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پیشگفتار
امروزه با مواجه شدن پژوهشگران با محدوديتهای پژوهشهای کمّی و امتیازات فراوان روشههای کیفهی بهرای جنهران ايهن
کمنودها ،کاربرد روشهای پژوهش کیفی و ابزارهای وابسته به آن روز به روز در حال گسهترش اسهت و پژوهشهگران اقنهال
زيادی به آن نشان داده اند.اين موضهو بهويژه در رشهتهههايی نظیهر علهوم تربیتی،علهوم اجتمهاعی و ارتناطهات ،روانشناسهی
اجتماعی و علوم رفتاری و به يك معنا در کلیه رشته های علوم انسانی صدق می نمايد.کتاب حاضر کهه توسه بیهل گیلههام
استاد و پژوهشگر سرشناس به رشته تحرير در آمده است گواه اين مطلب است.نويسنده با پرهیز از تئوری پهردازی صهر،،
بصورتی ماهرانه اقدام به آموزش عملی پژوهشگران و چگونگی برخورد با مساله پژوهش و رفع موانهع آن و فراينهد اجهرای
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پژوهش می نمايد.ايشان استاد افتخاری دانشکده روانشناسی استراتکلید و استاد دانشکده هنرههای اسهکاتلند و سهنگاپور
است .وی کتابهای زيادی در زمینه روش پژوهش تهالیف نمهوده اسهت و از ايشهان آاهاری در کشهور عزيزمهان بها عنهاوين
مصاحنه پژوهی ،مطالعه موردی،چگونگی طراحی و ساخت پرسشنامه برگردان شده است.ويژگی برجسته نهامنرده تجهارب
بسیار زيادی است که وی به لحاظ انجام مطالعات میدانی و حاضر بودن در میدان پژوهش کسهب نمهوده اسهت  .در واقهع
مولف تجارب پژوهشی و يافته های میدانی خود را به تحريهر در آورده اسهت .آاهار گیلههام کهاربردی و جننهه آموزشهی و
راهنمای عمل دارد به گونه ای که پژوهشگر را قادر به طراحی و ساخت ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز می نمايد .در ايهن
کتاب نیز مولف با وجود اينکه ،درصدد ارائه روشها و فنون مشاهده سازمان يافته و سازمان نیافته است ،روشههای پهژوهش
مختلف نظیر روش منتنی بر روايت و حکايت ،قوم نگاری ،مطالعه موردی و پديدارشناسی که منتنهی بهر تجربهه شخصهی
است را به خوبی تنیین می نمايد.اين کتاب با تکنیکهای مختلف و مثالها و شواهد عینی پژوهشهگران را در فضهای واقعهی
پژوهش قرار می دهد ،گوئی که خواننده در نقش پژوهشگر ايفای نقش می نمايد و خواننهده خهود را در محهی و شهراي
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پژوهش احساس می نمايد .کتاب حاضر توس موسسه کانتینیوم و از سری کتابهای تحقیق در دنیای واقعی می باشهد و
همانطور که مولف اشاره می نمايد بصورت گام به گام و همزمان با پیشرفت پهژوهش تهالیف گرديهده اسهت بطوريکهه در
فصل هفتم کتاب با عنوان کار در حال پیشرفت يا در دست انجام  ،مشاهدات و يافته های خود را به خواننده عرضه می دارد.

کتاب حاضر مشتمل بر ده فصل می باشد:
فصل اول با عنوان چرا مشاهده درصدد معرفی مشاهده به عنوان ابزاری معتنر و ارزشمند جهت گردآوری داده هها اسهت و
به مقايسه مشاهده با خودگزارشی و مشاهده سازمان يافته و سازمان نیافته می پردازد.در فصهل دوم بصهورت منسهوه بهه
مشاهده سازمان يافته و کاربردهای آن و محدوديتهای آن می پردازد و انوا نمونه گیری زمهانی ،متنهاوب ،اعتنهار بخشهی
نمونه گیری با نمونه ها و شواهد عینی را توضیح می دهد .در فصل سوم مشاهده نیمه سازمان يافته را ارائه مهی نمايهد و
در فصل چهارم از مشاهده به عنوان يك روش تجربی و آزمايشی ياد می کند به گونه ای که با ذکهر مثالهها و نمونهه ههای
عینی ملموس انجام مشاهده را پايه و مننای طراحی و ساخت تمامی ابزار و وسايل مورد نیاز بشر تلقی می نمايد و بر ايهن
باور است که با تلفیق آزمايش و مشاهده بسیاری از نیاز های افراد مرتفع می گردد  .در فصل پهنجم نويسهنده بهه معرفهی
مشاهده سازمان نیافته يا بدون سازمان پرداخته و آنرا سرآغاز قوم نگاری دانسته و به تفاوت روش قوم نگاری با مطالعهه
موردی می پردازد و از مطالعات مختلف برای تنیین اين روشها استفاده می نمايد.فصل ششم که به تعنیر مولهف همزمهان
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با رخ دادن اتفاقات و رويدادها نوشته شده است ،مولف وقايع و رويدادهای پژوهش را به ترتیب وقو بیان می نمايهد و نهام
آن را کار در دست اقدام يا پیشرفت گذارده است .در فصل هفتم قوم نگاری ديداری را عنوان نموده و به کهاربرد مهتن هها و
تصاوير ،معانی فیلم ها بصورت روايتی و حکايتی می پردازد .فصل هشتم مشاهده خود يا ديدن خود به تفصهیل اشهاره گرديهده
است و از فرايند تحقیق به عنوان ماجرا جوئی ذهنی ،فرايندی خالق گونه ياد کرده و به چگهونگی انهت و ضهن دادهها ،
فوايد و مزايای مشاهده خود و يا خود مشاهده ای می پردازد که موجب افهزايش خودشناسهی و بهنهود فراينهد پهژوهش و
سودمندی کار می گردد.در فصل نهم و دهم نیز به ترتیب بن بست ها و مشکالت اخالقی و محهدوديتهای مشهاهده آورده
شده است.
الزم است از برخی اساتید محترم دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان به خاطر راهنمايی های ارزشمندشان بويژه در
واژه گزينی و معادل گذاری برخی اصطالحات و مفاهیم تقدير و تشکر گردد و همچنین از مهديريت انتشهارات آوای نهور و
همکاران مربوطه نیز که زحمت چاپ و نشر اين کتاب را تقنل نمودند ،قدردانی می گردد .
درپايان چنانچه خوانندگان نظر يا پیشنهادی نسنت به ترجمه کتاب حاضر دارند تقاضا می گردد کهه پیشهنهادات خهود را بهه
ايمیل مترجمان و يا انتشارات مربوطه ارسال نمايند تا انشاءا ...در چاپهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
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