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 چکیده
حوزه علوم  یها در پژوهش  ی کم  یکرد ی به عنوان رو انهیگرا اثبات  ی ها توجه به روش  هاپس از دهه 

که در   دی جد  یپژوهش   ی فی ک   یها مورد توجه قرار گرفته است. از روش   ی فی ک   یها روش   گر یبار د   ،ی انسان
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 فرهنگ، جامعه،  ل ی تحل  ی برا  ی متعدد ی ها ت ی ظرف  ی . اتواتنوگرافرد ی گ ی محققان مورد استفاده قرار م 
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تا پژوهشگر بتواند  کند ی را فراهم م ی و موضوع مورد مطالعه خود بپردازد و بستر  ط ی مح  ی ش ی به بازاند
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 مقدمه. 1

ها نترین ابعاد زندگی بشر است. انسان بر پایه تجارب و انباشت آمهمتجربیات انسانی یکی از  

توانمندی توسعه و تغییرات رو به ترقی و پیشرفت را برای خود فراهم نموده است. به عبارتی 

 انسان موجودی است که توان ساماندهی و بکارگیری تجربیات خود را دارد. 

های او های انسان، و ذهنیات و شرح حالهحقیقت، ترکیبی از واقعیاتی است که از تجرب

های اجتماعی و فرهنگی باید به آید؛ بنابراین، در انجام پژوهشدست میگونه که هست، به  همان

های پژوهشی برای نیل هایی باشیم که تجربه انسانی، محور آن باشد. از جمله روشدنبال روش

)فاضلی،  است 1ن التین »اتواتنوگرافی«نگاری یا به زبابه این هدف، روش پژوهشی خودمردم

ی توان از اتواتنوگرافی برای مطالعهای را شکل دهد، میتواند تجربه(. هرجا انسان ب431: 1392

 آن کمک گرفت. 

شود، آن هم قلمرو در واقع، قلمرو کاربرد اتواتنوگرافی تنها با یک عامل، محدود و تعریف می

های ها، ابعاد و ارزشای از قابلیتاتواتنوگرافی در مجموعهگر است. اهمیت های پژوهشتجربه

های او دارد ه این روش برای بازنمایی و تحلیل جامعه، فرهنگ، انسان و تجربهعی است کمتنو

 (.432)همان: 

ترین کارکرد راهبرد روش شناختی اتواتنوگرافی را عمومی سازی دانش شاید بتوان مهم

گذاری نتایج حاصل از تجارب شخصی با طیفی از مخاطبان دانست.   انسانی و اجتماعی و اشتراک

ه، فرهنگ و تاریخ شرط چنین کارکردی البته قرار گرفتن این تجارب در بافت کلی جامع پیش

است تا از این مسیر بتوان به آن معنا بخشید، توصیفش کرد، تبیین نمود و برای آن تحلیل و 

 تفسیر بیان کرد.

قش گیری از تجربیات میدانی پژوهشگر در بستر زیست بوم اجتماعی ن هره این روش به لحاظ ب 

ان آن و همچمین نقاط ضعف و مهمی در شناخت اجتماع و فرهنگ و بررسی زوایای پیدا و پنه

شوند شناخت ناشی از خودمردم ها دارد و با در گذاردن این تجربه در اختیار سبب می ها و آسیب قوت 

ها، مخاطبان تعمیم یابد. چنین شرایطی زمینه را برای تغییر در رویکرد نگاری در بین طیفی از 

 کند.اجنتماعی فراهم می و هنجارها و اصالح رفتارهای فردی و ها بازتعریف اهداف ارزش 

 
1. Autoethnography. 
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بنابراین و چنانکه گفته شد در این پژوهش برآنیم تا با تشریح روش اتواتنوگرافی کاربست 

آن در ثبت، تحلیل، نظم بخشی و سامان دهی و صورت بندی تجارب را به منظور تأمین هدف 

 کنیم.  پژوهش تشریح

ریف اتواتنوگرافی2  . تع
رآمده از تجربیات شخصی گری است که تحلیل و تفسیر فرهنگی بروایت 1اتواتنوگرافی

کند، و از رویکرد پژوهش پژوهشگر در بستر اجتماع و فرهنگ را با جزئیات روایت ترکیب می

های که داستانکند. در نهایت نیز انتظار این است شناسان تبعیت میعلوم اجتماعی و مردم

لیل و تفسیر قرار تری مورد تأمل و تحفرهنگی وسیع -هایی اجتماعی اتواتنوگرافان، در زمینه

گیرند. به عبارتی اتواتنوگرافی رویکردی از پژوهش و نگارش است که در پی توصیف و فرایند و 

( ethnoگی )ی فرهن(، به منظور فهم تجربهautoی شخصی )(، تجربهgraphyمند )تحلیل نظام

یدگی و است. این تعریف برآمده از مدل مفهومی سه بعدی الیس و بوچنر، برای تشریح پیچ

ها »اتواتنوگرافی بسته به تأکید بر فرایند پژوهش گوناگونی اتواتنوگرافی است. از نظر آن

(graphy( فرهنگ ،)ethno( و خود )auto،چند گونه است ،») ( Carolyn ،2000 :704)  که به

باید  گانه، به نظر چانگ، اتواتنوگرافیی سهه خواهد شد. با در نظر داشتن این موازنهن پرداختآ

 نامه باشدنگارانه، از منظر تفسیر، فرهنگی، و از حیث محتوا، خودنوشتشناسی، مردمدر روش

 (.98: 2008، 2چانگ)

سازد؛ ها مینگاریاین سه بعد، اتواتنوگرافی را مشابه یا متفاوت از انواع دیگر مردم

مند آوری نظاممشابهی را با جمعنگاری نگاران، فرایند پژوهش مردماتواتنوگرافان، همچون مردم

های پژوهشی که اتواتنوگرافی ها و تولید گزارشهای میدانی، تحلیل و تفسیر دادهها، زمینهداده

نگاری به تنوگرافی« مانند مردمکنند. در این معنا، اصطالح »اتواشود، دنبال مینیز نامیده می

کنند از راه نگاران، تالش میاتواتنوگرافان مانند مردمکند. همچنین، فرایند و محصول اشاره می

تحلیل و تفسیر، به فهم فرهنگ نائل شوند؛ به عبارت دیگر، اتواتنوگرافی تنها در پی تمرکز بر 

سان ه( از طریق خود است. بدینخود نیست؛ بلکه در جستجوی فهم دیگران )فرهنگ و جامع

کنیم. اتواتنوگرافان فرهنگ اجتماعی دست پیدا می ای است که از راه آن به فهم»خود« دریچه

ها و ادراکات کنند و روایتهای اولیه استفاده میی دادهاز تجارب شخصی خود به منزله

 
1. Autoethnographie . 

2. Chang. 
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های متعارف، آگاهانه با فرایند نگارینهند. این ادراکات، بر خالف مردمرا ارج می 1اتوبیوگرافیک

های شخصی را »اتواتنوگرافی نه تنها روایت 2ر مانسیآمیزند. به نظپژوهش و محصول آن درمی

 (.31 – 32: 1392رود« )حیدری، داند، بلکه به استقبال آن میاعتبار نمیبی

پاسخی به ندای اتواتنوگرافی  .اتواتنوگرافی روشی همراه با ابهامات اولیه برای مخاطب است

ای پژوهش به روش اتواتنوگرافی صحنههای نویسنده و محقق است. در واقع در یک  درون و دغدغه

ای بین زندگی، گردد؛ ارتباط پیچیدهشود و داستانی روایت میمانند نمایش یک تئاتر برپا می

واتنوگرافی در اتشود. برقرار و به نمایش گذاشته می تحول، تغییر ذهنیت و توسعه دانش کنشگر

شود. باور بر این است که ظاهر امتناع میهای دیگر در بندی مرسوم در روشنوع دسته هر از

شود گیرد و آفریده میهای نویسنده با این هدف سامان میکلمات و بیان روایت مهم است و نوشته

. در واقع نویسنده (13: 2015، 3که دنیای او و مخاطبانش را در حد توان تغییر دهد)گابریل دبه

ه تحول و تغییر در مسیر ارتقای خود و حوزه خاص با روایت تجارب و تحوالت خود، خواننده را ب

 کند. کار و فعالیتش دعوت می

گونه نیز تعریف کرد: اتواتنوگرافی روایتی است از »خود« توان اینبه تعبیری دیگر آن را می

 شود.ی اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته میاهکه در آن ارتباط با دیگران در موقعیت

ای است که از کاربردهای متفاوت روش است و در عین حال متن و نوشتهاتواتنوگرافی هم یک 

 .(66 – 67: 1997، 4دانهی)گیرد ای نشات میمیان رشته

به اعتقاد یکی از محققین این حوزه این روش، با ابعاد انعکاسی )بازخوردی(، متعهدانه و 

های عام ه شناختی و متنمند، تحلیل گرایانه و رویکرد تفسیری در خصوص مسائل جامعدغدغه

دهد، )نص، تصویر، فیلم، نئاتر، موسیقی و...( مورد عالقه خوانندگان، به محقق این احساس را می

 است؛ در عین حال کشف عالقه روز افزون محقق به که راه جدیدی را برای پژوهش یافته

autoethnographie ند و جرات کند کند تا سکوت را بشکدر تحقیق و آموزش به او کمک می

 "خود"ای مهیج برای بیان  (. اتواتنوگرافی وسیلهG.Dubé  ،2015  :15زندگی خود را روایت کند )

و ابزاری کارآمد و موفق برای رسیدن به شناخت از خود یا معرفت النفس است. به عبارتی دیگر، 

وجب اعتماد به تر از خویشتن فردی و اجتماعی است که می راهی برای شناخت عمیقاتواتنوگراف

 
 .است سندهیخود نو یزندگ اتیتجرب  یوگرافیاتوب . 1

2. Muncey. 

3. G.Dubé. 

4. Danahay. 
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(. اتواتنوگرافی 432  –  436شود )فاضلی:  های خالقانه مینفس و بروز خالقیت فردی و خلق متن

دهد تا به نوعی »خودآگاهی گر میای که دارد این فرصت را به پژوهشبه دلیل ماهیت بازاندیشانه

چنین بازاندیشی و فهمی خود با جامعه برسد. نسبت به خود، جامعه، دانش و جایگاه انتقادی« 

 (.432گران حوزه علوم اجتماعی در جوامع در حال توسعه ضرورت دارد )همان: برای پژوهش

پذیری این روش مطرح است اینکه برخالف انتظار، های تعمیمموضوع مهمی که درباره زمینه

پذیری یمهای کیفی مدعی تعمتنوگرافی مانند بسیاری از روشهش اتواهای پژوبسیاری یافته

تواند به خوبی فهم و تفسیر نیستند. این روش مدعی این است که یک مورد تجربه خاص را می

هایم را حقیقت نویسد »من در گفتن روایت خود، یافتهکند. ریچاردسون از محققان این حوزه می

 ها، برساخت خالقانه تجربه زیسته من هستند«)لکه آنم بدانعلمی یا تعمیم پذیر نمی

من  ( »هدف من از نوشتن، بازنمایی واقعیتی عینی نیست.516 – 529: 2000، 1یچاردسونر

 (.همان) نویسم تا نظر منحصر به فرد خویش درباره واقعیت برساخته خود را بیان کنم«می

پذیری، با التفات میتواند به جهت تعمیماما محقق در یک حوزه خاص با روش اتواتنوگرافی   

االذهانی با قابلیت انتقال و آموزش و تعلیم از سوی گروهی و نسلی ، ماهیتی بینبه اینکه فرهنگ

به گروه و نسل دیگر دارد، با انجام مصاحبه با افراد دخیل در موضوع و دارای تجارب مشترک، 

ین االذهانی برای فراگیری و توسعه مفاهیم مانند گروه همکاران سعی در ایجاد فضای مشترک ب

 مستخرج باشد.

کند تا بتوانیم به نحو بهتری با بستر اجتماعی و منابع فرهنگی و اتواتنوگرافی کمک می

تواند مشکل جدی سرزمین و زادگاه زیستی و فرهنگی خود ارتباط برقرار کنیم. همچنین می

دانشگاهی در کشورهای حاشیه یا جنوب  گانکردفکران و تحصیل»بیگانگی فرهنگی« که روشن

شوند، کم کند یا حتی از میان ببرد. چرا که یکی از اهداف اصلی اتواتنوگرافی روبرو میمعموال  با آن  

گر است. بنابراین الجرم باید به طور مستمر و های زیسته پژوهشتامل و بازاندیشی در تجربه

جانبه ندگی کرده است، توجه عمیق، دقیق و همهمنظم به »زیست جهان اجتماعی« که در آن ز

ی دور به گر از فاصلهشود که پژوهشد. این توجه به زیست جهان خود مانع از آن میداشته باش

-مند برای پیوند زدن پژوهشفرهنگ و جامعه خود نگاه کند. در واقع اتواتنوگرافی تالشی روش

 
1. Richardson. 
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ترین شکل ممکن است مورد مطالعه به قوی یگران علوم اجتماعی با تاریخ، فرهنگ و جامعه

 (.437: 1392)فاضلی،

هایی است که چشم ما را مسلح و اتواتنوگرافی مستلزم آگاهی و تسلط به مفاهیم و نظریه

کند. از این منظر اتواتنوگرافی با های ما میها و تجربهمسلط به دیدن امور و گزینش پدیده

نگاران ویسد: »مردمنرد. همانطور که ولکات میفاوت آشکار داپردازی ادبی تنویسی یا روایترمان

دانند چگونه بینند که میکنند، بلکه چیزهایی را میبینند توصیف نمیفقط چیزی را که می

 (.453کنند« )همان، توصیف می

اتواتنوگرافی برای فعاالن و کنشگران حوزه فرهنگ مانند ابزاری است برای انباشت تجارب و 

های دیگر مانند پزشکی، معلمی، وکالت رفهگونه که در حاذهان در حوزه اجرا؛ همان تقریب

آوری دانش و به اشتراک گذاشتن آن وجود دارد. برای مثال در پزشکی، افراد هایی برای جمعراه

های پزشکی آن را به اشتراک گذاشته و براساس پردازند و در کمیسیونبه مطالعه موردی می

گردد. وکال نیز با حاصله ثبت و منتشر میی  معمول در این حوزه، روند تجربهبول و  های مقروش

ها و سیر امور حقوقی حل ها، موارد حقوقی خود را در قالب رویهمطالعه موارد حقوقی و تفسیر آن

ای کنند. اما در کنشگری فرهنگی و مصادیق آن به ویژه در جوامع در حال توسعه، نظام حرفهمی

س نشده است؛ این رویکرد برای بازسازی روندهای ه از مطالعات اتواتنوگرافیک تاسیبرگرفت  علمی

 فرهنگی و اجتماعی این جوامع کارکرد مطلوبی دارد.

 بررسی ادبیات اتواتنوگرافی. 2

او زمانی که   شناس اولین کسی بود که از اصطالح »اتواتنوگرافی« استفاده کرد. مردم   1کارل هیدر 

از این   2کنند؟ اتواتنوگرافی دنی« عنوان »مردم چه می اش با کرد، در مقاله مطالعه می  ا ر  مردم دنی 

( مدت زمان زیادی نگذشت که دیوید هایانو از این واژه برای  23  –   27اصطالح استفاده کرد.)حیدری:  

بودن  گر فردی کامال  خودی با مزیت بومی  اشاره به مطالعات فرهنگی استفاده کرد که در آن پژوهش 

ها طول  . سال ( Chang  :100 , 2008) شونده داشت ر نزدیکی با گروه مطالعه بود و در نتیجه آشنایی بسیا 

های متنوعی توصیف  کشید تا واژه خاص اتواتنوگرافی ریشه دواند و در طول دو دهه گذشته با شیوه 

داناهای است. در این  های معتبر و مستند در این باره کتاب اتواتنوگرافی دی رید شد. از جمله کتاب 

 
1. Karl Heider. 

2. What Do People Do? Dani Auto-Ethnography. 
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نامه تعریف شده که خود را در بستری اجتماعی جای  وگرافی به عنوان شکلی از خودنوشت کتاب اتواتن 

 نگاری. دهد. اتواتنوگرافی هم روش است و هم متن، مانند مردم می 

دهد و نیز فردی نگاری »بومی« یا »محلی« انجام میشناسی که مردماتواتنوگرافی را مردم 

تواند به وسیله فردی ورت دهد. همچنین اتواتنوگرافی میتواند صنگار( میشناس )قوممردمغیر 

 دهداتوبیوگراف انجام شود که داستان زندگی خود را بر بستر اجتماعی رخداد، جای می

(Danahay  :9)2هایی از زمینه«نگاری را در کتاب »داستانتعاریف متعددی از مردم 1. ون منن 

گرا«، »اعترافی« و »احساساتی«. اما بعد در کتاب »واقعهای کند از قبیل داستانارائه می

ها، به عنوان مقوله به طور خاص به »خود« یا »اتو« در اتنوگرافی 3نگاری«»بازنمایی در مردم

 کند.نگاری اشاره میمتمایز مردم

بازنگری«، »خود  ارزیابی«، »خود در مباحث اتواتنوگرافی مفاهیمی همچون »خود«، »خود

یشی« و امثال آن بسیار پررنگ است، قریب به این معانی و کاربرد معنایی در اتواتنوگرافی بازاند

توان در معارف اسالمی در مباحثی همچون »محاسبة النفس«، »حسابرسی روزانه اعمال«، را، می

گرافی به این معنا در اتواتنو "خود ارزیابی"»محاسبة، مراقبة و مشارطة« مشاهده نمود. بحث 

کند، کند در روایتی خالی از سانسور که معموال تحقق پیدا نمیگر تالش میکه، کنشاست 

ای خاص روایت کند. سپس از گذر این روایت، عمیقا تجاربش را در تعامالت شخصی در حوزه

به هدف ثبت تعامل خود با وقایع را فهم و تحلیل کند، و به نوعی خود ارزیابی و خود بازاندیشی 

ای دانشی دست یابد. خودبازنگری در اتواتنوگرافی در رب در بکارگیری در حوزهو تحلیل تجا

گیرد؛ شود به هدف ارتقای معنوی کنشگر صورت نمیمقایسه با آنچه در معارف اسالمی توصیه می

النفس بلکه محقق به دنبال عمق بخشیدن به فهم و تفسیر خود از تجارب است؛ اما در محاسبة 

ی خود به دنبال خودارزیابی در مسیر من در بازخوانی تجارب و زندگی گذشتهاسالمی مسلمان مو

کند. همچنین اصالح نفس است و لزوما آنچه در زندگی اش رخ داده را برای کسی روایت نمی

شود، با در فلسفه، تفسیر و اخالق اسالمی مطرح می "نفس"و  "خود"مباحثی که حول مفاهیم 

ن به لحاظ موطن و جهت گیری متفاوت است. براین اساس شایسته های مدرن و پست مدرائتقر

 است بحث مختصری از معنا و مفهوم خود در نگاه نویسندگان غربی ارائه گردد.

 
1. Van Maanen. 

2. Tales of the Field. 

3. Representation in Ethnography. 
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اند و هایی انجام دادهمحققان تالش "خود"ی مفهوم در مطالعات صورت گرفته در زمینه

ی گافمن در مورد »خود« ت. در نظریهته در این حوزه اسبرجسهای  یکی از چهره  1اوریک گافمن

 یجا ل بهه آاستعاره تکنیکی برای تشریح چگونگی جایابی چهره اید، رویکرد نمایشی گافمنیبا 

)صحنه(،   یطدارای سه مؤلفه محمذکور  نظریه  .  (30:  2010،  2هوگان)وجود دارد  واقعی فرد  چهره  

اروینگ باشد )برای مطالعه بیشتر ن.ک: مییی آن اجرا و پیامد است خود و حضار )مخاطب(،

، 3اسمیت)کندیفرد تبدیل م به منحصر یشخص به که فرد را با کسب تجربه (.1395، گافمن 

های فرهنگی و از مصادیق بارز آن خاصه در حوزه فعالیتویژگی اساسی این رویکرد    .(68:  2006

صحنه با  گر درکنشاز رو  در نی روانی و بیاتعامل جسمیعنی تبلیغ دینی در فضای واقعی، 

بخشی به کنش و عامل هویت ،حضاری که در محضر بودن آنهامخاطبان و  ؛مخاطب خاص است

و  ییدپذیریهدف تأ گر براساسکه رفتار کنش چرا. (Bullingham  :73 )شود یتعیین نوع آن م

ر تشخص افراد و ع دیگری را دو همین موضو گرددیتنظیم مو تأثیرگذاری توجه مخاطب  جلب

 (.115کند )گافمن: یمؤلفه جایابی م ینترعنوان مهم ها بهنوع اجرای آن

دارد، چشمی که به جهان ی ممحققی به نام فی در عبارتی دیگر، با قیاسی از ویتگنشتاین بیان  

او غیر از خود به  تواند خودش را ببیند مگر آنکه در استخر آبی خود را بنگرد، بنابراین ینم نگرد  ی م 

، آید ی ساب م ح   به   از اندیشمندان مکتب کنش متقابل نمادین که  گافمن    رویکرد  در دیگری نیاز دارد.  

و عرضی و طولی بودن تجارب فردی   یزمان و هم   ی زمان   در  ضرب   حاصل نیست و  ذاتی و درونی    ، خود 

اجراهای متفاوت برای که با انباشته شدن تکه تجارب منتج از بروز خودهای متنوع براساس  است 

خود این، (؛ بنابر113: 1395، کلر سنت  شود ) ی م آن حاصل میدان و مخاطبان مختلف، تصوری از 

 .است  شدن   مکان در حال و در لحظه و   باشدی نم  شده یت تثب   در رویکرد مذکور، 

گری در دیدگاه گافمنی نتیجه عملیاتی شدن من فاعلی و من مفعولی بازیگری و نمایش

های متفاوت دست یتموقعکنند. بازیگر در بین خودها در یماجرا، بروز پیدا  صحنه دراست که 

گری به بهترین اجرا براساس اقتضائات زمانی و مکانی برای مخاطب زند، و نمایشیمبه انتخاب 

ی به تصویر و ذهنیت پایا و مثبت در ذهن مخاطب دهشکلگردد. هدف غایی این دو بعد، یبازم

احساس و عقیده   شود و پیامد آن مدیریتیمتعریف    4با عنوان کار خود  آنهاهنگی بین  است و هما

 
1. Gaphman. 

2. Hogan. 

3. Smith. 

4. Self-work. 



   پژوهش به مثابه روش  یاتواتنوگراف 

41 

سودمحوری و ادبیات  مؤلفهگردد. در اینجا با توجه به هدف مذکور، برخی با تمرکز بر یمبیان 

دانند که در آن فرد از یماز نگاه ماکیاولی  متأثری او را شناسجامعهگافمنی در تشریح اجرا، 

فهم مذکور، فریب  کند، اجرا دریمابزارهای رسیدن به منافع خود استفاده  عنوان بهن دیگرا

 طلبفرصتآید. این نگاه با خوانش ذات و طینت بد از انسان، آن را موجودی  یم  حساب  بهدیگری  

کند. بدیهی است این نگاه با یمعنوان، و اجرای او را در میدان برای منظور مذکور جایابی 

تربیت کند بسیار  کند انسان را بر اساس صداقت و دوری از نفاقی اسالمی که تالش میاهآموزه

 فاصله دارد.

کند خودی فراتر از یم گر در مقابل خود مورد انتظار تالش گافمن بر این باور است که کنش   

 مؤثر لیدی او کمک نماید. نقطه ک  بخش تعادل آرایش اجتماعی ایجاد نماید تا بتواند به خوِد مانا و 

جدایی های یوه ش توان در مفهوم فاصله نقش جستجو کرد. اصطالح مذکور به ی م بر این نظریه را 

 کنداز آنها داللت می »خود« و راهنمایی  پشتیبانی با حفظ مؤثر بین فرد و نقش 

 (Smith ،2006 : 71 ) . شود، بین ی م ی که موضوع تصویرسازی مانا در ذهن مخاطب ایجاد نگام ه

و   صحنه  پشت  عنوان  بهدو میدان و محیط در ادبیات گافمنی  شود.  ی م در اجرا تمایز ایجاد    ها کنش 

شوند. جلوی صحنه محل درگیری مجری ی م ی  بند صورت شده،  یان ب جلوی صحنه در راستای تفاوت  

گر است. در جلوی صحنه باید از کارهای با مخاطب و هدف آن ایجاد ذهنیت مطلوب نسبت به کنش 

 (.116:  1395  جلوگیری کرد )گافمن،  محل کنش بدون لحاظ مخاطب خاص،  ، صحنه پشت 

 توان توضیح داد:چنین مینظریه گافمن در مورد خود، حضار و محیط را این گانهسهطرح 

های یزندگدر نظریه گافمن محیط فضایی برای »بازنمایی و نمایش خود« و » الف( محیط:

 روزمره« است.

ی گافمن، مخاطب و خصلت خاص بودن آن مهم نظریهارکان  یکی از ب( مخاطب )حضار(:

متفاوت   آنهاشود و برای هر نوع از  یمی از حضار تنظیم  اگونهاست. بدین معنا که هر اجرا براساس  

 باشد.یم

گردد. خود های خاصش در نظریه گافمن شناخته و تعریف میویژگی  شدن  فراهم  با  ج( خود:

های خاصی داشته باشد، مثال  در فضای مجازی رویکردهای ژگید ویتوانمیدر هر محیط و فضایی  

یجاد شده است. خود در فضای واقعی تبلیغ و آموزش ایری خود و اجرا  گشکلی  حوزهمتفاوتی در  

مند بدن  گر فرهنگی حاضر در میدان واقعی، آشکار )در مقابل گمنام بودن(،دینی برای یک کنش
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های خود در فضای ها با نقشه )در قالب و محتوا( است. انسانانیگ و  ن(بود ینامرئدر مقابل )

گر و خودهای او در تعامالتش توانند از منش و قیافه جدا شوند، و وجوه مختلف کنشواقعی نمی

 موثر است.

شناسان به رید داناهای با طرح اصطالح اتواتنوگرافی، نه تنها یادآور عالیق درازمدت مردم

شده های اعمالشناسان را از قید و بند محدودیتجدیدی از مردمکه نسل است، بلمفهوم خود 

 .(Chang  :113 )  هایشان قرار دهندهای شخصیشان را محور بررسیآزاد ساخت تا بتوانند داستان

ی تعدادی مفهوم خود، خودتأملی تنها دربرگیرنده شناسی بهبا وجود عالیق درازمدت مردم

است. او به  1ی نیست. سالزمن یکی از منتقدین تأملدان علوم اجتماعشناسان و دانشمناز مردم

نگار، مانع ی خودتأملی و ذهنیت قوممدرنیسم دربارهپردازد که تفکرِ دائمِ پستاین بحث می

ی عین و ذهن در علوم ی جنگ بین دو مرتبهشناسی است. نقد او نشان دهندهپیشرفت مردم

ها و تحلیل و تفسیر آوری دادهمند به جمعی و نظامویکرد علمی عینیت رمرتبه اجتماعی است.

یابد؛ از گران دیگر افزایش میهای بیشتر از سوی پژوهشآنها دارد که اعتبار آن با انجام پژوهش

دهد تا تفاسیر ذهنی و شخصی خود را به گران اجازه میی ذهنیت به پژوهشسوی دیگر مرتبه

 (. 155 ان،)هم هش وارد کنندفرایند پژو 

ی برخی محققین اتواتنوگرافی در این حوزه اختالفات نظری دارند، براین اساس یک شماره

به اتواتنوگرافی اختصاص یافت و به تشریح این شکاف  2نگاری معاصر«-ی »قومویژه از مجله

 گرایان جایپ عینیتدر کم 3ای با عنوان »اتواتنوگرافی تحلیلی«پرداخت. آندرسون در مقاله

 ای که او مدافع آن است باید شرایط زیر را دارا باشد:گیرد. اتواتنوگرافیمی

 ی اجتماعی تحت بررسی است؛. اتوتنوگراف عضو کامل جامعه1

 کند؛های مربوط به خود، تأمل می. در تجزیه و تحلیل داده2

 . فعاالنه و به طور عینی در متن حضور دارد؛3

 کند؛ها استفاده میآوری دادههای مشابه برای جمعموقعیتر در  ی دیگافراد آگاه و خبره. از  4

 .(307: 2006، 4اندرسون ) . به تجزیه و تحلیل نظری متعهد است5
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ی بازاندیشی گیدنزی که با تمرکز در این حوزه نظریات دیگری نیز وجود دارد مانند نظریه

مند کردن سوژه برای شکست و انابزاری، جهت تو عنوان به بر خودبازتابی و خودآگاهی، از آن

 شدهارائهتخریب خود و بازسازی آن با ترکیب جدید براساس چینش متفاوت و یا امتزاج با عناصر  

 .( 67 – 68: 2012، 1پاپاچریسی )کنندیمدر فضای عمل عنوان 

و اصول اخالقی اسالم با تواند، براساس مبانی دینی گر ملتزم به مبانی اسالمی میپژوهش

، از این روش برای ارتقای سطح اعتقادی و اخالقی خود در کنار زتعریف مبانی نظری این روشبا

عمق بخشیدن به تحقیقات خود بهره ببرد. به عبارت دیگر در معارف اسالمی این ظرفیت وجود 

آن را از دو حیث اخالقی   دارد که بتوان مبانی روش اتواتنوگرافی از منظر اسالمی بازسازی نمود و

 علمی ارتقا بخشید.  و 

 اتواتنوگرافی به عنوان رویکردی کیفی. 3
اتواتنوگرافی در زمره رویکردهای کیفی جای داده شده است. یک رویکرد پژوهشی کیفی 

ها گران کیفی به مطالعه پدیده گرا و تفسیری به جهان است. پژوهشدربردارنده رویکردی طبیعت 

طبیعی، تفسیر پدیده بر حسب معنایی ررسی در شرایط پردازند. هدف ب شان میشرایط طبیعی در 

. در این مطالعه ( 479:  1994،  2لینکولن دنی)   سازنداست که افراد در شرایط طبیعی از تجاربشان می 

مذهبی در جستجوی معناهای نهفته در تجربیات  -گر فرهنگی به عنوان کنش  گرنیز پژوهش 

مذهبی و مبلغ   - گر فرهنگی  ش به عنوان یک کنگیری هویت خود  است. که منجر به شکل خویش 

گر با دینی شده است. اتخاذ روکرسولیکردی کیفی فرصتی است تا پژوهشکر به عنوان یک کنش 

تری از »خود« و تغییراتی که در عمل در زیست تجربه از درون خود جستجو کند و به درک عمیق

 های رویکرد کیفی عبارتند از:گی اش رخ داده است، دست یابد. بعضی ویژ بوم مورد مطالعه  

 شوند.آوری میها جمعها در شکل واژهداده. 1

 آمد )نتیجه( بیشتر یک فرآیند است تا یک فرآورده.پی. 2

 سازند.ها و تجارب خود میتاکید بر چگونگی ساخت معناست که افراد از زندگی. 3

 .(16 – 17: 2003، 4کرسول))رسا و پر معنی( است  3زبان پژوهش بیانی. 4

 
1. Papacharissi. 

2. Lincoln Denzin. 

3. Expressive. 

4. Creswell. 
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هدف پژوهش کیفی فهم بهتر رفتار و تجربه انسانی است. این مطالعه کیفی نیز از 

: Ellis ،2004 )کند اتواتنوگرافی، شکلی رو به رشد از پژوهش و نوشتن درباره خود استفاده می

 نوشتن 1ا فرهنگ است. از نظر ریچاردسون. اتواتنوگرافی نوشتن درباره شخص و ارتباط او ب(93

ش پژوهش است، وی معتقد است: نوشتن راهی برای کشف خود محقق و موضوع محقق یک رو

گیریم، در هر حال ما زبان »در استفاده« را تجربه است، نوشتن را به مثابه یک روش در نظر می

آوریم و چگونه آن را دوباره د میپردازی به وجوکنیم، چطور ما جهان زیسته را از طریق واژهمی

فهمند و آن را و ها جهان را در قالب روایت مىآوریم. به عبارت بهتر انسانارت و زبان درمیبه عب

 .(Richardson ،1995 :516 – 529 )کنندها بیان مىخود را در قالب روایت

تحلیلی موجود  - های روایی شخصی یا اتواتنوگرافیک از قراردادهای سنتی و منطقینوشته

-داستان  (733  –  768:  3بوچنر  -2الیس) کند. الیس و بوچنرتبعیت نمیهای آکادمیک  در نوشته

دانند. معموال  نویسنده یک روایت برانگیزاننده به اول های برانگیزاننده میای شخصی را روایته

انفصال قراردادی سان جدایی و سازد و بدیننویسد، خود را موضوع پژوهش میشخص می

کند و ، داستان اغلب بر یک مورد تنها تاکید می )همان (کندها را نقض میگر و سوژهپژوهش

پذیری درون پذیری از میان موارد را به تعمیمهای پژوهش سنتی یعنی تعمیمچنین دغدغهاین

 .)همان( دهدیک مورد تغییر می

ی است و بدین صورت حد و مرزهایی که به گویی، وابسته به رمان یا بیوگرافسبک داستان

شکند. قابلیت خواندن و کند را در هم میعی علوم اجتماعی را از ادبیات جدا میطور طبی

دهد و نظر مرسوم کننده همکار در گفتگو قرار میپذیری متن، خواننده را در مقام شرکتدسترسی

ند. آشکارسازی جزئیات پنهان زندگی ککننده منفعل دانش را رد میخواننده به منزله دریافت

گونه الگوی مدعی عقالیی بودن نمایش اجتماعی کند و بدینه عاطفی را نمایان میخصوصی، تجرب

پذیرد. بر فرایند سازی و توضیح دادن را نمیکشد؛ متن روایی گرایش به خالصهرا به چالش می

کنترل و سلطه را کم ارزش  صورت گمان باطل علمیکند تا مقصد، و بدینسفر تأکید می

شود. ی برانگیزاننده ذهنیت را به کار گرفته و پاسخ عاطفی را موجب میاه. داستانپنداردمی

گرایش آنها بر استفاده شدن است تا تحلیل شدن؛ بر نقل شدن و بازگو شدن تا تئوریزه شدن و 

 
1. Richardson. 

2. Ellis. 

3. Bochner. 
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های غیر قابل بحث؛ و بر گیریهایی برای گفتگوی بیشتر تا نتیجهآرام گرفتن؛ بر پیشنهاد درس

 .)همان( ینی جزئیات ژرف و کامل به جای تنهایی حقایق انتزاعیشنجانشین کردن و هم

 ... های انتزاعی استپژوهش داستانی عاری از اصطالحات خاص علمی و نظریه متن

های بدیل و تفاسیر چندگانه را مجاز دهند، قرائتها را بر تحلیل ترجیح مینویسندگان داستان

هایشان را احساس کنند، ت داستانتا حقیقخواهند شمارند. از خوانندگان خود میمی

شناختی و عقالنی خط سیر ند و در ابعاد اخالقی، عاطفی، زیباییهمراه شو کنندگانیمشارکت

 .)همان( داستان درگیر شوند

گویی به مثابه روشی برای دعوت از خوانندگان است تا خود را جای ما بگذارند. محور داستان

ها، ظرفیت آنها در ارائه گفتگوها از ست. فایده این داستانالقی اهای اخهای ما گزینشگفتگو

نگرند. روایت، ظرفیت های خود به داستان مینقطه نظر خوانندگان است که از دیدگاه زندگی

های خود تحریک کند. بخشی به افقبرد تا خوانندگان را به وسعتخود را باال و پایین می

مل کنند و با تفکر، وارد دنیای تجربیاتی متفاوت ر تجربیات خود تأتوانند آگاهانه بخوانندگان می

ها های اخالقی و اجتماعی دیدگاهاز تجربیات خودشان شوند و فعاالنه در گفتگوی مربوط به داللت

 .)همان(اند، شرکت کنند و نقطه نظرات متفاوتی که با آن مواجه شده

های ن داستانهی بر تمایل مردم به خواندهای ژورنالیسم اول شخص گواپرتیراژترین کتاب

ها و ادرکات گزارشگران را بشنوند، بلکه خوانندگان خواهند بینشمردم میشخصی است. نه تنها  

های زندگی واقعی هستند. های اصلی نمایشخواهند ببینند که ]چگونه[ مردم عادی شخصیتمی

اری کسانی بود که خود را نویسندگان های شخصی و اتوبیوگرافیکال حوزه انحصدر گذشته نوشته

ایم که دانستند، اما اکنون به نقطه زمانی رسیدهگر یا افراد مشهور میوهشدان، پژای، تاریخرفهح

 اند.»مردم عادی« بیشتر از هر دوره تاریخی دیگر به نوشتن پرداخته

ته کارش اعتبار داشکند برای اینکه  الیس معتقد است محققی که از اتواتنوگرافی استفاده می

وار با تکیه صرف بر واند تنها به نگارش متنی داستانتباشد و داستان خوبی را ارائه دهد، نمی

رغم متنی خوب و قابل قبول به لحاظ تجارب زیسته هم ادبیات جذاب اکتفا کند بلکه باید علی

فا  به دنبال افشای خود کننده و قابل پذیرش داشته باشد. نگارنده اتواتنوگرافیک صرسطحی قانع

ه او زندگی و تجاربی را در معرض دیگران قرار دهد که کو تجاربش نیست. بلکه مهم این است 

توانند آن را تجربه کنند و به عبارت دیگر تجارب خاص و کمتر دیگران به صورت معمول نمی

 .(Ellis ،1998 :5 – 1 ) تکرار شده را ارائه دهد
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 اتواتنوگرافیکی هاشناسی نگارشگونه. 4
این  بندی کنند. چانگاتواتنوگرافی را طبقههای اند تا نوشتهمحققان مختلف تالش کرده

عاطفی، ج( تحلیلی  -گرایانه، ب( احساسی واقع –کند: الف( توصیفی چهار دسته را پیشنهاد می

 .(Chang  :109 )خالقانه –تفسیری، د( تخیلی  -

به طور دقیق تا جایی که ممکن است و بدون ارزیابی  انهایگرواقع  –های توصیفی الف( متن

هایی از کند. نوشتهها را توصیف میها، حوادث، تجارب، افراد و اماکن و محیطیا قضاوت، مکان

سازد تا به گونه اتوآتنوگرافی شامل توضیحات بسیار دقیق است که خوانندگان را قادر میاین

هایشان جزئیات بیشتری از کنند تا به داستانشویق میرا ت جهان نویسنده وارد شوند. محققان

 جنس توصیف اضافه کنند.

تواند خودش را از داستانش جدا تصور کند تا تصویری وفادارانه و بدون یک اتواتنوگراف نمی

ها و رفتارها را تا حد ممکن به صورت واقعی و عینی توصیف ارزیابی تصور کند، اما باید زمینه

ت واضح، دقیق و بدون ارزیابی به ویژه در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل و تفسیر، یحاتوضکند. 

 فوائد خود را نشان خواهند داد.

ترین های اتواتنوگرافی محقق آزاد است که آشفتهگونه از متندر این  عاطفی،  – ب( احساسی  

را که برای او مهم  شایهایی از زندگاحساسات خود را آزادانه در درون متن ابراز کند و جنبه

بوده است و ذهن او را مشغول کرده است را بیان کند )به عنوان مثال تحقیقات چاتم 

شوند این اشتهایی(. دلیل اینکه محققانی به این نوع نوشتن ترغیب میدر مورد بی  2010کارپنتر

دگان ارتباط اننخو کنند تا نویسنده بتواند با احساساتها امکانی را فراهم میاست که این متن

برقرار کرده و سپس از آنها دعوت کند تا در تحقیق او مشارکت داشته باشند. برخی از محققان 

گونه از اتوانتوگرافی بیشتر با نقل داستان زندگی خود در پی بر این باورند که نویسندگان این

 شناختی و رهایی از فشارهای شخصی هستند.اهداف روان

گونه مرتبط است، زیرا ی اصلی اتواتنوگرافی به طور خاص با اینایده تفسیری، – ( تحلیلی  ج 

های پراکنده دار بین انبوهی از دادهی معنیهدف آن شناسایی عناصر اصلی روایت و برقراری رابطه

دهند و با ایجاد تر قرار میها را در یک زمینه گستردهتفسیری، داده –های تحلیلی است. گونه

های فرهنگی به دنبال کشف معانی جدید و تفسیر و ی و زمینهوالت شخصط بین تحارتبا

توان تفسیری را می  -ای از نوشتار تحلیلی  خودبازنگرانه در مسیر توسعه هستند. نمونه  هایتحلیل



   پژوهش به مثابه روش  یاتواتنوگراف 

47 

( یافت، که وی در آن تجربیات خود را در رابطه با پرورش فرزندان سیاه 1996در خاطرات الزار )

کند، و مفاهیم مسئله نژادی را در زندگی سفید )یهودی( نقل می وان مادری( به عننژاد)بی

تر تفسیر های اجتماعی گستردهکند و روابط نژادی را در زمینهاش تجزیه و تحلیل میشخصی

 کند.می

های اتواتنوگرافی نسبت به متون این نوع نگارش، دورترین نوع نوشته خالقانه، – ( تخیلی د

عین حال برای چانگ به عنوان محققی برجسته در مطالعات خود  است؛ در دانشگاهیمتعارف 

تواند های این نوع میخالقانه است. نوشته  –ها گونه تخیلی  ترین نوع نگارشنگارانه، جسورانهمردم

این ها گونه از نوشتهترین انتقادات به اینها ظهور پیدا کند. مهمنامهدر شعر، داستان و نمایش

 . (G.Dubé  ،2015  :37 )های تحلیلی و تفسیری استی به دور و فاقد جنبهاز فضای علماست که  

الیس و بوچنر و دنزین مدافع دخالت عواطف و اتواتنوگرافی ذهنی هستند. گرچه برخی 

گیرند، جنگ بین عینیت و ذهنیت همچنان ادامه گران در موضع بین این دو قرار میپژوهش

 (.33:  1392دهد )حیدری،یفی را شکل ماتواتنوگرا دارد و گفتمان

 در تحقیقات اتواتنوگرافیکها تولید داده. 5
های متفاوتی که منشا و ماهیتمختلف انبوهی از اطالعات  های این پژوهش بهتولید داده

از سه منبع  ات اتواتنوگرافیتحقیق های استفاده شده دردر حقیقت داده شود.دارد مرتبط می

و تجارب زیسته محقق است   از خاطرات شخصی  ایین منبع رشتهاول  :دریگت مینی اصلی نشازما

و تحوالت جاری در زندگی شخصی محقق دومی از زمان حال  یزد؛ منبعخکه از گذشته برمی

های از دایره زندگی شخصی محقق است، دادهبیرون  به نوعی    منشاء منبع سومو    گیرد،مینشات  

ر تجارب دیگران بر روند زیسته محقق باشد. در بخش گران و تاثیند تجارب دیتوامنبع سوم می

ایجاد تنوگرافی را  اتوا  هایاز اطالعات و داده  پایگاهیمحقق    ،مربوط به گذشته استاطالعاتی که  

های مستند، صوت، ویرایش خاطرات، فیلم شامل روزنگارها، خاطرات، مستندسازی و که کند می

های مناسبتی و ... باشد. محقق پستال  ها، کارتمانند عکساویری  صهنری یا ت  آثار  نقشه،نقاشی،  

های های اولیه را با دقت و براساس نظمی منطقی در قالبی قابل استفاده، چه در فیشباید داده

 های کاغذی سامان دهد.الکترونیکی یا در قالب فیش

های داده  های متنوع،براساس تم  لیست کردن  سازی و مرتب  تکنیکبا استفاده از  پس از آن،  

نه ها و تحوالت گذشته دهی دادهکند. سامانمیبندی براساس اولویت دستهرا  آوری شدهجمع
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های ، مؤلفهابعادنگارش اتواتنوگرافی،  کند، بلکه از ابتدا فرایند  ا کمک میهآوری دادهتنها به جمع

 .(G.Dubé  ،2015    :63 )  کندمی  لهیتسها را نیز  هی دادهدارزیابی و سازمان  اصلی و کلیدی برای

 «تجسم خویشتنبه عنوان یکی از محققان برجسته حوزه اتواتنوگرافی با طرح مفهوم »  چانگ

های اکتشافی، جداول و تصاویر بیان خاطرات شخصی به صورت بصری و از طریق نمودارها، نقشه

ها و تصاویر مرتبط به شه، نقتصاویر بصری ساده، و معتقد است را مورد توجه قرار داده است

کند تا به فهمی مشترک و ساده دست و تجارب زیسته به محقق و مخاطب کمک می هاخاطره

 . (Chang :117 )یابند 

د. این گیرنشات میمحقق  حال حاضرزمان از های یک تحقیق اتواتنوگرافی دادهمنبع دوم 

ی گذشته و زنگری برآمده از مطالعهابخودروندهای حال حاضر و ها از طریق مشاهده دادهنوع از 

تغییرات درونی محقق در مقایسه گذشته   یمشاهدهشود. تامل، دقت و  لحاظ حال حاضر ایجاد می

دیدگاه گر بیان های مکرر در فرایند تحقیق و نگارش اتواتنوگرافیو حال حاضر و خودبازنگری

توان به وضوح در موضوع را میاست. این و نحوه تغییر و تحول خویشتن او ر گفعلی پژوهش

 مشاهده نمود.، کندیاد می 1«سیستماتیک ارینگخویشتنآن به »از که چانگ  تحقیقات

های دادهیک تکنیک تولید  نگری سیستماتیک«  »خودارزیابی« یا »خویشتنچانگ،  به عقیده  

زی و شخصی های پنهان، غریزیرا امکان دسترسی به تجربه  بسیار مفید در تحقیقات کیفی است؛

-ها، اقدامات پنهان، اقدامات فراموش شده و فعالیتشناختی، احساسات، انگیزه فرایندهایمانند 

ت اعادقبیل  از    دست آمدهه  و آنچه بکند؛  میایجاد  های اجتماعی محدود شده از طرف اجتماع را  

یق و بررسی مشاهده، تحقبرای قابل دسترسی نیست را ستقیم به طور مامور ناخودآگاه را که و 

 .(129)همان:  دهدقرار میدر دسترس  علمی بازتولید و

تجربه زیسته در مورد    شنه تنها افکار و احساسات  ،میدانهای ناظر به  نویسیدر روزنگار  محقق

تواند را میهای عینی بیشتری یادداشتاز روزنگارها، ، بلکه داردرا بیان می روند تحقیقو 

اتواتنوگرافی ترین ابزار نوشتن مهمها« به عنوان روزنگار» ازراین استحصال و ثبت نماید. بناب

 یاد نمود. توانمی

از خودآگاهی و  یتنوگرافی که در آن فرآیندااتوهای بر این باور است که در پژوهشچانگ 

های های توصیفی )عینی( را از دادهن است که دادهتقریبا غیرممک  در حال اجرا است،خودبازتابی  

 
1. Auto-observation systématique. 
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رفت و   امکانکه است    هشناخته شد  ی. روزنگار تحقیق به عنوان ابزارکنیم)ذهنی( جدا    تفسیری

از کند. روزنگارهای مکتوب فراهم می برای محققخودبازتابی  های ذهنی را در فرایندبرگشت

کند، خطری که که جلوگیری می «ر خودد»انانیت« و »خودمحوری« و »جذب سقوط به دام 

 .(123همان:  ) کندتنوگرافی را تهدید میااتو طبق نظر چانگ محققان

عمیقا ریشه در تجارب زندگی و  های تحقیقات اتواتنوگرافیکدادهدر حالی که دو منبع اول 

 منابع خارجهایی که از دارند، داده محقق ، سیاسی و تاریخی زندگیملموس ا و تجاربهدیدگاه

موجب  تکمیلیهای مختلف و اطالعات اهدهد دیدگآید اجازه میدست میه باز زندگی محقق 

 بیشتر شود.تعمیق و تجزیه و تحلیل 

فعال در حوزه آموزش و تبلیغ دینی از رسمی و غیررسمی  هایگروهعمیق با  یهامصاحبه

اطالعات جدید را ،  حافظها تحریک  بتا    کندمیکمک  قبیل مدیران، مبلغان و همکاران، به محقق  

 دبرخی اطالعات از دست رفته را تکمیل کند و سنجعات شخصی را ب، اعتبار اطالدآوری کنجمع

 را نیز ارزیابی کند. دیدگاه دیگران نسبت به خودزمان همو 

های رسمی، مصوبات و تولیدات ها، اسناد راهبردی، صورت جلسهنامهمانند آئین  اسناد رسمی

ها به شمار داده نابع معتبربه عنوان مهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی، ی در خصوص فعالیتمتن

همین های مرتبط،  و صوتها  فیلم  دها،، اسالیتصاویرغیرمتنی مانند    تولیداتو همچنین  ود،  رمی

 ند.نکنقش را ایفا می

این حجم  اب توانمی شود: چگونهها، این سوال مطرح میدر مواجهه با چنین فراوانی داده

 معنی بخشید؟ به آنهاسد راطالعات که به نظر پراکنده می از انبوه

 پردازش اطالعات. 6
تا دوباره  داردبایستی گامی به عقب بر محقق آوری شده، در مقابل این اطالعات جمع 

داستان زندگی   دتا بتوان   د، تالش کن د بار دیگر همه چیز را مشاهده کن  و یک  د،گوش فرا دهد بیاندیش

حقیقی و درست داشته باشد،   ی رکد   د و بتوان  د تر به تصویر بکشرا تا حد ممکن واقعی   زیسته و تجربه  

 .د ها بپرهیز بندی داده تدوین و یا طبقه   گذر برایزود   احساسات  از تسلیم شدن در مقابلو 

است  «نظمی خالقانهبی» شآنچه که به نظر دتا بتوان دبرای اینکه به خود کمک کنمحقق 

 مراحل پردازش اطالعات چانگ،د. باید از روشی منطقی و علمی بهره ببر، طبیعتا را منظم کند

های مقبول بازنویسی است از روش، تجزیه و تحلیل و تفسیر و پاالیش، گذاریبرچسبکه شامل 
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به که  وآتنوگرافیات هایگذاری، دادهدر مرحله برچسبو معمول در تحقیقات اتواتنوگرافی است. 

در بخش قبل مورد بحث قرار  ود انهصورت قطعاتی از اطالعات موجود در منابع مختلف ارائه شد

 شوند.گذاری میبه صورت عمومی برچسب گرفت

دهد تا تمرکز خود را در مورد امکان را می اتواتنوگرافی به محقق اینهای دهی دادهسازمان

اطالعات پژوهش با کسب و تکمیل  یهاکمبود دادهبا شناسایی تحقیق حفظ کند و  اتموضوع

های غیرمرتبط و غیرضروری میز کار خود زمان با حذف دادههمیافزاید و های الزم ببه غنای داده

سازی اطالعات بسیار مهم و ضروری است. برای نظم بخشیدن و شفافاین مرحله  را نظم ببخشد.  

تجزیه و تحلیل هایی تمرکز کند که موجب ارائه محقق باید بر داده ،یش اطالعاتدر مرحله پاال

 (124)همان:  به زیسته شود.بیشتری از تجرعمیق و ت

ها و همچنین تجزیه و تحلیل و تفسیر داده بندی، گذاری، طبقه آوری، برچسب در واقع جمع 

و  گی مراحل پیوست گیرد. این صورت می روند تحقیق اتوآتنوگرافی، در یک مارپیچ هرمنوتیک 

 ،گذاری ، آنها را با برچسب د کن آوری می ها را جمع داده   حققبنابراین، در حالی که م   .دارند  پوشانی هم 

در حالی که برخی دیگر را  دده ، برخی از آنها را بسط می د کن می نیز دهی سازمان  و  بندی طبقه 

ها به صورت موازی در طول فرایند تحقیق انجام . تولید، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده د نمایحذف می 

 . ( 216:  1984،  1بوگدان)   کنندمی وار اطالعات یکدیگر را تکمیل  شود و در حرکتی دایرهمی 

به طور موثر، ن انجام شد دهد که در صورتای را نشان میها مرحلهدر واقع، پردازش داده

 ات اتواتنوگرافی نفسدر تحقیقشود. تسهیل میها، تا حد زیادی تجزیه و تحلیل و تفسیر داده

فاده قرار حلیل آن مورد استهمچنین تجزیه و ت ها و نوشتن برای تولید دادهفرایند نگارش و 

 پژوهششود و در طول تنوگرافی شروع میامرحله نوشتن از ابتدای فرآیند تحقیق اتوگیرد. می

 حتی اشعار ، احساسات و هاهها، مناظررات، ایدهها، خاطها، اندیشهها، نقل قولدر قالب یادداشت

گردد، قبل از تحقیق برمی  هاه سالنوشتن ب  یکه مرحله  گفتتوان  یابد. در حقیقت، میادامه می

های اتواتنوگرافیک قبل از تحقیق نوشته شده است و مورد استناد در پژوهشبسیاری از اسناد 

 .دوشاستفاده می

 
1. Bogdan. 
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 ی؛ چرا اتواتنوگرافی؟بندی و نتیجه گیرجمع. 7
ای پژوهشگر به گیری هویت حرفهاستفاده از روش اتواتنوگرافی برای بررسی چگونگی شکل

 گوید:باره میاجتماعی روشی مناسب است؛ چانگ دراین –گر فرهنگی عنوان یک کنش

گران های اتواتنوگرافیک مناسب هستند؛ زیرا پژوهشموضوعات آشنا به خوبی برای پژوهش

ها را عمیقا  بررسی کنند. به ویژه توانند سوژهدسترسی مستقیم به اطالعات خصوصی دارند و می

شود، گر به اطالعات میزام به اصل رازداری موجب دسترسی محدود پژوهشدر مسائلی که الت

یع، اندازی وسهای آشنا، چشمی دادهاتواتنوگرافی انتخاب مناسبی است ... خود مردم نگاران درباره

ها و تحلیل و تفسیر آوری دادهدقیق و کامل دارند. این آشنایی اولیه، اتواتنوگرافان را در جمع

نگاری، ها نظیر مردمدهد. در دیگر پژوهشگران برتری می، نسبت به دیگر پژوهشعمیق آنها

 . (Chang :97 )کنند گران بررسی خود را با موضوعی ناآشنا آغاز میپژوهش

دهد، های زیسته او اهمیت میی انسان و تجربهفی اگرچه همواره به زندگی روزمرهاتواتنوگرا

ها و رویدادهای د« و »ابعاد کالن« کنشی ترکیب »ابعاد خُرهای آن بر اساس نوعولی تحلیل

های انسانی و اجتماعی است. در این زمینه باید توجه داشت که اگرچه اتواتنوگراف ظاهرا بر تجربه

شود، ولی های تجربی از زندگی شخصی خود استخراج میتأکید و تکیه دارد و داده  شخصی خود

شوند گیرند و تفسیر و معنا میاریخ قرار میکلی جامعه، فرهنگ و تها در نهایت در بافت  این داده

 (. 440: 1392)فاضلی، 

توصیف و تحلیل  های اتواتنوگرافی قابلیت آن برایها و کاراییترین ویژگییکی دیگر از مهم

امروزی است   1ی »چندفرهنگی«های انسانی و اجتماعی در بافت جامعهها و پدیدهها، تجربهکنش

شاید بتوان گفت رشد و گسترش اتواتنوگرافی در واکنش به این واقعیت اجتماعی  (.444مان:  )ه

ی گذشته به سوی جامعهی انسانی هر سال بیش از های اخیر ظاهر شده است که جامعهدر دهه

 )همان( تری در حال تحول است.چندفرهنگی

قالب رویکرد روشی  برآمده از تجارب شخصی درهای موضوع مهم دیگر اینکه پژوهش

توان این سایر افراد جامعه را دارد، و به کمک آن میاتواتنوگرافی قابلیت اشتراک گذاری با 

ین روش به ویژه در بازخوانی شرایط حاکم بر این تجربیات را توصیف، تببیین و تحلیل کرد. ا

و اجتماعی مورد  بسترها کاربرد و کارکرد دارد و با کمک آن روندهای موجود در بستر فرهنگی

 
1. Multicultural. 



 1398و زمستان  زییپا /زدهمیشماره س  /ی فرهنگ استیو س نید یپژوهش ی نامه علمدو فصل

52 

مطالعه را به خوبی شناسایی و ضمن آسیب شناسی این روندها را در راستای بهبود عملکرد و 

تواتنوگرافی به مدرسان در حوزه و دانشگاه، فرهنگی و اجتماعی اصالح کرد. ا کارکردهای موجود

خود انند تجارب بخشد تا بتوفرهنگی این توانایی را میهای مبلغان معارف دینی و مدیران عرصه

در محیط عمل را به صورتی علمی و مورد توجه مخاطبان بیان کنند و از این مسیر به انباشت 

  انش کمک کنند.ای خاص به منظور تولید دای در حوزهتجارب حرفه



   پژوهش به مثابه روش  یاتواتنوگراف 

53 

 منابع
 ، تهران، انتشارات تیسا. پشت دریاها شهری است،  (1392)  فاضلی، نعمت اهلل .1

-ای معلم و داللتگیری هویت حرفهمطالعه اتواتنوگرافیک چگونگی شکلنامه »ن، پایا(1392) حیدری، ژیال .2

 لوم تربیتی.«، تهران، دانشگاه خوارزمی دانشگده روانشناسی و عای ضمنی آن در تربیت معلمه

 ز. نشر مرک  ،، تهراننمود خود در زندگی روزمره  ،ترجمه مسعود کیانپور،  (1395)  ، اروینگگافمن .3

ترجمه علیرضا طهماسب و حامد   ،درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود، (1395) یکلسنتکلر، ما .4

 . نشر نی  ، تهران،علی آقایی

5. Anderson, L, Analytic autoethnography. Journal of contemporary ethnography, 2006. 

6. Bullingham, L. and A.C. Vasconcelos, "`The presentation of self in the online world': 

Goffman and the study of online identities". Journal of Information Science, 2013. 

7. Chang, H, Autoethnography as method. Walnut Creek, CA: Left Coast Press Inc, 2008. 

8. Creswell, J. W, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage, 2003. 

9. Denzin, N.K. et Lincoln, Y.S. (éd.), Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, 

CA: Sage, 1994. 

10. Dubé, G. C. Parcours d’une formatrice d’enseignants au Québec. Autoethnographie 

d’une quête transpersonnelle. Paris: L’Harmattan. 2015. 

11. Ellis, C, what counts as scholarship in communication? An autoethnographic 

response. American communication journal, 1998. 

12. Ellis, C, The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography. New 

York: Alta Mira, 2004. 

13. Ellis, C. et Bochner, A.P, Autoethnography, personal narrative, and personal 

reflexivity. In N.K. Denkin, et Y.S. Lincoln, (éd.) Handbook of qualitative research (2e 

éd.), 2000. 

14. Hogan, Bernie, "The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing 

Performances and Exhibitions Online". Bulletin of Science, Technology & Society, 

2010. 

15. Journal of Contemporary Ethnography 

16. Ling, Rich, “The ‘unboothed’ Phone: Goffman and the Use of Mobile 

Communication.” In the Contemporary Goffman, edited by Michael Hviid Jacobsen. 

London: Routledge, 2009. 

17. Papacharissi, Zizi, Without you, I'm nothing: Performances of the self on Twitter. 

International journal of communication, 2012. 

18. Reed-Danahay, D. E, Auto/etnography. Rewriting the self and the social. Oxford, UK: 

Berg, 1997. 

19. Richardson, L, Writing. A method of inquiry. In N. K. Denzin, et Y. S. Lincoln, (éd.). 

Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sag, 1994. 

20. Robinson, L, "The cyberself: the self-ing project goes online, symbolic interaction in 

the digital age". New Media and Society, 2007. 



 1398و زمستان  زییپا /زدهمیشماره س  /ی فرهنگ استیو س نید یپژوهش ی نامه علمدو فصل

54 

21. Smith, Greg, Erving Goffman. London: Routledge, 2006. 

22. Taylor, S. J. et Bogdan, R, Introduction to qualitative research methods: The search 

for meaning. New York, NY: John Wiley et Sons, 1984. 


