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 پژوهش روايت ها
گفت وگو با دکتر رضا ساکی

 انتشار کتاب »روایت پژوهی در حرفة 
معلمی« اثر دکتر رضاســاکی، بهانه ای 
فراهم آورد تــا طی گفت وگویی صمیمی، 
دربارة چگونگــی و چرایــی و کاربرد این 
روش پژوهشی معلم محور از ایشان پرسش 
کنیم. غالبًا تجربه ها و تألیفات ایشــان در 
بحث تربیت معلــم و معلــم پژوهنده، بر 
است.  شناخته شده  آموزش وپرورش  اهالی 
نظریه ها  اصــول،  اقدام پژوهی،  کتاب های 
و چارچــوب عمل، سوادپژوهشــی معلم، 
درس پژوهی )مبانی، اصول و روش اجرا( از 
جمله تألیفات دکتر ساکی در ارتباط با این 

موضوع هستند.

 جنابدکتــر،بابحثمعلم
پژوهندهآغازمیکنیم.اصواًلدیدگاه

شمادربارةاینمفهومچیست؟
ما می دانیم که معلمي حرفه ای پویاست 
با پیچیدگي هایی بی بدیل و مختص خود 
كه طي آن معلمان باید به عنوان كارگزاراني 
فكور، نقشة آموزش وپرورش را براي ساختن 
انسان آرماني، در تعامل با عناصري متعدد و 
به شکلی هنرمندانه، به مرحلة اجرا درآورند. 
در این فرایند، معلمــان همواره در کالس 
درس با شرایطي نوپدید روبه رو هستند كه با 
دانش موجود آن ها و اتكاي صرف به دانش 
دیگران، قابل تبیین و پاسخگویی نیست. 
در این موقعیت، معلم باید به ســازوكاري 
مؤثر براي دســتیابي به دانشــي جدید و 
البتــه عملی و بومي- براي عمل مؤثر و در 
شــرایط پیچیدة تدریس- متصل باشد. در 
بستر چنین مفهومی است كه رویكرد معلم 
پژوهنده زاده شده و پرورش یافته است. به 
این ترتیــب، موقعیت های تدریس به مثابة 

فعالیت هایی عادی و روزمره تلقی نمی شوند 
که بتوان با دستورالعمل هایی تجویزی مسیر 
آن را هدایت کــرد. در اینجا عمل فکورانه 
مورد انتظار است. این شکل از عمل، کانون 

رویکرد معلم پژوهنده است.

 آقایدکتر!بفرماییدانگیزة
شماازتألیفاینکتابچیست؟

می تــوان گفــت انگیزة اصلــی نگارش 
این کتــاب، جلــب توجــه عالقه مندان 
آموزش وپرورش به وجود ظرفیتی جدید و 
البته کم نظیر برای رشــد حرفه ای معلمان 
و دانشجو معلمان است. همچنین، برگرفته 
از نیاز بارز معلمان و دانشــجو معلمان، به 
وجود منبعی ســاده و کاربردی برای تهیة 
گزارش های حرفه ای از تجربه های زیسته در 
حرفة معلمی، تالش من بر این بوده که در 
اینجا بتوانم روایتی به  نسبت نو از موضوع 
ارائه کنم تا ضمن ســادگی فهــم، بتواند 
پاسخگوی همة سؤاالت مطرح شده در این 

زمینه نیز باشد.

 حالجایــگاهروایتپژوهی
کجاست؟ پژوهنده معلم رویکرد در
رویکرد این کجای در روایتپژوهی
قرارمیگیرد؟وتفاوتشبااقدامپژوهی

ودرسپژوهیچیست؟
با آن بســتر مفهومی که مطــرح کردم، 
معلم برای آنکه بتواند معلم خوبی باشــد 
و وظایفش را به درســتی انجام بدهد، باید 
دائمًا بتواند دانش خود را توسعه دهد و بروز 
نماید. معلم پژوهنده تضمینی است برای 
تحقق موقعیت مطلوب معلم به عنوان یک 
یادگیرندة مادام العمــر. معلم بیش از آنکه 

یاد می دهد، باید یاد بگیرد. معلم پژوهنده 
چتری فراگیــر برای پوشــش روش های 
پژوهشی معلم محور است. همة روش های 
پژوهشــی معلم محور در پی رشد و توسعة 
حرفه ای معلمان هســتند و البته هر کدام 
اهــداف اختصاصی خود را نیــز دارند. در 
اقدام پژوهی، هدف اصلی ما افزایش دانش 
برای حل مشکالت دانش آموزان است. در 
درس  پژوهی دانش عملی و بومی تدریسمان 
را بهبود می بخشیم. و در روایت پژوهی در 
پی به اشــتراک گذاری تجربه های زیســتة 
معلمی و بهره گیــری از آن در زمینه های 
گوناگون حرفة خود هستیم. از این منظر، 
اقدام پژوهی و درس پژوهی هم می توانند در 
قالب روایت پژوهی جای گیرند و اســتفاده 

شوند.

لطفــًادربــارةماهیــت  
روایتپژوهیدرحرفةمعلمیبیشتر

توضیحدهید!
برای درک روایت پژوهی، ابتدا باید درک 
کنیم که روایت ها در زندگی ما چه نقشی 
دارند؟ این واقعیتی آشکار است که روایت ها 
سرتاســر زندگی ما را فرا گرفته اند و ما در 
فضایی کاماًل روایتــی تنفس می کنیم! ما 
اغلب اوقات خود را در حال گفتن، شنیدن، 
خواندن، دیدن و فکرکردن دربارة روایت ها 
ســپری می کنیم، به گونه ای که ســخت 
می توان برشی از زندگی افراد را شاهد بود 
که فارغ از این فضا باشــد. روایت ها ممکن 
اســت واقعی یا افسانه باشند، اما در هر دو 
حالت بر زندگی ما تأثیر می گذارند. ما با تکیه 
بر روایت ها زندگی خود را معنا می بخشیم، 
آن را می سازیم و ارتقا می دهیم. همچنین، 

گفت وگو

دکتر رضا ســاکی، متولد ۱۳۴۱، خدمت معلمی خود را پس از فارغ التحصیلی از 
دانش ســرای مقدماتی از روستاهای شهرستان دورود در اســتان لرستان آغاز كرد. 
تحصیالت دانشــگاهي اش را نیز در دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تربیت معلم 
)خوارزمی( در رشــتة مدیریت آموزشی به پایان رساند. خدمت در سازمان پژوهش و 
برنامه   ریزی آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش، معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، از جمله سوابق شغلی 
و اجرایی ایشان هستند. در کارنامة علمی ایشان، عالوه بر تدریس، تألیف بیش از 4۰ 
مقاله، ۱۰ کتاب، راهنمایی و مشــاورة بیش از ۷۰ رسالة دکترا و کارشناسی ارشد نیز 
به چشم می خورد. او در دوران خدمت خود سه بار به عنوان پژوهشگر برگزیدة ملی در 
ســطح آموزش و پرورش انتخاب شده است. در آثار و دغدغه های علمی وی بیش از 
هر چیز موضوع معلم پژوهنده پر رنگ است. ایشان در سه روش پژوهشی معلم محور 

)درس پژوهی، اقدام پژوهی و روایت پژوهی( آثاری دارد.
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روایت ها در فرایند تعامالت انسانی بازسازی 
و بازگویی می شوند و از این طریق توسعه 
می یابند. چنین است که در این قالب ادبی، 
ظرفیتی بی نظیر برای اشــاعه و کاربست 
تجربه های ارزشمند انسان ها نهفته است. 
روایت فرصت فراهم می کند تا تجربه های 
انسانی در ساختار داستان به شکلی ساده، 
جذاب و آموزنده، آماده و نقل شــوند و در 

اختیار دیگران قرار گیرند.
در این میان، حرفــة معلمی نیز از این 
سرمایة ارزشمند بشری بی نصیب نمانده 
اســت. تاریخ بشر سرشــار از تجربه ها و 
خاطرات شنیدنی و ماندگار معلمان است. 
معلمان تقریبًا به طور مستقیم و غیرمستقیم 
با همة آحاد جامعه در ارتباط اند. به همین 
دلیل نیز بخــش بزرگــی از روایت های 
جــاری در فرهنگ هــا از طریــق همین 
ارتباط وســیع معلمان با دانش آموزان، با 
همکاران و با دیگر افراد مرتبط با مدرسه 
نظیر اولیا، ســاخته و پرداخته می شــود. 
تجربه هایــی که روایت آن هــا، هم برای 
خود معلمان و هم برای دانشجو معلمان 
و دیگران آموزنده و ارزشــمند است. بیان 
روایت های معلمی به خود معلمان محدود 
نمی شود. دانش آموزان، اولیا و دیگر کسانی 
که با معلمــان مرتبط بوده انــد، همه به  
فراخور، راوی روایت های معلمی هستند؛ 
روایت هایی که نظام تربیتی را تحت تأثیر 

جدی خود قرار می دهند.
پیداست، تالش برای بهره گیری از چنین 
گنجینه ای ارزشــمند از دانش حرفه ای، 
با فرایند مدیریت دانش در آشکارســازی 
دانش نهفتة حرفــة معلمی به عنوان یک 
ســرمایة گرانبهای ملی منطبق اســت. 
روایت پژوهی به اجرای این رســالت مهم 
مأمور است. روایت پژوهی، پژوهش دربارة 
روایت هاســت. روایت پژوهــی به عنــوان 
شاخه ای ادبی از گروه پژوهش های کیفی، 
در پی رمزگشــایی و کسب معنی از زبان 

تجربه های آموزندة معلمی است.

 میتوانیــمبگوییمکانون
روایتتجربةزیستهمعلماناست؟

دقیقاً! روایت ها داربســت های فرهنگی 
و ابزار تفکر معلمان ما تلقی می شــوند و 
می توانند برای توسعة حرفه ای به کار گرفته 
شوند. محور روایت های معلمی بیش از هر 

چیز بر حفظ و انتشــار و مبادلة تجربه ها 
استوار بوده است، در حالی که باید کارکرد 
اصلی آن ها را ایجاد فرصت برای پژوهش و 

بازاندیشی در تجربه ها دانست.
به طــور  معلمــان  حرفــه ای  رشــد 
جدایی ناپذیری با بازاندیشــی تجربه های 
شغلی آن ها پیوند خورده است. آن ها درگیر 
دایره ای گسترده و بی پایان از تجربه های 
خویش و دیگر همکاران در کالس درس 
و محیط آموزشی هســتند. تجربه هایی 
که همة راز و رمزهــای معلمی را همراه 
خود دارد. چالش ها، مســائل، موفقیت ها، 
شکست ها، روش ها و رویکردهای معلمی 
در عمل، همه در تجربه های معلمان بازتاب 
یافته اند. اینگونه است که تجربه های معلمی 
را باید به مثابة گنجینه ای ارزشمند برای 
رشد و یادگیری دانست و بر بهره گیری از 

آن ها اهتمام داشت.

 روشروایــتنگـــاریو
روایتپژوهیچگونهاست؟

قبل از روایت پژوهی مرحلة روایت نگاری 
است که معلم را به نوشتن و مستند سازی 
تجربه هایش تشویق کنیم. به طور کلی، سه 
نوع اصلــی روایت نگاری در حرفة معلمی 

مطرح است:
1. شــما به عنوان روایتگر، داستانی را از 
زندگی شــخصی و حرفــه ای خود بازگو 
می کنید: در اینجا راوی اول شخص، خود 
معمواًل شخصیت یا قهرمان اصلی داستان 
اســت یا در میدان اصلــی تجربه حضور 
مستقیم داشته است. هر معلمی می تواند 
برای مستند کردن تجربه های شغلی خود 
و به اشتراک گذاری آن ها، به تدوین و ارائة 
روایت های شغلی خویش بپردازد. این شکل 
از روایت نگاری به »خودزیست نگاری« هم 
معروف است. نمونة این روایتگری، کتابی 
است با عنوان »جمعه ها، زندگینامة دکتر 
علی اکبر سیف« که خود این استاد برجستة 
روان شناسی تربیتی آن را نگاشته و منتشر 

کرده است. این روایت، زندگی حرفه ای این 
اســتاد را از آموزگاری مدرسة روستایی تا 

استادی دانشگاه به تصویر می کشد.
2. شــما به عنوان روایتگر، داســتانی را 
از زندگی شــخصی و حرفــه ای دیگری 
یا دیگــران روایت می کنیــد: معمواًل در 
اینجا شــما درون داستان حضور ندارید و 
به عنوان یک عنصــر بیرونی ایفای نقش 
می کنید. تهیة ایــن روایت ها در عمل با 
مشــاهده های طوالنی در میدان تجربه، 
انجام مصاحبه های عمیق و گســترده با 
مشــارکت کنندگان اصلی یا افراد مطلع 
از آن ها و همچنین بررســی شــواهد و 
مستندات مرتبط صورت می پذیرد. نمونة 
این شکل از روایت نگاری، کتاب سرزمین 
خارج از نقشه )خاطرات عجیب یک معلم( 

است که اخیراً منتشر شده است.
 3. معلمان و دانشــجو معلمان به طور 
حرفه ای روایت می کنند: گرچه می توان 
این نوع از روایت ها را نیز به شــکلی در 
میان دو نوع ذکر شدة قبلی تعریف کرد، 
اما می توان به ارائة دقیق تری از آن نیز 
پرداخت. در این طبقه، انواع روایت های 
در  حضــور  تجربــة  از  دانش آمــوزان 
کالس ها و درس هــای گوناگون، روایت 
دانشــجومعلمان از آنچه در جلســات 
کارورزی و حضور در مدرســه بر آن ها 
گذشته است و روایت معلمان و دانشجو 
معلمــان از تجربه های معلمان اثربخش 

ارائه می شوند.
 بعد از آنکه روایت ها نوشته شدند، اکنون 
می توانیم دربارة آن هــا پژوهش کنیم تا 

پیامشان را استخراج کنیم. 

 اگرمطلبــیپایانیدارید،
لطفًابیانفرمایید.

فقط بگویم که الزم است در نظام آموزشی 
کشــور برنامه ای منســجم برای آموزش 
روایت پژوهی و همچنین مستند ســازی 
تجربه های زیستة آموزشی پیش بینی شود. 
ناب ترین دانش تعلیم وتربیت، تجربه های 
زیســتة معلمان در کالس هــای درس و 
مدرسه اســت. ارزش این خزانة ارزشمند 
را بدانیم و برای اســتفادة نظام مند از آن 
برنامه ریــزی کنیــم. این اقــدام در واقع 
فعالیتی اساسی در راستای مدیریت دانش 

بومی تعلیم و تربیت تلقی می شود.

معلم پژوهنده چتری 
فراگیر برای پوشش 
روش های پژوهشی 

معلم محور است


