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 چريده

يابي بـه چـارچوبي از پـژوهش اي از اطالعات براي دسـتبندي مجموعهبا هد  فراهم آوري و طبقه ،پژوهشاين 

 ،هاي آموزشـي و تربيتـيهاي موجود در تجربههاي آموزشي و تربيتي صورت گرفته است. پيچيدگيدر تجربه ،روايي

ها پي بردن به اين پيچيـدگي ،يفيعنوان يك روش تحقيق كپژوهي بهروايت .شودها نمايان ميبه ندرت در پژوهش

ها و انتقـا  سازد. يـادگيري از تجربـهو نزديك شدن به مشرالت نظري و عملي در آموزش و پرورش را ممرن مي

هـايي نظيـر درس پژوهـي، امر آموزش و پرورش اسـت كـه ايـن مهـم نيـز انجـام پـژوهش ةالزم ،آن به ديگران

مـورد پـژوهش را  ةهاي خود از پديدافراد تجربه ،پژوهشيسازد. در روايتپژوهي و روايت پژوهي را ضروري مياقدام

كند. بـا توجـه بـه اهميـت و ضـرورت كنند و پژوهشگر رخدادهاي حرايت را معنايابي ميصورت حرايت بيان ميبه

بـه توصـيف  ،پژوهش درصد است تا بـا اسـتفاده از يـك مطالعـه تفسـيرياين پژوهي در آموزش و پرورش، روايت

هـاي و بـا ارائـه دو نمونـه از پژوهش ،پژوهي پرداخته، به نقش روايت پژوهي در تعليم و تربيـت اشـاره كـردهروايت

 روايتي، چارچوبي براي انجام پژوهش روايي در تعليم و تربيت به دست دهد.
 .پژوهي، تعليم و تربيتپژوهش، روايت :هاكليدواهه
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 مقدمه 

چيـزي  ةبه معناي آشنايي بـا چيـزي و دانـش دربـار (gnarus)معناي گفتن و  ،((Narrareاز ريشه يوناني  «روايت»

 .(2068)عطاران به نقل از كونبك، گادموندر و فريمنسن،  است

مطـرح گرديـد تـا  كـانلي و كالنـدينينبراي اولين بـار توسـط  ،(Narrtive inquiry) «پژوهيروايت»اصطالح 

آمـوزش معلمـان توصـيف كننـد.  ةداشـت، در زمينـتلكيـد هاي شخصي داستان بر نقل ،رهيافتي را كه پيش از آن

هاي از نقـل داسـتان ،دانيمچـه در زمينـه آمـوزش و پـرورش مـيمطالعات آنها اين ايده را به همراه داشـت كـه آن

كـه نقـل هايي پژوهـي بـا تحليـل و نقـد داسـتانروايـت ،گيرد. بنابراينت ميلهاي آموزشي ما به يرديگر نشتجربه

گر از افـراد مـورد روايي، پژوهشدر پژوهش (.1338و مرتوا،  ،وبستر) خوانيم در ارتباط استشنويم و ميكنيم، ميمي

كه مشتمل بر فـراز و فـرود تحـو   ،خواهد تا تجربه خود از پديده مورد پژوهش را در قالب يك حرايتپژوهش مي

 كند تا رخدادهاي مهم حرايت را معنايابي كنـدگر تالش ميپژوهشسیس  .بيان كنند ،باشددروني و بيروني آنها مي

معـين قلمـرو هاي كسب شده يك يا چنـد نفـر را در يـك كند تجربهگر تالش ميديگر پژوهش )همان(. به عبارت

آن از زنـدگي بـه  ،رودچنان كـه پـيش مـي(. زندگي آن2062ان، )بازرگ از آنها به معني سازي بیردازد ،بازنمايي كرده

معنـاي چگـونگي تفسـير و نيسـت بلرـه بـه نمعناي چگونه بـودزندگي به ،شود، جداشدني نيستشرل كه نقل مي

كننـد و مطـابق بـا سـاختارهاي كنند، تصـور ميكنند، پردازش ميها فرر مي(. انسان2667بازگوكردن است )برونر، 

هاي هـاي نهفتـه در تجربـهكنند تـا تنشمك ميها ك(. داستان2679گيرند )ساريين، تصميمات اخالقي مي ،روايتي

آينـده را بـه  ،كنند تا حا  را دگرگـون سـاختهها كمك ميمنسجم شوند. داستان ،انسان معنا پيدا كرده، ارزيابي شده

هاي هـا و تجربـه(. ارتباط ميان روايت2667)دايسون، گنيشي،  تر و بهتر از گذشته باشداي شرل دهيم كه غنيگونه

توان در قالـب اي آموزش را صرفاً نميرساند كه تجربه حرفهدر اين اظهارات مشخص است و اين معنا را مي ،انساني

هاي تجربـه ،دهـد، بنـابراينرخ مي ،دست داد. تجربه بـه شـرل روايـتهاي تجربي و استفاده از آمار و ارقام بهشيوه

 (.1333، دنين و كانليآموزشي را بايد در شرل روايت مورد مطالعه قرار داد )كالن

 له ئمسطرح 

( بر ايـن باورنـد كـه دانـش بشـري، دانـش شخصـي يـا 2697) پوالنيبرخي فيلسوفان علمي گذشته نيز همچون 

جـايگزين  ،دانند. يك رهيافت پژوهشـيعيني و قابل تصديق نمي هاي شخصي است و دانش علمي را كامالًدانسته

 ،عنوان يك رويررد پژوهشـي دوران پسـت مدرنيسـمبه ،پژوهيروايتپژوهي است. هاي كمي مدرنيسم روايتروش

تواند بـه خـوبي در راسـتاي مسـائل پيچيـده و محوريـت فرهنگـي و انسـان در از ارزش خاصي برخودار است و مي

 پژوهش مورد استفاده قرار گيرد.
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ي غنـي در اختيـار چـارچوب ،پژوهـيهاي انسـان قـرار گرفتـه اسـت. روايـتدر داسـتان تجربـه ،پژوهـيروايت

به كاوش در راه و رسـم تجربـه انسـان از جهـاني بیردازنـد كـه در قالـب  ،دهد تا به وسيله آنگران قرار ميپژوهش

تـر نسـبت بـه عنوان ابزاري حساس( ابزار پست مدرنيسم روايت را به2668) گا هاي بشر مصور شده است. داستان

در اشرا  استانداردتري از آمـوزش قابـل  ،خودي خود و به سهولت نگرد كه بههاي ظريف تفرر و احساس ميبافت

هـاي آمـوزش و پـرورش را نمايـان در پژوهش ،هاي علمييابي نيستند. او در توضيح روايت كمبودهاي روشدست

تـوان  ،هـاي آموزشـيله ايـن اسـت كـه پـژوهشئكند. مسهاي روايت محور را شناسايي ميكرده و نياز به رهيافت

هاي داسـتاني را ندارنــد و بـه دليـل عـدم در  درســت از بـا سـرعت پيشــرفت و تحـو  در تصـويرگري همیـايي

ايـن مقالـه  ،روايـنازگيرنـد. گر آن را ناديده ميگران و معلمان پژوهشعنوان روش علمي، پژوهشبه ،پژوهيروايت

هـاي روائـي انجـام هايي از پژوهشنمونـهپژوهي در تعليم و تربيت، بر اسـاس درصدد است تا ضمن توصيف روايت

هاي روايـي روايي، چارچوبي را براي انجام پژوهش نظران در خصوص مراحل اجرايي پژوهشاظهارات صاحب ،شده

 معرفي نمايد. 

 پژوهشروش 

اي از پژوهش كيفي اسـت كـه در از روش مطالعه تفسيري استفاده شده است. مطالعه تفسيري گونه ،پژوهشاين در 

بـراي آوري اطالعات از قبيل مصاحبه، مشاهده و مرور و بررسـي اسـناد و مـدار  براي جمع ،هاي متفاوتيآن شيوه

يفـي، فـراهم سـاختن اطالعـات گونه پـژوهش كشود. ويژگي مهم اينكار گرفته مي توصيف پديده مورد تحقيق به

اي از اطالعـات گونـاگون بـراي بنـدي مجموعـهبـه طبقـه ،متنوع و فراوان از منابع متفاوت است. مطالعه تفسـيري

ها و منـابع موجـود مقاله ،پژوهشاين (. در 2063از پديده مورد مطالعه نظر دارد )رضويه،  ،يابي به الگويي معيندست

هـايي انجـام مصـاحبه ،كه تجربه انجام پژوهش به سبك روايي را داشتند ،نظرانصاحب بررسي گرديد و با دو نفر از

 هاي آموزشي و پرورشي فراهم گردد. در تجربه ،روايييابي به چارچوبي از پژوهشگرفت تا امران دست

 پژوهي در تعليم و تربيتروايت

عنوان ابـزار تحقيـق بـه ،هاي تربيتيروايت شرلي از داستان است كه در موقعيت ،(1337) راشتونبه نظر 

هـاي ريشه در تشـخيص ايـن مسـئله دارد كـه روش ،پژوهيتوان از آن استفاده كرد. استفاده از روايتمي

براي رسيدگي به موضـوعاتي از قبيـل پيچيـدگي، تعـدد نقطـه نظـرات فرـري و  ،تجربي پژوهش -سنتي

از طريـق  ،كـافي نيسـتند. ايـن موضـوعات ،هاي نظام تعليم و تربيت اسـتكه از ويژگي ،انمحوريت انس

بر مفيد بودن روايت در پژوهش بـر روي تـدريس و  ،(2660) كارترشوند. تر بررسي ميپژوهي كاملروايت
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شه در ري ،هاي معاصر در زمينة تدريس و آموزشكند: جذابيت ويژه داستان در پژوهشآموزش استدال  مي

بـراي تفسـير  ،طور خـاصگر روشـي از دانسـتن و انديشـيدن اسـت كـه بـهاين ايده دارد كه داستان بيان

اي اندازه دانش حرفهعنوان ايده چشمروايي را به(. روش2668 ،موضوعات مناسب است )كانلي و كالندينين

گيري دانش، باورها و هويت عنوان روش علمي براي در  و شناسايي چگونگي شرلاز آن به ،توسعه داده

هاي آنها نشـان اند. بررسياستفاده نموده ،كنندكه معلمان در آن فعاليت مي ،هاي اجتماعيمعلمان و زمينه

هاي آموزشـي و مشـيخـود بيشـتر از اسـناد باالدسـتي، خط اي و شخصـيداد كه معلمان از دانش حرفـه

گـردد گويي و توانمنـدي بيشـتر آنهـا ميموجـب پاسـخ ،رگيرند. اين كـامعيارهاي استاندارد شده بهره مي

 ،وجوي تجربياتي شخصـيروايي براي آموزگاراني كه در جستپژوهش :(. وي معتقد است1321 ،)كراسو 

(. وي شـش دليـل 2662 ،دهد )البـازهاي عملي و خاص ارائه ميبينش ،باشنددر شرايط واقعي مدرسه مي

. داسـتان بـراي 2كنـد: موميت بخشيدن به صـداي اسـتادان بيـان ميبراي متناسب بودن داستان براي ع

هاي . اسـتفاده از سـنت0افتـد. معنادار اتفاق مي ،. در يك زمينه1فهميده شدن نياز به دانش ضمني دارد. 

براي يـادگرفتن  ،. معموالً شامل يك درس اخالقي7شود. نقل داستان موجب ساختار بخشيدن به بيان مي

نشانگر تجزيـه  ،. نقل داستان9شود. هاي قابل قبو  احتمالي ميترويج نقد از طريق روش . موجب8است. 

(. همة اين داليل بر استفاده از روايت در رشته و حوزه آمـوزش و 1339 ،ناپذيري فرر و عمل است )موئن

اي در  كـه يـك نـوع دشـواري را بـر ،ها و ابعاد چندگانـة تـدريسكند. او به پيچيدگيپرورش تلكيد مي

شود كه فهـم ايـن روايت موجب مي ،اشاره كرده است. از نظر او ،هاي كالس درس به وجود آوردهواقعيت

روايتي ظرفيت ايـن را دارد كـه واقعيـت معتقدند: پژوهش ،(1338) مرتوا و وبسترها آسان گردد. پيچيدگي

گر اين بيان ،اي حاصل از تحقيقهاي تحليل محتو. يافتهكند بعدي كالس درس را بيانپيچيده ماهيت چند

به موضوع تلثير روايت و حرايت بر بهبود دانش نظري و عملي،  ،هاي مورد بررسياست كه غالب پژوهش

 ،س معلمـان پرداختـه اسـت. در ايـن ميـانيهـاي آمـوزش و تـدراي و ارتقاء مهارتهويت شغلي و حرفه

بـا تفرـر  ،دربارة روايت و ارتبـاط آن ،ري وسيعهايي از قبيل نبود هيچ حالت صريح از مفروضات نظضعف

در جايي كه معلمان فعاليت و زندگي  ،فرهنگي -هاي اجتماعيها و بافتفردي معلم، نبود رابطه بين روايت

عنوان روش پژوهشـي بـراي بـه ،ترين جنبة داستان سراييتشخيص داده شده است. شايد مشرل ،كنندمي

در آن  ،فهميدن و به دست آوردن ديدگاهي كلي از چارچوبي اسـت كـه پـژوهش روايـت ،گريك پژوهش

ناشي از آن است كه اضافه كردن يك چارچوب به چيزي كه بسـيار انسـاني و  ،شود. اين مشرلانجام مي

 باشد. قابل تغيير است، دشوار مي
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 مراحل عمل پژوهش روايي 

يك گونه طبيعي و مشتر  از ارتباطات انسـاني اسـت و  ،سراييروايي بر داستان است. داستان تمركز پژوهش

 ،هاشود. داستانكه تلثير شگرفي بر فرد دارند، استفاده مي ،براي ايجاد ارتباط از آن دسته از رويدادهاي تجربي

قـادر بـه  ،هـاي سـنتيكنند كه سـاير روشابزاري براي بررسي موضوعات مربوط به فعاليت انسان فراهم مي

اي نيست و بر اساس اهدا  تحقيـق داراي مراحل خطي و تعريف شده ،رواييدادن آن نيستند. پژوهشنشان 

تـوان گفـت: توانـد مراحـل عمـل كمـابيش متفـاوتي داشـته باشـد. ميو زمينه مورد كاربست، اين روش مي

ير و اعتباريـابي ها، ثبت و ضبط آنها، رمزگـذاري، تفسـآوري داستان و روايتروايي داراي مراحل جمعپژوهش

پژوهي را با توجه به شش مرحله روش مراحل انجام روايت ،2062 ،بازرگان (.2069، است )قرباني و همراران

 كند:تحقيق كيفي بيان مي

هاي گر پي بردن به موقعيت نامعين مورد نظر را كه آشـرار كـردن تجربـهله: در اين مرحله پژوهشئبيان مس .2

 دهد.كيد قرار ميلكند و ضرورت اين بازنمايي را مورد تن ميبيا ،كسب شده فرد است

آيد، اما در ايـن مرحلـه كمترين استفاده به عمل مي ،تحقيق: هر چند از پيشينه تحقيق در اين پژوهش ةپيشين .1

از آن  ،سابقه موضـوع تحقيـق را دنبـا  كـرده ،هاي مورد نظرهاي پيشينيان درباره تجربهگر با مرور پژوهشپژوهش

 كند.غني كردن گزارش تحقيق استفاده ميبراي 

آن طـور  ،هاي فرديهاي حاصل از تجربهكاويدن معني ،رواييهد  تحقيق: منظور از اين مرحله در پژوهش .0

 است. ،شودكه به وسيله فرد بازنمايي مي

كنـد كـه هـر گونـه اسـناد يـا گر سعي مـيها: در اين مرحله، عالوه بر مصاحبه با فرد پژوهشگردآوري داده .7

 هاي فرد را يافته و مورد استفاده قرار دهد.مدار  مرتبط با تجربه

مصـاحبه سـوي هاي حرايت شده از گر با بازگو نمودن داستانپژوهش ،ها: در اين مرحلهتحليل و تفسير داده .8

عناصـر موجـود در  .حاصل را نمايان كند هاي بازنمايي شده را يافته و اطالعاتسعي دارد مقوله ،شونده و تحليل آنها

هاي فـردي را چنـان بازنمـايي هاي مرتبط با تجربهها را از نظر مراني و موقعيت تصوير نمايد و توالي رخ دادهتجربه

 هاي فرد را نمايان كند.كند كه اطالعات مربوط به رويدادهاي گذشته، حا  و آينده معناي نهفته در تجربه

گر ضمن همدستي با مصـاحبه شـونده، مصـاحبه را پژوهش ،قيق و ارزيابي آن: در اين مرحلهتهيه گزارش تح .9

گر ابتـدا مصـاحبه را بـه صـورت منظور، پژوهشبدينآورد تا به صورت گزارش تحقيق درآيد. صورت نوشتاري درمي

گرايي دقـت و واقـعكنـد كـه هاي بازنمايي شده فرد را چنان عرضـه ميكند، سیس عمق تجربهداستان توصيف مي

 براي خواننده قانع كننده باشد. ،آنها
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. تشـخيص يـك 2روايي داراي هفـت گـام اسـت كـه عبارتنـد از: پژوهش :( معتقد است1321) كراسو 

. بـازگويي 7ها .گردآوري داستان يا روايت0.انتخاب هدفمند افراد براي بررسي موقعيت 1موقعيت براي كاوش 

. همراري نزديك با مشـاركت كننـدگان در كـل 8بندي وقوع آنها. ها و زمانقالب تمو بازگرداني داستانها در 

. اعتبـار سـنجي و 8 .تدوين يك داستان در مورد تجربيات فردي و اجتماعي مشاركت كننـده9فرايند داستان 

 .بررسي صحت گزارشات

كلي در سه مرحلة گردآوري روايت، تحليـل روايـت و گـزارش روايي را به طورپژوهش فرايند 2068 ،عطاران

به پياده سازي روايت، ساخت روايت، ايجاد فضاي روايت و اجراي روايت  ،كند. درگردآوري روايتروايت بيان مي

وري تـلملي بـر رمزگـذاري اوليـه هـاي رمزگـذاري اوليـه، مـرتحليل روايت را با فعاليت ،كند. همچنيناشاره مي

بنـدي بـر اسـاس مقوله ،ها و ابالغ مفاهيمبنديها و مقولهها، ويرايش مقولهبنديبندي، ويرايش اوليه مقولهمقوله

پـردازد: عنوان ترنيك حادثه حياتي ميپژوهي تحتبه شناسايي پنج مرحله در روايت فلنگانداند. كدها مرتبط مي

. 0آوري حـوادث واقعـي؛ ريزي و تعيين چگونگي جمع. برنامه1بيان موضوع مورد مطالعه؛ . تعيين هد  كلي و 2

. تحليل و گزارش در مـورد ملزومـات حادثـه در 7ها و گزارشات مشاهده كننده آوري داده از طريق مصاحبهجمع

را توضـيح در آمـوزش و پـرورش  ،يك مـد  بـراي تحليـل روايـت 2660 ،ريسمن(. 1333حا  مطالعه )بيرنه، 

هاي براي تجزيـه و تحليـل داسـتان ،يك روايت شش قسمت اصلي دارد. او از اين الگو ،دهد كه بر طبق آنمي

. اطالعـات دربـارة محـل و موقعيـت و بافـت و زمـان شـركت 1. خالصة داستان؛ 2معلمان استفاده كرده است: 

. بيـان آنچـه 8گر؛ ني دار اقدام بـراي روايـتسازي مع. شاخص7. بيان دشواري اقدام و نظم اتفاقات؛ 0 ؛كنندگان

 انداز.. ارائة چشم9افتد؛ اتفاق مي

 روايي در تعليم و تربيت ژوهشپنمونه 

ايـن  ،(78 -97ص  ،2062 ،همرـاران)عطـاران و  هـاي يـك معلـم: روايتفرهنگ یادگیری مدرسه  شاهایر چهرو ر 

 133اولين سـا  تـدريس خـود را در  ،از يك سا  تدريس است. اين معلم ،پژوهش روايت يك معلم عشاير كوچ رو

هايي دارد كـه در آمـوزش و هاي همه معلمـان اشـاره بـه تجربـهمانند داستان ،صفحه روايت كرده است. داستان او

اصـلي  در حين خواندن، مفاهيم .صورت كامل خوانده شده است. در اين پژوهش، ابتدا متن بهآيدبه دست مي معلمي

هاي اصـلي در داسـتان( و مـرور گذاري اوليه )براي پيدا كـردن ايـدهرمز ،گذاري در دو مرحلهرمزاند. گذاري شدهرمز

دادم كلمـات و الفبـا را هنگامي كه به او ياد مـي»... اين قسمت از داستان  ،گذاري انجام گرفته است. مثالًرمز ،مليلت

در حـالي  ؛ترسيد به صورتش سـيلي بـزنمگرفت، انگار كه ميصورتش مياو پيوسته دستش را كنار  ،طور بخوانده چ
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شده اسـت.  ،گذاري اوليهرمزاز تنبيه  ،با عنوان ترس .«كردمكه من پيوسته با عبارات عزيزم و آفرين او را تشويق مي

به تنبيه، اثـر تنبيـه ها از تنبيه، تشويق معلم كد از قبيل ترس بچه 201 ،در پژوهش نمونه ،هاي اوليهرمزپس از مرور 

كدها بـر حسـب داللـت  ،ة بعدها به تنبيه به دست آمده است. در مرحلها، تلقي والدين از تنبيه و واكنش بچهبر بچه

در ايـن مرحلـه  ،عنـوان مثـا اند. بههاي مختلف با توجه به اشترا  معنا قرار داده شدهدر مقوله ،اندمعنايي كه داشته

ها، عـدم هايي از قبيل مشتق زيـاد بچـهرمزاند، يا اينره يك مقوله با عنوان تنبيه قرار گرفته در ،كدهاي اوليه مذكور

عنـوان وضـعيت تحـت ،در يك مقوله ديگـر ،ها با فشار والدينرضايت والدين از كم بودن مشق، افزودن مشق بچه

 ،هـاي بنيـادينهـاي اصـلي و تمتم هابا توجه به قرابـت مقولـه ،يادگيري دانش آموزان قرار گرفته است. پس از آن

سبك زندگي عشاير و كار آنها، جايگاه معلم در ميـان  :انتخاب شده عبارتند از ،هاي اصلياند. تمتحقيق برگزيده شده

يادگيري و تنبيه بدني است كه كـانون اصـلي ايـن  ،هاي بنيادينعشاير، سبك زندگي عشاير و وضعيت عشايري. تم

 ،ارائـه گرديـده اسـت )يـاري دهنـويچارچوب نظري براي تفسير آنهـا  ،هاپس از مرور تم جامسرانباشد. داستان مي

   (.76-99ص  ،2061

در ايـن پـژوهش از ابزارهـايي  ،تربيت در تحو  عملررد آنان ةاز نقش فلسف ،نگاري و روايت فهم معلمانزيست

، خود زيسـت (Narrative interview)روايتي ، مصاحبه(Emistructure interview) نظير مصاحبه نيمه ساختار يافته

هـا اسـتفاده سازي دادهپاسخ براي گردآوري و غني ،هاي كتبي بازها و پرسش، دست نوشته(autabiography)نگاري

در رشـته تـاريخ و فلسـفه تعلـيم و تربيـت  ،دوازده نفر از معلمان شاغل بـه تحصـيل ،شده است. افراد مورد پژوهش

تـدريس در مقـاطع مختلـف تحصـيلي آمـوزش و پـروش ايـران را دارا هسـتند.  ها تجربـةسا  ،ادباشند. اين افرمي

تربيـت و توليـدهاي نظـري آن  ةتوان اميدي به فلسفتوان يا نمينظر من ميپاسخي مانند: به ،هاي كتبي بازپرسش

زيـرا مطـرح گرديـده  ،شـت)مثل سند تحويل بنيادين آموزش و پرورش( و تغيير و تحو  آموزش و پرورش ايـران دا

 ةتربيت و فهم افراد مورد پژوهش از نقـش فلسـف ةچگونگي انتخاب رشته و ورود به فلسف ،است. در قسمت مصاحبه

 نگاري انتقادي معلمان ثبت گرديده است.گزارشات خود زيست ،تربيت، در عملرردشان پرسيده شده است. همچنين

طلب، اتاق دنج دانشگاه و بيگانـه بـا فيلسو  تربيت: راحت»يز نخست انگدو روايت است. روايت غمبيانگر نتايج 

بـه ايـن  ،روايت غم انگيز يـك معلـم .«اي رها از كمند عملتربيت: شعار زيبا و نظريه ةفلسف»و  «پيچ و خم زندگي

كنـد و فقـط بـه ذكـر شـعارهايي اش را با مدارس قطـع ميرابطه ،تربيت ةاستاد فلسف»... صورت بيان گرديده است 

هـيچ وقـت خـود در  ،.. استادان دانشگاه.پردازد، بدون آنره به عملياتي بودن آن فرر كندآموزش و پرورش مي ةدربار

پـس  ،ستجاي راحتي براي آنها ،اتاق دنج دانشگاه ،كليطور.. به.اي با افرار فلسفي خود نيستندسيس مدرسهلصدد ت

چه دليلي دارد كه خود را به زحمت بيندازد. روايت شوق آفرين دوم: معلمـان راوي حرـايتي شـوق آفـرين از تجربـه 
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روايت شوق آفرين يك معلم به اين گونه است... بـه تعلـيم و تربيـت بـه  .فلسفه تربيت نيز هستند ةتحصيل در رشت

هـاي فـردي آنـان و نگرم و تفاوتوزان را به يك چشم نميتوان نگريست، ديگر همه دانش آماي ديگر نيز ميگونه

اند را بيش از پيش در نظر دارم، البته اين رشته در ايجاد شناخت و بيـنش وارد كالس شده ،اينره با چه تجربه زيسته

دازان از پيشنهاداتي بـراي فيلسـوفان و نظريـه پـر ،در پايان پژوهش ...هاعمل كرده است تا در زمينه مهارت ترموفق

 ارائه گرديده است.  ،و معلمان و مربيان از سوي ديگر ،يك سو

 هاي آموزشيچارچوبي براي تجربه

در عـوض تـالش  ،چيزي بيش از بيان حقيقت نيست. بنابراين ،يك نقشه مفهومي است. يك نقشه ،چارچوب

بيشتر به دنبا  بازتاب آن است و هميشه بايد متمايل به تطابق و ارتقـا باشـد )وبسـتر و  ،براي تعريف واقعيت

زياد هستند. دو عامل محوريت انسـان در آمـوزش و  ،پژوهي(. اجزاي تشريل دهنده روش روايت1338مرتوا، 

كند. ابزارها، يدر باالترين سطح، روش روايت پژوهي را كنتر  و قابل توجيه م ،هاي آموزشيپيچيدگي تجربه

منظور شـرل دادن بـه يـك بـه ،اند. ايـن فراينـدهافرايندهاي تشريل دهنده روايت پژوهي ،معيارها و ساختار

شـوند. تركيـب مي ،توصيف انسان محور از محيط يادگيري پيچيده و ابزارهاي استفاده شده در انجام پژوهش

ها، داسـتان ها، مسـتندات، رونوشـتها، مشـاهدات، مصـاحبهشامل نظر سنجي ،آوري اطالعاتابزارهاي جمع

ها و تجارب زندگي است )وبسـتر هاي خانوادگي، عرسها، گفتگو، داستانها، نامهشرح حا ، خاطره، يادداشت

و  وبسـترمربوط به ايجاد صحت و اعتبار و صداقت در پژوهش است.  ،(. معيارها1339، ليچمن 1338و مرتوا 

(، Verisimilitudeنمـايي)، واقعيت(honesty)صـداقت (،Access)معيارهاي سنجش مثل ميزان دسترسي  ،مرتوا

( را Economyگويي)( و گزيـدهtransferabilityپذيري)انتقا  (،familiarity)(، آشناييauthenticityاعتمادپذيري)

شـود. اط با مفاهيم زمان، مران، رويداد مطرح مي(. ساختار در ارتب2069كنند )قرباني، نصر، شريفيان، بيان مي

اي از زمـان گذشـته شامل زنجيره ،كند. پژوهش رواييتصويري از زمان، مران و رويدادهاي پژوهش ارائه مي

ها و اعما  كوتـاه مـدت گـره نخـورده ( روايت با تجربهcarr( )2679باشد. بر اساس نظر كار)حا  و آينده مي

ما  روايت طريق ،تر عجين است. در واقعمدت و گستردهاعما ، تجارب و رويدادهاي بلند بلره با زنجيره ،است

توصيفي از محل پژوهش اسـت و ممرـن اسـت  ،در زيستن و وابسته بودن به زمان است. مران يك گزارش

صيفي از بايد توضيح يا تو ،ها يا امرانات شود. هر گزارش پژوهش رواييها، طرح اتاقشامل توصيف ساختمان

برگرفتـه از  ،در اختيـار خواننـدگان قـرار دهـد. روايـت ابـزاري ،اي كه روايت از آنجا گرفته شده اسـتصحنه

در توصيف موضـوع پـژوهش عوامـل مهمـي  ،رويدادها براي پژوهش است. شناسايي رويدادها و جزئيات آنها
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مـا را بـه سـمت اعمـا   ،گذشـته دهايرويـدادر به خاطر آوردن تجربيات نقش اساسي دارند.  ،هستند. رويدادها

 ،پژوهيدهند. مذاكرات و ارتباطـات در روايـتهايي براي انطباق با شرايط جديد سوق ميفرايندها و استراتژي

ها داسـتان ،ثريؤمستلزم توسعة مناسبي از ارتباطات است تا به طور مـ ،روايياي كاربردي است. پژوهشمقوله

نيازمند ارتباطات دوستانه است، ارتباطي كـه در عناصـر دانشـگاهي،  ،پژوهي آموزشيبيان و ثبت شوند. روايت

شود؛ نه روابط مبتني بر گذاري ميارزش ،اجتماع و همراري متبلور است و توسط شركت كنندگان در پژوهش

ارتباط بـا  بايد در پژوهياست. فوايد روايت مستلزم خطرات ممرن ،قدرت و سلسله مراتب. هر پروهه پژوهشي

بين االذهـاني و  1333 ،و كانلي كالندينينهاي مختلف در نظر گرفته شود. به گفته از جنبه ،پذيري آنآسيب

 ،االذهـانيدو محدوديت مهـم و سـوء اسـتفاده بـالقوه از روايـت پژوهـي هسـتند. اشـترا  بين ،هموارسازي

 ،بدون تحليل و بازتاب مناسب است. هموارسـازي ،روايت و نقش پژوهشگر در آن اي به كليتيابي سادهدست

هـا. سـاير خطـرات در راه انجـام بدون در نظر گرفتن اشـارات داده ،گيري مثبتاشاره دارد به تمايل به نتيجه

 هاي فرهنگي يا بافت عملياتي پژوهش، تحميل وضعيت ذهنـي شـركتعبارتند از: محدوديت ،پژوهش روايي

ها. فائق آمدن بـر ايـن آوري دادهبندي بحث و سختي جمعگران، حساسيت نسبت به زمانكنندگان و پژوهش

بايـد بـه  ،مستلزم همراري و تا حد زيادي راهنمايي دقيق از سوي يك ناظر پژوهشي اسـت. نتـايج ،خطرات

ها را بـراي تسـهيل نتـايج و هايي از مجموعه داستاناي توصيف شود كه به خواننده اجازه بازبيني بخشگونه

روايي ايـن هاي كيفي و از جمله پژوهشادرا  خود از اطالعات پژوهش بدهد. يك سؤا  اساسي در پژوهش

اي كه نتـايج پرفايـده بـه دسـت آيـد. توان مقدار داده جمع شده را مديريت كرد. به گونهاست كه چگونه مي

د رويداد حياتي براي ارائـه اطالعـات اسـت كـه فوايـد قابـل رويرر ،نظران در اين زمينهپيشنهاد اكثر صاحب

رويدادي اسـت كـه بـه جهـت  ،يا رهيافت داستان سرايانه دارد. رويداد حياتي ،روايياي براي پژوهشمالحظه

هاي مـرتبط بـا مـديريت بـر بسـياري از دشـواري ،انتخاب شده است. اين رويررد ،ماهيت منحصر به فرد آن

دهـد. در ثير قـرار ميلتـكند و گزارش را تحتكند و به مانند يك فيلتر عمل ميا غلبه ميهمقادير عظيم داده

ثير آنها توسط شركت كنندگان لهاي ارائه شده متشرل از رويدادهايي است كه به دليل اهميت و تداده ،نهايت

بـه داسـتان ديگـري  ،گر در رويررد رويداد حياتي از يـك داسـتاناند. پژوهشدر پژوهش به خاطر آورده شده

هاي قبلي را تلييـد، عناصـر مشـتر  را شناسـايي و يـك هاي اصلي را بررسي، توصيفحركت كرده، ويژگي

 (.2068دهد )آقابابايي و همتي، داستان جمعي )رويداد كليدي( ارايه مي
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هاي پيشـين زنـدگي را در يـك تجربهخر، مدعي است كه هر فردي لعنوان يك جايگاه فلسفي متپست مدرنيسم به

حقيقت و دانش يك واقعيت سـاختگي هسـتند و هـيچ حقيقـت  ،نظر پست مدرنيسمموقعيت به همراه دارد. از نقطه

هـاي انسـان محـور دارد. بـه كيد بـر روشلداند و تدرون يا من را ارزشمند مي ،اي وجود ندارد. پست مدرنيسمعيني

مرتبط با اكتساب دانش دارد. در مقايسـه بـا مدرنيسـم، پسـت مدرنيسـم  ،امل انسانييك عالقه ذاتي به عو ،عبارتي

به عوامـل انسـاني و اكتسـاب  ،هاي آموزش دارد. با توجه به دامنه عالقه پست مدرنيسمانطباق بيشتري با پيچيدگي

وع پـژوهش در شـربـراي تـري از موقعيـت فلسـفي مناسـب چه ممرن است آموزش ناميده شود ظاهراًيا آن ،دانش

 (.1338با عملررد باال برخوردار است )وبستر و مرتوا،  ،هاي آموزشي پيچيدهها و محيطنظام

بـه عنـوان  ،همـان چشـم انـدازي كـه بـا آن ؛همان ابزار تدريس معلم در محيط پيچيده آموزش است ،داستان

 1338،و بسـترو  مرتـوا ،(2662، لبـازا) يابـدكنيم و كار مدرس، در قالب آن معنا مـيگر زندگي ميمدرس و پژوهش

 پژوهش روايتي ظرفيت اين را دارد كه واقعيت پيچيده ماهيـت چنـد بعـدي كـالس درس را نمايـان كنـد. :معتقدند

هـاي تجربـه ةدر زمينـ ،كند كه روايت روشي قابل قبـو  بـراي نويسـندگي آكادميـكاستدال  مي ،2668 ،آنگوس

 ،تـري از دانـشهاي واقعي و غيرواقعي در آموزش، منبع قابـل دسـترسروايت ،آموزش و يادگيري است. به اعتقاد او

از  ،پـژوهش آموزشـي ةدر حـوز ،كنـد. نويسـندگاني ديگـربا گزارشات علمي فراهم مـي در مورد آموزش در مقايسة

كنـد كـه اسـتدال  مـي 2668 ،گـا كننـد. گرايش به پذيرش يك رهيافت روايت در پژوهش آموزشي حمايت مي

 العه روايت، يك روش نزديك شدن به تعدادي از مشرالت نظري و عملي در آموزش است. مط

هـاي جـذاب بسـياري هاي انسان محور هسـتند، ويژگيگراني كه به دنبا  پژوهشبراي پژوهش ،پژوهيروايت

اسـت از سـوي مربـوط بـه ادرا  كـه ممرـن  ،هاي انسانيدارد. حاميان آن بر اين باورند كه در آن دسته از ويژگي

هاي پژوهشي مـدرن و سـنتي ناديـده گرفتـه شـده باشـند، روايـت فـراهم كننـده بيـنش اسـت. در ميـان رهيافت

روايت ما را در فهميدن خويشتن و ماهيت انسـاني پيچيـده  :باوري وجود دارد كه معقتد است ،گران آموزشيپژوهش

بـراي پـژوهش در محـيط پيچيـده و پويـاي  ،معاصر رساند. ما روايت را به عنوان يك رهيافت مناسبياري ميخود

 كيد قرار داديم.لتعليم و تربيت با اشاره به دو نمونه روايت پژوهي مورد ت
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