگون و میزאن אستقبال همگـانی א          موجود در شبکۀ אینترنت می    

Trends         که אز سوی جستجوگر بزرگ אینترنتـی Google אی אز دسـتاوردهای      אنـدאزی شـده אسـت، نمونـه          رאه
 אطالعـات   توאند   می אین سرویس . ریزیهای کالن אجتماعی אست     فناوری אطالعات در زمینۀ אفکارسنجی و برنامه      

ات گوناگون به دست دهد و אفزون بر אین نـشان دهـد             مردم نسبت به موضوع    میزאن توجه    بارۀאرزشمندی رא در  
توאن تـا حـدودی میـزאن         با אستفاده אز אین אطالعات می     . که هر موضوع کجا و در چه زمانی جستجو شده אست          

هـای بررسـی     یکـی دیگـر אز شـیوه      ٧٢.مطلوبیت موضوع و نیاز و אستقبال جامعه نسبت به آن رא به دسـت آورد              

                                                 
 در אختیـار    www.google.com\trends یکی אز خدمات جانبی موتور جستجوی گوگل با نـشانی            Trendsسرویس  . ٧٢
אی אز אطالعات عظیمـی کـه אز جـستجوهای            بندی و אرאئۀ گوشه     אین سرویس با تحلیل، جمع    . مندאن قرאر گرفته אست     موم عالقه ع

אینترنتی مردم سرאسر جهان در אختیار دאرد، ظرفیت باالی فناوری אطالعات و אرتباطات و موتورهای جستجوی אینترنتـی رא بـرאی                
ریزیهای کالن فرهنگی و אجتماعی به نمایش گذאشته          های جاسوسی و אطالعاتی و برنامه     سنجش و مدیریت אفکار عمومی، فعالیت     

گرفته אز سوی مردم نقاط مختلف جهان رא به تفکیک کـشور، אسـتان و شـهر و بـه                      אین سرویس تمامی جستجوهای אنجام    . אست
ها و عبارتهایی کـه אفـرאد در          אز آنجا که وאژه   . دده  کند و در אختیار متقاضیان قرאر می        تفکیک تاریخ אنجام אین جستجوها ذخیره می      

توאن با در אختیار دאشتن אطالعـات אیـن           دهندۀ عالیق و نیازمندیهای آنان אست، به آسانی می          گردند نشان   אینترنت به دنبال آن می    
אطالعات کافی אست   برאی به دست آوردن אین      . جستجوها به میزאن אهمیت، کاربرد و مورد توجه بودن موضوعات مختلف پی برد            

با אین کار فهرستی אز ده کشور و .  رא کلیک کنیمSearch Trendsوאژه یا عبارت مورد نظر رא در کادر مخصوص وאرد و دگمۀ 
هـای    ده شهری که بیشترین جستجوی آن وאژه در آن منطقه אنجام شده אست همرאه با نمودאری אز میزאن جـستجوی آن در بـازه                       
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ی پایگاههـا بنـدی سـایر       یی אست که رتبه   پایگاههاسبت به یک موضوع، אستفاده אز       میزאن توجه אفکار عمومی ن    
ی אینترنتـی تخصـصی وجـود       پایگاههـا  ما   دلخوאه موضوعات   بارۀ در صورتی که در    ٧٣.دهند  אینترنتی رא אرאئه می   

 آن   تا حدودی میـزאن אسـتقبال و توجـه عمـومی نـسبت بـه               پایگاههاتوאن با بررسی رتبۀ אین        دאشته باشد، می  
 .شناختموضوعات رא 

 
 
 تکرאری نبودن موضوعـ ٢

אز آنجا که هدف אصلی در تحقیقات علمی אرאئۀ حرفی نو و پیشبرد و تولید علم אسـت، אیـن هـدف معمـوالً در                         
تـرین شـرط رعایـت אیـن          אصلی. آید  به دست می  موضوعات  אین  موضوعات غیرتکرאری یا با نگاهی متفاوت به        

بهترین شیوه بـرאی جـستجو در       . هشهای گذشته و دسترسی به אطالعات آنها אست       مالک، دאشتن אطالع אز پژو    
یی אسـت کـه     پایگاههـا ها و     منابع و یافتن אطالعات پژوهشهای گذشته، אستفاده אز بانکهای אطالعاتی و برنامه           

هـای    אژهبـا جـستجوی و    . دهنـد    منتشرشده אرאئه می   هایباها و کت    نامه  یی אز تحقیقات، مقاالت، پایان    ها  فهرست
توאن فهرستی אز تحقیقات مرتبط به دسـت آورد و            ها می   کلیدی مرتبط با موضوعات مورد نظر در אین مجموعه        
هـایی אز     در אینجا نمونـه   . آگاه شد  ، אنجام شده אست   زمینهאز میزאن و کیفیت پژوهشهایی که پیش אز אین در آن            

אلبته باید توجـه دאشـت مـا در אیـن        . کنیم  ذکر می های شناسایی و بررسی موضوعات تحقیقاتی رא          منابع و شیوه  
کنـیم موضـوعات و عنـاوین پژوهـشهای پیـشین رא               تالش مـی   تنهامرحله به دنبال شناسایی منابع نیستیم و        

نامه و منابع אلکترونیکی عرضه شده        بدیهی אست که אین پژوهشها معموالً در قالب کتاب، مقاله، پایان          . بشناسیم
 خود رא در میان عناوین و موضوعات אین         دلخوאهات تحقیقاتی مشابه و مرتبط با موضوع        אست و ما باید موضوع    
 :چند دسته جستجو کنیم

 

                                                                                                                                            
אفزون بر آن، مقاطع مهم אین نمودאر همرאه با لینک אخبار و وقـایعی کـه در توجـه                   . گیرد  ر متقاضی قرאر می   مختلف زمانی در אختیا   

توאند بنا به نیاز متقاضی به تفکیک کـشور،           אین אطالعات می  . شود  مردم به آن موضوع مؤثر بوده אست نیز در کنار نمودאر אرאئه می            
 . ز אرאئه شودتر نی אستان و زمان به صورت جزئی و تفصیلی

توאن با وאرد کردن دو تا پنج وאژه، نمـودאری شـامل              بینی شده אین אست که می       אمکان بسیار خوبی که در אین سرویس پیش       
های مختلف زمـانی بـا یکـدیگر مقایـسه      میزאن جستجوی هر یک אز אین موضوعات ترسیم و میزאن مطلوب بودن آنها رא در دوره 

در . ها و عبارאت رא با فاصلۀ یک کاما در کنار هم وאرد کنیم و جـستجو رא אنجـام دهـیم                       אین وאژه  برאی אین هدف کافی אست    . نمود
ها و عبارאت با رنگی جدאگانه مـشخص          دهد، میزאن جستجو شدن هر یک אز وאژه         نمودאر و فهرستی که گوگل در אختیار ما قرאر می         

 .شده אست
אسـت کـه   » Today's Hot Trends«رאئه شده אست، بخش  אTrendsیکی دیگر אز אطالعاتی که در صفحۀ אصلی 

 . کند ها جستجو شده אست، אرאئه می که در هر روز تا آن زمان بیش אز سایر وאژهرא هایی  هر ساعت فهرستی אز وאژه
تـوאن אطالعـات      אلبته متأسفانه هنوز بسیاری אز אمکانات אین سرویس منحصر به زبان אنگلیسی אست و در حال حاضر نمـی                  

آنچـه در پایـان پـاییز       . ها، عبارتها و موضوعات مورد نظر در سایر زبانها אز طریق אین سرویس به دست آورد                 کاملی رא دربارۀ وאژه   
های پرتعدאد به صـورت       شد، نمودאر و فهرست میزאن جستجوی برخی אز وאژه           به زبان فارسی در אین سرویس אرאئه می        ١٣٨٦سال  

بـر אسـاس אعـالم      . یـابی نبـود     ات آن در حد אستان و شهر و אخبار حساس فارسی آن قابل دسـت              אی بود و جزئی     موردی و مقایسه  
  .مسئوالن אین پایگاه، در آینده אمکانات و زبانهای آن گسترش خوאهد یافت

  אطالعات خوبی دربارۀ میزאن بازدیـد و رتبـۀ پایگاههـای אینترنتـی و              www.alexa.comبرאی نمونه در پایگاه אینترنتی      . ٧٣
 . شود مقایسۀ پایگاههای مختلف با یکدیگر אرאئه می
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 کتاب) אلف
אفزאر یـا پایگـاه אینترنتـی وجـود دאرد کـه       بانکهای אطالعاتی زیادی אز فهرست و مشخصات کتابها در قالب نرم     

یکی אز אین   . رאری یا مشابه بودن موضوع אنتخابی آگاه شد       توאن با جستجو در عناوین و موضوعات آنها אز تک           می
 אیرאن אست که אز طریق پایگاه אینترنتی سازمان אسناد و کتابخانۀ ملـی              ٧٤ی ملی شناس  کتاببانکهای אطالعاتی،   

ی، אمکـان جـستجوی عنـاوین و        אلبته در אین بانک אطالعـات     . אستیافتنی    دست ir.nlai.wwwאیرאن به نشانی    
ها، منابع دیدאری ـ شنیدאری و غیره   نامه موضوعات تمامی منابع موجود در کتابخانۀ ملی אز جمله مقاالت، پایان

 در  ، منتشرشده در אیـرאن    هایبا کت ها رא دربارۀ    فهرستترین     אما אز آنجا که אین بانک یکی אز جامع         ،نیز وجود دאرد  
 بانک دیگری که فهرستی אز کتابهای منتشرشده در אیرאن          ٧٥. در بخش کتاب آوردیم    خود جای دאده אست، آن رא     

نمـا در پایگـاه אینترنتـی خانـۀ کتـاب אیـرאن بـه نـشانی                   گذאرد، بانک אطالعاتی کتـاب      رא در אختیار محققان می    
ir.ketab.www املی אز کتابهای منتشرشده در کـشور همـرאه بـا           در אین بانک אطالعاتی نیز فهرست ک      .  אست

 ٧٦.چکیده، تصویر روی جلد و برخی دیگر אز אطالعات آنها אرאئه شده אست
نما با وجـود دربردאشـتن منـابع فـرאوאن و אرزشـمند، معمـوالً در          ی ملی و بانک אطالعاتی کتاب     شناس  کتاب

 بـارۀ  کتابها و پژوهـشهای منتـشرشده در      تحقیقات تخصصی پاسخگوی نیاز محققان نیست؛ چرא که بسیاری אز         
بهترین فهرست  .  و در کتابخانۀ ملی אیرאن وجود ندאرد       چاپ شده אست   ی دیگر موضوعات تخصصی در کشورها   

بنابرאین بهتـرین   . های تخصصی به دست آورد      توאن در کتابخانه     و منابع مربوط به یک رشتۀ علمی رא می         هاباکت
هـای تخصـصی مربـوط بـه آن           ر هر موضوع، جستجو در فهرست کتابخانه      رאه برאی شناسایی تحقیقات قبلی د     

کنند و با توجه به       אفزאرهای کتابدאری אستفاده می     های تخصصی אز نرم      بسیاری אز کتابخانه   אکنون  هم. رشته אست 
خانـه  شده در منابع کتاب     توאن موضوعات تحقیق    אفزאرها به آسانی می     ورود אطالعات تمامی منابع خود در אین نرم       

                                                 
. אی אست که مشخصات تمامی کتابهای منتـشرشده در یـک کـشور رא در خـود جـای دאده אسـت             شناسی ملی مجموعه    کتاب. ٧٤

سال سه شناسی ملی אیرאن رא فرאهم آورده אست و در هر  سازمان אسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری אسالمی אیرאن نیز مجموعۀ کتاب   
. گیـرد   אین مجموعه منابعی رא که در کتابخانۀ ملی موجود نیست نیـز دربرمـی             . کند  نسخۀ تکمیلی شامل منابع جدید رא عرضه می       

، یشناسـ    عنـوאن التـین در موضـوع אیـرאن         ٢٦٩١٦،  ی عنوאن فارس  ٦١٠٢٦٦ ی دאرא ١٣٨٤ ۀ مربوط به سال    אول لوح فشرد   ۀشمار
تمـامی אطالعـات    .  رکـورد مـستند مـشاهیر و مؤلفـان אسـت           ٨٨٠١٥٢ جـزوه و     ١٤١٤  دیگر، عات عنوאن التین در موضو    ٩٧٥٩

شناسی ملی אز طریق پایگاه אینترنتی אین سازمان در אختیار همگان قرאر گرفته و אمکان جستجو در آن بـه صـورت                   مجموعۀ کتاب 
فروشـگاه  توאننـد آن رא אز   مجموعه باشند میهایی که مایل به تهیۀ لوح فشردۀ אین  محققان و کتابخانه . אینترنتی فرאهم شده אست   

 و ٦٠ پـالک  ،آفـرین  ، خیابـان بـه  ی عصر، خیابان شقاق یمیدאن ول تهرאن،  : ی אیرאن به نشان   ی مل ۀאنتشارאت سازمان אسناد و کتابخان    
 . تهیه کنند٦٦٤٩١٩٤٦شماره تلفن 

 אینترنتی سـازمان אسـناد و کتابخانـۀ ملـی     شناسی ملی کادری در صفحۀ אصلی پایگاه   برאی جستجو در مجموعۀ بزرگ کتاب     . ٧٥
با زدن دگمۀ جستجو فهرستی אز منابعی کـه  . های دلخوאه رא در آن وאرد و جستجو کرد توאن وאژه قرאر گرفته אست که به آسانی می   

 تاریخ نشر و نـوع        ،منبع، نام پدیدآورنده  : אین فهرست אین عناوین رא دربردאرد     . آید  به نحوی با آن موضوع אرتباط دאرند به دست می         
آمـده رא   دسـت  نتـایج بـه  . منبع که با عالئمی مانند کتاب فارسی، مقاله، موאد دیدאری و شنیدאری و مانند آن مشخص شـده אسـت              

شـده در אیـن       در صورتی که نتـایج אرאئـه      . تر ذخیره و چاپ نمود      توאن אز طریق بخش ذخیره و چاپ، همرאه با مشخصات جزئی            می
. شناسی در باالی صفحه، جستجوهای جدیدی رא אنجـام دאد  توאن אز طریق لینک جستجوی کتاب       ز نباشد می  صفحه پاسخگوی نیا  

توضـیحات و جزئیـات     . در אین صفحه אفزون بر جستجوی ساده אمکان جستجوهای پیشرفته، چند فیلدی و مرور نیـز وجـود دאرد                  
 .ای کاربرאن אرאئه شده אستالزم برאی بهینه کردن אین جستجوها در کنار صفحه در قسمت رאهنم

در אیـن  . در صفحۀ אصلی سایت خانۀ کتاب نیز بخشی برאی جستجو در میان تمامی کتابهای منتشرشده در אیـرאن قـرאر دאرد                  . ٧٦
 . های مورد نظر آن رא در عنوאن کتابها به دست آورد توאن با جستجوی وאژه بخش می
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 אمکـان  ،אفزאرهـای کتابـدאری    نرمwebگیری אز نسخۀ تحت     ها با بهره     برخی אز אین کتابخانه    ٧٧.رא شناسایی کرد  
هـای تخصـصی نیـز      برخـی دیگـر אز کتابخانـه   ٧٨.אنـد  آوردهدسترسی و جستجوی אینترنتی منابع خود رא فرאهم    

 نمونـه   بـرאی . אنـد   منـدאن قـرאر دאده      ر عالقـه  فهرست منابع خود رא در پایگاهی אینترنتی منتشر کرده و در אختیـا            
کتابخانۀ تخصصی علوم حدیث در دאنشکدۀ علوم حدیث، فهرست تمامی منابع حـدیثی رא در پایگـاه אینترنتـی                   

 حوزۀ حـدیث و     بنابرאین محققی که بنا دאرد در     .  قرאر دאده אست   ir.ac.hadith.wwwאین دאنشکده به نشانی     
توאنـد אطمینـان نـسبی حاصـل کنـد کـه        علوم آن پژوهشی رא אنجام دهد با جستجو در אین بانک אطالعاتی می 

 ٧٩. אست یا نهنگاشته شدهکتابی با موضوع مورد نظر אو 
 وری אطالعـات و אرتباطـات      های אلکترونیکی نیز אز دیگر فرصتهایی אسـت کـه بـا گـسترش فنـا                 کتابخانه

 برאی شناسایی آسان کتابهای منتشرشده در موضوعات مختلف و دسترسـی بـه متـون آنهـا                 אهیآمده و ر  پدید  
אفزאرهـایی رא نیـز       کنندۀ منابع אلکترونیکـی، لوحهـای فـشرده و نـرم            ی אینترنتی אرאئه  پایگاهها بر   אفزون ٨٠.אست
 אیـن   بیـشتر  אلبتـه    .دنـ ده   فرאوאنـی رא در אختیـار محققـان قـرאر مـی            هایباتوאن یافت که متن یا فهرست کت        می
 ٨١.אند  منابع אولیۀ موضوعات علمی אست و کمتر به تحقیقات و منابع جدید علمی پردאختهدربردאرندۀאفزאرها  نرم
 
 مقاله) ب

در  دهها مقاله در نشریات و منابع گوناگون علمی منتشر شـده و              کم  دستمعموالً در هر زمینۀ خاص تحقیقاتی       
توאند محقـق رא در אنتخـاب موضـوعاتی جدیـد و              وضوعات אین مقاالت می   אطالع אز عناوین و م    . אستدسترس  

بانکهای אطالعاتی و منابع אلکترونیکی متعددی فهرست، مشخصات و حتی متن بـسیاری             . کاربردی کمک کند  
                                                 

אفزאرهای پارسْ آذرخـش، سـیمرغ و کـاوش رא بـرאی مـدیریت منـابع و                 ز نرم های אیرאن یکی א     در حال حاضر بیشتر کتابخانه    . ٧٧
אفزאرها אسـت الزم      אز آنجا که אستفادۀ بهینه אز منابع کتابخانه، وאبسته به آشنایی با شیوۀ کار אین نرم               . کنند  مدאرک خود אستفاده می   

هـا یـا پایگاههـای        توאن אز کتابدאرאن کتابخانـه      ور می برאی אین منظ  . אست تا حدودی با אمکانات و بخشهای אصلی آنها آشنا باشیم          
، אطالعات مربوط بـه  www.nosasoft.comאطالعات مربوط به برنامۀ سیمرغ در پایگاه . ها بهره جست   مرتبط با אین برنامه   

 و آمـوزش אجمـالی شـیوۀ אسـتفاده אز برنامـۀ پـارس آذرخـش در صـفحۀ                   www.kavosh.infoאفزאر کـاوش در پایگـاه         نرم
www.amoozeshtce.com/lib١.htmقرאر دאرد . 

کتابخانـه و مرکـز אسـناد       : אنـد אز    ارتאند، عب   هایی که אمکان جستجوی אینترنتی رא در منابع خود فرאهم آورده            برخی אز کتابخانه  . ٧٨
אهللا مرعـــشی نجفـــی بـــه نـــشانی  ، کتابخانـــۀ آیـــت www.aqlibrary.comآســـتان قـــدس رضـــوی بـــه نـــشانی 

http://www.marashilibrary.com،  کتابخانـــــۀ تخصـــــصی تـــــاریخ אســـــالم و אیـــــرאن بـــــه نـــــشانی 
www.historylib.com ابخانۀ مرکزی دאنشگاه تهرאن به نشانی       ، کتhttp://searchlib.ut.ac.ir     کتابخانـۀ دאنـشگاه ،
אفزאر کتابدאری     نرم که) نوسا(אفزאر אیرאن     אفزאر و سخت    ضمن אینکه شرکت نرم   . www.iust.ac.irعلم و صنعت אیرאن به نشانی       

 אمکـان جـستجو در فهرسـت        www.nosasoft.comسیمرغ رא تولید و عرضه کرده אست، در پایگاه אینترنتی خود به نشانی              
 .کنند رא فرאهم آورده אست אفزאر אستفاده می های متعدد و بزرگی که אز آن نرم منابع کتابخانه

های تخصصی دאنشکدۀ علوم حـدیث و جـستجو در منـابع آن אز طریـق بخـش پـایین                      یابی به فهرست منابع کتابخانه      تدس. ٧٩
در فـرم   . پـذیر אسـت     هـای تخصـصی در منـوی کتابخانـه אمکـان            صفحۀ אصلی سایت אین دאنشکده و همچنین بخش کتابخانـه         

شـده אز نتـایج جـستجو     ضمن אینکه در فهرسـت אرאئـه     . و کرد های دلخوאه رא وאرد و جستج       توאن وאژه   جستجوی منابع به آسانی می    
 . توאن با کلیک بر نام هر کتاب، جزئیات بیشتری دربارۀ آن منبع مشاهده کرد می
-http://alتوאن بـه پایگـاه אإلسـالم بـه نـشانی              های אلکترونیکی مرتبط با منابع و علوم אسالمی می          ترین کتابخانه   אز مهم . ٨٠

islam.org ۀ אلکترونیکی پایگاه تبیان به نشانی       ، کتابخانwww.tebyan.net  سرאی پایگاه אلشیعه بـه نـشانی         ، بخش کتاب
www.al-shia.com و پایگاه אلمکتبه به نشانی www.almaktba.comאشاره کرد  . 

 . אفزאرها آشنا خوאهیم شد وری אطالعات تحقیق با بسیاری אز אین نرمآ  گرد در مرحلۀ. ٨١
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بانـک אطالعـاتی   . دهنـد   ویژه در אختیـار پژوهـشگرאن قـرאر مـی    نتشرشده در نشریات رא با אمکانات   אز مقاالت م  
 بر אرאئۀ אطالعات کتاب، بسیاری אز مقاالت مربوط به موضوعات مختلف رא نیز معرفی               אفزونی ملی   سشنا  کتاب
 مقاالت نشریات کـشور رא  بیشتر نیز منبع خوبی אست که عنوאن و متن          نمایـه مجموعۀ لوحهای فشردۀ    . کند    می

تـوאن در     لوم אسالمی رא می   های مقاالت در حوزۀ ع      ترین مجموعه    بهترین و کاربردی   ٨٢.در خود جای دאده אست    
ــا ــون پایگاهه ــرאجیی چ ــالمی   (س ــاالت אس ــک مق ــشانی  ) بان ــه ن ــوزه، ir.seraj.wwwب ــشانی  ح ــه ن  ب

net.hawzah.www            و پایگاه مجالت تخصصی علوم אسالمی و אنسانی به نشانی com.noormags.www 
پژوهـی رא بـا       ترین مجموعۀ مقاالت تخصصی در حوزۀ حدیث         دאنشکدۀ علوم حدیث نیز بزرگ     ٨٣.به دست آورد  

 .کرده אست عرضه ir.ac.hadith.lib://httpمتن کامل مقاالت در پایگاه אینترنتی خود به نشانی 
تـوאن אز بانـک אطالعـات نـشریات کـشور در پایگـاهی بـه نـشانی                    ، مـی  هـای یادشـده     אفزون بـر نمونـه    

com.magiran.wwwوאبسته به جهاد دאنشگاهی به نـشانی         ٨٥ و پایگاه אطالعات علمی    ٨٤ ir.sid.www   بـه 
 ٨٦.کنند  که مقاالت אرزشمند علمی رא در موضوعات مختلف عرضه می یاد کردهایی نوאن دیگر مجموعهع

 نیز یکی אز אمکانات بسیار خوبی אست که هنوز در مرحلۀ مقدماتی و آزمایشی               ٨٧سرویس پژوهشگر گوگل  
بیـشترین  אکنـون     هـم  .ه אسـت   رא به برخی אز زبانهـا فـرאهم آورد         به مقاالت علمی  یابی    دستقرאر دאرد و אمکان     

توאن به آسانی مقـاالت منـابع معتبـر علمـی رא بـه                کاربرد אین پایگاه در زبان אنگلیسی אست و אز طریق آن می           
تـوאن آن رא بـه    در صورتی که دאمنۀ خدمات אین پایگاه به زبانهای فارسی و عربی گسترش یابد می       . دست آورد 

 . אین زبانها به حساب آوردترین مرאجع تحقیقات علمی در عنوאن یکی אز مهم
 
 نامه پایان) ج

های علمی و تخصصی אست کـه بـه    شده در زمینه    های دאنشجویی بخش دیگری אز پژوهشهای אنجام        نامه  پایان
های پژوهـشی، אنتخـاب و      و کمیته  אستادאندلیل شرאیط و ضوאبط دאنشگاهها و مرאکز آموزشی و نظارت و دقت             

                                                 
شـود، عنـاوین و نمایـۀ مقـاالت و            אی مکتوب نیز ماهیانه منتشر می       אین مجموعه که אفزون بر لوح فشرده، به صورت نشریه         . ٨٢

نـشریه و   . االت نیز عرضه شده אسـت     در لوحهای فشردۀ نمایه، عالوه بر عناوین، متن بسیاری אز مق          . مطبوعات کشور رא دربردאرد   
بـرאی  . شـود   های عمومی کشور به صورت مرتب منتشر می          به کوشش هیئت אمنای کتابخانه     ١٣٧٧لوحهای فشردۀ نمایه אز سال      

 .אجعه کرد مرwww.namaye.netتوאن به پایگاه אینترنتی  کسب אطالعات بیشتر دربارۀ אین مجموعه می
برאی به دست آوردن تحقیقات قبلی دربارۀ موضوع مورد نظر אز طریق پایگاه سرאج، کافی אست به قسمت فهرست موضوعی                    . ٨٣

در صـفحۀ אصـلی پایگـاه    . بندیهای موضوعی مطالب آن، به مقاالت مرتبط دست یـابیم        אین سایت مرאجعه کنیم و אز طریق دسته       
هـای مـورد نظـر رא אز همـان      تـوאنیم وאژه  بینی شده אست که مـی   ت و مطالب دلخوאه پیش    حوزه نیز فضایی برאی جستجوی مقاال     

 عنوאن نشریۀ تخصصی رא در خود جای        ٢٥٠پایگاه مجالت تخصصی نیز نزدیک به ده هزאر شماره אز حدود            . طریق جستجو کنیم  
ر بخش جستجو، موضوع مقاالت مرتبط رא بررسی        توאن با وאرد کردن عبارت مورد نظر د         در אین پایگاه אرزشمند هم می     . دאده אست 

 .و אرزیابی کرد
گیری אز אطالعات پایگاه بانک אطالعات نشریات کشور، جـستجوی موضـوع مـورد نظـر در بخـش                     بهترین شیوه برאی بهره   . ٨٤

 . جستجوی مطالب אین سایت אست
بخش جستجوی پیشرفته، موضوع دلخوאه رא در برאی آگاهی אز موضوعات مقاالت پایگاه אطالعات علمی بهتر אست אز طریق        . ٨٥

 .قسمت کلیدوאژه جستجو کنیم
אلمعارفهای متعدد دیگری نیز مقاالت و تحقیقات متنوعی رא به صورت אینترنتـی                 ةهای یادشده، سایتها و دאیر      אفزون بر نمونه  . ٨٦

 .کنند که در بخشها و مرאحل بعدی تحقیق با آنها بیشتر آشنا خوאهیم شد عرضه می
٨٧ .http://scholar.google.com. 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٣٥

هـا    نامـه   آگاهی אز موضوع و عنوאن پایـان      . هایی همرאه بوده אست     دقت و بررسی   تصویب موضوع آنها معموالً با    
توאند אلگویی بـرאی شـیوۀ אنتخـاب موضـوع            کند، می    بر آنکه אز אنتخاب موضوعات تکرאری جلوگیری می        אفزون

اهی، هـا و مقـاالت دאنـشگ    ها، طرحهای پژوهشی، همایش نامه  پایانآگاهی אزبهترین مرجع برאی  . تحقیق باشد 
 ٨٨. אستir.ac.irandoc.wwwپایگاه پژوهشگاه אطالعات و مدאرک علمی אیرאن به نشانی 

 
 منابع אلکترونیکی) د

אی قـبالً در قالـب    אفزאرهای رאیانـه  ی אینترنتی و نرمپایگاههاشده در  אگرچه معموالً אکثر مطالب و تحقیقات אرאئه      
אند אما אکنون بـا تبـدیل شـدن بـه      بودهیابی  دستنامه، صوت و تصویر قابل  نابع مانند کتاب، مقاله، پایانسایر م 

بخـشی  . אند  تر در دسترس محققان قرאر گرفته         منبعی אلکترونیکی، به صورت جدאگانه و با شرאیطی بسیار مناسب         
אی تولیـد و      אفزאرهـای رאیانـه     ای تخصصی و نـرم     و وبالگه  پایگاههاאز אطالعات אلکترونیکی نیز אز אبتدא در قالب         

به هر حال با توجه به گـسترش روزאفـزون منـابع            . توאن سرאغی אز آنها گرفت      אند و در دیگر منابع نمی       אرאئه شده 
ی אینترنتـی و    پایگاههاאلکترونیکی خوب אست هنگام شناسایی تحقیقات و مطالب مرتبط با موضوع مورد نظر،              

 تخصـصی و موتورهـای      ٨٩توאن אز دאیرکتوریهای    برאی אین منظور می   . یمکن رא نیز بررسی     אطالعات אلکترونیکی 
تـرین دאیرکتوریهـای    یکـی אز جـامع   . אفزאرها אسـتفاده کـرد      جستجو در شبکۀ אینترنت و אمکانات جستجو در نرم        

نی ی شـیعی بـه نـشا      پایگاههـا تخصصی در زمینۀ אطالعات אسالمی و شیعی در شـبکۀ אینترنـت، جـستجوگر               

                                                 
 ١٣٤٧پژوهشگاه אطالعات و مدאرک علمی אیرאن که یکی אز مرאکز وאبسته به وزאرت علوم، تحقیقات و فناوری אست در سـال                    . ٨٨

های علمـی و پژوهـشی אندیـشمندאن و پژوهـشگرאن             با نام مرکز אسناد אیرאن فعالیت خود رא آغاز کرده و آخرین אطالعات و یافته              
ها و پایگاههای אطالعاتی در دسـترس همگـان قـرאر دאده              نامه  شود در قالب چکیده     אنی رא که به وسیلۀ אین مرکز گردآوری می        אیر
رسـانی،    آوری مجموعۀ مدאرک علمی مربوط به علـوم مختلـف بـه ویـژه علـوم אطـالع                   کتابخانۀ אین مرکز که با هدف گرد      . אست

نامـۀ     عنـوאن پایـان    ١٦٨٢٠نامۀ فارسـی،       عنوאن پایان  ٤٥٠٠٠ با   ١٣٨٦ تا نیمۀ سال     کند  کتابدאری و فناوری אطالعات فعالیت می     
 عنـوאن کتـاب،   ٢٧١٨٣ عنوאن نشریۀ فارسـی و  ٨٤٤ عنوאن نشریۀ التین،    ٣٢٣٢ عنوאن چکیدۀ مقاالت سمینارها،      ٨٣٠٠٠التین،  

تی متعدد و אرאئۀ آنها در پایگاه אینترنتـی خـود،   אین مرکز با طرאحی بانکهای אطالعا. کند خدمات אرزشمندی رא به محققان אرאئه می     
هـای کارشناسـی      نامـه   پایان. فرصت אرزشمندی رא برאی دسترسی محققان به بخشهای زیادی אز אین אطالعات فرאهم آورده אست              

ی، بخشی אز   های אیرאنی خارج אز کشور، طرحهای پژوهشی و مقاالت سمینارهای علم            آموخته  های دאنش   نامه  אرشد و دکتری، پایان   
توאن در بخش جـستجو در بانکهـای          یابی به אین אطالعات می      برאی دست . شده در אین پایگاه אست      بانکهای متعدد אطالعاتی אرאئه   

گیرد   فرض مورد جستجو قرאر می      نخستین بانکی که به صورت پیش     . های دلخوאه رא وאرد و بررسی کنیم        אطالعاتی، موضوع و وאژه   
نامـه، بـه دلیـل محـدودیتهای حقـوقی و             ها، אفزون بر אرאئۀ مشخصات کلی هـر پایـان           نامه  در بانک پایان  . ستها א   نامه  بانک پایان 

شناسی آن אسـت در   ممانعت بسیاری אز پدیدآورندگان، تنها متن پانزده صفحۀ אول آن که معموالً بخش معرفی کلی طرح و روش              
توאن אطالعات مورد نظر رא در آن بانکهـا           یک بر عنوאن سایر بانکها می     با کل .  در אختیار همگان قرאر گرفته אست      PDFقالب فایل   

 .نیز مشاهده کرد
אفزون بر بانکهای אطالعاتی، در صفحات אین پایگاه نیز אطالعات אرزشمندی אرאئـه شـده אسـت کـه دربردאرنـدۀ אطالعـات                       

های دیگر مـرتبط بـا        ندهی אطالعات و زمینه   رسانی، אرتباطات، فناوری אطالعات، مدیریت אطالعات، سازما        تخصصی حوزۀ אطالع  
شناختی و در بیشتر موאرد متن کامل אطالعـات مقـاالت، گزאرشـها، طرحهـای                 אین אطالعات دربردאرندۀ אطالعات کتاب    . آن אست 

تـوאن אز طریـق بخـش جـستجو در      برאی جستجو در אین مطالـب مـی  . پژوهشی و کتابهای تولید و منتشرشده در אین مرکز אست        
 .ت אقدאم کردصفحا
شـده   بندی منظور אز دאیرکتوری پایگاهی אست که אطالعات پایگاههای אینترنتی دیگر رא به صورت فهرستی موضوعی و دسته  . ٨٩

در درس گذشته با بخش دאیرکتوری      . دهد  مندאن نشان می    کند و رאه دسترسی به مطالب مورد نظر در אینترنت رא به عالقه              אرאئه می 
 .ا شدیمگوگل به אجمال آشن
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com.shiasearch.www بنـدیهای موضـوعی و جـستجوی لفظـی در אیـن پایگـاه                با אستفاده אز دسته   .  אست
 ٩٠.شده در صفحات مختلف אینترنتی رא شناسایی کرد توאن بسیاری אز مطالب و تحقیقات אرאئه می
 
 
 جزئی و محدود بودن موضوعـ ٣

وش تحقیق بیان شد که هرچه موضوع تحقیـق جزئـی و محـدودتر باشـد، نتـایج علمـی و جنبـۀ                       در مباحث ر  
. سازی موضوع، آشنایی با אبعاد و زوאیای مختلـف آن אسـت             ی جزئی رאههایکی אز   . نوآوری آن بیشتر خوאهد بود    

 بر آنکـه אز     אفزون بیان شد    سو  هم تحقیقاتی موضوعات و پژوهشهای      پیشینۀیی که برאی بررسی     رאههانکات و   
 نسبت به אبعاد گونـاگون        و دقیق   کند، شرאیط مناسبی رא برאی نگاهی جامع        تکرאری بودن موضوع جلوگیری می    

 .کند یکی אز زوאیای جزئی آن رא برאی پژوهش برگزیند  و به محقق کمک میآورد میموضوع فرאهم 
 

 مثال
رسـد در شـرאیط       موضوعی که به نظر می    . یمفرض کنید بنا دאریم تحقیقی با موضوع حجاب و عفاف אنجام ده           

 بـودن   برאنگیز   گوگل هم نشان אز توجه     Trendsאمروز موضوعی بسیار مهم و کاربردی אست و نمودאر سرویس           
 خوب  کردها رא بررسی       و برאی تحقیق باید یکی אز אین جنبه        دאردאز آنجا که אین موضوع אبعاد مختلفی        . آن دאرد 

 نسبت به تهیۀ فهرستی אز موضـوعات        אستیی که دربردאرندۀ فرאخوאنهای تحقیقاتی      اپایگاههאست با مرאجعه به     
 با مرאجعه به بخش فرאخوאنهـای پایگـاه   برאی نمونه.  حجاب و عفاف אقدאم کنیم   بارۀهای قابل تحقیق در     و جنبه 

هكارهـای   אلگوپـذیری جوאنـان אز حجـاب אسـالمی و رא           ۀمطالع :אینترنتی سازمان ملی جوאنان موضوعاتی چون     
همچنین . رא به دست آوریم     بدحجابی ۀبررسی علت تغییر هنجار در مسئل      و   جوאن و عفاف و پوشش    ،  ترویج آن 

 رא در کنار هـم جـستجو کنـیم تـا بـه              »حجاب« و   »فرאخوאن«های    توאنیم אز طریق موتورهای جستجو وאژه       می
یکی אز אیـن صـفحات، پایگـاه        . אند  رده رא אرאئه ک   سو  همصفحاتی دست یابیم که אطالعات فرאخوאنهای پژوهشی        

بـا محوریـت معنویـت،       אلمللی زنان אندیشمند    همایش بین אینترنتی مرکز אمور زنان و خانوאده אست که فرאخوאن          
 عفاف و حجاب در אدیان و ـ٢،   حجاب   عفاف،  شناسی معنویت،  مفهومـ  ١:  رא با موضوعاتی چون    عفاف و خانوאده  

 אجتمـاعی،   نقش عفاف و حجاب در پیشگیری אز جرم و ناهنجاری         ـ  ٤،  و حجاب بانی عفاف   ـ م ٣ ،جوאمع بشری 
نقش عفاف و حجاب در אیجاد سـالمت و אمنیـت           ـ  ٦عفاف و حجاب،    אجتماعی   ـ آثار و پیامدهای فرهنگی   ـ  ٥

 به در بیدאری אسالمی   نقش زنان محجّ  ـ  ٨،  در دنیای معاصر   رאهکارهای ترویج عفاف و حجاب    ـ  ٧،  روאنی جامعه 
بـا אیـن    .  کـرده אسـت    پیـشنهاد  عفاف و حجاب     بارۀ تحقیق در  ضروری برאی نند آن رא به عنوאن محورهای       و ما 

אیم و الزم אست با توجه به مالکهـای            مناسب برאی تحقیق به دست آورده      ات موضوع چشمگیری אز روش تعدאد   
 دلخـوאه مالکهایی چون   پس אز بررسی    . אنتخاب موضوع یکی אز آنها رא به عنوאن موضوع تحقیق خود برگزینیم           

                                                 
توאن אز طریق دאیرکتوری پایگاهها،       سرچ پس אز ورود به صفحۀ زبان مورد نظر می           برאی אستفاده אز אطالعات دאیرکتوری شیعه     . ٩٠

که فهرستی אست אز پایگاههای אینترنتی شیعی، وאرد شد و یا אز طریق دאیرکتوری لینکها، که فهرستی گسترده و بـسیار پرکـاربرد     
אگرچـه  . شده در صفحات مختلف אینترنتی אسـت، بـه تحقیقـات و منـابع אلکترونیکـی دسـت یافـت                      گلچین אز مطالب شناسایی و   

کنـد، אمـا אسـتفاده אز بخـش           شدۀ لینکها شرאیط خوبی رא برאی یافتن مطالب دلخوאه آمـاده مـی              بندی  بندی موضوعی و طبقه     دسته
 .تر به دست آوریم زمانی کوتاهکند تا موאرد بیشتری رא در  جستجو در אین پایگاه به ما کمک می
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 و در صـورت وجـود تحقیقـات مـشابه بـا             مطمئن شویم  الزم אست אز تکرאری نبودن آن        ،و مهم بودن موضوع   
 .های دیگر آن אقدאم کنیم تر کردن موضوع یا پردאختن به جنبه אستفاده אز عناوین آنها نسبت به جزئی

رאنگیز بودن آن در جستجوهای אینترنتـی،       ب  و توجه » אمنیت روאنی «فرض کنیم با توجه به אهمیت موضوع        
. گـزینیم   رא برאی تحقیـق خـود برمـی       » نقش عفاف و حجاب در אیجاد سالمت و אمنیت روאنی جامعه          «موضوع  

بـرאی  . های مـشابه آن رא شناسـایی کنـیم          אکنون باید در بانکهای אطالعاتی، تحقیقات قبلی رא جستجو و نمونه          
توאنیم אز طریق بخش      مجموعۀ منابع مرکز אسناد و کتابخانۀ ملی אیرאن می        ر  دیافتن منابع مرتبط با אین موضوع       
. های حجاب و אمنیت رא به عنوאن دو کلیدوאژۀ אصلی موضوع، جستجو كنـیم               جستجوی پیشرفتۀ אین سایت وאژه    

فـی  توאن با جستجوی وאژۀ حجاب در بانکهای مختل         در پایگاه پژوهشگاه אطالعات و مدאرک علمی אیرאن نیز می         
شده    سمینارها אز تحقیقات אنجام     ها، طرحهای پژوهشی، مقالۀ مجالت، گزאرشهای دولتی و مقالۀ          نامه  چون پایان 

های بزرگی چون کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی نیـز نـام                 در فهرست منابع کتابخانه   .  حجاب آگاه شد   ۀدربار
 .کتابهای فرאوאنی دربارۀ אین موضوع آمده אست

 אیرאن، حـوزه و     جستجو در مشخصات پایگاه سرאج و گزینۀ جستجو در پایگاههای مگ          با אستفاده אز بخش     
همچنـین بـا   . آیـد   نورمگز نیز فهرست تعدאد قابل توجهی אز مقاالت مربوط به موضوع حجـاب بـه دسـت مـی                  

تمـام   قسمتی که توאنیم دو وאژۀ حجاب و אمنیت رא در           سرچ نیز می    אستفاده אز جستجوی پیشرفته در پایگاه شیعه      
 .کند، جستجو کنیم تا منابع אلکترونیکی مرتبط با אین موضوع رא به دست آوریم کلمات مورد نظر رא لحاظ می

شـود    شده دربـارۀ حجـاب مـشخص مـی          ها و دیگر تحقیقات אنجام      نامه  با مروری بر کتابها، مقاالت، پایان     
ا جز یکی دو مقالۀ مرتبط بـا موضـوع          چندین تحقیق در رאبطه با حجاب و אمنیت אجتماعی אنجام شده אست، אم            

تـوאنیم   بنابرאین با אطمینـان بیـشتری مـی   . خورد حجاب و سالمت روאنی کار دیگری در אین زمینه به چشم نمی        
אلبتـه در   . אین موضوع رא به عنوאن موضوعی غیرتکرאری و نیازمند به بررسی، محور تحقیـق خـود قـرאر دهـیم                   

هـایی کـه در پایگاههـای         توאنیم با אلهام אز نمونه      تر کنیم، می    رא جزئی صورتی که بخوאهیم موضوع تحقیق خود       
و حتی به جمع خاصی אز دخترאن محـدود         » دאنشجو«یا  » آموز  دخترאن دאنش «مختلف مشاهده کردیم آن رא به       

 .کنیم
 
 
 

 چکیده
علـم  های علمی که به نوآوری و پیشرفت           روشمند برאی پاسخگویی به مسئله      אست تحقیق علمی کوششی   

 . אین تالش علمی بر سه رکن مسئله، فرضیه و אستدالل אستوאر אست. אنجامد می
طرح مسئله یا אنتخاب موضوع، تبیین مـسئله، אرאئـۀ فرضـیه،             :ند אز א  مرאحل یک تحقیق علمی موفق عبارت      

 .آوری אطالعات، پردאزش אطالعات و گزאرش تحقیق گردنامه،  تنظیم طرح
אلبتـه بیـشترین    .  در تمـامی مرאحـل تحقیـق، آثـار و فوאیـدی رא در پـی دאرد                 فناوری אطالعات و אرتباطات    

 .نماید رخ می ،آوری אطالعات گرد یعنی ، فاوא در مرحلۀ پنجم تحقیقאزبردאری  بهره
 .אی در تمامی مرאحل تحقیق دאرد کننده دقت در אنتخاب موضوع و در نظر گرفتن مالکهای آن تأثیر تعیین 
 نقـش ی אینترنتی   پایگاههاهای אلکترونیکی و      אفزאرهای تحقیقاتی، کتابخانه     אز نرم  قیقۀ متقاضیان تح  אستفاد 

 .تر برאی تحقیق دאرد  بهتر و کاربردیאنی در شناسایی موضوعاتفرאو
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אمکاناتی چون نظرسـنجی אینترنتـی و אبزאرهـایی کـه میـزאن אسـتقبال مـردم رא نـسبت بـه موضـوعات و                          
تـر رא אز میـان         و کـاربردی   تـر   مهـم کند موضـوعات       به محقق کمک می    دهد  ی אینترنتی نشان می   پایگاهها

 .شده برگزیند موضوعات شناسایی
، مقـاالت،   هـا بایی کـه فهرسـت و אطالعـات کت        پایگاههـا هـا و      گیری אز بانکهای אطالعاتی و برنامه       با بهره  

 .وضوع אنتخابی جلوگیری کردتوאن אز تکرאری بودن م  می،دهند ها و منابع אلکترونیکی رא אرאئه می نامه پایان
فناوری אطالعات و אرتباطات با ساده کردن روند آگاهی אز پیشینۀ تحقیقی و אبعاد یک موضـوع بـه محقـق                      

 .تر کند کند تا موضوع تحقیقش رא جزئی کمک می
 



 

 

  چهارمجلسۀ

 یین موضوع تحقیقبنقش فاوא در ت



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 אی تبیین موضوع تحقیق؛ אبزאرهای رאیانه 
 های אلکترونیکی؛ نامه وאژه 
 אفزאرها و پایگاههای אینترنتی؛ های موجود در نرم نامه شیوۀ אستفاده אز وאژه 
 .های אلکترونیکی و شیوۀ אستفاده אز آنها نامه دאنش 

 
 
 

 پیشینمروری بر مباحث 
در جلسات گذشته پس אز آشنایی אجمالی با تعریف و مبـانی فنـاوری אطالعـات و אرتباطـات و برخـی مباحـث                        

پس אز مـشخص    . گیری אز אین فناوری در تحقیقات علمی پردאختیم         مالی فوאید و تأثیر بهره    مقدماتی به بیان אج   
ها و هشدאرهای الزم در אین زمینه،         شدن فوאید فرאوאن فاوא در پیشبرد و تعمیق پژوهش و توجه به برخی آسیب             

نخستین مرحله אز   . یمبررسی تفصیلی אین آثار و شناسایی روشهای آن رא در هر یک אز مرאحل تحقیق آغاز کرد                
در جلـسۀ گذشـته بـا       .  شناسایی و אنتخـاب موضـوعی مناسـب بـرאی تحقیـق אسـت               هر تحقیق علمی، مرحلۀ   

های مناسـب و کـاربردی و אنتخـاب           گیری אز فناوری אطالعات و אرتباطات برאی شناسایی سوژه          های بهره   شیوه
گیری אز رאیانه     های بهره   ل بعدی تحقیق و شیوه    אکنون به بررسی مرאح   . بهترین موضوع אز میان آنها آشنا شدیم      

 .پردאزیم و فاوא در אین مرאحل می
 
 
 
 

 تعریف و تبیین موضوع
دومین مرحله אز هر فعالیت پژوهشی، تعریف و تبیین موضوعی אست که به عنوאن محـور تـالش علمـی خـود                      

وع تحقیـق خـود رא بـه خـوبی          گونه که در مباحث روش تحقیق بیان شد، در صورتی که موضـ              آن. אیم  برگزیده
نشناسیم و با אبعاد، زوאیا و پیشینۀ تحقیقاتی آن آشنا نباشیم؛ در مرאحل بعدی، در مسیری پر אبهام و دشوאر قرאر                     

رو خوאهیم شد و وقت و אطالعات אرزشمندی رא אز دسـت              خوאهیم گرفت که با אنبوهی אز אطالعات نامربوط روبه        
 .خوאهیم دאد

تـوאن אنجـام دאد کـه پرسـشی کـردن موضـوع،        ن موضوع تحقیق אقدאمات گوناگونی رא مـی     برאی تعریف و تبیی   
آوری  ها، אصطالحات و مفاهیم אصـلی مربـوط بـه موضـوع، شناسـایی و گـرد                  مشخص کردن معنی دقیق وאژه    
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های مرتبط با موضوع، تعیین حدّ و مرز موضوع، بررسی پیشینۀ تحقیقاتی موضوع و بیان אهمیت و                  پرسش
توאنـد بـسیاری אز       אی و אینترنتی می     های رאیانه   אستفاده אز אمکانات و برنامه    . د آن אز جملۀ אین אقدאمات אست      کاربر

گیری אز فـاوא      های بهره   در אینجا به برخی אز אین تأثیرאت و شیوه        . אین אقدאمات رא سرعت و قوت بیشتری ببخشد       
 :کنیم در تبیین موضوع אشاره می

 
 
 

 بطی مرتها پرسشآوری گرد
توאند پیش אز ورود به مرאحل אصلی تحقیق، شناخت محقق رא نسبت به אبعـاد و زوאیـای         یکی אز אقدאماتی که می    

 بـا آن    در رאبطـه  אی    توאند به گونـه     های مختلفی אست که می      آوری پرسش   موضوع אفزאیش دهد شناسایی و گرد     
هـایی پاسـخ دهـیم؛         باید به چه پرسش    אین کار برאی آن نیست که بدאنیم در روند تحقیق         . موضوع مطرح باشد  

های گوناگونی که پیرאمـون یـک موضـوع مطـرح אسـت، אبعـاد و                  بلکه برאی آن אست که با رویارویی با پرسش        
 .زوאیای پنهان آن رא بهتر بشناسیم و با چیرگی بیشتر نسبت به موضوع به عرصۀ تحقیق و بررسی پای نهیم

ها باید با אستفاده אز ذهنیتهای شخصی و مرאجعه بـه אفـرאد               شهای سنتی برאی شناسایی אین پرس       در شیوه 
אمـا بـا אسـتفاده אز       . آوری کنـیم    رسـد، ثبـت و جمـع        رא که به ذهن خودمان یا دیگرאن می        مختلف، هر پرسشی  

אین شیوه بـه محقـق      . تری رא به دست آوریم      های بیشتر و متنوع     توאنیم به آسانی پرسش     موتورهای جستجو می  
ها و نوع نگاه אقشار، صنوف و طبقات گوناگون جامعه نـسبت بـه موضـوع                 ها، پرسش    با دغدغه  اتکند    کمک می 

بـرאی אیـن    . تحقیقاتی خود بیشتر آشنا شود و با دید بازتری به جستجو، تحقیق و بررسی پیرאمـون آن بپـردאزد                  
، »آیـا « אستفهامی، ماننـد  های های کلیدی و پرکاربرد مربوط به موضوع رא همرאه با وאژه   منظور کافی אست، وאژه   

 .، אز طریق موتورهای جستجو در صفحات אینترنتی کاوش کنیم»چیست«، »چگونه«، »چرא«
 
 

 مثال
. אیم  رא به عنوאن موضوع تحقیق خود برگزیده      » ماهیت و جایگاه شیطان در نظام آفرینش      « موضوع   ،فرض کنید 

ن زمینه به ذهن برسد و تصور مـا אیـن باشـد کـه               در אی های אندکی     های خود، پرسش    چه بسا با تکیه بر دאنسته     
هایی چون فلسفۀ وجود شیطان، ماهیت אو و میزאن تأثیر وی در گمرאهی אنـسانها                 אبعاد אین تحقیق تنها به جنبه     

هـای אسـتفهامی،      هایی چون شیطان، شیاطین و אبلیس در کنـار وאژه           ؛ אما با جستجوی ترکیبی وאژه     باشدمحدود  
.  אسـت  گردآمـده ایتها و وبالگهـای مختلـف        که در سـ    بسیاری در אین باره دست یافت     ی  ها  توאن به پرسش    می

 :یی مانند אینكهها پرسش
 هست؟ در جهان نیز چرא شیطان אگر خدא وجود دאرد پسـ 
   حیات پذیرفت؟ۀאدאم  عمر طوالنى وۀدرخوאست אو رא دربار چرא خدאوند به אو مهلت دאد؟ چرאـ 
ـ شود كه در   دیده می،ن خدאوند אز موجودیتی هر زمانی و هر مكانی برخوردאر אستچرא شیطان با אینكه چوـ 

 شود؟ אین مسئله چگونه אنجام می؟ پردאزد  אفرאد میۀزمانهای یكسان و مكانهای متفاوت به אغفال و وسوس
 رא آفرید؟ شیطان چرא خدאوندـ 
 !אست؟ آفریده شده چرא  آفرینشۀ دین אسالم و فلسفۀچیست و אز نظر فلسف شیطانـ 
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 رא گمرאه كند؟ به אو مهلت دאد تا مردم چرא رא خلق كرد و چرא شیطان خدאوندـ 
 ست؟ א אوۀآفرید دאنیم در حالی که رא دشمن خدא می چرא شیطان دאنیم؟ رא بد می چرא شیطانـ 
  ست؟ א خدא چیست؟ کجاۀشد نفرین شیطانـ 
 دאخل بهشت شد؟ چگونه شیطانـ 
 ؟می نماردّ چگونه אر شیطان وساوسـ 
 پذیرد؟ نیز توبه مى شیطان خدאوند אز آیاـ 
 آیا شیطان موجودی دאرאی אختیار אست؟ ـ 
 همان جن אست؟ آیا شیطانـ 
 همان אبلیس אست؟ آیا شیطانـ 

فایـدۀ אصـلی    . بـدאن دسـت یافـت      در صـفحات وب      تـوאن   می  دیگر که با אندکی جستجو     پرسشو دهها   
אی  تازهو زوאیای  دهد    گسترش می موضوع  گوناگون  ن אست که ذهنیت ما رא در אبعاد         آ ها  پرسش با אین    رویارویی

 .نهد אز آن رא در پیش روی ما می
 
 
 

 ها و אصطالحات مشخص کردن معنی وאژه
 آوردن معنـی دقیـق       ثر باشد، بـه دسـت     توאند در تعریف و تبیین موضوع بسیار مؤ         یکی دیگر אز رאههایی که می     

هـا و     نامـه   برאی אیـن منظـور بایـد بـه وאژه         . های کلیدی و אصطالحات مهم مرتبط با موضوع تحقیق אست           وאژه
ها مرאجعه کرد و با אستفاده אز آنچه در אین منابع بیان شده אست، بردאشت و تصور خود رא نسبت به                       نامه  אصطالح

אز آنجا که بـسیاری אز فعالیتهـای محقـق در           . ضوع تحقیق، אصالح و تکمیل کنیم     های مرتبط با مو     مفهوم وאژه 
هـا    گیرد؛ אگر مفهوم دقیـق و صـحیح אیـن وאژه            فرאیند تحقیق با محوریت چند وאژۀ پرکاربرد و אصلی אنجام می          

 خوאهد بـود و     אعتبار  فایده و بی    برאی محقق روشن نباشد، بسیاری אز אقدאمات و فعالیتهای אو در مسیر تحقیق بی             
های نادرستی رא אز متون و אطالعات گردآمده در پی            ها، بردאشت   چه بسا تصورאت نادرست نسبت به مفهوم وאژه       

 ٩١.دאشته باشد
کنند و אمکانات و شـرאیط        אی و پایگاههای אینترنتی در אین زمینه نیز محقق رא یاری می             אفزאرهای رאیانه   نرم

אیـن فنـاوری אفـزون بـر در دسـترس قـرאر دאدن              . دهند   אختیار אو قرאر می    خوبی رא برאی تبیین بهتر موضوع در      
تر אز مرאجعه بـه نـسخۀ چـاپی           تر و آسان    های دلخوאه رא بسیار سریع      ها، کار جستجو و یافتن معنی وאژه        نامه  لغت

ی معتبر رא אرאئـه     ها  نامه  אفزאرها و پایگاههایی که وאژه      بنابرאین باید ضمن شناسایی نرم    . سازد  אین منابع ممکن می   
                                                 

بین معانی حقیقی אلفاظ، و مفاهیم تقریبی فرق زیـادی אسـت            «: نویسد  باره چنین می    چی در אین    مرحوم אستاد کاظم مدیرشانه   . ٩١
پنـدאریم جـز در مـوאرد     عالوه که آنچه رא مـرאدف مـی   .شود  ممارست و مرאجعه به کتب لغت حاصل نمیۀز در نتیج جکه تمیز آن  

لحاظ خصوصیتی که در آن کلمه אست بر موאرد مختلف حمل شده אست و چنانچه ما אطـالع                  ه   بلکه ب  ، مرאدف نبوده  ی حقیقتاً نادر
کـه   توאن אکتفا نمود زیرא چنان ظن و تخمین نمیه در معانی אلفاظ ب  . آن مزאیا برخورد خوאهیم کرد    ه  بیشتری در لغت دאشته باشیم ب     

دאشـته   معنی لغتی אطمینان  ه  ماعیات گمان شخصی مورد ندאرد بلکه بسیار شده که شخص، ب          אست و در س    دאنیم لغت، سماعی   می
عنوאن تألیف و تـدوین باشـد، بایـد رنـج        ه  ب  حدیث، خاصه אگر   ۀرو در ترجم   אز אین  .پس אز مرאجعه، خالف آن مشهود گردیده        ولی

: در بخش مقاالت پایگاه אینترنتی حـوزه  » رجمۀ אحادیث ت«، با عنوאن    ٥٣٤٣؛ مقالۀ   ».کتب لغت رא بر خود هموאر ساخت      ه  مرאجعه ب 
www.hawzah.net. 
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אلبته אز آنجا که در אین مباحث نگاه ما بـه تحقیقـات در گـسترۀ      . گیری אز آنها آشنا شویم      کنند، با شیوۀ بهره     می
هـای فارسـی مفیـد در         نامـه   های زبان عربی و برخی لغت       نامه  علوم אسالمی אست، پیدא אست که به معرفی لغت        

های אلکترونیکـی منحـصر بـه אیـن مـوאرد نیـستند و در                 نامه  وאژهگمان    بی. پردאزیم  مسیر تحقیقات אسالمی می   
هـا و אصـطالحات    توאن אز فناوری אطالعات و אرتباطات برאی یافتن معنی وאژه   های دیگر نیز می     ها و زمینه    رشته

 .بهره گرفت
 
 
 

 אفزאر گنجینۀ روאیات نور ۀ نرمنام لغت
אی آسـان و      نـابع لغـوی رא دربـردאرد و آنهـا رא بـا شـیوه              אفزאرهایی که شمار چشمگیری אز م       یکی אز بهترین نرم   

אگرچه هدف و محتوאی אصلی אین      .  אست ٩٢אفزאر گنجینۀ روאیات نور     دهد نرم   کاربردی در אختیار محققان قرאر می     
 بـا אیـن همـه       ٩٣ فارسی بخشی אز آنها אسـت       אی אرزشمند אز منابع אسالمی، همرאه با ترجمۀ         برنامه אرאئۀ مجموعه  

نامه אست که در آن متن کامـل ده فرهنـگ آمـده אسـت کـه در          مکانات جانبی אین برنامه، بخش لغت     یکی אز א  
قـاموس  ، אلتحقیق فی كلمات אلقرآن אلكـریم  : אزאند ها عبارتفرهنگאین .  אست  جلد کتاب  ٦٢مجموع دربردאرندۀ   

ـ یعرب ( אبجدیفرهنگ، مجمع אلبحرین، لسان אلعرب، كتاب אلعین، אلمفردאت فی غریب אلقرآن، قرآن ، )ی فارس 
 . אلنهایة فی غریب אلحدیث وאألثر، مصباح אلمنیر، ترجمه و تحقیق مفردאت אلفاظ قرآن

آوری و پـردאزش אطالعـات کـه پنجمـین و شـشمین مرحلـۀ             אفزאر در مرאحل گرد     بخشهای אصلی אین نرم   
و توضـیح آن بخـشها رא بـه         تحقیق علمی אست، کاربردهای بسیاری برאی پژوهشگرאن دאرد که ما نیز معرفـی              

 و تـأثیر   نامـه  کنیم؛ با אین همه با توجه به مطرح شدن موضوع لغـت  مباحث مربوط به همان مرאحل موکول می    
אلبته אیـن بخـش در مرאحـل بعـدی          . کنیم  אفزאر رא در אینجا بررسی می       نامۀ نرم   آن در تبیین موضوع، بخش لغت     

گونـه کـه אگـر معنـای          یز بسیار مفید و کارگشا خوאهد بود؛ همان       تحقیق، به ویژه در مرحلۀ پردאزش אطالعات ن       
توאنیم אز אین بخش برنامه به عنوאن منبعی کاربردی و مرجـع بـرאی مرאجعـات مـوردی                    אی رא بخوאهیم، می     وאژه

هـای    های אین برنامه و אمکان یـافتن برאبـر فارسـی وאژه             نامه  وجود فرهنگ אبجدی در میان لغت     . אستفاده کنیم 
 . در آن، کاربرد روزمره و جاری آن رא دوچندאن کرده אستعربی

رא אنتخاب کرد   » نامه  قسمت لغت «توאن عنوאن     אفزאر אست، می    با ورود به کتابخانه، که بخش אصلی אین نرم        
نمـا روی یکـی אز        אلبته یکی אز אمکانات خوب אیـن برنامـه آن אسـت کـه אگـر مکـان                 . و به אین بخش وאرد شد     

                                                 
 .محصول مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی. ٩٢
: نـد  جلد אز منابع روאیی در موضوعات مختلف مان٣٨١ عنوאن کتاب در ٢٣٣متن و ترجمۀ کامل ،  روאیات نور ۀ گنجین ۀدر برنام . ٩٣
برخـی אز   . אرאئه شده אست  کتابهای روאیی   تعدאدی אز   متن و ترجمۀ     و   ل و مناقب  ید، تفسیر، فقه، אخالق، تاریخ، دعا، طب، فضا       یعقا

 یحـضره  ، אصول کـافی، روضـۀ کـافی، مـن ال          )جلد ٤٢( نوאرאأل بحار: אند אز   منابعی که ترجمۀ آنها در אین برنامه אرאئه شده عبارت         
  عمال، توحیـد مفـضل، مکـارم      אأل אلعقول، لهوف، ثوאب    و אمالی شیخ صدوق، تحف     ، توحید یخ مفید، خصال  شلی  אلفقیه، אرشاد و אما   

زمان با     هم ۀ אحادیث به زبان فارسی و مقایس      ۀ ترجم ۀאمکان مشاهد در אین برنامه אفزون بر      . אلدین ی و کمال  نخالق، غیبت نعما  אأل
قابلیتهای پژوهـشی   در کنار אین منابع،     . نیز فرאهم شده אست    אحادیث برنامه    ۀ دسترسی به تفسیر آیات در گستر      ، אمکان متن عربی 
قابلیـت  ،  هـای برنامـه     نامـه    אرتباط وאژگان אحادیث بـا لغـت       ،گذאری  نویسی، رنگی کردن و عالمت      زنی، حاشیه   نمایه: مانندمختلفی  

هـزאر عنـوאن بـاب אز        ٨١وضوعی در بیش אز      جستجوی م   و  אز طریق کلمه و عبارت     ،جستجوهای متنوع و پیشرفته در تمام متون      
 . گنجانده شده אست، در אین برنامه طریق فهرست گزینشی
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ها مـشاهده     نامه  توאن معنی آن لغت رא در وאژه        نامه می   اب قرאر گیرد با وאرد شدن به بخش لغت        های متن کت    وאژه
توאن אز طریق گزینـۀ       گونه که با فشردن دکمۀ سمت رאست موس بر روی هر یک אز کلمات نیز می                 همان. کرد

نامـه بـا     به بخـش لغـت    توאن پس אز ورود     به هر روی می   . نامه، معنی آن کلمه رא به دست آورد         جستجو در لغت  
شـیوۀ معمـول در     . گیریم، معنای یک وאژه رא بیـابیم        ها به کار می     نامه  های چاپی لغت    همان روشی که در نسخه    

ها به אین صورت אست که אبتدא باید ریشۀ آن کلمه رא حدس بزنیم و بر אسـاس                    نامه  یافتن کلمات در بیشتر لغت    
ن حرف برویم و به ترتیب حروف אلفبا به آن ریشه و سـپس در               حرف אول آن ریشه، به سرאغ بخش مربوط به آ         

. شده رא به دسـت آوریـم        میان توضیحات مربوط به آن ریشه به کلمۀ دلخوאه برسیم و توضیحات و معنای بیان              
فـرض    ، کـه بـه صـورت پـیش        »ریشه«توאنیم با وאرد کردن ریشۀ کلمۀ دلخوאه در بخش            در אین برنامه هم می    

هـایی کـه بـه آن     نامـه  د، با سرعت و سهولت بیشتری به بخش مربوط به آن ریشه، در لغت   شو  نمایش دאده می  
با אین تفاوت که با אنتخاب ریشۀ مورد نظر فهرستی אز تمامی مشتقات آن، که در                . אند، وאرد شویم    ریشه پردאخته 

برאی رسیدن  . کند  تر می   رא آسان شود و کار یافتن وאژه        אند، ظاهر می     کار رفته   אی به   های مختلف به گونه     نامه  لغت
نیازی نیست و با وאرد کردن حروف آن کلمـه در کـادر بـاالی אیـن                   دلخوאه حتی به حرکت در فهرست       به وאژۀ 

کلیدی که در بخشهای مختلـف        صفحه. های مشابه و مرتبط رسید      توאن به سرعت به آن کلمه و وאژه         بخش می 
شناسیم، آسان کـرده       رא، در موאردی که جای آن رא به درستی نمی          אین برنامه قرאر گرفته אست، کار ورود حروف       

ها و در زیـر نـام و نـشانی            نامه  با אنتخاب هر یک אز אین مشتقات، متن توضیحی آن وאژه، در یکی אز لغت              . אست
نامه آمـده باشـد، אسـامی     در صورتی که معنی و توضیحات آن وאژه در بیش אز یک لغت. شود آن منبع ظاهر می 

توאن متن توضـیحات آن رא مـشاهده     شود و با کلیک بر هر یک אز آنها می     منابع در کادر سمت چپ درج می      آن  
 .شود تر آن منبع فرאهم می با کلیک بر روی אین متن، אمکان مشاهدۀ متن کامل. کرد

وش قبلـی  های مورد نظر رא אز ر אمکان دیگری که در אین برنامه در نظر گرفته شده אست و کار یافتن وאژه         
توאنیم بدون نیاز به دאنـستن ریـشۀ کلمـات،            با אستفاده אز אین بخش می     . אست» مشتق«کند، بخش     تر می   آسان

های مختلـف، آن   نامه  کلمۀ به کار رفته در لغت٣٦١٤٧٢دقیقاً کلمۀ دلخوאه رא در کادر باال وאرد کنیم و אز میان            
אنـد،    هایی که بـه آن وאژه پردאختـه         نامه  ا، متن توضیحی در لغت    ه  با אنتخاب هر یک אز אین وאژه      . وאژه رא برگزینیم  

شود تـا در صـورتی        ضمن אینکه با אنتخاب هر وאژه، ریشۀ آن در فهرست پایین نمایش دאده می             . شود  آشکار می 
ها   نامه  تری دست یابد با کلیک بر آن ریشه، مطالب لغت           که محقق بخوאهد دربارۀ آن کلمه به אطالعات گسترده        

 .دربارۀ مشتقات دیگر آن وאژه بیابدرא 
گـذאری    بردאری، نقل مطالب و عالمـت       توضیحات مربوط به אمکانات دیگر אین برنامه مانند شیوۀ یاددאشت         

 .متون رא در هنگام پردאختن به کاربرد אین برنامه و در مرאحل بعدی تحقیق بیان خوאهیم کرد
 
 
 

 אفزאرها  در سایر نرمنامه لغت
אفزאرهایی که אز سوی مرکـز تحقیقـات کـامپیوتری            אفزאرهای تحقیقاتی علوم אسالمی، به ویژه نرم       در بیشتر نرم  

هـا مفیـد      بینی شده که برאی یافتن معانی وאژه        نامه پیش    بخشی به عنوאن لغت    ٩٤علوم אسالمی تولید شده אست،    
کـه معمـوالً منـابع آنهـا אز         אی    אفزאرها محدودیت منابع وאژگانی آنهـا אسـت؛ بـه گونـه             אما مشکل אین نرم   . אست

                                                 
 ... .אفزאرهای جامع אألحادیث، جامع تفاسیر، کتابخانۀ فقه، نور אلسیره و  مانند نرم. ٩٤
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אفزאر مستقلی که אین مرکز به عنوאن         حتی نرم . گذرد   درنمی  אلبحرین  مجمع و   אلعرب  لسان  ،  אلعینکتابهایی چون   
אلبته אین سـه منبـع      . تولید و منتشر کرده، تنها همین سه منبع لغوی رא در خود جای دאده אست              » قاموس אلنور «

های زبـان عربـی    نیازهای محققان رא در زمینۀ معنا، کاربرد و אشتقاقات وאژه       אی אز     אرزشمند لغوی بخش گسترده   
 .کند برآورده می
 ٩٥אفزאرهـای تحقیقـات علـوم אسـالمی        ترین نـرم    نیز به عنوאن یکی אز بزرگ     »  أهل אلبیت  ةمکتب«אفزאر    نرم

نامـه، אمکـان   در אیـن بخـش אز אیـن بر   . نامـه אختـصاص دאده אسـت    بخشی אز אبزאرهای علمی خود رא بـه لغـت       
 ٩٦. فرאهم شده אستאلصحاح و אلعروس تاج نامۀ  جستجوی لغات دلخوאه در دو لغت
אفزאرهای متعددی برאی تحقیقات علمی تولید و منتشر شده אست که بـسیاری               در کشورهای عربی نیز نرم    

 אست که بـسیاری אز معـاجم        »جمאلمعا   جامع«אفزאر     نرم ،ها  یکی אز אین برنامه   . ها رא نیز دربردאرند     نامه  لغت ،אز آنها 
 شـش   دربردאرنـدۀ بخشی אز אین برنامه به قوאمیس אللغه אختصاص یافتـه کـه             . عربی رא در خود جای دאده אست      

 و  אلمقاییس فی אللغه  ،  אلصحاح،  אلعین،  אلقاموس אلمحیط ،  لسان אلعرب : אزאند    عبارتها    نامه  אین وאژه . نامه אست   وאژه
مفـردאت   برنامه نیـز دو منبـع אرزشـمند          »غریب אلقرآن و אلحدیث   « در بخش    ،ها  امهن  لغت بر אین    אفزون. אلمنجد

  ٩٧.ها و אصطالحات مفید אست  قرאر دאرد که برאی یافتن مفهوم وאژهאلنهایه فی غریب אلحدیث و אلقرآن אلکریم
منتـشر شـده    نامۀ אرزشمند و بزرگ دهخدא در قالب لوح فشرده آماده و              های فارسی، لغت    نامه  در میان لغت  

توאنـد    های عربی رא نیز دربردאرد، می       אست و با توجه به گستردگی و مستند بودن אطالعاتش، که بسیاری אز وאژه             
 .به عنوאن مرجعی در تحقیقات علمی به کار آید

                                                 
ز پژوهـشهای אسـالمی     و مرکـ  ) رحمـه אهللا  (אفزאر محصول مشترک مرکز معجم فقهی حـضرت آیـت אهللا گلپایگـانی                אین نرم . ٩٥

»  أهـل אلبیـت  ةمکتبـ «برنامۀ  .  جلد אز منابع گوناگون אسالمی رא در خود جای دאده אست           ٤٧٠٩אلمصطفی אست که نسخۀ אول آن       
אفزאرهای تحقیقات علوم אسالمی אست که در مرאحل بعدی تحقیق بـه صـورت تفـصیلی بـا       یکی אز پرکاربردترین و مفیدترین نرم     

 .اده אز אمکانات آن آشنا خوאهیم شدقابلیتها و شیوۀ אستف
یا אز طریق بخـش  » ها  نامه لغت«توאن אز دکمۀ    می»  أهل אلبیت  ةمکتب«نامۀ برنامۀ     برאی یافتن معنای یک وאژه در بخش لغت       . ٩٦

لمـات  یافتن ک. های אین دو کتاب אرאئه شده אست      در אین قسمت فهرستی אز ریشۀ تمامی وאژه       . אبزאرهای علمی وאرد אین بخش شد     
یعنی אبتدא باید ریشۀ کلمـه رא  . پذیر אست  ها همانند کتابهای چاپی آنها تنها אز طریق ریشۀ کلمات אمکان              نامه  مورد نظر در אین لغت    
تـر    بـرאی یـافتن سـریع     . ها بیابیم و در توضیحات مربوط به آن ریشه به دنبال وאژۀ مورد نظر خود بگـردیم                  אز میان فهرست ریشه   

بـا زدن   . رאست کلیک کنیم و پس אز وאرد کردن ریشه، دکمۀ جستجو رא بفشاریم            » ها  ریشه«افی אست در پنجرۀ     ریشۀ مورد نظر ک   
در پنجرۀ پایین نیز توضیحات مربوط به یکـی         . گیرد  شود و نوאر رنگی بر אولین یافته قرאر می          دکمۀ تأیید، پنجرۀ جستجو بسته می     

نامۀ دیگر نیز دربارۀ آن ریشۀ אطالعات و توضیحاتی אرאئه کرده باشد، عنـوאن                ه لغت در صورتی ک  . نامۀ یادشده قرאر دאرد     אز دو لغت  
در . توאن در پنجرۀ پایین، توضیحات אین منبع رא نیـز مـشاهده کـرد               شود و با کلیک بر آن عنوאن می         آن در پنجرۀ منابع ظاهر می     

 אنتخاب بخش جستجو، در میـان توضـیحات کـم و            توאن با همان روش رאست کلیک در پنجرۀ مربوط و           پنجرۀ توضیحات نیز می   
تـوאن بـا      شـود، مـی     در جستجوهایی که در אین برنامه و به אین روش אنجام می           . های دلخوאه رא یافت     بیش گستردۀ هر ریشه، وאژه    

قـرאر  گفتنـی אسـت محـل      .  به موאرد قبلی منتقل شـد      F٣ و   Shiftی    زمان کلیدها    به موאرد بعدی و با فشردن هم       F٣زدن کلید   
هـای    بـرאی آگـاهی אز دکمـه      . های فارسی متفاوت אسـت      کلید אین برنامه با محل معمول برنامه        گرفتن برخی אز حروف در صفحه     

 یا אز طریق بخش خدمات، وאرد قسمت تنظیمـات شـد و بـا אنتخـاب برگـۀ                   F١٢توאن با زدن کلید       گونه حروف می    مربوط به אین  
 . برنامه رא مشاهده کردکلید های صفحه  کلید، تصویر دکمه صفحه
های چاپی کتابها אز طریق فهرسـت   توאن مانند نسخه می» جامع אلمعاجم«با אستفاده אز فهرست درختی بخشها و منابع برنامۀ          . ٩٧

» بحـث «אما شیوۀ بهتر برאی یافتن وאژه و مطلب در میان منابع برنامه، אستفاده אز بخـش   . مطالب به بخش مورد نظر مرאجعه کرد      
تـوאن وאژۀ دلخـوאه رא در         به عنوאن محـل جـستجو مـی       » معاجم«با وאرد شدن به אین بخش و אنتخاب بخش          . אست» ستجوج«یا  

 .قسمت مربوط وאرد و با کلیک بر عالمت دست، آن رא جستجو کرد
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אفزאر و در قالب لوح فشرده אرאئه شـده و بـه        نامۀ دیگری אست که به صورت نرم         لغت فرهنگ فارسی معین  
 . رא جستجو و אز آن אستفاده کرد توאن آن ونیکی میصورت אلکتر

 
 
 

 های אینترنتی نامه لغت
های אلکترونیکی در شبکۀ جهانی אینترنـت در حـال            אین روزها به تدریج پایگاههای متعدد تحقیقاتی و کتابخانه        

در دسـترس   شناسـی بـه صـورت אینترنتـی             با אین همه هنوز منابع زیادی در زمینۀ لغت        . אیجاد و گسترش אست   
 بـه   ةمـشکا  و شبکۀ    www.waqfeya.com אلوقفیه به نشانی     ةאلبته پایگاههایی چون אلمکتب   . محققان نیست 

 مـتن کامـل تعـدאد زیـادی אز          www.wadod.net و مرکز אلودود به نـشانی        www.almeshkat.netنشانی  
ا אز آنجا که אین متون بـه صـورت          אند؛ אم   های خود قرאر دאده     های عربی رא در بخش لغت عربی کتابخانه         نامه  لغت

אنـد، אسـتفاده אز آنهـا و جـستجو در میـان آنهـا بـا          אرאئـه شـده   Wordفایلهای قابل بارگذאری در قالب برنامـۀ        
 .دشوאریهایی همرאه אست

אی    در بخش موسوعات אمکان دریافت برنامه      www.islamspirit.comدر پایگاه روح אالسالم به نشانی       
 אإللکترونیه قرאر دאده شده אست که پس אز نصب در دستگاه کاربر، شرאیط جستجوی آسان                ةغوی אلل ةאلمکتببا نام   

 .کند  رא فرאهم می٩٨نامۀ عربی در چند وאژه
אی کاربردی بر مبنای فرهنگ عربی به فارسـی אلمعجـم אلبـسیط               دאنشکدۀ مجازی علوم حدیث نیز برنامه     

های به کار رفته در متـون کهـن و            ترجمۀ فارسی بسیاری אز وאژه    אین برنامه به آسانی     . تولید و אرאئه کرده אست    
نامـۀ عربـی بـه فارسـی کـه אز             אی محدودتر אز وאژه     نمونه. دهد  معاصر رא در אختیار محققان و مترجمان قرאر می        

 www.ragrak.comیافتنی אست، فرهنگ قاموس نام دאرد کـه אز طریـق پایگـاه                طریق شبکۀ אینترنت دست   
 .بردאری אست و بهرهقابل دریافت 
نامـۀ    لغـت . های فارسی دهخدא و معین نیز به صورت אینترنتی در אختیار محققان قرאر گرفته אست                  نامه  لغت

تـوאن بـا وאرد        قرאر گرفته و به آسـانی مـی        www.loghatnaameh.comدهخدא در پایگاه مستقلی به نشانی       
توאن پـیش אز کلیـک         אصلی אین پایگاه می      در صفحۀ  .کردن وאژۀ دلخوאه توضیحات و معانی آن رא مشاهده کرد         

 مورد نظر رא در میـان        نامه، وאژۀ   های مدخل لغت    ، אفزون بر وאژه   »همۀ موאرد «بر دکمۀ جستجو با אنتخاب گزینۀ       
جستجوی אینترنتی در فرهنگ فارسـی معـین نیـز אز طریـق پایگـاه               . ها نیز به دست آورد      توضیحات سایر وאژه  
یــک پایگــاه אینترنتــی بــه نــشانی . پــذیر شــده אســت  אمکــانwww.rismoon.com ریــسمون بــه نــشانی

www.mibosearch.com                    شرאیط خوبی رא فرאهم کرده אست تا با ورود هـر وאژه در بخـش جـستجوی אیـن 
نامۀ دهخدא و معین مورد جستجو قـرאر گیـرد و             زمان دو لغت    سایت، با سرعت و سهولت بیشتر و به صورت هم         

 .حات الزم אز هر دو منبع אرאئه گرددنتایج و توضی
یکی אز جدیدترین و بهترین دستاوردهای فناوری אطالعات و אرتباطات در אین زمینه، پایگاههایی אست 

در حال حاضر . کند  متون و صفحات אینترنتی مورد نظر رא با سرعتی باال ترجمه می٩٩که به صورت برخط

                                                 
تـاج  ،  ي غریـب אألثـر    لنهایة فـ  ، א אلمحیط אلقاموس،  אلفائق في غریب אلحدیث وאألثر    ه،  אلصحاح في אللغ  : אند אز   אین منابع عبارت  . ٩٨

 .אلصحاح مختار و لسان אلعرب، אلعروس
٩٩ .Online. 
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ترین مترجم  ترین و معروف  قدیمی١٠٠مترجم آلتاویستا،. ود دאردمترجمان برخط فرאوאنی در شبکۀ אینترنت وج
 به عنوאن مترجمی پرکاربرد که אبزאرهای مفید و متنوعی رא برאی ترجمه ١٠١عمومی تحت وب و مترجم گوگل

. در אختیار گذאشته אست دو نمونه אز بهترین אبزאرهای فاوא برאی ترجمۀ متون گوناگون و صفحات אینترنتی אست
آنجا که هنوز دאمنۀ خدمات אین پایگاهها زبان فارسی رא دربرنگرفته אست در אین مجال به آنها אما אز 
 .پردאزیم نمی

 
 
 

 های אینترنتی نامه دאنش
گونه که پیش אز אین بیان شد، در مرحلۀ دوم هر تحقیق علمی که مرحلۀ تبیین و تعریف موضـوع אسـت،          همان

وضوع خود אجماالً آشنا باشـد تـا بـا شـناخت و تـسلط بیـشتری آن رא                   محقق باید با کلیات، تعاریف و سوאبق م       
هـا و אصـطالحات، אز طریـق          אین شناخت אجمالی אفزون بر آشنایی با مفهـوم کلیـدوאژه          . پیگیری و بررسی کند   

برאی به دست آوردن    . آید  آگاهی אز پیشینۀ تحقیقاتی و دیگر אطالعات אولیه دربارۀ موضوع تحقیق به دست می             
های مختلـف موضـوع، تنهـا         جای پردאختن به אبعاد و جنبه       ونه אطالعات باید به سرאغ منابعی برویم که به          گ  אین

بهترین منبعی که چنین אطالعاتی رא دربـارۀ        . کنند  אطالعاتی کلی و אجمالی رא در قالبی علمی و مستند אرאئه می           
یکـی אز   .  אسـت   ١٠٢نامـه    یـا دאنـش     لمعـارف א  دאیـرة   دهـد،     موضوعات گوناگون علمی در אختیار محققان قرאر می       

های کاربردی به محققان אین אست که هموאره دربارۀ هر موضوعی که بنای تحقیق دאرند، پیش אز آغـاز                     توصیه
אلمعارفهـای عمـومی و فرאگیـر و          دאیـرة   شـده در      آوری אطالعات، نخـست אطالعـات אرאئـه         مرאحل عملی و گرد   

ترین روش، بیـشترین אطالعـات و    رא مطالعه کنند و אز אین طریق به آسانسو با موضوع خود      های هم   نامه  دאنش

                                                 
١٠٠ .http://babelfish.altavista.com.  
١٠١ .http://www.google.com/translate_t.  
 معـادل وאژۀ  »لمعـارف  אدאیـرة « ۀکلمـ  . بـه کـار بـرد   نامۀ عالیی دאنش در کتاب سینا אبن رא نخستین بار    »هنام  دאنش«عنوאن  . ١٠٢

گرفتـه  ) אنکیکلیوس پایدیا( »ἐγκύκλιος παιδεία« یونانیאست که خود אز عبارت ) encyclopédie(» آنسیکلوپدی«فرאنسوی 
هـا אز   نامـه  بعـضی دאنـش    .אنـد   گفتـه » אی گرد آمده باشد     آموزش یا دאنشی که در دאیره     «رא  » آنسیکلوپدی «ۀمفهوم وאژ . אست  شده

 ). بنگـال אسـت    ۀکـه موضـوع آن دربـار       (»بنگالپـدیا «کنند، مانند     در אنتهای عنوאن خود אستفاده می     ) -p(a)edia (»پدیا«پسوند  
هـا و   هـا، وאژه  نامـه  در لغـت  . אنـد    قرن هجدهم به אینجا رسیده     های  نامه  لغتکنیم אز گسترش      هایی که אکنون אستفاده می      نامه  دאنش
طور ه  אی אست که ب     אند؛ אین אطالعات معموالً به گونه       آوری شده   یابی آن جمع    ا و گاهی אطالعات אندکی دربارۀ وאژه و ریشه        ه معنی

. پدید آورده شدند  ) یا وאژه (ها به آگاهی دאدن فرאتر در مورد آن موضوع            نامه  אز אین رو دאنش   . کنند  کامل نیاز خوאننده رא برطرف نمی     
چهـار   .توאند باشد    نیز می  آمار و   شناسی  کتابنامه دאرאی אطالعاتی همچون نقشه و تصویر،          ه نسبت به لغت   نام  همچنین، یک دאنش  

توאنـد   نامـه مـی   دאنـش  .موضوع، گـستره، سـاختار، و روش تهیـه   : אند אز شوند عبارت ها تعریف می  نامه  אی که در دאنش     عنصر אصلی 
 به زبان فارسی    لمعارف فارسی  א دאیرة به زبان אنگلیسی و      نامۀ بریتانیکا   دאنش(اشد  ها ب   عمومی باشد و دאرאی مقاالتی در تمام زمینه       

هـایی در     نامـه   مـثالً دאنـش   (د  توאنند در یک زمینۀ خاص باشـن        آنها همچنین می  ). های عمومی هستند    نامه  مثالهای خوبی אز دאنش   
אی در یک زمینـۀ خـاص هـستند،           های گوناگونی نیز وجود دאرد که شامل אطالعات گسترده          نامه  دאنش). حقوق، یا   فلسفه،  پزشکی

 پلینی مهـین אولین کسی که سعی کرد دאنش بشر رא در کتابی جمع کند אحتماالً  .نامۀ یهود  دאنش و   نامۀ بزرگ شوروی    دאنشمانند  
زمین تالشهایی برאی אیـن کـار         پس אز آنها، هم در جهان غرب و هم در مشرق          .  بود طوאرسیا  ) تاریخ طبیعی   جلدی ۳۷در کتاب   (

 مفاتیح אلعلـوم   و کتاب    قرن هفتم میالدی   در   אیسیدوروس سویلی توאن אز کتاب אشتقاقات        אولینِ آنها می   ۀصورت گرفت که אز جمل    
 .نامه پدیا، مدخل دאنش نامۀ ویکی ؛ دאنش نام بردمحمد بن אحمد خوאرزمی
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آوری אطالعات    باید توجه دאشت که در אین مرحله ما به دنبال جمع          . شناخت رא نسبت به موضوع به دست آورند       
ت אلبته بسیاری אز مقاال   . تحقیق نیستیم و هدف אز אین مطالعات، آشنایی کلی با محورهای אصلی پژوهش אست             

توאند در مرאحـل بعـدی    های بزرگ به کوشش אستادאن برجستۀ هر رشته نگاشته شده אست که می          نامه  در دאنش 
 .تحقیق به عنوאن منبعی معتبر به کار آید

های بزرگ و پرکاربرد در گسترۀ تحقیقات علـوم אنـسانی و              نامه  در אین بخش بنا دאریم با تعدאدی אز دאنش        
 :گیری آسان محققان אز آن فرאهم شده אست ت אینترنتی عرضه و אمکان بهرهאسالمی آشنا شویم که به صور

 
 
 

  جهان אسالمنامۀ دאنش
 تمدن و فرهنگ ملل مسلمان אز آغاز        ،ین אسالم  د یها  آموزه ۀ אسالم دאیرة אلمعارفی אست دربار      جهان نامۀ  دאنش
ـ مقـاالت א  . وین و منتشر کرده אسـت     אلمعارف אسالمی آن رא تد       که بنیاد دאیرة     ش אسالم تا زمان حاضر    یدאیپ ن ی

 אز علـوم و معـارف       یعی وس ۀ حوز ،شروع شده אست   »ب« אز حرف    م و فعالً  ی تنظ یییب אلفبا  كه به ترت   نامه  دאنش
مند  به شكل نظام  و   אطالعات دستِ אول در אبعاد گوناگون        شده אست،  آن كوشش    یرد و ط  یگ ی رא دربرم  یאسالم
ـ یخ، جغرאفیرتا. ردیار خوאننده قرאر گ   یدر אخت   ۀو حـدیث، فقـه، كـالم، عرفـان و فلـسف      یا، אصطالحات علوم قرآن
 אز مفـسرאن، فقهـا،   یاری بـس یحـال و آرא    ، شرح )هم אلسالم یعل(ا و אئمه    یا و אول  ی אنب ۀیرات و هنر، س   ی، אدب یאسالم

ـ  אسـت كـه در א      یلسوفان، عارفان، مورخان و هنرمندאن عالم אسالم אز جمله مطالب         یمتكلمان، ف   نامـه   אنـش دن  ی
 . توאن بدאن دست یافت می

ــاالت منتـــشرشدۀ אیـــن دאنـــش  ــامی مقـ ــشانی   تمـ ــه نـ ــاه אینترنتـــی آن بـ نامـــۀ بـــزرگ در پایگـ
www.encyclopaediaislamica.com             یبـرא . قرאر گرفته אست و بـه آسـانی در دسـترس محققـان قـرאر دאرد 

 طریق فهرست حـروف אلفبـا و فهرسـت          توאن، همانند نسخۀ چاپی آن، אز       یابی به אطالعات אین پایگاه می       دست
אما شیوۀ بهتر برאی یافتن אطالعات مرتبط با موضوع،         . مدאخل، مدخل دلخوאه رא یافت و مقالۀ آن رא مطالعه کرد          

های مورد نظر در אین بخش، نخست مدخلهای مـرتبط و             با جستجوی کلیدوאژه  . אستفاده אز بخش جستجو אست    
 مدخلهای دیگر آمده אست، بـه ترتیـب میـزאن אرتبـاط آن بـا موضـوع،                  سو با آن، که در متن       سپس مطالب هم  

 .توאن متن کامل رא مشاهده کرد شود که با کلیک بر هر یک אز آنها می فهرست می
 
 

  بزرگ אسالمیאلمعارف دאیرة 
ن های אسالمی אست که אز سـالها پـیش تـدوین آن بـه زبـا               אلمعارف  دאیرة  ترین     نیز یکی אز بزرگ    نامه  دאنشאین  

مـدخلهای  . مجلدאتی אز آن منتشر شـده אسـت       لعارف بزرگ אسالمی آغاز شده و تاکنون        א  ةفارسی در مرکز دאئر   
 کـه  אستمسلمان جهان   ملل فرهنگ و تمدن   ۀ حوز گوناگون در های     رشته دربارۀمی  אلمعارف بزرگ אسال   دאئرة

 .رسد به پایان می جلد ٣٥در نهایت در 
نامه که حاوی هزאرאن مقالۀ אرزشمند علمی در موضـوعات گونـاگون             شتمامی مجلدאت منتشرشدۀ אین دאن    

 قرאر گرفتـه و אز مـسیر        www.cgie.org.irאست، در بخش کتابخانۀ دیجیتال پایگاه אینترنتی مرکز به نشانی           
ـ دبانامه،  دאنش אز آنجا که هنـوز در אیـن پایگـاه אینترنتـی אمکانـات خاصـی بـرאی        .  אستیافتنی دست فارسی  
توאن هماننـد نـسخۀ چـاپی         بینی نشده אست، برאی رسیدن به مطلب دلخوאه تنها می            پیش وهای روشمند جستج
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گیری אز جستجوی پیشرفته یا نوאرهـای אبـزאر           کتاب אز طریق حروف אلفبا و فهرست مدאخل وאرد شد؛ אلبته بهره           
بردهـای گونـاگون وאژۀ   کنـد تـا کار   موتورهای جستجو، برאی جستجو در אین پایگاه خاص، به محقق کمک می     

 .دلخوאه خود رא در متون و توضیحات کتاب نیز بیابد
 
 

 پدیا  آزאد ویکینامۀ دאنش
با گسترش فناوری אرتباطات و אطالعات אفزون بر آسان شدن دسترسی به منابع، ظرفیتهای جدیدی نیز אیجـاد                  

אی آزאد بـه نـام    نامـه   تولـد دאنـش  یکـی אز אیـن ظرفیتهـا بـا       . شده אست که پیش אز آن برאی بشر باورپذیر نبود         
אی آزאد به تمامی زبانهای دنیا        نامه   هدف مؤسسان אین پایگاه بزرگ، אیجاد دאنش       ١٠٣.پدیا آشکار شده אست     ویکی

 میالدی אیجـاد    ٢٠٠١אین پایگاه در سال     . بوده אست که همگان بتوאنند در تدوین و ویرאیش آن نقش אیفا کنند            
نامۀ عمـومی     ترین دאنش    فناوری אطالعات و אرتباطات توאنست با سرعت به بزرگ         شد و با אستفاده אز ظرفیتهای     

אلبته میزאن אطالعـات و     . شود  جهان تبدیل شود و هر روز بر سرعت گسترش آن در زبانهای مختلف אفزوده می              
 رא  مقاالت آن در زبانهای دیگر مانند אنگلیسی بـسیار بیـشتر אز زبـان فارسـی אسـت و تقریبـاً هـیچ موضـوعی                        

بخـش فارسـی אیـن      .  دربارۀ آن مقـاالتی وجـود ندאشـته باشـد          ١٠٤پدیای אنگلیسی   توאن یافت که در ویکی      نمی
אندאزی شده و با سرعت تعـدאد مقـاالت            رאه www.fa.wikipedia.org در نشانی    ٢٠٠٤نامه نیز אز سال       دאنش

                                                 
شود و مقـاالت       אست که با همکاری אفرאد دאوطلب نوشته می        محتویات آزאد  چندزبانه با    אینترنتی ۀنام  دאنش یک   »پدیا  ویکی«. ١٠٣

 ویکیهای   אست که אز وאژه אی ترکیبی   وאژهپدیا    نام ویکی . توאند توسط هر کسی که به אینترنت دسترسی دאرد ویرאیش گردد            آن می 
.  هستند فلوریدא تامپای در شهر    وبگاه אصلی אین    میزبانهای אینترنتی . אست گرفته شده ) نامه  دאنش(و אنسیکلوپدیا   ) وبگاه مشارکتی (

 در  پـدیای אنگلیـسی    ویکـی . رسانند   به אین وبگاه یاری می     سئول و   آمستردאم در شهرهای    همچنین میزبانهای אضافی دیگری هم    
پـدیا توسـط بنیـاد      ویکـی ۀאکنـون پـروژ   هـم .  نوشته شـد نوپدیانامۀ تخصصی   به صورت مکملی برאی دאنش   ۲۵/١٠/۱۳۷۹تاریخ  

 رخـدאدهای روز   و   فرهنگهای جغرאفیایی ،  ها  نامه سالپدیا طبق مدخلهای      مدخلهای ویکی . شود   پشتیبانی می  مدیا  ویکی غیرאنتفاعی
 آوریـل   پـدیا אز پایـان      ویکـی  .سـت  א  دنیا ۀنامۀ رאیگان به تمامی زبانهای زند       هدف آن آفرینش و אنتشار جهانی یک دאنش       . هستند
پـدیای   گان אست که بیش אز نیمـی אز بازدیـدها بـه ویکـی             د برتر جهان אز لحاظ شمار بازدیدکنن      وبگاه دهکنون، یکی אز      تا ۲۰۰۷

بـیش אز  . باشد  مقاله می۷۱۸۸۷۳۷אست که אز אین تعدאد       صفحه ۲۲۶۰۶۷۱۳اً دאرאی   و تا אین تاریخ تقریب    . شود  אنگلیسی مربوط می  
 و بیش אز زبان فرאنسوی عدد به  ۴۸۳۲۴۵، بیش אز    زبان آلمانی  عدد به    ۵۵۷۳۷۱، بیش אز    زبان אنگلیسی  عدد אز آنها به      ۱۷۶۱۵۵۹
 نفـر אسـت کـه אز میـان آنهـا،            ۷۰۷۲۵۷۳نام شده نیز تقریباً معادل        تعدאد کل کاربرאن ثبت   .  تعلق دאرند  زبان لهستانی  به   ۳۷۳۲۴۶
.  مقالـه دאرد   ده تای آنها بـیش אز       ۱۹۰پدیا، تعدאد      ویرאیش زبانی ویکی   ۲۵۱ אز تعدאد    ۲۰۰۷یل  تا پایان آور  .  نفر مدیر هستند   ۳۶۲۲
، هلنـدی ،  ژאپنی،  لهستانی،  فرאنسوی،  آلمانی،  אنگلیسی: אند אز    مقاله دאرند به ترتیب عبارت     دویست هزאر پدیایی که بیش אز        ویکی ده

به طـور کلـی   . אست  زبان با بیش אز ده مقاله بوده ۱۹۰ دربرگیرندۀ   ۱۰/٢/۱۳۸۶پدیا تا     ویکی. سوئدی אسپانیاییو،  پرتغالی،  אیتالیایی
پدیا به عنوאن یک منبع معتبر همیشه         وضعیت ویکی  .אست  میلیون مقاله  هفت گونه زبان ملل دنیا و بیش אز         ۲۵۱پدیا دאرאی     ویکی

طرفی و گستردگی عنـاوین      ودن، سیاست بی  برخی آن رא به خاطر توزیع رאیگان، خاصیت قابل ویرאیش ب          . אست مورد אختالف بوده  
پـدیا   همچنین ویکی אند، אل بردهؤ منتقدین درستی و אعتبار آن رא زیر س        ،پدیا אز سوی دیگر به خاطر آزאدی ویرאیش ویکی       . אند  ستوده

 אعتبـار  بر   אجماعثباتی و نیز به خاطر ترجیح        ، بی مند سوگیری نظام پذیری در برאبر خرאبکاری، کیفیت غیریکنوאخت،        به خاطر آسیب  
پـدیا توسـط کـاربرאنی تهیـه          ویکـی  های  ویکی پروژه  و   های محتوאیی   سیاستدر مقابل   . אست در سبک ویرאیش مقاالت نقد شده     

אند که خرאبکـاری عمومـاً زودگـذر אسـت و       علمی به אین نتیجه دست یافته     ۀدو مطالع . شود که در پی رفع אین نگرאنیها هستند         می
 .پدیا پدیا، مدخل ویکی نامۀ ویکی دאنش ؛ست אها نامه ایر دאنشپدیا نسبتاً به درستی س ویکی
١٠٤ .http://www.wikipedia.org. 
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 אستفاده אز بخـش جـستجوی آن         بنابرאین با مرאجعه به אین صفحه و       ١٠٥.آن אز مرز سی هزאر مقاله گذشته אست       
در صورتی که وאژۀ مورد نظر ما یکی אز مدخلهای          . های دلخوאه به دست آورد      توאن אطالعات خوبی در زمینه      می

אما אگـر אز دکمـۀ   . شویم در אین بخش مستقیماً به آن مدخل منتقل می     » برو«نامه باشد با زدن دکمۀ        אین دאنش 
אی بـا آن موضـوع        م فهرستی אز مدخلهای دیگری رא که אحتماالً به گونه         توאنی  אستفاده کنیم، می  » جستجو کن «

 .אند، همرאه با درصد אحتمالی میزאن אرتباط آنها، مشاهده کنیم مرتبط
گیـری אز     نامه، خـوب אسـت دאنـشجویان عزیـز אفـزون بـر بهـره                مانند אین دאنش    با توجه به ویژگیهای بی    

و ویرאیش مقاالت، ضـمن تمـرین و تقویـت مهارتهـای علمـی و               אطالعات آن با عضویت و فعالیت در تدوین         
برאی אیـن   . نامه و تقویت אطالعات صحیح مذهبی آن بکوشند         سازی محتوאی אین دאنش     پژوهشی خود، در سالم   

 .منظور خوب אست אز طریق بخش رאهنماریال با אمکانات و شیوۀ فعالیت در אین پایگاه آشنا شوید
 
 

 های دیگر نامه دאنش
نامۀ کوچک و بزرگ به زبانهای مختلف وجود دאرد کـه             אنتهای شبکۀ جهانی אینترنت هزאرאن دאنش       ضای بی در ف 

در אینجا به نـام، نـشانی و אطالعـات کلـی برخـی אز אیـن                 . تعدאد چشمگیری אز آنها به زبان فارسی فعال אست        
 :کنیم پایگاهها אشاره می

  http://www.britannica.co.uk ١٠٦אلمعارف بریتانیکا؛ ـ دאیرة 
אلمعارفهای عمومی جهان אست که به زبان אنگلیـسی           ترین، مشهورترین و معتبرترین دאیرة        یکی אز باسابقه  

 . تدوین شده و تاکنون بیش אز پانزده بار، بازنگری و تکمیل شده אست
 http://encarta.msn.com ١٠٧؛אنکارتانامۀ  دאنشـ 

 و مقـاالت    ه سـاخته شـد    ۱۹۹۶ אست کـه אز سـال        مایکروسافت و محصول شرکت     אینترنتی  אی  نامه دאنش
 مقاله  ٦٧٠٠٠نامه     אین دאنش  ٢٠٠٧ نسخۀ   .ی دאرد  جهانی و بسیاری אز אطالعات مفید دیگر       אطلسمرجع کوتاه،   

 های علمی برאی باال بردن سطح دאنش،      ی باز یهای آن برخوردאری אز   های گوناگون رא دربردאرد و אز ویژگ        در زمینه 
روز   و אمکان بـه   های جهانگردی دو بعدی و سه بعدی، تصاویر مختلف، אستفاده אز فلش و صدאهای بسیار                  نقشه

 . شدن אطالعات אست
 http://daneshnameh.roshd.ir نامۀ رشد؛ ـ دאنش

آموزאن، אولیا، دبیـرאن،       دאنش به کوشش  که مقاالت آن      אست  آزאد אینترنتی אیرאنی با محتوאی   نامۀ    یک دאنش 
نامۀ אسالمی، علوم پایـه و علـوم אنـسانی             و אز سه بخش دאنش     شود   می نوشتهمند،   هن عالق اکارشناسان و محقق  
 .تشکیل شده אست

 نامۀ حوزه ـ دאنش
http://www.hawzah.net/Hawzah/Subjects/Default.aspx 

 .آوری אطالعات אز منابع گوناگون فرאهم آمده אست אی که به همت پایگاه حوزه و با گرد مجموعه

                                                 
 .پدیا ۀ ویکینام پدیای فارسی در دאنش مدخل ویکی: ک.پدیا، ر برאی אطالع بیشتر אز ویژگیها و مزאیای بخش فارسی ویکی. ١٠٥
١٠٦ .Britannica. 
١٠٧ .Encarta 
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 چکیده
توאن אنجام دאد که پرسـشی کـردن موضـوع،            برאی تعریف و تبیین موضوع تحقیق אقدאمات گوناگونی رא می          

آوری  ها، אصطالحات و مفاهیم אصلی مربوط به موضـوع، شناسـایی و گـرد              ژهمشخص کردن معنی دقیق وא    
های مرتبط با موضوع، تعیین حد و مرز موضوع، بررسی پیشینۀ تحقیقاتی موضوع و بیان אهمیـت و                    پرسش

 .کاربرد آن אز جملۀ אین אقدאمات אست
אی و אینترنتـی سـرعت و قـوت          ای رאیانه ه  توאن با אستفاده אز אمکانات و برنامه        هر کدאم אز אین אقدאمات رא می       

 . بیشتری بخشید
های مرتبط با موضوع، אفزאیش شناخت محقق نسبت بـه אبعـاد مختلـف موضـوع        آوری پرسش   هدف אز گرد   

 . برאی ورود به عرصۀ تحقیق אست
 های کلیدی و پرکاربرد مربوط به موضـوع رא          های مرتبط با موضوع کافی אست، وאژه        آوری پرسش   برאی گرد  

، אز طریـق موتورهـای جـستجو در         »چیست«،  »چگونه«،  »چرא«،  »آیا«های אستفهامی، مانند      همرאه با وאژه  
 . رא کاوش کنیم صفحات אینترنتی آن 

های کلیدی و אصطالحات مهم مرتبط بـا موضـوع تحقیـق بایـد بـه            آوردن معنی دقیق وאژه     برאی به دست   
אستفاده אز آنچه در אین منابع بیان شده אست، بردאشت و تصور خود             ها مرאجعه و با       نامه  ها و אصطالح    نامه  وאژه

 .های مربوط به موضوع تحقیق، אصالح و تکمیل کنیم رא، نسبت به مفهوم وאژه
هـای   ها، کـار جـستجو و یـافتن معنـای وאژه          نامه  אی אفزون بر در دسترس قرאر دאدن لغت         אفزאرهای رאیانه   نرم 

 .سازد تر אز شرאیط مرאجعه به نسخۀ چاپی אین منابع ممکن می ر و آسانت  ما رא نیز بسیار سریعدلخوאه
אفزאرهایی אسـت کـه تعـدאد چـشمگیری אز منـابع لغـوی رא                 אفزאر گنجینۀ روאیات نور یکی אز بهترین نرم         نرم 

 .دهد אی آسان و کاربردی در אختیار محققان قرאر می دربردאرد و آنها رא با شیوه
אفزאرهـایی کـه אز سـوی مرکـز تحقیقـات             تحقیقاتی علـوم אسـالمی، بـه ویـژه نـرم          אفزאرهای    در بیشتر نرم   

אفزאرهـا    אین نـرم  . بینی شده אست    نامه پیش   کامپیوتری علوم אسالمی تولید شده אست، بخشی به عنوאن لغت         
 .رو هستند אغلب با محدودیت منابع لغوی روبه

توאن אطالعاتی אجمالی دربارۀ موضوع، پیـشینه و          یترین روش م    אلمعارفها به آسان    אز طریق مرאجعه به دאیرة       
 .کلیات آن به دست آورد و אز אین طریق با محورهای אصلی پژوهش آشنا شد

های بزرگ و پرکاربرد در گسترۀ تحقیقات علوم אنسانی و אسالمی که به صورت אینترنتی                 نامه  برخی אز دאنش   
پدیا   نامۀ آزאد ویکی    אلمعارف بزرگ אسالمی، دאنش     ، دאیرة   نامۀ جهان אسالم    دאنش: אند אز   אند، عبارت   عرضه شده 

 ... .و 
 



 

 



 

 

 جلسۀ پنجم

 نقش فاوא در אرאئۀ فرضیه



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 گیری אز فاوא در אرאئۀ فرضیۀ تحقیق؛ های بهره شیوه 
 نقش فاوא در تقویت نوآوری در تحقیقات علمی؛ 
 .אی شیوۀ ترسیم نمودאرهای رאیانه 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 فناوری אطالعات و אرتباطات به بررسـی نقـش و آثـار             دربارۀه پس אز برخی مباحث مقدماتی       در جلسات گذشت  

אین بررسی رא אز نخستین مرحلـۀ تحقیـق یعنـی           . گیری אز אین فناوری در تحقیقات علمی پردאختیم         مثبت بهره 
تخاب موضوعاتی بهتر و    مرحلۀ طرح مسئله و אنتخاب موضوع آغاز کردیم و با برخی אز آثار אستفاده אز فاوא در אن                 

 نیـز بـه     ، که مرحلۀ تعریف و تبیین موضوع אسـت        ،אین بررسی رא در مرحلۀ دوم تحقیق      . تر آشنا شدیم    کاربردی
ی אینترنتـی، موضـوع   אی و پایگاهها אفزאرهای رאیانه  نرمتوאنیم با تکیه بر אنجام رساندیم و دאنستیم كه چگونه می    

در אین جلسه بنا دאریم به یـاری خدאونـد          .  زوאیای بیشتری אز آن آشنا شویم      تحقیق رא بهتر بشناسیم و با אبعاد و       
هـای تحقیقـاتی      گیری אز אین فناوری رא در אرאئه و تقویت فرضـیه            به مرحلۀ سوم تحقیق بپردאزیم و אمکان بهره       

 .بسنجیم
 
 
 

 אرאئۀ فرضیه
هر تحقیق علمی אست و تحقیـق       گونه که در مباحث روش تحقیق بیان شد، فرضیه یکی אز אرکان אصلی                همان

. پـذیرد   هـای علمـی אنجـام         گیرد که با هدف یافتن پاسخ مـسئله         به معنای علمی آن تنها تالشهایی رא دربرمی       
توאنیم هیچ אقـدאم و        پاسخ پرسش خود ندאشته باشیم نمی      دربارۀهمچنین دאنستیم تا زمانی که ذهنیت و حدسی         

محوری بدون    אین بدאن معنا אست که هیچ تحقیق مسئله       . از کنیم تالشی رא برאی حرکت به سوی حل مسئله آغ        
אی אسـت کـه بـه عنـوאن پاسـخ       چرא که گفتیم فرضیه همان حدس زیرکانه و عالمانـه . پذیرد  نمی فرضیه אنجام 

دهد بـرאی بررسـی      رسد و تمامی אقدאماتی که وی در طول تحقیق אنجام می            אحتمالی مسئله به ذهن محقق می     
نتایج فرضیه مانند چرאغی مسیر محقق رא روشن و אهمیت، کاربرد و אعتبار             . رستی אین حدس אست   درستی یا ناد  

 .کند یک تحقیق رא تعیین می
هـایی بهتـر تـالش بیـشتری دאشـته           دאرد تا برאی رسـیدن بـه فرضـیه          אهمیت و جایگاه فرضیه محقق رא وאمی      
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شـک אگـر فنـاوری אطالعـات و           بـی . ه جوید های گوناگون برאی אین منظور بهر       باشد و אز אمکانات و شیوه     
אی کـه در אیـن میـان          אما نکته . אرتباطات نیز بتوאند در אین زمینه نقشی אیفا کند برאی אو بسیار مغتنم خوאهد بود              

رسـیدن بـه   . بینی و خارج אز محاسبه و منطق بودن آن אسـت      پیش  وجود دאرد، ویژگی خاص فرضیه در غیرقابل      
אز  ؛ول و مقدماتی علمی وאبسته باشد، به نوعی جرقۀ ذهنـی و אشـرאق شـباهت دאرد                فرضیه بیش אز آنکه به אص     

אلعملی روشن برאی אنجام אین مرحله       אی مشخص و دستور       توאن شیوه   خالف دیگر مرאحل تحقیق نمی      بر אین رو 
ـ     تأثیریابی به فرضیه אز نقش و         אین ویژگی به طور طبیعی در مسیر دست       . אرאئه کرد  ی אز جملـه     هر عامـل بیرون

 ١٠٨.بخشد کاهد و بیشترین نقش و سهم رא در אین زمینه به خالقیت ذهنی می فناوری אطالعات و אرتباطات می
گونه نیست که تضعیف یا       چه خالقیت و آمادگی ذهنی אمری درونی و خارج אز אرאدۀ آدمی אست אما אین              אگر

های مناسب، زمینـۀ رشـد خالقیـت رא در            ی شیوه کارگیر  توאند با به    هر کسی می  . تقویت آن در אختیار ما نباشد     
گاه باید در אنتظار بنشیند تا موهبت فکـری نـو             آن. خود אیجاد و ذهنش رא برאی وقوع جهش یا جرقه آماده کند           

 .ناخودآگاه نصیبش گردد
 
 
 

 نقش فاوא در خالقیت
 ذهن برאی یـافتن فرضـیه   کارهایی رא برאی تقویت تفکر خالق و آماده ساختنشناسی رאه  دאنشمندאن علم روش  

کارها توאنـسته אسـت در אیـن        تقویت و تسهیل بسیاری אز אین رאه      فناوری אطالعات و אرتباطات با      . אند  بیان کرده 
אت אین فناوری در تقویت خالقیت ذهن       تأثیردر אینجا به برخی     . مرحله אز تحقیق نیز به یاری پژوهشگرאن بیاید       

 :کنیم  אشاره میهای علمی یابی به فرضیه و تسهیل دست
 
 

 های محرک אستفاده אز پرسش
هـا   هر قدر אین پرسش. دאرد  با پرسش، ذهن رא به تالش برאی تأمل بیشتر در אبعاد موضوع وאمی      موאجهه معموالً

دهـد و     تر باشد، אبعاد و زوאیای بیشتری אز مسئله رא در معرض دقـت و وאکـاوی ذهـن قـرאر مـی                       بیشتر و متنوع  

                                                 
 روشی و رאه آن یبرא توאن نمی و نیست ردیابی قابل که אست אساسی رکن و عامل محقق خالق ذهن نقش ،میان אین در. ١٠٨
 با کامالً رאه دو אین و אست تجربی و علمی تبیین قابل و منطقی فرآیندی فرضیه نفی و אثبات که حالی در کرد، جستجو منطقی
 عملـی،  אصـل  کشف یبرא. ندאرد وجود آنها آفرینش برאی ولی دאرد، وجود مبنایی و منطق ها فرضیه آزمون برאی. ندא متفاوت هم

 و אسـتقرא  و قیـاس ... شود   می رهنمون نوآوری و آفرینندگی در خالق تخیل ۀشیو به رא ما لهئمس אین و نیست کار در אی نسخه
 که طوریه ب دאدند می نشان نو های אیده و ها نظریه به دאدن شکل در رא אو تخیل و אنسان هنذ نقش אی گونه به دאم کهر تمثیل
 ذهـن  در نـو  ۀאندیش خالق، لیتخ در. אست אنسان خالق تخیل نیروی אز تابعی خالق و آفرینشگرאنه یها אندیشه گفت توאن می
 אست شده مسلم کنونא. تאس فرد ذهن محصول تنها که אست خاص و شخصی فرآیندی אین و گیرد می شکل و وشدج می فرد
 אز برخـوردאر و (Gifted)  قریحـه  خـوش  אفـرאد  تخیـل  بر بلکه نبوده ثابت قوאنین و قوאعد به متکی تنها نو های نظریه خلق که

 ستא آن )تابش معنای به( אشرאق אز منظور. ددאر عمده نقشی جدید های نظریه آفرینش در אشرאق. אست مبتنی خالقیت موهبت
 خالق ذهن. אست جوشان های אرאئه و درون جهشهای אز منبعث بلکه رسیده، אثبات به برאهین تابع چندאن نه אندیشیدن ۀنحو که
 یها هאندیش صورت به آن آثار و ردאزدپ می جوالن به ناشناخته های عرصه در و رفته فرאتر علمی ثابت قوאنین بند و قید אز آدمی
 .شده در پایگاه אینترنتی آفتاب ند؛ سید مهدی אلوאنی، مدیریت عمومی، نقلک می پیدא ظهور خالق و نو
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بر אین אساس توصیه شـده אسـت پـس אز           . سازد  حلهای אحتمالی فرאهم می    ه رאه אی رسیدن ب  شرאیط بهتری رא بر   
های مرتبط با موضـوع، تهیـه و بـا مـرور و تأمـل در                  אنتخاب و تبیین مسئلۀ אصلی تحقیق، فهرستی אز پرسش        

ـ        هایی مناسب تحریک کنیم؛ همـان       تر، ذهن رא برאی رسیدن به فرضیه        موאرد مرتبط  ۀ تبیـین   گونـه کـه در مرحل
که در آن مرحلـه بیـان شـد، بـا אسـتفاده אز                چنان. گشا بود  بسیار مفید و رאه    ها  موضوع نیز فهرست אین پرسش    

تـوאن   های אستفهامی به آسانی مـی  ها در کنار وאژه ه جستجوی אینترنتی و אز طریق جستجوی کلیدوאژ      موتورهای  
 .سو با موضوع تحقیق به دست آورد  بسیاری همهای پرسش
אنـد نیـز شـرאیط خـوبی رא           אی طرאحی شده    ی جوאمع مجازی و سایتهایی که برאی אرتباطات شبکه        اههاپایگ

 بخـشی رא    پایگاههابسیاری אز אین    . אند  های مربوط به موضوعات علمی فرאهم ساخته        یابی به پرسش    برאی دست 
 پاسخ میان אعـضای خـود       אند تا شرאیطی رא برאی تبادل نظر و پرسش و           אیجاد کرده » پرسش و پاسخ  «به عنوאن   
های قبلی אعضا یـا       شده אز پرسش    بندی  های دسته      و مرאجعه به مجموعه    پایگاههابا عضویت در אین     . אیجاد کنند 

هـای زیـادی در       توאن با پرسـش     های مربوط به موضوعی خاص، می       אعالم آمادگی برאی پاسخگویی به پرسش     
 .زمینۀ مورد نظر موאجه شد

هـای گونـاگون،     و شـمول آن نـسبت بـه سـالیق و نگاه            دگی אین شـبکۀ جهـانی      با توجه به گستر    طبعاً
های   تر و مفیدتر אز سؤאالتی אست که با شیوه          آید، بسیار بیشتر، متنوع     هایی که אز אین طریق به دست می         پرسش

 .شود سنتی گردآوری می
 
 

 ی متفاوتدیدگاههاتوجه به 
القیت و توאن ذهن برאی رسـیدن بـه نـوآوری مـؤثر باشـد،               توאند در تقویت خ     کارهایی که می  یکی دیگر אز رאه   

ذهنی که معموالً در مسائل علمـی  . های گوناگون אست ی متفاوت و بلکه متناقض در زمینه    دیدگاههاآشنایی با   
 و نظرאت مخالف و متنوع آگاه نیست، ذهنـی          دیدگاههاشناسد و אز      و אجتماعی تنها یک نوع نگاه و سلیقه رא می         

ضـمن אینکـه توجـه بـه     . توאند خالقیت، אبتکار و نوآوری دאشته باشد אی نمی   چنین אندیشه . د אست بسته و محدو  
های بهتـری رא در אختیـار محقـق قـرאر             حلهای دیگرאن و تأمل در نقایص و نکات مثبت و منفی آنها فرضیه              رאه
 .دهد می

 خوبی رא برאی خالقیـت بیـشتر        گشایی دאشته و شرאیط     فناوری אطالعات و אرتباطات در אین زمینه نیز گره        
ی و سلیقه و    أ در شبکۀ جهانی אینترنت و אمکان طرح هرگونه ر         دیدگاههاگستردگی و تنوع    . فرאهم ساخته אست  
אمروزه بـه آسـانی     .  متفاوت، אز جمله عوאمل فرאهم شدن אین شرאیط אست         دیدگاههاییابی به     آسان شدن دست  

ی مختلـف   دیـدگاهها های گفتگوی אینترنتی به تبـادل نظـر و طـرح            توאن אز طریق سایتها، وبالگها و تاالر        می
گیری אز موتورهای جستجو، نظرאت و مطالب گونـاگونی رא در אرتبـاط                پردאخت و با بهره    دلخوאهپیرאمون مسائل   

هـا و حوאشـی بـسیاری אز منـابع          وאرد شدن אطالعـات پانوشـت     . با موضوعات دلخوאه شناسایی و گردآوری کرد      
 .کند تا با نقدها و نظرאت بیشتری آشنا شوند אفزאرهای تحقیقاتی نیز به محققان کمک می علمی در نرم

 
 

 مثال
. پژوهـشی אنجـام دهـد     ) صلی אهللا علیه و آله    ( محققی بنا دאرد در مورد دالیل خاتمیت پیامبر אعظم           فرض كنید 

ای زیادی אز אیـن موضـوع بـرאیش         دینی سر و کار دאشته باشد شاید زوאی        وی אگر تنها با چند منبع و دلیل درون        
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ـ    . های جدیدی در אین زمینه دست یابد        روشن نشود و نتوאند به אیده      هـایی چـون      رאی نمونـه کلیـدوאژه    אما אگـر ب
 هـای زیـادی אز مطالـب مربـوط بـه אیـن       رא در موتورهای جستجوی אینترنتی بررسی کند، به نمونه » خاتمیت«

بخشی אز אین مطالب نظرאتـی      . אند   گوناگون به אین موضوع پردאخته     های    موضوع برخورد خوאهد کرد که אز زאویه      
 بهائیت در نفی خاتمیت پیامبر אکرم بیان شـده یـا گفتگوهـایی אسـت کـه میـان                     אست که אز سوی فرقۀ گمرאه     

 زوאیـای جدیـدی אز موضـوع    دیـدگاهها אطـالع אز אیـن   . موאفقان و مخالفان אین אصل אعتقادی در گرفته אسـت       
 .پرورאند هایی نو رא در ذهن אو می کند و אیده رאی محقق روشن میخاتمیت رא ب

 
 

 سازی و تمثیل مدل
تر אز درک  مفاهیم אنتزאعی و         אند بسیار آسان    تردید فهم و تحلیل مطالبی که عینیت و نمود خارجی پیدא کرده             بی

 و یکـی    אند  دאر به دست آمده   ها، אخترאعات و دستاوردهای علمی با کمک مدل و نمو           بسیاری אز אیده  . ذهنی אست 
سازی شرאیط برאی جرقۀ ذهنی، تبدیل مفاهیم به جدول، نمودאر و مانند آن               های تقویت خالقیت و فرאهم    אز رאه 
فناوری אطالعات و אرتباطات در אین زمینه نیز אبزאرها و אمکانات بسیار جالب و مفیدی رא אیجاد کرده و در                    . אست

سـازی، تنظـیم نمـودאر،     אفزאرهای متعـددی بـرאی طرאحـی، مـدل     אمروزه نرم. ستאختیار پژوهشگرאن قرאر دאده א 
 محاسـبه و    توאن  ی که می  به تصاویر و אرقام   رא  אین אبزאرها کار تبدیل مفاهیم      . کشی و אمثال آن وجود دאرد       جدول

. ه אسـت   ممکـن کـرد    ،نمـود   لمس کرد، آسان ساخته و بسیاری אز אقدאماتی رא که بدون אین فناوری ناشدنی می              
هـا در مهندسـی و مـدیریت        ها با אهدאف فنی و صنعتی طرאحی شـده و کـاربرد אصـلی آن                 بیشتر אین برنامه   אلبته

تـوאن بخـشهایی אز אمکانـات آنهـا رא بـرאی ترسـیم مـدلهای مفهـومی در                     رسد می    אما به نظر می    صنعتی אست 
 ١٠٩.به خدمت گرفتهای مختلف علمی  رشته

                                                 
گیری אز نمودאر در تبیین و فهم مفاهیم مربوط به علوم אنسانی، برאی نمونه به אیـن نمـودאر توجـه                       برאی نشان دאدن אثر بهره     .١٠٩
در آمریکا אست که در אکتبر سال       ) www.pewglobal.org(אین نمودאر نتیجۀ تحقیقات مؤسسۀ تحقیقاتی پیو گلوبال         . کنید
، پژوهشی رא برאی بررسی نسبت میزאن ثروت و رفاه אقتصادی مردم مناطق گوناگون جهان با میزאن گرאیش آنها به مذهب                     ٢٠٠٧

هـا  که אیرאن جـزو آن    ( کشور جهان    ٤٧ نفر אز مردم     ٤٥٠٠٠אین مؤسسه برאی אین منظور، سه سؤאل رא با بیش אز            . אنجام دאده אست  
آیا אیمان به خدא برאی زندگی אخالقـی الزم אسـت؟ آیـا دیـن در                «אین سؤאلها عبارت بود אز אین که        . در میان گذאشت  ) نبوده אست 

شده نتایجی بـه دسـت        بر אساس پاسخهای אرאئه   . »کنید؟  آیا شما حدאقل روزی یک بار دعا می       «و  » زندگی شما بسیار مهم אست؟    
אی   אین نتایج وقتی در قالب یک نمـودאر رאیانـه         . های مذهبی دאشت    ر میزאن ثروت با کاهش گرאیش     دא  آمد که نشان אز אرتباط معنی     

شـده در نمـودאر،       هـای مـشخص     هر یک אز نقطـه    . کند   خوبی אین رאبطه و زوאیای مختلف آن رא روشن می           شود به   نمایش دאده می  
ی אز مناطق אروپایی، آسیایی، אفریقایی و ماننـد آن تعلـق        نمایانگر یکی אز کشورهای جهان אست که بسته به رنگ آن نقطه به یک             

گونـه    همان. کنندۀ میزאن گرאیش مذهبی אست      دهندۀ میزאن پیشرفت אقتصادی و محور عمودی بیان         محور אفقی نمودאر نشان   . دאرد
برخوردאرند به مرאتـب  کنید میزאن گرאیش به مذهب در کشورهای آسیایی و אفریقایی که אز رشد אقتصادی کمتری            که مالحظه می  

شـود و مـوאرد        خـوبی روشـن مـی       ضمن אینکه جایگاه هر کشور در אین نمودאر بـه         . بیشتر אز کشورهایی אروپایی و אمریکایی אست      
 . کند אستتثنایی چون אیاالت متحدۀ אمریکا نیز به صورت خاص جلب توجه می
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هـایی چـون ویزیـو،        توאن به برنامـه     سازی و ترسیم نمودאر می      زאرهای مدل אف  ترین نرم   دسترس אز جملۀ در  
 אز محـصوالت   Office אفزאرهـای مجموعـۀ    یکی אز نرمMicrosoft Visioبرنامۀ . אکسل و ونزیم אشاره کرد

אفزאر אمکانات و אبزאرهای متنوعی رא برאی رسـم سـاختار سـازمانی، طرאحـی                 אین نرم . شرکت مایکروسافت אست  
 ١١٠.گذאرد دنمای אمور مختلف و نمودאرهای گوناگون در אختیار میرون

אز سوی شرکت مایکروسـافت در   ١١١، گستردهۀ نیز به عنوאن یک برنامۀ صفحMicrosoft Excelبرنامۀ 
אز  ١١٢.رود   אرאئه شده אست و برאی אنجام محاسبات ریاضی و رسم نمودאرهای گرאفیکی به کار مـی                Officeبستۀ  

در مبـاحثی کـه بـا تعـدאد و میـزאن            . אن برאی رسم نمودאرهای آمـاری مختلـف אسـتفاده کـرد           تو  אین برنامه می  
 توאنیم برאی بیان نسبت و رאبطۀ אین عوאمل و درک بهتـر              عوאمل گوناگون سر و کار دאریم می       تأثیرپرאکندگی یا   

 . אز نمودאرهای אکسل אستفاده کنیمآن
 به صورت رאیگـان     www.vensim.comرنتی آن به نشانی      که אز طریق پایگاه אینت     ،Vensimאفزאر     نرم

قابل دریافت אست، אبزאرهای بسیار خوبی رא برאی ترسیم روאبط میان موضوعات گوناگون و کـشف אرتباطـات و                   
 نیـز  www.gliffy.comپایگاه אینترنتـی گلیفـی بـه نـشانی       ١١٣.گذאرد ی و معلولی در אختیار می    های علّ   چرخه

                                                                                                                                            

 
 

گیری אز אین אبزאرها رא در تبیین بهتر مفاهیم و خالقیت        دی جایگاه بهره  توאند تا حدو    چند نمونۀ دیگر אز نمودאرها و مدلهایی که می        
 .ذهنی نشان دهد در پیوست אنتهای אین جلسه آمده אست

 .ه کنید مرאجعwww.visio.comتوאنید به پایگاه אینترنتی آن به نشانی  برאی کسب אطالعات بیشتر دربارۀ אین برنامه می. ١١٠
 گـسترده   ۀصـفح . گوینـد    مـی  » گـسترده  ۀصـفح «شده که قابلیت אنجام محاسبات ریاضی رא دאرند          بندی به صفحات جدول  . ١١١

)spreadsheet ( ورود אطالعـات رאی ساده کـردن   אست که بאفزאر نرمنوعی) data entry (     و אنجـام محاسـبات ریاضـی طرאحـی
 )پدیا، مدخل صفحه گسترده  ویکی نامۀ دאنش (.אند شده
 . אستhttp://office.microsoft.com/en-us/excel نشانی پایگاه אینترنتی אین برنامه .١١٢
אی אسـت کـه      و بخشهای بسیار متنوع و پیچیده     אفزאرهای ترسیم مدل و نمودאر دאرאی אمکانات          אفزאر ونزیم مانند سایر نرم      نرم. ١١٣

آنچه אز میان אین אبزאرها برאی رسـم نمـودאر روאبـط علّـی و معلـولی      . آید אکثر آنها برאی אهدאف مورد نظر در אین درس به کار نمی   
 Box Variable - Levelبا אنتخاب دگمۀ . میان مفاهیم و شاخصهای مورد نظر مفید و کاربردی אست، تنها چند אبزאر ساده אست

پس אز אین کـار بـا کلیـک رאسـت بـر عنـوאن               . توאن با کلیک در هر قسمت אز صفحه، شاخص یا عنوאن مورد نظر رא وאرد کرد                 می
 Move/Sizeبـا אنتخـاب حالـت       . گیـرد   وאردشده אمکانات تغییر فونت و رنگ و אیجاد کادر و אمثال آن در אختیار کـاربر قـرאر مـی                   

ضـمن אینکـه در אیـن حالـت         . جادشده رא بزرگ یا کوچک و یا به هر جای دیگر אز صفحه منتقل کـرد               توאن کادر و شاخص אی      می
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 بـه صـورت رאیگـان אز         و אفزאری خـاص     تا همگان بتوאنند بدون نیاز به نصب نرم        ده אست آورشرאیطی رא فرאهم    
  .אبزאرهای قدرتمند رسم نمودאر אستفاده کنند و نمودאرهای خود رא در همان پایگاه ذخیره سازند

 
 

 چند مثال
אفـزאر   אسـتفاده אز نـرم  توאنیم بـا   گونه که گذشت در مباحثی که به نحوی با عدد و رقم سر و کار دאریم می      همان

.  دسـت یـابیم    دلخـوאه  و با تکیه بر آنها به فهمی بهتر אز موضوعات             كنیم אکسل نمودאرهایی متنوع و گویا رسم     
توאنیم نمودאرهایی رא אز تعدאد تقریبی رאویان אین حـدیث رسـم              در تحقیقی پیرאمون حدیث غدیر می     برאی نمونه   

 אز جمله دאنشمندאن شـیعه      ی دیگر  گروهها אند با   ه رאوی אین حدیث    رא ک  و محدثان و دאنشمندאن אهل سنت     کنیم  
 . مقایسه کنیم
 تصادفات وسایل نقلیه در אیرאن אنجـام         در ها   در تحقیقی که با هدف کاهش آمار خسارאت و کشته          یا فرضاً 

نکـات  ،  شـده אسـت   هـایی چـون אکـسل ترسـیم           وسیلۀ برنامه   توאن با אستفاده אز نمودאرهایی که به        شود، می   می
های بهتری رא بـرאی مقابلـه بـا     حلها و فرضیه بیشتری אز زوאیای אین معضل بزرگ אجتماعی به دست آورد و رאه       

 . کردאین مشکل אرאئه
برאی بیان مثالی دیگر فرض کنید بنا دאریم در یک پژوهش علمی، عوאمل و آثار دروغگویی رא با توجه بـه                    

شده در میان אحادیـث و منـابع گونـاگون      אز آنجا که نکات بیان    . مאحادیث پیشوאیان معصوم אسالم شناسایی کنی     
کنون نظامی جامع در אین زمینه مـورد توجـه وאقـع نـشده              אی אز אین موضوع پردאخته و تا        بهدینی هر یک به جن    

هایی جدیـد و     ها و بردאشت    אست، אگر بتوאنیم در نگاهی کالن به زوאیای مختلف אین موضوع بنگریم، شاید אیده             
توאنیم   برאی אین منظور می   . کنون پنهان بوده برאی ما روشن شود       برخی אز نکاتی که تا     دست آوریم و     هگشا به رא

دیثی بـه نحـوی در אیـن        אفزאر ونزیم هر یک אز شاخصها و عوאملی رא که بر אسـاس معـارف حـ                  با אستفاده אز نرم   
 بـسیاری אز    بـه אیـن ترتیـب     . سـیم کنـیم   پذیر אست مشخص و روאبط میان آنهـا رא تر         تأثیرگذאر یا   موضوع تأثیر 

 . کنیم  کشف می،رسید  هنگام تحلیل روאیات به ذهن نمی بهکه در نگاه عادی ورא ها و روאبطی   چرخه
کنید عوאملی که אحادیث به عنوאن منـشأ و زمینـۀ صـفت زشـت                 گونه که در אین نمودאر مشاهده می        همان

 و آثار و پیامـدهای دروغ        وאرد شده به אین موضوع مشخص گردید        پیکانهای  אند به وسیلۀ    دروغگویی بیان کرده  

                                                                                                                                            
 vو  ctrlو سپس  cو  ctrlشده در آورد و با אستفاده אز کلیدهای ترکیبی        توאن با کلیک بر یکی אز کادرها آن رא به حالت אنتخاب             می

تیب دیگر برאی אیجاد کادر و تنظیم رنگ و فونـت نیازمنـد אقـدאم مجـدد                 به אین تر  . هایی אز آن אقدאم کرد      نسبت به تهیۀ رونوشت   
پس אز אیجاد موאرد جدید، باز با אسـتفاده      . گیرد  نیستیم و تمامی موאرد و کادرهای آن به صورت یکسان و منظم در صفحه قرאر می               

 آن رא حـذف و شـاخص جدیـد رא    هـای قبلـی   تـوאن نوشـته   و  کلیک بر عنوאن مورد نظر مـی  Box Variable - Levelאز دگمۀ 
 .جایگزین آن کرد

برאی אیـن   . توאن روאبط میان آنها رא با پیکان ترسیم کرد          می Arrowبه هر حال پس אز אیجاد دو یا چند شاخص، با فشردن دگمۀ              
 کـه   کـرده و سـپس بـر روی شاخـصی           אیم کلیک     منظور کافی אست אبتدא روی شاخصی که به عنوאن عامل و علت در نظر گرفته              

در میـان خـط     . شـود   بالفاصله پیکانی میان دو شاخص رسم می      . دאنیم و الزم אست پیکان به آن ختم شود کلیک کنیم            معلول می 
در صـورتی کـه برنامـه در حالـت          . توאنیم אنحنا و مسیر پیکان رא تعیین کنیم         אی قرאر دאرد که با אستفاده אز آن می          אین پیکان نقطه  

Move/Size    אز . لیک رאست بر هر یک אز خطوط پیکانها אمکان تغییر رنگ و حالت آن نیز در אختیار ما خوאهـد بـود                 قرאر گیرد با ک
هم אمکان حذف مطالب و پیکانهـا    Deleteشرאیط ویرאیش مطالب قبلی و با אستفاده אز حالت  Sketch Commentطریق حالت 
 . شود فرאهم می
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ضمن אینکه אمکانات خوب אیـن      . אز نگاه אحادیث با پیکانهایی برآمده אز אین موضوع به تصویر کشیده شده אست             
ن ی و معلولی، فرصت شناسایی و تعیین روאبط میان تمامی شاخصهای مرتبط با אی             برنامه برאی ترسیم روאبط علّ    

 .وع رא نیز فرאهم ساخته אستموض
 

 
 

توאن بسته به میزאن ورودی و خروجـی هـر شـاخص، میـزאن אهمیـت و نقـش آن رא در אیـن               گونه می   אین
مـستقیم موضـوعات بـا یکـدیگر،      ها به دست آورد و یا با توجه به مشخص شدن אرتباط مـستقیم و غیـر        چرخه

 .بینی کرد  و پیشپیامدهای تقویت یا تضعیف هر یک אز شاخصها رא محاسبه
 
 

 بندی אطالعات قبلی دسته
های علمی אست אما بـه هـر حـال در אختیـار دאشـتن                  متفاوت با دאنایی و دאشته     چه خالقیت موضوعی کامالً    אگر

حلهـای   هـا و رאه     ن رא برאی אرאئـۀ فرضـیه      های بروز خالقیت رא فرאهم و ذه           آنها زمینه  برאطالعات قبلی و تسلط     
در بیـشتر مـوאردی کـه       . های جدید אست    ریختگی ذهنی یکی אز موאنع جدی بروز אیده         هم  به. کند  بهتر آماده می  

 دאنـشمندאن آن رشـتۀ علمـی میـزאن אطالعـات אو             دیگـر رسد، تفاوت אو با       אی نو به ذهن یک دאنشمند می        אیده
 دلیـل آنکـه   چه بسا دאنشمندאن دیگر אطالعات بیشتری رא در ذهن خـود אنباشـته کـرده باشـند אمـا بـه             . نیست

شـاید بارهـا بـرאی    . אطالعات آنها אز نظم و سامان مناسبی برخوردאر نبوده کارآیی چندאنی برאیشان ندאشته אست  
یـابیم אمـا       یا مشکل نمی    حلی برאی یک مسئله    کنیم رאه   چه تالش می   خود ما אین تجربه پیش آمده אست که هر        

در وאقع مـشکل مـا   . אیم ل آن مسئله رא در אختیار دאشته   شویم که تمامی אطالعات الزم برאی ح        بعدها متوجه می  
אطالعی نبوده אست؛ بلکه אز آنجا که אطالعات خود رא به درسـتی سـازماندهی نکـرده و روאبـط                      در آن زمان بی   

بنابرאین אگـر شـرאیطی رא فـرאهم        .  بهره ببریم  هاאیم به درستی אز آن       نتوאنسته ،میان آنها رא به دست نیاورده بودیم      
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یافته در دسترس دאشته باشیم، زمینۀ خـوبی بـرאی            אی منظم و سامان     یم که אطالعات قبلی خود رא به شیوه       ساز
 .אیم خالقیت ذهن خود فرאهم آورده

منـد   توאند شرאیط دسترسی هـدف      خوبی می  بندی منظم אطالعات به       ازی و دسته  س  رאیانه با אمکانات ذخیره   
های جدאگانه، אمکان تکمیـل        אطالعات در پرونده   ۀ بایگانی هرگون  ازیس  آسان ؛به אطالعات قبلی رא فرאهم سازد     

گونـه  آسـان بـودن هر  بنـدیهای متعـدد،    و تغییر تدریجی אطالعات، نامحدود بودن ظرفیت بـرאی אیجـاد طبقـه       
هـای مختلـف      هـا و دسـته      بندیها، ممکن بودن אیجاد אرتبـاط میـان پرونـده           ها و تغییر دسته     جابجایی در پرونده  

   فـرאهم بـا  هثیرאت مثبتی אست که رאیانأت و אمکان جستجوی سریع در میان אطالعات گذشته، אز جمله ت     אطالعا
بـرאی אیـن   . دکن پردאزی رא آسان می آورد و خالقیت و אیده بندی אطالعات قبلی به אرمغان می کردن אمکان دسته  

 אز جملــۀ بهتــرین و Microsoft OneNoteאی نیــز طرאحــی شـده کــه برنامــۀ    אفزאرهــای ویــژه منظـور نــرم 
אفـزאر رא در مباحـث آینـده در           گیری אز אمکانات بسیار جالب و مفید אین نـرم           شیوۀ بهره . ست א ترین آنها   کاربردی

 .بردאری، فرא خوאهیم گرفت که یکی אز گامهای مرحلۀ گردآوری אطالعات تحقیق אست یاددאشتبخش 
 
 

 آزمون و خطا
های جدیـد   ها و فرضیه یت و به تعبیری سوخت אصلی ذهن برאی אرאئۀ אیده         های אساسی خالق    تجربه یکی אز پایه   

אند در هنگام موאجهه با مـسائل و مـشکالت            های گوناگونی رא پشت سر گذאشته       معموالً אفرאدی که تجربه   . אست
هـای    אما کسب تجربه کار آسانی نیـست و گـاهی زمـان و هزینـه              . کنند  حلهای بهتری رא پیشنهاد می      جدید رאه 

تر و بهتری رא برאی کسب تجربه در          אبزאرهای کامپیوتری در برخی موאرد شرאیط آسان      . کند  سنگینی رא طلب می   
سازی، که پیش אز אین بدאن אشاره شد، ویژگی موقتی بـودن              אفزون بر אمکانات شبیه   . دهند  אختیار אنسان قرאر می   

אیـن ویژگـی بـه کـاربر אجـازه          . ینه مـؤثر אسـت    אجزא، موאد و محصوالت در אبزאرهای אین فناوری نیز در אین زم           
 تغییـر دهـد یـا جایگزینهـای مختلفـی رא در آن زمینـه                ،دهد در هر لحظه هر کاری رא که אنجام دאده אست            می

پردאزهـا، دسـتکاری تـصاویر        های گوناگونی چون ویرאیش متون به وسـیلۀ وאژه         אین تغییرאت אز رאه    .אمتحان کند 
در . پـذیر אسـت   به آسانی אمکان... صوت و فیلم، אفزאیش و کاهش مقادیر و אبعاد و گرאفیکی، ترکیب و بازنمایی   

 .توאند نوعی تجربه به حساب آید  هر یک אز אین تغییرאت میبسیاری אز موאقع
 
 
 

 محور جایگزین فرضیه در تحقیقات موضوع
ـ    ه بـا مـسئله    توאنیم آن رא مطرح کنیم کـ        אز تعریف فرضیه مشخص אست در جایی می       که  گونه    همان رو  هאی روب
אمـا در جـایی کـه تحقیقـی         . حل و پاسـخی حدسـی و אحتمـالی بـه مـسئلۀ تحقیـق אسـت                 فرضیه، رאه . باشیم
.  آن بیان و بررسـی کنـیم       برאبرאی رא در      אی مطرح نیست تا بخوאهیم فرضیه       محور در پیش دאریم مسئله      موضوع

بنـدی و אرאئـۀ        موضوع و دسـته     یک  مربوط به  محور، گردآوری تمامی אطالعات     هدف محقق در تحقیق موضوع    
برאین محصول کار אو چیزی جز همان אطالعاتی که پـیش אز آن             بنا. אز אطالعات در آن زمینه אست     אی    مجموعه

 .نیز در منابع گوناگون به صورت پرאکنده وجود دאشته نیست
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 پردאزی و خالقیـت     אی אیده ناخوאه مجال و فرصت אصلی ما بر        با حذف شدن فرضیه אز فرآیند تحقیق، خوאه       
אمـا آیـا در     . توאن در چنین تحقیقی אنتظار چنـدאنی بـرאی نـوآوری و تولیـد علـم دאشـت                   رود و نمی    אز دست می  

تـوאن بـه عنـوאن جـایگزین        محور هیچ مجالی برאی خالقیت وجود ندאرد و هیچ چیزی رא نمی             تحقیقات موضوع 
بندی و אرאئۀ אطالعـات       یق بیان شد، در گردآوری، دسته     گونه که در مباحث روش تحق       فرضیه مطرح کرد؟ همان   

بسیار تفاوت אست میـان تحقیقـی   . هایی برאی بروز خالقیت و אبتکار وجود دאرد مربوط به یک موضوع نیز زمینه   
تحقیقی که تالش با شود   אی אز אطالعات پرאکنده אکتفا می       که در آن به رونویسی و کنار هم قرאر دאدن مجموعه          

אی نو و تنظیمـی אبتکـاری در    אی خاص אز אطالعات برود و آنها رא با شیوه ا نگاهی جدید به سرאغ دستهکند ب   می
توאنـد بـه عنـوאن        אین אبتکارאت و خالقیتها می    . کنار هم قرאر دאده، بردאشتی تازه و عمیق رא אز آن به دست آورد             

 .جایگزین فرضیه در אین دسته אز تحقیقات تلقی شود
توאنـد تـا حـدودی بـه یـاری            ت و אرتباطات در אین نوع אز خالقیتهـا و אبتکـارאت نیـز مـی               فناوری אطالعا 

آوری و تنظـیم אطالعـات        گردهای گوناگون     אمکانات אینترنتی برאی آشنایی با سبکها و شیوه       . پژوهشگرאن بیاید 
عـات پیـشنهاد   های بهتری رא برאی تنظـیم و אرאئـۀ אطال      کند تا شیوه    مربوط به یک موضوع به محقق کمک می       

توאند در تقویت אبتکار    ثیر אین فناوری در خالقیت بیان شد می       أ ت دربارۀگونه که بسیاری אز نکاتی که         همان. دهد
 .ثیرگذאر باشدأو نوآوری در אین نوع تحقیق نیز ت

 
 
 

 چکیده
 و  رسـد   אی אست که به عنوאن پاسخ אحتمالی مسئله بـه ذهـن محقـق مـی                 فرضیه حدس زیرکانه و عالمانه     

 .گیرد برאی بررسی درستی یا نادرستی אین حدس אست تمامی אقدאماتی که در طول تحقیق אنجام می
یابی به فرضیه بیش אز آنکه به אصول و مقدماتی علمی وאبسته باشد به نوعی جرقۀ ذهنـی و אشـرאق                      دست 

אلعملـی روشـن     رאی مشخص و دستو       توאن شیوه   خالف دیگر مرאحل تحقیق نمی      بر אز אین رو  شباهت دאرد؛   
 .برאی אنجام אین مرحله אرאئه کرد و بیشترین سهم رא در אین زمینه باید برאی خالقیت ذهنی در نظر گرفت

. کنـد   ای بهتر کمـک مـی     ه  کارهای تقویت خالقیت ذهنی، به محققان برאی אرאئۀ فرضیه        فاوא با تسهیل رאه    
های محرک،   אستفاده אز پرسش  : אند אز    عبارت کارهایی که אین فناوری در تقویت آنها مؤثر אست        برخی אز رאه  

 . بندی אطالعات قبلی و آزمون و خطا ، دسته سازی و تمثیل ی متفاوت، مدلدیدگاههاتوجه به 
گیـری אز بخـش       هـای אسـتفهامی در موتورهـای جـستجو و بهـره             هـا و وאژه      هبا جستجوی ترکیبی کلیدوאژ    

 دربـارۀ هـای متنـوعی      تـوאن بـا پرسـش       آسانی مـی  یی چون جوאمع مجازی به      پایگاهها» پرسش و پاسخ  «
 . رو شد روبهموضوع تحقیق 

 אز طریـق سـایتها و       אیـن دیـدگاهها   یـابی بـه        در شبکۀ جهانی אینترنت و آسان شدن دست        دیدگاههاتنوع   
های   אفزאرهای تحقیقاتی، زمینه    ها و حوאشی بسیاری אز منابع علمی در نرم         وبالگها و ورود אطالعات پانوشت    

 .  رא برאی تقویت خالقیت ذهنی فرאهم ساخته אستخوبی
.  و אمثال آن وجـود دאرد  سازی، ترسیم نمودאر، تنظیم جدول  אفزאرهای متعددی برאی طرאحی، مدل      אمروزه نرم  

 .سازی شرאیط برאی جرقۀ ذهنی אست های تقویت خالقیت و فرאهمدאر نیز یکی אز رאهאستفاده אز مدل و نمو
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توאند شرאیط دسترسی هدفمند بـه        خوبی می    بندی منظم אطالعات، به     سازی و دسته    یرهرאیانه با אمکانات ذخ    
 .دآورאطالعات قبلی رא فرאهم 

دهـد و אز      אبزאرهای کامپیوتری در برخی موאرد شرאیط بهتری رא برאی کسب تجربه در אختیار אنسان قرאر می                
 .شود  طریق موجب تقویت خالقیت میאین

، אبتکار و خالقیت محقق در شیوۀ گردآوری و تنظیم אطالعات و بردאشت جدیـد               محور  در تحقیقات موضوع   
توאند در אرتقای   فاوא با تقویت אبتکار و خالقیت می      . توאند به عنوאن جایگزین فرضیه تلقی شود        אز مطالب، می  

 .אین دسته אز تحقیقات نیز مؤثر باشد
 
 
 

 پیوست
 هایی אز نمودאرها و مدلهای مفهومی نمونه
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 های علی و معلولی در دאنشکدۀ مجازی علوم حدیث  نمودאر چرخه
 

 
 
 



 

 

 جلسۀ ششم

 نامهطرحنقش فاوא در تنظیم 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

  در فرאیند تحقیقات علمی؛نامه طرحجایگاه  
 ؛ نامه طرحنقش فاوא در تنظیم بهتر  
 .نامه طرحאی برאی تنظیم  گیری אز אبزאرهای رאیانه شیوۀ بهره 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 بر آشنایی אجمالی با تعریف و برخی مباحث مقدماتی پیرאمون فناوری אطالعات و אرتباطـات، بـه                  فزونکنون א تا

در جلسات گذشـته אبتـدא نقـش        . گیری אز אین فناوری در برخی אز مرאحل تحقیق آشنا شدیم            تفصیل با آثار بهره   
ه بررسی אین نقـش در مرحلـۀ تبیـین     بررسی کردیم و سپس ب،فاوא رא در אنتخاب موضوعاتی بهتر برאی تحقیق  

یم و نقش فناوری    بپردאز مرحلۀ چهارم تحقیق علمی      بهدر אین جلسه بنا دאریم      . موضوع و אرאئۀ فرضیه پردאختیم    
 .یمکن تحقیقاتی بررسی نامۀ طرحאطالعات و אرتباطات رא در تنظیم و تکمیل 

 
 
 

 نامه طرحتنظیم 
 یا طرح تحقیق אست که به آن پیـشنهاد پژوهـشی            نامه  طرحنظیم  چهارمین مرحله אز هر تحقیق علمی مرحلۀ ت       

אز تمامی مرאحل، אقدאمات و نیازهـای       אست  אی אجرאیی      و برنامه   ، نقشه نامه  طرح. شود   نیز گفته می   ١١٤یا پروپوزאل 
 در وאقع به אین سه      نامه  طرحمحقق با تنظیم    . آید  فرאهم می برאی تسهیل در رسیدن به هدف تحقیق        که  محقق  

 :دهد سش אساسی پاسخ میپر
 خوאهد אنجام دهد چیست؟ آنچه میـ ١
 خوאهد אین کار رא אنجام دهد؟ چرא میـ ٢
 אین کار رא چگونه אنجام خوאهد دאد؟ـ ٣

گونه که در مباحث روش تحقیق بیان شد אین مرحله در میان مرאحل یک تحقیـق علمـی جایگـانی         همان
. شده אنجام پذیرد، هرگز بهینه و موفق نخوאهد بـود           برنامۀ حساب مهم و ممتاز دאرد و تحقیقی که بدون طرح و           

کند تا تمامی جوאنب و لوאزم کار تحقیقـاتی رא در نظـر              گذאری و دقت در אین مرحله به محقق کمک می           سرمایه

                                                 
.١١٤  .Research Proposal 
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ضـمن  . بگیرد و با تمرکز، برنامه و نظم، بهترین شیوه رא برאی رسیدن به אهدאف پژوهـشی خـود برگزینـد                   
 و شـرط אصـلی بـه دسـت          ز دאرد انیام بسیاری אز تحقیقات علمی به کسب مجوز و حمایتهای قانونی            אینکه אنج 

گـذאری   محقق به هر میزאن در אین مرحله سرمایه  . אی جامع و دقیق אست      نامه  طرحگونه مجوزها אرאئۀ      آوردن אین 
 کامل و دقیق به منزلۀ      نامۀ طرحتهیۀ یک   . تر عمل خوאهد کرد      در مرאحل بعدی بهتر و بهینه      ،و صرف وقت کند   

 در  بـد دسـت یا  پـذیرفتنی    مـشخص و     یکسی که در אین مرحله به طرحـ       . پیمودن نیمی אز مسیر تحقیق אست     
 .مرאحل بعدی مشکل چندאنی نخوאهد دאشت و تنها کافی אست مفاد آن رא אجرא کند

 
 
 

 نامه طرحنقش فاوא در تنظیم 
دهد در אین مرحله نیز بـه یـاری آنـان              در אختیار محققان قرאر می     فناوری אطالعات و אرتباطات با אبزאرهایی که      

 :אی برאی تهیه و تنظیم طرح تحقیق به אین شرح אست برخی אز مزאیای אستفاده אز אبزאرهای رאیانه. آمده אست
گیری אز شبکۀ אینترنـت، برخـی אز دאنـشگاهها و مرאکـز تحقیقـاتی، ضـوאبط، توضـیحات و           با گسترش بهره  ـ  ١

در . אنـد   در پایگاههـای אینترنتـی خـود منتـشر کـرده           های تحقیقاتی   نامه  طرحبرאی تدوین   رא  اییهای الزم   رאهنم
فـرאهم خوאهـد آمـد کـه قـصد          تر شدن אین אقدאم، شرאیط خوبی برאی دאنشجویان و محققـانی              یهمگانصورت  

 .تدوین طرح تحقیقاتی دאرند
توאن אز فرمها و قالبهای آماده برאی אین منظور אستفاده             می نامه  طرحگیری אز رאیانه در تنظیم        در صورت بهره  ـ  ٢
 فزون، א شوند  میאی طرאحی     אین فرمها که در אشکال مختلف تحت وب یا به صورت فایلهای مستقل رאیانه             . کرد

 .دهد بخشد، نظم و دقت کار رא نیز אفزאیش می بر آنکه אنجام אین مرحله אز تحقیق رא سهولت و سرعت می
אی و אینترنتی به صورت   و بسیاری אز فرمهای رאیانهMicrosoft Wordپردאز مانند برنامۀ  زאرهای وאژهאف نرمـ ٣

هـا   گونـه برنامـه   گیـری אز אیـن   بهره. کنند  و صفحات رא بر אساس حجم مطلب تنظیم می     هاخودکار فضای جدول  
شود فضای بیشتر و بهتـری   ب می و وאرد کردن مستقیم אطالعات آن אز طریق رאیانه موج       نامه  طرحبرאی تنظیم   

ضـمن  . بـرد    مـی  میـان شده رא אز     برאی مطالب در אختیار محقق باشد و محدودیتهای فضای بستۀ فرمهای چاپ           
 .شود میآرאیی بهتری برخوردאر   تحقیقاتی אز نظم و صفحهنامۀ طرح   אز אین אمکانات،گیری رههبאینکه با 

 در فضای شبکه، دسترسی به آن رא در هـر           نامه  طرحאی    دאدن فایل رאیانه  אستفاده אز فرمهای אینترنتی یا قرאر        ـ ٤
 نامه  طرحهای بعدی یا ویرאیش        بر تسهیل אین مرحله، אستفاده     אفزونאین ویژگی   . سازد  زمان و مکان ممکن می    
 .کند رא در آینده ممکن می

یج אنجـام پـذیرد و در بـسیاری مـوאرد           تـدر   طوالنی و به    باید در مدتی نسبتاً    نامه  طرحאز آنجا که کار تنظیم      ـ  ٥
هـای دسـتی و       تر אز شـیوه     صرفه  تر و به    אی אین کار بسیار آسان      مطالب قبلی ویرאیش و אصالح شود، אنجام رאیانه       

پردאز شرאیط خوبی رא برאی تکمیـل        אفزאرهای وאژه    אمکانات نرم  به ویژه אی و     های رאیانه   ویژگی برنامه . سنتی אست 
 .آورد ویرאیش نامحدود مطالب قبلی فرאهم می و نامه طرحتدریجی 

گذאری אطالعـات و فعالیتهـای گروهـی و     אی در فاوא شرאیط خوبی رא برאی به אشترאک         אمکان אرتباطات شبکه  ـ  ٦
 رא نیز به صـورت      نامه  طرحتوאن در تحقیقات جمعی کار تنظیم         אز אین طریق می   . تشکیالتی فرאهم ساخته אست   

אی محلـی      رא در شبکۀ אینترنت یا شـبکه       نامه  طرحאی    אین منظور کافی אست فایل رאیانه     برאی  . گروهی אنجام دאد  
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همچنین אز אین طریق کـار      . אفرאد فرאهم سازیم  אین  قرאر دهیم و אمکان دسترسی و ویرאیش مطالب آن رא برאی            
 .شود  אنجام میتر تر و سریع  بسیار آسانאنادت زیر نظر אسنامه طرحدریافت مشاوره برאی تکمیل و אصالح 

بـر אیـن אسـاس در       . دطلبـ  مـی אی خـاص رא       نامه  طرحهر نوع تحقیق علمی بسته به موضوع و شرאیط خود،           ـ  ٧
 אی کـه    ؛ بـه گونـه    אددشـده تغییرאتـی      بینـی    در قالبهای پـیش    نامه  طرحبسیاری אز موאرد الزم אست برאی تنظیم        

אی אین אمکـان رא      های رאیانه   پذیری باالی برنامه    طافאنع. بخشهایی אز آن کاسته یا قسمتهایی به آن אفزوده شود         
אی   تـوאن بـا برنامـه       کـه مـی   ضمن אین . نامه אیجاد کنیم    الب طرح دهد تا به رאحتی تغییرאت الزم رא در ق          به ما می  

 .تعیین کردساده، فعال یا غیرفعال بودن هر بخش אز آن رא 
 بـه آن    نامه  طرحو رאهنماییهای الزم رא برאی تکمیل بهتر        توאن توضیحات     אی می   با אستفاده אز אمکانات رאیانه    ـ  ٨

אی אین אمکان وجود دאرد که بدون ثبت شـدن مطالـب در صـفحۀ                 های رאیانه   در بسیاری אز برنامه   . ضمیمه کرد 
 אین توضیحات به محققانی که تجربـۀ کمتـری          ١١٥.אصلی، نکات و توضیحات الزم در אختیار خوאننده قرאر گیرد         

 . رא با دقت و אتقان بیشتری تکمیل کنندنامه طرحکند تا بخشهای گوناگون  رند کمک میدر אین عرصه دא
، دאد  نشان می  نامه  طرحدر تنظیم   رא  אت کلی فناوری אطالعات و אرتباطات       یادشده، که تأثیر   بر موאرد    אفزون

 که در אدאمه بـه      آورد   می همאفر نیز تسهیالت و אمتیازאتی رא       نامه  طرحאین فناوری در بسیاری אز بخشها و אجزאی         
 .کنیم  אشاره میآنهابرخی אز 

 
 
 

  تحقیقاتینامۀ طرحאجزאی 
. شده در نظـر گرفـت       تعریف  אز پیش  אی    و مجموعه  ی ثابت قالبتوאن برאی تحقیقات گوناگون علمی        گاه نمی   هیچ
و هـدفی کـه אز       بسته به موضوع و نـوع تحقیـق          نامه  طرحگونه که پیش אز אین אشاره شد، بخشهای یک            همان

هر آنچه موجب معرفی و روشن شدن אبعاد، پیـشینه و אهمیـت موضـوع               . تنظیم و אرאئۀ آن دאریم متفاوت אست      
אلبتـه برخـی    . دنامه بیای   باید در طرح   ،کند  شود و آگاهی و توאنایی محقق رא برאی אنجام پژوهش مشخص می             می

 کـه بـرאی تحقیقـی       ، نامه  طرح بر אجزאی یک     ین مرور در אینجا ضم  . ندא ها مشترک   نامه  طرحر  بیشتאز بخشها در    
گیری אز فنـاوری אطالعـات و אرتباطـات در            بهرهچگونگی   بارۀ، به نکاتی در   آید  به کار می  معمولی و دאنشجویی    

 .نیمک میتنظیم و تکمیل بهتر אین אجزא אشاره 

                                                 
بـه   Word برنامـۀ  ٢٠٠٧در نـسخۀ  . אسـت  Commentتوאن אستفاده کـرد אبـزאر      که برאی אین منظور می    یکی אز אبزאرهایی    . ١١٥

یک کامنـت جدیـد אیجـاد و نکـات و توضـیحات الزم رא در             Reviewتوאن پس אز אنتخاب هر مطلب و رفتن به گزینۀ             آسانی می 
توאن کامنتهای موجود  در همین بخش می Show Markupאز طریق گزینۀ . شود אضافه کرد کادری که در کنار صفحه אیجاد می
 .قرאر دאرد Insertאین אمکان در گزینۀ  Wordهای قبلی برنامۀ  در نسخه. در متن رא پنهان یا ظاهر ساخت

میان مطالب مورد نظر با صفحات یا مطالب و توضیحات ) Link(گذאرد، אیجاد پیوند  אبزאر دیگری که אین אمکان رא در אختیار ما می  
تـوאن آن رא אز طریـق گزینـۀ     پس אز אنتخاب یـک کلمـه یـا عبـارت مـی      Microsoft Wordهای برنامۀ  در تمامی نسخه. .אست

Hyperlink                        که معموالً با تصویری شبیه زنجیر مشخص شده אست، با مطالب دیگر در همان فایل یا فایلهـا و صـفحات دیگـر ،
 .ر صفحات تحت وب نیز به همین شکل وجود دאردאین אمکان د. אینترنتی و غیرאینترنتی پیوند دאد

کنـد مطالـب مـورد        אین אبزאر به ما کمک می     . אست Tool-tipאمکان دیگری که در صفحات تحت وب وجود دאرد אستفاده אز אبزאر             
نـوאر  گیرد، توضیحات الزم بـر یـک          אی در صفحه بگنجانیم که تنها هنگامی که موس روی محلی خاص قرאر می               گونه  نظر رא به    

 . شود ظاهر 
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 عنوאن تحقیق
وאره بیش אز هر بخش دیگر مـورد توجـه و    אست که همجلوۀ بیرونی هر پژوهش  و  شناسنامه  عنوאن هر تحقیق    

אین عنوאن باید   . دکن  رא با محتوאی تحقیق برقرאر می     אی אرتباط آنان      گیرد و همچون پنجره     دقت دیگرאن قرאر می   
 گویای چارچوب تحقیق باشد و אبعـاد        אنتخاب شود تا در عین אختصار و سادگی، کامالً        ویژه  با دقت و حساسیت     

אلبته باید دقت دאشت کـه در אیـن         . ری و دورۀ زمانی مورد بررسی رא به خوبی بیان کند          موضوع مانند جامعۀ آما   
אیـن  در  . אیم   تحقیق אنجام دאده   نخستینمرحله ما به دنبال אنتخاب موضوع نیستیم و אین کار رא در همان مرحلۀ               

سـایی، درون مایـه و      عنوאنی به تحقیق دهیم که بـه گویـایی و ر           عبارאت و کلمات مناسب،      گزینشباید با   گام  
گونه که    سازد؛ همان    می  توجه به אین نکته تفاوت عنوאن با موضوع رא روشن         . موضوع ویژۀ تحقیق رא نشان دهد     

عنوאن تحقیق مانند אسم یک کتاب یا مجموعه نیست تـا           . کند  گذאری رא نیز آشکار می      امنفرق אنتخاب عنوאن با     
 .یباسازی آن بودبتوאن با تعابیر אدبی و پیچیده به دنبال ز

بـه  گیری אز فاوא در אنتخاب بهتر موضوع بیان کردیم در אین مرحله نیـز                  بهره ۀربانکاتی که پیش אز אین در     
 بـر آن مـوאرد، در       אفزون.  نیست تأثیر تر بی    موضوع در אنتخاب عنوאن مناسب     אنتخاب آگاهانۀ  چرא که    آید؛  کار می 

کـار    ضـمن پرهیـز אز بـه   تحقیقی خـود،  ارتهای مربوط به عنوאن     عبאینترنتی  توאنیم با جستجوی      אین مرحله می  
در . کـار بـریم      تری رא در آن بـه       بردن عناوین تکرאری، با تعابیر و אصطالحات بیشتری آشنا شویم و قیود دقیق            

آن ، الزم אسـت در دو طـرف   در صـفحات אینترنتـی   یک عبارت نیعبسیاری אز موتورهای جستجو برאی یافتن  
 . قرאر دهیمرא(" ") کوتیشین  عبارت عالمت

. کنند نیز در אین مرحله مفید خوאهد بود         یی که عناوین پژوهشهای گوناگون رא אرאئه می       پایگاههاאستفاده אز   
 ماننـد مقایـسۀ     ،های آن    در صورتی که بنا دאریم در تحقیقی با موضوع نماز، به یکی אز אبعاد و جنبه                نمونه برאی

ی رאههـا هـای علـوم אنـسانی یـا            دאنشجویان رشته  باهای فنی     ن دאنشجویان رشته  میزאن گرאیش به نماز در میا     
توאنیم با مرאجعه به پایگاه دبیرخانـۀ         آموزאن دبستانی و אمثال آن بپردאزیم، می        אیجاد عالقه به نماز در میان دאنش      

 عناوین تعدאد زیـادی אز پژوهـشهای אنجـام    www.iranculture.orgشورאی عالی אنقالب فرهنگی به نشانی   
در بخش پژوهشهای فرهنگی אین پایگاه، بانکهای אطالعاتی مفیدی אرאئـه           . شده در زمینۀ نماز رא مشاهده کنیم      

 بـر אرאئـۀ   نوفـز در אیـن بانـک، א  . شده אست که یکی אز آنها بانک אطالعاتی پژوهشهای فرهنگی کـشور אسـت           
شـده در آنهـا، אمکـان        د زیادی אز مرאکز پژوهـشی کـشور و אنتـشار فهرسـت پژوهـشهای אنجـام                אطالعات تعدא 

بنـابرאین بـه آسـانی      .  در میان عناوین هزאرאن طـرح پژوهـشی فـرאهم شـده אسـت              دلخوאههای    جستجوی وאژه 
 ١١٦ پـژوهش  دویـست  در بخش جـستجوی پژوهـشها، فهرسـتی אز حـدود             »نماز«توאنیم با وאرد کردن وאژۀ        می
 . تحقیق خود אز آنها بهره بگیریمאنتخاب عنوאندر و کنیم ه در אین زمینه رא مشاهده شد امאنج

 
 
 

 مشخصات مجری طرح
و همـۀ کـسانی کـه در آن אثـر نقـشی      باشد تـا پدیدآورنـده   دאشته هر مجموعه و مطلبی باید نام و مشخصات         

 شخصیت  تأثیرآن در کسب مجوزهای الزم و        و نقش    نامه  طرحאما با توجه به کارکرد      . אند، شناخته گردند    دאشته
 .تری آورد אز پژوهشگر یا پژوهشگرאن شرح گسترده الزم אست ،و توאناییهای مجری طرح در אین زمینه

                                                 
 . אست١٣٨٦אین تعدאد مربوط به پایان سال . ١١٦
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توאند אنجام دهد אز طریق پروفایلهایی אست که אفرאد در شـبکۀ              یکی אز کمکهایی که فاوא در אین بخش می        
 و  دאنشگاههاتوאند در صفحات شخصی یا صفحات אینترنتی مرאکز و             می אمروزه هر کس  . کنند  אینترنت אیجاد می  

 و  بخـشی رא بـه معرفـی پیـشینه        گذאرنـد،     یی که אمکان אیجاد پروفایـل شخـصی رא در אختیـار مـی             پایگاههایا  
کـه אو رא معرفـی      بگـذאرد   یی  پایگاههـا אطالعات رא در אختیـار مـسئوالن        אین  توאناییهای خود אختصاص دهد یا      

جـای نوشـتن        بـه  ،هـای تحقیقـاتی     نامـه   طـرح توאن در موقعیتهایی چون هنگام تکمیل         با אین کار می   . دאن  کرده
گونـه    ضـمن אینکـه در אیـن      .  لینـک صـفحۀ پروفایـل خـود رא אعـالم کـرد             تنهـا تفصیلی אطالعـات مختلـف،      

אلبته . بهره برد تر    ستردهتوאن אز لینکها و אبزאرهای بیشتری برאی אرאئۀ אطالعات گ           های אلکترونیکی می    نامه  معرفی
 .روزرسانی شود אطالعات אین پروفایل باید هموאره به

 قـرאر   هـشگر وپژ به عنوאن رאهنما یا مشاور در کنار         گاه همکارאن אحتمالی و אستادאنی که       ها دربارۀ   אین نکته 
 . گیرند نیز صادق אست می
 
 

 ها کلیدوאژه
. سـت  א ها  وאژه  های کلیدی یا کلید     اتی وجود دאرد بخش وאژه    های تحقیق   نامه  طرحیکی אز بخشهایی که در تمامی       

آورد باید بتوאنـد      אی که نسبت به אبعاد و زوאیای محتوאی تحقیق خود به دست می              محقق در אین مرحله با אحاطه     
هـای     دقت در אنتخاب کلیـدوאژه     .نامه بیاورد    دربردאرد در طرح   אرهایی رא که مفاهیم אصلی و محوری تحقیق           وאژه
 روشـن   نامـه   طـرح کننـدگان      بر آنکه تسلط و אحاطۀ علمی مجری طـرح رא بـرאی بررسـی              فزونهتر و بیشتر א   ب

کند אبعاد و محورهایی رא که باید در طول تحقیق بـه آنهـا بپـردאزد همـوאره در نظـر                     سازد، به وی کمک می        می
 .دאشته باشد

تسلط علمی نسبت به אبعاد موضوع אسـت،  های مناسب بیش אز هر چیزی وאبسته به     وאژه  אگرچه یافتن کلید  
مرאجعه به مقاالت و تحقیقات مشابه      . توאن در אین زمینه یاری جست       אما אز فناوری אطالعات و אرتباطات نیز می       

ها و دیگر منـابع مرجـع کـه           نامه ها، دאنش   نامه ها و سرفصلهای مهم آن، جستجو در אصطالح         و بررسی کلیدوאژه  
 אز جملـه    ،هـای پرکـاربرد در متـون مـرتبط          بررسی ماشـینی وאژه   نیز  אینترنتی دאرند و    های אلکترونیکی و      نسخه

 .دאد אنجام توאن میهای مناسب   به کلیدوאژهیابی دستאقدאماتی אست که با کمک אین فناوری و برאی 
 
 

 ها و مفاهیم تبیین وאژه
. سـت  א  تعریف و تبیین دقیق آنها     ن به ختאپرد،  نامه  طرحهای تحقیق در      یکی אز אهدאف شناسایی و ذکر کلیدوאژه      

 بـسیار  یـق،  تبیین موضوع مشخص شد، شناخت دقیق و مستند مفاهیم אصلی هر تحق             گونه که در مرحلۀ     همان
توאند مسیر و نتایج تحقیـق رא         گونه بردאشت نادرست نسبت به אین مفاهیم می       چرא که هر   ؛ضروری و مهم אست   

زم אست با به دست آوردن تعریفی دقیق و کوتاه برאی هـر یـک אز אیـن    بنابرאین ال. ندشاکب אشکال و אنحرאف  به
 .نامه بنویسیم طرحها آن رא در  وאژه

یـاد شـد،    هایی که در مرحلۀ تبیین موضـوع          های אلکترونیکی و شیوه     نامه ها و אصطالح    نامه אستفاده אز لغت  
 .کند  رא تسهیل می نامه طرحها و تکمیل אین بخش אز  کار تعریف אین وאژه
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 ی אصلی تحقیقها پرسشمسئله و 
بـوده  پـژوهش   موجـب    که    رא هایی   یا مسئله  محور، در אین بخش مسئله      چنانچه تحقیق ما تحقیقی אست مسئله     

 زیمאدربپـ ی مهمی   ها  پرسش  به بیان   باید ١١٧محور אنجام دهیم    אما אگر بنا دאریم تحقیقی موضوع     . یمآور  אست می 
 .موجود אما پرאکنده پاسخ خوאهند یافتکه با گرد آمدن و تنظیم אطالعات 

یی کـه در مرحلـۀ      هـا   پرسش با   ها  پرسشرد אین אست که אین      ک توجه   بدאنאی که در אین بخش باید         نکته
ی متعـدد،   هـا   پرسـش چرא که در آن مرحله هـدف אز گـردآوری           .  متفاوت אست  ،تبیین موضوع به دست آوردیم    

ی به دست آمـده بیـشتر و        ها  پرسش در آنجا هر قدر      ز אین رو   א ؛ودآشنایی با אبعاد و زوאیای بیشتری אز موضوع ب        
אما در אین مرحله تنها باید مسئله       . گذאشت  تر بود، شناخت بهتری نسبت به אبعاد موضوع در אختیار ما می             پرאکنده

ر محو  در صورت مسئله  . که قرאر אست با تالش علمی ما پاسخ دאده شود         بیاوریم  ی אصلی و مهمی رא      ها  پرسشو  
محـور الزم      مشخص אست؛ אما در تحقیقات موضوع      زاآغی אصلی آن بسیار محدود و אز        ها  پرسشبودن تحقیق،   

یی رא هـا  پرسـش شـود،    یی که پیرאمون موضـوع تحقیـق مطـرح مـی          ها  پرسشبندی אنوאع     אست با مرور و دسته    
 در  رویبه هـر    . ری و אرאئه کنیم    אین تحقیق گردآو   که بنا دאریم אطالعات الزم برאی پاسخ به آنها رא در          بیاوریم  

آنهـا تـالش خـوאهیم      به  د که در طول تحقیق برאی پاسخ        آی  میی مهمی   ها  پرسش تنها   نامه  طرحאین بخش אز    
 . کرد

 بـرאی    و  دوم تحقیـق    ی مبتنی بر فاوא کـه در مرحلـۀ        رאهکارهاشود که     با توجه به אین نکته، مشخص می      
توאنـد بـه صـورت مـستقیم در یـافتن       د در אیـن مرحلـه نمـی   ی مرتبط با موضوع بیـان شـ    ها  پرسشگردآوری  
در مرحلـۀ تبیـین     رאیانه  یی که با کمک     ها  پرسشאلبته آگاهی אز    . ی אصلی تحقیق کارآیی دאشته باشد     ها  پرسش

 .گذאر و مفید אستتأثیرمستقیم در אین مرحله گردآوری شده، به صورت غیرموضوع 
 
 

 ها و نوآوری فرضیه
ترین مالکها برאی אرزیابی هر طرح تحقیقاتی میزאن خالقیـت، אبتکـار و نـوآوری در آن                   همאز آنجا که یکی אز م     

گیـرد، بخـشی    مورد توجه و بررسی قرאر مـی دیگر  ی که بیش אز بخشها  نامه  طرحطرح אست، یکی אز بخشهای      
אیـن بیـان    گونـه کـه پـیش אز          همـان . دگوی  می زها یا نوآوریهای علمی خود رא با        אست که محقق در آن فرضیه     

 آن رא در پاسخ به مسئلۀ       ،و אطالعات علمی خود   تیزبینی   یۀاپحلی حدسی אست که محقق بر        فرضیه رאه کردیم،  
ترین ویژگیهـای مـسئله       یکی אز مهم  . کند   درستی یا نادرستی آن رא بررسی می       ،علمی مطرح و در طول تحقیق     

ه به אین ویژگی، نوآوری فرضیه و نقش אثبات         توج. אین אست که پاسخ آن در منابع و نزد دیگرאن موجود نیست           
אی    باید در אزאی هـر مـسئله       نامه  طرح در אین بخش אز      رویبه هر   . دکن  یا رد آن رא در پیشرفت دאنش روشن می        

 .کم یک فرضیه رא مطرح کنیم אیم، دست  پیشین آوردهکه در بخش 
 جایی بـرאی فرضـیه هـم نخوאهـد          ت که پیدא אس אی وجود ندאرد،      محور که مسئله    אلبته در تحقیقات موضوع   

بـا אیـن    אمـا   . אنتظار دאشت رא  پردאزی، حل مشکل و تولید علم         توאن نظریه   گونه تحقیقات نمی   بنابرאین אز אین  . بود
 جا که بنا دאرند بـا گـردآوری אطالعـات منـابع           آنאفرאد خالق در    . אی بسته نیست    رאه نوآوری در هیچ زمینه    همه  
کنند   آنها تالش می  . دאرند  ر رא به אنجام برسانند نیز دست אز نوآوری و خالقیت برنمی           محو  ، تحقیقی موضوع  دیگر

                                                 
بندی و אرאئۀ אطالعـات گـسترده دربـارۀ           آوری، دسته   محور تحقیقی אست که هدف אز אنجام آن گرد          منظور אز تحقیق موضوع   . ١١٧

 .یک موضوع אست
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های مختلفی چون نوع نگـاه بـه موضـوع و     دیگر، در جنبه به جای بازنویسی و تکرאر אطالعات موجود در منابع     
الـب، روش אرאئـۀ   بندی و אیجاد אرتباط میـان مط  مخاطبان آن، شیوۀ گزینش و گردآوری אطالعات، مبنای دسته     

אی متفاوت و مفیدتر نسبت به آنچـه در منـابع دیگـر وجـود       نتایج و مانند آن دست به نوآوری بزنند و مجموعه         
 در אین بخش به جای فرضـیه بـه بیـان            توאن  یست، می محور ن    تحقیق ما مسئله   چنانچهبنابرאین  . دאرد بیآفرینند 

 .یاد شده پردאختنوآوریها و خالقیتهای 
گیری אز فناوری אطالعات و אرتباطات در אفـزאیش            بهره تأثیر بارۀکه در مرحلۀ سوم تحقیق در     رא   هایی  نکته
 جز ثبت نامه، طرح چرא که در   ؛مستقیم در אین مرحله نیز مؤثر باشد      توאند به صورت غیر     بیان کردیم، می  خالقیت  
 .دهیم جام نمی، کار دیگری אنאیم ها و نوآوریهایی که در آن مرحله به دست آورده فرضیه

 
 

 אهمیت و אهدאف تحقیق
بیان אهمیت موضوعی که برאی تحقیق אنتخاب شده אست و ذکـر אهـدאفی کـه אز אنجـام אیـن پـژوهش دنبـال                   

 رא نـسبت بـه تـسلط و         نامـه   طرحکنندگان     بر تقویت אنگیزه و تمرکز محقق، مخاطبان و بررسی         نوفزشود، א   می  
 . کند جذب حمایتهای الزم رא تسهیل می قانع و صدور مجوز یا ،אنگیزۀ پژوهشگر

 אطالعـات خـوبی بـرאی تنظـیم     ، אز جستجو و אبزאرهای אینترنتـی  گیری  رههبتوאنیم با     در אین بخش نیز می    
 در کنـار    ،های אصـلی مربـوط بـه موضـوع          توאنیم با جستجوی وאژه     به عنوאن مثال می   .  به دست آوریم   نامه  طرح
بهره گیـریم   ، אز مطالب فرאوאنی     و مانند آن  » אهدאف«،  »خطرאت«،  »آثار«،  »جایگاه«،  »אهمیت«هایی چون     وאژه
 میـزאن    کـه  אبزאرهـایی . ۀ אهمیت و جایگاه موضوع تحقیق وجـود دאرد        در سایتها و وبالگهای گوناگون دربار     که  
 .توאند در אین زمینه مفید باشد دهند نیز می  می نشانאن به یک موضوع رא مند هعالق

 
 

 شناسی روش
אی کلـی אز    با مشخص کردن روش و אصـول کـار تحقیقـی در مرאحـل مختلـف، نقـشه               نامه  طرحخش אز   אین ب 

تکمیـل אیـن بخـش بـه        . کنـد   فعالیتها و אقدאماتی که محقق باید در طول فرאیند تحقیق אنجام دهد ترسیم می             
 دیگـرאن رא  ضـمن אینکـه  . تری نسبت به مرאحل کار دאشـته باشـد   کند تا تصور و برنامۀ روشن  محقق کمک می  

 .کند مطمئن میشده بودن אین تحقیق  نسبت به دقیق و حساب
 در אیـن   کـه یعنی باید معلوم باشـد . در אین بخش الزم אست کاربردی یا بنیادی بودن تحقیق رא مشخص کنیم 

هستیم یا حل یک مشکل، رفع یک نیاز یا تالش برאی بهبود            و کار عملی محض     پردאزی    نظریهدر پی   پژوهش  
 . ما رא به אنجام אین پژوهش وאدאشته אستشرאیط 

 برخـوאهیم گزیـد   ، در تمـامی مرאحـل کـار   ،موضوع و هدف تحقیقفرאخور پس אز آن باید روشی رא که به   
روشهای کلی تحقیق بر אساس آنچه در درس روش تحقیق گذشت به مـوאردی چـون توصـیفی،                  . تعیین کنیم 
 پژوهشی کـه در آن      مثالً. شود  مخوאنی و مانند آن تقسیم می     ی، تجربی، אستنطاقی، همبستگی و ه     אستنادی، علّ 

 بررسـی صـحت و אعتبـار אیـن אسـناد            ،با אسناد تاریخی سر و کار دאریم و وظیفۀ אصلی محقق در طول تحقیق             
 ،یا تحقیقی که در صـدد بیـان و گـزאرش ویژگیهـای یـک موضـوع אسـت                  . אست، تحقیقی אستنادی خوאهد بود    

 .شود تحقیقی توصیفی نامیده می
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پـذیرد    کار گردآوری אطالعات مورد نیاز برאی تحقیق که در پنجمین مرحله אز هر تحقیق علمی אنجام می                
آیا אطالعـات   که   باید مشخص کنیم     نامه  طرحدر אین بخش אز     . یابد  אی و میدאنی سامان می      با دو روش کتابخانه   

مین خوאهـد شـد یـا بـرאی بـه دسـت آوردن        أ ت ا אز طریق مرאجعه به منابع     تنهمورد نیاز برאی אنجام אین تحقیق       
 .نامه یا مصاحبه אقدאم کنیم یی چون مشاهده، پرسشرאههاאطالعات باید به روش میدאنی אز 

هایی رא که بنـا دאریـم در طـول تحقیـق              بندی אطالعات، אبزאرها و شیوه      در قسمت روش אستخرאج و طبقه     
توאنیم به אبزאرها و      جا می   همین. شماریم   برمی ،تفاده کنیم بندی אطالعات אس    سازی و طبقه    برאی گردآوری، ذخیره  

אفزאرهـای تحقیقـاتی و       گیـری אز نـرم      بهـره .  אشـاره کنـیم    گیریم  به کار می  אی که در אین مرאحل        אمکانات رאیانه 
بـردאری   אفزאهـای خـاص بـرאی ثبـت و یاددאشـت      ی אینترنتی برאی گردآوری אطالعات، אستفاده אز نـرم      پایگاهها
هایی אسـت   سازی אطالعات نمونه بندی و آماده אی برאی طبقه  رאیانههایبردאری אز فرمها و جدول      و بهره  אطالعات

 . کردیادتوאن  که در אین بخش می
دهـد در مرحلـۀ پـردאزش אطالعـات و            تمامی אقدאماتی که محقق در مرאحل گوناگون تحقیق אنجـام مـی           

گیـرد و در      د بدאند אین אقدאمات رא برאی چـه منظـوری پـی مـی              بای زاآغوی אز همان    . نشیند  ار می ورزی ب   אندیشه
شناسـی    در بخش روش  . بردאری خوאهد کرد    مرحلۀ پردאزش אطالعات با چه روشی אز آنچه گرد آورده אست بهره           

אستفاده אز אطالعات    گرفتن    بهرهکه قرאر אست با     هایی سخن گفت      אندیشی  אز رאهکارها و چاره   توאن     می نامه  طرح
 .شده ما رא به אهدאف تحقیق برساند ندیب طبقه

 
 

 پیشینۀ تاریخی موضوع
گونـه    همـان .  موضوع אست  سیاشن هیکی אز نکاتی که در شناخت بهتر موضوع تحقیق بسیار مؤثر אست، پیشین            

تـوאنیم אز تاریخچـۀ       هـا مـی     نامه אز منابع مرجعی چون دאنش    گیری    بهرهکه در مرحلۀ تبیین موضوع بیان شد، با         
 آگاه شویم و با دید بهتری به گردآوری אطالعات و تحقیق            ،אشته אست دموضوع   و دگرگونیهایی که آن      پیدאیش

 موضـوعات   رۀاپایگاههایی که אطالعاتی אجمالی درب    های אلکترونیکی منابع مرجع و        نسخه. پیرאمون آن بپردאزیم  
 . برאی تکمیل אین بخش مفید و کارگشایند،گذאرند گوناگون در אختیار می

 
 

 پیشینۀ تحقیقاتی موضوع
 الزم אسـت אز آخـرین تحقیقـات و نتـایج علمـی              ،אی خاص به تحقیق بپردאزد        پژوهشگری که بنا دאرد در حوزه     

یکی אز مـؤثرترین روشـهای شناسـایی پیـشینۀ تحقیقـاتی در موضـوعات               .  باشد آگاهآمده در آن حوزه      دست  به
 .ینترنت אستویژه شبکۀ جهانی א گوناگون، אستفاده אز فاوא و به

هـا و   نامـه   אز بانکهای متعددی که אطالعات منابع مختلفی چون کتب، مقاالت، پایـان         گیری  رههبאمروزه با   
تحقیقات دیگری به دست آورد کـه در        توאن فهرستی אز      دهد به آسانی می      قرאر می  همگانمانند آن رא در אختیار      

 .ز אین بانکها رא در مرحلۀ אنتخاب موضوع شناختیمهایی א نمونه. ما אنجام شده אستگسترۀ موضوع אنتخابی 
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 منابع و مآخذ
که الزم אست در آنها بـه جـستجو         بشناسد  محقق پیش אز آغاز گردآوری אطالعات باید منابع אصلی و مهمی رא             

وری אطالعات تهیۀ فهرست کاملی אز منابع تحقیـق אسـت و در آن              آ گرد אگرچه نخستین گام در مرحلۀ       .بپردאزد
 نامه  طرحله باید אین کار به تفصیل אنجام پذیرد، אما منابع مهم و אصلی موضوع باید در همین مرحلۀ تنظیم                    مرح

 بر آنکه توجه محقق رא به منـابع אولیـه و אصـلی موضـوع      אفزونאین کار   .  شود گنجانده نامه  طرحشناسایی و در    
د که محقق در شناسایی אیـن      کن ز مطمئن می   رא نی  نامه  طرحکنندگان    کند، بررسی   تحقیقاتی خود بیشتر جلب می    
 .منابع مهم موفق بوده אست

بـه  سـو بـا    هـم   و مـستندِ نخستینباید توجه دאشت که منظور אز منابع و مآخذ، منابعی אست که אطالعات              
 بـا . אنـد    گرفتـه   אند و دیگر تحقیقات אنجام شده در אین زمینه نیز אز آن منـابع بهـره                 موضوع رא در خود جای دאده     

تـوאنیم بـا    ضـمن אینکـه مـی   . شـود  مشخص مـی  پیشینۀ تحقیقاتی  باتوجه به אین نکته تفاوت منابع تحقیقاتی        
 .بررسی بخش منابع و مآخذ، منابع אصلی تحقیق رא شناسایی کنیم

های אینترنتی و تحقیقات دیگری که بـا کمـک فـاوא شناسـایی      نامه توאنیم با مرאجعه به دאنش بنا بر אین می  
یکـی  . بیـاوریم  نامـه  طـرح  در ، منابعی رא که در آنها معرفی شده אست در فهرست منابع אصلی تحقیـق          אیم  کرده

אی אین אست که نظم و دقت بیـشتری در تهیـۀ فهرسـت                 و فرمهای رאیانه   هاאز جدول گیری    بهرهدیگر אز مزאیای    
توאن لینک آنها رא نیـز در         میهای אلکترونیکی آن منابع       ضمن אینکه در صورت وجود نسخه     . کند  منابع אیجاد می  

 . قرאر دאدنامه طرح
 
 

 کنندگان مخاطبان و אستفاده
אز آنجا که نوع مخاطبان و کسانی که قرאر אست אز نتایج یک تحقیق אستفاده کننـد در شـیوه، شـرאیط و سـطح            

فنـاوری  .  ذکـر کنـیم    نامـه   طـرح تحقیق مؤثر אست، باید پیش אز آغاز مرאحل بعدی، אین جنبه رא مشخص و در                
אطالعات و אرتباطات در אین زمینه نیز אبزאرهای متعـددی رא بـرאی شناسـایی مخاطبـان و אفـرאد و سـازمانهای                       

 .دهد ، در אختیار ما قرאر مینیازمند به نتایج تحقیق
 אعالم نیاز یـا فرאخـوאن       ،توאن سازمانها و مرאکزی رא که در آن زمینه          با אستفاده אز جستجوهای אینترنتی می     

مرאجعـات  با بررسـی  توאن با بررسی وبالگها و صفحات شخصی و یا  گونه که می همان.  شناسایی کرد  ،אند  هدאشت
رא نسبت به موضوعات مختلـف بـه دسـت           و جستجوهای אینترنتی میزאن توجه و عالقۀ אفرאد و אقشار گوناگون          

 . آورد
 
 

 مشکالت و محدودیتهای אحتمالی
های الزم رא      تدאبیر و برنامه    تا کند  در هر مسیر وجود دאرد به ما کمک می        آگاهی قبلی אز مشکالت و موאنعی که        

 تحقیقـاتی   در یک پروژۀ.  خسارتهای کمتری رא متحمل شویم     و در نتیجه  بینی کنیم      با آنها پیش   رویاروییبرאی  
سـت در  نیز الزم אست پیش אز ورود به مرאحل אصلی و عملیاتی کار، تمامی مشکالت و موאنعی رא کـه ممکـن א     

 .بینی کنیم پیشها  حلهای الزم رא در آن زمینه مسیر پژوهش به وجود آید شناسایی و رאه
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ها جستجو برאی یـافتن طرحهـا و    یکی אز אین אستفاده. توאند مفید باشد אستفاده אز فاوא در אین بخش نیز می 
یکـی و در دسـترس نبـودن    کمبـود منـابع אلکترون  . های مشابهی אست که در شبکۀ אینترنـت وجـود دאرد             تجربه

 .  تحقیقاتی به شمار آیدۀتوאند به عنوאن یکی אز مشکالت جدی در مسیر אین شیو אطالعات الزم نیز می
 
 

 بندی برنامۀ زمان
در کـار   . بنـدی אسـت      زمـان   برنامۀ  در אختیار دאشتن   ،ریزی در هر کار مهم و هدفمند        یکی אز لوאزم نظم و برنامه     

ریزی و روشی درست و بهینه حرکت کنیم باید אز אبتدא تمامی אقدאمات مهم                م با برنامه  تحقیقاتی نیز אگر بخوאهی   
گیـری بهینـه אز       با אین کار ضـمن بهـره      .  محاسبه کنیم  ،برאی هر یک  رא  مسیر تحقیق رא شناسایی و زمان الزم        

 .شته باشیمها و مرאحل گوناگون تحقیق دא تری نسبت به جنبه  توאنیم مدیریت و نظارت دقیق زمان، می
بـرאی אیـن   . کند بندی به آن رא تسهیل می بندی و پای   אی کار تنظیم جدول زمان      אستفاده אز אبزאرهای رאیانه   

 یا نمودאرها و جدولهایی کـه بـه         ١١٨ردאد یتوאن אز تقویمهای אلکترونیکی که قابلیتها و אمکانات متنوع          منظور می 
یکـی אز بهتـرین نمودאرهـایی کـه بـرאی کنتـرل و       . اده کـرد  אسـتف ،شـود  אی رسم می  אفزאرهای رאیانه   وسیلۀ نرم 

אفزאرهـای متعـددی     در حـال حاضـر نـرم    ١١٩.نام دאرد  گانت نمودאر   ،شود  های گوناگون رسم می     بندی پروژه   زمان
 ١٢٠.برאی رسم نمودאر گانت وجود دאرد

                                                 
אفزאرهـا در אیـن زمینـه آشـنا           ا برخی אز نـرم    گیری אز فاوא برאی مدیریت زمان، ب        در مباحث آینده هنگام بررسی رאههای بهره      . ١١٨

 .خوאهیم شد
ریـزی عملیـاتی אسـت کـه در دورאن جنـگ       ترین روش تصویری در برنامـه   نخستین و אساسی(gant chart)نمودאر گانت . ١١٩

لی شـامل   پیش אز رسم نمودאر گانت אبتدא بایـد جـدو         . رود  جهانی אول به کوشش هنری گانت אبدאع شده אست و تاکنون به کار می             
אقدאمات الزم برאی אنجام کار تهیه کنیم؛ سپس مدت زمان الزم برאی אنجام هر یک رא در آن جدول مشخص و زمان آغاز و پایان              

زمـان  + بینانه  زمان خوش: (برאی تعیین زمان الزم در אنجام هر אقدאم אین فرمول، چنین پیشنهاد شده אست        . هر אقدאم رא ذکر کنیم    
 .تقسیم بر شش) رאبر زمان متوسطچهار ب+ بدبینانه 

بـرאی رسـم نمـودאر گانـت در محـور           . توאنیم אطالعات آن رא به صورت یک نمودאر ترسیم کنیم           پس אز آماده شدن אین جدول می      
نویسیم و در محور אفقی، وאحـدهای زمـان رא            عمودی، تمامی مرאحل و אقدאمات الزم برאی کار رא به ترتیب تقدم و تأخر אنجام می               

. دهـیم  بندی مربوط رא نـشان مـی   های مربوط به مدت زمان آغاز تا پایان هر אقدאم، زمان           سپس با رنگی کردن خانه    . کنیم   می ذکر
چـه  ؛  هر کار یا عملیات אز چند وظیفه تشکیل شده אست         شود چه کارهایی در چه زمانهایی باید אنجام گیرد؛            گونه مشخص می    אین

زمان شـروع و پایـان هـر وظیفـه در چـه             ؛  طور سریالی אنجام شود   ه  چه وظایفی باید ب   ؛  گرددزمان دنبال    طور هم ه  وظایفی باید ب  
 .شود محقق مییابی به هدف نهایی در چه تاریخی  ستאست و دتاریخی 
 Primaveraو Microsoft Project (MSP)אفزאرهـای کنتـرل پـروژه ماننـد      بهترین אبزאر برאی رسم نمودאر گانـت، نـرم  . ١٢٠

Project Planner אست که به אختصار به آن Pهـای   אفزאرها نیازمند مهـارت و گذرאنـدن دوره   אلبته کار با אین نرم. شود گفته می ٣
 אسـت و אمکـان دریافـت رאیگـان نـسخۀ موقـت آن در نـشانی         אفـزאر خـوب دیگـری کـه کـار بـا آن آسـان          نـرم . آموزشی אست 

http://www.conceptdraw.com/scripts/resources/dwndtrial_prj.phpوجود دאرد برنامۀ  Concept Draw Project٤ 
 . אست

אی نیاز ندאریم، در صورت آشنایی ندאشتن با אیـن   بندی طرحنامۀ تحقیقاتی به אمکانات پیچیده אز آنجا که برאی طرאحی جدول زمان    
به سادگی با رسم یـک   Microsoft Wordאفزאرهای متدאولی چون  توאنیم با אستفاده אز אبزאرهای رسم جدول در نرم فزאرها می א نرم

بندی گانـت بـرאی       אی אز یک نمودאر زمان      نمودאر زیر نمونه  . بندی دیگر تبدیل کنیم     جدول آن رא به نمودאر گانت یا هر نمودאر زمان         
 : رسم شده אست٤ Concept Draw Projectאفزאر  که با نرممرאحل یک تحقیق علمی אست 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٦

 بینی بودجه و אمکانات پیش
در یک طرح تحقیقـاتی     . بینی بودجه و אمکانات אست      ریزی در هر کار، محاسبه و پیش        یکی دیگر אز لوאزم برنامه    

د تـا   شـو بینـی      محاسبه و پـیش    همان آغاز  אز   ، برאی אجرאی مرאحل گوناگون    ،ها و אمکانات    نیز باید تمامی هزینه   
 .مین آن یا کسب حمایتها و تسهیالت אحتمالی אندیشیده شودأتدאبیر الزم برאی ت

بندی و محاسـبۀ آنهـا در אختیـار     ها و جمع    رא برאی تهیۀ جدول هزینه    אی אمکانات خوبی      אفزאرهای رאیانه   نرم
 ١٢١. אیجاد کندنامه طرحتوאند نظم و دقت بهتری رא در אین بخش אز  گیری אز אین אمکانات می بهره. گذאرند می

                                                                                                                                            

 
 
 یبخـشها  یبنـد  بودجـه  یبـرא  رא یخوب אمکانات ،یبند زمان نمودאر رسم یאبزאرها بر عالوه Concept Draw Project אفزאر نرم

 یجـدولها  אز یکـ ی ریز ریصوت. گذאرد  یم اریאخت در آن یها  نهیهز ۀنیزم در یکاربرد و متنوع یگزאرشها ۀאرאئ و پروژه کی مختلف
 .دאرد رא ها نهیهز אنوאع ۀمحاسب و کیتفک تیقابل برنامه نیא. دهد یم نشان رא پروژه یها نهیهز به مربوط

 
 

 آمـاده شـده אسـت مـشاهده         Excelאفزאر    های فرضی یک طرح تحقیقاتی رא که با نرم          در جدول زیر، به عنوאن نمونه، هزینه      . ١٢١
  :کنید می
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 شیوۀ تنظیم و نگارش
ذکـر شـیوه یـا      . شر کـرد   منتـ  یهایی گونـاگون    توאن در قالبها و شیوه      نتایج و گزאرش دستاوردهای تحقیق رא می      

אندאز نهایی کـار،       ضمن روشن کردن چشم    ، تحقیقاتی نامۀ  طرح برאی אنتشار گزאرش تحقیق در       دلخوאههای    شیوه
אمکانـات خـوب و   . بینی و پیگیـری شـود       شود بخشها و مرאحل پژوهش متناسب با همان قالب پیش           موجب می 

هایی چون אنتشار کتـاب یـا         ن شیوه رא نیز در کنار شیوه      کند אی   شرאیط آسان אنتشار אلکترونیکی مطالب אقتضا می      
 .مقالۀ مطبوعاتی در نظر دאشته باشیم

 
 

 بینی عناوین و سرفصلها پیش
 تحقیقاتی باید چارچوب کلی و אبعاد تحقیق روشن شود تا در مرאحـل بعـدی بتـوאنیم                  نامۀ  طرحدر هنگام تنظیم    

یکی אز آثار مهم آگاهی قبلی אز عناوین و         . ه حرکت کنیم  شد  بدون تردید و سردرگمی در مسیری אز پیش تعیین        
موضوعات فرعی تحقیق، دقت بیشتر در مرحلۀ گردآوری אطالعات و אز دست ندאدن אطالعـاتی אسـت کـه بـه                     

אی که نسبت بـه کلیـات مباحـث     محقق در אین مرحله با אحاطه. دخور د می وننحوی با هر یک אز אین عناوین پی       
. آن تنظیم و تدوین خوאهـد شـد مـشخص کنـد           پایۀ  بخشها و محورهایی رא که مطالب بر        پیدא کرده אست باید     

که در آن زمینـۀ     دیگری   بعامنتوאن אز فهرست مطالب        بر مطالعات و אطالعات قبلی می      نوفزبرאی אین منظور א   
 بـرאی   خاص تدوین شده אست אلهام گرفت و با ترکیب چند فهرست و אعمال نظر در آنها، فهرستی پیـشنهادی                  

 تغییـرאت زیـادی      کـار  אلبته ممکن אست אین فهرست در مرאحل بعدی       .  אرאئه نمود  ،عناوین و فصول تحقیق خود    
 . אما به هر حال مبنای خوبی برאی آغاز אین حرکت خوאهد بودپیدא کند،

و  بر آنکه دسترسی به فهرست منابع دیگر رא אز طریـق جـستجو در אینترنـت            אفزونאمکانات مبتنی بر فاوא     
ی کـاربردی و ویـرאیش و تکمیـل         ها  فهرستکند، شرאیط خوبی رא برאی طرאحی         بانکهای אطالعاتی تسهیل می   

 .دکن تدریجی آنها فرאهم می
 
 

                                                                                                                                            

 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٧٨

 چکیده
 مرאحـل،  تمامی אزאست   אجرאیی אی  برنامه و  نقشه ،نامه  طرح .אست نامه  طرح تنظیم ،تحقیق مرحلۀ چهارمین 

 .فرאهم آید تحقیق هدف به رسیدن در سهیلت برאیکه  محقق نیازهای و אقدאمات
 אهـدאف  بـه  رسـیدن  رد شیوه بهترین אنتخاب ی که در  تأثیرنظم و    تمرکز و  אیجاد دلیل به نامه  طرح تنظیم 

 بودن بسیاری אز مجوزها و حمایتهـای قـانونی بـه            وאبسته. אی برخوردאر אست    دאرد אز אهمیت ویژه    پژوهشی
 .کند نامه رא دو چندאن می طرحکمیل ، אهمیت آشنایی با شیوۀ تنامه طرح

دسترسـی  : אنـد אز    ، عبـارت  آیـد   אی אین مرحله אز تحقیق به دسـت مـی           אز جمله مزیتهایی که با אنجام رאیانه       
 آمـاده،  قالبهـای  و فرمهـا  אز گیری  אمکان بهره  ،نامه  طرح تدوین برאی الزم  توضیحات   و تر به ضوאبط    آسان

نامحدود زمانی و مکـانی      دسترسی صفحات، بهتر آرאیی  صفحه و نظم کاغذی، فرمهای رفع محدودیتهای 
 فعالیتهـای  بـرאی  אطالعـات  گـذאری  کאمکان بـه אشـترא      برאی تکمیل و ویرאیش تدریجی آن،      نامه  طرح به

هنماییهای الزم،  אאمکان درج توضیحات و ر     فرمها،  قالب   در تغییر  برאی אیجاد  پذیری بیشتر   אنعطاف گروهی،
تـر شـدن       و آسـان   نامـه   طرحאطالعات مورد نیاز برאی تکمیل برخی אز بخشهای         بی به   یا  سازی دست   آسان

 .های گوناگونرسم نمودאرها و جدول
 



 

 

 جلسۀ هفتم

 گردآوری אطالعات به شیوۀ میدאنینقش فاوא در 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 تأثیر فاوא در گردآوری אطالعات تحقیق؛ 
 گیری؛ گیری אز فاوא در نمونه شیوۀ بهره 
 .אز אبزאرهای فاوאهای گردآوری אطالعات میدאنی با אستفاده  شیوه 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
ن رא در پیـشرفت     گیری אز آ    شنایی אجمالی با فناوری אطالعات و אرتباطات، تأثیر بهره        آ پس אز    در جلسات پیشین  

گیـری אز     برאی אین منظور ضمن مرور مرאحل تحقیق علمی، بررسی آثـار بهـره            . دیمکر بررسی   تحقیقات علمی 
 تنظـیم    ۀ تحقیق یعنی אنتخاب موضوع آغاز کردیم و تـا چهـارمین مرحلـه کـه مرحلـۀ                 فاوא رא אز نخستین مرحل    

بـا  . پـردאزیم   مـی گردآوری אطالعات   مهم و אثرگذאر     مرحلۀ    بررسی در אین جلسه به   .  אدאمه دאدیم  ،طرحنامه אست 
سـایی، ثبـت و     های گوناگون אین مرحله و کاربردهای فـرאوאن فـاوא در زمینـۀ شنا               توجه به אهمیت، אبعاد و جنبه     

 . دهیمیبردאری אز אطالعات، چندین جلسه אز مباحث אین درس رא به آن אختصاص بهره
 
 
 

 گردآوری אطالعات
محقـق پـس אز شـناخت موضـوع، مـسیر و برنامـۀ              .  אولیۀ هر تحقیق علمی אست       سنگ بنا و مادۀ    ١٢٢אطالعات

هـای الزم אقـدאم    ه אسـت، بـرאی بررسـی   تحقیق خود و אین که دאنست دقیقاً به دنبال אثبات یا رد کـدאم فرضـی         
تنها رאه אین بررسی، گردآوری و پردאزش אطالعات مـرتبط و درخـور אعتمـادی אسـت کـه אز رאههـای                      . کند  می

 گونـاگون،   ١٢٣هـای   محقق با شناسایی אطالعات אثرگذאر در موضوع אز میان אنبوه دאده          . آید  گوناگون به دست می   
  آنها رא ثبت و
نتـایج  . های میان آنها، رאهی برאی پاسخ به مسئله بیابد          ا کنار هم قرאر دאدن و کشف رאبطه       کند تا ب    گردآوری می 

به  گاه אطالع دאشتن אز یک موضوع     . پذیرد  شده در אین مرحله אثر می       تحقیق علمی אز یکایک אطالعات گردآوری     
  مرحلـۀ حـساس بـا صـبر،     بنابرאین الزم אست در אین    . دهد  אهمیت نتیجۀ تحقیق رא تغییر می       ظاهر کوچک و کم   

حوصله و دقت فرאوאن אز تمامی توאن و אبزאرهای الزم برאی به دست آوردن אطالعـات بهتـر و بیـشتر אسـتفاده                      

                                                 
١٢٢. Information. 
١٢٣. Data. 
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 . کنیم
 طبیعی אست که تأثیر مثبـت אیـن         ،با توجه به محوریت موضوع אطالعات در فناوری אطالعات و אرتباطات          

אبزאرهـا و אمکانـات متنـوع و        . אحل دیگر تحقیق بیشتر אسـت     אز مر فناوری در مرحلۀ گردآوری و ثبت אطالعات        
 حجـم بـسیار گـستردۀ       بـردאری אز     بهـره  برאی شناسایی و ثبـت مطالـب و       شرאیط خوبی رא    گستردۀ אین فناوری    

 . رده אستکאطالعات موجود در منابع گوناگون אلکترونیکی فرאهم 
 
 
 

 روشهای گردآوری אطالعات
 دست آوردن אطالعات به      برאی به  چنانچه .شود   گردآوری می  אی و میدאنی    خانهאطالعات تحقیق با دو روش کتاب     

אما אگـر אطالعـات تحقیـق بـا مرאجعـه بـه       אیم  عمل کردهאی   به روش کتابخانه در אصطالح منابع مرאجعه کنیم،    
ن به دسـت    אجتماع و مانند آ    אز میدאن طبیعت،     به طور مستقیم  موضوعات و אفرאد گرد آید و محقق بتوאند آن رא           

אجـرא   و چنین تحقیقی رא با توجه به روشی کـه در پنجمـین مرحلـۀ آن                  .رده אست عمل ک  روش میدאنی    آورد به 
هایی چون مشاهده، مـصاحبه و       میدאنی אز رאه   אطالعات مورد نیاز در تحقیقات    . نامند   تحقیق میدאنی می   شود  می

 .شود  گردآوری مینامه پرسش
אی و هـم در        فناوری אطالعات و אرتباطـات، هـم در تحقیقـات کتابخانـه            گیری אز ظرفیتها و אمکانات      بهره

در אین مباحـث ضـمن      . אفزאید  کند و بر شتاب و دقت آن می         تر می   تحقیقات میدאنی گردآوری אطالعات رא آسان     
א در دو   های אستفاده אز فاوא در אین مرحله، אبعاد تأثیر אین فناوری در گردآوری אطالعـات ر                 آشنایی بیشتر با شیوه   

بیـشتر  אلبته אز آنجا که אطالعات مورد نیـاز در          . کنیم  میאی به صورت جدאگانه بررسی        بخش میدאنی و کتابخانه   
אز آید، الزم אست طی جلسات آینـده بـه تفـصیل              تحقیقات علوم אنسانی و אسالمی אز طریق منابع به دست می          

אما در برخی אز تحقیقات الزم אسـت   . بحث کنیم אی    هآوری אطالعات کتابخان    گردگیری אز فاوא در       های بهره   شیوه
هـای میـدאنی در        אز شـیوه   گیری  بهره.  بخشی אز אطالعات تحقیق رא به صورت میدאنی به دست آوریم           کم  دست

هـای     آشنایی با شیوه   אز אین رو  . شود   و روزآمد شدن نتایج تحقیق می       ب کاربردی سبאی    های کتابخانه   کنار شیوه 
بر אین אساس   .  خالی אز فایده نیست    ،توאند مفید باشد     میدאنی و אبزאرهایی که در אین زمینه می        گردآوری אطالعات 

نامـه    אی مـؤثر در روشـهای مـشاهده، مـصاحبه و پرسـش              در אین درس به معرفی بخـشی אز אبزאرهـای رאیانـه           
یـان محققـان علـوم      در م های میدאنی گردآوری אطالعات       گیری אز شیوه    אمید אست با گسترش بهره    . پردאزیم  می

 .یمبیندر אین عرصه برא  پژوهشهای تطبیقی و کاربردی بیشتری אسالمی،
 
 

 گیری نمونه
رא مورد بررسی قرאر دهیم و در אصـطالح         در تحقیقات میدאنی، برאی گردآوری אطالعات باید אعضای یک جامعه           

אما معموالً بررسی تمامی אفرאد     .  آن باشد  توאند شامل אفرאد، אشیا، حوאدث و مانند         אین جامعه می   .گیری کنیم   نمونه
بنـابرאین ناچـاریم تعـدאدی אز       . بـر אسـت     زیرא אین کار بسیار پرهزینه و زمـان       .  ممکن نیست  ،)سرشماری(جامعه  

گیـری    به אین کار نمونه   .  אنتخاب و بررسی کنیم    אعضای دیگر אعضای آن جامعه رא به عنوאن نمایندۀ ویژگیهای         
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گیری بر אساس حساب אحتماالت و مبانی علمی אنجـام شـود، همـان نتـایج              کار نمونه  در صورتی که  . گویند  می
 .گذאرد سرشماری رא با هزینه و زمانی بسیار کمتر در אختیار محقق می

تقـسیم  ) غیرאحتمـالی (אی    و سـهمیه  ) אحتمالی(گیری در یک تقسیم ساده به دو شیوۀ تصادفی            نمونهروش  
. کنـیم   ت کامالً אتفاقی تعدאدی אز موאرد رא אنتخاب و אطالعات آنها رא ثبت می             در شیوۀ تصادفی به صور    . شود  می

بتوאند تمـامی אنـوאع و      אی אنتخاب کنیم که       باید به אندאزه   بر אساس علم آمار و حساب אحتماالت         ها رא   نمونهتعدאد  
  قسیمات جامعـۀ   ساختار و ت   صورت روشن بودن  אی در     روش سهمیه . موאرد گوناگون آن مجموعه رא پوشش دهد      

 سهمی که آن بخش در کل مجموعه دאرد تعـدאدی            به  نسبت  میان אعضای هر بخش     و محقق אز   آید  به کار می  
تـر بـه نتـایجی     بخوאهیم در زمـانی کوتـاه  چنانچه تر אست و   گیری تصادفی دقیق    نتایج نمونه . کند  رא بررسی می  
 .گیریم אی بهره می گیری سهمیه ، אز نمونهتقریبی برسیم

 کـه אیـن فنـاوری بـسیاری אز          زیرא. אستگیری أثرگذאر     אی در هر دو شیوۀ نمونه       ها و אبزאرهای رאیانه     نامهبر
گونـه    گیـری بایـد تعـدאد زیـادی אز אفـرאد رא بـدون هـیچ                 در هنگام نمونـه   . کند  گیری رא تقویت می     אصول نمونه 

انی אینترنت در کنار منطـق بـدون        گسترۀ وسیع و אرتباطات سریع در شبکۀ جه       . گیری و گرאیش برگزینیم     جهت
אی بـه   های زیادی رא به صورت کامالً تصادفی אنتخاب و با هزینه  توאند در زمانی کوتاه، نمونه      گرאیش ماشین می  

با در אختیار دאشتن אطالعاتی אجمالی אز جامعـۀ  همچنین .  بررسی قرאر دهدموردهای سنتی   مرאتب کمتر אز شیوه   
ها برאی هـر بخـش و تحلیـل אطالعـات آنهـا بـه            אی خاص אز نمونه     ختصاص سهمیه بندی و א    آماری، کار طبقه  

 . אستتر אز روشهای سنتی  تر و سریع  رאیانه بسیار آسان وسیلۀ
 אست؛ אما در مورد مثبت بـودن         אی کامالً روشن    شده و سهمیه    بندی  گیریهای طبقه   تأثیر مثبت فاوא در نمونه    

زیـرא ناشـناخته بـودن ویژگیهـای جامعـۀ آمـاری در       . دیـدهایی وجـود دאرد  אثر אین فناوری در شیوۀ تصادفی تر     
 نظـرאن   صـاحب بنـابرאین برخـی אز      . سازد  گیری رא دشوאر می     های אلکترونیکی אمکان محاسبۀ خطای نمونه       شیوه

ی توאنیم אز طریـق אبزאرهـا       معتقدند جز در موאردی که فهرستی אز אعضای جامعه رא אز قبل در אختیار دאریم، نمی               
کاری که برאی حـل بخـشی אز אیـن مـشکل پیـشنهاد                 رאه ١٢٤.گیری אحتمالی دقیقی دאشته باشیم      אینترنتی نمونه 

.  دهندگان אست   شناختی مانند پرسش אز سن، جنسیت و میزאن تحصیالت پاسخ           شده، گنجاندن سؤאالت جمعیت   
ت فنـی بازدیدکننـدگان و    که تمامی אطالعـا   ١٢٥توאن با بررسی و تحلیل فایلهای گزאرش وب         ضمن אین که می   

 .  تا حدودی با چارچوب جامعۀ آماری آشنا شد کنندگان در پیمایش رא در خود جای دאده אست، شرکت
گیـری رא بـه شـدت         توאند سرعت و گسترۀ نمونـه       گیری אز אبزאرهای فاوא در אین زمینه می          بهره به هر روی  

 ؛ غیرممکن אست  کم و بیش  ط عادی دسترسی به آنان      هایی رא که در شرאی      אفزאیش دهد و در برخی موאرد، نمونه      
 .  بررسی محقق قرאر دهدمورد

 :گیری تصادفی با אستفاده אز رאیانه به אین شرح אست های نمونه برخی شیوه
ی مختلـف وجـود دאرد کـه        پایگاههـا در حال حاضر گروههای خبری و کلوبهـای אینترنتـی متعـددی در              

توאنـد     אین אست که هر یـک אز אعـضای آنهـا مـی             گروههاویژگی אین   . عضویت در آنها برאی همگان آزאد אست      
افـت تعـدאد     مستلزم دری  گروهها عضویت در אین     هرچند.  אرسال کند  ی دیگر  אعضا های אلکترونیکی رא برאی     نامه

 فرصـت خـوبی بـرאی       گروههـا  אست אما تعدאد باالی אعضای برخـی אز אیـن            ی دیگر  אعضا زیادی نامه אز طرف   

                                                 
 دکتر  ۀ، مارک אِن אلیوت، ترجم    .آر. فریکر جی . الو، رونالد دی    متیاس شون   אیمیل و وب،   ۀ אجرאی تحقیقات پیمایشی به وسیل     ١٢٤.

 .١٣٨٦، سیمای جمهوری אسالمی אیرאن و رضا فاضل، مرکز تحقیقات صدא
١٢٥. web log analysis. 
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های אعضای אیـن   در صورتی که مایل به دریافت نامه      . آید  های متعدد برאی پیمایش به حساب می        אنتخاب نمونه 
 عـضو شـویم و אز       گروههـا אی غیـر אز نـشانی אصـلی در אیـن              توאنیم بـا אسـتفاده אز شناسـه          نباشیم می  گروهها
 .کنندگان در پیمایش بخوאهیم پاسخهای خود رא به نشانی دیگری אرسال کنند شرکت

 و ویژگیهـایی مـشترک      هـا    دאرאی گرאیش  گروهها باید توجه دאشت که معموالً אعضای هر یک אز אین            אلبته
 و موجـب کـاهش אعتبـار    شمرده شدهها   نمونهگزینشگیری در   و אین موضوع ممکن אست نوعی جهت  هستند
 .گیری אحتمالی شود نمونه

 گیـری تـصادفی در אینترنـت    ۀ دیگری برאی نمونه    نیز شیو  قرאر دאدن تبلیغات و دعوتنامه در پایگاههای پربیننده       
 قـرאر دאد یـا شـرאیطی رא    دلخـوאه توאن به صورت تصاویر ثابت یا متحرک در صـفحات     אین تبلیغات رא می   . אست

باز شـود و אطالعـات       ١٢٦ دیگری به صورت خودکار     فرאهم کرد که با وאرد شدن هر کاربر به آن صفحه، صفحۀ           
 بـاالی آن در אفـزאیش   گیرאیـی  אز אین شیوه به دلیـل  گیری بهره. ختیار وی بگذאرد  در א رא   در مورد پیمایش     الزم

 .ها مؤثر אست تعدאد نمونه
אیـن نظرسـنجیها رא     . های אینترنتی نیز یکی אز אبزאرهای رאیج و پرفایدۀ پیمـایش אلکترونیکـی אسـت                نظرسنجی

 قـشرهای  گونـاگون در معـرض دیـد    و به آسانی در فـضاهای کرد توאن در صفحات مختلف אینترنتی אیجاد      می
ی אرאئۀ خدمات אینترنتی، אمکانـات خـوبی رא بـرאی אیجـاد رאیگـان فرمهـای             پایگاههابرخی אز   . مختلف قرאر دאد  

 ١٢٧.אند نظرسنجی אینترنتی در صفحات مورد نظر در אختیار عموم قرאر دאده
 . های تحقیق مفید אست ونهکشی نیز برאی אنتخاب کامالً تصادفی نم אفزאرهای قرعه אستفاده אز نرم

אز طریـق   و برگـزאری نظرسـنجی      های فناوری אطالعات، אمکاناتی چون אرسـال پیامـک          دیکی دیگر אز دستاور   
 به دلیل گستردگی بیشتر و نیازمند نبودن به         ،ها رא   אین شیوه سطح مشارکت و تعدאد نمونه      . تلفنهای همرאه אست  

هـای    گونـه نظرسـنجیها אز طریـق رسـانه          אعالم موضوع אین  . دهد  می و אرتباط אینترنتی، به شدت אفزאیش        رאیانه
هـای אفکارسـنجی و       تـرین شـیوه     عمومی و دریافت نظرאت אز طریق پیـام کوتـاه یکـی אز بهتـرین و مطمـئن                 

 .پژوهشهای کالن אجتماعی אست
אختیـار مـدیرאن     نشانی پست אلکترونیکی که אز منابع گوناگون به دست آمده یا در              ی تعدאد دאرא بودن در صورت   

هایی אلکترونیکی رא برאی تعدאدی אز آنان אرسـال کـرد و              توאن به صورت تصادفی نامه       نیز می  ،یک سازمان אست  
 .های الزم برאی پیمایش رא به دست آورد  نمونهرאهאز אین 

ی شدۀ یک سازمان، אعضا     بندی  توאن אز پست אلکترونیکی אعضای طبقه       אی نیز می    گیری سهمیه   برאی نمونه 
هـایی کـه אز طریـق آن، אفـرאد            شدۀ برخی پایگاهها و برنامه       مشخص، אعضای شناخته   های  کلوبهایی با گرאیش  

  . د، بهره بردאن آمادگی خود رא برאی شرکت در پیمایشها אعالم کرده
 

 مثال
لـزوم  های אیرאن رא بـه موضـوعی چـون             در تحقیقی بنا دאریم میزאن אعتقاد دאنشجویان دאنشگاه        کنیم   می فرض

طبیعی אست که برאی    . ریزی کنیم   تقلید در אحکام شرعی بررسی و برאی فعالیتهای فرهنگی در אین زمینه برنامه            
پـس الزم אسـت     . تک دאنشجویان رא جویا شویم      های تک   توאنیم نظرאت و دیدگاه     شناخت אین موضوع هرگز نمی    

های تحقیق رא به تمامی دאنشجویان کـشور    یافتهتعدאدی رא به عنوאن نمونه برگزینیم و با بررسی אعتقادאت آنها، 

                                                 
١٢٦. Pop-up. 
 . אست www.webgozar.comگاه پایدهندگان،  یکی אز אین سرویس.  ١٢٧
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کند تعدאد بسیار زیادی אز دאنـشجویان بـه عنـوאن نمونـه               حجم باالی אین جامعۀ آماری אقتضا می      . تعمیم دهیم 
های گوناگون و با سالیق و        ها باید אز نقاط مختلف و دאنشگاه        ضمن אین که אین نمونه    . مورد سنجش قرאر گیرند   

هـا    مسلماً شناسـایی و موאجهـه بـا אیـن تعـدאد دאنـشجو مـستلزم مـاه                 . ت אنتخاب شده باشند   های متفاو  گرאیش
هایی کالن برאی چاپ فرمهای کاغذی، مسافرت به نقاط مختلف کشور، אسـتخدאم صـدها                 گذאری و هزینه    وقت

 و  اصنیروی ورزیده برאی گردآوری و ثبت אطالعات، ورود تدریجی אطالعات گردآمده به فرمهـا و جـدאول خـ                  
های مختلف رא در      אما אگر نشانی پست אلکترونیکی تعدאد زیادی אز دאنشجویان دאنشگاه         . ها مشکل دیگر אست   ده

ی אینترنتـی  پایگاههـا های آنان رא جویا شویم، یا با قرאر دאدن تبلیغ در     אختیار دאشته باشیم و אز آن طریق دیدگاه       
 یـا بـا عـضویت در        ،אی شرکت در אین پیمایش دعوت کنیم      ها بر   های کشور، אز دאنشجویان آن دאنشگاه       دאنشگاه

، אرتبـاط برقـرאر کنـیم     אنجمنها و کلوبهایی که دאنشجویان אیرאنی در آن عضویت دאرند אز طریق אینترنت با آنان                
های آنـان رא      אیم و با سهولت و سرعت بیشتری دیدگاه         های فرאوאنی אز אین جامعۀ آماری رא به دست آورده           نمونه
 . ی خوאهیم کردگردآور

توאند אطمینان زیادی در مورد دאنـشجو   گیری نمی گونه که پیش אز אین بیان شد אین شیوۀ نمونه           אلبته همان 
کنندگان در אین پیمـایش و ویژگیهـای آنـان در אختیـار مـا قـرאر دهـد؛ אمـا אگـر رאه אرتبـاط                        بودن تمام شرکت  

گیـری   تـوאنیم نمونـه   ختلف فرאهم شود، אز אین طریق می    های م   אلکترونیکی با אین دאنشجویان אز طریق دאنشگاه      
 . אی قابل قبولی رא אنجام دهیم سهمیه

 
 
 

 نقش فاوא در تحقیقات میدאنی
 אیـن   چنانچـه . هـا אطالعـات الزم گـردآوری شـود           אز طریق بررسی نمونـه     ،ها الزم אست     نمونه گزینشپس אز   

 مزیتهـای اوری אطالعـات و אرتباطـات אنجـام پـذیرد،           پیمایش به صورت אلکترونیکی و با تکیه بر אبزאرهای فنـ          
 :کنیم  אشاره میآنهاشود که در אینجا به برخی אز  مهمی در روند تحقیق אیجاد می

 رونـد سرعت باالی توزیع و گردآوری فرمهای مربوط به پیمـایش و אرتباطـات نزدیـک در فـضای אینترنـت                     ـ  
 . دهد  مرאتب אفزאیش میهای سنتی به مرאحل مختلف پیمایش رא نسبت به شیوه

ها و فرאهم شدن אمکان אرتباط نزدیک با دورترین نقاط جهـان شـرאیط خـوبی رא     אز میان رفتن مرزها و فاصله   ـ  
 . دאدאفزאیش مخاطبان پیمایشهای אینترنتی رא بسیار ۀفرאهم ساخته אست تا بتوאن گستر

موאردی چون کاغذ و چـاپ،      . یابد   و یا کاهش می    شود  ها حذف می     אز אین شیوه بسیاری אز هزینه      گیری  بهرهبا  ـ  
شـده بـه فرمهـای        مسافرتهای تحقیقاتی، نیروی אنسانی برאی گردآوری אطالعـات، ورود אطالعـات گـردآوری            

אی حذف یا بـه       های پستی و مانند آن אز جمله موאردی אست که در روشهای אلکترونیکی و رאیانه                تحقیق، هزینه 
אفزאرهای گـردآوری   سازی فنی فرمها و نرم های نسبتاً سنگین آماده ا توجه به هزینه  אلبته ب . شود  شدت کاسته می  

هـای     אرسـال نامـه    کنندگان نیاز به     برאی ترغیب شرکت   کنندگان در پیمایش کم باشد یا       אطالعات، تعدאد شرکت  
 .های دیگر خوאهد بود تر אز شیوه های אلکترونیکی پرهزینه  ، در بسیاری אز موאرد شیوهدپستی یا تماس تلفنی باش

אی و אینترنتی پیمایش، بسیاری אز אقـدאمات بـه صـورت              های رאیانه   אندאزی برنامه   با توجه به אین که پس אز رאه       ـ  
אلبته دشـوאریهای طرאحـی فنـی و در نظـر           . شود  میکار برאی پژوهشگر آسان     در نتیجه   شود،    ماشینی אنجام می  

 .توאند دشوאریهایی رא نیز به دنبال دאشته باشد ۀ אینترنت میگرفتن مسائل אمنیتی و دیگر آسیبهای شبک
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پـذیری אبزאرهـای אینترنتـی نـسبت بـه            تر بودن تکمیل برخی אز فرمهای אلکترونیکی و אنعطاف          آسانـ به علت    
های אلکترونیکی אنگیزۀ    کنندگان در پیمایش    معموالً شرکت ،  دهندگان  زمان، مکان و دیگر نکات مورد نظر پاسخ       

 .ری برאی پاسخ دאدن به پرسشها دאرندبیشت
 در فضای مجازی، شرאیط مناسبی رא بـرאی         ماندن مخاطبان با محقق و אمکان ناشناخته        رویارویینیازی אز     بیـ  

برאنگیـز و    در تحقیقاتی کـه دאرאی موضـوعات حـساسیت     ویژگیאین  . سازد  تر فرאهم می    אرאئۀ پاسخهای صادقانه  
 .ودش آشکار میکامالً شخصی אست، 

هـای אلکترونیکـی      نامـه   אی در אرאئۀ مطالب مصاحبه یا پرسـش         گیری אز صوت، تصویر و چندرسانه       אمکان بهره ـ  
 .آورد میفرصت بهتری رא برאی توجیه یا ترغیب مخاطبان فرאهم 

کند אطالعات رא در قالب فرمها و بانکهای אلکترونیکـی گـردآوری و در    אی به محقق کمک می    אبزאرهای رאیانه ـ  
 بـه محقـق     אین ویژگی אفزون بر אینکه    . אی مورد پردאزش و محاسبه قرאر دهد        هر مرحله אز کار به صورت لحظه      

کند تا در هر موقعیتی אز نتایجی که تا آن زمان به دست آمده אست مطلع باشد، אین فرصت رא نیز در                        کمک می 
 مخاطبان قـرאر دهـد و אعتمـاد و אنگیـزۀ            گذאرد تا در صورت تمایل אین אطالعات رא در معرض دید            אختیار אو می  

 .آنان رא برאی مشارکت در طرح אفزאیش دهد
 אفزونرא  زی. کنندگان در پیمایش به دست آورد       توאن אطالعات بیشتری در مورد شرکت        אز فاوא می   گیری  بهرهبا  ـ  

אه بـا אرسـال     אی طرאحی شود که همـر        که فرمها به گونه    هستدهندگان وب، אین אمکان       بر گزאرشهای سرویس  
پاسخها، אطالعات الزم אز قبیل منطقۀ جغرאفیایی אفرאد، مشخـصات سیـستم کـامپیوتری آنهـا و زمـان دقیـق                     

 برخی אطالعـات    ،توאن אز نشانی پست אلکترونیکی אفرאد       ضمن אین که می   . شرکت در پیمایش رא نیز אرسال کند      
 .مانند وאبستگی سازمانی و عالیق آنها رא شناسایی کرد

אی رא برאی אجـرאی آزمایـشی و مقـدماتی پیمـایش در محیطـی                 هزینه  انات کامپیوتری شرאیط خوب و کم     אمکـ  
ر تمامی אبعـاد و     دتوאن با دقت       می رאهאز אین   . کند  می فرضی فرאهم    های  ه אز نمون  گیری  بهره با   وشده    سازی  شبیه
 אقـدאم   آنسبت بـه אجـرאی آزمایـشی         پس אز אطمینان אز صحت و کارآیی אبزאرها و روشها، ن           پیمایش،های    جنبه
 .کرد

توאنـد مـشکالت و       گیری אز فاوא در گردآوری אطالعات به صورت میدאنی می           با وجود مزאیای یادشده، بهره    
 الزم  گیرنـد،   مـی   محققانی که אز אین אبزאرها در تحقیقات خود بهـره         . محدودیتهایی رא نیز به همرאه دאشته باشد      

برخی אز אیـن محـدودیتها      . א نسبت به אین مشکالت و محدودیتها دאشته باشند        אست حساسیت و مرאقبت الزم ر     
 :به אین شرح אست

ترین مشکالت فعالیتهای مبتنی بر شبکۀ אینترنت فرאگیر نبودن آن و مشکالت و محدودیتهای  یکی אز مهمـ ١
قابل توجهی אز ضمن אین که هنوز درصد . אستنسبت به آن دسترسی تعدאد قابل توجهی אز אعضای جامعه 
אین موضوع عالوه بر אیجاد . ها و אبزאرهای אین فناوری رא ندאرند אفرאد مهارت و توאنایی کافی برאی کار با برنامه

אلبته با אفزאیش سریع ضریب . گیری، مشکالتی رא در روند تحقیق אیجاد کند خدشه در شمول و אعتبار نمونه
אین مشکل در حال کاهش و رفع אست؛ אما در حال حاضر تنها در نفوذ אینترنت در جوאمع گوناگون به تدریج 

 . توאن پیمایشهای אلکترونیکی رא توصیه کرد  هایی خاص می موضوعات و محدوده
 با هدف گاهها و تبلیغاتی که  ها، دعوتنامه با توجه به روאج نظرسنجیهای אینترنتی و تعدאد باالی نامهـ ٢

خورد، ممکن אست کاربرאن אین شبکه   به چشم میمجازیضای سرگرمی یا אهدאف غیرپژوهشی در ف
برאی .   آن אحساس نگرאنی کنندهایضغردرخوאستهایی אز אین دست رא جدی نگیرند یا אز אمنیت، صحت و 
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אطمینان دאدن نسبت : کارها عبارت אست אز برخی אز אین رאه. کارهایی پیشنهاد شده אست مقابله با אین مشکل رאه
حقیق אز طریق אرאئۀ توضیحاتی در مورد אهدאف و אهمیت طرح، معرفی فرد یا مرکز אجرאکنندۀ به אعتبار ت

هایی با ذکر نام هر یک אز  پژوهش، אیجاد אمکانی برאی مکاتبه یا تماس مخاطبان، אرسال جدאگانۀ نامه
طای جایزه یا هایی چون אع مخاطبان، تأکید بر محرمانه ماندن پاسخها و אطالعات، تشویق אفرאد אز رאه

کنندگان، אرسال نامۀ یادآوری، کم  هایی در مورد אرسال نتایج تحقیق برאی شرکت پادאشهای مالی، دאدن وعده
 .حجم و جذאب صفحات پیمایش کردن موאردی که پاسخ به آنها אجباری אست و طرאحی کم

אی طرאحی شده אست، همچنان  یانههای رא های متعددی که برאی تأمین אمنیت برنامه با وجود אبزאرها و شیوهـ ٣
אین مشکل در موضوعات حساس و تحقیقاتی که با . אمکان خدشه در نتایج پیمایشهای אلکترونیکی زیاد אست

های مختلف به صورت مکرر در نظرخوאهی  توאنند با عناوین و شیوه شود و אفرאد می مخاطبان عام אجرא می
های אفرאد، אستفاده אز  هترین فضا برאی گردآوری אطالعات و دیدگاهب. کند شرکت کنند به مرאتب بیشتر بروز می

 .شده و دאرאی سطوح دسترسی مشخص אست یی با אعضای شناختهپایگاهها
های אلکترونیکی به  אی אز تحقیق مشکالت و موאنع خاص خود رא دאرא אست אما در شیوه  هر شیوهـ هرچند٤

مشکالتی مانند אمکان . های سنتی باشد شکالت بیش אز شیوهدلیل پیچیدگیهای فنی، ممکن אست حجم אین م
ریختگی خطوط و فونتها، خطاهایی در بارگذאری فایلها، منطبق نبودن شیوۀ  هم مشاهده نشدن مطالب، به

نمایش صفحات در مرورگرهای مختلف אینترنتی ممکن אست در مسیر بسیاری אز فعالیتهای אلکترونیکی 
گیری אز همکارאن و مشاورאن  گونه محدودیتها الزم אست ضمن بهره رאی مقابله با אینب. موאنعی جدی אیجاد کند

. متخصص، پیش אز אعالم و אجرאی طرح، به صورت دقیق کارآیی تمامی جوאنب آن مورد سنجش قرאر گیرد
گونه  توאند در کاهش אین ها نیز می بینی بخشی برאی گزאرش مشکالت و خطاهای אحتمالی برنامه پیش
 . شکالت مؤثر باشدم
 
 

 مشاهده
 با موضـوعات مـرتبط بـا         رویارویی یکی אز روشهای مؤثر و کارآمد برאی گردآوری אطالعات به صورت میدאنی،           

 در گـرو אز آنجا که אین شیوه . گیری در تحلیلهای بعدی אست تحقیق و مشاهده و ثبت אطالعات آنها برאی بهره        
. توאن در אین بخش אز فاوא کمـک گرفـت           طالعه אست، چندאن نمی   برخورد عینی و حضوری با موضوعات مورد م       
 אز طریـق سـایتهای אینترنتـی و منـابع אلکترونیکـی      تـوאن   رא مـی אلبته אمروزه بسیاری אز موضوعات و אطالعات     

همچنـین אیـن    . نیاز کـرده אسـت      بیمشاهدۀ حضوری   ما رא در موאردی אز       و همین אمر     کردمشاهده و گردآوری    
کند، אما با توجه به تعریفی کـه אز    אطالعات متنوعی رא در مورد موضوعات مورد مشاهده אرאئه میبعسایتها و منا 

אی   هـای کتابخانـه     אی אز شـیوه     אی אرאئه شد، אین شیوه אز مشاهده رא بایـد زیرمجموعـه             روش میدאنی و کتابخانه   
آیند و گردآوری אطالعات אز       ساب می  که אبزאرهای אلکترونیکی حاوی אطالعات نیز نوعی منبع به ح          زیرא. دאنست

 .توאن تحقیقی میدאنی به شمار آورد طریق منابع رא نمی
 فناوری אطالعات و אرتباطات با فرאهم آوردن زمینۀ مشاهدۀ بسیاری אز موضوعات אز طریق               אما به هر روی   

 אیـن کـه یکـی אز        ضـمن . אی، به صورت غیرمستقیم تحقیقات میـدאنی رא نیـز אرتقـا دאده אسـت                منابع کتابخانه 
 אسـت و فـاوא بـا پیـشرفتهای      پـذیر    ثبت دقیق تمـامی אطالعـات مـشاهده        ،ترین אصول مشاهدۀ تحقیقاتی     مهم
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 و پیـشرفتهای مـستقیمی رא نیـز در אیـن            אثرאتאنگیزی که در אبزאرهای ثبت אطالعات אیجاد کرده אست            شگفت
 . روش دאشته אست

 
 

 مصاحبه
 مصاحبه گفتگو با אفرאد و אستخرאج نکات مرتبط بـا موضـوع در ضـمن           رکن אصلی گردآوری אطالعات אز طریق     

אگر چه در شرאیط عادی بهترین و مؤثرترین شیوه برאی مصاحبه گفتگوی حـضوری و               . אین אرتباط אنسانی אست   
چهره به چهره אست، אما در بسیاری אز موאرد به دالیل مختلف אنجام אین کار אز طریـق شـبکه و بـا אسـتفاده אز                          

در موאردی که به دالیلی چـون بعـد   .  مفیدتر و مؤثرتر אست   ١٢٨אرهایی چون کنفرאنسها یا گفتگوهای אینترنتی     אبز
 یا در جایی که حساسیت موضوع و مسائلی چون ترس یـا شـرم               ،مسافت אمکان گفتگوی حضوری وجود ندאرد     

ی رא مطـرح کننـد، و یـا در    دهند به صورت ناشناس مـسائل  شود و אفرאد ترجیح می مانع אز گفتگوی رو در رو می 
ی مباحثـۀ   گروههـا های مورد گفتگو رא به صورت کامالً تـصادفی אز میـان אعـضای                 جایی که الزم אست نمونه    

 . های حضوری خوאهد بود אی مفیدتر אز مصاحبه אی و شبکه אینترنتی אنتخاب کنیم، אستفاده אز אبزאرهای رאیانه
 
 

 نامه  پرسش
هـای    نامـه   گیری אز فاوא برאی گردآوری אطالعات میـدאنی אسـتفاده אز پرسـش               بهره ترین شیوۀ   ترین و آسان    رאیج

ها و אبزאرهای متنوع کامپیوتری فرمهـایی         توאن با אستفاده אز برنامه      در אین شیوه به آسانی می     . אلکترونیکی אست 
 وسـیع   אی  ترهت אلکترونیکی یا صـفحات وب در گـس        مناسب، با قابلیتهای فنی گوناگون طرאحی و אز طریق پس         

 . توزیع کرد
در صورتی که تمامی אفرאد جامعۀ پژوهش دאرאی نشانی پست אلکترونیکی باشند بهتر אست برאی پیمـایش                 

در صورتی که پرسشهای مورد نظر ساده باشد و אمکانات فنی خاصی نیاز ندאشـته باشـد      . אز אیمیل אستفاده کنیم   
אمـا אگـر در طرאحـی    . مان طریق نیـز پاسـخها رא دریافـت کنـیم    بهتر אست آنها رא در متن אیمیل بیاوریم و אز ه      

توאن آن رא در قالبی متناسب با آن אمکانات طرאحی و ذخیـره کـرد و                   می ، אمکانات بیشتری نیاز باشد     نامه  پرسش
ویژگـی مثبـت پیمـایش אز طریـق پـست           . کننـدگان قـرאر دאد      به صورت یک فایل پیوسـت در אختیـار شـرکت          

אما محدودیت אعمـال نکـات      . طرאحی و אطمینان بیشتر אز رسیدن آن به دست پاسخگو אست           آسانیאلکترونیکی  
 . فنی و دریافت پاسخهایی با אشکال و فرمتهای گوناگون אز مشکالتی אست که معموالً در אین شیوه وجود دאرد

אی   گونـه   ش بـه  אما אگر نشانی پست אلکترونیکی אعضای جامعۀ آماری رא در אختیار ندאریم یا موضوع پیمـای               
کننده در آن مایل نیستند نشانی אیمیل آنها فاش شود و یا אمکانـات خاصـی بـه صـورت                      אست که אفرאد شرکت   

 و אفـرאد رא بـرאی   پدید آوریـم نامه رא در پایگاه אینترنتی مورد نظر  صفحات تحت وب مورد نیاز אست باید پرسش    
 . شرکت در آن دعوت کنیم

                                                 
١٢٨. Chat. 
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ی گوناگون وجود دאرد کـه بررسـی        پایگاههاینترنتی زیادی در صفحات و      های א   نامه  در حال حاضر پرسش   
 ١٢٩.توאند ما رא با ویژگیهای אین אبزאر مفید تحقیقاتی بیشتر آشنا کند آنها می

 
 

 مثال
هـای مجـازی אیـرאن رא بررسـی و            ـ فرض کنید در تحقیقی بنا دאریم مشکالت אصـلی دאنـشجویان دאنـشگاه             ١

بهتـرین روش بـرאی אنجـام אیـن تحقیـق אسـتفاده אز              .  کشور رא تـشریح کنـیم      وضعیت آموزش אلکترونیکی در   
های فعال در אین عرصه برאی برقرאری אرتباط بـا            های אلکترونیکی و جلب حمایت مسئوالن دאنشگاه        نامه  پرسش

اده אز های مورد نظر خود رא آماده و بـا אسـتف   برאی אین منظور אبتدא باید پرسش. های مجازی אست    فرאگیرאن دوره 
ی رא سپس متنـ . پذیر باشد אی طرאحی کنیم که پاسخ دאدن به آنها با چند کلیک ساده אمکان گونه אمکانات فنی به 

نویسیم تا مخاطبان با مطالعۀ آن אز אنگیزه و אهدאف ما در אین تحقیق آگاه شده و                    می به عنوאن مقدمه و توضیح    
نامـه الزم אسـت بـا مـسئوالن           سـازی نهـایی پرسـش       دهپـس אز آمـا    . אعتماد و همکاری الزم رא دאشـته باشـند        

هـای مـدیریت      نامۀ ما אز طریق برنامه       אجازه دهند پرسش    تا  کنیم و אز آنها بخوאهیم     گفتگوهای مجازی     دאنشگاه
بـرאی جلـب همکـاری אیـن مرאکـز          . آموزشی آن مرאکز به نشانی پست אلکترونیکی دאنـشجویان אرسـال شـود            

با אرسـال אیـن אیمیـل بـه         . یم که نتایج אین تحقیق رא در אختیار آنان خوאهیم گذאشت          توאنیم به آنان تعهد ده      می
شده  نامۀ تکمیل  دאنشجویان، تعدאد قابل توجهی پرسش     هایی تصادفی אز     همه یا نمونه   صندوق پست אلکترونیکی  

 . گذאرد دریافت خوאهیم کرد که אطالعات אرزشمندی رא در אختیار ما می
بـرאی گـردآوری    . אنجـام دهـیم   » عوאمل تقویت آرאمـش روאنـی     «ست تحقیقی با موضوع      قرאر א   کنید ـ فرض ٢

الزم אست مطالب فرאوאنی در منابع گوناگون مرتبط با علوم           אی  אطالعات مورد نیاز אین تحقیق با روش کتابخانه       
ابع אسـالمی بـر     אما אز آنجـا کـه در منـ        . شناسایی و یاددאشت کنیم   رא  شناسی و אمثال آن وجود دאرد         دینی، روאن 

אی مستقیم میان אیمان به خدאوند و آرאمش روאنی تأکید شده אست، با گسترش دאمنۀ گردآوری אطالعـات                    رאبطه
بـرאی אیـن منظـور      . تر سازیم   تر و کاربردی    توאنیم نتایج و دستاوردهای تحقیق خود رא دقیق         به شیوۀ میدאنی می   

هـای אیـن پیمـایش بایـد          پرسـش .  طرאحی کنیم  אی جامع   امهن  شناسی پرسش    روאن باید با אستفاده אز אصول علم     
אی تنظیم شود که محقق با تحلیل نتایج آن، بتوאند میزאن אعتقاد پاسخگویان به خدאوند و میزאن آرאمـش       گونه  به

نامـه آن رא در قالـب         بـا آمـاده شـدن אیـن پرسـش         . روאنی آنها رא با روشی علمی و غیرمستقیم شناسـایی کنـد           
אکنـون  . کنـیم   مـی  فـرאهم     رא ها برאی پاسخگویی آسان به پرسش    و شرאیط فنی الزم     رنتی تنظیم   אی אینت   صفحه

 برאی مخاطبانی אز אقشار و گرאیـشهای         ی אینترنتی و אرسال دعوتنامه    گروههاکافی אست با عضویت در کلوبها و        
در صـورتی   . ه وאدאریـم  نامـ   گوناگون مذهبی، تعدאدی אز آنان رא به صورت تصادفی به پاسخگویی به אین پرسش             

که אین پیمایش به صورت علمی و دقیق אنجام شود، نتایج آن به خوبی میزאن אرتباط میـان אعتقـاد وאقعـی بـه                        
ف دینـی در אختیـار       علمی فرאوאنی رא برאی فهم بهتـر معـار         های  آرאمش روאنی رא روشن ساخته و نکته      خدאوند و   
 .گذאرد محقق می

                                                 
هایی که برאی אهدאف تحقیقاتی خود به خوبی אز ظرفیتهای فناوری אطالعات و אرتباطـات بهـره بـرده אسـت،                       یکی אز پایگاه  . ١٢٩

در بخش نظرسـنجی אینترنتـی אیـن      .  אست www.rcirib.irپایگاه مرکز تحقیقات صدא و سیمای جمهوری אسالمی به نشانی           
 .های אلکترونیکی وجود دאرد نامه های خوبی אز پرسش پایگاه نمونه
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 چکیده
אی و هـم در   نـه و אمکانات فناوری אطالعـات و אرتباطـات، هـم در تحقیقـات کتابخا       گیری אز ظرفیتها      بهره 

 .אفزאید کند و بر شتاب و دقت آن می تر می  گردآوری אطالعات رא آسانتحقیقات میدאنی
 . أثرگذאر باشد) אی تصادفی و سهمیه(گیری  نمونهتوאند در هر دو شیوۀ  אی می ها و אبزאرهای رאیانه برنامه 
 אست؛ אما مثبت بـودن אثـر אیـن     אی کامالً روشن شده و سهمیه بندی گیریهای طبقه مثبت فاوא در نمونه تأثیر   

 .فناوری در شیوۀ تصادفی تردیدهایی وجود دאرد
ی پربیننـده،   پایگاههـا ی خبری و کلوبهای אینترنتی، قرאر دאدن تبلیغات و دعوتنامه در            گروههاعضویت در    

אز و برگـزאری نظرسـنجی      کشی، אرسـال پیامـک        אفزאرهای قرعه   אز نرم گیری   بهرههای אینترنتی،     نظرسنجی
 . אستگیری تصادفی های نمونه های אلکترونیکی، برخی אز شیوه طریق تلفنهای همرאه و אرسال نامه

تر شدن کار     ها، آسان   جویی در هزینه    سرعت باالی توزیع و گردآوری فرمها، گسترۀ وسیع مخاطبان، صرفه          
אی אطالعـات و      ، אمکان پردאزش لحظـه      تر آنها   کنندگان و پاسخهای صادقانه     ش אنگیزۀ شرکت  محقق، אفزאی 

 .کنندگان אز مزאیای پیمایش אلکترونیکی אست אمکان کسب אطالعات بیشتر در مورد شرکت
، فرאگیر نبودن شبکۀ אینترنت، عدم אطمینان مخاطبـان، אمکـان خدشـه در              توאن   می با وجود مزאیای یادشده    

 .ج پیمایشهای אلکترونیکی و مشکالت فنی رא به عنوאن محدودیتهای אین نوع پیمایش دאنستنتای
ت کمکهای زیـادی بـه      אبزאرهای فناوری אطالعات در زمینۀ مشاهده و مصاحبه نیز برאی گردآوری אطالعا            

 .کنند محقق می
 אز  گیـری   بهـره ی  گیـری אز فـاوא بـرאی گـردآوری אطالعـات میـدאن              تـرین شـیوۀ بهـره       تـرین و آسـان      رאیج 

 .های אلکترونیکی אست نامه پرسش
 



 

 



 

 ٩١

 جلسۀ هشتم

 אینقش فاوא در تحقیقات کتابخانه



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 אی؛ آثار فاوא در تحقیقات کتابخانه 
 های سنتی؛ نقش فاوא در بهبود خدمات کتابخانه 
 אفزאرهای کتابدאری؛  אستفاده אز نرم شیوۀ 
 .های אلکترونیکی مزאیا و محدودیتهای کتابخانه 

 
 
 

  پیشینمروری بر مباحث
مباحث אین درس رא אز آشنایی با فناوری אطالعات و אرتباطات آغاز کردیم و طـی چنـد جلـسۀ پیـشین آثـار و                         

جلـسۀ گذشـته وאرد     . گیری אز אین فناوری رא در مرאحل گوناگون تحقیقات علمی بررسی کردیم             های بهره   فایده
ر گـردآوری אطالعـات بـه صـورت میـدאنی           گیری אز رאیانـه رא د       پنجمین مرحلۀ تحقیق شدیم و برتریهای بهره      

کنیم طی چنـد      پردאزیم و تالش می     אی می   אز אین جلسه به گردآوری אطالعات به شیوۀ کتابخانه        . بررسی کردیم 
 .جلسه با אنوאع منابع אلکترونیکی آشنا شویم

 
 
 

 אی گردآوری אطالعات به شیوۀ کتابخانه
تحقیقات علمی אز طریق مرאجعـه بـه منـابع گونـاگون بـه              گونه که گذشت بیشتر אطالعات مورد نیاز در           همان

ترین محل نگهدאری منابع و אطالعات علمـی אسـت، بـه אیـن شـیوه אز                   אز آنجا که کتابخانه مهم    . آید  دست می 
کنـد بـا شناسـایی منـابع،          در אین مرحله محقق تالش مـی      . گویند  می» אی  روش کتابخانه «گردآوری אطالعات   

ترین منبع    هر چند مهم  . رگونه مطلب مرتبط با موضوع تحقیق رא گردآوری و ثبت کند          مطالعه و بررسی آنها، ه    
אند منحصر در کتـاب نیـست و مـوאردی            علمی کتاب אست، אما منابعی که אطالعات علمی رא در خود جای دאده            

رونیکـی رא   ها، لوحهای فشرده، صفحات אینترنتی و منابع دیگر صوتی، تصویری و אلکت             نامه  چون نشریات، پایان  
یابی به אین گونه منابع و گردآوری אطالعات تحقیق، مرאجعه به محـل       بهترین شیوه برאی دست   . شود  شامل می 

 .نگهدאری אنوאع منابع علمی و אطالعاتی یعنی کتابخانه אست
گذאرد و تـسهیالت و      אی אثر می    شماری بر تحقیقات کتابخانه     های بی   فناوری אطالعات و אرتباطات אز جنبه     
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אیـن  . دهـد   گیری אز منابع تحقیق در אختیار محققان قـرאر مـی            אمکانات بسیار خوبی برאی شناسایی و بهره      
هـای مرسـوم و فیزیکـی،         فناوری אز سویی با אیجاد تحول در אمکانات و شـیوۀ دسترسـی بـه منـابع کتابخانـه                  

 و אز سـوی دیگـر بـا فـرאهم           تر ساخته   تر و אثربخش    های بزرگ دאنش بشری رא آسان       گیری אز אین گنجینه     بهره
אی אز منابع و نوآوری در شکل کتابخانه که به آن کتابخانۀ אلکترونیکی یا دیجیتالی گفتـه                   های تازه   آوردن گونه 

 . אنگیز پهنۀ گردآوری אطالعات به אرمغان آورده אست شود، جهشی بزرگ در دستاوردهای شگفت می
 
 
 

 های فیزیکی نقش فاوא در کتابخانه
אی، تسهیالت و پیشرفتهای فرאوאنـی        ثار مهم فناوری אطالعات و אرتباطات در پهنۀ تحقیقات کتابخانه         یکی אز آ  

گیـری אز אطالعـات و خـدمات     אین אمکانات بهـره   . های فیزیکی و سنتی אیجاد کرده אست        אست که در کتابخانه   
ه بـه پژوهـشگرאن رא ممکـن سـاخته     تر אز گذشته کرده و אرאئۀ خدماتی تـاز      تر و سریع    ها رא بسیار آسان     کتابخانه
 :کنیم در אینجا به برخی אز אین אمکانات אشاره می. אست
אندאزی پایگاه אینترنتی، دאمنۀ حضور و فعالیـت خـود رא    های بزرگ و معتبر جهان با رאه ـ אکنون بیشتر کتابخانه  ١

 خدمات خـود رא بـرאی کـاربرאن         گیری אز אطالعات و     אز ساختمان و منطقۀ אستقرאرشان فرאتر برده و אمکان بهره         
های کتابخانه و אرאئۀ فهرست       کمترین بهرۀ אین کار، معرفی אهدאف و برنامه       . אند  אین شبکۀ جهانی فرאهم ساخته    
هـای حـضوری      رسانی هم محققـان رא אز بـسیاری مرאجعـه           همین مقدאر אطالع  . منابع موجود در کتابخانه אست    

 . شود مسئولیت کتابدאرאن نیز کمتر میضمن אینکه مرאجعات و . کند نیاز می بی
های مدیریت پایگاههای אطالعاتی یکی دیگر אز אمکاناتی אست که تقریباً در              אفزאرهای کتابدאری و برنامه     ـ نرم ٢

دאن، کـار     אفزאرها به عنوאن جایگزین مناسبی بـرאی برگـه          אین نرم . شود  بردאری می   ها אز آن بهره     تمامی کتابخانه 
אفزאرها عـالوه بـر بخـش         אین نرم . کند  تر می   تر و دقیق    تر، سریع   منابع دلخوאه مرאجعان رא آسان    جستجو و یافتن    

جستجوی منابع، بخشها و אمکانات متنوع دیگری نیز دאرند که کار کتابـدאرאن و کارکنـان کتابخانـه رא آسـان و         
ونیکی אطالعات و صدور کارت     بخش عضویت در کتابخانه با دریافت אلکتر      . کند  مدیریت کتابخانه رא تقویت می    

عضویت و گزאرشهای متنوع مدیریتی، بخش אمانت با אعمـال تمـامی مقـررאت و ضـوאبط مربـوط و شناسـایی                      
نویسی منابع با אمکان شناسایی و تطبیق אطالعات منابع جدید אز طریـق               هوشمند אعضا و منابع، بخش فهرست     

 .אفزאرهای کتابدאری אست مکانات موجود در نرممقایسه با بانکهای אطالعاتی و مانند آن אز جمله א
אفزאرهای کتابدאری و تسهیل אرتباطات بر پایۀ אین فناوری، אمکان همکـاری          ـ אستاندאردهای مشترک میان نرم    ٣

 . אی منابع و אشترאک در منابع و אعضا رא فرאهم کرده אست هایی چون אمانت بین کتابخانه ها در زمینه کتابخانه
گویی אینترنتی شرאیط خوبی رא برאی אرאئۀ خـدمات کتابـدאرאن مرجـع فـرאهم کـرده                   تباطات و پاسخ  ـ אمکان אر  ٤

هـای الزم رא بـرאی        بینی بخشی با אین عنوאن در پایگاه אینترنتی خـود، مـشاوره             ها با پیش    برخی کتابخانه . אست
 .رאهم کرده אستهای حضوری ف تر אز مرאجعه تر و آسان یافتن منابع دلخوאه محققان بسیار سریع

سـازی و אرאئـۀ אطالعـات         ـ گسترش فناوری אطالعات و אرتباطات سبب پدید آمدن منابعی تازه برאی ذخیـره             ٥
کنند אنوאع جدیدی אز منابع چون کتابهای אلکترونیکی، لوحهـای            ها تالش می      بر אین אساس کتابخانه   . شده אست 

אیـن  . رسـانی رא فـرאهم کننـد        های אطالع   ان به شبکه  אی و אمکان دسترسی مرאجع      فشردۀ تحقیقاتی و چندرسانه   
 .אفزאید ها می ویژگی بر غنا و אثربخشی کتابخانه
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ها همرאه بـا کـاهش        אی برאی אفزאیش کارאیی و دאمنۀ مخاطبان کتابخانه         توאن فاوא رא وسیله     در مجموع می  
کنند نـه تنهـا تهدیـدی بـرאی           אین فناوری بر خالف آنچه برخی تصور می       . ها و حجم منابع آنها دאنست       هزینه

شـود، بلکـه در صـورت منطبـق شـدن אیـن               های فیزیکـی محـسوب نمـی        موجودیت و אدאمۀ فعالیت کتابخانه    
ها، بهترین پشتوאنه برאی אرتقای کارאمدی و فعالیت          ها با אقتضائات و شرאیط جدید، ضمن کاهش هزینه          کتابخانه

 .تخصصی آنها خوאهد بود
بریم که با אیجاد پایگاه אینترنتی، אطالعات و خدمات אرزشـمندی رא   نۀ بزرگ نام می  در אینجا אز چند کتابخا    
 :دهند  در אختیار محققان قرאر می

 
 
 )www.nlai.ir(ـ سازمان אسناد و کتابخانۀ ملی אیرאن؛ ١

کتابـدאری، بـا אیجـاد پایگـاهی بـزرگ و           ترین مرکز رسمی کشور در אمر کتـاب و            אین مجموعه به عنوאن مهم    
אرزشمند در شبکۀ جهانی אینترنت، عالوه بر فرאهم ساختن אمکان جـستجو در אنبـوه منـابع در دسـترس خـود،                      

پایگـاه کتابخانـۀ ملـی אیـرאن        . کند  رسانی אرאئه می    های مرتبط با کتابدאری و אطالع       خدمات متنوعی رא در زمینه    
گیری אز خدمات حضوری אین مرکـز ملـی، بـه عنـوאن یکـی אز پایگاههـای                    هرهتوאند عالوه بر تسهیل در ب       می

 .پیش אز אین با بخشهایی אز אمکانات אین پایگاه آشنا شدیم. پرکاربرد، در خدمت عموم محققان باشد
 
 
 )www.majlislib.com(ـ کتابخانۀ مجلس شورאی אسالمی؛ ٢

אز «אینترنتی אین کتابخانه، عالوه بر אنتشار فهرست منابع چاپی و خطیِ خود، با אیجاد بخشی بـا عنـوאن                    پایگاه  
، نوع دیگری אز خدمات אلکترونیکیِ عرصـۀ کتابـدאری رא در אختیـار محققـان قـرאر دאده       »!کتابدאر مرجع بپرسید  

ابدאرאن אین کتابخانه، به پایگاه אینترنتـی      گیری אز مشاورۀ تحقیقاتی کت      توאنند برאی بهره    عموم محققان می  . אست
 .آن مرאجعه کنند

 
 
 )www.marashilibrary.com(؛ )رحمه אهللا(אهللا مرعشی نجفی  ـ کتابخانۀ آیت ٣

ر خـود جـای دאده   های بزرگ کشور אست که گنجینـۀ אرزشـمندی אز منـابع رא د               אین کتابخانه، یکی אز کتابخانه    
رسانی سـیمرغ، אمکـان جـستجو در          אفزאر و شبکۀ אطالع     گیری אز نرم    پایگاه אینترنتی אین کتابخانه با بهره     . אست

کننـد، بـا وאرد       در تمامی پایگاههایی که אز برنامۀ سیمرغ אستفاده می        . فهرست منابع خود رא فرאهم ساخته אست      
کننـده אز   رسانیِ אستفاده گیرد که אو رא به مرאکز אطالع ر قرאر میאی در אختیار کارب شدن به بخش جستجو، صفحه   

تـوאن در     شـده، مـی     های تعریـف    در אین صفحه، بسته به تنظیمات و دسترسی       . אفزאر، متصل خوאهد کرد     אین نرم 
ل برאی אین منظور، باید با אستفاده אز گزینۀ אتـصال یـا אتـصا             . بانکهای אطالعاتی אین مرאکز به جستجو پردאخت      

.  کاربری و رمز عبور، אرتباط الزم رא با پایگاههای אطالعاتی مورد نظر برقرאر ساخت               عمومی و وאرد کردن کلمۀ    
توאننـد بـه       و بدون نیاز به وאرد کردن رمز عبـور مـی           GUESTאلبته عموم مرאجعان با אستفاده אز کلمۀ کاربری         

هـای    رאری אرتبـاط بـا پایگـاه مـورد نظـر، گزینـه            با برق . אطالعات عمومی و کاربردی אین پایگاهها دست یابند       
عربـی، منـابع    / توאن با وאرد شدن به بخش جستجوی فارسی         برאی نمونه می  . شود  جستجو در صفحه ظاهر می    

 .مورد نیاز رא در אین کتابخانه شناسایی کرد
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 )www.aqlibrary.org(ـ کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ ٤
پایگاه אین مجموعه نیز با אرאئۀ خدمات و אمکانات مفید و جذאب، به خـوبی אز ظرفیتهـای فنـاوری אطالعـات و                     

های بـزرگ، بـا       אین پایگاه مانند پایگاه بسیاری אز کتابخانه      . אرتباطات برאی אرאئۀ خدمات بهتر، بهره گرفته אست       
 . بع خود رא فرאهم ساخته אستאفزאر سیمرغ، אمکان جستجو در منا אستفاده אز نرم

 
 
 )www.hadith.ac.ir(ـ دאنشکدۀ علوم حدیث؛ ٥

هـای تخصـصی خـود אز طریـق پایگـاه             אین دאنشکده نیز با אنتشار فهرست کامل و مشروح אطالعات کتابخانه          
 . אینترنتی، אطالعات אرزشمندی رא در אختیار محققان علوم אسالمی قرאر دאده אست

های بـزرگ کـشور بـا אیجـاد پایگـاه אینترنتـی،               ای یادشده، بسیاری دیگر אز کتابخانه     ه  عالوه بر کتابخانه  
هـای      در אین میان، کتابخانـه    . دهند  خدمات אرزشمندی رא אز طریق صفحات وب، در אختیار پژوهشگرאن قرאر می           

 .אند متعدد دאنشگاههای مختلف کشور، تعدאد قابل توجهی אز אین پایگاهها رא به خود אختصاص دאده
 : های زیر رא نام برد توאن نمونه های بزرگ دنیا نیز می در میان کتابخانه

 
 

 )http://www.bl.uk (ـ کتابخانۀ بریتانیا؛

 میلیون منبع نام برد که در پایگـاه אینترنتـی           ١٥٠ترین کتابخانۀ جهان با بیش אز         אین کتابخانه به عنوאن بزرگ    
 . א אرאئه کرده אستאی ر خود در عین سادگی، אطالعات گسترده

 
 

 )www.loc.gov( ملی کنگرۀ אمریکا؛  ـ کتابخانۀ
 میلیون منبع، دومین کتابخانۀ بزرگ جهان אست و در پایگاه אینترنتی خود خدمات              ١٣٤אین کتابخانه با بیش אز      

تابـدאرאن، ناشـرאن، پژوهـشگرאن، אسـاتید و         متنوعی رא در אختیار مخاطبان گونـاگونی چـون کودکـان، زنـان، ک             
 . بازدیدکنندگان نهاده אست

 
 
 

 אفزאرهای کتابدאری آشنایی با نرم
تر אشاره شـد، یکـی אز دسـتاوردهای فنـاوری אطالعـات و אرتباطـات در زمینـۀ کتابـدאری                       گونه که پیش    همان
אفزאرهـا در خـدمات       گیری אز אین نـرم       بهره با توجه به کاربرد و אمتیازאت فرאوאنی که       . אفزאهای کتابدאری אست    نرم

ها تنظیم شده و אسـتفاده אز منـابع           אی دאرد، فعالیتهای بیشتر אین مرאکز بر محور אین برنامه           کتابدאری و کتابخانه  
بنابرאین محققانی که با کتـاب و کتابخانـه سـر و            . אفزאرها دشوאر یا غیرممکن אست      آنها بدون آشنایی با אین نرم     

 .ها آشنا شوند  الزم אست، هر چند אجمالی با شیوۀ کار با אین برنامهکار دאرند
آذرخـش، سـیمرغ و کـاوش        אفزאرهـای کتابـدאری پـارس       هـای کـشور، אز نـرم          אکنون در بیـشتر کتابخانـه     

هـا بـسته بـه אمکانـات و           هـای متعـددی هـستند و کتابخانـه          هـا دאرאی ویرאسـت      برنامـه . شود  بردאری می   بهره
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هـای تحـت وب آنهـا אسـتفاده           های مبتنی بر سیستمهای عامل متفاوت و یا نسخه          אز نسخه های خود     سیاست
 :پردאزیم در אینجا به صورت گذرא به معرفی אین سه برنامه می. کنند می
 
 

 سیمرغ) אلف
سازی، مدیریت و نمایش هر گونـه         אفزאر مدیریت پایگاههای אطالعاتی متنی אست که אمکان ذخیره          یکی אز نرم  

های بزرگ کشور برאی مدیریت אطالعات منابع و مـدאرک              در حال حاضر بسیاری אز کتابخانه     . اتی رא دאرد  אطالع
 ١٣٠.אست) نوسا(אفزאر אیرאن  אفزאر و سخت אین برنامه محصول شرکت نرم. برند خود אز אین برنامه بهره می

برאی אین  . ن کتابخانه אست  زمان در بانکهای אطالعاتی چندی      אز ویژگیهای אین برنامه אمکان جستجوی هم      
هـایی کـه אز אیـن     אز אیـن رو در پایگـاه کتابخانـه   . شود منظور אبتدא אتصال و אرتباط الزم با אین مرאکز برقرאر می        

کنندگان بتوאنند با وאرد کردن کلمۀ کاربری و رمـز            אی قرאر دאرد تا مرאجعه      אی محاوره   برند، پنجره   برنامه بهره می  
 عبـور، در אکثـر      ۀ אز مشکالت وאرد کردن نام عضو و کلمـ         یی رها یبرא. کها دسترسی یابند  عبور خود، به אین بان    

 אمکـان  عبـور    ۀتعریف شده که بـدون کلمـ      ) میهمان (guest با نام    یکاربر  میزبان سیمرغ،  یرسان مرאکز אطالع 
 یאنند به سرورها  تو یغیرعضو م چه   عضو و    چه کاربرאن   تمامی  با אین אمکان   بنابرאین. کند  فرאهم می جستجو رא   

 .در آن جستجو کنندسیمرغ متصل شده و 
شده و فعـال در سـرورهای سـیمرغ، فهرسـتی אز אیـن                با وאرد شدن به אین سیستم، بسته به مرאکز تعریف         

پـس אز   . توאن با آن پایگاهها مـرتبط شـد         شود که با אنتخاب آنها و زدن دکمۀ אتصال می           مرאکز نمایش دאده می   
بهتـرین شـیوه   . ها به جستجو پردאخـت  توאن در אطالعات تمامی بخشهای אین کتابخانه      می برقرאری אین אرتباط  

در אین بخش بـا وאرد کـردن وאژۀ         . برאی جستجو و یافتن منابع دلخوאه، אستفاده אز بخش جستجوی ساده אست           
אز آنجـا  . شـود  مورد نظر و אنجام عملیات جستجو، به سرعت فهرستی אز موאرد موجود در بانک، نمایش دאده می                

فرض אین جستجو شامل تمامی موאرد و سرفصلهای بانک אطالعاتی אسـت، نتـایج جـستجو مـوאردی                    که پیش 
بدیهی אست در صـورتی   . گیرد  چون عناوین منابع، پدیدآورندگان آنها، موضوعات، ناشرאن و אمثال آن رא دربرمی           

وردی خـاص محـدود سـاخت تـا سـرعت           توאن جستجو رא بـه مـ        ها زیاد و موجب سردرگمی شود می        که یافته 
 .یابی به نتایج مطلوب אفزאیش یابد دست

شود و بـا      شده در هر یک، در بخش نتایج جستجو نمایش دאده می            ها و تعدאد منابع یافت      فهرست کتابخانه 
تـر هـر منبـع بـا          مشخصات کامل . توאن عناوین و مشخصات אین منابع رא مشاهده کرد          کلیک بر هر عنوאن می    

 منـابع موجـود در       برאی بازگشت به نتایج دیگر جستجو و مشاهدۀ       . شود  ر عنوאن فرم کامل مشاهده می     کلیک ب 
אین برنامه دאرאی אمکانات گستردۀ دیگری אست       . های دیگر باید بار دیگر وאرد بخش نتایج جستجو شد           کتابخانه

عالمت سؤאل مشخص شده אست بـا       אفزאر که با      گیری אز بخش رאهنمای نرم      توאن با بهره    که در صورت نیاز می    
یکی אز אین אمکانات بخش جستجوی پیشرفته אسـت کـه در مـوאردی              . گیری אز آن بخشها آشنا شد       شیوۀ بهره 

 .آید نادر و برאی אعمال شروطی خاص در جستجوها به کار می

                                                 
 .مرאجعه کنید www.nosasoft.comتوאنید به پایگاه אینترنتی  אفزאر می برאی آگاهی بیشتر در مورد אین نرم. ١٣٠
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 آذرخش پارس) ب
شـود،    بـردאری مـی      אز آن بهـره    ١٣١هـای אیـرאن     אفزאرهای کتابدאری که در بسیاری אز کتابخانـه         یکی دیگر אز نرم   

 مجـری طرحهـای بزرگـی چـون     ١٣٢آذرخـش،  אین برنامه محصول شرکت پـارس  . آذرخش אست   אفزאر پارس   نرم
 . אی אز جمله عملیات بر روی صوت و تصویر אست سیستم جامع کتابخانۀ ملی אیرאن، و دאرאی قابلیتهای گسترده

ات و شناسایی منابع، אستفاده אز بخش جستجوی سـاده        ترین شیوۀ بازیابی אطالع     در אین برنامه نیز مناسب    
در אیـن  . در אختیار کاربرאن قرאر دאرد» مرور« با عنوאن ٢٠٠٠ Pars Azarakhsh WinLibאست که در نسخۀ 

هـای دلخـوאه رא در بخـش      بخش با אنتخاب کلمات، عناوین، پدیدآورندگان یا موضوعات، حـروف אبتـدאیی وאژه            
های نزدیک به کلمـۀ یادشـده در    فهرستی אز وאژه. کنیم رא کلیک می» یافتن موאرد«مۀ אبتدאی کلمات وאرد و دک   

توאنیم آن رא به جدول نتایج منتخب         با کلیک بر هر یک אز אین کلمات می        . شود  بخش نتایج جستجو تشکیل می    
خب بـا کلیـک بـر       های منت   پس אز تکمیل وאژه   . אنتقال دهیم تا مبنای جستجو در אطالعات منابع کتابخانه باشد         

شـده در پـایین صـفحه نمـایش دאده            عنوאن جستجو کار بررسی אطالعات با سرعت אنجام و تعدאد موאرد یافـت            
با אین کار فهرسـت مـوאرد      . رא کلیک کنیم  » لیست نتیجۀ جستجو  «برאی مشاهدۀ אین موאرد باید دکمۀ       . شود  می
تـوאن    صورت نیاز به کسب אطالعات بیشتر می     در. شود  אی به صورت خطی نمایش دאده می        شده در پنجره    یافت

 . شناختی آن منبع رא مشاهده کرد شده و فشردن دکمۀ نمایش، کارت کتاب با کلیک بر منبع یافت
گیری אز אین ویژگـی،       برאی بهره . یکی دیگر אز אمکانات אین برنامه بخش جستجوی پیشرفتۀ فارسی אست          

אما אگر بدون وאرد کردن وאژه و تنهـا         . ه رא در فیلدهای آن وאرد کرد         وאژ آید، باید چند    که در موאرد نادر به کار می      
 .با אنتخاب نوع مدرک کلید جستجو رא بفشاریم، فهرستی אز منابع آن نوع به دست خوאهد آمد

نسخۀ کامل و تحت وب אین برنامه در پایگاه مرکز אسناد و کتابخانۀ ملـی جمهـوری אسـالمی אیـرאن در                      
 .پیش אز אین در مورد אین پایگاه و برخی אز אمکانات آن سخن گفتیم. وم قرאر دאردمعرض אستفادۀ عم

 
 
 کاوش) ج

تـرین و     אفـزאر کـاوش جـامع        نـرم  ١٣٣بنا بر آنچه در پایگاه אینترنتی دفتر فنی مهندسی کاوش بیان شده אسـت،             
אین برنامه در   . برند  هره می های بیشتری در سطح کشور אز آن ب         אفزאر کتابدאری אست که کتابخانه      فرאگیرترین نرم 

نـسخۀ تحـت    . هایی چون אمانات، مقاالت و مانند آن تولید و אرאئه شده אسـت              های متعدد و با زیرسیستم      نسخه
با وאرد شدن بـه אیـن برنامـه، ماننـد برنامـۀ سـیمرغ، אمکـان جـستجو در                    . نام دאرد » אورאنیوم«وب אین برنامه    

هـای    عال باشد، وجود دאرد و کافی אست پـیش אز جـستجو، کتابخانـه             های مختلفی که در אین شبکه ف        کتابخانه
 . دلخوאه رא با زدن تیک مشخص کنیم

با وאرد کردن وאژه یـا      . گیری אز بخش אبرجستجوی آن אست       ترین شیوۀ جستجو در אین برنامه بهره        مناسب
ر אختیـار محقـق قـرאر       شـده د    موضوع دلخوאه در אین بخش و אنجام جستجو، به سرعت فهرستی אز موאرد یافت             

 אطالعـات بیـشتر پیرאمـون هـر یـک אز توضـیحات               אز ویژگیهای کاربردی אین برنامه אمکان مشاهدۀ      . گیرد  می

                                                 
 .های تخصصی علوم حدیث אز جمله در کتابخانه. ١٣١
 .  אستwww.parslib.comنشانی پایگاه אینترنتی אین شرکت  .١٣٢
 .  אستwww.kavosh.infoنشانی پایگاه אینترنتی برنامۀ کاوش  .١٣٣
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אز طریق پیوندهای خوبی که میان بخشهای مختلف אین אطالعات אیجاد شده אست، بـه               . مربوط به منابع אست   
 .  دست یافتهای دلخوאه توאن به אطالعات بیشتری در زمینه آسانی می

 
 
 

  یهای אلکترونیک کتابخانه
אی و تسهیل در پژوهش و کتابخوאنی، بـا تبـدیل             تأثیر فناوری אطالعات و אرتباطات در رشد تحقیقات کتابخانه        

هـای    هـای אلکترونیکـی و אمکـان אنتـشار و دسترسـی آسـان بـه آنهـا אز طریـق شـبکه                        منابع علمی به نسخه   
با אین تحول بزرگ شـرאیطی فـرאهم شـده אسـت کـه منـابع                . ود رسیده אست  رسانی و אرتباطی به אوج خ       אطالع
אز אیـن   . ها بدون نیاز به فضای فیزیکی و در حجمی بسیار کم، بـه آسـانی در אختیـار محققـان گیـرد                       کتابخانه
یافته با تعابیری چون کتابخانۀ אلکترونیکی، کتابخانۀ دیجیتـالی و کتابخانـۀ مجـازی یـاد              های سازمان   مجموعه

 . شود می
هـایی چـون کتابخانـۀ אلکترونیکـی، کتابخانـۀ دیجیتـالی و               پیرאمون مترאدف یا متفاوت بودن معنـی وאژه       

אنـد بـا    برخی تالش کرده. نظر אست نظرאن אختالف کتابخانۀ مجازی و تعابیر دیگری در אین زمینه، میان صاحب    
هـای مجـازی رא    گیری אز شبکه، کتابخانه    بهره بیان تفاوتهایی אز نظر אبزאر، تجهیزאت فیزیکی و میزאن حضور یا          

شده و کتابخانۀ     אی אز منابع غیرچاپی و رقومی       אی אز پیوندهای אینترنتی، کتابخانۀ دیجیتالی رא مجموعه         مجموعه
گونـه کـه در      אمـا آن ١٣٤.אلکترونیکی رא همان کتابخانۀ سنتی אما دאرאی منابع متنوع אلکترونیکـی معرفـی کننـد           

رسد تعبیر     بیان شده، به نظر می     ١٣٥رسانی  אلمعارف کتابدאری و אطالع       ةدر دאیر » های دیجیتالی   هکتابخان«مدخل  
کننـدۀ سـازمانی אسـت کـه منـابع آن در قالـب        کتابخانۀ אلکترونیکی و دیجیتالی با هم مترאدف هستند و بیـان       

 ممکن אسـت؛ אمـا کتابخانـۀ       یابی به آن    های کامپیوتری نیز دست     دیجیتال ذخیره و אرאئه شده و אز طریق شبکه        
مجازی با تعریفی بسیار نزدیک به همان تعریف، تنها در אین نکته که نظامی مبتنی بـر شـبکه אسـت، تفـاوت                       

 . دאرد
در אینجا به برخـی אز אیـن      . کند  ها مزאیای بسیاری در تحقیقات علمی אیجاد می         אلکترونیکی شدن کتابخانه  

 :کنیم مزאیا אشاره می
ها به زمـان و مکـان خاصـی وאبـسته نیـست و بـه آسـانی            بزرگ، دسترسی به منابع کتابخانه    ـ با אین تحول     ١
 .توאن در شرאیط گوناگون به منابع دلخوאه دسترسی پیدא کرد می
ـ אز אین طریق سرعت دسترسی به منابع و جستجو در آن به شدت אفزאیش یافته و در وقت محققـان بـسیار                       ٢

 .شود جویی می صرفه
حـذف  . ها رא بـه دنبـال دאرد   جویی در هزینه های گوناگون صرفه نگهدאری אین نوع کتابخانه אز جنبه  ـ אیجاد و    ٣

های سنگینی چون ساختمان، نیروی אنسانی زیاد، کاغذ، چـاپ و ماننـد آن و אسـتهالک ندאشـتن منـابع                       هزینه
 .جویی אست هایی אز אین صرفه אلکترونیکی نمونه

 منابع متنی، تحلیل و بررسی آنهـا و یـافتن אطالعـات گونـاگون در میـان       یهای אلکترونیک   ـ با دאشتن نسخه   ٤
 .های کاغذی אست تر אز نسخه متون بسیار ساده

                                                 
١٣٤ .www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol٧/naeemi_٢.htm. 
١٣٥ .http://portal.nlai.ir. 
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گیری אز صوت و تصویر و فـیلم رא   سازی و אرאئۀ متن، אمکان بهره  ـ کتابها و منابع אلکترونیکی אفزون بر ذخیره       ٥
 .کند چندאن میسازند و جذאبیت و אثربخشی منابع رא دو  فرאهم می

توאنـد منـابع خـود رא بـا           گیری אز אمکانـات אرتبـاطی فـاوא بـه رאحتـی مـی               های אلکترونیکی با بهره     ـ کتابخانه ٦
 .ها و אقدאمات تکرאری جلوگیری کند های دیگر به אشترאک بگذאرد و אز هزینه کتابخانه

توאنند به صورت     رود و چندین نفر می     های آن אز میان می      ـ با אلکترونیکی شدن منابع، محدودیت تعدאد نسخه       ٧
های سنتی تا زمانی که یک منبـع در אختیـار یـک فـرد        در حالی که در کتابخانه    . زمان אز هر منبع بهره برند       هم

 .אست، دیگرאن אمکان بهره אز آن رא ندאرند
ن بهتـری بـرאی     پـذیر אسـت و אمکـا        ها، تمامی אبعاد کار و אقدאمات אعضا روشن و محاسـبه            ـ در אین کتابخانه   ٨

 .مدیریت کتابخانه وجود دאرد
های گوناگون    ـ نسخۀ אلکترونیکی منابع، אمکان دسترسی به آنها رא אفزون بر شبکۀ אینترنت، אز رאهها و شبکه                ٩

 .های تلفن همرאه فرאهم ساخته אست دیجیتالی چون شبکه
شود אین خدمات، همرאه بـا    سبب میـ ورود منابع و خدمات کتابخانه در چرخۀ فناوری אطالعات و אرتباطات    ١٠

هـای אیـن پیـشرفت رא         ترین نمونـه    تازه. سیر شتابان پیشرفت אین فناوری، هموאره در حال אرتقا و نوآوری باشد           
 ١٣٦.خوאن کیندل مشاهده کرد توאن در אمکان مطالعۀ کتابهای دلخوאه به وسیلۀ دستگاه کتاب می

بـرאی  . یای یادشـده، مـشکالت و محـدودیتهایی نیـز دאرد          های אلکترونیکی با وجود مزא      گسترش کتابخانه 
 :توאن موאرد زیر رא نام برد نمونه می

אین موضوع یـافتن אطالعـات      . ـ صفحات אینترنتی و منابع אلکترونیکی هنوز نظام و ساماندهی مناسبی ندאرند           ١
אین در حالی אسـت کـه       . ترو کرده אس    گونه منابع با دشوאری و تردیدهایی جدی روبه         مطمئن و کافی رא در אین     

هـای    های فیزیکی אیجـاد شـده و در کتابخانـه           سالها אست نظامهایی אستاندאرد برאی سازماندهی منابع کتابخانه       
 .سرאسر جهان אعمال شده אست

ـ با توجه به سهولت و אرزאنی אنتقال و אرאئۀ אطالعات در محیطهای אلکترونیکی و نبود نظـامی بـرאی کنتـرل                      ٢
 .توאن تمام منابع و אطالعات موجود در אین فضا رא معتبر و مطمئن دאنست الب، نمیکیفیت אین مط

چرא که چشم دوخـتن بـه صـفحۀ نمایـشگر     . ـ مطالعۀ کتابهای אلکترونیکی دشوאرتر אز کتابهای کاغذی אست ٣
ضمن אینکه در دست گـرفتن      . برאی مدت طوالنی ممکن אست موجب خستگی چشم و مشکالت جسمی شود           

تجربـه  . کند  ب کامل و ورق زدن صفحات آن، אحساس تسلط بیشتری نسبت به محتوאی آن אیجاد می               یک کتا 
نشان دאده אست بیشتر אفرאد در حالی که אمکان אستفاده אز متن אلکترونیکی برخی منـابع رא دאرنـد، بـرאی تهیـۀ                       

 .کنند نسخۀ کاغذی آن هزینه می
های سنتی אسـت،      های אلکترونیکی بسیار کمتر אز کتابخانه       ههای نگهدאری کتابخان    ـ אگرچه אستهالک و هزینه    ٤

های مخربی چون ویروسها و نگرאنیهای همیشگی دربارۀ مسائل אمنیتی            אما فرאوאنی مشکالت فنی، وجود برنامه     
هـا و     אی به عنوאن تهدیدی جدی در برאبر אین شیوۀ کتابـدאری אسـت و ممکـن אسـت هزینـه                     های رאیانه   شبکه

 .نی رא در پی دאشته باشدخسارتهای سنگی

                                                 
אی شـبیه     ن دستگاه با وزن و אندאزه     אی. خوאنی אست که אخیرאً אز سوی شرکت آمازون אرאئه شده אست            کیندل نام دستگاه کتاب   . ١٣٦

دهد تـا      تلفن همرאه، به مشترکان خود אین אمکان رא می          حجم با אستفاده אز سیستمی با همکاری شبکۀ         به یک کتاب کوچک و کم     
 آن رא   در هر زمان و مکان که نیازمند مطالعه یا مرאجعه به کتابی بودند، در عرض چند ثانیه آن رא بارگذאری و با شرאیطی مناسـب                        

 .مرور و مطالعه کنند
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ـ با وجود فرאوאنی אطالعات در منابع אلکترونیکی و شبکۀ جهانی אینترنت، هنوز تعدאد بسیار زیادی אز منابع به                   ٥
تـوאن    بنـابرאین هرگـز نمـی     . شـوند   هـای سـنتی یافـت مـی         قالب אلکترونیکی تبدیل نشده و تنها در کتابخانـه        

 . های فیزیکی به شمار آورد املی برאی کتابخانههای אلکترونیکی رא جایگزین ک کتابخانه
 
 
 

 یآشنایی با چند کتابخانۀ אلکترونیک
با وجود رشد فزאیندۀ پایگاههای گوناگون تحقیقاتی در شبکۀ אینترنت و אرאئۀ حجم باالیی אز אطالعات، متون و                  

هـای علـوم אنـسانی و          در زمینه   قابل توجهی  ی אلکترونیک  منابع علمی در אین پایگاهها، متأسفانه هنوز کتابخانۀ       
هـای متعـددی در نـوع         گرفتـه در אیـن عرصـه، بـا کاسـتی            بیـشتر אقـدאمات אنجـام     . אسالمی אیجاد نشده אست   

 .אند و الزم אست تالشهای بیشتری در אین زمینه אنجام شود سازماندهی، حجم منابع و אمکانات فنی موאجه
 
 
 ـ پایگاه אینترنتی تبیان١

אی دیجیتـالی رא بـا         دאشـته و کتابخانـه     یات نسبتاً خوبی در عرصۀ تولید محتـوאی אلکترونیکـ         אین پایگاه، توفیق  
گیـری אز     بـرאی بهـره   . هزאرאن جلد کتاب به زبانهای فارسی، عربی و التین، در אختیار محققان قرאر دאده אسـت               

نـه، وאرد صـفحۀ אصـلی     אز طریق گزینۀ کتابخا www.tebyan.netمنابع אین کتابخانه، پس אز ورود به نشانی        
در אین صفحه אز طریق موضوعات אصلی، فهرست אلفبایی، فهرست موضـوعی            . شویم   می یکتابخانۀ אلکترونیک 

یابی به عناوین و سپس متن کامـل منـابع فـرאهم              و بخش جستجوی کتب در باال و کنار صفحه، אمکان دست          
אین صفحه، تمامی مـوאردِ بـه کـار    » بجستجوی کتا«אلبته در صورت جستجوی هر وאژه در بخش . شده אست 

بنابرאین، برאی یافتن منابعی که تنها آن کلیـدوאژه در عنـوאن آنهـا              . شود  رفته در متن منابع نیز نمایش دאده می       
وجود دאرد، الزم אست אز طریق صفحۀ لیست אلفبایی، אین کار رא پیگیری و وאژۀ مورد نظر رא در فیلد نام کتـاب                       

 .وאرد کنیم
אعـضای אیـن سـایت      . אز قابلیتهای بیشتر אین کتابخانه، منوط به عضویت در پایگاه تبیـان אسـت             אستفاده  

توאنند با تعریف طرحهای متعدد تحقیقاتی، אطالعات مورد نظر رא بـا אسـتفاده אز منـابع کتابخانـه אنتخـاب و           می
فـزودن کتـاب بـه آن، אز        های شخصی و א     אمکان אیجاد کتابخانه  . های خود رא در همان سایت ذخیره کنند         فیش

 . عضویت در אین پایگاه رאیگان אست. دیگر אمکاناتی אست که تنها در אختیار אعضای پایگاه قرאر دאرد
 
 
 ـ پایگاه אینترنتی قفسه ٢

ههای مختلف אینترنتـی،   با ساماندهی هزאرאن کتاب پرאکنده در پایگا  www.ghafaseh.irאین پایگاه به نشانی     
هـای مختلـف علمـی     نظیر و مفیدی رא به زبان فارسی و با منابعی سرشار، در رشـته             عمالً کتابخانۀ مجازیِ کم   

یابی به متن کامل אین کتابهـا، کـه در قالبهـای مختلفـی چـون صـفحات אینترنتـی و                       دست. אیجاد کرده אست  
אند   های علمی تقسیم شده     وضوعاتی که بر אساس رشته    אند، هم אز طریق فهرست م       قابل دریافت  PDFفایلهای  

 .پذیر אست و هم אز طریق بخش جستجو، به آسانی אمکان
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 )علیهم אلسالم(ـ پایگاه אینترنتی مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف אهل אلبیت ٣
ضای مجـازی   אی بسیار بزرگ در فـ       אی دورאندیشانه، در رאه אیجاد کتابخانه       یکی אز مرאکزی که با همت و برنامه       

אین مؤسسه با   . در شهر אصفهان אست   ) אلسالم  علیهم  (قدم گذאشته، مؤسسۀ تحقیقات و نشر معارف אهل אلبیت          
 تولیـد و אز طریـق   یאمکاناتی گسترده، حجم بسیار باالیی אز אطالعات منابع אسالمی رא بـه صـورت אلکترونیکـ               

بر אساس آنچه مسئوالن אیـن مؤسـسه بیـان          .  אرאئه کرده אست   www.ahlolbayt.irپایگاه אینترنتی به نشانی     
אند، متن کامل دهها هزאر کتاب و مقالۀ אسالمی برאی אرאئه در אین کتابخانۀ دیجیتالی، آماده شده אست؛ אما                     کرده

ب אیـن پایگـاه، بـه نظـر     متأسفانه در حال حاضر، به دلیل مشکالت فنی و ضعف سـاختار و پـشتیبانی نامناسـ           
אمیدوאریم در آینده با رفع אین مـشکالت، شـاهد אرאئـۀ خـدمات אیـن                . بردאری אز آن ممکن نیست      رسد بهره   می

 . علوم אسالمی باشیمیترین کتابخانۀ אلکترونیک پایگاه به عنوאن بزرگ
 
 
 ـ پایگاه אینترنتی אلورאق ٤

 به زبان عربی אست که متن بسیاری אز         یهای אلکترونیک   بخانهترین و مفیدترین کتا     אین پایگاه نیز یکی אز بزرگ     
منـدאن بـه     های گوناگون علمی و אز جملـه علـوم אسـالمی، در אختیـار پژوهـشگرאن و عالقـه                    منابع رא در رشته   

ه بر متن کامل منـابع، אمکانـات    عالوwww.alwaraq.netدر אین پایگاه به نشانی  . کتابخوאنی قرאر دאده אست   
هـای شخـصی و شـرکت در جلـسات אینترنتـیِ نقـد کتـاب                  نویسی بر منابع، אیجاد کتابخانه      خوبی چون حاشیه  

 .تمامی خدمات אین کتابخانه، منوط به عضویت در پایگاه אست. بینی شده אست پیش
 
 
 

 אفزאرهای تحقیقاتی نرم
אفزאرهـای    تـوאن نـرم     אند، אما هنـوز نمـی       نابع بسیاری رא عرضه کرده    های אلکترونیکی م    هر چند تاکنون کتابخانه   

تحقیقاتی دربردאرندۀ منابع אولیه در زمینۀ علوم گونـاگون אسـالمی رא بـا آنچـه در شـبکۀ אینترنـت وجـود دאرد                        
אفزאرهـای بـسیار    هـای علمیـه، نـرم    אکنون به همت برخی مؤسسات و مرאکز تحقیقـاتی در حـوزه      . مقایسه کرد 

 . אی بزرگ و تخصصی دאنست توאن کتابخانه ند و پرکاربردی، تولید و אرאئه شده אست که هر یک رא میאرزشم
گیری אز אین منابع אرزشـمند و   אفزאرها، شیوۀ بهره کنیم ضمن آشنایی با אین نرم  در جلسات آینده تالش می    

 .אمکانات تحقیقاتی مفید آنها رא فرא گیریم
 
 
 

 چکیده
محـل  (یابی به منابع و گردآوری אطالعات مورد نیاز تحقیق، مرאجعه به کتابخانـه                ستبهترین شیوه برאی د    

 .אست) نگهدאری אنوאع منابع علمی و אطالعاتی
אی، אیجــاد تــسهیالت و  یکـی אز آثــار مهـم فنــاوری אطالعـات و אرتباطــات در پهنـۀ تحقیقــات کتابخانـه      

 .های فیزیکی و سنتی אست پیشرفتهای فرאوאنی در کتابخانه



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠٢

هـا در سـطح       گسترش دאمنۀ فعالیت کتابخانه   : אند אز   های فیزیکی عبارت    برخی مزאیای ورود فاوא به کتابخانه      
אفزאرهـای کتابـدאری، تـسهیل אرتباطـات و אمانـت بـین               شـمار نـرم     گیری אز אمکانات بی     شبکۀ جهانی، بهره  

 .ها ع کتابخانهאی، אرאئۀ خدمات بهتر کتابدאرאن به אعضا و پربارتر شدن مناب کتابخانه
بـردאری    آذرخـش، سـیمرغ و کـاوش بهـره          אفزאرهـای کتابـدאری پـارس       های کشور אز نرم       در بیشتر کتابخانه   

 .شود می
ها رא بدون نیاز به فضای فیزیکی و با حجمی بسیار کم در אختیـار                 های אلکترونیکی، منابع کتابخانه     کتابخانه 

 .دهد محققان قرאر می
جـویی در وقـت و هزینـه،          دسترسـی سـریع، صـرفه     : אنـد אز    ی אلکترونیکی عبارت  ها  برخی مزאیای کتابخانه   

 .ها و مانند آن یابی אطالعات، אز بین رفتن محدودیت تعدאد نسخه آسان
نبـود نظـام و سـاماندهی مناسـب،         : אند אز   های אلکترونیکی عبارت    برخی مشکالت و محدودیتهای کتابخانه     

شوאری مطالعه، אحتمال بروز خسارتهای فنی و دربرندאشتن بسیاری אز          אمکان خدشه در אعتبار برخی منابع، د      
 .منابع

 



 

 

 جلسۀ نهم

)علیهم אلسالم(אفزאر کتابخانۀ אهل بیت آشنایی با نرم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 אفزאرهای تحقیقاتی علوم אسالمی؛ ویژگیهای نرم 
 ؛)علیهم אلسالم(אفزאر کتابخانۀ אهل بیت  نرم 
 ).علیهم אلسالم(אفزאر کتابخانۀ אهل بیت  بخشهای אصلی نرم 

 
 
 

 مباحث پیشینمروری بر 
 در. مبنای مباحث אین درس، بررسی آثار فناوری אطالعات و אرتباطات در مرאحل گوناگون تحقیق علمی אسـت                

گیـری אز אیـن       אین موضوع رא אز אولین مرحلۀ تحقیق بررسی و رאههای تقویت تحقیق رא با بهره              پیشین  جلسات  
ت مربوط به پنجمین مرحلۀ تحقیق رא پی گرفتیم         در دو جلسۀ پیشین نکا    . فناوری مرحله به مرحله بیان کردیم     

سـخن  אی  قـات کتابخانـه  ی אبتدא در تحقیقات میدאنی و سپس در تحق    و אز نقش فاوא در گردآوری بهتر אطالعات،       
تـرین موضـوعی אسـت کـه در تحقیقـات             کتابخانه به عنوאن محل نگهدאری و عرضۀ منابع علمی مهم         . گفتیم

با توجـه بـه   . رא بررسی کردیمها  بر אین אساس نقش فاوא در پیشرفت کتابخانه. دشو  میتوجه  به آن   אی    کتابخانه
و אسـت  های حضوری و فیزیکی مؤثر بوده        آنچه گذشت אین فناوری، هم در אرتقای فعالیتها و خدمات کتابخانه          

ی אز  گیـر   هرא در شـیوۀ بهـر     شـگرف   אفزאرهای تحقیقاتی تحـوالتی       های אلکترونیکی و نرم     هم با אیجاد کتابخانه   
 .منابع علمی پدید آورده אست

 
 
 
 

 אفزאرهای تحقیقات علوم אسالمی نرم
 אز آن، نهادهای علمی و تحقیقاتی نیز تالشهایی          گیری  بهرهدر سالهای אخیر با ورود رאیانه به کشور و گسترش           

 علمیـۀ قـم و     حـوزۀ در אین میـان . ندא  هگیری אز ظرفیت و אمکانات آن در مسیر אهدאف خود آغاز کرد             برאی بهره 
 طـالب و    ،هـای علمیـه     گـامی حـوزه       پیش. ندא  هبسیار جدی و אرزشمندی دאشت    های  אقدאمنیز  برخی مرאکز دینی    
، אسـت  پویایی و نوگرאیی אین نهاد       دهنده   بر آنکه نشان   אفزون אز فناوری אطالعات،     گیری  رههبمحققان دینی در    

محور بودن منابع     ویژگی متن . سازد  ات אسالمی رא روشن می    تناسب و همخوאنی ویژگیهای אین فناوری با تحقیق       
אی אز    سازی و بازیابی متون موجب شد در مدتی کوتاه بخش عمـده             یتهای باالی رאیانه برאی ذخیره    ظرفدینی و   
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אفزאرهای تحقیقـاتی     مهای אلکترونیکی آماده و به صورت نر        منابع אصلی علوم گوناگون אسالمی در قالب نسخه       
 .دאرאئه شو
אفزאرهای تحقیقاتی علوم אسالمی مزאیای فرאوאنی برאی محققان אیجاد و سرعت، دقـت و                אز نرم گیری    بهره

אنـد، حجـم      ها که در قالب لوح فشرده عرضـه شـده           بیشتر אین برنامه  . کند   کار آنان رא به مرאتب بیشتر می       ۀبازد
אند و محققـان رא تـا         نوع پژوهشی در خود جای دאده      رא همرאه با אمکانات مت     دیابنیبسیار باالیی אز منابع אولیه و       

های אلکترونیکـی אینترنتـی    אیجاد و گسترش کتابخانه. دکن نیاز می های حضوری بی تابخانه אز مرאجعه به ک  یحد
 وאبسته  אفزאرها مانند    خاص אین نرم   چرא که ویژگیهای  . نکاسته אست אفزאرها    نیز אز کاربرد و جایگاه بیشتر אین نرم       

تر   یتهای فنی و پژوهشی کارآمدتر و אز همه مهم        ظرف به אرتباط אینترنتی، سرعت بسیار باالتر، אمکانات و          نبودن
 .های دیجیتالی وجود ندאرد ابخانه هنوز در کت،تعدאد بیشتر منابع موجود

 منـابع   های چاپی   אفزאرها در کنار حجم و هزینۀ بسیار کمتر آنها در مقایسه با نسخه               فرאوאن אین نرم   کاربرد
 אیـن مزאیـا אقتـضا       .אفزאرها به جای کتاب אست      دلیل محکمی برאی جایگزینی אین نرم     تحقیقاتی علوم אسالمی،    

کند طالب، دאنشجویان و حتی אساتید و پژوهشگرאن به جای خرید و نگهدאری نسخۀ چـاپی منـابع علمـی،      می
های چاپی    سنجی و تکمیل مطالب به نسخه     و تنها برאی تطبیق، אعتبار    کنند  های אلکترونیکی آن رא تهیه        نسخه

אین گیری אز     با بهره ت تحقیق    و درک شیرینی و لذّ     طلبאین م الزمۀ تأیید   אلبته  . ها مرאجعه کنند    آن در کتابخانه  
ها و آشـنایی بـا    אمروزه در אختیار دאشتن אین برنامه .  آنها אست  قابلیتهای אمکانات و    ا آشنایی ب  در گرو אفزאرها،    نرم

برخی אز אیـن    کنیم    میین تالش   برאانب. کار علمی در زمینۀ علوم אسالمی אست      های    بایسته یکی אز    ها آن אمکانات
 شرط אصلی موفقیت در אیـن       گمان بی. مرور کنیم ترین قابلیتها و אمکانات آنها        و مهم رא معرفی کنیم    אفزאرها    نرم

 .אستزمینه، تمرین و ممارست خود شما 
 
 
 

 )م אلسالمعلیه(کتابخانۀ אهل بیت 
אفـزאر کتابخانـۀ      های مختلف علوم אسالمی نرم      אفزאرهای تحقیقاتی در رشته     ترین و کارآمدترین نرم     یکی אز مهم  

 جلد אز منابع مختلف אسالمی      ٤٧٠٩ دאرندۀبردرنسخۀ אول אین برنامه که      אکنون  . אست) אلسالم  علیهم(אهل بیت   
های   کتابخانۀ بزرگی אز منابع رشته    شایستگی  אرزشمند، که به    אفزאر     אین نرم  ١٣٧.אست در אختیار محققان قرאر دאرد     

אدبیـات عـرب،    زبـان و    گوناگون אسالمی مانند حدیث، تفسیر قرآن، فقه مذאهب گوناگون، رجال، سیره، کالم،             
אخالق، فلسفه و عرفان رא در خود جای دאده אست، بـیش אز هـر برنامـۀ دیگـری نیازهـای عمـومی محققـان                          

 :אند אز عبارتویژگیها و مزאیای אین برنامه برخی . سازد ه میאسالمی رא برآورد
 ؛) جلد کتاب٤٧٠٠بیش אز (فرאوאنی منابع ـ ١

                                                 
 به عنوאن محصول مـشترک مرکـز معجـم فقهـی و             ١٣٨٤در سال   ) علیهم אلسالم (אین نسخه אز برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت        . ١٣٧

אفـزאر تحقیقـاتی      پیش אز אین مرکز معجم فقهی نرم      . عرضه شده אست  ) صلی אهللا علیه و آله    (مرکز پژوهشهای אسالمی אلمصطفی     
אفزאر معجـم عقایـدی رא بـا هـدف تقویـت پژوهـشهای         هدف تسهیل در تحقیقات فقهی و مرکز אلمصطفی نرم   معجم فقهی رא با   

 . شدۀ אین دو برنامه אست نسخۀ ترکیبی و تکمیل) علیهم אلسالم(برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت . אعتقادی تولید و عرضه کرده بودند
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صـول، تفـسیر، تـاریخ،       א حـدیث، فقـه،   های گوناگون علوم אسالمی مانند        منابع رشته دربردאرندۀ  (تنوع منابع   ـ  ٢
هـای אولیـه تـا        نابع مذאهب گوناگون אز دوره     و م  خالق، منطق، عرفان، شعر   א،  ت، لغ هسیر د، ترאجم و  یرجال، عقا 
 ؛)معاصر
 ؛)گیری אز آنها بسیار مؤثر אست که در درک متون و بهره(ذکر شروح و پاورقیها ـ ٣
 نویسی بر متون؛ אمکان حاشیهـ ٤
 سرعت باال در جستجو؛ـ ٥
 ؛)ندگان نامورنامه، رجال و فهرست نویس אصطالح، نامه لغتمانند (אرאئۀ אبزאرهای علمی و پژوهشی ـ ٦
 ؛دلخوאهسازی آسان אطالعات  بردאری و ذخیره אمکان یاددאشتـ ٧
 . شمارۀ صفحات کتابها با نسخۀ چاپی אصل کتابـ یکی بودن٨

 جلسات آینده و  در  א به بخشهای אصلی אین برنامه אشاره و کاربردهای אصلی آن رא             گذردر אینجا به صورت     
 .کنیم بیان می אطالعات گامهای عملی گردآوریهنگام پردאختن به 

 
 مطالعه

بینـی شـده אسـت تـا          אفزאرهای تحقیقاتی علوم אسالمی بخشی به عنوאن مطالعه یا نمایش پـیش             در تمامی نرم  
بینی شده אست     پیشدر אین برنامه نیز אین بخش       . دشوو مرور و مطالعۀ آنها فرאهم       دلخوאه  אمکان אنتخاب منابع    

دאرد کـه   دربرنیز  رא   אعتقادאت   ۀبندی شده در زمین     אی אز אطالعات طبقه     جموعه، م گوناگونبر کتابهای   אفزون  אما  
 .אست در دسترسبخش مطالعه در 
 

 لیست کتابها
ین فهرست بـا אنتخـاب      אدر  . در אین بخش فهرست کامل کتابهای موجود در אین برنامه نمایش دאده شده אست             

 نظـر تولیدکننـدگان     یـۀ اپفرض بـر      ست به صورت پیش   אین فهر . توאن آن رא باز و مطالعه کرد         می لخوאهمنبع د 
ی مختلف کتابهای فقهی و پـس       گروههابه אین صورت که אبتدא قرآن کریم و سپس          .  مرتب شده אست   ،برنامه
بـه  . های گونـاگون مرتـب کـرد    توאن آن رא بر אساس شیوه  قرאر گرفته אست؛ אما می    دیگر  ی علوم   گروههاאز آن   

 کنار هم مشاهده کنیم کافی אسـت روی         وبهای یک مؤلف خاص رא در فهرست        فرض אگر بخوאهیم تمامی کتا    
یا אگر بخوאهیم منابع موجود به ترتیـب زمـانی حیـات مؤلفـان آنهـا                .  نویسنده کلیک کنیم   عنوאن باالی ستونِ  

 .دکن می با کلیک بر عنوאن باالی ستون وفات، چینش فهرست رא تغییر ،مرتب شود
 ، فهرست منابع مربوط به یک یا چند گروه یا رشتۀ خـاص رא مـشاهده کنـیم          در صورتی که بخوאهیم تنها    

یافتن نام منبع یا    . رא مشخص و تأیید کنیم    دلخوאه   در پایین אین پنجره موאرد       گروههاتوאنیم אز طریق بخش       می
هـای   بـرאی جـستجو در تمـامی پنجـره        . پذیر אست   جستجو אمکان گیری אز     با بهره مؤلف خاص در אین فهرست      

یـا  کرد ، گزینۀ جستجو رא אنتخاب  کلیک بر دگمۀ سمت رאست موشوאره  توאن با   دאرאی فهرست در אین برنامه می     
عنـوאن جـستجو، אولـین      אنتخاب   و   لخوאهبا وאرد کردن وאژه یا عبارت د      . برد  بهره   F و   Ctrlאز کلیدهای ترکیبی    

شـود الزم      جستجو خود به خـود بـسته نمـی         شود אما با توجه به אینکه پنجرۀ         منطبق در فهرست پیدא می     گزینۀ
، آن بخـش بـه      یادشـده  منطبق با عبارت     אی  گزینهدر صورت پیدא شدن     . کلیک کنیم دگمۀ تأیید   بر روی   אست  

 بایـد پـس אز   دلخـوאه  بعدی و رسیدن بـه منبـع      های  گزینهبرאی یافتن   . دوش میشده نمایش دאده      صورت رنگی 
 .بهره برد F٣ و Shiftرאی بازگشت به موאرد قبلی אز ترکیب کلید  و بF٣אز کلید  گزینه، کلیک بر אولین
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 و یا کلیک بـر عنـوאن مطالعـه          Enterتوאن אز کلید      برאی گشودن و مطالعۀ آن می     یادشده  با אنتخاب منبع    
 تعیـین و    دلخوאه جلد    אی کوچک شمارۀ     در صورتی که آن کتاب دאرאی چند مجلد باشد אبتدא در پنجره            .ره برد هب

تـوאنیم بـا       می ،אی خاص رא دאشته باشیم      در صورتی که قصد مرאجعه به صفحه      . شود  آن کتاب گشوده می   سپس  
در بـاالی   » صـفحه «بر     אز کلید میان   گیری  رههبکلیک رאست در بخش متن کتاب و אنتخاب گزینۀ صفحه یا با             

ش אطالعات مربوط بـه نـسخۀ       نیز برאی نمای  » شناسنامه « گزینۀ.  رא אنتخاب کنیم   لخوאهبرنامه، شمارۀ صفحۀ د   
 . کتاب در אین برنامه אست

. شـود   صفحات کتابهای موجود در אین برنامه بسته به محتوאی آنها به یک تـا چهـار بخـش تقـسیم مـی                     
فهرست مطالب کتاب، شرح و پـاورقی آن نیـز          . در تمامی کتابها وجود دאرد    که  بخشی برאی نمایش متن کتاب      

אز طریـق   . אده شـده אسـت     بخشی در صفحۀ אین برنامه אختـصاص د        دאمهر ک  به،   باشد در نسخۀ چاپی  چنانچه  
 هـر   نیاز بـه حـذف     در صورت .  در آن منبع منتقل شد     دلخوאهتوאن به مطالب      عناوین فهرست هر کتاب نیز می     

بـر مربـوط در بـاالی صـفحه یـا       توאنیم אز طریق کلیدهای میـان   می،یک אز بخشهای فهرست، شرح و پاورقی   
 . به نمایش هر یک אز אین بخشها خاتمه دهیم٣ و ٢ و ١ و عددهای Ctrlهای ترکیبی فشردن کلید

دیدگاهها یـا تـذکرאت الزم رא       نگاری کرد و      توאن در هر بخش אز آن حاشیه        در هنگام مطالعۀ هر کتاب می     
بر   مۀ میان ، אز طریق فشردن دگ    دلخوאهنما در محل      برאی אین کار کافی אست پس אز قرאر دאدن مکان         . ثبت نمود 

 پنجرۀ مربوط به אین کار رא باز        D و   Ctrlمربوط به درج حاشیه در باالی برنامه یا אستفاده אز کلیدهای ترکیبی             
کـه  د شو ظاهر می کنار آن سطر عالمتی شبیه سر خودنویس در    با تأیید אین مطلب،     . و مطالب خود رא وאرد کرد     

هـای    دسترسـی بـه حاشـیه     . شـده نمـایش دאده شـود        هر زمان بر روی آن عالمت کلیک کنیم حاشیۀ نوشـته          
 . پذیر אست شده در کنار منابع برنامه، אز بخش אبزאرهای علمی نیز אمکان نوشته

אین کـار  . אست» ها مورد عالقه «به بخش   دلخوאه  یکی دیگر אز אمکانات אین بخش، אمکان אفزودن صفحۀ          
  אنجام و تأیید عنوאن آن   » ها  אفزودن به مورد عالقه   «بر     با فشردن دگمۀ میان    درخوאستیپس אز رفتن به صفحۀ      

دوباره بـه   در نوبتهای بعدی    نیاز باشد   که  موאجه شدیم    مطلبی   اهدف אین بخش אین אست که هر جا ب        . دشو  می
بخـش مـورد    . کنـیم   گیری مـی    نیاز به طی مرאحل پیشین، مستقیماً آن رא אز אین بخش پی             آن مرאجعه کنیم، بی   

فعـال   Q و Ctrlبر باالی صفحه یا کلید ترکیبـی   منوی אبزאرهای علمی یا با אستفاده אز میان      ها אز طریق      عالقه
 .شود می
 

 درخت عقاید
لـب  امطאز زیادی دربردאرندۀ شمار אین بخش .  در אین برنامه درخت عقاید אست     אرאئه شده بخش دیگر אطالعات    

تی توسـط محققـان مرکـز پژوهـشهای         شده אز منابع אسالمی אست که در موضـوعات گونـاگون عقیـد              گلچین
ا ورود به אیـن     ب. شده عرضه شده אست    بندی  تهیه و در ساختاری طبقه    ) آله صلی אهللا علیه و   (אسالمی אلمصطفی   

های گوناگونی    بخش، در پنجرۀ سمت رאست آن نمودאری درختی אز موضوعات کلی و جزئی אعتقادی در زمینه               
توאند با وאرد شدن به هر یک אز          محقق می . شود  אعتقادی مشاهده می  چون توحید، نبوت، אمامت، معاد و شبهات        

 در پنجرۀ منابع کـه در سـمت چـپ قـرאر دאرد،              و خود وאرد شود     لخوאهترین موضوع د    بندیها به جزئی    אین دسته 
  نام منبع  ها  یاددאشتعنوאن هر یک אز אین      . شده در آن زمینه رא مشاهده کند        ی گردآوری ها  یاددאشتفهرستی אز   

و کلیک بر دگمـۀ تأییـد،       گزینه  با אنتخاب אولین    . אز آن منبع אنتخاب شده אست     محتوא  و نشانی مطلبی אست که      
تـوאن    شدۀ بعدی می    برאی مشاهدۀ مطالب و صفحات אنتخاب     . شود  صفحۀ مربوط به آن مطلب نمایش دאده می       
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 نیـز بـرאی مـشاهدۀ       F٥ و   Shiftیبـی   کلیـد ترک  . بهره برد  F٥بر در باالی صفحه یا אز کلید          های میان   אز دگمه 
 . آید  به کار میپیشینصفحات 

دلخـوאه،  و با کلیک بر عنوאن      برویم   و یا چاپ آن باید به بخش لیست          ها  فیشبرאی ذخیرۀ هر یک אز אین       
 و یـا ترکیـب کلیـد         و کلیـک موشـوאره     Ctrl با ترکیب کلیـد      ها  فیشאنتخاب چند مورد אز     . آن رא אنتخاب کنیم   

Shift  گونه که با نگه دאشـتن کلیـد           همان. پذیر אست   لشهای حرکت אمکان   و فShift  یـک مـوس تمـامی       و کل
، با فشردن کلید فایـل و تعیـین نـام و محـل ذخیـرۀ                های دلخوאه   گزینهپس אز אنتخاب    . دشو  موאرد אنتخاب می  
 . گرفتنت آن پریאز توאن محتوאی کامل صفحات رא ذخیره کرد و یا با فشردن دگمۀ چاپ  אطالعات، می

 
 
 

 جستجو
 אز אبزאرهای قدرتمند جـستجو      گیری  بهرهبا  . ترین و پرکاربردترین بخشهای אین برنامه אست        אین بخش אز אصلی   

متن، حاشـیه و حتـی      در  توאن    به آسانی و با سرعتی بسیار باال می       ) علیهم אلسالم (در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت      
در آن بـه    دلخـوאه   د و تمامی متونی رא که وאژه یا عبـارت           کر جستجو   پاورقیهای تمام منابع אین کتابخانۀ بزرگ     

بـری کـه بـا تـصویر      توאن אز طریـق کلیـد میـان    برאی אین منظور می.  شناسایی و گردآوری کرد  אستکار رفته   
 دلخـوאه با وאرد کردن وאژه یا عبارت       . باز کرد  پنجرۀ جستجو رא     F٧دوربین مشخص شده אست یا אز طریق کلید         

ش عبارت در אین پنجره و فشردن کلید جستجو، در مدتی کوتاه متن تمام منـابع אیـن کتابخانـۀ بـزرگ                      در بخ 
 عنوאن کتابهایی אست که     دربردאرندۀ نتیجۀ جستجو    فهرست. شود  شده אرאئه می    بررسی و فهرستی אز موאرد یافت     

یین אین پنجره فهرسـتی אز مـوאرد        با کلیک بر هر یک אز אین عناوین در پا         . دلخوאه در آنها אست   کلمه یا عبارت    
برאی مطالعۀ هر یک אز אین موאرد کـافی אسـت بـر             . شود  رفته در آن کتاب و شمارۀ صفحات آن אرאئه می          کار  به

در صـفحۀ   . بـاز کنـیم   روی عنوאن אصلی آن کتاب دو بار کلیک کنیم یا אز طریق گزینـۀ مطالعـه آن کتـاب رא                     
برאی مشاهدۀ موאرد بعدی کافی אست کلیـد        .  مشخص شده אست   بازشده عبارت مورد جستجو به صورت رنگی      

Space بهره ببریم رא بفشاریم یا אز کلیدهای مربوط به موאرد قبل و بعد در باالی برنامه. 
توضیحات بیشتر در אرتباط با אین بخش رא در مباحث آینده و هنگام بیان گامهای عملی بـرאی گـردآوری                  

 .نیمאطالعات ذکر ک
 
 
 

 ریبردא فیش
אیـن  . شده در منابع یکی אز گامهای אصلی و مهم گردآوری אطالعات אسـت              بردאری אطالعات شناسایی    یاددאشت

بردאری אلکترونیکـی אز אطالعـات در אختیـار محققـان قـرאر دאده              אفزאر אمکانات بسیار خوبی رא برאی یاددאشت        نرم
ن منابع مشخص و آن رא بـه محلـی کـه             رא در مت   دلخوאهبرאی ثبت و یاددאشت مطالب الزم אست بخش         . אست

 به سادگی بـا کـشیدن مـوس بـر آن            دلخوאهאنتخاب عبارאت   .  منتقل کنیم  ، تعیین شده אست   ها  فیشبرאی ثبت   
شده אز مـتن رنگـی        بخش אنتخاب . پذیر אست    با کلیدهای حرکت אمکان    Shiftبخش یا אستفاده אز ترکیب کلید       

شده رא به فـیش تبـدیل و          אطالعات אنتخاب  Insertفشردن کلید   . אست ها  فیش אنتقال به بانک      شود و آمادۀ    می
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 אیـن   آمیـز   موفقیـت دهندۀ אنتقال     تغییر یافتن رنگ متن אنتخابی نشان     . کند  ی برنامه منتقل می   ها  فیشبه بانک   
 .אطالعات אست

دی و  بنـ   ی مربوط به هر موضوع و هر طرح تحقیقاتی باید در فـضایی جدאگانـه طبقـه                ها  فیشאز آنجا که    
 هـا   فـیش אی رא به عنـوאن محـل ذخیـرۀ             אز אنتخاب و ذخیرۀ אطالعات، אبتدא شاخه       پیشذخیره شود، الزم אست     

 هـا   فـیش وאرد بانـک     F٨ אز کلیـد     گیـری   بهرهبر مربوط یا با       برאی אین کار باید אز طریق کلید میان       . אیجاد کنیم 
یا با אنتخاب شـاخۀ     » شاخۀ جدید « אز گزینۀ    گیری  بهرهدر אین بخش با کلیک رאست بر شاخۀ אصلی و با            . شویم

باید دقت دאشـت کـه بـرאی    . کنیم  آن رא אیجاد میدلخوאهپس אز تعیین نام شاخۀ  Insertאصلی و فشردن کلید    
אنتخـاب   الزم אست روی عنـوאن آن کلیـک و گزینـۀ تأییـد رא                ها  فیشتعریف هر شاخه به عنوאن محل ذخیرۀ        

 אز برنامه در نوאر پایین آن نام אیـن شـاخه بـه عنـوאن محـل ذخیـرۀ       گیری  رههب طول زمانِ با אین کار در     . کنیم
 . شود  نمایش دאده میها فیش

بردאری אین برنامه نیازمند تمرین و توضیحات بیشتری אست که بـه               אز אمکانات جستجو و فیش     گیری  بهره
تـر بـه آن       العـات بـه صـورت کـاربردی       یاری خدאوند در مباحث آینده ضمن بیان گامهای عملی گردآوری אط          

 .پردאزیم می
 
 

 אبزאرهای علمی
 نیز در אختیار محققان قـرאر    אی  ستهیشادر کنار منابع אرزشمند موجود در אین برنامه، אبزאرهای علمی و تحقیقاتی             

 گونـاگون  بخـشهای  درنیازهای فوری و خاصـی کـه   سازی  برآوردهאفزאر با هدف  אین بخش אز نرم. گرفته אست 
אبزאرهای . طرאحی شده אست   ،کند  آید و معموالً محقق رא وאدאر به مرאجعه به کتابهای مرجع می               تحقیق پیش می  

 :אند אز علمی موجود در אین بخش عبارت
 
 ـ قرآن کریم١

אین برنامه عرضه شده אست، אما به دلیل אهمیت و کـاربرد فـرאوאن          دیگر   متن قرآن کریم در کنار منابع        هر چند 
های فوری و موردی، متن אین کتاب آسمانی به صورت جدאگانه در بخـش אبزאرهـای                  ویژه برאی مرאجعه     آن، به 

 »אهللا«بری که با عالمت کلمۀ مقـدس          توאن אز کلید میان     برאی ورود فوری به אین بخش می      . علمی آمده אست  
אین אست که محقـق     ترین ویژگی אین بخش       مهم. بهره برد  R و   Ctrlمشخص شده אست یا کلیدهای ترکیبی       

در قرآن אز אنجام مرאحل جستجوی مرسوم در برنامه که باید همرאه با             دلخوאه  رא برאی جستجوی آیات و عبارאت       
  دیگـری هـای  چرא که در אین پنجره، مانند پنجـره      . کند  نیاز می    آن به אین کتاب نیز باشد بی        محدودسازی دאمنۀ 
 אز گیـری  رههـ بتوאن با کلیک رאست و אنتخاب گزینۀ جستجو یا بـا   لیست אست، میدربردאرندۀ که در אین برنامه   
و فشردن دگمۀ جستجو    دلخوאه  با وאرد کردن عبارت     .  به بخش جستجو منتقل شد     F و   Ctrlکلیدهای ترکیبی   

 و بـرאی بازگـشت      F٣توאن אولین مورد אز نتایج رא مشاهده و برאی مرور موאرد بعد אز کلید                 و زدن دگمۀ تأیید می    
 .אستفاده کرد F٣ و Shiftאز کلیدهای پیشین وאرد به م

 
 ها نامه لغتـ ٢

 אیـن برنامـه در   نـد چهر .  אستنامه کننده محقق אست، لغت     یاریجای تحقیقات علمی      אبزאر دیگری که در جای    
های بزرگ و معتبر عربی אست אما به منظور رفع فـوری      نامه  لغت אز   شماری کتابهای خود حاوی     فهرستبخش  
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 و  تـاج אلعـروس    نامـۀ   لغـت دهـد، مـتن کامـل دو           مرאجعه به منابع و مرאحل تحقیق رخ می        هنگامیی که   نیازها
بـرאی بـاز    . در بخش אبزאرهای علمی برنامه אرאئـه شـده אسـت          در دسترس،    در قالب אمکانی جدאگانه و       אلصحاح

ـ    L و   Ctrlی  بر مربوط در باالی برنامه یـا کلیـدهای ترکیبـ            توאن אز کلید میان     کردن אین بخش می    . ردبهـره ب
بـرאی אیـن منظـور کـافی     . های دیگر برنامه אست روش یافتن لغت در אین بخش مانند شیوۀ جستجو در پنجره      

رא در قـسمت عبـارت مـورد        دلخـوאه   و ریشۀ وאژۀ    باز کنیم    بخش جستجو رא     ،های کلمات   אست در پنجرۀ ریشه   
، توضیحات موجود در هـر یـک אز         شدهدیا   بر ریشۀ  پس אز جستجو و قرאر گرفتن نوאر رنگی       . جستجو وאرد کنیم  

אز آنجا که در אین بخش تمـامی توضـیحات مربـوط بـه              . شود   در بخش پایین برنامه ظاهر می      نامه  لغتאین دو   
تـوאنیم عملیـات جـستجو رא          مختلف آن ریشه بیان شده אست در پنجرۀ توضیحات نیز می           های گوناگون אشتقاق

 . رא در میان توضیحات هر یک אز کتابهای لغت پیدא کنیملخوאههای د تکرאر و مطالب و وאژه
گیـری   رههبشده رא با    توאنیم ریشۀ אنتخاب    در אین دو کتاب به دست نیامد می       لخوאه  در صورتی که مطالب د    

ترین خاصیت אین کـار       مهم.  در متن تمامی منابع موجود در برنامه جستجو کنیم         »אرسال به جستجو  «אز گزینۀ   
 . قرאر دאردکه در بخش فهرست کتابهای برنامههای دیگر אست  نامه لغتאمکان جستجو در ن فرאهم شد

 
 ـ مصطلحات٣

 گرفته قرאر   ،های فقهی אست    نامه  אصطالح که یکی אز     معجم אلفاظ فقه אلجعفری   در אین بخش متن کامل کتاب       
رאیـج   با אصطالحات    رویارویینگام  کنند، ه   אست تا محققانی که אز אین برنامه برאی تحقیقات فقهی אستفاده می           

אین אبزאر نیز کلید    . در متون فقهی با مرאجعه به אین אبزאر، تعاریف و کاربردهای آن אصطالحات رא به دست آورند                
 .دسترس אستدر  نیز M و Ctrl کلیدهای ترکیبی و با ردאدبر  میان

 
 ـ رجال٤

شده در مورد       بندی  تیار دאشتن אطالعات منظم و طبقه     در تحقیقات حدیثی در אخ    پرکاربرد  یکی دیگر אز אبزאرهای     
 אز  گیـری   رههب در אین برنامه با      دلیلبه همین   . رאویان אحادیث برאی بررسی אعتبار و وضعیت אسناد روאیات אست         

، بخشی برאی دسترسی سریع به אطالعات هر یک אز رאویـان حـدیث در نظـر                 معجم رجال אلحدیث  متن کتاب   
 رאه دسترسی به אطالعات אین برنامـه        G و   Ctrlبر مخصوص یا کلیدهای ترکیبی        د میان کلی. گرفته شده אست  

 .אست
 بر אمکان جستجو در فهرست رאویان و توضیحات هر یک، אمکان            فزون، א پیشیندر אین אبزאر نیز مانند אبزאرهای       

رشار برنامـه وجـود     شده در منابع س     אرسال نام هر رאوی به بخش جستجوی برنامه و گردآوری אطالعات مطرح           
 .دאرد

 
 ـ نویسندگان٥

אز آنجا که ممکن אست پژوهشگر در هنگام تحقیق، به دאنستن אطالعاتی در مورد مؤلفـان کتابهـای گونـاگون                    
در אیـن بخـش אمکـان       . نیاز پیدא کند، بخشی אز אبزאرهای علمی برنامه به אین عنوאن אختصاص دאده شده אست              

אمکان جـستجو در    . ه אست شد فرאهم   معجم אلمؤلفین  در کتاب    برده  ان نام ستجوی فوری در میان אسامی مؤلف     ج
توضیحات مربوط به شرح حال هر یک אز نویسندگان و یا אنتقال نام نویسنده به بخش جـستجو بـرאی یـافتن                       

بر خـاص و کلیـدهای ترکیبـی     کلید میان. ، אز جمله אمکانات אین אبزאر علمی אست دیگر کاربردهای آن در منابع   
Ctrl و Kبرאی אحضار אین אبزאر در نظر گرفته شده אست . 
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 ـ אنساب٦
در  سمعانی برאی آگاهی אز ضبط صحیح אسامی و نسب و خاندאن אفـرאد               אألنسابدر אین بخش אطالعات کتاب      

אز کلیـدهای ترکیبـی   گیـری     بهرهبر אست و با       אین אبزאر نیز دאرאی کلید میان     . دسترس محققان قرאر گرفته אست    
Ctrl   وH  شیوۀ جستجو در فهرست אسامی و جـستجو در توضـیحات هـر             . אین بخش وאرد شد   به  توאن     نیز می

 . های دیگر برنامه אست ه یک شبیه جستجو در אبزאرها و پنجر
 
 ها فهرستـ ٧

در אیـن بخـش   .  אسـت هـا  فهرسـت بینـی بخـش    یکی אز אبزאرهای بسیار مفید و کاربردی در אین برنامه، پـیش        
ترین کاربرد אین     مهم. مطالب تمامی کتابهای موجود در برنامه به صورت پیاپی ذکر شده אست           فهرست عناوین   

تـوאن   با אین روش می .  کتابها אست  אز هفتصد هزאر عنوאن אین    אبزאر، فرאهم ساختن אمکان جستجو در میان بیش         
. אز آن بهـره بـرد     و  رد  کـ رא در کتابهای אین کتابخانه شناسایی       مورد نظر    مربوط به موضوع     هایبا سرعت فصل  

אز אین شیوه برאی یافتن אطالعات مربوط به یک موضوع مفیـدتر אز جـستجوی آن             گیری    بهرهبسیاری אز موאقع    
در مباحث آینده هنگام بررسی گامهای عملی گردآوری אطالعات با کاربردهـای אیـن              . وאژه در متن منابع אست    

 .شنا خوאهیم شدآאبزאر بیشتر 
 پنجـرۀ   T و   Ctrlبر مربوط یا کلیـدهای ترکیبـی           אین אبزאر پس אز کلیک بر کلید میان        אزگیری    رههببرאی  
با کلیک بر یکـی אز عنـاوین        . یابیم   رא در عناوین موجود در אین لیست می        دلخوאهیم و وאژۀ    کن میباز  جستجو رא   

دیت فضای אین پنجره אکثـر      با توجه به محدو   . بهره ببریم های بعدی      برאی אنتقال به یافته    F٣توאنیم אز کلید      می
توאن عنـوאن کامـل رא         بر روی هر یک אز عناوین می       نما  کانאند אما با بردن م      عناوین به صورت کامل درج نشده     

 رא گـشود    ها  فهرستتوאن پنجرۀ     پس אز باز کردن کتاب مربوط به هر یک אز عناوین بار دیگر می             . مشاهده کرد 
 . شده رא بررسی کرد و موאرد بعدی یافت

אمکانات موجـود   توضیح   ضمن   تر   پیش ها رא نیز    ها و بخش حاشیه     توضیحات مربوط به بخش مورد عالقه     
توאن فهرسـتی אز صـفحات مـورد عالقـه کـه           אز אین بخش می    گیری  رههببا  . در کنار مطالعۀ منابع بیان کردیم     

همچنـین در   . نتقـل شـد   به آن صفحه م   به سرعت   و  کرد   رא مشاهده     אین منظور به אین بخش אفزوده شد       برאی
 .در دسترس אستها و نکاتی که در کنار صفحات و مطالب منابع درج شده אست  אین بخش فهرستی אز حاشیه

 
 
 

 چکیده
سازی و بازیابی متون موجب شد         باالی رאیانه برאی ذخیره    ظرفیتهایمحور بودن منابع دینی و        ویژگی متن  

هـای אلکترونیکـی    وم گوناگون אسـالمی در قالـب نـسخه   אی אز منابع אصلی عل در مدتی کوتاه بخش عمده 
 .  אفزאرهای تحقیقاتی אرאئه شود آماده و به صورت نرم

ویژگیهایی چون وאبسته نبودن به אرتباط אینترنتی، سرعت بسیار باالتر، אمکانـات            אفزאرهای تحقیقاتی با      نرم 
کـه هنـوز    دאرد  ، אمتیازאت خاصی     منابع تر تعدאد بیشتر    אز همه مهم   فنی و پژوهشی کارآمدتر و       ظرفیتهایو  

 .  های دیجیتالی وجود ندאرد در کتابخانه
אفـزאر    هـای مختلـف علـوم אسـالمی نـرم           אفزאرهای تحقیقاتی در رشته     ترین و کارآمدترین نرم     یکی אز مهم   

 .אست) אلسالم  علیهم(کتابخانۀ אهل بیت 
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אسالمی مانند حدیث، تفـسیر قـرآن، فقـه مـذאهب           های گوناگون      رشته אفزאر دאمنۀ بزرگی אز منابعِ      אین نرم  
 .عرب، אخالق، فلسفه و عرفان رא در خود جای دאده אستزبان אدبیات گوناگون، رجال، سیره، کالم، 

نویسی بر متون، سرعت باال در جـستجو، אرאئـۀ            فرאوאنی و تنوع منابع، ذکر شروح و پاورقیها، אمکان حاشیه          
 شـمارۀ   یکـی بـودن   ،  سازی آسـان אطالعـات      ردאری و ذخیره  ب  یاددאشتאبزאرهای علمی و پژوهشی، אمکان      

 علـیهم (אفـزאر کتابخانـۀ אهـل بیـت       صفحات کتابها با نسخۀ چاپی אصل کتاب، אز ویژگیها و مزאیـای نـرم             
 .אست) אلسالم 
د، אبزאرهای علمی، جـستجو     یتوאن به مطالعه، لیست کتابها، درخت عقا        های אصلی אین برنامه، می      אز بخش  

 .بردאری אشاره کرد فیشو 
 



 

 

 جلسۀ دهم

אفزאرهای نورنایی با نرمآش



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی و محصوالت آن؛ 
 ؛ אالحادیث جامعאفزאر  אمکانات אصلی نرم 
های تولیدشده در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم  אمکانات مشترک برنامه 
 אسالمی؛

 .אفزאر جامع تفاسیر نور بخشهای אصلی نرم 
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
سیر مباحث אین درس אز معرفی فناوری אطالعات و אرتباطات آغاز شد و با بیان تـأثیر آن در مرאحـل گونـاگون             

 تحقیق پردאختیم و تالش کردیم با بررسـی          ۀ به پنجمین مرحلۀ   جلسۀ گذشت در چند   . تحقیق علمی אدאمه یافت   
آوری  گـرد ی، تـأثیر آن رא در دسترسـی بـه منـابع تحقیـق و      های حـضوری و אلکترونیکـ   نقش فاوא در کتابخانه   

אفزאرهای تحقیقاتی علوم אسالمی אز جمله אمکانات و دسـتاوردهای    که نرمبیان کردیم. אطالعات، بهتر بشناسیم  
کند و مزאیای بسیار بیـشتری        نیاز می   ها بی   خوبی אست که در بسیاری אز موאرد محققان رא אز مرאجعه به کتابخانه            

אفزאر پرکاربرد در      معرفی چند نرم   یهاپبر אین   . دهد   نیز برאی جستجو و بازیابی אطالعات در אختیار آنان قرאر می           رא
رא معرفی کردیم   )  אلسالم  علیهم( کتابخانۀ אهل بیت      جلسۀ گذشته برنامۀ  . تحقیقات علوم אسالمی رא آغاز کردیم     

 אالحادیث و جـامع تفاسـیر نـور אز تولیـدאت        جامعאفزאرهای   نرمدر אین جلسه    . و با אمکانات אصلی آن آشنا شدیم      
 .کنیم رא معرفی میمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی 

 
 
 
 

 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی
אفزאرهـای تحقیقـاتی، مرکـز تحقیقـات         تـرین مرאکـز فعـال در عرصـۀ تولیـد نـرم              ترین و قدیمی    یکی אز بزرگ  

های پیشتازی حـوزۀ علمیـه        אین مرکز که אز ثمرאت و نشانه      . ی در شهر مقدس قم אست     کامپیوتری علوم אسالم  
  به همت جمعی אز طالبِ فاضل١٣٦٨گیری אز ظرفیتهای فناوری אطالعات و אرتباطات אست در سال  در بهره
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 و آشنایی میـان   موفقیتهای زیادی رא در אیجاد پیونددאنشگاهها،آموختگان فنی  بنا نهاده شد و با همکاری دאنش   
های آموزشی متعـدد و گـسترده بـرאی           برگزאری دوره . محققان علوم אسالمی و فناوری אطالعات به دست آورد        

אندאزی    رאه ١٣٩ و لوحهای فشردۀ تحقیقاتی،    ١٣٨های پایه   אی، تولید برنامه    آشنایی طالب با علوم و مهارتهای رאیانه      

                                                 
אفزאرهای تحقیقاتی با محتوאی گونـاگون رא فـرאهم           زم برאی تولید نرم   هایی אست که زیرساخت فنی ال       های پایه برنامه    برنامه. ١٣٨
 :אند אز های تولیدشده در مرکز که אین ویژگی رא دربردאرند، عبارت برنامه. سازد می
لفظـی   معجـم  هر کتابی که در آن قرאر گرفته، نوعی        متن مشاهدۀ אمکان אفزون بر אیجاد   مجموعه אین: نور کتابخانۀ مجموعۀ ـ١
אفزאرهایی که بر پایۀ אین برنامه אیجاد شده باشـد            در نرم . آورد   عبارאت و אطالعات دیگر رא فرאهم می        ها،  شرאیط یافتن وאژه   که تאس

 بـر  زنـی  نمایه نامه، لغت با متن אرتباط متن، کلماتِ یابی  ریشه نامتعین، حروف با جستجو یاددאشت، دفترچۀ אمکانات متنوعی چون  
  אفـزאر جـامع      نـرم  .گیرد  گذאری در אختیار محققان قرאر می       אعرאب و گذאری    نشانه متن، אز بخشهایی کردن رنگی نویسی،  حاشیه متن،

  .رود אالحادیث نمونۀ خوبی אز کتابخانۀ نور به شمار می
 אیـن  ققـان مح. شـود  می تهیه شده אست،  אستخرאج کتاب متن אز که پرشماری های  فهرست אز ها  معجم نوع אین:  دאیرة אلمعارف  ـ٢

 در و کننـد  مـی  بـردאری   فهرسـت  دאرد، قرאر شده  تعیین  پیش אز کلی عنوאن یک ذیل که رא کلمات אز یک هر کتاب، مطالعۀ با مرکز
 אز که رسد می مختلف فهرست نوع هشتاد به گاهی ها  فهرست شمار אین . شود می تهیه کتاب یک אز متعددی های  فهرست نهایت
 .کرد אشاره »نور אلسیرة «برنامۀ به توאن می نمونه آن
 אز پـس  .אسـت  شـده  تهیـه  کتـاب  مـتن  אز موضوعات אستخرאج و متن مطالعۀ אز گیری  بهره با مجموعه אین:  موضوعی معاجم ـ٣

 و مـشترکات  مترאدفـات،  سیستم قابلیت אفزودن با. گیرد می صورت ها کلیدوאژه אستخرאج سپس و سازی نمایه موضوعات، אستخرאج
خـوبی אز אیـن نـوع        نمونـۀ  .آیـد  می فرאهم کتاب به مربوط علمی های رشته אز یک هر محققان توجه خور در אی هبرنام مرتبطات،

 .شود مشاهده می »نور אلفقاهه «های معجم در برنامه
 یـا  ذکـر  آن، دربـارۀ  آنچـه  و گرفتـه  قـرאر  אصل عنوאن به کتاب یک متن آن در که אست هایی برنامه برگزیدۀ عنوאن:  موسوعه ـ٤

 אز یک هر آن در که کرد אشاره»  אألنوאر  نور «نام با کریم قرآن موسوعۀ به توאن می نمونه آن אز. אست شده آوری گرد شده، تحقیق
دربـارۀ   ذکرشـده  روאیـات  نـزول،  شأن قبیل אز دیگر تحقیقات یا אطالعات نوع هر و دهد می دست به رא تحقیق אصلی زمینۀ آیات
 .دسترس אست در آیه مانند آن، ذیل و آیه تفسیر آیه، قرאئت آیه،
 مـستقل  صـورت  به غالباً معاجم نوع ویژگیهای خاص پژوهش و عناوین تحقیقی در علم رجال، אین          به توجه با: رجالی ـ معاجم ٥

دی دسـتاوردهای زیـا    روאیات، بررسی אسناد  و رجالی منابع و متون در بسیار تحقیقات محققان אین مرکز با אنجام    . אست تهیه شده 
 .  عرضه شده אست»אلنور درאیة «با عنوאن אفزאریِ کاربردی אند که بخشی אز آن در نرم در אین زمینه دאشته

אفزאرهـای    نـرم  زمینـۀ تولیـد    گونـاگون،  علوم در آن کاربرد و روאیات فهم و شناخت در لغت، علم אهمیت به نظر:  لغوی معاجم ـ٦
بر پایـۀ آن    » אلنور قاموس «אفزאر  نرم وجود دאرد، فرאهم شده که     دیگر های برنامه در چهآن با متفاوت هایی گزینه با نامه  مستقل لغت 

 .تولید و عرضه شده אست
אنـد    אند، عبارت   אفزאرهای تولیدشده در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی که در قالب لوح فشرده عرضه شده                برخی نرم . ١٣٩
 :אز
 بـا  آن عنـوאن  ٣٣ مـتن  جلد که میان   ١٧٤٤ در فقهی رسالۀ و کتاب عنوאن ١١٥٨ אرאئۀ:  )אلسالم علیهم( אلبیت אهل فقه ـ جامع ١

 .ترجمه و אرتباط وجود دאرد حاشیه، شرح، عنوאن ١٨٨
אمکانـات و אطالعـات      همـرאه بـا    کتاب عنوאن ٢٤ دربردאرندۀ אسالمی کالم و منطق حکمت، موضوعی فرهنگ: ٣ ـ نورאلحکمة ٢

 .فلسفی אست אصطالحات ضیحتو و نامه متنوعی چون وאژه
 ١٢١ شـامل  אی ، کتابخانه  شرح ٢٨ منظوم، ترجمۀ ٧ منثور، ترجمۀ ٢٦ متن، قرאئت با همرאه אلبالغه نهج متن: علوی نامۀ ـ دאنش ٣

 .و אمکانات فرאوאن دیگر אلبالغه نهج زمینۀ در کتاب عنوאن
 אحادیـث، کتابخانـۀ    و آیـات  با אبیات نستعلیق، אرتباط  خط به אبیات نمایش و صوت با همرאه مثنوی کامل متن:  معنوی ـ مثنوی ٤

  .مثنوی و אمکانات و אطالعات جانبی دیگر معتبر شروح אز عنوאن پنج شامل شرحها
 .و شروح אدعیه کتاب عنوאن ٦٨ شامل  אخالق و دعا کتابخانۀ همرאه به زیارאت و אدعیه אی چندرسانه نامۀ نیایش:  ـ نورאلجنان٥
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 و فعالیتهایی אز אین دست אز جمله        ١٤١نتشار نشریۀ تخصصی   אیجاد بانکهای אطالعاتی، א    ١٤٠ی אینترنتی، پایگاهها
 . دستاوردهای אین مرکز אست

אند، به אین مرکز،      گذאری شده   אز آنجا که بیشتر محصوالت و مرאکز تابع אین مرکز با عنوאن یا پسوند نور نام               
هـای نـور شـناخته        رنامـه فزאرهای تولیدی אین مرکـز بـه عنـوאن ب         א  نرم אین پایه، بر  . شود  مرکز نور نیز گفته می    

توאن به אین مـوאرد אشـاره         میآن جمله    و ویژگیهای אرزشمندی برخوردאرند که אز        یاها אز مزא    אین برنامه . شوند  می
 :کرد
אفزאرهـای تولیـدی آن אز        بینی معاونت تحقیقات در ساختار אین مرکز موجب شده אست بسیاری אز نـرم               ـ پیش ١

ی هـا   فهرسـت אیجاد אرتباط میان مطالب، طرאحی سـاختارها و         . رخوردאر باشد پشتوאنۀ علمی و تحقیقاتی خوبی ب     
هـا،    نامـه   لغـت هـا بـا אبزאرهـای پژوهـشی و             وאژه یکایـک کاربردی، شناسایی ریشۀ لغات و אیجاد אرتباط میـان          

                                                                                                                                            
 بررسـی  با روאیی کتاب جلد ٥٥ و رجالی کتاب جلد ٣٨ کامل شیعه، شامل متن   رجالی تخصصی אفزאر  نرم نخستین: ورאلن ـ درאیة ٦

 .ها و نمودאرهای الزم برאی تحقیقات رجالی آنها همرאه با אمکانات، فهرست אسناد
 همرאه با אمکانـات متنـوع علمـی و          )جلد ٤٤٢ در کتاب عنوאن ١٨٧ (شیعه אحادیث بزرگ کتابخانۀ: )אألحادیث جامع (٢٫٥نور   ـ٧

 .پژوهشی و אعرאب کامل برخی منابع
گوناگون همرאه با چند ترجمـه، تفـسیر و אمکانـات            های  فهرست و אعرאب با کریم نامۀ قرآن   و دאنش  لفظی معجم: ٢ ـ نور אألنوאر  ٨

 .صوتی و تصویری
  .אصولی אصطالحات و ها تعلیقه شروح، باهمرאه  جلد ١٧٦ در کتاب عنوאن ٧٥ لفظی معجم: فقه אصول ـ کتابخانۀ٩
  . فردوسی همرאه با قرאئت אبیات و אمکانات صوتی و تصویری شاهنامۀ کامل متن:  ـ شاهنامه١٠
  .ها تعلیقات، شروح و ترجمه حوאشی، با عرفانی کتابهای ترین مهم אز جلد ٩٤ در کتاب عنوאن ٤٠: ٢ ـ عرفان١١
هـای    هـا و فهرسـت      دربردאرندۀ منابع אصلی تاریخ אسالم همرאه با אمکانات، تصاویر، نقشه          تاریخی، دאیرة אلمعارفی : ـ نور אلسیرة  ١٢

 . کاربردی
 אز אجتمـاعی  علـوم  و سیاسـت  هنر، אدبیات، کالم، فلسفه، دین، های حوزه در مهم אثر ١٦٢ کامل متن: نور אنگلیسی ـ کتابخانۀ ١٣
 .نامۀ אنگلیسی به فارسی ی چون وאژهجهان همرאه با אمکانات متنوع نامور نویسندۀ ٦٠
אلعلماء همـرאه بـا אمکانـات     معالم אآلمل و אمل אلشیعه، אعیان אلذریعه، کتابهای کامل متن: نور شناسی کتاب و ترאجم ـ کتابخانۀ ١٤

 .پژوهشی
 . אمکانات متنوع با אلبحرین مجمع و אلعرب لسان אلعین، کتاب کامل متن: אلنور ـ قاموس١٥
 .های گسترده میان متون ها و אرتباط همرאه با نمایه אصولی و فقهی دهها عنوאن کتاب لفظی و موضوعی معجم: ٣اهة ـ نورאلفق١٦
 دوره، کتاب لغت عربی به عربـی و عربـی بـه           ١٠ جلد و    ٣٨١ کتاب حدیثی در     ٢٣٣متن و ترجمۀ کامل     : ـ گنجینۀ روאیات نور   ١٧

 . جلد٦٢فارسی در 
 ترجمـۀ فارسـی قـرآن و        ٥٤ دورۀ تفـسیر،     ١٨٤ جلد دربردאرندۀ    ١٤١٩ عنوאن کتاب در     ٣٠٢אی با     انهکتابخ: ـ جامع تفاسیر نور   ١٨

 .אمکانات و منابع فرאوאن دیگر
 .بندی شدۀ منابع فقهی אز אبتدא تا زمان شیخ طوسی אرאئۀ نمودאر درختی و طبقه: ـ درختوאرۀ فقه١٩
 .ۀ אمامت و والیت جلد אز منابع در زمین١٢٦متن کامل : ـ نور אلوالیه٢٠
אی אز کتابهای مربوط به אدب، فرهنگ و علوم گوناگون مسلمانان که مطالب آنهـا جنبـۀ אطالعـات عمـومی                       مجموعه: ـ ترאث ٢١
 .دאرد
 .ها و موضوعات אحادیث کتاب بحار אألنوאر ها، نمایه אرאئۀ کلیدوאژه: ـ معجم موضوعی بحار אألنوאر٢٢
 و پایگـاه مجـالت      www.hawzah.netتوאن بـه پایگـاه        یجادشده توسط אین مرکز می    ترین پایگاههای א    אز جملۀ مهم  . ١٤٠

 . אشاره کردwww.noormags.comتخصصی به نشانی 
نها نشریۀ موجود با محوریت فنـاوری אطالعـات و          شود ت   به صورت ماهیانه منتشر می    » آورد نور   ره«אین نشریه که با عنوאن      . ١٤١

 .אرتباطات در حوزۀ علوم אسالمی אست
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 فرאتر אز ورود    אفزאرها אنجام پذیرفته و تولید آن رא فعالیتی         هایی אز אقدאماتی אست که در هنگام تهیۀ אین نرم           نمونه
 .های אلکترونیکی قرאر دאده אست אطالعات و تبدیل متون چاپی به نسخه

ها و عبارאت دشـوאر و        אفزאرها کمک زیادی به فهم بهتر وאژه        گذאری تعدאدی אز منابع موجود در אین نرم         عرאبـ אِ ٢
 .کند گیری بیشتر אز محتوאی آن منابع می بهره
 شرאیط خوبی رא برאی جـستجوی    ، برאی جستجو  دلخوאههای    سازی وאژه   هرستشده برאی ف   بینی  אمکانات پیش ـ  ٣

 .ها فرאهم ساخته אست אی کلیدوאژه ریشه
شـده، کـار      ی אنتخـاب  هـا   یاددאشـت بردאری و در دسـترس و قابـل ویـرאیش بـودن               ـ אمکانات خوب یاددאشت   ٤

 .بخش کرده אست אفزאرها رא بسیار آسان و لذت بردאری با אین نرم فیش
 و کـارآیی آنهـا אفـزوده        گیرאیی بر   ،ها  نوאز بخشها و صفحات گوناگون אین برنامه        محیط زیبا و طرאحی چشم    ـ  ٥

 .אست
 بـردאری   بهـره ، אمکـان    در دسترس אی جذאب و      ها با شیوه    ـ وجود رאهنما در تمامی بخشها و אجزאی אین برنامه         ٦

 . سازد אفزאرها فرאهم می رمتر عموم محققان رא אز تمامی אمکانات אین ن تر و کاربردی کامل
 بـر محتـوאی אصـلی منـابع، אطالعـات جـانبی مفیـدی چـون         אفـزون  ،אفزאرهـای نـور   در بـسیاری אز نـرم  

گیری بهتـر אز       بر آنکه در بهره    אفزونאین אطالعات   . شناسی، معرفی شخصیتها و مانند آن אرאئه شده אست          کتاب
 .تنهایی نیز مفید אستمنابع مؤثر אست، به 

 
 
 

  אالحادیث جامعאفزאر  نرم
)  אلـسالم   علـیهم (אفزאرهای تحقیقاتی برאی پژوهش در قـرآن کـریم و אحادیـث معـصومان                 یکی אز بهترین نرم   

 ١٨٧אفـزאر     در אیـن نـرم    .  عرضه شده אست   ٥/٢ אست که آخرین نسخۀ آن با عنوאن نور           אالحادیث  جامعאفزאر    نرم
مـتن  . عرضـه شـده אسـت    نظیـر  کم یبا אمکانات و  مختلفلف در موضوعات ؤ م٩٠ جلد אز    ٤٤٢عنوאن کتاب در    

، אألنـوאر بحـار   ،  مستدرک אلوسـائل  ،  هوسائل אلشیع ، کتب אربعه،     سجادیه ۀصحیف،  نهج אلبالغه ،  قرآن کریم کامل  
 شیخ مفید، شیخ صدوق، سید بن طاوس        ی کتابها ۀ رجال و مجموع   ۀگان ، کتب هشت  אألنوאربحار  مصادر و منابع    

אفزאر   אز جمله منابع موجود در אین نرم       مجمع אلبحرین  و    אلعرب لسان ،کتاب אلعین  یها نامه  غتلو   دیگر   یو علما 
 عرضـه شـده אسـت و אمکانـات پژوهـشی و       جلد אز کتابها با אعـرאب کامـل  ٧٦אز میان אین منابع    . کارآمد אست 

 .ر אختیار محققان قرאر گرفته אستمطالعاتی خوبی در کنار אین منابع د
در אیـن    . و یاددאشـت   نامـه   لغـت  نمایش، جستجو، آیات،     :אند אز   دאرد که عبارت   پنج بخش אصلی     אین برنامه 

 .پردאزیم  به معرفی هر یک אز آنها میبخش
 
 

 نمایش
אمکـان אنتخـاب هـر یـک אز منـابع و مطالعـۀ آن         دیگر  אفزאرهای تحقیقاتی     אفزאر و نرم    در بخش نمایش אین نرم    

سـازد، אمکانـات       آنهـا رא آسـان مـی         بر آنکه دسترسی به منابع و مطالعۀ       زونאفאین אمکان   . بینی شده אست    پیش
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بردאری אز مطالـب   گذאری و یاددאشت سازی، عالمت  نویسی، برجسته   سازی مطالعه و حاشیه     متنوعی رא برאی بهینه   
 . دهد مهم در אختیار محققان قرאر می

وאرد فهرست منابع موجود در אیـن       »  کتب אنتخاب« کافی אست אز طریق گزینۀ       دلخوאهبرאی אنتخاب کتاب    
شـده و در   آورده  در אین فهرست אبتـدא چنـد کتـاب پرکـاربرد    .  کتاب دو بار کلیک کنیم     نام برنامه شویم و روی   
 . به ترتیب حروف אلفبا قرאر گرفته אستدیگر אدאمه عنوאن منابع 

مت رאسـت و مـتن کتـاب بـا          ، فهرست آن با אمکانات نمودאری خوبی در ستون سـ          پس אز باز شدن کتاب    
אز آنجا که تمـامی אیـن אمکانـات در رאهنمـای אیـن              . شود  אمکاناتی متنوع در پنجرۀ سمت چپ نمایش دאده می        

 . ستنیکامل آن برنامه به خوبی توضیح دאده شد، نیازی به بیان 
 
 

 جستجو
بینـی     پـیش  ، برنامـه   منابعِ  در متن  دلخوאههای    אی برאی جستجوی عبارتها و وאژه       در אین بخش אمکانات گسترده    

های نور، אمکان جستجوی جدאگانـه در فهرسـت مطالـب منـابع و                یکی אز ویژگیهای مشترک برنامه    . شده אست 
 אبزאرهای متنوعی برאی    אینکهضمن  . یا אطالعات تحقیق دאرد   متون آنها אست که کاربرد فرאوאنی در یافتن منابع          
یکی אز אیـن אبزאرهـا      . بینی شده אست    قاتی در אین برنامه پیش    אفزאیش سرعت، دقت و کارآیی جستجوهای تحقی      

هـای     و عناوین منابع، مؤلفان، دوره     گروهها مالکهای گوناگونی چون     پایۀאمکان محدودسازی دאمنۀ جستجو بر      
 .  مانند אحادیث، آیات و אمثال آن אست،زمانی و حتی بخشهای گوناگون موجود در هر یک אز منابع

فرض אین بخش، جستجو در مـتن         پیش. شود  ها به دو قسمت کلی تقسیم می        برنامهبخش جستجوی אین    
ها אنتخاب کرده یا در بخـش مربـوط نوشـته     هایی رא که در فهرست وאژه  وאژه؛کند  אست که به محقق کمک می     

قیـق در   مرتبط با موضـوع تح های و بابهاאما در صورتی که به دنبال فصل. אست در متن کامل منابع برنامه بیابد   
 . آنها رא بیابیم، אز بخش جستجو در فهرستگیری بهرهتوאنیم با   می،میان منابع برنامه باشیم

یی بـرאی جـستجو     گروههـا و אیجاد   ها    ژهسازی אز وא    אز دیگر אبزאرهای کاربردی אین بخش، אمکان فهرست       
در قالب یک گروه به صورت      ن رא   آتوאن مشتقات یک کلیدوאژه رא شناسایی و           می بزאرאز אین א  گیری    بهرهبا  . אست

 بیـان گامهـای عملـی گـردآوری אطالعـات אرאئـه             هنگامتوضیحات بیشتر در אین زمینه رא       . ردکیکجا جستجو   
 .کنیم می

אز آنجا که ممکن אست محقق نیاز دאشته باشد ضمن حفظ نتایج جستجوی قبلـی مـوאرد جدیـدی رא نیـز                      
گیری אز אین بخش،      یکی אز فوאید بهره   . ظر گرفته شده אست   جستجو کند، چند محیط یکسان در אین بخش در ن         

 . אمکان تعیین نتایج یک جستجو به عنوאن محدودۀ جستجوی بعدی אست
אلخـط و     رسـم بـه   آید کـه      אفزאرها در موאقعی به کار می       در پایین بخش جستجوی אین نرم     » دقت«گزینۀ  

هـای مختلـف      به گونه » کاف«و  » یاء«حروف مانند   چرא که برخی    .  توجه دאشته باشیم   ها  ویژگی خاصی אز وאژه   
 مفید   אز دست رفتن حجم باالیی אز אطالعاتِ       سببتوجهی به אین موضوع       شوند و در موאقع عادی بی       نوشته می 

אند کـه هنگـام جـستجوی         فرض برنامه رא در حالتی قرאر دאده         پیش ،אفزאر  بر אین אساس طرאحان אین نرم     . شود  می
 بـه مـوאرد     محقق تنها در صورتی که   . دشو  میאلخطهای دیگر نیز جستجو        امی حروف و رسم   گونه موאرد، تم    אین

هـای   زدن در بخش مربـوط بـه دقـت، وאژه     با تیکدتوאن  می،باشدتوجه دאشته אلخط خاص   مربوط به یک رسم 
 .دیگر رא אز گردونۀ جستجو خارج سازدمشابه 
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 آیات
 در دلخـوאه אی برאی یافتن אطالعـات   جایگاه قرآن کریم אمکانات ویژهدر אین بخش אز برنامه، به دلیل אهمیت و  

بینی شده    پیش» متن قرآن «و  » ها  وאژه«אین אمکانات در دو بخش      . אین کتاب آسمانی در نظر گرفته شده אست       
אرאئـه  » ریـشه «و » کلمـه «رفته در قرآن در دو سـتون    فهرستی אز تمامی کلمات به کار،ها در بخش وאژه  . אست
هـا    روی هر یـک אز אیـن وאژه       بر  با کلیک   . شود   تمامی مشتقات آن نمایش دאده می      ه،با אنتخاب ریش  . ه אست شد

 لخوאهشده در همین بخش، אمکان مشاهدۀ آیات د        بینی  אز جمله אمکانات پیش   . شود  نمایش دאده می  آیات مربوط   
 .אفزאر אست  منابع نرم دیگردر متن

 و  کریم با ترتیبهای گوناگونی چون ترتیب مصحف، אلفبایی אز אبتدא         در بخش متن قرآن، تمامی آیات قرآن      
لخوאه دאمکانات خوبی برאی یافتن آیات       ،ضمن אینکه در قسمت گزینش آیات     .  عرضه شده אست   אلفبایی אز אنتها  

و قـرאر   ) ؟(و سـؤאل    (*) یافتن و گزینش آیات در אین قسمت با אستفاده אز عالئـم سـتاره               . بینی شده אست    پیش
 بـه معنـای هـر حرفـی و بـا هـر              »*«ها عالمت     در אین برنامه  . پذیرد  میان آنها אنجام می   لخوאه  دאدن حروف د  

 آیه אسـت و     ،ضمن אینکه در אین بخش مبنای جستجو      .  به معنی یک حرف אست     »؟«تعدאدی אست، אما عالمت     
یم، تمامی آیـات چهـار حرفـی         رא تکرאر و جستجو کن     »؟«بنابرאین אگر در אین بخش چهار بار عالمت         . نه کلمه 

حال אگر مثالً حرف میم و سپس یک ستاره و بعد حرف سین رא جستجو کنیم، تمامی آیاتی که                  . پیدא خوאهد شد  
 .دشو ی آنها حرف سین باشد فهرست میאبتدאی آنها میم و אنتها

 
 

 نامه لغت
و אلعـرب   لـسان  ، אلعین کامل کتابهای های عربی، متن    نامه  لغتهای مکرر به      با توجه به نیاز محققان به مرאجعه      

ها یـا کلمـات بـه          رא אز طریق ستون ریشه     ها  توאن وאژه    و به آسانی می     در אین بخش قرאر گرفته     אلبحرین  مجمع  
 برقـرאر شـده و در       نامـه   لغـت  אرتباط تمامی کلمات موجود در منابع אین برنامه با بخش            אینکهضمن  . دست آورد 

 بـه قـسمت توضـیحات آن کلمـه در بخـش      ،توאن با کلیک رאست بـر هـر کلمـه           هنگام مطالعۀ مطالب نیز می    
 . منتقل شدنامه لغت

 
 

 یاددאشت
یکـی  . بردאری אطالعات تحقیق אست     אفزאرهای نور، کمک به محققان برאی فیش        کاربرد אصلی אین بخش אز نرم     

ر دאرد، אمکـان אنتخـاب      אز אمکاناتی که در بخش نمایش و بخش جستجوی برنامه در אختیـار پژوهـشگرאن قـرא                
 و אطالعـات گـردآوری   هـا  فـیش با אین روش به سـرعت   .  و אنتقال آنها به بخش یاددאشت אست       دلخوאهمطالب  
 حذف و אضـافۀ     ، אز אمکانات ویرאیشی موجود در אین بخش، אصالحات        گیری  بهرهتوאن با     شود و به آسانی می      می

 . و ذخیره کردאنجام دאدآن بر روی الزم رא 
 بـرאی نمونـه   . شـود   می   با قالبها و فرمتهای گوناگون ذخیره      ،ها  شده در אین برنامه     آوری  ی جمع ها  تیاددאش

های سـازگار بـا     ذخیره و در برنامهMicrosoft Word رא با فرمت متناسب با برنامۀ ها یاددאشتتوאن مجموعۀ  می
 .אز آن بهره برد OneNoteآن مانند برنامۀ 
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  نورאفزאر جامع تفاسیر نرم
אفزאری אین مرکز در אین مجال ممکن نیست و با توجه به אشـترאک אبزאرهـای אصـلی         معرفی تمامی تولیدאت نرم   

  جـامع אفـزאر     با توجه به آنچه دربارۀ نرم     . ها بسنده کرد    توאن به معرفی אبزאرهای אصلی یکی אز אین برنامه          آنها می 
אمـا  .  کار دشـوאری نیـست  ،تولیدشده در אین مرکزدیگر رهای אفزא  אز אبزאرهای نرم  گیری  رههب بیان شد،    אالحادیث

אفزאر جامع אحادیث نور به دلیل گستردگی منابع و אمکانات و کاربرد فرאوאن در مرحلـۀ                  ها، نرم   در میان אین برنامه   
 یاאزمא به برخی    گذربه صورت   ز אین رو    א. אی برخوردאر אست    گردآوری אطالعات تحقیقات אسالمی אز جایگاه ویژه      

 .کنیم אفزאر אشاره می و אمکانات אین نرم
نامۀ قرآن کریم، پژوهـشهای      کتابخانه، دאنش . אفزאر بزرگ و אرزشمند دאرאی چند بخش אصلی אست          אین نرم 
אنـد کـه هـر یـک          شناسی، نگارخانه، ترتیل و قرאئت مجلسی אز جمله بخشهای אصلی אین برنامـه             حدیثی، کتاب 

 . אند ر خود جای دאدهאمکانات و منابع فرאوאنی رא د
مـتن  دربردאشـتن   .  بخش کتابخانه אسـت    ،ترین و مفیدترین بخش אین برنامه برאی تحقیقات אسالمی          مهم

ی،  قرآن ۀنام ، لغت و فرهنگ   ی تفسیر، ترجمه، آوאنگار   هایی چون    جلد در زمینه   ١٤١٩ عنوאن کتاب در     ٣٠٢کامل  
 تفسیر فارسـی و عربـی       ١٨٤در אین مجموعه    . لمی دאرد نشان אز جامعیت و کاربرد אین کتابخانه در تحقیقات ع         

.  گـرد آمـده אسـت       مستقل ۀ ترجم ٣٣ برگرفته אز تفاسیر و      ۀ ترجم ٢١ فارسی شامل    ۀ ترجم ٥٤ و    جلد ١٢٢٥در  
 . برد رههאز آن ب و  کردאی نتوאن אین تعدאد تفسیر و ترجمۀ قرآن رא کنار هم مشاهده شاید در هیچ کتابخانه

 بیان شد در אین کتابخانه نیز وجود         אالحادیث  جامعزאیایی که در بخش کتابخانۀ برنامۀ       تمامی אمکانات و م   
بینـی    همرאه با אمکانات گوناگون مطالعاتی و پژوهشی، پیشلخوאهאمکان نمایش و مطالعۀ منابع و تفاسیر د    . دאرد

های   رتباط میان تمامی وאژه   אمکانات جستجوهای پیشرفته و کاربردی در متن و فهرست منابع کتابخانه، אیجاد א            
الی  ه کاربرد هر یک אز آیات قرآن در الب         ها، אمکان جستجو و مشاهدۀ      نامه  لغت אز   شماریرفته در منابع با      به کار 

 و אطالعات گوناگون אز متن قرآن کریم אز جمله אمکاناتی אسـت کـه در אیـن بخـش                    ها  فهرستمتون تفاسیر و    
 . אفزوده אستی شیرینی تحقیقات قرآن وژرفابینی شده و بر سهولت،  پیش

، ی، فرאنـسو  یאنگلیـس :  مانند ی زبان خارج  ٢٥ ترجمه در    ٤٧توאن به     אز جمله منابع جانبی אین کتابخانه می      
، אردو،  ی אسـتانبول  ی، بوسـنیایی، ترکـ    ی، آلبانیـای  ی، بلغـار  ی، روسـ  ی، لهستان ی، پرتغال ی، אسپانیول ی، אیتالیای یآلمان
 . אشاره کرد جلد ٣٠ در ی عنوאن تفسیر אنگلیس٤متن کامل ی و نگالی، هندی و سوאحل، بی، ماالیی، چینیژאپن

ها، تفاسـیر، אحادیـث و تجزیـه و ترکیـب           متن قرآن کریم همرאه با ترجمه      ،نامۀ אین برنامه    در بخش دאنش  
 هـر یـک     بخش پژوهشهای حدیثی برنامه نیز אحادیث مربوط به אسباب نزول         . مربوط به هر آیه אرאئه شده אست      

کند و فهرستی אز אعالم مربوط به אسباب نزول رא با אمکان مشاهدۀ آیـات و روאیـات               אز آیات رא ذیل آن אرאئه می      
 . دهد  در אختیار محققان قرאر میبوط به آن،مر
 
 
 

 چکیده
אفزאرهـای تحقیقـاتی، مرکـز تحقیقـات          ترین مرאکز فعال در عرصۀ تولید نـرم         ترین و قدیمی    یکی אز بزرگ   

 هـای   فزאرهای تولیدی אین مرکز به عنـوאن برنامـه        א نرم. پیوتری علوم אسالمی در شهر مقدس قم אست       کام
 .دشو نور شناخته می
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: توאن به אین موאرد אشاره کـرد        ند که אز جملۀ آنها می        و ویژگیهای אرزشمندی برخوردאر    یاها אز مزא    אین برنامه  
سـازی    برخـی منـابع آن، אمکـان فهرسـت        گـذאری   ببرخوردאری אز پشتوאنۀ علمی و تحقیقاتی خوب، אعـرא        

نـوאز، وجـود رאهنمـا در         بردאری אز منابع، محیط زیبا و طرאحـی چـشم           های مورد جستجو، تسهیل فیش      وאژه
 .تمامی بخشها، אطالعات جانبی مفید

 .تنامه و یاددאشت אس لغت پنج بخش אصلی نمایش، جستجو، آیات، دربردאرندۀ،  אالحادیث جامعאفزאر  نرم 
های نور، אمکان جستجوی جدאگانه در فهرست مطالب منابع و متون آنها              یکی אز ویژگیهای مشترک برنامه     

 . אطالعات تحقیق دאردکاربرد فرאوאنی در یافتن منابع وאست که 
نامـۀ قـرآن کـریم،        بخشهای אصلی کتابخانه، دאنش   بردאرندۀ  אفزאر بزرگ و אرزشمند جامع تفاسیر نور، در         نرم 

ابع شناسی، نگارخانه، ترتیل و قرאئت مجلسی אست که هـر یـک אمکانـات و منـ                  ای حدیثی، کتاب  پژوهشه
 .ستאفرאوאنی رא در خود جای دאده 

.  بخـش کتابخانـه אسـت      ،ترین و مفیدترین بخش برنامۀ جامع تفاسیر نـور بـرאی تحقیقـات אسـالمی                مهم 
معیـت و کـاربرد אیـن کتابخانـه در          نـشان אز جا    ، جلـد  ١٤١٩ عنوאن کتـاب در      ٣٠٢متن کامل   دربردאشتن  

אی نتوאن אین تعدאد تفسیر و ترجمۀ قرآن رא کنار هم مـشاهده               شاید در هیچ کتابخانه   . تحقیقات علمی دאرد  
 . و אز آن بهره بردکرد

 



 

 



 

 

 جلسۀ یازدهم

 )١(آوری אطالعات گامهای عملی گرد



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 گامهای عملی گردآوری אطالعات؛ 
 بندی منابع؛ نقش فاوא در شناسایی و אولویت 
אفزאرهـای    های شناسایی منابع تحقیق אز طریق پایگاههـای אینترنتـی و نـرم             شیوه 

 تحقیقاتی؛
 . برאی شناسایی אطالعات پرאکندهی گستردۀ منابعشیوۀ جستجو 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
ـ       رא بررسـی کـردیم و آن       تأثیرאت فاوא بر مرאحل مختلف تحقیـق         پیشیندر جلسات     کـه   ه رא تـا پنجمـین مرحل
 آنچه گذشت مشخص شد کـه אیـن فنـاوری، هـم در تحقیقـات                پایۀبر  . العات אست، אدאمه دאدیم   گردآوری אط 

אی مـوאردی چـون       در شـیوۀ کتابخانـه    . אی آثار مثبت فرאوאنی رא در پـی دאرد          میدאنی و هم در تحقیقات کتابخانه     
هـای    ید آوردن کتابخانـه   אی، پد   های فیزیکی، تولید منابع جدید چندرسانه       אیجاد تسهیالت گوناگون در کتابخانه    

پیش אز אیـن بـا برخـی אز אیـن           . هایی אز אین آثار אست      نمونهאفزאرهای تحقیقاتی     مندی אز نرم    אلکترونیکی و بهره  
در אین جلسه شیوۀ عملی אستفاده אز אین אمکانات رא در گامهایی که در مـسیر                . אفزאرها آشنا شدیم    אمکانات و نرم  

کنیم و ظرفیتهای فاوא رא در אین مرحله אز تحقیـق بـه صـورت                مید، بررسی   شو  گردآوری אطالعات بردאشته می   
 .گیریم میتر به خدمت  کاربردی

 
 
 
 

 گامهای عملی گردآوری אطالعات
آوری אطالعـات     گونه که در مباحث روش تحقیق بیان شده אست، موفقیت محقق در مرحلۀ حساس جمع                همان

ی אز אشتباهات معمول در אین مرحله אیـن אسـت کـه محققـان بـا                 یک. ست אو א  وאبسته به روشمند بودن אقدאمات    
کنند و بـدون      گیری אز آن می      شروع به مطالعه و بهره     ،یابی به چند منبع پرمطلب پیرאمون موضوع تحقیق         دست

در אین در حالی אست که گردآوری אطالعات        . دهند  ریزی الزم، زمان و אنرژی زیادی رא هدر می          بررسی و برنامه  
 :אند אز אین گامها عبارت.  بر پایۀ אصول علمی، هموאره پنج گام مشخص رא در بر دאرد روشمندتحقیقی

 ـ شناسایی منابع؛١
 بندی منابع؛ ـ אولویت٢
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 ـ مطالعۀ منابع؛٣
 بردאری אطالعات؛ ـ یاددאشت٤
 .ها بندی یاددאشت ـ دسته٥

ضروری  گامها   توجه به אین  پذیرد نیز      می در تحقیقاتی که با אستفاده אز فناوری אطالعات و אرتباطات אنجام          
نیـز  بخـشد و در گـام سـوم آن     אلبته אین فناوری، سهولت، سرعت و אستحکام بیشتری به אین گامها مـی       . אست

های سنتی، تنها رאه به دست آوردن אطالعات مورد نظر در میان منابع               چرא که در شیوه   . کند  אیجاد می تفاوتهایی  
 بر تسهیل مطالعه، אمکان جستجوی گسترده در        אفزون אست؛ אما אبزאرهای אین فناوری       شده مطالعۀ آنها    شناسایی

گیری אز فاوא در هر یک אز گامهای          در אینجا به برخی אز آثار بهره      . میان منابع گوناگون رא نیز فرאهم ساخته אست       
 .  کنیم یآوری אطالعات אشاره م گردآوری אطالعات و تفاوتهای אین شیوه با روشهای سنتی جمع

 
 
 

 شناسایی منابع: گام אول
نخستین אقدאم الزم برאی گردآوری אطالعات، شناسایی אنوאع منابعی אست که با موضوع تحقیق אرتباط دאرنـد و                  

 پـیش אز    אگـر بـدیهی אسـت     . دهیم אطالعات אرزشمندی رא در آن زمینه در خـود جـای دאده باشـند                אحتمال می 
 אقـدאم   אسـت  دسـت    دریابی به آنها رא دאریم نسبت به مطالعۀ آنچـه              دست بررسی منابعی که אمکان   و  شناسایی  
تـوجهی    تر، بـی    אهمیت به جای منابع مهم      کاری، پردאختن به منابع کم       دچار مشکالت فرאوאنی چون دوباره     ،کنیم

 .نسبت به رتبه و جایگاه منابع و אز دست دאدن אطالعاتی אرزشمند خوאهیم شد
تی در تحقیقات محدود و کوچک نیز پیش אز پردאختن به محتوאی منـابع، אبتـدא                شود ح   بنابرאین توصیه می  

 بـا אیـن   هـر چنـد  . بعی که قرאر אست برאی گردآوری אطالعات به آنها مرאجعه کنیم تهیه نمـاییم    افهرستی אز من  
ه، بـا   شـد   توאنیم ضـمن אرزیـابی منـابع شناسـایی           می ، ولی شود   אطالعات مورد نیاز تحقیق گردآوری نمی      ،אقدאم

 . شناختی بهتر و אطمینانی بیشتر به بهترین منابع مرאجعه و אطالعات مورد نیاز تحقیق رא گردآوری کنیم
گیری אز فاوא، אستفاده אز منـابع          אست که אگرچه در אین مباحث با تأکید بر مزאیای بهره            نکته الزم  تذکر אین 

نـای منحـصر کـردن منـابع تحقیـق در منـابع             کنیم אمـا אیـن هرگـز بـه مع           אلکترونیکی رא توصیه و ترویج می     
بهترین روش در אیـن گـام       . توجهی به منابع فرאوאنی که هنوز نسخۀ אلکترونیکی ندאرند نیست           אلکترونیکی و بی  

در جهـت  و سپس کنیم אین אست که بدون توجه به نوع و قالب منابع، אبتدא فهرست کاملی אز عناوین آنها تهیه     
 אین منابع فاقد نـسخۀ אلکترونیکـی باشـد          بدیهی אست אگر  .  نماییم تالشیکی آنها   های אلکترون    نسخه شناسایی

אلبته برאی تسهیل در گامها و مرאحل بعدی تحقیـق بهتـر אسـت              . های چاپی آن مرאجعه کنیم      ناچاریم به نسخه  
شـده در      وאرد سـاختن אطالعـات אنتخـاب       بـا گونه منابع رא نیز به صـورت אلکترونیکـی و             بردאری אز אین    یاددאشت
 .های אلکترونیکی אنجام دهیم فیش

به هر حال بهتر אست در אین گام אز ظرفیتها و אمکانات فاوא برאی شناسایی بهتـر منـابع تحقیـق אسـتفاده                       
 : אین مرحله به אین شرح אست در رאیانهگیری אز بهرهبرخی مزאیای . کنیم
شـماری אز     ی وجود دאرد که אطالعـات تعـدאد بـی         رسانی و بانکهای אطالعاتی فرאوאن       پایگاههای אطالع  אکنونـ  ١

אند و با سرعت و سهولت بسیار آن رא در אختیـار متقاضـیان قـرאر                  منابع چاپی و אلکترونیکی رא در خود جای دאده        
 .  کند אستفاده אز אین ظرفیت ممتاز، کمک شایانی به شناسایی منابع بیشتر برאی تحقیق می. دهند می
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، אمکـان جـستجو در       אست  אفزאرهای تحقیقاتی در אختیار محققان قرאر دאده        سیاری אز نرم  ـ یکی אز مزאیایی که ب     ٢
 موضـوع  بـا אی رא فرאهم ساخته אست تا بتـوאن منـابعی رא کـه      شرאیط ویژه،אین אمکان. فهرست منابع آنها אست  

א کـه אز طریـق   چـر .  אما بخشی אز آنها به موضوع مورد نظر אختصاص یافته אست شناسـایی کـرد           مرتبط نیستند 
 . بیابیم אست  رא که به موضوع مورد نظر ما אختصاص یافتهفصلهایی و بابهاتوאنیم  ها می جستجو در فهرست

، منـابع دیگـری      אسـت   خود رא به موضوع مورد نظر ما אختصاص دאده         فصلهای بر منابعی که برخی אز       אفزونـ  ٣
 مطالب آنهـا    میان مرتبط با موضوع مورد نظر در         אز אطالعات  پرشماریوجود دאرد که به دالیل گوناگون حجم        

گونه منابع رאه دیگری برאی شناسـایی         های سنتی جز אز طریق تسلط قبلی به محتوאی אین           در شیوه .  אست نهفته
אفزאرهـای    אما با אستفاده אز אمکانات پیشرفتۀ جستجو در متن منابع پایگاههای אطالعاتی و نـرم              . آنها وجود ندאرد  
 . گونه منابع رא نیز شناسایی و به فهرست منابع تحقیق אضافه کرد توאن אین تحقیقاتی می

سازی אطالعات منابع     پردאز و بانکهای אطالعاتی، کار ذخیره       אفزאرهای وאژه   ـ با אستفاده אز جدولها و אمکانات نرم       ٤
تـوאن    אی אین منظور می   بر. شود   و بهینه می    شده و אیجاد و تکمیل تدریجی فهرست منابع، بسیار آسان           شناسایی

 Microsoft و یا شرאیط بسیار مناسب برنامـۀ  Microsoft Wordאز אمکانات خوب طرאحی جدول در برنامۀ 
Accessאستفاده کرد . 

אلبته باید توجه دאشت که منابع تحقیق منحصر در کتاب نیست و در אین گـام بایـد منـابع دیگـری چـون             
بهتر אست אین نـوع منـابع در جـدאول یـا بانکهـایی              . رא نیز شناسایی کنیم   نامه و صفحات אینترنتی       مقاله، پایان 

 ١٤٢.جدאگانه ثبت شود

                                                 
 :توאن אز جدول زیر אستفاده کرد شده به عنوאن منابع تحقیق می برאی تهیۀ فهرست کتابهای شناسایی. ١٤٢

 بخش مرتبط نام نویسنده عنوאن کتاب شماره
نشانی 
 مشخصات

 مالحظات شیوۀ دسترسی

       
       

 
 :شود אز אین جدول نیز برאی ثبت אطالعات مقاالت אستفاده می

 عنوאن مقاله شماره
نام 
 نویسنده

 منبع
نشانی 
 مشخصات

 مالحظات شیوۀ دسترسی

       
       

 
 :توאن אز چنین جدولی אستفاده کرد شود، می هایی که به عنوאن منبع تحقیق شناسایی می نامه برאی ثبت مشخصات پایان

 אستاد رאهنما نام نویسنده نامه عنوאن پایان هشمار
نشانی 
 مشخصات

 مالحظات شیوۀ دسترسی
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 گیری אز   با بهره برאی شناسایی منابع متناسب با تحقیقات علوم אسالمی אبزאرها و אمکانات فرאوאن و مفیدی               
אسـتفاده אز بانکهـای     . کنـیم    می فناوری אطالعات و אرتباطات در אختیار دאریم که در אینجا به برخی אز آنها אشاره              

אنـد،    ها که אطالعات تعدאد فرאوאنـی אز منـابع رא در خـود جـای دאده                 אفزאرهای کتابدאری کتابخانه    אطالعاتی و نرم  
  روش

تـرین    یکی אز بزرگ   ١٤٣پایگاه אینترنتی کتابخانۀ ملی   . خوبی برאی به دست آوردن مشخصات منابع تحقیق אست        
 پایگـاه אینترنتـی دאنـشکدۀ علـوم         ١٤٤ کتـاب،   سـایت خانـۀ   . ن زمینه אرאئه کرده אست    بانکهای אطالعاتی رא در אی    

 پایگـاه مجـالت     ١٤٨ پایگاه حـوزه،   ١٤٧،)پارسا(رسانی سرאسری אسالمی       پایگاه אطالع  ١٤٦ پایگاه سرאج،  ١٤٥حدیث،
 و  ١٥١ سایت جستجوگر پایگاههای شـیعه     ١٥٠ پایگاه پژوهشگاه אطالعات و مدאرک علمی אیرאن،       ١٤٩تخصصی نور، 

بـسیاری אز   . دهنـد    אطالعات منابع گوناگون رא در אختیـار محققـان قـرאر مـی             ،های فرאوאن אینترنتی دیگر   پایگاه
 منـابع خـود، شـرאیط       بابهـای  و   لهاאفزאرهای تحقیقاتی نیز با فرאهم ساختن אمکان جستجو در فهرست فـص             نرم
ق مربـوط אسـت فـرאهم        بـه موضـوع تحقیـ      هـا  אز آن  پرشـماری אی رא برאی شناسایی منابعی که بخـشهای           ویژه
کند با سرعت و سـهولت بیـشتر، منـابع تحقیـق رא               אستفاده אز אین אمکانات به پژوهشگرאن کمک می       . אند  ساخته

 .و فهرست آن رא تهیه کنندنموده شناسایی 
אلبته باید توجه دאشت که وجود אبزאرهای אلکترونیکی برאی شناسایی منابع تحقیق به معنای کـافی بـودن                  

ـ آن  برאی شناسایی منابع تحقیق وجـود دאرد کـه אز           نیز  چرא که هموאره رאههای دیگری      . یستאین شیوه ن    هجمل
 אلمعارفهـا و بررسـی تحقیقـات    ةهـا و دאیـر   امـه ن نظرאن، مرאجعه به دאنش توאن به مشورت با אساتید و صاحب   می

ها بهـره بـرد و در حـد تـوאن،             وهز تمامی אین شی   در אین مرحله باید א    . مشابه و אلگوگیری אز منابع آن אشاره کرد       
 .کرد رא تکمیل و تقویت فهرست منابع

 
 
 

                                                                                                                                            
 :توאن אز چنین جدولی אستفاده کرد شده به عنوאن منبع تحقیق می برאی ثبت مشخصات صفحات אینترنتی یافت

 نام نویسنده عنوאن مطلب شماره
نام پایگاه 
 אینترنتی

 حظاتمال نشانی صفحه
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 بندی منابع אولویت: گام دوم
 زیـادی منبـع مناسـب در אختیـار     אز شـمار  ی، فهرست مفصلرא به درستی طی کنیم     گام شناسایی منابع     چنانچه

بنـابرאین الزم אسـت   . یدی نیـست مسلماً مطالعه و بررسی تمامی אین منابع کار آسان و مف       . گیرد  محقق قرאر می  
 مالکهایی چون   پایۀ بر   ،بندی   אین אولویت  .کنیمبندی    אولویترא   آنها   نخستپیش אز آغاز بررسی محتوאی منابع،       

تناسب و אرتباط بیشتر با موضوع و مسئلۀ تحقیق، אصالت، אعتبار و دست אول بودن منبع، جامعیت و گـستردگی     
علمی، شهرت، دقت و وثاقت نویسنده، אنتقادی یا همرאه با نوآوری بودن منبـع              شده در آن، درجۀ       אطالعات אرאئه 

با توجه به אین شیوۀ تحقیق و مبتنـی بـودن آن بـر אبزאرهـای                . پذیرد میو אنطباق אثر با معیارهای علمی אنجام        
 אولویـت   بـه عنـوאن یکـی אز مالکهـای        آن رא نیـز     تـوאن      می دאشت نسخۀ אلکترونیکی    چنانچه منبعی אی،    رאیانه

 .در نظر گرفت
شده پیشنهاد دאده شد، ستونی با عنوאن مالحظـات در            در جدولهایی که برאی ثبت فهرست منابع شناسایی       

در אیـن گـام   .  باشـد  در آن אولویت هر منبعۀ درجثبتتوאند   نظر گرفته شده אست که یکی אز کاربردهای آن می 
نویسیم تا در گام بعدی، مطالعۀ        ت آن رא در چنین ستونی می      پس אز بررسی و مرور هر یک אز منابع، درجۀ אولوی          

 .منابع رא אز אولویتهای باالتر آغاز کنیم
 
 
 

 مطالعۀ منابع و جستجوی گسترده: گام سوم
یم و אطالعات مـرتبط     کن مطالعه و بررسی     رאمحتوאی آنها     باید منابعی که אولویت دאرد   پس אز شناسایی و تعیین      

هـای אلکترونیکـی      אسـتفاده אز نـسخه    هر چند   .  متون و مطالب آنها به دست آوریم       میان با موضوع تحقیق رא אز    
گـذאرد،   אختیار ما میمنابع در אین گام با برخی مشکالت همرאه אست אما به دلیل אمکانات و مزאیایی که رאیانه در  

אبزאرهـای  : אنـد אز    رتبرخـی אز אیـن אمکانـات عبـا        . هـای چـاپی אسـت        مفیدتر אز مطالعۀ نسخه    گیری אز آن    بهره
بـردאری آسـان و       سازی مطالب مهم، یاددאشت     زنی، برجسته   نویسی در منابع، نمایه     گذאری در متن، حاشیه     عالمت

بـر אیـن    . هـا و جـستجوی کـاربردی و پیـشرفته           نامه  ها و لغت    دقیق و אمکانات پژوهشی مانند אرتباط میان وאژه       
 אز منابع رא بیابیم بهتر אست آن رא مبنای مطالعه قـرאر دهـیم و    بتوאنیم نسخۀ אلکترونیکی هر یک  چنانچهאساس  

אلبتـه بایـد توجـه      . بـردאری کنـیم     אطالعات موجود در آن رא با سهولت بیشتری به صورت אلکترونیکی یاددאشت           
אی אست که در ضـمن مرאحـل تحقیـق علمـی و بـا هـدف        دאشت که منظور אز مطالعه در אین گام، تنها مطالعه 

شود؛ وگرنه در مطالعاتی که با هدف یـادگیری و אفـزאیش אطالعـات و ماننـد آن                    العات אنجام می  گردآوری אط 
 .رسد تر و مفیدتر به نظر می های چاپی رאحت پذیرد همچنان אستفاده אز نسخه אنجام می
 نیـز   هره شد، یک تفاوت و אمتیاز ویژ       אز فاوא در אین مرحله אز تحقیق، گذشته אز مزیتهایی که אشا            گیری  بهره

های سـنتی تحقیـق       در شیوه . کنیم  در منابع یاد می   » جستجوی گسترده «در پی دאرد که אز آن با عنوאن אمکان          
شـده وجـود نـدאرد؛ אمـا در         منابع شناسـایی   یکایکمعموالً برאی گزینش و گردآوری אطالعات رאهی جز مطالعۀ          

های مربـوط بـه موضـوع در مـتن      وی کلیدوאژهتوאن با جستج  بر אمکان مطالعۀ منابع، میאفزونאی،  روش رאیانه 
אیـن אمکـان אرزشـمند محقـق رא אز     . آوری کرد مجموعۀ منابع، با سرعتی باال אطالعاتی به مرאتب بیشتر رא جمع        

گیری אز אین אمکـان   پیش אز بهره. کند تر می  منابع تحقیق رא אفزون نیاز و دאمنۀ  مطالعۀ کامل بسیاری אز منابع بی     



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٩

 آنگاه. آنها رא مطالعه کنیم   سپس  مشخص و   رא  که باید به صورت کامل مطالعه شوند          منابعی نخستالزم אست   
 .   به جستجوی گسترده در میان آنها بپردאزیم دیگر،به جای مطالعۀ منابع

تـوאنیم אز موتورهـای جـستجو در شـبکۀ            برאی شناسایی مطالب و אطالعات پرאکنده در منابع گوناگون می         
אگر بنا دאریـم در تحقیقـی بـه    برאی نمونه . אفزאرهای تحقیقاتی אستفاده کنیم نرمدر   »ستجوج«אینترنت و بخش    

 ، در گامهـای قبـل  شـده   شناسـایی بررسی رאههای درمان بیماری روحی حسد بپردאزیم، عالوه بر مطالعۀ منـابع  
 ، جـستجو دیگـر   یا موتورهای Googleهایی چون حسد و حسادت در موتور جستجوی جستجوی گستردۀ وאژه

گذאرد که مطالعۀ آنها אطالعات אرزشمندی رא برאی אین تحقیـق             مطالب متنوعی رא در אین رאبطه در אختیار ما می         
ها אز صفحات گوناگون אینترنتی همرאه با بخـش             با جستجوی هر کلیدوאژه، فهرستی אز یافته      . آورد  به אرمغان می  

 با توجه به محتوאی آن بخـش، میـزאن אرتبـاط مطلـب بـا                شود تا کاربر    کوتاهی אز متن مربوط نمایش دאده می      
אلبتـه  . موضوع تحقیق رא تشخیص دهد و در صورت مفید و مرتبط بودن آن، به صفحۀ مورد نظر مرאجعه کنـد                   

بـه  نیـز   جستجو  دیگر  های     یافته پیگیریאی جدید باز کنیم تا        خوب אست صفحات אنتخابی رא در پنجره یا برگه        
 .آسانی אدאمه یابد

ر همین مثال אگر بخوאهیم آیات و אحادیث مربوط به موضـوع حـسد رא بـه دسـت آوریـم الزم אسـت אز                         د
 אز  گیـری   بهره. یا جامع אالحادیث אستفاده کنیم    ) علیهم אلسالم (אفزאرهای تحقیقاتی مانند کتابخانۀ אهل بیت         نرم

فرضـاً  . پذیر אست    در دو ردۀ کلی אمکان     אیم  אفزאرها بسته به אبعاد و אهدאفی که برאی تحقیق تعریف کرده            אین نرم 
אگر در אین تحقیق به گردآوری تمامی אطالعات مربوط به حسادت در منابع אسـالمی نیـاز نـدאریم و در אختیـار                       

هـایی چـون    توאنیم بـا جـستجوی وאژه     دאنیم، می   دאشتن تعدאدی אز آیات و אحادیث مرتبط با موضوع رא کافی می           
 و به مطالعۀ     کرده אفزאرها، אین فصول رא شناسایی        هرست אبوאب منابع موجود در نرم     در ف » ةאلحساد«و  » אلحسد«

אما אگر بخوאهیم به صورت تفصیلی و دقیـق منـابع אسـالمی رא بکـاویم و تمـامی                   . אطالعات ذیل آنها بپردאزیم   
 بـا آن رא در  هـای مـرتبط   אطالعات و مطالب مربوط به موضوع حسد رא شناسایی و گردآوری کنیم ناچاریم وאژه        

 .متن منابع بیابیم
 אز  تنهـا نکتۀ مهمی که در אینجا باید مورد توجه قرאر گیرد אین אست که אطالعات مرتبط با یـک موضـوع                     

خـانوאده و مـشتق دאرد و     چرא که هر وאژه صدها هـم      . شود  میطریق جستجوی یک یا چند وאژۀ محدود بازیابی ن        
بنـابرאین بـرאی    . ب هر یـک אز אیـن مـشتقات ذکـر شـده باشـد              ممکن אست אطالعات مربوط به موضوع در قال       

אمـا  . אطمینان אز به دست آوردن کامل אطالعات ناچاریم همۀ אیـن مـشتقات رא در مـتن منـابع جـستجو کنـیم                      
رود کاری بـسیار      شناسایی تمامی مشتقات یک وאژه و حالتهای مختلفی که همرאه با پیشوند و پسوند به کار می                

אفزאرهای تحقیقات علوم אسالمی برאی אین مـشکل          رאه حلی که در نرم    . و بلکه غیرممکن אست   بر    دشوאر و زمان  
 .  אست زمان تمامی مشتقات یک وאژه אرאئه شده، אمکان جستجوی هم

بینی   پیش »خانوאده  هم«אی با عنوאن      گزینه) علیهم אلسالم (در بخش جستجو در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت         
بـرאی אسـتفاده אز אیـن    . توאن مشتقات یک وאژه رא شناسـایی و جـستجو کـرد          ه אز آن می   شده אست که با אستفاد    

. خانوאده شـویم     و سپس وאرد بخش هم     نمودهאمکان کافی אست حروف אصلی کلیدوאژه رא در بخش عبارت وאرد            
.  شده אست  بینی  های مورد جستجو رא אفزאیش دهد پیش        توאند وאژه   در אین بخش אنوאع حالتهایی که به نحوی می        

بـا  . شود  با وאرد شدن به אین گزینه تمامی مشتقات آن ماده نمایش دאده می            . אست» مشتق«یکی אز אین حالتها     
تـر شـدن אیـن لیـست          بـرאی کامـل   . زدن گزینۀ تأیید، אین مشتقات به بخش لیست جستجو منتقل خوאهد شد           

هایی אست    منظور אز پسوند، تمامی وאژه    . هم אستفاده کرد  » پسوند«و  » پیشوند«،  »جزء کلمه «توאن אز بخش      می
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که حروف אصلی در پایان آنها       אست   ها  אی אز وאژه    پیشوند نیز مجموعه  . که حروف אصلی در אبتدאی آن آمده אست       
هایی که حروف אصلی در آنها به کـار رفتـه אسـت فهرسـت                 تمامی وאژه » جزء کلمه « در بخش    .ذکر شده אست  

به هر حال با کلیک بر هـر یـک אز אیـن بخـشها و                .  بخش مشتق یکی אست    او بیش ب    آن کم   شود و نتیجۀ      می
تـر   تـر و دقیـق    تر بودن لیست جستجو و در نتیجـه گـسترده            کامل پیرאمونتأیید فهرست آنها אطمینان بیشتری      

 دאرد  אرتبـاط نیـز قـرאر       هایی بی   شده وאژه   אلبته אز آنجا که معموالً در لیست آماده       . آید  شدن نتایج آن به دست می     
 .های نامربوط در نتایج جستجو کمتر باشد بهتر אست پیش אز אنجام عملیات جستجو آنها رא حذف کنیم تا یافته

بایـد مـورد   ) علـیهم אلـسالم  (نکتۀ دیگری که در جستجوهای گسترده אز طریق برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت    
به کلمۀ بعد אز    » وאو«تون אین برنامه حرف     تقریباً در تمامی م   . در متون آن אست   » وאو«توجه باشد جایگاه حرف     

 یک وאژه رא بدون توجه به אین نکته جستجو کنیم، تمامی متونی رא که در                אز אین رو چنانچه   . خود چسبیده אست  
 .به کار رفته باشد אز دست خوאهیم دאد» وאو«آنها آن وאژه بعد אز 

برאی تهیۀ فهرسـتی אز مـشتقات       . شود   می אی متفاوت אنجام    های نور با شیوه     جستجوی مشتقات در برنامه   
در . ها אسـتفاده کـرد      شده در بخش جستجوی אین برنامه       بینی  های نور باید אز گروههای پیش       یک وאژه در برنامه   

در منطـق אیـن   . هـا رא אیجـاد کـرد    אی אز وאژه و ؟ مجموعـه * توאن با به کار بـردن عالمتهـای      אین گروهها می  
. رود  هر حرفی و به هر تعدאدی אست و عالمت ؟ به جای تنها یک حرف به کار می             به معنی * ها عالمت     برنامه

توאنیم قبل و بعد אز       بخوאهیم مشتقات یک وאژه رא به عنوאن یک گروه در אختیار دאشته باشیم می              چنانچهبنابرאین  
مـشتقات حـسد رא      אگـر بخـوאهیم تمـامی        برאی نمونـه  . حروف آن و ما بین آنها אز عالمت ستاره אستفاده کنیم          

 یـا   Enterرא در باالی یکی אز گروههـای برنامـه وאرد کنـیم و دگمـۀ                * د*س*ح*جستجو کنیم باید ترکیب     
هایی که אین سه حرف در آنها به کار رفته אسـت، ظـاهر                با אین کار فهرستی אز تمامی وאژه      . جستجو رא بفشاریم  

 بـا אسـتفاده אز      در پایـان  شده رא ویرאیش و       لیست אرאئه توאن    با אستفاده אز کلیدهای کنار אین فهرست می       . شود  می
با אیـن کـار     . دهد مجموع لیست رא به بخش جستجو منتقل کرد          אی که تصویر پیکان منحنی رא نشان می         گزینه

با وאرد شـدن شـمارۀ گـروه در    . شود ها در آن قرאر دאرد در بخش جستجو درج می شمارۀ گروهی که لیست وאژه  
 . شود  جستجو می های گروه تک وאژه  دگمۀ جستجو، تکبخش جستجو و فشردن

 
 
 

 چکیده
شناسـایی  : אیـن گامهـا عبارتنـد אز      . پذیرد    در هر تحقیق روشمند، گردآوری אطالعات در پنج گام אنجام می           

 .ها بندی یاددאشت بردאری אطالعات و دسته بندی منابع، مطالعه، یاددאشت منابع، אولویت
توאن با جستجوی گسترده در منابع، אطالعات بیشتری          وه بر گامهای یادشده، می    אی عال   در تحقیقات رאیانه   

 .رא به دست آورد
توאن بـه      می هگیری אز فاوא در مرحلۀ شناسایی منابع تحقیق مزאیای متعددی در پی دאرد که אز آن جمل                  بهره 

 شناسایی  אمکاندאرد،   شناسایی منابعی که فصولی אز آن به موضوع אختصاص             و سهولت کار، אمکان    شتاب
تر شدن ثبت مشخـصات       אند و آسان     رא به صورت پرאکنده در خود جای دאده        پرشماریمنابعی که אطالعات    

 .شده אشاره کرد منابع شناسایی
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אین منابع منحصر در    . در هنگام شناسایی منابع باید אنوאع منابع رא אز رאههای گوناگون شناسایی و ثبت کرد               
 . شود  با روشهای אلکترونیکی شناسایی نمیتنهایست و منابع אلکترونیکی ن

هـای تحقیـق رא در        های کلیـدوאژه    خانوאده  برאی אطمینان אز فرאگیر بودن جستجوی گسترده باید تمامی هم          
هـا در אختیـار       אفزאرهای تحقیقاتی אمکانـات خـوبی رא بـرאی شناسـایی مـشتقات وאژه               نرم. متن منابع بیابیم  
 .دده محققان قرאر می

 



 

 

 جلسۀ دوאزدهم

 )٢(آوری אطالعات گامهای عملی گرد



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
  :آشنایی با

 ؛نکاتی کاربردی در جستجوی گستردۀ אطالعات 
 ؛אی روشهای محدودسازی نتایج جستجوهای رאیانه 
 ؛بردאری אلکترونیکی אطالعات مزאیای یاددאشت 
 ؛אفزאرهای تحقیقاتی بردאری در نرم אبزאرهای فیش 
 .ی تحقیقاتیها یاددאشتبندی  مقدمات دسته 

 
 
 

 مباحث پیشینمروری بر 
بررسی آثار فناوری אطالعات و אرتباطات در بهبود و אرتقای تحقیقات علمی رא بر אسـاس مرאحـل تحقیـق پـی                      

در אین مرحلـه عـالوه بـر بیـان          .  رسیدیم ، گردآوری אطالعات אست     که مرحلۀ  ،گرفتیم و به پنجمین مرحلۀ آن     
ری در هـر یـک אز گامهـای عملـی گـردآوری              به بررسی نقـش אیـن فنـاو        ،ها  دستاوردهای فاوא برאی کتابخانه   

یکی אز نکاتی که در     . بندی و مطالعۀ منابع رא مرور کردیم        אطالعات پردאختیم و گامهایی چون شناسایی، אولویت      
אی عـالوه بـر אمکـان شناسـایی אطالعـات אز طریـق                گام مطالعۀ منابع بیان شد אین بود که در تحقیقات رאیانه          

در אیـن   . توאن אطالعات אرزشمندی رא אز میان منـابع بـه دسـت آورد              گسترده نیز می  مطالعۀ منابع، با جستجوی     
جلسه پیش אز بررسی گامهای بعدی گردآوری אطالعات به برخی نکات کاربردی در زمینـۀ جـستجو در منـابع                    

  بـه عنـوאن گامهـای بعـدی        ها  یاددאشتبندی    بردאری و دسته     یاددאشت  به بررسی  کنیم و سپس    علمی אشاره می  
 .پردאزیم گردآوری אطالعات می

 
 
 

 سازی جستجوی אطالعات روشهای بهینه
گیـرد، بخـش      אی אنجـام مـی      گونه که پیش אز אین بیان شد، در تحقیقاتی که بـا کمـک אبزאرهـای رאیانـه                   همان
با توجه به אهمیت אیـن موضـوع در        . آید  אی אز אطالعات אز طریق جستجوی گسترده در منابع به دست می             عمده
لۀ گردآوری אطالعات، الزم אست پیش אز پردאختن به گامهای بعدی אیـن مرحلـه برخـی نکـات رא کـه در                       مرح
هدف אز بیان אین نکـات کمـک بـه محققـان            . אی אطالعات کاربرد دאرد بیان کنیم       سازی جستجوی رאیانه    بهینه

אز دست بدهنـد و در عـین        مهارتهایی אست که با אستفاده אز آن، در אین مرحله אطالعات کمتری رא               برאی کسب 
برخی אز אیـن نکـات  . درگیری و אتالف وقت رא در برخورد با אطالعات زאئد و نامربوط دאشته باشند     حال کمترین 
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 :کاربردی به אین شرح אست
 
 
 های متعدد ـ אستفاده אز کلیدوאژه١

کاررفتـه در مـتن منـابع         هـای بـه     אی אطالعات، یافتن کلیدوאژه     گاه محوری جستجوی رאیانه     کلید אصلی و تکیه   
 ،د، تعدאد متونی که یکـی אز آنهـا رא دربـردאرد           ها אفزאیش یاب    د אین کلیدوאژه  بر אین אساس به هر میزאن تعدא      . אست

. توאن אطالعات بیشتری رא در متون و منابع متنوع شناسایی و گردآوری کـرد               میگونه    אین. نیز بیشتر خوאهد شد   
אفزאرهای تحقیقاتی نباید به جـستجوی        فتن אطالعات در منابع אینترنتی و نرم      بنابرאین در هنگام جستجو برאی یا     

 چـه بـسا אطالعـات אرزشـمند و مفیـدی در آن زمینـه بـا                  .مربوط به موضوع אکتفا کنیم    یک یا چند وאژۀ אصلی      
 . هایی دیگر بیان شده باشد که نباید אز آنها غافل بود وאژه

در .  تحقیقاتی در همین مرحله אست     نامۀ  طرحهای تحقیق در      אژهیکی אز کاربردهای شناسایی و ذکر کلیدو      
تـک مـوאرد      های کلیدی رא به صورت جدאگانه در منابع אلکترونیکی جـستجو و تـک               אین گام باید تمامی آن وאژه     

د های فرאوאن دیگـری نیـز وجـود دאر           وאژه معموالًها،     بر آن کلیدوאژه   אفزون. کاربرد آنها رא در منابع بررسی کنیم      
شود אما جستجوی لفظی آنها در         ذکر نمی  نامه  طرحهای     در بخش کلیدوאژه   ،که به دلیل نزدیکی یا אهمیت کمتر      

هـا و   نامـه  توאن با مرאجعه بـه منـابعی چـون لغـت     ها رא می    אین وאژه . אست به אطالعاتی אرزشمند مؤثر      یابی  دست
 .ست آوردאفزאرها به د ها یا אستفاده אز فهرست وאژگان نرم نامه دאنش

 אگر بخوאهیم در منابع فارسـی ماننـد         ،»نقش دین در آرאمش روאنی    «به عنوאن مثال در تحقیقی با موضوع        
نینـه،  أهایی چـون آرאمـش، آسـایش، آرאم، سـکون، طم            صفحات אینترنتی אطالعاتی رא به دست آوریم باید وאژه        

  אینکـه معمـوالً    ضـمن .  جستجو کنـیم   אطمینان، رאحتی و אسترאحت رא در موتورهای جستجو به صورت جدאگانه          
هایی که مربوط به نقطۀ مقابل موضوع אصلی אسـت نیـز در چنـین مـوאردی                   های متضاد یا وאژه     جستجوی وאژه 

هایی چون אضطرאب، אسترس، نگرאنی و تـشویش نیـز            شده جستجوی وאژه  بنابرאین در موضوع یاد   . هگشا אست رא
 .ش روאنی هدאیت خوאهد کردما رא به سوی אطالعاتی مرتبط با موضوع آرאم

 אنجـام  »ی گـسترش شـادی در جامعـۀ دینـی        رאههـا « باید تحقیقی با موضوع      ددر مثالی دیگر فرض کنی    
 شبکۀ جهانی و منابع אلکترونیکی فارسی الزم         برאی گردآوری אطالعات مربوط به אین موضوع در گسترۀ        . دهیم

برאی אیـن  . تباطند رא در میان אین منابع جستجو کنیمهایی که به نحوی با موضوع شادی در אر     אست تمامی وאژه  
هایی چون شادی، شادمانی، سرور، אنبساط خاطر، خنده، تبسم و شوخی و در نقطۀ مقابل                 منظور جستجوی وאژه  

نی در אیـن زمینـه در אختیـار مـا     אتوאند אطالعات فرאو هایی چون غم، غصه، אندوه، گریه و سوگوאری می    آنها وאژه 
 אگر بخوאهیم אطالعات موجود در منابع אصیل אسالمی رא به دست آوریم ناچـاریم منـابع حـدیثی و                    حال. بگذאرد

هـای عربـی      برאی אین منظور باید אز کلیدوאژه     . אفزאرهای تحقیقاتی بکاویم    تفاسیر و אمثال آن رא با אستفاده אز نرم        
אح و ماننـد آن و در نقطـۀ مقابـل آنهـا אز              مانند אلسرور، אلفرح، אلضحک، אلبهجه، אلتبسم، אلقهقهـه، אلبـشر، אلمـز           

 . آن אستفاده کنیممانند אلهم، אلغم و  هایی چون אلحزن، אلبکاء، وאژه
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 אلخط و حروف مشابه  توجه به رسمـ ٢
شده برאی جستجو     همان حروف و کارאکترهای تعیین     אز آنجا که مبنا و منطق رאیانه در شناسایی אطالعات دقیقاً          

 موجـب مخفـی     ،شـود   رفته در متون منابع با آنچه جستجو مـی        کار  های به     اوت میان وאژه  ترین تف  אست، کوچک 
ماندن بخش زیادی אز אطالعات مرتبط אز چشم رאیانه و در نتیجه محروم ماندن محقق אز آن אطالعات خوאهـد                    

حالتها و אشـکال  ها در هنگام تبدیل به نسخۀ אلکترونیکی با  אین در حالی אست که بسیاری אز حروف و وאژه       . شد
های گونـاگون     אلخط   هنگام جستجوی منابع باید حاالت و رسم       بنابرאین. شوند  شده و نوشته می   گوناگون ساخته   

در تحقیقاتی که حـساسیت بـسیار بـاالیی بـرאی یـافتن       אین، گذشته אز. ها رא مورد دقت و توجه قرאر دهیم    وאژه
شود نیـز      هنگام حروفچینی به אشتباه نوشته می      معموالًی که   אطالعات بیشتر وجود دאرد شاید الزم باشد حالتهای       

 .دشوبررسی 
کلیـدهای     بـا حالتهـا و صـفحه       معمـوالً  در زبان فارسی و عربـی        »ک« و   »ی« حروفی چون    برאی نمونه 

 و ندאشـتن    »ی«אند و در برخی موאرد ثبت دو نقطه در زیر حرف              אی شده   ها و صفحات رאیانه     متفاوت وאرد برنامه  
در چنین موאردی   . شود   موجب شناسایی نشدن وאژۀ مورد نظر و אز دست رفتن אطالعات آن می             »ک« در   سرکج

ها رא به صورت جدאگانه مورد جستجو قرאر دهیم و در صـورت وجـود                 الزم אست حالتهای مختلف حروف و وאژه      
ست به عنوאن کلیدوאژۀ جستجو     ها و عبارאتی که چنین حروفی در آنها به کار نرفته א             مشکل در אین زمینه אز وאژه     

 .אستفاده کنیم
 در کلمات، شـیوۀ     »אلف«آمدن یا نیامدن همزه، چسبیدن یا جدא بودن حرف وאو، حالتهای گوناگون حرف              

אعمال عالمتهایی چون تشدید در کلمـات، אتـصال یـا جـدאیی پـسوندها و پیـشوندها و تفـاوت نـوع و حالـت                          
 دقت بـه آنهـا در هنگـام جـستجوی لفظـی در منـابع אلکترونیکـی                  ه ک هایی אست   کلیدها אز جمله نمونه    صفحه

 .رسد ضروری به نظر می
 هـا   ه אست و طرאحان برنامـه     بودאفزאرهای تحقیقاتی مورد توجه       אین موضوع مهم در طرאحی بسیاری אز نرم       

ر بخـش   دبـرאی نمونـه  . אنـد  دهکـر ها در بخش جستجوی آنها توجه      حالتهای مشابه و متفاوت حروف و وאژه       به
بینـی و بـه صـورت         بـرאی אیـن منظـور دو گزینـه پـیش          ) لیهم אلـسالم  ع(جستجوی برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت      

 אست کـه در متـون       »אبن«ها مربوط به حالتهای مختلف وאژۀ         یکی אز אین گزینه   . فرض אنتخاب شده אست     پیش
فرض אنتخـاب     نه به صورت پیش   אز آنجا که אین گزی    .  نیز آمده אست   »إبن« و   »بن«گوناگون با شکلهایی چون     

، אگر محققی هر یک אز حالتهای آن رא در عبارت جستجوی خود بیاورد، برنامـه بـه صـورت خودکـار                      אستشده  
بینـی شـده، جـستجوی        گزینۀ دیگری که در אین پنجـره پـیش        . کند  دیگر حالتهای אین وאژه رא نیز جستجو می       

هـایی    کند در هنگام جستجوی وאژه      نه به محقق کمک می     אین گزی   کردن  אنتخاب. خودکار حالتهای مشابه אست   
در . אلخط مختلف دאرند به صورت خودکار تمامی آن حاالت در نظر گرفتـه و جـستجو شـود                    که حروف و رسم   

אفزאرها توجـه     در بخش جستجوی אین نرم     دقتאی با عنوאن      بینی گزینه   אین ویژگی با پیش   به  های نور نیز      برنامه
אلخـط   هایی بـا یـک حالـت و رسـم     אساس تنها در موאردی که به دالیلی خاص به دنبال وאژه  بر אین   . ه אست شد

فـرض در کنـار گزینـۀ حالتهـای مـشابه در برنامـۀ                یید رא که به صورت پـیش      أمخصوص باشیم باید عالمت ت    
ییـد  المـت تأ  ع دقـت های نور در کنـار گزینـۀ          قرאر دאرد بردאریم و در برنامه     ) لیهم אلسالم ع(کتابخانۀ אهل بیت    

 .بزنیم
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 ـ אنعطاف در جستجوی عبارאت٣
برאی אین منظور الزم אست به جـای        . گردیم   به دنبال عبارتی خاص می     ، در هنگام جستجو   ،در بسیاری אز موאرد   
 بخشی אز آن عبارت رא مبنای جستجو قرאر دهیم تا در برאبـر אنبـوهی אز مـوאرد کـاربرد آن                      ،جستجوی یک وאژه  
تـرین و     אیـن بخـش אز عبـارت مـورد نظـر بهتـر אسـت دربردאرنـدۀ مهـم                  . گر قـرאر نگیـریم    وאژه در عبارאت دی   

دیگـر   عبـارאت    بنای جستجو אنتخاب شـود کـه در       هایی به عنوאن م     ترین کلمات آن عبارت باشد و وאژه        محوری
 .رود کمتر به کار می

אرهـای مختلـف אنجـام    אی بـا روشـها و אبز   هـای אینترنتـی و رאیانـه    جستجوی عبارت در صفحات و برنامه 
در بسیاری אز موتورهای جستجوی אینترنتی برאی یافتن عین یک عبارت باید در אبتدא و אنتهـای مـتن                   . گیرد  می

گونه که در بخش جستجوی پیشرفتۀ بسیاری אز אین پایگاههـا             همان.  قرאر دهیم  )("مورد نظر عالمت کوتیشن     
אفزאرهـای تحقیقـاتی ماننـد برنامـۀ      در بیـشتر نـرم  . ستجایی برאی جستجوی عین عبارت در نظر گرفته شده א     

های نور برאی جستجوی عبارت کافی אست مـتن مـورد نظـر رא در                 و برنامه ) علیهم אلسالم (کتابخانۀ אهل بیت    
بخش جستجو وאرد کنیم و بر خالف صفحات אینترنتی نیازی به قرאر دאدن عالمتی برאی مشخص شدن عـین                    

 .عبارت نیست
 لزوم אیجاد אنعطاف در جـستجوی        ،ه در هنگام جستجوی عبارت باید مورد توجه قرאر گیرد         نکتۀ دیگری ک  

אنـد و אگـر       بسیاری אز جمالت و عبارאت با تفاوتهایی אندک در منابع گوناگون نقل شده            . عین جملۀ دلخوאه אست   
بـر  . دست نیابیم تنها یک حالت خاص رא مبنای جستجو برאی یافتن آن قرאر دهیم ممکن אست به مطلوب خود                  

  بـه  אین אساس در صورتی که هنگام جستجوی یک عبارت بـه אطالعـاتی کـه دنبـال آن بـودیم نرسـیدیم یـا                       
ها و ترکیب آن جمله تغییرאت و אنعطافهایی אیجاد کنـیم تـا دאمنـۀ                 تری نیاز دאشتیم باید در وאژه       אطالعات کامل 

هـا یـا بخـشهای دیگـر      ده אز حالتهـای مختلـف وאژه  برאی אین منظور אستفا. های جستجو رא אفزאیش دهیم     یافته
 . توאند مفید باشد عبارت می

شود، تبدیل کـردن جـستجو אز حالـت           یکی دیگر אز אقدאماتی که موجب אنعطاف در جستجوی عبارאت می          
منظور אز جستجوی ترکیبی عطفی אیـن אسـت کـه            .جستجوی عبارت به حالت جستجوی ترکیب عطفی אست       

هـا    ا چند وאژه در آن به کار رفته אست پیدא شود، אما لزومی به کنار هم بودن یا ترتیـب وאژه                    موאردی که هر دو ی    
با אین . شود نیز شناخته میAND אفزאرها و موتورهای جستجو با عنوאن شرط یا  אین نوع جستجو در نرم. نیست
 کلمات آنها یا تغییرאتی אنـدک  توאن عبارتهایی رא به دست آورد که به دلیل فاصله אفتادن میان          جستجو می  ۀشیو

אی رא کـه       با شیوۀ جستجوی عبارت قابل شناسایی نبودند אما همان مفهوم و پیام جمله             ،در אلفاظ و نوع بیانشان    
 . دربردאرند،به دنبال آن بودیم

عالمت در کنار    אینکه    قرאر گرفتن چند وאژه در بخش جستجو بدون        ،در موتورهای جستجویی مانند گوگل    
ی اאفزאرهـای تحقیقـاتی אیـن حالـت بـه معنـ             אما در نرم  . ست א ی جستجوی ترکیبی میان آنها    ااشد به معن  آنها ب 

جستجوی عبارت אست و برאی تبدیل کردن جستجو به حالت ترکیبی باید אز عالئم و دستورهای دیگر אستفاده                  
 אز وאرد کـردن یکـی אز       جـستجوی ترکیبـی بایـد پـس        אی بر )علیهم אلسالم (در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت      . کرد
تـوאنیم    با وאرد شـدن بـه אیـن بخـش مـی           . אستفاده کنیم  شروط אز گزینۀ    ،های مورد نظر در پنجرۀ جستجو       وאژه
אین بخش بـه مـا      .  وאرد کنیم  ،خوאهیم در عبارتهای نتیجۀ جستجو وجود دאشته باشد          که می   رא های دیگری   وאژه

ویژگـی ممتـاز    . وאژۀ جدید قرאر دهـیم    ) NOT یا   AND(ود  دهد نوع شرط رא حالت وجود یا عدم وج          אمکان می 
دهـد میـزאن فاصـلۀ         در אین زمینه אین אست که به محقق אمکان مـی           )علیهم אلسالم (برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت     
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 ن وجود دو وאژه در دو بخش مجزא و دور אز هم در یک متن چندא               معموالًچرא که   . ها رא تعیین کند     میان אین وאژه  
ها رא کمـی زیـاد         میان وאژه  ۀ خوب אست میزאن فاصل    ،بنابرאین بسته به موضوع و عبارت مطلوب      . تمطلوب نیس 

های نـور بـرאی جـستجوی ترکیبـی           در برنامه . کنیم تا אنعطاف بیشتری در جستجوی عبارت אیجاد کرده باشیم         
هـا אمکـانی      در אین برنامه  که   אین אلبته با توجه به   .  אستفاده کنیم  &های مورد نظر אز عالمت        عطفی باید بین وאژه   

هایی در نتایج جستجو وجود دאرد کـه در مـتن آنهـا     بینی نشده אست، یافته  ها پیش   برאی تعیین فاصلۀ میان وאژه    
 .  بسیار زیاد آمده אست های مورد نظر با فاصلۀ وאژه

 ب یـک مثـال  شده دربارۀ אنعطاف در جستجوی عبارت، אین مطلب رא در قال      برאی وضوح بیشتر نکتۀ مطرح    
ـ نی عَرَیَّ فقد صَنی حرفاًمَلّ عَنْمَ«حدیث مشهور مأخذ و نقل دقیق خوאهیم   میفرض کنید . کنیم  بیان می   رא »دאًبْ

با جستجوی אین عبارت در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیـت          . شود، پیدא کنیم    نقل می ) אلسالم  علیه(که אز حضرت علی     
אیـن بـار بـرאی      . یچ یک אز منـابع حـدیثی نقـل نـشده אسـت            شود אین جمله در ه      مشخص می ) علیهم אلسالم (

با אین جستجو تنها به یـک       . کنیم  رא جستجو می  » نی حرفاً مَلّ عَ نْمَ «ها تنها عبارت      تر شدن دאمنۀ یافته     گسترده
تعلمـین   آدאب אلم  که شهید ثانی آن رא در کتـاب       » أنَا عبدُ مَنْ عَلَّمَنی حَرْفاً وאحدאً     «: خوریم با عبارت    حدیث برمی 

پس با אین شیوه نیز نتوאنستیم      . شهری نقل شده אست      آیت אهللا ری   אلعلم و אلحکمه  نقل کرده و אز آنجا در کتاب        
برאی אین منظور دو    . אکنون باید میزאن אنعطاف در جستجو رא אفزאیش دهیم        . به همان عبارت دلخوאه دست یابیم     

 جملۀ مورد نظـر بـه صـورت ترکیـب عطفـی جـستجو               رא به عنوאن دو وאژۀ محوری در      » عبدא«و  » حرفا«وאژۀ  
خـوریم    برمـی عوאلی אللئـالی אز אین طریق به حدیث دیگری אز . دهیم  قرאر می٢٥کنیم و فاصلۀ میان آنها رא        می

نقـل شـده کـه آن       ) אلـسالم   علیـه   (در אین کتاب אز אمیرאلمؤمنین      . تر אست   نظر نزدیک   که متن آن به جملۀ مورد     
 . »تََعلَّمْتُ منهُ حرفاً صِرْتُ لهُ عَبدאًمَنْ «: حضرت فرمود

 
 
 ـ محدودسازی نتایج جستجو٤

אز آنجـا کـه אیـن منـابع         . های آن אست    یکی אز مشکالت جستجوهای لفظی در منابع אلکترونیکی فرאوאنی یافته         
ا نتـایج   جستجوی אلفـاظ و عبـارאت گونـاگون در آنهـ     معموالً ،אند  אی אز متون رא در خود جای دאده         حجم گسترده 

توאنـد אز جهـاتی       بـه عنـوאن مزیتـی بـزرگ مطـرح אسـت، مـی              אینکه   אین موضوع ضمن  . زیادی رא در پی دאرد    
 بـا אنبـوهی אز مطالـب ناچـار אسـت بـرאی یـافتن אطالعـات و                   زیرא محقق در رویارویی   . ین نیز باشد  آفر  مشکل
عات مـؤثر در نتیجـۀ تحقیـق رא אز          تک אین موאرد رא بررسی و אطال        های مرتبط با موضوع تحقیق خود تک        یافته

אین نتایج אضافی و نامربوط در برخی جستجوها به صدها هـزאر و بلکـه میلیونهـا مـورد                   . میان آنها گزینش کند   
بنابرאین در אین مرحله محقـق بایـد אز אبزאرهـا و روشـهایی             .  غیرممکن אست  رسد که بررسی همۀ آنها عمالً       می
گـذאری    سرمایه. چه محدودتر و نتایج غیرمرتبط رא هرچه کمتر کند         رא هر  وهای جستجوی א     بگیرد تا یافته    کمک

אنـدکی   و صرف وقت برאی אستفاده אز روشهای محدودسازی نتایج جستجو אگرچه ممکن אست در روند تحقیـق         
، در אدאمـۀ رونـد تحقیـق         شـود   بررسـی  کـه بایـد    یخیر אیجاد کند، אما به دلیل کاهش شـدید مطـالب          أوقفه و ت  
 .ی زیادی رא در وقت محقق به دنبال خوאهد دאشتجوی صرفه

جـای کلمـات       ها یا مبنا قرאر دאدن عبارت به        ی محدودسازی نتایج جستجو אفزאیش کلیدوאژه     رאههایکی אز   
 جـستجو کـردن هـر کلمـه بـه           ،אی چون صفحات تحت وب      های گسترده   در مجموعه . در هنگام جستجو אست   

 بررسـی אیـن تعـدאد       طبیعتـاً . رسـد   پی دאرد که گاهی به میلیونها مطلب مـی         نتایج فرאوאنی رא در      معموالًتنهایی  
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אرتباط אست، کاری غیرمفید و بلکه غیرممکن خوאهـد            بی  آن با موضوع تحقیق کامالً     بیشترین حجم مطلب که   
ر با کنار هـم قـرא     . های جستجو אست    هایی دیگر به کلیدوאژه     بهترین رאه برאی حل אین مشکل، אفزودن وאژه       . بود

مانـد کـه      هـا بـاقی مـی       ها و جستجوی ترکیب عطفی میان آنها، تنها مطالبی در فهرست یافته             گرفتن אین وאژه  
هـا   توאن با אفـزودن وאژه  ها نیز بسیار باشد می در صورتی که אین یافته   . ها رא دربردאشته باشد     مجموع آن کلیدوאژه  

به عنـوאن مثـال   .  رא به دست آوردا אرتباط بیشتری  ، نتایج کمتر و ب    عین عبارت یا تبدیل کردن جستجو به حالت       
 رא در موتورهـای جـستجو پیگیـری         »آرאمش«، وאژۀ   »אنی אیمان در آرאمش رو    نقش«ع  אگر در تحقیقی با موضو    
حال אگـر بـه جـای    .  אست אرتباط  آنها با موضوع تحقیق بیبیشترخوאهیم شد که  رو    روبهکنیم با میلیونها مطلب     

هـای جـستجو    אرتباط אز فهرست یافتـه      رא جستجو کنیم، بسیاری אز مطالب بی       »אمش روאنی آر« ترکیب   ،آن وאژه 
توאند مـوאرد زאئـد        می »نقش אیمان « یا   »אیمان«های دیگری چون      به همین ترتیب אفزودن وאژه    . شود  حذف می 

فاصـله و بـدون     مـوאرد بـا  ،אلبته אز آنجا که در جستجوی ترکیب عطفـی . بیشتری رא אز گردونۀ نتایج خارج کند      
د، אگر אین ترکیبها رא به صورت عین عبارت و یک جمله جستجو کنیم، نتـایج                شو ترتیب نیز در نتایج منظور می     
 .بسیار محدودتری خوאهیم دאشت

 دکنیـ ، فـرض    به عنوאن مثال دیگری برאی نقش جستجوی ترکیب عطفی در محدودسازی نتایج جستجو            
تـوאنیم    برאی אین منظور می   . پیدא کنیم » یاد مرگ در جلوگیری אز شهوאت     نقش  « با موضوع    رא بنا دאریم אحادیثی  

אالحادیث جستجو کنـیم؛ אمـا          و جامع  )علیهم אلسالم (אفزאرهایی چون کتابخانۀ אهل بیت         رא در نرم   »موت«  وאژۀ
 طریـق   بنـابرאین الزم אسـت אز     . نتایج אین جستجو بسیار زیاد و بررسی آنها نیازمند صرف زمانی طوالنی אسـت             

 موאردی رא بیابیم که אین دو کلیدوאژه در کنـار هـم بـه کـار               »אلشهوאت« و   »אلموت«جستجوی ترکیبی دو وאژۀ     
 .یابیم ، میگویند אز موضوع دلخوאه ما سخن میאحادیثی که  با سرعتی باال دقیقاًאز אین رאه . رفته باشند

کاربرد אیـن   . توאن אستفاده کرد    یز می  ن NOT یا   »به شرط ال  «برאی محدودسازی نتایج جستجو אز ترکیب       
هایی خـاص     های جستجو همرאه با وאژه      شیوه در جایی אست که تعدאد زیادی אز نتایج بدون אرتباط در میان یافته             

هـای مـرتبط بـا نتـایج          אی אنجـام دאد کـه وאژه        گونـه   توאن جستجو رא به     در چنین شرאیطی می   . به کار رفته باشد   
به عنوאن مثال אگر در تحقیقـی       . نفی در نظر گرفته و אز نتایج جستجو حذف شوند         غیرمطلوب به عنوאن شرط م    
هـای     باشیم، با جستجوی مـشتقات وאژۀ صـبر بـه یافتـه            »صبر در אطاعت خدאوند   «به دنبال אحادیث مربوط به      

ـ     در אیـن تحقیـق مـی      . ست א زیادی برخوאهیم خورد که مربوط به صبر در برאبر سختیها و مصیبتها            رאی تـوאنیم ب
 »بـال « و   »مصیبه«هایی چون     مرتبط، وאژۀ صبر رא به شرط نبودن وאژه       ی אز موאجهه با אین همه حدیث غیر       رهای

 .جستجو کنیم
 عالوه بر אمکان אیجاد ترکیب    ،توجه به אین نکته نیز خالی אز فایده نیست که در אنوאع جستجوهای ترکیبی             

אفزאرهای تحقیقـاتی     אی که در نرم     طریق אبزאرهای پیشرفته  عطفی، فصلی و به شرط ال میان دو یا چند وאژه، אز             
אیـن אمکـان در     . ها نیز ترکیب אیجاد کـرد       ی مختلف وאژه  گروههاتوאن میان مشتقات چند وאژه یا         وجود دאرد می  

 אز طریق אضافه کردن شـرطهایی جدیـد در لیـست شـروط بخـش                )علیهم אلسالم (אفزאر کتابخانۀ אهل بیت       نرم
 .یابد  تحقق میگروههای جستجو و אیجاد ترکیب میان آن گروههاهای نور با אستفاده אز  امهجستجو و در برن

هـای    آید، אستفاده אز دאمنـه      کار مفید و پرکاربرد دیگری که برאی محدودسازی نتایج جستجو به کار می            رאه
 موتورهـای   אفزאرهـای تحقیقـاتی و بخـش جـستجوی پیـشرفتۀ             در تمامی نـرم    معموالً. گوناگون جستجو אست  

بینی شده אست تا محققان بتوאنند بسته به موضوع و گسترۀ تحقیق خـود אز                 های گوناگونی پیش     دאمنه ،جستجو
توאن نتایج جـستجو رא       در موتورهای جستجوی אینترنتی می    . جو אستفاده کنند  تآنها برאی محدودسازی نتایج جس    
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אفزאرهای تحقیقـاتی نیـز אیـن         در نرم . د ساخت به قالب خاصی אز אطالعات یا صفحات خاصی در אینترنت محدو          
 با אستفاده   )علیهم אلسالم (אفزאر کتابخانۀ אهل بیت       در نرم . بینی شده אست    אمکان با کارآیی و مزאیای بیشتر پیش      

توאنیم یک یا چند کتاب یا گروهی אز منابع مربوط به یک رشته رא به عنوאن دאمنۀ جـستجو                     می محدودهאز گزینۀ   
تـوאنیم אز طریـق گزینـۀ      به دنبال אحادیث مربوط به یک موضوع باشیم می   تنهابه عنوאن مثال אگر     . تعیین کنیم 

 . محدوده، کتابهای حدیثی شیعه و אهل سنت رא אنتخاب و تنها در همان محدوده جستجو کنیم
در אین  . ستبینی شده א    تری برאی تعیین دאمنۀ جستجو پیش       אفزאرهای نور אمکانات بیشتر و کاربردی       در نرم 

در دאمنۀ محتـوאیی    . توאن جستجو رא بر אساس چهار مبنای کتاب، مؤلف، زمان و محتوא محدود کرد               ها می   برنامه
توאن אجزאی مختلـف مـتن ماننـد آیـات، אحادیـث،              אین برنامه אمکان אرزشمندی وجود دאرد که بر אساس آن می          

 אگر در تحقیقـی بـه       فرضاً. ای جستجو تعیین یا حذف کرد     ه  אسناد، بیانها، אشعار و مانند آن رא به عنوאن محدوده         
 باشیم به موאرد زیادی אز אسامی אشخاصی چون عمر و عمرو بـه    »مغتنم شمردن عمر  «دنبال אحادیث مربوط به     

אما אز آنجـا کـه      . گیر אست   تک آنها بسیار زمان     های نامربوط برخوאهیم خورد که بررسی و حذف تک          عنوאن یافته 
ن אسامی در بخش אسناد אحادیث ذکر شده אست، در صورتی که אسناد روאیات رא אز دאمنۀ محتـوאیی                   بسیاری אز אی  

 . های ما حذف خوאهد شد  فهرست یافتهزباره تعدאد زیادی אز אین نتایج نامربوط א جستجو حذف کنیم، یک
 
 
 ـ حوصله و تمرکز٥

هـای بـسیار     یافتـه معمـوالً אی   دقیق رאیانـه  אمکانات جستجوی گسترده و    ،گونه که پیش אز אین אشاره شد        همان
دهد که با وجود محدودسازی نتـایج جـستجو بررسـی آنهـا نیازمنـد صـبر و                   زیادی رא در אختیار محقق قرאر می      

אی در جـستجوی   بنابرאین باید توجه دאشت که نقش אصـلی אبزאرهـای رאیانـه   . گذאری بسیار אست   حوصله و وقت  
تـوאن אنتظـار      ها و عبارאت در متون منابع אست و هرگـز نمـی              موאرد کاربرد وאژه   گستردۀ אطالعات تنها در یافتن    

 .دאشت אین אبزאرها آن بخشهایی אز تحقیق رא که نیازمند بررسی و تشخیص אنسانی אست چندאن سرعت ببخشد
هـای אصـلی تحقیـق در         موضـوع لـزوم تمرکـز محقـق نـسبت بـه אهـدאف و زمینـه                  ،باال بر نکتۀ    אفزون
چـرא  . אی برخوردאر אسـت    אلعاده    جستجوهای אینترنتی אز אهمیت و حساسیت فوق       هویژ  אی و به    ی رאیانه جستجوها

گیرد که بـسیاری אز آنهـا بـا אهـدאف و              هایی در برאبر محقق قرאر می        در אین جستجوها نتایج و یافته      معموالًکه  
بدیهی אست אگر محقـق אز      . ند   برخوردאر موضوع تحقیق تناسبی ندאرند אما در عین حال אز جذאبیت و تنوع زیادی            

هـای    منـد نباشـد در ضـمن بررسـی یافتـه            אرאده و تمرکز کافی برאی پیگیری جدی אهدאف אصلی تحقیق بهـره           
های تحقیق     و برنامه   سرگرم بررسی موאرد غیرمربوط و אنحرאفی خوאهد شد و به همان میزאن אز אهدאف              ،جستجو
 .شود دور می
 
 
 

 بردאری אطالعات یاددאشت: گام چهارم
که در مباحث روش تحقیق بیان شده אست، محقق باید در אین مرحله אز تحقیق تمامی אطالعـات مـرتبط       چنان

کاربرد אصلی .  ثبت کند ،شود   فیش نامیده می   های جدאگانه و منظمی که אصطالحاً       با موضوع پژوهش رא در برگه     
تـرین مرحلـۀ تحقیـق علمـی אسـت،            حله کـه אصـلی    در אین مر  .  در مرحلۀ پردאزش אطالعات אست     ها  فیشאین  

 به در אختیار دאشتن אطالعاتی مستند و جدא جدא אست که به آسـانی قابـل                 وאبستهگیری    هرگونه تحلیل و نتیجه   
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بنـابرאین در مرحلـۀ گـردآوری אطالعـات بایـد هرگونـه             . سنجی بـا یکـدیگر باشـد        بندی، مقایسه و رאبطه     دسته
ی جدאگانـه ثبـت و بـه        هـا   فـیش توאند در تحلیل و شناخت موضوع مؤثر باشد در           אطالعاتی رא که به نحوی می     

هـای     بـا אسـتفاده אز برگـه       ،هـای سـنتی تحقیقـات       بردאری אطالعات در شیوه     یاددאشت. بندی کنیم   تدریج دسته 
بنـدی   تهدאن، کالسور، زونکن و אمثال آن دسـ  پذیرد و با אبزאرهایی چون برگه     אنجام می  فـیش אی به نام      אندאزه  هم
بـردאری،    אما אمروزه فناوری אطالعات و אرتباطات אمکانـاتی رא فـرאهم سـاخته אسـت تـا کـار یاددאشـت                    . شود  می

 .بندی אطالعات با سهولت و سرعتی بیشتر به صورت אلکترونیکی אنجام گیرد سازی و دسته ذخیره
تـوאن بـه      دهد که אز آن جمله مـی       بردאری אلکترونیکی مزאیای فرאوאنی رא در אختیار محقق قرאر می           یاددאشت

 :אین موאرد אشاره کرد
منتقـل  شوند، بـرאی      های אلکترونیکی نقل می     אز آنجا که در روش אلکترونیکی بسیاری אز אطالعات אز نسخه          ـ  ١

 אز آن رא در محـل       ١٥٣و رونوشتی  ١٥٢ کافی אست بخش مورد نظر رא אنتخاب       ها،  فیش אطالعات אز منابع به      کردن
تر אز رونویسی مطالـب خوאهـد بـود و تبـدیل       بسیار سریع،طبیعی אست که אین شیوه    . کنیم ١٥٤مورد نظر אلصاق  

برترین مرحلۀ     زمان معموالً سرعت کار رא در אین مرحله که         ،بردאری به شیوۀ אلکترونیکی     شدن شیوۀ سنتی فیش   
ه نسخۀ אلکترونیکی   بردאری אز אطالعاتی ک     אلبته در אین شیوه برאی فیش     . دهد  تحقیق אست به شدت אفزאیش می     

אین کار در אبتـدא ممکـن אسـت         .  אطالعات مورد نظر رא حروفچینی و در رאیانه وאرد کنیم           خودمان ندאرند ناچاریم 
جای نوشتن    های سنتی طلب کند، אما به تدریج وقتی عادت کنیم مطالب رא به              زمان بیشتری رא نسبت به شیوه     

تـر אز     صـرفه   تـر و بـه       سـریع  در مجمـوع   אیـن کـار       که شود  ی مشخص م  ، در رאیانه حروفچینی کنیم    ،روی کاغذ 
 .روشهای سنتی نگارش אست

بردאری به کاغذ و دیگر אبزאرهای فیزیکی نیازی ندאریم و سرعت             אز آنجا که در شیوۀ אلکترونیکی برאی فیش       ـ  ٢
 .شود های تحقیق אیجاد می جویی قابل توجهی در هزینه کند، صرفه تحقیق نیز אفزאیش پیدא می

چرא که بیـشتر    . بردאری אلکترونیکی אفزאیش دقت در هنگام אنتقال אطالعات אست          یکی دیگر אز مزאیای فیش    ـ  ٣
شود و אحتمـال بـروز خطاهـای رאیـج אنـسانی در        منتقل میها فیشאطالعات در אین شیوه אز طریق ماشینی به  

 .یابد هنگام رونویی و کتابت کاهش می
شود که אطالعات مفیدی که باید در אین مرحلـه گـردآوری شـود               کید می أتهموאره در مباحث روش تحقیق      ـ  ٤

توאند به عنوאن אطالعاتی אثرگذאر       ها نیست و هرگونه صوت، تصویر و אمثال آن نیز می            منحصر در متون و نوشته    
 گونـه אطالعـات   های سنتی مجال چندאنی برאی ثبت و گردآوری אین אما در شیوه. در روند تحقیق محسوب شود   

ی یکـسان کاغـذی بـا دشـوאریهای زیـادی           هـا   فیشאی در کنار        سازی אطالعات چندرسانه    وجود ندאرد و ذخیره   
فاوא אین مشکل رא به خوبی حل کرده و با אبزאرهای خود אمکان گردآوری هر نـوع אطالعـات رא در    . رو אست  هروب
 . ی אلکترونیکی فرאهم ساخته אستها فیش
شده و אمکان אسـتفادۀ بیـشتر אز    ی אلکترونیکی ماندگارتر بودن אطالعات گردآوری     بردאر  אز دیگر مزאیای فیش   ـ  ٥

ی کاغذی به شدت در معرض فرسودگی و        ها  فیش. ستی دیگر א   تحقیقات و فعالیتها   های یک تحقیق در     فیش
 نابودی אست و بر فرض نگهدאری مناسب، یافتن אطالعات متناسب با دیگر تحقیقات אز میان آنهـا کـار آسـانی                 

هـم      موجـب بـه    معمـوالً  برאی אستفاده در تحقیقات دیگر       ها  فیشאی אز     منتقل کردن دسته   אینکه   ضمن. نیست
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توאن هر فیـشی رא   אین در حالی אست که در شیوۀ אلکترونیکی به آسانی می       . شود  بندیهای قبلی می    خوردن دسته 
 .دیگر تهیه کردی رאی אستفاده در فعالیتها شناسایی و رونوشتی אز آن رא ب،شده ی بایگانیها فیشאز میان אنبوه 

در . کنـد   تر می   ی تحقیقاتی، אستفاده אز آنها رא در مرאحل بعدی تحقیق بسیار آسان           ها  فیشאلکترونیکی بودن   ـ  ٦
بندیهای گوناگون قرאر گیـرد        در دسته  پیشین  شده در مرحلۀ   های تهیه   ست فیش مرحلۀ پردאزش אطالعات الزم א    

تـر   تـر و دقیـق   ی אلکترونیکی بسیار آسانها فیشאین کار با . سنجی شود هم مقایسه و نسبت و אطالعات آنها با     
در مرحلۀ آخر تحقیق که مرحلۀ تهیۀ گـزאرش تحقیـق אسـت نیـز ناچـاریم بخـش زیـادی אز                      . پذیرد  אنجام می 

که אین אطالعـات    در صورتی   . نامۀ خود نقل کنیم      رא در متن مقاله، کتاب یا پایان       ها  فیششده در    אطالعات ثبت 
توאنیم بخشهای دلخـوאه      ی ما ثبت شده باشد در אین مرحله به آسانی می          ها  فیش به صورت אلکترونیکی در      قبالً

 .رא به گزאرش خود منتقل سازیم
 אز طریق אنتخاب بخـش مـرتبط و تهیـۀ           معموالًبردאری אز אطالعات موجود در صفحات אینترنتی          یاددאشت

אفزאرهای تحقیقاتی אیـن      אما در نرم  . پذیرد    پردאز אنجام می    אفزאرهای وאژه   ایی مانند نرم   و אلصاق آن در فض      رونوشت
. گیـرد   بردאری אطالعات طرאحی شده אست אنجام می        کار אز طریق بخشهایی که به صورت خاص برאی یاددאشت         

عـاتی کـه    تمـامی אطال  در אین بخش بـه تـدریج        . های نور بخش یاددאشت אست      یکی אز بخشهای אصلی برنامه    
شود تا هر زمان کار گـردآوری אطالعـات در آن             آورد ذخیره می    ها به دست می      بخشهای دیگر برنامه   محقق در 

شـده در فرمـت دلخـوאه ذخیـره و در کنـار       برنامۀ خاص به پایان رسید، به آسانی مجموعۀ אطالعات گـردآوری    
ها بـه بخـش یاددאشـت کـافی אسـت             برنامهبرאی אنتقال אطالعات אین     . دیگر אستفاده شود   ی تحقیقاتی ها  فیش

 .مطالب مورد نظر رא אنتخاب و سپس گزینۀ אنتقال رא کلیک کنیم
 نیز با رنگی کـردن بخـشهای مـورد نظـر و فـشردن دگمـۀ                 )علیهم אلسالم (در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت      

Insert   رא  ها  فیشتوאن    אین אست که می   אما אمتیاز אین برنامه در אین بخش        . پذیرد  بردאری אنجام می     کار یاددאشت 
برאی אین منظور الزم אست پیش אز وאرد شدن بـه گـام             . شده ذخیره کرد    هایی تفکیک و تعریف     אز אبتدא در شاخه   

ی אین برنامه شویم و با کلیک رאسـت بـر شـاخۀ אصـلی אیـن بانـک אز           ها  فیشبردאری، אبتدא وאرد بانک       یاددאشت
بـا אنتخـاب هـر      . های مورد نظر رא با ترتیب و אولویت دلخوאه אیجاد کنیم           طریق گزینۀ אیجاد شاخۀ جدید، شاخه     

یی کـه بـا زدن دگمـۀ        هـا   فـیش تمـامی   . شود  یید آن، عنوאن آن شاخه در نوאر پایین برنامه ظاهر می          أشاخه و ت  
Insertگردد شده ذخیره می  تعیینپیشهای אز  شود تنها در شاخه  در אین برنامه تهیه می. 

 
 
 

 ها یاددאشتبندی  دسته: گام پنجم
گونه که در مباحـث       همان. ی تهیه شده אست   ها  فیشبندی    آخرین گام در مرحلۀ گردآوری אطالعات، گام دسته       

روش تحقیق توضیح دאده شد، دلیل گنجاندن אین گام در אین مرحله אین אسـت کـه تـا زمـانی کـه אطالعـات                         
توאنیم نسبت به کـافی      بندی نشده باشد نمی     تهشده به صورت منظم و منطقی در موضوعات فرعی دس          گردآوری
 در هـر تحقیقـی پـس אز         معمـوالً . شـده אطمینـان حاصـل کنـیم        گردآوریتعادل میان אطالعات    وجود  بودن و   
شود که در چه بخشهایی با کمبود אطالعـات           شده مشخص می   بندی و مقایسۀ אجمالی אطالعات گردآوری       دسته
سـت   א אینجـا . برאی پیدא کردن אطالعات در آن بخش خاص אنجام دهیم         یم و الزم אست تالش بیشتری       א  موאجه

که ناچاریم بار دیگر به سرאغ فهرست منابعی که در گامهای قبل تهیه کرده بودیم برویم و אز میـان آن منـابع،                       
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 یهـا   فـیش   بنـدی אولیـۀ     بنابرאین دسـته  . موאردی رא که در אولویتهای بعدی قرאر دאشتند אنتخاب و بررسی کنیم           
آید و تا زمانی کـه אیـن گـام بردאشـته نـشده אسـت                  شده، بخشی אز گردآوری אطالعات به حساب می        گردآوری
 .یافته تلقی کنیم توאنیم مرحلۀ گردآوری אطالعات رא پایان نمی

آید نیز      אی برאی پردאزش אطالعات در مرحلۀ بعد به حساب می           بندی אطالعات אز آن جهت که مقدمه        دسته
بنـدی אطالعـات    ترین مرאحل و مقـدمات پـردאزش אطالعـات تحقیـق، طبقـه          یکی אز مهم  . אستدאرאی אهمیت   

 در هنگام گـردآوری אطالعـات شـرאیط         ها  فیشبندی    دسته. ست א شده با هدف کشف روאبط میان آنها       گردآوری
 آغـاز   אزه همین دلیل אست که پیش אز אیـن تأکیـد کـردیم کـه پـیش              ب. سازد  الزم برאی אین مهم رא فرאهم می      

بردאری الزم אست אز همان אبتدא موضوعات فرعـی رא مـشخص و بخـشهای متناسـب بـا آن رא بـرאی                         یاددאشت
 . אیجاد کنیمها فیشبندی تدریجی  دسته

سـازی مـنظم אطالعـات و אیجـاد           אگرچه فناوری אطالعات و אرتباطات با אبزאرهای خوبی که برאی ذخیـره           
ثرگـذאری  رسـد אیـن א      به نظـر مـی    ثرگذאر باشد، אما    אتوאند در אین گام نیز        مند در אختیار دאرد می      ساختارهای نظام 

אفزאرهایی چـون     آشنایی با نرم  . بردאری جلوۀ چندאنی ندאشته باشد      אفزאرهای ویژۀ یاددאشت    گیری אز نرم    بدون بهره 
 אسـت، نقـش بـاالی فـاوא در      بـردאری طرאحـی شـده        که به صورت خـاص بـرאی یاددאشـت         OneNoteبرنامۀ  

فـزאر  א جلسۀ آینده با אین نـرم     در  . کند   روشن می   رא کامالً  ها  یاددאشتبندی אین     بردאری אطالعات و دسته     اددאشتی
 .شویم میبردאری آشنا  کارآمد یاددאشت

 
 
 

 چکیده
אسـتفاده אز   . אی در منابع باید نکاتی رא مد نظـر قـرאر دאد             سازی نتایج جستجوهای گستردۀ رאیانه      برאی بهینه  

هـای متفـاوت، אنعطـاف در جـستجوی عبـارت،         אلخـط    های متعدد، توجه به حروف مشابه و رسم        کلیدوאژه
محدودسازی نتایج جستجو و حوصله و تمرکز אز جمله نکاتی אست که توجه به آن در هنگام جستجوهای                  

 .אی الزم אست رאیانه
 رא در پی دאرد که אز جملـۀ         بردאری אطالعات تحقیق به وسیلۀ אبزאرهای אلکترونیکی مزאیای زیادی          یاددאشت 

پذیر شـدن ثبـت       ها، باال بردن دقت در אنتقال مطالب، אمکان         توאن به אفزאیش سرعت، کاهش هزینه       آن می 
تـر شـدن       در تحقیقات دیگر و آسـان      ها  یاددאشتگیری אز     אی، فرאهم شدن אمکان بهره      אطالعات چندرسانه 

 .کردگیری אز אطالعات در مرאحل بعدی تحقیق אشاره  بهره
 رونوشــت אز مطالــب و در  بــردאری אطالعــات در صــفحات אینترنتــی אز طریــق אنتخــاب و تهیــۀ یاددאشــت 

آشـنایی بـا אیـن אمکانـات        . پذیرد  بردאری אنجام می    אفزאرهای تحقیقاتی אز طریق אمکانات ویژۀ یاددאشت        نرم
 .אفزאرهای تحقیقاتی الزم אست گیری بهتر אز نرم برאی بهره

 אز جهات مختلفی چون شناسایی و جبرאن کمبود אطالعات در موضـوعات فرعـی و          ها  شتیاددאبندی    دسته 
 .ز אهمیت אستیسازی אطالعات برאی پردאزش אطالعات حا آماده

אفزאرهـای     باید بـا نـرم     ها  یاددאشتبندی    بردאری אطالعات و دسته     برאی شناخت بهتر نقش فاوא در یاددאشت       
 .بردאری آشنا شد ویژۀ یاددאشت

 



 

 

 جلسۀ سیزدهم

 OneNoteאفزאر  آشنایی با نرم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 بندی אطالعات؛ بردאری و دسته אی در یاددאشت نقش אبزאرهای رאیانه 
 ؛ OneNoteساختار و אمکانات אصلی برنامۀ  
 ؛OneNoteبردאری با אستفاده אز برنامۀ  شیوۀ یاددאشت 
 .OneNote در برنامۀ ها یاددאشتبندی  شیوۀ سازماندهی و دسته 

 
 
 

 یشینمروری بر مباحث پ
تاکنون بـه بررسـی نقـش فنـاوری אطالعـات و אرتباطـات در مرאحـل                 های نخست     جلسهمباحث אین درس אز     

 אز نخستین مرحلۀ تحقیق تـا پنجمـین          با نگاهی ژرف   אین موضوع رא  . گوناگون تحقیق علمی אختصاص دאشت    
وא در روشهای گردآوری    پس אز بیان آثار کلی فا     . مرحلۀ آن، که مرحلۀ گردآوری אطالعات אست، بررسی کردیم        

אی در گامهـای عملـی گـردآوری אطالعـات بـه شـیوۀ                گیری אز אبزאرهـای رאیانـه       های بهره   אطالعات، به شیوه  
بـردאری و     بردאری یا فیش    آوری אطالعات، گام یاددאشت     ترین گامها در مرحلۀ جمع      אز مهم . אی پردאختیم   کتابخانه

گیـری کامـل אز    بررسی אین گامهـا بیـان شـد کـه بـرאی بهـره      هنگام .  אستها یاددאشتبندی   پس אز آن دسته   
 برאی אیـن منظـور       به طور ویژه   אفزאرهایی که   بندی آنها الزم אست אز نرم       بردאری و دسته    ظرفیتهای فاوא در فیش   

אفزאرهـایی کـه     یکی אز نـرم ،بردאری در אین جلسه پس אز مرور אصول یاددאشت      .  אست אستفاده کنیم    طرאحی شده 
 ،سـازد   بردאری طرאحی شده و شرאیط خوبی رא برאی تحقق אین אصول فـرאهم مـی                 یاددאشت سازی  سانآبا هدف   
 . کنیم معرفی می

 
 
 

 بندی אطالعات بردאری و دسته אصول یاددאشت
 אصول   به بردאری باید   برאی אنجام بهینه و روشمند فیش     محقق  چنانکه در مباحث روش تحقیق بیان شده אست،         

بـردאری، بـا    کنیم تا ضمن یادآوری אصول یاددאشـت  در אینجا برخی אز אین نکات رא مرور می    . کندو نکاتی توجه    
אی   بردאری و אبزאرهـای کارآمـد رאیانـه         אفزאرهای یاددאشت   تر، به دنبال تحقق بهتر آنها אز طریق نرم          نگاهی دقیق 

 .باشیم
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 ـ برگۀ رאهنمای موضوعات١
. אی به عنوאن رאهنمای موضوعات אست       گیری אز برگه یا دفترچه      هره لزوم ب  ،بردאری   فیش یکی אز אصول کاربردیِ   

فایدۀ אصلی در אختیار دאشتن אین رאهنما אین אست که با توجه به مـشخص بـودن موضـوعات فرعـی، دقـت و                        
بنـدی   دسـته אینکه یابد؛ ضمن   تمرکز محقق برאی یافتن مطالب مرتبط با هر یک אز אین موضوعات אفزאیش می             

ی خود رא אز همـان אبتـدא سـازماندهی و           ها  فیشکند تا      אصلی و فرعی به محقق کمک می       مشخص موضوعات 
بندی אگر با אختصاص دאدن کد به موضوعات אصلی و فرعی و ثبت کـدهای مربـوط                   אین دسته . بندی کند   دسته

 .کند  تر می  رא آسانها فیشدر هر فیش همرאه شود، سازماندهی نهایی 
بردאری، با شناسایی موضوعات אصلی و فرعی تحقیق و ثبت آنها در               آغاز فیش  بنابرאین الزم אست پیش אز    

یکـی אز  . بندی אولیۀ آنها رא مشخص کنـیم       و دسته  ها  فیش هر یک אز     ، شیوۀ تعیین موضوعِ     یک برگه یا دفترچه   
ز بخـش   برאی شناسایی موضوعات تحقیق، مرאجعه به چند منبع مرتبط با تحقیـق و אسـتفاده א               رאههاترین    ساده

هـای شخـصی      گیـری אز مطالعـات و אیـده         با مقایسۀ فهرست אین چند منبع و بهره       . فهرست عناوین آنها אست   
بندی و ساختاری אبتدאیی و خام دست یافت و آن رא بـه عنـوאن مبنـای אولیـه در جـستجوی                     توאن به تقسیم    می

نامۀ تحقیق نیز پیـشنهاد دאدیـم    طرحپیش אز אین در مرحلۀ تنظیم       .  אنتخاب کرد  ها  فیشبندی    אطالعات و دسته  
بندی بـه معنـی تعیـین سـاختار نهـایی             אین موضوع . با همین روش سرفصلهای کلی تحقیق رא مشخص کنیم        

بردאری و بیش אز آن در مرحلۀ پردאزش אطالعات تغییـرאت             گزאرش تحقیق نیست و چه بسا در مرحلۀ یاددאشت        
 .شودبندی אیجاد  אی در אین تقسیم گسترده
ی بیـشتری אز منـابع مـرتبط، بـه آسـانی            هـا   فهرسـت بردאری אلکترونیکی ضمن دسترسی به        یاددאشتدر  
توאن فضاهایی رא با در نظر گرفتن سـاختار موضـوعات، بـه هـر یـک אز عنـاوین فرعـی אختـصاص دאد تـا                     می

 .شود در آن بخش ذخیره ها یاددאشت
 
 
 ها شکل و منظم بودن فیش ـ یک٢

شـده در طـول    ی אسـتفاده هـا   فیششکل بودن تمامی      אندאزه و یک    بردאری، لزوم هم    شאز دیگر نکات مهم در فی     
توאنـد فـیش    در هنگام تعریف فیش گفته شد که هر کاغـذی بـا هـر אنـدאزه و کیفیتـی مـی      . یک تحقیق אست 

بتـوאن بـر روی آن    و  باشـد کم یک طـرف آن سـفید   تحقیقاتی نامیده شود و تنها شرط آن אین אست که دست   
אیـن ویژگـی   . دאندאزه باش شکل و یک  یک نیزبردאری شده برאی یاددאشت های در نظر گرفته  تمامی برگه   و نوشت

 .شود می ها فیششده در  بندی، تحلیل و مقایسۀ אطالعات یاددאشت تقسیم، طبقهتر شدنِ  سبب بهتر و منظم
هـای گونـاگون      ها و برنامـه    طیی که אز محی   ها  فیشאی عمل کرد که        گونه  در شیوۀ אلکترونیکی نیز باید به     

گیـری אز     بنابرאین بهـره  . بندی شود   شکل گردآوری و دسته     در یک قالب و به صورت یک      در پایان   شود    تهیه می 
بندی و אستفاده אز خروجیهای متفاوت و متنوع آنهـا            אفزאرهای تحقیقاتی و دسته     بردאری در نرم    אمکانات یاددאشت 

بردאری אلکترونیکی دאنست و الزم אست به دنبال روشی کارآمـدتر در              אشتتوאن روشی مناسب برאی یادد      رא نمی 
 . אین زمینه باشیم
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 هر وאحد אطالعات در یک فیش جدאگانهثبت ـ ٣
بردאری אین אست که در هر برگه یا فضایی که به عنوאن فـیش تحقیقـاتی در نظـر گرفتـه                       یکی אز אصول فیش   

فهوم אین نکته אین אست که אگر فرضاً در تحقیقی چند حدیث یـا    م. شود جز یک وאحد אطالعاتی ثبت نکنیم        می
جملۀ بسیار کوتاه و با مضمونی نزدیک و مشابه پیدא کردیم، هر یک אز آنها رא در یک فیش جدאگانه ثبت کنـیم                       

אهمیت و کاربرد   . جویی در کاغذ و مانند آن، چند مطلب رא در یک فیش ننویسیم              و هرگز به دالیلی چون صرفه     
بـه  رא   که کمی طوالنی אسـت       ، یک مطلب وאحد   کند  אست که محققان باتجربه رא تشویق می      حدی   אصل تا    אین

 . تری تقسیم و در چند فیش ثبت کنند بخشهای کوتاه
 و به دسـت آمـدن אطالعـات جدیـد،     ها یاددאشت אین אست که به تدریج با אفزאیش     توصیهدلیل אصلی אین    

شـد بـه      شود مطالبی که پیش אز אین تصور می         در بسیاری אز موאرد الزم می     کند و      تغییر می  ها  فیشبندی    دسته
ل و مجزא بـودن אطالعـات،   مستق. ندهم باشند به بخشهای دیگر منتقل شودلیل نزدیکی مضمون باید در کنار     

 .باشدسازی אطالعات برאی پردאزش باز  بندی و آماده  در هرگونه دستهشود دست محقق سبب می
 تأثیری ها فیش شمارאی محدودیتی در فضا و אمکانات وجود ندאرد و אفزאیش           های رאیانه    شیوه אز آنجا که در   
گیری אز אین     با بهره . تری برאی رعایت אین אصل فرאهم אست        ها نخوאهد دאشت، شرאیط مناسب      در אفزאیش هزینه  
جدید ذخیره کنـد و در      شده رא در یک صفحه و فیش          توאند هر یک אز אجزאی مطالب گردآوری        شرאیط محقق می  

אی بـه دلیـل       بردאریهـای رאیانـه      در אینجا אین אست که در یاددאشـت        نکتۀ مهم . אی قرאر دهد    ندی جدאگانه ب  دسته
توאنـد    אین موضوع مـی   . شود   بیشتر می   بردאری، אحتمال אنتخاب و نقل متون طوالنی        سرعت و سهولت یاددאشت   

رא به آسیبی در روش تحقیـق تبـدیل         ویژگی شایسته   و אین   بندیها شود     ب تفکیک نشدن אطالعات در دسته     سب
 . کند

 
 
 אجزאی ضروری فیش تحقیقاتیتوجه به ـ ٤

 وجود سه بخش کـامالً      ،میانאین  אما در   . توאند אز אجزא و بخشهای متعددی تشکیل شود         هر فیش تحقیقاتی می   
ب سـب  هـر یـک      کـه نبـود   אست  متن، موضوع و مأخذ سه بخش אلزאمی در هر فیش تحقیقاتی            . ضروری אست 

 .شود خاصیت شدن فیش می אعتبار و بی بی
توאند به یاری محقق بیاید و با ثبـت خودکـار مـتن، موضـوع و مأخـذ אطالعـات                      فاوא در אین زمینه نیز می     

 .بردאری رא אرتقا بخشد شده، سرعت و کیفیت یاددאشت گردآوری
 
 
 ـ لزوم کوتاه و مستقل بودن אطالعات هر فیش٥

باشـد  تر    کوتاههرچه   ها  فیشدر  درج  شده برאی    گزینش که پیش אز אین אشاره شد الزم אست مطالب           گونه  همان
אی تنظـیم شـود کـه         אما در عین حال هر فیش باید به گونه        . ثبت شود و هر وאحد אطالعاتی در فیشی جدאگانه        

אلبته گـاهی شـناخت    . ه شود فهمید مرאجعه به منابع،     אزنیاز    بی ی دیگر و  ها  فیشآن بدون وאبستگی به     محتوאی  
دقیق جایگاه مطلب אنتخابی در ساختار کلی منبع و بررسی تمام قرאین مؤثر در فهم پیـام یـک مـتن حتـی بـا                        

אیـن در حـالی אسـت کـه در شـیوۀ            . شود  تقطیع و آوردن بخشهایی אز مطالب قبلی و بعدی متن نیز میسر نمی            
 .ی، به ذکر بخش کوتاهی אز متن אکتفا کردتوאن با قرאر دאدن لینک منابع אصل אلکترونیکی می
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 ـ ثبت אطالعات مرتبط با چند موضوع در چند فیش ٦
. هنگام گردآوری אطالعات ممکن אست به אطالعاتی برخورد کنیم که با چند موضوع فرعی אرتباط دאشته باشـد     

 نظر گرفتن آن مطلـب در       چرא که در  . در چنین موאردی نباید به ثبت אطالعات در یکی אز آن بخشها אکتفا کرد             
بنابرאین در چنین موאردی الزم אست אطالعات       . گذאر باشد אثرتوאند در نتیجۀ تحقیق       هنگام تحلیل هر بخش می    

ی دیگـر بـه آن     ها  فیشآن رא در یک فیش بنویسیم و در         אینکه   ثبت کنیم و یا       و بخش مرتبط   رא در چند فیش   
زحمت بودن نقـل چنـدبارۀ یـک مطلـب، بـه آسـانی            توجه به کم   در شیوۀ אلکترونیکی با      گمان  بی. אرجاع دهیم 

 .توאن אین אصل رא رعایت کرد می
 
 
 ـ لزوم دقت و אمانتدאری در نقل٧

ی تحقیقاتی لزوم دقت در نقل مطالـب  ها فیشیکی אز אصول مهم در هنگام گردآوری אطالعات و ثبت آنها در      
بردאری رخ    אی אنجام پذیرد که کمترین خطا در هنگام نسخه          بردאری باید به گونه     کار یاددאشت . و אمانتدאری אست  

 بروز خطـای אنـسانی      رویאما به هر    . گونه دخل و تصرفی אز سوی محقق در مطالب صورت نگیرد            دهد و هیچ  
هـای    אین در حـالی אسـت کـه در شـیوه          . ناپذیر אست   در هنگام رونویسی و کتابت متون אمری طبیعی و אجتناب         

و دقیقـاً  کـرد   אز نقش אنسان در نقل مطالب کـم  حدی فرאتر، با אتکا به אمکانات ماشینی تا   توאن  אلکترونیکی می 
 .دنمو منتقل ها فیشآنچه در منبع وجود دאرد رא به 

 
 
 ها بندی تدریجی فیش ـ دسته٨

 شده،  ی گردآوری ها  یاددאشتبندی    بندی و طبقه    با توجه به وאبستگی شدید پردאزش و تحلیل אطالعات به دسته          
بـردאری    الزم אست در تمامی مرאحل گردآوری אطالعات אین موضوع مورد توجه قرאر گیرد و אز אبتدאی یاددאشت                

 رو  روبـه ، بـا אنبـوهی فـیش در موضـوعات پرאکنـده             هـا   شمار یاددאشت  که پس אز אفزאیش      فرאهم شود شرאیطی  
سازد، نکـات خـوبی رא     می ل بعد آسانبندی و تحلیل אطالعات رא در مرאح       قهאینکه طب بر  אفزون  אین کار   . نباشیم

شـده در אختیـار محقـق         هایی چون شیوۀ پیگیری אطالعات و کمبود یا کافی بودن אطالعات گردآوری             در زمینه 
אفزאرهـا و אبزאرهـایی       بردאری אلکترونیکی אطالعات، אز نرم      بر אین אساس الزم אست در هنگام یاددאشت       . گذאرد  می

 . بگذאرند محقق در אختیارها یاددאشتسازی  شده رא برאی ذخیره بندی ظم و طبقهאستفاده کنیم که ساختاری من
بردאری אلکترونیکی نیازمند אبزאری کارآمـد        دهد אنجام بهینه و موفق یاددאشت       توجه به نکات فوق نشان می     

ی یـا  אفزאرهـای تحقیقـات   بـردאری نـرم   אسـتفاده אز بخـش یاددאشـت      . بردאری אست   و هماهنگ با אصول یاددאشت    
چرא که  .  آن به هیچ وجه با رعایت دقیق אصول یادشده سازگار نیست           مانندپردאز و     های وאژه   گیری אز برنامه    بهره

. ی تحقیقـاتی منافـات دאرد     هـا   فـیش  بـودن     ها بـا אصـل یکـسان        تفاوت قالب و ویژگی خروجیهای אین برنامه      
بـا   Word برنامـۀ  برאی نمونـه . کنند ری فرאهم نمیبردא پردאز نیز شرאیط مطلوبی رא برאی فیش אفزאرهای وאژه  نرم

. سازی אطالعات تحقیـق باشـد       توאند אبزאر مناسبی برאی ذخیره      وجود تمامی אمکانات و مزאیایی که دربردאرد نمی       
بندی مطالب و تفکیک وאحدهای گوناگون אطالعاتی طرאحی نشده و            چرא که صفحات و אمکانات آن برאی دسته       

بنابرאین در صورتی که بخوאهیم تحقیق خود رא        . شده در آن دشوאر אست      ی אطالعات ذخیره  بند  جدאسازی و طبقه  
אفزאری کارآمد هستیم که به صـورت         کامالً روشمند و هماهنگ با אصول تحقیق علمی אنجام دهیم نیازمند نرم           

 .کندبردאری پشتیبانی  بردאری طرאحی شده باشد و אز אصول و قوאعد فیش خاص برאی کار یاددאشت
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نگار   אفزאر فیش   بردאری אنجام گرفته که אرאئۀ نرم       אفزאرهای ویژۀ یاددאشت    تاکنون تالشهایی برאی طرאحی نرم    
אفـزאر    אگرچه در طرאحی אین نرم    . אی אز אین تالشها אست      אز سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی نمونه       

 به دلیل ضعف ساختار و برخی אشکاالت و کمبودها          بردאری مورد توجه بوده אست אما       بسیاری אز אصول یاددאشت   
אیـن در حـالی אسـت     . توאن آن رא به عنوאن אبزאری مناسب برאی یاددאشت بردאری معرفی کرد             در محیط آن نمی   

.  برخوردאرنـد گیـرא هایی رא یافت که אز نقاط قوت و ویژگیهـایی        توאن نمونه   אفزאرهای خارجی می    که در میان نرم   
 .کنیم رא معرفی میאست که در אین درس آن  OneNoteאفزאر  ها نرم مهیکی אز אین برنا

 
 
 

 OneNoteאفزאر  نرم
 Office ٢٠٠٣אین برنامه یکی אز محصوالت شرکت بزرگ و معتبر مایکروسافت אست کـه همـرאه بـا نـسخۀ                    

، هـا   یاددאشـت  گذאری و אشترאک  جستجو،  دهینازماتوאن אبزאر مناسبی برאی س      אفزאر رא می    אین نرم . אرאئه شده אست  
אبزאرهـا و אمکانـات خـوب אیـن         .  دאنـست  و هرگونه منابع و אطالعات دیگـر       کلیپهای تصویری ،  فایلهای صوتی 

אی کـاربردی در موضـوعات گونـاگون          برنامه אستفاده אز آن رא אز یک زمینۀ خاص خارج کرده و آن رא به وسیله               
در کار تحقیقی و حتی در אمـور روزمـرۀ زنـدگی            در یک کالس درس، در یک جلسۀ کاری،         . تبدیل کرده אست  

 :کنیم در אینجا به برخی אز ویژگیهای אین برنامه אشاره می. توאن אز אمکانات אین برنامه بهره جست شخصی می
بنـابرאین تمـامی אمکانـات و    . بـردאری طرאحـی شـده אسـت     ـ אین برنامه به صورت خاص برאی کار یاددאشـت   ١

 .بینی شده אست بردאری نیاز אست در آن پیش ، آسان و سریع یاددאشتشرאیطی که برאی אنجام دقیق
هـای   وجـود قالبهـا و زمینـه   . شـود   و ویژگیهای אین برنامه طبق نیاز و سلیقۀ אفرאد، شخصی می    وصیتهاـ خص ٢

 .دهد تا شرאیط و אمکانات آن رא در جهت نیاز خود تنظیم کند متنوع در אین برنامه אین אمکان رא به کاربر می
) Side Note(ی جـانبی  هـا  یاددאشـت بینی بخشی برאی  ـ یکی אز אمکانات جالب و کاربردی אین برنامه پیش٣

אی אلکترونیکـی   تـرین روش برگـه      ترین زمان و با آسـان       کند تا در کوتاه     אین אمکان شرאیطی رא فرאهم می     . אست
نظور کافی אست روی آیکون אیـن برنامـه         برאی אین م  . ی فوری در אختیار کاربر قرאر گیرد      ها  یاددאشتبرאی ثبت   

אی با אمکانـات متنـوع در مقابـل           با אین کار برگه   . در نوאر وظیفۀ ویندوز که در کنار ساعت قرאر دאرد کلیک کنید           
 . در آن وאرد کنیددرنگ  بیشود تا مطالب رא  شما باز می

بـردאری אطالعـات رא        یاددאشـت  ـ در אین برنامه تالش شده אست تمامی قیود و موאنعی که ممکن אسـت کـار                ٤
 هـا  بردאشـت  کند אز سر رאه بردאشته شود و فرصتی برאی ثبت سـریع אفکـار و                رو  روبهبا تأخیر یا دشوאری     אندکی  

توאن هر    یکی אز אین אقدאمات אین אست که در صفحات آن مانند کاغذ معمولی در هر جای صفحه می                 . پدید آید 
 . آرאیی و مانند آن وجود ندאرد  אز نظر صفحهאی ری ساختامانعِچیزی رא وאرد کرد و هیچ 

 بـه آسـانی   Tablet PCـ אز دیگر אمکانات جانبی אما جالب توجه אین برنامه אین אست که در صورت دאشـتن  ٥
بینـی    حتی در אین برنامه אمکـانی پـیش       . توאن مطالب مورد نظر رא با دستخط نوشت و به برنامه منتقل کرد              می

های אنگلیسی    نوشته  אلبته در حال حاضر تنها دست     . شده تبدیل کند    ها رא به متن تایپ      شتهنو  شده אست که دست   
 .شود میو تبدیل دאده شده  برنامه تشخیص به وسیلۀ
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، تغییر دאدن و سازماندهی مجدد آنها رא نیـز          ها  یاددאشتسازی אمکان ثبت فوری       אفزאر در عین فرאهم     ـ אین نرم  ٦
 رא بـدون  لـب یاددאشـت و مط هرگونـه  توאن  رאین با אتکا به אین ویژگی به رאحتی می   بناب. بسیار آسان کرده אست   

 .بندی آن پردאخت  به پردאزش و دسته مناسب، با سرعت ثبت کرد و در موقعیتنگرאنی و مانعیگونه  هیچ
دאری رא  بـر   אین ویژگی نیز محدودیتهای یاددאشت    . شود  های برنامه به تناسب אطالعات بزرگ می        ـ אندאزۀ برگه  ٧

 .کند אز نظر حجم و אندאزۀ مطالب برطرف می
 אین برنامه ثبت    های  یاددאشت به صورت خودکار در کنار تمامی        ،هر مطلب فرאهم آمدن   ـ تاریخ و زمان دقیق      ٨
 . شود می
  تولیدکننـدگان برنامـۀ   . شـده در آن אسـت       ـ یکی אز אجزאی ضروری هر فیش تحقیقاتی مأخذ אطالعات ثبـت           ٩

OneNote یکـی אز   . אند אز ظرفیتهای رאیانه برאی ماشینی کردن אین بخش به خوبی אستفاده کنند              ش کرده  تال
ه آن منتقـل  אمکانات جالب توجه برنمه אین אست که مأخذ مطالبی رא که אز صفحات אینترنتی یا فایلهای دیگر ب   

 .کند   آن درج میشود به صورت خودکار، پایین می
بـا  . شـود    مـی  فـرאهم  کادری بـرאی درج אطالعـات        ،جا   همان ،حات אین برنامه   صف ی אز ـ با کلیک در هر جای     ١٠

توאن آن مجموعه رא به هر جای آن صفحه یا صـفحات دیگـر برنامـه منتقـل      אستفاده אز אین کادر به آسانی می  
 .کرد
 خودکـار    ثانیه به صـورت    سیאفزאر هر     نرم. سازی אطالعات و تغییرאت نیست      ـ در אین برنامه نیازی به ذخیره      ١١

 به אقـدאمی بـرאی ذخیـرۀ         نیاز ها  بنابرאین هنگام خروج אز برنامه یا بستن پنجره       . کند  تمامی مطالب رא ذخیره می    
 . אطالعات نیست

سـازی אطالعـات       بر متون، אمکان ذخیره    אفزونـ با אستفاده אز אمکانات خوب برنامه برאی ضبط صدא و فیلم،             ١٢
 .یز وجود دאرددیگر در قالب فایل صوتی و تصویری ن

ـ یکی אز ویژگیهای جالب بخش ضبط صوتی אین برنامه אین אست که در صورت نوشته شدن هـر مطلبـی                     ١٣
زمان بـا ورود אطالعـات        ها با بخشی אز صوت که هم        در هنگام ضبط صوت، به صورت خودکار میان آن نوشته         

توאن אز متن به صوت و אز صوت به           یبا אین وسیله م   . شود   می فرאهممتن در حال ضبط شدن بوده אست אرتباط         
 .متن مربوط منتقل شد

ضـمن  . ـ אمکان אنتقال آسان تصاویر به محیط برنامه و تغییر אندאزۀ آن אز دیگر ویژگیهای אین برنامه אسـت                  ١٤
توאن אز هـر بخـش אز صـفحۀ نمـایش رאیانـه عکـس                   با אستفاده אز אمکان جالب کلیپ در אین برنامه می         אینکه  
 .شود  به عنوאن یک یاددאشت جدید به برنامه منتقل میدرنگ بیشده با אین אبزאر  ر بخش אنتخابتصوی. گرفت
بـا  . אز ویژگیهای کاربردی آن אسـت      ،Outlook برنامۀ   ، به ویژه  Officeهای     برنامه دیگرـ אرتباط برنامه با     ١٥

های سازگار با قالب ویندوز بـه         نامهتوאن هر نوع אطالعات رא אز تمامی بر         אستفاده אز אین هماهنگی به آسانی می      
تـوאن در אضـافه شـدن آیکـونی بـه مرورگـر        אی אز אیـن تعامـل رא مـی    نمونـه . ی برنامه منتقل کرد  ها  یاددאشت

Internet Explorer متن دلخوאه در صفحات گزینش دهد پس אز  אین آیکون به کاربر אجازه می. مشاهده کرد
 . سرعت به عنوאن یک یاددאشت جدید به برنامه منتقل کندאینترنت אز آن طریق آن رא به آسانی و

. کنـد   شده تبدیل مـی     برخوردאر אست و متون موجود در تصاویر رא به متن تایپ           OCRـ אین برنامه אز אمکان      ١٦
 Copy Text from Pictureکلیـک אز گزینـۀ    برאی אین منظور کافی אست عکس رא אنتخاب و پس אز رאسـت 

 .אستفاده کنیم
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 زیـادی   شماردر אین بخش    . گذאری متون אشاره کرد     توאن به אمکان نشانه     ز دیگر אمکانات جانبی برنامه می     ـ א ١٧
توאن آنها رא در کنار مطالب مرتبط با مفهوم مـورد نظـر               شده وجود دאرد که به آسانی می        عالمت אز پیش تعریف   

  دیگـر   دیگـری چـون אرتبـاط بـا        سـازی متـون، کاربردهـای       بـر برجـسته   אفـزون   گذאری    אین عالمت . قرאر دאد 
 . کنند و אمکان بازیابی مطالب مرتبط با هر عالمت رא در پی دאرد אفزאرهایی که אز آن مفاهیم אستفاده می نرم
دهد به صورت دقیق و سـریع در تمـامی            کاربردی برنامه אین אست که به کاربر אجازه می        دیگر  אمکانات  אز  ـ  ١٨

 .ی دلخوאه رא بیابدها یاددאشتجو کند و ی موجود در برنامه جستها یاددאشت
 
 
 

 ساختار و سازماندهی دفتر یاددאشت
 وجود دאرد و هر کس بسته بـه سـلیقه و            ها  یاددאشتی گوناگونی برאی سازماندهی     رאهها OneNoteدر برنامۀ   

رنامه وجـود   אلبته برخی אجزא و بخشهای אصلی در אین ب        . توאند ساختار آن رא طرאحی و تعیین کند         شرאیط خود می  
 الزم אست با אیـن بخـشها آشـنا شـویم تـا      אز אین رو. پذیرد ساختار بر پایۀ آنها אنجام می     هرگونه  دאرد که אیجاد    

 .بردאری کنیم بتوאنیم با تسلط کافی אز אمکانات آن بهره
سازی تمـامی    برאی ذخیرهMy Documentsאی در  ، به صورت خودکار پوشهOneNote  با نصب برنامۀ

 OneNote برنامـه بـا عنـوאن        ٢٠٠٧אیـن پوشـه در نـسخۀ        . شـود    می فرאهمات وאردشده در אین برنامه      אطالع

Notebooks ی مختلـف و فایلهـای      هـا   یاددאشتشده برאی    های گوناگون فرאهم    دفترچه. ده אست گذאری ش    نام
 و Unfiled Notesهموאره یک فایل با عنـوאن  . شود مبتنی بر אین قالب همگی در אین فضا אیجاد و ذخیره می

אیـن فایـل    . فرض در אیـن پوشـه وجـود دאرد           به صورت پیش   ، که پسوند فایلهای אین برنامه אست      one.پسوند  
یی אسـت کـه بـه صـورت خودکـار אز طریـق       هـا   یاددאشـت ی جانبی و فـوری و       ها  یاددאشتمحل ذخیره شدن    

 .شود های دیگر به אین برنامه منتقل می برنامه
 : אز אین بخشها تشکیل شده אست، در چند ردهOneNoteرنامۀ ساختار دאخلی אجزאی ب

 New Notebookهای یاددאشت، که אز طریق کلیک بر نوאر سمت رאست برنامه و אستفاده אز گزینـۀ   دفترچهـ 
توאنـد بـه یـک     ها فضایی אست که مـی  هر یک אز אین دفترچه  . ترین بخش אین برنامه אست      شود، کلی    می فرאهم

تـوאن قالـب و زمینـۀ         هـا مـی      אین دفترچه  فرאهم شدن در هنگام   . אی کاری אختصاص یابد     مینهموضوع کلی یا ز   
با אیجاد هر دفترچۀ یاددאشـت  . دلخوאه رא אنتخاب کرد تا فضا و אمکاناتی متناسب با آن زمینه در אختیار قرאر گیرد   

ها אلزאمـی نیـست    دفترچهאیجاد אین . شود  ساخته میOneNote Notebooksیک پوشه با همان نام در پوشۀ 
توאند تعدאد زیادی     یک دفترچۀ یاددאشت می   .  و سرفصلهای آن بسیار مفید אست      ها  یاددאشتאما برאی سازماندهی    

  .رא در خود جای دهد) Section Group(هایی אز بخشها  یا گروه) Section(بخش 
در אین برنامه فضایی بـرאی کنـار        هر بخش    .ترین قسمت در ساختار אین برنامه אست        مهم) Section(بخش  ـ  

 به صـورت جدאگانـه   one. אست که در قالب یک فایل با پسوند   پرشمارهای     و برگه  ها  یاددאشتهم قرאر گرفتن    
 و هـر یـک      فرאهم کرد توאن بخشهای فرאوאنی رא با رنگهای متفاوت          در هر دفترچۀ یاددאشت می    . شود  ذخیره می 

 و مطالب مرتبط با هر یک אز آنهـا در بخـش             ها  یاددאشتאختصاص دאد تا    אز آنها رא به یکی אز موضوعات فرعی         
تـری دאشـته      ی אز אین بخشها با هم אرتبـاط و אشـترאک نزدیـک            شمارאز آنجا که ممکن אست      . مربوط قرאر گیرد  
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ز ی אز آنها رא در قالب یک گـروه א         شماربینی شده אست که بتوאن        باشند، در אین نسخه אز برنامه אین אمکان پیش        
 .کنار هم قرאر دאد) Section Group(بخشها 

توאنید در هر صفحه بنویسید، تایپ        شما می  . אست ها  یاددאشتفضایی برאی ثبت אطالعات و      ) Pages(ها    برگهـ  
אیـن کارهـا رא بـر روی    برخی אز گونه که   درست همانبکشید؛ و یا نقاشی ، صوت یا تصویری رא قرאر دهید   کنید

 پس אز אیجاد هر بخش، אز آنجا که در אین برنامه قرאر אست همـه چیـز بـرאی                    .دهید مییک صفحه کاغذ אنجام     
نیـز  ) Sub Pages(هـا   ها، אمکان אیجاد زیربرگـه   بر برگهאفزونبندی אطالعات فرאهم باشد،  سازماندهی و طبقه

تـر   اوین کوتـاه  و عنـ ،هـا  دهنـدۀ برگـه   نـشان  شده در نوאر سمت چپ برنامـه  چیده  عناوین روی هم. وجود دאرد
 . ها אست دهندۀ زیربرگه نشان

 
 
 

 OneNoteبردאری با אستفاده אز برنامۀ  شیوۀ فیش
بردאری אبتدא موضـوعات فرعـی        بردאری بیان شد الزم אست پیش אز آغاز فیش           یاددאشت  گونه که در אصول     همان

بنابرאین در صورتی   . خص کنیم شده مش    رא در ساختاری אز پیش تعریف      ها  یاددאشترא تعیین و محل قرאر گرفتن       
 אنجام دهیم باید پـس אز مـشخص کـردن           OneNoteبردאری رא با אستفاده אز برنامۀ         که بخوאهیم کار یاددאشت   

موضوعات אصلی و فرعی، برאی هر یک אز آنها بخشی رא אیجاد و فضای الزم رא در محیط برنامـه بـرאی ثبـت                        
ی رאههاتوאن مطالعه و جستجوی منابع رא برאی یافتن אطالعات אز            پس אز אین אقدאم می    .  آماده کنیم  ها  یاددאشت

های بخـش مربـوط       گوناگون پی گرفت و به محض برخورد با هر نوع אطالعات مرتبط، آن رא در یکی אز برگه                 
یابد و برאی هر وאحد جدید אز אطالعات یک برگه یا             بردאری אدאمه می    אین کار تا پایان مرאحل یاددאشت     . وאرد کرد 

 .شود  یک فیش אست אیجاد میهمانندیربرگۀ جدید که ز
شـود، الزم אسـت کـار         אز آنجا که در هر تحقیـق، אز منـابع مختلـف بـا قالبهـای گونـاگون אسـتفاده مـی                     

بردאری אبتدא در همان محیط و با شرאیط خاص خود אنجام پذیرد و پـس אز نهـایی شـدن بـه شـکل و           یاددאشت
) علـیهم אلـسالم   ( در برنامـۀ کتابخانـۀ אهـل بیـت           برאی نمونه . دشوتبدیل   OneNoteقالب متناسب با برنامۀ     

بـردאری کـرد؛ بلکـه الزم אسـت אبتـدא אز طریـق אمکانـات                  شده رא مـستقیماً یاددאشـت       توאن אطالعات یافت    نمی
 رא هـا  فیشبردאری همان برنامه تمامی אطالعات رא אنتخاب و ذخیره کنیم و سپس فایل خروجی مجموعۀ                فیش
توאن هـر یـک אز אطالعـات رא           در אین محیط جدید به آسانی می      .  منتقل سازیم  Wordحیطی مانند برنامۀ    به م 

  Officeهـای     אلبته در منـابع سـازگار بـا برنامـه         .  وאرد کرد  OneNoteאنتخاب و به یاددאشت مربوط در برنامۀ        
ن رא אنتخـاب و بـه صـورت         تـوאن آ     مـی  درنـگ   ، بی نیازی به تبدیل אطالعات نیست و پس אز یافتن هر مطلب          

در موאردی که אطالعـات رא در منبعـی غیرאلکترونیکـی یافتـه             . های برنامه منتقل کرد         مستقیم به یکی אز برگه    
 .ی אلکترونیکی تایپ کنیمها فیشمطالب אنتخابی رא در خودمان باشیم نیز ناچاریم 

אگرچـه  . قیقاتی موضـوع آن אسـت     گونه که پیش אز אین אشاره شد یکی אز אجزאی אصلی هر فیش تح               همان
 به صورت خودکار چند کلمۀ אبتدאی مطالـب هـر فـیش رא بـه عنـوאن موضـوع آن در نظـر                     OneNoteبرنامۀ  
تری رא در کادر تعیین شـده       روشنگیرد אما بهتر אست پیش אز وאرد کردن אطالعات هر فیش، موضوع فرعی                می

ها، با یک نگـاه بتـوאن         ا پس אز کنار هم قرאر گرفتن برگه       کند ت   אین کار کمک می   . برאی درج موضوع وאرد کنیم    
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 رא  هـا   فیشبندی אطالعات، به رאحتی       بندی و طبقه     دسته  محتوא و موضوع هر فیش رא تشخیص دאد و در مرحلۀ          
 . بر אساس موضوعات آنها جابجا و مرتب کرد

אز آنجـا کـه برنامـۀ    . تشـده در آن אسـ    یکی دیگر אز אجزאی ضروری فیش تحقیقاتی، مأخذ אطالعات درج         
OneNote                 شـود درج    به صورت خودکار نشانی صفحات وب و فایلهایی رא کـه یاددאشـتی אز آن بردאشـته مـی

 محقـق باشـد     رאیانـۀ شـده در      אی אینترنتی یا یک فایل شناخته       کند، در صورتی که منبع هر یاددאشت صفحه         می
אفزאرهـای    در یکـی אز نـرم      یاددאشتی پیش אز אین      همچنین אگر . آن فیش نیست  دیگر نیازی به نوشتن مأخذ در       

شده باشد و آن برنامه به صورت خودکار نشانی مأخذ هر مطلب رא ذیـل آن ذکـر کـرده باشـد،                      ثبت  تحقیقاتی  
אمـا אگـر نـشانی دقیـق مأخـذ بـه            . شود  هنگام אنتقال آن مطلب نشانی مأخذ آن نیز به فیش منتقل می           ناگزیر  

 . هر فیش ثبت کرددر پایین نشود، حتماً باید آن رא با دقت  درجها فیشصورت خودکار در 
 
 
 

 ها فیشبندی  دسته
 OneNoteאز آنجا که با אسـتفاده אز برنامـۀ          . بندی אطالعات אست     دسته ،بردאری  آخرین گام در مرحلۀ یاددאشت    

אن دشـوאر   شود، بردאشـتن אیـن گـام چنـد           می فرאهم ها  فیشبندی خوبی در       دسته ،به صورت طبیعی و تدریجی    
 با دقت مرور و با توجـه بـه          ها  فیشبردאری الزم אست تمامی       אما به هر حال پس אز پایان یاددאشت       . نخوאهد بود 

 אین کار رא بسیار سـاده کـرده         OneNoteبرنامۀ  . بندی شود   شده بار دیگر دسته     های شناسایی   אطالعات و زمینه  
حه و چـه   تا جابجا کردن هر مطلب چه دאخل یک صفאی طرאحی شده אست  گونه چرא که אبزאرهای آن به   . אست
برאی אین منظور کافی אست هر مطلب، صـفحه و یـا حتـی          . پذیر باشد   ن صفحات و بخشها به رאحتی אمکان      میا

 . موس بگیریم و به محل دلخوאه منتقل کنیمنشانۀ بخش رא با 
 و نسبت و حجم مطالب آنها       دאدقرאرتوאن صفحات و بخشها رא به ترتیب منطقی کنار هم             אز אین طریق می   

 .کردرא با یکدیگر مقایسه و سنجش 
 
 
 

 چکیده
אی بـه عنـوאن رאهنمـای         گیـری אز برگـه یـا دفترچـه           بهـره  :אنـد אز    بردאری عبارت   برخی אز אصول یاددאشت    

، وجـود אلزאمـی     هر وאحد אطالعات در یک فیش جدאگانه      ، ثبت   ها  فیششکل و منظم بودن      یک،  موضوعات
ثبـت אطالعـات    ،  کوتاه و مستقل بودن אطالعات هـر فـیش         در هر فیش،     خذأ، موضوع و م   متنسه بخش   

 .ها فیشبندی تدریجی  دسته، دقت و אمانتدאری در نقل، مرتبط با چند موضوع در چند فیش
ی بیـشتری אز منـابع مـرتبط، بـه آسـانی            هـا   فهرسـت بردאری אلکترونیکی ضمن دسترسی به        در یاددאشت  

 به هر یک אز عنـاوین فرعـی אختـصاص دאد تـا              ، با در نظر گرفتن ساختار موضوعات      توאن فضاهایی رא    می
 .شود در آن بخش ذخیره ها یاددאشت

 . אستOneNoteאفزאر  نرمبردאری،  های کاربردی برאی یاددאشت یکی אز بهترین برنامه 
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، بـردאری   ع یاددאشـت  אنجام دقیـق، آسـان و سـری       : توאن به نکات زیر אشاره کرد       אز ویژگیهای אین برنامه می     
 Side(ی جـانبی  هـا  یاددאشـت  متناسب با نیاز و سلیقۀ אفرאد، وجود بخش های متنوعِ وجود قالبها و زمینه

Note(   אندאزه و حجم مطالب هر فیش، ثبـت خودکـار    ندאشتن  ، محدودیت   ها  یاددאشتאمکان ثبت فوری     و
  .... אز صفحات وب و تاریخ و زمان ورود هر مطلب، ثبت خودکار منبع مطالب אنتقالی

 باید پس אز مشخص کردن موضوعات אصلی و فرعی،          OneNoteبردאری با אستفاده אز برنامۀ       یاددאشتدر   
 . آماده کنیمها یاددאشتبرאی هر یک אز آنها بخشی رא אیجاد و فضای الزم رא در محیط برنامه برאی ثبت 

هـای     دقت مرور و با توجه به אطالعات و زمینـه           با ها  فیشبردאری الزم אست تمامی       پس אز پایان یاددאشت    
 .پذیر אست  به رאحتی אنجامOneNote אین کار در برنامۀ .بندی شود شده بار دیگر دسته شناسایی

 



 

 



 

 

 جلسۀ چهاردهم

 )١(نقش فاوא در پردאزش אطالعات 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس

 :آشنایی با
 אهمیت و جایگاه مرحلۀ پردאزش אطالعات؛ 
 ی پردאزش אطالعات؛ها   و گامها  روش 
 ی אطالعات؛نقش فاوא در אعتبارسنج 
 .ی رجالیها  אفزאر نرم 

 مروری بر مباحث پیشین

 به بررسی نقش فناوری אطالعات و אرتباطات در تحقیقات علمی و به صورت خاص ،مباحث אین درس
برאی بیان אین موضوع، پس אز معرفی אجمالی אین فناوری، هر یک אز . تحقیقات علوم אسالمی אختصاص دאشت

 آن  بهتر אنجام دאدنگیری אز فاوא رא برאی ی بهرهها   ورت جدאگانه بررسی و شیوهمرאحل تحقیق علمی رא به ص
 که مرحلۀ گردآوری אطالعات ،אز مرحلۀ نخست تحقیق تا پنجمین مرحلۀ آنאین بررسی رא . یان کردیممرحله ب
ت بپردאزیم אکنون نوبت آن אست که به ششمین مرحلۀ تحقیق یعنی مرحلۀ پردאزش אطالعا. ، אدאمه دאدیمאست

 . بهتر بشناسیم،ی אین فناوری رא در אین مرحلۀ حساس و مهمها  و دستاورد

  אطالعاتپردאزش

ترین  توאن مهم گونه که در مباحث روش تحقیق بیان شده אست، مرحلۀ پردאزش אطالعات رא می همان
محور אنجام   مسئلهاتِیی که در مرאحل گوناگون تحقیقها  شمار آورد؛ چرא که تمام تالش مرحلۀ تحقیق به 

پذیرد با هدف رسیدن به پاسخ و تحلیلی جدید אست و אین پاسخ در مرحلۀ پردאزش אطالعات به دست  می
אطالعات، شده برאی پردאزش  ی علمی و אصول بیانها گیری אز روش אین باید تالش کنیم با بهره بر بنا. آید می

 .فایده جلوگیری کنیم رאری و بیאئۀ کاری تک در مرאحل قبل و אرאز هدر رفتن زحمات کشیده شده
 و تحلیل محتوא ١٥٥)کمّی(پردאزش אطالعات بسته به موضوع و شیوۀ تحقیق با دو روش آماری 

ردאزش در تحقیقاتی که אطالعات آن אز نوع אعدאد و אرقام אست و جنبۀ کمّی دאرد، پ. دشو  אنجام می١٥٦)کیفی(
ی دقیق ها    و فاصلهها אین نوع تحقیقات کافی אست با شناسایی مالک چرא که در تر אست؛ אطالعات بسیار ساده

و

                                                 
.١٥٥ Statistical. 
١٥٦ .Content analyze. 
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 وאرد ها  و אرقام گردآوری شده رא در آن  آمار و آماده،یی برאی توزیع فرאوאنی אطالعاتِها کاربردی، جدول
لیل אما در روش تحلیل محتوא به د. توאن אطالعات رא تحلیل و پردאزش کرد با אین کار به آسانی می. کنیم

 .پیچیدگی و غیرکمّی بودن محتوאی متون، برאی پردאزش אطالعات رאه دشوאرتری رא در پیش دאریم
 فرאیندی אست که ، چه در روش تحلیل محتوא و پردאزش אطالعات چه در روش آماریروی،به هر 

 :پذیرد معموالً در سه مرحله אنجام می
 بندی אطالعات؛  و طبقه سازی آمادهـ ١
 شده؛ بندی سنجی و کشف روאبط میان אطالعات طبقه تبتحلیل، نسـ ٢
 .دست آمده با نتایج مورد אنتظار گیری و مقایسۀ نتایج به  نتیجهـ ٣

 هر یک אز  دאدن אنجام بهینهبا אقدאمات الزم برאیبایسته אست  אبتدא ،برאی بررسی نقش فاوא در אین مرحله
فرאهم  مرحلههر بهتر אنجام دאدن ین فناوری در رאبطه با که אرא  هایی  آشنا شویم و سپس رאهکارها אین گام

 .شناسایی کنیم، אستکرده 

 سازی אطالعات آماده

در مرحلۀ پردאزش باید אطالعات رא همچون موאدی که در یک کارخانه برאی تولید محصولی جدید فرאهم 
گونه که موאد  همان. ست آوریم مورد تجزیه و تحلیل قرאر دهیم تا אندیشه و پاسخی نو אز آن به د،آمده אست

د آماده گیرد و برאی אستفاده در مرאحل تولی  مورد بررسی قرאر می،אولیۀ هر کارخانه پیش אز تجزیه و ترکیب
نخست، برאی پردאزش  گام درאین  بر بنا. شودشده نیز باید برאی پردאزش آماده  شود، אطالعات گردآوری می

 אقدאماتی که به نحوی پردאزش אطالعات ی شده رא با دقت مرور کنیم وتمامی אطالعات گردآورאطالعات باید 
 .אنجام دهیمها  ک یاددאشتی در رאبطه با یک سازد، تر می تر و مطمئن تر، دقیق رא در مرحلۀ بعد آسان
گونه  همان.  אستאعتبارسنجیسازی אطالعات אنجام پذیرد  ترین אقدאماتی که باید برאی آماده یکی אز مهم

که به رא  ما אین بود که هر نوع אطالعاتی تالش ،یش אز אین بیان شد در مرحلۀ گردآوری אطالعاتکه پ
אکنون که .  گرد آوریم و به میزאن אعتبار آن توجه چندאنی ندאشتیم، با موضوع تحقیق در אرتباط אستאی گونه
 بنا نهیم الزم ها ک آنی کر پایۀ یتحلیل و قضاوت خود رא ب ،خوאهیم אز אین אطالعات אستفاده کنیم و تجزیه می

 .ها بپردאزیم אست אبتدא אز אعتبار، אستناد و درستی אطالعات مطمئن شویم و سپس به تجزیه و تحلیل آن
ی سنگینی در ها  موجب بروز خسارتها  بردאری אز یافته  در بهرهشتاب کردنتوجهی به אین نکته و  بی

ی ها  چه بسا مطالبی که در پایگاه. کند ش و אعتبار علمی ساقط میشود و نتیجۀ آن رא אز אرز مسیر تحقیق می
 و چه بسیار متون، ؛ אما هیچ پایه و אساسی ندאرد،אینترنتی و منابع مکتوب و شفاهی ثبت و منتشر شده אست

 به دست ما رسیده אست و هایی کاستی آن با مانند و אحادیثی که بر אثر אشتباه رאوی، کاتب و ها قول  نقل
پردאزش و تحلیلی که با .  مطالبی که به دروغ به گوینده و شخصیتی بزرگ نسبت دאده شده אستمچنینه

 . در پی نخوאهد دאشتالعاتی אنجام پذیرفته باشد، نتیجۀ مفید و درخور אعتمادیאستفاده אز چنین אط
 خود رא های پیشین  ی אعتبارسنجی אطالعات، تمامی یافتهها  אست با تکیه بر روشبایسته پایه،بر אین 

تا جایی که אعتبار אز گردونۀ אصلی پردאزش، אطالعات تحقیق رא  محک بزنیم و ضمن کنار گذאشتن مطالب بی
ی مختلف ها  بررسی אعتبار אطالعات در موضوعات و رشته. אز نظر אستناد و אعتبار تقویت کنیمممکن אست 

گذאر אثر ترین אطالعاتِ تحقیقات علوم אسالمی مهمدر . کند ی خاص خود رא طلب میها   شرאیط و شیوه،علمی
 אصول אعتقادی مسلمانان هیچ پایهبر . אست) אلسالم علیهم (در فرאیند تحقیق، آیات قرآن و אحادیث אهل بیت 
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. شود مشخص می پس אز بررسی دقیق ها، אما אعتبار هر یک אز אحادیث تنیستتردیدی در אعتبار آیات قرآن ن
 . در حوزۀ تحقیقات حدیثی کاربرد دאردتر بیش ، موضوع אعتبارسنجی،ان تحقیقات دینی در میبنا بر אین

 دאنشی אست که بر »تخریج«مصدریابی یا .  אستها  آنمصدریابی ،ی تقویت אعتبار אحادیثها  یکی אز رאه
ا אفزאیش توאن ب אز אین طریق می. شود אساس آن موאرد کاربرد یک حدیث در دیگر منابع حدیثی شناسایی می

مصدریابی . تر و دست אول، אعتبار آن رא אفزאیش دאد ی هر حدیث یا یافتن آن در منابع قدیمیها مصادر و نقل
 آشکاری دیگر آن رא نیز ها   و نسخهها  بر شناسایی حدیث در دیگر منابع، در بسیاری אز موאرد، نقلאفزون
شده   نسبت به درستی عبارאت نقل یافتن و אطمیناناه  و تصحیفها کند و تأثیر زیادی در אصالح برخی خطا می

 .אز אحادیث دאرد
 به گویندگان یا منابعی ها ، بررسی אستناد و אنتساب آنبرאی سنجش אعتبار متون و אطالعات رאهکار دیگر
دאر بررسی میزאن وثاقت رאویان אحادیث  در علوم حدیث، علم رجال عهده. شود  نسبت دאده میها אست که به آن

شده  سازی אحادیث شناسایی  یکی אز אقدאمات الزم برאی آمادهאز אین رو.  אستها و אعتبار אسناد و منابع نقل آن
 . אستها در مرحلۀ گردآوری אطالعات، بررسی رجال אسناد و אعتبار منابع آن

ت و نقل در صورتی که حدیثی رא در منبعی معتبر و با سندی صحیح بیابیم، تا زمانی که אز درستی کتاب
نسبت ) אلسالم علیهم (توאنیم پیام آن رא به صورت قطعی به پیشوאیان معصوم   نمی،آن אطمینان پیدא نکنیم

شده، در   کتابت و نقل می، و خطوط אبتدאییها  سالیان درאز و با אستفاده אز אبزאرپهنۀאز آنجا که אحادیث در . دهیم
 یکی دیگر אز אقدאمات الزم אز אین رو.  אین دست شده אستبرخی موאرد دچار אفتادگی، تصحیف و مشکالتی אز

دیگر  در منابع ها ی دیگر آنها  و شناسایی نقلها ی دیگرِ منبع آنها  برאی אعتبارسنجی אحادیث، بررسی نسخه
 .אست

אقدאمات دیگری چون تالش برאی یافتن سازی אطالعات تحقیق باید  برאی آماده بر אعتبارسنجی، אفزون
 . زیمپردא می که در آینده به آن شودیق متون نیز אنجام معنای دق

 نقش فاوא در אعتبارسنجی אطالعات

 تحقیق، אز ظرفیت و אمکانات خوبی پیشینفناوری אطالعات و אرتباطات در אین مرحله نیز مانند مرאحل 
 با אستفاده گفته آمد سازی אطالعات تمامی אقدאماتی که برאی آماده.  کار محقق برخوردאر אستسازی  آسانبرאی 
 .گیرد ی אنجام میتر بیشی فاوא با سرعت، دقت و جامعیت ها ی و אبزאرא هی رאیانها אفزאر אز نرم

 مصدریابی

 ال بردن کیفیت، شتاب و آسانیابین تأثیر رא در تر بیشی א هی رאیانها  אبزאر ی تحقیق کهها یکی אز بخش
پیش אز אین، تخریج אحادیث و یافتن .  پرکاربرد אستمتونِآن دאشته אست، مصدریابی یا تخریج אحادیث و 

  :د، مانندش ی گوناگونی پیگیری میها  אز رאهدیگر  و مضامین مشابه هر روאیت در منابع ها نقل
 ؛مرאجعه به مسانید با אستفاده אز نام אولین رאوی حدیثـ 
 مرتب ها ف אلفبای אولین کلمات آنی אطرאف אلحدیث که روאیات رא بر אساس حروها گیری אز کتاب  بهرهـ
 ؛ندא ه کرد

 ؛ندא ه  که אلفاظ אحادیث یک منبع رא به ترتیب אلفبا در خود جای دאدها  مرאجعه به معجمـ
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یی چون متوאتر یا قدسی بودن در منابعی که نوع خاصی אز אحادیث ها  جستجوی حدیث بر אساس ویژگیـ
 .آید رسوم و سنتی مصدریابی به شمار میی مها   رאه، که אز جملهندא ه رא گرد آورد

ی تحقیقاتی برאی جستجوی کلمات و عبارאت وجود ها אفزאر אما אکنون با אمکانات بسیار خوبی که در نرم
 .یست گذشته ن دشوאریها دאرد دیگر نیازی به אستفاده אز روش

های محوری و کلیدی   ژه باید در אین مرحله وא، گذشته شده در مرحلۀ برאی مصدریابی روאیات گردآوری
با אین روش، به سرعت، تعدאد زیادی אز . ی جامع منابع حدیثی جستجو کنیمها אفزאر  رא در نرمها ک آنی یک
توאن عبارאت   بر אین موאرد مینگاهی گذرאبا . آید  و مضامین مشابه برאی هر یک אز אحادیث به دست میها نقل

 رא به جمع אطالعات و ها  آنکنیم و  شناسایی،تفاوت دאرند ما پیشینیی رא که با אطالعات ها و نقل
توאنیم   می،بردאری אستفاده کنیم  برאی یاددאشتOneNoteدر صورتی که אز برنامۀ . ی خود بیفزאییمها یاددאشت
 در همان صفحۀ مربوط به هر حدیث وאرد אی ی جدאگانهها  ات مربوط به هر حدیث رא در پنجره و نکها نقل
 .کنیم

אین برنامه به . אست) אلسالم علیهم (אفزאر برאی مصدریابی אحادیث برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت  ترین نرمبه
 حجم زیادی אز منابع حدیثی و غیرحدیثی و אمکاناتی אرزشمند برאی جستجو در منابع، شرאیط دربردאشتندلیل 

توאنیم אز   بندی אحادیث می وری و دستهپس אز گردآ. مناسبی رא برאی یافتن عبارאت مورد نظر فرאهم ساخته אست
ی محوری هر حدیث رא در بخش ها  ، وאژه)אلسالم علیهم (طریق بخش جستجو در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت 

 نشویم بهتر אست چند وאژۀ رو روبهאرتباط   و بیشمارکه با نتایجی پر אلبته برאی آن. و جستجو کنیم وאرد ،عبارت
گونه،  אین.  جستجو کنیمها  אحتمال وجود فاصله در میان آندر نظر دאشتنبته با مهم رא در کنار هم و אل

گیرد که به ترتیب تاریخ تألیف منابع   در אختیار ما قرאر میگوناگونفهرستی אز موאرد کاربرد آن عبارאت در منابع 
تر رא شناسایی  یمیאول و قد ی دستها کند تا نقل אین ترتیب به ما کمک می.  مرتب شده אست،در هر گروه

 אز تمامی کم و بیشبا אین روش .  رא بیابیمها  بهترین و معتبرترین عبارتها ی آنها کنیم و با مقایسۀ تفاوت
 .شویم نیاز می ی دیگر برאی مصدریابی بیها  ، منابع و شیوهها אفزאر نرم

 نیز وאرد ها ی آنها   و پانوشت منابع، حوאشی بر متنِאفزون) אلسالم علیهم (در برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت 
אین אمکان .  אشاره شده אستها ی عبارאت در آنها ی دیگر و تفاوتها   به نسخهها شده אست و در بسیاری אز آن

ی ها  و نقلها  چرא که مرאجعه به نسخه. سازد نیز فرصت خوبی رא برאی تقویت אعتبار אطالعات تحقیق فرאهم می
 رא مشخص ها  و تحریفها ی אحتمالی در کتابت و تصحیفها אماتی אست که خطا אز جمله אقد،دیگر یک عبارت

 .کند  میمونهنتر ر تر و صحیح سوی متنی دقیقو ما رא به 

 مثال

 که در آن خوریم برمی) אلسالم علیه ( به حدیثی אز אمام صادق ،فرضاً در אطالعات مرتبط با موضوع تحقیق
رسد مفهوم   با تأمل در אین عبارت به نظر می١٥٧».رِهِ אِستحقَّ אلْحرمانَمَنْ یَنالُ فوق قد«: چنین آمده אست

» אِستحقَّ אلْحرمانَ«אما پس אز مصدریابی حدیث و جستجوی عبارتِ . توאن אز آن بردאشت کرد نمیرא وאضحی 
ه با אین خوریم ک  אز همین حدیث برمیبه موאرد پرشماری) אلسالم علیهم (در منابع برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت 

                                                 
 .٣١، ص  אلباهرهةאلدر. ١٥٧
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ر אثر تصحیف و بدیهی אست که حدیث אول ب١٥٨».مَنْ سأل فوق قدرِهِ אِستحقَّ אلْحرمانَ«: عبارت نقل شده אست
 . אستگونه نقل شده ، آنمشکالت کتابت

کانَ אلنّبیُّ صلّی אهللا علیه وآله یَسْتَحِبُّ אلْعَسَلَ یومَ «: یا فرضاً در حدیث دیگری چنین آمده אست
شدۀ کلمۀ  تصحیف» אلعَسَل«شود کلمۀ   مشخص می،אفزאر در حالی אست که با جستجو در نرم אین ١٥٩».ةאلجمع

 . אست»אلغُسْل«

 بررسی אسناد

سازی אحادیث، بررسی אسناد و مشخص کردن  یکی دیگر אز אقدאمات الزم برאی אعتبارسنجی و آماده
ی در אین زمینه א هی رאیانها قیقاتی و אبزאری تحها אفزאر نرم. ندא ه وضعیت رאویانی אست که آن حدیث رא نقل کرد

گنجانده شدن بسیاری אز منابع אصلی علم . دهند نیز אمکانات و تسهیالت خوبی رא در אختیار محققان قرאر می
 אین ها،  تحقیقاتی و فرאهم شدن אمکان جستجوی سریع در אطالعات آنگوناگونی ها אفزאر  در منابع نرم،رجال

 با سرعت بتوאن אطالعات ، به بررسی رجالینیاز  در صورتکند تا در هر بخش אز تحقیق אمکان رא فرאهم می
ی אز منابع علم شماریی אست که ها   אز جمله برنامه٢٫٥אالحادیث یا نور   אفزאر جامع نرم. الزم رא به دست آورد

ابخانۀ אهل بیت ی تحقیقاتی مانند برنامۀ کتها אفزאر  نرمدر برخی. رجال رא در خود جای دאده אست
 تعدאد قابل توجهی אز منابع رجالی در مجموعۀ منابع برنامه، بخشی ، بر وجود متن کاملאفزون) אلسالم  علیهم(

ی علمی אین برنامه ها در بخش אبزאر. بینی شده אست جدאگانه نیز برאی مرאجعات موردی و فوری پیش
אهللا خوئی رא   مرحوم آیت معجم رجال אلحدیثرزشمند  אی با عنوאن رجال وجود دאرد که אطالعات کتابِهای برگ

با אمکان جستجوی سریع نام هر یک אز رאویان حدیث و مشاهدۀ אطالعات مربوط به אو در אختیار محققان قرאر 
ی علمی برنامه، پژوهشگرאن رא אز پیمودن رאه ها قرאر گرفتن אین אبزאر تحقیق رجالی در بخش אبزאر. دאده אست
 رא ها  هنگام مطالعۀ آنروאیاتزمان אسناد  نیاز ساخته و אمکان بررسی هم ستجو در متن منابع بیتر ج طوالنی
 .کند فرאهم می
 با هدف به طور ویژهیی אست که ها אفزאر ین دستاورد فاوא در تحقیقات رجالی، تولید نرمتر بیشترین و  مهم

در .  آن در نظر گرفته شده אستאیر کار رجالی بها و אقتضائات بررسی אسناد روאیات طرאحی شده و تمامی نیاز
 محققان شیعه طرאحی و تولید شده و کار بررسی هایی که به وسیلۀ  ی رجالی بهترین برنامهها אفزאر میان نرم

 محصول مرکز ، אلنورةدرאیی ها אفزאر رא آسان ساخته، نرم) אلسالم علیهم (אسناد بخش زیادی אز روאیات אهل بیت 
 محصول مؤسسۀ تحقیقاتی حضرت ولی عصر کشف אلرجالمپیوتری علوم אسالمی و تحقیقات کا

سیار ممتازی אست که در אدאمه، ی بها  אلنور دאرאی אمکانات و ویژگیة درאیאفزאر نرم. אست) تعالی فرجه אهللا عجل(
 و برجستگی  برتریهایی دאرאی   אفزאر کشف אلرجال نیز אز جنبه نرم. کنیم ها رא معرفی می برخی אز אین ویژگی

 منابع رجالی و دربردאشتن رאویان شیعه و شمار אست که אز نظر   جامعیت אین برنامهها  یکی אز אین ویژگی؛אست
 .نظیر و بزرگ رא فرאهم ساخته אست ی بیא هאهل سنت مجموع
رکت  محصول ش אلحدیث אلشریفةموسوع برنامۀ אند،  تولید کرده אهل سنت کهیهای אفزאر در میان نرم
در אین .  فاوא در تحقیقات رجالی رא به نمایش گذאشته אستکارگیری های به   شیوهترین  صخر یکی אز قوی
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ی جذאب، אطالعاتی ها  אسناد تمامی אحادیث کتب تسعۀ אهل سنت بازسازی شده و با אستفاده אز نمودאر،אفزאر نرم
 .حققان قرאر دאده شده אستی هر سند در אختیار مها فنی و تخصصی در زمینۀ رجال و ویژگی

 نیز  אلذهبیهةאلموسوع که با عنوאن  للحدیث אلشریف אلنبوی و علومهة אلشاملةאلموسوع همچنین برنامۀ 
 عنوאن אز منابع حدیثی و شروح، کتب رجال و دیگر علوم حدیثی אست، در ها شود و دربردאرندۀ صد شناخته می

אفزאر به  ی אین نرمها یکی אز بخش. دهد ر پژوهشگرאن قرאر میبررسی رجال حدیث אطالعات خوبی رא در אختیا
ی رאویان ها توאن معرفی و ویژگی  אختصاص یافته אست و با אستفاده אز آن به آسانی می،ترאجم روאت و علل

 .حدیث אهل سنت رא به دست آورد

 אلنور  ةאفزאر درאی آشنایی با نرم

 ة درאیۀی رجالی، برنامها אفزאر ترین نرم  بهترین و کاربردیگونه که پیش אز אین אشاره شد، یکی אز  همان
ی ها جا که אین برنامه אمکانات و کاربرد אز آن. אلنور محصول مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم אسالمی אست

جا به معرفی و مرور برخی אز אین  ، در אیندאردسازی אطالعات تحقیقات אسالمی  در مرحلۀ آمادهنظیری   کم
 .پردאزیم ت میאمکانا

 אگرچه .تאس »معجم رجال אلحدیث« و» کتب ثمانیۀ رجالی«، »אسناد« אین برنامه دאرאی سه بخش אصلیِ
، مانند بخش ها אفزאر  نرمאهللا خوئی در دیگر  אثر مرحوم آیت معجم رجال אلحدیثאطالعات مجموعۀ אرزشمند 

 متن کامل ، אما در אین برنامهאست در دسترسنیز ) אلسالم علیهم (ی علمی برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت ها אبزאر
در .  شده אستفرאهمبردאری   و شرאیط بهتری برאی تحقیق، جستجو و یاددאشتتر بیشאین کتاب با אمکانات 

بخش کتب ثمانیۀ رجالی متن کامل هشت کتاب אصلی علم رجال با אمکانات متنوع و جذאب جستجو در متون، 
 .ی متنوع پژوهشی אرאئه شده אستها  و عناوین و אبزאرها فهرست

אفزאر אز چند قسمت  بخش אسناد در אین نرم. אفزאر אست  بخش אسناد אین نرم، אلنورةبخش אصلی برنامۀ درאی
به متن کامل کتب אربعه به عنوאن منابع אصلی حدیث شیعه » کتاب«بخشی אز آن با عنوאن . تشکیل شده אست

ی درختی، ها ی אز אحادیث فقهی אختصاص دאرد که אز طریق فهرستא هموع به عنوאن مجאلشیعه وسائل و کتاب 
بینی   منابع پیشدر همین بخش قسمتی برאی جستجو در متنِ. آورد אمکان مشاهدۀ متن אین منابع رא فرאهم می

  جستجو و شناسایی،ی مورد نظر رא در کل محتوאی منابعها  شده אست تا در صورت نیاز بتوאن عبارאت و وאژه
 .کرد

شدۀ  قسمت دیگر در بخش אسناد برنامه، قسمت جستجو אست که אمکانات جستجو در אسناد بازسازی
ی سند، مانند نام رאوی، عبارאت ها توאن با אنتخاب نام منابع و ویژگی در אین بخش می. سازد منابع رא فرאهم می

که با אستفاده  ضمن אین. تجو رא تعیین کرد جس ، دאمنۀی رאویانبرאشده  بیانبه کاررفته در ضمن אسناد و אوصاف 
 رא به ها  ی אز وאژهא هسازی، مجموع توאن با فهرست ی نور میها  ر برنامهدیگ مانند »؟« و »*«ی ها אز عالمت
 .جا مورد جستجو قرאر دאد صورت یک
 در .ی مجموعۀ אسناد در אین برنامه بخش سند و بخش رאوی אستها ترین بخش ترین و کاربردی אصلی

 رא مشاهده ها ک روאیات آنی های یک گانه، فهرستی אز سند بخش سند با وאرد شدن به هر یک אز منابع پنج
ساز و  אسناد و رجال אحادیث אین منابع با دربارۀ ،کنیم تا تحقیقات پژوهشگرאن مرکز تولیدکنندۀ برنامه می

ی سند آن حدیث به א ه منابع، در پنجربا אنتخاب هر یک אز אحادیث אین . صصی و جذאب عرضه شودکاری تخ
 برطرفشود تا هر گونه خطا، تصحیف و مشکلی که در نقل آن سند وجود دאشته  شده אرאئه می صورت بازسازی
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 بر آن אرزیابی دقیقی אز وضعیت אفزون.  مشخص شودآشکاری سند به صورت ها و همۀ خصوصیات و ویژگی
یف بودن و אتصال و دیگر خصوصیات و אنوאع سند بر אساس سند אز حیث صحیح، موثق، حسن، معتبر و ضع

אلبته אز آنجا که بررسی رجالی، تحقیقی . دیدگاه تخصصی محققان مرکز تولیدکنندۀ برنامه אرאئه شده אست
ر نظر و نقد دאرد، אمکاناتی های خود در آن زمینه حق אظها  دی אست که هر فرد بسته به مبانی و دیدگاههاאجت

بینی شده אست تا محقق بتوאند با مشخص کردن وضعیت رאویان مختلف، אرزیابی شخصی خود  پیشدر برنامه 
אین אمکان در بخش رאوی .  مشاهده کند،رא در אسناد אحادیثی که یکی אز آن رאویان در مسیر سند قرאر گرفته

 .ه אستگرفتقرאر 
 هر دربارۀه با אطالعاتی אرزشمند گانۀ אین بخش همرא در بخش رאوی فهرستی אز رجال אسناد منابع پنج

  وאین אطالعات شامل موאردی چون توصیف رאوی، مشایخ و شاگردאن אو، طبقه، شرح حال. یک אرאئه شده אست
 .אسنادی که نام رאوی در آن وجود دאرد و مانند آن אست

 چکیده

 در که ییها تالش تمام که چرא آورد؛ شمار به تحقیق مرحلۀ ترین مهم توאن می رא אطالعات پردאزش مرحلۀ 
 אین و אست جدید تحلیلی و پاسخ به رسیدن هدف با پذیرد می אنجام محور مسئله تحقیقاتِ گوناگون مرאحل
 .آید می دست به אطالعات پردאزش مرحلۀ در پاسخ
 אطالعات؛  بندی طبقه و سازی آماده) אلف :پذیرد می אنجام مرحله سه در معموالً אطالعات پردאزش 
 به نتایج مقایسۀ و گیری نتیجه) ج شده؛ بندی طبقه אطالعات میان روאبط کشف و سنجی نسبت یل،تحل  )ب

 .אنتظار مورد نتایج با آمده دست 
 توجهی بی .אست אعتبارسنجی ،پذیرد אنجام אطالعات سازی آماده برאی باید که אقدאماتی ترین مهم אز یکی 
 تحقیق مسیر در سنگینی یها خسارت بروز موجب ها  افتهی אز بردאری بهره در شتاب کردن و نکته אین به
 .کند می ساقط علمی אعتبار و אرزش אز رא آن نتیجۀ و شود می

 بیت אهل אحادیث و قرآن آیات تحقیق، فرאیند در گذאررثא אطالعات ترین مهم אسالمی علوم تحقیقات در 
 אعتبار אما ،نیست قرآن آیات אعتبار در یدیترد هیچ مسلمانان אعتقادی אصول אساس بر. אست) אلسالم علیهم (
 موضوع دینی تحقیقات میان در بنا بر אین. شود مشخص می دقیق بررسی אز پس هاتن אحادیث אز یک هر

 .دאرد کاربرد حدیثی تحقیقات حوزۀ در تر بیش אعتبارسنجی
 بر که אست دאنشی تخریج یا مصدریابی.  אستها آن مصدریابی אحادیث אعتبار تقویت یها  رאه אز یکی 
 .شود می شناسایی حدیثی منابع دیگر در حدیث یک کاربرد موאرد آن אساس
 به ها آن אنتساب و אستناد بررسی دאرد، وجود אطالعات و متون אعتبار سنجش برאی که دیگری رאهکار 

 میزאن بررسی دאر عهده رجال علم حدیث، علوم در. شود می دאده نسبت ها آن به که אست منابعی یا گویندگان
 .  אستها آن نقل منابع و אسناد אعتبار و אحادیث رאویان وثاقت
 و غیرحدیثی و حدیثی منابع אز زیادی حجم دربردאشتن دلیل  به)אلسالم علیهم  (بیت אهل تابخانۀک برنامۀ 

 .אحادیث אست مصدریابی برאی אفزאر نرم بهترین منابع، در جستجو برאی אرزشمند אمکاناتی
 کامپیوتری تحقیقات مرکز محصول אلنورة درאی برنامه رجالی، یها אفزאر نرم ترین  کاربردی و بهترین אز یکی 
 .אست אسالمی علوم
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 אهدאف درس

 های پردאزش אطالعات؛ مروری بر گام 
 های فاوא در زمینۀ فهم بهتر אطالعات؛  آشنایی با ظرفیت 
 ها؛ ها و ترکیب م مقصود אصلی وאژهאفزאرهای تحقیقاتی در فه آشنایی با نقش نرم 
 .کنندۀ پیام אحادیث های مشخص بررسی نقش فاوא در شناسایی قرینه 

 مروری بر مباحث پیشین

طی . تحقیق علمی אختصاص دאردوری אطالعات و אرتباطات در אنجام مباحث אین درس به بررسی آثار فنا
به مرحلۀ پردאزش אطالعات سرאنجام ی کردیم و אین آثار رא در هر یک אز مرאحل تحقیق بررسپیشین جلسات 
. אستها   آنسازی  آماده،شدۀ تحقیق گام برאی پردאزش אطالعات گردآورینخستین گفتیم که . رسیدیم

جلسۀ در . گرفت سازی אطالعات باید אنجام می ترین אقدאماتی بود که برאی آماده یکی אز مهمنیز אعتبارسنجی 
در אین جلسه به . اوא در אعتبارسنجی אطالعات تحقیقات אسالمی رא بررسی کردیمگیری אز ف های بهره رאهپیش 

دیگر در مسیر پردאزش های   گامپردאزیم و سازی אطالعات تحقیق می یکی دیگر אز אقدאمات الزم برאی آماده
 .کنیم אطالعات رא مرور می

 یافتن معنای دقیق متون

ی אطالعات در شیوۀ تحلیل محتوא، تالش برאی درک مفهوم ساز برאی آمادهبایسته یکی دیگر אز אقدאمات 
در אین شیوه אز پردאزش אطالعات، . دقیق متون و عبارאتی אست که به عنوאن אطالعات تحقیق در אختیار دאریم

 بنا بر .شود ها و جمالت بردאشت می  وאژهیک یک به پیام و نکاتی وאبسته אست که אز ها تمامی نتایج و تحلیل
یا برخی אز جمالت و تعابیر به کاررفته در אطالعات به درستی فهمیده و  به هر دلیل، یک یا چند وאژه אگرאین 

بردאشت شود، نتایج و تحلیلی ها   آنאند אز چه گویندگان آن سخنان אرאده کرده نشود و معنایی مغایر با آن
 .متفاوت و نادرست به دست خوאهد آمد

אین . تر אست تر و مهم حقیق به زبانی دیگر بیان شده حساسאین موضوع در جایی که אطالعات ت
گونه  زیرא در אین. شود میتر   بیشکار دאریم به مرאتبوحساسیت در شرאیطی که با متون مقدس و کهن سر

به مقصود אصلی گوینده یا تا ها و قوאعد دستوری آن زبان אستفاده کنیم  نامه بر آن که باید אز لغتאفزون موאرد 
شرאیط و موقعیت خاص گویندۀ متن، فاصلۀ زمانی אو و بسیاری دیگر אز شرאیط و باید  ،ده نزدیک شویمنویسن

 .قرאئن رא نیز در نظر دאشته باشیم
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אیم به درستی   אطالعاتی رא که برאی پردאزش و تحلیل گرد آوردهیک یکتا زمانی که مفهوم روی به هر 
 تر  بیشدر تحقیقات אسالمی نیز که.  بگیریم  یا ردّ موضوعی بهرهبرאی אثباتها   آندرک نکنیم حق ندאریم אز

تمامی با مرور باید نخست شود  אطالعات آن אز آیات قرآن و אحادیث و دیگر متون عربی تشکیل می
های معتبر عربی و توجه به قوאعد صرف و نحو و در نظر گرفتن  نامه های خود و با אستفاده אز لغت یاددאشت
متون و مفهوم دیگر אصولی که برאی فهم אین متون وجود دאرد، درک درست و دقیقی نسبت به ها و  قرینه
 . به دست آوریمها   آنعبارאت

توאند در مسیر فهم بهتر و  אکنون موضوع بحث ما אین אست که آیا فناوری אطالعات و אرتباطات می
 :گیریم سش رא در چند بخش پی میتر معانی و مضامین אطالعات تحقیق مؤثر باشد؟ پاسخ אین پر سریع

 ها نقش فاوא در یافتن معنای لغوی وאژه

های به کاررفته در یک متن   وאژهیک یکتر   ، برאی یافتن مفهوم دقیقگفته آمدگونه که پیش אز אین  همان
زمینه אفزאیش  دقت ما رא در אین ،تر و قدیمیتر   بیش مرאجعه به منابعگمان بی. ها مرאجعه کنیم نامه باید به لغت

אز منابع لغوی رא در پرشماری אگر אبزאری در אختیار دאشته باشیم که تعدאد  بنا بر אین پیدא אست که .دهد می
و یافتن אطالعات مطلوب رא آسان نماید، دقت و אطالعات ما برאی ها   آندسترس ما قرאر دهد و مرאجعه به

אمروزه . وא אین אبزאر رא به خوبی در אختیار ما قرאر دאده אستفا. یابد אفزאیش مینیز ها  یافتن مفهوم درست وאژه
אز منابع لغوی رא به آسانی در אختیار ما پرشماری אفزאرهای تحقیقاتی אرزشمندی تولید شده אست که تعدאد  نرم
ۀ گنجینۀ ها در אین زمینه برنام یکی אز بهترین برنامه. ها رא بسیار ساده کرده אست نامه گذאرد و کار با لغت می

های آن آشنا شدیم و دאنستیم در   نامه روאیات نور אست که پیش אز אین در مرحلۀ تبیین موضوع با بخش لغت
 .  مجلد با אمکاناتی کاربردی عرضه شده אست٦٢ دوره کتاب لغت در ١٠אین مجموعه 

، حروف אصلی وאژۀ توאنیم در قسمت ریشه  برنامۀ گنجینۀ روאیات نور می نامۀ با وאرد شدن به بخش لغت
ه در کنار یکدیگر مشاهده مورد نظر رא وאرد و به آسانی دیدگاه منابع لغوی گوناگون رא در خصوص آن مادّ

کند تا با  خانوאده با آن ریشه و بخش مشتق در אین برنامه به محققان کمک می های هم فهرست وאژه. کنیم 
 .ندخود دست پیدא کندلخوאه های  تری به وאژه سرعت بیش

نامه در   و بخش لغت)אلسالم علیهم(کتابخانۀ אهل بیت ها در אبزאرهای علمی برنامۀ  نامه بخش لغت
های به کار رفته در متون אین  אفزאرهای نور نیز شرאیط خوبی رא برאی بررسی فوری و אجمالی مفهوم وאژه نرم

 . ها فرאهم آورده אست برنامه
، تاج אلعروس و  אلصحاحنامۀ بر אرאئۀ אطالعات دو لغتאفزون ) مאلسال علیهم(برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت 

وجود אین منابع به . شناسی رא در بخش منابع خود אرאئه کرده אست متن کامل تعدאد قابل توجهی אز مرאجع لغت
تر پیرאمون یک وאژه، אطالعات  و دقیقتر   بیشکند تا در صورت نیاز به אطالعات پژوهشگرאن کمک می

برאی אستفادۀ بهتر אز אین אمکان باید وאژه یا ریشۀ مورد نظر رא در بخش . تری رא به دست آورند گسترده
. جستجوی برنامه وאرد کنیم، אما با توجه به گستردگی فرאوאن منابع برنامه باید دאمنۀ جستجو رא محدود سازیم

شده قرאر  برنامه به صورت אنتخابدر אین بخش فهرست تمامی منابع . شویم برאی אین کار وאرد بخش دאمنه می
אکنون دאمنۀ . کنیم شده خارج کنیم روی یکی אز منابع کلیک می رא אز حالت אنتخابها   آنبرאی אین که. دאرد

توאن אز  شناسی به عنوאن محدودۀ جستجو، می برאی تعیین منابع مرتبط با وאژه.  אستمنابع تنها همان کتاب
مصادر אنساب و معاجم مختلف و همچنین گروه مصادر زبان عربی رא אنتخاب و گروه بهره برد ها  قسمت گروه
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ها  با אنتخاب אین دو گروه، در صورتی که آن منبعی که אبتدא روی آن کلیک کرده بودیم در همین گروه. کرد
با مطالب با رویارویی کمتر توאنیم  گونه می אین. شود  می کتاب١٢٩دربردאرندۀ قرאر دאشته باشد، دאمنۀ جستجو 

 .های مورد نظر به دست آوریم אرتباط، אطالعات دقیق و אرزشمندی رא پیرאمون وאژه زאئد و بی

 ها ها و ترکیب نقش فاوא در شناسایی معنای אصلی وאژه

کند، אما در بسیاری אز موאرد  ها می ها کمک زیادی به شناسایی مفهوم وאژه نامه אگر چه مرאجعه به لغت
مه برאی رسیدن به مفهوم دقیق یک وאژه یا عبارت و شناسایی معنای אصلی آن אز میان معانی نا אستفاده אز لغت

در چنین موאردی الزم אست تالش . مورد نظر باشد کافی نیستها   آنکه אحتمال دאرد هر یک אزپرشماری 
آن وאژه یا  و متون کهن و معتبری که »غریب אلحدیث«های  کنیم با אستفاده אز منابع دیگری چون کتاب

رאه دیگری که در شناخت مفهوم . آن رא بررسی کنیمگوناگون به کار رفته אست، کاربردهای ها   آنعبارت در
یابی به توضیحات، های به کار رفته در متن אطالعات تحقیق بسیار مؤثر אست، دست ها و ترکیب دقیق وאژه
. تباط با وאژه یا ترکیب مورد نظر وجود دאردها، شروح و تفاسیری אست که در منابع گوناگون در אر ترجمه
אفزאرهای تحقیقاتی و אمکاناتی که فاوא در אختیار تحقیق قرאر دאده אست نقش بسیار پررنگ و مؤثری در אین  نرم

ها بدون אستفاده אز رאیانه کار چندאن دشوאری نباشد و با אستفاده אز ترتیب  نامه شاید مرאجعه به لغت. بخش دאرد
ها در آن بتوאن به آسانی به אطالعات دلخوאه دست یافت؛ אما یافتن موאرد کاربرد یک  ها و وאژه  ریشهאلفبایی

 کار دشوאری אست »غریب אلحدیث«های  الی متون یک منبع کهن یا بسیاری אز کتاب هوאژه یا عبارت در الب
 . شود אفزאرهای تحقیقاتی بسیار آسان می که تنها با אستفاده אز نرم

 در برنامۀ »غریب אلحدیث« و »غریب אلقرآن«های  אز منابع אصیل و کتابپرشماری  متن تعدאد وجود
 فرصت مناسبی رא برאی جستجو و یافتن موאرد کاربرد و توضیحات فنی )علیهم אلسالم(کتابخانۀ אهل بیت 
אرد شدن אطالعات گونه که و همان. کرده אستفرאهم های دشوאر به کار رفته در متون دینی  پیرאمون عبارت

های  ها، که אز ویژگی אفزאر تحقیقاتی و אمکان جستجو در پانوشت مربوط به شروح و توضیحات در منابع אین نرم
گیری אز تحقیقات،   אست، شرאیط بسیار خوبی رא برאی بهره)علیهم אلسالم(کتابخانۀ אهل بیت אنحصاری برنامۀ 

 .אند فرאهم آورده אست های خود ذکر کرده ها، شروح و تعلیقه توضیحات و نکاتی که دیگر محققان در پانوشت
شده برאی تحقیق خود به حدیثی אز אمام باقر  فرض کنید در میان אطالعات گردآوریبرאی نمونه 

 برאی ١٦٠».إنَّ هللاِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَنائِنَ یَضَنُّ بِهِمْ عَنِ אلْبَالءِ«: אند אیم که آن حضرت فرموده خورده بر) אلسالم  علیه(
وقتی به کتب لغت مرאجعه . رא بدאنیمیَضَنُّ و ضَنائن درک مفهوم אین حدیث الزم אست معنای کلماتی چون 

ممکن אست با אین مقدאر אطالعات نتوאنیم مفهوم و .  به معنای بخل ورزیدن אستضننبینیم ریشۀ  کنیم می می
جستجو ) علیهم אلسالم(کتابخانۀ אهل بیت ر برنامۀ אما وقتی אین عبارت رא د. پیام אصلی אین حدیث رא دریابیم

 אالسناد قرب های منابعی چون  بینیم هم در پانوشت یابیم، می کنیم و کاربردهای آن رא در منابع مختلف می می
 به توضیح مفهوم حدیث کافی مفهوم אین وאژه آمده אست و هم در شروح کتاب  بارۀتوضیحات الزم درکافی و 

 אفرאد خاص و ضنائنشویم که منظور אز  میآگاه אز אین طریق با سرعت و به آسانی . ستپردאخته شده א
کند  گیرند و حکمت خدאوند אقتضا می هایشان مورد بخل و توجه قرאر می محبوبی هستند که به خاطر ویژگی

 .هموאره در عافیت باشندها   آنکه

                                                 
 . ٤٦٢، ص ٢، ج کافی .١٦٠
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های فارسی کتب حدیثی شرאیط خوبی رא برאی  رجمه نیز با گردآوری و אرאئۀ تگنجینۀ روאیات نورאفزאر  نرم
در بخش نمایش אین . אستفاده אز تخصص و تجربۀ دאنشمندאن دیگر در فهم مقصود אحادیث فرאهم ساخته אست

با אنتخاب کتاب و فصل دلخوאه، متن . برنامه فهرست تمامی منابع آن به صورت نمودאر درختی אرאئه شده אست
بر אمکاناتی چون אفزون در אین بخش . شود گذאری شده אست نمایش دאده می رد אعرאبآن که در بسیاری אز موא

های نور وجود دאرد، با אستفاده אز عالمت  گذאری، رنگی کردن و دیگر אبزאرهایی که در برنامه زنی، عالمت حاشیه
 بخش متن و به» ت«با کلیک کردن بر عالمت . توאن ترجمۀ متن در حال نمایش رא مشاهده کرد می» ت«

אز آنجا که برخی אز منابع אین . کنیم شویم و در زیر پنجرۀ متن، ترجمۀ آن رא مشاهده می ترجمه منتقل می
ها در אین برنامه موجود אست، با אمکاناتی که در אین  אند و تمامی آن ترجمه برنامه دאرאی چند ترجمۀ فارسی بوده

. رא با یکدیگر مقایسه کردها   آنها منتقل شد و  ترجمهتوאن به هر یک אز آن بینی شده אست می بخش پیش
های  برאی مشاهدۀ ترجمه. آن دאردمفهوم های مختلف یک متن تأثیر باالیی در فهم بهتر  مقایسۀ ترجمه

نیز شناسایی و دیگر توאن با אستفاده אز بخش جستجوی برنامه آن رא در منابع  تری אز یک عبارت می بیش
ها و אمکانات אین برنامه  بخشدیگر . ها مقایسه کرد  ترجمهدیگره در آن منابع رא نیز با شد های אرאئه ترجمه

 . אیم پردאختهها   آننور אست که پیش אز אین به معرفیدیگر های  شبیه برنامه
شویم که فهم مقصود אصلی אز عبارאت آن دشوאر به نظر رو به رو بنابرאین אگر در روند تحقیق با אحادیثی 

אفزאر  گیری אز نرم های مناسب برאی تشخیص معنای دقیق و پیام אصلی آن عبارאت، بهره ید، یکی אز رאهرس می
אفزאر موאرد کاربرد  برאی אین منظور کافی אست با אستفاده אز بخش جستجوی אین نرم.  אستگنجینۀ روאیات نور

אلبته אز آنجا که . رא با یکدیگر مقایسه کنیمشده אز آن  های אرאئه آن عبارت رא در منابع برنامه شناسایی و ترجمه
بینی شده אست، پس אز یافتن متن مورد نظر  های منابع در بخش نمایش אین برنامه پیش אمکان مشاهدۀ ترجمه

یا با » رفتن به کارتابل نمایش«باید با אستفاده אز گزینۀ برאی دیدن ترجمۀ آن، و مشاهدۀ متن کامل آن، 
  . به بخش نمایش برنامه منتقل شویم»L« و »Ctrl«رکیبی אستفاده אز کلیدهای ت

و ذلكَ زمانٌ ال ...  «:نقل شده אست که) אلسالم علیه(אز אمیر مؤمنان علی אلبالغه   نهج دربرאی نمونه 
فرאد  برאی بسیاری אز אنُوَمَة در אین عبارت ممکن אست تلفظ و معنای وאژۀ ١٦١».یَنْجُو فیها אِال کُلُّ مُؤمِنٍ نُوَمَة

توאن با אستفاده אز بخش جستجوی برنامۀ گنجینۀ روאیات نور، کاربردهای  برאی رفع אین אبهام می. باشدمبهم 
 هم ،אز آنجا که در אین برنامه بسیاری אز متون. אین وאژه رא در منابع گوناگون حدیثی شناسایی کرد

شود که تلفظ  دهای אین وאژه مشخص میگذאری شده و هم ترجمه دאرد، با مقایسۀ چند مورد אز کاربر אعرאب
 .نام و نشان و گمنام אست  و مفهوم آن אفرאد بینُوَمَةصحیح آن 

 نیز شرאیط خوبی رא برאی جامع تفاسیر نورهای زیادی אز قرآن کریم در برنامۀ  کنار هم قرאر گرفتن ترجمه
ها و   بزرگ پیرאمون مفاهیم وאژهی گوناگون دאنشمندאنها ها و אستفاده אز نظرאت و بردאشت مقایسۀ ترجمه

بر آن که محققان رא در فهم بهتر آیات قرآن یاری אفزون אین אمکان . ی قرآنی فرאهم آورده אستها ترکیب
 . مانند אحادیث نیز مفید אستدیگر دهد، برאی تشخیص مفهوم بسیاری אز متون عربی  می

אی جامع  ات در אین زمینه هنوز جای خالی برنامهאلبته با توجه به ظرفیت باالی فناوری אطالعات و אرتباط
ها،  ها و شروح אحادیث رא در بر دאشته باشد و با وאرد کردن یک متن بتوאن همۀ ترجمه که تمامی ترجمه

אمید אست אین کمبود با همت . شود جا مالحظه کرد به خوبی אحساس می تفسیرها و شروح مرتبط با آن رא یک

                                                 
 . ١٠٣، خطبۀ نهج אلبالغه .١٦١
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אفزאری جامع و کاربردی در  فعال در אین عرصه جبرאن شود و به زودی شاهد نرممؤسسات و مرאکز אسالمی 
 . فقه אلحدیث باشیم زمینۀ

 ها فاوא و شناسایی قرینه

ها کاری الزم و بسیار مفید برאی نزدیک شدن به پیام یک  ها و ترکیب אگر چه به دست آوردن معنای وאژه
آید، אما تا زمانی که به  ی אطالعات تحقیق به شمار میساز متن و یکی אز אقدאمات مهم در روند آماده

چرא . توאنیم مقصود אصلی آن رא درک کنیم هایی که در کنار یک کالم یا متن وجود دאرد توجه نکنیم نمی قرینه
که همیشه مفهوم و معنا در دل کلمات نهفته نیست؛ بلکه بسیاری אز معانی تنها با توجه אوضاع و אحوאل 

ع אدאی کلمات، ساختمان جمله، אثر کلمات مجاور بر یکدیگر و عوאملی אز אین دست روشن אجتماعی، وض
های گوناگون  سازی אطالعات تحقیق، بررسی قرینه یکی دیگر אز אقدאمات الزم برאی آماده بنا بر אین .شود می
ی سنتی تحقیق کاری ها شبا אتکا به روها   آنها، شناسایی تمامی با توجه به گستردگی و تنوع אین قرینه. אست

دهد  های شایانی رא در אختیار پژوهشگرאن قرאر می ؛ אما فاوא در אین بخش نیز کمکאستگیر  بسیار دشوאر و زمان
 .بخشد ها رא سرعت و سهولت می و کار شناسایی برخی אز قرینه

ه قبل یا بعد אز آن های مؤثر در فهم مقصود אحادیث، אسباب صدور روאیات و مطالبی אست ک אز جمله قرینه
گیری אز رאیانه در مسیر  بهترین شیوه برאی بهره. حدیث مطرح شده و به نحوی با محتوאی آن در אرتباط אست

ها  جستجوی وאژه. אی אحادیث بیان شد ها همان روشی אست که برאی مصدریابی رאیانه گونه قرینه شناسایی אین
ی دیگر و אطالعات بیشتری پیرאمون آن به ها ند تا نقلک ی محوری هر حدیث به محقق کمک میها و عبارت
هایی مانند سؤאل رאوی یا توضیحات بعدی گویندۀ  با گردآوری و مقایسۀ אین אطالعات، قرینه. دست آورد
 . شود مؤثری به سوی مقصود אصلی آن بردאشته میهای   گام شناسایی و،حدیث

: אند خوریم که آن حضرت فرموده بر می) אهللا علیه و آلهصلی (وقتی به حدیثی אز پیامبر אعظم برאی نمونه 
رسد در אین حدیث حجامت به عنوאن یکی אز   در نگاه אبتدאیی به نظر می١٦٢،».أفْطَرَ אلْحاجِمُ وَ אلْمَحْجُومُ«

אی אین عبارت در منابع و به دست آوردن متن کامل آن  مبطالت روزه ذکر شده אست؛ ولی با جستجوی رאیانه
شود بیان حضرت مربوط به جریان نزאع دو نفر אست که در حال حجامت دچار ناسزאگویی شده و  یمشخص م

 .حجامت نبوده אستها   آندאدند و دلیل باطل شدن روزۀ) صلی אهللا علیه و آله(نسبت دروغ به پیامبر خدא 
ود אین حدیث در دو ش کنیم مشخص می  رא در منابع جستجو می١٦٣».אَلْجارُ ثُمَّ אلدّאرُ«یا وقتی عبارت 

 جایی ها یکی אز آن جریان.  هر یک پیام و معنایی جدאگانه دאرد،جریان جدאگانه بیان شده و با توجه به قرאین
شود و آن حضرت אین جمله رא در  در مورد خرید خانه مشورت می) آله و علیه אهللا صلی(אست که با رسول خدא 

دهد مقصود آن حضرت אز אین جمله لزوم بررسی شرאیط  شان میبدیهی אست אین قرאین ن. کنند پاسخ بیان می
 אما در جریانی دیگر همین جمله אز سوی حضرت فاطمه زهرא ها پیش אز بررسی شرאیط خانه אست؛ همسایه

در אینجا قرאین . شود و در پاسخ به پرسشی در مورد دلیل دعا کردن برאی دیگرאن بیان می) علیها אهللا سالم(
 . ها و دیگرאن در دعا אست که منظور حضرت، مقدم بودن همسایهکند  مشخص می

کنند، در صورتی که میان  یکدیگر رא تفسیر و تشریح می) אلسالم  علیهم(אز آنجا که אحادیث אهل بیت 
دیگر توאنیم  אی مرتبط با موضوع تحقیق وجود دאشته باشد، بدون توجه به آن گروه نمی نکتهها   آنگروهی אز

                                                 
 .١٣٣، ص روش فهم حدیث: ک.تر و אطالع אز متن کامل אین حدیث ر های بیش رאی آگاهی אز نمونه ب.١٦٢
 . همان.١٦٣
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سازی אحادیث برאی پردאزش  هنگام آماده بنا بر אین به .بوط به موضوع رא به درستی تفسیر کنیمאحادیث مر
אین کار . دقت کنیمها   آنشده در אحادیث مرتبط رא نیز مالحظه و به نکات مطرحدیگر אست بایسته אطالعات 

ن تمام אحادیث مشابه، تشکیل خانوאدۀ حدیث به معنی یافت. شود אز طریق تشکیل خانوאدۀ حدیث אنجام می
توאن אز برخی برאی  با کنار هم قرאر گرفتن مجموعۀ אین אحادیث می. مضمون و مرتبط با یک موضوع אست هم

 . تفسیر، تخصیص، تقیید و تبیین گروهی دیگر کمک گرفت
های یک  ها و نسخه باید تمامی نقلها   آنسازی  آماده هنگام گردآوری אطالعات یا در مرحلۀبه אین  بر بنا

بردאری אلکترونیکی و تأثیر ندאشتن   بودن یاددאشت آسان. رא در کنار هم قرאر دאدها   آنبردאری کرد و متن رא فیش
. دهد אنگیزۀ محقق رא برאی ثبت تمامی אین אطالعات אفزאیش میها   آنها در هزینه و حجم فیششمار 
אحادیث مرتبط دیگر گوناگون هر حدیث و شناسایی های  ها و نقل אفزאرهای تحقیقاتی نیز گردآوری نسخه نرم

ها رא فرאهم  برאی تشکیل خانوאدۀ حدیث رא بسیار آسان ساخته و شرאیط الزم برאی گردآوری بسیاری אز قرینه
אستفاده کرده باشیم،  OneNoteبردאری אز برنامۀ  بر אین אمکانات، אگر در مرحلۀ یاددאشتאفزون . کرده אست

چرא که אمکانات خوب אین برنامه به کاربر אجازه . شود تر می ات در אین مرحله بسیار آسانسازی אطالع آماده
ی جدید، مطالب مرتبط با هر فیش رא در کادرهایی جدאگانه ها دهد بدون نیاز به אیجاد صفحات و فیش می

و ثبت هر مطلب در  ها لزوم אستقالل فیشپیش אز אین در بارۀ אین شیوه با آنچه . همان فیش ثبت کندپایین 
 هر یک אز کادرها אز אستقالل OneNoteچرא که در برنامۀ . یک فیش جدאگانه بیان شده بود منافاتی ندאرد

 . منتقل کردی دیگرها جا و به صفحات و بخشه ب جاها رא  توאن آن میکامل برخوردאر بوده و به آسانی 

 تحلیل و کشف روאبط میان אطالعات

سنجی و کشف روאبط میان  الزم در مسیر پردאزش אطالعات، تحلیل، نسبت های  گامدومین گام אز
سازی אطالعات، نوبت به بررسی و  و آمادهنخست پس אز بردאشتن گام . بندی شده אست אطالعات طبقه

کند تا تحلیل درستی  ترین عاملی که در אین گام به محقق کمک می مهم. رسد گیری אز אین אطالعات می بهره
رא کشف کند، تیزبینی، تسلط علمی و ها   آنبندی شده به دست آورد و روאبط پنهان میان ات طبقهאز אطالع

אی  אز جمله فناوری אطالعات و אرتباطات و אبزאرهای رאیانهدیگر نقش عوאمل  بنا بر אین .خالقیت محقق אست
بندی و  انات خوب دستهאلبته אمک. ی تحقیق אستها مرאحل و بخشدیگر تر אز  رنگ در אین بخش بسیار کم

توאند کیفیت و سرعت کار محقق رא در  אی می های رאیانه بندی אطالعات و אبزאرهای رسم نمودאر در برنامه طبقه
 .אین گام نیز אفزאیش دهد

 אین אمکان رא  بندی אطالعات، بردאری و طبقه برאی یاددאشت OneNoteאفزאری چون برنامۀ  אستفاده אز نرم
دیگر جا و با   هب های مختلف אطالعات جا ی تحقیق رא به آسانی در دستهها که هر یک אز فیشسازد  فرאهم می

هایی چون برقرאری لینک، אیجاد  گونه که پیوند دאدن میان אطالعات گوناگون אز رאه  همان؛ها مقایسه کنیم فیش
. پذیر אست ها به سادگی אمکان مهگونه برنا  و مانند آن در אینها  و عالمتها های جدید، אستفاده אز رنگ گروه

کند אین אست که با אستفاده אز آن  در אین گام אیجاد می OneNoteیکی دیگر אز مزאیایی که אستفاده אز برنامۀ 
پایین های אطالعات رא در کادری مستقل  ها و نکات کلی مربوط به هر یک אز دسته توאن بردאشت به آسانی می
 .بندی و تحلیل نهایی مورد אستفاده قرאر دאد یی جدאگانه وאرد کرد و در جمعها  ها یا در برگه همان برگه
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 گیری نتیجه

تمامی . ها با نتایج مورد אنتظار אست گیری و مقایسۀ یافته گام نهایی در مرحلۀ پردאزش אطالعات، نتیجه
 گوناگون و با توجه به  در مرאحل مختلف تحقیق برאی אین بود که با אتکا به אطالعات موجود در منابعها تالش

شود، نکات جدیدی رא به دست آوریم و درستی یا نادرستی  אیجاد میها   آنروאبطی که אز کنار هم قرאر گرفتن
 بر אصول و قوאعد علمی ها ترین نکته در אین گام منطبق بودن אستنتاج مهم. های تحقیق رא אرزیابی کنیم فرضیه

 . بر אستدالل אستها   آن و אتکای کاملها فرض و پیشאز تمایالت ها   آنو منطقی، دور بودن
گونه که پیش אز אین نیز אشاره شد، مسئله، فرضیه و אستدالل سه رکن אصلی هر تحقیق علمی رא  همان
ی علمی אگر هر یک אز אین سه رکن رא ندאشته باشند بر אساس تعاریف علم ها دهد و فعالیت تشکیل می

در میان אین سه رکن، ضرورت وجود אستدالل در هر .  تحقیق علمی نامیدرאها   آنتوאن شناسی نمی روش
چرא که در فضای . אقدאمی که با אدعای אثبات یا رد یک موضوع همرאه אست אز وضوح بیشتری برخوردאر אست

آشکار אلبته . پذیرفته نیستکس علمی، سخنان بدون آزمون و אستدالل هیچ אرزش و אعتباری ندאرد و אز هیچ 
אست و برאی گذشته ت که אستدالل و آزمون در یک تحقیق علمی نتیجۀ طبیعی אقدאمات محقق در مرאحل אس

شاید نتوאن به پایه بر אین . رسیدن به آن، אقدאمی فرאتر אز آنچه در مرאحل پیشین بیان کردیم الزم نیست
کنندۀ אین فناوری در  تعیینبا توجه به نقش گمان  بیصورت مستقل אز نقش فاوא در אین گام سخن گفت، אما 

 ی تحقیقات علمیها گیری אز فاوא به تقویت نتایج و אستدالل تقویت مرאحل مختلف تحقیق علمی، بهره
 .אنجامد می

 چکیده

سازی אطالعات در شیوۀ تحلیل محتوא، به درک مفهوم دقیق متون و عبارאت אطالعات تحقیق  برאی آماده 
 .نیازمندیم

های معتبر عربی و توجه به  نامه ، با אستفاده אز لغتها د پس אز مرور دقیق یاددאشتدر تحقیقات אسالمی بای 
ها و دیگر אصولی که برאی فهم אین متون وجود دאرد، درک  قوאعد صرف و نحو و در نظر گرفتن قرینه

 .به دست آوریمها   آنمتون و عبارאتمفهوم درست و دقیقی نسبت به 
تحقیقاتی شرאیط خوبی رא برאی بررسی فوری و אجمالی مفهوم گوناگون های אفزאر ها در نرم نامه بخش لغت 

 . ها فرאهم آورده אست های به کار رفته در متون אین برنامه وאژه
توאن  به آسانی می) אلسالم علیهم (אفزאرهای تحقیقاتی مانند برنامۀ کتابخانۀ אهل بیت  با אستفاده אز نرم 

ی دشوאر به کار رفته در متون دینی رא در میان متن ها رאمون عبارتموאرد کاربرد و توضیحات الزم پی
 .به دست آورد» غریب אلحدیث«و » غریب אلقرآن«های  تعدאد پرشماری אز منابع אصیل و کتاب

های مؤثر در فهم אحادیث، جستجوی  گیری אز رאیانه در مسیر شناسایی قرینه بهترین شیوه برאی بهره 
 و אطالعات پیرאمون آن در منابع گوناگون ها وری هر حدیث برאی یافتن نقلی محها ها و عبارت وאژه
 . אست

אحادیث مرتبط برאی تشکیل خانوאدۀ دیگر ی گوناگون هر حدیث، شناسایی ها ها و نقل گردآوری نسخه 
آسانی אفزאرهای تحقیقاتی به  אز جمله אقدאماتی אست که با אستفاده אز نرمها   آنبردאری אز حدیث و یاددאشت

 .دهد های بیشتری رא برאی فهم بهتر אحادیث در אختیار محقق قرאر می شود و قرینه אنجام می
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بندی  سنجی و کشف روאبط میان אطالعات طبقه دومین گام در مسیر پردאزش אطالعات، تحلیل، نسبت 
ات کند تا تحلیل درستی אز אطالع ترین عاملی که در אین گام به محقق کمک می مهم. شده אست

رא کشف کند، تیزبینی، تسلط علمی و خالقیت אو ها   آنشده به دست آورد و روאبط پنهان میان بندی طبقه
 .אست

ترین  مهم. ها با نتایج مورد אنتظار אست گیری و مقایسۀ یافته گام نهایی در مرحلۀ پردאزش אطالعات، نتیجه 
אز تمایالت و ها   آنلمی و منطقی، دور بودن بر אصول و قوאعد عها نکته در אین گام منطبق بودن אستنتاج

 .بر אستدالل אستها   آن و אتکای کاملها فرض پیش


