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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،221-102،)3(21 ،پیاپی ،42پاییز 2311

خانیکی ،هادی؛ و نوریراد ،فاطمه ( .)8931کاربست روش تحلیل گفتوشنود در ارتباطات میاا فردی؛ تحلیال ارتبااطی
گفااتوگوی کنااکوکاومحور دانشآمااونا دوره ابتااکا.ی .فصللامه تحقیقلله فرهمگ ل ای لرا .823-102 ،)9(81 ،
شاپا1001-8182 :

 نو.سنکگا  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کر.تیو کامانز

آناد است) .

(

کاربست روش تحلیل گفتوشنود در ارتباطات میانفردی؛ تحلیل ارتباطی
گفتوگوی کندوکاومحور دانشآموزان دوره ابتدایی

هادی خانیکی ،1فاطمه نور یراد

2

دریافت7901/90/62 :؛ پذیرش7901/96/96 :

چکیده

گفتوگو بهمثابه .ک کنش مهم ارتباطی ،انجمله موضوعاتی است که در رشته علوم ارتباطات کمتر باه آ
توجه شکه است و اغلب پژوهشهای انجامشکه ،مربوط به حونه ارتباطات جمعای بودهاناک .درا.انمیاا ،
ُ
انجام پژوهشی در حیطه ارتباطات انسانی و میا فردی ،با نگاه موردی و خ ِرد روش کیفی که در پی فهام و
توصیف واقعیت ناب باشک ،در حونه پژوهشهای علوم ارتباطات ،مهجاور اسات؛ انا.انرو ،هاک ا.ان
وگومحور کالس درس ،بهمنظور مشخص کرد
پژوهش ،مطالعۀ نحوۀ تعامل کالسی در جلسههای گفت
ِ
ساختار ،ابعاد ،و مؤلفههاای گفاتوگاوی کناکوکاوی اسات .تحلیال گفتوشانود ،ترتیاب انجاام کاار،
سانمانکهی ،و نظم کنشهای اجتماعی را که بخشی ان تعامالت رونمره هستنک ،با روشی اساتکللی و در
گفتنها و شنیک های اعضای جامعه مطالعه میکنک؛ بنابرا.ن. ،کی ان نتا.ج اصلی تحقی ِق با روش تحلیال
گفتوشنود ،شناسا.ی ا.ن نظام با الگوهای ننجیرهای اسات کاه در حاین تعامال ،باه رفتارهاای شافاهی
ساختار میبخشک .تحلیل گفتوشنودهای کالس درس تفکر نشا میدهک ،ساختار کلی ا.ن گفتوگوهاا
پیشبرنکه است ،به ا.ن معنا که هنگامیکه ا.کهای در پاسخ به .ک پرسش بیا میشود ،شارکتکنناکگا ،
خود را ملزم به واکنش «موافقت» .ا «مخالفت» با آ ا.که میداننک .ا.ن واکنش اغلاب ،سابب تصاحیح و
ِ
تکمیل ا.کۀ اولیه .ا شفا کرد آ میشود .افراد ،بین ا.کههای مطرحشاکه پیوناک برقارار کارده و اساتنباط
خود را ان رونک بحث مطرح میکننک .ا.ن نوع گفتوگو ،نهتنها موضعگیریهای فکری خاوب را میطلباک،
بلکه مستلزم تعهک به نتیجه.ابی و جهتگیری منطقی است.
وگو،تعامل،دانشآموزانابتدا.ی

گفتوگویکندوکاومحور ،گفت
کلیدواژهها :تحلیل گفتوشنود ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استاد ارتباطات ،دانشککه علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبا.ی ،تهرا  ،ا.را .


 .2کانک.کای دکترای علوم ارتباطات ،دانشککه علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبا.ی ،تهرا  ،ا.را (نو .سنکه مسئول).



 .1مقدمه

بسیاری ان تهک.کها و بحرا ها.ی که بشر در دنیای مکر با آ روبهرو شکه است ،ناشای ان
عادتهای تفکر و فرا.نکهاای ارتبااط اسات. .کای ان مساالل اساسای در معرفات بشار و
مهمتر.ن عامل بهوجودآورنکۀ چالشهای شاناختی ،نااتوانی آدمای در تفکار و انک.شایک
است .تضاد ،کشمکش ،و کجفهمی بین آدمها ،نفی د.گری ،و تأ.یک بیچو وچرای معرفت
خو .شتن ،ان مهمتر.ن آفتهای شناختی بشر در دوره معاصار اسات .در چناین وضاعیتی،
افراد آ گونه که شا.سته است به انک.شه د.گری احترام نمیگذارنک ،و پیش ان آنکاه مهاارت
خوب شنیک را .اد بگیرنک ،سخن میگو .نک و د.گری را تحلیل میکنناک؛ بناابرا.ن ،گرفتاار
پیشداوریهای ذهنی هستنک.
اگر در فضای اجتماعی ،بهجای جکال برای تحمیل .ک انک.شه به د.گرا  ،بتاوا خاود را ان
«تنها انک.شیک » رها کرد و بهکمک «گفتوگو» همۀ صکاها را شنیک و همه انسا ها را درک کرد،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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د.گر نیانی به تهک.ک و دشمنی در جامعه نخواهک بود .در گفتوگو ،ابتکا تفاهم مشترک در ماورد
مسالل موردنظر بهوجود میآ.ک و سپس در رونک «با هم انک.شیک » ،نمیناۀ ارالاه پیشانهاد بارای
.افتن راهحل فراهم میشود« .با گفتوگو ،نبا مشترک پیاکا مایشاود ،باا نباا مشاترک ،فکار
مشترک شکل میگیرد ،و با فکر مشترک ،رو .کرد مشترک در برابر مسالل پک.ک میآ.اک؛ انا.انرو،
درنها.ت ،حاصل گفتوگو ،همکلی و همنبانی است (خانیکی .»)3 ،8912 ،اماا انگیازههاای
خودمحورانه در ما بزرگسال  ،بهحکی ر.شه دوانکه است که بهآسانی نمیتاوا وارد گفاتوگاو
بهمعنای حقیقی آ شک .افزو برا.ن ،ما در گفتوگوها.ما گرفتار عادتهای گفتااری نادرساتی
هستیم ،ماننک «هرگونه بیا .ا پرسش با نیات اباران وجاود باهجاای حقیقاتجو .ی»« ،ساخنا
طولنی ،مکرر ،پراکنکه ،و گاهی بیهک  ،بهجاای ساخنا متمرکاز و ماوجز»« ،دردودلهاای
شخصی بهجای پرداختن به مسالل عمومی» ،و همچنین ،عادتهای شنیکاری نادرساتی مانناک
«شنیک صکای الفاظ بهجای گوش داد به معانی واژهها»« ،انک.شیک به موضاع خاود پایش ان
گوش داد به حر د.گرا »« ،برداشت ان حر د.گرا بکو شناسا.ی پیشفرضهای خاود و
ً
آ ها» و بها.نترتیب ،گفتوگوها اساسا منجار باه تفااهم نمایشاونک ،مفیاک نیساتنک ،باهپایش
نمیرونک ،و موجب کسالت روح میشونک (شهرتاش.)8930 ،

شا.ک عکۀ ن.ادی تصور کننک که گفتوگو ،مهارت خاصای نمیطلباک ،اماا درحقیقات
چنین نیست .گفتوگو ،به مهارتهای و .اژهای نیاان دارد و قواعاک و اصاول خاصای را بار
مشارکتکننکگا تحمیل میکنک که با گپ و صحبت معمولی متفاوت است .توانا.ی افاراد
برای انجام .ک گفتوگو و بهعبارتی مهارتهای گفتوگو .ی ،اکتسابی است و بیش ان هار
جا.ی با.ک در نظام آمونشی ا.جاد شود؛ شالودۀ ا.ن مهارتها با.ک ان هما سالهای اولیاه
ننکگی پیر.زی شود ،ن.را فراخانک.شی در هما سالها.ی آغان مایشاود کاه شخصایت و
هو .ت کودک ،بهعنوا .ک شخص متفکر ،درحال شکلگیری است .در طاول دورهای کاه
کودکا  ،بزرگتر و بزرگسال میشونک ،تما.ل رونافزونی به جزمانک.شی و داشتن ذهن بسته
در آ ها شکل میگیرد .هنگامیکه ذهن بسته باشک ،اعتقادات و باورها خودمحور هستنک و
بهعبارتی ،آنچه «من» باور دارم ،بسیار اساسیتر است ان آنچه من «باور دارم».
افراد متعصب ،فاقک توانا.ی لنم برای ورود به گفتوگوی آناد و مساتکل هساتنک .نبا.اک
اجانه داد که چنین اتفاقی رخ دهک .میتوا به کودکا آمونش داد تا ارنش و منزلت ظرفیت
فکری خود را بکاننک .برای رسیک به چنین هک ها.ی با.ک به آ ها فرصت داد تا خودشاا ،
افکار و انک.شاههای خاود را کشاف کنناک ،ا.کهها.شاا را در قالاب واژههاا بیاا کنناک ،و
نظر.ههای خو .ش را اراله دهنک؛ آنا نیان دارنک که خود را بهعنوا افارادی تواناا ،متفکار ،و
بااحساس کشف کننک (فیشر.)3-88 ،8911 ،
انآنجاکه دوره پیش دبستا و دبستا می توانک بهتر.ن نماا بارای پارورش و آمااده
کرد فکر و ذهن انسا های  .ک جامعه باشک ،آمونش در ا.ن سنین ،اهمیات بیشاتری
دارد ،ن .را میتوانک خمیرما.اۀ شخصایتی آ هاا را باه تاکر .ج و باه نرمای ان عواطاف و
احساسات به سوی قالب بنکی عقل مکار هکا.ت کنک .گفتنی است ،گفت وگو به مثابه .ک
کنش مهم ارتباطی  ،انجمله موضوعاتی است که در رشته علوم ارتباطات ،کمتر باه آ
توجه شکه است و غالب پژوهش های انجام شک ه ،در حونه ارتباطات جمعای بوده اناک.
درا.ن میا  ،انجام پژوهشی در حیطۀ ارتباطات انسانی و میا فردی ،با نگااه ماوردی و
ُ
رد روش کیفی که به دنبال فهم و توصیف واقعیت ناب باشک ،در حاونه پژوهش هاای
خ ِ
علوم ارتباطات مهجور است؛ بنابرا.ن ،امیک می رود که پرداختن به ا.ن موضوعات ،آ
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کاربست روش تحلیل
گفتوشنود در ...

هم با نگاهی کیفی ،بتوانک افق های روشنی را پیش روی پژوهش های ارتباطی قرار دهک
ِ
و راهگشای آ ها در ا.ن عرصه باشک.
برا.ناساس ،در ا.ن پژوهش ،باهمنظور مشاخص کارد سااختار ،ابعااد ،و مؤلفاههای
گفتوگوی کنکوکاوی ،در پی مطالعه نحوه تعامل کالسای در جلساههای گفاتوگومحاور
کالس درس هستیم؛ بنابرا.ن ،در ا.ن مقاله ،روش تحلیل گفتوشنود بهعنوا رو .کرد خرد
گفاتوگوهاای

لهای ارتباطی ،معرفی و چگونگی کاربست آ بارای
در روششناسی تحلی 
کالسی توضیح داده میشود.
 .2مفاهیم و ادبیات پژوهش

ابتکا ،کلیاتی درباره مفهوم گفتوگو و الزامات آ و همچنین ،نظر.اههای گفاتوگاو .ی در
گفتوشانود و ارتبااط آ
حونه ارتباطات میا فردی اراله میشود و سپس نظر.ههای تحلیل 
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با مقاله حاضر بررسی خواهنک شک.
 .2-1واکاوی مفهوم «گفتوگو»

گفتوگو در تمام عرصههای فلسفی ،اجتماعی ،و حتی علمی ،بهعنوا راه کشف و انتقاال
حقیقت شناخته شکه است .افزو بر شناختی که ان راه بینش بهدست میآ.ک ،گفاتوگاو در
یآ.ک .معنا ان فهم برمایآ.اک و بارای فهام
مسالل متعلق به فهم نیز اصلیتر.ن راه بهشمار م 
د.گرا با.ک با آ ها سخن گفت (خانیکی .)1 ،8912 ،هک ان گفاتوگو ،آگااهی باکو
واسطه و تحر.ف ان حونههای فکری خود و د.گری است و همچنین ،فهم ا.ن مطلاب کاه
تصورات ما ان واقعیت ،با تاروپود قالبها و عادتهای ناشناختهای درهم تنیکه شکه اسات
(هارتکهما.ر .)11 ،8913 ،درحقیقت ،هک گفتوگو ،تاأ.یک .ا رد تفکر د.گری .اا خاود

نیست ،بلکه فهم ارنشها و باورهای د.گری است .هک ان گفتوگو ،شاناخت اسات ناه
توجیه ،تعهک است ،نه حل .ا انکار تعارض ،و درنها.ت ،همکاری است ،نه رقابت .درواقع،
در .ک گفتوگوی حقیقی ،هک  ،دستیابی به .ک توافاق نیسات ،بلکاه بیشاتر ،درک .اک
حقیقت و رسیک به فهم است (نیستانی.)12 ،8911 ،

لغت د.الوگ (1گفتوگو) ان واژههای .ونانی «د.ا »2و «لوگوس »3برگرفته شکه است که
اولی بهمعنای «انطر.ق» و دومی بهمعنای «معنی» است .در اصل ،د.االوگ .اا گفاتوگاو
«جر.ا داشتن معنی» است (اسحاق.)2 ،8910 ،
الگوهای ارتباطی پیشین،
جر.ا گفتوگو ،الگو .ی تراکنشی دارد .اگرچه در بسیاری ان 
شتر توجه به گو .نکۀ پیام و چگونگی تکو .ن آ اختصاص داشت ،اما الگوی تراکنشای ،ان
بی ِ
ناو .های تانه و ان منظر شنونکۀ پیام ،به فراگارد ارتباطاات مینگارد (وولاو .ن.)1 ،1080 ،4

بسیاری ان ما تصور میکنیم که هنگامیکه با د.گری درحال گفتوگو هستیم ،درحال انجام
عملی گسستها.م ،ن.را بهظاهر ،د.گری صحبت میکنک ،سپس .ک گسست در صاحبت او
بهوجود میآ.ک ،شما صحبت میکنیک .نوبت گسست در صحبت شما که رسیک ،او صحبت
میکنک و ا.ن فرا.نک تا پا.ا گفتوگو ادامه دارد ،اما واقعیت ا.ن است که ارتباط. ،ک فراگرد
پیوسته است ،ن.را هنگامیکه درحال گفتوگو هساتیم ،واژههاا.ی کاه انتخااب مایکنیم و
شیوهای که آ واژهها را بهکار میبر.م ،شکلگرفته ان رفتار ارتباطیای است که طر مقابل
درحال بهکار برد آ  ،رو به ماست .در الگوی تراکنشی ارتباط ،نمیتوا «ارتبااط» را .اک
امر منفرد درنظر گرفت ،بلکه با.ک آ را دارای حالتی وابسته دانست .به بیاا د.گار ،ارتبااط
چیزی نیست که برای د.گرا انجام میدهیم ،بلکه چیزی است که بهطور مشترک باا آ هاا
انجام میدهیم .درنتیجه ،موفقیت هر.ک ان دو طر  ،وابساته باه طار د.گار نیاز هسات
(آدلر ،بهنقل ان :محسنیا راد .)93 ،8938 ،هنگامیکه کنش متقابل بین دو نفر ،به چیازی
بیش ان تبادل پیامهای لفظی منجر شود و آ دو به ا.ن درک مشترک برسانک کاه .کاک.گر را
میفهمنک ،دوست دارنک ،میشناسنک ،و به هم نیان دارنک ،آ گاه ،ارتباط ،ماهیت تراکنشی به
خود میگیرد (محسنیا راد.)93 ،8938 ،
 .2-2نظریههای گفتوگویی در ارتباطات میانفردی

گفتوگو ،موضوعی میا رشتهای است و ان ا.ن لحااظ ،در حاونههاای بسایاری ،انجملاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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فلسفه ،جامعهشناسی ،مردمشناسی ،نبا شناسی ،روانشناسی ،و علوم تربیتی به آ پرداخته
شکه است ،اما در ا.نجا با توجاه باه محاکود.ت حاونه پاژوهش ،باه بررسای نظر.اههاای
گفتوگو .ی در حونه ارتباطات میا فردی قناعت و ان بررسی ساا.ر حونههاا چشامپوشای
میکنیم .نظر.ههای ارتباطات میا فردی دربردارنکۀ نظر.ههای تولیک ،در.افت ،و مبادلۀ پیام
ان د.کگاه روا شناختی و جامعهشناختی هستنک که با توجه به محکود.ت فضای مقاله ،تنهاا
به طرح کلیاتی دربارۀ تقسیمبنکی ا.ن نظر.هها بسنکه میکنیم.
مفهوم گفتوگو را در ارتباطات میا فردی بهمنزله فراگرد ارتباط و پیامی درنظر میگیرنک
کااه ردوبااکل میشااود .ب ارا.ناساااس ،نظر .اههای تولی اک و در.افاات پی اام ان سااه توض ایح
روا شناختی استفاده میکننک کاه عبارتاناک ان :توضایح و .ژگیهاا ،توضایح حالتهاا ،و
توضیح فرا.نک .توضیح و .ژگیها بر صفتهای ا.ساتای افاراد و چگاونگی ارتبااط آ هاا باا
و .ژگیها و متغیرهای د.گر. ،عنی بر ارتباط بین انواع خاص شخصیت و انواع پیامهای و .ژه
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تأکیک دارد .ا.ن نظر.هها پیشبینی میکننک که با شخص و .ژهای ،و .ژگیهای خاصی باعاث
برقراری ارتباط ،به روش خاص شود؛ بهعنوا مثال ،افرادی که دارای شخصیت اساتکللی
هستنک ،بحث کرد را دوست دارنک.
توضیح حالتها بر حالتی ان ذهن تأکیک دارد که فارد در دوره خاصای تجرباه میکناک.
ً
حالتها برخال و .ژگیها ،تقر.با ناپا.کار و گذرا هستنک .برخی ان حالتهاای خااص بار
فرستاد و در.افت پیام تأثیرگذار اسات؛ بارای مثاال ،هنگاامیکاه در موضاوعی بهشاکت
خودآمیخته هستیک ،بهاحتمال ن.اد ،در ارن.ابی مباح ِث مخالف با موضع خاود ،محتاطاناه
عمل میکنیک.

توضیح و .ژگیها و حالتها میتوانک بهگونهای هماهنگ با .کک.گر بهکار رود .و .ژگیها
نیز تاحکی رفتار را تعیین میکننک و پژوهشگرا سعی دارنک مشخص کننک که کاکام رفتاار،
ً
و .ژگیمکار و ککام حالتمکار است .شیوهای که افراد با آ ارتباط برقرار میکننک ،احتماال
حاصل هردوی آ ها است.
سومین د.کگاه بهکاررفته در نظر.ههای در.افت و تولیک پیاام ،توضایح فرا.ناک اسات .در
ا.نجا به روش واقعی در.افت و تولیک پیام توجه میشود .توضایح فرا.ناک باا ساانوکار ذهان

انسا سروکار دارد و تأکیک آ بر روشهای گردآوری و تنظیم اطالعات ،چگونگی اساتفاده
ان حافظه ،شیوه تصمیمگیری افراد برای چگونگی عملکرد و گفتار ،و مجموعهای ان ماوارد
مشابه است (لیتل جا  .)129-132 ،8918 ،ا.ن ساانوکارهای روانشاناختی در تولیاک و
در.افت پیام میتواننک ماهیت .ک جر.ا ارتباطی را شکل دهنک و آ را بهسوی انواع ارتباط
مبتنیبر گفتوگو .ا سا.ر شکلهای ارتباطی سوق دهنک .اختالل ارتباطی و عاکم تفااهم را
نیز در بسیاری ان موارد میتوا با ا.ن نظر.هها تفسیر کرد.

در بخش د.گری ان نظر.ههای مرتبط باا موضاوع ارتباطاات میاا فاردی ،باه فرا.ناکهای

شناختیای پرداخته میشود که در سانوکار ارتباطات میا فردی مؤثر هستنک و به کمک آ هاا
اطالعات در ذهن ،تنظیم و کنترل میشود .ا.ن نظر.هها به فرا.نک تفسیر و درک معنا ،چگونگی

بسط آ  ،چگونگی درک محتوای پیامها و هک ارتباطگیرنکگا  ،و شیوۀ ارن.ابی علل رفتاار و

گفتار میپرداننک .همچنین ،ا.ن نظر.هها به موضوع سانمانکهی اطالعات میپردانناک؛ ا.نکاه
چگونه اطالعات مختلف در نظام شاناختی ماا تلفیاق میشاونک و بار نگرشهاای ماا تاأثیر

یکنایم .فرا.ناک
میگذارنک ،درباره اطالعاتی که با نگرشهای ما سانگار هستنک ،چگونه فکر م 
قضاوت ،چگونگی مقا.سه اطالعات جک.ک با آنچه میدانیم و انتظار دار.م ،نقش انحارا .اا

دوری ان انتظارات ،و چگونگی ارنشیابی اطالعات ،ان مسالل د.گری هستنک که ا.ن دساته ان
نظر.هها به آ ها میپرداننک( 1لیتل جا .)980-923 ،8918 ،

یتای 3بار
و .لیام اسحاق ،2پژوهشگری است که سالها در مراکز آمونش ساانمانی امآ 

مبحث گفتوگو و کاربردی کرد آ تمرکز و در ا.ن امر بر نظر.ههای سا.ر صااحبنظرا ،
بهو .ژه بوهم ،توجه داشته اسات.ان نظار او ،آماادگی بارای تأمال ،تفکار ،و تجک.اکنظر در

انک.شهها ،بهمنظور بهدست آورد راهکارهای جک.اک. ،کای ان عناصار کلیاکی گفاتوگاو
ً
است .ا.ن آمادگی ،امکا فهمیک اموری را فراهم میکنک که انسا معمول جرلت پذ.رفتن

نهسان ا.جاد تحولی شخصی در رونک گفتوگاو و برخاورد باا
آ ها را نکارد .همین امر ،نمی 
کگاههای گوناگو میشود .وی هک ان گفتوگو را باننگری و پرساش در ماورد تفکار و
د .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برای مطالعه بیشتر در ا.ن مورد به فصل ششم و هفتم کتاب نظر.ههای ارتباطات ،نوشته استیفن لیتل جا مراجعه کنیک.
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تغییروتحول آ میدانک .عادتها و رفتار انسا  ،تابع شیوۀ انک.شیک اوست و در چارچوب
(هارتکهما.ر 91 ،8913 ،و .)29

آ شکل میگیرد.

ان نظر اسحاق ،اصول گفتوگو شامل گوش داد  ،احترام گذاشتن ،تعو .ق نظر ،و سپس
اظهارنظر است که در پس گوش داد  ،اصال مشاارکت ،در پاس احتارام گذاشاتن ،اصال
انسجام ،در پس تعو .ق ،آگاهی ،و در پس اظهارنظر ،اصل ظهور .ا پک.کار شک قارار دارد.
(اسحاق.)22 ،8910 ،

 .2-3تحلیل مکالمه یا تحلیل گفتوشنود

نظر.ه تحلیل گفتوشنود در طول دهه  8310و ان طر.ق همکاری هاروی ساکس ،1امانولل
شگلو  ،2و گیل جفرسو  3پک.کار شک .تحلیل مکالمه بهعنوا روشی نو در علوم اجتماعی

و انسانی ،ان مطالعات دو جامعهشناس برجسته ،گافمن 4و گارفینگل 5تأثیر پذ.رفته اسات.
براساس نظر گافمن ،ارتباطات چهرهبهچهره و تعاامالت افاراد باا هام ،پا.اهای بارای هماه
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نظامهای اجتماعی است که جامعاهشناساا و ساا.ر.ن آ را مطالعاه میکنناک (سایکنل،6

 .)1 ،1080روششناسی مردمنگارانه ،پیشنمینه نظری تحلیل مکالمه را تشکیل میدهاک.

پیشفرض اصلی تحلیل مکالمه ا.ن است که صحبتهای حین تعامل ،7بخاش مهمای ان
ننکگی اجتماعی ،در هر دو سطح ننکگی رونمره و سطح کاال اجتمااعی ،اسات (هااو،8

 .)80 ،1002تحلیل مکالمه شامل مطالعه دقیق سخنا گفتهشکه در .ک تعامل باهمنظاور
تعیین ا.ن امر است که چگونه گفتوشنود ،ساخت .افته و اجرا میشود.
دغکغه تحلیل مکالمه ،توصیف گفتوگوهاا و تعاامالت طبیعای اسات .انجاام چناین
تحلیلی ممکن است نشا دهک که فعالیت هر عضو عادی جامعه ،مساتلزم برخاورداری ان
انبوهی ان دانشها و فعالیتهای ضمنی انگاشتهشکه است (رپلی.)813 ،8930 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تحلیل گفتوشنود بر ا.ن مبنا عمل میکنک که در تمام شاکلهاای ارتباطاات نباانی و
غیرنباانی ،مسااتقیم .اا غیرمسااتقیم ،کنشااگرا باه کااار تجز .اهوتحلیال موقعیات و بسااتر
کنشها.شا  ،تفسیر سخنا مخاطبانشا  ،فراهم کرد فضای مناساب ،قابالفهام و ماؤثر
کرد سخنا خودشا  ،و هماهنگ کرد مسالل و امورشا با امور سا.ر.ن مشغول هستنک.
هک ا.ن رو .کرد ،مشخص کرد اصول و سانوکارها.ی است که کنشگرا هنگام اجارای
عمل در .ک موقعیت و رابطۀ متقابل با مخاطبانشا  ،با استفاده ان آ ها ساختارهای بامعنا و
منظمی را در ننجیرۀ رو .کادها و فعالیتهای مولک ا.ن رو .کادها بهوجود میآورناک .تحلیال
مکالمه بهلحاظ روش ،با بالتر.ن حک مستنکسانی (مستنکسانی دادهها.ی کاه باهصاورت
صوتیاتصو .ری ضبط شکهانک و متن آ ها پیاده شاکه اسات) رو .اکادهای واقعای و اصایل
اجتماعی آغان میشود .سپس با استفاده ان فرا.نک تحلیل تطبیقیانظاممنک ،آ ها را به اصول
ساختاری جکاگانهای در تعامل اجتماعی و نیز اعمالی تبک.ل میکنک که شرکتکننکگا در
.ک تعامل برای مک.ر.ت آ ها بهکار میگیرناک .درواقاع ،در ا.ان روش ،تأکیاک ،بیشاتر بار
رو .ههای صوریای است که ان طر.ق آ ها ارتباطها برقرار میشونک و موقعیتهای خااص
بهوجود میآ.نک (فلیک 921 ،8911 ،و .)922

بسیاری ان پژوهشهای مربوط به تحلیال گفاتوشانود« ،نهااد اجتمااعی تعامال »1را

بررسی کردهانک؛ ا.نکه چگونه انواع تعامل ،شامل ابران مخالفت ،پاسخ گفتن ،و ...باهطاور
نمینهای و در فضای تعامل و گفتوگو با .کک.گر تولیک میشونک (رپلی.)828 ،8930 ،
تحلیل گفتوشنود سعی دارد موفقیتهای اجتماعی را کشف کناک .در تجز .اهوتحلیل
محاوره ،توجه عمکه به نظم و سانما محتوا.ی .اا شایوههای ساانما دهی اسات .تحلیال
گفتوشنود به مسالل مختلفی میپرداند؛ نخست نکتهها.ی که گو .ناکگا گفاتوگو باه آ

احتیاج دارنک .ا.ن موضوع بیشتر به آگاهی ان قواعک گفتوگو مرباوط میشاود .و .ژگیهاای
تعاملی مکالمه ماننک رعا.ت نوبت ،سکوت ،مکث ،و با هم حر ند  ،قابلتوجه هساتنک.
البته تحلیل گفتوشنود به رعا.ت نکرد قواعاک و شایوههای مخاالف و اصاالح خطاا در
صحبت نیز پرداخته است .بیترد.ک ،متکاولتر.ن و شا.ک مهمتر.ن جنباۀ تحلیال مکالماه،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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انسجام گفتوگو است .انسجام به مفهوم سادۀ آ  ،ارتباط داشتن و معناادار باود مکالماه
است .مکالمۀ منسجم بهنظر گفتوگوکننکگا  ،خوشساخت و معنادار است (لیتال جاا ،
.)811-182 ،8918

تحلیل گفتوشنود ،ترتیب انجام کار .ا دستورالعمل ،1سانمانکهی ،2و نظم 3کنشهای

اجتماااعی کااه در تعااامالت رونمااره رخ دادهانااک را بااا روشای اسااتکللی و در گفااتنهااا و
شنیک های اعضای جامعه مطالعه میکناک. .کای ان هاک هاای اصالی پاژوهش تحلیال
مکالمه ،شناسا.ی ا.ن نظام با الگوهای ننجیرهای است کاه در حاین تعامال باه رفتارهاای
شفاهی ساختار میبخشنک .پیشفرضهای پا.های ا.ن روش عبارتانک ان:
 .8ترتیب انجام گفتوشنود ،نظم آ را تولیک میکنک؛
 .1دستورالعمل گفتوشنود توسط اعضای .ک موقعیت تولیک میشود؛
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 .9طرفین بحث ،ترتیب انجام کار خودشا را توجیه میکننک و ا.ان نتیجاۀ پایشفارض
تحلیلگر و فرمولبنکی انپیشتعیینشکۀ مفاهیم نظری نیست؛
 .8دستورالعمل و ترتیب انجام گفتوشنود ،تکرارشکنی و بانگشتپذ.ر است؛
 .2کشف ،توصیف ،و تحلیل آنچه نظم گفاتوشانودی را فاراهم کارده اسات ،وظیفاه
تحلیلگر است؛
 .1برا.نک آنچه همواره در بسیاری ان موارد و اغلب در ماورد .اک پک.اکۀ خااص اتفااق
میافتک ،کشاف ،توصایف ،و تحلیال سااختار ،روناک رسامی ،و شایوه ساانمانکهی .اک
گفتوگوی مشخص را امکا پذ.ر میکنک (هاو.)93 ،1002 ،
افزو برا.ن ،دادههای استخراجشکه با.ک بهگونهای اراله شونک که خواننکه بتواناک آ هاا را
ارن.ابی .ا با تحلیل ارالهشکه مخالفت کنک .بنیا نظاممنک .ا تکرار نظام .ا الگوهای متاوالی
و ...تنها ان طر.ق مجموعهها.ی ان موردهای متعلق به پک.کۀ موردمطالعه قابلاثباات اسات
(فلیک.)922 ،8911 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

گفتوشنود در کتابهای گوناگو مطارح
قراردادهای پیادهسانی مختلفی برای تحلیل 
شکه است که با توجه به نقاط مشترکی که در باین آ هاا وجاود داشات ،قراردادهاای گیال
ً
جفرسو را برگز .ک.م که تقر.با به .ک استانکارد و مبنای حرفهای بارای کساانیکاه تحلیال
مکالمه انجام میدهنک ،تبک.ل شکه است:
جدول شماره ( .)2قرارداد پیادهساز ی تحلیل مکالمه
عالمت

نمونه

توضیح

()0.3

او ( )0.3بینظیره!

:::

من ::::نمیدونم

خط ن.ر.ن

میدونم که
الف[ :باشه ولی
ً
ب[ :واقعا منظورم

=

میدونی=نمیخواستم

واژه نوشتهشکه با حرو
بزرگ در نبا انگلیسی
که چو در الفبای فارسی
معنا نکارد میتوا واژه را
برجسته کرد.

مکت سکوت در مقیاس دهم ثانیه
دو نقطهها نشا دهنکۀ کشیکه شک صکاها.ی هستنک که باه آ
چسبیکهانک .تعکاد رد.فهای آ ها مکت کشیکه شاک صاکا را
نشا میدهک.
خط ن.ر واژه نشا دهنکۀ تأکیک گو .نکه است.
کروشه راست جا.ی را نشا میدهک که صحبت گو .نکه با .ک
گو .نکۀ د.گر تکاخل پیکا کرده است.
عالمت مساوی نشا میدهک هیچ فاصله قابلشنیکنی باین دو
کلمه وجود نکارد.

ً
تقر.با .ه ملیو

̊واژه بین دو سکو ̊

̊ ̊
آها

><

>من فکر نمیکنم<

<>

<نمیدونم>

؟
.

ِا راستی؟
بله.

ههه

من میدونم ههه

()

چه .ک() چیز

(واژه)

چه کار داری (میکنی)

(( ))

نمیدونم ((عطسه))

[

کلمااات نوشااته شااکه بااا حاارو برجسااته (حاارو باازرگ)
نشا دهنکه بلنکی صکا در مقا.سه با بقیه واژهها است.
واژه بین دو عالمت درجه .ا عالمت وقف عربای نشاا دهناکۀ
آهستهتر بود تلفظ در مقا.سه با کلمههای د.گر است.
واژههای بین ا.ان عالمات ،نشاا دهناکۀ سارعت بیشاتر بیاا
کلمهها .ا عبارتها در مقا.سه با بقیه جمله است.
واژههای بین ا.ن عالمت ،نشا دهنکۀ سرعت کمتر بیاا آ هاا
در مقا.سه با عبارتهای د.گر است.
عالمت سؤال نشا دهنکۀ بال آمک آهنگ صکا است.
توقف کامل ،نشا دهنکۀ پا.ین آمک آهنگ صکا است.
رد.فی ان «ه»ها نشا دهنکۀ بیرو داد نفس است صکا.ی کاه
ً
غالبا با ِا ِا شنیکه میشود.
پرانتز خالی ،نشا دهنکه قابلشنیک نبود عبارت .ا صکا بوده است.
واژه داخل پرانتز ،نشا دهناکه محتمالتر.ن کلماهای باوده کاه
پیادهکننکه شنیکه است.
واژههای داخل دو پرانتز ،دربردارنکه توصیفهای پیادهکننکه است.
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در ا.نجا لنم است به تفاوت تحلیل گفتوشنود با ساا.ر رو .کردهاا ،انجملاه تحلیال
گفتما بپردان.م .تحلیل گفتوشنود بر تعامل متمرکز است ،اما تحلیل گفتماا  ،مجموعاۀ
ً
بزرگتری ان کنشهای نبانی را درنظر میگیرد و معمول به پیونک ند سطح خرد مکالماات
و سطح کال متغیرهای اجتماعی ،ماننک طبقه و جنسایت ،تما.ال دارد .البتاه پارداختن باه
یکننکه موضوعات و مفاهیم کال تری ماننک قکرت و نابرابری
نمینه و فضای خرد تعامل ،نف 
ً
نیست ،بلکه غالبا شرا.ط اقتضا میکنک که درباره ا.ن مفاهیم متفاوت بینک.شایم و درنتیجاه
ممکن است پرسشهای متفاوتی برای تحلیلگر برون کناک (رپلای 189 ،8930 ،و )188؛
برای مثال ،تحلیل گفتما  ،به درگیریها و رو .کادهای جکالآمیز امتیان بیشاتری مایدهاک،

درحالیکه تحلیل گفتوشنود ،بر موارد عادی و متکاول متمرکز اسات (ووفیات،1002 ،1

 .)891ا.ن درحالی است که ما در ا.نجا در پی تحلیل در سطح خارد و شناساا.ی سااختار
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بحث هستیم ،نه درگیریهای گفتمانی بهوجودآمکه.
 .2-3-1تفاوتهای اصلی تحلیل گفتوشنود با سایر رویکردها:

 .8تحلیل گفتوشنود ،نسبت به سا.ر رو .کردها نزد.اک باه پک.اکه موردبررسای عمال
میکنک ،ن.را بر جزلیات فعالیتهای تعاملی تمرکز دارد .ضبط کرد و پیادهسانی جزلیاات
و ظرافت روابط انسانی ،حلقه گمشکۀ روشهای د.گر است؛
 .1تحلیل گفتوشنود ،به بررسی دادهها.ی گرا.ش دارد که بهطور طبیعی رخ دادهانک تاا
تحلیل دادههای تجربی .ا دادهها.ی که پژوهشگر در آ دستکاری کرده اسات و باه هماین
سبب کمتر مصنوعی است؛
 .9د.کگاه تحلیل گفتوشنود ،بررسی ساختار و رونک تعاامالت انساانی اسات .هاک
تحلیل گفتوشنود ا.ن نیست که توضیح دهک چرا گروه موردبررسای ا.انگوناه کنشهاا.ی
دارنک ،بلکه بیشتر ا.ن مسئله را تفسیر میکنک که چگونه تعامالت را انجام میدهنک؛
گفتوشنود میتوانک بهعنوا مطالعه نبانی که افراد بهکار میبرناک ،درنظار گرفتاه
 .8تحلیل 
شود ،اما ا.ن کار را با توجه به نظام نبا شناسی انجام نمیدهک ،بلکه تحلیلی جامعهشاناختی ان
نبا شفاهیای است که در محیط طبیعی بهکار میرود (هاو.)3-80 ،1002 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هما گونه که ا.ن موارد نیز نشا میدهنک ،تحلیل مکالمه بهدلیل ماهیت خرد و تعاملی
و همچنااین بررساای جامعااهشااناختی آ  ،مناساابتاار.ن روش باارای بررساای ساااختار
گفتوگوهای کنکوکاومحور کالسی است.
 .3روش اجرای تحلیل مکالمه

تن هاو ،مراحل ن.ر را برای انجام پژوهشها.ی که با روش تحلیل مکالمه انجام میشاونک،
پیشنهاد میکنک:
 .8گردآوری دادههای مشارکتی و ضبط تعامالت طبیعی؛
 .1پیاده کرد متن نوارهای صوتی .ا تصو .ری ،بهطور کامل .ا بخشی ان آ ها؛
 .9تحلیل بخشهای انتخابشکه؛
 .8گزارش پژوهش (هاو.)11 ،1002 ،
در ا.ن روش ،ضبط کرد صکا .ا تصو .ر ،اهمیت فراوانی دارد .هما گوناه کاه سااکس
ً
میگو .ک :پژوهشگرا  ،تنها تاحکودی میتواننک رو .کادهای ضبطشکه را پیاده کنناک؛طبیعتا

متنهای پیادهشکه« ،برگردا  »1بسیار طبیعی رو .کادهای ضبطشاکه هساتنک .آ هاا هماواره
باننما.ی ناقص و گز .نشی متنهاا هساتنک .فرا.ناک عملای پیاادهساانی تفصایلی و جزلای
رو .کادهای ضبطشکه ،ا.ن امکا را برای پژوهشگر فاراهم میکناک کاه باا آنچاه مشااهکه
میکنک ،آشنا شود .با.ک بارها و بارها نوار را گوش .ا تماشا کارد .باا ا.ان فرا.ناک ،باهتاکر.ج
شیوههای جالب و ظر.ف تعامل مردم با .کک.گر درک مایشاود (رپلای .)888 ،8930 ،در
ا.ن راستا ،در فرا.نک پژوهش حاضر ،تمام گفتوگوها ،ضبط صوتی .ا تصاو .ری شاکهانک و
برای پیادهسانی ،بارها و بارها آ را گوش داده و تحلیل کردها.م.
فرا.نک پیاده کرد مطالب صوتی و تصو .ری باهشاکل ماتن نوشتهشاکه ،باه شاکلهای
مختلفی درک میشود؛ بهعنوا باننما.ی و تعبیر صکاهای ضابطشاکه ،باهعناوا توصایف
تعامالت نبانی. ،ا بهعنوا ترجمه سخن به نبا (هاو )32 ،1002 ،که در ا.ان پاژوهش،
گفتوگوهای کالس تفکر کودکا پا.ه چهارم و پانجم پیااده شاکه اسات تاا ان خاالل آ ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تعامالت کالمی دانشآمونا توصیف شود« .پرسش ان ا.نکه چه سطحی ان نشاانهگاذاری
با.ک در پیادهسانی بهکار رود ،ارتباط تنگاتنگی با ا.ن مسئله دارد که پژوهشگر باا دادههاای
خود چه کااری مایکناک» (رپلای .)813 ،8930 ،پروتکالهاای .گاناه جهاانیای بارای
نشانهگذاری وجود دارد .در ا.ن پژوهش بر قسامتهاا.ی تأکیاک کاردها.م کاه شاروع .اک
گفتوگو ،فرا.نک تصحیح خود ،جر.ا موافقت و مخالفت ،شفا سانی ،و بهکارگیری نبا
استکللی را نشا میدهک.

اما را.جتر.ن شکل پیادهسانی 1ا.ن است که متن بهصورت موباهماو پیااده شاود .ماتن

پیادهشکه شامل و .ژگیهای تعاملی گفتار ماننک مکثها ،خنکه ،تکاخل با گفتار د.گارا  ،و
نیز جزلیات است (رپلی.)121 ،8930 ،
براساس شیوۀ اجرای ا.ن روش ،پس ان گردآوری مجموعۀ ضبطشکهای ان گفاتوگوهاا
اا با توجه به گو .ا بود صحبتها اا چنک نمونه را موبهمو پیاده کرد.م و هما گونه که سیکنل
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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میگو .ک:
 .8هر نمونه را در صفحه خودش کپی کرد.م ،به آ شماره داد.ام ،و باا مشااهکاتی کاه
مربوط بهنظر میرسیکنک ،حاشیهنو .سی کرد.م؛
 .1دو .ا سه مورد ان بهتر.ن نمونههای پک.کهای را که درنظر داشتیم ،انتخاب کرد.م و بر
تحلیل آ ها متمرکز شک.م؛ منظور ان بهتر.ن موارد ،آ ها.ی هستنک که پک.که موردبررسی در
آ مشهودتر است؛
 .9موارد را براساس مالکها.ی که با کار مرتبط هستنک ،باه ن.رمجموعاههاا.ی تقسایم
کرد.م (سیکنل.)98 ،1080 ،
هااک ان تحلیاال دادههااای ضاابطشااکه ،کشااف ا.اان مساائله اساات کااه «چگونااه
مشارکتکننکگا در گفتوگو سخنا .کک.گر را میفهمنک و در نوبت خود به آ هاا پاساخ
میدهنک» .برخی ان و .ژگیهای اساسیای کاه تحلیلگارا گفتوشانود در فرا.ناک تحلیال
دادهها بررسی میکننک ،عبارتانک ان:
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سازوکار نوبتگیر ی. :1کی ان مواردی که میتوا به آ توجه کرد ،ا.ن است که چگوناه
یگیرنک .ا.ان نوباتگیاریهاا ممکان
هر.ک ان گو .نکگا برای شروع مکالمه خود نوبت م 
است ان گفتن .ک واژه باشک تا صکا .ا حرکت (مثال شاانه باال اناکاختن) تاا جملاههاای
طولنی .در چنین موقعیتها.ی ،ا.نگونه نیست که .ک فرد «تنهاا بتواناک صاحبت کناک»،
بلکه ا.ن و .ژگی طبیعی صحبت کرد است که گاهی صحبت د.گرا را قطع مایکنایم .اا
میخواهیم نوبت صحبت کرد را دراختیار بگیر.م و ترتیب نوبتگیری رعا.ت نمایشاود.
در برخی جلسهها ،سانوکار نوبتگیری ان پیش تعیین شکه اسات؛ بارای مثاال ،در دادگااه
(رپلی 822 ،8930 ،و .)821
ساکس ،جفرسو و شگلو  ،سه پیامک سیستم نوبتگیری را ا.نگونه مطرح کردهانک:
 .8نیان به گوش کرد  :سیستم نوباتگیری ،انگیازهای درونای را بارای شانیک هماۀ
صحبتها در فرا.نک گفتوشنود فراهم میکنک .همۀ شرکتکنناکگا با.اک صاحبتها را
بشنونک و تحلیل کننک ،ن.را ممکن است نفر بعکی آ ها باشنک؛
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میدهک ،درواقع ،فهم خودش را ان تعامل و سخن نفر نخست آشکار کرده است.
درواقع ،سیستم نوبتگیری ،وسیلهای است که کنشگرا ان طر.ق آ  ،عالقاۀ خاود را باه

کنش اجتماعی مسئولنه در برابر نیانهای د.گرا نشا میدهنک (سیلورمن.)811 ،8331 ،2

سازوکار توالی و طراحی نوبت :در ا.ن بخش ا.ن موضوع بررسی میشاود کاه چگوناه
کنشهای افراد درحالگفتوگو بهصورت متوالی نظم .افتهانک .بسیار مهم است کاه باکانیم
ا.ن سبک کار ،هرگز به بررسی .ک جمله .ا گفتۀ واحک نمایپارداند ،بلکاه ا.ان موضاوع را
بررسی میکنک که چگونه کنشهای خاصی (چه کالمی و چه غیرکالمی) شکل میگیرناک،
یکننک ،و در سلسلهای ان کنشهای جاری درک میشاونک؛ بارای مثاال ،تاوالی
برون پیکا م 
«د.کگاهاابران» .ا توالی «پرسشاپاسخ» .توالیها ،سلسلهای ان کنشها را ا.جاد میکننک که
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

با توجه به نخستین کنش ،کنشهای برتر پس ان آ انجام میشاونک؛ بناابرا.ن ،هنگاامیکاه
ً
پرسشی مطرح میشود ،معمول انتظار پاساخ داد باه هماا پرساش وجاود دارد (رپلای،
 823 ،8930و .)810
انتخاب واژگان و تأثیر آن بر شففافیت گفتفار :و .ژگای د.گاری کاه تحلیلگارا بررسای
کردهانک ،واژگانی است که مردم هنگام گفتوگو بهکار میبرنک (رپلی.)811 ،8930 ،

سازوکار اصالح :1شیوهای که افاراد در رو .اارو .ی باا فهام در .اک گفاتوگاو باهکاار

میگیرنک؛ ماننک تصحیح شروعکننکه ،تصحیح در عمل ،و....
سازمان ساختار :سانما ساختار به ا.ن نکته اشاره دارد که رونک کلی گفتوگو چگوناه
سانمانکهی میشود؛ سانما مخالفت و موافقت ،سانمانکهی ترجیح و روا.ت .ک قضایه
(رپلی)819-811 ،8930 ،؛ برای مثال ،ما در ا.ن پژوهش با تحلیل گفتوگوهای کالسی
به ا.ن پرسش پاسخ میدهیم که «شیوههای معمول مخالفت و موافقات و رد و پاذ.رش در
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ا.ن گفتوگوها چگونه است؟»
بهطور خالصه ،تحلیلگرا گفتوشنود در پی ا.ن هستنک که و .ژگیهاای گفاتوشانود را
بررسی کننک؛ برای مثال ،گو .نکگا  ،چگونه نوبتگیری میکننک .گفتاار چگوناه تحات تاأثیر
کنشهای پیشین شکل میگیرد و کنشهای بعکی را باهوجود مایآورد؛ گفتاار چگوناه بارای
یکننک و چگونه سایر
انجام کنشهای خاصی طراحی میشود؛ مردم ان چه واژگانی استفاده م 
گفتوگو سانما می.ابک (رپلی)820 ،8930 ،؛ بنابرا.ن ،تحلیلگر با گوش داد به صکاهای
ضبطشکه و همچنین ،خوانک متن پیادهشکه ،ساعی مایکناک بفهماک کاه کنشاگرا  ،هنگاام
گفتوشنود چه چیزی را سانما میدهنک .در تحلیال گفاتوشانود ،درک کانشهاا ،هاک
تحقیق نیست ،بلکه شرط ضروری برای ادامه کار در مرحلاه بعاکی اسات کاه فرماولبناکی
فرا.نکها.ی است که بهمنظور انجام کنشهای درکشکه بهکار رفتهانک (هاو.)1002 ،
اکنو بهمنظور توصیف و تفسایر دقیاقتر روناک گفاتوگوی کناکوکاوی انجامشاکه در
کالس ،ان طر.ق تحلیل مکالماۀ .اک جلساه ان هار موضاوع محاوری و همچناین ،ثبات
نمونهها.ی ان مشاهکات مرتبط با آ  ،الگوهای تعامل بهکاررفته را شناسا.ی میکنیم.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

افتههای پژوهش 
 .4ی 

شکلگیاری
دانشآمونا ابتکا به چگونگی 
در ا.ن قسمت برای نشا داد رونک گفتوگوی کالسی 
گفتوگو در میا آنها پرداختیم ،سپس فرا.نک گفتوگو با کمک روش تحلیل گفتوشانود بررسای

گفتوگوی ا.شا در نموداری ترسیم شکه است .
شکه و در نها.ت ساختار کلی 

 .4-1چگونگی شکلگیری گفتوگو دربارۀ مفهوم «درستی و نادرستی» در کالس

در بررسی کالسهای پا.ه پنجم دبستا پسرانه سما ،تسهیلگر پاس ان نماا.ش .اک تصاو .ر ،ان
دانشآمونا میپرسک که چه چیزی را در ا.ن تصو .ر ،شگفتانگیاز ،جالاب. ،اا مابهم .افتناک؟
صحبتهای دانشآمونا ا.ن کالسها در مورد عکس ،بیشتر مربوط به مفهوم عکالت ،کماک،
فقر ،مهربانی ،و ...بود .در اداماه ،تساهیلگر ان آناا میخواهاک کاه پرساشهای ا.جادشاکه در
ذهنشا را مطرح و سپس طبقهبنکی موضوعی کننک .با اتفاقنظر گروه ،موضوع «عادلنه بود .اا
نبود .ک کار» ،برای گفتوگو در جلسههای بعکی انتخاب شک.
پرسش :اگر کسی از شما دزدی کند ،عادالنه است که شما هم از او چیزی بدزدید یا خیر؟
امیرحسین :بستگی داره چی بکنده؛ اگه بری همو چیز که او دند.که رو بکندی ،عادلناه اسات د.گاه ،چاو رفتای هماو
پولی خودت رو برداشتی.
 طرح ایده در پاسخ به پرسش با بیان دلیل
ً
مانی :من ان حر بچهها فهمیکم توی ا.ن شرا.ط دو تا موضوع وجود داره؛ مثال ،فرض کنیک .ه ترانو وجود داره ،دو نفار روی
او هستنک .هردوتاشو به .ه مقکار پول دارنک .بعک اگه .کی بیاد پول او .کی رو برداره ،بذاره روی ترانوی خودش ،ان تعاادل
خارج میشه ،میفته نمین .حال اگه او .کی بیاد برداره دوباره ان ا.نور میفته .بعاک اگار اناکانه هماو پاول خاودش برناکاره
دوباره او میاد ان ا.ن میگیره و هی ا.ن با.ک بیاد .ه چیزی ان ا.ن .کی بکنده و ا.ن تعادلش د.گه هیچوقت درست نمیشه.
ً
پارسا :اگه عین همو چیز رو برداره ،اصال دندی نیست ،پسگرفتن مال خودشه( .ا.ن) آدم رو ان تعادل خارج نمیکنه که.
 مخالفت با ایده پیشین با بیان دلیل :نکتۀ قابلتوجه این است که دانشآموزان مفیتواننفد در پیونفد بفا یکفدیگر
صحبت کنند و برپایۀ نظرات نفر پیشین ،نظر خود را بیان کنند و این امر موجب میشود کفه گففتوگفو روبفهجلفو
باشد و بحث بهحاشیه نرود.
ً
ً
کار بک.ه.
علی :ولی من میگم اصال عادلنه رو با.ک ان ا.نجا خط بزنیک ،برای ا.نکه ،ا.ن دندی اصال ِ
 دانشآموز با بیان دلیل برای مخالفت با ایده پرسش ،درواقع ،مالکی برای کار عادالنه مطرح میکند.
تسهیلگر :اوهوم ،بچهها پیشفرض علی میدونیک چیه؟ راجع به کار عادلنه چهجوری فکر میکنه که ا.ن رو میگه؟
ً
ً
محمکجواد :علی میگه که کار عادلنه ،کار.ه که کار درستی باشه .هر کار بکی ،اصال عادلنه نیسات .اصاال ان خاودش داره
میاد ،عکل .عکل .عنی چی. ،عنی کار درستی باشه.
 شناسایی پیشفرض نفر پیشین کمک میکند ،مالک برای همه شفاف شود و گفتوگو یک گام دیگر به جلو برود.

علی :بله ما تا فردا صبح هم درباره ا.ن بحث کنیم ،نمیتونیم بگیم عادلنه است .ا ناعادلنه .با.ک اول بگیم غلطه بعک.
(مشاهکه کک )90
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هما گونه که مشاهکه کرد.ک ،در ا.ن گفتوگو ،دانشآمونا با طارح مخالفات و ارالاه
مثال مناساب ،پیاماک د.اکگاههای دوستشاا را روشان ،و باا توجاه باه پرساش تساهیلگر،
پیشفرض پنها صحبت وی را آشکار میکننک .با ا.جاد پیونک بین ا.ن دو ا.که ،دانشآمونا
در مرحله بعکی توانستنک استنباط لنم را انجام دهنک و با پذ.رش ماالک «درسات باود »
برای «کار عادلنه» ،در گام بعکی به شفا سانی آ بپرداننک.
پذ.رش انتقادهای منصفانه و تصحیح نظر خود. ،کی ان مواردی اسات کاه باه پیشابرد
گفتوگوها در کالس کمک میکنک و نشا دهنکۀ مهارت سطح بال در گفتوگوی انتقادی
و همچنین ،مراقبت ان جر.ا گفتوگو است.
 در گفتوگو دربارۀ «عادالنفه بفودن یفا نبفودن تففاوت سفطح رففاه کشفورهای اروپفایی و آفر یقفایی» ،برخفی از
دانشآموزان بیان کردند که این تفاوت ،عادالنه است ،ز یرا تالش این گروه ،کمتر از دیگر ی بوده است .دانشآموزان

بر ایدههای خود پافشار ی میکردند ،اما با شنیدن دیدگاههای متفاوت با ایدۀ خود ،به فکر فرورفتند:
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احسا  :خانم من اآل نظرم رو عوض میکنم و با امیرحسین موافق میشم و بهش معتقک میشم؛ چو که راست میگه .ا.ناا
اگه امکانات نکاشته باشن ،خودشو نمیتونن فقط با تالششو به حک اوناا برسان .امکاناات کاه گفات ،خیلای مهماه و در
دسترسشو نبوده.
 در اینجا دانشآموز با توجه به حرفی که سه نوبت پیشتر گفتفه شفده بفود ،در گفتفۀ پیشفین خفود بفازنگر ی و بفا
منتقدانش علیه ایدهای که پیشتر مطرح کرده بود ،موافقت میکند.

(کک مشاهکه )91

ا.ن نمونه در مجموع جلسهها.ی که مشاهکه کارد.م ،بسایار اتفااق افتااده اسات .ا.ان ناوع
تعامل ،حاکی ان ا.ن است که دانشآمون ،فعالنه صحبتهای نفر پیشاین را شانیکه و ان قاکرت
برقراری پیونک و همچنین ،پیگیری خط سیر گفتوگو برخوردار است .وی انتقاد منصفانه به ا.اکه
خو .ش را میپذ.رد و با فکری بان ،به استقبال ا.کههای جک.ک میرود و افکار اولیه خاود را بهباود
میبخشک .در ا.ن حلقه ،و .ژگی خودتصحیحی مشاهکه میشود. ،عنی همۀ اعضای ا.ان میاکا
گفتوگو .ی ،مسالل و انک.شههای .کک.گر را ن.ر ذرهبین میگذارنک و تالش میکننک فرضیههاای
جا.گز.نی را بهعنوا راهحل ممکن مسئله و پرسش موردنظر ،اراله دهنک.
در پا.ا ا.ن جلسه ،دانشآمونا با بررسی نمینههای مختلف بهکار برد واژه عادلنه و
جستوجوی راههای متنوع درک آ  ،به بسط مفهومی 1درباره واژه عادلنه رسیکنک.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در اغلب گفتوگوها ،دانشآمونا به ا.ن مالک دست .افتنک که کار «عادلنه» ،کااری
است که «درست» باشک و تصمیم گرفتنک که در مورد مفهوم «درستی» ،گفتوگو کنناک تاا
ا.ن مفهوم برا.شا شفا تر شود و سپس ،درباره کاربرد آ به توافق نظر برسانک .البتاه ا.ان
رونک در همۀ کالسهای مشاهکهشاکه .کساا نباود و دانشآماونا ان مفهاوم عادلناه باه
مالکها.ی ماننک انصا  ،تساوی ،و ...دست .افتنک.
 .4-2تحلیل فرایند گفتوشنود کالسی درباره مفهوم عدالت

داناشآماونا اشااره و

با توجه به محکود.ت فضای مقاله ،تنها به بخشها.ی ان گفتوگوی
بحث مطرحشکه با توجه به الگوهای بهکاررفتاه در آ رسام
نمودار سانما و ساختار کلی ِ
شکه است که در قسمت بعکی ،توضیحات مربوط به آ اراله خواهک شک.
جدول شماره ( .)1تحلیل گفتوگوی کالسی
سازمان و سفاختار
بحث

شروع بحث

الگوی بهکاررفته
 )8طرح پرسش برای
شروع بحث
 )1مطرح شک ا.که
نخست

ا.که اول

 )8تأکیک بر انتقاد باه
ا.که نه صاحب ا.که
 )1مخالفت با ا.اکه
نخست
 )9مثاااااال بااااارای
شفا سازیایده

حاشیهروی

 )8حاشااااایهروی و
خااااارج شااااک ان
موضااااوع اصاااالی
موردبحث

گفتوشنودکالسی
مصادیق 
ت :1کسی .ادش هست سؤال هفته قبلیمو چی بود؟
سیک :سؤال ا.ن بود که ::ما .اه چیازی مطمئنایم کاه درساته ولای <کال دنیاا باهااش
مخالفنک> که ا.ن کار غلطههههه درحقیقت ههههه وقتی همه باهش مخالفنک ،میگنک ا.ن
کار غلطه ،ولی ما مطمئنیم درسته )0.9( .بانم حق دار.::ام بگایم ا.ان کاار درساته و
>روی کارمو همش< تأکیک کنیم؟
سیک :ههه خانوم بهنظر ما ::::وقتیههههه کل دنیا مایگنهه ،مهام خودماونیم کاههه () نفه
بستگی به نیات ما داره
رضا :خانوم ما::ا بعضی نظرای سیک مخالفیم )0.3( .ان نیت ( )0.8گفت بستگی باه
ً
ً
نیت دارهههه .خانوم شا.کهه مثال .ه کاری کنیم کاه <نیات نکاشاته باشاه> ،شاا.ک ماثال
همینجوری بزنیم=همینجوری اعصابمو خرد شههه بازنیم میاز رو بشاکونیم .هماه
میگ::گن اشاتباهه= ولای نیات ماا چفی بفوده ا.ان میاز رو شاکونک.م؟>هیچ نیتای
نکاشتیم<.
ت :تو مطمئنی[که
آرش[ :خانوم نیت ...خانوم شفا کنیم ا.ن حر رو؟
ت :بگو آرش ()0.1
ً
ً
آرش :خااا:انوم مااثال میگااه مااثال مااا باار.م دندی خففب؟ بعااک پااول.ی رو کااهههه
ً
برمیداری.::::م رو خب؟( )0.8به فقیر فقرا مید.م .مثال نیتمو هههه خیره که پاول رو
مید.م به او فقیارا ،ولای خودماو دندی کارد.م ،کاارمو اشاتباه اسات̊ .فکار کانم
منظورش ا.ن [بود.
رضا[ :خانوم اگهههه ا.نجور.ه ،پس ما با() خانوم در دو صورت میشاه ا.نجاوری .اگار
او آدم ،آدم پولکاری باشه ،اما همۀ پولش رو عادلنهه بهدست آورده باشاه و ماا بار.م
پولها رو ان او بکندی:::د.م و به فقیرا بک.م ،ا.ن خیلی کار بک.ه=حتی اگارم باا نیات
ً
خوبی باشه ،بانم بعک ان همین جها بکه ( )0.9اماههه اگر ماثال او آدم .اه آدم خیلای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1منظور تسهیلگر است.
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سازمان و سفاختار
بحث

الگوی بهکاررفته

گفتوشنودکالسی
مصادیق 

 )1پرساااش بااارای
حفااااظ ارتباااااط و
پیوستگی بحث
 )9طااااارح ا.اااااکه
جنجااااااالی دور ان
بحث
 )8واکااااااااااانش
غیرکالماای بااه ا.ااکه
جنجالی

باشاه،
̊
پولکاری باشه ،اما با سر کاله گذاشاتن ههه و ا.ناا ،ا.ان پاول رو بهدسات آورده
ً
کارمو هم درست مثال ممکنه باشه(که)دند.ک.م.
ت :خوب< .سؤالمون> .ادته چی بود؟
 وجود تسهیلگر است که به حفظ انسجام و پیوستگی بحثها کمفک
میکند؛ وی هرگاه افراد به حاشیه میروند و از ایده اصلی دور میشفوند،
با طرح پرسش ،آنها را به بحث اصلی برمیگرداند.
رضا :بله
ت :چی بود؟
ً
رضا :اگه ی.::ه کاری بکنی::::مههه مثال مطمئن باشیم درسته ،اما اگاه هماه دنیاا هام
مخالف [باشنک
ت[ :حق دار.م بگیم کارمو درسته .ا نه؟ مرتبط با ا.ن ̊صحبت کنیاک(( .دساتهاای
بچهها برای نوبتگیری بالست)) بگو ببینم شا.ا .
شا.ا ر :نمیخوام=نمیدونم .عنی()
ت :دستت بال بود آخه )0.9( ،خب ا.راد نکاره ،آرش بگو.
آرش :خانوم بهنظر م:::من بانم درست [نیست.
پارسا[ :درست؟
 در اینجا شاهد گوش دادن فعاالنه دانشآموزان هستیم .پارسا متوجفه
اشتباه لفظی در بهکار بردن «است» و «نیست» شد.
آرش[ :درست هست .بانم درسته )0.9( .آدم رو هر کار یش کنی ،حتی اگاه دنیاا هام
باهاش مخالف بشه ( )0.2بان کار خودش رو میکنه.
((چنک ثانیه ( )0.8همهمه میشود))
 همهمه بچهها ،نشفاندهندۀ مطفرحشفدن ایفده جنجفالی اسفت .در محفی
ا
کالسی حمایتگر ،باید اجازۀ بیان ایدههای کفامال غیرمنتظفره و دور از ذهفن نیفز
داده شود.
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تااالش ب ارای حفااظ
انسجام بحث

 )8تعیااااین فرا.نااااک
نوبتدهی

 )1شااافا کااارد
ا.که1
 )9بیااا مثااال بارای
توضاایح گفتااههااای
ا.که 1
 )8توجه باه قارارداد
نوباتدهی ان سااوی
دانشآماااون باااارای
مراقبت ان بحث

ت :کی .ادشه امیرحسین چی گفت؟
 تسهیلگر ایراد نظر نفر قبلی را مطرح میکند تا بحفث بفه روال پیشفین
بازگردد ،و خود تعیین میکند که تمرکز ،بر صحبت امیرحسین باشد.
آرش :گ::فت برخی انسا ها تحقیق کردنک و میگناک >کارشاو درساته< هماه دنیاا
میگن غلطه.
 آرش افزونبر بازگویی صحبت امیرحسین ،آن را شفاف نیز میکنفد و
بهاینترتیب ،ایده مبهم او آشکار میشود.
ت :آها ،میتونیک برای ا.ن مثال بگیک؟
مهرداد :آها خانوم .آره مثالهه شا.ک آخه هر آدمی تو نناکگیاش حتای انیشاتین هام تاا
حال در عمرش .ک بار::ی اشتباه کرده باشه ،خوب؟ ((بچاهها باا سار تکاا داد و
ً
صوت ،تأ.یک کردنک که ادامۀ حرفش را بزنک)) شا.ک اصال کل دنیا اشتباه کرده باشان ،و
ا.ن چنک نفر که تحقیق کرده باشنک̊ ،درستش رو ̊.
بگن
ت :میتونی .ه مثالی بگی که .کبار ا.ن اتفاق افتاده باشه؟
ً
((شا.ا میخواهک حرفی بزنک ،ولی فورا متوقف کرده و عذرخواهی میکنک))

سازمان و سفاختار
بحث

الگوی بهکاررفته

مخالفت .ا موافقات
ا.کهها
با 

 )8طلب نظر مخالف
برای رد ا.که1
 )1مخالفاااات بااااا
بخشاااای ان ا.ااااکه
نخست
 )9تأکیاااااک بااااار
مخالفت با ا.که ،ناه
صاحب آ

بخش پا.انی

 )8باااااااااانگو.ی و
جمعبنکی نظارات و
ا.کههای مطرحشکه
 )1ارنشااااااااایابی
فراشاااناختی پا.اااا
جلسه

گفتوشنودکالسی
مصادیق 
ت :بچهها ،خب ا.ن نظر رو داد.ن و میگیک حق داره بگه کارش درسته ،حتی اگر همه
دنیا مخالف باشنک ،کسی نظر مخالفی نکاره؟
((امیرعلی برای نوبتگیری ،دست بلنک میکنک)).
ت :بگو امیرعلی
امیرعلی :خانوم م::ما با نظر سیک (مخاالفیم تاوی نیاتش) همیشاه کارهاا بساتگی باه
ً
نظرهههه نیت خوب و بک نکاره ()0.8؛ مثال .ه کار بکی هست وقتی فارد مایخاواد او
ً
ّ
کار رو بکنه ،نیتش مثال خوبه .ا بکه ،اما همیشه رطی به نیت نکاره .ا.نکه درستهههه (.ه
کار .ا نه) همیشه ربطی به نیت نکاره ( )0.2نیتی که میکنک.
̊
اوهوم
ت̊ :
سیک :ما اومک.م ههه .ه مالک گفتیم که آقا برای درستی .ک کارههه () .کی تعیین میکنه
.ه کار درسته .ا نه؟ اولهه گفتیم اگه همۀ عالم بگن .ه کااری نادرساته ،ولای ماا بگایم
مثال گالیله و نیوتن ند.م و تموم شک.
درستههه ،مطمئنیم درسته=بانم درسته .ا نه؟ بعک ِ
ت :خب امرون به چیزی دقت کرد.ن که پیشتر به او توجه نکرده بود.ن؟
مانی :درباره ا.نکه چه کسی عادلنه و غیرعادلنه رو تصو.ب میکنه.
آرش :تا حال به ا.ن سؤالها فکر نکرده بودم.
عاطف :من مفهوم درست و عادلنه رو ا.نقکر عمیق نک.که بودم.
امیرعلی :ابعاد ا.نکه .ه گروهی برای ما تصمیم بگیر چی درسته.

 .4-3ساختار کلی گفتوگوی کندوکاومحور

سااختار حااکم بار ا.ان
بهطورکلی ،با توجه به تحلیل گفتوشنود جلسههای کالس تفکر،
ِ
گفتوگوها دربردارنکۀ مراحل ن.ر است:
 .8طرح پرسش؛  .1استخراج د.کگاهها و نظرات؛  .9توضیح و شفا ساانی نظارات؛ .8
کمک به افراد برای بیا نظراتشا ؛  .2اراله .ا طلاب دلیال؛  .1بررسای درساتی .اا نادرساتی
استکللها؛  .2تعبیر و تفسیر د.کگاههای مطرحشکه؛  .1جستوجو برای رسایک باه توافاق؛
 .3جستوجو برای .افتن فرضیههای جک.ک؛  .80بررسی فرضیههای د.گر؛  .88اراله سارنخ و
رو .ههای ممکن برای همگرا.یها و واگرا.یهای فرضیههای موردبحث؛  .81هماهنگ کارد
بحث و دستهبنکی ا.کهها؛  .89پیش برد گفتوگو به .ک سطح بالتر ان اصول اولیه.
 .4-4تحلیل نهایی سازوکارهای بهکاررفته در گفتوگوی مطرحشده

هما گونه که مشاهکه شاک ،در ا.ان گفاتوگو ،ساانوکار نوباتدهای ،مبتنیبار قاراردادی
انپیشتعیینشکه (بلنک کرد دست و اعالم پیشین) است که افراد ،خود آ را وضع کردهانک،
اما با توجه به نوع بحث و میزا مشارکت و درگیری افراد در آ  ،گاهی شرکتکننکگا بکو
نوبت وارد بحث میشونک و قواعاک وضعشاکه را ن.ار پاا میگذارناک .اگار ا.ان امار سابب
هرجومارج نشااود ،تساهیلگر در غالااب مااوارد ،اجاانه ادامااه بحاث را خواهااک داد .فرا.نااک
نوبتگیری و برقراری پیونک میا گفتهها ،اساس شکلگیری .ک گفتوگوی منسجم اسات
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و توجه ما را به ا.ن مسئله جلب میکنک که چگونه اعضای حلقاه کناکوکاو ،باکو تحمیال
ساختارهای اجتماعی ،مراقبت اجتماعی را شکل میدهنک.

در ا.ن گفتوگو ،بیشتر افراد در پیونک با .کک.گر سخن مایگو .ناک و باه نظام و ترتیاب

پیرامو محور واکنشها و پاسخهای پیشبینیشاکۀ د.گارا تما.ال دارناک کاه ا.ان امار ان
و .ژگیهای اصلی گفتوشنود است« .نظم و ترتیب اجتمااعی ،دساتاورد عملای مشاترکی

است که اعضای جامعه محقق میکننک .در مکالمات معمولی ا.ن تما.ل بارن نیست و ن.ار

پا گذاشته میشود ،اما در مورد گفتوگو با.ک بگو .یم ،شرکتکننکگا در گفاتوگاو ،نظام
رو .کادهای موردبحث را با .کک.گر ا.جاد و تبیین میکننک .در ا.نجا .ک واقعیت مشخص و

مهم ا.ن است که شارکتکننکگا  ،نظام منطقای را در نوبات صاحبت رعا.ات میکنناک؛
بهگونهای که گو .ی هر کسی میدانک نوبت او چه وقت است» (تولستو .)12 ،8912 ،

ان سوی د.گر ،در ا.ن گفتوگو مشاهکه میکنایم کاه واژگاا جملاههای مورداساتفادۀ
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دانشآمونا  ،ارتباط منسجمی با مهارتهای گفاتوگاوی انک.شامنکانه دارد؛ بارای مثاال،
یکنم که« ،»...من با نظر ...مخاالفم ،چاو « ،»...مان
میتوا به مواردی ماننک «من فکر م 
میخوام نظرم رو عوض کنم»« ،من میتونم شفا ترش کنم» و ...اشاره کرد کاه در بحاث
.ادشکه ،کاربرد فراوا آ ها را ان سوی دانشآمونا شاهک هستیم و میتوا آ را .ک کانش

اجتماعی دانست .ا.ن کنش ،سبب میشود که گفتوگو ،رو به جلو باشک و تفااهم مشاترک
در «معنای واژهها» و رونک گفتوگو شکل بگیرد .همچنین ،تحلیال باال ،نهااد اجتمااعی

تعامل را بررسی کرده است که شامل نقل قضا.ا ،ابران مخالفت ،پاسخ گفتن ،و ...میشود.

ا.ن موارد ،بهطور نمینهای و در فضای تعامل با .کک.گر تولیک شکهانک.
ً
معمول روشی که برای ابران مخالفت در ا.ن گفتوگوها باهکاار مایرود ،اساتفاده ان شایوه

«توالی د.کگاهاابران »1است .در ا.نجا هر فرد بهجای ا.نکه باکو دانساتن موافقات .اا مخالفات
سا.ر.ن با نظر خو .ش ،د.کگاه خود را بهطور مستقیم بیا کنک ،پس ان شنیک د.کگاه او ،نظر خود
یکنک ،ن.را مشارکتکننکگا میتواننک آنچه را گفته شکه است ،با بیا
را در فضا.ی دوستانه ابران م 
خود دربارۀ موضوع ،تطبیق دهنک و ا.که د.گری را نیز به نبا خاود باانگو کنناک (میناارد،8338 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بهنقل ان :رپلی .)828 ،8930 ،تفاوت عمکه میا کنش «مخالفت کرد » در ا.ن گفتوگوهاا و

سا.ر تعامالت اجتماعی ،ا.ن است که در گفتوگوی .ادشکه« ،مخالفت کرد » بهعناوا روناک
طبیعی بحث ،مورد پذ.رش همگا بوده است و افراد بهعنوا رونکی طبیعی ،قضاوت خود را به
تعو .ق میانکاننک .ا.ن درحالی است که در سا.ر گفتوگوها ،اغلب ،مخالفات کارد  ،ناپسانک

شمرده میشود و به همین سبب برای ابران آ  ،ترکیبی ان کنشهای تعلل ،ترد.اک ،مقکماهچینای،

تسکینهای اجباری ،و سپس شرح و تفصیل (بهانه و توجیه) انجام میشود.
هما گونه که مشااهکه میشاود ،کناکوکاو کالسای براسااس مااهیتش ،باه احتماالت و
ینگرد ،بر ادعاهای نامطمئن تمرکز میکنک ،و بها.نترتیب ،دانشآمونا
فرضیههای گوناگو م 
تهای است که ذهن را
را به استکلل فرامیخوانک .انآنجاکه استکلل ،مجموعۀ افکار بههمپیوس 
یکنک ،در ا.ن بحاث ،بهگوناهای پیااپی ،مجموعاه کلماهها.ی در
بهسوی .ک نتیجه هکا.ت م 
قالب «انآنجاکه ...پس« ،»...میدانیم که ...و بناابرا.ن ،»...و «اگار ...پاس »...ان دانشآماونا
میشنو .م .همچنین ،بهکارگیری طیفی ان کلمههای کوتاه ،ماننک بعضی ،همه ،هیچ ،ا.نطاور
نیست ،اما ،مگر ،و ...اهمیت منطقی خاصی دارنک .ا.ن کلمهها بکو توجه به محتوای خاص
.ا موضوع جمله ،نشا دهنکۀ شکل منطقی .ک پارهگفتار هستنک .نکتۀ د.گار ا.نکاه ،اسالوب
کلی مخالفت و موافقت کرد دانشآمونا در ا.ن نوع گفتوگوها ،محکود کرد مخالفت به
«نظر» .ک شخص .ا بخشی ان نظر وی و همچنین ،اعالم آ  ،رو به خود او است.
در ا.ن گفتوگوها ،تقو .ت مهارتهای استکللی و مفهاومی و کناکوکاو در ماورد موضاوع
ً
بحث ،اهمیت بیشتری دارد و اساسا هک ان آ  ،تقو .ت مهارتهای .ادشاکه اسات؛ بناابرا.ن،
تسهیلگر در هر جلسه و به فراخور بحث ،مهاارت خاصای را درنظار میگیارد ،در پرساشهای
تسهیلگرانۀ خود بر آ تمرکز میکنک ،و در ارنشیابی پا.ا کالس نیز ان بهکارگیری آ میپرسک تاا
دانشآمونا در افکار و عملکرد خود در رونک گفتوگو بانانک.شی داشته باشنک.
گفتوگو ،نکته د.گری اسات کاه تحلیال مکالماه باه آ
سانما ِ ساختار در رونک کلی 
یپرداند .در ا.ن روش« ،تعامالت بهوجودآمکه ان طر.ق صحبت و گفاتوگاو را مایتاوا
م
ثبتشکۀ اطالعات مشاهکه کرد .شرکتکننکگا  ،در رفتاار
بهگونهای تجربی و با نمونههای 
خود ،ساختار و الگوی مربوطه را آشکار میکننک» (تولستو .)2 ،8912 ،
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شکل شماره ( .)2ساختار کلی گفتوگو دربارۀ درستی و نادرستی در کالس تفکر کودکان کالس چهارم

جهگیری
 .5بحث و نتی 

تحلیل گفتوشنودها نشا میدهک ،ساختار کلی ا.ن گفتوگوها پیشبرنکه است؛ باه ا.ان
معنا که هنگامیکه ا.کهای در پاسخ به .ک پرسش بیا میشود ،شارکتکنناکگا  ،خاود را
ً
ملزم به واکنش «موافقت» .ا «مخالفات» باا آ ا.اکه میدانناک .ا.ان واکانش غالباا سابب
ِ
تصحیح و تکمیل ا.کۀ اولیه .ا شفا شک آ میشود .در گام بعکی ،ا.که دوم بیا میشود
و دوباره ا.ن واکنشها را در پی دارد .هنگامیکه افراد بین ا.کههای مطرحشکه پیوناک برقارار
کرده و استنباط خود را ان رونک بحث مطرح میکننک ،درواقاع ،گفاتوگو را باه .اک ساطح
بالتر ان اصول کلی پیش میبرناک و نمیناه را بارای طارح پرساش جک.اک فاراهم میکنناک.
سانوکار نوبتدهی انپیشتعیینشکه و وجود تسهیلگر برای تعیین نوبت صحبت ،رعا.ات
قوانین ،و طرح پرسشهای بهجا ،ان عواملی هستنک که به پیشبرنکه بود ا.ان گفاتوگوهاا
کمک میکنک .پرسشها.ی را که تسهیلگر بهکمک آ ها ،روناک بحاث را هاکا.ت میکناک،
میتوا به هفت دسته تقسیم کرد که عبارتانک ان :پرسش برای طلب شفافیت و توضیحات
بیشتر ،پرسش برای توسعه داد بحث و جستوجوی پیشفرضهای پنها  ،پرساش بارای
طلب دل.ل ،شواهک و علتها ،پرسش برای ا.جاد ارتباط ،تعمایم و تماا.ز ،پرساش بارای
کشف دللتهای ضمنی و پیامکها ،و درنها.ت ،پرساش بارای ارنشایابی و مارور جر.اا
گفتوگو که افراد حاضر در حلقه کنکوکاو را به بانانک.شی و تأمل وامیدارد.
با توجه به آنچه گفته شک ،گفتوگوی کناکوکاومحور ،ناوعی الگاوی تراکنشای ارتبااط
است که در آ  ،افراد ،ابتکا ا.کههای د.گرا را گوش میدهنک ،قضاوتها و پیشفرضهاای
خود را بهتعو .ق میانکاننک ،با د.گرا با احترام رفتار میکننک ،و درنها.ت ،نظر خود را اباران
میکننک .در ا.ن حالات اسات کاه شارکتکننکگا  ،تاکروی را کناار میگذارناک و روناک
باهمانک.شی را آغان میکننک .در ا.نجا ،افراد به تصورات خود توجه میکننک و آمادۀ بررسای
و شناسا.ی آ ها میشونک .گفتوگوی کنکوکاومحور با ترکیب سه نوع گفتوگاوی خاالق،
انتقادی ،و مراقبتی ،امکا بانانک.شی و رسایک باه قضااوت دقیاقتر را بارای افاراد فاراهم
میکنک .گفتوگوی کناکوکاوی سااختارمنک ،ناهتنهاا جالاب و لاذتبخاش اسات ،بلکاه
تولیککننکۀ پاسخهای بامعنا و راههای ادراک امور است .ا.ن نوع گفاتوگو ،تنهاا بناا ناکارد
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پاسخهای محتمل بیشمار را نشا دهک ،بلکه میخواهک پاساخهای منطقیتار را محاکود
کنک .ا.ن نوع گفتوگو ،نهتنها موضعگیریهای فکری خوب را میطلبک ،بلکه باه تعهاک باه
نتیجه.ابی و جهتگیری منطقی نیان دارد.
هک ان گفتوگوی کنکوکاوی در کالس درس ،تشاو .ق کودکاا باه واکانش در برابار
ا.کههای مرتبط با اخالقیات و سیاست انقبیال احتارام ،آنادی ،ماذاکره ،داوری ،تسااوی و
عکالت ،و ...است .ان سوی د.گر ،حلقه کنکوکاو ،به کودکا فرصت میدهک که ا.ن ا.کهها
را عملی کننک و بهعبارت د.گر ،عادتهای تفکر آنی ،احتارام باه همساال  ،همکااری باا
آ ها ،مصالحهجو .ی ،آشتی ،خودتصحیحی ،داوری خوب ،و ...را کسب کننک.
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