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روایت ،2خبر یا سخنی است که از زبان کسی یا از گذشتگان نقل می کنند (انوری .)1393 ،روایت می تواند
داستانی یا غیرداستانی بوده و انواع داستان ،زندگینامه ،زندگینامه خودنوشت ،تاریخ و روانکاوی را در بَرگیرد
(مارتین .)1391 ،بنابراین هر کدام از صورت های بیان رویداد یا سخنی را می توان روایت به شمار آورد (انوری،
 .)1393نظریه های معاصر در مورد خود ،ذهنیت را به عنوان چیزی سیال و بافت  -محور در نظر می گیرند
که از طریق داستان هایی که افراد در مورد این که چه کسی هستند ،به خود و دیگران می گویند ،ساخته و
بازسازی می شود (ریزمن .)2008 ،3این روایت ها به شیوه های دیدن ،دانستن و بودنی وابسته است که در
فرهنگ به ما عرضه می شود ،یعنی استدالل هایی که اغلب قابل مشاهده نیستند .شرح و بیانِ خود ،به شیوه
استداللی موجب رشد روش پژوهش روایی 4در علوم اجتماعی گردیده و مفروضاتی متفاوت با مفروضات واقع
گرایانه میراث پژوهشی اثبات گرایانه را مطرح نموده است (گِرِدی ،کالندینین و تول.)2018 ،5
زندگی افراد به طور فطری ،داستانی است و خود این افراد نیز در مورد این زندگی ها داستان سرایی می کنند.
پژوهشگران روایی این زندگی ها را تشریح می کنند ،داستان های مربوط به آن ها را گردآوری می کنند و
روایت های مربوط به تجربه ها را می نویسند (کانلی و کالندینین .)1387 ،6داستان سرایی که یکی از روش
های بین رشته ای به شمار می رود ،در تئوری ادبیات ،تاریخ شفاهی ،روانشناسی ،داستان های عوام ،فلسفه
فیلم و دیدگاه مبتنی بر زندگی کل نگر ریشه دارد (مارشال و راس من.)1377 ،7

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
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اغلب پژوهش های حوزه برنامه درسی ،پدیده ها را آنگونه که هستند ،توصیف می کند .پژوهش روایی ،مسائل
و موارد مرتبط با این حوزه را نه تنها آنگونه که هستند مورد نظر قرار می دهد ،بلکه این سوال را نیز مطرح
می کند که چگونه آنها چنین شده اند؟ بنابراین این روش پژوهشی ،مطالعه جامع و تجربی تمام جنبه های
برنامه درسی (یادگیرنده ،معلم ،ماده درسی و محیط پیرامونی) در درون و بیرون از کالس های درس و مدارس
را در بر می گیرد.؛ مسائلی مانند نحوه تجربه زیسته و دانش علمی و عملیِ معلمان ،خط مشی های اصالح
برنامه درسی ،تجارب دانش آموزان ،فرهنگ های چندگانه ،مدیریت و کار بین فرهنگی در حوزه برنامه درسی
و مطالعه برنامه درسی جوامع گوناگون به لحاظ قومی ،فرهنگی و زبانی از این جمله است .در مطالعات برنامه
درسی ،پژوهش روایی حاصل بررسی های مایکل کانلی و جین کالندینین درباره دانش معلمان می باشد .این
روش ،روشی تجربی برای مطالعه تجارب برنامه درسی است و عبارت کلیدی آن « تجربه کردن تجربه »1می
باشد .بنابراین به طور همزمان به روش پژوهش (تجربه کردن) و پدیده مورد مطالعه (تجارب برنامه درسی)
اشاره دارد .در واقع ،معلمان ،دانش آموزان و دیگران برنامه درسی را به صورت روایی تجربه می کنند .برای
پژوهشگر نیز فرایند بررسی ،فرایندی تجربی و مبتنی بر همکاری است .پژوهش روایی ،مطالعه تجربیِ تجارب
برنامه درسی می باشد (هوشی جینگ 2و کانلی.)2010 ،
بستر و شرایط الزم پژوهش
جایی که پژوهشگر امکان حضور و مشارکت در فضای زندگی 3برنامه درسی را داشته باشد ،بستر و شرایط
مناسبی برای انجام پژوهش روایی فراهم می باشد .هوگان )1988( 4معتقد است که این مشارکت بایستی
مبتنی بر برابری میان شرکت کنندگان ،ایجاد موقعیت توام با غمخواری و احساس پیوندیافتگی باشد (کانلی
و کالندینین .)1387 ،چهار رهنمود برای عمل پژوهشگر روایی عبارتند از :ایجاد یک حس مشترک با شرکت
کنندگان نسبت به هدف ،مشارکت در آنچه که در فضای زندگی در حال روی دادن است ،تشخیص این که
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پژوهشگر در مقایسه با سایر شرکت کنندگان رابطه ای متفاوت با فضای زندگی مورد مطالعه دارد و این که
مسئولیت اوست تا روایت های برآمده از موقعیت را بپرورد و از پذیرش مسئولیت نهایی آنچه که در فضای
زندگی روی می دهد ،خودداری کند .میزان مشارکت پژوهشگر روایی در یک فضای زندگی ،عمل او را متاثر
می کند .در برخی از مطالعات برنامه درسی به واسطه ترجیهات پژوهشگر روایی یا به واسطه شرایط تحمیلی
از سوی فضای زندگی ،دسترسی مشارکت جویانه پژوهشگر به فضای زندگی محدود می شود .یک پژوهشگر
روایی ممکن است پس از تدریس برنامه درسی وارد فضای زندگی مورد نظر شود و پژوهش او گذشته نگر
گردد و به طور غیرمستقیم با مطالعه مصاحبه ها ،گفت و گوها و دیگر ترتیبات تعاملی اجتماعی با شرکت
کنندگان انجام پذیرد .مشارکت کامل در فضای زندگی در مقایسه با روش گذشته نگر به شیوه متفاوتی از
بودن و انجام دادن امور در این فضا منجر می گردد .این تفاوت ما را به دو نوع کلی از مطالعات پژوهش روایی
رهنمون می گردد :پژوهش های نَقلی و پژوهش های عملی (هوشی جینگ و کانلی.)2010 ،
طرح پژوهش
پژوهش روایی به علت تمرکزش بر تجربه ها و کیفیت های زندگی در قالب پژوهش های کیفی جای گرفته
است (کانلی و کالندینین .)1387 ،این نوع پژوهش در چهار وجهِ تاکید بر موقعیت طبیعی ،عالقه به مفهوم و
درک ،تحلیل استقرایی و بسط نظریه با سایر روش های پژوهش کیفی اشتراک دارد (بارلت ،برتون و پیم،1
 .)2001این رشته مطالعات از همه ایده های نظری درباره سرشت حیات انسانی به گونه ای که زیسته شده
است استفاده می کند تا به تبیین تجربه زیسته آموزشی بپردازد.
روش پژوهش روایی مراحلِ آغاز کردن داستان ،زیستن داستان ،نوشتن روایت ،مالحظه مخاطرات و کاربردهای
نابجای روایت و برگزیدن داستان هایی به قصد ساختن و بازسازی پیرنگ های روایی را در برمی گیرد (کانلی
و کالندینین .)1387 ،جهت منعکس کردن ویژگی های داستان و تجربه در پژوهش روایی ،کانلی و کالندینین
استعاره ای از فضای سه بعدی تشیکل داده اند .آنان به مالک های جان دیوئی درباره تعامل و تداوم و ایده
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اش از بافت و موقعیت تأسی جستند تا بتوانند تجربه زیسته افراد را مورد مطالعه قرار دهند .سه بعد فضای
پژوهش روایی عبارتند از )1 :بعد شخصی و اجتماعی (تعامل)  )2بعد گذشته ،حال و آینده (تداوم)  )3بعد
مکان (هوشی جینگ و کانلی .)2010 ،پژوهشگر روایی این ابعاد را مورد بررسی قرار می دهد .الزم است که
در یک طرح پژوهش روایی نوع سواالت مورد پژوهش ابزارهای جمع آوری اطالعات و معیارهای ارزشیابی
پژوهش مشخص باشد.
الف) سواالت پژوهش :سواالت پژوهش روایی ،چیستی و چگونگی پدیده های تحت مطالعه را مورد نظر قرار
می دهد .بنابراین در طول هر یک ازابعاد سه گانه فضای پژوهش روایی ،سواالت مرتبط با آن بعد مطرح می
گردد :سواالتی در مورد گذشته ،حال و آینده ی تجارب مورد بررسی ،زندگی شخصی و فرهنگی -اجتماعی
افراد درگیر در آنها و ویژگی های بوم شناختی این تجارب از این جمله است (هوشی جینگ و کانلی.)2010 ،
ب) ابزارهای جمع آوری اطالعات :چارچوب فضای سه بعدی پژوهش روایی ،به پژوهشگر در گردآوری داده
ها از فضای زندگی برنامه درسی یاری می رساند .پژوهشگر روایی وارد فضای زندگی برنامه درسی می شود و
در حین تجربه کردن تجارب ،به جمع آوری یا نوشتن متن های میدانی می پردازد .وی متن های میدانی زیر
را به عنوان منبع اطالعات مورد استفاده قرار می دهد :یادداشت ها ،داستان های شخصی ،داستان های
خانوادگی ،تصاویر ،خودزیست نگاری ،مجالت ،نامه ها ،گفت و گوها ،مصاحبه ها ،مشاهدات شرکت کنندگان
و هر مدرکی از تجربه زندگی و آثاری که در ارتباط با پژوهش وجود دارد (هوشی جینگ و کانلی.)2010 ،
دورسون )1976( 1عناصر مادی فرهنگی ،آداب و رسوم ،هنرها ،حماسه ها ،ترانه های عامیانه ،ضرب المثل ها،
هوسنامه ها ،چیستان ها ،شعرها ،خاطره ها و اسطوره ها را به این مدارک اضافه می کند (کانلی و کالندینین،
.)1387
پژوهشگر روایی پس از گردآوری اطالعات ،الزم است آنها را سازماندهی کند .وی می تواند داده های جمع
آوری شده را در فایل های جداگانه ای قرار دهد و جزییات منابع ،زمان و مکان جمع آوری داده ها را در آنها
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ثبت نماید (ویکهام و وودز .)2005 ،1تجزیه و تحلیل این اطالعات گردآوری شده بر اساس نوع مطالعه مشخص
می گردد .پژوهشگران ،روش های تطبیق الگو ،برقراری ارتباط بین داده ها و گزاره ها ،تفسیر کردن ،تحلیل
سری های زمانی ،مدل های منطقی ،ترکیب بین موردی ،انبوهش طبقه ای و تفسیر مستقیم را جهت تجزیه
و تحلیل اطالعات جمع آوری شده در پژوهش های کیفی معرفی نموده اند (باکسر و جک.)2008 ،2
ج) معیارهای ارزشیابی پژوهش :روش پژوهش روایی مانند روش های کیفی دیگر با تکیه بر ضابطه هایی
جز قابلیت اعتبار ،اعتماد و تعمیم عمل می کند .این اصل مهم است که نباید زبانِ ضابطه های روایت را به
زبانی فروکاست که برای شکل های دیگر پژوهش ساخته شده است .زبان و ضابطه های ضروری برای انجام
پژوهش روایی در جامعه پژوهشی به سرعت در حال شکل گیری است .تا این مرحله ،به شناسایی و انتقال
پذیری به منزله ضابطه هایی ممکن [جهت ارزشیابی پژوهش روایی] دست یافته اند .با توجه به مقوله های
شناسایی و انتقال پذیری ،پژوهشگر در پایان پروژه پژوهش روایی ،روایت خود را سامان می دهد .شایان ذکر
است که در چنین مطالعاتی نوشتن پژوهش و فرایند زیستن پژوهش ،کار و کنش هایی هم زمان هستند که
گاه شاید به یکی از دو سو در نوسان باشند اما ،همیشه در پژوهش ،توامان اند (کانلی و کالندینین.)1387 ،
نمونه پژوهش روایی در حوزه برنامه درسی
طیف وسیعی از پژوهش های روایی که در حوزه تعلیم و تربیت به طور اعم و حوزه برنامه درسی به طور اخص
به دو صورت نَقلی یا غیرمشارکت جویانه و عملی یا مشارکت جویانه انجام پذیرفته است ،در فصل پژوهش
روایی کتاب روش شناسی مطالعات برنامه درسی که در سال  1991میالدی توسط ادموند سی .شورت
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گردآوری شده ،معرفی گردیده است .کالندینین (1988و  )1989دانش معلمان درباره کالس درس را به شیوه
پژوهش روایی مورد مطالعه قرار داده است .هوشی جینگ و کانلی ( )2009نیز این روش پژوهشی را در ارتباط
با آموزش و بهسازی معلمان به کار برده اند .مک لین )2012( 4در بررسی تجربه یاددهی -یادگیری از چشم
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انداز یادگیرنده و معلم ،بر اساس روایت های خودقوم نگارانه معلمان درباره آموزش طراحی بر اساس چارچوب
طرح و تکنولوژی ( )D & Tبرنامه درسی نوین انگلیسی ،به این نتیجه دست یافت که کارگزاران این طرح در
نقش خود به عنوان معلمان طراحی در آموزش طرح و شکل گیری مفاهیم آن با چالش های مختلفی مواجه
هستند .دیویس 1و همکاران ( )2011نیز در مطالعه ای با عنوان فهم ظرفیت طرح های تربیتی از طریق روایت
های معلمان ،توانایی آنان جهت سازگاری با مواد برنامه درسی را بررسی کرده است .وی روایت های دو معلم
مقطع ابتدایی به نام های مگی و کتی را مورد نظر قرار داده و داللت هایی برای آموزش معلم ،رشد حرفه ای
و مواد آموزشی برنامه درسی استخراج نموده است .میکر ،عالی و فرای )2018( 2نیز بررسی روایی را به عنوان
مبنایی برای چارچوب طرحی جهت برقراری ارتباط مجدد بین دانش آموزان و برنامه درسی ریاضی با موفقیت
به کار گرفته اند.
در ایران پژوهش های روایی بیشتر به صورت نَقلی و غیرمشارکت جویانه و در قالب خاطرات آموزشی مربیان
تربیتی بوده است .برای نمونه محمد بهمن بیگی روایت های تربیتی خود را در ارتباط با نظام تعلیم و تربیت
عشایر در کتابی به نام به اجاقت قسم ( )1394مکتوب نموده است .مجموعه گفت و گوهای توران میرهادی
تحت عنوان گفت و گو با زمان ( )1396و خودنوشت های جبار باغچه بان و همسرش در کتاب روشنگران
تاریکی ( )1394که تجارب زیسته این مربیان تربیتی را دربر گرفته است ،نمونه های دیگری به شمار می رود.
عطاران و عبدلی ( )1391نیز در پژوهش خود ،روایت های یک معلم عشایر که فرهنگ یادگیری در مدارس
عشایر کوچ رو ایران را بیان می کند ،مورد نظر قرار داده اند .مبرهن است که انجام پژوهش های روایی مشارکت
جویانه در قلمرو برنامه درسی ایران ،راه را به سوی بسیاری از مسائل این قلمرو که تاکنون بر پژوهشگران و
کارگزاران آموزشی مکتوم و ناگشوده مانده است ،خواهد گشود و به بهبود نظام برنامه ریزی درسی ایران راه
خواهد برد.
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