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 هفت

 پیشگفتار مترجمان

م ایئل مسواسر ر    مدتِ  میکنر کمّی بن واالیالیت نسمی به نست ندی وساقییی ر  بل  و سط طسپقی
هی  آصن  انن بی ات  بای چیلشای      تییدی ر  رهه هی  مختسف نسمی از ومسه نسسی ونبیتی م  مان زمییه

ناسیی م بال اقاساا     ننان ک یقی بسرقاد کاه یاک  میکانر  ا بانا  ویدا        ود  مساوه تد. چیلش
کاه ر  اربیایت   راق اتید. وادال رم وای ارای      میقهی م م یئل وژمهشی مییدب م کیمل  نسقینسن دؤال

تاسری بیصال ورکان اقدیشامیداقی باسر کاه ارنای         یایر مای  « ویا  رم وای ارای   »وژمهش از آن بی قیی 
های م م ایئل ماس ر     کنرقد  میکنر آقین بهتن ادت. چیلش مسوسر به این قتی ه صت  تد کاه داؤال   می

ئلی بهتانین  مش  های م م ای   کییدۀ  مش وژمهش ه تید. به بیین ری،نی بنا  بع ی از دؤال قظنی وعیین
هی م م یئل ری،نی بهتنین  مش وژمهشی کیری ادت؛ مث ًی زمیقی که بای   وژمهشی کمّی م بنا  دؤال

تسی  که راقش کیهی ر بی ۀ آن موسر قدا ر م یای  صاد کشاف م      م می ا   مبه یک م ئسه یی ودیده
 ر کیرایی ویهای  میکانر   ا  را یا   میکان   مسقسا یی ودیاده  ون ر بی ۀ ر ییهت اط نیت بیشتن م کیمل

 یاز    وسان نرتی آقچه ر  وژمهش مه  ادت م بیید مس ر وسوه  نا  نیانری بنقیماه   مییدب ادت. می
 هی  وژمهش وید  رهد. صس وی ادت که به بهتنین موه به م یئل م دؤال  م اونا  وژمهش به

تانح   بییق،ن و ش قسی ایدنین آن بانا    وژمهش کیری:  اهیمی  طنابی م کی ب تکتیف 
 اهیمی  نمسی بنا  بیین ورکنهی  ودید ر بای ۀ ایان قاسا     ش کیری به تیسۀ  مایتی م ر   یلبوژمه

هی  نمسمی  میکنر وژمهش کیریی از وژمهش کیری وییاه باه    وژمهش ادت. کتیف بی معنهی میژنی
کیاد:   مای بنر م بنا  این  مش چهی  میژنی نمده معنهی  نیسان یکی از  اهینرهی  این  میکنر قیی می

( ابزا  اصاسی نانرآم     1؛ تسر ومنکز می کییدنین هه  م ر ک معیی از ریدنیه تنکت بن هناییدِ( 2
هی صسر وژمهش،ن ادت. م  از طنیق ا وییط ک می م غیان ک مای هها  صاسر  ا ب اط       م واسیل راره

ییی م های  ا بانا  بایزب    های م ور اینهی  صاسر از ییهتاه     کیدی بنراتات  رهدی اط نیت  ا ونرازش می می
قشاده  ا   بییای  هی  غیننیر  یی ویش نذا ری م وید  کییدنین ر  میین می اطمییین از ماصسل بی تنکت

ا  مواسر   کییاد کاه قظنیاه    ( وژمهش،نان از وژمهش کیری به این رلیل اداتریره مای  6کید؛  کشف می
ی،ان واژمهش   هی  مسوسر بنا  وییین ودیاده مییداب قی اتید. بیایبناین میژنای مها  ر       قدا ر یی قظنیه

از مصایبیه بای    های  بیصال   ( از قالال  اسل  4به کال ادات؛ م    ءکیری هنایید ادتالنایی یی بنکت از وز
هی  میداقی م مشیهدات وهت اقتالایل آقچاه ر  ماس ر ودیاده تییداییی م       کییدنینی ییرراتت تنکت

 تسر. ادتریره می آنغیی م ویمع از  یوسصیرا ائه  ی بنا کشف تده



 

 هشت

 ةق،ای  ی م مطیلعا   بییایری  مایتایی ودیدا تییدایی  اسی     ری،ن از ومساه راره  اهینرهی  
هی  صیص صاسر  ا ها     هی  نمسمی ذکنتدهی هن یکی میژنی مس ر  ن مه بن راتتن میژنی

را قد. از آق ی که وریمت میین این  میکنرهی بنا  وژمهش،ناقی که ر  ننصاة واژمهش کیرایی    
اقاساا متادامل م قیاز ماکایم       بیقان باه وماییز میاین     ح قی تی کتیفمیتد  ه تید چیدان ماق

هاای  ونکییاایی  هاای  کمّاای م ماانم   مش هاای  کیراای بای  مش  هاایی مالیی ااة  مش وستاای آن ها  
وساقید بای وسواه باه     ونرازر. صساقیدنین می وژمهیی وژمهش اقتالیر  م وژمهش هینماس  می ا دای

 اهینرهای    ی م اصتصیصای های  نماسم   واه باه میژنای   های  واژمهش صاسر م وس    م ئسه م دؤال
 بنا  وژمهش کیری صسر اقتخیف کیید. ا تدهی  اهینر مییدب  ا ائه

مطیلب کتیف ر  ده بخش م ره هصال ویظای  تاده ادات. بخاش املی تایمل چهای  هصالی         
قمن معنهای واژمهش کیرای م تاش طانح متادامل ر  ایان باسزهی وای ارای  کیرای  ا ب اط رارهی            

نیاسان  اهینرهای  ایان وای ارای        اقتالیر  م وژمهش هینمااس   ا باه   وژمهیی هی  ونکیییی ا دای  مش
های  کیرای    کید. ر  وییین این بخشی چ،سق،ی طنابی مطیلعه م اقتخیف قمسقه ر  وژمهش معنهی می

های  کیرای    آم   راره های  وماع   ر ت باث تده ادت. بخش رمی به صس ت ن اتنره باه  مش   به
سااف مصاایبیهی مشاایهده م ادااتخناز راره از ادااییر م   هاای  مخت واانرازر م ر  دااه هصاال  مش  ماای

هی  کیری اصتصایص   کید. بخش قهییی به واسیل م نزا ش راره تده  ا معنهی می ماصسپت دیصته
هی  کیرایی م ایئل  مایایی وییاییی م اصا پ ر  واژمهش        را ر. ر  این بخشی چ،سق،ی واسیل راره

 صس ت ویمع معنهی تده ادت.  بههی  قستتن نزا ش وژمهش کیری  کیری م همچیین تیسه
ی م همچیین کمیسر مییبع نسمای  1123بی وسوه به ق خة چهی ی کتیف م اقتشی  آن ر  دیل 

های   میکانر    میادان باه زمییاه    وژمهش کیری ر  کشس ی ونومة این کتیف بنا  ن  ه ۀر  بسز
کیری م همچیین  میکنر ونکییی مییدب وشخیص راره تد. ر  ونومه و ش تده ادات قامن   
مهیرا   کیملی ونومه وی بد ممکن دسیس م  مان بیتد. این ابتمیل مواسر را ر کاه ر  نمال    

امید را ی  صساقیدنین ماتنی بن می میت قهیرهی بی بیین قظانات   هییی ریده تسر. کمیسرهی م قعف
و دیاد  صسری به والسیت کیریت کای  متنوماین م بهیاسر کتایف صر  صاس ت       اقتالیر  م هدایت،ن

 ( کمک قمییید. چیپ

 علیرضا کیامنش                         مریم دانای طوس
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زمییاة مطیلعایوی  تادییهته ادات کاه ویشاییة ادیدایی قشانییت وژمهشای          یاک  وژمهش کیرای  
تاده م مایظ  صایص صاسر  ا را ر. ر        یز  هی  بنقیمه قرعی م همییش هی  ذ  مخصسصی ننمه

( بای  1122ص 2 مز بسرن بانا  هان وژمهشا،ن  کای  ب ایی  رتاسا   ادات. منن مایقِن         بالیالتی به
یرای  مثیباه قاسنی واژمهش ک     ق،ی    ا باه  بی واسپت  سی« هم،یی بسرن»طیعی و ش بنا   تسخ

 کید: وسصیف می
ویشاییهی   معتیانی مانم  وایمع    1های   ق،ای     م راة واک   ق،ی   تیمل وسلید بای  اکیسن صیعت  سی
ی 4را  هی  م امسن   ی م مسنه6هیی تنح هنااقتالیر  مریهی  م قظنیه المعارف دائرة اهیمی   مشی 

وژمهشای وأییدتاده م    های  نسمای   هی   اهیمی  ب یی  بیا زش م  اه،شیی مالیله ر  قشانیه  کتیف
تاسری   که وسدط چید ویمعة راقش،یهی بننزا  مای  تدهی ا ائة  دمی دخیناقی م مالیله وأیید قیمه

ی مب،ایه تایکة   3ی مب گی اویپ نرت،س  مسقاسنیی وایبسس  ویاییی ننرهماییی    5قشنییت بنصط
م راه   وساقد بی این مقاعیت بای   اوتمینی م غینه ادت. وس انن وندیده تسر چ،سقه یک قرن می

عتیان ب ایی  زیایر ه اتید م وعادار      وساقدی زینا مطیلب بایلالسه م  ارامه رهد وید  این ادت که قمی
هی م مریهی  ودید م قالدهی  ودید بن آرای  ویشاین بای نذتات زماین       هیی م یئلی مسقسا قظنیه

صاس ت    رار این ادات کاه باه     وسان اق یی  دد بهتنین کی   که می قظن می تسقد. به  زییرون می
ب ط رار م بالیه  ا وی بادمر   کنر م  تسر  ا رقییل نزییشیی کی هی  ق یتیً منویطی که اق یی می

 (.243قیریده ننهت صص

                                                                                                                                              
1. Van Maanen 

2. monograph 

3. meta-critical 

4. themed anthologies    های یای اتاعی   ادات کاه       مالیلاه های  کسوایهی    : ارن  به اقدازۀ یک کتایف کاه تایمل راداتین
را  ب ایی    هی  کسوایه م امسن   اقد. م مسنه رادتین  هی  مختسف ر بی ۀ یک م مسنی مرهسی یی مسقسا قستته قسی یده

 ی.  متدامل ه تید 
5. online 

6. forum 
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بیلی آقچه ر  میین وعدار هزاییدۀ مییبع بنا  اق یی وژمهش کیری ریبت بی ی میقاده    این بی
واژمهش  ادتی قییز به یک  اهیمی  نمسی بنا  طنابی م کی ب ات ایان قاسا واژمهش ادات.      

تایسۀ  مایتای    تنح وژمهش کیرای باه  بییق،ن و ش می بنا  کیری:  اهیمی  طنابی م کی ب تی 
ادتریره  وسان آن  ا رقییل کنر م بنا  وژمهش،نان میتد  م قیز بیو نبه  یبل  ابتی می ادت که به

بانا   « آتادز  »اصلی یک  اهیمی  نمسی ادت قه اییکه هالط یک کتیبچاة   ادت. این کتیف ر 
قظان  م هس اری ایان وای ارای       وساقید زینبیی  هی همچیین می اق یی وژمهش کیری بیتد؛ صساقیده

 وژمهشی  ا قیز ر ک کیید.
بیایق،ن ودیادونین   وژمهش کیری:  اهیمی  طنابی م کی ب تی  این مینایش کتیف

( بان  2811ایان کتایف ص  ورکن ر بی ۀ واژمهش کیرای م ر ک آن ادات. قخ اتین میانایش      
اهمیات رایقس    ( مطیلعة مس ر  2881یری متمنکز بسر؛ ر  مینایشِ رمّی صک 2مطیلعة مس ر 

کیری کمتن وسوه تد. این مینایشی  هی  مس ر  ( به مطیلعه1118راتت. ر  مینایش دسّی ص
ز ومنکا  6/دایصتی نناییقه 1ور این   وی بد زیایر  بان واژمهش کیرای    یعیی مینایش چهی یی 

که همناه بی آقچه می وژمهش  یری یک طنح متدامل ادترا ری که ر  آن مطیلعة مس ر  ک
 1ودیدا تییدی م وژمهش کیری 7ی وژمهش  مایتی3بیییر ی قظنیة راره5ق،ی   یی  س4وییه کیری
قیمی  معنهی تده ادت. ر بالیالتی می هصل منبسط به اقاساا واژمهش کیرای  ا برا  م      می
های  مختساف مشاخص کانر کاه       هی  ود یس م اونا  کی نیه ای  زینا و نبه  مز کنره به

میین این  میکنرهی بنا  وژمهش،ناقی که ر  ننصة وژمهش کیرای میتاد  ه اتید      وریمت
این اقساا متدامل م قیز ماکیم   ین  می هصسی به ای یر ومییز مییناز ا چیدان ماقح قی ت 

 تد.  هی اصتصیص راره هی  آن وستی ه 
بای م  وژمهش کیرای:  اهیمای  طنا   رم وغیین  یبل وسوه ری،ن ر  مینایش چهی ی کتیف

ادت کاه    هی  وژمهشی اقیهه تده ( هصل ودید  ر بی ۀ طنح2موسر را ر:  (1123ص کی ب ت
ه اتید    م یای ص  یقاه    هی  ری،ن  که بیشتن کمّای  هی  کیری بی  مش ر  آن وی بد زییر   مش

                                                                                                                                              
1. case study 
2. interpretive 

3. constructivist 
4. basic qualitative study 

5. ethnography 
6. grounded theory 
7. narrative inquiry 
8. phenomenological qualitative study 
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م  6ی واژمهش اقتالایر   1وژمهای  ی ا ادای 2های  ونکییای   اقاد. ر  ایان هصال  مش    کی  ننهته تده به
م بظاة ری،ان ر  ایان میانایشی وسواه بیشاتن باه         تسقد. وغیین  یبل منم  می 4ماس وژمهش هین

3یرای های  ک  واسیل راره اهزا   هی  قنی م ب ته 5مث ً مییبع راره بنصط چ،سق،ی قرسذ هیّیم   
 

 ر  هنایید وژمهش ادت.  
کییادنین ر    های  کای بنر   انا  را ر. تانکت     این کتایف همچیاین ر  باسزۀ هعیلیات    

های  ونداتی  ی صادمیت     هی  مختسف از ومسه زمییه هی  آمسزتی می از بسزه هی م رم ه کی نیه
مکی ی دیلمیدتییدیی م وسداعة   مذهییی ک ب اوتمینیی مدینیتی بخش ارا  ی مشیم هی بخش

اقد. اننچاهی زمییاة هعیلیات مای      مونبیت آمده هی  وعسی  مییبع اق یقیی م قیز هن یک از زینم مسنه
مونبیات م آماسزش    های  زیایر  از وعسای     دایپن ادات م بیایبناینی قمسقاه     ونبیات باز گ  م وعسی 
رهای .   هی  کی بنر   ا ا ائاه   هییی از اقساا زمییه ای  قمسقه دیپن موسر را ری و ش کنره بز گ

 یکدی،نقد. هی تییه هی  طنابی م کی ب ت یک مطیلعة کیری ر  این زمییه مطمئییً  مش
ایان کتایفی ومنکاز بان وسصایة ر یاق م کای بنر  بانا  اق ایی           میژنی مشخص ری،ان 

ا  دایره م صانیح ا ائاه     رای باه تایسه   همین  ادتی هن اق یی یک وژمهش کیوژمهش ادت م ر  
های م قستاتن نازا ش واالیاق      تسر. طنابی یک واژمهش کیرایی نانرآم   م واسیال راره     می

تسقد وای باه وژمهشا،ن     وشنیح می هییی ه تید که به صس ت میطالی م کیهی بی ا ائة مثیل مسقسا
تاسر. و دیادقظن ر  ایان      کی   که مشتیپ  اهیمییی ر  هنایید این قسا واالیق ادت کمک ویزه
میتشنتده از زمین دسّمین میانایش؛   تندی می به والنیییً یک رهه مییبعهی وی بد زییر  از رد هصل

های  آمسزتای    بنقیماة رم ه میاژه اوانا     های  دایلة کیرای؛ م باه     وژمهش صسر می؛  اهیماییی ره 
هی  وژمهش کیری ر  آهنیالی  ویسبیی دی،یوس ی مایلز  م   ر  زمییة  مش 1تی من 7مدت کسویه

 ه اتید هیاسنی میایبع م  اهینرهاییی     8هی  نمسای  کنۀ ویسبی بهنه بنره ادت. بیصل این کی نیه
  میانایش  یاد. بیایبناینی بانا   کی که ر  ر ک م اق یی وژمهش کیری به ییرنینقدنین کمک می

های  صاسیش ر  زمییاة واژمهش      این کتیفی می به ویشییة ودید ر  این زمییه م قیز و نباه  چهی ی
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هی  ایان کتایفی متخصصاین م راقشا سیین واصای ت       قتی هی مخیطب کیری متسدل تدی . ر 
هی  کی بنر  ه تید که باه هها  بییایر  ر بای ۀ چ،اسق،ی طنابای م        وکمیسی ر  زمییة هعیلیت

 مید ه تید.   وژمهش کیری ن  هاق یی یک 

 طرح کُلّی محتوای کتاب
کیاد. بخاش امّل را ا     رهی این متن هنایید اق یی یک واژمهش کیرای  ا مایعکس مای     دیزمین

چهی  هصل ادت. قخ تین هصل ر بی ۀ میهیت وژمهش کیری ادت؛ هصل رمیّ چیدین قسا  ای  
های  کیرای    های  مش  د که ر  آنره هی  ری،ن   ا وستش می وژمهش کیری م هصل دسّی طنح

رهید. چهای مین هصالی  میاة طنابای یاک       تییدی وژمهش  ا وشکیل می بخش مهمی از  مش
رارن به بیین م ئسة وژمهش بای ویشاییة     وژمهش کیری  ا از تییدییی کمیسر ر  راقش وییه وی تکل

قمسقاة  وای اقتخایف    م صایص بانا  داؤال واژمهش     وانین طانح کیرای    منبسطی وی اقتخیف مییدب
هی  ا بی وزئییت  رهد. بخش رمّی تیمل ده هصل ادت که هیسن ننرآم   راره وژمهش تنح می

تادهی کیتانل    های  نانرآم     واسیال راره  تده ر  بخش دسّی باه   رهد. ده هصل مطنح ا ائه می
ی ال،اس   ویسدات ونرازقاد. همچیاینی ر     ی م ق،ی ش نزا ش ویییقی می6ی اص پ1ی  مایی2وییییی
کیرای صاسر  ا    ةوز یی  دیل 4تییدی کیری بنا  راقش سیین واصی ت وکمیسی که ویشیهیرۀ  مش

 ادت.  کییدی ا ائه تده وهیه می
رهادی ر بای ۀ    ی وژمهش کیری  ا ر  ر من وژمهش به معیی نایی کسماه  انا  مای    املهصل 

ناذا ان  تاسر م باه اصتصای  ارن    تییدی باث مای  تییدی م منری هی  وژمهش کیری ر  ویمعه  یشه
تاسقد. بعادی ر  ایان هصال      نیسان یک زمییه معنهای مای    نین  وژمهش کیری به آغیزین ر  تکل

نناییقاه صیای    های  واژمهش اریایت    تییصتی واژمهش کیرای ر  مالیبال دایت     زینبیی  هس ری/معنهت
های    تسر. ر  این هصلی وژمهش کیری  ا بی وسدل باه تایلسره   کمّی(ی اقتالیر  م و یمد ن منم  می

تامنی . هصالِ ییرتاده بای بااث       های  آن  ا بنمای   کیای  م دادس میژنای    ی آن وعنیف مای هس ر
  دد. وییین می هی  مس ر قییز بنا  اق یی یک وژمهش کیری به هی  وژمهش،ن م مهی ت میژنی

هاای یاای  میکنرهاای  مختسااف  قسی اایدنین اقااساا متیااسنی از وااژمهش کیراای  ا ر  داایت
های    های  کیرای ر  اقاساا زمییاه     واژمهش  وان  اقساا متداملی یاقد. ر  هصل رم رهی کنره دیزمین
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ادات.   2وییاه تسر وژمهش کیرای   تسر. قخ تین قسنی که باث آن مطنح می کی بنر  منم  می
مونبیات م باه ابتمایل زیایر ر       وانین قاسا واژمهش کیرای ادات کاه ر  وعسای         این قسای متدامل

کاه ر بای ۀ واژمهش کیرای ه اتید       تاسر؛ غیلیایً متاسن ری،ان      هی  نمسی ری،ن ییهت می زمییه
بدهیادی   وساقید یک وژمهش کیری اق ایی   وساقید این ما عیت  ا مدقظن  نا  بدهید که تمی می قمی
اییکه قسا صیصی از آن صمث ً مطیلعة ودیدا تییدیی وژمهش  مایتی م غیانه( بیتاد. اقاساا     بدمن 

هی یاک بععاد اقایهه ها      هی  واژمهش کیرای وییا    ری،ن وژمهش کیری قمن راتتن همة میژنی
اقاد   تاسقد نیای ت   هی که ر  این هصل باث می هنر آن هی  میاصنبه را قد. اقساا ری،ن م میژنی
 کیری.   ی وژمهش  مایتی م مطیلعة مس ر ق،ی بیییری  سی از ودیدا تییدیی قظنیة راره

 رهاد کاه مؤلراة    ون م ودیدون  از واژمهش کیرای  ا ا ائاه مای     ی اقساا متداملسیهصل د
اقد. این اقاساا   اصسی  مش کیری  ا را قدی م به ب ط وی ارای  کیری ر  رهة نذتته کمک کنره

کیاادی  هاای  وااژمهش ونکییاای کااه از هاان رم  مش کیراای م کمّاای ادااتریره ماای    تاایمل طاانح
وژمهایی بال یاک     وژمهیی وژمهش اقتالیر  م وژمهش هینمااس  ه اتید. هادف از ا ادای     ا دای

کاه واژمهش     بایلی  واژمهش اداتی ر    ار  ر  ونیین صسرِ هناییدیر  میدم ئسه ر  نمل م ای 
تسر.  میکنرهی  هینمااس    می چیلش ننهتن  مابط  د ت اق یی  اقتالیر  مخصسصیً بی هدف به 

هی  نی یقید. این قسا وژمهش هی می یک یی چید صس ت هین  ا ر  هنایید ننرآم   م واسیل راره
وژمهایی   واسان ر  ا ادای   بیتید؛ مث ً از  میکنرهی  هینماس  مای وستی راتته  وساقید بی ه  ه  می

 کنر.   وژمهش اقتالیر  یی اقساا ری،ن وژمهش ادتریره
وساقد به وژمهش،ن کمک کید که بن م ائسة ماس ر    راقش منبسط به قظنیه م وژمهش ویشین می

نین ا ویایط  ا راتاته   ن  ه ومنکز کنره م مابد واسیسی  ا اقتخیف کید که بی م ائسة ماس ر قظان بیشات    
رهاد چ،سقاه مانم  ویشاییة      رهاد م قشاین مای    چی چسف قظن  چی ت  ا تنح می یبیتد. هصل چهی 

رارن بیاین م ائسه کماک      ویهی به تییدییی چی چسف قظن  مطیلعهی بسکاه همچیاین باه تاکل     منبسط قه
بخنراقاه   های   نین  رهد م بنا  وصمی  مطیلعه  ا ا ائه می د. بیین م ئسهی میطق وژمهش م هدفکی می

تاسر(ی نانرآم   م واسیال     از لایظ اقتخیف قمسقة وژمهش صکاه ر  ایان هصال وستاش راره مای     
 هی بییوی ادت. راره

ی  هی  وای   تسقد. هصل هی وستش راره می بخش رمیی هیسن ننرآم   راره ر  ده هصل
کییاد. مصایبیهی    هی  ا ر  وژمهش کیری بن دی مای  ی ده ابزا  املیة ننرآم   راره م هرت  تش

هاای   وساقااد طیراای از داایصتی هی از ههندااتی از دااؤال تااسری ماای باااث ماای  کااه ر  هصاال واای 
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تاده   تده وی مصیبیة کیم ً آزار بیتد که ر  ونیاین آن هایچ چیاز  از  یال وعیاین      وعیین ازویش
رهیاده م باه مهای ت     نان م ویدا    قی ت. مسهالیت یک مصیبیه به میهیات وعیمال میاین مصایبیه    

قیز چ،سق،ی ریات م ا زیایبی     هی  صسف ب ت،ی را ر. هصل وی  نن ر  وندیدن دؤال مصیبیه
 رهد. هی  مصیبیه  ا وستش می راره

املای    ردات  ر که ر  ونیین آنی وژمهش،ن تانح مشیهده از این وهت بی مصیبیه وریمت را 
  صال تشا  کیاد. ه  کید م بن وعیین م ور ین تخص ری،ان  وکیاه قمای    از ودیدۀ مس ر وسوه ک ب می

  تده م تیسۀ ریت مشیهده باه صاس ت ییرراتات    نن م مشیهده ر بی ۀ تیسۀ مشیهدهی  ابطة بین مشیهده
م  2کیاد: اداییر   مای  های  کیرای  ا ا ائاه    ی داسّمین مییاع املیاة راره    کید. هصل هرات  میداقی باث می

تتی  ی آری  ا  از ادییر قس ا  را ر م م مسنه . لر ِ ادییر وعنیف ن تنرهتده ماصسپت دیصته
رهد. اننچه ممکان ادات بع ای از اداییر باه والیقای  ماالاق         هیزیکی م وصیمین  ا وستش می

تااسقد م بیاایبناین مییااع  های م ااتالل از مطیلعااة وژمهشاای وسلیاد ماای   بیتاایدی بیشااتن آن  ای ایر تااده 
ی  رهیاد. هصال هرات    از مصیبیه م مشیهده ا ائاه مای   تده ک بهی   ا زتمید  بنا  وأیید بییش

های  ا   های  آن  هی ر  وژمهش کیری م قالیط  ست م مادمریت اقساا مختسری از ادییری کی بنر آن
 رهد. هی وستش می به نیسان مییبع راره

 های  قظان    وعدار زییر  از متسن منبسط به وژمهش کیریی ه ای  بیشاتن   ا باه بااث    
های    واسیال راره مادینیت ما عای م   باه  رهید وای   هی اصتصیص می تییدی م ننرآم   راره  مش

هی  زییر و نبة واد یس م اق ایی واژمهش کیرای کشاف       تده. بی این بیلی می بی دیل ننرآم  
هی  کیری ادات. همچیاین    هنایید این قسا وژمهشی واسیل راره ای  که رتسا ونین   مت کنره

 نیان واسان وایی،زین ر    چیز   ا قمای   یطعیقه بن این بیم ی  که بنا  ییرنین  تیسۀ واسیلی هیچ
 ر. باای موااسر ایاانی  کاانتااده  هاای  ناانرآم   تاادن ما عاای صااسر وژمهشاا،ن ر  واسیاال راره  

های  کیرای    ای  وی بد امکین باث ماقای ر بی ۀ تیسۀ واسیال راره  و ش کنره  ر  هصل هشت
چیاد   تاسر؛  یما  وأکیاد  تاسقد  مای  نانرآم    کاه ایی قامن  هیی راره واسیل اهمیت کیی . بن  ا ائه

 تسر. مادینیت  هی قیز نی یقده می مطیلعه ر  ونیین ننرآم   راره ویشیهیر بنا  واسیل ر  آغیز
که میژنی بی ز یک مطیلعة کیرای ادات مسقاسا ری،ان  ادات کاه ر  ایان          هی راره اقیسهی از

(  اهینر واسیل اداتالنایی بانا     نینر. ر  ر من این هصل صهصل هشت هصل مس ر وسوه  نا  می
تسقد. ر  ایان   هی  وژمهش ویدیل می تسر که به ییهته می هی یی م یمییی ا ائه  رارن به مالسله  تکل

تاسر.   هی  کیری قیز باث مای  ا  ر  واسیل راره اهزا   م  اییقه هی  قنی هصل ر بی ۀ قالش بنقیمه
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اقساا وژمهش کیرای کاه ر  هصال     هی  صیص ر    مت آصن این هصل  اهینرهی  واسیل راره
 د. قتس ث تد صقظین ودیدا تییدی م وژمهش  مایتی( منم  میبا یرم

ی م ایئل  ها  مید ه اتید. ر  هصال ق    هی  معتین م وییی ن  ه ومیی وژمهش،نان به وسلید ییهته
ی وییاییی م  2میاژهی ر بای ۀ  مایای ر مقای     باه  یتسقد  مایی م وییییی ر  وژمهش کیری وشنیح می

هی ویشایهیر    اهینرهییی بنا  ونراصتن به هن یک از این مسقساتسری م  باث می 1 مایی بینمقی
ا  اص  ی وسوه را قاد   تسقد. همچیینی وژمهش،نان به چ،سق،ی اق یی یک وژمهش به تیسه می

بی   امتی ر بای ۀ م ایئل اص  ای      د. هصل قه اهزای که به قسبة صسر بن  یبسیت اطمییین مطیلعه می
رهیاد   ا  که ابتمیپً ر  ونیین وژمهش کیری  خ مای    یمع  ت اص وژمهش م وسوه میژه به

 دد. ر  ب یی   از مسا عی وژمهش،ن وساق اته ادات باه طنابای مطیلعاهی نانرآم          وییین می به
ادت آصنین منبسة بیاهمیت  ا اق ایی   هی بدنرازری امّی قتساق ته  هی  منبسطه م بتی واسیل آن راره
ماس ر قظان تایقس کمای بانا  ویشاینر        ن منبسهی وژمهشی  وژمهش. بدمن ایقستتن قتی رهد 

بنا  کمک باه وژمهشا،نان     راقش وییه ر  این زمییه یی وأریننذا   بن نمسکنر را ر. هصل ره
ادات. ر  قیماة    کیری ر  وکمیل هنایید وژمهش از طنیق قستتن نزا ش وژمهش طنابای تاده   

 وعیاین مخیطاب   تاسقد   یی ا ائاه مای  رهی هناییاد قستاتن ویشایهیرهی    امّل این هصل بنا  دیزمین
نزا ش. بالیة هصل بان ماتاسا     ک سّی طنح کنرن  وعیین وییی اصسیی م ازویش نزا شی مهیرا   به 
تاسری چ،اسق،ی قیال باه      هی  آن م اییکه هن مؤلره ک ی مطنح  مؤلره تسر  نزا ش متمنکز می

 هش.هی  وژم وسازن مییدب بین وسصیف م واسیلی م تیسۀ اقتشی  ییهته
تسر که بنا  راقش سیین واصای ت وکمیسای م    می کتیفی ال،سیی ا ائه  دناق ییی ر  ویسدت

تییدی یی ویشیهیرۀ یک مطیلعة وژمهش کیرای قیایز    ری،ناقی که به  اهیمییی بنا  ق،ی ش هصل  مش
ی ادات م آقچاه  ا کاه پزی    تیید هی  هصل  مش را قد ای یر تده ادت. این ال،سی طنح کسّی مؤلره

واسان بانا     کید. از این طنح کسّای بای کمای وغییان مای      هن   مت نی یقده تسر وشنیح می ادت ذیل
 هزییة یک وژمهش کیری ادتریره کنر. ویشیهیره وهت ر ییهت کمک تییدی   مت  مش

 سپاسگزاری
رمان  دایقدن میانایش چهای ی ایان کتایف        هی  مختساف ر  باه   صساهی  از ک یقی که به تیسه می

کتایف  ا   یان ا داسّی  یانایش کاه م  یده قرن از ک ایق  اقد ددید،زا   کیی . قخ تی دهمی راتته
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 ایان  چهی ی مینایش رهی دیزمینم   مز دیقی به بنا  مرید  ب یی  ویشیهیرهی  م اقد کنره  منم 
هی  وژمهش کیرای ر    کییدنین ر  کی نیه صساهی  از تنکت همچیینی می .اقد کنره ا ائه کتیف
های  منباسط باه اق ایی      کنرقد م ر  هعیلیت هی  نیلی مطنح  وهین که دؤالهی  مختسف    مت

رار ورکان م    مای امکاین   هی باه   همة این کنرقد وشکن کیی   مطیلعیت آزمییشی کسچک مشی کت
کیای ی   مای  میاژه  وشاکن  ماین صسر  ون کیی . همچیینی از راقش سیین رکتن  صسر  ا ر یق  آمسزش

کانرن ر    اقادی قامن کای     رم ه ر  زمییة وژمهش کیری نذ اقده هی اننچه ابتمیپً وعدار  آن
های    چیلش ننهتید. ر  بالیالاتی مای از  دایله     این هناییدی می  ا بنا  بهیسر آمسزش م مشیم ه به

ایا . داناق ییی از ا ن     ننهتاه   مس ر قظن کماک  هییی از هنایید وییه هی بنا  تنح همناه بی مثیل آن
 ر  راقشا،یه ایایلتی وِی ایسساقییی باه    « دیپن آمسزش بز گ»تن  بنقیمة ی راقش س  رک2مالت ننین 

تادن    منباسط باه آمایره    ز وکیلیف وژمهشیی هیّای م دایزمیقی  ا  ا طیف ن تنره کمک به  دیب
 کیی . هی  این کتیف بنا  اقتشی ی وشکن  ب یی  میژه می قستته ردت

 تیسدِل. جِی الیزابت     میریام. بی شاران
 هَریسبورگ، پنسیلوانیا    جُورجیاآتِن، 
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ر  راقشا،یه وس ویای    2دیپن م آمسزش مدامی بیزقش تة آمسزش بز گ ادتیر یشاران بی. میریام
هی  واصی ت وکمیسای ر    هییی قظین ود یس رم ه ر  آون ادت. م  ر  این راقش،یه م ئسلیت

راقشا سیین واصای ت    هی  وژمهش کیری م  اهیماییی واژمهش   دیپن م  مش آمسزش بز گ
ز ر  زمییة اربییت اق،سی ی ا 2835ادت. ام مد ک کی تییدی صسر  ا ر  دیل  وکمیسی  ا راتته 

ر  زمییاة آماسزش زباین اق،سی ای از راقشا،یه       2872ا تد  ا ر  دیل  ی کی تییدی 1راقش،یه رِ م
داایپن از راقشاا،یه  ر  زمییااة آمااسزش بااز گ 2871م ر وااة رکتاان  صااسر  ا ر  داایل  6ا هااییس
راقشا،یه   ت نسمای ئا نیسان ن اس هی   ننهت. م  ویش از آمدن به راقش،یه وس وییی به 4 مو،ِنز

 کنر. صدمت می 7م راقش،یه اییلتی 3وکییک مینویییی ی مؤد ة وسی5ایسییس  تمیلی
دایپنی ویشانهت م    های  ق،ی تای مینیایی بان آماسزش باز گ       وژمهش اصسی م هعیلیات 

هی   اهیان    ادت. ام ر  کمیته هی  وژمهش کیری متمنکز بسره  دیپن م  مش ییرنین  بز گ
دایپن ر  آمنیکای  تامیلیی هماییش واژمهش       آمسزش باز گ  همییش دیپقة وژمهش ر بی ۀ

دیپن صادمت کانره    ادتیران آمسزش بز گ سزش ر  راقش،یه وس ویی م کمی یسنکیری ر  آم
باسر کاه قشانیة     1دایپن  آمسزش بز گهصسییمة  مدت وی  دیلی یکی از مینادتی ان به م ادت.  

 همچیااینی یکاای از مینادااتی ان اداات. داایپن آمااسزش بااز گ اصااسی وااژمهش م قظنیااه ر  زمییااة
بنقادۀ  باسر. ام   8العمان  دیپن م ییرنین  میرای ا  ر  آمسزش بز گ هی  بنهه هعیلیتهی   کتیف م مسنه

                                                                                                                                              
1. continuing education 

2. Drew University 

3. Ohio University 

4. Rutgers University 

5. Northern Illinois University 

6. Virginia Polytechnic Institute 

7. State University 

8. Adult Education Quarterly 

9. Professional Practices in Adult Education and Lifelong Learning 
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 ادت.  دیپن ر   یلب چهی  کتیف متریمت تده  بنا  ویشییة آمسزش بز گ 2وییزۀ وهیقی دینیل ا . هسل
اقااد.  تااده  ا ی ژاویاای م هناق ااس  ونومااه هاای  چییاایی ک اانه هاای  ام بااه زبااین وعاادار  از کتاایف
صبای همکای      1دایپن   اهیمی  واژمهش بانا  آمسزتا،نان م منبیاین باز گ     ودیدونین آری  ام تیمل 

یایرنین  ر   (ی 1124ی 5مای ین  صبای همکای   لاس ا بای     4دایپن  ییرنین  بز گ(ی 1125ی 6ویونیشیی کناقتسن
اقدازهی  غین غنبای ر بای ۀ    چش (ی 1117ی 1م لیزا بسم،ی ویِن 7صبی همکی    عزمی   کیهی ِپ 3دیلی بز گ

 ( ه تید.1111ص 21دیپن قظنیة ییرنین  بز گ ز دیقی م دسّمین به( م 1117ص 8ییرنین  م راق تن
دیپنی ام به وایپ  مشایهینِ    بنادی  ردتیم رهی  ن تنرۀ مینییی ر  زمییة آمسزش بز گ

 اه ییهت م قخ اتین ک ای باسر کاه واییزۀ مسهالیات        22مدامیدیپن م آمسزش  بز گالمسسی  بین
طاس  مایظ      ام باه  کنر.   ا ر ییهت 26دیپن م آمسزش مدامی بز گ اق من آمنیکییی 21ا ِ بنهه
دایپن م واژمهش کیرای ر  دنادان آمنیکای        هی م دمییی هییی ر بی ۀ ییرنین  بز گ کی نیه

  آهنیالی  ویاسبیی ویاسف تان ی آداییی     هی تیمل بنزیلی م کشس هییی ر دس  آف تمیلی م آن
وژمهش،ن  م ر  میلز ی 24کید. م  وژمهش،ن ا تد بنقیمة هسلینایت صیم مییقه م ا موی بننزا  می
 ادت. هی  کنۀ ویسبی م آهنیالی  ویسبی بسره  بنو ته م مهمین ر  راقش،یه

 ایس گ م  دایپن ر  راقشا،یه ایایلتیِ وِان هننی     اداتیر آماسزش باز گ    الیزابت جِی. تیسدِل
های    دایپن ادات. م ائسلیت    هی  واصای ت وکمیسای ر  آماسزش باز گ     کییدۀ بنقیمه همیهی 

دایپنی معیسیات م    های  واصای ت وکمیسای ر  آماسزش باز گ      رم ه و اهیل  آمسزتی ام تیمل

                                                                                                                                              
1. Cyril O. Houle World Award 

2. A Guide to Research for Educators and Trainers of Adults 

3. Patricia Cranton 

4. Adult Learning  

5. Laura Bierema 

6. Learning in Adulthood 

7. Rosemary Caffarella 

8. Lisa Baumgartner 

9. Non-Western Perspectives on Learning and Knowing 

10. Third Update on Adult Learning Theory 

11. International Adult and Continuing Education Hall of Fame 

12. Career Achievement Award 

13. American Association of Adult and Continuing Education 

24. senior Fulbright scholar بی  یقسن ویشیهیر  دییوس  وی. میسییی هسلینایت از  2843: بنقیمة هسلینایت ر  دیل
 کیقزا  تکل ننهت. این بنقیمه وسدط ارا ۀ امس  آمسزتی م هنهی،ی مزا ت امس  صی وه ایایپت  اییلت آ

کماک هزییاه  ا بنادای  تیی ات،ی باه       1111بنقیمة هسلینایات دایپقه والنییایً     ر.تس متاده بمییت میلی می
المسسای اهادا    نراقش سیینی ماالالینی معسمینی متخصصینی راقشمیدان م هینمیدان بانا  ویایرپت آمسزتای بای    

 ی. کید  می



 88دربارة نویسندران      

 

هی  وژمهش کیری ادت. ام همچیاین   هی  بهداتت م ر مین م قیز ر  زمییة  مش هنهی  ر  بنهه
 کید.  اهیمییی می  ا واصی ت وکمیسی وژمهش راقش سیین

ی 2ر  زمییاة  ییقای از راقشا،یهِ مِاین     2877وی دِل مد ک کی تییدی صاسر  ا ر  دایل   
م رکتن  صاسر  ا   1ر  زمییة مذهب از راقش،یه هس رهیی 2878کی تییدی ا تد صسر  ا ر  دیل 

ش از ویسداتن باه   دیپن از راقش،یه وس ویای ننهات. وای    ر  زمییة آمسزش بز گ 2881ر  دیل 
دیپن م آمسزشِ مدامی ر  راقش،یه مسّای   به اییلت وِنی ام راقشیی  بز گ نیسان ن س هیئت نسمی

ر  داییول صادمت    4نیسان ن س هیئت نسمی ر  راقش،یه آقتیاسک   ر  تیکینس بسر م به 6لسئیس
یه میشای،ین  ر  هن رم راقشا،  5به نیسان  مبیقیِ کسی ی  کیوسلیک 2818وی  2878کنر. ام از  می

 کی  کنر. 7قیسام لئین م راقش،یه لسیسپ 3منکز 
دایپن م   های  ق،ی تایِ وی ادِل بان معیسیات م هنهیا  ر  باز گ        وژمهش اصسی م هعیلیات 

هی  واژمهش   دیپن م آمسزش وزتکی م  مش هی  متیسا ر  آمسزش بز گ آمسزش نیلیی مسقسا
دایپن   معیسیت م هنهی  ر  آمسزش باز گ کیمتی ر  ادت. ام قسی یدۀ کتیف  کیری متمنکز بسره 
های    ( ادت. کی هی  وژمهشی ری،ن ام ر  قشانییت م کتایف  1116ی 8بِیس صوسدی 1م آمسزش نیلی
های   اهیان  هماییش دایپقة واژمهش ر بای ۀ        اقد. وی ادل ر  کمیتاه   تده وظیهن ییهته متعدرِ مینایش

می اایسن ادااتیران آمااسزش کاانرهی  ئاایس ک داایپن ر  آمنیکاای  تاامیلی صاادمت  آمااسزش بااز گ
وای   1113صاز  دایپن  آماسزش باز گ  ( م یکی از مینادتی انِ هصاسییمة  1124وی  1121دیپن صاز  بز گ
اقد از: کیمش ر بی ۀ آقچاه از داین م    هی  وژمهشی مس ر ن  ة وی دِل نیی ت ( بسره ادت. زمییه1122

یسنایی مسدایالی م هیان و  ا       های  منباسط باه    تسر م ر   یلاب هعیلیات   دسسک معیس  ییر ننهته می
 .22م قیز میهیتِ بکمت 21ییبد؛ م کیمش ر بی ۀ بکمت ر  طییعت می

                                                                                                                                              
1. University of Maine 

2. Fordham University 

3. National-Louis University 

4. Antioch University 

5. campus minister for the Catholic Church   کیاد م ر    :  مبیقی کسی ی  کیوسلیک   اهیماییی معیاس  مای
کید. مظییف ام تیمل ارا ۀ امس  منبسط به نییرتی  کیل  و ش میوهت والسیت ویمعه م انتالیر ر  راقش،یه م 
  .ی هی  ننمهی م قظی ت بن امس  ارا   ادت  مشیم ه به راقش سیینی دیزمیقدهی هعیلیت

6. Central Michigan University 

7. Loyola University–New Orleans 

8. Exploring Spirituality and Culture in Adult and Higher Education 

9. Jossey-Bass 

10. wisdom in nature 

11. nature of wisdom 




