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  دو نصيحت كنمت بشنو و صدگنج ببر

  پويــه ره عيب ماز در عيش درآ  و ب

  

  هارـشكر آن را كه دگر بار رسيدي به ب

  بيخ نيـكي بنشان و ره تحقيق  بجوي
   حافظ

  

  

  فصل اول 
  

  تحقيق چيست؟ 

  

در لغـت بـه معنـاي درسـت كـردن،      .    واژه تحقيق از زبان عربي گرفته شده است      

  . رسيدگي، بررسي، مطالعه، حقيقت و واقعيت استرسيدن، بررسيدن، 

ايـن     .    انسان در طول زندگي خود با مسايل، مشكالت و سؤاالتي روبرو مـي شـود              

چرا؟ چگونه؟ كي؟ . سؤاالت شايد از ابتداي تولد به صورتهاي مختلف بروز مي كنند         

نـسان در   همه اينها انـواع كلمـات اسـتفهامي هـستند كـه ا            . . .  كجا؟ براي چه؟ و     

  . زمانها و مكانهاي مختلف براي بيان سوال خود از آنها استفاده مي كند

   همچنين محيط اطراف وطبيعت پيرامون او، بسياري موضـوعات قابـل بررسـي و     

در خور تعمق دارد، كه به صـورتهاي گونـاگون ذهـن و روح او را مـشغول كـرده و                     
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البته انسانهاي متدبر و . كاش مي كندشايد ماهها و سالها او را وادار به جستجو و كن        

  . اهل فكر و انديشه، بيش از سايرين خود را نيازمند بررسي و جستجو مي دانند

عموماً اهل تفكر و تفحص در رويارويي با طبيعت بيكران با ابهامـات و مـسايل                « 

اصـوالً  . مختلفي برخورد مي كنند كه پاسخ به آنها نياز به غور و بررسي عميق دارد              

ه قول گاليله كتاب ناخوانده طبيعت كه در مقابل انسان قرار دارد ، پايـه و اسـاس                  ب

زيرا كه براي انسان در مواجـه بـا ايـن           . هرگونه تحقيقي را براي او تعيين مي نمايد       

طبيعت بيكران، مسايل و ابهامات مختلفي بوجود مي آيد كه بـراي شـناخت بهتـر                

در حقيقـت   . يـق و همـه جانبـه مـي باشـد          بسياري از آنها نياز به پيگيري هاي عم       

» . كه مسئله تحقيـق را پايـه ريـزي مـي كنـد              بشري است  كنجكاوي هاي همين  

  )17 ، ص1369تاجداري ، (

   بر اين اساس به نظر مي رسد كه انسان در وجود خود داراي مـوهبتي خـدادادي    

ر ، د جـستجو گرانـه خـود       فطـرت  همين انسان با استفاده از    .  است كنجكاويبنام  

بنـابراين تحقيـق و     . مسيري وارد مي شود كه درمعناي كلي به آن علم مي گـوئيم            

  . جستجو يكي از پايه هاي اساسي در پيشرفت علوم محسوب مي شود

دانـشمندان  .    در اصل ، علم بدون تحقيق و بررسي و كنكاش، توسعه پذير نيست   

در سـايه  . . . نـساني و  در علوم مختلف اعم از علوم اجتماعي، اقتصادي ، تجربـي ، ا           

هر قانون بـا پـشتوانه يـك فرآينـد     . تحقيق، توانائي ابراز نظر و طرح قوانين را دارند    

  . پژوهشي قابل دفاع مي باشد و در نهايت به يك اصل، منتهي مي گردد

در هـر پژوهـشي، حقيقتـي كـشف       .    يافتن پاسخ سؤال يعني رسيدن به حقيقـت     

ند علمي، ادبي، تاريخي، فلسفي، اجتماعي و هنـري  مي شود كه اين حقيقت مي توا  

  . باشد

   يك محقق پس از تعريف دقيق سؤال و شناسايي ابعاد گونـاگون آن ، تالشـي را                 

  . آغاز مي كند كه به پاسخ مورد نظر و در واقع به حقيقت موضوع برسد
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   شايد بتوان گفت كه انسان هميشه و در همه حال يك محقق است چـرا كـه در                  

مامي لحظات زندگي، هم بصورت جزئي و هـم كلـي بـدنبال يـافتن پاسـخ بـراي                   ت

او دائم در جريان زندگي و كارهاي روزمره به تحقيـق مـي             . سؤاالت خود مي باشد     

پردازد، سؤال مي كند، بررسي مي كند و با انجام روشهايي، سعي مي كند بـه آنهـا                  

 برسم؟ چگونـه بهتـر اسـت        امروز به چه طريقي به محل كار يا تحصيل        . پاسخ دهد 

مطالب امروز را آماده كنم؟ بهترين مكان براي بررسي اين موضوع كجاست؟ از كجا            

ايـن هـا نمونـه سـؤاالتي        . . . بايد شروع كنم و به كجا برسم؟ چرا اين اتفاق افتاد؟            

از كجـا  . است كه ذهن انسان را در طول زندگي روزمره به خود مـشغول مـي كنـد                

  . . .مي روم؟ چرا آمده ام؟ چگونه آمده ام؟ و آمده ام؟ به كجا 

  :  را چنين تعريف كردتحقيق  بنابراين به صورت كامالً ساده و عمومي مي توان 

 تالش منظم و منطقي كه براي پاسخگويي به يك يا چند سؤال انجام مي               "

را پـژوهش   پس مي توان و چون يافتن پاسخ سؤال يعني كشف حقيقت،       ". گيرد

جستجو و كنكاش منظم و اصولي براي كشف حقيقـت دانـست            "عبـارت از    

 با پاسخ دادن به سؤاالت      ".تجسسي كه به تحريك واقعيتها صورت مي پذيرد       

و در نتيجه كشف حقايق، علم و دانش گسترش پيدا مي كند و مجموعه دانستنيها               

  . و آگاهيهاي بشر توسعه مي يابد

جهان پيرامون و عالم طبيعت بسياري از    با اين ديدگاه مي توان قبول كرد كه در          

نكات و موضوعات هنوز بـراي بـشر ناشـناخته و نـامعلوم اسـت و او تنهـا در سـايه             

تحقيق مي تواند به گوشه اي از اين درياي بيكران سؤاالت پاسـخ داده و حقـايق را          

  .كشف كند

نا گشاده كي گود كانجـا دريـست         هر هوا و ذره اي خود منظريست 

  در درون هرگز نجنبد ايــن گمان  د دري را ديــده بـــانتا نبگشاي

  مرغ اميد و طمع پـــــــران شود  چون گشاده شددري حيران شود
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بعبارت ديگر به هر گونه اقداماتي كه انسان براي كشف قسمتي از مشخصات جهـان        

ما هر روز شاهد طلـوع و غـروب خورشـيد           . انجام مي دهد پژوهش اطالق مي كنيم      

در هيمن اتفاق ساده و كامالً عـادي        .  و از گرما و روشني آن بهره مي جوئيم         هستيم

براي پي بـردن بـه شـكل و مشخـصات زمـين و              . براي ما نكات بسياري نهفته است     

نيـاز بـه بررسـي هـا و         . . . خورشيد و رابطه بين آنها، چگونگي وقـوع ايـن اتفـاق و              

 فرآيند تحقيـق امكـان پـذير        مطالعاتي است، كه مجموعه اين عمليات در قالب يك        

  . است

گاهي اوقات يك محقق سـعي دارد بـه         .  به ميان آمد   سخن از روابط     در اين مثال،    

براي ايـن   . سؤالي پيرامون وجود رابطه بين پديده ها و يا چگونگي روابط پاسخ دهد            

او سعي مي كند با بررسـي پديـده         . منظور نيز نيازمند به مطالعه و تحقيق مي باشد        

نوع رابطه، چگونگي و حتي شدت و ضعف روابط آنها را انـدازه گيـري و گـزارش                  ها  

بررسي روابط بين روشهاي تدريس و نمرات دانش آموزان، بررسي رابطه بـين      . نمايد

هوش و استعداد تحصيلي دانش آموزان با ميزان تحصيالت والـدين، بررسـي رابطـه               

سي رابطـه بـين معـدل فـارغ         بين رنگ در بسته بندي با ميزان فروش محصول، برر         

از جملـه موضـوعات     . . . التحصيلي دانش آمـوزان بـا ميـزان قبـولي در دانـشگاه و               

  . تحقيقي است كه به مطالعه بررسي روابط بين پديده ها مي پردازد

از ديدگاه كرلينجر تحقيق عبارت است از بررسي و مطالعه منظم، كنترل شـده                 « 

ه روابط احتمالي بين پديده هاي طبيعي با ديـدي       و آزمايش قضيه هاي فرضي دربار     

  )45،ص1371دالور،(» . انتقادي

در هــر حــال يــك كــار تحقيقــي فعــاليتي مــنظم، مــدون، برنامــه ريــزي شــده و   

سيستماتيك جهت پاسخ دادن به سؤاالت است و و قتي صحبت از سؤاالت مي شود    

مه پيـدا مـي     است و اين حركت ادا    هدف تحقيق كشف معلومات و قوانين       يعني  
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كند به سمت كشف معلومات ديگر و يافتن امور و باز كردن افقهـايي جديـدتر و در                  

  . توسعه دانش و معلومات بشرينتيجه 
   با توجه به اينكه مفهوم تحقيق در علوم مختلف بطور كلي يكسان اسـت بنـابراين        

 يـك  در هنر نيز مي توان تحقيق را تجسسي منظم، مدون و مستمر دانست كـه بـه          

بنـابراين پـژوهش در زمينـه هنـر،         . سري حقايق در زمينه مربوطه منتهي مي شود       

  . كشف حقيقتهاي موجود در موضوعي خاص در يك شاخه و يا در كل آن مي باشد

  

  : عناوين پاره اي موضوعات پژوهشي در زمينه هنر   

  

 بازتاب باورهاي ديني در نقاشي ايراني .1

 تـا  19زي و تأثير آن بـر نقاشـي قـرن       بررسي ريشه هاي فكري طبيعت گري      .2

 دوران معاصر

 معرفي هنرمندان شاخص عرب  .3

 تصويرسازي عرفاني و خيالي .4

 طراحي جامع گرافيك و گرافيك محيطي جزيره كيش .5

 بررسي قابليتهاي بياني و كنتراست اندازه  . 6

 بررسي عناصر گرافيك در كتيبه هاي معماري اسالمي ايراني  .7

 شي معاصر ايرانبررسي جايگاه زنان در نقا .8

 در جستجوي روشهاي اصيل در نقاشي ايراني .9

 نقاشي ديواري دوره قاجار و معرفي عوامل اساسي و بنيادين در آنها .10

 بررسي نگاره هاي ايراني در موزه توپقاپي سراي استانبول .11

 )هخامنشيان تا ساسانيان( بررسي نقش باورهاي ديني در هنر ايران باستان  .12

 شي درخسرو و شيرين نظامي گنجويبررسي جنبه هاي نماي  .13
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 برشت، و بيگانه سازي در تئاتر .14

 ولياء االهاي نمايشي در شماري از داستانهاي تذكره بررسي جنبه .15

 جايگاه ادبيات در هنر نگارگري در ايران . 16

( بررسي حيوانات و موجودات خيالي و اساطيري در تزئينات آثار هنري                .17

 ) بين النهرين و ايران 

 تخت حوضي و تعزيه(هاي سنتي ايران  مايشفضا در ن .18

 

 

با توجه به مطالبي كه راجع به مفهوم تحقيق مطرح شد و تعـاريفي كـه از تحقيـق                   

  :بعمل آمد، به نظر مي رسد كه سه عامل در يك تحقيق وجود داشته باشد

 . كه بايد مورد تحقيق قرار گيردموضوعي  .1

 . كه براي انجام تحقيق الزم استاطالعاتي  .2

كه براي دست يافتن به اطالعات مورد نظر و تركيب آنها بكـار بـرده               ي  روش .3

 . مي شود

   بنابراين براي هر عمل تحقيقي الزم است، ضمن مشخص كـردن كامـل موضـوع،               

بدنبال اطالعات مورد نياز باشيم و براي همه مراحـل اجرايـي كـار نيـز نيازمنـد بـه            

فـت پاسـخ سـؤاالت بـدون     روشي مشخص و مدون هستيم، تا شناخت حقيقـت و يا   

  . اشتباه و خطا صورت پذيرد

هر چند كه هدف اصلي در تحقيقات، گردآوري اطالعات براي حل يـك مـسئله                 « 

امكان دارد مطالعه اي    . مي باشد، ولي هدفهاي آموزشي نيز ممكن است مدنظر باشد         

 كه در سطح اجتماع انجام مي گيرد توجه مردم را به موضوعي خاص جلب نمـوده و       

چـرا  : مردم سؤال خواهنـد كـرد     (وسيله تحريك ايشان در جهت اقدام همگاني شود         

 بايد دانست كه معمـوالً اينگونـه خودسـنجي هـاي            ) مي پرسيد؟  ااين چيزها را از م    

اجتماعي كه توسط اعضاي جامعه صورت مي پذيرد مي تواند، منجر بـه يـك اقـدام               
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مين اطالعات خيلـي دقيـق يـا    اما چنين خودسنجي هايي قادر به تأ      (اجتماعي شود   

  )2،ص 1363آبرامسون،. ( ») پيچيده نخواهد بود

بررسي راههاي ترغيب مسئوالن براي توجه بـه      «  چند سال پيش تحقيقي پيرامون      

طي مصاحبه هايي كه از مسئولين بعمل آمـد         . اجرا شد » مسائل كودكان و نوجوانان   

الت مطرح شـده در پرسـشنامه       خيلي از آنها اذعان مي كردند كه اين تحقيق و سؤا          

  .ها خود عاملي براي ترغيب آنها براي توجه به مسائل كودكان و نوجوانان است

   بطور كلي از مجموع مباحث ارائه شده مي توان تحقيقـات را بـه سـه نـوع مجـزا                    

  : تقسيم كرد

 .تحقيق براي بيان حقيقت و پاسخ به يك سؤال .1

 )اقيك واقعه يا اتف(تحقيق براي بيان علت  .2

 مختلف در پديده مـورد      " متغيرهاي "تحقيق براي كشف روابط بين     .3

 .بررسي و بيان قوانين و اصول جديد

  

  

  متغير چيست؟

   ويژگيها، شرايط و خـصوصياتي را كـه پژوهـشگر بتوانـد آنهـا را مـشاهده، انـدازه                  

به ما معموالً اعداد و ارقام را       . ناميده مي شود  متغير  گيري، دستكاري و كنترل كند،      

متغيرها اختصاص مي دهيم؛ كه نشان از وجود تغيير و يـا بعبـارت ديگـر تفـاوت از                 

هنگاميكه يـك پژوهـشگر از      . فردي به فرد ديگر و يا حالتي به حالت ديگر مي باشد           

اسـتفاده مـي كنـد قـصد دارد تـا           . . . ابزاري مانند ترازو، دماسنج، متر، فشارسنج و        

  : مثال زير را در نظر بگيريد. م كندنسبت به اندازه گيري متغيرها اقدا

در ايـن    » بررسي ميزان تأثير انجام تكاليف طراحي در پيشرفت نمرات اين درس          « 

  : مثال دو متغير وجود دارد
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  ـ تكاليف طراحي1

  ـ نمرات درس طراحي2

   در واقع در اين طرح پژوهشي، تالش بر اين است تا ميـزان ارتبـاط بـين ايـن دو                    

  . دمتغير سنجيده شو

  :متغيرها انواعي دارند

 ايـن متغيـر عبـارت از ويژگيهـايي اسـت كـه محقـق آنهـا را              :ـ متغير مستقل  1   

  . دستكاري مي كند تا تأثير آن را روي متغيرهاي ديگر بررسي كند

 متغيري است كه با اندازه گيري آن، تأثير متغير مستقل روي            :ـ متغير وابسته  2   

 از دستكاري متغير مستقل، تغييراتـي در متغيـر      بعبارت ديگر . آن مشخص مي شود   

  .وابسته بوجود مي آيد

  .)متغير وابسته در اختيار محقق نيست و او نمي تواند در آن تصرف داشته باشد(

متغيري است كه از كنترل محقـق خـارج اسـت      : ـ متغير ناخواسته يا مزاحم    3   

 كند ولي آنها مـي تواننـد        يعني پژوهشگر كمتر مي تواند آنها را دستكاري يا كنترل         

  . تأثيرات خود را روي روند پژوهش بگذارند

  :    در مثال اخير اسامي متغيرها چنين هستند

  تكاليف طراحي: ـ متغير مستقل1

  نمرات درس طراحي: ـ متغير وابسته2

مانند عدم وقت كافي براي انجام تكاليف، عدم وجـود امكانـات   : ـ متغيرهاي مزاحم  3

  . . . ي هاي خاص خانوادگي و مناسب، گرفتار

   البته بايد توجه داشت كه در برخورد با بعضي از متغيرهـاي مـزاحم، كـه از ديـد                   

پژوهشگر پنهان مي باشند، بايد سعي كرد كه آنها را شناسايي نموده و تا حد امكان                

وجـود متغيرهـاي    . از تأثيرات نامطلوب آنها روي مراحـل پـژوهش جلـوگيري كـرد            
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خواسته از عواملي هستند كه موجب بروز محـدوديتهايي بـراي پـژوهش             مزاحم يا نا  

  : مي شوند؛ بنابراين در اين قسمت اشاره كوتاهي به محدوديتهاي پژوهش مي شود

     

  :محدوديتهاي پژوهشي  

محدوديتهايي هستند كه پژوهـشگر در       :ـ محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر    1   

. گيرد و سپس دربـاره آنهـا تـصميم مـي گيـرد           برنامه كار تحقيقي خود در نظر مي        

تعيين تعداد افراد، تعيين حوزه و دامنه كار تحقيقـي، تعيـين مكـان و زمـان                 : مانند

  . . .اجراي تحقيق، تعيين بودجه تحقيق و 

عوامـل و شـرايطي هـستند كـه         :ـ محدوديتهاي خارج از اختيار پژوهشگر     2

محـدوديت در توانـايي     : مانند. اشدمحقق نمي تواند كنترل خاصي روي آنها داشته ب        

كنترل متغيرها خصوصاً متغيرهاي مزاحم يا ناخواسته، محدوديتهاي خاص ابزاري از    

  .قبيل عدم دقت كافي ابزار تحقيق، عدم وجود وسايل كامالً دقيق و پيشرفته
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  :خود آزمايي 

  : در پايان اين مبحث به سؤاالت زير پاسخ دهيد

  
 . از تحقيق ارائه كنيد يك تعريف .1

 پايه و اساس كار تحقيق چيست؟ .2

 نهايت انجام يك كار تحقيق چيست ؟ .3

 تحقيق در هنر چيست؟ .4

 سه عامل اصلي در يك تحقيق كدامند؟ .5

 سه نوع كلي تحقيقات كدامند؟ .6

 .متغير را تعريف كنيد .7

 .انواع متغيرها را نام ببريد .8

 . محدوديتهاي پژوهش كدامند .9

 را كه در زمينه هنر مي توان تحقيق تعدادي از موضوعاتي  .10

  .      كرد ، به زبان ساده بيان كنيد
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  فصل دوم 

  

  : ويژگي هاي فرآيند تحقيق

  

يك پژوهش علمي ، داراي  : پژوهش امري منظم و سيستماتيك استـ1

قوانين و قواعد خاصي مي باشد؛ كه اين قوانين مي بايست بصورت كامالً 

رعايت مراحل . هش كاملي صورت پذيرديك و نظامدار اجرا شوند تا پژوسيستمات

  .مختلف يك پژوهش و آشنايي با اصول اجرايي اين مراحل الزم و ضروري مي باشد

اگر پژوهش بر پايه اصول منطقي استوار  :پژوهش فعاليتي منطقي استـ 2

مراحل باشد و پژوهشگر ضمن اجراي تحقيق، بررسي هاي منطقي را در تمام 
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تحقيق خصوصاً در بعد آزمايش مد نظر داشته باشد، يقيناً استخراج منطقي از نتايج 

  .خواهد داشت و بنابراين اصول و قوانين بدست آمده نيز منطقي خواهند بود

بطور كلي تحقيق براي منظوري  :تحقيق يك فعاليت هدفدار مي باشدـ 3

حقيقت است انجام مي خاص كه همان رسيدن به پاسخ سؤال و  يا كشف يك 

محقق از نقطه اي بنام طرح موضوع تحقيق كار خود را شروع و نهايتاً به . گيرد

بنابراين تحقيق با هدف خاص . نتيجه گيري كه همان هدف تحقيق است مي رسد

  . صورت مي پذيرد

تحقيق حاصل تفكر انساني است و سبب افزايش معرفت از طريق ـ 4

  .يي مي شوداستداللهاي قياسي و استقرا
  :  در اينجا الزم است پيرامون اين دو نوع استدالل توضيحاتي ارائه شود

 از كليات به يعنيارسطو و پيروانش به اين نوع استدالل :    استدالل قياسي

درفرآيند تحقيق با اين استدالل، پژوهشگر مي بايد . معتقد بودندپي بردن  جزئيات

را در كنار هم قرار دهد و سپس نتيجه گيري كليه واقعيتهاي شناسايي شده موجود 

مقدمه كبري ـ مقدمه صغري ـ : اين نوع استدالل داراي سه مرحله است. كند

  . نتيجه گيري

  :    بعنوان مثال

  . هنر تجلي احساسات و عواطف انساني است: مقدمه كبري: الف

  . نقاشي، هنر است: مقدمه صغري: ب

  .ت و عواطف انساني استنقاشي تجلي احساسا: نتيجه گيري: ج

   در استدالل قياسي وجود مقدمه هاي درست و منطقي حتماً نتيجه گيري 

جمع آوري اطالعات درست و صحيح نيز . منطقي و درستي را در پي خواهند داشت

  . موجب نتيجه گيري درستي خواهد شد
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در اين روش نتايجي كه حاصل مي شوند بسط اطالعات پيشين است و    «

در استدالل . هاي علمي نمي تواند تنها بر اين گونه استداللها استوار باشدپژوهش

قياسي مي توان با ترسيم روابط موجود، روابط جديدي را كشف كرد ولي هرگز نمي 

» .توان ازآن بعنوان منبعي براي توسعه و توليد اطالعات جديد استفاده كرد

  )12،ص1371دالور،(

 بيكن معتقد بود كه براي كشف حقايق بايد فرانسيس: استدالل استقرايي   

مستقيماً به جمع آوري جزئيات پرداخت تا به يك نتيجه گيري كلي دست پيدا 

اتكاء به تجربه و آزمايش . بعبارت ساده تر از جزئيات به كليات مي توان رسيد. كرد

  . و درك واقعيتها، اساس كار اين نوع استدالل مي باشد

  :    بعنوان مثال

نرمندي كه مشاهده شده است داراي روحيه اي حساس و هر ه

بنابراين تمام هنرمندان روحيه اي حساس و لطيف . لطيف است

  .  دارند

   در اين روش ، نتايج با مشاهده نمونه و تعميم به كل ، حاصل مي شوند لذا نمي 

ررسي، توان تمام موارد را بررسي كرد بلكه بايد تعدادي را بعنوان نمونه انتخاب، ب

پژوهشي بنابراين استدالل استقرايي در گروههاي . نتيجه گيري و به كل تعميم داد

  . كوچك قابل اعتماد و مطمئن تر است

   به جهت وجود محدوديتهايي در اين دو روش، از تركيب آن دو، روش كاملتري 

  . بنام روش علمي بدست مي آيد كه در جاي خود بحث خواهد شد

اگر پژوهش با  :يت انتقال پذير و تكرار پذير استتحقيق يك فعال ـ 5

اصول و قوانين منطقي خود اجرا شده و به نتايجي رسيده است، يقيناً ديگران 

از . مجدداً قادر خواهند بود آن را تكرار كرده و نتايج را مورد ارزيابي قرار دهند
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 گرفته آنها را طرفي به جز پژوهشگر ساير افراد نيزمي توانند از نتايج پژوهش بهره

  . بكار گيرند

، از عوامل اصلي در توسعه علوم     تكرار پذير بودن و قابليت انتقال نتايج پژوهش

  . محسوب مي شوند

  

  

  محقق كيست؟  
هر انسان كنجكاو و جستجوگري در نوع خود يك محقق است چرا كه تالش مي    

ده ها به روابط بين آنها كند به نحوي به سؤاالت خاص پاسخ دهد و يا با بررسي پدي

پي ببرد ولي در يك تحقيق علمي يعني پژوهشي منظم و مدون و سيستماتيك، 

فرد محقق سعي مي كند، با برنامه ريزي اصولي و آگاهانه مراحل مختلف تحقيق را 

پي ريزي كرده و از ابتدايي ترين مرحله، شروع و با زمانبندي مشخص به نتيجه 

  . نايل آيد) پاسخ به سؤاالت(گيري 

   نظر به اينكه علم داراي شاخه هاي مختلفي است و افراد انساني در زمينه هاي 

خاصي مي توانند تخصص الزم را داشته باشند، بنابراين الزم است تا محقق در 

زمينه مورد تحقيق داراي دانش و آگاهي كافي باشد تا بتواند نسبت به موضوع 

  .خطا و اشتباه مصون باشداشراف كامل داشته و در نهايت از 

 يك  محقق هنري توانايي اين را دارد كه در زمينه خاص دانش خود، تحقيق كرده 

و در جريان انجام مراحل اصلي و فرعي تحقيق به بررسي زوايا و جوانب گوناگون در 

او با توجه به دانش و آگاهي هاي قبلي خواهد توانست به . همان زمينه بپردازد

اقدام .... نري ، سير تحول انواع هنرها ، بررسي زندگي هنرمندان و تحليل وقايع ه

  .كند
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 به جز داشتن دانش و تخصص در زمينه موضوع تحقيق، يك محقق بايستي به 

اصول و قوانين يك پژوهش علمي آگاهي كامل داشته و بتواند اين اصول را در 

صورت نياز از روشهاي زمينه كار تحقيقاتي بكار گيرد و در هر مرحله از كار، در 

  . مختلف تحقيقاتي و ابزار گوناگون تحقيق استفاده كند

  

  

  : ويژگيهاي پژوهشگر   
 . شناخت و آگاهي كامل و گسترده علمي از موضوع مورد تحقيق .1

 .شناخت و آگاهي كامل از اصول و روشهاي تحقيق علمي .2

 .توانائي در تجزيه و تحليل دقيق يافته ها .3

 .ي نتايج تحقيقتوانائي در بكارگير .4

 .عدم وابستگي و دوري از هرگونه تعصب .5

  . داشتن اخالق تحقيقي و امانتداري اطالعات .6
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  :خود آزمايي

  :در پايان اين مبحث به سؤاالت زير پاسخ دهيد

  

 ويژگيهاي فرآيند تحقيق كدامند؟ .1

 .انواع استدالل را بيان كنيد .2

 . مثال توضيح دهيدسه مرحله استدالل قياسي كدامند؟ با .3

 .استدالل استقرايي چيست ؟ يك مثال در زمينه هنر مطرح كنيد .4

 محقق كيست؟ .5

دو عامل اصلي از ويژگي هاي تحقيق كه بـه توسـعه علـوم كمـك مـي كنـد                     .6

 كدامند؟

  .ويژگيهاي يك پژوهشگر را بيان كنيد .7
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  فصل سوم

  

  : مراحل اصلي تحقيقات
ي علمي بايد يك سلسله عمليات منظم و مرتب، با ترتيبي در انجام پژوهش ها   

اين . كم و بيش ثابت انجام پذيرد تا در آخرين مرحله، نتيجه مطلوب حاصل شود

  : مراحل به شرح زير بيان مي شوند 

 تعريف موضوع تحقيق .1

 بيان فريضه ها .2

 تجربه  .3

 تجزيه و تحليل نتايج تجربه  .4

 كشف يك يا چند قاعده و قانون علمي .5

 محققي وقتي كه مي خواهد در باره موضوع معيني به تحقيق و پژوهش بپردازد، هر

منظور اين . قبل از هر كار بايد به جمع آوري و مطالعه پيشينه تحقيق اقدام كند
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است كه بايد جستجو كندكه درباره موضوع مورد بررسي او تا كنون چه كتابهايي 

.  چه نظريه هايي ابراز شده استنوشته شده يا چه تحقيقاتي صورت گرفته و نيز

اين منابع را تا آنجا كه مي تواند جمع آوري نموده و مورد بررسي و مطالعه قرار 

دانشجويان و محققان مي توانند با مراجعه به مراكز اسناد ، دانشگاهها . دهد

 دست پيدا. .  وكتابخانه ها به فهرستي از كتابها، رساله ها، منابع اسنادي، مقاالت و 

كنند و ضمن بررسي آنها، با اقدامات ديگران در زمينه مورد نظر و همچنين نتايج 

در حال حاضر دسترسي به اين اطالعات از طريق سايتهاي . بدست آمده آشنا شوند

با ورود به بخش اسناد و پايان نامه ها . مختلف رايانه اي به مراتب آسانتر شده است

به عنوان مثال، .  منابع را بدست آوردمي توان اطالعات و فهرست كاملي از

 وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و 1پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران

  . فناوري يكي از اين منابع مي باشد

  

 

  : فوايد مطالعه پيشينه تحقيق

ـ افزايش سطح دانش و آگاهي پژوهشگر در زمينه موضوع مورد 1

  :تحقيق

ق فكري محقق درباره موضوع مورد پژوهش گسترده تر در نتيجه اين مطالعه ، اف

شده و با اشراف و احاطه بيشتري از تمام زوايا و ابعاد به مسئله مورد تحقيق آگاهي 

مي يابد و به تمام تئوريها و نظريه هاي مختلفي كه در آن زمينه بيان شده است 

 ها به محقق اين بررسي ، موقع طرح مسئله و طرح زمينه. دسترسي پيدا مي كند 

  .كمك مؤثري خواهد كرد

                                                 
1
- www.irandoc.ac.ir 
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 براي رسيدن به اين مقصود محقق قبل از شروع پژوهش مي بايست منابع مختلفي 

  :به اين قبيل منابع اشاره مي شود. را بررسي و مطالعه نمايد

  كتابهاي مرتبط با موضوع) الف

  پايان نامه هاي اجرا شده وگزارشات آنها )  ب 

  شده نتايج تحقيقات انجام ) ج 

  برخي سايتهاي اينترنتي علمي ، حرفه اي و معتبر) د 

  مقاالت علمي ارائه شده ) ه 

  )  .....و 

  

ـ امكان بررسي تكنيكها و روشهايي كه محققان  قبلي بكار برده اند و 2

نقد و ارزشيابي آنها و انتخاب بهترين روشها براي مطالعه ، نمونه گيري، 

  :داده جويي و تحليل نتايج

گزارش تحقيقات قبلي در اختيار باشد، محقق براحتي خواهد توانست ضمن وقتي 

بررسي طرحهاي نمونه گيري، منطق هر يك از پژوهشگران را براي انتخاب آن طرح 

مطالعه كرده و از ميان آنها هر كدام را كه از همه صحيح تر و منطقي تر است، 

بلي براي جمع آوري همچنين پرسشنامه هايي را كه محققان ق. انتخاب نمايد

اطالعات تهيه كرده اند مورد بررسي قرار داده و از مقايسه و تلفيق آنها پرسشنامه 

اي پديد آورد كه جامع تمام محسنات پرسشنامه هاي قبلي و فاقد عيوب احتمالي 

نيز اين امكان فراهم مي شود كه روشهاي آماري و آزمونهاي مختلفي كه . آنها باشد

ي آزمودن فرضيه ها و كشف روابط بين متغيرها بكار برده اند محققان قبلي برا

بررسي كرده و در اين مورد نيز با ديد وسيعتري به انتخاب روشهاي تحليل نتايج 

  . بپردازد
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ـ امكان مقايسه نتايج تحقيق خود با تحقيقاتي كه قبالً ديگران انجام 3

  :داده اند

يق خود را با نتايج كار تحقيقات هر پژوهشگري عالقمند است كه نتايج كار تحق

محققان قبلي در شرايط كنوني مقايسه كرده و دريابد كه آيا نتايج تحقيق او، نتايج 

در هر صورت . تحقيقات ديگران را تائيد مي كند يا با آنها اختالف زيادي دارد

همچنين اگر در جريان كار . محقق مي تواند به جستجوي داليل و علتها بپردازد

ه كشف تازه اي رسيده است و دستاورد جديدي كسب نموده است مشخص خود ب

  . گردد

  

  

  : انتخاب موضوع و محدوده تحقيق

هر قدر اين شروع . نقطه شروع فعاليت يك محقق استانتخاب موضوع تحقيق،    

منطقي و اصولي و مطابق با شرايط مربوطه باشد، محقق خواهد توانست هم در 

. يق و همچنين در نتيجه گيري تحقيق موفق باشداجراي مراحل مختلف تحق

بعبارت ديگر انتخاب موضوع تحقيق، ساير مراحل اجرايي يك تحقيق را روشن تر و 

هنگاميكه فردي در موضع يك . دستيابي به نتايج را سريعتر و آسان تر مي كند

محقق مي خواهد نسبت به انجام يك كار تحقيقي اقدام كند بايستي حوزه كاري 

  . د را تعيين كند و در آن محدوده مشخص، موضوع كار خود را تعريف نمايدخو

   البته الزم است تعيين محدوده موضوع تحقيق مطابق با ساليق و تخصصهاي 

به بيان ديگر محقق بايستي محدوده اي را برگزيند كه با عالقه و . محقق باشد

 تحقيق از حواشي و استعداد او مطابقت داشته و قادر باشد در مراحل مختلف

در . جوانب موضوع مطلع بوده و مقدمات، مفاهيم، اصطالحات و اصول آن را بداند

اين صورت است كه پژوهشگر عالقمند به موضوع، با نوعي حس جستجوگرانه و 
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بعنوان مثال اگر يك محقق در . كنكاش مĤبانه به بررسي موضوع خواهد پرداخت

 محدوده نقاشي بپردازد مسلماً اگر وي به اين زمينه هنر قصد دارد به موضوعي در

حوزه عالقمند باشد و نيز در زمينه نقاشي تخصص نظري الزم را داشته باشد بهتر 

  . خواهد توانست به انتخاب موضوع و نهايتاً انجام مراحل تحقيق بپردازد

    محققي كه از دانش و اطالعات الزم يك حوزه پژوهشي بي بهره باشد و يا اينكه

عالقه الزم در او موجود نباشد به تحقيقي خواهد پرداخت كه ضمن سختي و بي 

انگيزگي، پس از صرف وقت و هزينه به نتايجي خواهد رسيد كه قابل اعتماد و 

بنابراين يك محقق هنر با دانشي كه در رشته هاي مختلف . اطمينان نخواهند بود

 داشت و اگر با عالقه و انگيزه الزم هنري دارد توانايي تحقيق در اين مقوله را خواهد

  .نيز توأم باشد بطور قطع نتايج بدست آمده ، بيشتر به واقعيت نزديك خواهد بود

   گستره موضوعات تحقيقي در هنر همانند وسعت خود هنر، وسيع و بي پايان 

است و هر محقق هنرمندي مي تواند اين انگيزه را در خود داشته باشدكه نيازمند 

 آن چيزي است كه مي خواهد بداند و اين احساس نياز براي دانستن، همان دانستن

  .نقطه شروع كنجكاوي است

 معموالً، موضوعات تحقيقي در هنر، بيشتر پيرامون بررسي وضعيت موجود، بررسي 

وضعيت در گذشته، جستجو و كنكاش در شاخه اي خاص و بررسي نقش و اثر 

هدف محقق در اين نوع تحقيقات، . مي باشدمتغيرهايي خاص در موضوع مورد نظر 

. شكافتن و بررسي عميق موردي خاص و معين در محدوده اي مشخص است

همچنين در پاره اي موارد ، بررسي نقش و اثر يك متغير بر متغيرهاي ديگر صورت 

  . مي گيرد

   گاهي اوقات انتخاب موضوع مناسب تحقيق سخت و دشوار مي شود و خصوصاً 

در اين . تازه كار در اين انتخاب دچار سردرگمي و آشفتگي مي گرددپژوهنده 



  23/ روشهاي علمي تحقيق در هنر

هنگام الزمست محقق از تجارب شخصي و همچنين منابع و متون مرتبط با موضوع 

  .تحقيقي استفاده كند

 با در نظر گرفتن عالقه و انگيزه در محقق و نيز وجود اطالعات و دانش كافي در 

وهشگر بايستي به بررسي تجربه هاي شخصي زمينه مورد نظر ، او بعنوان يك پژ

. خود پرداخته و متناسب با تجربيات خود به محدوده اي خاص متمركز گردد

همچنين او مي تواند با مطالعه نوشته ها، مطالب و تحقيقات قبلي، در زمينه مورد 

  .نظر، موضوع پژوهش خود را مشخص كند

ري پيشينه تحقيق، محقق بايد     بعد از انتخاب موضوع و طرح مسئله و جمع آو

اين . مراحل معيني را بطور منظم بپيمايد تا در آخرين مرحله باهداف خود برسد

  :مراحل بشرح زير مطرح مي گردند

  

  :تعريف موضوع تحقيق: مرحله اول
   در اين مرحله، محقق موضوع مورد بررسي خود را بطور محدود و مشخص 

 را بطور 2 »جمعيت هدف« همچنين . ازدمطرح كرده و متغيرها را معين مي س

در حقيقت در همين مرحله اين موضوع را مطرح . جامع و كامل تعريف مي كند

چه حقيقتي است كه بر ما پنهان است و مي خواهم بوسيله اين « مي سازد كه 

در اين مرحله محقق بايد دامنه و وسعت كار  » .تحقيق، از آن آگاهي پيدا كنم

هر .  و معلوم نمايد كه در جستجوي چه اهدافي مي باشدخود را مشخص كند

چه موضوع تحقيق كامل تر، دقيق تر و منظم تري تعريف شودكار پژوهشگر در 

  . مراحل بعدي آسانتر خواهد بود

                                                 
ست كه تحقيق روي آنها صورت مي گيرد و هدف اصلي تحقيق ،  جمعيت هدف مجموعه افراد يا اجزايي ا-1

  .بررسي متغير ها در آن مجموعه است 
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   محققان تازه كار حتي پس از تعيين محدوده پژوهش، در زمينه تدوين و 

يناً موضوع تحقيق بايستي يق. تعريف مسئله پژوهش با مشكل مواجه مي شوند

  .بگونه اي تنظيم شود تا براحتي قابل بررسي و آزمايش باشد

   همانگونه كه مطرح شد براي اين منظور الزم است تا موضوع تحقيق دقيقتر و 

لذا هر قدر موضوع تحقيق داراي دامنه اي محدود باشد و . كامل تر بيان شود

شكل مشخص ، مطرح شود و نيز در انتخاب آن ، يك مورد خاص و يا م

همچنين بطور كامل واضح و روشن تعريف شود، گذر از مراحل بعدي به مراتب 

البته بايد دانست كه موضوع تحقيق نبايد . بهتر و بدون دشواري خواهد بود

  . آنقدر هم جزئي و محدود باشد كه مورد چشم پوشي قرار گيرد

سئله يا موضوع مورد نظر مي    هنگاميكه يك محقق در ابتداي كار به بيان م

پردازد دقيقاً بمانند يك طراح يا نقاش، تركيب كلي كار را ترسيم مي كند تا هم 

در . براي خود و هم ديگران ريز جزئيات و اقدامات آتي، معين و مشخص گردد

اين طراحي اوليه، مسئله بايستي بگونه اي ارائه شود تا متغيرها، مكان، دامنه 

  .  حتي زمان اجرايي آن مطرح گرددپژوهش، چگونگي و

   بطور كلي موضوع پژوهش بايستي بگونه اي تنظيم شود كه حداقل داراي 

  : ويژگيهاي زير باشد

مسأله پژوهش رابطه بين دو يا چند متغير را مورد پرسش قرار ) الف

  :دهد

   در واقع اثر تغييرات در يك متغير چگونه در متغيرهاي ديگر مشاهده مي 

: بعنوان مثال. غالباً براي اين مورد ، از يك جمله سؤالي استفاده مي گرددشود؟ 

آيا مورد الف با مورد ب ارتباط دارد؟ و يا چگونه الف و ب با ج ارتباط پيدا مي 

آيا بين مدرك تحصيلي دانشجويان رشته گرافيك با پيشرفت تحصيلي « كنند؟

درس هندسه نقوش سنتي و آيا بين نمرات « يا » آنان رابطه اي وجود دارد؟



  25/ روشهاي علمي تحقيق در هنر

در اين حالت پژوهشگر بايد يك متغير را » ترسيمات هندسي ارتباط وجود دارد؟

اين ارتباطات بين . دستكاري كند تا اثر آن را روي ساير متغيرها بررسي نمايد

متغيرها و يافتن چگونگي رابطه بين آنها مي تواند نتيجه نهايي يك پژوهش 

  . باشد

 تواند بصورت يك پرسش و قالب استفهامي موضوع پژوهش مي) ب

  : مطرح شود

   هنگامي كه موضوعي بصورت پرسشي مطرح مي شود به بهترين و ساده ترين 

. سؤال كردن، نوعي راه مستقيم و بيان آشكار موضوع است. حالت ارائه مي گردد

  : براي درك بهتر به مثال هاي زير توجه كنيد

 و پيشرفت در رشته گرافيك  پايهحيآيا رابطه اي بين مهارت در طرا –

 وجود دارد؟ 

آيا گذراندن دوره كارورزي موجب افزايش مهارت دانشجويان مي  –

 شود؟ 

با چه روشهايي مي توان ميزان كارايي دانشجويان را در دروس  –

 كارگاهي افزايش داد؟ 

 ادبيات چه جايگاهي در هنر نگارگري ايران دارد؟  –

ه هاي معماري اسالمي ايران چگونه جايگاه عناصر گرافيك در كتيب –

 است؟ 

. . .  سؤالي مانند كجا، كي، چگونه، براي چه، به چه صورت و    استفاده از كلمات

در تعريف موضوعات تحقيقي جهت دهنده هاي خوبي براي كارهاي پژوهشي بوده 

  . و ذهن محقق را مستقيماً به موضوع مورد نظر معطوف مي كنند

د پژوهش در اين مرحله بصورت استفهامي بيان نمي شود بلكه    البته مسئله مور

  . در قالب يك جمله كامالً روشن و واضح و در عين حال دقيق مطرح مي شود
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  : موضوع پژوهش بايد داراي دامنه محدود باشد) ج
   با توجه به اينكه موضوعات هنري داراي دامنه وسيعي هستند لذا محدود كردن 

با عاليق و سليقه ها و نيز مهارتهاي محقق باعث مي شود كه اين دامنه متناسب 

موضوع پژوهش، معين تر شود؛ در اين صورت احتمال موفقيت و عملي بودن آن و 

از طرف ديگر محدود كردن . نيز رسيدن به قواعد و نتايج اصولي بيشتر خواهد بود

 ذهني و موضوع پژوهش، باعث مي شود تا محقق در جريان تحقيق از پراكندگي

موضوعات كلي با توجه به دامنه وسيع تحقيقي، گاهي محقق را . عملي مصون بماند

دچار سردرگمي و حاشيه روي و انحراف از هدف مي نمايند و طبيعتاً نتيجه گيري 

در موضوعات كلي بسيار سخت و شايد در بسياري موارد امري محال و ناشدني 

سيع است و تحقيق در اين رابطه به بعنوان مثال هنر سينما يك موضوع و. است

مطالعه اي بسيار كلي نياز دارد ولي بررسي شاخه اي از اين رشته را مي توان مورد 

  . مطالعه و پژوهش قرار داد

   حتي گاهي اوقات الزم است كه موضوع پژوهش در محدوده زماني خاص و نيز 

 موجب مي شود تا تعيين اين محدوده ها. محدوده مكاني معيني طرح و اجرا شود

بعنوان مثال در . مراحل مختلف تحقيق بر طبق اين مشخصه ها تنظيم و اجرا گردد

 تا 19بررسي ريشه هاي فكري طبيعت گريزي و تأثير آن بر نقاشي قرن « تحقيق 

، تعيين كردن محدوده زماني، محقق را از پرداختن به ساير زمانها »دوران معاصر

  . ستم مطالعه وي مي دهدبازداشته و نظم خاصي به سي

 تحقيق اشاره مي شود و ياد آوري موضوعات كلي   در اين قسمت به تعدادي از 

مي گردد كه براي اجراي آنها حتما نياز به تعيين محدوده زماني و مكاني و بطور 

  : كلي تعيين چارچوب پژوهش مي باشد

 پژوهش در زمينه اهداف آموزش عالي در رشته هاي هنري –



  27/ روشهاي علمي تحقيق در هنر

 نگيزه و عالقه دانشجويان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيليبررسي ا –

بررسي مسائل و مشكالت آموزش رشته هاي مختلف هنري در سطوح  –

 گوناگون 

بررسي تأثير هر يك از موارد درسي رشته هاي هنري در رشد  –

 استعدادهاي هنري دانشجويان

 نحوه ارائه مطالب درسي و ارتباط آن با ميزان يادگيري –

 محتواي دروس دانشگاهي ارزشيابي  –

 بررسي علل افت تحصيلي –

 بررسي رابطه بين نمرات دروس عملي و تئوري –

 مقايسه رشته هاي مختلف تحصيلي هنر در چند كشور –

 بررسي علل عدم گرايش به دروس خاص  –

بررسي ميزان موفقيت فارغ التحصيالن رشته هاي هنر پس از فراغت از  –

 تحصيل

يالن هنر به بازار كار پس از فراغت از بررسي ميزان ورود فارغ التحص –

 تحصيل 

 بررسي چگونگي ارتقاء كارآيي واحدهاي آموزشي هنر –

مطالعه تاريخي رشته اي مختلف هنري در دانشگاهها و مؤسسات  –

 آموزش عالي كشور

 بررسي برنامه هاي درسي رشته هاي هنر –

 نقش باورهاي ديني در هنرهاي مختلف –

 ندان مطالعه و بررسي و معرفي هنرم –

 بررسي روشها و تكنيك هاي هنري –
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  بيان فرضيه ها : مرحله دوم

   در اين مرحله محقق نظر خود را در مورد روابطي كه بين متغيرها حدس مي زند 

البته اين حدس و گمان مبتني بر مطالعات قبلي، بررسي نظريه ها . ، بيان مي كند

گاهي هاي مختلفي كه براي او و تئوريهايي كه در اين زمينه وجود دارد و نيز آ

هر چه دانش و مطالعات محقق در زمينه موضوع مورد . حاصل شده است مي باشد

  . تحقيق وسيعتر باشد فرضيه هاي او معقول تر و منطقي تر خواهد بود

  

 فرضيه چيست؟ 

بطور كلي هر پژوهشگري بايستي متناسب با نتايج احتمالي تحقيق خود، يك يا    

همانگونه كه از معني واژه فرضيه مشخص است، فرضيه .  مطرح كندچند فرضيه را

هنگاميكه محقق، براي تحقيق خود فرضيه مي سازد، يعني . يعني حدس و گمان

قبل از شروع به پژوهش خود ، نتايجي را براي آن حدس مي زند و سپس در پي 

ا فرضيه به محقق كمك مي كند ت. كشف درستي يا نادرستي آنها بر مي آيد

بعبارتي ديگر فرضيه را . پژوهش جهت خاصي بخود بگيرد و از پراكندگي خارج شود

مي توان يك راه حل پيشنهادي براي تحقيق دانست و هر چه قدر اين راه حل 

از طرفي . مناسب و اصولي تنظيم شود، مراحل بعدي تحقيق منطقي تر خواهد بود

  . موضوع تحقيق بستگي داردبيان يك فرضيه مناسب، به چگونگي بيان مسأله يا 

   اين ارتباط اگر بدرستي در نظر گرفته شده و فرضيه هاي منطبق با موضوع 

بعبارت ديگر . تدوين شوند، استخوان بندي و بدنه كار پژوهش محكمتر خواهد بود

در واقع فرضيه يك قانون بررسي نشده . فرضيه، پيش بيني نتيجه تحقيق است

اگر داليل و شواهد . ق، صحت و سقم آن معلوم مي گردداست كه پس از اتمام تحقي
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كافي براي قبول و يا تائيد آن بدست آيد، بصورت قانون علمي در مي آيد و در غير 

هنگاميكه پژوهشگر به تدوين و بيان فرضيه مي پردازد، اين . اينصورت رد مي شود

بهتر بتواند آن عمل موجب مي شود تا مسئله پژوهشي براي او كامالً آشكار شده و 

فرضيه ها باعث مي شوند تا پژوهشگر بتواند بهترين و مناسب ترين . را درك كند

  . روش تحقيق را براي اجراي پژوهش انتخاب نمايد

  

  :ويژگي هاي انتخاب يك فرضيه
ـ فرضيه بايد قابل آزمون باشد يعني محقق بتواند اطالعات الزم براي قبول يا 1   

  . رد آن را فراهم كند

عدم وجود ابهام در فرضيه . ـ فرضيه بايستي ساده، روشن و خالي از ابهام باشد2   

از هر گونه تعبير و تفسير خارج از موضوع جلوگيري خواهد كرد و سمت و سوي 

  . تحقيق مشخص خواهد گرديد

در اين حالت . ـ فرضيه بايد رابطه بين دو يا چند متغير را پيش بيني كند3   

ل بررسي ميزان رابطه و جهت همبستگي بين دو يا چند متغير پژوهشگر بدنبا

  . خواهد بود

محقق حاذق بايستي . ـ فرضيه نبايد به صورت كلي و مركب تدوين شده باشد4   

  . اينگونه فرضيه ها را به چند فرضيه جزئي تبديل كند

يك فرضيه خوب به .  ـ فرضيه بايستي جهت دهنده و هدايت كننده باشد5   

ن محوري اساسي و شاخص، پژوهش را هدايت مي كند و همين موضوع باعث عنوا

  .مي شود تا هدف اصلي تحقيق گم نشود

هر فرضيه اي بايستي .  ـ فرضيه بايد با اصول كلي دانش موجود هماهنگ باشد6   

  . مطابق با اصول و قوانين موجود تدوين گردد و با آنها مغاير نباشد
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  : انواع فرضيه ها

.  در مقابل هر فرضيه آزمايشي، فرضيه معكوس يا مخالف آن نيز طرح مي شود  

همچنين در بررسي متغيرها و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر، فرضيه اي خنثي 

  .نيز قابل طرح استعدم وجود هيچ ارتباط بين دو متغير يعني 

و ب وجود آيا ارتباطي بين دو متغير الف «  وقتي يك مسئله پژوهشي با موضوع 

  : را بررسي مي كنيم سه نوع فرضيه خواهيم داشت» دارد؟ 

 . در صورت افزايش الف، ب نيز افزايش مي يابد .1

 .در صورت افزايش الف، ب كاهش مي يابد .2

 . بين اين دو هيچ رابطه اي وجود ندارد .3

   با داشتن اين فرضيه ها، محقق به بررسي آنها پرداخته و در نهايت چگونگي و يا 

در اين مثال فرضه هاي اول و دوم كه .  ارتباط بين اين متغيرها ثابت مي شودعدم

بيانگر وجود رابطه و همبستگي در متغيرها هستند بعنوان فرضيه هاي تحقيق و 

فرض آخر كه بيانگر عدم وجود رابطه بين متغيرهاست بعنوان فرض پوچ يا فرض 

  . صفر مطرح مي شود

ياتي كه بايستي فرضيه ها داشته باشند به مثال زير    با در نظر گرفتن كليه خصوص

  : توجه كنيد

  

بررسي ارتباط بين رشته تحصيلي دوران متوسطه با :    مسئله پژوهش

پيشرفت تحصيلي دوره كارداني هنرهاي تجسمي دانشجويان اين رشته در 

   87- 88سال تحصيلي 
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ان متوسطه آنان پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه رشته تحصيلي دور: فرضيه اول

  . هنر بوده است، بيشتر است

پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه رشته تحصيلي دوران متوسطه آنان : فرضيه دوم

  . غير از هنر بوده است، بيشتر است

ارتباطي بين رشته تحصيلي دوران متوسطه با پيشرفت تحصيلي : فرضيه سوم

  . دانشجويان در دوره كارداني وجود ندارد

 مثال دو فرض اول را فرضيه هاي تحقيق و فرض آخر را فرضيه صفر مي    در اين

  . گوييم

  

  : مثالي ديگر

بررسي احتمال پيگيري ادامه تحصيل براي دانشجويان :    مسئله پژوهش

در ... دختر و پسر رشته هنرهاي تجسمي در دوره كارشناسي دانشگاه 

    87- 88سال تحصيلي 

ه تحصيل دانشجويان دختر بيش از دانشجويان احتمال پيگيري ادام: فرضيه اول

  . پسر است

احتمال پيگيري ادامه تحصيل دانشجويان دختر كمتر از دانشجويان : فرضيه دوم

  . پسر است

  .احتمال پيگيري ادامه تحصيل براي هر دو گروه يكسان است: فرضيه سوم

 فرض سوم    در اين مثال نيز فرض هاي اول و دوم بعنوان فرضيه هاي تحقيقي و

  . را فرضيه صفر يا پوچ مي دانيم

 هدف يك محقق، آزمايش فرضيه هاست نه اثبات آنها؛ لذا اينكه اگر فرضيه اي رد 

  . يا اثبات شود از ارزش تحقيق كاسته نمي شود
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در بعضي تحقيقات كه داراي يك متغير هستند و هدف پژوهش بررسي : نكته مهم

نمي توان فرضيه ها را با حالتي كه اشاره شد ارتباط بين چند متغير نمي باشد، 

بعبارت ديگر روشهاي آماري يا حالتهاي طرح فرضيه و آزمون آنها مقدور . طرح كرد

در اين گونه موارد بجاي نوشتن و تدوين فرضيه بايستي سؤالهاي تحقيق . نمي باشد

پاسخ داده و محقق بايد بتواند در انتهاي مراحل تحقيق به اين سؤالها . را مطرح كرد

بنابراين در اينگونه تحقيقات به جاي بيان فرضيه ، از . به جمع بندي تحقيق بپردازد

  : براي روشن شدن مطلب مثالي آورده شود. طرح سؤاالت استفاده مي شود

  » در جستجوي روشهاي اصيل در نقاشي ايراني « :    موضوع پژوهش

   است؟ ـ نقاشي ايراني داراي چه ويژگي هايي1   سؤال 

  ـ انواع روشهاي نقاشي ايراني كدامند؟ 2   سؤال 

  ـ منظور از روشهاي اصيل در نقاشي ايراني چيست؟ 3   سؤال 

  ـ روشهاي اصيل در نقاشي ايراني كدامند؟4   سؤال 

  

  : مثالي ديگر

  » بررسي ويژگيهاي گرافيك معاصر« :    موضوع پژوهش

  ـ گرافيك معاصر چيست؟ 1   سؤال 

  ـ ويژگي هاي مشترك آثار گرافيكي كدامند؟2   سؤال 

  ـ ديدگاههاي تعدادي از گرافيستهاي معاصر پيرامون موضوع چيست؟ 3   سؤال 

  ـ پيشگامان گرافيك معاصر چه كساني هستند؟4   سؤال 

   ـ تفاوتها و شباهتهاي گرافيك معاصر و گرافيك گذشته چيست؟ 5   سؤال 

سؤاالت تحقيق مي توانند فصلي از فصول يك بعبارتي كلي تر، پاسخ هر كدام از 

محقق پس از پاسخگويي مفصل و استنادي به هريك از . پروژه پژوهشي باشند
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عه تحقيقي خود را تدوين .سواالت تحقيق و دسته بندي آنها خواهد توانست مجم

  .نمايد

  
  

  

  تجربه : مرحله سوم
ز تعريف موضوع تحقيق پس ا. اين مرحله را با عنوان كلي تجربه مطرح مي كنيم   

و بيان فرضيه ها يا تعيين سؤاالت ويژه تحقيق، بايد اطالعات الزم براي آزمودن 

  . فرضيه ها يا پاسخ هاي سؤاالت فراهم شود

   اين مرحله، قسمت بسيار مهمي از پژوهش محسوب مي شود، چون پژوهشگر 

است از ابزار و وسايل بسته به مورد و با توجه به نوع متغيرها و طبيعت آنها، ممكن 

. گوناگوني براي جمع آوري اطالعات يا سنجش و اندازه گيري متغيرها استفاده كند

استفاده مي . . . محقق گاه از وسايل دقيق سنجش مانند ترازو، متر، حرارت سنج و 

كند و متغيرها را با دقت و در مقايسه هاي مشخص و با واحدهاي شناخته شده مي 

انجام » مستقيم«  حالت مي گوييم عمل سنجش و داده جويي سنجد كه در اين

ولي در بسياري از موارد طبيعت متغيرها به گونه اي است كه اندازه . شده است

گيري مستقيم آنها ميسر نيست و محقق ناچار است به طور غير مستقيم از كميت 

ي ديگري در چنين مواردي از روشها و تكنيكها. و كيفيت آنها، آگاهي پيدا كند

استفاده خواهد كرد، بنابراين مي توان تجربه . . . مانند مشاهده، پرسشنامه، تست و 

را يك واژه عام دانست كه هم به مشاهده اطالق مي شود و هم به مطالعه و 

بعضي از علوم صرفĤً مشاهده اي هستند يعني محقق . سندبرداري و هم به آزمايش

ك پديده مورد بررسي، چاره اي ندارد و نمي جز مشاهده منظم و دقيق و سيستماتي

تواند به ميل خود تغييراتي در متغيرهاي مستقل پديد آورد و اثر آن تغييرات را در 

بعضي از علوم نيز صرفاً آزمايشي هستند؛ يعني ايجاد تغييرات . متغير تابع بسنجد
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از گروه . تدريجي در متغيرها و اندازه گيري اين تغييرات براي محقق ميسر است

. . . اول مي توان نجوم يا ستاره شناسي و از گروه دوم فيزيك و شيمي، كشاورزي و 

  . را نام برد

   در بخش تجربه، محقق با استفاده از ابزار مختلف به بررسي و اندازه گيري رابطه 

بين متغيرها مي پردازد و يا اينكه در صورت وجود سؤاالت ويژه تحقيق به مطالعه و 

بنابراين . ري اطالعات مورد نياز در جهت پاسخگويي به آنها اقدام مي كندجمع آو

در اين مرحله از تحقيق، پژوهشگر متناسب با وضعيت كاري خود، ابزار يا ابزارهايي 

او براي رد يا اثبات فرضيه هاي خود از ابزارهايي چون، . را انتخاب مي كند

استفاده مي كند و همچنين براي . . . پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، واقعه نگاري و 

پاسخ به سؤاالت ويژه تحقيق به بررسي منابع، كتابها، مجالت، اسناد و مدارك مي 

او براي اين منظور به فيش برداري و دسته بندي اطالعات پرداخته و به تك . پردازد

  .تك سؤاالت كه شايد فصول مختلف يك تحقيق باشند، پاسخ مي دهد

  

  

  : پرسشنامه) الف

   يكي از مهمترين ابزاري كه در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد، 

پرسشنامه معمولي ترين ابزاري است كه در جمع آوري اطالعات . پرسشنامه است

براي اين منظور الزم است هدفهاي مورد نظر دسته . مورد استفاده قرار مي گيرد

. ؤاالت پرسشنامه طرح شوند بندي شده و چارچوب مشخص پيدا كنند و سپس س

قبل از شروع ساختن سؤاالت هم الزم است به دو مورد اساسي توجه نمود و در 

  و ديگري  علت طرح سواليكي . ساخت سؤاالت هر دو مورد را مدنظر قرار داد

  . آن است چگونگي ارزشيابي
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مي    تهيه پرسشنامه يك تحقيق علمي، خود قواعدي دارد كه رعايت آنها موجب 

در زير مهمترين قواعد تهيه و . شود، اطالعات بدست آمده دقيق تر و كاملتر باشد

  .اجرا و استخراج نتايج از پرسشنامه تحقيق علمي را مطرح مي سازيم

   هر پرسشنامه تحقيق علمي معموالً از سه بخش مشخص تشكيل مي شود كه 

  : عبارتند از

 مقدمه پرسشنامه .1

 بخش سؤاالت شخصي يا هويتي .2

 بخش سؤاالت هدف  .3

  :در زير هر يك از اين قسمتها، باختصار شرح داده مي شوند

  : ـ مقدمه1   

در اين مقدمه، .  تحقيق علمي ، بايد داراي يك مقدمه كوتاه باشد   هر پرسشنامه

محقق خطاب به مخاطب خود درباره موضوع تحقيق، اهداف و داليل ضرورت و 

هميت آن باختصار سخن خواهد گفت و فايده هاي لزوم انجام تحقيق و نيز فايده و ا

براي . علمي و كاربري و نيز فوايد نظري حاصل از اين تحقيق را بيان خواهد نمود

اينكه پاسخ دهنده با آزادي كامل بتواند نظرات واقعي خود را بيان كند و هيچگونه 

مه ترس، فشار و محدودتي باعث سانسور پاسخها نشود، بهتر اين است پرسشنا

اگر چنين است حتماً اين مطلب . تحقيق بدون درخواست نام از مخاطب ، تهيه شود

بايد در مقدمه آورده شود مثالً مي توان با جمله اي نظير جمله زير بي نام بودن 

  : پرسشنامه را تصريح كرد

براي اينكه شما پاسخ دهنده عزيز هيچگونه محدوديتي نداشته باشيد و بتوانيد « 

لطفاً از . ظرات واقعي خود را بيان كنيد پرسشنامه را بدون نام تهيه كرده ايمآزادانه ن

  ». نوشتن نام و نشان خود خودداري كنيد
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   بعضي مواقع ضرورت ايجاب مي كند كه نام پاسخ دهنده را بدانيم در اينصورت با 

ي اطمينان دادن به پاسخ دهنده مبني بر اينكه اطالعات وي محرمانه خواهد بود م

همچنين اگر براي پاسخ دادن به سؤاالت . توان نام و مشخصات او را دريافت كرد

پرسشنامه، تذكر يا راهنمايي خاصي الزم است مي توان در مقدمه اشاره كوتاهي به 

  . آن كرد

  : ـ سؤاالت هويتي2   
در اين بخش سؤاالتي درباره خصوصيات و ويژگيهاي مخاطب پرسيده مي شود؛    

ت ارتباط زيادي با موضوع تحقيق، اهداف و فرضيه ها ندارد بلكه بيشتر اين سؤاال

براي شناخت جامعه هدف و يا نمونه مورد نظر بعنوان مالكهاي تفكيك و مقايسه 

سؤاالت اين بخش مي توانند در اكثر پرسشنامه ها كم . مورد استفاده قرار مي گيرد

ضعيت تاهل، ميزان سؤاالتي پيرامون سن، جنس، و. و بيش يكسان باشند

  . از اين قبيل مي باشند. . . تحصيالت، محل تولد، محل زندگي و 

  

  

  : ـ سؤاالت هدف3   
اين بخش مهمترين و اساسي ترين قسمت پرسشنامه است كه معموالً متجاوز از    

سؤاالت اين بخش در ارتباط تنگاتنگ با . حجم پرسشنامه را شامل مي شود80%

با بررسي پاسخ هاي . اف ، فرضيه ها و سواالت تحقيق هستندمتغيرها، موضوع، اهد

اين سؤاالت از يك سو دانش و آگاهي خود را درباره كميت و كيفيت متغيرهاي 

مورد بررسي در جامعه افزايش مي دهيم، و از سوي ديگر اطالعات مورد نياز براي 

  . آزمون فرضيه ها را نيز فراهم مي كنيم
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  :  شنامه   انواع سؤاالت پرس
بطور كلي سؤاالت پرسشنامه تحقيق علمي را مي توان به دو دسته مهم تقسيم    

  :كرد

  ): تشريحي(سؤاالت باز يا گسترده پاسخ ) الف
   طرح اينگونه سؤاالت آسان است و نياز به تخصص خاصي ندارد و پاسخ دهنده  

پاسخ را بدون نيز در ارائه جواب تا حدود زيادي آزادي عمل دارد و مي تواند 

اينگونه سؤاالت عمق مطالب را بهتر و بيشتر مي . هيچگونه محدوديتي ارائه كند

كاوند و ما را به دقايق نظرات پاسخ دهنده درباره موضوع مورد پرسش آگاه مي 

البته استخراج نتايج اين نوع سؤاالت سخت و دشوار است چرا كه تبديل . كنند

  : بعنوان مثال به سؤال زير توجه كنيد. پاسخ ها به كميت مشكل مي باشد

     چرا به تحصيل در رشته گرافيك عالقمند هستيد؟ 

   پاسخ به اين سؤال، بسياري از مسايل دروني و هنري پاسخ دهنده را روشن 

مخاطب، توضيحات مفصلي خواهد داد كه ما را به علتهاي موضوع . خواهد ساخت

ولي زماني كه همين سؤاالت . واهد ساختهدايت كرده و جزئيات مسئله را آشكار خ

را از افراد مختلف كرده باشيم و بخواهيم جمع بندي خاص از پاسخ ها بدست آوريم 

و نهايتاً آنها را به هم ارتباط داده و به نتيجه خاص برسيم و يا بخواهيم پاسخها را 

  . به كميت تبديل نماييم، با مشكل بسيار بزرگي مواجه خواهيم شد

  

  ): چندگزينه اي(االت محدود يا بسته پاسخ سؤ) ب

  :    اين نوع سؤاالت انواع مختلفي دارند كه مهمترين آنها عبارتند از

اين سؤاالت براي مواردي بكار مي رود كه پاسخ از دو : ـ سؤاالت بلي، خير1

  :مانند. حالت بيشتر نباشد
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  خيرآيا فكر مي كنيد هنر يك پديده ذاتي است؟  بلي            –

  

 در اين گونه سؤاالت، پاسخ دهنده، گزينه اي را انتخاب : ـ سؤاالت انتخابي2

  : مانند. مي كند كه بيشتر از ساير گزينه ها با نظر او مطابقت دارد

 در كدام رشته هنري استعداد داريد؟  –

  ا        سينما         ساير هنره    نقاشي        گرافيك        هنرهاي نمايشي 

  

در اين نوع سؤاالت، پاسخ دهنده، بايستي گزينه هاي : ـ سؤاالت ترتيبي3

  : مانند. رتبه بندي كند. . . مطرح شده را به ترتيب اهميتي كه قايل است از يك تا 

 به نظر شما در طراحي ، ترتيب اهميت عوامل زير چگونه است؟  –

              تركيب بندي      )               سايه و روشن(نور 

  توازن          تعادل               پرسپكتيو

  

در اين نوع از سؤاالت، محقق مي تواند اهميت يك : ـ سؤاالت چند ارزشي4 

  : مانند. عامل معيني را، مستقل از ساير عوامل بررسي كند

 : در طول روز چه مقدار از وقت خود را به طراحي اختصاص مي دهيد –

            زياد          تاحدودي            كم         خيلي كم  خيلي زياد

  

اگر تعداد فاكتورهاي مورد بررسي آنقدر زياد باشد كه : سؤاالت وزني ـ 5

نتوان از سؤاالت ترتيبي استفاده كرد مي توان با نمره دادن به گزينه ها آن ها را 

  : مانند. رتبه بندي و ارزشگذاري كرد

ارائه مي شود با توجه ) نقاشي(هاي انتخاب يك اثر هنري در زير معيار –

 .  نمره گذاري كنيد20به اهميتي كه به هر كدام قائل هستيد از صفر تا 
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  تركيب بندي          تعادل        رنگ          نور            پرسپكتيو       

  يك              ابزار    سبك كار          توازن         عمق        تكن

  

در مواردي كه مقايسه دو به دوي فاكتورهاي مختلف :  ـ سؤاالت مقايسه اي6

، مورد نظر باشد و بخواهيم هر عامل را در ارتباط با بقيه عوامل ارزشيابي كنيم از 

  : مانند. اين سؤاالت استفاده مي كنيم

ارائه ) قاشين(در تركيبات دوتايي زير سه عامل انتخاب يك اثر هنري  –

 . مي شود در هر مورد يك عامل را بر عامل ديگر ترجيح دهيد

  ـ تكنيك ـ سبك كار ـ ابزار 

   سبك كار> تكنيك 

  ابزار  < تكنيك

   ابزار> سبك كار 

زماني از اين نوع سؤاالت استفاده مي شود كه : ـ سؤاالت چك ليست7

 اين سؤاالت بصورت .فرصت محدود بوده و بخواهيم بصورت فوري به نتايج برسيم

پاسخ دهنده، هر گزينه را كه مطابق ، وضعيت و يا . جمله هاي ساده بيان مي شود

  : مانند. نظر او باشد، انتخاب مي كند

 . هر كدام از گزينه ها را كه مطابق با وضعيت شماست عالمت بزنيد –

  ( ) نقاشي را دوست دارم ) الف

  ) ×(بيشتر اوقات به تئاتر مي روم ) ب

  ( ) گاهي اوقات شعر مي گويم ) ج

  ( ) از بكار بردن رنگ آبي لذت مي برم ) د

  ) . . . ه
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  : مصاحبه) ب 
از ابزارهاي ديگري كه براي جمع آوري اطالعات بكار برده مي شود، مصاحبه     

در مصاحبه كه يك نوع گفتگوي رودرو و بي واسطه مي باشد، مصاحبه كننده . است

اد يك  نوعي رابطه خاص، به تبادل افكار و عقايد مي و مصاحبه شونده با ايج

همه ما وقتي سؤالي را بصورت گفتاري طرح  مي كنيم و انتظار پاسخي . پردازند

بطور كلي ارائه سؤال بصورت . كامل داريم، در واقع يك نوع مصاحبه انجام داده ايم

  . شفاهي و گرفتن پاسخ به همان صورت، اساس كار مصاحبه مي باشد

  مصاحبه اين امكان را فراهم مي كند تا موضوعات مختلف و حتي پيچيده مورد  

در . بررسي قرار گرفته و علل و عوامل بوجود آورنده مسايل بدرستي، شناسايي شوند

مصاحبه مي توان حاالت روحي و رواني افراد را مشاهده كرده و از نوع گويش و 

ود اين حالت، اين ابزار را بصورت وج. گفتار فرد به نكات مؤثري دست پيدا كرد

همچنين وجود يك رابطه عاطفي و احساسي بين . منحصر به فرد مطرح مي كند

مصاحبه كننده و مصاحبه شونده باعث مي شود تا روش مصاحبه براي جمع آوري 

  .اطالعات ، بي نظير باشد

   

  : روش اجراي مصاحبه   
.  ابتدا ، هدفمند و منطقي اقدام كردبطور كلي براي انجام عمل مصاحبه بايد از    

بدين صورت كه بايد هدفهاي مورد نظر را از قبل پيش بيني كرده و مطابق با 

نوع سؤاالت ، شرايط . اهداف مربوطه ، سؤاالت و چگونگي مصاحبه را تنظيم نمود

. مصاحبه ، فضاي مصاحبه و حاالت روحي و جسمي هر دو طرف در مصاحبه مؤثرند

زم است تا تمامي شرايط و امكانات مورد بررسي قرار گرفته و مطابق با بنابراين ال

  . اهداف اقدام شود
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   دكتر علي دالور در كتاب روشهاي تحقق در روانشناسي و علوم تربيتي روشهاي 

  : انجام مصاحبه را به سه صورت مشخص مي كند

  ـ  مصاحبه كامالً هدايت شده 1

  ـ مصاحبه پاره هدايت شده 2

  احبه غير هدايت شدهـ مص3

در مصاحبه از نوع كامالً هدايت شده سؤاالت بگونه اي طرح شده اند كه پاسخ    

هاي مصاحبه شونده تا حد زيادي، براي دستيابي به اطالعات عميق تري پيگيري 

بعبارت ديگر هدف از مصاحبه و به تبع آن نوع طراحي سؤاالت، بصورتي . نمي شوند

گاهي . براي رسيدن به موضوعي مشخص مي باشنداست كه در جهت خاصي و 

اوقات مصاحبه كننده كارش را با روش كامالً هدايت شده شروع و به مصاحبه پاره 

يعني پس از چند سؤال كامالً هدايت شده ، سؤاالت عميق تر . هدايت شده مي رسد

ري جايگاه ادبيات در هنر نگارگ« در يك تحقيق هنري نظير . را نيز مطرح مي كند

، هنگامي كه از ابزار مصاحبه براي جمع آوري اطالعات استفاده مي شود، و  »ايران

از يك استاد دانشگاه مصاحبه بعمل مي آيد، ابتدا سؤاالتي از نوع كامالً هدايت شده 

طرح مي . . . مانند مشخصات، نام دانشگاه، تخصص، ميزان مطالعات و تحصيالت و 

نظر شما راجع به هنر « : ع پاره هدايت شده مانندشود و سپس سؤاالت ديگري از نو

شما فكر مي كنيد ميزان تأثيرپذيري هنر « و يا » نگارگري در ايران چيست؟ 

به نظر شما تأثيرپذيري اين دو مقوله « و يا » نگارگري از ادبيات تا چه اندازه است؟

ده، به در هر حال سؤاالت كامالً هدايت ش. مطرح مي شود» از هم چگونه است؟

سمت سؤاالت پاره هدايت شده سوق داده مي شوند و در واقع به بطن و درون 

  . اصلي موضوع، پرداخته مي شود

    در مصاحبه از نوع غيرهدايت شده هيچ نوع راهنماي مشخص و از قبل تعيين 

يشتر در اين روش در تحقيقات هنري به ندرت كابرد داشته و ب. شده اي وجود ندارد
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و زمانيكه بيان مطلب يا مشكل . روانشناسي باليني و روانكاوي استفاده مي شود

براي مصاحبه شونده بصورت مستقيم دشوار است از اين نوع مصاحبه كمك گرفته 

  . مي شود

   مصاحبه گر براي ثبت اطالعات از يادداشت برداري و نيز ضبط صوت استفاده مي 

صوت و در كنار آن، يادداشت برداري از نكات خاصي كه كند البته استفاده از ضبط 

. به ذهن مصاحبه گر در حين مصاحبه خطور مي كند، بهترين روش مي تواند باشد

در اين حالت با اطمينان از اينكه كل صحبت روي نوار ضبط مي شود و امكان 

ين بازشنوايي آن وجود دارد، مصاحبه كننده به دقت به صحبتها گوش داده و در ح

مصاحبه نكات مهم و يا سؤاالتي كه قابل طرح خواهند بود را يادداشت مي كند و 

  . در فرصت مناسب آنها را مطرح مي نمايد

  

  

  

  :مشاهده ) ج

   ما در طول زندگي روزمره خود هميشه و در همه حال شاهد وقوع پديده ها و 

توجه به آنها ولي چون برنامه منظم و مدوني براي مشاهده و . اتفاقاتي هستيم

هنگاميكه به طور كامالً حساب شده و از روي . نداريم لذا از كنار آنها مي گذريم

هدف و قصد خاصي متوجه پديده يا اتفاقي مي شويم و سعي داريم ، آنچه را كه 

مي بينيم ثبت و ضبط كرده و بعنوان يك مرجع اطالعاتي استفاده كنيم، عمل 

مشاهده ثبت و ضبط « اقع چنين مي توان گفت كهدر و. مشاهده را انجام داده ايم

يك محقق در » .دقيق و حساب شده و از روي آگاهي وقايع ، در حين وقوع آنهاست

زمينه هنر، وقتي كه شاهد چگونگي به تصوير كشيده شدن يك تابلوي هنري 

توسط يك نقاش است و يا يك پوستر گرافيكي توسط يك گرافيست؛ عمل مشاهده 
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 دهد و اطالعات مورد نياز را يادداشت مي كند و يا تصاوير الزم را ثبت را انجام مي

  . مي كند

   درست بمانند يك خبرنگار كه از وقوع يك حادثه در لحظه وقوع تصوير برداري و 

ما بارها اين . يا يادداشت برداري مي كند و تمامي اتفاقات مربوطه را ثبت ميكند

در واقع » شنيدن كي بود مانند ديدن  « ضرب المثل معروف را شنيده ايم كه

ديدن جوانب مختلف يك موضوع تحقيقي، بمراتب دقيقتر و مستندتر از شنيدن 

موقع ديدن، تمامي اتفاق توسط محقق ثبت مي شود و محقق مي .  واقعه مي باشد

تواند آنها را آنگونه كه نياز دارد به ثبت رساند ولي وقتي كه آن اتفاق توسط يك نفر 

گر تعريف مي شود، طبيعتاً جمع آوري اطالعات از اين طريق متفاوت و از جهاتي دي

البته استفاده از روش مشاهده در . براي محقق كامل تر و دقيق تر نخواهد بود

تمامي موارد امكان پذير نيست و محقق مجبور است از روشهاي ديگر براي جمع 

  . آوري اطالعات استفاده كند

:  مشاهده، محقق بايستي توجه داشته باشد كه عواملي نظير   در تمامي مراحل

خواسته ها و تمايالت دروني، خصوصيات فردي او، عوامل خارجي يا محيطي و 

شرايط خاص تحقيق و نيز ميزان دانش و سطح آگاهي او در چگونگي انجام 

در هر حال چون انجام روش مشاهده همانند روش . مشاهده تأثيرگذار مي باشد

به، با نگارش وقايع همراه است لذا طرز يادداشت برداري و چگونگي نگارش مصاح

در صورت عدم توانايي كافي محقق در . ادبي وقايع از اهميت بسزايي برخوردار است

نگارش، جمع آوري اطالعات و نهايتاً تجزيه و تحليل و يا نتيجه گيري از آنها با 

  . مشكل همراه خواهد شد

وقايع بايستي به زمان، مكان و شرايط وقوع حادثه، اتفاق و يا     همچنين در ثبت 

بنابراين بهتر اين است كه يك . پديده اشاره كرد و كليه جوانب را يادداشت نمود

محقق براي ثبت مشاهدات از فرم خاصي كه در آن به زمان، مكان و موضوع و 
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وري كليه اطالعات از تا پس از جمع آ. درج گرديده استفاده كند. . . شرايط وقوع و 

  . طرق گوناگون در جرگه ساير اطالعات قابل طرح باشد

    بعنوان مثال يك محقق سعي دارد در يك پروژه تحقيقي مراحل چگونگي انتشار 

او در كنار استفاده از ابزار مطالعه و . يك مجله يا كتاب را مورد بررسي قرار دهد

بدين صورت كه با مراجعه به هيأت . كندمصاحبه مي تواند از مشاهده نيز استفاده 

تحريريه و نيز مركز چاپ، كليه مراحل مختلف چاپ يك مجله و يا كتاب را از 

نزديك مشاهده كرده و آنها را بطريق كامالً منظم ثبت كند و نهايتاً مشاهدات خود 

عكس برداري از مشاهدات نيز به . را در قالب يك گزارش مشاهده اي مطرح نمايد

  . خود در ارائه مطالب بسيار اهميت دارندنوبه

  

  :مطالعه اسناد و مدارك ) د
يكي از مهمترين مكانهاي جمع آوري اطالعات، كتابخانه و مراكز اسناد و مدارك     

همانگونه كه در قسمت مربوط به مطالعه پيشينه تحقيق مطرح گرديد، . مي باشد

ع كند الزم است كه مطالعاتي هر محقق قبل از اينكه بخواهد تحقيق خود را شرو

پيرامون سوابق تحقيق خود داشته باشد كه در اين حالت نيازمند مراجعه به 

همچنين در صورت شروع تحقيق، او . كتابخانه و يا مراكز اسناد و مدارك خواهد بود

ناچار به كتاب، مجله، روزنامه، پايان نامه، اسناد مختلف و مدارك معتبر، نياز خواهد 

خصوصاً در . كه بتواند مستندات و حواشي كار تحقيق خود را تنظيم نمايدداشت، 

تحقيقاتي كه بيشتر جنبه تاريخي دارند استفاده از مراجع ياد شده اجتناب ناپذير 

بنابراين الزم است كه يك محقق آشنايي كافي به چگونگي استفاده از . است

 را بطور اصولي و مرتب دسته كتابخانه داشته باشد، تا بتواند شيوه مطالعاتي خود

  . بندي نمايد
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  : نحوه چيدن كتابها در كتابخانه
  : معموالً كتابخانه ها به دو گروه مختلف تقسيم مي گردند « 

 Traditional Libraries   كتابخانه هاي سنتي .1

   Free Librariesكتابخانه هاي آزاد  .2

 ورود به محوطه كتابها را در كتابخانه هاي سنتي، هيچكس به جز كتابداران، حق  

در حاليكه در كتابخانه هاي آزاد هر فردي مي تواند به محوطه كتابها برود و . ندارند

البته وجود كتابداران مجرب و ورزيده در . كتاب مورد عالقه خود را شخصاً پيدا كند

اما . تسريع امر جمع آوري اطالعات، به محقق ، كمكهاي شاياني عرضه مي دارند

 محقق از شيوه چيدن كتابها در كتابخانه ، صرف نظر از اين كه خود دانشي گاهي

است كه محقق بايد از آن برخوردار باشد، در او حس خودكفايي را نيز تقويت مي 

در كتابخانه هاي سنتي، . كند و از اتالف وقت در جمع آوري اطالعات مي كاهد

گونه كتابخانه ها اين آگاهي، محقق به اين آگاهي نياز كمتري دارد، زيرا در اين

خاص كتابداران است در صورتيكه در كتابخانه هاي آزاد كه محقق ناچار است 

شخصاً به دنبال كتاب مورد نظر در محوطه كتابها به جستجو بپردازد بايد از نوع 

البته در كتابخانه هاي آزاد نيز . چيدن كتابها در قفسه ها آگاهي كامل داشته باشد 

 براي يافتن كتابي نياز به كتابدار داشته باشد ،كتابدار او را دريافتن كتاب اگر فردي

  .مورد نظر ياري خواهد كرد

  . سبك و شيوه چيدن كتابها در كتابخانه ها به گونه هاي مختلفي صورت مي گيرد

  ) بزرگي و كوچكي كتابها( چيدن بر اساس اندازه  .1

 سنده و مترجم چيدن بر اساس حروف الفباي نام كتاب يا نوي .2

 چيدن بر اساس شيوه اعشاري يا دهدهي ديويي .3

در اين . سومين شيوه، متداولترين و صحيح ترين شيوه كتابداري در دنياست   

كالس يا « روش، تمام آگاهيها و دانش هاي بشري را به ده بخش اصلي به نام 
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جزء تقسيم و هر يك از اين طبقه ها را به ده قسمت و هر قسمت را به ده » طبقه 

كرده اند و براي هر طبقه و همچنين هر جزء از هر قسمت شماره هاي ويژه اي در 

معموالً تمام مشخصات اين تقسيم بندي و شماره هاي هر يك از . نظر گرفته اند

آنها را بر تابلوي بزرگي مي نويسند و در محلي قبل از ورود به محوطه كتابها قرار 

 قبل از ورود با مطالعه تابلو، كتاب مورد نظر را تا محققان بتوانند. مي دهند

  . شناسايي كنند

    طريق ديگري كه در جستجو و يافتن كتاب موردنظر وجود دارد استفاده از 

در . كارت و يا برگ شناسايي كتاب است كه معموالً در اكثر كتابخانه ها وجود دارد

و شيوه چيدن آن در كتابخانه اين كارتها نام كتاب، نويسنده يا مترجم، نام موضوع 

  : اين طبقه بندي معموالً به صورتهاي زير انجام مي گيد. نوشته شده است

 طبقه بندي بر حسب موضوع كتاب  .1

 طبقه بندي بر حسب نام كتاب .2

 طبقه بندي بر حسب نام نويسنده يا مترجم .3

 .   در همه اين روشها كارتها بر حسب حروف الفبا تنظيم و نگهداري مي شوند

محقق با دنبال كردن يكي از سه شيوه بر حسب نوع اطالعات موجود، مشخصات 

نادري و سيف (»  .كتاب مورد نظر را شناسايي و آن را از كتابخانه دريافت مي كند

  )187-189،ص1369نراقي،

  

  : استفاده از رايانه) ه

 بدين.    در سال هاي اخير ثبت كتابها بصورت رايانه اي نيز صورت مي گيرد

صورت كه محقق با وارد كردن موضوع، نام نويسنده، نام كتاب و يا هر اطالعات 

ديگر توانايي جستجو در كتابخانه را پيدا كرده است و رايانه در كمترين زمان ممكن 

همچنين با وارد . كتاب مورد نظر را شناسايي كرده و در اختيار محقق قرار مي دهد
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 فهرست كردن كليه كتابهاي موجود در كردن موضوع تحقيق، رايانه توانايي

  . كتابخانه پيرامون موضوع موردنظر را دارد

   بجز كتابخانه ها، مراكز مختلف اسناد و مدارك معتبر علمي نيز محققان را در 

اين مراكز قادر هستند هر نوع اطالعاتي اعم از . جمع آوري اطالعات كمك مي كنند

را در . . . ته ها تصاوير، سندهاي تاريخي و رساله ها و پايان نامه ها، دست نوش

همچنين مراجعه به روزنامه، مجالت، سالنامه ها، ماهنامه . اختيار محقق قرار دهند

نيز حاوي مقاالت و اطالعاتي پيرامون موضوعات مختلف تحقيقاتي است . . . ها و 

  . كه توانايي، محققان را  در جمع آوري اطالعات، افزايش مي دهند

ر اكثر دانشگاهها و مراكز معتبر علمي و پژوهشي، سايتهاي مختلف اطالع    د

رساني دارند كه با مراجعه به اين سايتها و جستجو در بايگاني و كتابخانه آنها مي 

  . توان به كتابها و اسناد و مدارك مورد نياز دست پيدا كرد

رد استفاده قـرار    در حال حاضر اينترنت نيز به عنوان يكي از ابزارهاي تحقيق مو           

اينترنت چيست و چه استفاده هايي مي توان از ايـن ابـزار گـسترده بعمـل                 . ميگيرد

  .آورد ؟ ، از جمله سوالهايي است كه در اين قسمت به آنها پرداخته مي شود

  

  اينترنت چيست؟
 اينترنت يك سيستم عظيم و جهاني متشكل از انسان ، اطالعات و رايانه است               «

 پيچيدگي و تفاوت افكار ، ايده ها و اهداف آنها ، اطالعات با ساختارها               انسان با تمام  .

و فرمتهاي مختلف ، رايانه با تنوع تكنولوژي ، سيستمهاي عامل و پروتكلهاي مـورد               

  .استفاده در آن 

كه هيچكس نمي تواند ادعا كند تمام و يـا           ر بزرگ و گسترده است    داينترنت آنق 

شـروع ايـن شـبكه عظـيم بـه سـابقه            . ناسـد حتي بخش مشخـصي از آن را مـي ش         
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هدف اين پروژه اتصال چند رايانـه بـا         .  بر مي گردد   ARPANETي به نام    يپروژها

  . ظامي ودولتي در آمريكا بوده استفاصله زياد از يكديگر به منظور تبادل اطالعات ن

 كاربردهاي ديگـري    افته و  آغاز و به تدريج توسعه ي      1968سال  اين اتفاق مهم از     

بكه از زماني مرحله گـسترش جهـاني را شـروع نمـود كـه اهـداف                 اين ش . دا كرد پي

  .تجاري در آن ظهور كرد

 Internet workingكلمه اينترنت از
شبكه اينترنت شـبيه  .  گرفته شده است3

از شبكه هاي كوچكتر و محلي تشكيل شده و بـا           . شبكه پستي يا شبكه تلفن است       

تفاوت اينترنت با شـبكه     .  جهاني ايجاد مي شود    اتصال آنها به هم ، يك شبكه عظيم       

  .هاي پست و تلفن در پيچيدگي و سرعت عمل آن است

در واقع اينترنت صرفا يك شبكه رايانه يـا حتـي گروهـي از شـبكه هـاي رايانـه             

رايانـه وسـيله اي بـراي انتقـال و       بهتر است بگوييم در اينترنت ، شبكه هاي       . نيست

ا و عجيب آن در خود اطالعات و انـسانهايي اسـت كـه       بعد زيب . تبادل اطالعات است  

  .در سرتاسر جهان و از طريق اين شبكه عظيم مشغول كار هستند

بهترين تعريف براي اينترنت اين است كه بگوييم اينترنت اجتماع انسانها با ايده             

انسانها با استفاده از پـست الكترونيـك در ايـن شـبكه جهـاني               . هاي متفاوت است    

نامـه هـا بـا سـرعت زيـاد در           . ه ارسال و دريافت نامه و اطالعات مي كنند        مبادرت ب 

 از اطالعات و افكار و خدمات يكديگر مطلع         webبا مشاهده صفحات    . گردش است   

  .ميشوند

ارتبـاط آزاد   . اينترنت فراتر از يك شبكه عظيم رايانه اي يا اطالع رسـاني اسـت               

نجا نقش ابـزاري دارنـد ، چـرا كـه بـا ايـن           رايانه ها در اي   . ومتنوع بين انسانها است     

وسيله مي توان اطالعات را از يك نقطه به نقطه ديگر ارسال و يا برنامـه هـاي نـرم                     

  .افزاري را براي دسترسي به اطالعات آنها اجرا نمود

                                                 
3
  -Advanced Research Projects Agency Network 
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. اطالعات هم مهم است ، چرا كه با عث خالقيت و اصوال انگيزه ارتباط مي شـود              

اينترنت يك نمايشگاه و كتابخانه     . ان در اين شبكه است      اما از همه مهمتر نقش انس     

هر كس در هر زمان كه بخواهد مي تواند بـه آن دسترسـي داشـته و                 . جهاني است   

هيچ سـازماني   . هيچكس اينترنت را اجرا و يا در آن رهبري نمي كند          . تعطيلي ندارد 

ي بـراي ورود  در اينجـا هـيچ محـدوديت   . هم به تنهايي هزينه هاي آن را نمي پردازد   

  )11-12،ص1379زرگر، ( ».افراد جديد وجود ندارد

 اينترنت يك ساختار بي پايان ، عملي ، آزاد و غير قابل محدود كـردن      «بنابراين  

اما موضوعاتي هستند كـه پـيش از اينكـه بخواهيـد وارد ايـن فـضاي خـالي                   . است  

 اهميت را دارد زمان     ديجيتالي بشويد بايد مورد توجه قرار بگيرند ، آنچه كه بهترين          

  .است 

دانشمندان ، برنامـه نويـسان ،       :  اينترنت يك اجتماع شگفت آور از انسانها ست         

رايانه ، سازمانهاي دولتي ، گروه هاي سياسي ، گروه هاي خود يـاري ، افـرادي كـه                   

نكتـه  .... . داراي نقض عضو هستند ، طراحان لباس ، موسـيقي دانـان ، هنرمنـدان و    

  4 ». زمان در دنياي كنوني ، بر خالف اينترنت نا محدود نيست مهمتر اينكه

  

  وب چيست؟
همانگونه كه مطرح شد، اينترنت، شـبكه ارتبـاطي قدرتمنـدي اسـت كـه داراي            

  . تنوع اطالعاتي زيادي مي باشد

ولي  وب يك مدل ارتباطي قدرتمند در اينترنت است كه جايگاه اطالعـات مـي                

شـود، وب   شرفته، هر گونه اطالعاتي  در وب خالصـه مـي  امروزه، در دنياي پي   . باشد  

اگـر  . اگر بخواهيد خودتان را به دنيا معرفـي كنيـد  . شامل متن، صوت و تصوير است 

بخواهيد شركت خود را به دنيا معرفي كنيد، اگر بخواهيد دانشگاه خـود را بـه دنيـا                  

                                                 
http://www.zibaweb.com/ARTICLE4.htm -1     
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د، بايد صـفحات    معرفي كنيد و به طور كلي، اگر بخواهيد در دنيا حضور داشته باشي            

  .وب در اينترنت طراحي كنيد

  

  اينترنت و وب سايت 

براي انجام هر  كاري از قبل بايد اطالعاتي در مورد خود موضوع و موضوع هـاي                 

  .ساختار آن آشنا مي شويم در اين قسمت با وب سايت و.جانبي آن داشته باشيم

  

  

 ها سايت وب

بكه جهـاني وب هـستند كـه        اي از صفحات موجود در ش       ها مجموعه   سايت  وب «

هـاي مختلـف تجـاري، علمـي، موضـوعي، ملـي،             ممكن است توسط افراد يا سازمان     

 كه   بطوريكه  بسيار پيچيده است    وب جهاني   . ايجاد و پشتيباني شوند   ...  المللي و   بين

. نماينـد  ها كاربر، از اين فناوري اسـتفاده مـي         اخيراً صد ميليون صفحه وب و ميليون      

تـرين و     تـرين، مـرتبط     منظور يافتن مناسب    كنندگان اين صفحات به     دههر روز استفا  

در شبكه جهـاني  . پردازند روزآمدترين اطالعاتي كه نياز دارند، به جستجو در وب مي   

كنندگان به وسيله راهنماهاي صفحه به صفحه و پيوندهاي موجود، بـه              وب، استفاده 

وندها معموالً برخي اطالعـات را      محتواي صفحات مرتبط با اين پي     . پردازند  كاوش مي 

  . دهد كنندگان ارائه مي الب متون يا تصاوير به استفادهقدر 

  :مي شود از سه قسمت اصلي تشكيل )صفحه اصلي  (سايت طرح يك وب

   سايت سرصفحه وب. 1

  بدنه اصلي. 2

  )سايت پايين صفحه وب(ستون  ته .3

  :زير را پيدا كنيمتوانيم پاسخ سؤاالت  ها مي با بررسي تمام اين بخش
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  سايت كيست؟ مؤلف وب    -

  سايت چه وقت ايجاد شده است؟   -

  كند؟ چه كسي سايت را پشتيباني مي  -

  دارند؟ شده چه چيزي را بيان مي  ارتباطات فراهم -

  سايت چه كساني هستند؟ مخاطبان احتمالي وب    -

  سايت چيست؟  هدف از روابط موجود در وب   -

  

  

  يتساختار وب سا

شكل ظاهري سايت بايد با هدف، مخاطبان و موضوع سـايت، همـاهنگي داشـته        

اي   به منظور بهبود وضعيت ارتباط با مخـاطبين بايـد از يـك محـيط واسـطه                . باشد

مناسب استفاده شود و طرح ظاهري سايت هـم بايـد امكـان پيـداكردن و خوانـدن                  

در اين زمينه مطـرح     تي كه   سؤاال. اطالعات و راهنمايي آسان كاربران را فراهم نمايد       

  :ند از اين كههستند، عبارت

  آيا وب سايت، يك ساختار يكدست و منطقي براي جستجوي موضوعات دارد؟

ها به صورت مناسـب و در جهـت راهنمـايي             آيا از تصاوير، صدا، انيميشن و رنگ      

  كاربران و رسيدن به هدف سايت، استفاده شده است؟

  داخلي مناسبي براي كمك و راهنمايي دارد؟آيا صفحه وب سايت، پيوندهاي 

ها تنها از متن استفاده شده يا از تصاوير هم به خوبي استفاده شـده            آيا در نوشته  

  است؟

  ها وجود دارد؟ ها، نام صفحات، عالئم و نشانه آيا سازوكار مناسبي در مورد رنگ

يحات مـورد   مثالً توضـ  (آيا تمامي امكانات مورد نياز براي رسيدن به هدف كاربر           

  وجود دارند؟) نياز براي برگشت به مطالب اصلي
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آيا بين طرح سايت و پيوندهاي بيروني آن، يكدستي و هماهنگي وجود دارد كـه       

  به طور مناسبي از ساختار آن پشتيباني كنند؟

آيا طرح ظاهري سايت، نياز كساني را كـه معلوليـت شـنوايي يـا بينـايي دارنـد                   

  5»كند؟ برطرف مي

  

  :اي وب سايت هاويژگي ه
 سيـستم كتـاب و كتابخانـه خـو     و تازه بودن آن براي افرادي كه بـه     بديع   -1

  .گرفته اند

 .عدم سازماندهي مطالب همانند آنچه كه در كتابخانه ها وجود دارد -2

 .قابليت استفاده از هنر و تبليغات در ارائه مطالب زياد مي باشد -3

 .ا مي شوندها پيد مطالب بي ارزش و گاها خطرناك در وب سايت -4

مطالب موجود در وب سايتها ارزش كمتري نسبت به كتاب و نوشته هاي              -5

 .چاپي معتبر دارند

 .عرضه مطالب و نوشته ها در وب سايتها داراي انعطاف زيادي است - 6

 .اينترنت در مالكيت فرد يا گروه خاصي نيست -7

  

 صـرفا  با توجه به اينكه اطالعات و مطالب موجود در وب سايتها در بعضي مـوارد    

نظرات شخصي بوده و ممكن است پايه و اساس علمي نداشته باشند ، بنابراين نمـي     

  .توانند براحتي به عنوان يك منبع معتبر اطالعاتي در نظر گرفته شوند

هنگامي كه فرد به مرور زمان چگونگي كار در اينترنت را فرا مي گيرد و با نحـوه    

انمندي او در شناسايي سايتها و منابع       دسترسي به اطالعات آشنا ميشود ، كم كم تو        

همچنـين  . معتبر و تفكيك آنها از منابع غير علمي و بي ارزش افـزايش مـي يابـد                    

                                                 
  .  در سايت پژوهشگاه مركز اطالعات و مدارك علمي ايران اي از آقاي غالم حيدري  مقاله-5
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از طرف  . حساسيت الزم را  در بكار گيري و استناد به منابع گوناگون ، پيدا مي كند               

تن ديگر تخصص فرد نيز در جستجوي مطالب از اينترنت ، تاثير بسيار زيادي در ياف              

  .اطالعات معتبر دارد

ايـن  . شـروع مـي شـود     )  Home page(هر وب سايت از يك صفحه اصـلي  

اي طراحـي مـي شـود كـه بـا محتويـات سـايت همـاهنگي و             صفحه غالبا به گونـه      

صفحه اصلي معموال شامل جدول محتويات ، فهرست        . زگاري الزم را داشته باشد    سا

ايـن صـفحه ،    .الب ديگر مي باشـد و معرفي سايت و نيز يك فضاي كوچك براي مط    

اغلـب در ايـن   . به عنوان نقطه شروع گردش در مطالب سـايت محـسوب مـي شـود          

صفحه مي توان چند مقدمه براي مطالب ، فهرست لينكها براي محتويـات سـايت ،                

همچنين در همين صفحه عنـوان   . تصاوير و راهنماي صفحات ديگر را مشاهده كرد         

ايـن صـفحه قـادر اسـت بـه          . سايت طراحي شده اند    گرافيكي و مشخصه هاي اصلي    

عنوان ابزار تبليغ طراح و نويسنده سايت ،  براي جـذب خواننـده و پژوهـشگرجهت                 

  .مراجعه به محتويات صفحات ديگر عمل نمايد

آورده مـي   ) Content page( جزئيات و مطالـب اصـلي در صـفحات محتـوا     

به صفحه اصـلي و يـا صـفحات ديگـر           اين صفحات توانايي دارند تا خواننده را        .شوند

همچنين ممكن است در همين صـفحات لينكهـايي وجـود داشـته             . راهنمايي كنند 

  . باشد كه پژوهشگر را به سايتهاي ديگر و صفحات مرتبط به آن هدايت نمايند 

هنگاميكه مي خواهيم اطمينان حاصل كنيم كه سايتهاي يافت شـده و مطالـب              

ه در يك پروژه تحقيقاتي باشند ، مي بايست بـه اهـداف             آنها مي توانند مورد استفاد    

عناوين موجود در صفحه اصلي ، چگونگي طراحـي         .طراحي و ساخت آن توجه كنيم     

آنها ، توضيحات زير عناوين اصلي ، موضوع بندي خـاص موجـود در صـفحه اصـلي                  

بـه  توجـه پژوهـشگر را   ... آموزشي ، خبري ، تبليغي ، اطالعاتي ، سرگرمي و         : مانند  

  .سمت ارزشگذاري سايت مورد نظر جلب مي كنند
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با اندك تامل و دقت در صفحه اصلي و اطالعات اشاره شده در آن به راحتي مي                 

توان سايت مورد نظر را شناسايي و ادامـه عمليـات را سـاماندهي كـرد و يـا اينكـه                     

 بايـد توجـه  . بالفاصله عمليات را متوقف و به جستجو در سـايتهاي ديگـر پرداخـت          

داشت كه كسب چنين تجربه اي از اتالف وقت و جستجوهاي بي نتيجه جلـوگيري               

  .خواهد كرد
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 نمونه اي از يك صفحه اصلي 

home page 
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 نمونه اي از يك صفحه محتوي
  content page 
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 نمونه اي از يك صفحه اصلي
 home page 
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 نمونه اي از يك صفحه محتوي
  content page 
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  :چگونگي استفاده از اينترنت در تحقيق

  :مرحله يافتن مطالب  -1

  وارد يك برنامه Enternet Explorer هنگاميكه از طريق درج آدرس در صفحه 

جستجوگر مي شويم ، يك فيلد مخصوص وارد كردن متن جستجو ، در صـفحه اول   

 به ما اين امكان را مي دهد، تـا      Find يا   Searchاين فيلد با عنوان     . شودظاهر مي   

 يـا  Find يـا   Enterكلمه يا عبارت مورد نظر را تايپ كنيم و پس از انتخاب كليـد               

Search   يا Go   شاهد ليست شدن كليه آدرسها و منابع موجـود در اينترنـت            .....  و

ر اينترنت فقـط در قالـب فهرسـتي از          بنابراين تا اينجا نتايج جستجوي ما د      . باشيم  

اين فهرسـت شـامل يـك عنـوان و شـرح كوتـاه از آن و             معموال. آدرسها خواهد بود  

براي ورود به هـر كـدام از   . آدرس اينترنتي براي هريك از منابع يافت شده مي باشد     

اجزاي اين فهرست فقط الزم است تـا روي آن كليـك نمـوده و مطالـب مربوطـه را              

  .قرار دهيممورد مطالعه 

  :مراحل اشاره شده باال را به صورت زير فهرست مي كنيم 

    Enternet Explorer درج آدرس يك برنامه جستجوگر در) الف

  ورود به برنامه جستجوگر) ب

ظاهر شدن صـفحه اصـلي يـك برنامـه جـستجوگر بـه همـراه فيلـد مخـصوص                    ) ج

  جستجوي عبارت

  فيلد مخصوص و تاييد دستوردرج واژه ، عبارت يا متن مورد نظر در ) د

  ظاهر شدن فهرستي از آدرسها و منابع) ه

  كليك كردن روي هر كدام از آدرسها براي مطالعه مطالب) و

  ظاهر شدن متن مقاالت و مطالب مورد نظر) ز
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  :براي روشن شدن اين مراحل به مثالي در اين رابطه توجه فرماييد

  

  . در نظر گرفته شده است  براي مثال googleدر اينجا سايت جستجو گر 

 

 

 

 

 

 
 

 
   فيلد جستجوي عبارت       آدرس برنامه جستجوگر

 

 

)مراحل الف ، ب ، ج(  
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    تايپ عبارت در فيلد                         جستجو                     
 

 

)مرحله  د(  
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)مراحل ه ، و(  
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)مرحله ز (   
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اگر مطالبي كه به دنبال آن هـستيم شـامل تـصاوير باشـديا بـه عبـارت ديگـر مـي                   

خواهيم تصاوير مورد نظرمان را از اينترنت استخراج كنيم، الزم است از ابتداي كـار               

گزينه تصاوير را در صفحه اصلي برنامه جستجوگر انتخاب نموده و سپس عمليات را              

  : رمانند مثال زي. طبق روال ادامه دهيم

 

 

 

 

 

 
              جستجوي تصاوير"تصاوير "    تايپ عبارت         انتخاب گزينه 
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 : در فيش ها و يا فايلهاي مربوطهمرحله استخراج ، انتخاب و درج مطالب -2

هـا مطالعـه    هنگاميكه مقاالت و مطالب مورد نظـر را در صـفحات محتـوايي سـايت           

تيم تا همه يا قـسمتي از آنهـا را انتخـاب و بـه فايـل مربوطـه                   كرديم و تصميم گرف   

منتقل كنيم و يا اينكه آنها را چاپ نماييم ، الزم است تا با انتخاب مطالب مورد نظر            

 اسـتفاده كـرده و سـپس بـا  اجـراي يـك برنامـه             Copyدر صفحه وب ، از دستور       

در ايـن صـورت   . يم   نماي Paste آنها را در صفحه باز شده Wordنوشتاري مانند 

ميتوانيم از انواع فونتها و رنگها و صفحه بنديهاي گوناگون مطابق با سليقه خودمـان               

همچنـين مـي تـوانيم مطالـب را در قالـب فرمتهـاي فـيش هـاي                  . استفاده نماييم   

تحقيقاتي نيز ذخيره كرده  و پس از كدگذاري ، آنها را دسته بندي نمـوده  و مـورد           

البته مطالب ،مقاالت ، اسناد و نامه هاي اسكن شده را نميتـوان             . استفاده قرار دهيم  

  .تغيير داد وصرفا به صورت اصلي قابل بهره برداري مي باشند

بايد دقت كرد تا هميشه آدرس اينترنتي مطالب را پس از كپي كردن آنها در صفحه           

  . برنامه نوشتاري ، در ابتدا ويا انتهاي مقاله درج نماييم 

  

  :راي استفاده بهتر از اينترنت در تحقيق توضيحاتي ب

با استفاده مكرر و تمرينات متعدد ، توانايي شما در كار با اينترنت افزايش               -1

  .خواهد يافت

برنامه هـاي جـستجو گـر ، عـالوه برعمليـات جـستجوي مـتن ، توانـايي                 -2

 .را نيز دارند..... جستجوي فيلم ، عكس ، صدا ، كتاب ، مجله و 

يگر نظير پست الكترونيك ، خريد و فروش اينترنتـي  جستجوگر عمليات د   -3

بـا ايـن قابليـت مـي تـوان          . را نيز انجام مي دهد      .... ، تبليغات ، گفتگو و      

 .دامنه تحقيقات را گسترش داد
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براي جستجوي بيش از يك كلمه ، بهتر اسـت واژه هـا را داخـل گيومـه                   -4

 جـستجو   تايپ كنيم تا جستجو گر آنها را به صورت يكجا و پشت سـرهم             

 " پست مدرنيسم ": مانند . نمايد

براي استفاده بهتر و كامل تر الزم است از كتابهاي آمـوزش اينترنـت نيـز                 -5

 .كمك بگيريد

 :اسامي برخي از سايتهاي جستجوگر به قرار زير مي باشند - 6

 

Google \ msn \ yahoo \ go \ lycos \ hotbot \ altavista \ ��    

  

خراج شده از يك سـايت اينترنتـي اشـاره مـي كنـيم كـه         در اينجا به يك مقاله است     

 هانري ماتيس و نگارگري     "مقاله با عنوان  . آدرسهاي مربوطه نيز در آن قيد شده اند       

 است ، كه از سايت پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران استخراج شـده              "ايراني

. نتهـا را نـدارد    اين مقاله به صورت اسكن شده مي باشد و قابليت تغيير در فو            . است  

  . به چگونگي اقدام براي يافتن اين مقاله توجه نماييد
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  : چگونگي ثبت اطالعات از منابع مختلف

  

   حال كه با چگونگي جستجو و يافتن اسناد و مدارك و كتابهاي مرتبط با موضـوع                

بت اطالعات نيز بحث مورد تحقيق آشنا شديم، ضروري است كه پيرامون چگونگي ث    

  .و بررسي الزم صورت پذيرد

   به طور كلي محقق پس از يافتن كتاب مورد نظر و مطالعه آن، مباحثي را كـه در                  

تحقيق نياز دارد تا به آنها اشاره كند، در برگه هايي ثبت مي كند و پـس از تكميـل                 

 خـود را    مطالعات با دسته بندي برگه ها و ساير اطالعـات جمـع آوري شـده پـروژه                

برگه هاي مختلفي جهت ثبت اطالعات وجود دارد كه         . تدوين و قابل ارائه مي نمايد     

هر كدام بنا به سليقه محقق و نيز بر اساس چگونگي گردآوري مطالب قابل استفاده               

  .مي باشند

نـام كتـاب، نـام      :    معموالً مشخصاتي كه در اين برگه ها درج مي شوند عبارتنـد از            

و مترجم، نام ناشر، تاريخ نشر، مكان نشر، شمارگان چـاپ، شـماره             نويسنده ، مولف    

  . صفحه مورد نظر، موضوع اصلي و موضوع فرعي با كد مشخص
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  :نمونه اي از برگه هاي مورد استفاده در تحقيق

   

  
  :مدرك/ نام كتاب  :مبحث

  : مؤلف/ نام نويسنده  : موضوع كلي

  :كد -

  :  شماره فيش -

    :نوبت چاپ  :نام مترجم

  :ناشر  :تاريخ نشر

  : موضوعات جزئي

  :صفحه  :جلد

  نوع يادداشت

    ترجمهمستقيم      تلخيص    

  

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

  

  .چگونگي استفاده از اين برگه، با طرح مثالي توضيح داده مي شود

به » نحوه بكارگيري رنگ توسط كودكان در نقاشي آنان         « قيق پيرامون    در يك تح  

چگـونگي ثبـت    . پرداختـه شـده اسـت     » رنگ در نقاشـي كودكـان       « مطالعه كتاب   

  :اطالعات بدست آمده، در اين برگه به صورت زير مي باشد
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  نقاشي :مبحث

  نقاشي كودكان  : موضوع كلي

        ـ رنگ و تخيل كودكان  1: موضوعات جزئي

  ـ تصاوير و تخيل كودكان 2                       

  رنگ در نقاشي كودكان : نام كتاب

  مهدي علي اكبرزاده : مؤلف/ نام نويسنده 

  ــــ: نام مترجم

  1375: تاريخ نشر

  تهران : مكان نشر

  ــــ: جلد

  اول :نوبت چاپ

  ميشا  :ناشر

  31 :صفحه

         ترجمهتلخيص   *     مستقيم   : نوع يادداشت

   در صورتيكه مطلب بدون دخل و تصرف و نيز بطـور كامـل از منبـع ذكـر شـود،                     

حالت مستقيم دارد ولي موقعيكه مطلب خالصه مي شود حالت تلخيص پيدا     مي           

  . كند

كودكان در نقاشي هايشان از قوه تخيل و حافظه خود بسيار استفاده            « : مطلب

عـدم  .  ناقص و به نظر مـا نادرسـت هـستند           ها مي كنند و به همين علت نقاشي      

لذا تخيالت كودكان از واقع بيني ها       . تناسب تصويري و رنگي كامالً مشهود است      

  » . قويتر مي باشد
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   بايد كمال دقت را داشت كه در ذكر مطلـب بـصورت مـستقيم، رعايـت امانـت                  

 در(صورت گيرد؛ يعني مطلب بطور كامل و بدون دخل و تـصرف مطـرح گـردد و                 

 نيـز آدرس منبـع      در پـاورقي  ) 6صورت استفاده از شيوه استناد نويسي برون متني       

  .ذكر شود

 پايين صفحه اي است كه آدرس مطالـب در پايـان مراحـل اصـلي      پاورقي قسمت  

در پــاورقي آدرس منبـع، توضـيحات تكميلـي، ترجمــه    . نگـارش آورده مـي شـود   

در شـيوه   (  صـفحه اصـلي      آدرس منبع در پايين   . درج مي گردد  . . . اصطالحات و   

  : ، براي مثال اخير، بصورت زير آورده مي شود) استناد نويسي برون متني

  
   31رنگ در نقاشي كودكان، تهران ، انتشارات ميشا ، ص ): 1375(علي اكبرزاده، مهديـ 1

  

 از اينكه هر برگه نوشته شد، الزم است كد خاصي كه از قبل براي موضـوعات                    پس

 شده است در قسمت مربوطه درج گردد ، تـا در انتهـاي كـار و جمـع                   در نظر گرفته  

بدين صورت كه برگه هاي با كـد يكـسان در           . بندي برگه ها مورد استفاده قرار گيرد      

يك دسته بندي قرار مي گيرند و با نظر مؤلف پس و پيش شده و ضمن اينكـه نظـم      

سـاله يـا كتـاب    منطقي بخود مي گيرند براي تدوين يك فصل و يـا يـك بخـش از ر       

همچنين كدبندي، باعث مي شود تا محقق هر موقع مطلـب تـازه          . استفاده مي شوند  

اي پيرامون موضوع بدست آورد، و در برگه ها درج كرد بالفاصله در كنار برگه هـاي                 

  . مشابه ، با كد مرتبط قرار دهد تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند

ابه در يك دسته قـرار مـي گيرنـد و گـاهي اوقـات               بطور كلي موضوعات جزئي مش    

براي سهولت كار كد فرعي نيز به برگه ها اختصاص داده مي شود تا يـافتن و جمـع                   

  . بندي كردن آنها آسان شود

                                                 
. پيرامون شيوه هاي استناد نويسي ، در فصل نهم بطور مفصل اشاره شده است- 6
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 بوده و موضـوع كلـي آن داراي كـد           5اگر نقاشي بعنوان يك مبحث داراي كد        : مثال

ي خودشان كـدهايي اختـصاص     ؛ موضوعات جزئي نيز برا    )نقاشي كودكان ( يك باشد   

  . مي دهند

بـه  .  را اختـصاص داد 3/1/5    براي برگه اي كه اخيراً مثال زده شد مـي تـوان كـد         

 در يـك  1/5 در يك طبقه و كدهاي      5هنگام دسته بندي، كليه برگه هاي داراي كد         

بنابراين مطالبي  .  نيز در طبقه آخرين قرار مي گيرند       3/1/5طبقه پايين تر و كدهاي      

ه پيرامون موضوع تخيل  و رنگ در كودكان مي باشند، خودبخود در كنار هم قـرار               ك

مي گيرند و اين محقق است كه با سليقه و حس دسته بندي خود آنها را طوري مي                  

چيند و به گونه اي به هم مرتبط مي گرداند، كه بخـش خاصـي در تحقيـق بعنـوان                    

ر هر حال چگونگي طبقه بندي      د. تخيل و رنگ در كودكان جايگاهي خاص پيدا كند        

و كدبندي برگه ها، روشي است كه محقق با سليقه و ابتكار خود مي تواند در جهـت               

ايـن  . نظم و نظام دهي به كار تحقيق انجام داده و نهايتاً به اطالعات منظمـي برسـد                

نوع جمع آوري اطالعات يعني مطالعه و استفاده از كتابخانه و مدارك و اسناد بـيش                

لذا آشنايي كامل با ايـن روش جـزو         . نوع روش ديگر در شاخه هنر كاربرد دارد       از هر   

  . ضروريات يك هنرمند محقق است

  

  : تجزيه و تحليل نتايج تجربه: مرحله چهارم 

    هنگاميكه محقق از راههاي گوناگون و با اسـتفاده از ابزارهـاي مختلـف توانـست                 

ورد، به تجزيه و تحليـل يافتـه هـاي          اطالعات كاملي از موضوع مورد مطالعه بدست آ       

خود مي پردازد تا به صحت و سقم فرضيه ها پي برده و يا اينكه سـؤاالت تحقيـق را                

 كه رابطه متغيرها را مـورد بررسـي         7در تحقيقات از نوع همبستگي    . پاسخ داده باشد  

                                                 
 در تحقيقات به روش همبستگي يا همخواني ، محقق مي خواهد روابط بين متغير ها را بررسـي و نهايتـا بـه      -1

 ديگر اين روش براي مطالعه ميزان تغييرات در يك يا چند عامـل در           بعبارت. ميزان همبستگي دست پيدا كند      
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قرار مي دهد از شاخصهاي عددي و رقمي استفاده مي شود كه از طريـق فرمولهـاي                 

نظر به اينكه در شاخه هنر، از ايـن روش كمتـر اسـتفاده مـي                . ست مي آيد  خاص بد 

شود، لذا به چگونگي تجزيه و تحليل در روشهاي تحقيق توصيفي، تاريخي و موردي              

   8.اشاره مي شود

   محقق پس از بيان كليه يافته هاي خود، نياز دارد تـا همـه آنهـا را در يـك قالـب                   

در اين حالت الزم است تـا پژوهـشگر      .  دست بزند  ريخته و به يك بررسي همه جانبه      

يافته هاي مطالعاتي خود را، با سؤاالت طرح شده تطبيـق داده و بـه نتـايج منطقـي                   

تجزيه و تحليل نتـايج يافتـه هـا در تحقيقـات توصـيفي، تـاريخي و       . دست پيدا كند 

موردي كاري تخصـصي و حـساس اسـت چـرا كـه شاخـصهاي بررسـي، هـم كـامالً             

. ه و هم متأثر از ذهنيات، مطالعـات و توانمنـديهاي محقـق مـي باشـند              تخصصي بود 

نهايتاً پس از يك بررسي اصولي و تخصصي، خالصه نتايج، در قسمت نهـايي مراحـل       

  . يك تحقق علمي، طرح مي شود

  

  :  نتيجه گيري يا رسيدن به يك يا چند قاعده يا قانون :مرحله پنجم 

 غالباً پس از انجام مراحل مختلف تحقيق، يك         9   در تحقيقات تجربي و نيمه تجربي     

بطوريكـه ايـن قـوانين پايـه و اسـاس      . يا چند قاعده و يا قانون علمي كشف مي شود    

                                                                                                     
بنابراين در اين نوع تحقيقات محقـق بـه دو دسـته اطالعـات از يـك      . اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر است    

ه چـ  ميزان و مقدار ايـن همبـستگي   "گروه نياز دارد تا با استفاده از محاسبات آماري بتواند پاسخ اين سوال كه    

  .   را پيدا كند"اندازه است ؟

. در فصل چهارم راجع به اين روشها بطور مفصل بحث خواهد شد   -
8
  

در اين نوع از تحقيقات ، محقق محركها ، روشها يا شرايط محيطـي خاصـي را دسـتكاري     : تحقيقات تجربي  -2

  .د بررسي قرار دهد مي كند تا چگونگي تاثير اين تغييرات را در شرايط يا رفتار گروه نمونه مور

در اين نوع روش تحقيقي ، هدف نزديك شدن به تحقيق تجربي است اما چـون شـرايط    : تحقيقات نيمه تجربي  

كه كنترل يا دستكاري همه متغيرهاي بازيگر در حوزه تحقيـق مقـدور نيـست ،            تجربه و تحقيق به نحوي است       

  . آن را نيمه تجربي مي نامند 
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همچنـين در  . مطالعات بعدي قرار گرفته و سمت و سوي آنها را دقيق تـر مـي كنـد                

تحقيقات از نوع همبستگي، پس از كشف روابط بين پديـده هـا و متغيرهـا، قـوانين                  

خاصي مطرح مي شود كه اين قوانين ، هـدايتگر دانـشمندان و دسـتاندكاران علـوم                  

تحقيقات از نوع تاريخي، توصيفي و موردي شايد در اصل          . مختلف محسوب مي شود   

به يك قاعده و قانون منجر نمي شود ولي يافته هاي تحقيـق كـه در واقـع توصـيف                    

 روي پژوهشگران گذاشـته و      حقايق و واقعيتهامي باشد، نكات روشن و جديدي پيش        

ذهن و روح دستا ندكاران و مطالعه گران رشته هاي مختلف را بيش از پيش تقويـت           

  . مي نمايد
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  : انواع روشهاي تحقيق
همانگونه كه عنوان شد، از ميان انواع روشهاي تحقيق ، روشهايي كه در شاخه هنر، 

  : ستفاده قرار مي گيرند عبارتند ازبيشتر از ساير روشها ،  مورد ا
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  : روش تحقيق تاريخي

تاريخ و آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده است مجموعه اي سرشار از تجربه و    

هاي بي ترديد مطالعه و جستجو در اتفاقات و رويداد. اطالعات را شامل مي شود

تاريخ بشر، بسياري از نكات مجهول و نادانسته را آشكار كرده و دريچه هاي 

يك محقق كه از روش تاريخي براي تحقيق خود . جديدي را بروي انسان مي گشايد

بهره مي جويد، تالش بر اين دارد كه چگونگي بروز يك پديده يا يك رويداد، 

ل يك دوره تاريخي، بيوگرافي چگونگي تكوين و يا تكامل يك تكنيك يا روش، تحو

در اين روش محقق، با . و سرگذشت يك دانشمند يا يك هنرمند را بررسي نمايد

انتخاب يك موضوع معين كه با زمان خاصي از تاريخ متناسب است، طرح تحقيق 

بنابراين « . خود را مدون كرده و سپس تمامي مراحل يك تحقيق را انجام مي دهد

يخي بر آن است كه حقايق گذشته را، از طريق جمع تالش محقق در روش تار

آوري اطالعات، ارزشيابي و بررسي صحت و سقم اين اطالعات، تركيب داليل 

مستدل و تجزيه و تحليل آنها، به صورتي منظم و عيني ارائه كند و نتايج پژوهشي 

ادري ن(» .قابل دفاعي را در ارتباط با فرض يا فرضيه هاي ويژه تحقيق نتيجه بگيرد

  )65،ص1369و سيف نراقي،

    هنگاميكه يك محقق با استفاده از روش تاريخي، تحقيق خود را شروع مي كند، 

به عنوان . ناچار است ، زمان يا دوره تاريخي  موضوع مورد نظر را مشخص نمايد 

هخامنشي تا (بررسي نقش باورهاي ديني در هنر ايران باستان« مثال در تحقيق 

يعني محدوده زماني . قق، دوره مورد بررسي را معرفي كرده استمح» )ساسانيان

تحقيق را مشخص كرده تا پيرامون موضوع مورد نظر فقط در آن محدوده به تحقيق 

در غير اينصورت دچار پراكندگي زماني شده و باحتمال زياد . و بررسي بپردازد

به نتيجه معين نخواهد توانست آنگونه كه براي تحقيق خود هدفگذاري كرده بود 
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در موضوع مورد اشاره محقق محدوده زماني تحقيق خود را دوره ايران . نايل شود

بنابراين اصلي ترين . طرح كرده است ) هخامنشيان تا ساسانيان( باستان و خصوصاً 

مباحث در اين دوره زماني مطرح و بررسي باورهاي ديني در هنر ايران در اين دوره 

   .زماني انجام مي گيرد

   در هر حال براي انجام اين نوع تحقيقات، بايستي اطالعات الزم را از منابع و 

اسناد موجود، جمع آوري كرده و پس از فيش برداري و يا استفاده از تصاوير 

مرتبط، آنها را دسته بندي نموده و سپس صحت و سقم آنها را مورد ارزيابي قرار 

ده و به تجزيه و تحليل و نتيجه گيري سپس از داليل و اسناد استفاده كر. داد 

در تحقيق اخير، محقق بايد تمام اسناد و مداركي را كه مربوط به موضوع . پرداخت

مي باشد، مورد مطالعه قرار دهد و شرايط و اوضاع زمان مطرح شده در تحقيق را 

همچنين در طرح تحقيق خود، اهدافي را نيز براي موضوع مطرح . بررسي كند

  :  جملهاز. نمايد

 آشنايي با هنر ايران باستان –

 اساس و مبناي باورهاي ديني انسانهاي ايران باستان –

 ميزان اعتقاد ديني در زمان مورد مطالعه –

 هنرهاي موجود در ايران باستان  –

 تأثيرپذيري هنر و دين از هم –

 شناسايي مدارك و تصاوير و آثار هنري بيانگر موضوع –

وجود مي گردد و هر كدام از آنها را، مطابق با    محقق بدنبال مدارك و اسناد م

فصول تحقيق خود دسته بندي مي كند تا با بررسي آنها به جمع بندي منطقي از 

بطور كلي محقق با انجام تحقيق به روش تاريخي، سعي دارد تا تاريخ . تحقيق برسد

سپس با . را مجدداً بسازد و آنچه را كه اتفاق افتاده است، بطور منظم بيان كند 

در جريان . انجام اين بازسازي به سؤاالت خود پاسخ داده، فرضيه هايش را بيازمايد
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يك پژوهش تاريخي محقق به واقعيتهاي تاريخي مي رسد و رويدادها و اتفاقات را 

  .شناسايي مي كند

   بنابراين يكي از هدفهاي اساسي در پژوهش تاريخي، آشنايي با واقعيتهاي تاريخي 

ر واقعيتهاي گذشته براي انسان آشكار شده و با اوضاع آن زمان آشنا هرقد. است

يك محقق در . شود، توانايي او در مقايسه وضعيت گذشته و حال بيشتر مي گردد

زمينه هنر، زمانيكه به بررسي هنر ايران باستان مي پردازد تا نقش آن را در باورهاي 

 زمان مورد نظر آشنا شده و ديني كشف كند به ناچار با جزئيات و مشخصات هنر

توان مقايسه او پيرامون هنر روز و هنر ايران باستان افزايش يافته و به افق جديدي 

بعبارت ديگر پژوهش تاريخي وضعيت روز و آنچه را كه . از هنر امروز دست مي يابد

در جريان يك تحقيق تاريخي، . در آن هستيم را نيز تا حدودي توضيح مي دهد 

يك تمدن يا . . . داب و رسوم و فرهنگ و مسايل اجتماعي و اقتصادي و محقق به آ

يك دوره آگاهي مي يابد و اين خود باعث افزايش دانش و توانايي او در تجزيه و 

  . تحليل اطالعات جمع آوري شده مي گردد

  

  

  : ويژگي هاي روش تاريخي
وده است كه از    تحقيقات تاريخي هميشه با موانع و مشكالت فراواني روبرو ب

چون . مهمترين آنها مي توان به عدم حضور محقق در محل وقوع پديده، اشاره كرد

محقق بطور حضوري در جريان اتفاقات نبوده و مجبور است به شواهد، اسناد، 

كه آيا . بسنده كند، لذا هميشه در حالتي ترديد گونه قرار دارد. . . تصاوير، مدارك و 

ا نه؟ آيا واقعي است يا نه؟ آيا مي شود با استناد به آنها به اين مدارك معتبر است ي

از طرف ديگر چون واقعه در گذشته اتفاق افتاده است، بايد . . . نتيجه گيري رسيد؟ 

ولي در اكثر . داليل و مدارك كافي داشت تا با استناد به آنها تجزيه و تحليل نمود
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ورد نياز ، به قدر كافي دسترسي پروژه هاي تاريخي نميتوان به اسناد و مدارك م

همچنين پاره اي منابع تاريخي مربوط به اسنادي است كه نه بصورت . پيدا كرد

كتبي و نه به صورت تصويري بلكه بصورت نقل قول ،  نسل به نسل بدست رسيده 

چون در اين انتقال ، . بنابراين استناد به چنين مداركي خالي از اشكال نيست. است

  .وع دخل و تصرف در جزئيات حوادث و  وقايع وجود دارداحتمال هر ن

   از مجموع اين ويژگي ها چنين استنباط مي شود كه يك پژوهش تاريخي در 

اكثر مواقع به اطالعاتي بستگي دارد كه توسط ديگران و با واسطه بدست محقق مي 

نابع بنابراين دقت در چگونگي دسترسي به آنها و همچنين بررسي اعتبار م. رسد

  . اطالعاتي از اهميت بااليي برخوردار است

 اطالعات مورد نياز در پژوهش تاريخي را مي توان از دو منبع يا مأخذ بدست «   

  :آورد 

  

   )Primary Sources (:منابع دست اول) الف

با استناد بر . ـ اسناد و مداركي كه توسط ناظران واقعي ضبط و نوشته شده اند1

  .قات مربوطمتون موجود و تحقي

ـ بقايايي كه از فرد يا گروه بجا مانده است مانند فسيلها، اسكلتها، ابزارها، لباسها، 2

  .ساختمان ها، تصاوير و نقاشي ها، سكه ها و مانند آنها

ـ گواهي شفاهي فرد ناظر در جريان وقوع حادثه؛ معموالً كسب اين اطالعات از 3

  .طريق مصاحبه شخصي صورت مي گيرد

  

  )secondary Sources  : (بع دست دوممنا) ب

  منابع دست دوم گزارشهايي هستند كه گزارشگران آن ناظر عيني واقعه نبوده و  

امكان دارد گزارش مذكور بر اساس مصاحبه اي با مشاهده كننده واقعي حادثه تهيه 



  83/ روشهاي علمي تحقيق در هنر

 براي مثال،. يا گزارشگر، گزارش اين فرد را مطالعه كرده باشد. و تنظيم شده باشد

اطالعات موجود در كتابهاي درسي تاريخ يا كتابهاي اطالعات عمومي كه بارها 

. نويسندگان از قول نويسندگان گزارش داده اند در زمره منابع دست دوم است

معموالً محققان تاريخي هنگامي از منابع دست دوم استفاده مي كنند كه اطالعات 

  )67،ص1369نادري و سيف نراقي،(» . دست اول موجود نباشد

   يك پژوهشگر تاريخي پس از جمع آوري اسناد و مدارك از منابع دست اول و 

اين ارزشيابي در دو . دست دوم الزم است كه اعتبار آنها را مورد ارزشيابي قرار دهد

  : مقوله اعتبار داخلي و اعتبار خارجي قابل طرح مي باشد

يزه و تمايالت و محدوديتهاي ـ اعتبار داخلي يك سند در واقع نشانگر ميزان انگ1

  .صاحب منابع است

  . ـ اعتبار خارجي يك سند هم نشانگر سنديت مدرك يا اثر مي باشد2

   مراحل مختلف اجراي يك پژوهش تاريخي تقريباً مشابه ساير پژوهشها بوده و از 

تعريف مسئله يا : اين مراحل به ترتيب شامل. اسلوب مشخصي تبعيت مي كند

 بيان سؤاالت يا تدوين فرضيه ها، جمع آوري اطالعات از منابع موضوع پژوهش،

مختلف، ارزشيابي و سنجش اطالعات جمع آوري شده، تجزيه و تحليل، نتيجه 

  . گيري و نهايتاً ارائه گزارش تحقيق مي باشد

   در مرحله نهايي كار، يعني نتيجه گيري از اطالعات جمع آوري شده، قدرت 

در . ي و تدوين مطالب از سوي محقق بسيار اهميت داردتقسيم بندي، دسته بند

اين مرحله ابتكار و خالقيت محقق نقش بسزايي دارد و مي تواند او را در تدوين 

  . مطالب جمع آوري شده و همچنين نتيجه گيري از آنها موفق نمايد
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  : روش تحقيق توصيفي
 از نوعي روش ديگر با     در شاخه هنر عالوه بر استفاده از روش تحقيق تاريخي

ما هنگاميكه پيرامون وضعيت . عنوان روش تحقيق توصيفي نيز بهره گرفته مي شود

موجود و شرايطي كه در حال حاضر با آنها مواجه هستيم صحبت مي كنيم، در 

  .واقع به توصيف آنها پرداخته ايم

مچنين    با اين نوع بررسي، بسياري از نكات مبهم و پوشيده، آشكار شده و ه

 تحقيق توصيفي شامل وصف واقعي و منظم. مسائل مختلفي مطرح مي شود

در اين تحقيق، پژوهشگر بدون . آن چيزي است كه در حال حاضر وجود دارد

در واقع محقق بدنبال . هيچگونه دخل و تصرف به تشريح موقعيت مي پردازد

يات و چگونگي شرايط و وضعيت موجود بوده و سعي دارد ضمن مطالعه خصوص

صفات آن، كليه جوانب موضوع را بررسي كرده و در صورت نياز ارتباط موجود بين 

  . متغيرها را نيز مورد مطالعه قرار دهد

   يك محقق با استفاده از اين روش بايد تالش كند تا آنچه هست را، توصيف 

با استفاده از ابزارهاي  او با مشخص كردن موضوع تحقيق در حيطه خاصي. نمايد

تحقيق ، به جمع آوري اطالعات مختلف از طريق گوناگون، مي پردازد و مراحل 

آنچه كه اين روش  را از ساير روشها مجزا مي كند، . ديگر تحقيق را طي مي كند

اين نوع روش تحقيق گاهي در ساير . صرفاً بعد وصفي آن در زمان حال مي باشد

از چارچوب اين روش در ساير يعني اينكه بگونه اي ، . روشها نيز ديده مي شود

براي روش شدن چگونگي اين روش تحقيق، برخي . روشها بهره برداري مي شود

  : عناوين كلي تحقيق به عنوان نمونه آورده مي شود

 مطالعه و بررسي ويژگي هاي معماري بناهاي شهري –

 بررسي مشكالت و موانع موجود در رابطه با ادامه تحصيل دانشجويان –

  گرافيك در جامعه بررسي جايگاه –
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 بررسي تكنيك ها و اسلوبهاي هنري موجود –

 جمع آوري نظرات مردم پيرامون موضوعات خاص –

  بررسي مشكالت عمده آموزش مراكز آموزش عالي  –

 . . .           و   

   بطوركلي در اين نوع تحقيقات مي توان وضعيت يك پديده، روشهاي اجرايي كار، 

همچنين روابط موجود بين . را مورد بررسي قرار داد. . . اعتقادات و اطالعات و 

  . متغيرهاي مختلف نيز در اين روش قابل مطالعه است

   يكي از ويژگي هاي خاص اين روش عدم دخالت محقق در وضعيت و 

معموالً . پژوهشگر فقط به توصيف آنچه كه مطالعه شده، مي پردازد. متغيرهاست

نون علمي منجر نمي شود، بلكه توصيفي از شرايط پايان اين نوع تحقيقات به يك قا

از اين روش مي توان با . است كه به يك نتيجه گيري كلي دست يابي مي گردد

به عبارت . لستفاده از روش استدالل  استقرايي به شناخت ها و قضاياي كلي رسيد

ديگر هنگاميكه شرايط و صفات مشتركي در پديده ها مشاهده مي شوند مي توان 

ن ويژگيها را به موارد مشابه تعميم داد و از جزئيات مشترك به قضايا و حقايق اي

  : براي آشنايي كامل با اين روش تحقيق مثالي آورده مي شود. كلي دست پيدا كرد

 شناسايي و بررسي تكنيك هاي متداول در زمينه نقاشي« : عنوان تحقيق

  » معاصر ايران

ه اهداف زير ، فعاليتهاي خود را تنظيم مي در اين تحقيق، پژوهشگر جهت رسيدن ب

  : نمايد

 آشنايي با تكنيكهاي متداول نقاشي -

 مشخص كردن تعداد تكنيكهاي موجود -

 تهيه گزارش از تكنيكهايي كه بيشتر بكار برده مي شوند -

 بررسي چگونگي ارتباط بين تكنيكهاي مختلف -
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. ك پروژه تحقيق باشد   هر كدام از اهداف اشاره شده مي تواند بعنوان فصلي از ي

نهايتاً از جمع بندي كليه گزارشات تهيه شده مي توان به تجزيه و تحليل و نتيجه 

مراحل اجرايي اين روش نيز مانند ساير روشهاست كه . گيري از مباحث اقدام كرد

  . از تعريف موضوع، شروع شده و به نتيجه گيري ختم مي شود

  

  

  :روش تحقيق موردي
 در نظر دارد در رابطه با موردي خاص، بطور عميق به مطالعه    هنگاميكه محقق

در اين روش كه از بسياري جهات . بپردازد از روش تحقيق موردي استفاده مي كند

هدف بررسي تعداد بيشتري متغير در شبيه به روش تحقيق توصيفي است، 

 در صورتيكه در روش تحقيق توصيفي، هدف .يك نمونه محدود از واحدهاست

  .العه تعداد اندكي متغير در يك نمونه وسيع از واحدهاستمط

   بعبارت ديگر در روش تحقيق از نوع موردي سعي بر اين است تا اختصاصات و 

با ذكر مثال اين روش . ويژگيهاي مورد نظر روي يك محدوده مشخص بررسي شوند

  : را بيشتر توضيح مي دهيم

  » الف بررسي آثار گرافيكي آقاي « : عنوان تحقيق

  : اهداف تحقيق

 شناخت ويژگي هاي آثار گرافيكي آقاي الف  -

 شناسايي تكنيكهاي مورد استفاده توسط آقاي الف  -

 بررسي تعدادكارهاي گرافيكي آقاي الف  -

 بررسي پيرامون نمايشگاههاي آثار گرافيكي آقاي الف  -

 شناخت ديدگاههاي ايشان در آثارش  -

  . . .       و 
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ظه مي شود، در اين تحقيق مطالعه عميق و گسترده اي از آثار    همانگونه كه مالح

يك شخص صورت مي گيرد كه مي تواند شامل گذشته، حال و شايد آينده او نيز 

بعبارت ديگر سعي بر اين است تا شناسايي و درك كامل و جامعي از سري . باشد

با توجه پس از آنكه مطالعه از جهات مختلف . آثار گرافيكي يك شخص بدست آيد

به متغيرهاي گوناگون باتمام رسيد بايستي دسته بندي مناسبي از اطالعات جمع 

  .آوري شده صورت بگيرد

بايد توجه داشت كه در روش تحقيق موردي، بعلت اينكه يافته ها : نكته مهم    

به يك فرد يا گروه خاص اختصاص دارد، نمي توان به كل جامعه يا افراد هم 

   . تعميم دادتخصص يا هم گروه،

   بعبارت ديگر چون متغيرهاي مورد بررسي صرفاً در محدوده خاصي و براي 

رسيدن به اهداف مشخص شده در زمينه مورد نظر، مطالعه و پژوهش شده اند، لذا 

و نمي توان نتايج را . صرفاً در همان محدوده حائز اهميت و قابل توجه خواهند بود

كما اينكه ما شاهد هنرمنداني . نيز مؤثر دانستدر كل جامعه و يا ديگر گروهها 

هستيم كه هر كدام داراي سبك و تكنيك خاص و حتي گاهي منحصر بفرد بوده و 

  .نمي توان براحتي انگيزه ها و سليقه هاي يكي را بر ديگري نيز مؤثر دانست

.    روش تحقيق موردي بسيار متأثر از روحيات و ذهنيات پژوهشگر است

 با روش ها و تكنيكهاي يك گرافيست هماهنگ است و يا در واقع پژوهشگري كه

آثار هنرمند مورد نظر براي پژوهشگر با اهميت بوده و مرتبط با ذوق و سليقه او مي 

اين روش . باشد، بطور يقين در نحوه مطالعه و قضاوت آثار، تأثير خواهد گذاشت

خي مسائل موردي را براي دانشجوياني كه قصد آشنايي و مطالعه عميق روي بر

دارند بسيار مفيد است از اين طريق امكان آشنايي گسترده اي در موضوعات 

  . مختلف و مورد نياز آنان فراهم مي شود 
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  جدول خالصه اي روش هاي تحقيق

  

  موردي  توصيفي  تاريخي  روشها

موارد 

  استفاده

مربوط به (چه بوده است؟ 

  )گذشته 

ــه    ــزي و چگون ــه چي چ

ه حال و   مربوط ب (است؟  

ــر    ــال حاض ــه در ح آنچ

  ) موجود است

چــه چيــزي و چگونــه   

  )موجود ( است؟     

  اهداف

بيان آنچـه كـه در گذشـته     

ــور   ــه منظ ــاده ب ــاق افت اتف

تجزيه و تحليـل و بررسـي       

ــاي آن،   ــي ه ــايع، ويژگ وق

مقايسه با اتفاقات مـشابه و      

  پيش بيني هاي آينده

تشريح و ثبت آنچـه كـه       

ــود   ــر وج ــال حاض در ح

ا موجود اسـت و     دارد و ي  

ــل   ــه و تحليـــ تجزيـــ

ويژگيهــــاي وضــــعيت 

موجود براي درك بهتـر     

  و نتيجه گيري 

بررسي وضـعيت موجـود     

موردي خاص از مجموعه    

ــه منظــور درك   ــوارد ب م

ــر و   ــق تـ ــر و عميـ بهتـ

بررسي ويژگيهاي خـاص    

و منحصر بـه فـرد و نيـز        

ــصوصيات    ــه خ ــه ب توج

ــدام در  فعلــي و نحــوه اق

  حال حاضر

  مثالها

ــو �  ــي چگــ نگي بررســ

ــران  تحــوالت هنــري در اي

  باستان

ــط در    � ــول خ ــير تح س

  دوره هاي مختلف

 بررســــي هنرمنــــدان �

تأثيرگــــذار در مكتــــب  

  سوررئاليسم

ــرات  � ــع آوري نظ  جم

مــردم پيرامــون جايگــاه 

  گرافيك

 توصيف وضعيت هنر    �

  در يك جامعه 

بررســي تكنيكهــا و   �

  اسلوبهاي هنري موجود

ــشكالت � ــي مـ  بررسـ

ــز   ــده آموزشــي مراك عم

آموزش عـالي در رشـته      

  هاي هنر

ــار هنــري �  بررســي آث

  يك نقاش 

ــصوصيات � ــي خ  بررس

ــك  ــدان ي روحــي هنرمن

  شهر خاص

 بررســي سرگذشــت  �

ــك   ــري يـ ــدگي هنـ زنـ

  هنرمند
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محقق به ناچار، از تلفيق دو يا سه روش براي تحقيق خـود بهـره مـي                 بعضي اوقات   

ند تلفيقي از روشهاي    بعنوان مثال بررسي سرگذشت زندگي يك هنرمند مي توا        . برد

  . موردي و تاريخي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خود آزمايي                    

  :پس از پايان مبحث به سواالت زير پاسخ دهيد
 انواع روشهاي تحقيق در شاخه هنر كدامند؟ .1

 روش تحقيق تاريخي چيست و ويژگي هاي آن كدامند؟ .2

 دامند؟دو منبع اخذ اطالعات مورد نياز در پژوهش تاريخي ك .3

 روش تحقيق توصيفي چيسيت؟ .4

 روش تحقيق موردي چيست؟ .5

 علت عدم تعميم نتايج روش موردي به كل جامعه چيست؟ .6

 مهمترين تفاوت روش توصيفي با روش موردي در چيست؟ .7

  .جند عنوان تحقيق براي هر كدام روش ها مطرح كنيد .8

  

  

 


