
 

 

 
 

 
 روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت: 
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 چکیده 
ما  گرفت  راز  شکل  زارا   امع  مدر  در در سراسر   وز  مد   استقدیمی  روایت د شی

 تررین از نروین  روایری  تحقیرق  وزهحر   روز   نمود یافت  است. در عرین حرال   ای ای رایان بازی تا
 یایرن مقالر  بر  بررسر    باشرد.  می در حال تحول ب  سرعت رورویکرد ای پژو شی است. از این

پردازد. ابتردا  می (NAR)روایت در  ایگاه پژو ش  ع وا ب ، روایتی از تحقیقی نو ظهور شکل
( است و برر  RAN) روایت ر  ایگاهد پردازیم د  تحقیقتی میروای  ش ای تحقیق فرم ب  بررسی

 ا، مجقت ...(، و بر پای  مشاردت  معی ع وا  مثال، مصاحن من ای ابزار پژو ش استاندارد )ب 
 ظرر د  دگا  ب  طریق تردیب روایی طراحی شرده اسرت. در ادامر     را از ن   و تجارب شردت
د ریم. دررویکررد    ردت و ترم بررسری مری     بیانی  حلیل، ا و ت وری داده مع اشاع  و مخاطب،

 ارزیرابی  معیار رای  وتعمیم  ذ  یت و ،روایت زبا  و شکل (NARروایت در  ایگاه پژو ش )
شراردت  معری در   مد  فرای د تردیب روایت، ثانوی  است و  RANدر مقابل شود. بررسی می

مقردماتی   تررین ابرزار  ا  مهرم ع وروند تردیب روایت ب  NARپژو ش بسیار حیاتی است، در 
د رد. مقالر  حامرر بر      د  دگا  تکی  نمری  وری دانش است و بر تشریک مساعی شردت مع

ل، برالری  اند پرداالت  و در دداوش در معیار ای بدیلی د  برای پژو شگرا  روایتی مطرح شده
 شوند. ا دیده می ا بین این معیار ا و  مپوشیتوافق
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 مقدمه

ابداع و باه پاژوهش علمای تبادی  شاد  1969ررانسوی در سال  2توس  تودروف 1شناسیواژه روایت
شناسی با سااختارگرایی در زمیناه نقاد ادبای آغااز شاد. سااختارگرایی باه (. روایت31993)ریزمن،

های روایتی را دگرگون ساخت. در ایان رو  باا ت پی برد و پژوهشهای زبانی در ادبیاکاربرد مدل
شاان در شابکه روابا  و ناه باا شناختی، عناصر ادبی به وسایله جایگاههای زبانوام گررتن از رو 

شااود )تجرباای و عقالناای( موجااود در علااوم قاادیمی توجیااه می 4پااذیر  ماادل علاات و معلااولی
 روایات بیاان چگاونگی باه چیساتی، باه توجاه ایجا باه شناسای(. روایت2007 5)پولکینگورن،

 ا العات بازنمای همۀ بنایی، زیر پردازد. هر روایت دارای دو سطح رو بنا و زیر بنا است. سطحمی
سازند رخدادهایی است که در نظم زمانمندانه داستان را می و هاشخصیت به مربوط و اساسی اولیه

 این و گیردمی بهره داستان اولیۀ ا العات از که است رو بنایی روایت، (. اما31، ص1386)توالن، 
 تاا دهادمی قرار هم کنار هنرمندانه شکلی به را آنها سرس ریزد،می هم در را ساده و ا العات خام

 و ماتن چیساتی زیرسااخت از داساتان عبارتسات گفت توانمی کهچنان گیرد، شک  ادبی ا ر یک
گفتمان روایی تمایزی میان چیستی امر روایت شده و است.  آن چگونگی و روساخت شام  روایت

(. رو  روایتای در اصا  باین 17−12، ص1387کناان،  چگونگی انتقال داساتان اسات )ریماون
ای است و از رویکردهای تفسیری در علوم اجتماعی توسعه یارتاه اسات. رو  روایتای بارای رشته

(. 17، ص2000 6مناساب اسات )بایچ، هاهای غنی از بین داساتانهای کیفی و کسب دادهبررسی
یکی از موارد اصلی و مهم تصحیح و پاالیش روایت به شکلی که معمواًل در یاک محای  پاژوهش 

رود در ماهیت تسلس  زمانی داستان گفته شده قرار دارد. یک روایت داساتانی را باا کیفی به کار می
 ور کاه وی بیان شاد، هماان 7شعار کند. این مفهوم توس  ارسطو در کتاب اتوالی زمانی بیان می

( و 1967دهد )ارسطو، آل را با وجود برخورداری از شروع و وس  و پایان شرح مییک روایت ایده
عنوان تعیاین تاوالی زماانی پردازان مدرن در حوزه بررسی روایتی بیشتر مفهاوم روایات را باهنظریه

از رویدادها در یک تاوالی زماانی اسات ای پذیرند. یک روایت، بازگویی یک داستان، مجموعهمی
 (. 1، ص1988 8)کوهن و شایرز،

                                                           

1. narratology 

2. Todorov 

3. Riessman 

4. Model cause and effect  

5. Polkinghorne 

6. Beech 

7. Aristotle in his Poetics  

8. Cohan   & Shires  
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 های تااریخیشارح و کنندهقانع هاینمایش باورپذیر، هایداستان به منجر روایتی شیوۀ کاربرد
 واقعیاات تاا کنندیاستفاده م اکتشاری شیوۀ از نوعی منزلۀ به روایتی ررم از هاانسان شود.معتبر می

 بیاان و تشاریح به هاانسان که هنگامی .دهند سامان منطقی نظم نوعی در را آنها و متنظی را مربو ه
 ماا بار واقعیات که معنا بدین .شنویمداستان می یک صورت به را آن ما پردازند،ررد می هایدانسته

 بیاان اناواع باه هاانساان هساتند. شاناخت روایتای شیوۀ نهایی محصول هاشود. داستانآشکار می
 .پردازندبازنمایانه دیداری می یا نگار  یارته کالمی، از اعم داستان مختلف

بایاد گفات کاه در ا ار مشاهور « روایات چیسات؟»در پاسخ به سؤال اساسی در مورد اینکاه 
شااود؛  انیااًا  ور واضااح بیااان و تعریااف نمی( بااه1998) 2(، جمباارلین و تامسااون1992) 1تااونکین

( و 1993) 3شود کاه در ا ار مشاهور جاسلساون و لیبلایشمی عنوان داستان تعریفروایت اغلب به
عنوان یک پژوهش یا تحلیا  در ( به این صورت بوده است؛ در رویکرد سوم روایت به2000) 4میلر

دهاد )پاال، شناسی و تحلی  انجاام میشود و چیزی است که محقق به صورت رو نظر گررته می
 (.642، ص2013

تحت عناوان پاژوهش روایتای باا »( رویکرد خود را 4، ص2000) 5بنابراین کالندینین و کونلی
 اور مطارح ( این1، ص1992کنناد و ریازمن )توصایف می« توجه به پدیده و رو  مورد تحقیاق

پااژوهش روایتاای یااک ...«. در تحلیاا  روایتاای هاادف پااژوهش همااان داسااتان اساات »کنااد می
 دهاد و دارای یاک رو  از پایشارائاه میها و مفاهیم گسترده را ای از ایدهشناسی و مجموعهرو 

های بارت تحقیاق را تشاویق و ترغیاب شده یا تکنیک خاصی نیست و پاسخگویی به پویاییتعیین 
توان باین ای که نمیگونهگیرد، بهای از جهان داستان را ررا میگری بخش عمدهشیوه روایت کند.می

. یاک نویسانده پساامدرن در جایگااه یاک سطح داستان و سطح گفتمان روایی تفکیکی قائ  شاد
کند، زیر سلطه قوانین از پیش تعیین شاده نویسد، ا ری که خلق میریلسوف قرار دارد، متنی که می

 (. 41، ص1378نیستند )حقیقی، 
گیارد. در رلسافه ساز در کاانون توجاه پساامدرن قارار میگری به منزله موضوعی مسئلهروایت

هاای علمای در رویکردهاای عقالنیت؛ حقیقت مطلق و کاربرد رو  مدرنیسم برای ح  مسئله از
را زیر سؤال بارد؛ « حقیقت عینی»پست مدرنیسم مفهوم  .شودگرایی استفاده میگرایی و تجربهواقع

                                                           

1. Tonkin 

2. Thompson &chamberlain 

3. Josselson   & Lieblich 

4. Miller 

5. Clandinin and Connelly 
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کید دارد کاه داناش باه وسایله « های مختلفساختار بارتمند معنی و ارز  دیدگاه»این رلسفه به  تأ
های مختلف متفااوت اسات؛ اسااس حقیقات در زنادگی ت در دیدگاهشود؛ واقعیمردم ساخته می

روزمره و رواب  اجتماعی است؛ زندگی یک متن است اما تفکر یک رع  تفسیری اسات، حقاایق و 
 هسااتند 1هااای انسااان دارای بااار ارزشاایناپااذیر هسااتند و علاام و همااه رعالیتهااا جداییارز 

هاایی های کااربردی رو  روایتای، پژوهشد جنباه(. بسیاری از مقاالت در مور2001 2)اینگهولم،
دهاد کاه اند. این مقاالت نشان میدر مورد کاربرد این رو  مخصوصًا در علوم سازمانی ارائه کرده

توان از رو  روایتی برای شناخت تلییر سازمانی استفاده کرد و یا اینکه چگونه منجر باه چگونه می
تواناد در انتقاال داناش پیچیاده و گویی می(. داستان215، ص2000شود )بیچ، تلییر ررهنگی می

هایی کاه در یاک کناد. داساتاننیز عما  می 3عنوان یک منبع ارتباط ضمنیتلویحی مؤ ر باشد و به
توانناد در سااخت هویات شاوند میها و باورهای معین گفتاه میبارت ررهنگی برای پیشبرد ارز 

بناابراین، مطالعاه روایات مطالعاه  .(2001 4و بااومن، رردی یا مفهوم جامعه کمک کنند )امبرسینی
 های تجربه انسان از جهان است. راه

هدف از این مقاله پس از بررسی چیستی روایت، بررسی و کمک به ترسایم شاک  جدیادی از 
کید قرار می دهد، که در مقابا  بسایاری از پژوهش روایتی است که ررایند ساخت داستان را مورد تأ

های اساتاندارد پیشاین تقر در پژوهش روایتی، در زمینه آموزشی بر روی دستورالعم های مسسبک
 ور  اانوی از سااخت روایات ها، مجاالت( و عمادتًا باهعنوان مثال، مصااحبهشود )بهکشیده می

( NAR) 5کند. این رویکرد جدید روایت در جایگاه تحقیاق ها استفاده میعنوان ابزار انتشار یارتهبه
اسات. بارای    RAN( 6(در حالی که ررم آشنای تحقیق روایی، تحقیاق در جایگااه روایات است، 

ساز آن را بررسی کنیم ابتدا باه تماایز های مشک های امیدوارکننده و هم جنبهاینکه بتوانیم هم جنبه
پرداخته و سرس مسائله آمیختگای باین اینهاا و  RANمیان داستان و گفتمان روایی از  ریق رو  

 گیرد. مورد بررسی قرار می NARمان روایی از  ریق رو  گفت
 

 شناسی روایتی در علوم اجتماعیظهور روش

های زندگی و صحبت در ماورد کنیم همین داستاندار میهایی که دنیای خود را معنییکی از رو 
                                                           

1. value−laden 

2. Engholm  

3. implicit communication 

4. Ambrosini and Bowman 

5. Narrative as Research )NAR) 

6. Research as Narrative (RAN) 
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هاای علاوم اجتمااعی شناسی روایتای در زمیناه پژوهشآنهاست. آنچه که جدید است ظهور رو 
شناسااای دارای تاریخچاااه زیاااادی در (. جامعه35، ص2007 1اسااات )کالنااادینین و روسااایک،

شناساای و هااای قومشناساای نیااز از رویکردشناساای اساات. همچنااین در انسانهااای قومپژوهش
های زنادگی های مختلف به شک  تاریخچه زندگی استفاده شده است مث  بررسای داساتانروایت

(. با این حال رو  روایتی باا 1993یکا در قرن نوزدهم )رایزمن، های آمرمعمولی غیررسمی بومی
شناسی و متنی متفاوت است. در علوم اجتماعی بار تحلیا  ماتن مثا  هرمنوتیاک، های قومتحلی 

کیااد شااده اساات، ساااختارگرایی اجتماااعی سااؤال عینیاات مااتن در  تحلیاا  گفتمااان و محاااوره تأ
رار داده است و بسیاری را ترغیب کرده تا زباان را ماورد شناسی را مورد تردید قشناسی و روانجامعه

هاای بررسی قرار دهند. تحلی  روایتی از ایان نظار کاه نکتاه اصالی آن تفسایری اسات باا تحلی 
آغااز  داساتان باا ماا روایی هایآموزه تمامی (.2012 2شناسی و متنی تفاوت دارند )بادی یان ،قوم
یابد. این حلقه از چرخه دانش بر نحوه دستیابی به  گری رهاییروایت از تواندنمی تاریخ شوند ومی

شام  اساتدالل باارای چاارایی و  که واقعیت و تعقلی را خود گزارشی از واقعیت، معطوف است نه
 گیرد.چگونگی دستیابی به واقاعیت اسات، دربر می

 
 شناسی پسا ساختارگراتعاریف روایت به نگاهی

کناد. گونه تعریف کرد، شخصیت اصلی چگونه موضوعات را تفسیر میا اینها رشاید بتوان روایت
عنوان ررایناد ایجااد یاک واحاد محصاول نهاایی ( رو  روایتای را باه2007) 3برانر و پولکینگورن

کناد. کنند. داستانی دارای  رح و موضوع، که به صورت منطق درونی داستان عما  میتعریف می
رو  روایتای  4نوشتاری یا گفتاری باشند. در دیکشنری آنالیان وبساتر توانند به صورتها میروایت

عنوان ارائاه ها معمواًل بهتعریف شده است. روایت« ارائه به صورت یک واقعه یا داستان»به صورت 
 (. 640، ص2013 5شوند )پال،یا توصیف توالی وقایع در نظر گررته می

( 2006) 6ا تعریااف کااونلی و کالناادینینهااای متعااددی وجااود دارد، اماادر حااالی کااه تعریف
هایی در ماورد اینکاه آنهاا و دیگاران چاه رسد. زندگی روزانه ماردم از داساتانتر به نظر میمناسب

کنناد. در اینجاا ها تفسایر میشود و گذشته خود را بر اساس این داساتانکسانی هستند تشکی  می
                                                           

1. Clandinin and Rosiek 

2. Buddy Young 

3. bruner & Polkinghorne  

4. Merriam−Webster  

5. Paul 

6. Connelly and Clandinin 
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شود و تجربه جهانی او از این  ریق تفسیر و می ای است که ررد از  ریق آن وارد دنیاداستان دروازه
داناد. ( مصاحبه تحقیق روایتی را یک رو  بسیار قادیمی می2010شود. کالندینین )دار میمعنی

در بالغت جدید، روایت نوعی از بیان است که با عم ، با سایر حاوادث در زماان و باا زنادگی در 
 حرکت سروکار داشته باشد. 

دهند که انتظار دریارت تعریفای ( به خوانندگان اخطار می428، ص2007) 1رایزمن و اسریدی
واضح و ساده از روایت را نداشته باشند که بتواند تمامی کاربردها را دربر بگیرد. آنها بیشاتر تأساف 

شود. در واقع عم  تعریاف روایات خورند که این عبارت به هر چیزی و هیچ چیزی تعریف میمی
سادگی بالقوه تعریف مصداقی که روایت همان بیان یک داساتان اسات پیچیاده   ور متناقضی بابه

پاذیرد. ای را میرایادهساود و بیشود، اما سهولت و سادگی این تعریف، خطر رراگیار شادن بیمی
در حاال رارار از یاک روساتای بمبااران  2 ور مثال تصویر مشهوری از یک کودک سوخته ناپالمیبه

بایسات ایان تصاویر را یاک رستی، گفتن یک داستان است. بناابراین آیاا ماا میبه د 3شده در ویتنام
( در ا ر اصالی خاود یعنای بررسای روایتای تجرباه و 2000روایت برنداریم؟ کالندنین و کونلی )

( پااس از بحااث بااا میشاالر، 636، ص2007و کالناادنین و مااورری ) 4داسااتان در تحقیااق کیفاای
توانیم مرزهای بررسای و تحقیقاات روایتای را اشتند که ما نمیبه وضوح اظهار د 5پکینگورن، لیبلیچ

ای ارائه )بازنمود( یک واقعه یا مجموعاه»( روایت 2002) 6اداره و کنترل کنیم. به اعتقاد پورتر ابوت
است. چیزی باید اتفا  ارتااده باشاد؛ توصایف یاا برشامردن چیازی روایات محساوب « از وقایع

دهند و تاوالی مشخصای دارناد نیاز قعی که در  ی زمان رخ میهای واشود. همچنین گزار نمی
هاست که قاب  تلییر و انعطااف اسات. روایت نیستند. روایت نوعی بازی کردن در بیان این گزار 

دهیم و یا آن را رد می کنیم و داستان را مورد بحث قرارعنوان نویسنده به صورت روایتی رکر میما به
شاود کاه در اصاطالح علاوم  لبی( شروع میبوت روایت با منازعه )مبارزهکنیم. بر اساس نظر امی

پردازان مادرن در حاوزه توان گفت که روایت تفسایر )تعبیار( حکایات اسات. نظریاهاجتماعی می
ای از رویادادها باا عنوان بازگویی یک داساتان در مجموعاهبررسی روایتی بیشتر مفهوم روایت را به

 .ذیرندپتعیین توالی زمانی می
هاست. روایت از توالی منحصر باه مشخصه متمایزکننده احتمالی دیگر روایت، تمرکز بر انسان
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ها و باازیگران رردی از رویدادها، حاالت ذهنی، اتفاقات مرباوط باه انساان در جایگااه شخصایت
(. اما مجموعه کتب داستانی جدیاد در واقاع شاام  43، ص1986 1شود )برونر،روایت تشکی  می

(. با ایان وجاود، 653، ص2005 2گونه شخصیت انسانی ندارند )چیس،هایی است که هیچابکت
ای باشاد کاه عمااًل تواند مشخصهمحور میکند که یک تمرکز انسان( تصور می2012بادی یان  )

بایست شخصیتی انسانی داشاته کند، به اعتقاد وی اگر چنین تصور کنیم یا میروایت را تعریف می
باشاد. از داشته باشیم. دامناه روایات کااماًل گساترده و وسایع می 3نمایا کاراکترهایی انسانباشیم و 

 5ها، حکایاات،هاای تلویزیاونی، ارساانههای کوتااه، نمایشداساتان 4های بلناد،رو روایت رماناین
ها و ناماهها، تبلیلاات، مقااالت، زندگیهای کمادی، نقاشایها، تصاویر موسایقی، داساتانآهن 

گیرد. این رهرست با توسعه و پیشررت اشکال جدیاد از قبیا  ها و اخبار را دربر میصورت حساب
های اصالی یاک مجموعاه تلویزیاونی کاه )قسامت 6های کامریوتری و وب ایزودهای اینترنتیبازی

( 1998) 7ماشایک−شود( ادامه خواهد یارت. لیبلایچ و تاوالبرای پخش و مشاهده آنالین آماده می
( 2006دانناد. کناولی و کالنادینین )و  تحقیق را برای بررسی تجارب زنادگی مناساب میاین ر

شاوند مساتلزم همکاارانی محقاق و کنند که تحقیقاتی که با این ماهیات انجاام میخا ر نشان می
کنندگان است و ابعاد زمانی، همدلی و شارای  تعاما  اجتمااعی بایاد در نظار گررتاه شاود شرکت

ها، ررایندی  بیعی اسات کاه باه اراراد کماک (. ررایند ساخت دادن داستان396، ص2013 8)پال،
 شان را بفهمند.کند، خودشان و تجاربمی

 
 سطوح تحلیل در پژوهش روایتی

تواند به ایجاد یک چارچوب نظری بینجامد. در پارادایم تفسیری، شناخت تجربه زنده کنشگران می
کناد. تجاارب هار روز توجه به ماهیت کیفی تحقیق توجه می( نیز به ایجاد نظریه با 2005) 9نیلسن

هاای شاود و در نتیجاه دادهررد از  ریق تفسیرها و توضیحات محققان به داناش نظاری تبادی  می
های ا العااتی و محور در سیساتمهاای روایتای یاا داساتانشوند. رو تجربی به نظریه تبدی  می
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 شوند.پندآموز استفاده می
ی هم به روی آنچه که اتفا  ارتاده است و هم بر روی معنایی اسات کاه رارد از این رو  تأکید

های خاود را توان رهمید که ارراد تجربهآورد. با این رو  به آسانی میآنچه اتفا  ارتاده به دست می
شناسای، از ایان رو  در انسان .کنند و ایان رو  ماهیتاًا یاک رو  کیفای اساتچگونه معنا می

شناسی، مطالعات بین ررهنگای، اساتفاده شاده اجتماعی، پزشکی، مطالعات جامعه آموز ، علوم
عنوان نوشاتن باه 1دیگران عباراتی از جمله بررسی و تحقیق اساتادانه (.640، ص2013است )پال، 

(. عباارت 2008 4؛ کرساول،2000اند )کاوهن و کالنادینین، را ارائه کرده 3و تحقیق روایتی 2تحقیق
ترین و پرکارترین عبارت در حوزه خاص علوم انساانی و روایتی، سازماندهی شده آخر یعنی تحقیق

 (.2008تحقیق بر اساس ا العات ادبی است )کرسول، 
رغم پذیر  نسبی این عبارت، دانشمندان هنوز با تعریف دقیاق عباارت تحقیاق روایتای و علی

( 2007) 5(، شاوانت0072از نظار رایازمن و اساریدی ) .انادحتی خاستگاه ایان عباارت مخالف
هایی از آوری و تحلیا  داساتانهاا از جملاه جماعای از رعالیتتحقیق روایتی، مطالعه باین رشاته

 6ها، خااا رات،های روایتاای، مصاااحبه ور مثااال تاااریخ زناادگی مصاااحبهتجربیااات زناادگی )بااه
 دهنده نوع تحقیق است. ( و گزار 8هاشرح حال 7ها،نامهزندگی

را باه شاک   9 ور معمول شک  بازگردانی تجربیات تحلی  شاده )ماتن میادانی(گزار  دادن به
دهاد. تحقیاق روایتای شاود تلییار میکه توس  محقاق نوشاته می 10یک ا ر داستانی )متن تحقیقی(

هاای جاوان و شاود اماا در بسایاری از حوزهبندی می( دسته2007عنوان تحقیق کیفی )کرسول، به
تواناد اشاکال اعی، تحقیق روایتی در غیر این صورت در حاالتی کاه میمتلیر تحقیقات علوم اجتم

 ور مثاال تحقیاق روایتای ممکان اسات شاک  تحقیاق باشد. بهگوناگونی به خود بگیرد مبهم می
، 2000(. در واقع کالندینین و کونلی )2005نگاری را به خود بگیرد )چیس، تاریخی و تحقیق قوم

وایتی قاب  تلییر و مناسب با هر قالبی که هر تحقیق روایتی ساعی کنند که تحقیق ر( ادعا می97ص
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بایست با های خاص خود را دارد و هر محقق روایتی میها و توالیباشد و ریتمدر انجام آن دارد می
 .آنها تحقیق خود را به اتمام برساند

لیا  بیاان های روایتی ساه ساطح را بارای بررسای و تح( در رو 2008) 1کاترین کولر ریزمن
 کند:می

 شود؛ان میهایی که توس  مشارکان تحقیق بی. داستان1
  2. تفسیرهای محققان )روایتی از روایت(؛2
 3های خوانندگان.. بازساخت3

 این موضوع با سه مرحله کار عملی، تحلی  و نگار  مطابقت دارد. 
 
 های روایتیشناسی پژوهشروش

کناد کاه اناواع مختلااف شناسای را نیااز توصایف می( چهاار رویکارد رو 2008کاولر ریازمن )
 کند:های روایتی را از هم جدا میپژوهش

شود )حاداق  تمرکاز بار )بن مایه( که منحصرًا بر زمینه )بارت( تمرکز می 4. تحلی  موضوعی:1
اسات. اماا در  5ایچگونگی بیان و یا نوشتن روایت است(. این شاک  تحلیا  مشاابه نظریاه زمیناه

شاود، در شاود و اغلاب از مفااهیم نظاری اولیاه اساتفاده میکم و کاست بیان میتان بیاینجا داس
کید قرار می« نکته اصلی»صورت و زبان تحقیق، معنای موضوعی و شناخت  گیارد. روایت مورد تأ

شوند در حالی کاه بارات محلای ماورد های روایتی معمواًل به بارت )زمینه( کالن متمرکز میرو 
 گیرد؛ یتوجه قرار نم

بار تحلیا  محتاوا، رویکردهاای سااختاری نیاز باه شاک  روایتای عالوه 6. تحلی  ساختاری:2
هاای ارتباا ی دهند و به دنبال بیرون کشیدن معنای پنهان )زیارین( موجاود در رعالیتاهمیت می

 شاناختی باشاد و اغلاب بارایتواند به معنای ژانر،  رح داستان یا صورت زبانهستند. ساختار می
ها توجه داشته باشیم. اینکه بفهمیم که این روایت چگونه ترکیب شده است باید به جزئیات صحبت

های روایت وجود تواند در شناخت آنچه که در ورای گفتهتمرکز بر چگونگی سازماندهی محتوا می
 دارد به ما کمک کند؛ 
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و در چه زماانی روایات  در اینجا سؤال بر سر این است که چه کسی 1. تحلی  گفتگو/عملکرد:3
عنوان ها بااهکنااد و چاارا مااورد توجااه قاارار گررتااه اساات. در تحلیاا  گفتگااو/عملکرد داسااتانمی

کنند تا شوند که بیشتر در مورد جامعه/ررهن  صحبت میهای اجتماعی در نظر گررته میبرساخت
که به ماهیت رابطاه های مختلف هستند های تحلیلی ترکیبی از سنتدر مورد ررد/گروه. این رویکرد

کید دارند؛ متقاب  واقعیت  های اجتماعی تأ
هاای راردی و جمعای در این رویکردها بارای بررسای اینکاه هویت 2. تحلی  روایتی بصری:4

شوند از ادغام کلمات و تصاویر )عکس، نقاشی، ریلم و کاوالژ ...( چگونه از نظر بصری ایجاد می
برای تحلی  روایتی بصری سه موضاوع دیگار بایاد تحلیا   شود. ریزمن معتقد است کهاستفاده می

 شود: داستان تولید تصویر، خود تصویر و اینکه چگونه باید خوانده شود.
شود این تحلی  با یک سیستم ترکیبای ها به عناصر صوری تأکید میدر تحلی  ساختاری روایت

رد نظر از بین آنها انتخاب شده و هایی که داستان موای از داستانکند که مجموعهدو بعدی عم  می
دهد. در بعد پارادایمی همه عناصری که ممکان اسات عناصر آن آرایش خاصی دارند را تشکی  می

هاا، های اصالی، شااهدان، موقعیتکنیم: وقایع، شخصایتبندی میدر داستان ظاهر شود را  بقه
این عناصر خاص باه صاورتی تنظایم  3ها و نتایج اخالقی، در بعد زنجیریها، بحرانها، پایانشروع

شود که بتوان آنها را در  ول روایت مقایسه کارد و آنهاا را باه متلیرهاای زمیناه ربا  داد. هماه می
 شوند. ریزی میهای روایتی بر اساس این ساختار دو بعدی برنامهمجموعه
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 (2009 1های تحقیق کیفی در یک محیط روایتی )هوگلند و وایب،: نمود مشخصه1جدول 

 های تحقیق روایتویژگی های تحقیق کیفیویژگی روند مراحل پژوهش

. شناسایی مسئله 1
 پژوهش

یک مسئله کیفی به اکتشاف و درک نیاز 
 دارد.

ق محققان روایتی به دنبال درک و ارائه تجربه از طری
کنند و هایی که فرد )بازدیدکنندگان( زندگی میداستان

 گویند.می

 ادبیات . نقد و بررسی2
 

 ادبیات پژوهشی نقش جزئی دارد.
محققان کیفی از ادبیات برای توجیه 

 کنند.مسائل تحقیقات خود استفاده می
 

کنندگان داستان و زمینه شرکتمحققان روایتی پیش
 زمینه ادبیات پژوهشی.پس

عنوان مثال، آنها ممکن است ساختار و زمینۀ به
 متعارف یعنی تحقیقات خود را به جای اینکه از طریق

ا بررسی ادبیات و یا چارچوب نظری به دست آورند آن ر 
کنندگان به دست از طریق گزارش داستان شرکت

 آورند.می
ادبیات پژوهشی ممکن است راهنمایی برای چگونگی 

 کنندگان باشدهای شرکتارائه تفسیر داستان
تر معنا و فهم جدید ردن عمیقکعنوان مثال، پیدا )به

 آنها(.از طریق 

. توسعه بیان هدف و 3
 سؤاالت پژوهش

بیان هدف کیفی و سؤاالت پژوهش 
 گسترده و کلی هستند.

هدف کیفی و سؤاالت پژوهش به دنبال 
 کنندگان هستند.تجارب شرکت

محققان روایتی به دنبال کشف معنای تجربه فرد از 
 طریق بیان داستان هستند.

های آوری داده. جمع۴
 کیفی

های آوری دادهی جمعمحققان کیف
ها را در طول مطالعات خود توسعه پروتکل

 دهند.می
های کیفی شامل آوری دادهجمع
 آوری متن یا تصویر داده است.جمع

شامل مطالعه کوچک تعدادی افراد و 
 ها.سایت

های محققان روایتی متون میدانی که مستند داستان
د کننآوری میاشخاص در کلمات خودشان است جمع

ها، خاطرات عنوان مثال، متن مصاحبه، نامه)به
 اشخاص(

. تحلیل و تفسیر 5
 های کیفیداده

های کیفی شامل تجزیه و تحلیل داده
 تجزیه و تحلیل متن.
های کیفی شامل تجزیه و تحلیل داده

های در حال توصیف اطالعات و تم
 توسعه

های واقع شده در معانی تفسیر کیفی یافته
 تر.بزرگ

کنندگان های شرکتققان روایتی با تحلیل داستانمح
توسط بازگویی آنها در یک چارچوب مشخص معنا

 ناسی، پالت(.شکنند)برای مثال، گاهسازی می
ها یا مقوالتی از اطالعات این اغلب شامل شناسایی تم

عنوان مثال، کنندگان است )بهدر داستان شرکت
 زمان، محل، طرح، صحنه(.

ا ر کنندگان های شرکتاست داستانمحققان ممکن 
 در درون یک توالی زمانی )اول، وسط، آخر( بازنویسی

کنند و/یا به صورت پالتی درآورند که دارای یک 
شخصیت اصلی است که تجربیاتی از تضاد و مبارزه 

 بخشند.دارد و محققان این موارد را به نوعی وضوح می
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 ارزش روایتی مطالب تحقیق روایتی

ر ادعاا کلی روایتی عبارت از قاب  باور بودن یک بیانیه یا یک ادعای علمی است. روایتای هامفهوم 
شاود باه آن ذاتی نیست بلکه ویژگی و خصوصیتی است که اررادی که این ادعا برای آنها مطارح می

کنند. بعضی اوقات روایتی یک اظهار نظر )بیانیه( رق  به دلی  صالحیت رردی است که ا ال  می
گاذاری عملای کند. با این حال برای قضاوت در مورد روایتی ادعاهای علمی و ارز را بیان میآن 

 های مطرح شده در مورد آن باشد.ها باید بر اساس ارز  شواهد و استداللآن این ادعا
 ور ذاتی دارای روایتای نیسات بلکاه روایتای آن تاابعی از بنابراین یک بیانیه یا ادعای علمی به

 های بین رردی )بیناذهنی( است. روایتای یاک بیانیاه یاا اظهاار نظار باه اجمااع نظار باینقضاوت
ارتاد. در گذاری در قلمرو تعامالت سمبلیک اتفاا  میای از سخنگوهاست. ررایند ارز مجموعه
شاود کااه باه غیاار از های روایتای از نااوعی خردپاذیری )منطقیاات( ارتباا ی اسااتفاده میقضااوت

خااص  اند نتایج ارزیابی شده را توجیه کند همۀ توجیهات ممکان بادون قاانونتومداخالتی که می
 (.470، ص2007شوند )پولکینگورن، هدایت می

گذاری روایتی ادعای علمی یک ررایند مکانیکی نیسات بلکاه ( ارز 2008به اعتقاد ریزمن )
نی بر اینکه ایان کردن خوانندگان است. مب گذاری متقاعدعم  استداللی است. هدف ررایند ارز 

عنوان یک اساس یا پایه بارای شاناخت و رعالیات در توانند بهادعاها مطالب تأیید شده هستند و می
دار یحوزه انسانی مورد استفاده قرار بگیرند. موضوعات تحقیق روایتی مربوط باه رویادادهای معنا

ان یگاران و خودشاهاا، دزندگی مردم است و به چگونگی درک و شناخت مردم نسابت باه موقعیت
 پردازد. می

های تولید شده به همان صورت های روایتی دارای بخش تفسیر صریح نیستند. یارتههمه تحقیق
کنندگان کااری هاای زنادگی شارکتها به تنهایی برای شناخت تفاوتمانند. داستانداستان باقی می

های روایتی شود. در تحقیقت میهستند. روایتی داستان با جزئیات دقیق و توصیفات آشکار آن ا با
های گردآوری شده تخصیص داده شاده اسات. محققاان بایاد که بخش خاصی برای تفسیر داستان

های خود را برای خوانندگان توجیه کنند. هدف کلی تحلی  تفسیری متاون داساتانی ارازایش تفسیر
صه یا بخشی از یاک شناخت خواننده نسبت به مقصود و مفهوم داستان است. تفسیر رق  یک خال

سازد و معاانی متن داستانی نیست. بلکه شرح و تفسیری است که معنی و مقصود متن را آشکار می
های اجتماعی و ررهنگای ضمنی متن را بیرون کشیده تا درک سایر متون میسر شود و تأ یر مجموعه

ب  داخلی موجاود در ماتن کند. در بعضی از موارد تفسیر روایتی بر روابر زندگی مردم را آشکار می
کید دارد و مضامین آن را بیرون کشیده و نوعی  رح داستان را مشخص می کند، در سایر داستانی تأ
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کید بر محی  اجتماعی و ررهنگی است که وقایع داساتان زنادگی و معاانی مارتب  باا آن را  موارد تأ
بایاد در ماورد موجاه  (. این خوانندگان هساتند کاه475، ص2007دهند )پولکینگورن، شک  می

بودن ادعاهای علمی که بر اساس شواهد و اساتدالل محقاق اسات قضااوت کنناد. اعتماادی کاه 
های مبتنای بار خواننده به ادعای علمی روایت دارد تاابع مساتدل باودن و منطقای باودن اساتدالل

 دهد. شواهدی است که محقق روایتی ارائه می
 

 NAR)« )تحقیق روایت در جایگاه»مالحظاتی در رویکرد 

شود کاه در درجاه اول براسااس عما  در این رو  جدید، محقق در ررایندی از یادگیری درگیر می
 1نگار  داستان قرار گررته است، روشی برای یادگیری که بیشتر در آن مانناد یاک نویسانده داساتان

هااای پژوهشاای کیفاای قاادیمی بااا بااا اسااتفاده از رو  RANشااود. در حااالی کااه عماا  می
ها و مجاالت(  ور مثال مصاحبهشود )بههای مشترک و جمعی درگیر میکنندگان پژوهشارکتمش

از NAR باشاد. اماا رویکارد روایتای و تنها در درجه دوم نسبت به انشا و نوشتن داستان متعهد می
عنوان اولاین ابازار باه 3برخاوردار نیسات و در عاوس باه نوشاتن روایتای 2ویژگی مشاارکت جمعای

پردازد. این ررایند با پیشینه پاژوهش مانناد یاک نویسانده داساتان کاه و تحلی  داده می آوریجمع
 4)ملاو، گارددگیارد، تکمیا  میمعمواًل در زمان نزدیک شدن به پروژه داستان امور را باه عهاده می

2007 .) 
بررسای  RANبررسی رویکرد روایتی به لحاظ موضوعات محوری پژوهش که قباًل در محای  

 نشان خواهد داد.  RANرا در برابر رویکرد  های رویکرد روایتید، نقاط قوت و چالشانشده
توالی موضوعات تحت بررسی با ترتیب زمانی ادامه نخواهد یارت و در عوس بر اساس اینکاه 

 ور مثاال، در یابد )باهرساند ادامه میکدام موضوع مطالب دیگر موضوعات را به بهترین شک  می
انتشار )اشااعه(  −آوری و تحلی  داده، بهتر ازجمع−، موضوع RANف بخش برخال NARبخش 

 NARدهد(. رویکرد روایتای رساند بنابراین این بخش مطلب را ادامه میو مخا ب، مطلب را می
باشاد. ضامنًا اگرچاه دستاورد نسبتًا جدیدی در پژوهش رسمی برای بررسی و تحقیاق روایتای می

، 2005 5دهند )لگاو،را نشان می NARو جدیداند اما وجود دارند و اهداف ها نادر ها و نمونهمثال

                                                           

1. writing stories 

2. collaborative participants 

3. engages in narrative 

4. Mello 

5. Leggo 
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کند تصویری خیالی از دهد، این بررسی روایتی سعی میارائه می NARای از (. لگو، نمونه98ص
ناه تنهاا از  1های یک مکتب بنیادگرای دینایکند با وجود محدودیتمربی را نشان دهد که تال  می

کنندگان مشترک غربال شده استفاده کند بلکاه تاا سمی که از تجربیات شرکت ریق ابزار پژوهش ر
حدودی به جای درک و به خا ر سرردن تجربه شخصی از شرح حال نویسنده کاه باه امار تادریس 

 پردازد کمک بگیرد.می
 ور پراکناده در ماورد کناد باهرا دنباال می RANای از ( در حاالی کاه پاروژه2004) 2مورری
کند. در حالی که وی نسبت به حوزه پژوهش میادانی وایتی از  ریق نگار  صحبت مییادگیری ر

را ایجااد  RANآوری و تحلیا  اولیاه داده در متعهد بود، متون میادانی معماولی از مرحلاه جماع
 ور موقتی این متون میدانی را کنار بگاذارد و در عاوس عناوان پاژوهش کرد، تصمیم گررت بهمی

 3وشتن داستان در حالی بررسی نمود که داستانی با عنوان متاون خیاالی مقادماتیخود را از  ریق ن
 ور ویاژه درک متفااوتی از ایجاد کرد. مورری سعی داشت از  ریق کار نوشتن و نوشتن داساتان باه

بازنویسی متون میدانی را تجربه کند. نوشتن متون موقت داستانی به او امکان داد تا از متون میادانی 
  .بگیرد. این کار به او کمک کرد تا به پژوهش خود به رو  جدیدی نگاه کندراصله 

وشتن داستان، ابازار منحصار باه راردی بارای مشااهده موضاوع یاک پاژوهش در اختیاار او »
 ور مثاال، شد متفااوت باود. باهارائه می RANاندازی که در متون میدانی گذاشت که با چشممی

موضاوعاتی از قبیا  هنار و معنویات را از نقطاه نظاری  4−آورکاه رناجبا نام ل−رمان کوتاه داستانی 
 RANرسید. اما تکیاه رو  استفاده کرده بود هرگز به آن نمی RANبررسی کرد که اگر از رویکرد 

الطبیعی در ماتن داساتان را باا بر متون میدانی و علمی، جای گررتن نقطه نظر یاک موجاود مااورا 
 2006«.تساخدردسر و چالش روبرو می

کند. بررسای روایتای وی باا ارائه می NAR( نمونه دیگری از رو  2006) 5نامه سامشیماپایان
 ور مثاال هاا )باهآوری و تحلیا  دادهبرجسته نمودن ابزار استاندارد پژوهش، از مرحله اولیه جماع

گااه RANها( در رویکرد مصاحبه خاود  6اجتناب ورزید، داستان وی در عوس از سرچشمه تخی  آ
و نمونه کاماًل ماورقی  NARنامه سامشیما نمونه مناسبی از رویکرد شود. بنابراین پایاناو جاری می
 از آن است. 

                                                           

1. fundamentalist religious school  

2. Murphy 

3. fictional interim texts 

4. The Pain Stain 

5. Sameshima 

6. informed imagination 
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 2007جامعاه محققاان و معلماان ادبیاات  1( برنده چهار جایزه، رساله برتار2006سامشیما )

CSSE 2007 ، جایزه رساله انجمن کانادایی تربیت مدرس CSSE جایزه،SIG هش آموز  پژو
 .Ted T 2007و جاایزه رسااله برتار  AERA 2007ادبیات و علوم انسانی بارای رسااله برتار، 

Aoki بار ایان وی برناده جاایزه جاردن و مااریون در حوزه تحقیقات دوره آموزشای گردیاد. عالوه
در آموز  هنر و ادبیات شد. تمجیدات و تحسیناتی که از رساله سامشیما به عم  آماد باه  2اسمیت

تواناد در حاوزه با تمام نوپایی و تاازگی خاود، باه واقاع می NARدهد که رویکرد خوبی نشان می
  ور کام  پذیررته شود؛ و دید کاماًل مثبتی را جذب نماید.پژوهش آموزشی به

پایش از نگاار ، ساابقه  3نویساان باا یاادگیری مقادماتیمطابقت رویکردهاای متلیار داستان
بایست در تدارک آن برای نگار  مقدماتی خود نسبت وایتی( می)ر NARپژوهشی که یک محقق 

گزین و گساترده باشاد. چناین تواند همچاون تماایالت محقاق رسامی، باهبه آن متعهد گردد، می
گااه، بازدیاد از  4هایی از جمله کتب مشااوره،تواند رعالیتیادگیری مقدماتی می مشااوره باا اراراد آ

 (.2006داشته باشد )کالندینین،  ها و یادگیری تجربی را دربرمح 
( شاام  جساتجو و 2007آور کالنادینین و ماورری )همچنین تحقیق مقدماتی رمان لکه رناج

در اینترنت، بحث در مورد خالکوبی با اراراد دارای خاالکوبی  5بررسی ابزار بسیار قدیمی خالکوبی
 های خالکوبی بود. و مشاهده و بازدید از سالن

 
 RANاز رویکرد  NARتفاوت رویکرد 

ممکن است تصمیم بگیرد تا زمان بسیار زیادی از وقت خاود را صارف  NARدر واقع یک محقق 
ای آوری و تحلیا  دادهیادگیری مقدماتی نماید که ررایند سابقه پژوهش وی مانند مرحله اولیه جمع

صای کاه تواناد از اشخاحتای می NAR، گسترده باشد. محقق روایتی RANتر در رویکرد رسمی
اند، ا العات جماع نمایاد. و ایان کاار را باا کماک  ور مستقیم تجربه کردهموضوع پژوهش را به

آوری ا العات از جمله مصاحبه ضمن انعکاس رویکردهاا و رونادهای اولیاه گررتن از ابزار جمع
 کشاد کاه اگار یاکدهد. این امر این سؤال را پیش میانجام می RANای آوری و تحلی  دادهجمع

کناد ای را انتخااب میزمینه پژوهشی گستردهدرگیر شدن و وارد شدن به پیش NARمحقق روایتی 

                                                           

1. Outstanding Dissertation 

2. Gordon and Marion Smith 

3. learningpre−compositional 

4. consulting books 

5. antique tattooing equipment 
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نمود یکسان است به این معناا کاه از آنجاا آن را دنبال می RANسرس آیا ررایند تحقیق وی با آنچه 
داستانی ای است بنابراین مرحله نوشتن آوری و تحلی  دادهکه این رویکرد اکنون دارای مرحله جمع

کند؟ پاسخ به این سؤال ایان اسات: در واقاع ایان دو دهد دنبال میرخ می RANرا مانند آنچه در 
پاذیر دوگانه و دو وجهای نیساتند، آنهاا از شاکلی انعطاف NARو  RANاند. بسیار به هم نزدیک

برخوردارند کاه یکای از نقااط قاوت تحقیاق و بررسای کیفای اسات و در واقاع ممکان اسات در 
(. باا ایان حاال کالنادینین و 97، ص2005پوشانی داشته باشند )لگاو، های پژوهشی همردرویک

آوری ( اذعان دارند حتی با وجود ررایند سابقه پژوهشای گساترده کاه شاام  جماع2007مورری )
از رویکارد  NARشاود، رویکارد ا العات از اشخاصی باتجربه مستقیم از موضاوع پاژوهش می

RAN  زیرا:متفاوت خواهد بود 
 دهد؛نشان می NARچنین اررادی را ذاتی و مرکز ررایند روایتی  NARالف( رویکرد روایتی 

نگارد و بناابراین آنهاا را باه به چنین اشخاصی به چشم همکار محقاق نمی NARب( رویکرد 
 بیند؛کننده در تحقیق میچشم شرکت

 ررسمی است. به دنبال درگیر شدن با چنین اررادی به شکلی غی NARج( رویکرد 
کننده، موجب انتخااب روشامندی در ا یک شرکتب RANای در رویکرد  ور مثال مصاحبهبه
ها و غیره خواهد شد در حاالی کاه مصااحبه کننده در جستجوی مفاهیم و گرایشهای شرکتپاسخ

گاه ممکن است تنها بحثی غیررسامی باشاد کاه  بات  NARدر رویکرد روایتی  با شخصی نسبتًا آ
( بحاث باا 2007گردد. به اعتقاد کالنادینین و ماورری ) ور روشمند تحلی  میردد و تنها بهگنمی

ای دردنااک، سازی برای نگاار  زماان لکاهدارندگان خالکوبی در مورد خالکوبی در مرحله آماده
الف( به این معناا نباود کاه ایان اشاخاص مرکاز نگاار  رماان بودناد؛ ب( ایان اشاخاص را باه 

 ور کرد. تنها آنها همکاران پژوهش بودند و ج( این مرحلاه باهدر پژوهش بدل نمیکنندگان شرکت
 غیررسمی انجام شد.

 
 NARو  RANنقاط قوت 

 را به شکلی که بر NARو  RANمسئله جستجو و تحقیق قب  از نگار ، ماهیت متلیر نقاط قوت 
 دهد:اساس ادعای دانش محقق استوار است نشان می

کننده، این رویکرد به دنبال محور و پایه کنندگان همکارید تراکم شرکتبر  بق وجو RANدر 
کننده مناساب، باشد. در زمان عدم وجاود شارکتقرار دادن تجربیات شخصی در مورد موضوع می

NAR .ممکن است کمتر بر پایه تجربیات شخصی از موضوع تکیه کند 
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 ور کنندگان باهسابد و باا شارکتچگانش کااماًل میکنندهبه تجربیاات مشاارکت RANاینکه 
 ور قابا  آوری گزار  ا العات جدیادی کاه باهشود تا حدودی از لحاظ جمعگروهی انجام می

گاردد. باا ایان یابد محدود میکنندگان گستر  میهای این شرکتتوجهی رراتر از تجربیات و ایده
ر تخیا ، د و تکیاه آن باشاوای محادود نمیکنندهکننده همکاری، با تجربه هر شرکتNARحال 

 ور صابورانه دهد تا در مرزهای جدیاد علام و داناش باهقرار می NARررصت بیشتری در اختیار 
 (. 38، ص2007پیشررت کند )کالندینین، 

های جدید دانش پارواز کناد. حتای از در حوزه RANتر از تواند دور دستمی NARبنابراین 
ز تصویر درستی از ررتار انسان پرواز نماید. جالب اینکه، آمااده  ور بالقوه دورتر اتواند بهرو میاین

نیز ممکن است شاام  مشاورت در زمیناه آ اار داساتانی  NARشدن و تحقیق پیش از نگار  در 
ایان  NARیکسان باشد. ایان امار باه محقاق  1هایها و ژانرمتمرکز بر موضوعات مشابه در محی 

سعه ا العات جدید خود است و داستان ارائه شده توس  او را دهد که وی به دنبال توا مینان را می
 دهد. در بازار گسترده داستان جای می

آوری و تحلیا  داده )مرحلاه نگاار  داساتان( باه شاک  بارات و ، مرحله دوم جمعRANدر 
در مورد شخصایت خاود، شخصایت خاود در رابطاه باا موضاوع  2آموزی محققمحیطی برای خود

، ررایند داساتانی بارای NARکند. در رویکرد عنوان نویسنده عم  مید بهپژوهش و شخصیت خو
وجاود  RANکاه در  NARکننده در رسیدن به این هدف ادامه خواهد یارت. در واقع نبود شارکت

ای از چنین یادگیری دهد. نمونهرا تشکی  می NARزمینه روند یادگیری شخصیتی محقق دارد پیش
 ور عنوان یک نویسنده باهمشاهده کرد که در آن به 3نویس  رمان قصهتوان در نگارشخصی را می

، NARها هساتیم. باا توجاه باه اینکاه رویکارد پردازی ارسانههای متفاوت قصهخاص شیفته ریتم
گیرد و به شدت بر ررایند نگاار  داساتان خاود را نادیده می RANای آوری دادهمرحله اولیه جمع

 NARکناد ایان ررایناد را در یاک پاژوهش پرسید که چه چیزی تال  می توانورزد، میتأکید می
چناین  ور مثال اگر یک رمان بلند، این ررایند را حفظ کند صررًا رقا  یاک رماان اینحفظ کند، به

اسات،  5کاه رماانی از سایر قهقرایای سیاساتمداران 4است؟ بنابراین آیا رمان سایر قهقارا تاا خبا ات
در نظار گررات؟  NARتوان عملی از ررایناد ؟ آیا هر گونه رمانی را میباشدمی NARای از نمونه

                                                           

1. genres 

2. researcher‘s self−learning 

3. Story teller 

4. Regression to the Mean 

5. Regression Politics 
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 (.83، ص2012)بادی یان ، 
را از داستان تخیلی کاه تنهاا داساتانی در  NARکند که روایت ( پیشنهاد می2006سامشیما )

 1های یک ساند نگارشای علمایاز ویژگی NARحالتی ایستا و  ابت است متمایز کنیم زیرا روایت 
(CAD) انداز نظری، برخوردار است. گذشته از این از چشمNAR ای داستانی توان از نوشتهرا می

، 2000) 2کااه تنهااا یااک داسااتان اساات بااا اسااتفاده از آزمایشاای پیشاانهادی از سااوی ریچاردسااون
( متمایز نمود: این ادعا و دلی  با توجه به نقش و کاربرد روایت و داساتان توسا  نویسانده 924ص

 ذیرد. پصورت می
ای رغم درک همزمان ما کاه تماام نوشاتارها، نوشاتهرغم مبهم بودن ژانرهای حقیقی و علیعلی

سازد. این کند که هنوز تفاوتی عمده، داستان را از نوشتار علمی جدا میروایتی هستند، وی ادعا می
دعاا و دلیا  تفاوت این نیست که آیا این متن حقیقت یک داستان تخیلی یا غیرتخیلی اسات بلکاه ا

نویسنده نسبت به متن است. دلی  نوشتن داستان بر اسااس دلیا  نوشاتن باه لحااظ مخاا بی کاه 
نویسنده به دنبال آن است، تأ یری که بر اراراد متفااوت خواهاد داشات و انتظااری کاه از آن توقاع 

 ود.بایست ارزیابی شکه می 3گردد، همچنین ادعای حقیقیشود با نوشتار علمی متمایز میمی
( بر این اساس که تفاوتی بین داساتان در جایگااه پاژوهش و 926ادعای ریچاردسون )همان، ص

داستان که تنها نوشتاری داستانی است حول محور دلیلی قرار دارد کاه نویسانده در نوشاتن نوشاتار در 
رای تحقیاق توانناد منبعای با ور باالقوه میها بهنظر داشته است که بدون توجه به اینکه تمامی روایت

 ور قدر گسترده و وسیع است که باهروایتی تلقی گردند و بدون توجه به اینکه تعریف تحقیق روایتی آن
گردد(، خاود تفااوتی کلیادی و بازد )و یا حداق  با حوزه ادبیات ادغام میاستعارگونه در نیتی رن  می
ا باه ساوی خبا ات( نوشاتاری هرگز ادعا نکرد که رماان وی )سایر قهقار 4مهم است. از آنجا که هوس

  ور خاص یک روایت بود.  ور کلی نه یک پژوهش و نه بهپژوهشی است اما این نوشتار به
نسبت به نگار  علمای قادیمی باه لحااظ برقاراری ارتبااط  RANبسیاری از امتیازاتی که در 

از آن برخاوردار  NARوجود دارد نیز امتیازاتی هستند که داستان روایتی رویکارد  5واضح و نوآورانه
تواند آن را نشان دهاد، آشاکار ساازد تواند آنچه را که یک زبان شرح گفتمان ادبی نمیاست که می

و گفاتن حالات،  1تلاویح 6تواند با استفاده از احسااس، کنایاه،می NAR ور مثال داستان روایتی به
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3. truth claims 

4. House 

5. communicating innovatively and clearly 
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را  NARداساتان روایتای  هایی انتزاعی را حقیقت ببخشد و بین نظریه و عم  پا  بزناد. زباانایده
توان نسبت به متون عادی تحقیق )که تنها برای نخبگان تحصیلکرده قابا  درک اسات( بیشاتربه می

آن است  RANخ  رکری خوانندگان نزدیک کرد. یکی از ررضیات پیشررته در حمایت از رویکرد 
کننده اسات کاه نظار قدر در رویکرد انتشار تفسیری خود خساتهکه پژوهش کیفی معمولی غالبًا آن

انگیزد، چه رسد به اینکه خ  رکری مخا ب را در نظار بگیارد )لگاو، بیشتر دانشگاهیان را بر نمی
2008.) 

در نشر را  RANتر شدن رویکرد ، نوید جالبRANدر پاسخ به این مسئله،  ررداران رویکرد 
اذعاان  RANران رویکارد کنند. با این حاال  رراداگردد بیان میا  ناشی میکه از شک  داستانی

به سطح کیفیت هنری موجود در  RANهای توان انتظار داشت که داستان و روایتدارند که نمیمی
کناد تاا در برخوردهاایی کاه داساتان بیشاتر تاال  می RANبازار اصلی داستان برسند و رویکرد 

، نظار خواننادگان را کنادروایتی آن از ساختار پژوهشی آشکاری برخوردار است و از آن پیروی می
و  2شناسایهای اختصااص داده شاده باه موضاوعاتی از قبیا  رو  ور مثال بخشجلب نماید )به

، امیادواری بیشاتری بارای بارآورده سااختن NARو با این حال رویکرد روایتی  3های تحقیق،یارته
 (.2007کند )ریسمن، ایجاد می RANوعده 
 

NARانتشار و مخاطب : 

 با استفاده از روایت به دنبال بهباود پاژوهش RANر مخا ب، درست زمانی که در مورد جلب نظ
گاردد و تمرکز میحتی بیشتر بر داستان و روایت خود م NARباشد، رویکرد کیفی قدیمی خود می

، RAN( رویکارد 2005اد لگو )خواهد بود. به اعتق RANتر شدن نسبت به رویکرد به دنبال بهینه
کند که تنها یکای ای تقسیم میآوری و تحلی  دادهبین دو مرحله متفاوت جمعنظر و توجه محقق را 

تر باه ررایناد  ور کاما باه NAR گردد. با ایان حاال رویکارداز آنها بر نگار  داستان متمرکز می
گونه تخصایص و تفاویض بیشاتر تاال  محقاق باه روایات، گردد و ایننگار  روایت متمرکز می

ی گردد. منظور از روایتی با کیفیت عاالنی روایتی با کیفیت برتر و عالی میموجب دستیابی به داستا
انداز بهتر، ضاعف کمتار هایی است که عبارتند از: چشمبیان داستانی بود که دارای آرایش مشخصه

های بسیار، وضاعیت بهتار در نشاان ها و رو در سبک، وضعیت بهتر در به کارگیری مورق تکنیک
 . دادن نوآوری مورق
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2. Methodology 

3. Literature Review 
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از امتیاازات بیشاتری باه لحااظ جلاب نظار مخا اب  RANنسبت به رویکرد  NARاگرچه 
آوری در نگار  داستانی که العاده دلهرههنوز با عم  رو  NARبرخوردار است اما محقق رویکرد 

 ور مورق عم  نماید مواجه اسات بتواند در جذب مخا بی به غیر از مخا ب عادی دانشگاهی به
کاه در باازار  1ایبا دو منبع رقابت مواجه است؛ الف( نویسندگان حرراه NARیکرد زیرا، محقق رو

هاای کاه از رایلم و بازی 2ایکنناد و ب( دیگار اشاکال رساانهاصلی داساتان و روایات رقابات می
از  NARکنناد. رویکارد رقابات می 3شوند و با داستان ادبیبندی میکامریوتری گررته تا اینترنت رده

یاابیم کاه زمند محققی است که از سطح باالی مهارت نگارشای برخاوردار باشاد. در میرو نیااین
ای و دیگار های کوتاه با رقابت از سوی دیگار نویساندگان حرراههای بعدی برای نشر داستانتال 

العااده نسابت باه مهاارت و تعهاد رو  4ای روبرو خواهد بود و این امر نیازمند ایمااناشکال رسانه
، 2012باشااد )بااادی یاناا ، می NARبااه منظااور انجااام پااژوهش باار اساااس رویکاارد  5نگارشاای

   (.95−94ص
ررصتی برای درگیر شدن با شک  زبان و شک  روایات  NARوجود دارد،  RANمانند آنچه در 

و رراوانای  بار روایات NARبر این عازم رویکارد سازد. عالوهکنندگان خود رراهم میبرای شرکت
اهاد باود و غالباًا در آن به دنبال جلاب نظار خو NARباشد که رویکرد ز میبیشتر مخا ب متمرک

 اعضای خود را به صمیمیت و همدلی بیشتری با زبان و شک  روایت هدایت خواهد کرد.
 

 زبان و شکل روایت

ترین و ر با این حال سطح مهارت در زبان و شک  روایت مورد نیاز برای رقابت در بازار ادبیات، بز
شاود. اسات باا آن روبارو می NARالشی است که محققی که در آرزوی پیاده کردن  ارح تنها چ

توانناد دشواری سخت و کوبنده تسل  بر عناصر زبان و شک  روایت با توجه باه محققاانی کاه می
 متعهد بمانند از معانی ضمنی خاصی برخوردار است.  NARنسبت به رویکرد 

ان علمای قادیمی اسات و ای رراتار از مخا بازهکه باه دنباال گساتر  حاو NAR. رویکرد 1
تواند تنها تعهد اررادی که پایش از ایان از ساطح کند معمواًل میهمچنین قرائتی جدید را  لب می

ای باالیی در مهارت نگار  داستان و روایت برخوردارند و شاید تنها از ررهیختگاان نگاار  حرره
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2. media forms 

3. literary fiction 
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5. writing expertise 
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 اند را حفظ نماید؛ خال 
باشد به این معناا دارای سطحی از مهارت نگار  روایت و داستان می که NAR. یک محقق 2

ای قرار دارد در واقع در برابار درخواسات قرائات که در سطحی شایسته اما کمتر از حد سطح حرره
 علمی عادی محدود خواهد شد؛ 

از مهارت نگاار  روایات و داساتان برخاوردار  1. محققی که از سطح قاب  تحسین و مناسبی3
ست، احتمااًل نخواهد توانست داستانی را بنویسد که بتواند عالقه و توجه مخا بان علمی را حفظ نی

توجه داشته باشد و یا براذیرد  NARبایست به وراداری نسبت به رویکرد نماید و چنین محققی نمی
 او در ابتدا بر خود تحقیق متمرکز خواهد شد؛  NARپذیری تحقیق روایتی که دگرگون

ای بسیار نزدیک باشاد در واقاع ققی که سطح مهارت نگار  داستانی آن به سطح حرره. مح4
ای در نویسی خود و رساندن آن به سطح حررهتواند با امید به پیشررت در دانش و مهارت داستانمی

بماناد و ممکان  2متعهاد NAR( نسابت باه رویکارد NARشرای  و محی  ررایند تحقیق روایتی )
 (. 2005و لگو، 2012قوه مخا ب جدیدی را جذب نماید )بادی یان ،  ور بالاست به

 
NARپذیری : ذهنیت و قابلیت تعمیم 

احتمااًل با انتقاداتی مواجه خواهد بود که از جمله آنها نبود عینیات اسات و ضامنی  NARرویکرد 
قارار دادن از اسااس  NARآن را خصوصًا به ایان دلیا  کاه رویکارد  3پذیریبودن آن قابلیت تعمیم

دهد ضامن اینکاه داساتان کند، کاهش میاجتناب می RANکنندگان در رویکرد تجربیات شرکت
تار سازد و بنابراین حتای آن را ذهنیتر میرا کام  NARگیری محقق رویکرد شک  NARرویکرد 

 دهد تا ا ر و نشانه مشخصای در روایاتقرار می NARسازد. این امر تعهدی را بر دو  محقق می
بایسات  وری که تعام  محقق با متن و موضوع پژوهش تا حاد ممکان میخود بر جای بگذارد به

واضح، قاب  مشاهده و قاب  ارزیابی باشد. زمانی که این ا ر و نشانه واضح و آشکار باشاد، تحقیاق 
 پاذیریگردد، زمانی کاه ایان نشاانه واضاح نباشاد، ماتن از تعمیمبه احتمال بیشتر قاب  تعمیم می

تواند در ممکن است ضمنی بودن را برذیرد اما نمی NARغیرقاب  اعتمادی برخوردار است. اگرچه 
 (.2012گردد )بادی یان ، پذیری تضعیف مینهایت ضمنی بودن درگیر شود و قابلیت تعمیم

بایسات می NARبه این معنا نیسات کاه رویکارد  4قاب  توجه اینکه درجه ذهنیت بیش از اندازه

                                                           

1. laudable 
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3. Subjectivity and Generalizability 

4. excessive subjectivity 
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های تواند بدون توجه به ارائه تمنمی NARبرای دستیابی به عینیت تال  کند زیرا رویکرد  ری نفسه
بزدالنه و محجوبی که ممکن است مانع تولید علم بشری گردند به عینیت نسبت داده شود. محققی 

کناد بیشاتر باه پیشاواز خطار رکاود و رعالیت می NARکه با آرزوی عینیت در یک محی  و بارت 
داشات ذاتاًا ذهنای رود کاه اگار باه هار حاال وجاود میناشی از رشد شخصی محقق می 1یایستای

بایست برای حفظ راصله  الیی بین ذهنیت و عینیت تاال  می NARبود. یک محقق رویکرد می
نسابت باه بیاان حقیقای ماهیات  3است کاه ورااداری 2نویس معتدل و دقیقکند که حالتی از داستان
 (. 2005و لگو،  2006مشیما، ررتار انسانی است )سا

 
 سیر دو رویکرد در پژوهش روایتی واکاوِی 

و روایات  (RAN)با این استاندارد، دو رویکرد تحقیق و مطالعه روایتی تحقیق در جایگااه روایات 
بررسای نماود.  5و مبتنی بار ادبیاات 4توان به ترتیب مطلع از ادبیاترا می )NARدر جایگاه تحقیق )

کند که تنها متعاقباًا داساتان ادبی استفاده می−معمواًل از متون میدانی غیر هنری RANزیرا رویکرد 
قارار دارد.  6تر بر اساس هنر نوشتن داساتان ور کام به NARکنند در حالی که رویکرد را تولید می

عنوان شاکلی از تحقیاق کیفای نوشاتن را در جایگااه تحقیاق و بررسای باه (2000) 7ریچاردساون
بار  CAPکناد. سار واژه بیاان می CAPنگااری کناد کاه وی آن را باا قومبندی میدسته 8نگاریقوم

 10هاایی از جملاه شاعر، نمایشانامه، گفتگاو،داللات دارد و از رعالیت 9های تحلیلای خاال رعالیت
 (. 929، ص2000تئاتر و غیره متشک  شده است )ریچاردسون، 

 
 ها و تشابهات بین دو رویکردتفاوت

ها است. ترکیب روایتای در آوری و تحلی  دادهدر جمع NAR و RANتفاوت اصلی بین ترین مهم
RAN های  انویه و راز تحلی  اسات در حاالی کاه در آوری دادهرق  جمعNAR  ترکیاب روایتای

                                                           

1. stagnation 
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6. art of fiction composition  

7. Richardson 

8. ethnography 

9. creative analytic practices 

10. Poetry ,drama ,conversations  
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واقعیتی را کاه در روایات  NARهای اولیه و راز تحلی  است. با این حال آوری دادهعبارت از جمع
از دانشی که از تجربیات گذشاته رارد باه دسات آورده اساتفاده  NARسازد بلکه یوجود دارد برنم

نویسد و سرس از  ریق ررایند ترکیب روایتی و تصوراتی کاه باه دسات کند و تحقیق اولیه را میمی
گاهی  NARای کاه بارای ترکیاب روایتای زمیناهکناد. پیشگیری میهای خود نتیجاهآورده از این آ

تواند جامع، گزینشی و رسمی باشد. ایان یاادگیری اولیاه براساس تمای  محقق میشود استفاده می
گاه و مشاهده سایتتواند شام  رعالیتمی  ها و آموز  تجربی باشد.هایی از قبی  مشاوره با ارراد آ

 
 نکات اشتراک و افتراق بین دو رویکرد

 

 (2012)بادی یانگ، RAN: تحقیق در جایگاه روایت  2جدول 

 RANتحقیق در جایگاه روایت   ل فرایند تحقیقمراح

نها هایی که افراد با آبه دنبال فهم و ارائه مجدد تجربیات از طریق داستان RANمحققان  تعیین مسئله تحقیق
 کنند.اند و در مورد آنها صحبت میزندگی کرده

 مرور بر ادبیات

د تأکید قرار داده و کنندگان در تحقیق را مور های شرکتداستان RAN. محققان 1
 دهند؛ایگاه بعدی قرار میجهای کارشناسانه را در پژوهش

ی شان را به جاعنوان مثال محققان ممکن است مسیر یا ساختار اساسی گزارش تحقیق. به2
هایی که انداست اینکه از طریق مرور بر ادبیات یا چارچوب نظری به دست آورند. آنها را از طریق

 آورند؛کنند به دست میبیان می کنندگانمشارکت
کنندگان های شرکتتواند برای تفسیر داستانهای کارشناسانه )علمی( می. پژوهش3

تری یا شناخت ها معنی دقیقدستورالعمل ارائه دهند به عبارت دیگر از طریق این داستان
 جدیدتری را به دست بیاورند.

های آنها بیان ال کشف تجربیات افرادی هستند که از طریق داستانبه دنب  RANمحققان بیان هدف و سؤاالت تحقیق
 شوند.می

ها و آوری اولیه دادهجمع
 تحلیل

آوری را جمع FIELD TEXTها و عناوین مجالت ها، نامهمحاسبه  RAN. محققان1
 کنند؛های فرد را اثبات میستانکنند که این موارد دامی

ها و غیره با همکاری ها، روشدن مفاهیم، انگیزهبرا ی به دست آور  RAN. محققان 2
گیری را ها اولین مجموعه نتیجهکنند و این تحلیلها را تحلیل میکنندگان دادهمشارکت

 دهد؛تشکیل می
 . این تحلیل اغلب بر موضوعات روایتی تأکید دارد مثل شخصیت، تضاد؛3

ه از طریق آن شناخت نسبت به ند ککعنوان فرصتی برای محقق عمل می. این مرحله به۴
عنوان هخودشان را تجربه کنند. خودشان را نسبت به موضوع در نظر بگیرند و خودشان را ب

 گر نیز در نظر بگیرند.تحلیل

های ثانویه و آوری دادهجمع
 تحلیل

 )ترکیب روایتی(

اولیه  هایگیریهای اولیه برای ساخت روایت از نتیجهبرای ایجاد تم RAN. محققان 1
 کنند؛استفاده می

 کنند؛دشان بازگو میکنندگان را مجددًا با روایتی که خوهای مشارکتداستان RAN. محققان 2
 . بعضی اوقات این روایت ساختار تحقیقی آشکاری دارد؛3

عنوان فرصتی برای محقق است که از طریق آن شناخت نسبت به خودشان . ترکیب روایت به۴
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 عنوان تحلیلگر و نویسنده در نظر بگیرند؛ودشان را بهرا تجربه کنند و خ
طور بالقوه منجر تواند بهیمشود و این امر ها استفاده می. ترکیب روایت برای تحلیل مجدد تم5

ها پیوسته از طریق فرایند تحقیق گیری اصالح شده شود. با این فرضی که تمبه ارائه نتیجه
RAN شوند.متحول می 

 (2012(( )بادی یانگ، NARیت در جایگاه تحقیق : روا3جدول 

 ((NARروایت در جایگاه تحقیق  مراحل فرایند تحقیق
 محقق روایتی به دنبال کشف موضوع با استفاده از ترکیب روایتی است. تعیین مسئله تحقیق

های پیشینه تحقیق )آموزش
 مقدماتی(

دهد به همان انجام می ایهای زمینهدر مورد مسئله پژوهش بررسیNAR. محقق  1
ز ادادند. این تحقیق شامل: استفاده صورتی که نویسندگان قدیمی این کار را انجام می

گاه، مشاهده سایتاطالعات مرجع مثل کتاب ها و مشارکت در ها، مصاحبه با افراد آ
 های تجربی؛آموزش

های علمی وهشتواند شامل پژوهش علمی باشد، اما این پژمی NARای . تحقیق زمینه2
 گیرند؛در درجه اول اهمیت قرار نمی

های گذشته باشد که تأکید آنها بر ممکن است شامل داستان NARای . تحقیق زمینه3
ای که محقق بتواند: از پیشرفت دانش جدید به وسیله گونهیک ژانر و یک موضوع باشد؛ به

ضای گسترده داستان قرار ر فهای پیشنهادی خود را دتها مطمئن شود و روایاین داستان
 دهد.

 تعیین عنوان/مسئله تحقیق
 های اولیهارائه تم

های برای تعیین یک عنوان یا مسئله کلی تحقیق ازمسئله تحقیق و پژوهشNARمحقق  
های اولیه واضحی را کنند. محقق در مورد عنوان یا مسئله تمای خود استفاده میزمینه

 ها احتمااًل تغییر خواهد کرد.ه این تمداند ککند، اما میایجاد می
 این مرحله وجود ندارد. 

 ترکیب روایتی

ین اای و تجارب فردی خود و تصوراتی که در . محقق روایتی با استفاده از تحقیق زمینه1
 دهد؛زمینه به خوبی شکل گرفته روایتی را در مورد عنوان یا مسئله تحقیق ارائه می

کند. خودش را در است که محقق در مورد خودش تجربه کسب می. ترکیب روایتی فرصتی 2
 دهد؛جایگاه موضوع، تحلیل گرو نویسنده قرار می

ها احتماال از طریق های اولیه. این تمای است برای کشف تم. ترکیب روایتی وسیله3
 نویس به میزان زیادی متحول خواهد شد؛های پیشفرایند

ها بر اساس اهداف فردی بهاماای ابهام هستند که این های نهایی تا حدودی دار . تم۴
 شوند.محقق انتخاب می

 
 گیریبحث و نتیجه

مشااهده  یعباد یک موقعیت با مواجهه در بازیگران که معنا از نوینی بخش با معمواًل، گری،روایت
 حاول که یمعن از هاییبخش .شودآغاز می است، داده رخ چه اینکه درباره را خود ررس کنند ومی
 یاک به را هاداستان .آید هم گرد موقت داستان یک است تحت ممکن گیرد،شک  می جزئیات این

 دارناد، خاود هانذ در ارراد که جدیدی رویکردهای شروع نقطۀ کنند؛ که بهتشبیه می شیرجه تخته
 دنباو منطقای بار گریروایات توسعه ررایند .شودجدید می هایروایت ساخت دارد و سبب اشاره

 دارد. تأکید هر زمان در نوظهور تفاسیر
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کناد و داناش را آشاکار رو  روایتی ابزاری است که از  ریق داستان معنا را ایجاد و منتق  می
 باه . دساتیابیگیاردآنچه اهمیت دارد روایتی است که از این حاد ه برای مردم شاک  میسازد. می

کنناد. تحلیا  را درک می حاوادث اراراد آن در کاه اسات رراینادی آغااز تجرباه، از خاصای شک 
شناساان باه روایات منادی جامعههایی از تجربیاات زنادگی باه چرایای و چگاونگی عالقهداستان

شناختی قوی دارند و بسایاری پردازد. چرایی این امر این است که متون روایتی ا العات جامعهمی
ر انتقاال داناش اجتمااعی اهمیات وایتای دارد. روایات دهای تجربی این رشته هم شاک  راز داده

گیری توان دانش ضمنی و غیرضامنی، )داناش قابا  انادازهبسزایی دارد. با استفاده از این رو  می
ها باه دنباال گیری( را به هم مربوط ساخت. این رو  با تأم  در روایتکمی و دانش غیرقاب  اندازه

کند. روایت یک تاریخ جمعی و یاک یها و معنابخشی کمک مگردد و به درک بالغتها میرردیت
برد و بر تحول شکلی آن ا ر یابی است. اینکه چه کسی ساختار روایتی را زیر سؤال میتجربۀ مفهوم

گذارد بستگی به موقعیت جمعیتی و ررهنگی دارد. تحقیاق روایای تاوان باالقوه واقعای خاود را می
یکدیگر پیوند خورده باشاند )کالنادینین  های مهم ررایند تحقیق بهکند که بخشهنگامی آشکار می

 (.20، ص2000و کونلی، 
کنندگان همکاری بین محقق و شرکت»تحقیق روایتی رو  شناخت و بررسی تجارب از  ریق 

سه وجه مشاترک «. های مختلف و تعامالت اجتماعی با محی  استدر  ی زمان، مکان و یا مکان
عنوان یاک چاارچوب اسات کاه باه 2دار باودنو مکاان اجتماعی باودن 1تحقیق روایتی موقتی بودن،

 ور همزماان در تحقیاق روایتای در کنند. این مشترکات ابعادی هستند که باید بهمفهومی عم  می
گیرند به صاورت ماوقتی در حاال تلییار هساتند. نظر گررته شوند. وقایعی که مورد بررسی قرار می

هاای زیباشاناختی ...( و ها، آرزوها، واکنشامیدتحقیقات روایتی هم به شرای  رردی )احساسات، 
کناد اشااره دارد. ایان ها و وقایع در آن رشد میهمزمان به شرای  اجتماعی یعنی شرایطی که تجربه

شاناختی مشاخص های ررهنگی، اجتماعی، ساازمانی و زبانشرای  اجتماعی تا حدودی از روایت
کنندگان در ودن به رابطه بین زندگی محقق و شرکتشوند. دومین بعد از وجه اشتراک اجتماعی بمی

 (.436، ص2010تحقیق توجه دارد )کالندینین، 
کند کاه امتیاازات آموزشای و عم  می 3عنوان شکلی از تجربه زندگیداستان روایتی )روایت( به

 کناد باهقاب  تلییری را در  ول تحقیقی که از شیوه نگار  علمی تفسایری اساتاندارد اساتفاده می
بخشد و تجربه روایتی )داستانی( حتی امتیازات قاب  تلییر مشخصی را تحقیق و بررسی روایتی می

                                                           

1. Temporality 

2. Place Sociality and  

3. lived life experience 
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گااذارد. ایاان امتیااازات آموزشاای و قاباا  تلییاار از همااه بااه اشااتراک می 1در تجربااه زناادگی روزانااه
کاه  2هاای توانمناد و محکامگرایی حسی تجربه روایتی، رراوانی چشمگیر رخدادهایی با  رحجانبه

 ور متفاوت رخادادهایی غیارممکن را نیاز دربار گیارد، اجتنااب از نابااوری حتی ممکن است به
ها، حاص  و نتیجه تجربه روایتی که از جزئیات مرتب  قاب  اعتماد ها در روایتداستان، رراگیری تم

ری را و قوی برآمده است، ایجاد رواص  مفید بین خواننده و وقایع داستان که بازتاب و واکانش ماؤ 
گاردد. در سازد و چگونگی نوشتن شخصیت یک قدرت عینی توس  نویسنده ناشای میتسهی  می

تکام  یارتاه اسات زیارا ادبیاات  3واقع تمام عناصر شک  داستانی به منظور تقویت قدرت موضوعی
 غالبًا نقش اخالقی را برآورده ساخته است. اگر تمامی این موارد در ماورد تجرباه روایتای در بارات

RAN  صد  کند، در مورد تجربه روایتی در یک بارت روایتیNAR کند. نیز صد  می 
 

  

                                                           

1. daily life 

2. potent plot 

3. thematic power 
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