کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخشفاهی
فائزه توکلی

چکیده:

پدیدارنگاری یکی از روشهای متأخر تحقیق کیفی است که از نظر

ریشهشناختی برگرفته از واژه یونانی فینمیون 1به معنای «شفاف»
است .این واژه بهمعنای ترسیم یا تصویر است و درصدد توصیف،

بازنمایی و تشریح تجربههای افراد درباره جهان خودشان است .در

این روش ،چگونگی درک و یادگیری مردم و زندگی آنان ،بهروش
انجام مصاحبه دریافت میشود .در روش پدیدارنگاری اشکال گوناگون
فهم انسانها و تفاوت تجربه افراد از یک پدیده یا موضوع نشان داده

میشود .سه محور تحقیق پدیدارنگاری عبارت است از :رابطه فرایند
یادگیری و برونداد یادگیری ،مطالعه یادگیری در درون حوزههای

محتوایی خاص ،تولید معرفت و اینکه چگونه مردم ابعاد مختلف واقعیت

را دریافت میکنند .در روش پدیدارنگاری هدف محقق آن است که نشان

دهد انسانها یک پدیده معین را برحسب معنایی که به آ ن میبخشند،

معنادار کرده و تفسیر میکنند .بنابراین در این روش ،تمرکز بر
نشاندادن تجربه و معنای پدیده است ،نه صرف ًا مطالعه آن .در این

مقاله تالش شده است تا با ارائه مؤلفههای مبانی نظری تاریخشفاهی

با رویکرد پدیدارنگاری ،به چگونگی دستیابی به آموزش ،یادگیری
و تولید معرفت در این حوزه ،در سطح عمیقتری از معنای پدیدههای
روایی– تاریخی پرداخت.

1. Phenomen.

کلیدواژهها:

پدیدارنگاری ،تاریخشفاهی ،آموزش ،یادگیری ،تولید معرفت.
دوفصلنامه تاریخشفاهی ،سال چهارم ،شامره اول ،شامره پیاپی ،7بهار و تابستان  ،1397ص 58-48
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1

مقدمه:
بسياري از ابعاد وجودي و جنبههاي متعدد زندگي انسانها با ابزارهاي كمي و با بهرهگیری از دانش
قابلشناسايي و اندازهگيري نیست .پارادايم کيفی 1پاسخ اين جنبههاي ناپيداست .هدف
تجربيِ ،
اصلي در تاريخشفاهي ،رساندن صداي راوياني است كه در متن وقايع تاریخی بوده و بهصورت
تأثیرگذار در جامعه شركت داشتهاند .لذا گروههاي مختلف مردم ميتوانند در اين مطالعات شركت
جویند و قرائتهاي متعدد از يك واقعيت را بيان کنند .روشهاي تحقيق كيفي اين امكان را فراهم
ميكنند تا قرائتهاي مختلفي از يك واقعيت بهظهور برسد .در هر طرح تاريخشفاهي ،افراد فعاالنه
در تعاملهاي اجتماعي شركت كرده و تجربيات متفاوتي پيدا مي كنند .در اين تعامالت ،ديدگاهها
و نظرات گوناگون جمعآوري ميشود تا به حقايق دست يابند (توکلی ،۱۳۹۶ ،ص  .)۴۶پژوهشگران
تاريخشفاهي در اين راه ،با استفاده از تحقيق كيفي ،درصدد بررسي برخي واقعيات هستند .مبناي
فلسفي تحقيق کيفي« ،انسانگرايي و طبيعتگرايی» است .منظور از مبناي انسانگرايانه ،توجه به
نقش و اهميت انسان در تحقيقهاي كيفي است .مطابق اين فلسفه ،انسان موجودي تفسيرگر است
كه ابتدا موقعيت را ميفهمد و سپس عمل ميکند .اين موجود يگانه همچون يک اندامون ِد ساده
(ارگانيسم) ،تحتِشرايط آزمايشگاهي قرار نميگيرد .مطابق آموزههاي روانشناسي اجتماعي ،اگر
نظام معاني را از انسان بگيريد ،انسان ،ديگر انسان نيست .انسان براساس معناهايي که ميفهمد،
روابطي را برقرار ميکند و اگر فهم او از معاني تغيير يابد ،چگونگي رفتار و تصميمگيري وی نيز
تغيير ميکند .مفاهيم و معاني در شکلگيري تعامالت اجتماعي نقش اساسي را برعهده دارند و
هدف مطالعه کيفي نيز درک معناي همين تعامالت اجتماعي است .با روش تحقيق كيفي در

 .1دانشجوی دکرتای دانشگاه آزاد اسالمی،
کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی؛
faezehtavakoli@yahoo.com
 ،Qualitative paradaigm .2پارادایم کیفی
(تفسیرگرایی) روشی است که ابتدا توسط
مردمشناسان و جامعهشناسان مطرح شد و
مبتنی بر مکتب فلسفی ساختارگرایی است.
همچنین روشی در علوماجتامعی است که
منادی بزرگ آن سوسور بود .ساختارگرایی
دیدگاهی است که طبق آن ،مشاهده آنچنان
خالص نیست که فارغ از ارزشهای فردی
باشد ،بلکه تحقیق علمی باید فهم همدالنهای
از افراد مور ِدمطالعه خود داشته باشد .این
رویکرد ،مدافع روش کیفی در تحقیق است
(محمدپور ،۱۳۹۰ ،ص .)۲۳۳

دو فصلنامه تاریخ شفاهی ،شامره 7

49

تاریخشفاهی ميخواهيم دريابيم كه افراد به تجارب درونذهني خود از جهان اجتماعي خویش
مميزه تحقيق كيفي است
چه معناهايي ميدهند و آن را چگونه ميفهمند؟ اين ويژگي ،نخستين ّ
و يافتن پاسخ «چیستی»« ،چرایی»« ،چون» يا «چه» (كيفيت) بهجا و «چند» (ك ّميت) ،در
مرتبههای بعدی قرار میگیرد .در تحقيق كيفي ،گفتارها و رفتارها و نيز معناها و تفسيرهاي آنها
با «واژه» ،بهجاي «عدد» توصيف و بيان ميشوند .لذا آموزش و یادگیری مبانی تاریخشفاهی جنبه
کیفی دارد و پدیدارنگاری رویکردی است که میتواند در پیوند معنا و تجربه روایتهای افراد در
مصاحبهها مطرح شود و سهم بسزایی در این حوزه ایفا کند.

1. Phenomenography.
2. Husserl.
3. Essence.
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پدیدارنگاری و مفهوم تجربه و آگاهی
پديدارنگاري1يكي از روشهاي متأخر كيفي است كه برخي آن را نه يك روش تحقيق ،بلكه بيشتر
مجموعهاي از فرضها در مورد انسان ،علم و چگونگي كسب معرفت در باب شيوههايي ميپندارند
كه از طريق آن ،مردم جهان زيست خود را تجربه ميكنند .پديدارنگاري با پديدارشناسي متفاوت
است .هوسرل 2این  گونه توضيح داده است که روش پديدارشناسي به ذات 3اشياء ميپردازد .به اين
معنا كه كار پديدارشناس توضيح اشياء يا پديدهها به اتكاي مشخصهها ،ذاتها و درونمايههاي
آنهاست .پديدارشناسي در جستوجوي ذات مشترك يا درك ناب پديدار يك پديده است ،حال
آنكه پديدارنگاري به دنبال تنوعها ،تفاوتها و گوناگونيها در ذات ،از رويكرد سوژههاي موردِمطالعه
زيست
است .پديدارشناسي بر خود ذات تأكيد دارد و فرض ميكند كه پديدهها جداي از تجربه
ِ
سوژهها ،خود داراي معاني و جوهره مستقل هستند و به مطالعه تجربه ذاتها از منظر افراد درگير
ميپردازد و وجود مستقلي براي ذات يا جوهره پديدهها قائل نيست (محمدپور ،1390،ص.)92
بهعنوان مثال ممکن است فردی دروغ را یک امر غیراخالقی بداند و فرد دیگری بهخاطر
منافع جامعه ،آن را کار بدی تلقی نکند .هریک از این افراد ،تجربهای متفاوت از پدیده دروغگویی
دارند .در پدیدارشناسی بهدنبال ذات و معنای پدیده ،بهگونهای که همه افراد آن را تجربه کرده
باشند ،پرداخته میشود .پدیدارنگاری مشابه داستان موالناست که شش مرد کور را به اتاقی
میفرستد و میخواهد که مشاهدات خود را بگویند و هریک از آنان با توجه به عضوی که از فیل
لمس کرده بود ،شروع به توصیف آن میکند و هر یک با ظن خویش ،آن را شرح میدهد .ما تا
این بخش داستان بسنده کردیم .پدیدارشناسان در ادامه داستان ،به برداشتهای متفاوت از داستان
موالنا توجه میکنند و به درک جامعتری نائل میشوند .در پدیدارنگاری بهدنبال درکهای متفاوت
از فیل ،به برداشتها و درکهای مختلف و معناهایی که افراد مطرح کردهاند ،پرداخته میشود،
سپس با بازخوانی ادراک و برداشتهای مختلف ،به درک باالتر و جامعتری میرسند .بهعبارتی
پدیدارشناسی کالننگر و پدیدارنگاری جزئینگر است ،زیرا در داستان موالنا ،هریک از اجزای
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بدن فیل موردِنظر برای تبیین پدیدارنگاری است و موجودیت فیل در حوزه پدیدارشناسی قرار دارد.
اساس ًا پدیدارنگاری و پدیدار ،واقعیتی است که دیده میشود و بر دو پایه تجربه و آگاهی
استوار است .در واقع تجارب افراد ،دارای ساختار مشترکی است که میتوان طبق آن ساختار،
تجارب را تحلیل و ترکیب کرد .اینکه چرا یک پدیده برای افراد ،به شکلهای گوناگون شکل
میگیرد؟ ممکن است افراد پدیده را به گونههای مختلف تجربه نمایند .آگاهی افراد ناشی از پیشینه
و زمینههایی است که در آنان شکل گرفته است و افراد ،آگاهیهای متفاوتی نسبت به پدیدهها
دارند .لذا برداشت افراد به فراخور تجربههایی که دارند ،متفاوت خواهد بود .مفهوم آگاهی در
پدیدارنگاری تفاوت بین آگاهی در برابر ناآگاهی نیست ،بلکه پدیدارنگاری آگاهی را ساختاری
سیال میداند که بسته به موقعیتهای مختلف ،بخشی از آن آشکار گردیده و بزرگنمایی میشود.
این شرایط در افراد مختلف متفاوت است و برداشتهای مختلفی ایجاد مینماید .در پاسخ به این
پرسش که آگاهی چگونه شکل میگیرد ،باید بیان کرد که آگاهی ،رابطه بین عینیت و ذهنیت
است و ساختاری دارد که پیدا و پنهان میشود و انبوهشی (افزودهشدنی) است ،یعنی هر تجربهای
در طول زمان بر روی آن افزوده میشود و فرد با توجه به آگاهیهای بهدست آمده ،به آن نگاه
میکند .بهعنوان مثال معلمی که امتحان میگیرد و فردی که امتحان میدهد ،با رویکردهای
عینی و ذهنی مواجه هستند .این آگاهیها ،مخزنی از تجربهها را در اختیار ما قرار میدهد و لنزی
را فراروی ما میگذارد تا پدیدهها را تجربه کنیم .پایة آگاهی ،تجربه است که پدیدارنگارها به آن،
طبقه توصیفی )مانند سلسله مراتب مزلو) 1میگویند .برای پدیدارنگاران ،ساختار آگاهی و تجربه
مهم است .تجربه دارای دو عنصر اصلی ساختاری و ارجاعی است .عنصر ساختاری یک افق درونی
و یک افق بیرونی دارد .عنصر ارجاعی ،مفهومی بهصورت عام است و توضیح میدهد که مفهوم
پدیدار از طرف فرد خاص ،به چه معنا بوده است.
کاربرد پدیدارنگاری با توجه به مفاهیم باال چیست؟ اول آنکه افراد متفاوت یک پدیده یکسان
را به یک شیوه تجربه نمیکنند .بهعنوان مثال ما یاد گرفتهایم که عدد هفت ،جمع بین  2و 5
است ،اما ممکن است بسیاری از افراد ،آن را جمع بین  ۶و  ۱یا  ۴و  ۳بدانند؛ پس افراد مختلف،
برداشتهای متعددی دارند .دوم آنکه امکان دارد یک شخص تمام جنبههای یک پدیده را تجربه
نکند و یک یا دو یا سه بُعد آن را تجربه نماید .سوم آنکه پدیدارشناسان میگویند درست است که
افراد تجربههای گوناگونی از یک پدیدار را عنوان مینمایند ،اما این برداشتها نامحدود نیستند و
تعداد محدودی دارند و میتوان برداشتهای محدود از یک پدیده را جمعآوری کرد .چهارم آنکه
درست است که افراد میتوانند برداشتهای مختلفی از یک پدیدار داشته باشند ،اما راهی برای
دستیابی به این برداشتها وجود دارد که آن ،راه مشترک تمام روشهای تفسیری است؛ یعنی
راه زبان .در واقع آنچه که افراد میگویند ،میتواند بهعنوان پدیدارهای آنان در نظر گرفته شود.

 .1هرم مزلو ،نظریه آبراهام مزلو نظریهپرداز
کالسیک مدیریت ،در مورد نیازهای اساسی
انسان است .این نظریه در میان بینشهای
حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت
مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است و نظریهای
بنیادین محسوب میشود .به اعتقاد
مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب
برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص،
تِتأثیر شدیدترین نیازها قرار میگیرد.
تح 
هنگامی که ارضای نیازها آغاز میشود،
تغییر ی که در انگیزش فرد رخ خواهد داد،
بدینگونه است که بهجای نیازهای قبل ،سطح
دیگری از نیاز ،اهمیت یافته و محرک رفتار
خواهد شد (رضائیان ،۱۳۷۹ ،ص.)104
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در پدیدارنگاری یک فضای نتیجه داریم که مختص این روش است و در سایر روشهای
تفسیری وجود ندارد .در این فضا برداشتهای مختلف افراد از یک پدیده ،بهعنوان مالک قرار
میگیرد ،چون ممکن است کسی تمام قسمتهای مختلف یک پدیده را تجربه نکند .پس
پدیدارنگاری هریک از تجارب افراد را بهعنوان بخشی از یک پازل در نظر میگیرد که میتواند در
چینش ساختار تجربه ،ما را به یک برداشت کلیتر و بهتری از پدیده برساند .بهعنوان مثال در مورد
برداشتهای افراد از فیل ،با چینش آن میتوان به برداشت کاملتری از آن رسید .خالصه آنکه در
پدیدارنگاری ،اطالعات افراد مختلف را میگیریم ،مفاهیم و طبقات توصیفی را بیرون میکشیم و
بهصورت ساختاری که ذکر شد ،درمیآوریم؛ سپس آنها را در قالب فضای نتیجه س ِرهم میکنیم.
پدیدارشناسان میگویند ما با توصیفی که ارائه میدهیم ،فقط درک جامعتری را نشان میدهیم
و ادعایی نداریم که فقط این پدیده قابل توصیف است و الغیر ،بلکه میتواند برای افراد سودمند
باشد و درک آنها را فراگیرتر نماید (کاظمی ،کارگاه پدیدارنگاری.)138۹ ،

1. Ference Marton.
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خاستگاه ،روش و کاربردهای پدیدارنگاری
خاستگاه اصلي پدیدارنگاری ،به روانشناسي و علومتربيتي برميگردد .اين روش ابتدا توسط فرانس
مارتون ،1در اوايل دهة 1970م .مطرح شد .اين روش در يك دهه اخير ،كاربرد عملي فزايندهای
داشته و وارد عرصههاي نظري ،پژوهشي و برنامهريزيهاي آموزشی و يادگيري شده است .اساس ًا
پدیدارنگاری ،يك روش تحقيق موردِاستفاده براي ترسيم شيوههاي كيفي متفاوتي است كه انسانها
به این وسيله ابعاد گوناگون جهان با پديدههاي موجود در آن را تجربه ميكنند ،مفهومبندي ميسازند،
دريافت مينمايند و ميفهمند ( .)Marton, 1986, p.31پديدارنگاري در پی بررسي چيستي و
چگونگي درك و يادگيري مردم در زمینه جهاني است كه در آن زندگي ميكنند.
پژوهشي که با هدف «ارزیابی و مطالعه کارایی دانشجویانی كه نسبت به ديگر يادگيرندگان
كاراتر بودند» ،بهوسیله بخش علومتربيتي و پژوهش آموزشي دانشگاه گوتنبرگ سوئد انجام شد،
درصدد پاسخگويي به دو سؤال بود .نخست اينكه منظور ما از يادگيرنده خوب در مقايسه با ديگران
چيست؟ دوم ،چرا اين سؤال ميتواند بهعنوان مسئله تلقي شود؟ مارتون براي دستیابی به پاسخ،
ابتدا از دانشجویان خواست تا يك متن را بخوانند ،سپس با انجام مصاحبههاي فردي ،از آنها
درخواست كرد تا تجربه خود را براي بررسي سطح فهم متن (محتوا) توضيح دهند و توانست فرايند
مورد استفاده دانشجویان را براي اتمام عمل يادگيري (عمل يادگيري) تعيين نماید.
تحليل مقدماتي مصاحبهها ،بهتوليد تعداد محدودي از شيوههاي درك محتواي متن منتهي
شد و اينها در قالب مقولههاي توصيفي ،عنوان شدند كه هر یک شيوه متفاوتي از درك متن را به
تفصيل تعريف ميكرد .اين مقولهها بهطور منطقي نيز با يكديگر ارتباط داشتند و از نظم سلسله
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مراتبي برخوردار بودند .مارتون اين مقولههاي سلسله مراتبي را فضاي برونداد  1نام نهاد كه بيانگر
سطح موفقيت عمل يادگيري منعكسشده در شيوههاي متفاوت درك متن است .از اين رو ،تفاوت
كيفي در برونداد يادگيري ،مقدمت ًا از طريق كيفيت درك دانشجویان و بهخاطر آوردن متن ارزيابي
شد .با اينحال ،تحليلهاي بيشتر دانشجویان از فرآيند يادگيري موردِاستفاده براي فهم متن دو
رهيافت ،به طرح اين سؤال كمك كرد كه چرا برخي از افراد ،نسبت به سایرین ،يادگيری بهتري
دارند؟ دانشجویانی كه تالش كردند محتواي متن را بفهمند ،با يادگيري عميق و مقولههاي باالتر
برونداد يادگيري ارتباط داشتند؛ درحاليكه دانشجویانی كه متن را تنها در ذهن خود ميچرخاندند،
از رهيافت سطحي استفاده كرده و در نهايت درك آنها از متن كمعمق بود .يافتهها نشان داد
كه بين شيوه تجربه موقعيت يادگيري يادگيرندگان و برونداد يادگيري ،رابطه وجود دارد .مفهوم
اين داعيه آن است كه از منظر پديدارنگاري ،يادگيري مستلزم تجربه همزمان عمل و محتواست
(محمدپور ،۱۳۹۰،ص.)۹۰
مارتون سه محور یادگیری پديدارنگارانه را چنين ذكر ميكند:
1 .1محور نخست به مطالعة محتوايي ابعاد عامتر يادگيري اختصاص دارد .اين نوع مطالعه ،رابطة
بين فرآيند يادگيري و برونداد يادگيري را بررسي ميكند؛
2 .2محور دوم به مطالعه يادگيري در درون حوزههاي محتوايي خاص ارتباط دارد؛
3 .3محور سوم بهطور خاص به توليد معرفت عالقهمند است ،يعني اينكه مردم چطور ابعاد متفاوت
واقعيت را دريافت ميكنند (.)Marton, 1981, p. 190- 193
پديدارنگاري روشي است تجربي كه درصدد است نشان دهد كه انسانها چطور معناي يك
پديده را ميسازند و اين معاني چگونه بین افراد متفاوت است .در اين روش ،معنا همچون رابطه
شكل گرفته بين فرد و جهان ،ديده ميشود .درونيشدن رابطه به موضوعی منجر ميشود كه آن را
3
«رابطة دروني» ميخوانند .روابط دروني يا تجربه يك پديده ،داراي دو جزء ارجاعي 2و ساختاري
است .جزء ارجاعي «چيستي »4پديده را توضيح ميدهد؛ درحاليكه جزءساختاري بهسطح عميقتر
معناي پديده اشاره دارد .جزء ساختاري خود در برگيرندة سه بُعد زیر است:
•بخشهايي كه يك تجربه را ميسازند و معناي پديدهاي اين بخشها با رويكرد كلینگری؛
•سازماندهي يا تنظيم اين بخشها در عرصة آگاهي؛
• قلمرو و مرزبندي پديده از ديگر پديدهها.
تفاوتهاي معنايي در يك فرد يا ديگر افراد ،بيانگر وجود تفاوتها در اين سه بعد است.

1. Qutcome Space.
2. Referential.
3. Stuctural.
4. Whatness.
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1. Contrast.
2. Generalization.
3. Fusion.
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تعيين اهداف مطالعه در پدیدارنگاری با موضوع تاریخشفاهی
تحليل پديدارنگاري بهمطالعه تجربهزيسته يك پديده يا موضوع ميپردازد .بر همين اساس بايد
موضوع مطالعه نيز تجربهزيسته يا موضوعي باشد .براي مثال ،تجربه «تاریخشفاهی مبارزات زنان
پیش از انقالب اسالمی» ،مطالعهای موردی است که میتواند تجربه يادگيري يك متن یا خوانش
يك روایت يا تجربه يك ميدان مطالعة خاص در موضوع پديدارنگاري باشد (تاریخشفاهی دفاع
مقدس ،۱۳۹۰ ،ص .)۵۴۹
هدف پديدارنگاري در این طرح ،بیان نقش زنان و تجربههای متنوع آنان است .تنوع
پديدارنگارانه داراي سه الگوي متفاوت بوده و در مطالعه موردی زنان به شرح زیر است:
•تقابل ،1فرد به يك نقطة مرجع نياز دارد تا چيزي را با چيز ديگر مقايسه كند .مث ً
ال شکل
مبارزات زنان میتواند به فراخور خانواده ،مذهب  ،سن و سال و نوع پیوندهای خانوادگی (مادر
و همسر و خواهر و دختر) متفاوت باشد.
•تعميمسازي ،2تنوع در ارزشهاي يك بعد براي توضيح پديده ضرورت دارد .براي مثال ،درك
پيامد منفي شکنجه و ارتباط آن با اعتقادات افراد و تأثیر آن بر روح و روان زنان مبارز نسبت
به میزان مقاومتپذیری آنان در مبارزه متفاوت و در برخي جنبهها ثابت بود.
•تركيب ،3در مواردي كه پديده بايد در شكل تام خود تجربه شود ،موقعيت آن پديده بايد طوري
مطالعه گردد كه همه ابعاد آن را يكجا درنظر گيرد .مبارزات زنان در نقشهای همسر یا
دختر یا مادر خانواده ،در شکل مبارزه تأثیر داشت؛ از اينرو در درون ابعاد تنوع نقشها ،نوعي
تركيب نیز وجود دارد.
باید هدف روش مطالعه پديدارنگاری در هر زمينهاي ،بهاستخراج تنوع در امتداد سه الگوي
فوق توجهكند.
طرح سؤالهاي مطالعه در پديدارنگاري بايد ماهيت تجربهاي داشته و تنوع موضوعهای
موردِمطالعه را هدف قرار دهند .میتوان در طرح اشارهشده بهلحاظ تحقيق پديدارنگاری ،به اشکال
زیر سؤال كرد:
درک زنان از رهبران مبارز به چه شکلی بود؟تجربه زندگی مخفی برخی زنان به چه صورت بود؟تجربههای زنان در زندان ،بهویژه در زمینه گذران وقت و اوقات فراغت ،چطور بود؟الزم است در زمینه تهیه سؤالهاي پديدارنگارانه ،هم تجربه و هم تنوع تجربههای مختلف در
نظر گرفته شود.
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روشهاي گردآوري و تحليل دادهها
در روش پديدارنگاری ،روش عمده گردآوري دادهها ،مصاحبههاي نيمهساختيافته است.
مصاحبههاي نيمهساختيافته به اين دليل مناسب هستند كه نه مانند مصاحبههاي ساختيافته
دستوپاي محقق را در توليد اطالعات ميبندند و نه مانند مصاحبههاي عميق ،اطالعات بسيار
وسيع و گاه غيرضروري فراهم ميسازند .اين نوع مصاحبهها ،نزديكي و فاصله همزمان و مناسب
را با فضاي ذهني سوژهها ،ممكن میسازند.
شيوه نمونهگيري پديدارنگارانه مانند همة روشهاي كيفي ،از نوع هدفمند بوده و راهبردهاي
آن ،چندگانه است .يكي از ابزارهاي مفهومي مناسب در خالل گردآوري دادهها ،استفاده از
«نمونهگيری نظری» براي يافتن مفاهيم حساس يا تنوع موجود در پاسخها است .نمونهگيري
به دنبال به دنبال آن دسته از مفاهيم و معاني است كه براي پاسخگو مهم بوده و ميتوان بهعنوان
سرنخهاي عمده از آنها استفاده كرد.
بعد از گردآوري دادهها ،تحليل دادهها آغاز ميشود .هدف از تحليل دادهها ،استخراج مفاهيم
و سپس مقولههايي است كه به مقولههاي توصيف موسوماند .مقولههاي توصيف بيانگر درك
سوژهها از پديده مور ِد مطالعه هستند.
مقولههاي توصيف داراي يك سري مشخصههاي كلي هستند كه معناي محوري مفاهيم،
تشابهها و تفاوتها را در معنا بازنمايي كرده و برخي شيوههاي كيفي متفاوت را براي تشريح،
تحليل و فهم پديدهها بيان ميدارند .مقولههاي توصيف داراي چهار مشخصه هستند:
1 .1مقولههاي رابطهاي ،با روابط نيتمند يا روابط سوژه /ابژه موجود در مفاهيم سروكار دارند؛
2 .2مقولههاي تجربهاي ،بر تجربههاي مشاركتكنندگان در مطالعه استوار هستند؛
3 .3مقولههاي محتوامحور ،بر معناي پديدههای موردِمطالعه تمركز دارند؛
4 .4مقولههاي كيفي ،پديده را توضيح ميدهند.
رويههاي عملي تحليل پديدارنگاری
تحليل پديدارنگاری از شيوة عمومي مرحلهبندي تحليلي دادههاي كيفي پيروي ميكند و اینروش با طرح مسئله آغاز شده و بعد از سازماندهي و مقولهبندي دادهها به استنتاج نهائي
ختم ميشود؛
اين روش مانند ديگر رويهها ،مبتني بر تلخيص ،تقليل و كدبندي دادهها است؛ لذا از منطقكلي تحليل تماتيک استفاده ميكند؛
پديدارنگاري به دنبال استخراج و استنباط معناي تجربهمند و بازنمايي آن در قالب مدلهاو الگوهاي صوري است .هدف پديدارنگاري استخراج ماهيت يا ذات مشترك بين تجربهها
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1. Categories of Description.
2. Internal Horizons.
3.External Horzons.
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نيست ،بلكه برعكس ،به دنبال تنوع معنايي يا ذات متنوع در بين افراد است؛
از منظر اين روش ،گرچه انسانها درك و فهم چندگانهاي از پديدهها دارند يا به عبارت ديگرتجربههاي آنها دربارة جهانشان گوناگون است ،اما در نهايت اين تنوع معدود است و به
برخي از انواع آن ختم ميشود؛
هدف تحليل پديدارنگاری عمدت ًا توصيف تفهیم ديگران و دستهبندي آنها در قالب نظمهايمقولهاي سلسله مراتبي است .از اين رو ،اين شيوه چندان با درك روابط يا تبيينهاي تفسيري
سروكار ندارد؛
1
اين نوع تحليل بر توليد نوع خاصي از مقولهها تكيه دارد كه آنها را «مقولههاي توصيف »مينامند.
براي انجام يك كار پديدارنگاری ،باید مراحل زير مدِنظر قرار گيرد:
در فرآيند تحليل ،بایستی مقولههاي سهگانه توصيف با ابزارهاي متنكاوي نظير استقراي
تحليلی (نتیجهگیری از نمونههای جزئی و دستیابی به تحلیلهای جدید) یا تحليل موضوعي از
متن مصاحبهها يا دادهها استخراج شوند .مقولههاي مذكور خالصهاي از توصيف را براي خواننده
بهشكل صوري فراهم ميسازند .هر يك از اين مقولهها خود برگفته و انتزاعشده از مفاهيمي است
كه محقق در جريان تحليل دادهها به آنها رسيده است .مقولههاي توصيف براساس معناهاي
مشترك برخي مفاهيم انتزاع ميشوند .مقولههاي توصيف داراي برخي اجزاي مقولهاي هستند
كه به آنها افقهاي دروني و افقهاي بيروني گفته ميشود .اين اجزاء دو بعد ارجاعي (چه چيز)
و ساختاري (چگونگي) را دربر ميگيرند .ابعاد ارجاعي به معناي عام ،به پديده يا چيستي اشكال
مفهوم داللت دارد .ابعاد ساختاري نيز بهشيوهاي گفته ميشود كه در آن پديده و بخشهاي
تشكيلدهنده آن محدود شده و بهشكل افقهاي دروني2و افقهاي بيروني 3پديده با هم ارتباط
پيدا ميكنند .افق درونی عبارت است از اينكه چگونه بخشهاي يك پديده درك شده و بههمديگر
ارتباط پيدا ميكنند .افق بيروني نيز به مرز پديده از بستر خود گفته ميشود.
مارتون و بوت بر اين باورند كه مقولههاي توصيف بايد سه شرط زير را برآورده سازند:
1 .1هر مقوله بايد يك جزء متفاوت از پديده را شرح دهد؛
 2 .2روابط بين هر مقوله بايد بهطور سلسله مراتبي بازنمايي شود؛
 3 .3فضاي برونداد يا استنتاج از مقولههاي توصيف بايد تركيبي از حداقل تعداد مقولههاي
متفاوتي باشد كه تنوع را در درون پديده توضيح دهد.
همانطوركه در سطرهای باال به آن اشاره شد ،تعداد مقولهها نبايد زياد باشد ،بلكه بايد حداقل
نقلقولها يا گزيدهاي از
تعداد را در برگيرد .هريك از مقولههاي توصيف را ميتوان با ارجاع به ِ
متن مصاحبهها ،توضيح داد و مستند كرد .تعداد اندك مقولههاي استخراجشده میتوانند تنوع
تجربهها يا گوناگوني فهم پديده ها را نشان دهند (محمدپور ،۱۳۹۰ ،ص.)۹۹
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نتیجهگیری:
پديدارنگاري روشي استقرايي ،استفهامي و محتوامحور است كه درصدد توصيف بازنمايي و تشريح
تنوع تجربههاي افراد دربارة جهان خودشان است .پديدارنگاري ضمن پذيرش اين فرض كه جهان
اجتماعي به اشكال چندگانه از سوي انسانها تجربه ميشود ،بر اين باور است كه اين چندگانگي
و تنوع ،محدود به يكسري صورتهاست .همچنین پديدارنگاري مانند اكثر رويههاي تحليلي،
درصدد استخراج الگو يا نظريه است ،اما الگو يا نظرية پديدارنگارانه ،معناگراتر و تجربهمحورتر یا
سوژهمحورتر است.
پديدارنگاري براي ارزيابي كيفيت يا اعتباريابي ،متكي بههمان روشهاي اعتباريابي كيفي
است که در تاریخشفاهی به آن توجه میشود و داراي چهار مشخصه رابطهايبودن ،1تجربهمندي،2
بسترمندي 3و كيفيبودن 4است .پديدارنگار با آگاهي از خود بهعنوان يك شخص بيروني ،ميخواهد
بهمطالعه موضوع يا پديده موردِعالقه خویش بپردازد .پديدارنگاران در تالش براي بيان تنوع و
گوناگوني تجربه ها هستند.
در تاریخشفاهی با افرادی که در یک واقعه شرکت داشتهاند ،مصاحبه میشود و روایت و
تجارب آنها اخذ میشود؛ لذا رویکرد روشی در تاریخشفاهی و پدیدهنگاری ،همسان است .در
تاریخشفاهی تالش مصاحبهگر بر تنوع سوژه و اُبژه (موضوعات گوناگون تاریخی) موردِعالقه است
تا با دریافت تجربهها به کشف معنای روایتهای نقلشده ،دست یابد .در این راستا تاریخشفاهی با
روش پدیدارنگاری به پژوهش تجربه انسانها از يك پديده واحد از میان اُبژهها و تنوع سوژهها،
دست مییابد .در جدول مؤلفههای مشترک تاریخشفاهی و پدیدارنگاری ،سوژه موردِمطالعه ،نمونه
سؤال تحقيق ،روش گردآوري دادهها ،ابزارها و زمان تحلیل و رابطه بين گردآوري و تحليل دادهها
و تدوين نظریه ،دقت و تعميمپذيري آورده شده است.
جدول مؤلفههای مشترک تاریخشفاهی و پدیدارنگاری
مؤلفهها

پديدارنگاري

درك پديده از طريق مقولههاي
سوژه مور ِدمطالعه برگرفته از معناهايي كه سوژهها به
آن ميبخشند.
نمونه سؤال
تحقيق
روش گردآوري
دادهها

معاني متفاوت كيفي كه افراد از
تجربه حفظ محيط در ذهن دارند،
چه هستند؟
مصاحبه نیمهساختاریافته و متن.

تاریخشفاهی
درک ابژهها از طریق کدگذاری
روایتهای نقلشده از جانب
سوژهها.

معانی متفاوت کیفی که راویان از
تجربه مشترک خویش داشتند ،چه
هستند؟
مصاحبه نیمهساختاریافته و متن
روایت.

1. Relational.
2.Experiential
3. Contextual.
4. Qualitative.
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مؤلفهها
ابزارهاي تحليل
زمان تحليل
رابطه بين
گردآوري و
تحليل دادهها و
تدوين نظريه
كاربرد چارچوب
نظري

دقت

تعميمپذيري

پديدارنگاري

تاریخشفاهی

تفسير بخشهاي متن و كل گزارش ،تحلیل روایت و متن مصاحبهها.
برش و پيوند.
بعد از گردآوري دادهها.
هر سه مرحله جداگانه هستند،
اما تفسير شهودي ميتواند به هر
مرحله كمك كند و برخي تكرارها
امكانپذير است.

فاقد چارچوب نظري يا رويكرد
قياسي فرضيهاي است.

از طريق تقليل منظم دادهها
و كنترلهاي خارجي درصدد
دستيابي به روايت است و محقق
دوم مقولههاي استخراجشده توسط
محقق اول را بازبيني ميكند.
محدود به جمعيتهاي مشابه.

بعد از کدگذاری روایتها و
مقولهبندی.

هر سه مرحله جداگانه هستند،
اما تفسير شهودي ميتواند به هر
مرحله كمك كند و برخي تكرارها
امكانپذير است.

فاقد چارچوب نظري يا رويكرد
قياسي فرضيهاي است.

از طریق کدگذاری روایتها،
مقولهبندی و سطحبندی روایی
میشود و محقق دوم مقولههاي
استخراجشده توسط محقق اول را
بازبيني ميكند.
مشارکتکنندگان در تحوالت
همسان.
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