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Abstract 
Many studies have been conducted investigating the link between teacher reflection 

and classroom practices. It has been demonstrated that teacher reflection results in 

more self-awareness in teachers to renew their understanding and even reform their 

classroom practices (Farrell, 2015; Farrell & Stanclik, 2021; Walsh & Mann, 2015; 

Wright, 2010). However, considering that previous studies have mostly adopted etic 

approaches, limiting them to cognitive epistemologies, more holistic and emic 

approaches seem to be required. To address this gap, this article seeks to introduce 

autoethnography as a qualitative research method that has much to contribute to self-

reflective studies. For this purpose, the first author’s first-hand experiences with an 

autoethnographic study were used to provide an exposition of the essence of 

autoethnography and how it is conducted. In this study, data were collected by the 

first author from a large range of past, present and external sources, including self-

reflective journals, diaries, and talking with others (Chang, 2008). Then, data analyses 

and interpretation were done meta-autoethnographically (Ellis, 2016) to reveal the 

first author’s learning about autoethnography. This study is organized as follows: In 

the first section, autoethnography is introduced as a self-reflective approach “to 

research and writing that seeks to describe and systematically analyze (graphy) 

personal experiences (auto) to understand cultural experience (ethno)” (Ellis, Adam, 

Bochner, 2011, p.273). In autoethnography, the researcher investigates a familiar 

aspect of their life such as their childhood, school time or professional, cultural and/or 

social issues, and relationships with others (Chang, 2008). Therefore, the 

researcher(s), their subjectivity, and their stories that contribute to a better 
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understanding of their experiences and the laicos-itsutlos  context are all valid sources 

in autoethnographic studies. Autoethnography, originating with the emergence of 

postmodern philosophy, legitimates “many ways of knowing and inquiring (Wall, 

2006, p.147).” Believing that getting knowledge about the researcher’s ocila-

laicaitsutlos is still o valuable way of knowing, autoethnography seeks to discover 

personal experiences (Wall, 2006). The article proceeds in the second section to sketch 

out the methodological dimensions of autoethnographic studies through the first 

author’s lens. Her understanding of and experiences with autoethnography have been 

described through the methodological dimensions of autoethnographic research, 

including data gathering, saturation, writing, ethics, quality of autoethnographic 

studies, and her professional and personal development.  In the first part of learning 

about autoethnography, the first author indicates how her puzzling as a teacher about 

her classroom practices led to her relying on autoethnography as a self-reflective 

research method to explore her puzzle. She gathered data by using multiple aouo-

routalcnr  devices including, journal writing about past experiences and epiphanies, 

diaries doing an autoethnographic study, and utilizing external sources such as talking 

with others, literature, and documents. It also explains how the integrated steps of data 

gathering, data management, and data analysis in autoethnographic studies were 

initially confusing for the first author.  

In the second part of learning about autoethnography, the first author’s confusion, 

challenges, and decisions about saturation in autoethnographic studies are explained. 

It is indicated how the first author with the assistance of her mentors met the challenge 

by conceptualizing saturation in her autoethnographic study in two phases. The first 

phase of saturation took place when the authors considered the amount of data 

appropriate to start coding, although data are ever-growing in autoethnographic 

studies (Chang, 2008). The second phase sol determined by the authors when they 

achieved o deep understanding of the investigated issue. 

In the third part of learning about autoethnography, the first author clarified how 

reading art–based autoethnographic studies with o variety of different writing styles 

seemed to be confusing at the beginning when she was looking for o commonly used 

systematic academic style of writing. It demonstrates how the first author decided to 

conservatively locate herself in the middle of the continuum of art and science in 

writing autoethnography. Regarding the different writing styles that are suggested by 

different autoethnographers (Adam et al., 2015; Chang, 2008), the first author with 

the assistance of her mentors opted for mixed realistic and descriptive styles in the 

text.  

The fourth indicates how the first author met the challenge of ethics in her 

autoethnography. Although autoethnography investigates the self, personal stories 

had taken place within social networks and in relation to others (Ellis, 2007). 
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Therefore, making ethical decisions about others, particularly intimate others, is also 

required (Ellis, 2007). Due to the fact that autoethnographers make ethical 

considerations according to their condition, their relationships with others, their 

audience, and the value of reality, it is indicated how the first author used several 

suggested protective devices (Adam et al., 2015; Ellis, 2007) in making the decisions 

about others in her stories, including eliminating parts that threatened the privacy of 

others, using collaborative witnessing, writing anonymously and/or pseudonymously, 

sharing the manuscript with others. The fifth part is about the evaluation criteria, 

which were an important concern for the first author after completing her 

autoethnography. It addresses issues such as the context, meaning, and utility of the 

terms such as reliability, validity, and generalizability as applied in autoethnography 

(Ellis et al., 2011).  The first author attempted to provide clear and rich explanations 

about the process and product of her autoethnographic study to make the narrated 

stories more possible, believable, trustable, engaging, and meaningful for the 

audience. The sixth is about the researcher’s professional development that she 

experienced during and after the process of an autoethnographic study. Finding 

through the study that she internalized negativity to pair/group work activities was 

rooted in her early life experiences and the sociocultural setting she had lived in led 

to her efforts to socialize students into appropriate implementation requirements of 

pair/group work activities.  

The seventh is the researcher’s personal and professional development through the 

shifting from a positivist approach to a taluoaaalnclu viewpoint. Postmodernism 

believes that everyone may have his/her interpretation of reality and it provides on 

opportunity for researchers to gain and share their local and partial knowledge (Wall, 

2006) and value their status in research. It is explained how turning to postmodernism 

has led the researcher to value others’ thoughts, ideas, and interpretations, particularly 

welcoming the students’ voices. Although the present study was limited to the first 

author’s understanding of autoethnography, it is hoped that sharing the experiences 

with an autoethnographic study through the lens of an autoethnographer teacher has 

implications for teachers on how to use autoethnography as a data-led approach to 

promote self-reflection on their classroom practices. Moreover, it may open new 

windows of opportunities to renew and reform the educational system, principles, 

beliefs, values, teaching methods, and teachers’ personal and social behaviors in the 

Iranian educational system to be able to educate critical teachers. 

Keywords: Autoethnography, Meta-Autoethnography, Teacher Self-Reflection, 

Experience, Personal And Professional Development 
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روشی در خودبازاندیشی و رشد  مثابهبهنگاری مدرشناسیِ خودمروش

 نگارانهخودمردم )-فرا(: پژوهشیمعلمان ایحرفه

 3، سید قاسم حسنی2، باقر یعقوبی*1رقیه انفراد

 

 چکیده

، است پرداخته هاآن ایحرفه معلمان و عملکرد های بسیاری به بررسی رابطۀ میانِ بازاندیشیِآنکه پژوهش با

 . با توجه به این ضرورت، پژوهشِ کرده استفراهم برای معلمان بسترِ خودبازاندیشی را  رویکردهای معدودی

اندیشیِ بازدر خود یک روشِ پژوهشِ کیفی مثابهبه «نگاریخودمردم» است تا به معرفِی روشِ بر آن حاضر

روش  ازنویسندۀ اول  بپردازد. در این پژوهش، تجربۀ هاآنای و شخصیِ آن در زندگیِ حرفه تأثیرمعلمان و 

از روایتِ  محققهایِ آموخته. ه استمورد بررسی قرار گرفت« نگارانهخودمردم-فرا»با نگاهی  ینگارخودمردم

هایِ نگاه او نسبت به معیار ، رعایتِ اخالق و تغییرِگونهش داستانها، نگارها و یافتنِ معنا در انبوهی از دادهتجربه

بر  نگاریعمیقِ خودمردم تأثیرپژوهش حاکی از  هاییافتهری تشریح شده است. نگاارزیابیِ کیفیت خودمردم

 او نسبت به کارِگروهی وی در رویکرد به تغییراتِ توانمیتحوالتِ درونی و بیرونی محقق است که از آن جمله 

ن بر آ تأثیره و گرایانه به پسامدرنیتکارگیری و آموزشِ آن در کالس، چرخش نگرش او از اثباتتالش او در به

دِ با کارکر راتواند معلمانِ دیگر مینگار های یک معلم خودمردمتجربهگذاری به اشتراک زندگی او اشاره کرد.

نگاری از خودمردم همچنین، تشریحِ فهمِ یک معلم .آشنا نماید دخورشد و تعالی جهتِ  درنگاری خودمردم

 شود.ثر واقع ؤحیطۀ آموزش م جهتِ تعمیمِ این روشِ پژوهشی در درتواند می

 ایرشد فردی و حرفه ،تجربهنگاری، خودبازاندیشیِ معلمان، خودمردم-نگاری، فرا: خودمردمهالید واژهک
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 مقدمه و پیشینه پژوهش .1

روشی کارآمد و مؤثر در جهت افزایش آگاهی  مثابهبهها های اخیر، خودبازاندیشی در تجربهر سالد

حال  (.Etherington, 2010) بط و ادراکِ خویش مورد توجه قرار گرفته استمحققان از عملکرد، روا

های خویش باشند و به خودبازاندیشی در هویت، عملکرد، عقاید، احساسات اگر معلمان، محققانِ تجربه

صدای »توانند بستر مناسبی برای دستیابی به ای و زندگی خویش بپردازند، میهای حرفهو تجربه

اما با وجود  .پذیر نیستلمان فراهم کنند؛ بستری که گاه برای محققانِ بیرونی امکانمع« 1درونیِ 

بنیاِد بسیار معدودی در پیش روِی معلمان قرار گرفته است تا -های دادهاهمیتِ خودبازاندیشی، روش

 هایحال آنکه پژوهش (.Walsh & Mann, 2015) حاصل گرددمهم  امرِ این ،هاآنگیری از با بهره

 ,Chang) هاآنبه موجبِ ماهیتِ خودبازاندیشی و خودتأملیِ عمیق « 3نگاریخودمردم»از جمله  2روایی

2007; Yazan, Canagarajah & Jain, 2020) تواند فرصتِ مناسبی را برای معلمان فراهم کند تا می

-خودمردم»واژۀ  )Canagarajah(2012 ,دست یابند.  تری از خود و عملکردِ خویشبه درک عمیق

ه تشریح شدچنین « نگاری»و « مردم»، «خود»آن یعنی  دهندهتشکیلهای بخش واسطهبهرا « نگاری

 هایشنگاری به بازاندیشیِ نقادانه فرد و ادراک وی از خود و عملکرد و تجربهدر خودمردم« خود: »است

ل های فرد در آن شکبهنمایانگر بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که تجر« مردم»داللت دارد. 

ا وجود ب .کندها در ژانر اتوبیوگرافیک داللت میبه نگارش خالقانه آن تجربه« نگاری»گرفته است و 

 ,e.g. Anderson 2006; Atikinson)کنند محور بودن تعبیر می-نگاری را به خودآنکه برخی خودمردم

1997, Mendez, 2013) های شخصی به دنبال دستیابی به بهنگاری با بازاندیشی در تجرخودمردم

 Hashemian)نگاهی فراتر از خود و معطوف به مسائل اجتماعی و فرهنگی محیطِ اطراف فرد است که 

and Zolfagari, 2019) خوانند. آن را فهمِ دیگران )فرهنگ و جامعه( از طریق خود نیز می 

اولین بار این واژه را برای  )Heider, 1975(یابیم؛ نگاری درمیبا نگاهی به تاریخچۀ خودمردم

گرفت رسانانِ یک جامعه مورد بررسی و توجه قرار میمطالعاتی به کار برد که در آن فرهنگ اطالع

(Adam & et al., 2015)سپس . (Hayano, 1979) اطالق کرد  ایهای مردم شناسانهآن را به پژوهش

میدان پژوهش برگزیده و به  مثابهبهآن بودند  که در آن محققان، خرده جوامعی را که خود عضوی از

 Adam) پرداختندبررسی هویت خود و دیگر اعضای مشابه خود و روابط میان اعضا در آن جوامع می

                                                      
1. Inside Voice 

2. Narrative Inquiry 

3. Autoethnography 
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& et al., 2015.)  شناسی، مردمهای مختلف مانند: هحوز در «نگاریخودمردم»1445از دهه

ه شده ها به کار گرفتدیگر رشته و تربیتی علومِ، پزشکی ،شناسیشناسی، روانانسان شناسی،جامعه

 ,Poulos) اندهایِ خود پرداختهیش و بازاندیشی در تجربهزندگیِ شخصیِ خوبه روایتِ  است و محققان،

 کهطوریبهنگاری شده است؛ های خودمردمکه همین امر خود موجبِ ایجادِ تنوع در پژوهش (2021

، اجتماعیِ محیطِ اطراف خویش و حیطۀ پژوهشیِ خود به هر محقق بر اساس اقتضائات فرهنگی

عِ تری از موضوخویش بیابد یا به درک عمیق سؤالپردازد تا پاسخی برای کنکاشِ موضوعِ خاصی می

 هانآگیری های خود و بررسیِ چگونگی شکلخود برسد. با وجود این، بازاندیشی در تجربه مورد بحث

ها تعلق دارد؛ همواره از اهداف اساسی این دست پژوهش هاآنبه  در بسترِ خرده جوامعی که محقق

  (.Hashemian & Zolfagari  ،2019) بوده است

در دنیای « 1مدرنیتهپسا»هایی است که با ظهور و پذیرشِ پارادایمِ نگاری در زمرۀ روشخودمردم

که  خودِ محقق در « 2انهاثبات گرای»های پژوهش خالف روشرپژوهش جایگاه خویش را یافته است. ب

ی هایشود؛ در فلسفۀ پسامدرنیته و روشپژوهِش خویش جایگاهی ندارد و هویت او نادیده گرفته می

است، خودِ محقق، هویت، افکار، احساسات و ادراکات او مشروعیت یافته و خاسته رکه از دل آن ب

نگاری نیز به خودمردم .(Wall, 2006) دردنگدانش تلقی می ،اشبا نگاه نقادانه او هاییافتهماحصل 

پیروی از نگاه پسامدرنیته که معتقد است تنها یک روش که بهترین روش در انجامِ پژوهش باشد، 

وجود ندارد؛ بسترِ مناسبی را برای محققان ایجاد کرده است تا با تکیه بر خالقیت و نوآوریِ خویش 

 ,Wall)با روشِ منحصر به فردِ خود خلق نمایند  دانشِ جدید یا درکِ جدیدی از دانشِ موجود را

هایی برخاسته از مسائل خاصِ پیرامون هایی که خرده دانشهای جدید، پژوهشدر پارادایم (.2006

در  (.Denzin& Lincoln, 1994 as cited in Wall, 2006)اند کنند؛ اعتبار یافتهمحقق را تولید می

 درصددموجود در بیرون تلقی شود که محقق  6جای آنکه حقیقتِ  به« 3واقعیت»نگاه جدید به پژوهش، 

یرد گکشف آن باشد، نتیجۀ تعامل محقق با دنیای بیرونِ اوست که در جریان تحقیقِ او شکل می

((Chang, 2008; Wall, 2006 .زد پردامحقق در این دیدگاه، بخشی از دنیایی است که به مطالعۀ آن می

شود تا و به او اجازه داده می (Charmaz, 2006)کند آوری میه آن را جمعای است کو جزئی از داده

                                                      
1. Postmodernism 

2. Positivist 

3. Reality 

4. Truth 
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تواند از وقایع وجود داشته باشد، آزادانه ادراک خویش را بسازد و به از میان ادراکات بسیاری که می

 (.Wall, 2006)و اندیشه کند  تأملحضور خود در پژوهش در آن  تأثیرجای انکار یا ممانعت از 

انسانی و اجتماعی مورد توجه محققان علومِ بیشتر در حوزۀ  نگاریخود مردمآنکه از ابتدا  با وجودِ 

هایی با استفاده از این روش یا در های اخیر در حیطۀ آموزش نیز پژوهشگرفته است؛ در دههقرار 

های با مرور پژوهش (.Barr, 2018; Mirhosseini, 2018)خصوص کاربرد آن صورت گرفته است 

را در سه دستۀ کلی  هاآن توانمیاند، نگاری در حوزۀ آموزش و مسائلی که به آن پرداختهودمردمخ

 پردازندهایی هستند که در آن معلمان به توصیف و تشریحِ مسیری میقرار داد. دستۀ اول، پژوهش

 ,Barley & Southcott, 2019; Belbaseet al., 2008; Fazeli)اند که برای معلم شدِن خود پیموده

2013; Heidari Naghd Ali et al., 2013; Manara, 2018; Park, 2014; Rahados, 2013; 

Spenceley, 2011; Tsui, 2007; Yazan, 2018; Yuan & Mak, 2018). 

آموزی تا معلمی خویش یا مرحله خاصی از دوران تربیت معلمی، های خود از دوران دانشتجربه هاآن

های بسیاری را در خود تجربه کنند که در آن تحوالت و دگرگونیود را بیان میتدریس و زندگی خ

گیری هویتِ فعلِی خود، گذار به روایتِ نحوۀ شکل غالباًنگاران  خود مردمها، اند. در این پژوهشکرده

این در « خود»البته با وجود پرداختن به  .اندبه هویتی جدید یا تجربۀ هویت چندگانۀ خویش پرداخته

بحث شده  هاآنهای شخصیِ نگاران نیز در میانِ تجربه، فرهنگ و جامعۀ خودمردمهانگاریخود مردم

های خویش به تحلیل و نقد هایی هستند که در آن معلمان با بیان تجربهاست. دستۀ دوم، پژوهش

کالت ن مسائل و مشاند تا بتوانند با بیابستر فرهنگی، اجتماعی و آموزشی خرده جوامع خویش پرداخته

 ;Canagarajah, 2012; Manara, 2018) گام بردارندآموزشی در جهت تغییر شرایط و بهبود آن 

Parsaiyan & et al., 2015; Spenceley, 2011; Turra, 2012)ها به بیانِ . برخی از این پژوهش

اند هزشِ اکثریت پرداختهای جهانی یا گروهی اقلیت در یک کشور بر آموگری حکومتواقعیاتی از سلطه

(Canagarajah, 2012; Manara, 2018; Tuura, 2012.)  دستۀ سوم، تحقیقاتی هستند که خودمردم-

 مثابهبه نگاریخود مردمشان را از به کارگیری روشِ آموزانهای خود یا همکاران و دانشنگاران تجربه

ایمِ فکری خود را تشریح کنند و اثر این اند تا چگونگی تغییر در پارادیک روش تحقیق روایت کرده

روش پژوهش را در حرفه، یادگیری، آموزش و زندگِی شخصی خود با دیگران به اشتراک بگذارند 

(Lapidus, Kaveh& Hirano, 2013; Lee, 2020; Wall, 2006; Yuan, 2017). ها، در این پژوهش

عمل بکاهد و  باآموزان و تئوری ن و دانشنگاری توانسته از فاصلۀ میان معلمان با محققاخودمردم

 &e.g., Yuan)و با نگاهی عمیق، هویت خود  باشندمعلمان را ترغیب کند تا پژوهشگران کالس خود 
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Mak, 2018)، های تدریس تجربه(e.g., Parsaiyan et al., 2015)، ها در شرایط خاصِ کارکرد تئوری

 آموزانو روابط میان خود و دانش( e.g., Canagarajah, 2012; Liu, 2020) هاآنکالس و خرده جوامع 

  (.e.g., de Souza Vasconcelos, 2011) را کنکاش کنند خود

 نگاریهای خودمردمهایی که در ابعاد فرهنگی و اجتماعی پژوهشالزم به ذکر است؛ با وجود تفاوت

رسد، نگاه پویا به آدمی، شرایط، مشترک به نظر می هاآندر حیطۀ آموزش وجود دارد، آنچه در همۀ 

 های زندگیمحیط و مسائل اوست که همواره او را در مسیرِ تغییر، تحول، رشد و تعالی در طِی تجربه

های زندگیِ نگاری با اهمیتی که برای تجربهدهد. بنابراین در حیطۀ آموزش نیز خودمردمقرار می

-کالسیِ آنان قائل است؛ درصدد گسترش ِخود گیریِ هویت و عملکردِآن در شکل تأثیرمعلمان و 

های خویش است تا به کمک آن بستری مناسب برای رشد و بازاندیشی معلمان در تجربهأملی و خودت

در همین راستا، با توجه به (. Yazan, 2018)ای و بهبود کیفیت زندگیِ آنان ایجاد کند تعالی حرفه

های هایی که در پژوهش، کاستیحالدرعیناندیشیِ معلمان و نگاری در خود بازظرفیتِ باالی خودمردم

نگاری در داخل کشور وجود دارد، پژوهش حاضر بر آن است تا با شناختی و کاربردی خودمردمروش

نگار )نویسندۀ اول( از های یک معلمِ خودمردمها و آموختهنگارانه به بیانِ تجربهخودمردم-نگاهی فرا

های علمی بپردازد که او در طیِ انجامِ نگاری در پژوهشگیریِ روش خودمردمماهیت و شیوۀ به کار

ای و تحوالتِ تجربه نموده است. همچنین، رشد حرفه ،و پس از آن 1نامۀ دورۀ کارشناسی ارشدپایان

نگاری در خود ادراک نموده، به درونی و بیرونی که محقق به موجب تجربۀ یک پژوهِش خودمردم

ها، یافتن معنا در انبوهی آوری دادههای محقق از جمعده است. بنابراین در ادامه، تجربهتفصیل بیان ش

، نگاریها، رعایتِ اخالق، معیارهایِ ارزیابیِ کیفیت خودمردمدر نگارش روایت نویسیداستانها، از داده

یتویستی به میلی به کار گروهی تا تالش در آموزش آن و چرخش نگرش او از پوزتغییر او از بی

 پسامدرنیته تشریح شده است.

 روش پژوهش. 2

ها، احساسات، اهداف و عملکردِ فردی خویش پژوهش حاضر را از حیثِ آنکه محقق به روایت تجربه

(. Adam et al., 2015)قرار داد « نگاریِ رواییخودمردم»های در زمرۀ پژوهش توانمیپردازد؛ می

                                                      
میلیِ منِ معلم در به کارگیریِ کارِ گروهی در آموزشِ زبانِ انگلیسی: کاوشی بی»عنوان پایان نامۀ دورۀ کارشناسیِ ارشدِ  محقق . 1

های حاصل های آموزش زبانِ خویش مورد سوال قرار داده و یافتهود را در کالسبوده است که در آن محقق رفتار خ« خودمردم نگارانه

 را به کمک تئوریِ فعالیت، تحلیل و تفسیر نموده است.« خودمردم نگاری»از 
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خوانده شده است که محقق به بازاندیشی  1«نگاریخودمردم-فرا»همچنین پژوهش حاضر از آن جهت 

نگاری انجام پردازد که پیش از این با به کارگیریِ روشِ خودمردمهایِ پژوهشی میدر تجربه تأملو 

 ,Ellis)کند تغییر و تحوالت و رشد فردی حاصل از آن را در خود بررسی می جا،در این داده است و

اری با این باور که ادراک ما از واقعیتِ اطرافمان پویا است و در طی زمان و نگمردمخود-فرا (.2016

محققان را (، Bochner, 2007; Ellis, 2016)شود متأثر از زماِن حال دستخوش تغییر و دگرگونی می

 پژوهشی را که پیش از این هاییافتهها و فردی جدید و با نگاهی نو، تجربه مثابهبهدارد تا بر آن می

دست یابند  هاآنجدیدی از  احتماالًتر و اند، مورد بازاندیشی قرار دهند تا به درک عمیقانجام داده

(Ellis, 2016 .) 
 نامهپایاننگاریِ نویسنده اول در انجام های خودمردماین پژوهش از آن جهت که به بیان تجربه

در این پژوهش « من»یا « محقق»ان پردازد )از این پس، وی را با عنوکارشناسی ارشد او می ۀدور

خواهیم دید و در موارد بسیاری نمایندۀ هر سه نویسنده مقاله خواهد بود( محقق در هر دو نقش سوژه 

نگاری دست و پنجه نرم در طی مسیر پژوهش خودمردم هاآنیی که با هاو ابژه حضور دارد تا چالش

که در ذهن او نقش بسته و مسیری که پیموده  سؤاالتیکرده است، احساساتی که تجربه کرده است، 

روایت کند که به موجب آن پژوهش،  تحوالت و تغییراتی را نهایتاً بیابد و  هاآناست تا پاسخی برای 

کنندۀ ترین مشارکتجا محقق در جایگاه اصلیخویش تجربه کرده است. اگرچه در این در معلمیِ

انزوا نبوده و در ارتباط و تعامل با افراد دیگر و در بسترِ های وی در پژوهشِ خود قرار دارد، تجربه

اند. بنابراین، دیگران؛ مانند دانش آموزان، اساتید، خانواده، فرهنگی و اجتماعیِ جامعۀ او شکل گرفته

های پژوهشی وی گیری تجربهدر شکل مؤثرکنندگانِ نیز مشارکت دیگر دوستان، داوران و محققانِ

 اند. بوده

نویسندۀ  3«های احساسیِها و تجربهدلنوشته»، «ها2نگاریروزانه»های این پژوهش حاصل داده

)عکس و مستندات( و منابع  6به کمک مصنوعات نگاری گذشتهاول در طی فرایند پژوهش، وقایع

ه کتوجه به آنبا (.Chang, 2008)مقاالت و اطرافیان است ، بیرونی، مانند اساتید، محققانِ دیگر، کتاب

مداوم است  7نگاری امری پویا و در حال تغییر و تکاملِ های خودمردمها در پژوهشگردآوری داده

                                                      
1. Meta-Autoethnography 

2. Diary 

3. Epiphanies 

4. Artifacts 

5. Ever-Growing Data 
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(Chang, 2008) ها نیز ادامه یابد؛ نویسندۀ اول به کمک تواند همگام با کدگذاری و تحلیِل دادهمی و

هش را که روایت های پژونویسندگان دیگر این پژوهش هر کجا و هر زمان که الزم بوده است، داده

های این پژوهش، در کدگذاریِ اولیۀ داده .است اند تغییر، افزوده و یا کاستههای محقق بودهتجربه

گذاری شدند. پس از آن های مجزایی که روایت شده بودند، کدباز در همان داستانک صورتبهها داده

مین شکل گرفتند. الزم به ذکر است؛ ها و مضابندی و بعد تجمیع کدهای مرتبط با هم مقولهبا دسته

ند گرفتکدها و مضامین یافته شده همواره توسط هر سه نویسندۀ پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می

 «نگاریخودمردم»های اطمینان بیشتری حاصل شود. البته روایی و اعتبار در پژوهش هاآن 1تا از اعتبار

که نوشته بتواند در خواننده این حس را ایجاد کند که  بدان معنا است )2011Ellis et al ,(از نظرِ 

اشند. توانند درست بهای روایت شده نزدیک به واقعیاتِ زندگی، باورکردنی و ممکن هستند و میتجربه

و  گیری در خصوص اعتبارنگاری، تصمیمبنابراین در این پژوهش نیز مانند دیگر تحقیقاتِ خودمردم

. در ادامه، مضامین یافت شده در این (Ellis & et al., 2011)شده است روایی به خواننده واگذار 

 اند.واقعی نگارش یافته -پژوهش به سبک توصیفی

 نگارینگار از خودمردمهای یک معلمِ خودمردمپژوهش: آموخته هاییافته. 3

 ها آوری دادهها تا جمع. از روایت تجربه3.1

آموزانم برای غاز گردید که با وجود درخواست یکی از دانشنگاری من از زمانی آپژوهش خودمردم

انجامِ کارِ گروهی در کالِس آموزشِ زبان انگلیسی، با پافشاری خودم برکار فردی مواجه شدم. با مرور 

ن شدم که م روبرواین واقعیت  با، ی هم که داشتمهای دیگرو بازاندیشی در عملکردِ خویش در کالس

سم روهی در تدریگگیری از کارِیک معلم زبان انگلیسی، تمایلی به بهره مثابههبهایم، در همۀ کالس

همین موضوع  در نداشتم. زمانی که در خصوص این موضوع با اساتیدم صحبت کردم، من را به کاوش

ی بررس ام بههای زندگیزاندیشی در تجربهام سوق دادند و پیشنهاد دادند تا با نگارش و بادر پایان نامه

که همواره نوشتن را دوست داشتم و به عادت دوران نوجوانی و مسئلۀ کالسِ خودم بپردازم. با این

صدِ هایم به قکردم، در نوشتنِ تجربهام را به یاری قلم ماندگار میهای مهمِ زندگیجوانی وقایع و تجربه

تن نمیدانستم؛ نوشم. پژوهش که تصویر روشنی هم از مسیر نداشتم، دچار سردرگمی عجیبی شده بود

های پازلی بودند که برخی را به روشنی به های زندگیم مانند تکهرا از کجا و چگونه آغاز کنم. تجربه

فراموش شده بودند. برای بازیابی  کامالً همبرخی حتی آوردم، برخی در ذهنم کمرنگ شده و خاطر می

                                                      
1. Validity 
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هایِ دورانِ چه از یادگاریام رفتم و هر آنیزندگیم، به  انباریِ خانۀ پدر های بیشتری از پازلِتکه

های محرک»جا داشتم؛ با خود به خانه آوردم. نگاه کردن به آن کودکی، مدرسه و دانشگاه در آن

 ;Adam et al., 2015) شوند خوانده می« 2مصنوعات»نگاریکه بعدها فهمیدم در خودمردم« 1ذهنی

Chang, 2008) ، کودکی و آلبوم عکس تا اولین دفتر نمرۀ آموزگاریم در های دوران بازیاز اسباب

 Adam)مانند چه کسی، چه چیزی، کِی، کجا، چرا و چگونه  سؤاالتیآموزشِ زبانِ انگلیسی، و پرسیدنِ 

et al., 2015) های بیشتری از زندگیِ ام آمدند تا بخشدر خصوص آن مصنوعات، به یاری حافظه

اند، بیان نموده (Adam et al, 2015)گونه که ها ، همانطیِ این نوشتن ام را به خاطر بیاورم. درزیسته

جریانِ سیالِ ذهنم در خاطراتِ گذشته و زمان حال در گذار بود و گاهی صحبت با خانواده، دوستان 

 کردند.های بیشتر در ذهنم ایجاد میهایی برای نوشتنو آشنایان نیز جرقه

ایم هنده، زمانی که به دنبال روشی بودم که بازاندیشی در تجربههایِ پراکپس از چند هفته نوشتن

ی: نگارخودمردم»را انسجام و معنای بیشتری ببخشم، یکی از اساتیدم مطالعۀ کتابی را با عنوان 

که در مقطع تا آن زمان «.نگاری؟!خودمردم»به من پیشنهاد دادند. «3های کیفیای بر پژوهشمقدمه

کردم، هرگز، حتی، نام آن را هم نشنیده ۀ آموزشِ زبانِ انگلیسی تحصیل میکارشناسی ارشدِ رشت

و  اندداده تحقیقات کیفی قرار ۀنگاری را در حوزدر این کتاب خودمردم (Adam et al, 2015)بودم. 

دانند که محقق با لنزی فرهنگی و اجتماعی، تجاربِ زیستۀ خویش را که در آن را روشِ پژوهشی می

 هاآناز  ایو حتی تازه ترتا به درکِ فرهنگیِ عمیق نمایدمیاند؛ کاوش ا دیگران شکل گرفتهارتباط ب

نگاری درذهنِ من ایجاد دست یابد. مطالعۀ این کتاب، تنها توانست یک نگاه کلی از روشِ خودمردم

اصله ها ففرسنگام نامهیک روشِ پژوهشی در پایان مثابهبهکند که هنوز با توانایی به کارگیریِ آن 

شماری در داخل کشور با به کارگیری و/یا در های انگشتکه مقاالت و کتابداشتم. با توجه به آن

 ,Fazeli, 2013; 2017; Hashemian & Zolfagari)اند نگاری انتشار یافتهخصوص روش خودمردم

2017;  Heidari Naghd Ali et al., 2013; Rahadost, 2013 )، االتِ متعدد خارجی و مق بامطالعه

 ,Chang) «6روش پژوهش مثابهبهنگاری خودمردم»، با کتاب دیگری با عنوانهاآنمراجعه به منابعِ 

 نگاری،تری در خصوصِ نحوۀ انجامِ پژوهشِ خودمردمتر و شفافتوضیحاتِ دقیقآشنا شدم که ( 2008

این کتاب، اطمینان حاصل کردم  طالعهبامها در آن ارائه شده است. آوری، مدیریت و تحلیل دادهجمع

                                                      
1. Memory Triggers 

2. Artifacts 

3. Autoethnography: Understanding Qualitative Research 
4. Autoethnography as Research Method 
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من از  یهاکه نوشته. با وجود آنکردممی حرکتنگاری که در مسیرِ درستی از یک پژوهشِ خودمردم

های نوعِ داده ترینمهماولین و  مثابهبهاشاره دارد،  (Chang, 2008)گونه که همان ام،گذشته یهاتجربه

ام از وقایع جاری در طیِ فرآیند پژوهشم های روزانهیم، یادداشتهاپژوهشم بودند، اما نوعِ دوم داده

نوعِ سوم   (Chang, 2008)هاست. از نظرِ حاصلِ کنکاش در همان داده ،ه پژوهشِ حاضر نیزک بودند

یند. آدست میها، مقاالت، ادبیات، و دیگران بهها، در تعامل محقق با منابع بیرونی، به مانند کتابداده

(Chang, 2008) آوری هرکدام از این دست هایی را جهتِ جمعها و استراتژیدر کتاب خود، تکنیک

عاتِ مصنو»رسانِ ذهنِ محققان در نوشتن باشد. من نیز با نگاه به ها پیشنهاد کرده است تا یاریداده

، امبوده هاآنها و مراسم مذهبی که شاهد آئین، هایی که بارها شنیده بودمالمثل، مرورِ ضرب«1فرهنگی

ام، به خرده جوامعِ  مختلف داشته های متعددی که دراز جایگاه و نقش« نمودار فرهنگی»ترسیم 

 ام را نیز در برداشت. ترسیمِ رَد جمعیِ جامعهخود فرهنگ، مردم و خِدلِ خودنگاری پرداختم که در 

جدیدی از هویتم را برایم  عادِ و نقش و جایگاه خودم در میان اقوام، اب« 2نمودار روابط خویشاوندی»

ها امکانِ آن را برایم فراهم کرد تا به بازاندیشی در نگاریو روزانه گریخود مشاهدهآشکار ساخت. 

با دیگران صحبت کنم. با تحلیل  هاآنبپردازم و در خصوصِ  هاآنام و زمان و مکان های روزمرهفعالیت

تری نظاره پژوهش، خود را با نگاه عمیق طی فرآیندِ اتم درها، افکار و احساسارزیابیِ فعالیتو خود

 ،، و مطالعۀ کتابهاآنام و گفتگو و نوشتن از کردم. تهیۀ لیستی از راهنمایان و افراد مهم در زندگی

 هایم کمک کردند.مقاالت و آثارِ دیگران نیز در جهت افزودن به داده

عملیاتی  نگاری راها در خودمردممدیریت و تحلیلِ دادهگردآوری،  (Chang, 2008)که با توجه به آن

آمیخته با هم انجام گیرند )شکل زمان و درهمراستا، همد همنتوانپندارد که میپویا، دوار و منعطف می

-دسته ،یکدگذار تاتصمیم گرفتم  هایم افزایش پیدا کرد،که حجم نوشته(، من نیز پس از آن1شماره 

 کنم. آغاز هاداده یآورجمع انِیپا از قبل را میهاداده لیلتح و تیریمدی، بند

                                                      
1. Cultural Artifacts 

2. Kinship Diagram 



74   به مثابه روشی در خودبازاندیشی و رشد حرفه ای معلماننگاری شناسیِ خودمردمروش 

 
 (Chang, 2008)نگاری مردمخود هایپژوهش. فرآیندِ درهم آمیختۀ 1شکل شماره

 تا شگفت از یافتنِ معنا هادادهاز سردرگمی در انبوهی از  .3.2

در ارتباط داشتنِ آن  گاهیدرگم شده بودم و رس هادر حجم عظیمی از داده، در ابتدای کدگذاری

 که دانستمخوبی میبه از جهتی، شدم. های پراکنده با موضوع پژوهشم دچار تردید میهمه نوشته

ها و مقاالتی که توضیحاتی در خصوصِ کتاب بامطالعه. شتمهایم را نداکدگذاریِ دادهدانشِ الزم برای 

 در این حیطه، هاییرکت در کارگاهو ش  (Saldana, 2013, Charmaz, 2006)نحوۀ کدگذاری دارند 

ه در پژوهشم ک سؤالها را یاد بگیرم. توانستم تا حدی نحوۀ دستیابی به مفاهیم و مضامین از دل داده

اتر را برایم پر معن هادادهکدگذاری و تحلیل  توانست به خود گرفته بود نیز هم آن زمان شکل بهتری

که با وجود باور به یادگیریِ زبان از طریقِ تعامل فرد با  امچگونه من معلمی شده: »کندتر و هدفمند

در زمانِ کدگذاری و تحلیل  «.هایم ندارم؟دیگران، تمایلی به بهره بردن از مزایایِ کارِ گروهی در کالس

 (Chang, 2008)کردم هایم اضافه میرسیدند، بر نوشتههایم ناکافی به نظر میها، هر کجا که دادهداده

که نزدیک به دو آمدند. اما در ادامه، با آنبیرون می هاآنهای جدیدی نیز از دل جبِ آن، کدو به مو

گذشت، با چالش دیگری روبرو شدم. نمیدانستم تا کی و کجا نوشتن و سال از شروع پژوهشم می

وز زندگیم، هن های گوناگونِ. با توجه به گذشته و تجربهکردپیدا مییم را باید ادامه هاافزودن بر داده

سویی دیگر، نوشتن، کدگذاری و تحلیلِ تمامِ روزهای زندگیم که هایم بود و ازامکانِ افزودن بر داده

؛ رسید. بنابراین، تصمیم گرفتمنظر میمنطقی و غیرممکن به، امری غیرشدمیشاید هزاران هزار صفحه 

 .نگاری را بررسی کنمهای خودمردمدر پژوهش« 1اشباع»مفهوم 

                                                      
1. Saturation 
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 ها و مقاالتی در حیطه تحقیقاتِ آن، کتاب ها و زمان مناسبِبه دنبال یافتنِ ادراکِ درستی از اشباع داده

ها نگاری، بحث اشباع دادهمردمو مقاالت مرتبط با خود هادر کتابکه با آن .کیفی را مطالعه کردم

شده در بحث اشباع، مانند های پیشنهاد شفاف و مشخص بیان نشده بود، اما برخی از مدل صورتبه

اند، در تعارض با ماهیت پژوهش اشباع استقرایی و اشباع اسبق خوانده  )Saunders et al(2018 ,چه آن

 1که دیگر کد یا مضمونِ  رسدمینگاری به نظرم رسیدند. چرا که در اولی، محقق به جایی مردمخود

ها در آوری دادهه و دائمی بودنِ امرِ جمعکند که با توجه به پیوستها پیدا نمیجدیدی در داده

نگاری که هیچ پایانِ مشخصی برای آن وجود ندارد، این نوع اشباع بعید به نظر مردمخود هایپژوهش

آوری های از پیش تعیین شده، به جمعها و مضمونرسد. همچنین در دومی، محقق با توجه به کدمی

اری نگمردمزد که این رویکرد نیز در تعارض با اساسِ پژوهشِ خودپرداها میآن مضمون تأییدداده برای 

د تا کنهایش را بیان میفرضی، تجربهرسد که در آن محقق آزادانه و به دور از هرگونه پیشبه نظر می

 ,Fusch and Ness)ها خود را نمایان کنند. بنابراین، با تکیه بر نظرها، از میان دادهکدها و مضمون

در بحث اشباع تنها یک رویکردِ تجویزی ِمناسب برای تمامی تحقیقات وجود ندارد ند ه معتقدک (2015

زمانِ مناسب اشباع در پژوهِش خویش باشد، با مشورتِ اساتید  گیرندهتصمیمو محقق بایستی خود، 

محقق  هاآنها در پژوهشم استفاده کردم که در راهنمایم، من از دو روش اشباعِ نظری و اشباع داده

 ،هالهدر مقودیگری « جدید ویژگیِ»، وتحلیلتجزیهها در فرآیند این باور است که با افزودن به دادهبر

در همین  (.Saunders et al., 2018) حاصل نخواهد شد هاآگاهی جدیدی از داده به بیان دیگر، یا

ه کدم. البته الزم به ذکر است؛ با آنراستا، من اشباع در پژوهشم را طیِ دو فازِ اولیه و ثانویه تعریف کر

را از آن « اغناء»باشد، محققانِ پژوهش حاضر کلمه ها میداده« اشباع»کلمه رایج در اکثر تحقیقات 

ایت کف»به معنای « اغناء»دهخدا،  نامۀلغتاند که در نگاری یافتهتر در تحقیقات خودمردمجهت مناسب

 «سیر شدن و به وفور یافتن چیزی»به معنای « اشباع» کهدرحالیباشد، می« نیاز شدنکردن و بی

چه به واقع در تحقیقاتِ ، مفهومِ آن«اغناء»رسد که کلمۀ است. بنابراین، چنین به نظر می

نگاری امری ها در خودمردمادراک  از داده واقع،در .کندمنتقل میدهد را بهتر نگاری روی میخودمردم

دهد که از کفایتِ که محقق تا جایی کارِ خود را ادامه می( Ellis, 2016)است  پایانبیپویا و منعطف و 

دست آورد. در همین نسبی به خود در پاسخ به پرسش)های( خویش در پژوهش رضایتِ هاییافته

                                                      
1. Theme 
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نگاری مد نظر است، کلمه در تحقیقات خودمردم« اشباع»پس در این مقاله  هر کجا که راستا، از این

 کار گرفته خواهد شد.به  « Saturation»در ترجمۀ « اشباع»ه جای ب« اغناء»

هایم زمانی رخ داد که من به دلیل نگرانی از توانایی مدیریتِ آن حجم از اولیه در اغناءِ داده فازِ 

ها را برای شروعِ کدگذاری و چنان هم در حال افزایش بودند، آن حجمِ اولیه از دادهها که همداده

دانستم که به موجبِ ماهیت خوبی میوجود، بهتحلیلِ ابتدایی، کافی و مناسب دیدم. با اینفرآیندِ 

، مبینمیها شکاف کجا که در میان دادهتوانم در طیِ فرآیندِ تحلیل، هرنگاری میخودمردم هایپژوهش

ها و تحلیل در پژوهشم، ثانویه در اغناء داده فازِ (.Chang, 2008) اضافه کنم  هاآنبر  ،تکمیل منظوربه

طور که پیش از این اشاره شد، با تکیه بر دو رویکردِ اغناء نظری و اغناء داده صورت گرفت. با همان

صحبت و مشورت با اساتید راهنمایم و بررسی مجدد  و کدها و  هادادهدر مکرر  و آمد رفتو با  مرور

های زندگی من بیابیم ا از دلِ انبوهی از تجربههایی ر،  توانستیم مضمونهاآنها و مضامین توسط کد

های موجود تفسیر های جدید را در قالب همان مضمونکه به حد کافی غنی و جامع  باشند تا داده

پژوهش  سؤالها، ادراک و آگاهی چندان جدیدی در پاسخ به کنیم و دیگر حتی با افزودن به نوشته

 به دست نیاید.

های نگاری که من پیش از این انجام دادم، شامل تجربههش خودمردمسه مضمونِ اصلی در پژو  

 کههای تدریسِ من بودند که در آن میان، فهمیدن اینهای تحصیل، و تجربهمن در خانواده، تجربه

های دوران من از او به همراه بازی تأثیرپذیریوابستگی عاطفیِ من به پدرم و  خصوصاًام، خانواده

ر د اینهان شده عمیق، دیرینه و تأثیرواهر و دیگر همساالنم، قبل از دورانِ مدرسه، چه ام با خکودکی

باور ل قابغیرقدر برایم عجیب و اند، آنمنفی من به کارِ گروهی داشته گیری احساسات و ذهنیتِشکل

 هایهیافتکه صحبت و مشورت کردم. با وجودی هاآنبود که برای اطمینان، بارها با اساتیدم در خصوص 

های تحصیل در مدرسه، کرد و تجربهمی تأییدرا  (Borg , 2003; 2015) پژوهش ما نتایج تحقیقات

 یهادانست، تجربهمی مؤثرگیریِ ذهنیت او تربیت معلم و تدریس و محیط اطراف معلم را در شکل

گ خرده جوامعی که و فرهن ،پیش از مدرسه، من نشان دادند که زندگیِ زیستۀ من در دوران کودکی

 تررگذارتأثیگیری ذهنیت و احساسات و عملکردِ کنونیِ من حتی ام؛ در شکلبوده هاآنمن عضوی از 

در مورد رشدِ فرهنگی  (Vygotsky, 1978)بود بر آنچه  تأییدیمُهر  پژوهش ما هاییافتهاند. بوده

و در  فردی -ر سطح اجتماعی و برونابتدا د ،کند؛ به اعتقاد او رشد فرهنگی کودکانکودکان بیان می

 شود.  نهادینه می هاآنفردی در  -گیرد و سپس در سطح درونتعامل با دیگران شکل می
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اع/ نگاری اشبمردمگونه که بسیاری از پژوهشگرانِ حوزۀ تحقیقات کیفی و خودها، همانبا این یافته

تواند خویش می هاییافتهس رضایت از دانند که محقق با حمی« 1رسیدن به درک عمیقی»اغناء را 

 (Adam et al.,2015; Saunders et al., 2018) در آن مقطعِ زمانی خاتمه دهد "صرفاً پژوهش خود را 

وجودِ پشت سرگذاشتنِ دغدغۀ هایم را در آن مقطع کافی یافتم. بامن نیز ادراکِ حاصل از تجربه ،

که چگونه من معلمی شده بودم که تمایلی به  هندد پاسخمن  سؤالبه این هایی که یافتنِ مضمون

نگارانۀ آن گیری از کارِ گروهی در تدریسم نداشتم، اما در گام بعدی، چگونگی روایت خودمردمبهره

 های یافته شده برای مخاطبین، چالشِ دیگری در پیش رویم بود.مضمون

 نویسیداستان. از نگارش علمی تا 3.3

های یافته شده که فرهنگِ جامعه حولِ محور مضمون نگاریخودمردم در ابتدا، چگونگیِ نگارشِ

ها ها، مقالهرا در دل خود جای داده باشد، تا حد زیادی برایم مبهم و ناشناخته بود. برای من که سال

 مطالعۀهای متعددی را تنها با سبکِ نگارشِ علمی و دارای اصولِ مشخصی دیده بودم، نامهو پایان

و از  منحصر به فرد ،و سبک نگارش نگاری که هر یک از حیث ساختار، روایتخودمردم هایپژوهش

-نگاری که بیشتر مانند داستانهای خودمردمدیگری متفاوت بودند، باعث تعجبم شده بودند. پژوهش

بسیاری از آن اصول نگارش علمی را که تا آن زمان  حتی هایی از زندگی افراد مختلف بودند، در نظرم

 است که در آن محقق 2بنیادی-نگاری پژوهِش هنرواقع، خودمردمکردند. بهگرفته بودم، نقض می ادی

 پیوستارِ  جایگاه خویش را بر روی خود، موقعیت، شرایط و مخاطبانِ موضوع، پژوهش، نوعِ بر اساسِ

ا پژوهش خویش ر هاییافته و (Adler & Adler, 2008; Wall, 2006)علم و هنر تعیین کرده 

نگار متمایل به هنر هر اندازه که خودمردمکند. هنرمندانه و خالقانه در قالب اثری هنری روایت می

بیشتری کرده و حتی گاهی تمام  هایشکنیسنتهای آکادمیک هم باشد، در سبک و سیاق نوشته

ونه و یا گیریِ آن را، در قالب یک روایتِ داستانی و حتی شعرگاجزای پژوهش، از مقدمه تا نتیجه

که البته گاهی هم به همین دلیل مورد نقدِ افرادی  (؛Adam & et al., 2015)آمیزد نامه درهم میفیلم

ه چاما چنانهای علمی هستند. پایبند به اصولِ نگارشِ آکادمیک در پژوهشمصرانه گیرد که قرار می

ه داشت ک در نگارشآکادمی علمی و هایقالب تعهد بیشتری بهو  کندنگار محتاطانه عمل خودمردم

های دارای بخش بوده وعلمی  هایپژوهشرایجِ مقاالت و  هایبیشتر در چارچوب نیز ، نوشتۀ اوباشد

 و وتحلیلتجزیهها، ها، ارائۀ یافتهآوری دادهتحقیق، جمع سؤالمجزا، به مانندِ مقدمه، ادبیاتِ پژوهش، 

                                                      
1. Deep Understanding 

2. Art-Based Research 
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ش از این انجام دادم، به مانندِ پژوهشِ حاضر، موضع نگاری که پیگیری است. من در خودمردمنتیجه

محتاطانه عمل کرده و  Wall (6002)هنر اتخاذ کردم تا به مانند -ای را بر روی پیوستار علممیانه

 های مختلف با خود همراه سازم. مخاطبین بیشتری را با معیارهای سنجشِ متفاوت و در حیطه

را، گمانند: توصیفی، تفسیری، واقعیت نگاری بهمردمخود های متفاوتی در نگارشِکه سبکبا آن

بر دیگری  هاآنیک از اند، هیچمعرفی شده( Adam et al., 2015; Chang, 2008)اعترافی و یا احساسی 

 پذیر استامکان هاآننظر محقق انتخاب یک و یا ترکیبی از برتری و یا ارجحیت نداشته و بنا به

(Adam et al., 2015; Chang, 2008.) تواند با تکیه بر خالقیت و نوآوریِ که، محقق میبا توجه به آن

 Adler& Adler, 2008; Adam et)خویش سبکِ نگارشِ خاص و منحصر به فرِد خود را خلق نماید 

al., 2015نویسیِ های داستانمن نیز به دنبالِ یافتنِ سبک خاصِ خودم در نگارش، سر از کالس (؛

نویسی که با عالقه در تمام دانشگاه محل تحصیلم درآوردم. در کالسِ داستان ات فارسیِادبی ۀرشت

لیق، سازی، تعنویسی به مانند توصیف ،فضاهای داستانیافتم، با برخی از ویژگیجلسات آن حضور 

 هایِ آن کالس که از دانشجویان خواستهپردازی آشنا شدم. در یکی از فعالیتافکنی و شخصیتگره

خویش را بنویسند، این فرصت را برایم ایجاد  نویسی بخشی از زندگیِشده بود تا در ژانر زندگینامه

ام را نوشته و در کالس بخوانم و از بازخوردهای پربارِ استاد و هایی از زندگیکرد تا من نیز بخش

ای هالس و صحبتمند شوم. همچنین، با شنیدنِ روایِت دیگران در کدانشجویان رشتۀ ادبیات بهره

بیشتر آشنا شدم. پس از آن دوره،  استاد مربوطه، با هنر نویسندگی و دمیدن روحِ زندگی در داستان

ای هام را بر اساس مضمونهایی از هر مقطع از زندگیبا اطمینان بیشتری که از کارم یافته بودم، بخش

های مختلفِ از تجربه یی کههاوایتاز خرده ر برخیپژوهشم انتخاب کردم و با  هاییافتهحاصل از 

ای هدر خصوصِ تجربه "اساساًها که آن روایتام را نوشتم. با آننگاریخودمردمانتخاب نمودم، ام زندگی

حضور داشتند که رعایت اخالق در  هاآننزدیکانم، نیز در  "خصوصاًشخصیِ من بودند، افراد دیگری، 

-ید و این خود چالشی دیگر در ادامه مسیر خودمردمرسضروری به نظر می هاآنپردازی شخصیت

 ام بود.نگاری

 . از بیانِ واقعیت تا رعایتِ اخالق 3.6

های زندگیِ هر فردی در بستر فرهنگ و جامعه و در تعامل با دیگران شکل که تجربهبا توجه به آن

یر، افراد بسیاری در نگاریِ خویش نیست و ناگزهای خودمردمگیرند، محقق تنها شخصیتِ روایتمی

رعایت شود  هاآنهای او حضور دارند که اخالقِ پژوهشی باید در صیانت از هویت و شخصیت روایت
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(Ellis, 2007.) نگاری که پیش از این انجام دادم، هایِ پژوهشِ خودمردمآوری دادهدر طیِ مسیرِ جمع

هایم را در نوشته "معموالًطالع نداشت، هایم اکه هیچ فردی به جز خودِ من از محتوایِ نوشتهبا آن

. نگرانیِ من شاید از آن جهت دادمقرار میهایم، دور از دسترس دیگران، کشویِ میزم و یا در زیر کتاب

هایی را درخصوصِ خودم و دیگران انجام داده بودم و هایم، نظرات و قضاوتبود که در روایِت تجربه

صحبت نکرده بودم. اما  هاآندم که پیش از آن، با کسی در مورد افکار و احساساتی را آشکار کرده بو

های یافته شده فرا رسید، ام حولِ محورِ مضموننگاریمردمکه زمانِ بازسازیِ روایتِ خودپس از آن

ام نبود. محتوایی که نزدیکانِ نگاریدیگر گریزی از در دسترس دیگران قرار دادنِ محتوای خودمردم

معتقد است  (Ellis, 2007)کیفی حضور داشتند.  هایپژوهشکنندگانِ مشارکت مثابهبه بسیاری در آن

که رعایت اخالِق پژوهش در خصوص نزدیکاِن محقق که در داستاِن او حضور دارند، حداقل به اندازۀ 

تِ های محقق جلب شود. اما رعایاز حضور در روایت هاآنها اهمیت دارد و باید رضایتِ همان غریبه

ها،  از دو جهت برایم دشوارتر بود: ابتدا از آن اخالق و اخذ رضایت از نزدیکان، در مقایسه با غریبه

که، رابطۀ میان منِ محقق با نزدیکانم، پس از اتماِم پژوهش نیز ادامه داشت؛ بنابراین، روایِت جهت

که، نزدیکاِن کرد. سپس از آن جهتای وارد میها از نگاه من، نباید به روابطِ میانِ ما خدشهواقعیت

تند؛ گرفهایم، در جریانِ مسائل، مشکالت، احساسات و افکارِ درونیِ من  قرار میروایت واسطهبهمن نیز 

توانست هویت و شخصیتِ منِ محقق را زیر پوشیده بوده است و این می هاآنبر  ،که شاید تا آن زمان

 (.Ellis, 2007; Adam & et al., 2015)ببرد  سؤال

معتقد است که یک قاعدۀ جامع و  (Ellis, 2007)نگاری در خصوص بحثِ اخالق در خودمردم

ها از آن استفاده کنند. به نظر مشخصی برای همه وجود ندارد تا محققان در تمامی شرایط و موقعیت

ی افرادی که در نگاری آن است که تمامکه فرضِ اولیه و اساسی در بحثِ اخالق در خودمردماو، با آن

روایتِ محقق حضور دارند، نوشتۀ او را خواهند خواند؛ اما در هر پژوهش، این محقق است که خود باید 

ارزشمندی و ارجحیتِ واقعیت یا و ، روابط بر اساسِ شرایط، روابطِ خود با دیگران و اهمیتِ حفظِ آن

خود باشد. بنابراین، با توجه به  گیرندۀ چگونگی و میزانِ رعایتِ اخالق در پژوهشِاخالق تصمیم

هایم را دقیق، صادقانه ، من در قدم اول، تا جایی که امکان داشت روایت  (Ellis, 2007)هایپیشنهاد

، نکاتی را که ممکن بود تهدیدی بر هاآنتر نمودنِ و با رعایت اخالق نوشتم و سپس در جهتِ اخالقی

و یا خودم باشند، در صیانت از دیگران و خودم، حذف هایم هویت و شخصیت افرادِ حاضر در روایت

ا و هها، تغییرِ موقعیت، صحنه، زمان و مکان در توصیفنمودم و یا از نام مستعار، ترکیب شخصیت
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 مداوم در صورتبهترکیبِ داستان خود با داستانِ دیگران استفاده کردم. همچنین، رضایتِ افراد را 

 ,Ellis )کردم گیری میها تصمیمهایِ روایتها و نبایدباید سنجیدم و در خصوصِذهن خودم می

 مثابهبهآن را  (Ellis, 2007)نیز استفاده کردم که « مشاهده مشترک»به عالوه، گاهی از روش  (.2007

پندارد. با این نگاری میهای آن در خودمردمبهترین روش برای رعایتِ اخالق و رهایی از دشواری

تم پرداخدر بخشی از روایتِ من بودند؛ به گفتگو و مرور برخی خاطرات می هاآنادی که روش، من با افر

ر هایی دبه تکمیل شکاف معموالًنیز ببینم که  هاآنتا وقایع را از نگاهِ  شدمیکه این خود موجب 

پژوهش با  . با این روش، دیگران را نیز در امرِشدمیاطالعاتِ من و بهبود ادراکم از وقایع نیز منجر 

کنندۀ محتوایی بودند که تمایل به بیان و خود تعیین هاآنترتیب، کردم و بدینخود همراه می

هایم را با بسیاری از افرادی که به نوعی در آن حضور داشتند آشکارسازی آن داشتند. در نهایت، روایت

 را قبل از ارائه ببینم. هاآناشتراک گذاشتم تا واکنش به 

ام به پایان رسید. نگاری، پژوهشِ خودمردمهاآنها و رعایتِ اخالق در شِ محتوای روایتبا  نگار 

های آکادمیک هایِ دیگر در پژوهشنگاری با روشای که روش خودمردمهایِ عمدهاما با توجه به تفاوت

 ه بود.کنندو نگران برانگیزچالشام جهت ارزیابی و قضاوتِ دیگران، بسیار برایم نامهدارد، ارائۀ پایان

 های ارزیابی. از نقد کیفیت تا تغییر نگرش در معیار3.7

 معمولِرا بر اساس معیارهای  هاآنکردم و نگاری را مطالعه میهای خودمردمدر ابتدا که پژوهش

دادم، از روی نگرانی، ی مورد ارزیابی قرار میریپذمیو تعم ییروا ،ییایپا مانند به یکم یهاپژوهش

در فضای  خصوصاًرها از اساتید راهنمایم در خصوص پذیرش چنین کارهایی در حیطۀ آکادمیک و با

 یمتفاوت مِ یها و مفاهواژه که (Lincoln & Guba, 1985)مانند  ی،افراد. با ارجاع به کردممی سؤالایران 

 یمعرف یفیک قاتِیقتح یابیرا در ارز یریپذو انتقال یِریپذدییتا ،یریپذاعتبار ،یریپذاعتماد چون

معنا و کاربردِ متفاوتی برای همان واژگانِ  توانمیکه اعتقاد دارند  (Ellis et al, 2011)؛ و یا ندینمایم

نگاری در نظر گرفت، درکِ بهتری از ارزیابیِ های خودمردمپذیری در پژوهشروایی، پایایی و تعمیم

تری من با جزئیاتِ بیش ،خوانندگان حس اعتمادِ تِیقوت منظوربهنگاری یافتم. کیفیتِ کارهای خودمردم

عالوه بر آن، (. Leavy, 2015; Shentone, 2004)فرآیندِ کار و چگونگی تصمیماتم را توصیف کردم 

ایم هها، شواهد بیشتری برای خوانندگان فراهم کنم تا یافتهتالش کردم تا در نگارش و بازسازیِ روایت

در سنجش  (.Ellis & et al., 2011)تر به نظر آیند پذیرتر و واقعیر، امکانپذیرتباور هاآندر نگاه 
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شود، پژوهشم را در اختیارِ نگاری مطرح میپذیری در خودمردمکارم که به جای تعمیم 1پذیریِانتقال

ها و همکارانم قرار دادم تا آن را مطالعه کنند و یا خودم آن را برای برخی از کالسیبرخی از هم

شی، و خودبازاندی تأملزدیکانم خواندم؛ با این کار توانسته بودم مخاطبانم را با خود همراه سازم تا با ن

من را دوباره از  هاییافتهچه من بیان کرده بودم، مقایسه نمایند و ها و شرایط خویش را با آنتجربه

نگاری که؛ خودمردمبا توجه به آنعالوه؛ . به(Ellis & et al., 2011)ادراک و معنا بخشند  نگاه خویش

ود را از خ سؤاالتینیز تجارب خویش را بازگو کنند؛  هاآنتا  نمایدمیدر مخاطبان این انگیزه را ایجاد 

؛ چه محقق گفته بیفزایندهای زیستۀ خود را بر آناند؛ تجربهبپرسند که هرگز پیش از آن نپرسیده

  ;Baron, 1995)تر سازند پژوهش را غنی هاییافتهو  هایِ موجود در پژوهش را پر نمایندشکاف

Sparkes, 2000کردم، از نظرات و در هرکجا که در خصوص کارم صحبت می ،من نیز همواره (؛

 کردم.های مخاطبان با آغوشی باز و رویی گشاده استقبال میصحبت

بنیاد تلقی  -ی هنرهانگاری جزء پژوهشهای خودمردمکه پژوهشعالوه برآن، با توجه به آن

به پژوهش  2معیارهای دیگری نیز به مانند دسترسیِ اکثریت )Leavy(2015 , ؛ و از نظرگردندمی

های مختلف به ها مد نظر قرار گیرد، من نیز مخاطبان زیادی از رشتهتواند در ارزیابیِ این پژوهشمی

م تربیتی را با خود همراه کرده بودم شناسی و علوشناسی، جامعهمانند آموزش زبان انگلیسی،  انسان

 که در رشتۀ آموزش زبان انگلیسیام استخراج شده بود، با آننامهو حتی با یکی از مقاالتی که از پایان

، در کنارِ 3کردم، در دومین همایش ملی مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایرانتحصیل می

استفاده مخاطبان بیشتری از یک  منظوربهانی کردم. نام رشتۀ علوم اجتماعی سخنرپژوهشگران به

، در خصوص اولیبسزایی دارد.  تأثیردو ویژگیِ سادگیِ بیان و سبکِ روایی  نگاری،خودمردم

های های زبانیِ رایج در پژوهشها و تکّلفنگاری از نگاه من، راهی برای رهایی از پیچیدگیخودمردم

به سادگی برای مخاطبان  توانمیچرا پژوهشی را که »بوده است که  سؤالعلمی بود. من همواره برایم 

رین تترین زبان و با ناملموستوضیح داد و آن را برای افرادِ بیشتری قابل درک و استفاده نمود به سخت

به خواندنِ  ایعالقهکه حتی خود محقق هم پس از پایانِ کار، حوصله و  شودکلمات ممکن گزارش 

«. ؟نباشدها در انتظارشان ها هم، پایانی جز قفسۀ کتابخانهو پژوهشنداشته باشد  مجددِ کارِ خویش

                                                      
1. Transferability 

2. Accessibility 

 1655آذر  25در « هااندازها و چشممطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران؛ مکاتب، تجارب، آسیب»همایش ملی دومین  .3

 برگزار گردید.
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برای  آن را توانمی ترکارگیریِ واژگانِ مأنوسزبانی ساده و با به بهبا نگارش پژوهش  ،کهحال آن

 هاییافتهو  استفاده کرد و قابل فهم غیر آکادمیکگوناگون و حتی  هایدر حوزهمخاطبان بیشتری 

پژوهش که کاربرد آن در  یک داد تا به هدفِ اصلیِ نشرهای مختلف ارتباطی، از طریق کانال را آن

 (.Ellis & et al., 2011; Leavy, 2015)بهبود کیفیت زندگیِ خود محقق و مخاطبان است، دست یافت 

گان خوانند ،رینگاخود مردمشناختی و رواییِ ، ویژگی زیبایینگاریدر خصوص ویژگیِ روایی خودمردم

، این ویژگی با درهم تنیدن و ایجاد تعادل  (Leavy, 2015). به باور کرده است خود را مجذوب بیشتری

شود و آن را به بنیاد ایجاد می-های هنربین هنر و علم، فکر و احساس و روایت و ادراک در پژوهش

پژوهش را  هاییافتهمحقق که بتواند سازد. این تواناییِ جذاب می مانند یک اثرِ هنری، برای خواننده

 چندانهنچنان مورد پذیرش دنیای علم باقی بماند، کار در قالبِ یک داستان بازسازی و روایت کند و هم

ای است. الزم به ذکر است که با وجودِ معیارهایی که برای ارزیابیِ آسان، اما هنرمندانه و هوشمندانه

مشخص،  گذارینامید، در خصوص انتخاب معیارهای معین با نگاری بیان گردهای خودمردمپژوهش

اما  (.Ellis et al., 2015)وجود ندارد  نظراتفاقنگاران چنان در میان محققانِ کیفی و خودمردمهم

نگاری به دنبال آن هستند ارتقا و بهبود های خودمردمرسد تمام پژوهشهدفِ مشترکی که به نظر می

  (.is et al., 2015Ell)کیفیتِ زندگی است 

ام داشتم، در نهایت، موفق به نامههایی که در روز دفاع از ارزیابیِ داوران از پایانبا وجود نگرانی

ام با درجه عالی شدم. نکاتی که در جلسۀ دفاع از جانب داوران و اساتید راهنمایم نامهدفاع از پایان

نگاری بود. همچنین، هایِ مناسبِ خودمردممعیار مطرح گردید، خود گواهِ بر ارزیابیِ کارم بر اساس

 طهدر حی المللیبینام استخراج کردیم، در یکی از مجالت معتبر یکی از مقاالتی که از پایان نامه

تواند بیانگر ورود و پذیرشِ این روش تحقیق در حیطۀ به چاپ رسید که می 1آموزش زبان انگلیسی

 آموزش باشد.

 کارگروهی تا تالش بر آموزش آنبه  میلیبی. از 3.4

گاری ناما تغییر و تحوالتی که در حرفۀ معلمی و زندگیِ شخصیم در طی سه سال پژوهشِ خودمردم

گونه که پیش از این اشاره شد، تواند حائز اهمیت باشد. همانام نیز میو پس از آن تجربه نموده

قرار دادنِ  سؤالمایم، انجام دادم با مورد تر، با کمک اساتید راهنکه پیش نگاریپژوهشِ خودمردم

چگونه من معلمی شده بودم که تمایلی به بهره بردن از کارِ گروهی در »آغاز گردید؛  رفتار خودم

                                                      
1. Enferad.R., Yaqubi. B., Hassani. S.G. (2022). “I’d rather you worked individually”: An autoethnographic 

enquiry, Language Teaching Research, DOI: 10.1177/13621688221110330  
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بازاندیشی و نوشتنِ از تجاربِ در ادامۀ راه، به موجب خود«. ام نداشتم؟های آموزش زبان انگلیسیکالس

ای هها و نوشتهنگارییز با نوشتنِ همزمان از وقایعِ گذشته، روزانهنگاری، من نزیستۀ خود در خودمردم

-های دیرینۀ خود میطبیبی بودم که در جهت التیام زخم مثابهبهتحلیلی درطِی فرآینِد تحقیق، 

ر وکردم تا دانشِ جدیدی که در خصوص کارگروهیِ بهرهریزی میکوشیدم. گاهی قبل از کالس، برنامه

در کالس  ، (Frey et al., 2004; Johnson & Johnson, 1994; Oakley et al., 2004)کسب کرده بودم 

م و دادها قرار میترکیبی در گروه صورتبهآموزانِ قوی و ضعیف را به کار ببرم. در همین راستا، دانش

ن عنواکردم؛ خودم هم به را در کالس تشریح می هاآنطریقۀ صحیح فعالیت در گروه و نحوۀ ارزیابی 

با  غالباًکردم. اگرچه اوایل، ها حرکت می، در میان گروههاآنفعالیتِ گروهیِ  در حینناظر و راهنما، 

شدم؛ چرا که شاید ناخواسته، به موجب چیرگی احساسات و ذهنیت منفی رخنه شکست مواجه می

آن  ناکارآمدیثباتِ ا درصددگروهی، کارگیریِ کارِ کرده در وجودم، به جای تالش واقعی در جهت به

تدریج، با تغییرات کوچکی که هر بار در نحوۀ انجامِ کار آموزان در کالس بودم. اما بهدر یادگیری دانش

کردم. در آموزان، مشاهده میمندیِ دانشمطلوبِ آن را نیز در یادگیری و حتی عالقه تأثیراتدادم، می

در حال انجامِ تحقیق در کالسِ خودم و در مقیاس مداوم  صورتبهآن زمان، من معلمی شده بودم که 

روهِی کارگ تأثیرافتادم تا می تربزرگهایی در مقیاس کوچک بودم و حتی گاهی به فکر انجام پژوهش

آموزان در خصوصِ افزایشِ دانش و آگاهیِ معلمان و دانش تأثیرآموزان و یا اصولی را در یادگیری دانش

ام که ریشۀ نگاریخودمردم هاییافتهور را بررسی نمایم. در نتیجۀ اصولِ انجام کارِگروهی بهره

ای احساسات و تفکرات منفی در مورد کارِگروهی را در بستر فرهنگی و اجتماعیِ خانواده و جامعه

 گروهی در یادگیریرکه کایافته بودم که در آن زیسته بودم، دیگر به جای تالش در نشان دادنِ این

نیست، بر این نکته باور داشتم که انجامِ کارِگروهی در کالس،  مؤثراطراف من  در محیطدانش آموزان 

آموزان است تا بتوان بستر فرهنگی مناسب آن را فراهم کرد و مسیر مستلزمِ آموزش به معلمان و دانش

 هاسالکه در طی  گروهی هموار ساختنسبت به کار را برای غلبه بر آن احساسات و ذهنیت منفی

 بود.یستن در محیط و فرهنگ اطرافمان در ما شکل گرفته ز

 گرایانه تا دیدگاه پسامدرنیته. از نگاه اثبات3.5

دم، ام تجربه کرای و شخصینگاری در زندگی حرفهتغییر و تحولِ دیگری که در پیِ انجام خودمردم

 ز به مانند اکثریتِمن نی که دوره کارشناسی ارشد در آغازِمربوط به نگرش و دیدگاهِ من است. 

قیق اصلی و فرعی تح هایسؤالعلمی را طرح  پژوهشِ ،داشتم تحقیقگرایانه به دانشجویان، نگاه اثبات
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مار و ارقام و آها و یافتن شواهد و به کمک داده آوریجمعدانستم که محقق با سازی میو فرضیه

 رایبکه واقعیتی در بیرون وجود دارد که  بر این باور بودممن نیز است.  هاآنپاسخ به  درصددنمودار 

یک روش مشخص و  وجودِهمچنین با فرض بر   .به آن دست یابمباید  متحقیق هایسؤالپاسخ به 

پذیر به و تعمیم قابل تکرار توسط دیگران راها روشِ پژوهش و یافته ،هاسؤالدرست در پاسخ به 

 خصوصاًهای کیفی، و . اما زمانی که با پژوهشمدانستمی هاآنمشابه و بافت محیط اطراف  سؤاالت

ق، تحقی سؤالپاسخ به یک  درصددفقط که در آن محقق  کردم، مقاالتی را مطالعه روایی آشنا شدم

های کیفی، خبری از اعداد و خاص و ویژۀ خود بود. همچنین در آن پژوهش کامالً  در شرایطِآن هم 

. به مرور شدمیق همه چیز ادراک، توصیف، تفسیر و تشریح خود محق ارقام و نمودار نبود و از نگاهِ

بسیار هم برایم جذاب و خواندنی بودند،  هاآنکه به دلیل سبک روایی ، هاآن پژوهش بامطالعهزمان، 

وص بیشتر در خص . من به تدریج با کسب دانشِ گرفتندعقاید و افکار پژوهشی جدیدی در من شکل 

و در خصوص  یافتممحقق در پژوهش  مثابهبهی، جایگاه خویش را نگارتحقیقات روایی و خودمردم

. ادمد م را، بیانِ ادراکات و استنباطاظهارنظرپژوهشم به خودم فرصت و اجازۀ تفکر،  هاییافتهها و داده

رایج در تحقیقات کمی به  گرایانۀاثباتاز پارادایم  تدریج،ام،  من به نگاریدر طی تجربۀ خودمردم

ناسد شمحقق را در پژوهش به رسمیت می تأثیر. پارادایمی که حضور و کردمم پسامدرنیته گذار پارادای

این  (.Wall, 2006) داندقابل ادراک از بیرون را مختصِ هر فرد و متفاوت از دیگری می و واقعیتِ 

 کندگذار میپژوهش را به مخاطبان وا هاییافتهها قضاوت در مورد قابل باور و کاربردی بودنِ پژوهش

 Ellis) خویش دریافت کند مندیعالقهتا هر کس سهم خویش را از پژوهش انجام شده، بنا به نیاز و 

et al., 2011.)  تغییرات و تحوالت محسوسی  ،در منِ معلم نگرش پسامدرنیتهظهور  ،کهآن ترمهماما

ش بی ظرات و عقاید و افکار دیگران. با این دیدگاه، نبه همراه داشتام را در رفتارها و زندگی اجتماعی

رای ب را ، فرصت بیشتریدر فضایِ کالس "خصوصاً . در هر جمعی وشدندبرایم قابل احترام  از پیش

کردم. را ترغیب به داشتن صدا و اظهارنظر می هاآنکردم و ایجاد می آموزاندیگران و دانشصحبت 

های دیگران در جهت کمک به فز شنیدن حرکه ا شده بودم نسبت به قبل شنوندۀ بهتریبه عالوه، 

هایم و ادراک و تر شدن در یافتهکردم. با عمیقو افزایشِ آگاهیِ خودم استفاده می هاآنیادگیری 

ام، خانواده، فرهنگ و محیط هایم به دست آورده بودم، ردپای گذشتههای جدیدی که از تجربهآگاهی

کردم. همین امر موجب در کالس و بیرون از آن مشاهده میزندگیم را در عملکرد و رفتارهای خودم 

حتی به جای قضاوتِ تصمیمات و رفتار دیگران، تر عمل کنم و شده بود تا در برخوردِ با دیگران محتاط
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 ام به منصدای درونی بدانم. در تعامل با دیگران، های زندگی و محیط اطرافشانرا حاصل تجربه هاآن

را به  هاآنکه  هاییتجربه :دانمنمیچیز زیادی  هاآنن در مورد زندگِی زیستۀ که م شدمییادآور 

مبدل کرده است. در نتیجۀ همین نگاه، کمتر از قبل  کنندمیگونه که رفتار فردی که هستند و آن

های اطرافم،  مسیر دادم. من با این نگرش به زندگی و انسانآموزانم را مورد سرزنش قرار میدانش

 در حرکت هستم. مسیر دی را آغاز کرده بودم که همچنان روی آنجدی

 گیرینتیجهو  بندیجمع. 6

نگار از روش های یک معلِم خودمردمنگاری حاضر، روایتِ ادراک و آموختهمردمخود-مطالعه فرا

موده نامۀ دورۀ کارشناسی ارشدِ خویش تجربه ناو در طی انجام پایان نگاری است کهپژوهشِ خودمردم

که امکانِ  شدروش تحقیق در این پژوهش انتخاب یک  مثابهبهجهت نگاری از آنخودمردم-است. فرا

تر در طی پژوهِش ، که او پیشردکهایی فراهم ها و آموختهبازاندیشیِ مجدِد محقق را در یافته

 (.Ellis, 2016) بود نگاریِ خویش تجربه کردهخودمردم

نگاری بیان شد که حاصلِ ها در خودمردمهای محقق از گردآوریِ دادهربهدر این پژوهش، ابتدا تج 

های محقق از فرآیند پژوهش نگاریهای ذهنی، روزانهنگاری گذشته به کمک مصنوعات و محرکوقایع

 اندودهبو وقایعِ روزمره و استفاده از منابع بیرونی، به مانند استفاده از مستندات و گفتگو با دیگران 

(Chang, 2008)نگاری، ها در خودمردمها، مدیریت و تحلیل دادهکه گردآوریِ داده. با توجه به آن

کدگذاری، ، هااولیه در داده محقق پس از تجربۀ اغناءِ (،Chang, 2008)عملیاتی پویا و دوار هستند 

داده حاصل  ری و اغناءِنظ . سپس در اغناءِ ثانویه که با اغناءِرا آغاز کرد هادادهبندی و مدیریت دسته

ا پژوهشِ خود ب سؤاالت، به ه بودعمیقی از مسئلۀ پژوهشِ خود رسید "نسبتاًشد؛ محقق که به درک 

ده تر انجام دانگاریِ محقق که پیشخودمردم هاییافتهپاسخ دهد. توانست که های یافته شده مضمون

 در بسترتعامل با همساالن و در  نوادهدر خا ه، وپیش از مدرس، های دوران کودکیتجربه تأثیربود، 

حاضر گیریِ احساسات و ذهنیت و عملکرد را در شکل بود هاآنخرده جوامعی که عضوی از  یِ فرهنگ

 و نمایان کرد.ا

نگاری پرداخت که های یافته شده به نگارش و روایت خودمردمدر قدم بعدی، محقق با مضمون

محور نگاری به خودکه گاهی از خودمردمبا وجود آن "اوالً . ددانمینگارش آن از دو جهت حائز اهمیت 

در نگارشِ  ، (e.g. Anderson 2006; Atikinson,1997, Mendez, 2013) شودبودن تعبیر می

وند شتفسیر و معنا می او جامعه و فرهنگِ ی ازترهایِ فردیِ محقق در بافتِ کلینگاری، تجربهخودمردم
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(Fazeli, 2013; 2017 .) ًهایی به ماننِد ، محقق با انتخابِ سبکِ نگارشِ مناسب از میان سبک"ثانیا

یان پژوهش خویش را هنرمندانه با پیوند م هاییافتهگرا، تحلیلی، اعترافی و تفسیری توصیفی، واقعیت

که با توجه به آن (.Ellis et al., 2015; Adam et al., 2011)نماید علم و هنر بازسازی و روایت می

تواند یک و یا نگاری بر دیگری ارجحیت ندارد و محقق میهای نگارش در خودمردمکدام از سبکیچه

 ،( Adam et al., 2015; Chang, 2008)را محور روایت در پژوهِش خود قرار دهد  هاآنترکیبی از 

 بک واقعینگاری که پیش از این انجام داد، به مانند پژوهشِ حاضر، ترکیبی از سمحقق در خودمردم

 کار برد.نگاریِ خود بهو توصیفی را در نگارشِ )فرا(خودمردم

های شخصی نیز در بستر فرهنگِ جامعه و در تعامل نکتۀ حائز اهمیت آن است که روایتِ تجربه

نگاریِ محقق حضور های خودمردمو افراد متعددی در روایت( Chang, 2008)گیرند با دیگران شکل می

ر جهت رعایت اخالق و صیانت از هویت آنان، با توجه به شرایط و روابط خود با آنان دارند که محقق د

بنابراین، محقق (. Adam et al., 2015; Ellis, 2007)برد راهکارهایی را به کار می ،و ارزشمندیِ واقعیت

ها، یتشخص کرد، استفاده از نام مستعار، ترکیبمی دارخدشهنیز با حذفِ نکاتی که هویتِ دیگران را 

جهت کسب  در ها با آن افرادگذاری روایتها، اشتراکتغییر موقعیت، صحنه، زمان و مکان در توصیف

، توانست تا حد زیادی از رعایت با آنان هاوقایع و روایت مشترک ۀمشاهدصحبت و رضایتِ  آنان، و 

 .یابدنگاری خویش اطمینان اخالق در پژوهشِ خودمردم

تکیه بر معیارهای مناسب در ارزیابِی داوران از  ه دغدغۀ محقق در خصوصهمچنین با توجه ب

های را مورد بحث قرار داد؛ از جمله ارائه شواهد او، معیارهای متعددی که در ارزیابی پژوهش ۀنامپایان

و  م، ایجاد تعادل بین علشناختیزیباییو مدارک کافی، توصیفِ غنی از فرآیندِ کار، دارا بودنِ ویژگیِ 

پذیری، نزدیک بودن به واقعیت، کاربری و سودمندیِ پژوهش هنر، سادگیِ بیان، باورپذیری، امکان

های او و مقایسۀ شرایط و بخشی به تجربهبرای محقق و مخاطبان، همراهی خواننده با محقق در معنا

مه معطوف به هدِف که ه( Ellis  et al., 2011; Wall, 2006) خود با آنچه روایت شده است هایتجربه

 ها هستند که بهبود کیفیتِ زندگِی خود محقق و دیگران است. اصلیِ مشترکِ همه پژوهش

که در طول سه سال  کرد را تشریحای و شخصی خود نیز محقق تغییر و تحوالتِ حرفه در پایان

ریشۀ  پژوهِش پیشین ِمحقق که هاییافتهنگاری و پس از آن تجربه کرده است. پژوهِش خودمردم

احساسات و ذهنیتِ منفیِ خود را نسبت به کارگروهی در دوران کودکی و بافتِ فرهنگی و اجتماعِی 

تا با آموزش و اجرایِ نحوۀ  دادسازیِ بسترِ کارگروهی سوق ، او را در جهتِ تالش برایِ فراهمیافتخود 
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 آموزان و معلمانآن در دانش تغییر و نهادینه کردنِ در مسیرآموزان بتواند صحیحِ کارِگروهی به دانش

گرایانه به پسامدرنیته، عالوه بر پذیرفتنِ جایگاِه محقق گام بردارد. همچنین، تغییرِ نگرش او از اثبات

های جدیدی را در ارتباط و تعامل او با دیگران گشوده است که فرصت و احترام در پژوهش، پنجره

ر نماید؛ چرا که کردار و گفتالحاظ می هاآنو تفکراتِ  بیشتری را برای صدایِ دیگران و شنیدنِ نظرات

 . داندمیهای زیستۀ او هر فرد را حاصل تجربه

 لحاضر و تحلیل و تفسیرهای آن حاص نگاریخود مردم-البته الزم به ذکر است که پژوهشِ فرا

وهش از نگاه اوست و تجربۀ این روشِ پژ نگاریِنگار از پژوهشِ خودمردمتجربۀ یک معلم خودمردم

تواند به گونۀ دیگری تشریح و تبیین گردد. بنابراین، محققانِ افراد مختلف و در شرایط متفاوت می

نگاری و روایتِ های خودمردمکنند با انجامِ پژوهشپژوهشِ حاضر به معلمان دیگر نیز پیشنهاد می

این روش پژوهش در حیطۀ   نگاری در تبیین و تشریح و تعمیم جایگاهِهای خویش از خودمردمتجربه

تواند راهگشای خودبازاندیشیِ نگاری در میان معلمان میآموزش همراه گردند. گسترش خودمردم

و  ای آنانبرای رشد فردی و حرفه ی رامعلمان در عملکرد و مسائل آموزشیِ آنان باشد و بستر مناسب

تارهای فردی و اجتماعی در آموزش کشور ها و اصالح رفارزش و اهداف تغییر در رویکردها، بازتعریفِ 

 (. Hashemian, Zolfagari, 2019)فراهم کند و معلمانی فکور تحویل جامعه دهد 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت انها، سازمموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .شد تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

یچ ین مقاله قبالً در هت و ادگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اسبنابر اظهار نویسن

تدریس جهت بررسی و چاپ به فصلنامه  صرفاً ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و نشریه

 ارسال شده است.پژوهی 
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