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1. Phenomen.
کلیدواژه ها: 

پدیدارنگاری، تاریخ شفاهی، آموزش، یادگیری، تولید معرفت.

کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی
فائزه توکلی

چکیده:
نظر  از  که  است  کیفی  تحقیق  متأخر  روش های  از  یکی  پدیدارنگاری 
»شفاف«  معنای  به  فینمیون1  یونانی  واژه  از  برگرفته  ریشه شناختی 
توصیف،  درصدد  و  است  تصویر  یا  ترسیم  به معنای  واژه  این  است. 
در  است.  خودشان  جهان  درباره  افراد  تجربه های  تشریح  و  بازنمایی 
به روش  آنان،  زندگی  و  مردم  یادگیری  و  درک  چگونگی  روش،  این 
انجام مصاحبه دریافت می شود. در روش پدیدارنگاری اشکال گوناگون 
یا موضوع نشان داده  تفاوت تجربه افراد از یک پدیده  انسان ها و  فهم 
می شود. سه محور تحقیق پدیدارنگاری عبارت است از: رابطه فرایند 
یادگیری در درون حوزه های  یادگیری، مطالعه  یادگیری و برون داد 
محتوایی خاص، تولید معرفت و اینکه چگونه مردم ابعاد مختلف واقعیت 
را دریافت می کنند. در روش پدیدارنگاری هدف محقق آن است که نشان 
می بخشند،  آن   به  که  معنایی  برحسب  را  معین  پدیده  یک  انسان ها  دهد 
بر  تمرکز  روش،  این  در  بنابراین  می کنند.  تفسیر  و  کرده  معنادار 
این  در  آن.  مطالعه  صرفًا  نه  است،  پدیده  معنای  و  تجربه  نشان دادن 
تاریخ شفاهی  نظری  مبانی  مؤلفه های  ارائه  با  تا  است  شده  تالش  مقاله 
یادگیری  آموزش،  به  دستیابی  چگونگی  به  پدیدارنگاری،  رویکرد  با 
و تولید معرفت در این حوزه، در سطح عمیق تری از معنای پدیده های 

روایی– تاریخی پرداخت.
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مقدمه: 
بسیاري از ابعاد وجودي و جنبه هاي متعدد زندگي انسان ها با ابزارهاي کمي و با بهره گیری از دانش 
تجربي، قابلِ شناسایي و اندازه گیري نیست. پارادایم کیفی1 پاسخ این جنبه هاي ناپیداست. هدف 
اصلي در تاریخ شفاهي، رساندن صداي راویاني است که در متن وقایع تاریخی بوده و به صورت 
تأثیرگذار در جامعه شرکت داشته اند. لذا گروه هاي مختلف مردم مي توانند در این مطالعات شرکت 
جویند و قرائت هاي متعدد از یک واقعیت را بیان کنند. روش هاي تحقیق کیفي این امکان را فراهم 
مي کنند تا قرائت هاي مختلفي از یک واقعیت به ظهور برسد. در هر طرح تاریخ شفاهي، افراد فعاالنه 
در تعامل هاي اجتماعي شرکت کرده و تجربیات متفاوتي پیدا مي  کنند .در این تعامالت، دیدگاه ها 
و نظرات گوناگون جمع آوري مي شود تا به حقایق دست یابند )توکلی، 1396، ص 46(. پژوهشگران 
تاریخ شفاهي در این راه، با استفاده از تحقیق کیفي، درصدد بررسي برخي واقعیات هستند. مبناي 
فلسفي تحقیق کیفي، »انسان گرایي و طبیعت گرایی« است. منظور از مبناي انسان گرایانه، توجه به 
نقش و اهمیت انسان در تحقیق هاي کیفي است. مطابق این فلسفه، انسان موجودي تفسیرگر است 
که ابتدا موقعیت را مي فهمد و سپس عمل مي کند. این موجود یگانه همچون یک اندام ونِد ساده 
)ارگانیسم(، تحتِ شرایط آزمایشگاهي قرار نمي گیرد. مطابق آموزه هاي روان شناسي اجتماعي، اگر 
نظام معاني را از انسان بگیرید، انسان، دیگر انسان نیست. انسان براساس معناهایي که مي فهمد، 
روابطي را برقرار مي کند و اگر فهم او از معاني تغییر یابد، چگونگي رفتار و تصمیم گیري وی نیز 
تغییر مي کند. مفاهیم و معاني در شکل گیري تعامالت اجتماعي نقش اساسي را برعهده دارند و 
در  کیفي  تحقیق  با روش  است.  اجتماعي  تعامالت  معناي همین  نیز درک  کیفي  مطالعه  هدف 

فائزه توکلی1

کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی

اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دکرتای  دانشجوی   .1

کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی؛ 

faezehtavakoli@yahoo.com

Qualitative paradaigm .2، پارادایم کیفی 

توسط  ابتدا  که  است  روشی  )تفسیرگرایی( 

مردم شناسان و جامعه شناسان مطرح شد و 

مبتنی بر مکتب فلسفی ساختارگرایی است. 

هم چنین روشی در علوم اجتامعی است که 

ساختارگرایی  بود.  سوسور  آن  بزرگ  منادی 

دیدگاهی است که طبق آن، مشاهده آن چنان 

فردی  ارزش های  از  فارغ  که  نیست  خالص 

باشد، بلکه تحقیق علمی باید فهم همدالنه ای 

از افراد مورِدمطالعه خود داشته باشد. این 

رویکرد، مدافع روش کیفی در تحقیق است 

)محمدپور، 1390، ص 233(.
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اجتماعي خویش  از جهان  به تجارب درون ذهني خود  افراد  تاریخ شفاهی مي خواهیم دریابیم که 
چه معناهایي مي دهند و آن را چگونه مي فهمند؟ این ویژگي، نخستین ممّیزه تحقیق کیفي است 
در  )کّمیت(،  »چند«  و  به جا  )کیفیت(  »چه«  یا  »چون«  »چرایی«،  »چیستی«،  پاسخ  یافتن  و 
مرتبه های بعدی قرار می گیرد. در تحقیق کیفي، گفتارها و رفتارها و نیز معناها و تفسیرهاي آن ها 
با »واژه«، به جاي »عدد« توصیف و بیان مي شوند. لذا آموزش و یادگیری مبانی تاریخ شفاهی جنبه 
کیفی دارد و پدیدارنگاری رویکردی است که می تواند در پیوند معنا و تجربه روایت های افراد در 

مصاحبه ها مطرح شود و سهم بسزایی در این حوزه ایفا کند.

پدیدارنگاری و مفهوم تجربه و آگاهی 
پدیدارنگاري1یکي از روش هاي متأخر کیفي است که برخي آن را نه یک روش تحقیق، بلکه بیشتر 
مجموعه اي از فرض ها در مورد انسان ، علم و چگونگي کسب معرفت در باب شیوه هایي مي پندارند 
که از طریق آن، مردم جهان زیست خود را تجربه مي کنند. پدیدارنگاري با پدیدارشناسي متفاوت 
است. هوسرل2 این  گونه توضیح داده است که روش پدیدارشناسي به ذات3 اشیاء مي پردازد. به این 
معنا که کار پدیدارشناس توضیح اشیاء یا پدیده  ها به اتکاي مشخصه ها، ذات ها و درون مایه هاي 
آن هاست. پدیدارشناسي در جست وجوي ذات   مشترک یا درک ناب پدیدار یک پدیده است، حال 
آنکه پدیدارنگاري به دنبال تنوع ها، تفاوت  ها و گوناگوني  ها در ذات،  از رویکرد سوژه هاي مورِدمطالعه 
است. پدیدارشناسي بر خود ذات تأکید دارد و فرض مي کند که پدیده ها جداي از تجربه زیسِت 
سوژه ها، خود داراي معاني و جوهره مستقل هستند و به مطالعه تجربه ذات ها از منظر افراد درگیر 

مي پردازد و وجود مستقلي براي ذات یا جوهره پدیده ها قائل نیست )محمدپور،1390، ص92(.
بداند و فرد دیگری به خاطر  امر غیراخالقی  به عنوان مثال ممکن است فردی دروغ را یک 
منافع جامعه، آن را کار بدی تلقی نکند. هریک از این افراد، تجربه ای متفاوت از پدیده دروغ گویی 
دارند. در پدیدارشناسی به دنبال ذات و معنای پدیده، به گونه ای که همه افراد آن را تجربه کرده 
اتاقی  به  را  کور  مرد  شش  که  موالناست  داستان  مشابه  پدیدارنگاری  می شود.  پرداخته  باشند، 
می فرستد و می خواهد که مشاهدات خود را بگویند و هریک از آنان با توجه به عضوی که از فیل 
لمس کرده بود، شروع به توصیف آن می کند و هر یک با ظن خویش، آن را شرح می دهد. ما تا 
این بخش داستان بسنده کردیم. پدیدارشناسان در ادامه داستان، به برداشت های متفاوت از داستان 
موالنا توجه می کنند و به درک جامع تری نائل می شوند. در پدیدارنگاری به دنبال درک های متفاوت 
از فیل، به برداشت ها و درک های مختلف و معناهایی که افراد مطرح کرده اند، پرداخته می شود، 
سپس با بازخوانی ادراک و برداشت های مختلف، به درک باالتر و جامع تری می رسند. به عبارتی 
از اجزای  پدیدارشناسی کالن نگر و پدیدارنگاری جزئی نگر است، زیرا در داستان موالنا، هریک 

1. Phenomenography.
2. Husserl.
3. Essence.
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بدن فیل مورِدنظر برای تبیین پدیدارنگاری است و موجودیت فیل در حوزه پدیدارشناسی قرار دارد.
آگاهی  و  تجربه  پایه  دو  بر  و  دیده می شود  که  است  واقعیتی  پدیدار،  و  پدیدارنگاری  اساسًا 
آن ساختار،  می توان طبق  که  است  دارای ساختار مشترکی  افراد،  تجارب  واقع  در  است.  استوار 
افراد، به  شکل های گوناگون شکل  اینکه چرا یک پدیده برای  تجارب را تحلیل و ترکیب کرد. 
می گیرد؟ ممکن است افراد پدیده را به گونه های مختلف تجربه نمایند. آگاهی افراد ناشی از پیشینه 
و زمینه هایی است که در آنان شکل گرفته است و افراد، آگاهی های متفاوتی نسبت به پدیده ها 
در  آگاهی  مفهوم  بود.  خواهد  متفاوت  دارند،  که  تجربه هایی  فراخور  به  افراد  برداشت  لذا  دارند. 
ساختاری  را  آگاهی  پدیدارنگاری  بلکه  نیست،  ناآگاهی  برابر  در  آگاهی  بین  تفاوت  پدیدارنگاری 
سیال می داند که بسته به موقعیت های مختلف، بخشی از آن آشکار گردیده و بزرگ نمایی می شود. 
این شرایط در افراد مختلف متفاوت است و برداشت های مختلفی ایجاد می نماید. در پاسخ به این 
پرسش که آگاهی چگونه شکل می گیرد، باید بیان کرد که آگاهی، رابطه بین عینیت و ذهنیت 
است و ساختاری دارد که پیدا و پنهان می شود و انبوهشی )افزوده شدنی( است، یعنی هر تجربه ای 
در طول زمان بر روی آن افزوده می شود و فرد با توجه به آگاهی های به دست آمده، به آن نگاه 
رویکردهای  با  امتحان می دهد،  و فردی که  امتحان می گیرد  معلمی که  مثال  به عنوان  می کند. 
عینی و ذهنی مواجه هستند. این آگاهی ها، مخزنی از تجربه ها را در اختیار ما قرار می دهد و لنزی 
را فراروی ما می گذارد تا پدیده ها را تجربه کنیم. پایة آگاهی، تجربه است که پدیدارنگارها به آن، 
طبقه توصیفی )مانند سلسله مراتب مزلو(1 می گویند. 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 به صورت عام است و توضیح می دهد 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 نمی کنند. به عنوان مثال ما یاد گرفته ایم که عدد هفت، جمع بین 2 و 5 
است، اما ممکن است بسیاری از افراد، آن را جمع بین 6 و 1 یا 4 و 3 بدانند؛ پس افراد مختلف، 
برداشت های متعددی دارند. دوم آنکه امکان دارد یک شخص تمام جنبه های یک پدیده را تجربه 
نکند و یک یا دو یا سه بُعد آن را تجربه نماید. سوم آنکه پدیدارشناسان می گویند درست است که 
افراد تجربه های گوناگونی از یک پدیدار را عنوان می نمایند، اما این برداشت ها نامحدود نیستند و 
تعداد محدودی دارند و می توان برداشت های محدود از یک پدیده را جمع آوری کرد. چهارم آنکه 
درست است که افراد می توانند برداشت های مختلفی از یک پدیدار داشته باشند، اما راهی برای 
دستیابی به این برداشت ها وجود دارد که آن، راه مشترک تمام روش های تفسیری است؛ یعنی 

راه زبان. در واقع آنچه که افراد می گویند، می تواند به عنوان پدیدارهای آنان در نظر گرفته شود. 

1. هرم مزلو، نظریه آبراهام مزلو نظریه پرداز 

کالسیک مدیریت، در مورد نیازهای اساسی 

انسان است. این نظریه در میان بینش های 

حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت 

مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب، از 

نظریه ای  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 

اعتقاد  به  می شود.  محسوب  بنیادین 

سلسله  مراتب  یک  از  آدمی  نیازهای  مزلو 

برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص، 

می گیرد.  قرار  نیازها  شدیدترین  تحت ِتأثیر 

می شود،  آغاز  نیازها  ارضای  که  هنگامی 

داد،  فرد رخ خواهد  انگیزش  در  که  تغییری  

بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح 

دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار 

خواهد شد )رضائیان، 1379، ص104(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B2%D9%84%D9%88
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در پدیدارنگاری یک فضای نتیجه داریم که مختص این روش است و در سایر روش های 
تفسیری وجود ندارد. در این فضا برداشت های مختلف افراد از یک پدیده، به عنوان مالک قرار 
پس  نکند.  تجربه  را  پدیده  یک  مختلف  قسمت های  تمام  کسی  است  ممکن  چون  می گیرد، 
پدیدارنگاری هریک از تجارب افراد را به عنوان بخشی از یک پازل در نظر می گیرد که می تواند در 
چینش ساختار تجربه، ما را به یک برداشت کلی تر و بهتری از پدیده برساند. به عنوان مثال در مورد 
برداشت های افراد از فیل، با چینش آن می توان به برداشت کامل تری از آن رسید. خالصه آنکه در 
پدیدارنگاری، اطالعات افراد مختلف را می گیریم، مفاهیم و طبقات توصیفی را بیرون می کشیم و 
به صورت ساختاری که ذکر شد، درمی آوریم؛ سپس آن ها را در قالب فضای نتیجه سِرهم می کنیم. 
پدیدارشناسان می گویند ما با توصیفی که ارائه می دهیم، فقط درک جامع تری را نشان می دهیم 
و ادعایی نداریم که فقط این پدیده قابل توصیف است و الغیر، بلکه می تواند برای افراد سودمند 

باشد و درک آن ها را فراگیرتر نماید )کاظمی، کارگاه پدیدارنگاری، 1389(.

خاستگاه، روش و کاربردهای پدیدارنگاری 
خاستگاه اصلي پدیدارنگاری، به روان شناسي و علوم تربیتي برمي گردد. این روش ابتدا توسط فرانس 
مارتون1، در اوایل دهة 1970م. مطرح شد. این روش در یک دهه اخیر، کاربرد عملي فزاینده ای 
داشته و وارد عرصه هاي نظري، پژوهشي و برنامه ریزي هاي آموزشی و یادگیري شده است. اساسًا 
پدیدارنگاری، یک روش تحقیق مورِداستفاده براي ترسیم شیوه هاي کیفي متفاوتي است که انسان ها 
به این وسیله ابعاد گوناگون جهان با پدیده  هاي موجود در آن را تجربه مي کنند، مفهوم بندي مي سازند، 
دریافت مي نمایند و مي فهمند )Marton, 1986, p.31(. پدیدارنگاري در پی بررسي چیستي و 

چگونگي درک و یادگیري مردم در زمینه جهاني است که در آن زندگي مي کنند. 
پژوهشي که با هدف »ارزیابی و مطالعه کارایی دانشجویانی که نسبت به دیگر یادگیرندگان 
کاراتر بودند«، به وسیله بخش علوم تربیتي و پژوهش آموزشي دانشگاه گوتنبرگ سوئد انجام شد، 
درصدد پاسخ گویي به دو سؤال بود. نخست اینکه منظور ما از یادگیرنده خوب در مقایسه با دیگران 
چیست؟ دوم، چرا این سؤال مي تواند به عنوان مسئله تلقي شود؟ مارتون براي دستیابی به پاسخ، 
ابتدا از دانشجویان خواست تا یک متن را بخوانند، سپس با انجام مصاحبه هاي فردي، از آن ها 
درخواست کرد تا تجربه خود را براي بررسي سطح فهم متن )محتوا( توضیح دهند و توانست فرایند 

مورد استفاده دانشجویان را براي اتمام عمل یادگیري )عمل یادگیري( تعیین نماید. 
تحلیل مقدماتي مصاحبه ها، به تولید تعداد محدودي از شیوه هاي درک محتواي متن منتهي 
شد و اینها در قالب مقوله هاي توصیفي، عنوان شدند که هر یک شیوه متفاوتي از درک متن را به 
تفصیل تعریف مي کرد. این مقوله ها به طور منطقي نیز با یکدیگر ارتباط داشتند و از نظم سلسله  1. Ference Marton.
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مراتبي برخوردار بودند. مارتون این مقوله هاي سلسله مراتبي را فضاي برون داد 1 نام نهاد که بیانگر 
سطح موفقیت عمل یادگیري منعکس شده در شیوه هاي متفاوت درک متن است. از این  رو، تفاوت 
کیفي در برون داد یادگیري، مقدمتًا از طریق کیفیت درک دانشجویان و به خاطر آوردن متن ارزیابي 
شد. با این  حال، تحلیل هاي بیشتر دانشجویان از فرآیند یادگیري مورِداستفاده براي فهم متن دو 
رهیافت، به طرح این سؤال کمک کرد که چرا برخي از افراد، نسبت به سایرین، یادگیری بهتري 
دارند؟ دانشجویانی که تالش کردند محتواي متن را بفهمند، با یادگیري عمیق و مقوله هاي باالتر 
برون داد یادگیري ارتباط داشتند؛ درحالي که دانشجویانی که متن را تنها در ذهن خود مي چرخاندند، 
از رهیافت سطحي استفاده کرده و در نهایت درک آن ها از متن کم عمق بود. یافته  ها نشان داد 
که بین شیوه تجربه موقعیت یادگیري یادگیرندگان و برون داد یادگیري، رابطه وجود دارد. مفهوم 
این داعیه آن است که از منظر پدیدارنگاري، یادگیري مستلزم تجربه هم زمان عمل و محتواست 

)محمدپور، 1390، ص 90(.
مارتون  سه محور یادگیری پدیدارنگارانه را چنین ذکر مي کند:

محور نخست به مطالعة محتوایي ابعاد عام تر یادگیري اختصاص دارد. این نوع مطالعه، رابطة . 1
بین فرآیند یادگیري و برون داد یادگیري را بررسي مي کند؛ 

محور دوم به مطالعه یادگیري در درون حوزه هاي محتوایي خاص ارتباط دارد؛. 2
محور سوم به طور خاص به تولید معرفت عالقه مند است، یعني اینکه مردم چطور ابعاد متفاوت . 3

 .)Marton, 1981, p. 190- 193( واقعیت را دریافت مي کنند
پدیدارنگاري روشي است تجربي که درصدد است نشان دهد که انسان ها چطور معناي یک 
پدیده را مي سازند و این معاني چگونه بین افراد متفاوت است. در این روش، معنا همچون رابطه 
شکل  گرفته بین فرد و جهان، دیده مي شود. دروني شدن رابطه به موضوعی منجر مي شود که آن را 
»رابطة دروني« مي خوانند. روابط دروني یا تجربه یک پدیده، داراي دو جزء ارجاعي2 و ساختاري3 
است. جزء  ارجاعي »چیستي4« پدیده را توضیح مي دهد؛ درحالي که جزء  ساختاري به سطح عمیق تر 

معناي پدیده اشاره دارد. جزء ساختاري خود در برگیرندۀ سه بُعد زیر است:
∗  بخش هایي که یک تجربه را مي سازند و معناي پدیده اي این بخش ها با رویکرد کلی نگری؛	
∗  سازمان دهي یا تنظیم این بخش ها در عرصة آگاهي؛	
∗  قلمرو و مرزبندي پدیده از دیگر پدیده  ها.	

تفاوت هاي معنایي در یک فرد یا دیگر افراد، بیانگر وجود تفاوت ها در این سه بعد است.

1. Qutcome Space. 
2. Referential.
3. Stuctural.
4. Whatness.
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تعیین اهداف مطالعه در پدیدارنگاری با موضوع تاریخ شفاهی
تحلیل پدیدارنگاري به مطالعه تجربه زیسته یک پدیده یا موضوع مي پردازد. بر همین اساس باید 
موضوع مطالعه نیز تجربه زیسته یا موضوعي باشد. براي مثال، تجربه »تاریخ شفاهی مبارزات زنان 
پیش از انقالب اسالمی«، مطالعه ای موردی است که می تواند تجربه یادگیري یک متن یا خوانش 
یک روایت یا تجربه یک میدان مطالعة خاص در موضوع پدیدارنگاري باشد )تاریخ شفاهی دفاع 

مقدس، 1390، ص 549(.
تنوع  است.  آنان  متنوع  تجربه های  و  زنان  نقش  بیان  طرح،  این  در  پدیدارنگاري  هدف   

پدیدارنگارانه داراي سه الگوي متفاوت بوده و در مطالعه موردی زنان به شرح زیر است:
∗ با چیز دیگر مقایسه کند. مثاًل شکل 	 را  تا چیزي  نیاز دارد  به یک نقطة مرجع  تقابل1، فرد 

مبارزات زنان می تواند به فراخور خانواده، مذهب ، سن و سال و نوع پیوندهای خانوادگی )مادر 
و همسر و خواهر و دختر( متفاوت باشد.

∗ تعمیم سازي2، تنوع در ارزش هاي یک بعد براي توضیح پدیده ضرورت دارد. براي مثال، درک 	
پیامد منفي شکنجه و ارتباط آن با اعتقادات افراد و تأثیر آن بر روح و روان زنان مبارز نسبت 

به میزان مقاومت پذیری آنان در مبارزه متفاوت و در برخي جنبه ها ثابت بود.
∗ ترکیب3، در مواردي که پدیده باید در شکل تام خود تجربه شود، موقعیت آن پدیده باید طوري 	

یا  زنان در نقش های همسر  مبارزات  را یک جا درنظر گیرد.  ابعاد آن  مطالعه گردد که همه 
دختر یا مادر خانواده، در شکل مبارزه تأثیر داشت؛ از این رو در درون ابعاد تنوع نقش ها، نوعي 

ترکیب نیز وجود دارد.
باید هدف روش مطالعه پدیدارنگاری در هر زمینه اي، به  استخراج تنوع در امتداد سه الگوي 

فوق توجه  کند. 
موضوع های  تنوع   و  داشته  تجربه اي  ماهیت  باید  پدیدارنگاري  در  مطالعه  سؤال هاي  طرح 
مورِدمطالعه را هدف قرار دهند. می توان در طرح اشاره شده به لحاظ تحقیق پدیدارنگاری، به اشکال 

زیر سؤال کرد:
درک زنان از رهبران مبارز به چه شکلی بود؟	 
تجربه زندگی مخفی برخی زنان به چه صورت بود؟	 
تجربه های زنان در زندان، به ویژه در زمینه گذران وقت و اوقات فراغت، چطور بود؟	 

الزم است در زمینه تهیه سؤال هاي پدیدارنگارانه، هم تجربه و هم تنوع  تجربه های مختلف در 
نظر گرفته شود. 

1. Contrast.
2. Generalization.
3. Fusion.
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روش  هاي گردآوري و تحلیل داده ها
است.  نیمه ساخت یافته  مصاحبه هاي  داده ها،  گردآوري  عمده  روش  پدیدارنگاری،  روش  در 
مصاحبه هاي نیمه ساخت یافته به این دلیل مناسب هستند که نه مانند مصاحبه هاي ساخت یافته 
دست وپاي محقق را در تولید اطالعات مي بندند و نه مانند مصاحبه هاي عمیق، اطالعات بسیار 
وسیع و گاه غیر ضروري فراهم مي سازند. این نوع مصاحبه ها، نزدیکي و فاصله هم زمان و مناسب 

را با فضاي ذهني سوژه ها، ممکن می سازند.
شیوه نمونه گیري پدیدارنگارانه مانند همة روش هاي کیفي، از نوع هدفمند بوده و راهبردهاي 
از  استفاده  داده ها،  گردآوري  خالل  در  مناسب  مفهومي  ابزارهاي  از  یکي  است.  چندگانه  آن، 
نمونه گیري  است.  پاسخ ها  در  تنوع  موجود  یا  مفاهیم حساس  یافتن  براي  نظری«  »نمونه گیری 
به دنبال به دنبال آن دسته از مفاهیم و معاني است که براي پاسخگو مهم بوده و مي توان به عنوان 

سرنخ هاي عمده از آن ها استفاده کرد.
بعد از گردآوري داده ها، تحلیل داده  ها آغاز مي شود. هدف از تحلیل داده ها، استخراج مفاهیم 
درک  بیانگر  توصیف  مقوله هاي  موسوم اند.  توصیف  مقوله هاي  به  که  است  مقوله هایي  و سپس 

سوژه ها از پدیده موردِ مطالعه هستند.
مقوله  هاي توصیف داراي یک سري مشخصه هاي کلي هستند که معناي محوري مفاهیم، 
براي تشریح،  را  بازنمایي کرده و برخي شیوه هاي کیفي متفاوت  را در معنا  تفاوت ها  تشابه ها و 

تحلیل و فهم پدیده ها بیان مي دارند. مقوله هاي توصیف داراي چهار مشخصه هستند:
مقوله هاي رابطه اي، با روابط نیت مند یا روابط سوژه/ ابژه موجود در مفاهیم سروکار دارند؛. 1
 مقوله  هاي تجربه اي، بر تجربه هاي مشارکت کنندگان در مطالعه استوار هستند؛. 2
مقوله هاي محتوامحور، بر معناي پدیده های مورِدمطالعه تمرکز دارند؛. 3
مقوله هاي کیفي، پدیده را توضیح مي دهند.. 4

رویه هاي عملي تحلیل پدیدارنگاری
تحلیل پدیدارنگاری از شیوۀ عمومي مرحله بندي تحلیلي داده هاي کیفي پیروي مي کند و این 	 

روش با طرح مسئله آغاز شده و بعد از سازمان دهي و مقوله  بندي داده ها به استنتاج نهائي 
ختم مي شود؛

این روش مانند دیگر رویه ها، مبتني بر تلخیص، تقلیل و کدبندي داده ها است؛ لذا از منطق 	 
کلي تحلیل تماتیک استفاده مي کند؛

مدل ها 	  قالب  در  آن  بازنمایي  و  تجربه مند  معناي  استنباط  و  استخراج  به دنبال  پدیدارنگاري 
و الگوهاي صوري است. هدف پدیدارنگاري استخراج ماهیت یا ذات  مشترک بین تجربه ها 
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نیست، بلکه برعکس، به دنبال تنوع  معنایي یا ذات  متنوع در بین افراد است؛
از منظر این روش، گرچه انسان ها درک و فهم  چندگانه  اي از پدیده ها دارند یا به عبارت دیگر 	 

تجربه هاي آن ها دربارۀ جهان شان گوناگون است، اما در نهایت این تنوع معدود است و به 
برخي از انواع آن ختم مي شود؛

هدف تحلیل پدیدارنگاری عمدتًا توصیف تفهیم دیگران و دسته بندي آن ها در قالب نظم هاي 	 
مقوله اي سلسله مراتبي است. از این رو، این شیوه چندان با درک روابط یا تبیین هاي تفسیري 

سروکار ندارد؛
این نوع تحلیل بر تولید نوع خاصي از مقوله ها تکیه دارد که آن ها را »مقوله هاي توصیف1« 	 

مي نامند. 
براي انجام یک کار پدیدارنگاری، باید مراحل زیر مِدنظر قرار گیرد:

استقراي  نظیر  متن کاوي  ابزارهاي  با  توصیف  سه گانه  مقوله هاي  بایستی  تحلیل،  فرآیند  در 
تحلیلی )نتیجه گیری از نمونه های جزئی و دستیابی به تحلیل های جدید( یا تحلیل موضوعي از 
متن مصاحبه ها یا داده ها استخراج شوند. مقوله هاي مذکور خالصه اي از توصیف را براي خواننده 
به شکل صوري فراهم مي سازند. هر یک از این مقوله  ها خود برگفته و انتزاع شده از مفاهیمي است 
براساس معناهاي  به آن ها رسیده است. مقوله  هاي توصیف  که محقق در جریان تحلیل داده ها 
اجزاي مقوله اي هستند  برخي  داراي  انتزاع مي شوند. مقوله هاي توصیف  برخي مفاهیم  مشترک 
که به آن ها افق هاي دروني و افق هاي بیروني گفته مي شود. این اجزاء دو بعد ارجاعي )چه چیز( 
و ساختاري )چگونگي( را دربر مي گیرند. ابعاد ارجاعي به معناي عام، به پدیده یا چیستي اشکال 
بخش هاي  و  پدیده  آن  در  که  مي شود  گفته  به شیوه اي  نیز  ساختاري  ابعاد  دارد.  داللت  مفهوم 
تشکیل دهنده آن محدود شده و به شکل افق هاي دروني2و افق  هاي بیروني3 پدیده با هم ارتباط 
پیدا مي کنند. افق درونی عبارت است از اینکه چگونه بخش هاي یک پدیده درک شده و به همدیگر 

ارتباط پیدا مي کنند. افق بیروني نیز به مرز پدیده از بستر خود گفته مي شود.
مارتون و بوت بر این باورند که مقوله هاي توصیف باید سه شرط زیر را برآورده سازند:

هر مقوله باید یک جزء متفاوت از پدیده را شرح دهد؛. 1
 روابط بین هر مقوله باید به طور سلسله مراتبي بازنمایي شود؛. 2
مقوله هاي . 3 تعداد  حداقل  از  ترکیبي  باید  توصیف  مقوله هاي  از  استنتاج  یا  برون داد    فضاي 

متفاوتي باشد که تنوع را در درون پدیده توضیح دهد.
همان طور که در سطرهای باال به آن اشاره شد، تعداد مقوله ها نباید زیاد باشد، بلکه باید حداقل 
تعداد را در برگیرد. هریک از مقوله هاي توصیف را مي توان با ارجاع به نقلِ قول ها یا گزیده اي از 
تنوع   می توانند  استخراج شده  مقوله  هاي  اندک  تعداد  کرد.  مستند  و  داد  توضیح  مصاحبه ها،  متن 

تجربه ها یا گوناگوني  فهم  پدیده ها را نشان دهند ) محمد پور، 1390، ص 99(.

1. Categories of Description.
2. Internal Horizons.
3.External Horzons.
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نتیجه گیری: 
پدیدارنگاري روشي استقرایي، استفهامي و محتوامحور است که درصدد توصیف بازنمایي و تشریح 
تنوع تجربه هاي افراد دربارۀ جهان خودشان است. پدیدارنگاري ضمن پذیرش این فرض که جهان 
اجتماعي به اشکال چندگانه از سوي انسان ها تجربه مي شود، بر این باور است که این چندگانگي 
اکثر رویه هاي تحلیلي،  تنوع، محدود به یک سري صورت هاست. هم چنین پدیدارنگاري مانند  و 
درصدد استخراج الگو یا نظریه است، اما الگو یا نظریة پدیدارنگارانه، معناگراتر و تجربه محورتر یا 

سوژه محورتر است.
کیفي  اعتباریابي  به همان روش هاي  متکي  اعتباریابي،  یا  کیفیت  ارزیابي  براي  پدیدارنگاري 
است که در تاریخ شفاهی به آن توجه می شود و داراي چهار مشخصه رابطه اي بودن1، تجربه مندي2، 
بسترمندي3 و کیفي بودن4 است. پدیدارنگار با آگاهي از خود به عنوان یک شخص بیروني، مي خواهد 
به مطالعه موضوع یا پدیده مورِدعالقه خویش بپردازد. پدیدارنگاران در تالش براي بیان تنوع  و 

گوناگوني  تجربه ها هستند.
و  روایت  و  می شود  مصاحبه  داشته اند،  واقعه شرکت  در یک  که  افرادی  با  تاریخ شفاهی  در 
پدیده نگاری، همسان است. در  و  تاریخ شفاهی  لذا رویکرد روشی در  اخذ می شود؛  تجارب آن ها 
تاریخ شفاهی تالش مصاحبه گر بر تنوع سوژه و اُبژه )موضوعات گوناگون تاریخی( مورِدعالقه است 
تا با دریافت تجربه ها به کشف معنای روایت های نقل شده، دست یابد. در این راستا تاریخ شفاهی با 
روش پدیدارنگاری به پژوهش تجربه  انسان ها از یک پدیده واحد از میان اُبژه ها و تنوع سوژه ها، 
دست می یابد. در جدول مؤلفه های مشترک تاریخ شفاهی و پدیدارنگاری، سوژه مورِدمطالعه، نمونه 
سؤال تحقیق، روش گردآوري داده ها، ابزارها و زمان تحلیل و رابطه بین گردآوري و تحلیل داده ها 

و تدوین نظریه، دقت و تعمیم پذیري آورده شده است.

جدول مؤلفه های مشترک تاریخ شفاهی و پدیدارنگاری

تاریخ شفاهىپدیدارنگاريمؤلفه ها

سوژه مورِدمطالعه
درك پديده از طريق مقوله هاي 

برگرفته از معناهايي كه سوژه ها به 
آن مي بخشند.

درك ابژه ها از طريق كدگذاری 
روايت های نقل شده از جانب 

سوژه ها.

نمونه سؤال 
تحقیق

معاني متفاوت كیفي كه افراد از 
تجربه حفظ محیط در ذهن دارند، 

چه هستند؟

معانی متفاوت كیفی كه راويان از 
تجربه مشترك خويش داشتند، چه 

هستند؟
روش گردآوري 

داده ها
مصاحبه نیمه ساختار يافته و متن مصاحبه نیمه ساختاريافته و متن.

روايت.

1. Relational.
2.Experiential 
3. Contextual.
4. Qualitative.
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تاریخ شفاهىپدیدارنگاريمؤلفه ها

ابزارهاي تحلیل
تفسیر بخش هاي متن و كل گزارش، 

برش و پیوند.
تحلیل روايت و متن مصاحبه ها.

زمان تحلیل
بعد از كدگذاری روايت ها و بعد از گردآوري داده  ها.

مقوله بندی.

رابطه بین 
گردآوري و 

تحلیل داده ها و 
تدوين نظريه

هر سه مرحله جداگانه هستند، 
اما تفسیر شهودي مي تواند به هر 

مرحله كمك كند و برخي تكرارها 
امكان پذير است.

هر سه مرحله جداگانه هستند، 
اما تفسیر شهودي مي تواند به هر 

مرحله كمك كند و برخي تكرارها 
امكان پذير است.

كاربرد چارچوب 
نظري

فاقد چارچوب نظري يا رويكرد 
قیاسي فرضیه اي است.

فاقد چارچوب نظري يا رويكرد 
قیاسي فرضیه اي است.

دقت

از طريق تقلیل منظم داده ها 
و كنترل هاي خارجي درصدد 

دست يابي به روايت است و محقق 
دوم مقوله هاي استخراج شده توسط 

محقق اول را بازبیني مي كند.

از طريق كدگذاری روايت ها، 
مقوله بندی و سطح بندی روايی 

می شود و محقق دوم مقوله هاي 
استخراج شده توسط محقق اول را 

بازبیني مي كند.

تعمیم پذيري
مشاركت كنندگان در تحوالت محدود به جمعیت هاي مشابه.

همسان.
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