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Abstract: Narrative literature reviews could
serve an essential scientific function, but few
resources help people learn to write them
through manuals or descriptions. The present
paper aims to introduce the research capacities
of narrative inquiry methodology in the field
of higher education studies. Through
documentary method by searching different
scientific websites like SAGE, Elsevier,
Springer, and etc. for related articles between
2000 and 2017, 22 documents were retrieved,
and after the initial review, 13 documents
were selected based on the criteria of utility
and being up-to-date. To explore these
resources, Altheide's process of document
analysis (1996) was used. It seems that, there
are four comprehensive narrative approaches
which could be used in higher education
researches: 1) Psychological approach, 2)
Sociological approach, 3) Narration and
individual’s interpretation of the narration
according their specific cultural experiences,
and 4) Institutional-organizational approach.
Despite the potential of narrative studies and
academic
elites’
worthy
accumulated
experiences and other areas and due to the
dominance of positivism in higher education
and low acquaintance of researcher with
narrative methods, researchers have taken a
few advantage of this method in higher
education area. This article, considering
narrative methods’ limitations, intends to
illustrate new horizons to utilize this method
in higher education studies.
Keywords: Narration, Narrative research,
Narrative
inquiry,
Higher
education,
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مقدمه
در پژوهش روايتي ،همچون ساير انواع پژوهشهای کيفي ،پژوهشگر به دنبال کشف
روابط علّي يا پيشبيني حوادث و وقايع نيست .هدف پژوهشگر روايتي ،يافتن معنا و
تفسير تجربه های انساني در تعامل با ديگران است .مانند هر پژوهش کيفي ،در اين
روش نيز فرايند مطالعه با پرسش و مس له آغاز ميشود ،سپس پژوهشگر ،به دنبال
پاسخ آن پرسشها ميرود .پرسشهای پژوهش روايتي با چرايي آغاز نميشود ،بلکه
با چگونه آغاز ميشود .از نظر دنزين ،پرسش اين پژوهش بايد قالبي تفسيرگرانه داشته
باشد و بهصورت گزارهای نوشته شود که با چگونه ،آغاز ميشود (دنزين ،2014 1،به
نقل از عطاران .)1395 ،در سالهای اخير ،مفاهيم روايتي و داستانهای زندگي
بهصورت در حال رشدی در علوم اجتماعي مورد استفاده قرار ميگيرند .اين مفاهيم
بهتدريج جايگاه خود را در نظريهها ،پژوهشها و حوزههای مختلف مثل روانشناسي،
رواندرماني ،آموزش ،جامعهشناسي و تاريخ يافتهاند .در واژهشناسي کوهنيان 2،برخي
اين تغيير تاريخي را «انقالب روايتي» ميدانند .درصورتي که برخي ديگر اين امر را
تجلي افت پارادايم اثباتگرايي در علوم اجتماعي تلقي ميکنند (برونر 1986 3،و
ساربين1986 4،؛ به نقل از ليبليش ،توال-ماشياک و زيلبر)1998 5،
در مقايسه با گزارشهای تجربي ،نوشتههای روايتي ميتوانند ما را با پرسشهای
وسيعتر و انتزاعيتری روبرو کنند؛ بدون تکيه بر شانس ،درگير نظريهپردازیهای
تعقيبي بيشتری کنند؛ نتيجهگيری قویتری درباره فرضيههای پوچ و بياثر فراهم آورند
و از تنوع روششناختي بيشتری در پژوهشها استقبال و استفاده ميکنند (بايوميستر و
لری .)1997 6،امروزه مطالعه روايتي در علوم اجتماعي و تربيتي شکوفا شده است.
پژوهشهای روايتي معاصر ،ترکيبي از لنزهای تحليلي بين رشتهای ،رويکردهای متنوع
رشتهها ،روشهای سنتي پژوهش و روشهای بديع هستند (کرسول)2012 7،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آموزش عالي ،همواره ارتباط نزديکي با بالندگي و پيشرفت جوامع بشری داشته
است .دانشگاههای جهان بهمنظور تأمين نيازهای مردم و کشورهايشان ،هماکنون به
آموزش دهها ميليون دانشجو اشتغال دارند و اقتصاد مبتني بر دانش در اولويت خاص
کشورهای پيشرفته قرار گرفته است .بسياری از کشورهای درحالتوسعه نيز ،برای
پاسخگويي و سازگاری نسبت به تقاضاهای اجتماعي ،گسترش آموزش عالي را در
صدر سياستگذاریهای خود قرار دادهاند (آراسته .)1384 ،با توجه به بافت اجتماعي
و ارتباطي افراد دخيل در آموزش عالي به نظر ميرسد ،بررسي روايت هر فرد از نحوه
درگيری با نظام آموزش عالي و چگونگي اين روايتها در زمينه شناخت هرچه بيشتر
ماهيت نظام آموزش عالي و کشف و پيشبرد راهبردهای مناسب در اين حوزه ميتواند
راهگشا باشد .کنلي و کالندينين ،)2000 ،1990 ،1988 ،1987( 1در حوزه تطبيق
مطالعات روايتي برای هدفهای آموزشي سرشناس هستند .کار آنها يک دستور کار
در حوزه آموزشي به معلمان و مربيان معلمان ارائه ميدهد .آنها همچنين از پيشگامان
مطالعات روايتي بهعنوان يک روش پژوهشي بوده و به نظر ميرسد آنها عبارت
پژوهش روايتي2را ابداع کردهاند (به نقل از مرتوا و وبستر؛.)2012 3
رامامورتي ،)2017(4با پژوهش روايتي ،چگونگي رسيدن افراد در آفريقای جنوبي
به سطوح مختلف آموزش عالي و همچنين ،موانع و شرايط دستيابي افراد به سطوح
تحصيلي باالتر را بررسي کرده است .با وجود ظرفيت مطالعات در استفاده از
تجربيات انباشته شده نخبگان علمي و ديگر زمينهها و با توجه به تسلط پارادايم
اثباتگرايي در پژوهشهای آموزش عالي و آشنايي اندک پژوهشگران با روشهای
روايتي ،نويسندگان سعي داشتهاند تا ضمن معرفي رويکردهای متداول اين شيوه
پژوهشي ،برخي از مزايای آن در حوزه آموزش عالي را شرح دهند .به ديگر سخن ،در
اين مقاله ،سعي بر آن است تا ظرفيتهای پژوهش روايتي با بررسي رويکردهای
مختلف در اين نوع پژوهش ،معرفي و بازنمايي شوند.
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مبانی نظری پژوهش
پژوهش روايتي يا روايي پژوهي ،راهبردی پژوهشي است که به پژوهشگران اين امکان
را ميبخشد تا از طريق داستانهايي که مشارکتکننده از زندگي خود روايت ميکند،
به واکاوی در تجربه زيسته او اقدام کنند و ضمن تالش برای کسب درکي عميق،
بافتاری و موقعيتي از رخدادهای زندگي او ،به طبقهبندی و تفسير معنيداری از آن
رخدادها دست يابند .بهزعم کالندينين و کنلي ،)2000( 1پژوهشگر به کمک پژوهش
روايتي ،زندگي افراد را مطالعه ميکند و از يک يا چند نفر ميخواهد که داستانهای
زندگي خود را بيان کنند .سپس ،اين اطالعات توسط پژوهشگر بهصورت روايت
زماني بازگويي يا بازسازی ميشوند .در پايان روايت مورد نظر ،پژوهشگر ديدگاههای
زندگي شرکتکننده را با ديدگاههای زندگي خود در قالب روايت جمعي (مشترک)
تلفيق ميکند (به نقل از حبيبي آذر .)1393 ،کرمي ،سراجي و معروفي ( )1396در
مطالعهشان ،روايتپژوهي (پژوهش روايي) را بهعنوان شيوه مطالعۀ تجربۀ افراد از
طريق داستانهايي که روايت ميکنند ،معرفي کرده و آن را مستلزم همکاری مؤثر و
مثبت بين پژوهشگر و مشارکتکننده ميدانند .آنها بر پايه نظرات کارتر،)1993( 2
مراحل اصلي اجرای پژوهش روايتي را در سه گام توصيف واقعه ،شناسايي و
3
استخراج معني و تفسير معني ،طبقهبندی کردند .همچنين بر پايه نظرات ريسمن
( ،)2008چهار روش شامل :تحليل موضوعي ،تحليل ساختاری ،تحليل
گفتگويي/عملکردی و تحليل بصری را برای تحليل دادههای پژوهش روايتي که بر
پايه ابزارها و فنوني چون دفترچه يادداشتهای شخصي ،دفترچۀ ايدهها ،مصاحبهها،
يادداشتهای جلسات گردآوری ميشود ،معرفي کردند.
پژوهش روايتي برخالف ديگر پژوهشهای کيفي ،ميتواند روش پژوهشي در
خود و از خود باشد .بدين معنا که ميتواند پژوهش در خود روايت انجام شود و يا از
روايت نش ت بگيرد .روايت ميتواند گفته يا نوشته ،استنباط يا شنيدهای در کار
ميداني ،يک مصاحبه يا مکالمه واقعي (طبيعي) باشد .يک روايت ميتواند -1 :يک
داستان موقعيتي کوتاه درباره واقعه خاص و شخصيتهای خاص مثل رويارويي با
يک دوست يا رئيس يا پزشک باشد؛  -2داستان طوالني درباره يکي از جنبههای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شاخص زندگي فردی مثل دوران مدرسه ،دانشگاه ،کار ،ازدواج ،طالق ،تولد فرزند،
يک بيماری ،يک تروما يا آمادگي برای جنگ يا حرکت اجتماعي باشد؛  -3روايتي از
زندگي يک فرد از تولد تا زمان حاضر باشد .شانک ( )1990بهطور کلي روايت را به
پنج صورت تصوير کرده است -1 :داستانهای رسمي که ما از مدرسهها ،کليساها و ...
ميآموزيم؛  -2داستانهای ساختهشده که توسط افراد ابداع شدهاند؛  -3داستانهای
دست اول که تجارب شخصي افراد هستند؛  -4داستانهای دست دوم ،يعني
داستانهای دست اولي که ديگران شنيدهاند و به ياد دارند و  -5داستانهای معمول
فرهنگ که از محيط و فرهنگ سرچشمه گرفتهاند (شانک1990 ،؛ به نقل از اکينسانيا و
باخ .)2014 1،در پژوهش حاضر ،منظور از روايت ،دسته سوم آنها ،يعني تجارب
شخصي افراد است.
کالندينين و کنلي ( )2000روند پژوهش روايتي را به چهار گام کلي تقسيم
کردهاند -1 :تشخيص اينکه پژوهش روايتي بهترين تناسب را با مس له يا پرسش
پژوهشي دارد .پژوهشهای روايتي برای ثبت جزئيات داستانها و تجارب يک زندگي
يا زندگيهای تعدادی محدودی از افراد ،بهترين روش محسوب ميشود؛  -2انتخاب
يک يا چند فرد که داستان يا تجارب زندگي برای بازگو کردن دارند و گذراندن زمان
قابل توجه برای گردآوری داستانهای آنها از منابع متفاوت مثل خاطرات،
دستنوشتهها ،نامه ها ،خاطرات اعضای خانواده ،مستندات رسمي و غيررسمي،
عکسها و جعبههای خاطرات و غيره .پژوهشگر پس از صحتسنجي همه اين منابع،
به ثبت تجارب زندگي فرد اقدام ميکند؛  -3گردآوری اطالعات درباره بافت و
محتوی داستانها .پژوهشگر روايتي داستانهای فرد را بين تجربههای شخصي (شغل
و خانه) ،فرهنگ (راديکال يا اخالقي) و بافت تاريخي آنها (زمان و مکان) ،بررسي
ميکند؛  -4تحليل داستانهای شرکتکننده و بازگرداني روايت 2به چارچوبي
معنيدار؛ بازگرداني روايت ،فرايندی است که در آن داستانها را در دستههای کلي از
چارچوبها بازسازماندهي ميکند .اين چارچوبها شامل گردآوری داستان و تحليل
آن برای استخراج عنصر کليدی داستان (زمان ،مکان ،صحنه و موقعيت) است و
درنهايت ،بازنويسي داستان ،قرار دادن عناصر در يک توالي زماني منطقي انجام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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restory
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ميگيرد؛  -5همکاری با شرکتکنندگان و درگير کردن فعاالنه آنها در پژوهش.
همزمان با گردآوری داستان ،بايد روابط مذاکراتي و انتقال بين پژوهشگر و
شرکتکننده صورت گيرد و راههای مفيد برای شرکتکنندگان در رابطه با داستان،
شناسايي شود .پژوهش روايتي بايد بستری مناسب برای رابطه پژوهشگر و فرد مورد
پژوهش و همچنين يادگيری و تغيير آنها باشد .ممکن است در داستان ،کمتوجهي به
اين مورد ،نقاط عطف يا لحظات شهودی ،روند داستان را بهکلي تغيير دهد (به نقل
از کرسول.)2013 ،
اوزييلديريم )2009( 1مدلي برای ارائه پژوهش روايتي معرفي کرده است .در اين
مدل ،بخشهای مختلف (هدف و  6عامل) ،به تجربه زندگي فرد ،فرم روايتي
ميبخشند -1 :هدف 2:عناصر ساختار روايت و زبان ارزيابي روايت بايد مشخص
شوند؛  -2عامل اول ،چکيده 3:خالصهای از کل روايت که شامل يک يا دو گزاره در
ابتدای روايت ميشود .اين خالصه يک ديد کلي از روايت ميدهد و با اينکه ضروری
نيست ،در ايجاد يک نگاه کلي از کل روايت برای مخاطب ،بسيار سازنده است؛ -3
عامل دوم ،جهتگيری 4:اين عامل اطالعاتي را فراهم ميکند درباره زمان ،مکان،
شخصيتها و فعاليتهای آنها يا موقعيتي که داستان در آن طي ميشود؛  -4عامل
سوم ،اعمال پيچيده 5:گزارههايي که مخاطب را آگاه ميکند از آنچه در روايت اتفاق
افتاده است .اين گزارهها نکاتي هستند که جزئيات داستان را مشخص ميکنند؛ -5
عامل چهارم ،مقصود 6:اين عامل به مخاطبان درباره چگونگي حل ،نهايت و مقصود
اعمال پيچيده اطالعات ميدهد؛  -6عامل پنجم ،ارزيابي 7:به وجوه هيجاني روايت
شکل داده و همچنين دليل ارزشمندی روايت داستان را شرح ميدهد .اين بخش
جالب خواهد بود اگر روايت کننده از مرحله ارزيابي برای شرح چگونگي احساس
خود در زمان روايت بپردازد؛  -7عامل ششم ،پسدرآمد 8:گزارههای پسدرآمد در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Özyıldırım
. goal
3
. abstract
4
. orientation
5
. Complicating action
6
. Resolution
7
. Evaluation
8
. coda
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آخر روايت قرارميگيرند و نشاندهنده پايان روايت هستند .گاهي پلي بين فاصله
وضع موجود و وضع مطلوب هستند و گاهي خالصهای از روايت .اين بخش ،نکات
آموزنده روايت را در برميگيرد .به عبارتي به اين پرسش پاسخ ميدهد که اين روايت
از زمان گذشته ،چگونه بر زمان حال تأثير دارد.
سوزان )2010( 1برای انجام پژوهشهای روايتي پنج رويکرد مختلف را مطرح
کرده است -1 :رويکرد روانشناختي که مبتني بر رشد و توسعه رواني ،هيجانات،
ادراکات و تفاوت گزارههای ذهني افراد است؛  -2رويکرد هويتمحور که تمرکز بر
هويت فرد در جايگاههای مختلف اعم از دانشگاه ،محل کار ،خانه و  ...دارد؛ -3
رويکرد جامعهشناختي-فرهنگي که بر نحوه فعاليتهای زباني افراد و تأثير آن در
تعامالت بين فردی تمرکز دارد؛  -4رويکرد روايت قومشناختي که مربوط به قواعد
فرهنگي ،سناهای قومي ،تاريخ زندگي اقوام و جمعيتهاست و  -5خودنگاری که
نويسنده لنزهای تحليلي بر خود و تعامالت بين فردی خود ميگذارد و تجارب
زندگي خود را تحليل و تفسير ميکند.
روش
در اين پژوهش ،برای استخراج روشها و ظرفيتهای پژوهش روايتي در آموزش
عالي با بهرهگيری از کتاب روشهای کيفي پژوهش کرسول ( ،)2012فرايند پژوهش
روايتي بررسي شد .با جستجوی عبارتهای پژوهش روايتي 2،روايت 3،روايت در
آموزش عالي4و پژوهش روايتي در آموزش عالي ،مقالهها و گزارشهای روايتي مورد
بررسي قرار گرفت .در اين پژوهش روشها ،مزايا و نقدهای وارد بر پژوهش کيفي
مدنظر قرار گرفته است.
در اين مطالعه ،بنا به ماهيت پژوهش ،از روش پژوهش اسنادی استفاده شده
است .در اين قسمت ،برای شناسايي و استخراج منابع و مراجع مربوط ،کليدواژههای
پژوهش روايتي ،روايت ،روايت در آموزش عالي ،پژوهش روايتي در آموزش عالي،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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3
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4
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مقالهها و گزارشهای روايتي در پايگاههای علمي سيج 1،اريک 2،ابسکو 3،تيلور و
فرانسيس 4،اسپرينگر 5،امرالد 6،پابمد 7،الزوير 8،در بازه زماني  2000تا 2017
ال
جستجو شد و منتج به بازيابي  22سند شد که پس از بررسي اوليه 13 ،سند کام ً
مرتبط و در دسترس پژوهشگران ،مبنای مطالعه قرار گرفته و بهصورت نظاممند
بررسي شد.
9
بهمنظور تحليل اسناد منتخب ،از راهبرد تحليل محتوای کيفي اولزايد ()1996
استفاده شد .اين روش از مناسبترين روشها برای بررسي و تحليل اسناد مکتوب
بهشمار ميرود که طي آن ،محتوا بهصورت نظاممند تحليل شده و مفاهيم مورد نظر از
اسناد مکتوب استخراج ميشود (واش و وارد .)201310،در اين مرحله ،منابع منتخب،
بهطور عميق مطالعه و بررسي شد .مراحل اين بررسي بر اساس روش مذکور ،به شرح
زير بوده است:
 .1تعيين مالکهای انتخاب متون و اسناد :مالک اصلي در انتخاب متون و اسناد،
عبارت بود از سودمندی منابع در پاسخگويي به مس له پژوهش و بهروز بودن
منابع؛
 .2گردآوری منابع و متون :در اين مرحله ،با توجه به مالکهای تعيين شده،
کتابها ،مقالهها و رسالهها گردآوری شد.
 .3مرور اوليه منابع :در اين مرحله ،عناوين و چکيدههای منابع مورد مطالعه قرار
گرفت و مرتبطترين منابع با مس له پژوهش ،گزينش شدند.
 .4شناسايي ويژگيهای موردنظر از طريق فيشبرداری؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .5مرحله پاياني ،شامل حذف دادههای مشابه ،تجميع دادهها و طبقهبندی آنها
مطابق با مس له پژوهش بود .همچنين اعتبار يافتهها با روش مرور همتا1بررسي و
تأييد شد.
پس از گردآوری اطالعات ،اسناد و مقالهها و شناسايي ويژگيهای موردنظر يک
پژوهش روايتي ،پژوهشگران با تلخيص و تحليل و استقرای اطالعات و استخراج
نکات و رويکردها ،با توجه به چارچوبهای شرح داده شده در بخشهای پيشين
مطالعه حاضر ،ظرفيتهای پژوهش روايتي در آموزش عالي را از بين متون و منابع
نامبرده ،استخراج کردند.
یافتههای پژوهش
با اينکه نگارش يک روايت مانند ديگر روشهای پژوهش کمي يا حتي کيفي ،طبق
قوانين غيرقابل انعطاف و سختي نيست ،بهصورت کلي برای انجام يک پژوهش
روايتي ،اصول و قواعد عمومي و غيررسمي وجود دارد .يافتههای اين پژوهش در
رابطه با شناسايي ظرفيتهای پژوهشي به کارگيری روش پژوهش روايتي در حوزه
مطالعات آموزش عالي ،در چهار رویكرد روایتی مناسب برای پژوهش در حوزه
آموزش عالی ،دسته بندی شد که در ادامه و به تفکيک رويکردهای چهارگانه ارائه
شده است.
 رویكرد اول :رویكرد روانشناختی
بعضي روانشناسان رويکردی را متمرکز بر روابط بين داستانهای زندگي فردی و
کيفيت زندگي آنها بهخصوص رشد رواني ـ اجتماعي توسعه دادهاند .اين پژوهشگران،
برای اطالعات بيشتر ،گاهي از آزمونهای رواني استفاده ميکنند؛ مثالً افراد با نمره
باالی بهزيستي و توجه به نسل آينده ،تمايل به روايت رستگاری دارند .يعني در
روايت خود ميپندارند که اتفاقات منفي ،پيامدهای سودمندی دارند .اما افراد با نمره
پايين بهزيستي و توجه به نسل آينده ،تمايل به روايت آلودگي دارند .يعني در روايت
خود مي پندارند که تجارب مثبت ،نتايج منفي در پي دارند .اينان معتقدند داستانهايي
که افراد ميگويند بر چگونگي زندگي آنها تأثير ميگذارد (اثرات تکويني روايتها.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. peer review
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کرسول ( )2012از مکآدمز 1نقل کرده است« :محتوای داستان زندگي ،هويت
شخص را مجسم ميکند که هر دو در اثر زمان تغيير ميکنند» .در همان منبع به
پژوهش طولي جوسلسون )1996(2اشاره شده است که نشان داد ،زنان همچنان که از
دهههای سني  30 ،20و  40سالگي گذر ميکنند ،داستانهای زندگيشان تغيير ميکند.
به نظر ميرسد در حوزه آموزش عالي ميتوان با توجه به رويکرد اول پژوهش
روايتي ،پژوهشهای عميقي در مورد جهانبيني و کيفيت زندگي فرهنگي ـ اجتماعي
افراد ذیربط و همچنين کيفيت تحصيلي (دانشجويان) و کيفيت شغلي (مدرسان و
کارمندان) اجرا کرد .ناگفته پيداست در اين زمينه ،اجرای پژوهشهای طولي و تبيين
چگونگي تغيير روايت زندگي دانشجويان در مقاطع مختلف و مدرسان با درجههای
علمي متفاوت ميتواند يکي از موضوعات پژوهشي باشد .از سويي ،بررسي چگونگي
روايت زندگي دانشجويان و تبيين پيشرفت تحصيلي ،پويايي ،خالقيت ،هويت و ديگر
مؤلفههای قابل بررسي بر اساس نوع روايتگری آنها ميتواند بهعنوان ديگر ظرفيت
پژوهشي اين رويکرد ،در نظر گرفته شود.
 رویكرد دوم :رویكرد نهادی_سازمانی
در اين رويکرد ،تأکيد بر «هويت کاری» 3است؛ به اين معنا که افراد در نهادها،
سازمانها ،استداللها و بافتهای فرهنگي داخلي ،خودهای متفاوتي ميسازند .اين
پژوهشگران ،به چگونگي داستانپردازی در چيستي ماهيت داستان توجه دارند و
متمرکز بر منابعي هستند که داستانسرا برای ساخت «خود قابل شناسايي» استفاده
کرده است .اين مطالعات ،اصوالً در زمينههای سازماني خاص مثل زندان ،دادگاه،
شوی تلويزيوني ،مراکز آموزشي ،آژانسهای خدمات انساني يا گروههای داوطلب
انجام ميشود و سنگ محک اصلي اين رويکرد «ضد خصوصيسازی» ،4تجارب
5
شخصي است.
بر اساس اين رويکرد ،در حوزه آموزش عالي در نظر گرفتن «خود»های متفاوت
افراد در بافت دانشگاهي و زندگي شخصي ،همچنين بررسي روايتهای متفاوت افراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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با «خود»های متفاوت ميتواند موضوع پژوهشي محسوب شود .همچنين نقش
سازمان ،نهاد و مرکز آموزشي در شکلگيری «هويت» سازماني افراد و تفاوت و
شباهت روايتها در سازمان واحد و مراکز متنوع ميتواند به ارتقای سطح کيفيت کار
سازماني و بهبود کيفيت و توانمندیهای هويت جمعي آن سازمان کمک کند.
 رویكرد سوم :رویكرد جامعهشناختی
رويکرد سوم نيز جامعهشناختي است .در اينجا هم چگونگي و چيستي داستان
مدنظر است .اما چگونگي و چيستي داستانسرايي (روايت) در يک مصاحبه جدی
درباره بافتار و ماهيت خاص يک جنبه خاص زندگي شخصي فرد انجام ميپذيرد؛ در
اين رويکرد ،توجه به چگونگي تبادل معاني در يک فعاليت زباني ،چگونگي قرار دادن
داستانها در تعامل بين پژوهشگر و روايتگر ،چگونگي ارتباط دادن تجربه شخصي
در گفتمانهای خاص مربوط به فرهنگ و تاريخ و چگونگي شکلدهي ،مقاومت و
انتقال اين گفتمانها در روايت خود ،تجارب و واقعيتهاست .نمونه اين مطالعه ،نظير
پژوهشگر النگلير ،)2001( 1است که چگونگي ايفای نقش زنان در ابراز خود و
مقاومتها در گفتمان پزشکي را وقتي که متوجه ميشوند مبتال به سرطان سينه
هستند ،بررسي کرده است.
به نظر ميرسد ،از مناسبترين موقعيتها برای استفاده از اين رويکرد در نظام
آموزش عالي ،بررسي چگونگي گفتمان و تبادل معاني در مصاحبههای پذيرش
دانشجو در مقاطع متفاوت است .همچنين در روند مصاحبههای استخدامي کارمندان
دانشگاهها ،جذب مدرس و هي ت علمي نيز اين رويکرد ميتواند نقش ايفا کند .از
سوی ديگر ،بررسي طولي اين چيستي و چرايي روايتها در مقايسه با ميزان کارآمدی
و نحوه اتخاذ راهبردهای کيفيتي در آينده تحصيلي_شغلي ميتواند به بهبود
سياستهای انتخابي سازمانهای آموزشي ياری رساند.
 رویكرد چهارم :رویكرد روایت و تفسیر درباره تجارب خاص فرهنگی
توسط خود فرد
2
خودمردمنگاری؛ در اين روش ،پژوهشگران لنز تحليل را به روی خود
برمي گردانند و به تعامالت خود با ديگران متمرکز ميشوند .بدين منظور به تفسير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Langellier
. Autoethnography

2
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روايتهای خود درباره تجارب خاص فرهنگيشان پرداخته يا زمينه به منصه ظهور
رساندن آن را فراهم ميآورند .گاهي با هم برای اين کار همکاری ميکنند .مردمنگاران
اغلب از اشکال جايگزين و متنوع نسبت به نوشتار استفاده ميکنند .مثل گزارشهای
اليه اليه يا تبديل به نمايش ،شعر و ...گاهي تفسير را به عهده بيننده ميگذارند .هدف
روايتهای خودمردمنگاری و بيشتر روايتهای اجرايي ،نمايش روايت است و نه
گفتن آن روايت.
هر دانشجو ،مدرس و کارمند سازمان آموزش عالي ميتواند با تمرکز بر تعامالت
خود با ديگران ،روايتهای خاص خود را درباره تجارب خاص مربوط به نظام
آموزشي ،تعامالت انساني ،نحوه آموزش و فرهنگ خاص نظام ذیربط ارائه دهد .اين
روايتها زمينه بسيار مناسبي برای بهبود کيفيت سطوح مختلف (فرهنگي ،اجتماعي،
آموزشي) جامعه آموزش عالي مربوطه است .همچنين روايتگر ميتواند در اين
جهت از گزارشهای اليهاليه و اشکال جايگزين نسبت به نوشتار برای طرح جامع و
بدون سانسور مطالب استفاده کند.
بر اساس يافتههای اين پژوهش و بر اساس مدل اوزييلدريم ،بايد هدف ،اعمال،
مقصود و نتيجه در روايت مشخص باشد .نخست پژوهشگر بايد درباره رويکرد
انتخابي و هدف پژوهش روايتي در اين بخش تصميمگيری کند .بر اساس موضوع
پژوهش ،هدف مشخص و رويکرد مورد استفاده معين ميشود .در رويکرد اول ،هدف
کشف و تبيين تأثيرگذاری مفاهيم روانشناختي در تجارب زندگي خواهد بود ،در
صورتي که در رويکرد دوم هدف ،کشف هويت فرد در جايگاههای مختلف اجتماعي
و سازماني او در خالل روايت است .در رويکرد سوم ،هدف بررسي تأثير و مؤلفههای
گفتمان و زبان و فرهنگ افراد در تعامالت بين فردی خواهد بود و در رويکرد چهارم،
هدف فرد تحليل و واکاوی خويشتن است که از طريق خودنگاری به تحليل تجارب
خاص خود در طول زندگياش (مثالً دوره تحصيلي کارشناسي) اقدام ميکند .بر پايه
اين هدفها اعمال پيچيده فرد مورد پژوهش در جهت هدف پژوهش بررسي ميشود.
ال
بر اساس اين رويکردها منابع کشف و بررسي اين اعمال ميتواند متفاوت باشد .مث ً
در رويکرد اول ،پژوهشگر از آزمونهای روانشناختي بهره ميبرد در صورتي که در
رويکرد سوم ،چگونگي گفتمان در موقعيتهای خاص با جزئيات بررسي ميشوند.
درنهايت بايد پيامد روايت شرح داده شده و شرايط رسيدن به وضعيت مطلوبتر
بررسي شود.
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به گفته کالندينين و کنلي ( )2000بايد چرايي انتخاب روش پژوهش روايي،
انتخاب افراد مناسب و اطالعات قابل استناد و بافت اجتماعي و درنهايت تحليل و
توالي منطقي داستان ،مشخص شده و تفاوت وضع کنوني روايتکننده و وضع
مطلوب او و راههای تغيير و بهبود شرح داده شوند .به عبارتي در ابتدای هر پژوهش
بايد شرح دقيقي از چرايي استفاده از پژوهش روايتي و همچنين انتخاب رويکرد
مطرح شود .بر اساس هدفهای پژوهش افراد مناسب برای شرکت در پژوهش
مشخص شوند و منابع مناسب کسب اطالعات در مورد هر فرد بر اساس رويکرد
انتخاب شده و هدفهای آن رويکرد انتخاب شوند .تحليل داستان و بازنويسي روايت
در يک توالي منطقي بر اساس تبيين هر رويکرد انجام خواهد گرفت .در آخر ،نقاط
عطف روايت يا تغيير جهت روايت با همکاری شرکتکننده ،مطرح و چگونگي تغيير
روايت در پژوهش شرح داده ميشود.
رامامورتي ( ،)2017در پاياننامه ارشد خود تجارب چهار فرد در آفريقای جنوبي
را روايت کرده است که چگونگي حرکت به سمت دستاوردهای تحصيلي خود را
برخالف موانع فرهنگي و اجتماعي ،شرح دادهاند .در اين پژوهش ،ترکيبي از
رويکردهای استخراج شده در اين مقاله استفاده شده است .شرح اينکه چگونه انگيزه
و روحيه اين افراد به مقابله با موانع منجر شده است ،نشانگر استفاده از رويکرد
روانشناختي  ،بررسي فرهنگ و موانع اجتماعي دسترسي و گذراندن آموزش عالي در
روايتهای اين افراد ،نشاندهنده استفاده از رويکرد جامعهشناختي و درنهايت تفسير
و روايت شخصي هر فرد درباره وضعيت فرهنگي و تحصيلي ،نشاندهنده استفاده از
رويکرد چهارم است .به عبارتي ،به نظر ميرسد ،بهرهگيری تلفيق رويکردهای معرفي
شده ،ميتواند در برخي پژوهشها کمککننده باشد.
در پژوهش گلزاری و عطاران ( ،)1395بهعنوان تنها نمونه پژوهش روايتي به زبان
فارسي ،روايتهای يک مدرس برای تبيين روش تدريس معکوس در آموزش عالي
بررسي شده است .اين پژوهش از رويکرد چهارم مطرح شده در اين مقاله بهره گرفته
و با توجه به روايتهای مدرس ،نقاط مثبت و منفي روش تدريس معکوس را مطرح
کرده است .رويکردهای ديگر پژوهش روايتي با وجود ظرفيتهای بسيار پژوهشي،
نهتنها در حوزههای آموزش عالي ،بلکه در ديگر حوزههای پژوهشي مورد استفاده
پژوهشگران قرار نگرفتهاند .اين موضوع ميتواند از چالشهای پيش رو در حوزه
پژوهشهای روايتي محسوب شود .استفاده از شيوههای نوين همواره چالشبرانگيز
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بوده است .اما با وجود مؤلفههای شناساننده در هريک از رويکردها و مشخص بودن
قالببندی پژوهش روايتي ،پژوهشگران آينده ميتوانند در طيف گسترده به پژوهش
روايتي بپردازند.
با وجود کاربردهای روش پژوهشي روايتي و مزايای اين روش ،نقدهايي نيز در
رابطه با اين روش مطرح شده است .به گفته اليس و بوچنر )2000( 1در صورتي که
رواندرمانگر راوی (روايتکننده) باشد و نه تحليلکننده يک روايت؛ هدف پژوهش،
درماني خواهد شد تا اينکه تحليلگری باشد .با توجه به اين عبارت ،به نظر ميرسد،
فرد روايتکننده در بافت روايت تأثيرگذار است .مثالً يک رواندرمانگر ،يک منتقد
سياسي يا يک دانشجو ميتواند بافت متفاوتي از روايت ارائه دهند .نقد ديگر اين
است که پژوهشگران اغلب ميگويند« ،اگر پژوهش روايتي معتبر بود ،»...در صورتي
که اتکينسون و دالمونت ،)2006( 2مطرح کردند که هيچيک از روشهای
انسانشناسي معتبرتر از ديگری نيستند .از سوی ديگر ،در بازنمايي معنای آنچه افراد
3
به تجارب شخصي زندگي خود دادهاند ،روايتگران به دنبال ارائه نظامي جهاني،
همگن4و خالي5از معاني هستند؛ در صورتي که بايد توجه داشت که هر فرد تجارب
را به نحوی بيهمتا تجربه ميکند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف معرفي ظرفيتهای پژوهشي بهکارگيری روش پژوهش
روايتي در حوزه مطالعات آموزش عالي انجام گرفت .نتيجه مرور منظم مستندات
نظری و پژوهشي ،موجب شناسايي و تشريح چهار رويکرد روايتي مناسب برای
پژوهش در حوزه آموزش عالي شد :شامل  -1رويکرد روانشناختي؛  -2رويکرد
جامعهشناختي؛  -3رويکرد روايت و تفسير درباره تجارب خاص فرهنگي توسط خود
فرد و  -4رويکرد نهادی ـ سازماني.
بررسيهای انجام گرفته ،نشان ميدهد با وجود بستر مناسب پژوهشهای روايتي،
پژوهشگران بهره اندکي از اين روش در حوزه آموزش عالي بردهاند و رويکرد غالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Ellis & Bochner
. Atkinson & Delamont
3
. globalised
4
. homogenised
5
. impoverished
2
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در پژوهشهای روايتي در حوزههای مختلف ،رويکرد خودنگاری است و ديگر
پتانسيلهای پژوهش روايتي ،کمتر در پژوهشها استفاده شدهاند .در پژوهشهای
آينده اميد ميرود با استفاده از رويکردهای متنوع پژوهش روايتي ،نتايج معرف،
کاربردی ،موثق و بهروز شدهای در حوزههای گوناگون بهخصوص آموزش عالي به
دست آيد.
پژوهش گلزاری و عطاران ( )1395از حيث بهره گرفتن از روايتهای يک
مدرس ،منحصربهفرد و ستودني است .از نظر تحليل يافتهها با بهرهگيری از
روايتهای مدرس ،هدف پژوهش بهخوبي محقق شده است و جنبههای مثبت ،منفي
و چالشهای روش تدريس معکوس بهخوبي در نتيجهگيری مورد بررسي قرار
گرفتهاند .اما اين پژوهش نيز مانند ديگر پژوهشهای روايتي ،از رويکرد چهارم مطرح
شده در اين مقاله پيروی کرده است و به نظر ميرسد پژوهشگران از ديگر
رويکردهای پژوهش روايتي بهره نبردهاند.
با اينکه پژوهشهای روايتي محدودی در زمينه آموزش عالي به انجام رسيده است
و پژوهشها بيشتر محدود به خودنگاری افراد بوده است ،به نظر ميرسد موضوعهای
پژوهشي مختلفي با توجه به رويکردهای معرفي شده در اين پژوهش ميتوانند اجرا
شوند .در رویكرد اول ،موضوعات تبيين چگونگي تغيير روايت زندگي دانشجويان در
سالهای تحصيلي ،مقاطع مختلف و همچنين بررسي روايتهای مدرسان در
درجههای علمي مختلف و در گذر زمان قابل تأمل است .در مورد رویكرد دوم،
مقايسه روايتهای دانشجويان در دانشکدهها و دانشگاههای متفاوت ،بررسي و تبيين
روايتهای افراد با توجه به هويت دانشگاهي و هويت شخصي آنها ،موضوعات مورد
پيشنهاد هستند .روايت چگونگي تبادل معاني در جلسههای مصاحبه پذيرش دانشجو
در مقاطع مختلف تحصيلي ،مصاحبه استخدام اعضای هي ت علمي و همچنين روايت
افراد از چگونگي گفتمانهای علمي ،اداری و بين فردی در فضای آموزش عالي ،در
رویكرد سوم قابليت پژوهشي دارند .در رویكرد چهارم ،بررسي روايت دانشجويان با
فرهنگهای متفاوت درباره بافت فرهنگي آنها و چگونگي تأثير فرهنگي بر تعامالت
آموزشي و غير آموزشي در دورههای آموزش عالي ميتوانند جزو پيشنهادهای
پژوهشي باشند.
بررسيهای پژوهشگران نشاندهنده آن است که اين روش در کشورمان مورد
کمتوجهي قرار گرفته است و در موارد بسيار نادر ،در کالسهای روش پژوهش
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دانشگاهي از آن مباحثي مطرح ميشود .همچنين در کتابهای روش پژوهش موجود،
مطرح و مورد استفاده در دانشگاههای کشور ،در موارد بسيار محدود نظير بازرگان
( )1397به اين روش اشاره شده است .جستجوی پژوهشگران نشان ميهد که معرفي
و استفاده از ظرفيت وسيع و شگرف اين روش بهعنوان يکي از مهمترين روشهای
خلق دانش ،در دانشگاههای ما تقريباً ناديده گرفته شده است .در حوزه آموزش عالي،
اندک نويسندگاني چون گلزاری و عطاران ( )1395و کرمي و همکاران ( ،)1396از
اين استفاده بهينه کردهاند و اميد ميرود اين مطالعه ،بتواند زمينه بازانديشي در
ظرفيتهای روش روايتي در نظام آموزشي و بهويژه نظام آموزش عالي را فراهم آورد.
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