تأملی بز کارکزدهای تحلیل روایت در ساسمان
سویه بخشنذه
دا٘طزٛی دوتسی ٔدیسیت ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ،دا٘طىدٔ ٜدیسیت ،دا٘طٍب ٜخٛازشٔی ،تٟساٖ ،ایساٖ.

حیذر احوذی
استبدیبز ٌسٔ ٜٚدیسیت ثبشزٌب٘ی ،دا٘طىد ٜوستٚوبز  ٚالتػبد ،دا٘طٍب ٜخّیذ فبزس ،ثٛضٟس ،ایساٖ.
اسواعیل شعبانی
دوتسی ٔدیسیت تٛسؼ ،ٝدا٘طىدٔ ٜدیسیت ،دا٘طٍب ٜتٟساٖ ،تٟساٖ ،ایساٖ.
دزیبفت1398/08/06 :

پریسش1398/09/25 :

ٛ٘ یسٙدٔ ٜسئahmadi@pgu.ac.ir :َٛ

زهستاى  ،1398سال دوم ،شواره  ،4صص 137 - 155

واشگاى کلیذی :تحّیُ زٚایت ،حٛشٜٞبی وبزثسدی دز سبشٔبٖ ،تحّیُ ٔحتٛای ویفی ػسفی

هطالعات هذیریت دولتی ایراى

چکیذه :تحّیُ زٚایت زٚضی ویفی است و ٝاش آٖ ثسای ٔؼٙبسبشی  ٚتفسیس ٔؼٙب استفبدٔ ٜیضٛدٞ .سچٙدد
ثسخی اش تحمیمبت ثس إٞیت استفبد ٜاش ایٗ زٚش تأوید داضتٝا٘د ،أب ٞیچیده اش آٖٞدب ثد ٝعدٛز دلیدك ٚ
تفػیّی ث ٝحٛشٜٞبی وبزثسدی ایٗ زٚش دز سبشٔبٖ اضبز٘ ٜىسدٜا٘د .ایٗ پدوٞٚص دز تد ش اسدت تدب ثدب
ثٟسٌٜیسی اش زٚش ػّٕی ف ٟٓػٕیكتسی اش ایٗ ٔٛضٛع ازائ ٝوٙد .پوٞٚص حبضس اش ٘ٛع ویفی ،ثدِ ٝحدبػ
ٞدف وبزثسدی ،ثِ ٝحبػ ٘حٌ ٜٛسدآٚزی دادٜٞب تٛغیفی  ٚاش ٘ظس افك شٔب٘ی ،پوٞٚطی ٔمغؼی است و ٝثب
استفبد ٜاش زٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی ٌّ ِٝٛثسفی ٔ ٚػبحج ٝػٕیك ثب د٘ ٜفس اش خجسٌبٖ ٔ ٚدیساٖ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی ا٘زبْ
ضد ٜاست .ثسای تزصی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اش تىٙیه تحّیُ ٔحتدٛای ویفدی ػسفدی ٘ ٚسد ٘ 10 ٝدسْافدصاز
 MAXQDAاستفبد ٜضد ٜاست .ثس اسبس ٘تبیذ حبغدُ اش تزصید ٚ ٝتحّیدُ دادٜٞدب ،تحّیدُ زٚایدت دز
حٛشٞ ٜبی ٔدیسیت دا٘ص دز ٔدیسیت تغییسٔ ،دیسیت فس ًٙٞسبشٔب٘یٔ ،دیسیت ازتجبعبت سبشٔب٘یٔ ،دیسیت
زفتبز وبزوٙبٖ ٔ ٚدیسیت تٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سب٘ی وبزثسد دازد.
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تحّیُ زٚایت یىی اش زٚیىسدٞبی تِٛید  ٚا٘تمبَ دا٘ص دز پبزادایٓ تفسیسی است .پبزدایٓ تفسیسی
ٔؼٙبضٙبسی زا دز ٌفتبز ،زفتبز افساد  ٚتؼبٔ ت ثیٗ آٖٞب ٞدف لساز ٔیدٞد (دا٘بییفسد  ٚضدىبزی،
 .)1389اش ایٗ ز ،ٚدز سبَٞبی اخیس تٛرٔ ٝحممبٖ ث ٝوبزوسدٞب ٔ ٚصایبی استساتوی تحّیُ زٚایت
دز سبشٔبٖ ٞب ثیص اش پیص رّت ضد ٜاست .ثسای ٔخبَٔ ،حممبٖ دز حٛشٔ ٜدیسیت ث٘ ٝمص زٚایت
دز فسٔ ،)Parada & Viladás, 2010( ًٙٞددیسیت اسدتساتویه (ٕٞندSonenshein & ٖٛ
 ٚ )Sonenshein: 2016ضٙبخت (ٕٞنIbarra & Barbulescu: ٚ Brown et al, 2010 ٖٛ
 )2010پی ثسدٜا٘د .آٖٞب ٕٞنٙیٗ زٚایت زا ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛػی زٚشضٙبسدی دز ٔغبِؼدبت سدبشٔب٘ی
استفبدٔ ٜیوٙٙد .عجك ٘ظس سیسیطیٙی ،)348 :2012( 1زٚایت اغغ حی فساٌیس است ؤ ٝیتٛاٖ
آٖ زا ثٌٞٝ٘ٛ ٝبی ٔتفبٚتی تفسیس وسد .تٕبٔی ازتجبعدبت ا٘سدب٘ی اش ٘دٛع زٚایدت اسدت؛ ثٙدبثسایٗ
پبزادایٓ زٚایت زا ٔی تٛاٖ ٘ٛػی اش ػم ٘یت دا٘ست و ٝلبدز است ثٛ٘ٝث ٝخٛد دا٘طی زا خّك  ٚیدب
ٔٛزد تزدید ٘ظس لساز دٞد .زٚایتٞب دز سبشٔبٖ ٔؼٙبسبشی ٔیض٘ٛد ( .)Riessman, 2001ث ٝعٛز
وّی ،زٚایت ٘ٛػی ٌٛیص شثب٘ی است و ٝا٘ؼغبفپریسی آٖ ثٔ ٝدب اردبشٔ ٜدیدٞدد تدب زثدظٞدبی
سیبسی ،التػبدی ،ا٘سبٖضٙبسی ،فّسفی  ٚسیبسدی دز ٖٚآٖ زا ثد ٝآسدب٘ی ثیدبثیٓ ( Sommer,
 .)2004زٚایت ٞب ٔجتٙی ثس تزسث ٝض ػدی  ٚحمیمدی سدبشٔب٘ی ٞسدتٙد ،اش ایدٗ زٔ ٚدیتٛا٘دد اش
ٌسستٍی  ٚافتساق ٔؼٙب دز سبشٔبٖ رٌّٛیسی وٙٙد .زٚایدتٞدب ٔدیتٛا٘ٙدد ٚلدبیغ دز حدبَ ٚلدٛع
سبشٔب٘ی ،حبضیٞٝبی دٚز ٔب٘د ٜاش ٘ظس ٔدیساٖ زا ثٚٝاسدغ ٝوبزوٙدبٖ آضدىبز وٙٙدد  ٚیدب ٔددیساٖ
ٔیتٛا٘ٙد ثب لساز دادٖ ٔؼٙبی ٞدفداز دز زٚایتٞبی سبشٔب٘ی خٛد اش آ٘ن ٝث ٝد٘جدبَ آٖ ٞسدتٙد ٚ
یب اش ثس٘بٔٞٝبیی و ٝد٘جبَ ٔیوٙٙدٔ ،طبزوت ٕٞ ٚساٞی وبزوٙبٖ زا ثیص اش پدیص رّدت وٙٙدد .اش
ایٗ ز ٚوبزوسدٞبی زٚایت زا ٔ ٓٞیتٛاٖ اٍِٛیی پریسفت و ٝداستبٖٞب ثداٖ سجت تفسیس ٔیض٘ٛد
ٔ ٓٞ ٚی تٛاٖ آٖ زا ػبّٔی تؼییٗوٙٙد ٜدز پریسش  ٚزد داستبٖٞدب تٛسدظ عسفددازاٖ آٖ زٚایدت
دا٘ست؛ چسا و ٝداستبٖٞب 2اغّت غٛزت خیبِی زٚایتٞ 3ستٙد  ٚدز ٔمبثُ ،زٚایتٞب دازای ػٙػدس
حمیمت ٞستٙد ٘ ٚجبید آٖ د ٚزا ث ٝاضتجب ٜیىی فسؼ وسد ( .)Denning, 2006ػّیزغٓ إٞیدت
تحّیُ زٚایت دز ٔؼٙبسبشی  ٚتفسیس ٔؼٙب دز پبزادایٓ تفسیسی ،تٟٙب تحمیمبت ثسیبز ا٘ددوی دزثدبزٜ
وبزثسد زٚایت دز حٛشٜٞبی سبشٔبٖ ٔ ٚدیسیت ا٘زبْ ضد ٜاست .ػٕدٔ ٜدٛازد ا٘زدبْ ضدد ٜاش ٘دٛع
ٔسٚزی ثٛد ٚ ٜوٕتس دید ٜضد ٜاست و ٝاش عسیك پوٞٚطی ػّٕی ثد ٝتؼیدیٗ تٕدبٔی حدٛشٜٞدبی
1. Ciccichini, E
2. Story
3. Narrative

وبزثسدی تحّیُ زٚایت دز سبشٔبٖ پسداخت ٝضٛد .استفبد ٜاش زٚیىسد ویفی تحّیُ ٔحتدٛای ػسفدی
ٚر ٝتٕبیص دیٍس ایٗ تحمیك ثب دیٍس تحمیمبت ا٘زبْ ٌسفت ٝدز ایٗ حٛش ٜاست .ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِدت
ذوس ضد ،ٜسإاَ اغّی تحمیك ػجبزت است اش :تحّیُ زٚایت دز چ ٝحٛشٜٞبی اش سدبشٔبٖ ودبزثسد
دازد؟
تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى

1. Choosing
2. Ordering

سویه بخشنذه و هوکاراى

استزاتژی تحلیل روایت
سبد ٜتسیٗ تؼسیف زٚایت اش ف ٖٛٙضؼس ازسغ ٛاست ساد ٔیضٛد :زٚایت ٘ٛػی اش داستبٖ اسدت ودٝ
آغبش  ٚپبیبٖ دازد .ثسای ازائ ٝتٛغیف زٚضٗتس اش زٚایت ٔیتٛاٖ ٌفدت زٚایدت ثدٚٝاسدغ ٝاٍ٘یدصٜ
ثبشیٍساٖ ،اػٕبَ آ٘بٖ ٛٔ ٚلؼیتی و ٝدز آٖ ػُٕ ٔیوٙٙد ضىُ ٔیٌیسد  ٚثدیٗ تستیت ض ػدیت
خبغی زا خّك ٔیوٙٙد .زٚایت دازای عسح ٔٛضٛػی است و ٝچٙدیٗ ث ص فسػی زا ث ٓٞ ٝپی٘ٛد
ٔیش٘د  ٚتسّسُ شٔب٘ی زا ثٕ٘ ٝبیص ٔیٌدرازد؛ اش ایدٗ ز ،ٚدزثسٌیس٘دد ٜچٙددیٗ ٌدبْ اسدت ودٝ
دزٟ٘بیت ث٘ ٝمغ ٝپبیب٘ی ٔیزسد .ضىُ ازائ ٝزٚایتٞب ٔیتٛا٘د ضدفبٞیٛ٘ ،ضدتبزی  ٚیدب دز لبِدت
فیّٓ ٘ ٚمبضی ثبضد ( .)Smith et al, 2006اٌس ضٕب ث ٝرٍّٙی ثسٚید  ٚتزبزة ٞیزبٖاٍ٘یدصی اش
آٖ داضت ٝثبضید؛ ثسیبز ٔطتبق خٛاٞید ثٛد تب آٖ زا ثسای دٚستب٘تبٖ ثبشٌ ٛوٙید .ضیٜٛای و ٝثدداٖ
عسیك ضٕبز تستیت ٚلبیغ اتفبق افتبد ٜزا ثبشضٕبزی ٔیوٙیدد  ٚایٙىد ٝچد ٝتزسثیدبتی ثدسای ضدٕب
ٔؼٙبداز ٞستٙد ،زٚایت خٛا٘دٔ ٜیضٛدٞ .سچٙد و ٝزٚایت ٔتفبٚت اش ٔفبٞیٓ غسف و ٔدی اسدت؛
چسا و ٝزٚایتوٙٙد ٜسبختبز تطىیُدٙٞد ٜآٖ زا اش عسیك فسآیٙد ػبٔدا٘ ٝا٘ت بة ٚ 1تستیتدٞی 2ثٝ
ٚرٛد آٚزد ٜاست .زاٚی اش ثیٗ تزسثیبت  ٚزخدادٞبی ٘بٔٙظٓ ثٚ ٝلٛع پیٛست ،ٝداسدتب٘ی زا دز ثؼدد
شٔبٖ ٔ ٚىبٖ خبظ لساز ٔی دٞد و ٝدز پی آٖ ػُٕ  ٚزخدداد ٔدٛزد ٞددف ثدٕ٘ ٝدبیص ٌراضدتٝ
ٔیضٛد .ایٗ زاٚی است و ٝاش ثیٗ زخدادٞب ،ػٙبغس  ٚفبشٞب زا ثس اسبس ازتجبعبت فسضی آٖٞدب دز
ٔتٗ ربی ٔیدٞد ( .)Parada & Viladás, 2010تحّیُ زٚایتٔ ٓٞ ،دستجظ ثد ٝاثصازٞدب ٞ ٚدٓ
ٔستجظ ث ٝاستفبد ٜاش ایٗ اثصازٞب ثسای ازائ ٚ ٝتفسیس ٔؼٙبداز تزسثیبت است .شٔدب٘ی ود ٝزٚایتٍدساٖ
داستب٘ی زا ٔیٌٛیٙد ،آٖٞب ضىّی زٚایتی اش تزسثیبت زا ثٔ ٝب ػسضٔ ٝیداز٘د .آٖٞب ض ػیتٞب زا
دز فضب  ٚشٔبٖ لساز ٔیدٙٞد  ٚتستیجی زا ثٚ ٝرٛد ٔیآٚز٘د و ٝث ٝآ٘ن ٝاتفبق افتد ٔؼٙدب ث طدٙد ٚ
تػٛیسی اش آٖ زا دز ض٘ٛٙد ٜثٚ ٝرٛد آٚز٘د ( .)Riessman, 2001ثٙبثسایٗٔ ،دیتدٛاٖ ایدٌٗ٘ٛدٝ
اظٟبز وسد و ٝزٚایت ٞب دز ت ش ٞستٙد تب آ٘ند ٝزا ود ٝاتفدبق افتدبد ٜتحدت لدب٘ ٚ ٖٛلبػددٜای
دزآٚزد ٚ ٜتٛغیف وٙٙد؛ آٖٞب ثیبٖ ٔیداز٘د و ٝچسا ارسدبْ  ٚچیصٞدب آٌٖ٘ٛدٝای ودٔ ٝدیثیٙدیٓ
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ٞستٙد یب ثٌٝ٘ٛٝای تجدیُ ٔیض٘ٛد وٞ ٝستٙد .اش ایٗ ز ،ٚزٚایت دزٚاشٜای است ثسای ٚزٚد ثد ٝدٚ
لّٕس .1 :ٚلّٕس ٚتزسثیبت ،ربیی وٌٛ ٝیٙدٌبٖ ثیبٖ ٔیداز٘د چٍ ٝ٘ٛث ٝػٛٙاٖ یه فسد زخدادٞبی
خبغی زا تزسث ٝوسد٘د  ٚچ ٝتفسیس ذٙٞی اش ایٌٗ ٝ٘ٛتزسثیبت داز٘د؛  .2لّٕس ٚاثصازٞبی زٚایت وٝ
ثسای ٔؼٙبث طی استفبدٔ ٜیض٘ٛد (.) Labov & Waletzky: 1997
روایت بهعنوان یک روش
ٞسچٙد ثحج دز ٔٛزد زٚایت ث ٝػٛٙاٖ زٚضی ثسای ضٕبز شیبدی اش تحمیمبت ٔستجظ ثدب ٔؼٙبسدبشی
تزسثیبت (ثب ٔٛضٛػبت تزسثی ٔتفبٚت) وبزثسدی است ،أب تحّیُ زٚایت تٟٙب یه زٚش ٔزدصا اش
دیٍس زٚشٞبی تحمیك ویفی ثسضٕسدٕ٘ ٜیضٛد .زٚایتٞب ٔیتٛا٘ٙد ٔجٙبیی ثدسای سدبخت ٔؼٙدب ٚ
ٔفبٞیٕی ثبضٙد و ٝثٚٝاسغ ٝزٚشٞبی ویفی دیٍس ٕٞن ٖٛتحّیُ ٔحتٛا یب ٘ظسی ٝدادٜثٙیدبد ،ثدٝ
ٔحمك دز ثٚ ٝرٛد آٚزدٖ یه ٘ظسی ٝوٕه وسد ٚ ٜیب سجت آٌبٞی اش ٔٛضٛػی پٟٙبٖ ضد٘ٛد ودٝ
پیص اش ایدٗ ّٕٔدٛس ٘جدٛد ٜاسدت ( .)Etherington, 2008اش ایدٗ ز ٚزٚش تحّیدُ زٚایدت اش
زٚشٞبی سٙتی ٔ ٚتدا َٚو ٝث ٝعٛز عجیؼی دز تؼبٔ ت خػٛغی یب ػٕدٔٛی ظدبٞس ضد٘ٛد رددا
ٞستٙد؛ چساو ٝتٟٙب ثٚٝاسغ ٝدزٌیسی دز فسآیٙد ٌفتٍ ٚ ٛیدب ثدٚٝاسدغ ٝادزان ثدٚٝردٛدآٔدد ٜدز
خٛا٘ٙد ،ٜلبثُ ف ٚ ٟٓتحّیُ خٛاٙٞد ثٛد .ثدیٗ تستیت ث ٝد٘جدبَ غّجد ٝثدس ٌدسایصٞدبی زایدذ دز
ثستسشدایی  ٚرداسبشی آٖٞب اش ثستسٞبی سبش٘دٔ ٜؼٙب  ٚشٔیٞٝٙبی فسٍٙٞی -ارتٕبػی تِٛیدوٙٙدٜ
ٔؼٙب است(  .)Bamberg & Georgakopoulou, 2008دز سبَٞبی اخیس ،تىٙیهٞبی ٔػبحجٝ
ػٕیك ویفی ثٚ ٝرٛد آٔدٜا٘د و ٝثٝعٛز زٚضدٗ زٚایدتٞدب زا آضدىبز ٔدیسدبش٘د -ثسخدی اش ایدٗ
ٔػبحجٞٝب سبختبز ٘یبفت ٚ ٝدازای پبیبٖ ثبش یب ٘یٕ ٝسبختبزیبفتٞ ٚ ٝدایتضدد ٜػجدبزتا٘دد اش :زٚش
ٔػدبحج ٝزٚایدت ازتجدبعی آشاد ،) Hollway & Jefferson, 2008( 1زٚش تفسدیسی زٚایدت-
ثیٌٛسافی 2ث ٝػٛٙاٖ تىٙیىی اش ٔػبحج ٝو ٝتزسثیبت ض ػیٛٔ ،لؼیتٞدبی ش٘ددٌی  ٚتبزی ندٝ
ش٘دٌی فسد ٔػبحج ٝض٘ٛد ٜزا ٔغسح ٔدیسدبشد ،یدب پدسسردٛی زٚایتٍسایب٘د 3ٝود ٝدز پبسدب ثدٝ
پسسص ٞبی ٔغسح ضد ٜدز ٔٛزد تغییسات سبشٔب٘ی  ٚتزسثیدبت ٔتفدبٚت سدبشٔب٘ی فدسد ٔدیتٛا٘دد
استفبد ٜضٛد ( .)Daiute & Lightfoot, 2004تٕسوص ثس زٚی زٚشٞدبی ٔتفدبٚت دز ٔػدبحجٝ
زٚایت سجت ٔیضٛد و ٝث ٝزاثغ ٝثیٗ ضىُ زٚایت ٔ ٚحتٛا دز ٔٛار ٟٝثب استساتویٞدبی ٔتفدبٚت
است ساد تٛر ٝضٛد؛ اش سٛی دیٍس ،سجت ٔیضٛد و ٝث ٝثسدتسٞب ٛٔ ٚلؼیدتٞدبیی ود ٝاثصازٞدبی
1. The free association narrative interview method
2. The biographic-narrative interpretive method
3. Narrative oriented inquiry

کاربستهای روش تحلیل روایت

ٞسچٙد رٕغآٚزی زٚایبت حبغُ اش تزسثیبت افساد  ٚثبیٍب٘ی وسدٖ آٖٞب ث ٝغٛزت ٔتٙی ،غدٛتی
یب دز لبِت ٚیدئ ٛثسای دستسسی پریسی افساد ث ٝآ٘ن ٝزاغت آٖ ٞستٙدٙٔ ،غمی اسدت؛ أدب ٞددف
تزصی ٚ ٝتحّیُ زٚایت فساتس اش ایٗ أس است .دز تزصی ٚ ٝتحّیُ زٚایت ت ش ٔیضٛد و ٝث ٝعٛز
٘ظبْٔٙد اش اثصازٞبی زٚایت ثسای ٔؼٙبث طی  ٚسبختبزدٞی ث ٝا٘ٛاع خبغی اش تزسثیبت ٚ ٚالؼیدبت
دز حبَ ٚلٛع سبشٔب٘ی استفبد ٜضٛد ( .)Bolin et al, 2013, 2-4دز ایٙزب ،تزصی ٚ ٝتحّیُ زٚایت
ثٕ٘ ٝبیب٘دٖ  ٚف ٟٓثٟتس تزسثیبت خبظ ٔؼغٛف ٔیضٛد .دز ثسیبزی اش ٔٛازد ،تحّیٍّدساٖ زٚایدت
دز پی آٖ ٞستٙد و ٝزٚاثظ ثیٗ اثصازٞبی زٚایدت  ٚتزسثیدبتی زا ود ٝثدب ٚردٛد چٙدیٗ اثصازٞدبیی

سویه بخشنذه و هوکاراى

پیطینه پژوهص

تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى

زٚایت تحت آٖ ٔٛلؼیتٞب ثسای زٚایتسبشی ثٝوبزٌسفتٔ ٝیض٘ٛد ،تٛرد ٝدلیمدی داضدت ٝثبضدیٓ.
ٔف ْٟٛالدأبت زٚایت دز ایٙزب یىی وسدٖ الدأبت ٔستجظ ث ٝتٕدبٔی ا٘دٛاع ٔػدبحجٞٝدب ،ضدبُٔ
ٌسٜٞٚبی عٛفبٖ ٔغصی٘ ٚ ،یص لساز دادٖ ایٗ ثستس پسسص زٚایتی دز الدأبت داستبٖسسایی است.
ثسای ٔخبَ دز عٚ َٛلت ٘بٞبزٔ ،حدُ ارتٕبػدبت ػٕد ٔ ٚ ْٛلدبتٞدبی زٚشٔدسBamberg, ( ٜ
 .)2012, 79-90ثس٘س ِ ٚیٛتبزد لٛیبً ثیبٖ ٔیداز٘د و ٝدٛ٘ ٚع حبِت ثسای ٔؼٙبسبشی ٚرٛد دازد وٝ
دز ٔمبثُ یىدیٍس لساز ٔیٌیس٘د :یىی «حبِت ٔٙغمی -ػّٕی»  ٚدیٍدسی ود ٝاغّدت دسدتودٓ
ٌسفت ٝضد٘ ٚ ٜبدیدٌ ٜسفتٔ ٝیضٛد ث ٝػٛٙاٖ «حبِت زٚایت» ثسای تستیتث طدی ثد ٝتزسثیدبت ٚ
ٔؼٙبسبشی است ( .)Hollway & Jefferson, 2008ثٙبثسایٗ زٚایدت تٟٙدب ثیدبٖ تزسثیدبت  ٚیدب
تٛغیف زٚیدادٞب ٘یست ،ثّى ٝفسایٙدی ثسای سبخت ٔؼٙب  ٚا٘تمبَ ٔفبٞیٕی است ؤ ٝدیخدٛاٞیٓ
ثٛ٘ ٝػی ث ٔ ٝبعت ا٘تمبَ دٞیٓ ( .)Akinsanya, 2014ایٗ دز حبِی اسدت ودٔ ٝفدبٞیٕی ودٝ
ٌٛیٙد ٜدز زٚایت خٛد ا٘تمبَ ٔی دٞد ثب آ٘ن ٝخٛا٘ٙد ٜآٖ زا فسا ٔیٌیسد  ٚثٛ٘ ٝػی تفسیس ٔیوٙد،
ٔیتٛا٘د ٔتفبٚت ٌ ٚبٔ ٜتضبد ثبضد؛ چسا ودِ ٝحدٗ ثیدبٖ ،تأویدد ثدس ٘ىدبتی خدبظ ٍٕٞ ... ٚدی
ٔیتٛا٘ٙد خٛا٘ٙد ٜزا ٌٕسا ٜسبش٘د ()Muylaert et al, 2014؛ دز ػیٗ حبَ ضی ٜٛثیدبٖ دز ٌفتٍدٛ
تٛر ٝض٘ٛٙد ٜزا ث٘ ٝىبتی رّت ٔیوٙد و ٝخٛد سس٘ ی ثسای زخدادٞبی پٟٙدبٖ اسدت .اٌدس ضدٕب
زخدادٞبیی زا تزسث ٝوسد ٜثبضید  ٚاش ضٕب ث ٛاٙٞد و ٝآٖ حٛادث زا ثبشضٕبزی وٙید ،اٌس ٌفتٞٝب ٚ
اتفبلبت دز حبَ ٚلٛع سبشٔب٘ی زا ث ٝضی ٜٛتفسیسی ثبشٌ ٛوٙد  ٚیب ثسای ا٘تمبَ اع ػدبت آٖ زا دز
لبِت داستب٘ی لبثُ ف ٚ ٟٓسبد ٜلساز دٞید  ٚاش تزسثیبت ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی ػّٕی ثٟسٌ ٜیسید ،زٚضی وٝ
ضٕب ث ٝوبز ٔیٌیسید زٚایت ٘بْ دازد.
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ضىٌُسفت ٝزا ٔط ع سبش٘د  ٚاش ایٗ ز ٚایٗ ٔٛضٛع و ٝچٍ٘ ٝ٘ٛتبیذ تفسیسی ضىُ ٌسفتٝا٘د زا
ضدفبف ودسدٔ ٚ ٜسدتٙد سدبش٘د ( .)Labov & Waletzky, 1997ثدب ثسزسدی پیطدی ٝٙتحمیدك،
وبزثستٞبی ٔتفبٚتی اش ثٝوبزٌیسی تحّیُ زٚایت دز تحمیمبت ٔ تّدف دیدد ٜضدد ٜود ٝدز ایدٗ
لسٕت ث ٝثسخی اش ٔٛازد لبثُ تأُٔ اضبز ٜضد ٜاست.
ثسای پٛیص  ٚضٙبسبیی ایدٗ ٔٛضدٛع ود ٝچٍ٘ٛد ٝوٛدودبٖ یدبد ٔدیٌیس٘دد  ٚثدسای ایزدبد
ض ػیتٞب دز یه داستبٖ اش اثصازٞبی زٚایت اسدتفبدٔ ٜدیوٙٙدد .ایٙىد ٝچٍ٘ٛد ٝػجدبزات ثدسای
ضىُدٞی ث صٞبی فسػی ٔؼٙبداز وٙبز  ٓٞلساز ٔیٌیس٘د  ٚسجت ٔیض٘ٛد تب سیستٓ ودٌدرازی
عساحی ضٛد و ٝثٔ ٝب اربشٔ ٜیدٞد ٔمبیسبت ویفی ثدیٗ شثدب٘ی ٚ 1ثدیٗ سدٙی 2داضدت ٝثبضدیٓ ٚ
ثیٙص ٞبی زٚضٙی زا اش ضبیستٍیٞبی زٚایت ثٚ ٝرٛد آٚزیٓ .ثسای ٔخبَ ،تحمیمدبت ثسدیبزی ثدٝ
ٔمبیس ٝاثصازٞبی زٚایتی یبدٌیس٘دٌبٖ شثبٖ ا ٚ َٚد ٚ ْٚاستساتوی ٞبی استفبد ٜضد ٜدز ٔیبٖ افساد
(ثٚٝیو ٜافسادی و ٝسٙدزْ داٖ  ٚاتٛیسٓ داز٘د) ٔ تّف پسداختٙد و ٝسجت ضد اٍِٞٛدبی آٔٛشضدی
ٔط ػی ثسای تحػیُ یب آٔٛشش ٚاِدیٗ ایٗ افساد دز لبِت ثس٘بٔٞٝبی الدأی زٚایت 3ثدٚ ٝردٛد
آید ( .)Sommer, 2004ثِٛیٗ ،4ثسٌیٛستِ ٚ 5زیٌٛجسي )2013( 6ثب اضدبز ٜثد ٝایٙىد ٝتغییدسات
سبشٔب٘ی ٕٛٞاز ٜثبز ٔضبػفی زا ثس دٚش افساد سدبشٔب٘ی لدساز ٔدیدٙٞدد ٔ ٚسدتّصْ ثدٝودبزٌیسی
ت شٞبی ثسیبزی است ،ث ٝایٗ ٘ىتٔ ٝیپسداش٘د و ٝثسای تغییس وبفی است ث ٝد٘جبَ تغییس ذٙٞیت
 ٚعسش تفىس ثبضیٓ .اش ایٗ ز٘ ٚیبشٔٙد تىٙیهٞبیی ٞستیٓ و ٝاٍ٘یصش  ٚتؼٟد زا دز افدساد تمٛیدت
وٙد .ایٗ دز حبِی است و ٝتىٙیهٞبی ٔتدأ َٚخُ ٟٔٙدسی ٔزدد فسآیٙد وستٚوبزٔ ٚ 7دیسیت
ٔدیسیت ویفیت ربٔغ 8اغّت ثسای ثساٍ٘ی تٗ افساد ث ٝعٛز ٔإحس  ٚدستیبثی ث ٝاٞداف ثب ضىست
ضىست ٔٛارٔ ٝیض٘ٛد؛ زٚایتٞب ،داستبٖٞب  ٚافسب٘ٞٝب دز سبشٔبٖ ثٝخٛثی ٔیتٛا٘ٙد رٛی پٛیب ٚ
خ لب٘ ٝثیبفسیٙٙد و ٝتغییس زا ٞدایت وٙد ( .)Bolin et al, 2013ثِٛیٗ دز ٔمبِ ٝدیٍدس خدٛد ٘یدص
زٚایتٞب زا اثصازی ثسای خّك ٘ٛآٚزی  ٚفس ًٙٞسبشٔب٘ی پٛیب دز شٔبٖ تغییس ٔؼسفدی ودسد .ثددیٗ
تستیت ثب ثیبٖ ٔغبِؼبت ٔٛزدی دز سبشٔبٖٞبی ٔ تّف  ٚچٍٍ٘ٛی ثٝوبزٌیسی زٚایت ثسای ػجدٛز
ٔٛفمیتآٔیص اش تغییسٔ ،دِی ثسای عسح سبختبزی زٚایتٌ ٝ٘ٛثدٍٙٞ ٝدبْ تغییدس زا پیطدٟٙبد داد .اٚ
1. Cross-linguistic
2. Cross-age
3. Narrative intervention programs
4. Bolin, M
5. Bergquist, M
6. Ljungberg, J
)7. Business Process Reengineering (BPR
)8. Total Quality Management (TQM
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زٚایت زا استؼبزٜای ثسضٕسد و ٝضی ٜٛردیدی زا پیص زٚی زٞجساٖ ثسای تفىس  ٚخّك زا ٜحدُٞدب
لساز ٔیدٞد .رب٘س ٖٛدز ٔغبِؼٝای ثب ٞدف ثسزسی چٍٍ٘ٛی تأحیس ضیٜٞٛبی ٌفتبزی  ٚاسدتدلِی
دز تغییس سبشٔب٘ی ،زٚش تحّیُ زٚایت زا ثسای ثسزسی دز یه ثیٕبزستبٖ دا٘طٍب ٜدِٚتی ث ٝػٛٙاٖ
ٔٛزد ٔغبِؼ ٝخٛد ثسٌصید .ا ٚزٚایت زا یه زٚش استدلِی ازشضٕٙد ثسای خّك ٔؼٙدب ٔؼسفدی ودسد
ؤ ٝیثبیست ث ٝػٛٙاٖ یه زٚیىسد ٔىُٕ ضسٚزی ٘ٝتٟٙدب دز تغییدس سدبشٔب٘ی ثّىد ٝدز تحّیدُ
ٌفتٕبٖ ٘یص ٍ٘سیست ٝضٛد ( .)Jansson, 2014ریٍس ٚ 1اسدنسیٛي )2012( 2دز ٔغبِؼدٔ ٝدسٚزی
خٛد ،زٚایت زا زٚضی ثسای تسٟیٓ دا٘ص ٔؼسفی وسد٘د .اش ایٗ ز ٚتسٟیٓ دا٘دص زٚایدتٔحدٛز زا
زٚضی ٔٙبست ثسای ٔحیظٞبی ٚظیفدٝای پینیدد ٜدا٘سدتٙد ود ٝثدب فدسآٞآٚزی رٟدتٌیدسی ٚ
ٞدایتٌسی ،دز تأوید ثس شٔیٞٝٙبی لبثُ إٞیت  ٚثبشتبة آٖٞبٔ ،یتٛا٘د تسدٟیٍّس ٔٙبسدتتدسی
ثسای ا٘تمبَ دا٘ص ثبضد ( .)Geiger & Schreyögg, 2012زیسٙس )2005( 3ثب ثسزسی زاثغ ٝثیٗ
ثیٗ یبدٌیسی ،تغییس سبشٔب٘ی ،فس ًٙٞسبشٔب٘ی  ٚزٚایتٞب دز یه ضسوت تأٔیٗوٙٙدد ٜخدٛدز ٚدز
ضٕبَ ضسق اٍّ٘ستبٖ و ٝیبدٌیسی ػٕیمبً دز زٚاَٞبی زٚشا٘ ٝضسوت یىپبزچ ٝضد ٜثٛد  ٚاسدتفبدٜ
اش ٘ظسی ٝداد ٜثٙیبد ثسای تحّیُ ٔػبحجٞٝبی ػٕیك ث ٝایٗ ٘تیزد ٝزسدید٘د ود ٝیدبدٌیسی ،تغییدس
سبشٔب٘ی  ٚفس ًٙٞػٕیمبً دز ٓٞآٔی تٝا٘د .آٖٞدب ػّدت ٔٛفمیدت ضدسوت ٔدٛزد ٔغبِؼد ٝخدٛد زا
وبزوٙبٖ آٖ ضسوت  ٚفس ًٙٞیبدٌیسی ٔٙحػسثٝفسدی ٔؼسفی وسد٘دد ودٔ ٝحدسن زٚایدتٞدبی
سبشٔب٘ی ثٛد .فیّپبت )2014( 4ثب ثسزسی ٔ 40مبِٙٔ ٝتطسضدد ٜود ٝزاثغد ٝثدیٗ زٚایدت  ٚتٛسدؼٝ
ٔؼّٕبٖ زا ثیبٖ وسد ٜثٛد ،ت ش وسد تب ٘تیزٌٝیسی ربٔؼی ازائ ٝدٞد؛ چدسا ود ٝدز ثسخدی اش ایدٗ
ٔمبلت ایٗ زاثغ ٝثد ٖٚپطتٛا٘٘ ٝظسی زٚضٗ ثیبٖ ضد ٜثٛد  ٚدز ثسخی دیٍس سبختبز زٚضٙی ثسای
ایٗ ازتجبط ٚرٛد ٘داضت .ا ٚزٚیىسد ارتٕبػی -فسٍٙٞی ٚزستچ زا دز ٔٛزد زٚایت ث ٝوبز ٌسفت تدب
ضیٜٞٛبی ایزبد زٚایتٞبی تزسث ٝو سی زا ثسای ٔؼّٕبٖ ٔدزسٔ ٝط ع سبشد .فیّپبت زٚایتٞب
زا اثصازی ثسای یبدٌیسی ثٟتس دا٘طزٛیبٖ ٔیدا٘ست ( .)Philpott, 2014ثدبتنس٘ )2006( 5یدص دز
ٔمبِ ٝخٛد ،زٚایت زا ٘ٛػی اش استساتوی یبدٌیسی ٔؼسفی ٔیوٙد .ا ٚثب ثیبٖ ایٙى ٝافساد ثب تٛرد ٝثدٝ
تزسثیبت ٔٛفك٘ /بٔٛفك تحػیّی ٌرضت ٝخٛد٘ ،یبشٔٙدد سدجهٞدبی یدبدٌیسی ٔتفدبٚتی ٞسدتٙد،
زٚیىسد زٚایت زا زٚضی ٔٙبست ثسای یبدٌیسی ثصزٌسبلٖ دز ٔساودص ثدبشپسٚزی دا٘سدت .ا ٚثدسای
تأیید فسضی ٝخٛد ٓٞشٔبٖ اش پیطی ٝٙادثیبتٔ ،ػبحج ٝػٕیك ثب وبزوٙبٖ ٔساوص ثبشپسٚزی ٔ ٚطبٞدٜ
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استفبد ٜوسد .ثب تحّیُ دادٜٞب سد ٝاٍِد ٛاسدت ساد ضدد .1 :ازتجدبط ثدیٗ ٔؼّدٓ  ٚدا٘دصآٔدٛش؛ .2
اػتجبزسٙزی تزسث ٝدا٘صآٔٛش  .3 ٚاػتجبزسٙزی تزسثٔ ٝؼّٓ .ثب تٛرد ٝثد ٝاٍِٞٛدبی اسدت ساری،
فسضی ٝأ ٚجٙی ثس احس زٚایتٞبی تزسث ٌٝ٘ٛٝثس یبدٌیسی فؼّی افساد تأیید ضد (.)Butcher, 2006
ثبیساْشاد ،ٜزضبییبٖ ،فستٛنشاد ٚ ٜزرجی ( ،)1396زٚایتپوٞٚدی ٔسدئّٔ ٝحدٛز زا زٚضدی ٔؼسفدی
وسد٘د و ٝپوٞٚطٍساٖ زا لبدز ٔیسبشد تب پینیدٌیٞبی ٔسبئُ زا ػٕیمبً دزن وٙٙد  ٚثسای آٖٞدب
زاٜحُٞبی احسث صتس ازائ ٝدٙٞد .آٖٞب ثسای تفىیه ٔف ْٟٛزٚایت اش سدبیس ٔفدبٞیٓ ،سد ٝضدسط
آی ٝٙوّیت ،آی ٝٙثبشخٛزد  ٚآی ٝٙشٔبٖ زا ػٙدٛاٖ ودسد ٚ ٜسدپ زٚش چٟبزٔسحّدٝای ضٙبسدبیی ٚ
ا٘ت بة وٙطٍساٖ ،رٕغآٚزی حىبیتٞب ،تحّیُ س ٝلیدٝای  ٚزٚایتٍدسی ٔسدئّٔٝحدٛز زا ثدسای
تحمك ایٗ س ٝضسط پیطٟٙبد وسد٘د.
روشضناسی پژوهص
پوٞٚص حبضس دز چبزچٛة زٚیىسد ویفی  ٚثب استفبد ٜاش تحّیُ ٔحتٛا ا٘زبْ ضد ٜاست .اش آ٘زبیی
و ٝپوٞٚطٍس دز ٘ظس داضت ٝاست تزبزة  ٚدیدٌبٜٞبی افساد زا وبٚش وٙد ( ٚ )Glaser, 2013ثدب
تأُٔ ثس آ٘ن ٝخجسٌبٖ ٔسئّ ٝثبشٌٔ ٛیوٙٙدٔ ،ؼٙب یب ٔبٞیت تزسث ٝافساد دزٌیس زا ػٕیكتس دزیبثٙدد،
زٚیىسد ویفی زا ثسٌصید ٜاست .زٚیىسد ویفی ت ضی است ثسای ازائ ٝتؼجیس  ٚتفسیس ٔؼدب٘ی ٔدٛزد
٘ظس ا٘سبٖ دز ٔٛلؼیتٞبی عجیؼی (ایٕبٖ ٛ٘ ٚضبدی .)1390 ،اش سٛی دیٍس تحّیُ ٔحتٛای ویفی
ثٔ ٝحممبٖ اربشٔ ٜیدٞد اغبِت  ٚحمیمت دادٜٞب زا ث ٌٝ٘ٛ ٝذٙٞیِٚ ،دی ثدب زٚش ػّٕدی تفسدیس
وٙٙد .ػیٙیت ٘تبیذ ثٚٝسیّ ٝیه فسآیٙد ودثٙدی ٘ظبْٔٙد تضٕیٗ ٔی ضٛد .تحّیُ ٔحتٛای ویفدی
ث ٝفساسٛیی اش وّٕبت یب ٔحتٛای ػیٙی ٔغبِت ٔیزٚد  ٚاٍِٞٛبی پٟٙبٖ زا آضىبز ٔیسبشد .تحّیُ
ٔحتٛای ویفی دز شٔی ٝٙایزبد عجمٞٝب  ٚثٝوبزٌیسی آٖٞب ثسای دادٜٞب  ٚچٍٍ٘ٛی تحّیدُ ٘تدبیذ
ٔتفبٚتا٘د .دز زٚیىسد سی ٚ ٝضب٘ ٖٛسٛ٘ ٝع تحّیُ ٔحتٛی ویفی ٔغسح ٔیضٛد :تحّیُ ٔحتٛای
ػسفی ،تحّیُ ٔحتٛای رٟتداز  ٚتحّیُ ٔحتٛای تّ یػی .پوٞٚص حبضس اش ٘ٛع تحّیُ ٔحتٛی
ویفی ػسفی است؛ چسا و ٝدز ایٗ ٘دٛع اش تحّیدُ ٔحتدٛی ویفدی ،وددٞب ثد ٝعدٛز ٔسدتمیٓ یدب
غیسٔستمیٓ اش دادٜٞب است ساد ٔی ض٘ٛد .ایٗ ٘ٛع عسح شٔب٘ی استفبدٔ ٜدیضدٛد ود٘ ٝظسیدٞٝدبی
ٔٛرٛد یب ادثیبت تحمیك دزثبز ٜپدیدٛٔ ٜزد ٔغبِؼٔ ٝحدٚد ثبضد .دز ایٗ حبِت پوٞٚطدٍساٖ اش ثدٝ
وبز ٌسفتٗ عجمبت پیصپٙداضتٔ ٝیپسٞیص٘د  ٚدز ػٛؼ تستیجی ٔیدٙٞد ودٔ ٝمِٛدٞٝدب اش دادٜٞدب
٘بضی ض٘ٛد  ٚایٗ دادٜٞب اش عسیك ٔػبحج ٚ ٝاش عسیك تداػی ٔؼٙب ث ٝدست آیٙد (ػدبدَ ٟٔسثدبٖ،
.)41 :1394
دز تحمیك حبضس ،ربٔؼ ٝآٔبزی ضبُٔ د ٚدست ٝاش افساد ٞستٙد .یه ٌس ٜٚاش ٔطبزوتوٙٙدٌبٖ

یافتههای پژوهص
ٌبْٞبی پوٞٚص تحّیُ ٔحتٛی ویفی ػسفی ثس اسبس تحمیك ٌساٟ٘یٓ  ٚل٘دٔٗ ( )2004عدی
ضد ٜاست .ثب ثسزسی ٔتٗ ٔػبحجٞٝب  ٚاش ا٘زبْ تحّیُ ٔحتٛای ویفی ،تؼدداد  433ودد ٔفٟدٔٛی
ضٙبسبیی ضد و ٝپ اش پبلیص دٚثبز ٜودٞب ث 59 ٝود ٔفٟٔٛی تمّیُ یبفدت؛ سدپ ثدب ثسزسدی
ودٞبی ٔفٟٔٛی ،تطبث ٚ ٝتفبٚتٞبی آٖ  16عجم ٚ ٝدزٟ٘بیدت  6دزٖٔٚبید ٝاغدّی (حدٛشٜٞدبی
وبزوسدی تحّیُ زٚایت) است ساد ضدد .ثدسای تزصید ٚ ٝتحّیدُ دادٜٞدب اش ٘سد ٘ 10 ٝدسْافدصاز
 MAXQDAاستفبد ٜضد.
گام اولٔ :تٗ ٔػبحجٞ ٝب ثؼد اش چٙدیٗ ثبز ثبشخٛا٘ی دلیك تٛسظ پوٞٚطٍس ،ثد ٝغدٛزت سیسدتٓ
ودٌرازی ثبش ثسای تِٛید عجمٞٝبی اِٚید ٝتزصید ٚ ٝتحّیدُ لدساز ضدد .ثددیٗ ٔٙظدٛز اثتددا ٔدتٗ
ٔػبحجٞ ٝب ثٚ ٝاحدٞبی ٔؼٙبیی تمسیٓ ضد٘د و ٝدز ٔسحّ ٝثؼد خ غ ٝضد ٚ ٜث ٝودٞبی ٔفٟدٔٛی
تجدیُ ضد٘د.
1

تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى

خجسٌبٖ حٛشٙٔ ٜبثغ ا٘سب٘ی ضبُٔ اػضبی ٞیئت ػّٕدی دا٘طدٍب ٜخدٛازشٔی  ٚدا٘طدٍب ٜػ ٔدٚ ٝ
پوٞٚطٍسا٘ی ثٛد٘د و ٝدز ثبة ٔٛضٛع ثسزسی تحمیمبت ٔىفی ا٘زبْ داد ٜثٛد٘دد ٔ ٚدیتٛا٘سدتٙد
ٞدایتٍس ثحج ثبضٙد .ثسای ا٘ت بة ایٗ دست ٝاش ٔطبزوتوٙٙددٌبٖ اش زٚش ٕ٘٘ٛدٌ ٝیدسی اش ٘دٛع
ٕ٘ٝ٘ٛثسدازی لضبٚتی و ٝرصء زٚشٞبی ٕ٘ٝ٘ٛثسدازی غیساحتٕبِی ٞدفٕٙد (ٌّ ِٝٛثسفدی) اسدتفبدٜ
ضد ٜاست .دز ٔغبِؼبت ویفی اش رّٕ ٝتحّیُ ٔحتٛای ویفی ٔحمك دز رسدتزٛی افدساد وّیددی
است و ٝثتٛا٘د غٙیتسیٗ دادٜٞب زا فسا ٓٞوٙد؛ دزٚالغ ٘مغ ٝلدٛت ایدٗ ٔغبِؼدبت ،ػٕیدك ثدٛدٖ
یبفتٞٝبی آٖ است ٘ٚ ٝسؼت  ٚتؼٕدیٓپدریسی آٖ ( .)Onwuegbuzie & Leech, 2007دسدتٝ
دٔ ْٚطبزوتوٙٙدٌبٖٔ ،دیساٖ ٔٙبثغ ا٘سب٘ی سبشٔبٖ ٞدب ثٛد٘دد .ثدسای ا٘ت دبة ایدٗ افدساد ٘یدص اش
ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی غیساحتٕبِی ٞدفٕٙد ثٟسٌ ٜسفتد ٝضددٔ .ؼیدبز ا٘ت دبةٔ ،ددیسا٘ی ثٛد٘دد ود ٝاٚلً ،دز
سبشٔبٖٞبی چبثه (ٕٞن ٖٛسبشٔبٖٞبی دا٘صثٙیبٖ) ثیص اش  7سبَ فؼبِیت داضدتٙد  ٚحب٘یدبً ،دز
فسآیٙدٞبی ٔ تّف ٔٙبثغ ا٘سب٘ی اش تحّیُٞبی ویفی ٕٞن ٖٛزٚایتٍدسی ثد ٝػٙدٛاٖ یده زٚش
ثٟی ٝٙثٟسٌ ٜسفتٝا٘د .اش ایٗ ز ،ٚثب ا٘ت بة اِٚیٗ ٔدیس ٔٙبثغ ا٘سدب٘یٔ ،ددیساٖ ثؼددی ثد ٝغدٛزت
ٞدفٕٙد ثب استفبد ٜاش زٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی ٌّ ِٝٛثسفی ا٘ت دبة ضدد٘د .اش آ٘زدبیی ود ٝدز تحمیمدبت
ویفی ،حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب زسیدٖ ث ٝاضجبع ٘ظسی ٔط ع ٔیضٛد ،پد اش ٔػدبحج ٝثدب سد٘ ٝفدس اش
اػضبی ٞیئت ػّٕی ،د ٚپوٞٚطٍس  ٚپٙذ ٔدیس ٔٙبثغ ا٘سب٘ی اضجبع ٘ظسی تحمك یبفت.
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جذول  .1نوونهای از چگونگی استخراج کذها از هفاهین

فصلناهه هطالعات هذیریت دولتی ایراى

ٕ٘ٝ٘ٛای اش ثیب٘بت ٔػبحجٝض٘ٛدٌبٖ
« ...لبػدتبً ٚلتی ٕ٘ید٘ٚیٓ اش وزب ضسٚع وٙیٓ و ٝتب
ضسٚع زٚی ٝردید ثسأٔ ٖٛسئّٝسدبش ٘طد ،ٝضدسٚع
ٔیوٙدیٓ ثدب وبزوٙدبٖ دز ٔٛلؼیدت ٞدبی ٔ تّدف
غددحجت وددسدٖ  ٚاش ٔٛفمیددتٞددب ٔ ٚصایددبیی وددٝ
تغییسات لجّی ثسأد ٖٛثدٕٞ ٝدسا ٜداضدت ٝغدحجت
ٔیوٙیٓ»

ٚاحدٞبیی ٔؼٙبیی

ودٞبی ٔفٟٔٛی

فساٚا٘ی ود

زٚایت تزسثیبت ثٝ
غٛزت لبػدٜٙٔد ٚ
ثس٘بٔٝزیصیضدٜ

اٍ٘یص ٜتغییس

7

رٟت ایزبد اٍ٘یصٜ
لشْ ثسای تغییس

«ٔ ٗٔ ...ؼٕٛلً خٛدْ ٚلتدی ضدسٚزتی زا احسدبس
ٔیو ٓٙو ٝاٌ ٝثبٞبش سسیؼبً ثسخٛزد ٘ط ،ٝشیدبٖدٜ
ٔیطٛٔ ،ٝلغ غسف ٘بٞدبز یدب غدجحب٘ ٝودٔ ٝیطدٝ
ضسٚع ٔی و ٓٙدزثبزٛٔ ٜلؼیت ٞدبی ٔطدبث ٝای ودٝ
ربٞبی دیٍ ٝاتفبق افتبد ٚ ٜپیبٔدٞبیی و ٝثساضدٖٛ
داضت ٝتؼسیف ٔیود ٚ ٓٙدز آخدس ٔدیٌدٓ ثدب ایدٗ

زٚایت تزسثیبت
سبشٔب٘ی ٔطبث ٝرٟت
دزن ضسٚزت ٘یبش ثٝ

دزن تغییس

11

تغییس

زهستاى 1398

ٚضؼیت ای ٓٙثٝشٚدی سساؽ ٔب ٔیبد»
« ...شٔب٘ی ؤ ٝیخٛایٓ تغییسی دز ث دصٞدبیی اش
سبشٔبٖ ایزبد وٙیٓ ٚلتدی ٔددیسٔ ٖٛثد ٝافدسادش

ثیبٖ تزسثیبت ٌرضتٝ

ٔیٍ ٝو ٝت ٛدٚز ٜلجُ چزٛز ت٘ٛستیٓ ایٗ ٔسحّ ٝزا

فسآیٙد تغییس زا

پطت سس ثصازیٓ ،ا٘ٚب  ٓٞخیبِط ٖٛزاحت ٔیط ٝوٝ

تسٟیُ ٔیوٙد

پ

ٕٞساٞی ثب تغییس

10

ضد٘ی»ٝ

سال دوم ،شواره 4

« ...ث٘ ٝظس ٔٗ لشٔ ٝوٚ ٝلتی ٔیخٛایٓ ید ٝودبز
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تبش ٜضسٚع وٙیٓ ثسای ایٙىد ٝافسادٔد٘ ٖٛیدبٖ ٞدی

زٚایت تزسثیبت

ٔب٘غ ایزبد و ٗٙحبل یب ثب حسف یب ثدب وبزاضد ،ٖٛاش

سبشٔب٘ی تٛسظ افساد

افساد ثب تزسث ٚ ٝیب ا٘ٚبیی و ٝخیّی ٔدت ٝت ٛسبشٔبٖ

ثب تزسث ٝسبشٔب٘ی

وبٞص ٔمبٔٚت دز

وبز ٔی و ٗٙاستفبد ٜوٙیٓ ا٘ٚب زا لب٘غ وٙدیٓ ثؼدد اش

رٟت وبٞص

ثساثس تغییس

ا٘ٚب ث ٛایٓ و ٝثب تٛر ٝث ٝایٗ سبَ ٞب و ٝتد ٛایدٗ

ٔمبٔٚت دز ثساثس

سبشٔبٖ ثٛد٘د ث ٝافساد دیٍ ٝثٍٗ ود ٝلشْ ٘یسدت

تغییس

ٍ٘ساٖ ثبضٗ تب اٚ ٖٚلت ا٘ٚب  ٓٞآز ْٚثطٗ»
ٔأخر :یبفتٞٝبی پوٞٚص

8

گام دوم :ودٞبی ٔ تّف ثس اسبس تفبٚتٞب  ٚضجبٞتٞبیطبٖ ثبٔ ٓٞمبیسٔ ٝیض٘ٛد  ٚعجمبت زا
ضىُ ٔیدٙٞد.
جذول  .2طبقات استخراجشذه از کذهای هفهوهی

کذهای هفهوهی
اٍ٘یص ٜتغییس /دزن تغییسٕٞ /ساٞی ثب تغییس /وبٞص

دزن  ٚتسٟیُ تغییس

ٔمبٔٚت دز ثساثس تغییس
ا٘تمبَ سبدٔ ٜفبٞیٓ ثصزي /یبدٌیسی اغ َٛاسبسی/

تسسیغ  ٚتسٟیُ یبدٌیسی

استٕساز یبدٌیسی
ا٘تمبَ تزبزة  ٚدا٘ص /تٛشیغ دا٘ص  ٚاع ػبت /تمٛیت
سیستٓ ا٘تمبَ اع ػبت /ث ٝاضتسانٌرازی تزسثیبت

تسٟیٓ  ٚا٘تمبَ دا٘ص  ٚاع ػبت

ثسظ دادٖ ازششٞبی سبشٔبٖ /لبثُ دزن وسدٖ
ازششٞبی سبشٔب٘ی /ث ٝاضتسانٌرازی ازششٞبی
فس ًٙٞسبشٔب٘ی /تمٛیت فس ًٙٞسبشٔب٘یٔ /ؼٙب ث طی

ٔؼٙب ث طی ث ٝازششٞب ٙٞ ٚزبزٞبی سبشٔب٘ی

تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى

طبقات

ث ٝازششٞب ٙٞ ٚزبزٞبٔ /ؼٙب ث طی ث ٝازششٞبی
فسٍٙٞی /ظٟٛز فس ٚ ًٙٞازششٞبی سبشٔب٘ی
ازتجبعبت سبش٘د /ٜتسٟیُ ازتجبعبت /ثٟجٛد ازتجبعبت/

ازتجبعبت ٌ ٚفتٍٛ

وٛضص ثسای ثسلسازی ازتجبط
رّت تٛر ٝافساد ثٛٔ ٝضٛػی خبظ /تمٛیت ادزان افساد
اش ٔٛضٛع /ایزبد ح

ٕٞساٞی ثب دزٌیس وسدٖ ح

ٚ

ضىُ دادٖ ث ٝػٛاعف  ٚادزان افساد

ٔؼٙب ث طی ث ٝوٙصٞب  ٚزفتبز سبشٔب٘ی /تحسنث طی
تمٛیت اٍ٘یص٘ ٚ ٜفٛذ

 ٚاٍ٘یصٜث طی ث ٝافساد /اٍ٘یصٜث طی /اِٟبْث طیُٞ /
دادٖ ث ٝرّٛ
ایزبد ح

افت بز  ٚغسٚز دز وبزوٙبٖ /زٚحی ٝدادٖ ثٝ

افساد /زٚحیٝث طی ث ٝوبزوٙبٖ /زٚحیٝث طی ٚ

ایزبد ح

سویه بخشنذه و هوکاراى

ػٛاعف افساد

افت بز ٔ ٚسستث ص دز وبزوٙبٖ

افت بزآفسیٙیٛٞ /یتث طی ث ٝافساد
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اداهه جذول  .2طبقات استخراجشذه از کذهای هفهوهی

فصلناهه هطالعات هذیریت دولتی ایراى

کذهای هفهوهی
ٚاداضتٗ افساد ث ٝا٘دیطٚ /ٝاداز وسدٖ افساد ث ٝاغ ح
زفتبز خٛدٚ /اداضتٗ وبزوٙبٖ ث ٝتأُٔ  ٚثبشا٘دیطی دز
زفتبزٞب ٍ٘ ٚسشٞبی خٛد
تسٟیُ ربٔؼٝپریسی وبزوٙبٖ /ػزیٗ ضدٖ ثب سبشٔبٖ
تسٟیُ یبدٌیسی /زضبیت اش یبدٌیسی /پبیبیی ٔغبِت
فساٌسفت ٝضدٜ

طبقات
ٚاداضتٗ وبزوٙبٖ ث ٝتفىس  ٚتزدید٘ظس دز زفتبزٞب ٚ
ٍ٘سشٞبی خٛد
ربٔؼٝپریسی وبزوٙبٖ
تسٟیُ آٔٛشش

اش ثیٗ ثس٘دٔ ٜحیظ وبزی خطه٘/طبط ث طیدٖ ثٝ
زٚیٞٝبی خطه سبشٔبٖ /رٟت دادٖ ث٘ ٝتبیذ
وٙصٞبی افسادٔ /ؼٙب دادٖ ث ٝوٙصٞبی سبشٔبٖٔ /ؼٙب

ٔؼٙب ث طی ث ٝوبزوسدٞبی سبشٔبٖ

دادٖ ث ٝاستساتوی تٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سب٘ی ٔ ٚأٔٛزیت آٖ
افصایص تؼّك سبشٔب٘ی /ضىُ دادٖ ثٛٞ ٝیت سبشٔب٘ی
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خٛضبیٙد ٘سجت ث ٝسبشٔبٖ
اػتٕبدسبشی دز وبزوٙبٖ /تغییس ػمبید ث ٝضیٛٔ ٜٛزد ٘ظس

ضىُ دادٖ ث ٝػمبید ٘ ٚظسات افساد

وطف ٔطى ت ٘بدید ٚ ٜضٙید٘ ٜطد /ٜپی ثسدٖ ثٝ

وطف ٚالؼیبت سبشٔب٘ی ،ضٙبسبیی رٙجٞٝبی پٟٙبٖ

ثغٗ ٔطى ت /ضٙبسبیی حبضیٞٝبی پیص ثیٙی ٘طدٜ

سبشٔب٘ی

حٕبیتوٙٙد ٜتٛسؼٕٛٞ /ٝاز وسدٖ ٔسیس پیطسفت/
ثس٘بٔٝزیصی رٟتداز

ثٚ ٝرٛد آٔدٖ فضبی حٕبیتی

ٔأخر :یبفتٞٝبی پوٞٚص

گام سوم :دز ایٗ ٔسحّ ،ٝعجمٞٝبی اِٚی ٝثسای زسیدٖ ث ٝدزٖٔٚبیٞٝبی اغّی ثبشٍ٘سی ضدد٘د .اش
ایٗ ز ٚدزٖٔٚبیٞٝبی اغّی ٕٞبٖ حٛشٜٞبی وبزوسدی تحّیُ زٚایت است.

جذول  .3استخراج دروىهایههای اصلی از طبقات

طبقات

دروىهایههای اصلی (حوزههای کارکردی)

دزن  ٚتسٟیُ تغییس

ٔدیسیت تغییس

اع ػبت
ٔؼٙب ث طی ث ٝازششٞب ٙٞ ٚزبزٞبی سبشٔب٘ی

ٔدیسیت فس ًٙٞسبشٔب٘ی

ازتجبعبت ٌ ٚفتٍٛ

ٔدیسیت ازتجبعبت سبشٔب٘ی

ضىُ دادٖ ث ٝػٛاعف  ٚادزان افساد /تمٛیت ٘مٛذ ٚ
اٍ٘یص /ٜایزبد ح

افت بز ٔ ٚسستث ص دز وبزوٙبٖ/

ٚاداضتٗ وبزوٙبٖ ث ٝتفىس  ٚتزدید٘ظس دز زفتبزٞب ٚ

ٔدیسیت زفتبز سبشٔب٘ی

ٍ٘سشٞبی خٛد /احسٌرازی دز ٛٞیت سبشٔب٘ی افساد/

تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى

تسسیغ  ٚتسٟیُ یبدٌیسی /تسٟیٓ  ٚا٘تمبَ دا٘ص ٚ

ٔدیسیت دا٘ص

ربٔؼٝپریسی وبزوٙبٖ /تسٟیُ آٔٛششٔ /ؼٙب ث طی ثٝ
وبزوسدٞبی سبشٔبٖ/ضىُ دادٖ ث ٝػمبید ٘ ٚظسات
افساد /وطف ٚالؼیبت سبشٔب٘ی ،ضٙبسبیی رٙجٞٝبی

ٔدیسیت تٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سب٘ی

پٟٙبٖ سبشٔب٘ی /ثٚ ٝرٛد آٔدٖ فضبی حٕبیتی
ٔأخر :یبفتٞٝبی پوٞٚص
سویه بخشنذه و هوکاراى

ثٙٔ ٝظٛز حػ َٛاعٕیٙدبٖ اش اػتجدبز یبفتدٞٝدبی تحمیدك  ٚغدحت فسآیٙدد تحّیدُ دادٜٞدب،
ٔػبحجٞٝب ثب ٚرٛد زسیدٖ ث ٝاضجبع ٘ظسی دز ٔػبحج ٝد ٓٞتب دٚاشد٘ ٜفدس ادأد ٝیبفدت .اش سدٛی
دیٍس اش تحّیُ ٓٞشٔبٖ دادٜٞب ،استفبد ٜاش تّفیٗ شٔب٘ی  ٚتٛغیف دلیك ،ػٕیك  ٚثبشٍ٘سی ٘بظسیٗ
استفبد ٜضد (تجسیصی ٚ )1391 ،اش سٛیی ثسخی اش ودٌرازیٞبی اِٚی ٝث ٝزؤیت ٔػدبحجٝضد٘ٛدٌبٖ
زسید تب اش تّ یع دادٜٞب ثٙٔ ٝظٛز ایزبد عجمٞٝب  ٚدزٖٔٚبیٞٝب اعٕیٙبٖ حبغُ ضٛد.
ثٙٔ ٝظٛز ثػسیسبشی زٚاثظ ٘ ٚظسیبت پینید٘ ،ٜسْافصاز  MAXQDAایٗ أىبٖ زا ثٚ ٝرٛد
ٔیآٚزد و ٝثب ٕ٘بیص ٌسافیىی اش ػٙبغس ٔ تّف ٔٛزد تحّیُ ،ازتجبعبت ثیٗ آٖٞب ثدٝسدبدٌی ثدٝ
ٕ٘بیص دزآید .دز ضىُ شیس ٘مطٌ ٝسافیىی زٚاثظ ٔیبٖ عجمدبت  ٚحدٛشٜٞدبی ودبزوسدی تحّیدُ
زٚایت (ٌبْ س٘ )ْٛطبٖ داد ٜضد ٜاست.
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MAXQDA

بحث و نتیجهگیزی
ٞدف تحمیك حبضس ٔط ع وسدٖ حٛشٞ ٜبی وبزوسدی تحّیُ زٚایت دز سبشٔبٖ ثٛد .اش ایدٗ زٚ
پ اش ا٘زبْ ٔػبحج ٝػٕیك ثب خجسٌبٖ  ٚپ اش ا٘زبْ تحّیدُ ٔحتدٛای ویفدی ،تؼدداد  433ودد
ٔفٟٔٛی ضٙبسبیی ضد و ٝپ اش پبلیص ث 59 ٝودد ٔفٟدٔٛی تمّیدُ یبفدت؛ سدپ ثدب ثسزسدی
ودٞبی ٔفٟٔٛی ،تطبث ٚ ٝتفبٚتٞبی آٖ  16عجم ٚ ٝدزٟ٘بیت  6دزٖٔٚبی ٚ ٝیب ٕٞبٖ حدٛشٜٞدبی
وبزوسدی تحّیُ زٚایت ٔط ع ضد٘ .تبیذ ٘طبٖ داد و ٝتحّیُ زٚایت ثٔ ٝدیساٖ سبشٔب٘ی وٕه
ٔی وٙد تب فسآیٙدٞبی ٔستجظ ثٔ ٝدیسیت دا٘صٔ ،دیسیت تغییسٔ ،دیسیت فسًٙٞسبشٔب٘یٔ ،ددیسیت
ازتجبعبت سبشٔب٘یٔ ،دیسیت زفتبز وبزوٙبٖ ٔ ٚدیسیت تٛسؼٙٔ ٝبثغ ا٘سدب٘ی زا دز سدبشٔبٖ تسدٟیُ
وٙد .ثسای ثٝوبزٌیسی زٚایت دز ٞس یه اش ایٗ حٛشٜٞب لشْ است سد ٝضدسط اسبسدی زا دز ٘ظدس
داضت:
 .1لبِت سبختبزی زٚایت -زٚایت ٔیثبیست ضسحی ثٓٞٝپیٛست ٝاش ش٘زیس ٜزخددادٞبیی ثبضدد
و ٝدازای ازتجبعبت ٔٙغمی است  ٚاٍ٘یص ٚ ٜزاٜحُ دز آٖ ثٝزٚضٙی ثیبٖ ضد ٜاست؛

تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى
سویه بخشنذه و هوکاراى

 .2اٍِٛی پٟٙبٖ  ٚآضىبز زٚایت٘ -ظٓ سبختبزی زٚایت ٔیثبیست ثٌٝ٘ٛٝای ثبضد و ٝغدٛزت
آضىبز زٚایتٔ ،ضٕ ٖٛپٟٙبٖ آٖ زا خدضٝداز ٘سبشد؛
٘ .3مبَ یب زاٚی– زاٚی زٚایت ٌب ٜػبُٔ ٚاسغی است و ٝزخداد زا ٔیتٛا٘د ثب شٚایبی ٔ تّف
ثٕ٘ ٝبیص ٌرازد .اش ایٗ حیج لشْ است و ٝشاٚی ٝدید زاٚی ٓٞزاستب ثدب ضدسٚزت ٔٛردٛد
ثسای حُ ٔسئّ ٝا٘ت بة ضٛد  ٚث ٝایٗ سإاَ پبسب داد و ٝآیدب لشْ اسدت زاٚی یده اَٚ
ض ع ثبضد یب یه س ْٛض ع؟ وداْ یه ث ٝپیطجسد ٞدف  ٚوٙتسَ ػٛأُ ٔداخّدٌٝدس
ثٟتس وٕه ٔیوٙد؟
دز تحّیُ زٚایتٔ ،ؼٙبسبشی ثب استفبد ٜاش تزسثیدبت ض ػدی  ٚسدبشٔب٘ی ،ایزدبد تؼددی ت ٚ
تغییساتی ث ٝغٛزت ٘ظبْٔٙد  ٚثب ثٟسٌٜیسی اش تستیت ٔٛضٛػی خدبظ دز زاسدتبی ٞددف ا٘زدبْ
ٔیٌیسد .لشْ است ثس ایٗ ٘ىت ٝتأوید ضٛد ؤ ٝؼٙبسبشی دز تحّیُ زٚایت تٟٙب اش دَ زٚایتٞدبی
ضفبٞی ٘یست ،ثّىٔ ٝیتٛا٘د اش زٚایتٞبی ٘ٛضتبزی  ٚضٙیدازی ٘یص ٘طأت ٌیدسد .لشْ اسدت ودٝ
زٚایتٍساٖ ثب تٛر ٝثٞ ٝدف زٚایتٍسی دز حٛشٜٞبی ٔ تّف ،ث ٝآٖ چبزچٛة ٔٙبست دٙٞددٌ ،دسٜٚ
ٞدف زا یبفت ٚ ٝثب تٛر ٝثٚ ٝیوٌیٞبی ٌس ٚ ٜٚخػیػٞٝبی فسٍٙٞی  ٚثبفت سبشٔب٘ی ٘ ٚیص افدساد
ث٘ ٝمبِی ثپسداش٘د .لشْ است ضیٜٞٛبی ٌٛیص ٘مبلٖ ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼیتٔ ،تفبٚت دز ٘ظدس ٌسفتدٝ
ضٛد .اش ایٗ زٔ ،ٚیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ استساتوی ثٙٞ ٝس ٘مبِی ٘مبلٖ ٘یص ٚاثست ٝاست.
دز تحمیك ثبیساْشاد ،ٜزضبییبٖ ،فستٛنشادٟ٘ ٚ ٜدٛری ( )1396اش زٚایتٍدسی ثدسای ضٙبسدبیی
٘مبط وٛز وٙطٍساٖ یه ٔسئّ ٝاستفبد ٜضد ٜاستٔ .حمك زٚش چٟبزٔسحّٝای زا ٔؼسفدی سدبختٝ
است و ٝثداٖ عسیك ٔیتٛاٖ یه ٔسئّ ٝزا وبٚش وسد .اٌسچ ٝایٗ تحمیك ٕٞن ٖٛتحمیك حبضس
زٚایتٍسی زا ضبوّٝای ٔیدا٘د و ٝیه پدید ٜزا دز ثستس تبزی ی ،شٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ثسزسی ٔیوٙدد،
أب تفبٚت اغّی آٖ ثب تحمیك حبضس دز ایٗ است و ٝآٖٞب زٚایتٞبی وٙطٍساٖ ٔسدئّ ٝزا ٔدٛزد
وبٚش لساز ٔیدٙٞد تب ٔسئّ ٝزا ثطٙبسٙد  ٚزاٜحّی ازائ ٝدٙٞد دز حبِی ود ٝدز تحمیدك حبضدس ثدب
فسؼ ضٙبخت ٔسئّ ،ٝاش زٚایتٍسی ث ٝػٛٙاٖ یه زاٜحُ ثسای تٛسؼ ٝوبزوٙبٖ ،ودبٞص ٔمبٔٚدت
آ٘بٖ دز ثساثس تغییس ،ثسلسازی ازتجبعبت سبش٘د ،ٜایزبد فسٍٙٞی ٓٞزاستب ثب اٞداف ٘ ٚظیس ایٗ ٔدٛازد
ٔؼسفی ضد ٜاست .دز ادأ ٝچٍٍ٘ٛی وبزثسد تحّیُ زٚایت دز ٞس یه اش حٛشٜٞبی ٔطد عضددٜ
ایٗ تحمیك ،ث ٝاختػبز ثیبٖ ضد ٜاست:
 ثسای ا٘تمبَ ثؼد آضىبز دا٘ص دز سدبشٔبٖ ٔؼٕدٛلً ٔطدىّی ٚردٛد ٘ددازد ،أدب ٍٙٞدبٔیودٝ
ٔی خٛاٞیٓ دا٘ص ضٕٙی افساد زا ث ٝیىدیٍس ا٘تمبَ دٞدیٓ ثدب دضدٛازیٞدبی ثسدیبز زٚثدٝزٚ
ٞستیٓ ،چساو ٝدا٘ص ضٕٙی دز اػٕبَ  ٚافىبز افساد ٕ٘ٛد پیدا ٔیوٙدد  ٚآضىبزسدبشی آٖ دز
لبِتٞبی اش پیص تدٚیٗضد ٚ ٜسدبختبزٔٙد سدبشٔب٘ی ،ثدٔٝساتدت ایدٗ ٔطدىُ زا دٚچٙدداٖ
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ٔیسبشد .حبَ آ٘ى ٝاٌس اش زٚایتٞب ث ٝػٛٙاٖ یه وب٘بَ تسٟیٍّس اسدتفبد ٜوٙدیٓ ٔدیتدٛا٘یٓ
ثٝزاحتی تزسثیبت افساد زا اش ثغٗ افىبز آ٘بٖ ث ٝغٛزتی سبد ٚ ٜرراة ثیس ٖٚوطدید ٚ ٜآٖ زا
ث ٝدیٍساٖ ٔٙتمُ وٙیٓ (اسنسیٛي ٕٞ ٚىبزاٖ.)248-247 :2005 ،
 اٌس ث ٛاٞیٓ ٔمبٔٚت وبزوٙبٖ دز ثساثس تغییس زا ث ٝحدالُ ثسسب٘یٓ ٔؼٕٛلً تٛغیٔ ٝیضٛد تب ثب
آٌبٞی دادٖ ث ٝوبزوٙبٖ ٘سجت ث ٝآ٘ن ٝدز حبَ ٚلٛع استفبد ٜضٛد ،حبَآ٘ى ٝثسیبز دید ٜضدٜ
است غسف ٔغّغ وسدٖ وبزوٙبٖ ث ٝغٛزت زسٕی ث ٝػٛٙاٖ آٌبٞیٕ٘ ،دیتٛا٘دد اش ٔمبٔٚدت
وبزوٙبٖ ثىبٞد  ٚآ٘بٖ زا ثب خٛد ٕٞسا ٜسبشد؛ أب اٌس افساد ٔ ٚددیساٖ سدبشٔب٘یِ ،دص ْٚتغییدس،
پیبٔدٞبی ٔخجت دز ارسا  ٚپیبٔدٞبی ٔٙفی آٖ زا دز غٛزت ػدْ ارسا ،دز لبِدت زٚایدتٞدبی
تزسثی ض ػی  ٚیب سبشٔب٘ی خٛد  ٚیب حتی سبشٔبٖٞبی ٔطبث ٝلدساز دٙٞدد ،آٍ٘دب ٜضد٘ٛٙدٜ
٘ٝتٟٙب خٛد زا دز لبِت آٖ ٚالؼ ٝلساز ٔیدٞد ،ثّى٘ ٝتبیذ  ٚپیبٔدٞبی ذوسضد ٜزا ثدسای خدٛد
ٔیاٍ٘بزد .اش ایٗ ز ٚح ٕٞدِی ٕٞ ٚساٞی دز ا ٚتمٛیت ٔیضٛد.
 زاٚیبٖ ٔیتٛا٘ٙد اش اثصازٞبی زٚایت ثسای ٔؼٙب ث طی ث ٝزٚاثظ تؼبّٔی یب ازتجبعی خدٛد ثٟدسٜ
ثس٘د یب ت ش وٙٙد و ٝتفسیسی اش خدٛد ازائد ٝوٙٙدد .زاٚیدبٖ ٕٞنٙدیٗ ٔدیتٛا٘ٙدد زٚایتٍدس
تزسثیبت خٛدضبٖ ثبضٙد (تزسثیبت اَٚض ع) ،یب دزثبز ٜتزسثیدبت دیٍدساٖ غدحجت وٙٙدد
(تزسثیبت ض ع حبِج) .دز ایٗ ٔیبٖ ٘ٛع تزسثیبت  ٚیب ثستس ضدىُدٙٞدد ٜایدٗ ٚاحددٞبی
ٔؼٙبیی دز زٚایتٍدسی إٞیدت دازد ( .)Feldman et al, 2004زاٚیدبٖ ثدب ثسلدسازی زٚاثدظ
غٕیٕب٘٘ ٚ ٝصدیه ٘ ٚیص ازتجبعبت ٔتمبثدُ ثدب افدساد ،تسدٟیٍّسا٘ی دز تدأٔیٗ خٛاسدتٞٝدبی
ٔدیسیت  ٚسبشٔبٖ ٞستٙدٔ .دیساٖ ثب زٚایتٍسی تزسثیبت ض ػی  ٚسبشٔب٘ی خٛد ٔی تٛا٘ٙدد
اٍ٘یص ،ٜزٚحی ،ٝح ٕٞدِی  ٚاػتٕبد زا دز سبشٔبٖ ثیصاشپیص ثپسٚزا٘ٙد وٞ ٝسیه اش ػٛأُ
ذوسضد ٜخٛد ٌبٔی اسبسی ثسای دستیبثی ث ٝاٞداف سبشٔب٘ی  ٚیىپبزچٍی اػضدب ثدسای ثدٝ
ٚرٛد آٔدٖ ت ش ٕٝٞرب٘ج ٝاست .آ٘ن ٝزٚایتٍدسی ثد ٝافدساد ٔدیث طدد احسدبس ٛٞیدت
ٔطتسن سبشٔب٘ی استٛٞ .یتی و ٝاحسبس سسافساشی  ٚتؼّك ث ٝسبشٔبٖ زا ثب خٛد ثٕٞ ٝدساٜ
ٔیآٚزد .اش عسفی دیٍسٔ ،دیساٖ سبشٔبٖ ٔیتٛا٘ٙد ثب تزصیٚٝتحّیُ زٚایتٞبی دز حبَ ٚلدٛع
سبشٔب٘ی اش ضىبفٞبی ٔٛرٛد ٔ ٚسبئُ دز حبَ ٚلٛع آٌبٞی یبفت ٚ ٝآٖ زا سسیغتس زفغ وٙٙد.
 آٔٛشش ثب ضیٜٞٛبی ٔؼٌٕ ٚ َٛب ٜعٛل٘ی  ٚوسُوٙٙدٕ٘ ٜیتٛا٘د ثدٝخدٛثی پدسٚزشدٙٞددٜ
ثبضد ،حبَآ٘ى ٝایزبد فضبی زٚایتٌ ٝ٘ٛدز چبزچٛثی ٔٙسزٓ ٞ ٚدفداز ٔیتٛا٘د  ٓٞفسآیٙدد
آٔٛشش ثسای ٔدیساٖ زا تسٟیُ  ٓٞ ٚوبزوٙبٖ زا ثسای یبدٌیسی ثیصتس تسغیت وٙدد .ثددیٗ
تستیت زٚایت ٔیتٛا٘د زٚضی ثبضد ثسای سبختی ٔٙسزٓ ٞ ٚدفداز اش ٔؼٙدب ثدٌ٘ٛٝدٝای ودٝ
ٔ بعت زا ثب خٛد ٕٞسا ٜسبشد.
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تأهلی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازهاى

 فسد ربٔؼٝپریس وسی است و ٝثس احس ٛ٘ٓٞا ضدٖ ثب ٙٞزبزٞبی ٌسٞٚیٌ ،سٞٚدی زا پریسفتد،ٝ
زاٜٞبی ٕٞىبزی زا ضٙبخت ٚ ٝث ٝایٗ تستیت دازای زفتبزٞبی ٌسٜٚپسٙد ٔیضٛد .تىٙیهٞبی
ٔ تّفی ثسای ربٔؼٝپریسی سبشٔب٘ی ذوس ٔیضٛد .دز ایٗ ٔیبٖ زٚایتٍسی زا ٔیتدٛاٖ اش ٘دٛع
ربٔؼٝپریسی رٕؼی ،غیسزسٕیٔ ،ستٕسٔ ،تغیس  ٚپیٛست ٝدا٘ست .اش ایٗ زٔ ٚیتدٛاٖ تىٙیده
زٚایت زا تىٙیىی وبزثسدی ثسای ربٔؼٝپریسی وبزوٙبٖ ،اِمبی ازششٞب ٙٞ ٚزبزٞبی سبشٔب٘ی
دز وبزوٙبٖ ردید دا٘ست .دز پبیبٖ ٔیتٛاٖ ثس اسبس یبفتٞٝبی پوٞٚص ٔٛازد شیس زا ٔد ٘ظس
لسازداد؛
تحّیُ زٚایت ثسخ ف سبیس زٚشٞبی تحمیك ویفی ،دازای لٛا٘یٗ وّی دز ٔٛزد اثصاز یب ضیٜٛ
ا٘زبْ پوٞٚص ٘یست .دز ثسیبزی اش ٔٛازد ایٗ زٚش ث ٝغٛزت ٘بخٛدآٌب ٚ ٜثد ٖٚچبزچٛة خدبظ
ٔٛزد استفبد ٜلساز ٔیٌیسد .اش ایٗ ز ٚپیطٟٙبد ٔدیضدٛد ودٔ ٝحممدبٖ آتدی ثد ٝد٘جدبَ چدبزچٛة
سبختبزی یب ضی ٜٛارسایی پوٞٚص دز ٞس یه اش ایٗ حٛشٜٞب ثبضٙد.
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