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چكیده:
هــدف پژوهــش حاضــر، تحلیــل و بررســی ابعــاد نظــری و عمــل 
ــی  ــعه معان ــر و توس ــا تغیی ــروزه ب ــت. ام ــی اس ــش روای پژوه
ــر  ــوع تغیی ــك ن ــاهد ی ــم، ش ــت معل ــا تربی ــط ب ــم مرتب و مفاهی
جهت گیــری معرفت شــناختی در برنامه هــای درســی تربیــت 
ــتیم.  ــه هس ــای فکوران ــه الگوه ــه ب ــای فن آوران ــم، از الگوه معل
در الگوهــای فکورانــه پیونــدی عمیــق بیــن نظــر و عمــل معلــم 
رهگــذر  از  درســی  برنامه هــای  کــه  به طــوری  دارد،  وجــود 
ــه معلمــان عبــور می کنــد. شــاهد ایــن  تجــارب و تأمــالت روزان
مدعــا برنامه هــای درســی کارورزی در دانشــگاه فرهنگیــان اســت 
ــی  ــق روایت پژوه ــت از طری ــجومعلمان می بایس ــه در آن دانش ک
بــه توصیــف، تحلیــل و تســهیم تجــارب روزانــه خــود بپردازنــد. 
ــدن،  ــنیدن، دی ــق ش ــان از طری ــی، معلم محقق ــش روای در پژوه
زیســتن، نوشــتن و تفســیرکردن، داســتان های مرتبــط بــا تجارب 
زیســته خــود و دیگــران را مــورد کاوش قــرار می دهنــد. برهمیــن 
اســاس بــا توجــه بــه ضــرورت و اهمیــت موضــوع و خــأ منابــع 
ــا اســتفاد  ــا ب ــر آن اســت ت ــط، پژوهــش حاضــر ب فارســی مرتب
ــه واکاوی ابعــاد روش-شــناختی رویکــرد  از روش اســنادپژوهی ب
ــینه،  ــدا پیش ــر ابت ــش حاض ــن در پژوه ــردازد. بنابرای ــی بپ روای
ــت.  ــده اس ــی ش ــن روش بررس ــدی ای ــر کلی ــا و عناص ویژگی ه
ــری،  ــش، نمونه گی ــام پژوه ــل انج ــی، مراح ــواع روای ــه ان در ادام
روش هــای تحلیــل، فرآینــد اعتباربخشــی و مالحظــات اخالقــی 
از دیــد صاحب نظــران تحلیــل گردیــده و در بخــش پایانــی نیــز 
برخــی انتقــادات و محدودیت هــای پژوهــش روایــی مــورد بحــث 

قــرار گرفتــه اســت.

ــی،  ــش کیف ــق، پژوه ــی، روش تحقی ــش روای ــدواژه: پژوه کلی
ــم ــت معل تربی

Abstract:

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.

Keywords: narrative research, qualitative research, 
research method, teacher training college
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مقدمه  �
ــتان مشــتق شــده  ــك داس ــح دادن ی ــات توضی ــا جزئی ــا ب ــردن ی ــل داستان ســرایی ک ــت1" از فع "روای
ــی  ــی متکثــر و متفاوت ــول2، 2012: 502( روایــت اصطالحــی مبهــم اســت کــه هــم معان اســت. )کرس 
ــتان3«  ــارت »داس ــا عب ــب ب ــت اغل ــالح روای ــعبانی ورکی، 88:1385(، اصط ــود )ش ــتفاد می  ش از آن مس
به  طــور متــرادف بــه  کار مــی  رود )لیــزا 2008،4(. پالکینگ هــورن5 )1988( معتقــد اســت اصطــالح 
روایــت بــه هــر نــوع نمــاد نوشــتاری یــا گفتــاری گفتــه می  شــود کــه بتــوان آن را در قالــب داســتان 
ســازماندهی کــرد. بــه زعــم اســمیت6 )1981( روایــت گفتــاری اســت کــه افــراد از طریــق آن چیــزی 
را کــه اتفــاق افتــاده، بــه فــردی دیگــر می  گویــد. البــوف7 )1972( نیــز روایــت را روشــی بــرای گفــت-

ــا  و گــوی مجــدد در خصــوص تجــارب گذشــته از طریــق منطبــق ســاختن توالــی شــفاهی از قضایــا، ب
ــه نقــل از  ــد. )ب ــاده اســت، می  دان ــاق افت ــان کــه اســتنباط می  شــود، عمــالً اتف ــع، آن چن ترتیــب وقای
ذکایــی، 1387( طیــف متنــوع تعاریــف ارائــه شــده از روایــت مــا را بــه عناصــر مشــترکی چــون تجربــه8 
ــن و  ــو10 )گاف11 2008، کالندینی ــورن 1998(، گفت و گ ــول2012، پالکینگ ه ــن9 2006، کرس  )کالندینی
ــول2012،  ــول 2012( و زمان بندی14)کرس  ــن، 2006، 2011، کرس  ــتان13 )کالندینی ــر122010(، داس هوب

ــد.  ــون می  کن ــن1990( رهنم ــی15 و کالندینی کانل
ــتان گویی  اند.  ــال داس ــأ در ح ــان ها دائم ــت، انس ــوان گف ــا می  ت ــن ویژگی ه ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
انســان ها تصــور و معنــای جهــان خــود را در قالــب ایــن داســتان ها طبقه  بنــدی و ســازماندهی می  کننــد 
و از طریــق ایــن داســتان ها می  تــوان خویشــتن هــر کســی را فهمیــد. )لــوی2014،16( بنابرایــن زندگــی 
ــای انســان ها اســت.  ــن فعالیت ه ــی از متداول تری ــی یک ــتان های زندگ ــورد داس ــردن در م ــه و صحبت ک روزان
)کالندینیــن، 2011( افــزون بــر ایــن، اگــر جهــان را روایی  گونــه درك کنیــم کــه چنیــن نیــز هســت، 
ــه  ــان ک ــی هم چن ــم. زندگ ــان بپردازی ــه جه ــه مطالع ــه ب ــد، روایی  گون ــاب می کن ــا ایج ــن معن ــس ای پ
ــه  ــی ک ــت، قطعات ــحون از تکه  روایت  هاس ــذرد- مش ــران می  گ ــر دیگ ــویم و ب ــه می  ش ــا آن مواج ــا ب م

1. Narrative
2. Creswell
3. Story
4. LISA
5. Polkinghorne
6. Smith
7. Labov
8. experience
9. Clandinin
10. Negotiation
11. Gough
12. Huber
13. Story
14. Chronology
15. Connelly
16. Leavy
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ــب  ــود و برحس ــیده می  ش ــاره آن اندیش ــوند و درب ــت می  ش ــتانی ثب ــی داس ــی و فضای ــات زمان در لحظ
ــا  ــع روایت ه ــعبانی ورکی، 1385: 87( در واق ــوند. )ش ــی درك می  ش ــتگی  های روای ــتگی  ها و گسس پیوس
ــا  ــه تنه ــوش بســپاریم، ن ــت گ ــه دق ــای مشــارکت  کننده  ها ب ــه روایت  ه ــا ب ــی م جهان  شــمول  اند و وقت
ــز  ــا را نی ــن آن ه ــاخته و خویش ــی س ــه معان ــد، بلک ــان دارن ــارب زیسته  ش ــا از تج ــه آنه ــی ک احساس
ــات  ــه بســیاری از موضوع ــراد، بلک ــی زیســته اف ــا معان ــه تنه ــا ن ــن روایت  ه ــم. بنابرای ــم بفهمی می  توانی
مرتبــط بــا جامعــه یــا فرهنــگ را نیــز منعکــس می  کننــد. )چاتــکا1، 8:2005( روایت  پژوهــان تجــارب-

زیســته و تجــارب نقــل شــده افــراد را از طریــق شــنیدن، دیــدن، زیســتن، نوشــتن و تفســیرکردن مــورد 
کاوش قــرار می  دهنــد. )کالندینیــن، 2011: 46( می  تــوان گفــت پژوهــش روایــی یــك روش و رویکــرد 
ــن2006،  ــدو ،2003، کالندینی ــل و ایگ ــت. )میتچ ــات اس ــم تجربی ــرای فه ــته  ای ب ــیری میان  رش تفس

کرس ــول2012، گاف 2008، پالکینگ هــورن 1998(.

بیان مسئله �
امــروزه پژوهــش روایــی بــه ســرعت و بــه شــکلی عملــی در بســیاری از رشــته  ها مــورد اســتقبال قــرار 
ــق  ــهای تحقی ــداول در روش  ــای مت ــه محدودیت  ه ــا حــدودی ب ــم ت ــر ه ــن ام ــل ای ــه اســت. دلی گرفت
ــردد.  ــاز می  گ ــان ها ب ــار انس ــی رفت ــان ها و پیچیدگ ــی  انس ــا ویژگ ــا ب ــن روش  ه ــق ای ــدم تطاب ــنتی، ع س
ــت  ــده، تغییرجه ــگر و پژوهی ــن پژوهش  ــاط بی ــه ارتب ــر در معادل ــذا تغیی ــووا3، 2007( ل )وبســتر2 و مرت
ــه عنــوان داده، تغییــر نگــرش از حیطه  هــای کلــی و  ــه ســمت اســتفاده از واژگان ب ــام ب از اعــداد و ارق
جهانــی بــه خــاص و محلــی و پذیــرش روش ــهای متنــاوب در شــناخت، از عوامــل اســتقبال و کاربســت 
ــت  ــتره تربی ــص در گس ــور اخ ــه ط ــی و ب ــانی و اجتماع ــوم انس ــوزه عل ــی در ح ــزون روایت  پژوه روزاف
ــری  ــر جهت  گی ــاد و تغیی ــه هفت ــد از ده ــن، بع ــر ای ــزون ب ــالتو4، 2011( اف ــت. )بوس ــوده اس ــم ب معل
ــا  ــه و بازاندیشــانه، پژوهش  هــای مرتبــط ب ــه الگوهــای فکوران ــه ب معرفت  شــناختی، از الگوهــای فن آوران
صورت بنــدی دانــش و کنش  هــای معلــم و بنیــاد و هــدف غایــی تربیــت معلــم، بــه ســمت تربیتِ  معلــِم 
فکــور تغییــر جهــت داده اســت. در نتیجــه، مــواردی چــون پژوهــش روایــی، بــه اشــتراك  گذاری تجــارب 
شــخصی و ثبــت و تحلیــل رخدادهــای تجربــه شــده بــه عنــوان مهمتریــن مجــاری نیــل بــه ایــن مهم در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. بدیــن منظــور، برنامه  هــای درســی دانشــگاه فرهنگیــان بــر بنیادهایــی اســتوار 
گردیــده اســت تــا در راســتای تربیــت  معلــمِ فکــور دانشــجومعلمان توانائــی تحلیــل موقعیت  هــای واقعــی 
ــا یافته هــای نظــری را در قالــب پژوهــش روایــی کســب نمــوده و ظرفیت  هــای حرفــه - و انطبــاق آن ب

ــد تجــارب دوران  ــروژه" دانشــجویان بای ــرای مثــال، در واحــد درســی "پ ای خــود را توســعه دهنــد. ب
ــل و تفســیر  ــي، واکاوی، تحلی ــودکاوی روایت ــتفاده از خ ــا اس ــود را ب ــات پیشــین خ آموزشــي و تجربی
1. Chataika
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3. Mertova
4. Bucellato
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نمــوده و در قالــب روایــت بــه رشــته تحریــر درآورنــد. در واحددرســی "کارورزی1" دانشــجومعلم بایــد از 
طریــق مشــاهده تأملــی مســئله های آموزشــی، تربیتــی در ســطح کالس درس و مدرســه را شناســایی و 
بــا اســتفاده از شــواهد و مســتندات علمــی آن را تبییــن  نمایــد و مشــاهدات تأملــی و یافته های تجربــی 
ــود را در  ــخصی خ ــات ش ــه تجربی ــوده و مجموع ــزارش نم ــت و گ ــی ثب ــب پژوهش روای ــود را در قال خ
ــد یافته  هــای خــود از مشــارکت در  ــد. در "کارورزی2" دانشــجوها بای ــی ثبــت کن ــزارش روای ــب گ قال
فرآینــد آمــوزش را در قالــب پژوهــش روایــی ثبــت و گــزارش دهنــد. در "کارورزی3" دانشــجوها بایــد 
ــب کنــش  ــی و بازاندیشــی را در قال ــی، بازبین ــد طراحــی، اجــرا، ارزیاب ــات خــود از فرآین ــج تجربی نتای
پژوهــی فــردی گــزارش کننــد و نهایتــأ در "کارورزی 4" دانشــجوها بایــد بــا ثبــت و واکاوی تجربیــات 
در فرآینــد درس پژوهــی، یافته هــای حاصــل از عملکــرد حرفــه ای خــود در ســطح مدرســه را گــزارش 
نماینــد. بنابرایــن بــا آشــکار شــدن جایــگاه روش پژوهــش روایــی در دانشــگاه فرهنگیــان و چشــم  انداز 
ــه نظــر می  رســد کــه ایــن روش بیــش از پیــش مــورد  الگــوی تربیت  معلــم فکــور، موجــه و منطقــی ب
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 روش  شــناختی آن ــرا بــه گزارش نویســی 
ــر ایــن بررســی منابــع داخلــی نیــز  ســطحی و توصیــف ســاده از رخدادهــا تقلیــل می دهنــد. عــالوه ب
گــواه آن اســت کــه مراجــع فارســی غنــی و عمیــق در مــورد آشــنایی بــا ایــن روش انگشت  شــمار اســت. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه خــأ منابــع فارســی و ضــرورت روشــن گری 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. 

روش شناسي پژوهش  �
ــت  ــی اس ــی کیف ــنادی روش ــت. روش اس ــده اس ــتفاده ش ــنادپژوهی اس ــر از روش اس ــش حاض در پژوه
ــه کشــف،  ــنادی ب ــای اس ــم از داده  ه ــد و منظ ــتفاده نظام  من ــا اس ــا ب ــد ت ــالش می  کن ــگر ت ــه پژوهش  ک
اســتخراج، طبقه  بنــدی و ارزیابــی مطالــب مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش خــود اقــدام کنــد. در ایــن روش، 
پژوهش ــگر بــر مبنــای یــك رویکــرد توصیفــی ـ تفســیری داده  هــای پژوهشــی خــود را دربــاره کنش ــگران، 
وقایــع و پدیده  هــای اجتماعــی، از بیــن منابــع و اســناد جمــع  آوری و تحلیــل می  نمایــد )صادقی فســایی 
و عرفان  منــش، 1394(. از ایــن رو در تحقیــق حاضــر در راســتای تبییــن مســئله پژوهــش ابتــدا مقــاالت 
ــردازان  ــر ادعاهــا و مفروضــات نظریه  پ ــا تعمــق ب ــا موضــوع بررســی شــده اســت و ب ــع مرتبــط ب و مناب
مطــرح پژوهــش راویــی، مبانــی و ویژگی  هــای اصلــی ایــن روش مــورد شناســایی قــرار گرفتــه اســت تــا 

در نهایــت امــکان صورت بنــدی علمــی چگونگــی انجــام روش  پژوهــش روایــی محقــق گــردد.
پیشینه روايی �

ــت. از  ــر دانس ــتان  های بش ــان داس ــرای بی ــی ب ــوان ظرف ــان را می  ت ــود در جه ــواد موج ــه م ــگار هم ان
ــا و در  ــه مکان  ه ــا، در هم ــه زمان  ه ــش، در هم ــکل های بی  پایان ــه ش ــا هم ــت ب ــته روای ــن گذش ای
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ــاز می  شــود )ترینــس، 1391(. از  ــوع بشــر آغ ــخ ن ــا تاری ــت ب ــع روای ــع وجــود دارد؛ در واق همــه جوام
ایــن رو می  تــوان اذعــان داشــت پژوهــش روایــی اولیــن و قدیمی  تریــن شــکل پژوهــش اســت. اگــر مــا 
ــی از روایت گــری سرچشــمه  ــه نوع ــه همــه ســنت  های پژوهشــی ب ــت ک ــوان گف ــم می  ت ــن را بپذیری ای
گرفته  انــد )پتــرا1، 2009(. بــا ایــن اوصــاف، خاســتگاه پژوهــش روایــی نخســت بــه تحلیل   هــای مرتبــط 
ــدرن  ــت   م ــر پس ــر آن در عص ــای معاص ــا کاربرده ــود، ام ــوط می  ش ــانه  ها و فرهنگ  عامه2مرب ــا افس ب
ــووا،  ــتر و مرت ــود. )وبس ــیری5پی جویی نم ــی4و تفس ــاختارگرایی3، تأویل ــای س ــوان در پارادایم  ه را می  ت
ــان- ــی ج ــه تجربه گرای ــد در نظری ــی را بای ــش روای ــفی پژوه ــاد فلس ــر، بنی ــویی دیگ 25:2007( از س

ــه  ــی، نظری ــر7 در روانشناس ــی جروم برون ــم روای ــی و فه ــه عمل گرای ــت، نظری ــم وتربی ــی6 در تعلی دیوی
ــی مــری- ــه پیوســتگی و بداهه  گوی ــدکار8 در فلســفه، نظری ــی و هماهنگــی زندگــی دیوی ســاختار روای

کاتریــن باتســون9 در انسان شناســی و ایــده روایــت در زندگــی و عمــل تدریــس رابرت کالــز10 در پزشــکی 
یافــت. )لیــزا، 2008(

مــروری بــر ادبیــات پژوهــش روایــی نشــان می  دهــد کــه اولیــن بــار کانلــی و کالندینیــن )1990( از 
اصطــالح "پژوهــش روایــی11" اســتفاده کرده انــد. )وبســتر و مرتــووا 2007، کرس ــول 2012( بــه زعــم 
کانلــی و کالندینیــن )2000( پژوهــش روایــی اولیــن و بهتریــن روش بــرای فهــم تجربیــات اســت )کانلی 
و کالندینیــن، 2000(. آن هــا بــا مبنــا قــرار دادن نظریــه دیویــی )1938( بــه مثابــه بنیــاد فلســفی ایــن 
ــه  ــه ک ــم تجرب ــرای فه ــت ب ــی اس ــی روش ــش روای ــد پژوه ــری2013،13(، معتقدن ــر12 و گ روش )ترین
ــه  ای از  ــان، در مجموع ــول زم ــده، در ط ــارکت  کنن ــگر و مش ــکاری پژوهش  ــا هم ــل ب ــور متقاب ــه ط ب
ــتن  ــتن، باززیس ــا زیس ــگر ب ــن پژوهش  ــود. بنابرای ــل می  ش ــی حاص ــل اجتماع ــك تعام ــا و در ی مکان ه
ــه صــورت فــردی و جمعــی اســت  ــا تجربیــات زندگــی افــراد کــه ب و بازگویــی داســتان های مرتبــط ب
ــد  ــان می  ده ــی نش ــع علم ــی مناب ــی بررس ــور کل ــه ط ــن، 2011( ب ــردازد. )کالندینی ــه کاوش می  پ ب
کــه پژوهــش روایــی برآمــده از ضعــف موجــود در روش  هــای ســنتی کمی/پرسشــنامه  ای )میتچــل14 و 
ایگــدو2003،15(، تغییــر در نگرش ــهای کلــی پژوهــش و گــذر از پارادایــم اثبات گرایــی )بوســالتو2011،16( 

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



فصلنامة علمي  ـ تخصصي توسعة حرفه اي معلم ـ سال دوم،  شمارة 3، بهار 1396

66

ــوال4، 1998(  ــچ3 و ت ــت )لیبلی ــی2 اس ــی1 و فرااثبات گرای ــم اثبات گرای ــه پارادای ــناختی ب ــخ روش ش و پاس
ــوم  ــه 1980 در عل ــیری6 ده ــه5 و تفس ــای فکوران ــه نظریه  ه ــناختی آن ب ــی و روش ش ــاد مفهوم و بنی

اجتماعــی بــاز می  گــردد. )ســوربن71980، برونــر8 1986، پالکینگ هــورن 1988، دنزیــن91989(.

مختصات روش  شناختی روايی �
ــی  ــه  ای روای ــز واقع ــتان ها نی ــت. داس ــز اس ــتان متمرک ــر داس ــی ب ــش روای ــی، پژوه ــد روش شناس در بع
تلقــی می  شــوند کــه از طریــق مجــاری طبیعــی در ســطوح فــردی، جمعــی، فرهنگــی و جهانــی مــورد 
کاوش قــرار می  گیرنــد. داده  هــا در ایــن روش شــامل داســتان  های کتبــی و شــفاهی، فــردی و جمعــی 
ــل را  ــت دو اص ــد اس ــمن11 )2006( معتق ــتند. ریس ــك10 هس ــزرگ و کوچ ــت  نگاری های ب و خودزیس
ــه  ــتان ها ب ــن روش داس ــه در ای ــت این ک ــت: نخس ــی دانس ــی روای ــی روش شناس ــخصه اصل ــوان مش می  ت
عنــوان هــدف و راهنمــای پژوهــش بــرای نیــل بــه واقعیــت تلقــی می  شــوند و دوم، تحلیل  هــای روایــی 
بــا اتخــاذ یــك راهبــرد کل گــرا در چهــار بعــد حاصــل می  شــود کــه عبارتنــد از: 1( اقتبــاس یــك لنــز 
ــه  ــان ب ــه هم زم ــد، 3( توج ــك کل واح ــوان ی ــه عن ــتان ب ــی داس ــدی، 2( تلق ــته  ای و چندبع میان  رش
شــکل و محتــوا  4( توجــه بــه زمینــه. )اســپکتور، 204:2010( بنابرایــن، پژوهــش روایــی بــا بازگویــی 
ــر مــی  رود،  ــك روش از تأمــل و مفاهمــه فرات ــوان ی ــه عن ــاز می  شــود. چــون روایت گــری ب داســتان ها آغ
ــد.  ــاز دارن ــتگی در کاوش نی ــداوم و پیوس ــك ت ــه ی ــش ب ــد از پژوه ــن و بع ــل، حی ــگران قب پژوهش 
ــه داســتان های  ــت اســت، نخســت گــوش ســپردن ب ــز اهمی ــه بســیار حائ ــز دو نکت ــد نی ــن فرآین در ای
مشــارکت کننده  ها و دوم زیســت دوشــادوش12 بــا مشــارکت  کننده  ها در ارائــه داســتان ها. )لیــزا، 
2008: 542( بــه نظــر کرس ــول )2012( بــرای پژوهش ــگران روایــی تشــریح تجربیــات افــراد بــر اســاس 
ــارکت  کنندگان  ــای مش ــا و نقل  ه ــی روایت ه ــت. در بازگردان ــم اس ــیار مه ــش بس ــت پژوه ــه و باف زمین
ــه کنــد. در بافــت  ــا جزئیــات ارائ در قالــب مضامیــن، روایت گــر بایــد زمینــه وقــوع تجربیــات افــراد را ب
پژوهش  هــای روایــی مــواردی چــون: دوســتان، خانــواده، محــل کار، خانــه، ســازمان اجتماعــی، مدرســه 

ــود. ــد تشــریح ش ــأ بای ــده اســت، کام ــه ش ــا تجرب ــتان ها در آنج ــا و داس ــه روایت ه ــی ک ــا مکان  های ی
ــعت  ــه وس ــن ک ــای ای ــه ج ــود و ب ــاب می  ش ــه انتخ ــدودی نمون ــداد مع ــی تع ــش روای  در پژوه
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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ــده، گــروه مــورد مطالعــه و منطــق پژوهــش  ــر اســاس پدی ــه ب ــدارد و تعــداد نمون ایــن روش وجــود ن
ــده،  ــك پدی ــن گری ی ــه و روش ــرای مطالع ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــد. مس ــاوت باش ــد، متف می  توان
ــده  ــك پدی ــارکت  کننده  ها از ی ــات مش ــرا تجربی ــت. زی ــاز اس ــورد نی ــس م ــد و متجان ــه واح ــك نمون ی
ــاص  ــرایط خ ــون ش ــد و چ ــر می  کن ــی تغیی ــش تخصص ــی و دان ــرایط اجتماع ــل، ش ــاس عوام ــر اس ب
ــر  ــق و ب ــداف تحقی ــتای اه ــد در راس ــگر بای ــد، پژوهش  ــرار می  ده ــر ق ــراد را تحــت تأثی ــای اف روایت  ه

ــووا، 2007( ــتر و مرت ــد. )وبس ــز کن ــد تمرک ــای هدف من ــه روی نمونه  ه ــل موج ــاس دالی اس
ــرا تعامــل و همــکاری  ــژوه بایــد در کل فرآینــد تحقیــق مشــارکت فعــال داشــته باشــد. زی روایت  پ
شــکاف ادارکــی بیــن پژوهش ــگر و مشــارکت  کننده را کاهــش داده و باعــث می  شــود تــا مشــارکت کننده 
بــا آســودگی و اطمینــان بیشــتر تجربیــات خــود را بازگــو نمایــد. )کرس ــول، 2012 کالندینیــن و کایــن 
ــی  ــیار حیات ــو3 را بس ــره2 و گفت و گ ــاط1، مذاک ــوم ارتب ــه مفه ــکاری س ــارکت و هم ــرای مش )2013( ب
می داننــد. آنهــا معتقدنــد ارتبــاط اصلی  تریــن مقولــه در فهــم پژوهــش روایــی اســت زیــرا ایــن مفهــوم 
نــه تنهــا فضــای ارتباطــی بیــن پژوهش ــگر و مشــارکت  کننده در فهــم زمینــه تحقــق را در برمی گیــرد، 
ــی  ــش روای ــی5 پژوه ــه  ای4 و زمان ــای زمین ــرای جنبه  ه ــاس ب ــاد احس ــن روش در ایج ــه اصلی  تری بلک
ــتی  ــرای زیس ــارکت  کننده ب ــژوه و مش ــن روایت  پ ــرونده بی ــتمر و پیش  ــی مس ــره ارتباط ــت. مذاک اس
ــت.  ــق اس ــت تحقی ــن از باف ــرای فرارفت ــی ب ــز روش ــو نی ــت. گفت و گ ــی اس ــت پژوهش ــان در باف هم زم
ــگر  ــا صداهــا و داســتان  های مشــارکت کننده  و پژوهش  ــرای شــنیدن و یکــی شــدن ب ــی ب گفت وگــو فضای
ــرد و  ــکل می  گی ــگر ش ــارکت  کننده و پژوهش ــوأم مش ــکاری ت ــا هم ــو ب ــذا گفت و گ ــد. ل ــاد می  کن ایج
ایــن مهــم فرآینــدی نیســت کــه از طریــق ســؤاالت از پیش ــتعیین شــده شــکل بگیــرد. )کالندینیــن و 

کایــن، 2013: 167( 
بــه زعــم کرس ــول )2012( یکــی از عناصــر کلیــدی پژوهــش روایــی فهــم گذشــته، حــال و آینــده 
افــراد اســت. ترتیــب زمانــی بدیــن معنــی اســت کــه پژوهشــگر شــرح و روایت  هــای زندگــی افــراد را 
بــه شــکل متوالــی و بــر اســاس ترتیــب وقــوع بــه نــگارش درمــی  آ ورد. از نظــر برونــر )1991(، روایت هــا 
بــر اســاس گــذر زمــان و سلســله  ای از عناصــر متوالــی بــه وقــوع می  پیونــدد. )وبســتر و مرتــووا، 2007( 
ــورد  ــی م ــی کــه پژوهــش روای ــن مقوالت ــد یکــی از مهم تری ــز معتقدن ــی و کالندینیــن )2006( نی کانل
ــیاء  ــراد و اش ــه اف ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــدی ب ــت. زمان من ــدی اس ــد، زمان من ــرار می  ده کاوش ق
پدیــده ایســتا تلقــی نمی  شــوند، بلکــه آنهــا خــود را بــر اســاس یــك توالــی زمانــی در گذشــته، حــال 
ــا ســازماندهی خطــی رویداده اســت.  ــد. در حقیقــت وجــه مشــخصه روایت  ه ــده توصیــف می  کنن و آین
ــت - ــر روای ــان دیگ ــه بی ــتان در آن هاســت. ب ــر شــدن داس ــی و ظاه ــی در پ ــا اتّصــال پ ــای روایت ه مبن
ــه  ــی هســتند ک ــال آن پایان ــه دنب ــده و ب ــای مداخله  کنن ــه  ای از کنش  ه ــاز، مجموع ــك آغ ــا دارای ی ه
1. Relationships
2. Negotiation
3. Conversation
4. Contextual 
5. temporal 
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ــده اهمیــت  ــده و انعکاس  د هن ــی حــادث شــده اســت. روایت  هــا محصورکنن ــه کنش  هــای قبل ــوط ب من
ــه شــمار می  آینــد )ذکایــی، 1387: 71(.  ــی کنــش ب روش شــناختی و تاریخــی ترتیــب زمان

ــروی  ــت و مشــخصی پی ــه از مراحــل ثاب ــی ک ــق کیف ــهای تحقی ــی برخــالف بســیاری از روش  روای
می  کننــد، دارای مراحــل ثابتــی نیســت. بــرای مثــال، ریســمن )1993( پژوهــش روایــی را دارای ســه 
مرحلــه گفتــن، رونوشــت برداشــتن و تجزیــه و تحلیــل کــردن می  دانــد. )بــه نقــل از گوانولــی،2003( 

ــول )2012( معتقــد اســت پژوهــش روایــی دارای هفــت قــدم اســت کــه عبارتنــد از: ــا کرس  ی
1( تشخیص یك موقعیت برای کاوش بر اساس مسائل آموزشی،

2( انتخاب هدف مند افراد برای بررسی موقعیت؛
3( گردآوری داستان یا روایت  ها؛

4( بازگویی و بازگردانی داستان ها در قالب تم ها و زمان  بندی وقوع آنها؛ 
5( همکاری نزدیك با مشارکت  کننده  ها در کل فرآیند داستان ؛

6( تدوین یك داستان در مورد تجربیات فردی و اجتماعی مشارکت  کننده  ها و
ــی دارای مراحــل خطــی و  ــش روای ــن پژوه ــات. بنابرای ــنجی و بررســی صحــت گزارش 7( اعتبارس
ــد  ــر اســاس اهــداف تحقیــق و زمینــه مــورد کاربســت، ایــن روش می  توان تعریــف شــده  ای نیســت و ب
مراحــل عمــل کمابیــش متفاوتــی داشــته باشــد، امــا بــه طــور کلــی می  تــوان گفــت پژوهــش روایــی 
ــی  دارای مراحــل جمــع  آوری داســتان  و روایت هــا، ثبــت و ضبــط آن هــا، کدگــذاری، تفســیر و اعتباریاب

اســت. 

نوع شناسی پژوهش روايی �
پژوهــش روایــی دارای طیــف بســیار گســترده و متنوعی اســت. بــرای مثال پاینگــر1 و همیلتــون2 )2011( 
نــه رویکــرد روایی مشــتمل بــر: روایت خویشــاوندانه3، داســتان اصلــی4، همبســتگی5 و رمزگــذاری عددی6 
، داســتان بــه مثابــه اســتعاره7، رده بنــدی طبقــه  ای8، زیســت نگاری9 و خودزیســت نگاری10، شــناخت11 و 
روایــت و پژوهــش روایــی12 را از هــم تفکیــك کرده  انــد. )بــه نقــل ازکیتچــن13 و همــکاران،2011( کــی-

ســی14)1995( بــه انــواع مختلفــی چــون: خودزیســت نگاری، اســناد و مــدارك شــخصی، خودمردم  نــگاری، 

 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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زیســت  نگاری، اســناد و مــدارك زندگــی، روانشناســی  قومی، نــگارش زندگــی، حکایــات شــفاهی، 
ــای  ــخصی، زندگینامه  ه ــای ش ــی، روایت ه ــای قوم ــخصی، تاریخ ه ــتان های ش ــور، داس ــگاری فردمح قوم  ن
قومــی، خاطره  نویســی، مصاحبه  روایــی، داســتان های زندگــی، تاریخچه  زندگــی و خاطــرات همگانــی 
تقســیم بنــدی کــرده اســت. )بــه نقــل از کرس ــول، 2012( دورســون )1976( بــه مــواردی چــون عناصــر 
مــادی فرهنگــی، آداب و رســوم، هنرهــا، حماســه  ها، ترانه  هــای عامیانــه، ضرب  المثل هــا، رمانــس، 
ــن،  ــی و کالندینی ــل از کانل ــه نق ــت. )ب ــرده اس ــاره ک ــطوره  ها اش ــا و اس ــعرها، خاطره  ه ــتان  ها، ش چیس
ــه،  ــته  ها، مصاحب ــی، دست نوش ــل: خاطره  نویس ــی مث ــز نمونه  های ــن )1990( نی ــی و کالندینی 1388(کانل
مشــاهده، داســتان گویی، نامــه نوشــتن، خودشــرح حــال نوشــتن، طرح هــای درس کالســی و روزنامه هــا 

برشــمرده اند. را 
پاینگــر و همیلتــون )2011( معتقدنــد چهــار عنصــر کلیــدی شــامل: مســئله پژوهشــی، جمــع  آوری 
ــز  ــی متمای ــای روای ــه رویکرده ــی را از بقی ــش روای ــا، پژوه ــه یافته  ه ــا و ارائ ــل داده ه ــات، تحلی اطالع
ــت، در  ــروری اس ــی ض ــش روای ــه در پژوه ــر چهارگان ــن عناص ــود ای ــه وج ــورت ک ــن ص ــد. بدی می  کن
ــا  ــل داده  ه ــی و تحلی ــئله پژوهش ــت  نگاری مس ــت  نگاری و خودزیس ــای زیس ــه در رویکرده ــی ک حال
ــددی عنصــر  ــذاری ع ــرد همبســتگی و رمزگ ــا در رویک ــد، ی ــته باش ــا نداش ــته ی ــود داش ــد وج می توان
ــه  ــط ب ــرد و فق ــورت نمی  گی ــا ص ــه یافته  ه ــل داده و ارائ ــته، تحلی ــی نداش ــی ضرورت ــئله پژوهش مس

ــکاران، 2011( ــن و هم ــود. )کیتچ ــه می  ش ــات پرداخت ــع  آوری اطالع جم
ــت  نگاری،  ــه خودزیس ــد ک ــان می  ده ــی  ها نش ــه نوع  شناس ــر مجموع ــروری ب ــی م ــور کل ــه ط ب
ــن2006، گاف 2008،  ــتند. )کالندینی ــی هس ــوع روای ــن ن ــی متداول تری ــه روای ــت  نگاری و مصاحب زیس
وبســتر و مرتــووا 2007، کانلــی و کالندینیــن1990( بــا ایــن اوصــاف، وجــه مشــترك همــه ایــن روش ــها 
مجموعــه  ای از تجــارب هســتند کــه حــول یــك پدیــده، در یــك طیــف زمانــی و در یــك موقعیــت و 
ــای  ــاد چندگانه  ــات و ابع ــی دارای فرضی ــای روای ــون پژوهش  ه ــا چ ــوند. ام ــه می  ش ــاص ارائ ــت خ باف
هســتند، بــرای اســتفاده از ایــن روش بایــد دقیقــأ مشــخص شــود کــه می  خواهیــم از کــدام نــوع از ایــن 
ــوع از روایت  هــا ســاختار و ویژگی  هــای خــاص خــود را دارا  ــم، چــرا کــه هــر ن پژوهــش اســتفاده کنی
هســتند. بدیــن منظــور کرس ــول )2012( معتقــد اســت پاســخ بــه ایــن پنــج ســؤال تعیین  کننــده نــوع 

پژهــش روایــی اســت:
1(. چه کسی داستان را می  نویسد؛ 

2(. چه مقدار از زندگی افراد قرار است ثبت و ارائه شود؛ 
3(. چه کسی داستان را فراهم می  کند.؛

4(. کدام دیدگاه نظری قرار است مورد استفاده قرار گیرد؛  
5(. آیا می توان روش های متفاوت روایی را با هم ترکیب کرد. 

روش های تحلیل روايت �
در پژوهــش روایــی مرحلــه تجزیــه و تحلیــل داده  هــا رونــدی مرحلــه  ای و مجــزا نیســت، بلکــه فرآینــدی 
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در حــال انجــام و مســتمر اســت. )میتچــل، 2011( بــه عبــارت دیگــر، در ایــن روش گفت و گــو، اســتماع 
و تفســیر داده فرآینــدی جــدا از هــم تلقــی نمی  شــود، بلکــه آن هــا بــه طــور متقابــل بــه هــم وابســته 
و در هــم ادغــام هســتند. )چاتــکا، 2005( از ســوی دیگــر روش ــهای تحلیــل روایــات بــر مبنــای هــدف 
تحقیــق، بافــت پژوهــش، نــوع داســتان، نــوع پژوهــش و مشــارکت  کننده  ها بســیار متفــاوت اســت. بــرای 
مثــال برخــی از مهمتریــن روش ــهای تحلیــل روایــی از نظــر صاحب نظــران عبارتنــد از: تحلیل  موضوعــی1، 
تحلیل  ســاختاری2، تحلیل  نمایشــی3و تحلیــل تعاملی4)ریســمن، 2006(، تحلیــل پارادایماتیــك5 و طــرز 
روایت  اندیشــه6 )برونــر، 1985(، تحلیــل کل گــرا7، مقولــه  ای8، محتوایــی9 و شــکلی10)لیبلیچ و همــکاران، 
1998(، رویکــرد توســعه  ای  روانی-اجتماعــی11، رویکــرد هویتــی12، رویکــرد جامعه شــناختی13، رویکــرد 
ــل کالن- ــل واســازی17، تحلی ــه15 )چــاس16، 2005(، تحلی ــه14 و رویکــرد خودقوم  نگاران ــی قوم  نگاران روای

ــل  ــگ22، تحلی ــت21، تحلیل پی رن ــبکه  حکایات20، تحلیل بینامتنی ــخ19، تحلیل ش ــت18، تحلیل خردتاری روای
ــورن ،  ــی27 )پالکینگ ه ــل روای ــات26 و تحلی ــل روای ــژه25، 2001(، تحلی ــون24 )ب ــل مضم ــی23و تحلی علّ

1988(، تحلیل کل گرا و مقوله  ای28 و تحلیل گفتمان29 )هالووی و فرشدر، 2007(.
 در ادامــه بــرای روشــنگری بیشــتر در مــورد روش ــهای تحلیــل مطــروح شــرح مختصــری از برخــی 

از مهمتریــن ایــن روش هــا در جــدول )1( ارائــه گردیــده اســت.
جدول )1(: برخی 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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تبيين بنيان هاي نظري، اقتضائات عملي و ويژگي هاي روش شناختي پژوهش روايي

يه 
ظر

ن
ان

داز
انواع روش های پر

فرآيند تحلیلتحلیل روايی

ژه
ب

تحلیل 
واسازی

ــن،  ــزای مت ــدن اج ــزا ش ــا مج ــك و ب ــف آن تفکی ــای مختل ــزاء و پاره  ه ــه اج ــن ب مت
ــات و  ــق تناقض ــن طری ــوند و از ای ــی ش ــایی م ــکله آن شناس ــدد متش ــر متع عناص
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه تحلیلگ ــذا وظیف ــازد. ل ــکار می  س ــود در آن آش ــات موج مفروض
ــی، بازســازی،  ــورد بازبین ــراد را م ــات اف ــی و تجربی ــا، معان ــام روایت  ه ــل در تم ــا تأم ب

ــد. ــرار ده ــکنی ق ــاخت ش ــیر و س تفس

تحلیل کالن
روايت

ــت یك  دســت و یک پارچــه  ــك روای ــق ی ــال خل ــه دنب ــه ب ــن ک ــه جــای ای پژوهشــگر ب
باشــد، بایــد از طریــق ایجــاد آگاهــی و مــدارا نســبت بــه تفــاوت، ابهــام، عــدم قطعیــت 
ــتان ها و  ــیختن داس ــم گس ــی و از ه ــوآوری مفهوم ــه ن ــا ب ــود در روایت ه ــاد موج و تض

ــد.  ــش باش ــی وحدت بخ ــای مفهوم روایت ه

تحلیل 
خردتاريخ

چــون در پژوهــش  هــا، موضوعــات از منظــر گروه هــا و افــراد مســلط و غالــب بررســی 
ــه  ــم انداختــه، ب ــا کوچــك از قل ــراد خــرد ی ــه اف ــق ب ــات و نظــرات متعل می شــود، روای
ــده  و نادیــده گرفتــه می  شــود. وظیفــه پژوهشــگر روایــی ایــن اســت کــه  حاشــیه ران

تمــام صداهــا را بشــنود، نــه فقــط صداهــای مســلط را.

تحلیل 

شبکه 
روايت ها

ــات  ــا و ارتباط ــد پیونده ــه می کوش ــت ک ــاری اس ــی و رفت ــوم اجتماع ــاخه ای از عل ش
ــل  ــرای تحلی ــن روش ب ــر بکشــد. در ای ــه تصوی ــا و ســازمان  ها را ب ــراد، گروه  ه ــن اف بی
ــوو3 و دیگــر  ــات از نرم  افزارهایــی ماننــد اتنوگــراف1، نودایســت2، ان وی و ترســیم حکای

ــود. ــتفاده می  ش ــن اس ــل مت ــای تحلی ــرم افزاره ن

تحلیل 
بینامتنیت

ــاد  ــته ایج ــدون گذش ــا ب ــی ی ــور ناگهان ــه ط ــی ب ــچ روایت ــرد هی ــن رویک ــق ای مطاب
ــا واقعــی وجــود داشــته اســت،  ــی ی نمی شــود، بلکــه همیشــه، از پیــش، چیــزی خیال
ــن اســت  ــه پژوهشــگر ای ــا داراي ســابقه و گذشــته هســتند. وظیف ــذا تمــام روایت ه ل
کــه روایــات را بــا توجــه بــه ایــن کــه هــر روایــت از روایت  هــای دیگــری کــه نویســنده 
ــده و از زمینه  هــای فرهنگــی مرتبطــی کــه یــك روایــت  ــا خوان و خواننــده، شــنیده ی

تأثیــر پذیرفتــه اســت، مــورد تحلیــل قــرار دهــد.
تحلیل

 پی رنگ

ــط  ــم رب ــه ه ــی ب ــاختاری روای ــا را در درون س ــه رویداده ــت ک ــزی اس ــگ چی پی رن
ــا و  ــش ه ــته ای از کن ــت پیوس ــتان در پی رف ــاختن داس ــازی، س ــگ س ــد. پی رن می  ده

ــت. رویدادهاس
تحلیل

 عّلی

تحلیــل علیتــی می کوشــد تــا بــا روشــی تجربــی علــت وقــوع یــك رویــداد را بــه یــك 
رویــداد دیگــر مرتبــط ســازد. در ایــن مســیر نیــز ســه نــوع علیــت وجــود دارد: علیــت 

فیزیکــی یــا زایشــی4، علیــت روان شــناختی5 و علیــت توالی گــرا6. 

تحلیل 
مضمون

ــتقرایی و  ــی، اس ــه ای قیاس ــزه  ای از روش  ــه آمی ــت ک ــی اس ــل کیف ــك روش تحلی ی
چرخــش درونــی ـ بیرونــی را مــورد اســتفاده قــرار می  دهــد. داده  هــای مــورد تحلیــل 
ــگر  ــت. پژوهش  ــاهده  ای اس ــه  ای و مش ــی، مصاحب ــای متن ــامل داده  ه ــن روش ش در ای
ــك  ــه ی ــرون داده  ای ب ــی درون و ب ــل و الگویاب ــذاری، تحلی ــق طبقه  بندی،کدگ از طری

سنخ شناســی تحلیلــی دســت می  یابــد.
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در
رش

و ف
ی 

وو
تحلیل کل  گرا هال

و مقوله  ای

روایت هــا بــر اســاس ژانــر )کمــدی یــا تــراژدی( و یــا جهــت )هــدف( مــورد بازشناســی 
ــی  ــا حــوادث و تجربه  های ــد ت ــه پژوهشــگر کمــك می  کن ــن روش ب ــرد. ای ــرار می  گی ق
ــت- ــذا روای ــد. ل ــد و تفســیر کن ــد، تشــخیص ده ــل می  کن ــه مشــارکت  کننده نق را ک

ــخصیت  های  ــا ش ــات راوی ی ــل و ثب ــا تسلس ــرفت ی ــاس پیش ــر اس ــوان ب ــا را می  ت ه
ــرد. ــف ک ــتان ها توصی داس

تحلیل 
گفتمان

ــان در عمــل و بافت  هــا متمرکــز اســت و مجموعــه شــرایط اجتماعــی،  ــه بررســی زب ب
زمینــه وقــوع متــن یــا نوشــتار، گفتــار، ارتباطــات غیرکالمــی و رابطــه ســاختار و واژه هــا 

را مــورد بررســی قــرار می دهــد.

من
س

ري

تحلیل 
موضوعی

عبــارت اســت از عمــل کدگــذاری و تحلیــل داده  هــا بــا ایــن هــدف کــه داده هــا چــه 
می گوینــد. در ایــن روش بــه محتــوای اصلــی هــر روایــت پرداختــه می  شــود؛ ایــن کــه 

چــه چیــزی گفتــه می  شــود و روایــات پیرامــون چــه مضمونــی اســت.

تحلیل 
ساختاری

تأکیــد بــر فــرم و شــکل روایــت اســت. این کــه راوی چگونــه بــا انتخــاب شــیوه ای خــاص 
ــای  ــان انتخاب ه ــرا راوی از می ــرد. چ ــش می  ب ــتان را پی ــد و داس ــن را می چین مضامی

گوناگــون، چنیــن شــیوه روایــی را برگزیــده اســت.
تحلیل 
نمايشی

بــه بافــت خــاص داســتان  ها تأکیــد دارد. از جملــه شــرایط اجتماعی-تاریخــی و 
تأثیــرات متقابــل مصاحبه  کننــده و مصاحبــه شــونده بــر هــم. 

بــر بیــان اســتوار اســت و بــه طــور کلــی مجموعــه چیزهایــی را کــه از نظــر دیــداری تحلیل تعاملی
ــرد.  ــرار می  گی ــل ق ــورد تحلی ــد، م ــتان باش ــی از داس ــا و مفاهیم ــده معن منتقل  کنن

رن
هو

گ 
کین

پال

تحلیل

 روايت

پژوهشــگر از داســتان ها بــه ســوی عناصــر مشــترك حرکــت می  کنــد و آن هــا 
را بــا اســتفاده از فرآیندهــای پارادایمــی تجزیــه و تحلیــل می کنــد و از طریــق 
ــوع و  ــه، ن ــف و زمین ــتان توصی ــر داس ــود در سراس ــن موج ــا مضامی ــن تحلیل ه ای

می  شــود. رده  بنــدی  داســتان  شــخصیت های 

تحلیل

 روايی

پژوهشــگر از برهان  هــای روایــی7 شــکل دهنــده داده در داســتان ها و تحلیل هــای 
عمیــق اســتفاده می  کنــد. بــه عبــارت دقیق تــر تحلیــل روایــی فرآینــد ترکیــب تجــارب 
و معانــی و بازگردانــی مجــدد آن بــه عنــوان یــك روایــت ترکیبــی اســت. در ایــن روش 

ــم. ــش می  روی ــتان ها پی ــوی داس ــه س ــر ب از عناص
ــك روش واحــد  ــان داشــت کــه اگرچــه ی ــوان اذع ــوق، می  ت ــا در نظــر گرفتــن روش  هــای تحلیــل ف ب
ــدارد، امــا برخــی عناصــر مثــل شــکل1، محتــوا2 و بافــت3 در  در تحلیــل پژوهش  هــای روایــی وجــود ن
همــه پژوهش  هــا مــورد تحلیــل قــرار می  گیــرد )مندیتــا4، 2012(. از طــرف دیگــر، یکــی از اصلی تریــن 
ــول،2012(  ــذاری اســت. )کرس  ــی وجــود دارد، کدگ ــل  روای ــهای تحلی ــه در همــه روش  ــی ک فرآیندهای
از نظــر آنجــوس5 و هارتــك6 )1994( در کدگــذاری روایــی داســتان  های افــراد در یــك فرآینــد متوالــی 
ــی احساســات مشــارکت  کنندگان  ــی9 طبقه  بنــدی می  شــود. فرآیندهــای درون ــی8 و تأمل ــی7، بیرون درون
یــا ادراکات شــخصی افــراد از تجــارب را در برمی  گیــرد، فرآیندهــای بیرونــی بیشــتر محتــوای داســتان ها، 
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 می  شــود و فرآیندهــای تأملــی 
ــق  ــه را از طری ــك تجرب ــود از ی ــم خ ــات و فه ــارکت  کننده  ها احساس ــه مش ــی ک ــارات و جمالت ــه عب ب
ــه  ــوان ب ــا را می  ت ــل، داده  ه ــد تحلی ــالتو، 2011( در فرآین ــرد. )بوس ــد، در برمی  گی ــان کرد ه  ان آن بی
ــا  ــورن، 1995( ام ــرد. )پالکینگ ه ــدی ک ــی3 طبقه  بن ــددی2 و روای ــخ1، ع ــی کوته پاس ــکل اساس ــه ش س
ــوان متن  هــای  ــه عن ــی اطالعــات جمــع  آوری شــده ب ــن اســت کــه در پژوهــش روای ــه اساســی ای نکت
ــه  ــردی دوگان ــا کارک ــن متن  ه ــن )2000( ای ــی و کالندینی ــر کانل ــوند. از نظ ــف می  ش ــه  ای تعری زمین
دارنــد، یعنــی در ایــن متن هــا نــه تنهــا مــا بایــد در جســتجوی تجــارب مشــارکت  کنندگان بــه عنــوان 
ــی  ــك داســتان تلق ــز خــود ی ــات نی ــن تجربی ــات پژوهشــگران از ای ــه تجربی ــه باشــیم، بلک ــك تجرب ی
می شــود. )بوســالتو،2011( بنابرایــن واضــح اســت کــه تحلیــل روایــت  در عیــن ســادگی فرآینــد بســیار 
پیچیــده ای اســت و این کــه کــدام رویکــرد می توانــد در تحلیــل مناســب تر باشــد، بــه متغیرهایــی چــون 

ــژوه، هــدف و بســتر تحقیــق بســتگی دارد.  روایتگــر، روایت  پ

چگونگی اعتباربخشی به داده های روايی �
در پژوهــش  روایــی هــدف یافته  هــا بیشــتر فهــم زمینــه  ای و قابــل اطمینــان، بــا تمرکــز بــر واقعیت هــای 
بیانــی در تجربیــات افــراد اســت. ایــن روش ادعــا نمی  کنــد کــه می توانــد واقعیــت را بــه دقــت تشــریح 
ــت  ــت و حقیق ــا واقعی ــابه را ب ــی و تش ــر هم گرای ــا حداکث ــه یافته  ه ــت ک ــن اس ــدف ای ــه ه ــد، بلک کن
داشــته باشــد، )کرس ــول، 2012( زیــرا روایــت در جســتجوی حقیقــت نیســت، روایــت بیشــتر دعوتــی 
اســت از دیگــران تــا آنچــه را دیــده شــده اســت، ببیننــد و در ایــن تجربیــات تشــریك ســهیم شــوند 
ــن  ــای ای ــه ج ــی ب ــش اعتباریاب ــی، دان ــورن )2007( در روای ــر پالکینگ ه ــعبانی ورکی، 1385( از نظ )ش
کــه فرآینــدی مکانیکــی4 تلقــی شــود، عملــی منطقــی5 اســت، لــذا هــدف فرآینــد اعتباریابــی توجیــه 
خواننده  هــا و تــدارك مبنایــی بــرای فهــم اعمــال انســان اســت. )بــه نقــل از میتچــل و ایگــدو، 2003( 
پالکینگ هــورن )1998( معتقــد اســت در ایــن روش، میــزان روایــی بــه تحلیــل معنــادار6 نتایــج پژوهــش 
ــرای  ــه متــن و یادداشــت  ها وابســته اســت. ریســمن )2006( ب ــزان قابلیــت اعتمــاد ب ــه می ــی ب و پایای
اعتباربخشــی بــه چهــار مفهــوم شــامل: ســطح متقاعدکنندگــی7، تطابــق8، انســجام9 و کاربــرد عملــی10 
ــی  ــهای روای ــی پژوهش  ــار در ارزیاب اشــاره کــرده اســت. لیبلیــچ11 و همــکاران )1998( نیــز چهــار معی

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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ــد از:  ــه عبارتن ــد، ک ــه کرده  ان ارائ
وســعت1: اشــاره بــه جامعیــت و مقــدار شــواهدی دارد کــه در کاوش روایت  هــا مــورد اســتفاده . 1

قــرار گرفتــه اســت و خواننــده آن هــا را مــورد ارزیابــی و قضــاوت قــرار می  دهــد. 

انســجام2: عبــارت اســت از روش ــهای متنــوع تفســیر بــرای ارائــه یــك تصویــر کامــل و معنی  د ار . 2
ــهای  ــب بخش  ــی تناس ــی3 )چگونگ ــجام درون ــامل: انس ــجام ش ــوع انس ــا دو ن ــا. آنه از روایت ه
ــی و موجــود در  ــی4 )چگونگــی مقایســه پژوهش هــای قبل ــات( و انســجام بیرون ــف روای مختل

ــد. ــك کرده  ان ــم تفکی ــق( را از ه تحقی

درك  پیش ــرو5: عبــارت اســت از حــس نــوآوری و اصالــت در ارائــه و تجزیــه و تحلیــل . 3
روایت هــا. بــرای مثــال ایــن ســؤال طــرح می  شــود کــه آیــا ایــن پژوهــش می  توانــد خواننــده 

ــا خیــر؟ ــه کســب یــك بینــش در زندگــی شــخصی ســوق دهــد ی را ب

اَمســاك6: عبــارت اســت از توانایــی ارائــه تحلیل هــا بــر مبنــای تعــداد کمــی از مفاهیــم مناســب . 4
و مقتضــی. بــه عبــارت دقیق تــر ایــن ویژگــی بــه شایســتگی ادبــی شــفاهی یــا کتبــی در ارائــه 

روایــات اشــاره می  کنــد.

ــق آرا،  ــب تواف ــه واســطه جل ــز اعتباربخشــی ب ــچ و همــکاران )1998( نی ریســمن )1993( و لیبلی
ــد  ــگران عالقه  من ــر پژوهش ــق از نظ ــج تحقی ــی نتای ــا و بررس ــتراك گذاری دیدگاه   ه ــه اش ــق ب از طری
ــی- ــج، یکــی از اصل ــری نتای ــد تأییدپذی ــا معتقدن ــد. آن ه ــرار داده  ان ــد ق ــورد تأکی ــع را م ــراد مطل و اف

ــی، 2003 :43(  ــل از گیوانول ــه نق ــت. )ب ــی اس ــای روای ــی در پژوهش  ه ــهای اعتباربخش ــن روش  تری
ــای  ــر مبن ــا ب ــون خواننده  ه ــد، چ ــه دهن ــا ارائ ــرای خواننده  ه ــی ب ــل کاف ــد دالی ــگران بای ــذا پژوهش ل
ــد  ــد بتوانن ــان بای ــن روایت  پژوه ــد. بنابرای ــرار می  دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــن را م ــده، مت ــه ش ــدارك ارائ م
ــرش  ــق و پذی ــورد تصدی ــا م ــرای خواننده  ه ــش ب ــج پژوه ــا نتای ــد ت ــه دهن ــتنداتی ارائ ــواهد و مس ش
قــرار گیــرد، )پالکینگ هــورن،2007( بــرای نیــل بــه ایــن هــدف هالــوی7 و فرشــدر8 )2007( و باســلتو9 
ــری11 ،  ــری10، باورپذی ــا )1989( شــامل: اطمینان پذی ــر معیارهــای مــورد نظــر لینکلــن و گوب )2011( ب

انتقال پذیــری12 و تأییدپذیــری13 تأکیــد کرده  انــد. 

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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به  طــور کلــی در اعتباربخشــی داده  هــای روایــی بایــد گفــت، روش روایــی ماننــد تحقیقــات کمــی 
نتایــج قطعــی تولیــد نمی کنــد و اعتبــار یافته  هــای آن بیشــتر بــه داده  هــای جمــع  آوری شــده و نتایــج 
بــه دســت  آمده از پژوهــش وابســته اســت و نتایــج آن جنبــه تعمیمــی یــا تجویــزی نــدارد، بلکــه بیشــتر 
ــه تجــارب  ــی در ارائ ــه واقعیت  هــای زبان ــن روش ب ــوط می  شــود. ای ــر خــاص مرب ــك ام ــه توصیــف ی ب
انســانی در قالــب یــك سیســتم غیررســمی تأکیــد دارد. لــذا نتایــج تحقیقــات روایــی ادعــای مطابقــت 
ــه  ــج ایــن تحقیقــات ب ــه عبــارت دیگــر صحــت نتای ــدارد، ب ــا آنچــه اتفــاق افتــاده اســت، ن کامــل را ب
ــای  ــه ج ــن، ب ــورن، 1988( بنابرای ــت. )پالکینگ ه ــی نیس ــات بیرون ــا واقعی ــق آن ب ــق دقی ــای تطاب معن
ــر اســاس یــك بازاندیشــی، معیارهــای ســنجش  ــد ب اســتفاده از رویکردهــای ســنتی اعتباربخشــی بای
ــری6  ــری4، آشــنایی5، انتقال پذی ــی3، اعتمادپذی ــت2، واقعیت  نمای ــزان دسترســی1، صداق ــل، می ــد مث جدی
و گزیده  گویــی7 در نظــر گرفتــه شــود. )وبســتر و مرتــووا، 2007( از طــرف دیگــر، چــون انتخــاب یــك 
ــز  ــؤال  های پژوهــش بســتگی دارد، روش اعتباربخشــی مقتضــی نی ــا و س ــوع داده  ه ــه ن ــی ب روش روای
بایــد بــر مبنــای ماهیــت جامعــه و نمونــه پژوهــش انتخــاب گــردد. )گیوانولــی، 2003( بــه نظــر کانلــی 
ــرای شــکل های  ــه ب ــی فروکاســت ک ــه زبان ــت را ب ــای روای ــان ضابطه  ه ــد زب ــن )1388( نبای و کالندینی
دیگــر پژوهــش ســاخته شــده اســت، زیــرا زبــان و ضابطه  هــای ضــروری بــرای انجــام پژوهش روایــی در 
ــای خــود  ــج در حــال شــکل  گیری اســت و در حــال حاضــر، هــر پژوهنده  ــه تدری جامعــه پژوهشــی ب
بایــد ضابطه  هایــی را برگزینــد و از آن هــا دفــاع کنــد کــه بیــش از همــه در پژوهــش او بــه کار می  آینــد. 

مالحظات اخالقی  �
ــن  ــت. ای ــراد اس ــته اف ــارب زیس ــه تج ــیر و ارائ ــاً تفس ــع  آوری و متعاقب ــتلزم جم ــی مس ــش روای پژوه
ــه  از  ــر جنب ــذا در ه ــد. ل ــت می  آی ــه دس ــور ب ــه  مح ــالش رابط ــك ت ــای ی ــر مبن ــاً ب ــز ذات ــد نی فرآین
ــن و  ــن،2007( از نظرکالندینی ــل لمــس اســت. )راتل ــأ قاب ــی8 کام ــق، مالحظــات اخالق ــد تحقی فرآین
کایــن )2013( مالحظــات اخالقــی از ارکان اصلــی پژوهــش روایــی اســت. بــه طــور معمــول مالحظــات 
اخالقــی بــه عنــوان نوعــی طــرز تفکــر در مــورد مســئولیت  های متقابــل مشــارکت کننده و پژوهشــگر در 
ــه زعــم کالندینیــن )2006(  ــر،2010( ب همــه مراحــل پژوهــش تعریــف می  شــود. )کالندینیــن و هیوب
ــه و احتــرام  ــر مبنــای یــك ارتبــاط همدالن ــا اطالعــات را ب در ایــن روش پژوهشــگر تــالش می  کنــد ت
ــه  ــارکت  کننده  ها ب ــی مش ــدار زندگ ــم و معنی  ــای مه ــق و از جنبه  ه ــی و عمی ــارب واقع ــل از تج متقاب
1. access
2. honesty
3. verisimilitude
4. authenticity
5. familiarity
6. transferability
7. Economy
8. Ethical consideration
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دســت آورد. کالندینیــن می  افزایــد، در پژوهــش روایــی تجــارب و معانــی بــا روابــط پیونــد خــورده اســت 
و ایــن روابــط نیــز در ارتبــاط آشــکار بــه دســت نمی آیــد، بلکــه بــه اعتمــاد و تفاهــم متقابــل بیــن راویتگر 
ــی  ــات اخالق ــی، مالحظ ــای ارتباط ــن جنبه  ه ــل همی ــه دلی ــن، ب ــت. بنابرای ــته اس ــژوه وابس و روایت  پ
یکــی از مهمتریــن ابعــاد پژوهــش روایــی اســت. )بــه نقــل از راتلــن، 2007( امــا مســئله قابــل تأمــل 
ایــن اســت کــه در مطالعــات روایــی ماهیــت روابــط جنبــه  ای پدیدارشــونده و نوخاســته دارنــد. لــذا در 
ابتــدای پژوهــش نمی  تــوان بســیاری از مســائل اخالقــی را بــه شــکل صریــح و روشــن پیش  بینــی کــرد. 
بــرای مثــال پیــش از پژوهــش از افــراد می  تــوان درخواســت کــرد تــا بــا رضایــت آگاهانــه در تحقیــق 
شــرکت کننــد امــا از آن هــا نمی  تــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه یــك رابطــه عمیــق و بــاز بــا پژوهشــگر 
ــارکت کننده  ها، در  ــی مش ــی و بی  همتای ــی بافت ــل پیچیدگ ــه دلی ــر، ب ــرف دیگ ــند. از ط ــته باش داش
ایــن رویکــرد امــکان تنظیــم یــك خطــوط راهنمــای ثابــت و تعریــف شــده اخالقــی وجــود نــدارد. در 
همیــن راســتا میتچــل )2011( معتقــد اســت در مالحظــات اخالقــی بــه جــای پیــروی از یــك رویکــرد 
ــر مبنــای همیــن ویژگی  هــای  ــد از یــك رویکــرد بازاندیشــانه2 بهــره جســت. از ایــن رو ب ــه  ای1 بای روی
خــاص اســت کــه در بحــث پیرامــون مالحظــات اخالقــی، بــه جــای رعایــت اخــالق پژوهشــی، مفهومــی 
فراتــر از آن بــه نــام "اخــالق روایــی3 " طــرح می  شــود. )هالــوی و فرشــدر، 2011( اســمیت4 و مــاری5 
)2000( معتقدنــد اخــالق روایــی بــه شــکلی جدایی ناپذیــر بــا مســائل معرفت  شــناختی پژوهــش روایــی 
ــت.  ــا6 اس ــت روایت ه ــوارد مالکی ــن م ــن ای ــی از اصلی تری ــال، یک ــرای مث ــت. ب ــده اس ــده ش ــم تنی در ه
مالکیــت روایت هــا زمانــی ایجــاد می  شــود کــه پژوهشــگر بــر مبنــای دیــدگاه خــود بــه تحلیــل روایت هــا 
بپــردازد و داســتان زندگــی مشــارکت  کننده  ها را بــر اســاس یــك دیــدگاه کامــاًل متفــاوت بــا آنچــه کــه 

ــاری، 2000(  ــمیت و م ــد. )اس ــه ده ــد، ارائ ــل کرده  ان ــارکت کننده  ها نق مش
از نظــر چاتــکا )2005( یکــی دیگــر از مالحظــات اخالقــی مهــم، مســئله تعارض  نقــش7 اســت. چاتــکا 
معتقــد اســت در پژوهــش روایــی در مقایســه بــا تحقیقــات دیگــر بــه دلیــل تعامــل نزدیــك پژوهشــگر و 
مشــارکت  کننده، احتمــال این کــه پژوهشــگر دچــار تعــارض نقــش شــود و مرزهــای تحقیــق را نادیــده 
بگیــرد، بیشــتر اســت. ایــن مســئله نیــز زمانــی بیشــتر مشــکل  آفرین  می  شــود کــه مشــارکت  کننده  ها 
ــه  ــد ک ــود می  آی ــه وج ــی ب ــن زمان ــش هم چنی ــارض نق ــند. تع ــری باش ــی دیگ ــت پژوهش ــك باف از ی
پژوهشــگر نســبت بــه مشــارکت  کننده  ها احســاس عالقــه کنــد و یــك غوطــه  وری عمیــق8 بــا فرهنــگ 
آن هــا رخ دهــد. )چاتــکا، 2005( لیبلیــچ )1996( و اســمیت و مــاری )2000( نیــز 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 چندگانــه  ای کــه در پژوهــش روایــی ایجــاد می  شــود، پژوهشــگر ممکــن اســت دچــار خطــای 
تعــارض عالیــق1 شــود و ندانــد کــه در پژوهــش بایــد نقــش متخصــص خبــره، پژوهشــگر یــا یك دوســت 
را داشــته باشــد. از طــرف دیگــر، چــون محــور پژوهــش روایــی معمــوالً مصاحبه  هــای غیررســمی اســت، 
ممکــن اســت برخــی از شــرکت  کنندگان بیــش از ایــن کــه ایــن فرآینــد را یــك رونــد علمــی در نظــر 
ــه یــك ســرگرمی تلقــی کننــد و فرامــوش کننــد کــه در یــك فعالیــت علمــی  ــه مثاب ــد، آن را ب بگیرن
مشــارکت دارنــد، در نتیجــه ممکــن اســت روایت  هایــی ارائــه دهنــد کــه در راســتای اهــداف پژوهــش 

. شد نبا
ــش  ــی در پژوه ــای اخالق ــن رهنمون ه ــی از مهمتری ــروح، برخ ــی مط ــات اخالق ــر مالحظ ــالوه ب ع
ــی )کالندینیــن،  ــه تمــام صداهــا در گفت گوهــای روای ــرام نســبت ب ــی عبارتنــد از:گشــودگی و احت روای
2011(، ایجــاد اطمینــان خاطــر از محرمانــه بــودن اطالعــات )راتلــن،2007، کالندینیــن و هیوبــر2010، 
ــمیت و  ــارکت  کننده  ها )اس ــدن مش ــام مان ــخصی و گمن ــم ش ــظ حری ــکا 2005(، حف ــزا 2008، چات لی
مــاری2000، هالــوی و فرشــدر2007(، آگاهــی کامــل مشــارکت  کننده  ها از اهــداف تحقیــق، حساســیت 
ــده  ــت آم ــه دس ــات ب ــه اطالع ــبت ب ــاداری نس ــارکت  کننده  ها، وف ــی مش ــرات زندگ ــه تغیی ــبت ب نس
ــر  ــکاری در ه ــدم هم ــورت ع ــارکت  کننده  ها در ص ــتن مش ــکاران، 2014(، آزاد گذاش ــزن و هم )بارخی
ــر  ــارکت  کننده  ها از ه ــت مش ــارکت  کننده  ها، محافظ ــل مش ــت کام ــب رضای ــش، کس ــه از پژوه مرحل
گونــه آســیب ممکــن در فرآینــد تحقیــق )وبســتر و مرتــووا 2007، راتلــن، 2007( و تعهــد بــه ارتباطــات 

و تعامــالت. )ترینــر و گــری، 2013(
 بــه طــور کلــی، اطــالع از مالحظــات اخالقــی در هــر مرحلــه از فرآینــد پژوهــش روایــی ضــروری 
ــن مالحظــات  ــن ای ــدون در نظــر گرفت ــات خــود را ب ــا تحقیق ــر م ــکا )2005( اگ ــه نظــر چات اســت. ب
ــه انجــام برســانیم. در نتیجــه مســائل  ــق خــود را ب ــم تحقی ــم، عمــاًل ممکــن اســت نتوانی پیــش ببری
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 می طلبنــد. کانلــی و کالندینیــن 
)1388( نیــز اذعــان داشــته  اند کــه جاذبــه اصلــی روایــت بــه مثابــه روش، در ظرفیــت آن بــرای ارائــه 
تجربیــات زندگــی شــخصی و اجتماعــی بــه شــیوه هایی متناســب و معنــی  دار اســت. امــا ایــن ظرفیــت 
در عیــن حــال، شمشــیر دو لبــه پژوهشــی اســت. زیــرا گاهــی ممکــن اســت همــان ضابطه  هایــی کــه 
مایــه پیدایــی اهمیــت، ارزش، قصــد و نیــت می  گردنــد، نادانســته بطــالن و خطــا را جایگزیــن معنــا و 
حقیقــت روایــی ســازند و نــه تنهــا ممکــن اســت فــرد داده  ســازی کنــد و بــه نوشــتن خیالــی و پنــداری 
بپــردازد، حتــی ممکــن اســت داده  هــا را بــه  کار گیــرد تــا بــه همــان ســادگی دروغ بگویــد کــه حقیقتــی 
را می  گویــد. 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.  
جمع بندی و نتیجه گیری �

ــت  ــك موقعی ــا ایجــاد ی ــا ب ــد ت ــگر می  ده ــه پژوهش  ــن اجــازه را ب ــك روش ای ــه ی ــه مثاب ــری ب روایت گ
نزدیــك و خودمانــی بــا مشــارکت کننده  ها 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 
ــا و  ــا تمــام غن ــراد را ب ــات اف ــول، 2012( و تجربی ــد )کرس  ــا کن ــی مهی ــب ادب ــات در قال ــان موضوع بی
پیچیدگــی بــه تصویــر بکشــد. )وبســتر و مرتــووا، 2007( در چنــد دهــه گذشــته روایت گــری و بــه طــور 
اخــص پژوهــش روایــی در بســیاری از رشــته  ها مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت و در رشــته  هایی چــون 
ــرد.  ــرار می  گی ــورد اســتفاده ق ــای م ــه طــور فزاینده  ــی ب ــوم  تربیت ــی، روانشناســی و عل ــوم اجتماع عل
)بوســالتو، 2011، وبســتر و مرتــووا، 2007( ایــن روش در هــر دو نــوع تحقیقــات بنیــادی و کاربــردی 
ــد در تمــام  ــل اســتفاده اســت. مطالعــات انجــام شــده نشــان می  دهــد کــه روایت  پژوهشــی می  توان قاب
علــوم اجتماعــی و پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. )لیبلیــچ و تــوال، 1988( از ایــن روش می  تــوان 
در تحقیقــات مقدماتــی بــرای تهیــه ابــزار عینــی جمــع  آوری اطالعــات اســتفاده کــرد. افــزون بــر ایــن، 
ــزرگ و در بررســی  ــه ب ــك جامع ــه  ای کوچــك از ی ــق در نمون ــات عمی ــه دســت آوردن اطالع ــرای ب ب

مشــکالت واقعــی زندگــی نیــز قابــل اســتفاده اســت. )گیوانولــی، 2003( 
ــی مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت.  ــای گوناگون ــا تمــام مزیت هــای فــوق، ایــن رویکــرد از زوای امــا ب
ــکا،  ــود )چات ــوط می  ش ــناختی آن مرب ــار روش ش ــت و اعتب ــه صح ــادات ب ــن انتق ــن ای ــی از مهمتری یک
2005(. چــون عنصــر ذهنییــت مهمتریــن منبــع روایت هــا اســت، )وبســتر و مرتــووا، 2007( و روایت هــا 
نیــز جنبه  هــای احساســی، غیرمنطقــی، خنــده  دار، غم انگیــز و حتــی تخیــالت را در برمی  گیــرد، 
ــکا،  ــد. )چات ــل ش ــی قائ ــش روای ــرای پژوه ــت ب ــای عینی ــوان ادع ــن نمی  ت ــر منتقدی ــه از نظ درنتیج
ــیر و  ــترك راوی در تفس ــم مش ــترك )فه ــت مش ــن، واقعی ــم منتقدی ــه زع ــر، ب ــوی دیگ 2005( از س
تبییــن(، گــذرا، مقطعــی و ناپایــدار اســت. هــم بــرای راوی و هــم بــرای شــنونده روایــت، موقعیت  هــای 
ــی را در  ــدگاه متفاوت ــد دی ــه می  توان ــود دارد ک ــردن وج ــك ک ــم و چ ــرای تنظی ــی ب ــی متفاوت وضعیت
میــان دو طــرف شــکل دهــد و در نتیجــه اعتبــار داســتان را مخــدوش ســازد. حتــی هنگامــی کــه توافــق 
و تأییــد مشــترك ایجــاد می  شــود، واقعیــت بــرای همیشــه تضمیــن شــده نیســت و امــکان تفســیرهای 
ــج  ــگران نتای ــت پژوهش ــن اس ــال، ممک ــرای مث ــی، 1387: 91(. ب ــود دارد )ذکای ــن از آن وج جایگزی
ــه نفــع افــرادی کــه برنامــه پژوهشــی تحــت حمایــت  ــر اســاس اهــداف قبلــی خــود یــا ب روایت هــا را ب
آن هــا اســت، تفســیر کننــد. امــا مســئله ایــن اســت کــه، در همــه پژوهش ــها حتــی در تحقیقــات علــوم 
طبیعــی نیــز می  تــوان عناصــری از ذهنیــت را یافــت، در حقیقــت پژوهشــگر بــا مجموعــه  ای از ارزش ــها، 
ــداف  ــا و اه ــز یافته  ه ــن عناصــر نی ــدان پژوهــش می  شــود و ای ــات شــخصی وارد می ــالت و تعصب تمای
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تحقیــق را تحــت تأثیــر قــرار می  دهــد. )وبســتر و مرتــووا، 2007( نقــد دیگــر بــه دشــواری یــك داســتان 
ــکا، 2005( در حقیقــت، در  ــوط می  شــود. )چات ــرد مرب ــر بگی ــراد را در ب ــات غنــی اف واحــد کــه تجربی
ــا طیــف وســیعی از داســتان ها و تجــارب مواجــه شــوند  فرآینــد پژوهــش ممکــن اســت پژوهشــگران ب
کــه هم گرایــی آن هــا بــا هــم کــم، یــا اصــالً ناهم خــوان باشــند، در نتیجــه امــکان یــك بررســی عمیــق 

ــد.  ــل می رس ــه حداق ــری ب و نتیجه  گی
ــای  ــه نمونه  ه ــی ب ــش روای ــای پژوه ــی از محدودیت  ه ــت یک ــد اس ــز معتق ــت1 )2000( نی  دان پ
ــاهده  ــای مش ــر مبن ــا ب ــی نمونه  ه ــن روش بررس ــت در ای ــد اس ــود. او معتق ــوط می  ش ــك آن مرب کوچ
طوالنی  مــدت و یــا مصاحبــه عمیــق اســت و روایت هــا غنــا و عمــق تحقیقــات تجربــی را کــه بــر مبنــای 
ــای  ــادات و محدودیت ه ــن انتق ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ــدارد. ام ــد، ن ــت می  آی ــه دس ــزرگ ب ــای ب نمونه  ه
دیگــری چــون ضعــف در تبییــن علمــی فرآیندهــای اجتماعــی، توجــه بیشــتر بــه شناخت شناســی بــه 
جــای بســط و تدقیــق روش شــناختی، انتخابــی بــودن معیارهــا بــرای تعییــن وتفســیر جهــت علّیــت و 
ــی، 1387: 93(  ــت اجتماعــی، )ذکای ــب روای ــا در قال ــان همــه تجــارب و عرصه  ه ــودن بی ــر نب امکان پذی
ــای روایت  پژوهشــی  ــه مهارت ه ــی ب ــزام عمل ــا الت ــه پژوهشــگر ب ــد داشــت ک ــه تأکی ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــن اندیشــه و  ــری6، حرکــت بی ــی5، نفوذپذی ــد2، بازاندیشــی3، خودآگاهــی4، یک دل ــد: تفکــر روایت من مانن
ــق  ــا فائ ــن محدودیت ه ــه ای ــد ب ــو می توان ــتگی11 و گفت و گ ــل10، پیوس ــاط9، تعام ــتمرار8، ارتب ــل7، اس عم

ــووی و فرشــدر، 2007( ــد. )هال آی
در ایــن مقالــه ســعی شــد تــا مفهــوم نظــری و عملــی پژوهــش روایــی مــورد بحــث و بررســی قــرار 
ــه 1970  ــناختی ده ــش12 معرفت  ش ــون چرخ ــه آن مره ــه ب ــد عالق ــه تجدی ــی ک ــرد. روایت  پژوهش گی
ــد.  ــم می  کن ــانی فراه ــارب انس ــم تج ــرای فه ــوری ب ــی مح ــت و چارچوب ــی اس ــنت  علوم  اجتماع در س
ــا  بنیــاد روش شــناختی ایــن رویکــرد، داســتان، روایــات و مجموعــه  ای از تجــارب حــول یــك رخــداد ی
ــی  ــع اجتماع ــه وقای ــت ک ــن اس ــی ای ــی پژوهش  ر وای ــرض اصل ــت. پیش  ف ــان اس ــتر زم ــده در بس پدی
ــا  ــع معن ــا و وقای ــه رخداده ــه ب ــان هســتند ک ــن اذه ــذا ای ــی هســتند، ل ــه  ای روای ــه اول واقع در وحل
می دهنــد. معناســازی و معنادهــی نیــز بــا بافــت زندگــی و بســتر زمــان در هــم تنیــده شــده اســت و بــا 
ــا ایــن اوصــاف، تجــارب غنــی  تغییــر و تعدیــل روایت هــا معانــی نیــز پیوســته دچــار تغییــر می شــوند. ب
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



فصلنامة علمي  ـ تخصصي توسعة حرفه اي معلم ـ سال دوم،  شمارة 3، بهار 1396

80

همــواره زنــده، پویــا و مانــدگار هســتند و رابطــه متقابلــی بیــن معانــی و روایــات وجــود دارد. پژوهــش 
ــا  ــات ب ــن روای ــد و چــون ای ــم می  کن ــی و تجــارب را فراه ــن معان ــل ای ــکان تفســیر و تحلی ــی ام روای
بافــت زیســتی- اجتماعــی انســان ها پیونــد خــورده اســت، اســتخراج ایــن تجارب زیســته می  توانــد امــکان 
دریافــت بینشــی عمیــق در مــورد پدیده  هــا و صورت  بنــدی مســائل فراهــم نمایــد. لــذا پرواضــح اســت 
ــدان  ــگران و عالقه من ــرای پژوهش ــی ب ــش روای ــناختی پژوه ــی روش ش ــول و مبان ــا اص ــنایی ب ــه آش ک
می توانــد بســیار مفیــد و ضــروری باشــد. از ایــن رو پیشــنهادات زیــر می  توانــد در گســتره تربیت  معلــم 
و پژوهش ــهای مرتبــط بــا تدریــس و یادگیــری مدنظــر پژوهش ــگران و کنشــگران آموزشــی قــرار گیــرد: 

تشــویق دانشــجومعلمان بــه روایــت نــگاری علمــی از تجــارب دوران دانشــجویی و تحلیــل - 
و تأمــل روی آن هــا

ــر -  ــش ب ــی و شــرح حــال نویســی از تجــارب خوی ــه خاطره گوی تشــویق دانشــجومعلمان ب
اســاس مقاطــع تحصیلــی پیــش از دانشــگاه و تحلیــل و بررســی گروهــی آن هــا

ــای -  ــی در واحده ــی روای ــزارش نویس ــجومعلمان در گ ــتر از دانش ــت بیش ــه و حمای توج
درســی کارورزی

کاربست پژوهش روایی در کاوش پدیده ها و متغیرهایی مرتبط با تدریس و یادگیری- 

ــی- -  ــالت علم ــریات و مج ــجویان در نش ــان و دانش ــز معلم ــل برانگی ــارب تأم ــار تج انتش
ــی تخصص

ــهیم و -  ــتای تس ــی در راس ــت پژوه ــتر روای ــان در بس ــارب معلم ــتراك گذاری تج ــه اش ب
ــه ــه جامع ــش ب ــال دان انتق

ــنایی نظــری و -  ــرای آش ــان ب ــای آموزشــی در دانشــگاه فرهنگی ــزاری کارگاه ه برگ
ــی ــا روش انجــام پژوهــش روای ــی ب عمل
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