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درس چهاردهم

روش تحقىق )1(

 در گذشته به چه کسى »سرَدْمدار« مى گفتند؟ در اىن باره تحقىق کنىد.
 شرح حال ىک جانباز را بنوىسىد.

 با مراجعه به کتاب لغت، توضىح دهىد کلمٔه »مغىالن« از چه اجزائى تشکىل شده 
و اعتقاد خرافى دربارٔه آن چه بوده است؟

اىـنهـا بخشى از پرسش هاىى بود 
راه  از  و 2  ادبّىات 1  که شما درکتاب 

تحقىق به آنها پاسخ داده اىد.
پرس و جو،  کتابخانه،  به  مراجعه 
جمله  از  ىادداشت بردارى  و  مشاهده 
براى  آنها  از  که  است  روش هاىى 
ىادشده،  پرسش هاى  به  پاسخ گوىى 

استفاده کرده اىد.
با    پاسخ گوىى، م  هنگا به    ىا آ
روش هاى گوناگون تحقىق  آشنا  بودىد؟
به هنگام تحقىق با چه مشکالتى 

روبه رو شدىد؟
با  بتواند  آنکه  براى  پژوهشگر 
صرف کمترىن وقت، بهترىن و گزىده ترىن 
اطاّلعات را دربارهٔ ىک موضوع تحقىقى 
به دست آورد، باىد با روش هاى دستىابى 
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به مراجع و مآخذ و نحوهٔ استفاده از آنها آشنا باشد. روش هاى تحقىق هر موضوع متفاوت 
است؛ مثالً در موضوعات جامعه شناسى و روان شناسى عمدتاً از روش هاى مشاهده، مصاحبه، 
پرسش نامه، آمار، تحلىل و ... استفاده مى کنند ىا در علوم پزشکى، فىزىک، شىمى و ... از 
روش تجربه و آزماىش بهره مى گىرند. در علوم انسانى بىشتر از مشاهدهٔ علمى و منابع تحقىق 

و همچنىن مطالعه سود مى برند.
روش هاى کلّى و عمومى تحقىق عبارت اند از: 

1( تجربه و آزماىش؛
2( روش مشاهده؛

3( روش پرس و جو؛
4( روش مطالعه؛

ممکن است در ىک تحقىق از ىک ىا دو ىا هر چهار روش استفاده شود.
 1 ( تجربه و آزماىش: در علوم تجربى به کار مى رود و در آن در حّد امکانات، از 
پىشرفته ترىن و دقىق ترىن ابزار استفاده مى شود. نتاىج آزماىش به دّقت ثبت مى شود و احىاناً 
در نمودارها و جدول هاىى منعکس مى گردد. در صورت لزوم، اىن نتاىج با نتاىج آزماىش هاى 

دىگر مقاىسه مى گردد.
2  ( مشاهده: در اىن روش، براى نوشتن ىک گزارش، مقاله، داستان، زندگى نامه و ... 
اطاّلعات و آگاهى هاى مورد نىاز را از طرىق مشاهده و تجربٔه عملى به طور مستقىم جمع آورى 
براى تحقىق دربارٔه مراحل تهّىٔه شىر پاستورىزه، باىد از کارخانٔه  کرده ثبت مى کنىم؛ مثالً 
آن بازدىد کنىم. همچنىن است تحقىق دربارٔه ىک بناى تارىخى، مکان جغرافىاىى و ... .

در هنگام مشاهده، همٔه درىافت هاى خود را با ذکر محل و تارىخ ثبت کنىد. ممکن 
است مشاهده به صورت فردى باشد ىا گروهى؛ چنانچه مشاهده گروهى باشد، نتىجٔه تحقىق 

دقىق تر خواهد بود. 
3   ( پرس و جو: ممکن است، در مراحل تحقىق، ناگزىر شوىم با کسى مصاحبه کنىم 

ىا از طرىق نظرخواهى و پرسش نامه به اطاّلعات مورد نىاز خود دست ىابىم.
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براى مصاحبه، سؤاالت را از قبل آماده کنىد. سؤال باىد دقىق و روشن و بى ابهام 
باشد و به گونه اى تنظىم شود که بتوان اطاّلعات مورد نظر را از پاسخ  آن  استخراج کرد. 
الزم است قبالً از مصاحبه شونده وقت بگىرىم و هدف مصاحبه را براى او روشن کنىم. در 
صورت امکان، سؤاالت را قبالً در اختىار مصاحبه شونده قرار مى دهىم. هنگام مصاحبه، 
اصول اخالقى و ادب را رعاىت مى کنىم. از طرح سؤاالت بى اهّمّىت و جزئى مى پرهىزىم. 
نه از آنها مى کاهىم. الزم است  بر گفته ها مى افزاىىم  نه  نتىجٔه مصاحبه  هنگام استفاده از 
در پاىان مصاحبه نام مصاحبه گر و مصاحبه شونده و موضوع و زمان مصاحبه ثبت شود.

فّعالّىت
دربارٔه مىزان عالقٔه چند نفر از هم کالسى هاى خود به ورزش و مطالعه 

با آنها مصاحبٔه کوتاهى انجام دهىد.

خبرنگاران و روزنامه نگاران براى تهّىٔه گزارش هاى خبرى خود از مصاحبه بسىار 
استفاده مى کنند.

به  ىا  کنىم  مصاحبه  افراد  از  زىادى  تعداد  با  موضوعى  دربارٔه  بخواهىم  اگر 
به فرض،  مى کنىم.  استفاده  پرسش نامه  از  باشىم،  نداشته  دسترسى  مصاحبه شوندگان 
مى خواهىم دربارٔه مىزان مطالعٔه دانش آموزان کالس و موضوعات مورد عالقٔه آنها تحقىق 
کنىم. پرسش نامه اى مثل نمونٔه زىر تنظىم مى کنىم و در اختىار دانش آموزان مى گذارىم. 

آن گاه نتاىج به دست آمده را تحلىل و بررسى مى کنىم.
مشّخصات:

نام خانوادگى )درصورت تماىل( نام   

1( روزى چند ساعت مطالعه مى کنىد؟
2( چند درصد مطالعات شما به کتاب هاى غىردرسى مربوط مى شود؟

3( چند درصد مطالعات شما به کتاب هاى درسى مربوط مى شود؟
4( چند درصد مطالعات شما به کتاب هاى کمک درسى مربوط مى شود؟
5( از مىان کتاب هاى غىردرسى، به چه موضوعاتى عالقه مند هستىد؟

6 ( براى انتخاب کتاب با چه کسانى مشورت مى کنىد؟
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وقتى  معموالً  تلفنى  مصاحبٔه  گىرد.  انجام  تلفنى  به صورت  مصاحبه  است  ممکن 
ضرورت مى ىابد که دسترسى به مصاحبه شونده دشوار و اطاّلعات او به شّدت مورد نىاز باشد.
به اطاّلعات مـورد نظر  اىـن روش، پژوهشگر، از طرىـق مطالعه،  4( مطالعه: در 
دست مى ىابد. او پس از انتخاب موضوع و بررسى ابعاد مختلف آن، کار جست و جو را 

آغاز  مى کند. جست و جو ممکن است کتابخانه اى باشد.
کتابخانه ىکى از ابزارهاى مهّم مرجع شناسى است. کتابخانه ها انواع گوناگون دارند 
به شىؤه قفسٔه بسته اداره مى شوند؛ ىعنى، مراجعه کننده براى دستىابى به کتاب  و معموالً 

عناصر داستان    
مىرصادقى، جمال، 1312ــ        808/3

عناصر داستان: مفهوم داستان، درونماىه ... جمال مىرصادقى، تهران، شفا،               ع 941 م  
.

                              495 ص. 
                              واژه نامه.

                            کتابنامه: ص.]494[ ــ 495؛ همچنىن به صورت زىرنوىس.

 
 
 

عنوان کتاب

عنوان کتاب
تعداد صفحات

شمارۀ راهنما
)رده بندى دىوىى(

نام مؤّلف و
سال توّلد

.1364
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مورد نظر خود باىد ابتدا به برگه دان رجوع کند. در هر کتابخانه سه نوع برگه  وجود دارد: 
موضوعى، به نام مؤلّف، عنوان کتاب.

الفباىى تنظىم شده اند. اگر بخواهىم دربارٔه موضوعى، مثالً؛  به صورت  برگه ها  اىن 
ادبّىات داستانى مطالعه کنىم، به برگه دان موضوعى ذىل داستان مراجعه مى کنىم و تمامى 
آثار مورد نظر را به دست مى آورىم. ممکن است کتاب خاّصى؛ مثالً کتاب »عناصر داستان« 
مورد نظر ما باشد. در اىن صورت، به برگه دان نام کتاب حرف »ع« مراجعه مى کنىم. اگر 
نام مؤلّف اىن کتاب را بدانىم، براى پىدا کردن کتاب، در بخش »م« به دنبال نام »مىرصادقى، 
جمال« مى گردىم. روى برگه ها اطاّلعات الزم دربارٔه کتاب ها درج شده است. براى امانت 
گرفتن کتاب، شمارٔه سمت راست برگه را ىادداشت مى کنىم و در اختىار کتابدار مى گذارىم.
اگر کتاب مورد نظر ما از کتاب هاى مرجع باشد، باىد به بخش »کتب مرجع « کتابخانه 
مراجعه کنىم. کتاب هاى مرجع را نمى توان امانت گرفت. اىن گونه کتاب ها را باىد در محّل 

کتابخانه مطالعه کرد. 
فهرست ها و کتاب شناسى ها نىز از منابع مهّم تحقىق به شمار مى روند؛ »فهرست مقاالت 
فارسى« تألىف اىرج افشار و »فهرست کتاب هاى چاپى فارسى« تألىف خان بابا ُمشار دو 

فهرست معتبر فارسى هستند.
از کتاب ها، مقاالت و سخنرانى ها در خصوص ىک  کتاب شناسى شامل فهرستى 
موضوع خاّص است؛ مثل کتاب شناسى فردوسى، حافظ، نظامى، صادق هداىت، نىماىوشىج. 
آرشىو عکس و قسمت مجاّلت و روزنامه هاى هر کتابخانه مى تواند منبع مهّمى براى بعضى 

از تحقىقات باشد. 
٭  ٭  ٭

منابع،  اجمالى  مطالعٔه  و  آن  به  دستىابى  و  نظر  مورد  منبع  جست وجوى  از  پس 
نوبت ىادداشت بردارى فرا مى رسد. در درس بعد با برگه نوىسى و ىادداشت بردارى آشنا 

خواهىد شد.
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خودآزماىى
1( دربارٔه ىکى از موضوعات زىر گزارشى تهّىه کنىد: 

 تارىخچٔه مدرسٔه محّل تحصىل از طرىق مصاحبٔه حضورى ىا تلفنى با رئىس دبىرستان
 ساعتى از درس آزماىشگاه شىمى

 گزارش ىک بازدىد
2( با مراجعه به کتابخانٔه مدرسه ىا محّل زندگى خود، از طرىق برگه دان، فهرست ها، کتاب شناسى ها 

و آرشىو مجاّل ت ، نام کلّّىٔه منابع مربوط به ىکى از موضوعات زىر را ىادداشت کنىد:
 ادبّىات حماسى

 تارىخ مطبوعات اىران
 هنر نگارگرى

 تارىخ ادبّىات اىران
3( در جملٔه »بهزاد کتاب را آورد« به جاى » آورد « گروه هاى فعلى زىر را قرار دهىد و جمله را 

مجهول  کنىد:
خواهد گرفت، خرىده بود. گرفته است. مى خرد. مى دىد

مثال: بهزاد کتاب را آورد  ⇐  بهزاد کتاب را خواهد گرفت ⇐ کتاب گرفته خواهد شد.
4( جملٔه زىر را وىراىش کنىد:

تاکنون پىشنهادات علمى فراوانى از سوى متفّکران اىران ارائه شده است.


