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Abstract:

:چكيده

The present research aims to study and analyze the
theoretical and practical aspects of narrative research.
Currently, there has been a tendency of alternation
in the epistemological direction of teacher training
college curriculum from technological to reflective
models along with the changes in the concepts and
meanings concerning teacher training college. In the
reflective models, there is such a close relationship
between a teacher’s knowledge and practice that
curriculum development undergoes teachers’ daily
experiences and reflections. This is realized in the
mentoring courses of Farhangian University, in
which the student teachers are required to describe,
analyze and share their daily experiences by
conducting narrative research. Following such a
research method, teacher researchers investigate
others’ and their own narrations of biological
experiences by listening, observing, living, writing
and interpreting. With reference to the significance
of the issue and lack of relevant Persian sources, the
researcher intends to investigate the various aspects
of narrative research by studying the relevant
documents. Accordingly, the purpose is to study
the literature, features and key elements of such a
research in the first place. This is continued with an
analysis of narrative types, procedure, data analysis,
validation and ethical issues from the viewpoint of
the experts. The article ends with the discussion of
the criticism levelled against the research method
and its limitations.

 تحلیــل و بررســی ابعــاد نظــری و عمــل،هــدف پژوهــش حاضــر
 امــروزه بــا تغییــر و توســعه معانــی.پژوهــش روایــی اســت
 شــاهد یــک نــوع تغییــر،و مفاهیــم مرتبــط بــا تربیــت معلــم
جهتگیــری معرفتشــناختی در برنامههــای درســی تربیــت
. از الگوهــای فنآورانــه بــه الگوهــای فکورانــه هســتیم،معلــم
در الگوهــای فکورانــه پیونــدی عمیــق بیــن نظــر و عمــل معلــم
 بهطــوری کــه برنامههــای درســی از رهگــذر،وجــود دارد
 شــاهد ایــن.تجــارب و تأمــات روزانــه معلمــان عبــور میکنــد
مدعــا برنامههــای درســی کارورزی در دانشــگاه فرهنگیــان اســت
کــه در آن دانشــجومعلمان میبایســت از طریــق روایتپژوهــی
. تحلیــل و تســهیم تجــارب روزانــه خــود بپردازنــد،بــه توصیــف
، دیــدن، معلممحققــان از طریــق شــنیدن،در پژوهــش روایــی
 داســتانهای مرتبــط بــا تجارب، نوشــتن و تفســیرکردن،زیســتن
 برهمیــن.زیســته خــود و دیگــران را مــورد کاوش قــرار میدهنــد
اســاس بــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت موضــوع و خــأ منابــع
 پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا اســتفاد،فارســی مرتبــط
شــناختی رویکــرد-از روش اســنادپژوهی بــه واکاوی ابعــاد روش
، بنابرایــن در پژوهــش حاضــر ابتــدا پیشــینه.روایــی بپــردازد
.ویژگیهــا و عناصــر کلیــدی ایــن روش بررســی شــده اســت
، نمونهگیــری، مراحــل انجــام پژوهــش،در ادامــه انــواع روایــی
 فرآینــد اعتباربخشــی و مالحظــات اخالقــی،روشهــای تحلیــل
از دیــد صاحبنظــران تحلیــل گردیــده و در بخــش پایانــی نیــز
برخــی انتقــادات و محدودیتهــای پژوهــش روایــی مــورد بحــث
.قــرار گرفتــه اســت
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مقدمه

"روایــت "1از فعــل داستانســرایی کــردن یــا بــا جزئیــات توضیــح دادن یــک داســتان مشــتق شــده
ســول )502 :2012 ،2روایــت اصطالحــی مبهــم اســت کــه هــم معانــی متکثــر و متفاوتــی
اســت( .کر 
از آن مس��تفاد میش��ود (شــعبانیورکی ،)88:1385 ،اصطــاح روایــت اغلــب بــا عبــارت «داســتان»3
بهطــور مترــادف ب��هکار م��یرود (لیــزا  .)2008،4پالکینگهــورن )1988( 5معتقــد اســت اصطــاح
روایــت بــه هــر نــوع نمــاد نوشــتاری یــا گفتــاری گفتــه میشــود کــه بتــوان آن را در قالــب داســتان
ســازماندهی کــرد .بــه زعــم اســمیت )1981( 6روایــت گفتــاری اســت کــه افــراد از طریــق آن چیــزی
را کــه اتفــاق افتــاده ،بــه فــردی دیگــر میگویــد .البــوف )1972( 7نیــز روایــت را روشــی بــرای گفــت
وگــوی مجــدد در خصــوص تجــارب گذشــته از طریــق منطبــق ســاختن توالــی شــفاهی از قضایــا ،بــا
ترتیــب وقایــع ،آن چنــان کــه اســتنباط میشــود ،عم ـاً اتفــاق افتــاده اســت ،میدانــد( .بــه نقــل از
8
ذکایــی )1387 ،طیــف متنــوع تعاریــف ارائــه شــده از روایــت مــا را بــه عناصــر مشــترکی چــون تجربــه
(کالندینیــن ،2006 9کرســول ،2012پالکینگهــورن  ،)1998گفتوگــو( 10گاف ،2008 11کالندینیــن و
هوبــر ،)122010داســتان( 13کالندینیــن ،2011 ،2006 ،کرســول  )2012و زمانبندی(14کرســول،2012
کانلــی 15و کالندینیــن )1990رهنمــون میکنــد.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن ویژگیهــا میتــوان گفــت ،انســانها دائمــأ در حــال داســتانگوییاند.
انســانها تصــور و معنــای جهــان خــود را در قالــب ایــن داســتانها طبقهبنــدی و ســازماندهی میکننــد
و از طریــق ایــن داســتانها میتــوان خویشــتن هــر کســی را فهمیــد( .لــوی )2014،16بنابرایــن زندگــی
روزانــه و صحبتکــردن در مــورد داســتانهای زندگــی یکــی از متداولتریــن فعالیتهــای انســانها اســت.
(کالندینیــن )2011 ،افــزون بــر ایــن ،اگــر جهــان را رواییگونــه درک کنیــم کــه چنیــن نیــز هســت،
پــس ایــن معنــا ایجــاب میکنــد ،رواییگونــه بــه مطالعــه جهــان بپردازیــم .زندگــی همچنــان کــه
مــا بــا آن مواجــه میشــویم و بــر دیگــران میگــذرد -مشــحون از تکهروایتهاســت ،قطعاتــی کــه
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در لحظــات زمانــی و فضایــی داســتانی ثبــت میشــوند و دربــاره آن اندیشــیده میشــود و برحســب
پیوســتگیها و گسســتگیهای روایــی درک میشــوند( .شــعبانیورکی )87 :1385 ،در واقــع روایتهــا
جهانشــمولاند و وقتــی مــا بــه روایتهــای مشــارکتکنندهها بــه دقــت گــوش بســپاریم ،نــه تنهــا
احساســی کــه آنهــا از تجــارب زیستهشــان دارنــد ،بلکــه معانــی ســاخته و خویشــن آنهــا را نیــز
میتوانیــم بفهمیــم .بنابرایــن روایتهــا نــه تنهــا معانــی زیســته افــراد ،بلکــه بســیاری از موضوعــات
مرتبــط بــا جامعــه یــا فرهنــگ را نیــز منعکــس میکننــد( .چاتــکا )8:2005 ،1روایتپژوهــان تجــارب
زیســته و تجــارب نقــل شــده افــراد را از طریــق شــنیدن ،دیــدن ،زیســتن ،نوشــتن و تفســیرکردن مــورد
کاوش قــرار میدهنــد( .کالندینیــن )46 :2011 ،میتــوان گفــت پژوهــش روایــی یــک روش و رویکــرد
تفســیری میانرشــتهای بــرای فهــم تجربیــات اســت( .میتچــل و ایگــدو  ،2003،کالندینیــن،2006
کرســول ،2012گاف  ،2008پالکینگهــورن .)1998

بیان مسئله

امــروزه پژوهــش روایــی بــه ســرعت و بــه شــکلی عملــی در بســیاری از رشــتهها مــورد اســتقبال قــرار
گرفتــه اســت .دلیــل ایــن امــر هــم تــا حــدودی بــه محدودیتهــای متــداول در روشــهای تحقیــق
ی انســانها و پیچیدگــی رفتــار انســانها بــاز میگــردد.
ســنتی ،عــدم تطابــق ایــن روشهــا بــا ویژگــ 
(وبســتر 2و مرتــووا )2007 ،3لــذا تغییــر در معادلــه ارتبــاط بیــن پژوهشــگر و پژوهیــده ،تغییرجهــت
از اعــداد و ارقــام بــه ســمت اســتفاده از واژگان بــه عنــوان داده ،تغییــر نگــرش از حیطههــای کلــی و
شــهای متنــاوب در شــناخت ،از عوامــل اســتقبال و کاربســت
جهانــی بــه خــاص و محلــی و پذیــرش رو 
روزافــزون روایتپژوهــی در حــوزه علــوم انســانی و اجتماعــی و بــه طــور اخــص در گســتره تربیــت
معلــم بــوده اســت( .بوســاتو )2011 ،4افــزون بــر ایــن ،بعــد از دهــه هفتــاد و تغییــر جهتگیــری
معرفتشــناختی ،از الگوهــای فنآورانــه بــه الگوهــای فکورانــه و بازاندیشــانه ،پژوهشهــای مرتبــط بــا
ـم
صورتبنــدی دانــش و کنشهــای معلــم و بنیــاد و هــدف غایــی تربیــت معلــم ،بــه ســمت تربیتِمعلـ ِ
فکــور تغییــر جهــت داده اســت .در نتیجــه ،مــواردی چــون پژوهــش روایــی ،بــه اشــتراکگذاری تجــارب
شــخصی و ثبــت و تحلیــل رخدادهــای تجربــه شــده بــه عنــوان مهمتریــن مجــاری نیــل بــه ایــن مهم در
نظــر گرفتــه شــده اســت .بدیــن منظــور ،برنامههــای درســی دانشــگاه فرهنگیــان بــر بنیادهایــی اســتوار
گردیــده اســت تــا در راســتای تربیـت معلــم ِفکــور دانشــجومعلمان توانائــی تحلیــل موقعیتهــای واقعــی
و انطبــاق آن بــا یافتههــای نظــری را در قالــب پژوهــش روایــی کســب نمــوده و ظرفیتهــای حرف ـه
ای خــود را توســعه دهنــد .بــرای مثــال ،در واحــد درســی "پــروژه" دانشــجويان بایــد تجــارب دوران
آموزشــي و تجربيــات پيشــين خــود را بــا اســتفاده از خــودكاوی روايتــي ،واكاوی ،تحليــل و تفســير
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نمــوده و در قالــب روايــت بــه رشــته تحريــر درآورنــد .در واحددرســی "کارورزی "1دانشــجومعلم بایــد از
طری��ق مشـ�اهده تأمل��ی مس��ئلههای آموزش��ی ،تربیت��ی در ســطح کالس درس و مدرســه را شناســایی و
بــا اســتفاده از شــواهد و مســتندات علمــی آن را تبییــننمایــد و مشــاهدات تأملــی و یافتههایتجربــی
خــود را در قالــب پژوهشروایــی ثبــت و گــزارش نمــوده و مجموعــه تجربیــات شــخصی خــود را در
قال�بـ گ��زارش روای��ی ثب��ت کن��د .در "کارورزی "2دانشــجوها بایــد یافتههــای خــود از مشــارکت در
فرآینــد آمــوزش را در قالــب پژوهــش روایــی ثبــت و گــزارش دهنــد .در "کارورزی "3دانشــجوها بایــد
نتایــج تجربیــات خــود از فرآینــد طراحــی ،اجــرا ،ارزیابــی ،بازبینــی و بازاندیشــی را در قالــب کنــش
پژوهــی فــردی گــزارش کننــد و نهایتــأ در "کارورزی  "4دانشــجوها بایــد بــا ثبــت و واکاوی تجربیــات
در فرآینــد درسپژوهــی ،یافتههــای حاصــل از عملکــرد حرف ـهای خــود در ســطح مدرســه را گــزارش
نماینــد .بنابرایــن بــا آشــکار شــدن جایــگاه روش پژوهــش روایــی در دانشــگاه فرهنگیــان و چشــمانداز
الگــوی تربیتمعلــم فکــور ،موجــه و منطقــی بــه نظــر میرســد کــه ایــن روش بیــش از پیــش مــورد
توجــه و تأمــل قــرار گیــرد .امــا مســئله اساســی ایــن اســت کــه بســیاری از دانشــجومعلمان ،معلمــان و
اســاتید ذهنیــت روشــنی از ایــن روش نداشــته و ظرفیــت غنــی روششــناختی آنــرا بــه گزارشنویســی
ســطحی و توصیــف ســاده از رخدادهــا تقلیــل میدهنــد .عــاوه بــر ایــن بررســی منابــع داخلــی نیــز
گــواه آن اســت کــه مراجــع فارســی غنــی و عمیــق در مــورد آشــنایی بــا ایــن روش انگشتشــمار اســت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه خــأ منابــع فارســی و ضــرورت روشـنگری در مــورد چیســتی و چگونگــی انجــام
پژوهــش روایــی ،ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا ضمــن تشــریح ایــن ابعــاد بــه تبییــن ابعــاد نظــری و
عملــی ایــن روش بپــردازد.

روششناسي پژوهش

در پژوهــش حاضــر از روش اســنادپژوهی اســتفاده شــده اســت .روش اســنادی روشــی کیفــی اســت
کــه پژوهشــگر تــاش میکنــد تــا بــا اســتفاده نظاممنــد و منظــم از دادههــای اســنادی بــه کشــف،
اســتخراج ،طبقهبنــدی و ارزیابــی مطالــب مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش خــود اقــدام کنــد .در ایــن روش،
شــگر بــر مبنــای یــک رویکــرد توصیفــی ـ تفســیری دادههــای پژوهشــی خــود را دربــاره کنشــگران،
پژوه 
وقایــع و پدیدههــای اجتماعــی ،از بیــن منابــع و اســناد جمــعآوری و تحلیــل مینمایــد (صادقیفســایی
و عرفانمنــش .)1394 ،از ایــن رو در تحقیــق حاضــر در راســتای تبییــن مســئله پژوهــش ابتــدا مقــاالت
و منابــع مرتبــط بــا موضــوع بررســی شــده اســت و بــا تعمــق بــر ادعاهــا و مفروضــات نظریهپــردازان
مطــرح پژوهــش راویــی ،مبانــی و ویژگیهــای اصلــی ایــن روش مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت تــا
ش پژوهــش روایــی محقــق گــردد.
در نهایــت امــکان صورتبنــدی علمــی چگونگــی انجــام رو 

پیشینه روایی

انــگار همــه مــواد موجــود در جهــان را میتــوان ظرفــی بــرای بیــان داســتانهای بشــر دانســت .از
ایــن گذشــته روایــت بــا همــه شــکلهای بیپایانــش ،در همــه زمانهــا ،در همــه مکانهــا و در
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همــه جوامــع وجــود دارد؛ در واقــع روایــت بــا تاریــخ نــوع بشــر آغــاز میشــود (ترینــس .)1391 ،از
ایــن رو میتــوان اذعــان داشــت پژوهــش روایــی اولیــن و قدیمیتریــن شــکل پژوهــش اســت .اگــر مــا
ایــن را بپذیریــم میتــوان گفــت کــه همــه ســنتهای پژوهشــی بــه نوعــی از روایتگــری سرچشــمه
گرفتهانــد (پتــرا .)2009 ،1بــا ایــن اوصــاف ،خاســتگاه پژوهــش روایــی نخســت بــه تحلیلهــای مرتبــط
بــا افســانهها و فرهنگعامه2مربــوط میشــود ،امــا کاربردهــای معاصــر آن در عصــر پســت مــدرن
را میتــوان در پارادایمهــای ســاختارگرایی ،3تأویلــی4و تفســیری5پیجویی نمــود( .وبســتر و مرتــووا،
 )25:2007از س��ویی دیگــر ،بنیــاد فلســفی پژوهــش روایــی را بایــد در نظریــه تجربهگرایــی جــان
دیویــی 6در تعلیــم وتربیــت ،نظریــه عملگرایــی و فهــم روایــی جرومبرونــر 7در روانشناســی ،نظریــه
ســاختار روایــی و هماهنگــی زندگــی دیویــدکار 8در فلســفه ،نظریــه پیوســتگی و بداههگویــی مــری
کاتریــن باتســون 9در انسانشناســی و ایــده روایــت در زندگــی و عمــل تدریــس رابرتکالــز 10در پزشــکی
یافـ�ت( .لیــزا)2008 ،
مــروری بــر ادبیــات پژوهــش روایــی نشــان میدهــد کــه اولیــن بــار کانلــی و کالندینیــن ( )1990از
اصطــاح "پژوهــش روایــی "11اســتفاده کردهانــد( .وبســتر و مرتــووا  ،2007کرســول  )2012بــه زعــم
کانلــی و کالندینیــن ( )2000پژوهــش روایــی اولیــن و بهتریــن روش بــرای فهــم تجربیــات اســت (کانلی
و کالندینیــن .)2000 ،آنهــا بــا مبنــا قــرار دادن نظریــه دیویــی ( )1938بــه مثابــه بنیــاد فلســفی ایــن
روش (ترینــر 12و گــری ،)2013،13معتقدنــد پژوهــش روایــی روشــی اســت بــرای فهــم تجربــه کــه
ت کننــده ،در طــول زمــان ،در مجموعــهای از
بــه طــور متقابــل بــا همــکاری پژوهشــگر و مشــارک 
مکانهــا و در یــک تعامــل اجتماعــی حاصــل میشــود .بنابرایــن پژوهشــگر بــا زیســتن ،باززیســتن
و بازگویــی داســتانهای مرتبــط بــا تجربیــات زندگــی افــراد کــه بــه صــورت فــردی و جمعــی اســت
بــه کاوش میپــردازد( .کالندینیــن )2011 ،بــه طــور کلــی بررســی منابــع علمــی نشــان میدهــد
کــه پژوهــش روایــی برآمــده از ضعــف موجــود در روشهــای ســنتی کمی/پرسشــنامهای (میتچــل 14و
شــهای کلــی پژوهــش و گــذر از پارادایــم اثباتگرایــی (بوســاتو)2011،16
ایگــدو ،)2003،15تغییــر در نگر 
1. Petra
2. folklore
3. Structuralism
4. hermeneutic
5. Interpretive
6. John Dewey
7. Jerome Bruner
8. David Carr
9. Mary Catherine Bateson
10. Robert Close
11. narrative inquiry
12. Trainor
13. Graue
14. Mitchell
15. Egudo
16. Bucellato
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ي ـ تخصصي توسعة حرفهاي معلم ـ سال دوم ،شمارة  ،3بهار 1396
فصلنامة علم 

و پاســخ روششــناختی بــه پارادایــم اثباتگرایــی 1و فرااثباتگرایــی 2اســت (لیبلیــچ 3و تــوال)1998 ،4
و بنیــاد مفهومــی و روششــناختی آن بــه نظریههــای فکورانــه 5و تفســیری 6دهــه  1980در علــوم
اجتماعــی بــاز میگــردد( .ســوربن ،71980برونــر ،1986 8پالکینگهــورن  ،1988دنزیــن.)91989

مختصات روششناختی روایی

در بعــد روششناســی ،پژوهــش روایــی بــر داســتان متمرکــز اســت .داســتانها نیــز واقعــهای روایــی
تلقــی میشــوند کــه از طریــق مجــاری طبیعــی در ســطوح فــردی ،جمعــی ،فرهنگــی و جهانــی مــورد
کاوش قــرار میگیرنــد .دادههــا در ایــن روش شــامل داســتانهای کتبــی و شــفاهی ،فــردی و جمعــی
و خودزیســتنگاریهای بــزرگ و کوچــک 10هســتند .ریســمن )2006( 11معتقــد اســت دو اصــل را
میتــوان مشــخصه اصلــی روششناســی روایــی دانســت :نخســت اینکــه در ایــن روش داســتانها بــه
عنــوان هــدف و راهنمــای پژوهــش بــرای نیــل بــه واقعیــت تلقــی میشــوند و دوم ،تحلیلهــای روایــی
بــا اتخــاذ یــک راهبــرد کلگــرا در چهــار بعــد حاصــل میشــود کــه عبارتنــد از )1 :اقتبــاس یــک لنــز
میانرشــتهای و چندبعــدی )2 ،تلقــی داســتان بــه عنــوان یــک کل واحــد )3 ،توجــه همزمــان بــه
شــکل و محتــوا  )4توجــه بــه زمینــه( .اســپکتور )204:2010 ،بنابرایــن ،پژوهــش روایــی بــا بازگویــی
داســتانها آغــاز میشــود .چــون روایتگــری بــه عنــوان یــک روش از تأمــل و مفاهمــه فراتــر مــیرود،
پژوهشــگران قبــل ،حیــن و بعــد از پژوهــش بــه یــک تــداوم و پیوســتگی در کاوش نیــاز دارنــد.
در ایــن فرآینــد نیــز دو نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت ،نخســت گــوش ســپردن بــه داســتانهای
مشــارکتکنندهها و دوم زیســت دوشــادوش 12ب��ا مش��ارکتکنندهها در ارائ��ه داس��تانها( .لیــزا،
شــگران روایــی تشــریح تجربیــات افــراد بــر اســاس
ســول ( )2012بــرای پژوه 
 )542 :2008بــه نظــر کر 
زمینــه و بافــت پژوهــش بســیار مهــم اســت .در بازگردانــی روایتهــا و نقلهــای مشــارکتکنندگان
در قالــب مضامیــن ،روایتگــر بایــد زمینــه وقــوع تجربیــات افــراد را بــا جزئیــات ارائــه کنــد .در بافــت
پژوهشهــای روایــی مــواردی چــون :دوســتان ،خانــواده ،محــل کار ،خانــه ،ســازمان اجتماعــی ،مدرســه
یــا مکانهایــی کــه روایتهــا و داســتانها در آنجــا تجربــه شــده اســت ،کامــأ بایــد تشــریح شــود.
در پژوهــش روایــی تعــداد معــدودی نمونــه انتخــاب میشــود و بــه جــای ایــن کــه وســعت
اطالعــات مدنظــر باشــد ،عمــق اطالعــات مــورد تأکیــد اســت .از ایــن رو هیــچ حجــم نمونــه ثابتــی در
1. positivist
2. post positivist
3. Lieblich
4. Tuval
5. Reflective
6. interpretive
7. Sarbin
8. Bruner
9. Denzin
10. big and small autobiographic
11. Riessman
12. living alongside
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ایــن روش وجــود نــدارد و تعــداد نمونــه بــر اســاس پدیــده ،گــروه مــورد مطالعــه و منطــق پژوهــش
میتوانــد ،متفــاوت باشــد .مســئله مهــم ایــن اســت کــه بــرای مطالعــه و روشــنگری یــک پدیــده،
یــک نمونــه واحــد و متجانــس مــورد نیــاز اســت .زیــرا تجربیــات مشــارکتکنندهها از یــک پدیــده
بــر اســاس عوامــل ،شــرایط اجتماعــی و دانــش تخصصــی تغییــر میکنــد و چــون شــرایط خــاص
روایتهــای افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،پژوهشــگر بایــد در راســتای اهــداف تحقیــق و بــر
اســاس دالیــل موجــه روی نمونههــای هدفمنــد تمرکــز کنــد( .وبســتر و مرتــووا)2007 ،
روایتپــژوه بایــد در کل فرآینــد تحقیــق مشــارکت فعــال داشــته باشــد .زیــرا تعامــل و همــکاری
شــگر و مشــارکتکننده را کاهــش داده و باعــث میشــود تــا مشــارکتکننده
شــکاف ادارکــی بیــن پژوه 
ســول 2012 ،کالندینیــن و کایــن
بــا آســودگی و اطمینــان بیشــتر تجربیــات خــود را بازگــو نمایــد( .کر 
3
2
( )2013بــرای مشــارکت و همــکاری ســه مفهــوم ارتبــاط ،1مذاکــره و گفتوگــو را بســیار حیاتــی
میداننــد .آنهــا معتقدنــد ارتبــاط اصلیتریــن مقولــه در فهــم پژوهــش روایــی اســت زیــرا ایــن مفهــوم
شــگر و مشــارکتکننده در فهــم زمینــه تحقــق را در برمیگیــرد،
نــه تنهــا فضــای ارتباطــی بیــن پژوه 
بلکــه اصلیتریــن روش در ایجــاد احســاس بــرای جنبههــای زمینــهای 4و زمانــی 5پژوهــش روایــی
اســت .مذاکــره ارتباطــی مســتمر و پیشــرونده بیــن روایتپــژوه و مشــارکتکننده بــرای زیســتی
همزمــان در بافــت پژوهشــی اســت .گفتوگــو نیــز روشــی بــرای فرارفتــن از بافــت تحقیــق اســت.
شــگر
گفتوگــو فضایــی بــرای شــنیدن و یکــی شــدن بــا صداهــا و داســتانهای مشــارکتکنند ه و پژوه 
ایجــاد میکنــد .لــذا گفتوگــو بــا همــکاری تــوأم مشــارکتکننده و پژوهشــگر شــکل میگیــرد و
شــتعیین شــده شــکل بگیــرد( .کالندینیــن و
ایــن مهــم فرآینــدی نیســت کــه از طریــق ســؤاالت از پی 
کایــن)167 :2013 ،
ســول ( )2012یکــی از عناصــر کلیــدی پژوهــش روایــی فهــم گذشــته ،حــال و آینــده
بــه زعــم کر 
افــراد اســت .ترتیــب زمانــی بدیــن معنــی اســت کــه پژوهشــگر شــرح و روایتهــای زندگــی افــراد را
بــه شــکل متوالــی و بــر اســاس ترتیــب وقــوع بــه نــگارش درمــیآورد .از نظــر برونــر ( ،)1991روایتهــا
بــر اســاس گــذر زمــان و سلســلهای از عناصــر متوالــی بــه وقــوع میپیونــدد( .وبســتر و مرتــووا)2007 ،
کانلــی و کالندینیــن ( )2006نیــز معتقدنــد یکــی از مهمتریــن مقوالتــی کــه پژوهــش روایــی مــورد
کاوش قــرار میدهــد ،زمانمنــدی اســت .زمانمنــدی بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه افــراد و اشــیاء
پدیــده ایســتا تلقــی نمیشــوند ،بلکــه آنهــا خــود را بــر اســاس یــک توالــی زمانــی در گذشــته ،حــال
و آینــده توصیــف میکننــد .در حقیقــت وجــه مشــخصه روایتهــا ســازماندهی خطــی رویدادهاســت.
مبنــای روایتهــا اتّصــال پــی در پــی و ظاهــر شــدن داســتان در آنهاســت .بــه بیــان دیگــر روایــت
هــا دارای یــک آغــاز ،مجموعــهای از کنشهــای مداخلهکننــده و بــه دنبــال آن پایانــی هســتند کــه
1. Relationships
2. Negotiation
3. Conversation
4. Contextual
5. temporal
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انعکاسدهنــده اهمیــت

منــوط بــه کنشهــای قبلــی حــادث شــده اســت .روایتهــا محصورکننــده و
روششــناختی و تاریخــی ترتیــب زمانــی کنــش بــه شــمار میآینــد (ذکایــی.)71 :1387 ،
روایــی برخــاف بســیاری از روشــهای تحقیــق کیفــی کــه از مراحــل ثابــت و مشــخصی پیــروی
میکننــد ،دارای مراحــل ثابتــی نیســت .بــرای مثــال ،ریســمن ( )1993پژوهــش روایــی را دارای ســه
مرحلــه گفتــن ،رونوشــت برداشــتن و تجزیــه و تحلیــل کــردن میدانــد( .بــه نقــل از گوانولــی)2003،
یــا کرســول ( )2012معتقــد اســت پژوهــش روایــی دارای هفــت قــدم اســت کــه عبارتنــد از:
 )1تشخیص یک موقعیت برای کاوش بر اساس مسائل آموزشی،
 )2انتخاب هدفمند افراد برای بررسی موقعیت؛
 )3گردآوری داستان یا روایتها؛
 )4بازگویی و بازگردانی داستانها در قالب تمها و زمانبندی وقوع آنها؛
 )5همکاری نزدیک با مشارکتکنندهها در کل فرآیند داستان؛
 )6تدوین یک داستان در مورد تجربیات فردی و اجتماعی مشارکتکنندهها و
 )7اعتبارســنجی و بررســی صحــت گزارشــات .بنابرایــن پژوهــش روایــی دارای مراحــل خطــی و
تعریــف شــدهای نیســت و بــر اســاس اهــداف تحقیــق و زمینــه مــورد کاربســت ،ایــن روش میتوانــد
مراحــل عمــل کمابیــش متفاوتــی داشــته باشــد ،امــا بــه طــور کلــی میتــوان گفــت پژوهــش روایــی
دارای مراحــل جمــعآوری داســتان و روایتهــا ،ثبــت و ضبــط آنهــا ،کدگــذاری ،تفســیر و اعتباریابــی
اســت.

نوع شناسی پژوهش روایی

پژوهــش روایــی دارای طیــف بســیار گســترده و متنوعی اســت .بــرای مثال پاینگــر و همیلتــون ()2011
6
نــه رویکــرد روایی مشــتمل بــر :روایت خویشــاوندانه ،3داســتان اصلــی ،4همبســتگی 5و رمزگــذاری عددی
 ،داســتان بــه مثابــه اســتعاره ،7ردهبنــدی طبقــهای ،8زیس ـتنگاری 9و خودزیس ـتنگاری ،10شــناخت 11و
روایــت و پژوهــش روایــی 12را از هــم تفکیــک کردهانــد( .بــه نقــل ازکیتچــن 13و همــکاران )2011،کــی
ســی )1995(14بــه انــواع مختلفــی چــون :خودزیسـتنگاری ،اســناد و مــدارک شــخصی ،خودمردمنــگاری،
1

2

1 . Pinnegar
2. Hamilton
3. Familiar narrative
4. Prototypic story
5. Correlation
6. Numeric coding
7. Story as metaphor
8. Taxonomic categorizing
9. biography
10. Autobiography
11. cognition
12. Narrative inquiry
13. Kitchen
14. Casey
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زیســتنگاری ،اســناد و مــدارک زندگــی ،روانشناســیقومی ،نــگارش زندگــی ،حکایــات شــفاهی،
قومنــگاری فردمحــور ،داســتانهای شــخصی ،تاریخهــای قومــی ،روایتهــای شــخصی ،زندگینامههــای
قومــی ،خاطرهنویســی ،مصاحبهروایــی ،داســتانهای زندگــی ،تاریخچهزندگــی و خاطــرات همگانــی
تقســیم بنــدی کــرده اســت( .بــه نقــل از کرســول )2012 ،دورســون ( )1976بــه مــواردی چــون عناصــر
مــادی فرهنگــی ،آداب و رســوم ،هنرهــا ،حماســهها ،ترانههــای عامیانــه ،ضربالمثلهــا ،رمانــس،
چیســتانها ،شــعرها ،خاطرههــا و اســطورهها اشــاره کــرده اســت( .بــه نقــل از کانلــی و کالندینیــن،
)1388کانلــی و کالندینیــن ( )1990نیــز نمونههایــی مثــل :خاطرهنویســی ،دستنوشــتهها ،مصاحبــه،
مشــاهده ،داســتانگویی ،نامــه نوشــتن ،خودشــرح حــال نوشــتن ،طرحهــای درس کالســی و روزنامههــا
را برشــمردهاند.
پاینگــر و همیلتــون ( )2011معتقدنــد چهــار عنصــر کلیــدی شــامل :مســئله پژوهشــی ،جمــعآوری
اطالعــات ،تحلیــل دادههــا و ارائــه یافتههــا ،پژوهــش روایــی را از بقیــه رویکردهــای روایــی متمایــز
میکنــد .بدیــن صــورت کــه وجــود ایــن عناصــر چهارگانــه در پژوهــش روایــی ضــروری اســت ،در
حالــی کــه در رویکردهــای زیســتنگاری و خودزیســتنگاری مســئله پژوهشــی و تحلیــل دادههــا
میتوانــد وجــود داشــته یــا نداشــته باشــد ،یــا در رویکــرد همبســتگی و رمزگــذاری عــددی عنصــر
مســئله پژوهشــی ضرورتــی نداشــته ،تحلیــل داده و ارائــه یافتههــا صــورت نمیگیــرد و فقــط بــه
جمــعآوری اطالعــات پرداختــه میشــود( .کیتچــن و همــکاران)2011 ،
بــه طــور کلــی مــروری بــر مجموعــه نوعشناســیها نشــان میدهــد کــه خودزیســتنگاری،
زیســتنگاری و مصاحبــه روایــی متداولتریــن نــوع روایــی هســتند( .کالندینیــن ،2006گاف ،2008
شــها
وبســتر و مرتــووا  ،2007کانلــی و کالندینیــن )1990بــا ایــن اوصــاف ،وجــه مشــترک همــه ایــن رو 
مجموعــهای از تجــارب هســتند کــه حــول یــک پدیــده ،در یــک طیــف زمانــی و در یــک موقعیــت و
بافــت خــاص ارائــه میشــوند .امــا چــون پژوهشهــای روایــی دارای فرضیــات و ابعــاد چندگانهــای
هســتند ،بــرای اســتفاده از ایــن روش بایــد دقیقــأ مشــخص شــود کــه میخواهیــم از کــدام نــوع از ایــن
پژوهــش اســتفاده کنیــم ،چــرا کــه هــر نــوع از روایتهــا ســاختار و ویژگیهــای خــاص خــود را دارا
هســتند .بدیــن منظــور کرســول ( )2012معتقــد اســت پاســخ بــه ایــن پنــج ســؤال تعیینکننــده نــوع
پژهــش روایــی اســت:
 .)1چه کسی داستان را مینویسد؛
 .)2چه مقدار از زندگی افراد قرار است ثبت و ارائه شود؛
 .)3چه کسی داستان را فراهم میکند.؛
 .)4کدام دیدگاه نظری قرار است مورد استفاده قرار گیرد؛
 .)5آیا میتوان روشهای متفاوت روایی را با هم ترکیب کرد.

روشهای تحلیل روایت

در پژوهــش روایــی مرحلــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا رونــدی مرحلــهای و مجــزا نیســت ،بلکــه فرآینــدی
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در حــال انجــام و مســتمر اســت( .میتچــل )2011 ،بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن روش گفتوگــو ،اســتماع
و تفســیر داده فرآینــدی جــدا از هــم تلقــی نمیشــود ،بلکــه آنهــا بــه طــور متقابــل بــه هــم وابســته
شــهای تحلیــل روایــات بــر مبنــای هــدف
و در هــم ادغــام هســتند( .چاتــکا )2005 ،از ســوی دیگــر رو 
تحقیــق ،بافــت پژوهــش ،نــوع داســتان ،نــوع پژوهــش و مشــارکتکنندهها بســیار متفــاوت اســت .بــرای
شــهای تحلیــل روایــی از نظــر صاحبنظــران عبارتنــد از :تحلیلموضوعــی،1
مثــال برخــی از مهمتریــن رو 
5
4
3
تحلیلســاختاری ،2تحلیلنمایشــی و تحلیــل تعاملی (ریســمن ،)2006 ،تحلیــل پارادایماتیــک و طــرز
روایتاندیشــه( 6برونــر ،)1985 ،تحلیــل کلگــرا ،7مقولــهای ،8محتوایــی 9و شــکلی(10لیبلیچ و همــکاران،
 ،)1998رویکــرد توســعهایروانی-اجتماعــی ،11رویکــرد هویتــی ،12رویکــرد جامعهشــناختی ،13رویکــرد
روایــی قومنگارانــه 14و رویکــرد خودقومنگارانــه( 15چــاس ،)2005 ،16تحلیــل واســازی ،17تحلی��لکالن
روایــت ،18تحلیلخردتاریــخ ،19تحلیلشــبکهحکایات ،20تحلیلبینامتنیــت ،21تحلیلپیرنــگ ،22تحلیــل
علّــی23و تحلیــل مضمــون( 24بــژه ،)2001 ،25تحلیــل روایــات 26و تحلیــل روایــی( 27پالکینگهــورن ،
 ،)1988تحلیل کلگرا و مقولهای 28و تحلیل گفتمان( 29هالووی و فرشدر.)2007 ،
شــهای تحلیــل مطــروح شــرح مختصــری از برخــی
در ادامــه بــرای روشــنگری بیشــتر در مــورد رو 
از مهمتریــن ایــن روشهــا در جــدول ( )1ارائــه گردیــده اســت.
جدول ( :)1برخی از روش های تحلیل روایت
1. thematic analysis
2. structural analysis
3. visual analysis
4. Interactional Analysis
5. paradigmatic
6. narrative modes of thought
7. Holistic
8. Categorical
9. Content
10. Form
11. psychosocial developmental approach
12. identity approach
13. sociological approach
14. narrative ethnographic approach
15. auto ethnographic approach
16. Chase
17. Deconstruction analysis
18. Grand narrative analysis
19. microstoria analysis
20. story network analysis
21. Intertextualité analysis
22. plot analysis
23. causality analysis
24. thematic analysis
25. Boje
26. analysis of narratives
27. narrative analysis
28. Holistic and categorical analysis
29. Discourse analysis
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نظریه
پردازان

انواع روشهای
تحلیل روایی

فرآیند تحلیل

تحلیل
واسازی

متــن بــه اجــزاء و پارههــای مختلــف آن تفکیــک و بــا مجــزا شــدن اجــزای متــن،
عناصــر متعــدد متشــکله آن شناســایی مــی شــوند و از ایــن طریــق تناقضــات و
مفروضـ�ات موجــود در آن آش��کار میس��ازد .لــذا وظیفــه تحلیلگــر ایــن اســت کــه
بــا تأمــل در تمــام روایتهــا ،معانــی و تجربیــات افــراد را مــورد بازبینــی ،بازســازی،
تفســیر و ســاخت شــکنی قــرار دهــد.

تحلیل کالن
روایت

پژوهشــگر بــه جــای ایــن کــه بــه دنبــال خلــق یــک روایــت یکدســت و یکپارچــه
باشــد ،بایــد از طریــق ایجــاد آگاهــی و مــدارا نســبت بــه تفــاوت ،ابهــام ،عــدم قطعیــت
و تضــاد موجــود در روایتهــا بــه نــوآوری مفهومــی و از هــم گســیختن داســتانها و
روایتهــای مفهومــی وحدتبخــش باشــد.

تحلیل
خردتاریخ

ش هــا ،موضوعــات از منظــر گروههــا و افــراد مســلط و غالــب بررســی
چــون در پژوه ـ 
میشــود ،روایــات و نظــرات متعلــق بــه افــراد خــرد یــا کوچــک از قلــم انداختــه ،بــه
حاشــیه رانــده و نادیــده گرفتــه میشــود .وظیفــه پژوهشــگر روایــی ایــن اســت کــه
تمــام صداهــا را بشــنود ،نــه فقــط صداهــای مســلط را.

تحلیل

بژه

شبکه
روایتها
تحلیل
بینامتنیت
تحلیل
پیرنگ
تحلیل
ع ّلی
تحلیل
مضمون

شــاخهای از علــوم اجتماعــی و رفتــاری اســت کــه میکوشــد پیوندهــا و ارتباطــات
بیــن افــراد ،گروههــا و ســازمانها را بــه تصویــر بکشــد .در ایــن روش بــرای تحلیــل
و ترســیم حکایــات از نرمافزارهایــی ماننــد اتنوگــراف ،1نودایســت ،2ان ویــوو 3و دیگــر
نــرم افزارهــای تحلیــل متــن اســتفاده میشــود.
مطابــق ایــن رویکــرد هیــچ روایتــی بــه طــور ناگهانــی یــا بــدون گذشــته ایجــاد
نمیشــود ،بلکــه همیشــه ،از پیــش ،چیــزی خیالــی یــا واقعــی وجــود داشــته اســت،
لــذا تمــام روایتهــا داراي ســابقه و گذشــته هســتند .وظیفــه پژوهشــگر ایــن اســت
کــه روایــات را بــا توجــه بــه ایــن کــه هــر روایــت از روایتهــای دیگــری کــه نویســنده
و خواننــده ،شــنیده یــا خوانــده و از زمینههــای فرهنگــی مرتبطــی کــه یــک روایــت
تأثیــر پذیرفتــه اســت ،مــورد تحلیــل قــرار دهــد.
پیرنــگ چیــزی اســت کــه رویدادهــا را در درون ســاختاری روایــی بــه هــم ربــط
میدهــد .پیرنــگ ســازی ،ســاختن داســتان در پیرفــت پیوســته ای از کنــش هــا و
رویدادهاســت.
تحلیــل علیتــی میکوشــد تــا بــا روشــی تجربــی علــت وقــوع یــک رویــداد را بــه یــک
رویــداد دیگــر مرتبــط ســازد .در ایــن مســیر نیــز ســه نــوع علیــت وجــود دارد :علیــت
فیزیکــی یــا زایشــی ،4علیــت روانشــناختی 5و علیــت توالیگــرا.6
یــک روش تحلیــل کیفــی اســت کــه آمیــزهای از روشــهای قیاســی ،اســتقرایی و
چرخــش درونــی ـ بیرونــی را مــورد اســتفاده قــرار میدهــد .دادههــای مــورد تحلیــل
در ایــن روش شــامل دادههــای متنــی ،مصاحبــهای و مشــاهدهای اســت .پژوهشــگر
از طریــق طبقهبندی،کدگــذاری ،تحلیــل و الگویابــی درون و بــرون دادهای بــه یــک
سنخشناســی تحلیلــی دســت مییابــد.
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هالووی و فرشدر
ریسمن

تحلیل کلگرا
و مقولهای

روایتهــا بــر اســاس ژانــر (کمــدی یــا تــراژدی) و یــا جهــت (هــدف) مــورد بازشناســی
قــرار میگیــرد .ایــن روش بــه پژوهشــگر کمــک میکنــد تــا حــوادث و تجربههایــی
را کــه مشــارکتکننده نقــل میکنــد ،تشــخیص دهــد و تفســیر کنــد .لــذا روایــت
هــا را میتــوان بــر اســاس پیشــرفت یــا تسلســل و ثبــات راوی یــا شــخصیتهای
داســتانها توصیــف کــرد.

تحلیل
گفتمان

بــه بررســی زبــان در عمــل و بافتهــا متمرکــز اســت و مجموعــه شــرایط اجتماعــی،
زمینــه وقــوع متــن یــا نوشــتار ،گفتــار ،ارتباطــات غیركالمــی و رابطــه ســاختار و واژههــا
را مــورد بررســی قــرار میدهــد.

تحلیل
موضوعی

عبــارت اســت از عمــل کدگــذاری و تحلیــل دادههــا بــا ایــن هــدف کــه داده هــا چــه
میگوینــد .در ایــن روش بــه محتــوای اصلــی هــر روایــت پرداختــه میشــود؛ ایــن کــه
چــه چیــزی گفتــه میشــود و روایــات پیرامــون چــه مضمونــی اســت.

تحلیل
ساختاری

تأکی�دـ ب�رـ ف��رم و ش��کل روای��ت اس��ت .اینکــه راوی چگونــه بــا انتخــاب شــیوهای خــاص
مضامیــن را میچینــد و داســتان را پیــش میبــرد .چــرا راوی از میــان انتخابهــای
گوناگــون ،چنیــن شــیوه روایــی را برگزیــده اســت.

تحلیل
نمایشی

بــه بافــت خــاص داســتانها تأکیــد دارد .از جملــه شــرایط اجتماعی-تاریخــی و
تأثیــرات متقابــل مصاحبهکننــده و مصاحبــه شــونده بــر هــم.

تحلیل تعاملی

بــر بیــان اســتوار اســت و بــه طــور کلــی مجموعــه چیزهایــی را کــه از نظــر دیــداری
منتقلکننــده معنــا و مفاهیمــی از داســتان باشــد ،مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد.

تحلیل
پالکینگ هورن

روایت
تحلیل
روایی

پژوهشــگر از داســتانها بــه ســوی عناصــر مشــترک حرکــت میکنــد و آنهــا
را بــا اســتفاده از فرآیندهــای پارادایمــی تجزیــه و تحلیــل میکنــد و از طریــق
ایــن تحلیلهــا مضامیــن موجــود در سراســر داســتان توصیــف و زمینــه ،نــوع و
شــخصیتهای داســتان ردهبنــدی میشــود.
پژوهشــگر از برهانهــای روایــی 7شــکل دهنــده داده در داســتانها و تحلیلهــای
عمیــق اســتفاده میکنــد .بــه عبــارت دقیقتــر تحلیــل روایــی فرآینــد ترکیــب تجــارب
و معانــی و بازگردانــی مجــدد آن بــه عنــوان یــک روایــت ترکیبــی اســت .در ایــن روش
از عناصــر بــه ســوی داســتانها پیــش میرویــم.

بــا در نظــر گرفتــن روشهــای تحلیــل فــوق ،میتــوان اذعــان داشــت کــه اگرچــه یــک روش واحــد
در تحلیــل پژوهشهــای روایــی وجــود نــدارد ،امــا برخــی عناصــر مثــل شــکل ،1محتــوا 2و بافــت 3در
همــه پژوهشهــا مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد (مندیتــا .)2012 ،4از طــرف دیگــر ،یکــی از اصلیتریــن
ل روایــی وجــود دارد ،کدگــذاری اســت( .کرســول)2012،
فرآیندهایــی کــه در همــه روشــهای تحلیــ 
از نظــر آنجــوس 5و هارتــک )1994( 6در کدگــذاری روایــی داســتانهای افــراد در یــک فرآینــد متوالــی
درونــی ،7بیرونــی 8و تأملــی 9طبقهبنــدی میشــود .فرآیندهــای درونــی احساســات مشــارکتکنندگان
یــا ادراکات شــخصی افــراد از تجــارب را در برمیگیــرد ،فرآیندهــای بیرونــی بیشــتر محتــوای داســتانها،
1. form
2. content
3. context
4. Mendieta
5. Angus
6. Hardtke
7. Internal
8. External
9. Reflexive
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مــواردی از قبیــل :چــه کســی ،چــه چیــزی ،چــه زمانــی و کجــا را شــامل میشــود و فرآیندهــای تأملــی
بــه عبــارات و جمالتــی کــه مشــارکتکنندهها احساســات و فهــم خــود از یــک تجربــه را از طریــق
آن بیــان کردهانــد ،در برمیگیــرد( .بوســاتو )2011 ،در فرآینــد تحلیــل ،دادههــا را میتــوان بــه
ســه شــکل اساســی کوتهپاســخ ،1عــددی 2و روایــی 3طبقهبنــدی کــرد( .پالکینگهــورن )1995 ،امــا
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه در پژوهــش روایــی اطالعــات جمــعآوری شــده بــه عنــوان متنهــای
زمینــهای تعریــف میشــوند .از نظــر کانلــی و کالندینیــن ( )2000ایــن متنهــا کارکــردی دوگانــه
دارنــد ،یعنــی در ایــن متنهــا نــه تنهــا مــا بایــد در جســتجوی تجــارب مشــارکتکنندگان بــه عنــوان
یــک تجربــه باشــیم ،بلکــه تجربیــات پژوهشــگران از ایــن تجربیــات نیــز خــود یــک داســتان تلقــی
میشــود( .بوســاتو )2011،بنابرایــن واضــح اســت کــه تحلیــل روایـت در عیــن ســادگی فرآینــد بســیار
پیچیــدهای اســت و اینکــه کــدام رویکــرد میتوانــد در تحلیــل مناس ـبتر باشــد ،بــه متغیرهایــی چــون
روایتگــر ،روایتپــژوه ،هــدف و بســتر تحقیــق بســتگی دارد.

چگونگی اعتباربخشی به دادههای روایی

در پژوهـش روایــی هــدف یافتههــا بیشــتر فهــم زمینــهای و قابــل اطمینــان ،بــا تمرکــز بــر واقعیتهــای
بیانــی در تجربیــات افــراد اســت .ایــن روش ادعــا نمیکنــد کــه میتوانــد واقعیــت را بــه دقــت تشــریح
کنــد ،بلکــه هــدف ایــن اســت کــه یافتههــا حداکثــر همگرایــی و تشــابه را بــا واقعیــت و حقیقــت
ســول )2012 ،زیــرا روایــت در جســتجوی حقیقــت نیســت ،روایــت بیشــتر دعوتــی
داشــته باشــد( ،کر 
اســت از دیگــران تــا آنچــه را دیــده شــده اســت ،ببیننــد و در ایــن تجربیــات تشــریک ســهیم شــوند
(شــعبانیورکی )1385 ،از نظــر پالکینگهــورن ( )2007در روایــی ،دانــش اعتباریابــی بــه جــای ایــن
کــه فرآینــدی مکانیکــی 4تلقــی شــود ،عملــی منطقــی 5اســت ،لــذا هــدف فرآینــد اعتباریابــی توجیــه
خوانندههــا و تــدارک مبنایــی بــرای فهــم اعمــال انســان اســت( .بــه نقــل از میتچــل و ایگــدو)2003 ،
پالکینگهــورن ( )1998معتقــد اســت در ایــن روش ،میــزان روایــی بــه تحلیــل معنــادار 6نتایــج پژوهــش
و پایایــی بــه میــزان قابلیــت اعتمــاد بــه متــن و یادداشــتها وابســته اســت .ریســمن ( )2006بــرای
10
اعتباربخشــی بــه چهــار مفهــوم شــامل :ســطح متقاعدکنندگــی ،7تطابــق ،8انســجام 9و کاربــرد عملــی
شــهای روایــی
اشــاره کــرده اســت .لیبلیــچ 11و همــکاران ( )1998نیــز چهــار معیــار در ارزیابــی پژوه 
1. short answer
2. numerical
3. narrative
4. Mechanical process
5. argumentative practice
6. meaningful analysis
7. Persuasiveness
8. Correspondence
9. coherence
10. Pragmatic Use
11. Lieblich
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ارائــه کردهانــد ،کــه عبارتنــد از:
1 .1وســعت :1اشــاره بــه جامعیــت و مقــدار شــواهدی دارد کــه در کاوش روایتهــا مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت و خواننــده آنهــا را مــورد ارزیابــی و قضــاوت قــرار میدهــد.
.2

2انســجام :2عبــارت اســت از روشــهای متنــوع تفســیر بــرای ارائــه یــک تصویــر کامــل و معنیدار
از روایتهــا .آنهــا دو نــوع انســجام شــامل :انســجام درونــی( 3چگونگــی تناســب بخشــهای
مختلــف روایــات) و انســجام بیرونــی( 4چگونگــی مقایســه پژوهشهــای قبلــی و موجــود در
تحقیــق) را از هــم تفکیــک کردهانــد.

.3

3درک پیشــرو :5عبــارت اســت از حــس نــوآوری و اصالــت در ارائــه و تجزیــه و تحلیــل
روایتهــا .بــرای مثــال ایــن ســؤال طــرح میشــود کــه آیــا ایــن پژوهــش میتوانــد خواننــده
را بــه کســب یــک بینــش در زندگــی شــخصی ســوق دهــد یــا خیــر؟

.4

4اَمســاک :6عبــارت اســت از توانایــی ارائــه تحلیلهــا بــر مبنــای تعــداد کمــی از مفاهیــم مناســب
و مقتضــی .بــه عبــارت دقیقتــر ایــن ویژگــی بــه شایســتگی ادبــی شــفاهی یــا کتبــی در ارائــه
روایــات اشــاره میکنــد.

ریســمن ( )1993و لیبلیــچ و همــکاران ( )1998نیــز اعتباربخشــی بــه واســطه جلــب توافــق آرا،
از طریــق بــه اشــتراکگذاری دیدگاههــا و بررســی نتایــج تحقیــق از نظــر پژوهشــگران عالقهمنــد
و افــراد مطلــع را مــورد تأکیــد قــرار دادهانــد .آنهــا معتقدنــد تأییدپذیــری نتایــج ،یکــی از اصلــی
تریــن روشــهای اعتباربخشــی در پژوهشهــای روایــی اســت( .بــه نقــل از گیوانولــی)43: 2003 ،
لــذا پژوهشــگران بایــد دالیــل کافــی بــرای خوانندههــا ارائــه دهنــد ،چــون خوانندههــا بــر مبنــای
مــدارک ارائــه شــده ،متــن را مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد .بنابرایــن روایتپژوهــان بایــد بتواننــد
شــواهد و مســتنداتی ارائــه دهنــد تــا نتایــج پژوهــش بــرای خوانندههــا مــورد تصدیــق و پذیــرش
9
قــرار گیــرد( ،پالکینگهــورن )2007،بــرای نیــل بــه ایــن هــدف هالــوی 7و فرشــدر )2007( 8و باســلتو
( )2011بــر معیارهــای مــورد نظــر لینکلــن و گوبــا ( )1989شــامل :اطمینانپذیــری ،10باورپذیــری، 11
انتقالپذیــری 12و تأییدپذیــری 13تأکیــد کردهانــد.
1. Width
2. Coherence
3. internal coherence
4. external coherence
5. Insightfulness
6. Parsimony
7. Holloway
8. Freshwater
9. Bucellato
10. dependability
11. credibility
12. transferability
13. Conformability
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بهطــور کلــی در اعتباربخشــی دادههــای روایــی بایــد گفــت ،روش روایــی ماننــد تحقیقــات کمــی
نتایــج قطعــی تولیــد نمیکنــد و اعتبــار یافتههــای آن بیشــتر بــه دادههــای جمــعآوری شــده و نتایــج
بــه دســتآمده از پژوهــش وابســته اســت و نتایــج آن جنبــه تعمیمــی یــا تجویــزی نــدارد ،بلکــه بیشــتر
بــه توصیــف یــک امــر خــاص مربــوط میشــود .ایــن روش بــه واقعیتهــای زبانــی در ارائــه تجــارب
انســانی در قالــب یــک سیســتم غیررســمی تأکیــد دارد .لــذا نتایــج تحقیقــات روایــی ادعــای مطابقــت
کامــل را بــا آنچــه اتفــاق افتــاده اســت ،نــدارد ،بــه عبــارت دیگــر صحــت نتایــج ایــن تحقیقــات بــه
معنــای تطابــق دقیــق آن بــا واقعیــات بیرونــی نیســت( .پالکینگهــورن )1988 ،بنابرایــن ،بــه جــای
اســتفاده از رویکردهــای ســنتی اعتباربخشــی بایــد بــر اســاس یــک بازاندیشــی ،معیارهــای ســنجش
6
جدیــد مثــل ،میــزان دسترســی ،1صداقــت ،2واقعیتنمایــی ،3اعتمادپذیــری ،4آشــنایی ،5انتقالپذیــری
و گزیدهگویــی 7در نظــر گرفتــه شــود( .وبســتر و مرتــووا )2007 ،از طــرف دیگــر ،چــون انتخــاب یــک
روش روایــی بــه نــوع دادههــا و ســؤالهای پژوهــش بســتگی دارد ،روش اعتباربخشــی مقتضــی نیــز
بایــد بــر مبنــای ماهیــت جامعــه و نمونــه پژوهــش انتخــاب گــردد( .گیوانولــی )2003 ،بــه نظــر کانلــی
و کالندینیــن ( )1388نبایــد زبــان ضابطههــای روایــت را بــه زبانــی فروکاســت کــه بــرای شــکلهای
دیگــر پژوهــش ســاخته شــده اســت ،زیــرا زبــان و ضابطههــای ضــروری بــرای انجــام پژوهشروایــی در
جامعــه پژوهشــی بــه تدریــج در حــال شــکلگیری اســت و در حــال حاضــر ،هــر پژوهندهــای خــود
بایــد ضابطههایــی را برگزینــد و از آنهــا دفــاع کنــد کــه بیــش از همــه در پژوهــش او بــه کار میآینــد.

مالحظات اخالقی

پژوهــش روایــی مســتلزم جمــعآوری و متعاقبــاً تفســیر و ارائــه تجــارب زیســته افــراد اســت .ایــن
فرآینــد نیــز ذاتــاً بــر مبنــای یــک تــاش رابطــهمحــور بــه دســت میآیــد .لــذا در هــر جنبــه از
فرآینــد تحقیــق ،مالحظــات اخالقــی 8کامــأ قابــل لمــس اســت( .راتلــن )2007،از نظرکالندینیــن و
کایــن ( )2013مالحظــات اخالقــی از ارکان اصلــی پژوهــش روایــی اســت .بــه طــور معمــول مالحظــات
اخالقــی بــه عنــوان نوعــی طــرز تفکــر در مــورد مســئولیتهای متقابــل مشــارکتکننده و پژوهشــگر در
همــه مراحــل پژوهــش تعریــف میشــود( .کالندینیــن و هیوبــر )2010،بــه زعــم کالندینیــن ()2006
در ایــن روش پژوهشــگر تــاش میکنــد تــا اطالعــات را بــر مبنــای یــک ارتبــاط همدالنــه و احتــرام
متقابــل از تجــارب واقعــی و عمیــق و از جنبههــای مهــم و معنیــدار زندگــی مشــارکتکنندهها بــه
1. access
2. honesty
3. verisimilitude
4. authenticity
5. familiarity
6. transferability
7. Economy
8. Ethical consideration
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دســت آورد .کالندینیــن میافزایــد ،در پژوهــش روایــی تجــارب و معانــی بــا روابــط پیونــد خــورده اســت
و ایــن روابــط نیــز در ارتبــاط آشــکار بــه دســت نمیآیــد ،بلکــه بــه اعتمــاد و تفاهــم متقابــل بیــن راویتگر
و روایتپــژوه وابســته اســت .بنابرایــن ،بــه دلیــل همیــن جنبههــای ارتباطــی ،مالحظــات اخالقــی
یکــی از مهمتریــن ابعــاد پژوهــش روایــی اســت( .بــه نقــل از راتلــن )2007 ،امــا مســئله قابــل تأمــل
ایــن اســت کــه در مطالعــات روایــی ماهیــت روابــط جنبــهای پدیدارشــونده و نوخاســته دارنــد .لــذا در
ابتــدای پژوهــش نمیتــوان بســیاری از مســائل اخالقــی را بــه شــکل صریــح و روشــن پیشبینــی کــرد.
بــرای مثــال پیــش از پژوهــش از افــراد میتــوان درخواســت کــرد تــا بــا رضایــت آگاهانــه در تحقیــق
شــرکت کننــد امــا از آنهــا نمیتــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه یــک رابطــه عمیــق و بــاز بــا پژوهشــگر
داشــته باشــند .از طــرف دیگــر ،بــه دلیــل پیچیدگــی بافتــی و بیهمتایــی مشــارکتکنندهها ،در
ایــن رویکــرد امــکان تنظیــم یــک خطــوط راهنمــای ثابــت و تعریــف شــده اخالقــی وجــود نــدارد .در
همیــن راســتا میتچــل ( )2011معتقــد اســت در مالحظــات اخالقــی بــه جــای پیــروی از یــک رویکــرد
رویــهای 1بایــد از یــک رویکــرد بازاندیشــانه 2بهــره جســت .از ایــن رو بــر مبنــای همیــن ویژگیهــای
خــاص اســت کــه در بحــث پیرامــون مالحظــات اخالقــی ،بــه جــای رعایــت اخــاق پژوهشــی ،مفهومــی
5
فراتــر از آن بــه نــام "اخــاق روایــی " 3طــرح میشــود( .هالــوی و فرشــدر )2011 ،اســمیت 4و مــاری
( )2000معتقدنــد اخــاق روایــی بــه شــکلی جداییناپذیــر بــا مســائل معرفتشــناختی پژوهــش روایــی
در هــم تنیــده شــده اســت .بــرای مثــال ،یکــی از اصلیتریــن ایــن مــوارد مالکیــت روایتهــا 6اســت.
مالکیــت روایتهــا زمانــی ایجــاد میشــود کــه پژوهشــگر بــر مبنــای دیــدگاه خــود بــه تحلیــل روایتهــا
بپــردازد و داســتان زندگــی مشــارکتکنندهها را بــر اســاس یــک دیــدگاه کامـ ً
ا متفــاوت بــا آنچــه کــه
مشــارکتکنندهها نقــل کردهانــد ،ارائــه دهــد( .اســمیت و مــاری)2000 ،
7
از نظــر چاتــکا ( )2005یکــی دیگــر از مالحظــات اخالقــی مهــم ،مســئله تعارضنقــش اســت .چاتــکا
معتقــد اســت در پژوهــش روایــی در مقایســه بــا تحقیقــات دیگــر بــه دلیــل تعامــل نزدیــک پژوهشــگر و
مشــارکتکننده ،احتمــال اینکــه پژوهشــگر دچــار تعــارض نقــش شــود و مرزهــای تحقیــق را نادیــده
بگیــرد ،بیشــتر اســت .ایــن مســئله نیــز زمانــی بیشــتر مشــکلآفرین میشــود کــه مشــارکتکنندهها
از یــک بافــت پژوهشــی دیگــری باشــند .تعــارض نقــش همچنیــن زمانــی بــه وجــود میآیــد کــه
پژوهشــگر نســبت بــه مشــارکتکنندهها احســاس عالقــه کنــد و یــک غوطــهوری عمیــق 8بــا فرهنــگ
آنهــا رخ دهــد( .چاتــکا )2005 ،لیبلیــچ ( )1996و اســمیت و مــاری ( )2000نیــز معتقدنــد بــه دلیــل
1. procedural approach
2. reflexive approach
3. Narrative ethics
4. Smythe
5. Murray
6. Narrative Ownership
7. Role Conflict
8. depth immersion
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ارتباطــات چندگانــهای کــه در پژوهــش روایــی ایجــاد میشــود ،پژوهشــگر ممکــن اســت دچــار خطــای
تعــارض عالیــق 1شــود و ندانــد کــه در پژوهــش بایــد نقــش متخصــص خبــره ،پژوهشــگر یــا یک دوســت
را داشــته باشــد .از طــرف دیگــر ،چــون محــور پژوهــش روایــی معمــوالً مصاحبههــای غیررســمی اســت،
ممکــن اســت برخــی از شــرکتکنندگان بیــش از ایــن کــه ایــن فرآینــد را یــک رونــد علمــی در نظــر
بگیرنــد ،آن را بــه مثابــه یــک ســرگرمی تلقــی کننــد و فرامــوش کننــد کــه در یــک فعالیــت علمــی
مشــارکت دارنــد ،در نتیجــه ممکــن اســت روایتهایــی ارائــه دهنــد کــه در راســتای اهــداف پژوهــش
نبا شد .
عــاوه بــر مالحظــات اخالقــی مطــروح ،برخــی از مهمتریــن رهنمونهــای اخالقــی در پژوهــش
روایــی عبارتنــد از:گشــودگی و احتــرام نســبت بــه تمــام صداهــا در گفتگوهــای روایــی (کالندینیــن،
 ،)2011ایجــاد اطمینــان خاطــر از محرمانــه بــودن اطالعــات (راتلــن ،2007،کالندینیــن و هیوبــر،2010
لیــزا  ،2008چاتــکا  ،)2005حفــظ حریــم شــخصی و گمنــام مانــدن مشــارکتکنندهها (اســمیت و
مــاری ،2000هالــوی و فرشــدر ،)2007آگاهــی کامــل مشــارکتکنندهها از اهــداف تحقیــق ،حساســیت
نســبت بــه تغییــرات زندگــی مشــارکتکنندهها ،وفــاداری نســبت بــه اطالعــات بــه دســت آمــده
(بارخیــزن و همــکاران ،)2014 ،آزاد گذاشــتن مشــارکتکنندهها در صــورت عــدم همــکاری در هــر
مرحلــه از پژوهــش ،کســب رضایــت کامــل مشــارکتکنندهها ،محافظــت مشــارکتکنندهها از هــر
گونــه آســیب ممکــن در فرآینــد تحقیــق (وبســتر و مرتــووا  ،2007راتلــن )2007 ،و تعهــد بــه ارتباطــات
و تعامــات( .ترینــر و گــری)2013 ،
بــه طــور کلــی ،اطــاع از مالحظــات اخالقــی در هــر مرحلــه از فرآینــد پژوهــش روایــی ضــروری
اســت .بــه نظــر چاتــکا ( )2005اگــر مــا تحقیقــات خــود را بــدون در نظــر گرفتــن ایــن مالحظــات
پیــش ببریــم ،عم ـ ً
ا ممکــن اســت نتوانیــم تحقیــق خــود را بــه انجــام برســانیم .در نتیجــه مســائل
اخالقــی همیشــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ،چــرا کــه پژوهــش روایــی مســتلزم مشــاهدات و ارتباطــات
متقابــل اســت و ایــن فرآیندهــا نیــز مســائل اخالقــی خــاص خــود را میطلبنــد .کانلــی و کالندینیــن
( )1388نیــز اذعــان داشــتهاند کــه جاذبــه اصلــی روایــت بــه مثابــه روش ،در ظرفیــت آن بــرای ارائــه
تجربیــات زندگــی شــخصی و اجتماعــی بــه شــیوههایی متناســب و معنــیدار اســت .امــا ایــن ظرفیــت
در عیــن حــال ،شمشــیر دو لبــه پژوهشــی اســت .زیــرا گاهــی ممکــن اســت همــان ضابطههایــی کــه
مایــه پیدایــی اهمیــت ،ارزش ،قصــد و نیــت میگردنــد ،نادانســته بطــان و خطــا را جایگزیــن معنــا و
حقیقــت روایــی ســازند و نــه تنهــا ممکــن اســت فــرد دادهســازی کنــد و بــه نوشــتن خیالــی و پنــداری
بپــردازد ،حتــی ممکــن اســت دادههــا را بــهکار گیــرد تــا بــه همــان ســادگی دروغ بگویــد کــه حقیقتــی
را میگویــد .بنابرایــن مالحظــات اخالقــی بــا تــار و پــود پژوهــش روایــی در هــم تنیــده شــده اســت و
1. Conflict of Interest
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آگاهــی از آن الــزام و مجرایــی بــرای صحــت و اعتبــار ایــن روش اســت.

جمعبندی و نتیجهگیری

روایتگــری بــه مثابــه یــک روش ایــن اجــازه را بــه پژوهشــگر میدهــد تــا بــا ایجــاد یــک موقعیــت
نزدیــک و خودمانــی بــا مشــارکتکنندهها تجربیــات آنهــا را بــر مبنــای زمــان و بافتــی کــه در آن قــرار
دارنــد ،بــه شــکلی عمیــق مــورد کاوش قــرار داده( ،کانلــی و کالندینیــن )2010،رویکــردی کیفــی بــرای
ســول )2012 ،و تجربیــات افــراد را بــا تمــام غنــا و
بیــان موضوعــات در قالــب ادبــی مهیــا کنــد (کر 
پیچیدگــی بــه تصویــر بکشــد( .وبســتر و مرتــووا )2007 ،در چنــد دهــه گذشــته روایتگــری و بــه طــور
اخــص پژوهــش روایــی در بســیاری از رشــتهها مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت و در رشــتههایی چــون
علــوم اجتماعــی ،روانشناســی و علــو م تربیتــی بــه طــور فزایندهــای مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
(بوســاتو ،2011 ،وبســتر و مرتــووا )2007 ،ایــن روش در هــر دو نــوع تحقیقــات بنیــادی و کاربــردی
قابــل اســتفاده اســت .مطالعــات انجــام شــده نشــان میدهــد کــه روایتپژوهشــی میتوانــد در تمــام
علــوم اجتماعــی و پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد( .لیبلیــچ و تــوال )1988 ،از ایــن روش میتــوان
در تحقیقــات مقدماتــی بــرای تهیــه ابــزار عینــی جمــعآوری اطالعــات اســتفاده کــرد .افــزون بــر ایــن،
بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات عمیــق در نمونــهای کوچــک از یــک جامعــه بــزرگ و در بررســی
مش��کالت واقع�یـ زندگیــ نیزــ قاب��ل اس��تفاده استــ( .گیوانولــی)2003 ،
امــا بــا تمــام مزیتهــای فــوق ،ایــن رویکــرد از زوایــای گوناگونــی مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت.
یکــی از مهمتریــن ایــن انتقــادات بــه صحــت و اعتبــار روششــناختی آن مربــوط میشــود (چاتــکا،
 .)2005چ��ون عنصــر ذهنییــت مهمتریــن منبــع روایتهــا اســت( ،وبســتر و مرتــووا )2007 ،و روایتهــا
نیــز جنبههــای احساســی ،غیرمنطقــی ،خنــدهدار ،غمانگیــز و حتــی تخیــات را در برمیگیــرد،
درنتیجــه از نظــر منتقدیــن نمیتــوان ادعــای عینیــت بــرای پژوهــش روایــی قائــل شــد( .چاتــکا،
 )2005از ســوی دیگــر ،بــه زعــم منتقدیــن ،واقعیــت مشــترک (فهــم مشــترک راوی در تفســیر و
تبییــن) ،گــذرا ،مقطعــی و ناپایــدار اســت .هــم بــرای راوی و هــم بــرای شــنونده روایــت ،موقعیتهــای
وضعیتــی متفاوتــی بــرای تنظیــم و چــک کــردن وجــود دارد کــه میتوانــد دیــدگاه متفاوتــی را در
میــان دو طــرف شــکل دهــد و در نتیجــه اعتبــار داســتان را مخــدوش ســازد .حتــی هنگامــی کــه توافــق
و تأییــد مشــترک ایجــاد میشــود ،واقعیــت بــرای همیشــه تضمیــن شــده نیســت و امــکان تفســیرهای
جایگزی�نـ از آن وج��ود دارد (ذکایــی .)91 :1387 ،بــرای مثــال ،ممکــن اســت پژوهشــگران نتایــج
روایتهــا را بــر اســاس اهــداف قبلــی خــود یــا بــه نفــع افــرادی کــه برنامــه پژوهشــی تحــت حمایــت
آنه��ا اس�تـ ،تفس��یر کنن��د .امـ�ا مســئله ای��ن اس��ت کــه ،در همــه پژوهشــها حتــی در تحقیقــات علــوم
شــها،
طبیعــی نیــز میتــوان عناصــری از ذهنیــت را یافــت ،در حقیقــت پژوهشــگر بــا مجموعــهای از ارز 
تمایــات و تعصبــات شــخصی وارد میــدان پژوهــش میشــود و ایــن عناصــر نیــز یافتههــا و اهــداف
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تحقیــق را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد( .وبســتر و مرتــووا )2007 ،نقــد دیگــر بــه دشــواری یــک داســتان
واحــد کــه تجربیــات غنــی افــراد را در بــر بگیــرد مربــوط میشــود( .چاتــکا )2005 ،در حقیقــت ،در
فرآینــد پژوهــش ممکــن اســت پژوهشــگران بــا طیــف وســیعی از داســتانها و تجــارب مواجــه شــوند
کــه همگرایــی آنهــا بــا هــم کــم ،یــا اصـاً ناهمخــوان باشــند ،در نتیجــه امــکان یــک بررســی عمیــق
و نتیجهگیــری بــه حداقــل میرســد.
دانپــت )2000( 1نیــز معتقــد اســت یکــی از محدودیتهــای پژوهــش روایــی بــه نمونههــای
کوچــک آن مربــوط میشــود .او معتقــد اســت در ایــن روش بررســی نمونههــا بــر مبنــای مشــاهده
طوالنیمــدت و یــا مصاحبــه عمیــق اســت و روایتهــا غنــا و عمــق تحقیقــات تجربــی را کــه بــر مبنــای
نمونههــای بــزرگ بــه دســت میآیــد ،نــدارد .امــا بــا توجــه بــه ایــن انتقــادات و محدودیتهــای
دیگــری چــون ضعــف در تبییــن علمــی فرآیندهــای اجتماعــی ،توجــه بیشــتر بــه شناختشناســی بــه
جــای بســط و تدقیــق روششــناختی ،انتخابــی بــودن معیارهــا بــرای تعییــن وتفســیر جهــت علّیــت و
امکانپذی��ر نب��ودن بی��ان هم��ه تج��ارب و عرصههــا در قال��ب روایــت اجتماعــی( ،ذکایــی)93 :1387 ،
بایــد بــه ایــن نکتــه تأکیــد داشــت کــه پژوهشــگر بــا التــزام عملــی بــه مهارتهــای روایتپژوهشــی
ماننــد :تفکــر روایتمنــد ،2بازاندیشــی ،3خودآگاهــی ،4یکدلــی ،5نفوذپذیــری ،6حرکــت بیــن اندیشــه و
عمــل ،7اســتمرار ،8ارتبــاط ،9تعامــل ،10پیوســتگی 11و گفتوگــو میتوانــد بــه ایــن محدودیتهــا فائــق
آیـ�د( .هالــووی و فرشــدر)2007 ،
در ایــن مقالــه ســعی شــد تــا مفهــوم نظــری و عملــی پژوهــش روایــی مــورد بحــث و بررســی قــرار
گیــرد .روایتپژوهشــی کــه تجدیــد عالقــه بــه آن مرهــون چرخــش 12معرفتشــناختی دهــه 1970
در ســنت علوماجتماعــی اســت و چارچوبــی محــوری بــرای فهــم تجــارب انســانی فراهــم میکنــد.
بنیــاد روششــناختی ایــن رویکــرد ،داســتان ،روایــات و مجموعــهای از تجــارب حــول یــک رخــداد یــا
پژوهشروایــی ایــن اســت کــه وقایــع اجتماعــی

پدیــده در بســتر زمــان اســت .پیشفــرض اصلــی
در وحلــه اول واقعــهای روایــی هســتند ،لــذا ایــن اذهــان هســتند کــه بــه رخدادهــا و وقایــع معنــا
میدهنــد .معناســازی و معنادهــی نیــز بــا بافــت زندگــی و بســتر زمــان در هــم تنیــده شــده اســت و بــا
تغییــر و تعدیــل روایتهــا معانــی نیــز پیوســته دچــار تغییــر میشــوند .بــا ایــن اوصــاف ،تجــارب غنــی
1. Dhunpath
2. narratively Thinking
3. Reflexivity
4. Self-awareness
5. empathy
6. Permeability
7. Move between reflection and action
8. Continuity
9. Communication
10. Interaction
11. Connection
12. turn

79

ي ـ تخصصي توسعة حرفهاي معلم ـ سال دوم ،شمارة  ،3بهار 1396
فصلنامة علم 

همــواره زنــده ،پویــا و مانــدگار هســتند و رابطــه متقابلــی بیــن معانــی و روایــات وجــود دارد .پژوهــش
روایــی امــکان تفســیر و تحلیــل ایــن معانــی و تجــارب را فراهــم میکنــد و چــون ایــن روایــات بــا
بافــت زیســتی -اجتماعــی انســانها پیونــد خــورده اســت ،اســتخراج ایــن تجاربزیســته میتوانــد امــکان
دریافــت بینشــی عمیــق در مــورد پدیدههــا و صورتبنــدی مســائل فراهــم نمایــد .لــذا پرواضــح اســت
کــه آشــنایی بــا اصــول و مبانــی روششــناختی پژوهــش روایــی بــرای پژوهشــگران و عالقهمنــدان
میتوانــد بســیار مفیــد و ضــروری باشــد .از ایــن رو پیشــنهادات زیــر میتوانــد در گســتره تربیتمعلــم
شــگران و کنشــگران آموزشــی قــرار گیــرد:
شــهای مرتبــط بــا تدریــس و یادگیــری مدنظــر پژوه 
و پژوه 
	-تشــویق دانشــجومعلمان بــه روایــت نــگاری علمــی از تجــارب دوران دانشــجویی و تحلیــل
و تأمــل روی آنهــا
	-تشــویق دانشــجومعلمان بــه خاطرهگویــی و شــرح حــال نویســی از تجــارب خویــش بــر
اســاس مقاطــع تحصیلــی پیــش از دانشــگاه و تحلیــل و بررســی گروهــی آنهــا
	-توجــه و حمایــت بیشــتر از دانشــجومعلمان در گــزارش نویســی روایــی در واحدهــای
درســی کارورزی
	-کاربست پژوهش روایی در کاوش پدیدهها و متغیرهایی مرتبط با تدریس و یادگیری
	-انتشــار تجــارب تأمــل برانگیــز معلمــان و دانشــجویان در نشــریات و مجــات علمــی-
تخصصــی
	-بــه اشــتراکگذاری تجــارب معلمــان در بســتر روایــت پژوهــی در راســتای تســهیم و
انتقــال دانــش بــه جامعــه

	-برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در دانشــگاه فرهنگیــان بــرای آشــنایی نظــری و
عملــی بــا روش انجــام پژوهــش روایــی
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