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  ��وھ�
 ��م�ش در �ژوھش  )	را�ل(��  ی��م ھ�در ��ر �ژوھ�� 	� �وا�د �� ��ر ���� �ود. �� ��ر��،  �و���و�� 
	�� ھ�ی روش

�د�� 	و(وعِ  ��م ھ�ھر �& از $��ل �#��م ا�ت.  (	ر���) ����د�ن*��ژوھش �� +ورت ��ز����، 	ورد  	� �وا�د �� �و�� �� �
�ل آ�د. �� �	�ن، رو�2$��ل �ذ�رش  ���د����  )�ظر��ا�/�ره (��  د �� آن�$رار ��ر دو��ره	را�,� �� �	�
ردھ�ی 
	�� د�/ری 

�ژوھش از طرح 	���4  ��م ھ�ی ����د�ن 1 �2لھ�ی د�/ری �� آن �ردا3ت. در   ��ز $��ل ��ر��ت ھ���د �� ������ در ��ددا�ت

�,دی را ��	�ن  ��مورودی  ،از آن ��م�� +ورت آ���ری ارا�4 �ده ا�ت �� �� طرح 	���4 آ�8ز �ده و ����7 ھر  ���� ارا�4 �ظر
�ن ��ز� م ھ�ی����  ��م، در ا:ر ���3ت ����ر از 	و(وع �ژوھش، در +ورت 9زوم �� ��م	� ��زد. �� ا�ن ��ل در ھر ��ت ��
   وردھ�ی �و�ن، ��2ت �د�د�ر و ژر=�ری را �رای ���> �� 	و(وع �ژوھش ����د.  داده 	� �ود �� �را��س ��ز3

�ژوھش �� �	��ش 	� �ذارد �� �رای 	و(و
�ت 	��3ف  ��م ھ�یاز رو�ن ا�ت �� *��ن �	���، رو�د ��ر�د �ده ای را 
آن 	� �وان �?ره ��ت. �رای �	و��  ����د�ن�2رد �����د و�9 از ا�ده ھ� و �� 3طوط �ژوھ��، ا9زا	� �?�ر�ن �� ��	ل �ر�ن رو

�ژوھش، �,داد �ژوھ�/ران، ��رو و و$ت ��ش ���� �ده �رای ا���م ��ر 	� �وا�د �� 
�وان ��را	�ر ��:�ر�ذار �رروی ��ظ�م  دا	��
وع 	�3ص �ژوھش از �& ا	ر 
�	� و 	�رد ر��(� �ر=�� �� 	و( �ر�	�ن ھ�ین، آ����د. 
@وه �ر  �ژوھشو روش  ��م ھ�

���� و ط�#���� ،�
�ت و 	�ھ�ت 	��Bو�� �ر3وردار، ا��	�B�و�ژ�� ھ�ی 	,��� را �� رو�2رد و روش �ژوھ�/ران و �د از �
�ل 	� ��د. ���2ن ��زی 	�2���2 ھ	� ا�ن 	�� �����، ر��� ھ�ی �	و�� وار ز�ر ��م ھ�یز	��� ھ� و ��ر��ت �3& ا�د

، ی �� در ا�ن ��ددا�ت ارا�4 	� �ود. رو�2ردآ��ب 	� ر���دآ=ر���/ری را در ا	ر �ژوھش و �وآوری �3& �رده و �� آن 
ھ�ی 
	�� د�/ر، ��م �دا�:ر 	� �وا�د �� 
�وان ا�ده او9�� 	ورد ا���Bده $رار ��رد و در 	و(وع 	�3ص �ژوھش، �� ا�ده ھ� و 

�ل �ود و ���رش ���د.	2�  

  

  

�ژوھش از طرح ����� �� ارا�� �ظر ��م ھ�ی 	���د�ن 1 ��ل��  

�د �ود:ھر �ژوھ��  ��ش �رط ھ�ی�ش ���� در ��ر �ژوھش، Eزم ا�ت  ��م ھ�ی��ش از �و(�D �و��ه ��� ����   در ا

�ده ای را �� 
�وان ھ��� آ�8ز �ود �� ����7 از $�ل ��ش ����  ، �	� �وا�د �� ��ش =رضدا��ورا���& �ژوھش  –� �ت 
��ن ارا�4 دھد. ا�ن ��ر �ژوھش ���ت، ���2 ��?� �� ��ا�ت و از ��> ��#�#�ت ��Bر��  »��� �ژوھش«3رو�� ��ر و ارا�4 �ظر

�ع 	� دھ�د. �رط ای ا�ت �� �	���� ھ�ی �زرگ �رای 	�روع ���ن دادن ��رھ����ن �� 	�##�ن وا���� �� 3ود��ن ار�
  �ژوھ�/ری، آزاد=2ری و آزادا�د��� ا�ت.
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�ژوھش و �ژوھ�/ر، ����7 ��ر را ��ز 	� �ذار�د �� �س از �ژوھش (و �� در آ�8ز و �� $�ل از �ژوھش)، �� آن د�ت ��دا  –دوم 

�ر �B� ت و���& �ژوھش، �� و�ژه ���د. �� ا�ن ��ل، �ژوھ�/ر 	�ورای �را�ط 	,�ن ��ر��3، ا��	�
� و ط�#��� � 7����
�ن ط�#���، وا$,� و $��ل ��ور ���ت. ,	 I=��	 ظر �ر=�ن�ا$�+�دی، �دون در  ������ و � ،�
  	و(و
��� �� ��ر ا��	�

��� ای �2�� دارد �� ����ری از ����7، 	و(و
�ت و  –�وم ���د �ر =رض ��3ت، ��=� ا�ن ا	ر ���ت �� ��ر �ر ��ر�> و ����
د�ت آ	ده در طول ھزاران � از دا�ش � ا��!�دی�8ز �ژوھش 	,�ن، و�ود دا��� و دارد و $��ل ا���Bده ا�د. ا���Bده رو�?� ��ش از آ

�م �ژوھ�/ران �������، ھر *�زی را � ��! آ�ش *�د »از �و ��ف ���د«��ل، �د�?� ا�ت و �� آ�8ز ھر �ژوھش، �ژوھ�/ر و 
* �Bد!ھزار���9 ا�ت �� �و�ط ��ر ��ف �ده ا�ت، 9ط��ز ��زه �ری را ��ف ��  

(وع در �& �ژوھش، وا���/� ز��دی �� 	و طرح �دهھ�ی  روش ����� و رو�2رد د������ �� ���> �رای �ر�ش –#"�رم 
�& �ژوھش، =رض �رآن ا�ت �� �ژوھ�/ر �� �ژوھ�/ران �� �ط�� از دا�ش و ���ط در ��ر دارد، �� ا�ن ��ل ��ش از آ�8ز 

�در ����د، در 	را�ل ��ر �?�ر�ن رو�2ردھ� را �رای د��ر�� �� ���> +��D، د$�ق، ��	I و 	��I روش ����� ر��ده ا�د �� $
�ت و�ژوھش  	و(وع 	�ھ�ت �� ����� روش��،  �� �و�� �� ا�نا���3ب ���د و �� ��ر ���د�د. B� 	� از �د�ده ���3ت ��ز زاو�� و �

وھش 	� �وا�د �� �و�� �� ���3ت ����ر از 	و(وع �ژوھش، 	ورد ژ� ��م ھ�یروش ����� �� �د$�ق ھ	���/� درو�� دارد؛ 
��ز���� $رار ��رد و در +ورت 9زوم ���رش ���د و �� ا���� د�ر�ون �ود. ����را�ن، در �	�م 	را�ل �ژوھش، روش ����� ��ز 

  د.	ورد �و�� و ���ش دو��ره $رار 	� ��رد و در +ورت 9زوم �� روز ر���ده 	� �و *ر�3 ای�� +ورت 

1- ���	
  طح 
. �ژوھ�/ری �� $�در ���د 	���4 �� ھدف �ژوھش را ا�ت�رای ��=�ن ���>  راه از ��	�ا�8ب ��ش از  	���4، �& در�ت طرح

�رد. ��ر���ت 	2رر در ا	ر  �ردر�	� در =را��د �ژوھش =�+���� د$�ق �ر�ن ���2 �,ر�ف ��د، از دو��ره ��ری و � �	
 ��م�& �ژوھش در  ���زھ�یو  �ر�ش ھ�، (رورت ھ��ژوھش و �� ��رھ�ی �ظری ���ن داده ا�ت �� �� ھر 	�زان �� �,ر�ف 

��و��ری 	� �ود. �ر
2س، ا�ر  ھ�د�) از ھرز ر'�ن ��رو و و&ت 	� %ورت �%�$د��3ت رو�ن �ر ���د، در 	را�ل �,دی 
�,ر�ف ھدف �ژوھش �ردا��3 �ود و 	رز��دی آن �� 	و(و
��� �� �� آن �ردا��3 �3واھد �د، ��رو�ن  ����زده و ��د$�ق ��

�ن ا	ری را 	�ر�س در  ���د، ز	�ن �� ����� ر��دن ��ر را �� �,و�ق 	� ا�دازد و �� ��� ��		2ن 	� ��زد.�* &��	و�� �@�
���ر�ش *��ن ا����ه طرح �ده �ود �� «زر *��ن =ر	و�9 	� ��د: �#د �رودن و طرح �ر�ش ��د$�#ش، در ��	� ای �� ی. ب. �وا

د9�ل �و��ه �دن ز	�ن ����ل � ، ��� 		2ن ا�ت در ��م ھ�ی او9��، ���د$�ق 	���4 رو�2ردی �� طرح .1»�	� �د �� آن ���> داد.
��� را �� د�ت  و�� �� ��ز�/ری �� طرح 	�2@ت و �ر��?� 	� �ردازد، ��و�ر �ز�د  �2ردی	���4، در ظ�ھر از رو��� ���

 .، آرام آرام از �ر
�ش ����� 	� �ود و ��وان ز	��ِ� ����زد�� را در ��م ھ�ی �,دی �ژوھش 	� دھدادا	� ��ردھد، ا	� در

و ���دی، ������ 	���4 �� +ورت 	�3+� ���ن و �,ر�ف �ود. در ��ن �,ر�ف  ����د�ن، 
@وه �ر طرح �ر��?�ی ��مدر ا�ن 
دا	�� �ژوھش اھداف �ژوھش، �ر�ش ھ�ی =ر
� و ز�ر 	�	و
� ھ�ی آن را ������ ا��3راج و ط�#� ��دی �رد.  	���4 �� �,ر�ف

	دان  وھشژھ��� در ا�ن � ������ �,ر�ف �رد �� *� 	و(و
�ت و �ر�ش ،������ 	�3ص �ود. �� ���ن د$�ق �ر ��مدر ا�ن 
�ردا �� � واھد �د در ا�ن �ژوھش، و �� *� 	و(و
�ت و �ر��?���، ھر*�د 	?م و �� ارزش �ردا �� �) �ود .  

  ، 3رو�� ھ�ی ز�ر 	ورد �و�� ھ���د:��مدر ����ن ا�ن 

 �ژوھش �� ز�ر	�	و
� ھ�ی 	ر��ط �� آن ����د�ن	و(وع  -1

����د؟ �ژوھش ھ�یدا	�� و 	رز -2* 

a.   ر�ز �ژوھش ����ت؟	� :�� از 9��ظ 	��وا

b. �9 ا�3+�ص داد: �ظ از �����ر��	� 
	ل و د��ور��ر طرح ���، ز	��� و ��ز ��رو و 	���,� �� �رای آن ��
 �ژوھش */و�� ا�ت؟ 

��� ��ر��3، ��ر��?��� �� ا�ن �ژوھش ������ �� آن ���> دھد، ا
م از *را��، */و�/�،  -3���ر�ذار ز	�ن و :ا�ط ��ر�
 	�2ن و...

�ن واژ��ن ھ�ی ���دی و 	B?	و	� در  -4� رو�د �ژوھش�,

2- ��
���� �  
�#�ت و ��ر���ت 	ر��ط �ود. در ا�ن ��3ت ��م����7 ��+ل از #�� ،I���	 در ����وی ����، ز	��� ای ا�ت �� �را��س آن ��

���� ��ز و ���رده ���د �� ا��	�ل از د�ت ر=�ن اط@
�ت و ا�ده ھ��� �� در �و��� ھ� و 	���,� �� ���د ��م�� I���	 ن�$��، دا	�� 
�� �و���د��ن آن، �� در  I���	 ن ا�ت �� در��ره��/�ه ��3ت ����ر 	��#�م �� 	و(وع �	� �رداز�د، ��ود. 
@وه �را�ن 	?م ا

وھش 	ورد ژ$(�وت =ردی و ا3@$� د�ت زده ��ود و �	ر�ز �رروی 	��وای 	ط�9ب و �ود	�دی آن �رای ژر=� ���3 �� �
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#ب 	��ده =2ری در �و�� $رار ��رد. ھ�ر �ژوھ�/ر ا�ن ا�ت �� از 	 &� �� Iر��	ر=�ور � &���ن ا���دی �� ��ه از �وی 
�ن ژوھش �3ن ���B و �� 	� �و�د، ا�ده ھ�ی �و��� �رای رو��/ری و �#و�ت ����7 �ژ3@ف �?ت �B9�3	 ��� د. ای���وھش �

�� �ژوھ�/ران ھو�	�د �ژوھ�/ر، � �����ن ا�ده ھ�ی ��داب �ری را �� ��ث وارد 	� ���د �� 	#�د�����د ��ر ��� �� �2رار و ��
  ا+رار دار�د. 

�& 	و(وع ا�ت  �������� ��ث، �ژوھ�/ر را �� ������ ھ�ی �زرگ ��ری آ��� 	� ��د و در�ت *��ن ���3ت از ������3ت �
از ار���و *� �� ا	�2ن =را�ر ر=�ن از آن 	رزھ� و د�دن ا=ق و��I �ر را �را�ش =راھم 	� ��د. ��3ت ا�ن �@م را در �و��� ای 

�ن 	� �و�د: Qآن �� ��و�ن �ر	� �ردد �� �� ا��ره �� د�� ء�وارا 3وا�دم و�9 	�����] ا�وا���� ام [ا=ق ر ا�ر«وردھ�ی دا��	�دان �
   2»از د�/ران ��/رم، �دان ��ب ا�ت �� �ر���� ھ�ی 8وEن ا����ده ام ا�د�� دور�ر

Eزم ���ت �	�م 	���I �� +ورت د$�ق 	ط�9,� و �رر�� �ود، ���2 �� �	& ���ب ����� ھ�، و ا	روزه ����وی در  ��مدر ا�ن 
����  ا���ر�ت و �����3�� ھ�ی ا�29رو���2، ���� �� 	و(وع ا���Bده از آر��وھ�ی *�در���� ای (=��م، +دا، 
2س و...)��

� I���	 ش و ار� =?ر��� از��د �� �س از ��ز����� �ر�I، ط�#� ��دی 	��� �� I	���I 	ر��ط و �� ��	ر��ط، و در�� ��دی د�ت آ
�� او9و�ت ھ�ی �& (	���I ا+��)، دو (	���I :��و��)، 	و(و
� و ھر 	و(وع 	���I 	ر��ط �� 	و(وع �ژوھش �� �روھ?�ی 

 ��م*?�ر (	���,� �� در ا�ن �� (	���,� �� در +ورت ا	�2ن �� ��روری ��ث در ��2 از �وزه ھ�ی �ژوھش �	& 	� ��د)، 
�د B	 ����ژوھش، �دون آن ھ� ��ز 	� �وان �#�ط ���دی �ژوھش را ���> داد، ا	� در +ورت و$ت،ا	�2ن و ��روی ��=� �رای ��ز�

���� و ط�#� ��دی 	���I 2 �2ل ھ���د). I��	.ذارد� �	ش ��� =�رد از ا�ن ��م را �� �	��	� ،  

  

  ��	( ��	) و ط	!� 	�دی ���	( 2 ��ل

��  ��مدر �
 �� �9 I���	 �� و�� �رد� ������ ���� I��	/���� ھ�ی�و(وع  ا	/�ه �� �رد �� �او9�� �ژوھش در =?ر�ت $رار �
   �ژوھش از زوا��ی 	��3ف 		2ن �ود.  

��� ����� ��وھ�:  -3�ر � او��� و� ����
 ���  )ا�$*ا��()'��� �� ا�&�%$� و ارا#� "
 ������ ���3ت ������ �	I ��دی ای از و(,�ت ��و ��مرا رو�ن ��زد. در ا�ن » آن *� ھ�ت«و(,�ت ��و�� �ژوھش، ��

9��ت 	���I �روه ��دی �ده، �� �ر��ب او9و�ت 	رور �ده و �را��س آن ���2 ��مدر ا�ن 	و�ود از 	و(وع �زوھش ارا�4 �ود.  ،
�ش ا د�ت آ	ده �	I آوری 	� �ود. در روش� ھ� و اط@
�ت �� ،&�����9 و �� ��رھ�ی �@����ری ز د�ر�و�� ھ�ی د�

�� 	���I دا�ش ��ری �� +ورت ا���Bری  ا���م 	� �د. �� �و�� �� ا�ن ��می ��ز در ا�ن ��	��و�ر در ا	ر �ژوھش، =��� �ردار
��ر ����ده از ز	�ن و و$ت 3ود �رای �رر�� 	���I ا���Bده ��د. ���رش 	� ���د، �ژوھ�/ر �� ����در ا�ن 	ورد، ا	�ر ���ن ��

  را �و�زد 	� ��د:آر����ور �� �#ل $و�9 از ���و�� ر��(� دان $رن �وردھم ا�ن 	و(وع 

[او] 	ط�9,� ی ھ	� ی آ:�ر ر��(� را ��?وده 	� �	رد و �� ���ردان 3ود 	� �Bت: "ا�ر �در ھر�& از �	�، ��ش از «... 
، ھ�*/�ه �و=�ق ازدواج ز���و�� ا+رار 	� ورز�د �� ��3ت ھ	� ی د�3ران �?�ن را �����د و ��س �� ��2 از آ��ن ازدواج ��د
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����را�ن Eزم 	� آ�د �� اوE ھر ��د را �� �ر
ت از �ظر �/ذرا��م و  "+ورت، �	� ا��ون در ا�ن �� ��ود�د!�	� ��=ت، و در آن 
�م و :���� �� 	ط�9,� ی ��دھ�ی ا+�ل �� �را
���ر ���ده ���م.�   3»=#ط ���2 ھ�ی 	ط�وب 3ود را در آن ��و

و ��ز	��دھ� �دا�:ر 	���I و ��روھ� �ول 	و(وع ��ر  ا�ن و�ژ��، ��ش از ��ش ����/ر اھ	�ت �	,� �ودن ��رھ�ی �ژوھ��
د�ر��ت �� �� ����ن ر��ده ا�ت و �& ���ره ھ��� �� در آ�	�ن دا�ش » �وا�U«�ژوھش ��ز ھ�ت. دوران �ژوھ�/ران 	�Bرد و 

� و وا���� ����د 	� ���د: �ژوھش ��ش از ��ش، ا	ری �روھ� و �	,» $�
ده«ھ��� ھ���د �� �ر »ا��:��«��ری 	� در�3�د، 
�روھ� و ا	�2��ت ����ری �ده ا�ت.� 7��� ��  

��ر��ز ا�ت و آن *2�ده �و��� از 	���I ا�ت �� 	�	وع ��م �ژوھ��، ز	�ن  ��م�� در ا�ن  
@وه �ر =��� �رداری، راه د�/ری
�ن ��ل از آن اط@ع ���د. 
دآوری داده ھ� �� در ھ�ی �ر روشدو��ره ای را �رای �رر�� �& �& 	���I از د�ت �دھد و�9 در 

ای ا�ت. �� ا$�(�ی 	و(وع �ژوھش، 	� �وان از روش ھ�ی 	�دا�� ��ز �?ره »�����3��«ھ�ی   ��E ا��ره �د، 	و�وم �� روش
��ت. 	���I 	ورد ا���Bده رو�?�ی 	�دا�� ��	ل �و�� ھ�ی 	�B��3 �ظ�ر 	+����، ا���Bده از �ر����	�، 	��ھده �� ا���د +و�� 

	و(وع �ژوھش از ا���د و 	دارک 	ر�وط �� ھ�ی 	�دا��، آ��9�ز  در دوره ��و��، �و�� �د�دی از روشد. و �+و�ری ھ���
ھ� و �و�� ھ�ی 	��Bوت ���ز	�د �و���  طر�ق �?�ن ا���ر��� و ر���� ھ�ی ا��	�
� ا�ت. �و(���ت ����ر در��ره ا�ن روش

  د�/ری ا�ت.

� ��ھ�ی او9�� را  )�	��� �� ا�/����=ر(�� (ھ�ی ���دی �ژوھش، 	� �وان  ر�ش�را��س داده ھ�ی �ردآوری �ده در��ره �ر�ش 
�د �� رد  ھ� )�	��� �� ا�/����( ھ� �دو�ن �رد. ا�ن =ر(��  �ر�ش �� �ر�شا�ن �� 
�وان ���> �� �	� �وا��د در رو�د �ژوھش، ��

��  �و�د. ��؛ ا	� ھ�وز 	,�وم ���ت و �� �� ا:��ت در�ت ���دره ای ا�ت �� 		2ن ا�ت ��� �� �,ر�ف، �زا �	��� �� ا�/����=ر(
دھد، ا	� ھ�وز �� ا:��ت  ���> ھ�ی =ر(� 3ود را �� �ر�ش ھ�ی �ژوھش ارا�4 	� ��م�ر��ده ا�ت. در وا$I �ژوھ�/ر در ا�ن 

  �ر��ده ا�ت �� آ�� ا�ن ���> ھ� در�ت ھ���د �� ��در�ت. 

ر � )	$ده و .-'�, �+���  -4�) �����.�� $�)'��� �� ا�&�%"$�  )آ
���� �	I ��دی ای از و(,�ت ��و�� ���3ت 	و�ود از 	و(وع  ��م. در ا�ن ��ردازد» ���د ���دآن *� «������  ا��& �ژوھش��

�29��2 وھشژ����ر و �� ���رش آن ���ن داده �ود. �� ���ن  ،�+@3��B د�W� ،�B� �2ن �رای	ده �ود �� ا�Bن ��م، ا������:   

 ��در�ت آن،رد ���� ھ�ی  •

 در 3ود �Bظ �ردن ���� ھ�ی ��9�ده آن  •

  و ار�#�ی آن �� �ط�E�� Dر. •

�ل و ا��دEEت رد �� �ذ�رش آن ���� 	,�ن را �+	�م ��ری،  س	#�� 	وارد ��E، �ژوھ�/ر ������ $�در ���د،�رای ھر �دام از Eد
�وم 8ر��ل 	� �و�د، �رروی 	���I و داده ھ�ی ��=�� �ده  ��م، ��=�� ھ�ی ��مدر ا�ن ھ�ی 	,�ن ���ن دھد.  ���ن ��د و �� =��ت

�&) +ورت 	� ��رد و آن��	����& ��د�ل  ��ری �ظ�م واره (���	���� �� ��=��ھ� را از داده ھ�ی �3م و ا��وه �� داده ھ�ی �ظ�م 
�� ،���E�� ن�اط@
�ت ��د�ل 	� �و�د �� �	ت  	� ���د. ا�ن ��ر، ا	ری �ّ	� ���ت، ���2 ���B ا�ت. داده ھ�ی �3م، در ا:ر *�

�� =ر(�� ھ�ی او9�� 	� �وا��د �� � ���ش  ،��م�ر �ر=�� �و�د. در ا�ن و �وی 	,��� را ��=�� ا�د و �� 	�ظور رد �� �ذ�رش =ر(�
ز �وا���� *?�رم �� در آ�8ز �و��� �� آن ا��ره �د، �,�� ���ط �ر ا	ر روش �����، �وا���� ��ر�د و 	#و�9 ��دی داده ھ�، ا �رط

ھ�ی Eزم �ژوھ�/ران، (روری �ر�ن ا�زار ��ر �ژوھش ا�ت. �زوھ�/ران ������ $�در ����د �� �را��س داده ھ� و ��س 
د�ت آورده ا�د، روا�ط �د�ده ھ� را در ا�زا و در ���ت آن �����د و درک ���د. =را�ر از آن، ��ر � اط@
��� �� در رو�د �ژوھش �

  .  4و در �(�دھ��ش درک ���د »�دن«ا در رو�د ��ول �د�ده 	ورد �ژوھش ر

د�ت آ	ده، در 	#��ل ا�/���� او9��، ا�/���� آ�9ر����و �� ا�/���� �د�ل =ر	و�9 	� �ود، �� � �� در �ظر �ر=�ن اط@
�ت �
�ل د�ت آورده و =ر	و�9 ��د. از ا�ن � �ژوھ�/ر ������ در رو�د �رر�� ���رده، ا��دEEت ��=� �رای ا:��ت آن �Eق د�طر

�ژوھش ھ�، در �ر�3 از  ��=� �د�ت دھد �� *را ا�/���� او9�� را رد �رده و �� ��ی آن ا�/���� آ�9ر����و را  �?�ده ا�ت.
�ن د���ل 	�  ��ما�/���� او9�� �� ا�/���� آ�9ر����و ھ	�راز و ھم ارز $رار داده 	� �و�د و ����را�ن ا:��ت =ر(�� طرح �ده در ���

ل، ��ز���� و �+��D ا�/���� ھ� =راھم 	� آ�د. �� �2	�ل �?��� آن، 	� �وان =����3 �� 	و(I �ژوھش، ا	�2ن �2	��� ژر�ود.  
  �,دی �د. ��م�رای ��ز���� ا��#�دی وارد 

ش ا�$�3دی ��  -5&�) ���  ))'��� �� ا�&�%$�"
�#�ط ��د$�ق، ��رو�ن و �� ��در�ت در ���>  ، ���> ھ�ی �ژوھش 	�& زده 	� �ود. ھدف ��ز���� ا��#�دی، ��دا �ردن��مدر ا�ن 
د�ت آ	ده در رو�د �ژوھش 	� ���د. در ا����، �ژوھ�/ران ������ �ر��?�ی ����ری را در��ره ����7 ��ر��ن طرح � ھ�ی �
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�B�	 ده �رده ا�ت، از ا=راد�	7 آن �3ش از �ژوھش را آ���� �� �	�و�� ���د. در +ورت ا	�2ن، ��م �#د ���ده ������ از �
�ر3وردار ���د �� �� =�+�� �� ����7 ��ر ��/رد. ا�ن ��ر در درون ��م ھ�ی �ژوھ�� �و*& ��ز �� �ر��	� ر�زی $��� 		2ن ا�ت. 

�م *?�ر �Bره �ژوھ��، 	و(وع را �� دو �3ش ا9ف و ب �#��م 	� ��د و ��م �& �رروی �3ش ا9ف و ��م دوم � &�=رض ���د 
�م �& 	و(وع �3ش ب و ��م دو 	و(وع ا9ف را �ر
?ده 	� ��رد. از ا�ن  �م��رروی �3ش ب ��ر 	� ���د. در � ،�����ز�

 طر�ق ا=راد ا	�2ن ا���Bده از ھوای ��زه =2ری و �/رش �� =�+�� �� ��+ل ��ر را 	� ����د. 

ھ� ������ 	ورد آز	ون �دی و 	�دد $رار  ھ�ی ر��(� ا���Bده �ده ���د، ا�ن روش ھ�ی آ	�ری و 	دل ا�ر در �ژوھش از روش
�ر 	���4 	ورد �ژوھش �د�ت 	� �B� و�� را در�B�	 ر���� 7���� �)���& ا����ه �و*& در �,ر�ف 	دل ر ���ر�د. �� ��?�/�
���& 	:�ل ا=راط�، �� �� .�
�� دھد. 3واه ا�ن �ژوھش در 
�م ژ���& ���د و 3واه در �رر�� و ����ل 	��4ل ا$�+�دی و ا��	�


�	ل  &�) -1	�?�ی �& ( ،)1را �� ��ی �& ( Xاھ	�ت ا�ن 	���4 را ����د �رد! ��=��ت در �& 	دل ر��(� (ر�ب ��:�ر 
���ن دھد، �3ر از ��ھش �رخ ���2ری 3واھد داد و ھ	� دو9ت ھ� را ��د و  $رار دھ�د، آ	�ری �� ���د +,ود 	:@ �رخ ���2ری را

�ده �ر در ����ری از � �� �ر=�دی ا�ت �3�دان 3واھد �رد. ا�ن *���ر � ھ�ی ��Bر�� و �4و9��را�9 �»��� �ژوھش«+ورت �
ھ�ی �4وری ا��	�Eت و �ظر�� ھ�ی 	��3ف ر��(� آ��� ���ت، 	#?ور �رده و از  �ر=�� 	� �ود، �� اوE 3وا��ده ای �� �� 	دل

�� 3ورد 	�3ط��ن 3ود دھد. وظ��B 	��#د و » 	���ر 
�«در $�9ب �&  را ����7 د39واه 3ود�/ر 	�دان �در ��د، و از �وی د
	� ���د.  ء�/رش ا��#�دی، در ا�ن ز	��� ���ش در��� و +�ت 	دل ر��(� �� ��ر �ر=�� �ده و ��ز آ	�ر و ا
داد 	ورد ا��2

�7 آ	�ری ���� �
��� �ود. د�ت آ	ده �� =��ت� 
@وه �را�ن، 	�	و�#	 ������ ���   ھ�ی وا$,� و ��رو�� در ھ	�ن ز	

�زان د$ت و �د�ت ���ش ا��#�دی ����7 �ژوھش ا�ت �� ا
���ر �ظر را ���ن 	� دھد. ��ز�/ری �� ا
���ر 	���I $��ل ا����د، �� 	
�و��/� 	�ط#� ا��دEEت 	طرو�� و ����7 ��+ل از آن �3ش 	?	� از ا�ن ��ز�/ری را ��2�ل 	� دھ�د. �ژوھ�/ر و �� و�ژه �

��� و=�دار �	��د. 9��ن در �� 	��I و �� �زء �& �ژوھ�/ر 	�ر����ت ���د �� 
�#ت �� 
�وان ا�,�2س در�ت وا$,�ت #�
�زی 	�ر����م در �� 	�دھد ���ن ��م +را�ت �� ا��	�ع 
�م ��ر�> و =���B ��ر�>«	�ر����م *��ن 	� �و��د: * ���� �� 

��ت ���د آ	ده �و�ود �?��� �	دن ��2	ل ��ھراه از دور �� ��	دی و �3& و 	�دود آ	وزش �& 	B?وم ��" طر�#�� ا+ول"� .
. ا�ت �رده طرح را آن $�@ ��ر ���رو =2ر �� دھد 	] ���> ھ��� �ر�ش �� �� ا�ت ا�ن در ھ	��� 	�ر�س ��وغ �	�م �ر
2س،

��د��ن �زر��ر�ن آ	وزش �@وا�ط� و 	��#�م ادا	� 	:��� �� 	�ر�س آ	وزش�	� �B��= م و�
9��م و ا$�+�د �� آ	ده و�ود� � �و�
  5».ا�ت آن در��� ،	�ر�س آ	وزش ا��?�ی �� $درت 
�ت .ا�ت

وھ�� ژ� ����د و در���» در�ت«ده ��ری، د���وردھ�ی �& �ژوھش ز	��� 	� �وا�د $در�	�د و ��دوام ����د �� �� ز��ن ��

�	� 	��2 �ز ار���ط و ��ز��ب در�ت 	�����ت وا$,� �د�ده 	ورد �ژوھش ���ت. �ژوھ�/ر �� �روه �ژوھ�/ران، �� �ظرات 

	��#د ������ �و�� �دی 	�ذول دار�د و $دردان ا�ده ھ�ی �د�دی ����د �� در ا:ر �& �#د �دی، �� 8��ی ����7 �ژوھش ا=زوده 
�ن �ژوھش �رای �+��D و �د$�ق 	واردی �� �� ، 	� �وا���م����� ھ�ی ا�ن ا�ت. ��د 	و��� ���د �� ��ز��ت �� 	را�ل �

وھش ����د ژ�ودن =را��د ��� ��ز���� 
�وان ��در�ت و �� ��د$�ق، �����3 �ده ا�د. �� ھ	�ن د9�ل در آ�8ز ��ث، �ر *ر��3 
�ن ��ز رخ داده ���د، 	:��ھ� ����	ل �وده ا�ت، 	���I �د�دی  @ طرح �ر�ش�رد�م. ا���9 ا�ن ��ز��ت 	� �وا�د در 	را�ل �

��=�� �و�د و...  ������  

  �,دی �,�� ارا�4 �ظر�� =راھم 	� �ود. ��مھ�ی آن ا�ت �� ا	�2ن �ذار ��  �س از آز	ون 	و=ق ا�/���� ھ�، ا��دEEت و =��ت

6- ��  ارا#� �5
�ت �د�دی �رای �ژوھش $�4ل �د و ����7 و ���> 	� �س از آن �� ا�/���� از آز	ون �/رش ا��#�دی 	و=ق ��رون آ	د، B��وان �

�د �ده در رو�د ����ن 	� �و�د �� از �وی ژھ�ی ��� ��وھش را �� 
�وان �ظر�� ارا�4 داد. در �ظر��، �زاره �� �روه �زاره ھ�
 رو�د �ژوھش �� ا:��ت ر��ده ا�د. وھ�/ر در ژ�


��8د��%�7 �6:  ����
 �9  �&�ھ� �� �
 I���	�ق ا���ری در ز	��� �ژوھش و روش ��#��� ����ت آن �� و�ژه در ز	B���ر ��=�� ا�د. درک ���2�� از �ژوھش، 	�ھ�ت و �


�� ر8م ��2ت 3وب و ��9ب �و�?� �� 	�  . ا�8ب ���بو�ود �دارد
�وم ا����� و ��	,� �����  ،&�ھ�ی دا��/�ھ� و آ��د	
��ر د3�9واه �و���و�� از "��ت �وان در آن ��=ت، �?���� �� ا���ی 	��3ف ���B� ت��) ������ آ��و� ������B �ظر�� �وز��و

ھ��� �ده و در وا$I در ����م =2ری  *��ن روش	در���م" و...) ھ���د. ����ری از دا�ش �ژوھ�ن ��ز، �� آ��2 �دا��د، 	#?ور 
��
�	� و د ،���
�29��2 �� ���3ش را در درک و �و(�D ���م 8رق 	� �و�د. ا�ن ا��ره �� ا�ن 	�ظور ا�ت �� روش ��ر 

ھ��� دارد �� در ��	�  	� ر���د، راھ� �3ت در ا��وه �ژوھش ) �� ا���م��Holism �ظر�� ھو9���� �د�ده ھ� در ����ش (ن. ک. 

�� �ژوھش در راه از �و�و�� و ���ر=ت دا�ش ��ری ��ز	� 	���د و $�در �� ��و�د ا��وه �	ودھ�ی 	وردی� &��م ��ن �� ���ت 
  =2ری �� ھم ��و��� و 	���م �����د. 
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	�2@ت 	�د�& و روش ������� �� در �طD �?��� �� د�د��ه ھ�ی ���د ����د �رد ��  .ا�ن ��ث در �و��� د�/ری د���ل 3واھد �د
�روان 3رد �را�� ا��#�دی � �:���	 ���� �4وری ا��#�دی، 	��3ف از ���ت، ھ/ل و 	�ر�س �ر=�� �� 	�2ب =را�B2ورت، ��#� و�ن و 

  �� آن رو�رو �وده و ھ���م و�9 *��ن 	���:��� �� ��روری �ظر�� و ��وغ =2ری ��ری ��ری 	� ر���د. 

�ز دارد �� �� دوره ��و�� در ا�ران �� ز��ن =�ر�� در د��رس ا�تدر �� �ظر�� �ژوھش �� ا�ن ھ	� ا	�، � �B
، 	�2@ت 	(�
از ا���دان ��Bر�� و 	�دودا2B9ر �2و	�� ا��ظ�ری  ��?� �� ��روری ا�د��� ��ری �	�2 �	� ��د ���2 آن را �� $?#را 	� �رد.

��ت �� �رای �ذر از ار���ع =2ری ���م �ر �ژوھش ا�ران ��ری ���د، و�9 
@وه �ر آن، در 	��ن ���ر ا�د��� ورزان ��ز در �
 ت و �� (,ف�� �ظر�� �ردازان دا3ل ��ور و د���وردھ�ی 	:�» 	+��ت«ھم ر��3/� =2ری را 	� �وان 	@�ظ� �رد. ��� �� 

در ا���� �ردا��3 �	� �ود و�9 در ا���� �دا$ل �� �و��� ا	�ر���ن آر��ن �ور ا��ره ������ �ود �� در ��E ھم از ھ�ی ��ر��ن 
او �#ل $ول �ده ا�ت. �ر*� $(�وت در 	ورد 	��وای �& �و��� ������� �� ���را�ش ����ده �ود، ������ از ا���Bده ا�زاری 

�,�� ا. ح. آر����ور دوری ��ت. *��ن ا=رادی، از ا
���ر ��م وی، ��ن » ا���د �وده ای«��ز از ��م » اه �ودهر«طر=داران �د��م 
آر����ور، » �ژوھش«دا�� ای �رای 	��ز�و�� 3ود��ن در 	#��ل رژ�م �	?وری ا�@	� ��ز�رده ا�د و ���ش �ظر �زوه 

���� =وق ار���
� راه �وده در ھم آ	� I)وا	 �� �������3 �ود.���  

�� 	وا=#ت ا	�ر ���ن آر����ور �و�ط ا��	ن » آ4�ن ��#�ق«�� 
�وان دو�3ش از ���ب  1355در ارد��?�ت » �ژوھش«�زوه 

از ھ	�ن آ�8ز 3وا��ده �� �,�ر��B ��د$�ق، ا�9#�ط� و ���ب دا���و��ن دا��2ده ی ھ�رھ�ی ز���ی دا��/�ه �?ران 	���ر �ده ا�ت. 
�ر ر�B� ر و��� $��ل �,� ��B+ ن�	م:  3و�رو�ت. از ھ�و �� ا�ن �ر��ب » زاده ی ��ز��ب �رط� ا�ت�� و ���3ت «...	� 3وا�

�29��2 ���3ت���ن و ذھن و �4وری د
 �2��29���� 3ورد 3وا��ده 	� دھد.  درک 	�2���2 و ��ده �ده ای را �� ��ی را�ط� د
و «...�رای �و(�D ادراک و 
�ط�B ��ری *��ن ���ن 	� ��د:  آر����ور �� را =را�ر 	� �ذارد، �ظر�� ��ده �ده ی 	�2���2 را

�ق 	��ن ار�����م ا����� و وا$,�ت. �� ��:�ری �� وا$,�ت در را�ط� 	
���3ت �� زاده ی ��ز��ب �رط� ا�ت، را�ط� ای ا�ت 
�زم ھ�ی  آر����ور����، در ا» ��	�ده ا�م.» 
�ط��B�»�B ا�م و ��:�ر اور�����م را در آن را�ط�، » ادراک«ی ���3ت دارد، ��2	

�ده ا�� از ��ر�� ا�����، �ر��ب �را��& و �4وری را �� ���ری �?�ده، *������ =ردی و ا��	�
� و... �رو�دھ�ی ا��	�
�، روا�
ای 	� ��ھد �� وا$,�ت ��رو�� را �� »	�ده«��  را را �� را��� �د�ده و �ر را�ط�  &�3	Wزا�� و 	�2���2 ای �� ا���ن

را آز	ود، �و(��� �� آر����ور از  ھ�ی �رط� ھ�، ��ز��ب ��و9و=� ���> 	� �و�د. ا�ر ��و9وف روی �\» ب �رط���ز��«
�ن 	� آورد. ��� �& �و�	�ر، ��ھوش �ر از ا���ن  ��ر�رد 	Wز ��ری ارا�4 	� دھد، ا���ن را در �د آ	�ب��� ��ھ�ی در
�دا �و�د، و�9 ا���ِن �	و�� وار از ظر=�ت �ن=ر(� ا	�ر ���ن آر��ن �ور ا�ت! ا���9 ���د *��ن ا��� ��ھ�ی =2ری، ا�����  ھ�

9��م 	�2���2 �م 	��� ای ادا	� 	� دھد �� �#د و �/�ه ���رده �ری �ر3وردار ا�ت. ��او �,�ر�ف د3�9واه 3و�ش را 	�?م از 	��ر
�ق �ر �� آن ���ز 	��ل و +B��ت ����ری دارد. 	
  

�� «... �وان از *�م دور دا�ت:  ا	� �,ر�ف او از �#�#ت را �	� �#��#ت" ا�ط��ق ���3ت ا�ت �ر وا$,�ت و ���3ت �##�"
�#ت ��ز��ب «ا�ت! در وا$I �,ر�ف �����3 �ده » ا�ط��ق«�2�� ا�ن �,ر�ف �ر  »+�دق �����3 ا�ت 	�ط�ق �ر وا$,�ت.#�

�� آر����ور ت ��د�ل 	� �ود. ا�����ت �� ا���ن در 	#��ل وا$,� ا�ط	�ق�� �& *ر3ش $�م �� �,ظ�م و  ؛»در�ت وا$,�ت ا�ت
3طوط ا���� =���B «در  در �?�ر�ن ���9ش، �� ر=رم ھ/�� ر�,ت 	� ��د �� ،در��ره 9ودو�\ =و4ر��خ ��ی �ز ��زدھم 	�ر�س

�ر د�ت را��� از آن،  و �� ا�ن ���ن  6»آ�*� وا$,� ا�ت 	�ط#� ا�ت و آ�*� �� 	�ط#� ا�ت وا$,��ت«	� �Bت:  »�ق�B� و
	� �ود. �/رش ����م ط����� ای �� "و(,�ت وا$,� 	و�ود" ا
م ����م وا$,�ت ��رو��، �,�� دو9ت �ظ�	� و آ�ور��ر �روس  ھ/ل

9��م 	�2���2 ��  .از دو9ت و ��	,� را 	�ط#� ا
@م 	� ��د��را  »�� وا$,�ت ��رو���ده ر=ر	��م ����م «ا�����ت �� �ذر 	��ر
  	��ھده 	� ���م.

 ھ�ی ��وه �� را �?�ن ��?� =���و=�ن«د�ر�و�� �?�ن را �د�ن �و�� ���ن 	� ��د: 	�ر�س �� در��� در �ز ��زدھم در��ره =و4ر��خ 
�رھ��� 	� �وان  ».ا�ت �?�ن �ردن د�ر�ون �ر �ر ا	� 	���4. ا�د �رده �,��ر �و���ون�B� ن��رای د�دن =�+�� �#د 	�ر�س �� *�

=را��وی 	���ر �رده ا�ت 	را�,� �رد و �� ����ش - در ��9��	� آ9	��� ��1844 در » �#د =���B �ق«���> 	�ر�س در 	��#�م �� 

  ھ/ل از دو9ت �رو�� آ9	�ن 	#���� �رد: 

از [آ��2  در �ط�� ��ت �ر$رار دارد،  �ط�� ��4�ن �ر از ��ر�>ا	�] ��\ �ر او(�ع آ9	�ن! �� ھ	� $وا! او(�ع [آ9	�ن] در «[
د [وا$I �ود]، ا	� ھ	��/و�� �� ������2ر، [�,�� ��� ��] در �ط�� ��4�ن �ر از ا�����ت $رار دارد، �را�را����ی �را�ر ا����ی] �#

�#د، در ���ز �� آ��ن، �ور�ده �ری ���ت، 	Wز �ور�د�� ا�ت. �@د ا�ت، او(�ع آ9	�ن ��ز �را�ر ا����ی �#د وا$I 	� �ود. 
��ت، �@ح ا�ت. � D��*�$وی ��ر����او�ت، 3+	� �� [�#د] �	� 3واھد ��?� �� ا
���ری اش را :��ت ��د،  3+م، ش�را�را

  7»���2 	� 3واھد ���ودش ��د.
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8رض از ا�ن ا��رات �#د ��	ل �ظرات ر���9 ا	�ر ���ن آر����ور �� 3ود را 	�ر����ت 	� دا��ت ���ت، ���2 ��دآوری ا�ن 
و �ژوھ�/ر  و�"�ی ����"�دی در	�ره �ژوھش 	����) �ردا �� �ود	� ھو���ری و �+رش ا��!�دی 	� ���	( و ر���2 ا�ت �� 

�رای ��3	� ا�ن �و��� �و��ه،  ������ از ھ	�ن آ�8ز �� روش ��ر، 	��وای �ژوھش ��ز �� 
�وان �3ش ���دی ای از ��ر ��/رد.
  درک �ژوھ�/ر و 	��#دی، ھ	*ون 	�ر�س، در��ره �#د �9�3 از 9طف ���ت:

ن ���� در ���� ا=2�ده ا�ت و در *��ن ������، د�/ر 	طرح آ�#دی �� �� *��ن 	��وا�� در��ر 	� �ود، �#دی ا�ت �� �� «
��ت �� �ر�ف ���3 ا�ت، $در ا�ت �� ��9ب ا�ت؛ ���2 	���4 ا�ن ا�ت �� (ر�� �ر �ر�ف =رود آ�د. 	���4 ا�ن ا�ت �� از �

���م در�U �ود. آد	� ���د �� ا=زودن آ��ھ� ���ت �� =��ر 	و�ود، �ر3ود ا�ن آ9	��� ھ�، ��� �& 9�ظ� ھم =ر+ت 3ود=ر��� �� �
=��ر، آن را ��/�ن �ر ��د؛ ���د �� ا=��ی ��\، آ�را ��/�ن �ر ��زد. آد	� ���د �� �وا�3ن ��ز 3وِد ا�ن او(�ع، ا�ن روا�ط 	���ر 

  را �� ر$ص وادارد... 

��?� آن ز	�ن �� ���ن �#د �@ح �ود. $?ر 	�دی ���د �� $?ر 	�دی �ر�/ون �ود، و �4وری ... �@ح �#د، �� ھر روی، �	� �وا�د ��
$?ر 	�دی �دل 	� �ود �� �وده ھ� را در���د. �4وری ز	��� $�در ا�ت �وده ھ� را در���د �� �� ا���ن ��ردازد و ز	��� �� ا���ن 

 ���   8»�ردن؛ و ر��� ا���ن، *�زی ���ت �ز 3ود ا���ن.	� �ردازد �� راد��2ل �ود. راد��2ل �ودن؛ �,�� د�ت �� ر

  28.11.2014ھ	��ون ا�وا��، 

                                                           
1 Karl Marx, Über P. J. Proudhon, Brief an J. B. v. Schweitzer, link:  

http://www.mlwerke.de/me/me16/me16_025.htm  
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