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هاهبّین

هستجف ثب تؼلین ٍ تسثیت اش رٌسا ًیست فِ ثتَاى آىّب زا ثِ غَزت دقیه ٍ ػویه اش قسیه زٍشّهبی
فوا ثبشًوبیا ٍ فْن ًوَد .ثدیي سبى ،اخیساً ًظسیِ پسداشاى ثسًبهِ دزسا ثسای فْن پدیدُّبی آهَشضا ثهِ
یک ًَع تیییس رْتگیسی هؼسفتضٌبختا اضبزُ ٍ تأفید داضتِاًد فِ اف ّبی ردیدی هیبى پژٍّصگساى
ٍ پژٍّیدُ ّب گطَدُ است .ثب تَرِ ثِ ایي ؾسٍزتّ ،دف پژٍّص حبؾس ایي است فِ ثهِ تجیهیي ربیگهبُ
زٍش پژٍّص زٍایا ،ثِ هخبثِ ثستسی دز خدهت تیییس هؼسفتضٌبختا دز فْن پدیدُّبی گستسُ تسثیهت-
هؼلن ثپسداشد .دز ّویي زاس تب ،اثتدا هاَْم ٍ تؼسیف زٍایت ٍ پژٍّص زٍایا ازائِ ٍ اّویت پهژٍّص زٍایها
دز تسثیت هؼلن هَزد ثحج قساز گسفتِ است .هتؼبقجبً شهیٌِّبی پیدایص پژٍّص زٍایا تطسیح ٍ ثهب تحلیه
چسایا تیییس پبزاداین دز پژٍّص ّبی گسهتسُ تسثیهت هؼلهن ،هَاؾهغ پبزادایوبتیهک آى دز قب هت هجبحهج
هؼسفتضٌبختاّ ،ستاضٌبختا ٍ زٍشضٌبختا ثحج گسدیدُ است.
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هقدهِ
شًدگا آدها اش ّوبى حظبت تَ ّد ،ثب داستبى ٍ الالیاّبی فَدفبًِ تٌیدُ ههاضهَد ٍ ّوهَازُ دز
قَل شًدگا ،زٍایتّب دز ّوِ رب حؿَز دازًد؛ آىگًَِ فِ «فساًکفسهَد ،»1تیکتهب

سهبػت زا

ًیص یک قسح زٍایا هاداًد فِ «تیک» آغبش ٍ «تب » پبیبى آى اسهت .ایهي چٌهیي آدهیهبًا فهِ
حظِ ثِ حظة شًدگا خَد زا اش شهبى تَ ّد ،غسق دز زٍایتّب ّستٌد ،ثب هسگ خَد ،دز زٍایهتّهب
ربٍداًِ هاضًَد .دز حقیقت ،شًدگا ،خَد یک قسح زٍایا هٌسزن است فِ ثب تَ ّد آغبش هاضهَد
ٍ ثب هسگ پبیبى هاپریسد (اسکٌدزی ٍ رَادی .)213:1392 ،اش ایهيزٍ ،ههاتهَاى گاهت پیطهیٌِ
زٍایت ٍ زٍایت گسی ثِ قدهت خَد اًسبى است .شیسا دز ثستس تبزیخ ّهس چیهصی فهِ ثهِ ًهَػا دز
اًسبى زّیبفتا ثسای فست یب فْن هؼٌب ثَدُ است ،هزوَػِای اش اسهتٌبدات فمهها ٍ غیسفمهها
است فِ دز ذی اًَاع هتيّب ،زٍایتّب ٍ شیستًگبزیّب قساز هاگیسًد .اش ایيزٍ ههاتهَاى اذػهبى
داضت فِ پژٍّص زٍایا اٍ یي ٍ قدیواتسیي ضک پژٍّص است .اگس هب ایي زا ثپریسین ههاتهَاى
گات فِ ّوِ سٌتّبی پژٍّطا ثِ ًَػا اش زٍایتگسی سسچطوِ گسفتِاًد (پتسا .)79:2009 ،2ثب
ایي اٍغبف ،خبستگبُ پژٍّص زٍایها ًسسهت ثهِ تحلیه ّهبی ههستجف ثهب افسهبًِّهب ٍ فسٌّه -
ػبهِ3هسثَـ هاضَد ،اهب فبزثسدّبی هؼبغس آى دز ػػس پستههدزى زا ههاتهَاى دز پهبزاداینّهبی
سبختبزگسایا ،4تأٍیلا ٍ5تاسیسی6پارَیا ًوَد (ٍثستس ٍ 7هستٍَا .)25:2007 ،8اش ًگهبّا دیگهس،
ثسزسا تبزیسا فؼب یتّبی ػلوا زٍایت ًطبى هادّهد فهِ زٍایهتگهسی ثهِ ػٌهَاى یهک سهٌت
پژٍّطا ٍ زٍش تحقی ثِ فؼب یتّبی فبًلا ٍ 9فمًدیٌیي )1990( 10ثهبشهاگهسدد .دز حقیقهت
اٍ یي ثبز فبًلا ٍ فمًدیٌیي ( )1990اش اغكمح "پژٍّص زٍایا "11ثسای فبٍش هابّین ٍ هؼهبًا
گستسُ تسثیتهؼلن ثْسُ گسفتٌد .آىّب هدػا ثَدًد پژٍّص زٍایا اٍ یي ٍ ثْتسیي زٍش ثسای فْن
1. Frank Kermod
2. Petra
3. Folklore
4. Structuralism
5. Hermeneutic
6. Interpretive
7. Webster
8. Mertova
9. Connelly
10. Clandinin
11. Narrative Inquiry
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تزسثیبت است ٍ آًچِ دز تؼلین ٍ تسثیت حبدث هاضَد زا هاتَاى اش قسی زٍایتّب ٍ داسهتبىّهب
هَزد فْن قساز داد (ٍثستس ٍ هستٍَا  ،2007فسسَل.)2012 1
اهب پژٍّص زٍایا چیست ٍ چِ ٍیژگىّبیى دازد فِ ایي چٌیي ثِ فسایٌدى فساگیس تجدی ضدُ
است؟ زٍایتپژٍّا اغكمحا است فِ اش  1969ثِ هؼٌبی ضبخِای اش پهژٍّص ادثها ًهبرس ثهس
تحلی زٍایت ٍ خػَغبً اضکبل زٍایت ٍ اًَاع زاٍی ثبة ضدُ است .ػلن زٍایت ثِ ػٌَاى ًظسیِای
هدزى ،ػودتأً ثب سبختبزگسایا ازٍپبیا هستجف است ّس چٌهد فهِ ثسزسهاّهبی قهدیوا اضهکبل ٍ
غٌبیغ زٍایا اش دٍزاى ثَقیقبی ازسكَ زا ًیص آحبز هسثَـ ثِ ػلن زٍایت ٍ زٍایتپژٍّا ههاتهَاى
داًست (آقبیاهیجدی .)1392 ،ثِ قَز فلا هاتَاى گات پژٍّص زٍایا هزوَػهِای داسهتبى دز
هَزد تزسثیبت اًسبىّبست (ٍثستس ٍ هستهٍَا  ،2007فسسهَل .)2012ایهي زٍش چهبزچَثا قهَی
ثسای هحققبى فساّن هافٌد تب ثب ثسزسا تزبزة ،شیسترْبى افساد زا ثهِ تػهَیس ثکطهد .فهبًلا ٍ
فمًدیٌیي ( ) 1990هؼتقدًد پژٍّص زٍایا زٍضا است ثسای فْن تزسثِ فِ ثهِ قهَز هتقبثه ثهب
ّوکبزی هحق ٍ هطبزفتفٌٌدُ ،دز قهَل شههبى ،دز هزوَػهِای اش هکهبىّهب ٍ دز یهک تؼبهه
ارتوبػا حبغ هاضَد .را هحقه ثهب شیسهتي ،ثبششیسهتي ٍ ثهبشگَیا داسهتبىّهبی ههستجف ثهب
تزسثیبت شًدگا افساد فِ ثِ غَزت فسدی ٍ روؼا است ثِ فبٍش هاپهسداشد .اش ایهيزٍ ،پهژٍّص
زٍایا ثِ فسایٌد روغآٍزی اقمػبت اش زاُ داستبىسسایا اقمق هاضَد ،دز ٍاقغ پژٍّصگسی فهِ
اش ایي زٍیکسد ثْسُ هاگیسد ،زٍایتا اش تزسثِ زا ثِ تػَیس هافطهد .ثٌهبثسایي پهژٍّص زٍایها ثهِ
هٌص ِ هكب ؼِ زٍشّبیا است فِ ثطس رْبى زا تزسثِ هافٌد (ضؼجبًاٍزفا.)90:1385،
بیاى هسألِ
اهسٍشُ ،پژٍّص دز هَزد ایي فِ هؼلوبى داًص خَد زا چگًَِ تَسؼِ هادٌّهد ،ثهِ هخبثهِ حیكهِ
پژٍّطا ردیدی است فِ اثؼبد آى ٌَّش ثِ قَز گستسدُ هَزد فبٍش قساز ًگسفتِ اسهت .ثسزسها
تحقیقبت آهَشضا ًطبى هادّد فِ یک ًَع دٍگبًگا دز یبفتِّبی پژٍّصگهساى داًطهگبّا (ثهِ
ػٌَاى افساد ثیسًٍا) ٍ هؼلوبى (ثِ ػٌَاى افساد دزًٍا) ًسجت ثِ پدیدُّبی هستجف ثهب فهم ّهبی
دز

ٍرَد دازد .را ثسای فبستي اش ایي اًقكبع ٍ دٍگبًگا ٍ ثِ هٌظَز فْهن آًچهِ هؼلوهبى هها-
1. Creswell
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گَیٌد ،پژٍّصگساى ثبید تزبزة هؼلوبى زا اش قسی تحلی زٍایتّبی آىّب فبٍش ًوبیٌد .تزصیِ
ٍ تحلی زٍایتّبی هؼلوبى ،تزبزة ٍ غدای هؼلوبى زا ثسای پژٍّصگساى ثِ ازهیبى هاآٍزد ٍ ثِ
آىّب اربشُ هادّد تب یک پبیگبُ داًص ثسبشًد ٍ ثِ ٍاسكِ ازتجبـ ثب داًص هؼلوبى ،ثهیي «غهدای
ثیسًٍا »1پژٍّصگس ٍ «غدای دزًٍا »2هؼلن پیًَهد حبغه ضهَد (ٍسهجَزگ .)40:2008 ،3هرا
اهسٍشُ پژٍّص زٍایا ثِ سسػت ٍ ثِ ضکلا ػولا دز ثسیبزی اش زضتِّب هَزد استقجبل قساز گسفتِ
است .د ی ایي اهس ّن تب حدٍدی ثِ هحدٍدیتّبی هتداٍل دز زٍشّهبی تحقیه سهٌتا ،ػهدم
تكبث ایي زٍشّب ثب ٍیژگا اًسبىّب ٍ پیچیدگا زفتبز اًسبىّب ثهبش ههاگهسدد (ٍثسهتس ٍ هستهٍَا،
.)2007
ثسزسا پیطیٌِ زٍایتًگبزی دز گستسُ تسثیتهؼلن ٍ حَشُ تدزی

ٍ یبدگیسی ًطبى ههادّهد

فِ تَرِ ٍ توسفص ثس داستبىّب ٍ زٍایتّبی هؼلوبى ،هاَْم هسلف ًظسیِپسداشاًها چهَى فهبًلا ٍ
فمًدیٌیي ( ،)1994 ،1990 ،1986گهبف ،)1999 ،1994 ،1991( 4گَدسهَى،)2006 ،2001( 5
ا جبش ،)2004 ،2002( 6آیسش ٍ )1988 ،1992( 7ثسیبزی اش اًدیطوٌداى دیگس ثَدُ است .اش سهَی
دیگس ،ثؼد اش دِّ ّاتبد ٍ تیییس رْتگیهسی تسثیهت هؼلهن ،اش ا گَّهبی فهيآٍزاًهِ ثهِ ا گَّهبی
ثبشاًدیطبًِ ،ثٌیبد ٍ ّدف غبیا تسثیت هؼلن ،ثِ سوت تسثیت هؼلن فکَز تیییهس رْهت دادُ اسهت
(اهبمروؼِ ٍ هْسهحودی .)1385 ،دز ًتیزِ ،اغَل ٍ هجهبًاای چهَى تأهه دز ػوه  ،هطهبّدُ
تأهلا ،خَدتأهلا ،پژٍّص زٍایا ،ثِ اضتسا گرازی تزبزة ضسػا ٍ حجهت ٍ تحلیه زخهدادّبی
تزسثِ ضدُ ثِ ػٌَاى هْن تسیي ثستسّبی ًی ثِ تسثیهت هؼلهن فکهَز دز ًظهس گسفتهِ ضهدُ اسهت
(روطیدیتَاًب ٍ ّوکبزاى  ،1395روطیدیتَاًب ٍ اهبمروؼِ ،ة ،1395اهبمروؼِ ٍ هْسهحودی
،1385فَ تسّ ٍ 8وکبزاى  ،2007فبًلا ٍ فمًدیٌیي  ،1997فسی

 .)2004ثسای هخبل فلچتسهي
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1. Outside Voices
2. Inside Voices
3. Vosberg
4. Gough
5. Goodson
6. Elbaz
7. Ayers
8. Coulter
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تسهي )2009( 1دز پژٍّطا تحت ػٌَاى «زٍایت ٍ ضسححبلًَیسا دز تسثیهتهؼلهن» ثهِ تحلیه
اثؼبد ،رٌجِّب ٍ پیطیٌِ زٍایت دز تسثیتهؼلن پسداختِ است .قجه ًتهبیذ ایهي تحقیه چهسخص
زٍایا حبدث ضدُ دز ػلَم ارتوبػا ،پژٍّص دز ثسیبزی اش حَشُّب ،ثِ ٍیژُ تحقیقبت آهَشضا زا
ثِ سوت استابدُ اش پژٍّصّبی زٍایا سَق دادُ است .چسا فِ شثبى فٌا ٍ ػلوها هسسهَم دازای
هحدٍدیتّبیا است فِ اهکبى فْن فبه تزسثِ دز آى هحق ًواضَد ،اهب شثبى زٍایت ثهِ د یه
داضتي ٍیژگاّبیا چَى شهبىهٌدیٍ ،اقغگسایبًِ ثهَدى ،پیًَهد ثهب هسهبئ ارتوهبػا ،هؼٌهبدازی،
ػولا ثَدى ٍ ثبشاًدیطهبًِ ٍ خَداًدیطهبًِ ثهَدى ،فسغهتا فهساّن ههافٌهد تهب فساگیهساى اش ایهي
هحدٍدیتّب ٍ قیَد فسا زًٍد ٍ ثب ثبشگَیا تزبزة خَیصّ ،نشهبى ثتَاًٌد یبد دٌّد ٍ یبد ثگیسًهد.
ثِ ًظس چَیا )2013( 2پژٍّص زٍایا پبسسا ثِ چب صّبی هٌتذ اش زٍشّبی تهدزی

سهٌتا ٍ

دٍگبًگا ثیي ًظس ٍ ػو ثَدُ ٍ زٍیکسدی است فِ دٍگبًگا ثیي ًیبشّبی پیصزًٍهدُ ٍ یهبدگیسی
حسفِای هؼلوبى زا پَضص هادّد.
فٌستسهأخسً )1994( 3یص هؼتقد است دز قَل ثیست سبل گرضتِ پهژٍّص دز ههَزد تَسهؼِ
داًص حسفِ ای هؼلوبى زٍ ثِ فصًٍا گراضتِ ٍ فسؾیبت ثسهیبزی دز ههَزد چگهًَگا تَسهؼِ ایهي
داًص قسح گسدیدُ استٍ .ی ثب توبیص ثیي داًصزسوا( 4ضٌبسبًدُ ضدُ ٍ تَ یهد ضهدُ اش ربًهت
پژٍّصگساى) ٍ داًصػولا( 5ضٌبسبًدُ ضدُ ٍ تَ ید ضدُ اش ربًهت خهَد هؼلوهبى) دز تحقیقهبت
آهَشضا ،اذػبى هادازد فِ پژٍّص زٍایا ثِ هخبثِ زٍیکسدی دز خدهت فْن داًصػولها هؼلوهبى
است .ثِ ثبٍز فبًلا ٍ ّوکبزاًص (ً )1997یص هٌجغ فْن داًصػولا هؼلوبى ثستسّبی زٍایتهحَز
هبًٌد هػبحجِّب ،هکب وبت ،یبدداضتّهبیزٍشاًهِ ،یبدداضهتّهبیخَدشیسهتًگبزاًهًَِ ،ضهتبزّبی
هجبد ِضدُ ثیي پژٍّصگساى ٍ هؼلوبى ،تهبزیخضهابّاٍ ،قهبیغًگهبزیّهب ،داسهتبىّهبی هؼلوهبى،
داستبىّبی خبًَادُّب ،تػبٍیس ٍ دیگس هػٌَػبت ضسػا ٍ خبًَادگا هاثبضٌد .ثسایي اسب  ،فبزؽ
اش غَزتثٌدی داًصػولا هؼلوبى فِ اش ثستس ثبشاًدیطا دز زٍایهتّهب ٍ تزهبزةشیسهتِ آًْهب دز
پبزاداین اًتقبدی_ثسآهدًا ارسای ثسًبهِ دزسا تسثیتهؼلن هاتَاًد هَزد فْن قساز گیسد (شزقبًا ٍ
1. Kelchtermans
2. Choi
3. Fenstermacher
4. Formal Knowledge
5. Practical Knowledge
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ّوکبزاى)1395 ،؛ دز دِّّبی اخیس ثْسُگیسی اش زٍش پژٍّص زٍایها دز گاتوهبى تسثیهتهؼلهن
چٌبى هَزد استقجبل ٍ فبزثست قساز گسفتِ است فِ خَد ثِ هخبثِ یک پبزاداین قسح گسدیدُ اسهت
(اسپکتَز ،2010 ،1پبسچي ٍ 2ایسبى ،2014 3داهیٌ  ٍ 4ضهبٍ ،2014 5پتهسا ،2009 6یجلهیچٍ 7
ّوکبزاى  .)1998ثٌبثسایي ثب تَرِ ثِ تیییس هؼسفتضٌبختا هٌهتذ اش تاسهیسگسایا دز فْهن ػوه
هؼلن ٍ تیییس زٍشضٌبختا دز فبٍش پدیدُّبی گستسُ تسثیتهؼلهن فهِ دز چٌهد دّهِ گرضهتِ
حبدث گسدیدُ است ،پژٍّص حبؾس ثس آى است تب پژٍّص زٍایا زا ثهِ هخبثهِ یهک ًهَع چهسخص
پبزاداین دز فْن پدیدُّبی هستجف ثب تسثیت هؼلن هؼسفا ًوبید ٍ اثؼبد آى زا هَزد ثحهج ٍ تحلیه
قساز دّد.
رٍش پژٍّص
پژٍّص حبؾس اش ًَع پژٍّصّهبی تحلیلها_اسهتٌجبقا اسهت .ثهس ایهي اسهب  ،اثتهدا آزا ٍ آحهبز
ًظسیِپسداشاى هستجف ثب پژٍّص زٍایا دز تسثیت هؼلن هَزد ثسزسا ٍ تحلی قساز گسفتِ اسهت .دز
گبم دٍم تؼسیف ٍ چیستا پژٍّص زٍایا تطسیح ضدُ ٍ هتؼبقجأ ثب تػَیسسبشی ٍ تحلی اّویهت ٍ
ًقص زٍایت دز گستسُ تدزی

ٍ یبدگیسی ٍ ،ازائِ هستٌدات هستجف ثب ؾؼف پبزاداین احجهبتگسایها

دز فبٍش پدیدُّبی گستسُ تسثیتهؼلن ،هجبًا ّسهتاضٌبسها ،هؼسفهتضٌبسها ٍ زٍشضٌبسها
زٍش پژٍّص زٍایا ،ثِ هخبثِ یک پبزاداین تسسین گسدیدُ است.
هعٌای رٍایت در بستز تعلین ٍ تزبیت
ثٌیبد زٍایت دز تسثیتهؼلن ثِ فلساِ تؼلین ٍ تسثیت دیَئا ( )1966دز تجییي چگهًَگا یهبدگیسی
اش تزسثِ ٍ تأه ثس تزسثهِ ثسهها گهسدد .دیهَئا هؼتقهد ثهَد تؼلهین ٍ تسثیهت فسایٌهد ثبشسهبشی ٍ
ثبشسبشهبًدّا ،تیییس هستوس دز تزسثِ است .اٍ ثب تجییي هابّین شهبى ،هکبى ،تزسثِ ٍ گسٍُگسایها

1. Spector
2. Paschena
3. Ison
4. Dominique
5. Shaul
6. Petra
7. Lieblich
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دز فسایٌد یبدگیسی ثِ پژٍّص ثبشاًدیطبًِ 1تأفید داضت (ثتا .)46:2000 ،2دز ّویي زاستب فبًلا
ٍ فمًدیٌیي ثِ ػٌَاى ضبخعتسیي ًظسیِپسداشاى زٍایا ،ثهس اسهب

دٍ هؼیهبز ثسگسفتهِ اش ًظسیهِ

دیَیا ،پژٍّص زٍایا زا ثِ هخبثة تزسثِ تلقها ًوَدًهد .ایهي دٍ هؼیهبز ػجبزتٌهد اش  -1:اًسهبىّهب
ًیبشهٌد فْویدُ ضدى ّستٌد ٍ ایي فْن ًِ ثِ ضک فسدی ،ثلکهِ دز تؼهبهمت ٍ ثبفهت ارتوهبػا
حبغ هاضَد ٍ  -2تزبزة فؼلا هب دز ػیي ایي فِ ثس اسب

تزبزة گرضتِ ضک گسفتِ اسهت،

تزبزة ثؼدی زا ًیص ّدایت هافٌٌد .اش ایي زٍ اًسبىّب ثِ قَز پیَستِ ثب تػهَز ضهسایف گرضهتِ،
افٌَى ٍ آیٌدُ شًدگا هافٌٌد.
دزثبزُ ایي فِ چسا زٍایتّب ثسای ػلٌا ًوَدى غدای هؼلوبى هٌبسهت ّسهتٌد؛ ا جهبش ()1990
ضص د ی اقبهِ ًوَدُ است -1 :داستبى ثس داًص هکٌَى فِ ثبید هَزد فْن قساز گیسد ،تکیِ دازد.
 -2داستبى دز ثبفتا هؼٌبداز ،ضک هاگیسد-3 .فسؼ زٍایت ایي است فِ زٍش داستبىسسایا ثهِ
ثیبى ،سبختبز هادّد-4 .داستبىّب اغلت دزثسگیسًدُ دز ّبی اخمقا ّستٌد فهِ ثبیهد آهَختهِ
ضًَد -5 .زٍایت ها تَاًد زٍضا قبث پریسش ٍ غدایا ثسای اًتقبد اش ارتوبع ثبضد ٍ  -6داستبىّب
ثبشتبة ردایاًبپریس ًظس ٍ ػو ٍ گاتگَی ثیي گَیٌدُ ٍ ضًٌَدُ زا ًطبى هادٌّهدّ .هنچٌهیي،
گسٍهت ( )1981زٍایت زا ثِ ػٌَاى زٍضا ثسای ثِ دسهت آٍزدى چطهناًهداش اًتقهبدی اش تزهبزة
آهَشضا دز ًظس هاگیسد .ثسای گسٍهت زاثكِ زٍایت ثِ دٍ قسی آضکبز ههاضهَد :اٍل ،تزهبزة اش
قسی فسایٌدّبی تأهمًِای فِ ثِ ذّي اربشُ تحس

دائوا هادّد اغمح هاضًَد؛ را تٌْهب ثهِ

د ی تبشگا ٍ فَزیت زٍایتّبی تزبزة شًدگا هب است فِ ثسًبهِ دزسا هاتَاًد ًَهاَْم سهبشی
ضَد؛ ثِ ّویي د ی زٍایتّب ف حیكِّبی تزسثِ زا اغمح هافٌٌد .دٍم ،شهبًا فِ ایي زٍایت-
ّب تحلی هاضًَد ،ػمی ٍ تؼػجبت ًْاتِ دز دٍزُّهبی ػهبدی شًهدگا آضهکبز ههاگسدًهد .هرا
زٍایتّب هزوَػِای ثسای آضکبزسبشی هبّیت ٍ هیصاى ػمی ٍ ًیبشّبی هب ّسهتٌد .دز ایهي زٍش
تزبزة آهَشضا هاتَاًد گرضتِ ٍ حبل زا ثب ّدف ازتقبی فْن ایي تزهبزة ٍ ضهبید ازائهة ثیٌطها
ثسای قؿبٍتً ٍ ،یبش ثِ فٌص ردید ثسای تیییس ربهؼِ هَزد سبشهبًدّا هزدد قساز دّد (ثهِ ًقه
اش پبیٌبز ٍ ّوکبزاى .)1390 ،گبف (ً )1994یص پژٍّص زٍایا زا ثِ هخبثِ زّبیاثسطا 3هاداًد .اٍ
1. Reflective Inquiry
2. Beattie
3. Emancipatory
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اٍ ادػب هافٌد زٍشّبیا فِ هب ثِ خَدهبى ،دیگساى ٍ رْبى هؼٌب ههادّهین ،دز ثیطهتس هَاقهغ اش
قسی داستبى غَزت هاگیسد .ثٌبثسایي ،تأه اًتقبدی دز داستبىّبیا فِ هاخَاًین ،هاضهٌَین،
هاگَیین ٍ ثب آىّب شًدگا هافٌین ،هاتَاًد ثِ هب دز فْن چگهًَگا هؼتجستهس ٍ هَ هدتس سهبختي
آىّب ٍ آشاد فسدى خَدهبى اش ثسیبزی اش هحدٍدیتّب فوک ًوبید .گبف ادػب هافٌد فهِ پهژٍّص
زٍایا دػَتا ثسای تاکس دزثبزُ ّوِ چیص دز قب ت داستبى است.
ثٌبثسایي ،ربذثِ اغلا زٍایت ثِ ػٌَاى یک زٍش ،رسفیت آى دز ازائة تزسثیبت شًدگا فهسدی ٍ
ارتوههبػا فٌطههگساى تؼلههین ٍ تسثیههت ثههِ زٍشّههبی هٌبسههت ٍ هؼٌههبداز اسههت (فههبًلا
ٍفمًدیٌیي .)1990،دز پژٍّص زٍایا ّستا فبزگصازاى دز ثسهتس شههبى گرضهتِ ،حهبل ٍ آیٌهدُ
فبٍیدُ هاگسدد ٍ ثب تَغیف پدیدُّبی تحت پژٍّص ،اتػبالتا دزًٍا ثیي هتییسّهب ٍ ازتجبقهبتا
ثیسًٍا ثب اثؼبد شیست اًسبًا ثِ دست هاآید.
پژٍّص رٍایی بِ عٌَاى رٍیکزدی در خدهت بالٌدگی حزفِای هعلواى
هؼلنّب ثب ًگبزش ضسححبل شًدگا خَد ،تزصیِ ٍ تحلی آى ،تأه ثهس تزسثیهبت خهَد ،ثهِ ثحهج
گراضتي ایي تزسثیبت دز گسٍُ ٍ پیًَد آى ثب داستبىّبی هؼلوبى دیگس هاتَاًٌد ثِ ثیٌص ٍ خهسد
دست یبثٌد .دز حقیقت ،داستبىّب ٍ تزبزة هؼلوبى ،اثصازی ثهسای زضهد حسفهِای ٍ خله داًهص
استٍ .قتا فِ هؼلنّب داستبىّبی هستجف ثب شًدگا خَد زا ثِ اضتسا

هاگرازًد ،تزسثهِ روؼها

حبغ ضدُ ثبػج هاضَد تب آىّب اش یکدیگس یبد ثگیسًد ٍ حوبیت هتقبث ثِ دست آٍزًد .ثٌهبثسایي
ًگبزش زٍایتّب فوک هافٌد تب هؼلنّب فکهَزتس ضهًَد ٍ یهبدگیسی ضسػها آىّهب ازتقهب یبثهد ٍ
تسْین ایي زٍایتّب ثِ تؼوینپریسی ٍ تَسؼِ داًص هٌزس گسدد (ٍسجَزگ .)54:2000 ،زٍایت ثِ
هؼلوبى اربشُ هادّد تب ثب خَاًدى ،گَش سپسدى ،هجبحخِ ٍ تأه  ،ػٌبغس تزبزةروؼها 1ههستجف
ثب تدزی

زا ثیبى ٍ ثِ اضتسا

ثگرازًد .ثب ثِ اضتسا گرازی داستبىّب هؼلوبى هاتَاًٌد ثهس ػوه

خَد تأه ًوبید ٍ دز ایي هسیس قبدز گسدًد ثِ فساتس اش آًچِ ّست دست یبثٌد ٍ ثهب ثبشاًدیطها دز
ثبٍزّب ،اػوبل ٍ ازششّبی خَد ثِ تیییس زفتبزّبی ربزی خَد ثپسداشًد .ثٌبثسایي ،زٍایت زٍضها دز

1. Collective Experience
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خدهت تَسؼِ حسفِای 1هؼلوبى است (فبًلا ٍ فمًدیٌیيٍٍ ،1994 ،د ،2000 ،2ا جبش  .)2004ثهِ
ًظس فسسَل ( )2012پژٍّص زٍایا ،اش قسی تزبزة ضسػا هؼلوهبى ،ثیٌطها ٍیهژُ ٍ ػولها اش
هسبئ ٍاقؼا هدزسِ ازائِ ها دّد .ثب اًزبم هكب ؼبت زٍایها ،هحققهبى ثهِ یهک پیًَهد ًصدیهک ثهب
ضسفتفٌٌدگبى دست پیدا هافٌٌد ،فِ ایي اهس ثِ فبزگصازاى تسثیتا فوک ههافٌهد تهب ثهِ ایهي
ثسداضت ٍ دز

ثسسٌد فِ پژٍّصّب چگًَِ هاتَاًد رٌجِ ػولا ٍ فبزثسدی پیدا فٌد .ػهمٍُ ثهس

ایي دز پژٍّص زٍایا ،ثب ثِ اضتسا گرازی داستبىّب ،ضسفتفٌٌدگبى ثِ ایي ًتیزِ هازسٌد فهِ
غدای آىّب ضٌیدُ هاضَد ٍ چقدز داستبىّبیطبى اّویت دازد.
ثِ ًظس فبًلا ٍ فمًدیٌیي ( )1990پژٍّص زٍایا زٍیکهسدی ثهسای تَسهؼِ حسفهِای هؼلوهبى
است .آىّب هدػا ّستٌد هزوَػِ آگبّاّبی هب اش رسیبى تؼلین ٍ تسثیت ثِ ٍاسكِ گاتٍگَّب ٍ
داستبىّبی هستجف ثب تزبزة آهَشضا حبغ ضدُ است .فبًلا ٍ فمًدیٌیي ( )1994هؼتقدًد اگس
هب ثسَاّین ثِ یک دز

هٌبست ثسسین ،دز هداز

تیییس ایزبد فٌهین ٍ تؼلهین ٍ تسثیهت زا ازتقهب

دّین ،ثبید تسثیت هؼلن زا ثاْوین ٍ حبها تَسؼِ حسفِای هؼلوبى ثبضین .ثدیي هٌظَز ثسای ایزبد
ایي احسب

پیطسفت ،ثبید ثس شًدگا هؼلوبى ٍ داًصآهَشاى توسفص فٌین .ثِ ثبٍز ایي اًدیطوٌداى

دز زاستبی تَسؼِ حسفِای هؼلوبى ّوَازُ ثبید چْبز فسؾهیِ دز ًظهس گسفتهِ ضهَد-1 :یهبدگیسی
هبدام ا ؼوس 3دز تسثیت هؼلن-2 .تاکس ٍ تَرِ ثِ تبزیسچِ شًدگا هؼلوهبى -3 .تَرهِ ثهِ ایهي فهِ
تدزی

یک ًَع پیًَد تسثیتها ثهیي افهساد اسهتً ،هِ ًقطها فهِ اش قهسف ًْبدّهب یهب هؤسسهبت

اػتجبزثسطا حبل ضَد ٍ  -4تسثیتهؼلن دازای تسلس ٍ پیَستگا است .ثِ شػن آىّهب ،تسثیهت-
هؼلن زا هاتَاى ثِ یک ثبشسبشی 4تطجیِ فسد .چَى استؼبزُ ثبشسبشی ثِ هب ایي اربشُ زا هادّد تهب
شًدگا هؼلوبى ٍ داًطزَهؼلوبى زا دز هسفص ثسًبهِ دزسها تسثیهتهؼلهن دز ًظهس ثگیهسین .دز ایهي
دیدگبُ داستبىّبی هستجف ثب تدزی

ٍ یبدگیسی هؼلوبى ٍ داًص ػولها ضسػها هؼلوهبى هحهَز

قساز هاگیسد .فمًدیٌیي ٍ فبًلا ( )2000هاافصایٌد فِ هؼلنّب ثهس هجٌهبی زٍشّهبی سهٌتا ثهِ
ػٌَاى هزسی ثسًبهِ دزسا ،ثهسای تحقه اّهداف اش قجه تؼیهیي ضهدُ ٍ ًتهبیذ هطهسع دیهدُ
1. Professional Development
2. Wood
3. Lifelong
4. Reconstruction
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هاضًَد؛ دزحب ا فِ دز پژٍّص زٍایا ،آىّب ثِ ػٌَاى ثسطا اش ثسًبهِ دزسا تلقا هاضًَد فهِ
دز تؼییي اّداف ٍ دستیبثا ثِ پیطسفت فؼب یت دازًد.
ثِ ًظس پبیٌبز ( )1981دز تحلی داستبىّبی هؼلوبى ثبید ثِ چٌد ًکتِ اغلا تَرِ داضت-1 :
داستبىّبی هؼلوبى ضکلا اش آگبّا خَدضسح حبل ًگبزاًِ است فهِ اش تزهبزة ذٌّها 1هٌطهؼت
هاضًَد ٍ هاتَاًٌد پیًَدّبیا هؿوًَا ثیي گرضتِ ،حهبل ٍ آیٌهدُ ثسقهساز ًوبیٌهد -2 .پهژٍّص
خَدضسححبل ًگبزاًِ ثِ هخبثِ زاّجسدی ثسای ثبشیبثا آگهبّا دز تزهبزة شیسهتِ گرضهتِ ،حهبل ٍ
آیٌدُ است -3 .ایي زاّجسد هستلصم آى است فِ هؼلنّهب فسغهتّهبیا داضهتِ ثبضهٌد تهب آضهکبزا
تزبزة ذٌّا ٍ دزًٍا خهَد اش زٍیهدادّب زا ثهِ غهَزت هطهبزفتا ٍ آشاداًهِ ٍ ثهس اسهب

ٍقهبیغ

چٌدثؼدی (ثػسی ،فیصیکا ،زٍاًا ٍ ػبقاا) هَرَد ٍ هؼهبًا هٌػهَة ثهِ آى تزهبزة فساخهَاًا
ًوبیٌد ٍ  -4حجت ٍ ًگبزش اتابقبتا فِ حبدث هاگسدد ثب فساخَاًا تزبزة ذٌّا هستجف ثب داًهص
ٍ داًستي ّوساُ است ٍ ثِ د ی فسغت دیدى خَیطهتي اش شٍایهبی گًَهبگَى ،یهبدگیسی زّهبیا-
ثسطا 2پسٍزش هایبثد .پبیٌبز ها افصاید ایي زٍش اثصاز هایدی ثسای هؼلوبى هحسَة هاضَد تهب
ثب استابدُ اش آى شهیٌِّب ،اّداف ،آزهبىّب ٍ احسبسبت ربزی ٍ آتا خَد زا چبزچَةثٌدی ًوبیٌد،
چگًَگا تَسؼِ تاکس خَد زا پبیص ًوَدُ ٍ ثِ غَزت پیَستِ تَسؼِ حسفهِای خهَیص زا اغهمح
ًوبیٌد (ثِ ًق اش سیوَى .)59:2006 ،ثٌبثسایي ،زٍایهبت تػهَیسگس رْهبىشیسهت هؼلوهبى اسهت.
دستبٍزد ایي ثبشًوبیا فکَزاًِ ،فْن َّیت ضسػا ٍ خَدآگبّا دز ٍرِ دزًٍا ٍ آگبّا ٍ افصایص
ثیٌص ٍ داًص حسفِای ٍ چٌدگبًِ تدزی

اش رٌجِ ثیسًٍا ٍ دز ًْبیت ثب ٌدگا حسفِای است.

چزایی پژٍّص در سًدگی هعلواى
دز دٍ دِّ گرضتِ ،زٍایت ثِ دٍ قسی ثِ یک رٌجص هتسقا تجدی ضدُ استً .سست ،قهسح آى
ثِ ػٌَاى یک اغكمح دز ادثیبت تحقیقبت آهَشضا ٍ دٍم ،قسح آى ثِ ػٌهَاى یهک زٍشضٌبسها
پژٍّطا ًَثٌیبد ثب پتبًسیلا فِ دز قیف ٍسیؼا اش زضتِّب (فلساِ ،آهَشش ٍ پهسٍزش ،ا ْیهبت ٍ
زٍاًطٌبسا تب اقتػبد ،پصضکا ،شیستضٌبسا ٍ هحیفشیست) قبث استابدُ است (ٍثستس ٍ هستٍَا،

1. Subjective Experience
2. Emancipatory
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 .)37:2007را دز قَل ایي دِّ زًٍدّبی اغلا زٍایت دز تسثیتهؼلهن ثیطهتس حهَل هَؾهَػبتا
چَى داًص زٍایا هؼلوبى ،داستبىّبی هؼلوبى ،غدای هؼلوبى ٍ ػو تأهمًِ ثهَدُ اسهت .فهسؼ
اسبسا ّوِ ایي پژٍّصّب ایي است فِ داًص تدزی
سٌتا احجبت گسایبًِ فْن ًوَد؛ چهسا فهِ تهدزی

زا ًواتَاى ثِ قَز فبه اش قسی پبزاداین

فؼهب یتا ػویقه ًب ضسػها اسهت ٍ ًوهاتَاًهد اش

اػتقبدات ،ازششّب ٍ پیطیٌِ شیستِ افساد ردا ثبضد (ضسفا .)41:2001 ،1را ثسای ایي فِ رْهبى
هَزد فْن قساز گیسد ،هؼلوبى ثبید داستبىّبی هستجف ثب تهدزی

تدزی

خهَیص زا ًقه ًوبیٌهد

(فبًلا ٍ فمًدیٌیي.)1994 ،
فَزتبشی )1391( 2ػلت فبزثست ٍ گستسش پژٍّص زٍایا دز تسثیت هؼلن زا سِ ػلهت هها-
داًد فِ ػجبزتٌد اش -1 :تأفید فصایٌدُ ثس تأهمت ٍ اًدیطِّبی هؼلن -2 .تأفید ثس هَقؼیهت داًطها
هؼلوبى ضبه  :آًچِ هاداًٌدً ،حَُ تاکسً ،حَُ زضد حسفِای ٍ چگًَگا تػوینگیسی هؼلوبى دز
فم

دز

ٍ  -3اهسٍشُ فبزگصازاى تسثیتا ثِ دًجبل قدزت ثسطیدى ثهِ هؼلوهبى دز ًقه ٍ ازائهِ

تزسثیبت دز زاستبی تَرِ ٍ اٍ َیت دادى ثِ غدای آًْب ّستٌد .فسی

(ً )2013یص پٌذ ٍیژگا ٍ

ًقكِ قَت ثسای پژٍّص زٍایا دز تسثیت هؼلن قبئ است فهِ ػجبزتٌهد اش -1 :ایهي ًهَع پهژٍّص
رٌجِ گسٍّا دازد ٍ ًَػا فؼب یت روؼا دز ثبفت ٍ شهیٌِ خبظ خَد هحسَة هاضَد -2 .یکها
اش ثْتسیي زٍشّب ٍ زٍیکسدّب دز حَشُ پژٍّص دز تسثیتهؼلن است -3 .ایي زٍش داًهص ػقمًها
زا ثِ فبز هاثٌدد -4 .ثِ حقیقت زٍایت ٍ داستبى تَرِ دازد ٍ  -5اش قسی ثبشگَئا ٍ ثسف زٍایت
ثِ دًجبل تَسؼِ ٍ گستسش تزبزة هؼلوبى ٍ داًطزَهؼلوبى است (ثِ ًقه اش گلکهبز ٍ ضهسیایبى،
.)1395
ثِ ًظس فبًلا ٍ فمًدیٌیي ( )1990زٍایهت ًقطها ثٌیهبدیي دز تؼلهین ٍ تسثیهت دازد .شیهسا دز
زٍایت چگًَگا هؼٌبسبشی افساد اش تزبزة هَزد فبٍش قساز هاگیهسد .ایهي فهِ افهساد ثهب گاهتي ٍ
ثبشگَیا داستبىّبی خَد دز شًدگا فسدی ،گسٍّا یب فسٌّگا ،ثِ پیکسثٌدی هزدد گرضتِ هها-
پسداشًد ٍ دز پستَ آى ثسای آیٌدُ ّدف هاآفسیٌٌد .ثٌبثسایي ،زٍایت یک زٍش ثٌیبدیي ثهسای زضهد
فسدی ٍ ارتوبػا هحسَة هاضَد ٍ یک فیایت ثٌیبدیي دز تؼلین ٍ تسثیت هحسَة هاضهَد .اش

1. Sharkey
2. Cortazzi
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ًظس فسسَل ( )2012تحلی زٍایتّب ،اش قسی تزبزة ضسػا هؼلوبى ،ثیٌطا ٍیهژُ ٍ ػولها اش
هسبئ ٍاقؼا تدزی

ٍ یبدگیسی ازائِ هادّد .ثب اًزبم هكب ؼبت زٍایها ،هحققهبى ثهِ یهک پیًَهد

ًصدیک ثب هطبزفتفٌٌدُّب دست پیدا هافٌٌد ٍ ایي اهس ثِ فبزگصازاى تسثیتا فوک هافٌد تب ثهِ
ایي ثسداضت ٍ فْن ثسسٌد فِ پژٍّصّب چگًَهِ ههاتَاًهد رٌجهِ ػولها ٍ فهبزثسدی پیهدا فٌهد
(فسسَل .)2012 ،هصیت ٍ اّویت پهژٍّص ّهبی هجتٌها ثهس زٍایهت ٍ تهبزیخ شًهدگا ،دز فهبٍش
تزبزةشیسهتِ ًبضهٌیدُ ،هستٌدًطهدُ ،ثهِ حبضهیِزاًهدُ ضهدُ ٍ هسهکَت اسهت .زٍایهت دػهَت
ضًٌَدگبى ،ثیٌٌدگبى ٍ خَاًٌدگبى ثِ دیدى رْبى اش ًگبُ زاٍی است (ثبتوبفسّ ٍ 1بزًت.)2010،2
سهیٌِّای پیدایص پژٍّص رٍایی
پژٍّص زٍایا زا هاتَاى زٍیکسدی هٌتذ اش ًظسیبت پستهدزى ٍ ًحلِّبی تاسهیسی -تهأٍیلا دز
فلساِ ٍ ادثیبت داًست .ثِ شػن پبیٌگس ٍ 3دًی  )2007( 4ثِ قَز فلها چْهبز چهسخص ًظهسی ٍ
پبزادایوا اهکبى رَْز ًظسیبت ٍ زّیبفتّبی ًَیٌا ّنچَى پژٍّص زٍایا زا هْیهب فهسدُ اسهت،
فِ ػجبزتٌد اش:
الف -تغییز در هعادلِ ارتباط بیي پژٍّصگز ٍ پژٍّیدُ
ّیچ تحَ ا ثِ اًداشُ تحَل دز فْن ازتجبـ ثیي پژٍّصگس ٍ هَؾَع پژٍّص ،دز رْهَز زّیبفهت-
ّبی ًَیي ،ثٍِیژُ پژٍّص زٍایا حیبتا ًجَدُ است؛ یؼٌها دٍز ضهدى اش ػیٌیهتگسایها احجهبتا ٍ
ٍاقغ گسایا ًبرس ثس آى ،ثِ سَی تاسیس ٍ دز

هؼٌب .گراز اش دز ِ ػیٌا ازتجبـ ثیي پهژٍّصگهس ٍ

پژٍّیدُ ٍ ،زسیدى ثِ دزفا ًسجا اش ایي ازتجهبـ ،هسهتلصم تؼسیهف هزهدد ربیگهبُ پژٍّیهدُ دز
فسایٌد پژٍّص است .ثس اسب

دیدگبُ ًسهجیتگسایها ،دز ّهس پهژٍّص ازتجهبقا تٌگبتٌه

ثهیي

پژٍّصگس ٍ هَؾَع پژٍّص ٍرَد دازد؛ ازتجبـ ٍ تؼهبهلا فهِ ثبػهج تیییهس دٍربًجهِ ههاضهَد.
ًسجاگسایبى تأفید دازًد فِ هَؾَػبت پژٍّص ػلَم اًسبًا ،ثدٍى تیییس ،ثستِ ،فساشهیٌها ٍ رهدا
اش شهیٌِای فِ دز آى شًدگا هافٌٌد ًیستٌد .را هَؾَػبت پژٍّصّبی اًسبًا ًِ ،دز خه ،،فهِ

1. Bathmaker
2. Harnett
3. Pinnegar
4. Daynes
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دز شهبى ٍ هکبًا شًدگا هافٌٌد فِ خَد ثسسبختِای ارتوبػا تلقا هاضهًَد .شهیٌهِ فسٌّگها
ارتوبػا ،اًسبىّب ،فسٌّ ّب ٍ زخدادّب ّوگا دازای تبزیسا ّستٌد فِ ثس ٍؾؼیت فًٌَا آىّب
تأحیسگراز است .ثٌبثسایي؛ ػیٌیت دیگس غات پدیدُّبی اًسبًا یب هَؾَػبت پژٍّطا ًیست ،ثلکِ
غات خَد پژٍّصگس ٍ فسایٌد پژٍّص است.
ب -تغییز جْت اس اعداد ٍ ارقام بِ سوت استفادُ اس ٍاژگاى بِ عٌَاى دادُ
دز هَزد تقبث ثیي پژٍّص فوا ٍ فیاا هجبحج فساٍاًا ٍرَد دازد .ثِ قَز فلا؛ پَشیتیَیستّب
هؼتقد ثَدًد اغَ اتسیي ًَع اػتجبز ٍ اػتوبد دز پژٍّص ،اش قسی اػهداد ٍ زٍش فوها ثهِ دسهت
هاآهد .را ثِ یبزی آهبز هاتَاى استداللّبی قبث داٍزی دز هَزد ٍاقؼیبت ازائِ ًوهَد ٍ اثْهبم دز
شثبىِ اػداد ،ثس خمف شثبىِ فلوبتٍ ،رَد ًدازد .اهب فبزثسد اػهداد دز هكب ؼهِ پدیهدُّهبی اًسهبًا،
ؾوي هحدٍدیتّبی ثسیبز ،اًتقبدات فساٍاًا ثساًگیستِ استً .سست ایيفِ؛ گاتوهبى هجتٌها ثهس
اػداد ،ثِ د ی تْا ثَدى اش احسب

ٍ ثیٌص اًسبًا ،الرسم دز ثبشًوبیا پیچیدگا زٍاثهف اًسهبًا

گاتوبى ػقین است .دیگس ایيفِ؛ سسضت هكل گًَِ ٍ تحویلا اػداد ،چٌهداى ثهِ فهبز پهژٍّص-
گساًا فِ هافَضٌد هؼٌبی فٌص ٍ تؼبهمت اًسبًا زا ثاْوٌدً ،واآیدٍ .ثستس ٍ هستهٍَا ()2007
ًیص اذػبى هادازًد فِ پژٍّص زٍایا ثٌیبدی ثسای فْن تزبزة پیچیدُ ٍ اًسبىگهسا اسهت .چسافهِ
زٍایت تزسثِ ٍ تمشّبی اًسبى اش شهبىّبی گرضتِ زا ضسح هادّهد .زٍایهت تزسثهِ اًسهبى زا اش
قسی سبخت ٍ 1ثبشسبخت 2داستبىّبی فسدی حجت هافٌد ٍ ثِ د ی قبثلیت حجت ٍ ثبشگَیا ایهي
زٍیدادّبی تأحیسگراز ،ایي زٍش ثسای ثیبى هَؾَػبت پیچیدُ ٍ هَؾَػبت فسٌّگا ٍ اًسبًا فبهمً
هٌبست است.
ج -تغییز جْت اس حیطِّای کلی ٍ جْاًی بِ خاص ٍ هحلی
یکا اش فسغتّبیا فِ زٍش فوا ثسای پژٍّصگساى ثِ ّوهساُ ههاآٍزد ،تؼوهین اسهت .ثهس ایهي
اسب  ،اگس پژٍّصگس ثتَاًد تأحیس پدیدُّبی خبظ زا فٌتسل ًوبید یب ًبدیدُ ثگیسد ،آًگبُ هاتَاًهد
ًتبیذ زا دز سكح ثبالتسی تؼوین دّد .دز ٍاقغ ،ثسیبزی اش ًحلِّب ٍ هابّین قدزتوٌد ػلَم اًسهبًا
1. Construction
2. Reconstruction
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ثس هجٌبی اًتصاع ا گَّبی رْبىضوَل ٍ فسازٍایتّب سبهبى یبفتِاًد .ثساسب

ایي اػتقبد ،پهژٍّص-

گساى ثب هكب ؼِ پدیدُّبٍ ،اقؼیتّب زا گسدآٍزی ٍ هتؼبقجبً ،قَاًیي فلا ٍؾغ هافٌٌهد .اههب خهبظ-
گسایا ثیص اش ّس چیص دز رٌجصّبی ارتوبػا پ

اش رٌ

رْبًا دٍم دز ازٍپب ٍ ایبالت هتحدُ

زیطِ دازد؛ دز رٌجص آگبّا شًهبى ٍ ،رٌهجص سهیبُپَسهتبى دز سستبسهس رٌهَة ،داسهتبىّهبی
ضسػا تجدی ثِ ثٌیبىّبی زٍایا ضدًد .چٌیي داستبىّبیا دست فن چْبز ًقص ػودُ ثس ػْدُ
داضتٌد؛  -1ثبػج هاضدًد اػؿبی رٌجص ثب یبدآٍزی تزسثِ تجؼیؽّبی هطتس  ،احسهب

ّهن-

ثستگا ٍ ّنًَایا فٌٌد -2 .شهیٌِ ّنیبزی اػؿبی ػبدی زا دز فؼب یتّبی زٍضيفکساًهِ رٌهجص
فساّن هاسبختٌد -3 .ذخیسُای ثصزگ اش زٍایبت هْیب هاضد فِ زّجساى رٌجص هاتَاًسهتٌد ثهس
اسب

آىّب ًظسیِپسداشی ٍ ثسًبهِزیصی ًوبیٌد -4 ٍ .هدازفا هحکن ٍ قبث اتکب دز ؾسٍزت تیییهس

ًظبم سیبسا ٍ ارتوبػا ثِ ضوبز هازفتٌد؛ هدازفا فهِ ثسهیبز ثهیصتهس اش اسهتداللّهبی ػلهَم
ارتوبػا احجبتگسا قبًغفٌٌدُ ثَدًد.
د) پذیزش رٍشّای چٌدگاًِ ضٌاخت
ػجَز اش یگبًِ ثَدى ضیَُ ضٌبخت رْبى زسیدى ثهِ ایهي اسهت فهِ ضهیَُّهبی گًَهبگًَا ثهسای
ضٌبخت ٍ دز

تزسثِ اًسبًا ٍرَد دازًد .فسؾیبت ثٌیبدیي احجبتگسایا ،ػلهن احجهبتا زا هؼسفتها

هاداًد فِ پژٍّصگساى ثِ پطتَاًِ آى هاتَاًٌد ادػبی اػتجبز ِضٌبخت داضتِ ثبضهٌد .اههب چیهصی
فِ پَشیتیَستّب ػوَهبً ًبگاتِ هاگرازًد ایي است فِ چٌیي ضهٌبختا ،فقهف یکها اش هزوَػهِ
زٍشّبی فْن رْبى است .اگس ضٌبخت پَشیتیَیستا ،ثس هجٌبی اتکب ثس اػهداد ،یهبفتي ٍاقؼیهبت ٍ
فطف قَاًیي استَاز است ،دز هقبث  ،ضٌبخت زٍایا ثس ذات زاثكِگسا ٍ تؼبه هحَز اسهتَاز اسهت.
ثِ شػن فمًدیٌیي سبیس زّیبفتّبی ػلَم ارتوبػا دز ثستس زٍایت شادُ ٍ ثب یدُاًهد؛ ثهسای هخهبل
تبزیخ فِ ذاتبً زٍایت است ،اًسبىضٌبسا فِ اش ساسًبهِّب شادُ ضدُاًد ٍ زٍاىضٌبسا فِ ٌَّش ًیهص
هكب ؼبت هَزدی ٍ سسگرضتپژٍّا زا ثِ فبز هاثسدٍ .یژگا ثٌیهبدیي پهژٍّص زٍایها تؼهبهمت ٍ
ازتجبقبت هتقبث ثیي هحق ٍ هطبزفتفٌٌدُ اسهت .دز حقیقهت ثٌیهبد ایهي زٍش زٍاثهف فیاها
هجتٌا ثس اػتوبد ٍ احتسام هتقبث است فِ ّوِ ایي ٍیژگاّب دز قب ت اػداد ٍ ازقهبم قبثه ثیهبى ٍ
تاسیس ًیستٌد (پبیٌگس ٍ دًی )5-30 :2007 ،
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چزایی عبَر اس پاراداین اثباتگزایی در تزبیت هعلن
ثستسی زٍایت تب حدی ثِ د ی هحدٍدیت زٍشّبی پژٍّص سٌتا ٍ ًبسبشگبزی آى ثب پیچیهدگا-
ّبی یبدگیسی استّ .ن چٌیي حسفت دز رْهت پهریسش زٍیکهسد زٍایها ،هحػهَل تیییهس افکهبز
فلساا پست هدزى ٍ تأیید تأحیس تزسثِ ٍ فسٌّ

دز سبخت داًص ثَدُ است .ا جتِ ثهِ ایهي هْهن

ًیص ثبید تَرِ فسد فِ زٍایت ثب فؼب یت ٍ ػَاقف اًسبىّب هستجف است ٍ ایيّب هسبئلا ّستٌد فِ
ثب زٍیکسدّبی سٌتا پژٍّص قبث فبٍش ٍ ثسزسا ًواثبضٌد .زٍایت دز تمش است تهب فه یهک
پدیدُ زا هَزد فْن قساز دّد ،دز حب ا فِ سبیس زٍشّب ثس فْن هَؾَػبت یهب پدیهدُّهبی هكب ؼهِ
ضدُ اش دیدگبّا خبظ توبی دازًد ٍ اغلت هساح هیبًزا هْن 1زا حرف ههافٌٌهد .زٍایهت ثهِ
ػلت هحدٍدیت زٍشّبی پژٍّطا هسسَم ٍ ًبسبشگبزی آىّب ثب پیچیدگا فٌصّهبی اًسهبًا ،دز
ثسیبزی اش زضتِّب رٌجص ایزبد فسدُ است .زٍیکسدّبی پژٍّص سٌتا ثسای فْن هاَْم تزسثِ ثِ
هدلّبی ػلَم قجیؼا گسایص دازًد .دز ایي هدلّب ًظسیِ ٍ ػو اش ّن ردا است ٍ ایي خكس ثهِ
ٍرَد هاآید فِ زٍاثف دزًٍا ثیي ػو ٍ تزبزة اًسبى ثس هجٌبی تحوی  ،تجییي ٍ تاسیس ثیسًٍا
یبدگیسًدُ ثبضد .دز حب ا فِ زٍش زٍایا اش هَاًغ ثیي پژٍّص ٍ تزسثِ ػجَز ههافٌهد .ایهي زٍش
دز ازتجبـ ثب رٌجِّبی شهبى ٍ تؼبهمت هٌبست اسهت ٍ ٍیژگهاّهبی فلیهدی هسثهَـ ثهِ هسهبئ
پیچیدگا ٍ هحَزیت اًسبى زا هَزد تَرِ قساز هادّد (ٍثستس ٍ هستٍَا.)4:2007 ،
ثٌبثسایي ،ػلت استقجبل اش پژٍّص زٍایا زا ثبید دز هحدٍدیتّبی پژٍّصّبی فوا دز تسثیت
هؼلن رستزَ فسد .چسا فِ ایي ًَع اش پژٍّصّب هلصم ثهِ قَاػهد ٍ هاسٍؾهبتا دز فْهن ٍ ػیٌیهت
ثسطا ثِ ًتبیذ ٍ دادُّب ّستٌد ،فِ ثب اغَل اًسبًا ،تؼبهمت چٌدربًجِ ٍ پیچیهدگا زخهدادّبی
هستجف ثب تسثیتهؼلن ٍ فسایٌد تدزی

ٍ یبدگیسی ّنخَاى ٍ سبشگبز ًیسهتٌد .ثسهیبزی اش پدیهدُ-

ّبی آهَشضا قبث تقلی ثِ ٍاحدّبی فوا-ػددی ٍ قجقِّبی هزصا ًیست فِ ثتهَاى آىّهب زا اش
قسی زٍشّبی سٌتا هَزد فْن قساز داد .اش سَی دیگهس دز تسثیهتهؼلهن ههب ثهب هسهبئلا دزگیهس

1. Important ‘Intervening’ Stages
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ّستین فِ ثسای فْن ػوی ٍ دقی آىّب ثبید ّنشهبى هتییسّبی ثسهیبزی زا ههَزد فهبٍش قهساز
دّین ،ایي فبٍش ًیص ا صاهبً اش قسی دزگیسی ثب هسبئ ٍ فْن فلیت آىّب قبث ثسزسا است.
ثسای هخبل زیسوي )2006( 1هؼتقد است پژٍّص زٍایا ثسآهدُ اش ؾؼف هَرَد دز زٍشّهبی
سٌتا فوا ٍ پسسصًبهِای است .دز پژٍّصّبی سٌتا فِ هلْن اش هٌكه احجهبتگسایها اسهت
زٍشّبی تحقی ثس هجٌبی ًوًَِگیسی تػبدفا ٍ تحلی ّبی آهبزی است ،تحلی دادُّهب ًیهص ثهس
هجٌبی زٍیکسد هٌكقا-تزسثا است ٍ ٍریاِ اغلا هحق ًیص تَغیف ػیٌا ٍقبیغ اسهت .اههب ثهِ
زغن ّوِ اهتیبشات هٌك احجبتگسایاً ،کتِ قبث تأه ایي است فِ ثسیبزی اش هَؾَػبت اًسبًا ٍ
ارتوبػا زا ًوا تَاى دز ایي زٍیکسد هَزد فبٍش قساز داد .شیسا ثسیبزی اش اثؼبد اًسبًا قبث تقلیه
ثِ رٌجِّبی فوا ٍ ثسزسا اش قسی اػداد ٍ ازقبم ًیست .ثٌبثسایي ،ایي هحدٍدیتّب ،شهیٌهِّهبی
زضد ٍ گستسش زٍشافصٍى زٍیکسدّبیِ فیااِ تاسیسی-تأٍیلا ٍ ثِ ٍیژُ پژٍّص زٍایا زا دز تسثیت
هؼلن فساّن ًوَدُ است.
ثِ ًظس گبف ( )1994چسخص زٍایا حبغ ًاَذ ٍ تأحیس ًظسیهِ زٍایهت اش هكب ؼهبت ادثها ثهِ
دیگس زضتِّب ثَدُ است .گبف اذػبى هادازد فِ دز چٌد دّهِ گرضهتِ یکها اش هؿهبهیي فلیهدی
ًَهاَْمگسایبى دز هكب ؼبت ثسًبهِ دزسا فْن ثسًبهِ دزسا ثِ ػٌَاى داستبىّبی روؼها افهساد اش
گرضتِ ،حبل ٍ آیٌدُ ثَدُ است فِ ًوَدّبی ایي رْتگیسی زا هاتَاى دز زٍش خَدضسححهبل-
ًَیسا «گرز شًدگاًبهِای »2پبیٌبز ( )1975دز پژٍّصّبی ثسًبهِ دزسا ٍ فبٍشّهبی شیسهت-
داستبًا فبًلا ٍ فمًدیٌیي ( )1990تحت هحَز «پژٍّص زٍایا »3پارَیا ًوَدّ .هس دٍی ایهي
زٍشّب ثِ فْن ٍ رستزَی فبػلیت هؼلنّب ٍ دیگهس فهبزگصازاى ثسًبههِ دزسها اش قسیه تهأهمت
فسدی ٍ هطبزفتا دز داستبىّبی خَدضسححبلًگبزاًِ هتوسفص ّستٌد .گبف اغهساز ههاٍزشد فهِ
پژٍّص زٍایا هب زا ثِ ایي چب ص دػَت هافٌد تب ثاْوین چگًَِ ضهک ّهبی گاتوهبى دز ػلهَم
قجیؼا ٍ اًسبًا خَدضبى زا ثِ ضکلا زٍایا سهبشهبى دادُاًهدٍ .ی دز تطهسیح زٍایهت اش هقبیسهِ

1. Riessman
2. Currere
3. Narrative Inquiry
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«داستبىّبی پلیسا »1استابدُ هافٌد ٍ ثب اًزبم ایي فبز فوجَدّهبی زٍش ػلوها دز تحقیقهبت
آهَشضا زا هترفس ٍ ًیبش ثِ استابدُ اش زٍیکسدّبی زٍایا زا هَزد تأفید قساز دادُ است.
ثٌبثسایي زٍایت پژٍّصگساى زا اش هحدٍدیتّبی زٍشّهبی تحقیه سهٌتا ،هبًٌهد تؼله ثهِ
سبختبز پبزادایوا ٍاحد ٍ گصازش ثب یکغدا زّب هاسهبشد .قهسح پهژٍّص زٍایها تیییهسات زا ثهِ
ػٌَاى یک ثسص فبه ٍ حتا ؾسٍزی دز فسایٌد سبخت داًص یکپبزچِ هافٌدّ .هنچٌهیي ثهِ
ًظس هازسد ایي زٍیکسد دزثبزُ چگًَگا سبخت داًهصّهبی پیچیهدُ ،اش پیطهٌْبدات ههدلّهبی
خكاً -ظسی -ػولاً -تیزِای ،هدل دقی تسی ازائِ هادّد (ٍثستس ٍ هستٍَا .)2007 ،ثهب تَرهِ
ثِ ایي اد ِ هاتَاى ادػب ًوَد فِ پژٍّص زٍایا پبسسا زٍشضٌبختا ثِ پبزاداین احجبتگسایهاٍ 2
فسااحجبتگسایا 3است ( یجلیذ ٍ ّوکبزاى.)1998 ،
پژٍّص رٍایی بِ عٌَاى پاراداین
پبزاداین زا هاتَاى ثِ ػٌَاى هزوَػِای اش ثبٍزّب ٍ پهیص فهسؼّهبی ثٌیهبدیي تػهَز ًوهَد فهِ
زاٌّوبی فٌص افساد دز شًدگا ضسػا ٍ ػلوا قساز هاگیسد .ایي ثبٍزّب یب پیصفسؼّب دز سهِ
زفي اغلا ّس پبزاداین یؼٌا ّستاضٌبسا ،4هؼسفتضٌبسا ٍ 5زٍشضٌبسها 6هتزلها ههاضهًَد
(داًبئافسد .)1386 ،تحلی ادثیبت زٍایت ًطبى هادّد فِ پژٍّص زٍایا اغلهت ثهِ ػٌهَاى یهک
زٍشضٌبسا (فمًدیٌیي ،)2006 ،زٍضا ثسای روهغآٍزی ٍ تحلیه دادُّهبی تزسثها (دًهصیي ٍ
یٌکلي ،)2005 ،یک زٍیکسد فیاا (فسسَل )2012،یب فسایٌد سبخت هؼٌب (پتهسا )2009 ،تؼسیهف
ها ضَد .اهب فساتس اش ّوِ ایي تؼبزیف ثبید اذػبى داضت فِ پژٍّص زٍایا یک «پهبزاداین »7اسهت.
دز حقیقت پژٍّص زٍایا اش رٌجِّبی تحقیقاً ،ظسی ٍ ػولا دازای ٍیژگاّبی اسبسا اسهت ٍ
ثِقَز اخع هجبًا ّستاضٌبسا ،هؼسفتضٌبسا ٍ زٍشضٌبسا آى ثبػج ضدُ است تهب پهژٍّص

1. Detective Fiction
2. Positivist
3. Post Positivist Paradigms
4. Ontology
5. Epistemology
6. Methodology
7. Paradigm
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زٍایا ثِ ػٌَاى یک پبزاداین قسح گسدد .اسپکتَز )2010( 1هؼتقد است دز پبزاداین زٍایا ایي فهِ
ٍاقؼیتّب ثس هجٌبی هبّیتا سیبل ٍ چٌدٍرْا سبختِ هاضًَد ثِ زسهویت ضهٌبختِ ههاضهَد ٍ
ایي زٍش ثِ قَز اخع هدػا است فِ ٍقهبیغ ارتوهبػا دز دزرهِ اٍل یهک ٍاقؼهِ زٍایها اسهت.
ثٌبثسایي یک تحقی ثبید دز ثستس یک پبزاداین هطسع اًزبم گیسد تب ثیي هجبًا هؼسفهتضٌبسها،
ّستاضٌبسا ٍ زٍش ضٌبسا ٍ اثصازّبی آى سبشگبزی ثسقساز ضَد .دز اداهِ ،ایهي هجهبًا ثهِ قهَز
هستػس تَؾیح دادُ خَاّد ضد.
هعزفتضٌاسی
هؼسفتضٌبسا ضبخِای اش فلساِ است فِ ثِ تئَزی داًص هاپسداشد .دز ایي ػلن سؤال هاضهَد
فِ چگًَِ هاتَاى رْبى زا ضٌبخت؟ چِ ازتجبقا ثیي هحق ٍ یبفتِّبی تحقی ٍرَد دازد؟ ایي
سؤاالت ثِ هاَْم داًص ٍ دزرِ اقویٌبى آى تَرِ هافٌٌد ٍ هسبئلا زا فِ پیساهَى دز

اًسبى

اش ّستا ٍرَد دازد هكسح هاسبشًد .دز ثؼد هؼسفتضٌبسا ،فهسؼ ثهس ایهي اسهت فهِ اش قسیه
داستبىّب ٍ زٍایبت هاتَاى رْبى زا ضٌبخت .ایي ضٌبخت ًیص ثهِ ٍاسهكِ فسآیٌهدّبی تاسهیسی

2

است فِ زیطِّبی ذٌّا ٍ فسٌّگا دازًد .ثِ ًظس اسپکتَز ( )2010ثؼد هؼسفتضٌبسها پهژٍّص
زٍایا زا ثِ قَز ٍاؾح هاتَاى ثس هجٌبی سِ ٍیژگا تسسین فسد -1 :زٍایبت ثِ ضسایف فؼلها زاٍی
ٍاثستِ است ،شیسا داستبىّبی هستجف ثب گرضتِ یب آیٌدُ ّویطِ تحت ضسایف حبل ثیبى هاضًَد،
 -2زٍایبت ثِ قَز آگبّبًِ ٍ ًبآگبّبًِ اش هیبى قیهف ٍسهیؼا اش زخهدادّبی تهبزیخ شًهدگا افهساد
گصیٌص هاگسدًد ،ثٌبثسایي داستبىّب ػلازغن هاػ ٍ غٌا ثَدىً ،واتَاًٌد ّوِ چیهص زا دز ثهس
گیسًد ٍ  -3زٍایبت ثس هجٌبی سِ شهیٌِ ضک هاگیسًد :ا ف -زٍاثهف ثهیياالذّهبًا ثمفػه  3فهِ
زٍایبت دز آىّب تَ ید هاضًَد ،ة -شهیٌِّبی ارتوبػا روؼا ،4فِ زٍایبت دز آًْب تکبهه هها-
یبثٌد ٍ د) .فسازٍایتّبی فسٌّگا 5فِ ثِ داستبىّب هؼٌب هادٌّد.

1. Spector
2. Interpretative Processes
3. Immediate Intersubjective Relationships
4. Collective Social Field
5. Cultural Meta-Narratives
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ثِ ًظس ثسًٍس ( )1986اًسبىّب داًص خَد ًسجت ثِ ّستا زا ثهِ دٍ قسیه سهبشهبًدّا هها-
فٌٌد )1 :پبزادایوبتیک( 1هٌكقا-ػلوا) ٍ  )2سجک تاکس زٍایا .2هَزد ًسست دز تطسیح هَازد ٍ
چیصّبی فیصیکا ٍ قجقِ دٍم ثسای حکبیبت ٍ شًدگا افساد است .ثِ ثبٍز ثسًٍس اًسبىّب تزسثِّهب ٍ
فْن خَد اش رْبى زا دز قب ت زٍایت سبشهبًدّا هافٌٌدٍ .ی اسهتدالل ههادازد فهِ "خهَد" دز
زاثكِ ثب ًظن ارتوبػا ثصزگتس ضک هاگیسد ٍ دز ایي هیبى زٍایت یکا اش ػَاه هْوا است فهِ
اهکبى ایي زاثكِ "خَد -ارتوبع" زا ثٍِرَد ها آٍزد .را ثهسای فْهن فهٌصّهبی اًسهبًا ثبیهد اش
ضٌبخت زٍایا ثْسُ گسفت (فبسیم .)2007 ،3پب کیٌ َّزىً )1988( 4یهص هؼتقهد اسهت فْهن ٍ
هؼٌبیبثا شًدگا اًسبى دز پستَ زٍایت هوکي هاضَد .شیسا اًسبىّب ثس هجٌبی زٍایتّبیطبى شًدگا
هافٌٌد ٍ زٍایتّب تؼییي هافٌٌد فِ آًْهب چهِ فسهبًا ثَدُ ٍ چگًَِ شیستِاًد .اش ایي زٍ ثهسای
فْن ّس فسد ثبید زٍایت ٍی اش رْبى زا هَزد فبٍش قساز دادٍ .ی ههاافصایهد زٍایهت زٍضها ثهسای
سبخت ٍ سبشهبًدّا ّستا ثِ غَزت هؼٌبگسا ،هٌسزن ٍ یهکپبزچهِ اسهت فهِ دز آى تزهبزة ٍ
فٌصّبی اًسبًا ثب فبزثست شثبى ٍ ثِ غَزت تاسیسی -تأٍیلا ثبشًوبیا ٍ فْن هاگسدد.
ّستیضٌاسی
ّستاضٌبسا دز هَزد هبّیت حقیقت ثحج هافٌد .ایي فِ حقیقت چیسهت ٍ چهِ اثؼهبدی اش
حقیقت ٍاقؼبً قبث فْن است؟ ثسای هخبل اگس یک رْبى ٍاقؼا فسؼ هاضَد ،پ

آًچِ ههاتهَاى

دزثبزُ آى داًست آى است فِ اضیبء ٍاقؼبً چگًَِ ّستٌد ٍ چكَز فبز هافٌٌهد؟ دز ثؼهد ّسهتا-
ضٌبسا ،زٍایت ثس هبّیت داستبىٍاز زفتبز اًسبى توسفص هاًوبید ٍ فسؼ ثس ایي اسهت فهِ ٍقهبیغ
ارتوبػا دز دزرِ اٍل ٍاقؼِای زٍایا است .ا جتِ ایي ثداى هؼٌب ًیست فِ زٍایتّب ٍرَد ًدازًد ٍ
هب آىّب زا فطف هافٌین ،ثلکِ زاثكِ هتقبثلا ثیي شًدگا ٍ زٍایبت ٍرهَد دازد .ثٌهبثسایي دز ثؼهد
ّستا ضٌبسا فسؼ ثس ایي است فِ اش قسی زٍایبت است فِ هب احسب

پیَستگا ٍ َّیت هها-

فٌین ،هاتَاًین ثب دیگساى ازتجبـ ثسقساز فٌین ،فسٌّه ّهب زا یهبد ثگیهسین ٍ زفتبزّبیوهبى زا ًظهن
ثجسطین .حتا دز سكحا گستسدُتس هاتَاى گات خبًَدُّب ثس اسهب

زٍایهبتا فهِ اش ًسهلا ثهِ

1. Paradigmatic
2. Narrative Modes Of Thought
3. Kaasila
4. Polkinghorne
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ًس دیگس هٌتق ضدُ است شیست هافٌٌد ٍ َّیت هطهتس

هله ٍ ههراّت اش قسیه زٍایهبت

ضک گسفتِ ٍ تکَیي هایبثد (اسپکتَز .)2010 ،اگس هب دز ثؼد ّستاضٌبسا ثب ایي پسسص هَارِ
ضَین فِ آًچِ ٍرَد دازد چیست؟ ٍ دازای چِ هبّیتا است؟ خَاّین دید فِ آًچهِ ٍرهَد دازد
ٍقبیغ ٍ زٍیدادّبیا است فِ دز ثستس شهبى حبدث ضدُ ٍ ثسای تطسیح هبّیت آى ثبیهد دسهت ثهِ
داهبى زٍایتّب ٍ داستبىّب ضَین ٍ ثسای تطسیح حقبی اش ذّي ٍ شثبًا زٍایا خهدهت ثگیهسین تهب
ثتَاًین هؼبًا ٍ حقبی رْبى زا ثِ تػَیس ثکطین.
رٍشضٌاسی
زٍشضٌبسا هزوَػِای اش فسایٌدّب ٍ قَاػد است فِ دز قب ت یک ًظن سیستوبتیک ٍ زٍشّبی
ارسایا ،هحق زا دز رْت پبسخ ثِ سؤاالت تحقی ّدایت هافٌد .زٍش ضٌبسا ثِ پبسخگَیا
ایي سؤاالت هاپسداشد فِ چگًَِ هاتَاى دز هَزد رْبى ،هؼسفت ثِ دست آٍزد؟ چگًَِ هاتَاى
تطسیع داد فِ حد داًستِّبی اًسبى زارهغ ثهِ حقیقهت فزبسهت؟ پهژٍّصگهس چگًَهِ ثبیهد
ضٌبختٌا زا ثطٌبسد؟ اش ثؼد زٍشضٌبسا پژٍّص زٍایا ثس داستبى 1هتوسفص است .داستبىّب ًیهص
ٍاقؼِای زٍایا تلقا هاضًَد فِ اش قسی هزبزی قجیؼا دز سكَح فسدی ،2روؼا ،3فسٌّگهاٍ 4
رْبًا 5هَزد فبٍش قساز هاگیسًد .دادُّب دز ّس پهژٍّص زٍایها ضهبه داسهتبىّهبی فتجهاٍ 6
ضابّا ،7فسدی ٍ 8روؼا ٍ9خَدشیستًگبزیّبی ثهصزگ ٍ فَچهکّ 10سهتٌد .زیسهوي ()2006
هؼتقد است دٍ اغ زا هاتَاى هطسػِ اغلا زٍشضٌبسا پژٍّص زٍایا داًستً :سسهت ایهي-
فِ ،دز ایي زٍش ،داستبىّب ثِ ػٌَاى ّدف ٍ زاٌّوبی پژٍّص ثسای ًی ثِ ٍاقؼیهت تلقها هها-
ضًَد ٍ ،دٍم ،ایيفِ تحلی ّبی زٍایا ثب اتسبذ یک زاّجسد ف گسا 11دز چْبز ثؼد حبغ هاضهَد،
1. Story
2. Personal
3. Collective
4. Cultural
5. Universal
6. Written
7. Oral
8. Personal
9. Collective
10. Big And Small Autobiographic
11. Holistic Strategy
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فِ ػجبزتٌد اش :اقتجب

یک ٌص هیبىزضتِای ٍ1چٌدثؼدی ،2تلقا داستبى ثِ ػٌَاى یک ف ٍاحد،3

ٍاحد ،3تَرِ ّنشهبى ثِ ضک  ٍ 4هحتَا ٍ5تَرِ ثِ ثبفت .6ثٌبثسایي ،دز ثؼد زٍشضٌبسا پهژٍّص
پژٍّص زٍایا ثب ثبشگَیا داستبىّب آغبش هاضَد .چَى زٍایتگسی ثِ ػٌَاى یهک زٍش اش تأهه ٍ
هابّوِ فساتس هازٍد ،پژٍّصگساى قج  ،حیي ٍ ثؼهد اش پهژٍّص ثهِ یهک تهداٍم ٍ پیَسهتگا دز
فبٍش ًیبش دازًد .دز ایي فسایٌد ًیص دٍ ًکتِ ثسیبز حبئص اّویت استً ،سسهت گهَش سهپسدى ثهِ
داستبىّبی هطبزفتفٌٌدُّب ٍ دٍم شیستدٍضبدٍش 7ثب هطبزفتفٌٌهدُّهب دز ازائهِ داسهتبىّهب
( یصا.)2008 ،8
ثٌبثسایي ثس اسب

تَؾیحبت فَق هاتَاى اذػبى ًوَد فِ پژٍّص زٍایا ثِ ػٌَاى یک پبزاداین،

اثؼبد ّستاضٌبسا ،هؼسفتضٌبسا ٍ زٍش ضٌبسها خهبظ خهَد زا دازاسهت ٍ ثهِ خهبقس ّوهیي
ٍیژگاّب ٍ هستػبت است فِ پژٍّص زٍایا ثِ هخبثِ یک پهبزاداین قهسح ضهدُ اسهت .ایهي اثؼهبد
پبزادایوا ثِ قَز خمغِ دز ردٍل ( )1ازائِ ضدُ است.
ردٍل ( .)1اثؼبد پبزادایوا پژٍّص زٍایا
هباًی
ّستیضٌاسی

ٍیژگیّا
پدیدُّب ،زخدادّب ٍ هابّین دازای هؼٌبیا ذٌّا ٍ تاسیسی ّستٌد.
رْبى ثِ غَزت زٍایا خل ضدُ است ،ثٌبثسایي ثسای فْن آى ثبید ًگبّا زٍایا ثهِ ّسهتا

هعزفتضٌاسی

داضت .اش قسی داستبىّب ٍ زٍایتّب هاتَاى رْبى زا ضٌبخت .تؼبهه ٍ ازتجهبقا هتقبثه
ثیي زٍایتپژٍُ ٍ زٍایتگس ٍرهَد دازد ٍ پهژٍّصگهس هسهتق اش ثبفهت ٍ هَؾهَع پهژٍّص
ًیست.

رٍشضٌاسی

زٍشّههبی پههژٍّص ،ثبشاًدیطههبًِ ،تههأهلا ٍ تاسههیسی ّسههتٌد .قههسح تحقی ه ثسآهههدًا،
پدیدازضًَدُ ٍ ًَخَاستِ است .پژٍّص اسبسبً ثهِ ثبفهت ٍ ضهسایف پهژٍّص ٍاثسهتِ اسهت.

1. Interdisciplinary
2. Multidimensional
3. Whole Unit
4. Form
5. Content
6. Contexts
7. Living Alongside
8. Lisa
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ّدف یبفتِّبی زٍایا فْن شهیٌِای ٍ قبث اقویٌبى ثهب توسفهص ثهس ٍاقؼیهتّهبی ثیهبًا دز
تزبزة داستبىٍاز زاٍیّب است.

ًتیجِگیزی
قسح زٍایت ثِ هخبثِ ضک اسبسا شًدگا ارتوبػا ،هتأحس اش چسخصّبی هؼسفتهاای ثهَد فهِ دز
قسى ثیستن هؼسفت ثطسی زا دگسگَى فسد .ربیگبُ زٍایت ثههِ هههخبثِ چهسخص هؼسفتها دز ػلهَم
ارتوبػا زا ثبید ّن دز رسیبى ایي چسخصّب ٍ ّن دز رسیبى چب صّبی دزًٍها ػلهَم ارتوهبػا
ثس سس ردال سٌتا خسد/فمى فْوید؛ زًٍد تیییس رْت زٍایتپژٍّا ،اش قسی حهَشُّهبی ثهیي-
زضتِ ای هخ تحلی گاتوبى ،هكب ؼبت ازتجبقا ،شثبىضٌبسا ارتوبػا ٍ دز ّهوساّا ثههب فلسهاِ
ثسای ٍزٍد ثِ حَشُ ّبی غیسادثا دیگس اش رولِ اتٌَگسافا ،ربهؼِ ضٌبسا ،هكب ؼبت زسهبًِّ ،هَش
هػٌَػا ،پصضکا ،تبزیخ ٍ حَشُّبی دیگس پا گسفتِ ضدُ است .تحتتأحیس ایهي فسایٌد ،دز پبیهبى
دِّ  ،1970زٍایتپژٍّا ثِ رسیبًا هتکخس ٍ هتییس ثدل ضد فِ دز ثسیبزی اش ػلهَم زسهَک فهسد
(قبًؼازاد ٍ قلَػا .)69:1387 ،حَشُ تسثیتهؼلن ًیهص اش شهیٌهِّهبیا اسهت فهِ ًظسیهِپهسداشاى
ثسیبزی ثِ قسح ٍ تجییي ربیگبُ زٍایت دز آى پسداختِاًد .افصٍى ثس ایي ثسزسا پیطهیٌِ پهژٍّص
ًیص ًطبى هادّد فِ اًدیطوٌداى ٍ پژٍّصگساى ًیص دز قسح ًظسیِّب ،ا گَّب ٍ زٍشّبی تدزی
ٍ تحقی دز تسثیتهؼلن ثِ فساخَز اش ا گَّبی فوها ٍ احجهبتگسایبًهِ فبغهلِ گسفتهِ ٍ ثیطهتس ثهِ
زٍیکسدّبی تأهمًِ ٍ ثبشاًدیطبًِ تأفید داضتِاًد (اهبمروؼِ ٍ هْسهحودی.)1385 ،
دز حقیقت هجبًا ٍ ٍیژگاّبی تسثیتهؼلن ثبػج ضدُ است تهب اههسٍشُ زٍایهتپژٍّها یکها اش
هتداٍلتسیي ٍ هقجَلتسیي زٍشّبی هَزد استابدُ دز ایي حهَشُ ثبضهد .ثهسای هخهبل اش ثهدٍ ٍزٍد
داًطزَهؼلوبى ثِ سیستن تسثیتهؼلن ،تب ضسٍع فؼب یتّبی ػولا توسیي هؼلوا ٍ فبزٍزشی ،ایهي
ا صام ٍ ًیبش ٍرَد دازد فِ داًطزَهؼلوبى ؾوي ثِ ػو فطیدى ًظسیِّبی تهدزی

ٍ یهبدگیسی،

آًچِ دزگیس آى ّستٌد زا ثِ قَز ػوی ثاْوٌد ٍ ؾهوي ضٌبسهبیا خّ،هب ٍ هطهکمت آهَشضها
ثتَاًٌد داًص فست ضدُ خَد زا ثب دیگساى ثِ اضتسا

ثگرازًد .ایي فسایٌد ؾوي ایيفِ اهکبى ح

هسبئ آهَشضا ثس هجٌبی ثبفتا فِ افساد دز آى قساز دازًهد زا هْیهب ههافٌهد ،فسغهتا دز اختیهبز
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هؼلنهحق ّب قساز هادّد تب ثب فٌبز ًْبدى قَاػد فوا پژٍّص ،ثس هجٌبی داًهص ٍ فْهن خهَد ثهِ
داٍزی ٍ قؿبٍت پدیدُّبی تسثیتا ثپسداشًد ٍ غدای یگبًِ خَد زا ثدٍى ًیبش ثِ زٍشّبی تؼوین ٍ
تأییدپریسی هستجف ثب زٍشّبی فوا ،ػسؾِ دازًد.
ثٌبثسایي دز ًظبم تسثیتهؼلن ایساى چسخص زٍایا زا فبزؽ اش تیییهس رْهتگیهسی ّهدف غهبیا
تسثیتهؼلن فِ ثس هحَز «تسثیتِهؼلنِ فکَز» استَاز است ،ثِ غَزت ػلوها ٍ ػولها ههاتهَاى دز
سسفػ ٍاحدّبی دزسا ،اش رولِ ٍاحدّبی دزسا فبزٍزشی پارَیا ًوَد .تهدقی دز اّهداف ٍ
فسایٌد ایي ٍاحدّبی دزسا آضکبز هاًوبید فِ تَغهیف ،تحلیه ٍ ثهِ اضهتسا گهرازی تزهبزة-
ضسػا ٍ زٍایتًگبزی پبیِ اغلا ّوِ ٍاحدّبی دزسا فبزٍزشی است فِ ایي هْن ًیص اش هزهسای
زٍش «پژٍّصزٍایا» هاگرزد .اش ایيزٍ تسثیتهؼلن ایساى ًیص دز شًزیسُ چسخص زٍایا هٌهتذ اش
تیییس هؼسفتضٌبختا ی ب ثِ ًَػا پبزاداین زٍایها قهساز گسفتهِ اسهت فهِ ّهدف ایهي ًَضهتبز ًیهص
زٍضٌگسی ٍ تحلی اثؼبد ایي هْن ثَد.
دز پبیبى ثبید اذػبى داضهت فهِ چهَى پهژٍّص زٍایها یکها اش اغهلاتهسیي زٍشّهبی فْهن
زخدادّبی هستجف ثب تدزی

ٍ یبدگیسی دز تسثیتهؼلن هحسَة هاضَد ،ربیگهبُ ٍ ؾهسٍزت ایهي

هْن هاتَاًد دز قب ت اًَاع قسحّبی زٍایاٍ ،یژگاّهبی زٍایهت ،هساحه اًزهبم پهژٍّص زٍایها،
ٍیژگا یک زٍایت تسثیتاٍ ،یژگاّبی ػلوا یک زٍایتپژٍُ ،هسبئ آهَشضا قبث زٍایت ٍ فسایٌهد
تدٍیي ػلوا گصازش زٍایا ثسای داًطزَهؼلوبى ٍ دیگس فبزگصازاى تؼلین ٍ تسثیهت ههَزد زٍضهي-
گسی قساز گیسد.
هٌابع
اسکٌدزی ،ػلااغیس؛ رَادی ،غبدق (« .)1392ثسزسا تكجیقا زٍایت دز ثَف فَز ّدایت ٍ پیکهس فسّهبد
هؼسٍفا» .هزلِ ادة فبزسا.211-229 .)2(3 .
آقبیاهیجدی ،فسٍؽ (« .)1392پیص دزآهدی ثس هكب ؼة زٍایت ٍ زٍایت پژٍّا» .فْي ًبهة ادة پبزسها4 ،
(.1-19 .)3
اهبمروؼِ ،هحودزؾب؛ هْسهحودی ،هحوَد (ً« .)1385قد ٍ ثسزسا زٍیکسدّبی تدزی فکَزاًِ ثِ هٌظَز
ازائِ ثسًبهِ دزسا تسثیت هؼلن فکَز» .فػلٌبهِ هكب ؼبت ثسًبهِ دزسا.30-66 .)3( ،1 .
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پبیٌبزٍ ،یلیبم؛ ٍیلیبم زیٌَ دش ,پتسیک اسلتسی ٍ پتس تبثوي ( .)1390فْن فسدى ثسًبهِ دزسا ثِ هٌص ِ هتي
ضسح حبل ًَیسا/شًدگا ًبهِ ًَیسا .دز ثسًبهِ دزسا گاتهبى ًظسیِ ،پژٍّص ٍ ػو ثسًبهِ دزسها
پست هدزى ( )1390هتسرن :هسحَم هػكاا ضسیفً .بضس :رْبد داًطگبّا (داًطگبُ اغاْبى).
روطیدیتَاًب ،اػظن؛ اهبم روؼِ ،هحودزؾب ( «.)1395ثسزسا تأحیسفهبزٍزشی فکَزاًهِ دز ثسًبههِ دزسها
تسثیت هؼلن ثس زضد ضبیستگا ّبی داًطزَ هؼلوبى» .پژٍّصّبی ثسًبهِ دزسا.1-20 .)1( .6 .
روطیدیتَاًب ،اػظن؛ اهبمروؼِ ،هحودزؾب ٍ ػػبزُ ،ػلیسؾب (« .)1395تزهبزة داًطهزَهؼلوبى اش ًقهص
هسثا دز پیًَد ًظس ٍ ػو دز ثسًبهِ فبزٍزشی»  .دٍفػه ًبههِ ًظسیهِ ٍ ػوه دز ثسًبههِ دزسها4 .
(.197-226.)7
داًبیافسد ،حسي ( « .)1386پبزاداین ّبی زقیت دز ػلن سبشهبى ٍ ههدیسیت :زٍیکهسد تكجیقها ثهِ ّسهتا
ضٌبسا ،ضٌبخت ضٌبسا ٍ زٍش ضٌبسا»ً ،طسیِ داًطَز زفتبز .89-104 .)26( 14 .
شزقبًا ،اػظن؛ اهیي خٌدقا ،هقػَد؛ ضؼجبًا ٍزفا ،ثستیبز؛ هَسا پَزً ،ؼوت اهلل (« .)1395ازتجبـ داًص
ًظسی ٍ ػولا هؼلوبى دز پبزاداینّبی ارسای ثسًبهِ دزسا» .پژٍّطهٌبهة هجهبًا تؼلهین ٍ تسثیهت.6 ,
(.68-46 .)1
ضؼجبًاٍزفا ،ثستیبز ( .)1385هٌك پژٍّص دز ػلَم تسثیتها ٍ ارتوهبػا :رْهتگیهسی ًهَیي .هطهْد:
اًتطبزات ثِ ًطس.
قبًؼازاد ،هحوداهیي ٍ قلَػاٍ ،حید (« .)1387چسخصّبی زٍشضٌبختا دز ػلَم اًسبًا ٍ ارتوبػا».
هزلِ زٍشضٌبسا ػلَم اًسبًا.53-74 .)57( 14 ،
فَزتبشی ،هبزتیي (َّ .)1391یت ٍ زٍایت .داًص ًبهِ زٍایت ضٌبسا .تسروِ فْیوِ تسلا ثسهص .تْهساى:
ًطس ػلن.
گلکبز ،زسَل ٍ ضسیایبى ،فسیدٍىً« .)1395( .قص ٍ فبزثسد پژٍّص زٍایتا دز ثْجَد ثسًبههِّهبی تسثیهت
هؼلن ٍ زضد حسفِای هؼلوبى» .دٍهیي ّوبیص هلا تسثیت هؼلن .داًطگبُ فسٌّگیبى اغاْبى.
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