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ی پژوهش روايتي، هاظرفيتگيری از بهره چكیده:
، اما منابع کندميراهبردی حياتي در علم فراهم 

اجرا و تدوين  جهتمحدودی برای کمک به افراد در 
 ه حاضر باوجود دارند. مقال های اين نوع مقالههايافته

 پژوهشژوهشي روش ی پهاظرفيتهدف معرفي 
 مطالعات آموزش عالي تدوين شده روايتي در حوزه

است. برای شناسايي و معرفي رويکردهای پژوهش 
روايتي در حوزه مطالعات آموزش عالي، از روش 

د ابتدا و پس از جستجوی اسنااسنادی استفاده شد. در 
 های علمي سيج، اريک، ابسکو، تيلور ومرتبط در پايگاه

ه مد، الزوير، در دامنفرانسيس، اسپرينگر، امرالد، پاب
 پس شد.سند بازيابي  22تعداد ، 2017تا  2000زماني 

ی سودمندی هامالکسند بر اساس  13از بررسي اوليه، 
رای تحليل قرار گرفت. بروز بودن، مبنای مطالعه و و به

د زايتحليل اين منابع، از راهبرد تحليل محتوای کيفي ال
ي چهار به شناسايي و معرف هايافتهشد.  ( استفاده1996)

 ژوهش در حوزه آموزشرويکرد روايتي مناسب برای پ
ويکرد ر -2شناختي؛ ويکرد روانر -1عالي شامل 

ه اررويکرد روايت و تفسير درب -3؛ شناختيجامعه
ويکرد ر -4تجارب خاص فرهنگي توسط خود فرد؛ و 

ا ت تالش شدهاين مقاله در . شد سازماني، منتجـ  نهادی
ی روش روايتي، هاظرفيتها و با توجه به محدوديت

گيری از اين روش در بهره جهتهای نويني در افق
 .شودمطالعات آموزش عالي معرفي 

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. 
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 مقدمه
کشف  دنبال به پژوهشگری کيفي، هاپژوهشهمچون ساير انواع  ي،ترواي پژوهش رد

معنا و ، يافتن روايتيحوادث و وقايع نيست. هدف پژوهشگر  بينيپيشيا  يروابط علّ
در اين  های انساني در تعامل با ديگران است. مانند هر پژوهش کيفي،تفسير تجربه

 به دنبال، پژوهشگر، سپس شودميو مس له آغاز  پرسشبا  ز فرايند مطالعهروش ني
، بلکه شودميآغاز ن ييي با چراتی پژوهش روايهاپرسش. رودمي هاپرسشپاسخ آن 

اين پژوهش بايد قالبي تفسيرگرانه داشته  پرسشر دنزين، . از نظشودميبا چگونه آغاز 
 ، به2014، 1دنزين) شودميآغاز  ،ای نوشته شود که با چگونهصورت گزارهباشد و به
ی زندگي هاداستانهای اخير، مفاهيم روايتي و در سال .(1395عطاران، نقل از 

. اين مفاهيم گيرندمياستفاده قرار  اجتماعي مورد در علوم رشدی حال درصورت به
، شناسيروانهای مختلف مثل ها و حوزهپژوهش، هانظريهجايگاه خود را در  تدريجبه

، برخي 2شناسي کوهنيان. در واژهاندشناسي و تاريخ يافتهدرماني، آموزش، جامعهروان
اين امر را ديگر که برخي  دانند. درصورتيمي «انقالب روايتي»اين تغيير تاريخي را 
 و 1986، 3برونر) کنندميتلقي  علوم اجتماعيدر  گرايياثباتتجلي افت پارادايم 

 (1998، 5ماشياک و زيلبر-؛ به نقل از ليبليش، توال1986، 4ساربين
های ما را با پرسش توانندميروايتي های تجربي، نوشته هایدر مقايسه با گزارش

های پردازیدرگير نظريه ،بدون تکيه بر شانس ؛تری روبرو کنندتر و انتزاعيوسيع
 آورندفراهم  اثرهای پوچ و بيتری درباره فرضيهگيری قوینتيجه ؛تعقيبي بيشتری کنند

)بايوميستر و  ندکنمياستقبال و استفاده  هاپژوهششناختي بيشتری در تنوع روشاز و 
تربيتي شکوفا شده است. اجتماعي و  امروزه مطالعه روايتي در علوم(. 1997، 6لری

ای، رويکردهای متنوع رشته يلي بينلی روايتي معاصر، ترکيبي از لنزهای تحهاپژوهش
 (2012 ،7)کرسول ی بديع هستندهاروشی سنتي پژوهش و هاروش، هارشته
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1. Denzin 
2. Kuhnian Terminology 
3. Bruner 
4. Sarbin 
5. Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 
6. Baumeister & Leary 
7. Creswell 



های روش پژوهش روایتی در حوزه مطالعات آموزش عالی ظرفیت 35  

 

 
 

 داشته جوامع بشری پيشرفت و ا بالندگيب نزديکي ارتباط همواره، آموزش عالي

 به اکنونهم کشورهايشان، و نيازهای مردم تأمين منظوربه جهان هایدانشگاه .است

خاص  اولويت در دانش بر مبتني اقتصاد و اشتغال دارند دانشجو ميليون هاده آموزش
 برای ،نيز توسعهدرحال کشورهای از بسياری. است گرفته قرار پيشرفته کشورهای

 در را آموزش عالي گسترش اجتماعي، به تقاضاهای نسبت سازگاری و پاسخگويي

با توجه به بافت اجتماعي (. 1384)آراسته،  اندداده قرار خود هایگذاریصدر سياست
، بررسي روايت هر فرد از نحوه رسدمي نظر به آموزش عاليو ارتباطي افراد دخيل در 

چه بيشتر شناخت هر در زمينه هاروايتو چگونگي اين  آموزش عالي نظامدرگيری با 
 تواندميو کشف و پيشبرد راهبردهای مناسب در اين حوزه  آموزش عاليماهيت نظام 

(، در حوزه تطبيق 2000، 1990، 1988، 1987) 1نينيکالندو کنلي  راهگشا باشد.
 کار دستورآموزشي سرشناس هستند. کار آنها يک  هایمطالعات روايتي برای هدف

. آنها همچنين از پيشگامان دهدميدر حوزه آموزشي به معلمان و مربيان معلمان ارائه 
آنها عبارت  رسدمي نظر بهو  بوده پژوهشيعنوان يک روش مطالعات روايتي به

 .(2012؛ 3وبستر و مرتوابه نقل از ) انددهرا ابداع کر 2روايتي پژوهش
فريقای جنوبي آچگونگي رسيدن افراد در  ،پژوهش روايتي با(، 2017) 4رامامورتي

عالي و همچنين، موانع و شرايط دستيابي افراد به سطوح  به سطوح مختلف آموزش
 در استفاده از مطالعات ظرفيت وجود با .ده استکرتحصيلي باالتر را بررسي 

 تسلط پارادايم به توجه با و هازمينه ديگر و علمي نخبگان شده انباشته تجربيات
 یهاروش با پژوهشگران اندک آشنايي و عالي آموزش یهاپژوهش در گرايياثبات

ضمن معرفي رويکردهای متداول اين شيوه  تا اندداشته نويسندگان سعي روايتي،
در دهند. به ديگر سخن،  شرح را آموزش عالي حوزه آن در مزايای از پژوهشي، برخي

 هایبررسي رويکرد بای پژوهش روايتي هاظرفيت تاسعي بر آن است  ،اين مقاله
 معرفي و بازنمايي شوند. ،مختلف در اين نوع پژوهش
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1. Connelly & Clandinin 
2. narrative inquiry 
3. Mertova & Webster 
4. Ramamoorthi 
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 مبانی نظری پژوهش
پژوهي، راهبردی پژوهشي است که به پژوهشگران اين امکان پژوهش روايتي يا روايي

، کندمياز زندگي خود روايت  کنندهمشارکتيي که هاداستانبخشد تا از طريق را مي
درکي عميق،  ضمن تالش برای کسبو  اقدام کنند او زيسته تجربهبه واکاوی در 

داری از آن يبندی و تفسير معن، به طبقهاوبافتاری و موقعيتي از رخدادهای زندگي 
پژوهش پژوهشگر به کمک (، 2000) 1کالندينين و کنلي زعمبه. دنياب دست دادهارخ

ی هاداستانخواهد که و از يک يا چند نفر مي کندميزندگي افراد را مطالعه  روايتي،
صورت روايت زندگي خود را بيان کنند. سپس، اين اطالعات توسط پژوهشگر به

های هنظر، پژوهشگر ديدگا شوند. در پايان روايت موردزماني بازگويي يا بازسازی مي
های زندگي خود در قالب روايت جمعي )مشترک( را با ديدگاه کنندهشرکتزندگي 
در ( 1396) معروفيو  سراجيي، کرم (.1393، آذر حبيبي)به نقل از  کندميتلفيق 
مطالعۀ تجربۀ افراد از  شيوه عنوانبهرا  ي(رواي پژوهش) پژوهيروايتشان، مطالعه
و  مستلزم همکاری مؤثر آن را وده ، معرفي کرکنندميروايت  که ييهاداستانطريق 
(، 1993) 2ارترک. آنها بر پايه نظرات دانندميکننده و مشارکت پژوهشگربين  مثبت

روايتي را در سه گام توصيف واقعه، شناسايي و  اجرای پژوهشمراحل اصلي 
 3ريسمننظرات  بر پايههمچنين  .دندکربندی استخراج معني و تفسير معني، طبقه

تحليل ساختاری، تحليل  شامل: تحليل موضوعي،چهار روش (، 2008)
که بر های پژوهش روايتي برای تحليل دادهرا  تحليل بصریو  گفتگويي/عملکردی

ها، ، مصاحبههاهای شخصي، دفترچۀ ايدهيادداشت هفترچد چونپايه ابزارها و فنوني 
 دند.کرمعرفي ، شودميگردآوری  های جلساتيادداشت

روش پژوهشي در  تواندميی کيفي، هاپژوهشديگر  برخالفپژوهش روايتي 
پژوهش در خود روايت انجام شود و يا از  دتوانميخود و از خود باشد. بدين معنا که 

ای در کار گفته يا نوشته، استنباط يا شنيده تواندميروايت بگيرد.  نش تروايت 
يک  -1: توانديمطبيعي( باشد. يک روايت ) واقعي ميداني، يک مصاحبه يا مکالمه

های خاص مثل رويارويي با واقعه خاص و شخصيت داستان موقعيتي کوتاه درباره
های يکي از جنبه داستان طوالني درباره -2؛ يک دوست يا رئيس يا پزشک باشد
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2. Karter 
3. Riessman 
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شاخص زندگي فردی مثل دوران مدرسه، دانشگاه، کار، ازدواج، طالق، تولد فرزند، 
روايتي از  -3؛ آمادگي برای جنگ يا حرکت اجتماعي باشديک بيماری، يک تروما يا 

به را کلي روايت  طوربه( 1990)شانک زندگي يک فرد از تولد تا زمان حاضر باشد. 
، کليساها و ... هاهرسی رسمي که ما از مدهاداستان -1 :استکرده ر يپنج صورت تصو

ی هاداستان -3 ؛اندشدهع شده که توسط افراد ابدای ساختههاداستان -2؛ آموزيممي
دوم، يعني  ی دستهاداستان -4؛ اول که تجارب شخصي افراد هستند دست

 ی معمولهاداستان -5دارند و  ياد بهاند و اولي که ديگران شنيده ی دستهاداستان
؛ به نقل از اکينسانيا و 1990شانک، ) اندگرفته سرچشمهفرهنگ که از محيط و فرهنگ 

آنها، يعني تجارب  دسته سوم، از روايت(. در پژوهش حاضر، منظور 2014، 1باخ
 .استشخصي افراد 

تقسيم چهار گام کلي  را به روند پژوهش روايتي( 2000کالندينين و کنلي )
 پرسشتشخيص اينکه پژوهش روايتي بهترين تناسب را با مس له يا  -1اند: کرده

و تجارب يک زندگي  هاداستانی روايتي برای ثبت جزئيات هاپژوهشپژوهشي دارد. 
انتخاب  -2؛ شودميهای تعدادی محدودی از افراد، بهترين روش محسوب يا زندگي

يک يا چند فرد که داستان يا تجارب زندگي برای بازگو کردن دارند و گذراندن زمان 
ثل خاطرات، ی آنها از منابع متفاوت مهاداستانآوری گردبرای  قابل توجه

ها، خاطرات اعضای خانواده، مستندات رسمي و غيررسمي، ها، نامهنوشتهدست
سنجي همه اين منابع، از صحت پس پژوهشگرهای خاطرات و غيره. ها و جعبهعکس

آوری اطالعات درباره بافت و گرد -3کند؛ اقدام ميبه ثبت تجارب زندگي فرد 
شغل ) شخصيهای ی فرد را بين تجربههاداستانروايتي  پژوهشگر. هاداستانمحتوی 

زمان و مکان(، بررسي ) هاآن تاريخي بافتراديکال يا اخالقي( و ) فرهنگو خانه(، 
به چارچوبي  2روايت بازگردانيو  کنندهشرکتی هاداستانتحليل  -4؛ دکنمي
های کلي از را در دسته هاداستانروايت، فرايندی است که در آن  بازگرداني دار؛يمعن

آوری داستان و تحليل ها شامل گرد. اين چارچوبکندميها بازسازماندهي چارچوب
است و  )زمان، مکان، صحنه و موقعيت( آن برای استخراج عنصر کليدی داستان

عناصر در يک توالي زماني منطقي انجام  دادن قرار ،بازنويسي داستان ،درنهايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Akinsanya & Bach 
2. restory 
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کردن فعاالنه آنها در پژوهش.  و درگير کنندگانشرکتهمکاری با  -5؛ گيردمي
و  پژوهشگربايد روابط مذاکراتي و انتقال بين  ،آوری داستانبا گرد زمانهم

در رابطه با داستان،  کنندگانشرکتهای مفيد برای صورت گيرد و راه کنندهشرکت
فرد مورد  و پژوهشگرروايتي بايد بستری مناسب برای رابطه  پژوهش. شناسايي شود

توجهي به کمممکن است در داستان، . و همچنين يادگيری و تغيير آنها باشد پژوهش
به نقل ) کلي تغيير دهدنقاط عطف يا لحظات شهودی، روند داستان را بهاين مورد،  

 (.2013کرسول، از 
برای ارائه پژوهش روايتي معرفي کرده است. در اين  يمدل (2009) 1ريمييلدياوز

عامل(، به تجربه زندگي فرد، فرم روايتي  6های مختلف )هدف و بخش ،مدل
ساختار روايت و زبان ارزيابي روايت بايد مشخص عناصر  :2هدف -1: بخشندمي

در  گزارهاز کل روايت که شامل يک يا دو  ایخالصه :3عامل اول، چکيده -2 ؛شوند
و با اينکه ضروری  دهدمي. اين خالصه يک ديد کلي از روايت شودميابتدای روايت 

 -3؛ از کل روايت برای مخاطب، بسيار سازنده است کلي نگاهنيست، در ايجاد يک 
درباره زمان، مکان،  کندرا فراهم مي اين عامل اطالعاتي :4گيریعامل دوم، جهت

عامل  -4؛ شودميهای آنها يا موقعيتي که داستان در آن طي ها و فعاليتشخصيت
 اتفاقدر روايت  آنچهاز کند آگاه مييي که مخاطب را هاگزاره :5سوم، اعمال پيچيده

 -5؛ کنندمينکاتي هستند که جزئيات داستان را مشخص  هاگزاره. اين است افتاده
 اين عامل به مخاطبان درباره چگونگي حل، نهايت و مقصود :6عامل چهارم، مقصود

به وجوه هيجاني روايت  :7عامل پنجم، ارزيابي -6؛ دهدميل پيچيده اطالعات ااعم
 . اين بخشدهدميو همچنين دليل ارزشمندی روايت داستان را شرح  دادهشکل 

احساس کننده از مرحله ارزيابي برای شرح چگونگي اگر روايتجالب خواهد بود 
رآمد در دی پسهاگزاره :8درآمدعامل ششم، پس -7خود در زمان روايت بپردازد؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Özyıldırım 
2. goal 
3. abstract 
4. orientation 
5. Complicating action 
6. Resolution 
7. Evaluation 
8. coda 
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دهنده پايان روايت هستند. گاهي پلي بين فاصله و نشان گيرندميروايت قرار آخر
از روايت. اين بخش، نکات  ایوضع موجود و وضع مطلوب هستند و گاهي خالصه

که اين روايت  دهدميپاسخ  پرسش. به عبارتي به اين گيردميبر درآموزنده روايت را 
 .دارد تأثيرحال  از زمان گذشته، چگونه بر زمان

ی روايتي پنج رويکرد مختلف را مطرح هاپژوهش( برای انجام 2010) 1سوزان 
که مبتني بر رشد و توسعه رواني، هيجانات،  شناختيروان رويکرد -1 کرده است:

محور که تمرکز بر هويت رويکرد -2 ؛ی ذهني افراد استهاگزارهادراکات و تفاوت 
 -3؛ مختلف اعم از دانشگاه، محل کار، خانه و ... داردهای هويت فرد در جايگاه

آن در  تأثيرهای زباني افراد و فرهنگي که بر نحوه فعاليت-شناختيرويکرد جامعه
شناختي که مربوط به قواعد رويکرد روايت قوم -4؛ تمرکز دارد فردی بينتعامالت 

خودنگاری که  -5هاست و فرهنگي، سناهای قومي، تاريخ زندگي اقوام و جمعيت
گذارد و تجارب خود مي فردی بيننويسنده لنزهای تحليلي بر خود و تعامالت 

 .کندميزندگي خود را تحليل و تفسير 
 

 روش
آموزش ی پژوهش روايتي در هاظرفيتو  هاروشدر اين پژوهش، برای استخراج 

(، فرايند پژوهش 2012) لی کيفي پژوهش کرسوهاروشگيری از کتاب با بهره عالي
، روايت در 3، روايت2های پژوهش روايتي. با جستجوی عبارتشدروايتي بررسي 

های روايتي مورد و گزارش هامقاله ،آموزش عاليپژوهش روايتي در  و 4عالي آموزش
کيفي  ، مزايا و نقدهای وارد بر پژوهشهاروشبررسي قرار گرفت. در اين پژوهش 

 است.نظر قرار گرفته مد
استفاده شده  پژوهش اسنادیاز روش  ،بنا به ماهيت پژوهش ،در اين مطالعه

 هایيدواژهکلبرای شناسايي و استخراج منابع و مراجع مربوط،  ،است. در اين قسمت
، آموزش عالي، پژوهش روايتي در آموزش عاليروايت، روايت در  ،پژوهش روايتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Susan 
2. Narrative Inquiry 
3. Narration 
4. Narration in higher education 
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، تيلور و 3، ابسکو2، اريک1های علمي سيجپايگاهر دهای روايتي و گزارش هامقاله
  2017تا  2000، در بازه زماني 8، الزوير7مد، پاب6، امرالد5، اسپرينگر4فرانسيس
سند کاماًل  13 از بررسي اوليه، پسکه  شدسند  22و منتج به بازيابي شد جستجو 

ند منظام صورتبهدسترس پژوهشگران، مبنای مطالعه قرار گرفته و  مرتبط و در
 .شدبررسي 

( 1996) 9دياولزا يفيک یمحتوا ليراهبرد تحلاز منظور تحليل اسناد منتخب، به
برای بررسي و تحليل اسناد مکتوب  هاروش ترينمناسباين روش از . شداستفاده 

نظر از  و مفاهيم مورد شدهمند تحليل صورت نظامکه طي آن، محتوا به رودميشمار به
منابع منتخب،  ،در اين مرحله (.2013، 10)واش و وارد شودمياسناد مکتوب استخراج 

به شرح  ،. مراحل اين بررسي بر اساس روش مذکورشدعميق مطالعه و بررسي  طوربه
 زير بوده است:

 ،ن و اسنادی انتخاب متون و اسناد: مالک اصلي در انتخاب متوهامالکتعيين . 1
روز بودن عبارت بود از سودمندی منابع در پاسخگويي به مس له پژوهش و به

 منابع؛

شده،  ی تعيينهامالکگردآوری منابع و متون: در اين مرحله، با توجه به . 2
 گردآوری شد. هارسالهو  هاها، مقالهباکت

ر قرا طالعهمهای منابع مورد عناوين و چکيده ،مرور اوليه منابع: در اين مرحله. 3
 ترين منابع با مس له پژوهش، گزينش شدند.گرفت و مرتبط

 برداری؛های موردنظر از طريق فيششناسايي ويژگي. 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. SAGE 
2. ERICH 
3. EBSCO 
4. Taylor & Francis 
5. Springer 
6. Emerald 
7. PubMed 
8. ELSEVIER 
9. Altheide’s ‘Process of Document Analysis’ 
10. Wach & Ward 
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بندی آنها ها و طبقههای مشابه، تجميع دادهشامل حذف داده ،مرحله پاياني. 5
بررسي و  1با روش مرور همتا هايافتههمچنين اعتبار  مطابق با مس له پژوهش بود.

 .شد ييدتأ

 های موردنظر يکو شناسايي ويژگي هاآوری اطالعات، اسناد و مقالهگردپس از 
اج پژوهش روايتي، پژوهشگران با تلخيص و تحليل و استقرای اطالعات و استخر

های پيشين های شرح داده شده در بخشنکات و رويکردها، با توجه به چارچوب
 و منابع لي را از بين متونی پژوهش روايتي در آموزش عاهاظرفيتمطالعه حاضر، 

 استخراج کردند. برده،نام
 

 ی پژوهشهایافته
، طبق ی پژوهش کمي يا حتي کيفيهاروشبا اينکه نگارش يک روايت مانند ديگر 

صورت کلي برای انجام يک پژوهش قوانين غيرقابل انعطاف و سختي نيست، به
ی اين پژوهش در هايافتهروايتي، اصول و قواعد عمومي و غيررسمي وجود دارد. 

وزه حروايتي در  پژوهشکارگيری روش  ی پژوهشي بههاظرفيترابطه با شناسايي 
 در چهار رویكرد روایتی مناسب برای پژوهش در حوزه، آموزش عاليمطالعات 

 رائهابندی شد که در ادامه و به تفکيک رويکردهای چهارگانه ، دستهآموزش عالی
 شده است.

  :شناختیرویكرد روانرویكرد اول 
ی زندگي فردی و هاداستانشناسان رويکردی را متمرکز بر روابط بين بعضي روان 

 ،اند. اين پژوهشگراناجتماعي توسعه دادهـ  رشد رواني خصوصبهکيفيت زندگي آنها 
 افراد با نمره مثالً ؛کنندميهای رواني استفاده برای اطالعات بيشتر، گاهي از آزمون

بهزيستي و توجه به نسل آينده، تمايل به روايت رستگاری دارند. يعني در باالی 
 که اتفاقات منفي، پيامدهای سودمندی دارند. اما افراد با نمره پندارندروايت خود مي

دارند. يعني در روايت  آلودگي روايتآينده، تمايل به  پايين بهزيستي و توجه به نسل
يي هاداستانپندارند که تجارب مثبت، نتايج منفي در پي دارند. اينان معتقدند خود مي

 (.2هاروايت)اثرات تکويني  گذاردمي تأثيرآنها  گويند بر چگونگي زندگيکه افراد مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. peer review 
2. The formative effect of narrative 
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محتوای داستان زندگي، هويت »: نقل کرده است 1مزآدمک از (2012) کرسول

در همان منبع به  .«کنندميکه هر دو در اثر زمان تغيير  کندميشخص را مجسم 
نشان داد، زنان همچنان که از  که است شده( اشاره 1996) 2جوسلسونطولي  پژوهش

 .کندميشان تغيير ی زندگيهاداستان، کنندميسالگي گذر  40و  30، 20های سني دهه
د اول پژوهش با توجه به رويکر توانمي آموزش عاليدر حوزه  رسدمي نظر به

جتماعي اـ  بيني و کيفيت زندگي فرهنگيی عميقي در مورد جهانهاپژوهشروايتي، 
 ون ا)مدرس )دانشجويان( و کيفيت شغلي ربط و همچنين کيفيت تحصيليافراد ذی

يين طولي و تب هایاجرای پژوهش. ناگفته پيداست در اين زمينه، اجرا کردکارمندان( 
های درجه بان اچگونگي تغيير روايت زندگي دانشجويان در مقاطع مختلف و مدرس

ي چگونگي بررس سويي،يکي از موضوعات پژوهشي باشد. از  تواندمي متفاوتعلمي 
ر ديگ وروايت زندگي دانشجويان و تبيين پيشرفت تحصيلي، پويايي، خالقيت، هويت 

يت عنوان ديگر ظرفبه تواندميگری آنها س نوع روايتهای قابل بررسي بر اسامؤلفه
 نظر گرفته شود. در ،پژوهشي اين رويکرد

  سازمانی_نهادی: رویكرد دومرویكرد 

که افراد در نهادها،  به اين معنا ؛است «3هويت کاری»بر  تأکيد ،در اين رويکرد
سازند. اين مي های فرهنگي داخلي، خودهای متفاوتيها و بافتها، استداللسازمان

پردازی در چيستي ماهيت داستان توجه دارند و به چگونگي داستان ،پژوهشگران
استفاده  «شناسايي خود قابل»سرا برای ساخت متمرکز بر منابعي هستند که داستان

های سازماني خاص مثل زندان، دادگاه، در زمينه اصوالً ،کرده است. اين مطالعات
های داوطلب های خدمات انساني يا گروهموزشي، آژانسشوی تلويزيوني، مراکز آ

تجارب  ،«4سازیضد خصوصي»و سنگ محک اصلي اين رويکرد  شودميانجام 
 .5شخصي است

های متفاوت «خود»نظر گرفتن  در آموزش عاليبر اساس اين رويکرد، در حوزه 
ی متفاوت افراد هاروايتافراد در بافت دانشگاهي و زندگي شخصي، همچنين بررسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. McAdems 
2. Josselson 
3. Identity work 
4. De-privatization 
5. The selves we live by 
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موضوع پژوهشي محسوب شود. همچنين نقش  تواندميهای متفاوت «خود»با 
سازماني افراد و تفاوت و  «هويت»گيری سازمان، نهاد و مرکز آموزشي در شکل

سطح کيفيت کار  یبه ارتقا تواندميدر سازمان واحد و مراکز متنوع  هاروايتشباهت 
 کند.های هويت جمعي آن سازمان کمک یدنسازماني و بهبود کيفيت و توانم

 شناختیرویكرد سوم: رویكرد جامعه 
هم چگونگي و چيستي داستان  اينجاشناختي است. در رويکرد سوم نيز جامعه

سرايي )روايت( در يک مصاحبه جدی مدنظر است. اما چگونگي و چيستي داستان
در  پذيرد؛انجام مي خاص يک جنبه خاص زندگي شخصي فرد و ماهيت درباره بافتار
معاني در يک فعاليت زباني، چگونگي قرار دادن تبادل توجه به چگونگي  ،اين رويکرد

گر، چگونگي ارتباط دادن تجربه شخصي و روايت پژوهشگردر تعامل بين  هاداستان
دهي، مقاومت و های خاص مربوط به فرهنگ و تاريخ و چگونگي شکلدر گفتمان

نمونه اين مطالعه، نظير  .ستهاها در روايت خود، تجارب و واقعيتانتقال اين گفتمان
چگونگي ايفای نقش زنان در ابراز خود و است که (، 2001) 1يرلالنگ پژوهشگر

شوند مبتال به سرطان سينه متوجه ميکه وقتي را ها در گفتمان پزشکي مقاومت
 .است بررسي کرده، هستند

 نظامرويکرد در  استفاده از اين ها برایموقعيت ترينمناسب، از رسدمي به نظر
های پذيرش معاني در مصاحبهتبادل ، بررسي چگونگي گفتمان و آموزش عالي

 ندانهای استخدامي کارمهمچنين در روند مصاحبه دانشجو در مقاطع متفاوت است.
 نقش ايفا کند. از تواندميعلمي نيز اين رويکرد  ت هيها، جذب مدرس و دانشگاه

دی ان کارآمدر مقايسه با ميز هاروايتبررسي طولي اين چيستي و چرايي  سوی ديگر،
به بهبود  تواندميشغلي _اتخاذ راهبردهای کيفيتي در آينده تحصيلي و نحوه
 ياری رساند.های آموزشي های انتخابي سازمانسياست
  تجارب خاص فرهنگی رویكرد چهارم: رویكرد روایت و تفسیر درباره

 توسط خود فرد
لنز تحليل را به روی خود  پژوهشگران ،در اين روش؛ 2نگاریخودمردم 
به تفسير  منظور بدين شوند.گردانند و به تعامالت خود با ديگران متمرکز ميبرمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Langellier 
2. Autoethnography 
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ظهور  شان پرداخته يا زمينه به منصهخاص فرهنگي ی خود درباره تجاربهاروايت

نگاران . مردمکنندمي گاهي با هم برای اين کار همکاریند. آوررساندن آن را فراهم مي
 هایگزارش. مثل کنندمياغلب از اشکال جايگزين و متنوع نسبت به نوشتار استفاده 

گذارند. هدف اليه يا تبديل به نمايش، شعر و... گاهي تفسير را به عهده بيننده مياليه
ی اجرايي، نمايش روايت است و نه هاروايت بيشترنگاری و خودمردمی هاروايت

 .گفتن آن روايت

بر تعامالت  تمرکزبا  تواندمي آموزش عاليهر دانشجو، مدرس و کارمند سازمان 
 منظاتجارب خاص مربوط به  ی خاص خود را دربارههاروايتخود با ديگران، 

ن د. ايربط ارائه دهذی نظامآموزشي، تعامالت انساني، نحوه آموزش و فرهنگ خاص 
 جتماعي،افرهنگي، ) بسيار مناسبي برای بهبود کيفيت سطوح مختلف زمينه هاروايت

در اين  تواندميگر مربوطه است. همچنين روايت آموزش عاليآموزشي( جامعه 
رح جامع و جايگزين نسبت به نوشتار برای طاليه و اشکال اليه هایگزارشاز  جهت

 بدون سانسور مطالب استفاده کند.
اعمال،  ، بايد هدف،مدل اوزييلدريم اساس بری اين پژوهش و هايافتهبر اساس 

بايد درباره رويکرد  پژوهشگر نخست مقصود و نتيجه در روايت مشخص باشد.
وضوع مبر اساس . کندگيری تصميمانتخابي و هدف پژوهش روايتي در اين بخش 

ل، هدف در رويکرد او. شودميهدف مشخص و رويکرد مورد استفاده معين  ،پژوهش
هد بود، در در تجارب زندگي خوا شناختيروانمفاهيم  تأثيرگذاریکشف و تبيين 

ي های مختلف اجتماعکه در رويکرد دوم هدف، کشف هويت فرد در جايگاه صورتي
 هایلفهمؤو  تأثير. در رويکرد سوم، هدف بررسي استو سازماني او در خالل روايت 

ارم، کرد چهخواهد بود و در روي فردی بينگفتمان و زبان و فرهنگ افراد در تعامالت 
رب هدف فرد تحليل و واکاوی خويشتن است که از طريق خودنگاری به تحليل تجا

 هپاي بر. کنداقدام مي( دوره تحصيلي کارشناسي مثالًاش )خاص خود در طول زندگي
. دشوميهدف پژوهش بررسي  جهتدر  پژوهشاعمال پيچيده فرد مورد  هااين هدف

 ثالً ممتفاوت باشد.  تواندميبر اساس اين رويکردها منابع کشف و بررسي اين اعمال 
در  هک صورتيبرد در شناختي بهره ميهای رواناز آزمون پژوهشگر ،در رويکرد اول

. ندشوميهای خاص با جزئيات بررسي رويکرد سوم، چگونگي گفتمان در موقعيت
تر مطلوب وضعيتو شرايط رسيدن به  شده بايد پيامد روايت شرح داده درنهايت
 .شودبررسي 
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ي، رواي پژوهشچرايي انتخاب روش  دباي (2000) گفته کالندينين و کنلي به 
و  حليلت درنهايتاستناد و بافت اجتماعي و  انتخاب افراد مناسب و اطالعات قابل

کننده و وضع و تفاوت وضع کنوني روايت همشخص شد ،توالي منطقي داستان
ش تدای هر پژوهبه عبارتي در اب. شوند دادهتغيير و بهبود شرح  هایراهمطلوب او و 

کرد انتخاب روي همچنينبايد شرح دقيقي از چرايي استفاده از پژوهش روايتي و 
پژوهش افراد مناسب برای شرکت در پژوهش  هایمطرح شود. بر اساس هدف

مشخص شوند و منابع مناسب کسب اطالعات در مورد هر فرد بر اساس رويکرد 
يت روا آن رويکرد انتخاب شوند. تحليل داستان و بازنويسي هایانتخاب شده و هدف

اط نق ،کرد انجام خواهد گرفت. در آخردر يک توالي منطقي بر اساس تبيين هر روي
گي تغيير و چگونمطرح  ،کنندهشرکتعطف روايت يا تغيير جهت روايت با همکاری 

 .شودمي شرح دادهروايت در پژوهش 
 فريقای جنوبيارشد خود تجارب چهار فرد در آ نامهپايان، در (2017رامامورتي )

دستاوردهای تحصيلي خود را  سمت بهکرده است که چگونگي حرکت روايت  را
ز اند. در اين پژوهش، ترکيبي اموانع فرهنگي و اجتماعي، شرح داده برخالف

گيزه ه انرويکردهای استخراج شده در اين مقاله استفاده شده است. شرح اينکه چگون
يکرد ز رواو روحيه اين افراد به مقابله با موانع منجر شده است، نشانگر استفاده 

در  ش عاليآموز، بررسي فرهنگ و موانع اجتماعي دسترسي و گذراندن يشناختروان
فسير ت درنهايتشناختي و دهنده استفاده از رويکرد جامعهی اين افراد، نشانهاروايت

از  استفاده دهنده، نشانتحصيلي وو روايت شخصي هر فرد درباره وضعيت فرهنگي 
ي ردهای معرفگيری تلفيق رويکبهره ،رسدمي به نظررويکرد چهارم است. به عبارتي، 

 کننده باشد.کمک هاپژوهشدر برخي  تواندميشده، 
به زبان  پژوهش روايتي تنها نمونه عنوانبه ،(1395) گلزاری و عطاراندر پژوهش 

 آموزش عاليی يک مدرس برای تبيين روش تدريس معکوس در هاروايت ،فارسي
شده در اين مقاله بهره گرفته  چهارم مطرح داين پژوهش از رويکر. بررسي شده است

ی مدرس، نقاط مثبت و منفي روش تدريس معکوس را مطرح هاروايتو با توجه به 
ی بسيار پژوهشي، هاظرفيترويکردهای ديگر پژوهش روايتي با وجود کرده است. 

مورد استفاده های پژوهشي ، بلکه در ديگر حوزهآموزش عاليهای در حوزه تنهانه
رو در حوزه  های پيشاز چالش تواندمياند. اين موضوع قرار نگرفتهپژوهشگران 

برانگيز های نوين همواره چالشی روايتي محسوب شود. استفاده از شيوههاپژوهش
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شناساننده در هريک از رويکردها و مشخص بودن  هایمؤلفه. اما با وجود است بوده
 پژوهشدر طيف گسترده به  توانندميپژوهشگران آينده  بندی پژوهش روايتي،قالب

 روايتي بپردازند.
با وجود کاربردهای روش پژوهشي روايتي و مزايای اين روش، نقدهايي نيز در 

که  صورتي ( در2000) 1اليس و بوچنربه گفته رابطه با اين روش مطرح شده است. 
 ،هدف پژوهش کننده يک روايت؛کننده( باشد و نه تحليلاوی )روايتدرمانگر رروان

، رسدمي به نظربا توجه به اين عبارت، گری باشد. درماني خواهد شد تا اينکه تحليل
درمانگر، يک منتقد يک روان مثالًاست.  تأثيرگذاردر بافت روايت  کنندهفرد روايت

نقد ديگر اين  د.نبافت متفاوتي از روايت ارائه ده تواندميسياسي يا يک دانشجو 
 صورتي ، در«اگر پژوهش روايتي معتبر بود...»گويند، است که پژوهشگران اغلب مي

ی هاروشيک از (، مطرح کردند که هيچ2006) 2که اتکينسون و دالمونت
ديگر، در بازنمايي معنای آنچه افراد  سویاز  شناسي معتبرتر از ديگری نيستند.انسان

، 3جهاني نظاميگران به دنبال ارائه اند، روايتدهبه تجارب شخصي زندگي خود دا
که بايد توجه داشت که هر فرد تجارب  صورتي از معاني هستند؛ در 5خاليو  4همگن

 .کندميهمتا تجربه بي نحوی بهرا 
 

 گیرینتیجهبحث و 
 پژوهشروش  یکارگيری پژوهشي بههاظرفيت معرفيپژوهش حاضر، با هدف 
دات نتيجه مرور منظم مستن. گرفتانجام  آموزش عاليروايتي در حوزه مطالعات 

چهار رويکرد روايتي مناسب برای  حيشرتو  شناسايي موجب نظری و پژوهشي،
 رويکرد -2 ؛شناختيرويکرد روان -1شد: شامل  آموزش عاليپژوهش در حوزه 

وسط خود خاص فرهنگي تتجارب رويکرد روايت و تفسير درباره  -3؛ شناختيجامعه
 سازماني.ـ  رويکرد نهادی -4و  فرد

ی روايتي، هاپژوهشبا وجود بستر مناسب  دهدنشان مي، گرفته های انجامبررسي
اند و رويکرد غالب برده آموزش عالياز اين روش در حوزه  اندکيپژوهشگران بهره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ellis & Bochner 
2. Atkinson & Delamont 
3. globalised 
4. homogenised 
5. impoverished 
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است و ديگر ، رويکرد خودنگاری های مختلفی روايتي در حوزههاپژوهشدر 
ی هاپژوهش. در اندشدهاستفاده  هاپژوهشهای پژوهش روايتي، کمتر در پتانسيل

با استفاده از رويکردهای متنوع پژوهش روايتي، نتايج معرف،  رودميآينده اميد 
 به آموزش عاليخصوص های گوناگون بهدر حوزه ایشده روزبهکاربردی، موثق و 

 آيد. دست
ی يک هاروايت( از حيث بهره گرفتن از 1395) عطارانپژوهش گلزاری و 

گيری از با بهره هايافتهاز نظر تحليل  .و ستودني است فردمنحصربه ،مدرس
في های مثبت، مناست و جنبه محقق شدهخوبي ی مدرس، هدف پژوهش بههاروايت

گيری مورد بررسي قرار خوبي در نتيجههای روش تدريس معکوس بهو چالش
 مطرح د چهارماز رويکر ،ی روايتيهاپژوهشاند. اما اين پژوهش نيز مانند ديگر هگرفت

گر پژوهشگران از دي رسدميده در اين مقاله پيروی کرده است و به نظر ش
 اند.رويکردهای پژوهش روايتي بهره نبرده

سيده است ربه انجام  آموزش عاليروايتي محدودی در زمينه  هایپژوهشبا اينکه 
های موضوع رسدمي به نظرمحدود به خودنگاری افراد بوده است،  بيشتر هاپژوهشو 

 اجرا توانندميپژوهشي مختلفي با توجه به رويکردهای معرفي شده در اين پژوهش 
 يان درتبيين چگونگي تغيير روايت زندگي دانشجو، موضوعات اول دیكرور. در شوند
ن در امدرسی هاروايتهمچنين بررسي مقاطع مختلف و های تحصيلي، سال

 ،رویكرد دوماست. در مورد  تأملدر گذر زمان قابل و  های علمي مختلفدرجه
ين ي و تبي، بررسهای متفاوتها و دانشگاهی دانشجويان در دانشکدههاروايتمقايسه 
 ت موردموضوعا ،ی افراد با توجه به هويت دانشگاهي و هويت شخصي آنهاهاروايت

دانشجو  شمصاحبه پذير هایدر جلسهچگونگي تبادل معاني روايت پيشنهاد هستند. 
يت و همچنين روا علمي تحصيلي، مصاحبه استخدام اعضای هي ت مقاطع مختلف در

، در آموزش عاليدر فضای  فردی بينهای علمي، اداری و افراد از چگونگي گفتمان
 ويان بابررسي روايت دانشج چهارم، درویكردر  قابليت پژوهشي دارند. سوم درویكر
ت عامالفرهنگي بر ت تأثيرهای متفاوت درباره بافت فرهنگي آنها و چگونگي فرهنگ

 ادهایپيشنهجزو  توانندمي آموزش عاليی هادر دوره آموزشي غيرآموزشي و 
 پژوهشي باشند.

که اين روش در کشورمان مورد دهنده آن است های پژوهشگران نشانبررسي
 پژوهشهای روش ، در کالسگرفته است و در موارد بسيار نادرتوجهي قرار کم
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موجود،  پژوهش شهای رو. همچنين در کتابشودميمباحثي مطرح  دانشگاهي از آن

بازرگان  نظير موارد بسيار محدودهای کشور، در مطرح و مورد استفاده در دانشگاه
معرفي  که هدمينشان  پژوهشگرانشده است. جستجوی  اشارهاين روش  به( 1397)
ی هاروشترين يکي از مهم عنوانبهاستفاده از ظرفيت وسيع و شگرف اين روش  و

در حوزه آموزش عالي،  ما تقريباً ناديده گرفته شده است.های خلق دانش، در دانشگاه
 از(، 1396) همکاراني و کرم  و (1395) عطارانگلزاری و  چوناندک نويسندگاني 
اين مطالعه، بتواند زمينه بازانديشي در  رودمياند و اميد هدکراين استفاده بهينه 

 نظام آموزش عالي را فراهم آورد. ويژهبهروايتي در نظام آموزشي و  ی روشهاظرفيت
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