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 چکیده 

استفاده شد. با بکارگیری  پدیدارنگاری در این پژوهش با رویکردی تفسیری و کیفی از راهبرد    

ها در نفر از اعضای جامعۀ مدرسه  تفاوت 52 ساختاریافته بانیمه  مصاحبه انجام و هدفمندگیرینمونهروش

فراخوانی احصاء گردید. نتایج پژوهش پنج دیدگاه متفاوت را در رابطه با درک و آگاهی آنها در رابطه با معلم 

ی گرا، مربمفهوم معلم فراخوانی نشان داد، که در طبقات توصیفی معلم فراخوانی به عنوان یک مربی انسان

گرا ، مربی محیط شهروندپرور و مربی تسهیل کننده یادگیری خودراهبر، مربی فراهم کننده محیط سازنده

های درونی و بیرونی فضای نتیجه، به معلمان گیریبندی شدند. مقاله با ترسیم جهتمحیط خانوادگی دسته

 فراخوانی شیوه به را درس هایکالس آگاهانه صورتبه و تروسیع بینشی با دهد تاراهکارهایی ارائه می

 .کنند دهیسازمان
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 مقدمه

کییه  هسییتآمییوزان وتربیییت میییزان روبییت و اشییتیا  دانشیکییی از مفییاهیم عمییده در تعلیم    

فراخییوانی فراینییدی اسییت کییه از . آموزشردیییگیمییشییکل  آمییوزش فراخییوانیدر قالییم مفهییوم 

ی تییالش هانییهیزمطریییآ آن افییراد صییمیمانه بییه درک و تحقییآ پتانسیییل خییود در همییه 

 نحییوه. در آمیوزش فراخیوانی هییر  ییزی اهمییت دارد. شیوندیمییارزشیمند انسیانی فراخوانیده 

 ها وبرنامییهه پیییروی از رونییدها، نحییوارتبییاا افییراد بییا یکییدیگر،  نحییوه، هییاتلفنپاسییوگویی بییه 

مطییر   پردازهییینظرکییه  بییه اعتقییاد ویلیییام پرکییی (Purkey & Novak, 1996).هاسییتایس

 صیییورتبههیییای درس و میییدارس را تیییوان کالس، میهسیییت مدرسیییۀ فراخیییوانیمعلیییم و 

را مطییر  کییرده اسییت. در  «خییانوادگی مدرسییه»ویییژه  صییورتبهاو فراخییوانی، رهبییری کییرد. 

 یمشییلول فکییر، تمییام اعضییای مدرسییه نسییبت بییه رفییاه و آرامییش یکییدیگر مدرسییهاییین نییو  

ۀ جامعییزنییدگی هسییتند، و خییود را قسییمتی از  مدرسییهی درگیییر نوعبییهدارنیید. تمییام افییراد 

داننیید.  بییه نظییر وی، جییو صییمیمانه، روحیییه مشییارکتی و انتظییارات منطقییی و مدرسییه می

انوادگی نقییش مهییم و ۀ زنییدگی خییمدرسییمثبییت از عییواملی هسییتند کییه در پیییدایش یییک 

. کنیدیدعیوت میییادگیری -فراینید ییاددهیآمیوز را بیه معلیم فراخیوانی، دانشاساسی دارنید. 

، ارزشییمند و منییدتوان یفییرد عنییوانآمییوز بییهدانش بییاور بییه دیییدگاه ، نییینکتییه در ا تییرینمهم

آمیوزان بیه دانیشمشیو   توانیدیمی ییهیافراخیوانی بیا اسیتفاده از مهارت مسئول است. معلیم

 بییادانش مییر ر ارتبییاا یبرقییرار توانیید ازمیهییا مهارتاییین . باشیید یییادگیری-فراینیید یییاددهی

صییراحت داشییتن نسییبت بییه خییود و ، مییر ردادن گییوشمهییارت  شییرو  شییود و تییا آمییوزان،

بییا مسییئله عییدم مواجییه  روحیییه مناسییم در انضییباا معقییول، داشییتن رعایییت  ، دیگییران

 یفراخیوانی مبتنی ییۀنظر (Miller, 1943).ادامیه یابید شیدعیوت خیو ایی، فراخوانیدن رشیپذ

. یخودپنیدار ییۀو نظر یسینت ادراکی ک،یی: اخیال  دمکراتباشیدمیبر سه اصیل میرتبط بیاهم 

موجییم فییراهم شییدن محتییوا و  ،پییژوهش هدهیی نی نیید یرمگتاصییول هرکییدام بییا پشیی نیییا

ویییژه بییه  اسییت، کییه در  اییین میییان پرکییی بسیییارشدهفراخییوانی  یییۀنظر یسییاختار بییرا

 خودپندارۀ مثبت پرداخته است.

از  تواننییدیاسییت کییه همییه افییراد مهییم بییوده و مییمبتنییی بییاور  نیییبییر ا :کیییدمکرات خییال .ا1

اخییال   نیییو عمییل فراخییوانی ا هیییکننیید. نظر شییرفتیپ یمشییارکت در خییودکنترل آیییطر

مشییترک  یهییاتیفعال تیییاحتییرام متقابییل و اهم ،ییگفتمییان شییورا آیییرا از طر 1کیییدمکرات

 .سازدیمنعکس م

                                                           
1 the democratic ethod 
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و  دهییدیقییرار میی یشوصیی تیییرا در کییانون واقع یآگییاه یادراکیی سیینت: یسیینت ادراکیی.5

هیا قیرار آن ریتحیت تیث  ردییگیمی ریتیث  عیهیا از وقیاقیدر کیه ادراک آنکه افیراد آن دیگویم

 .رندیگینم

هسیتم و  یمین کی»اسیت کیه  نییا یفراخیوان ییۀسرال مهیم در کیاربرد نظر کی خودپنداره:.3

اسیت.  یفراخیوان ییۀسیرال برگرفتیه از اصیل سیوم نظر نیی. ا«سیت یمین در جهیان   گاهیجا

اسییت کییه هییر فییرد  یاشییدهآموخته یاز باورهییا ایییو پو دهیییچیپ سییتمیس کییی یخودپنییدار

کییه رفتییار  دیییگویمیی هییینظر نیییدارد. ا تیییقعاو وا یشوصیی تیییمعتقیید اسییت در مییورد موجود

و  شییامدیعنوان پمشییاهدات بییه نیییا نکییهیمشییاهده افییراد از خییود بییوده و ا یهاوهیحاصییل شیی

 Rogers, et al (1969) خودپنییداره توسییط هییی. نظرکنییدیانسییان عمییل میی تیییپسییامد فعال

 یلیتحصییی ا یبیییر اشیییت رگیییذاریاز عوامیییل تا  خودپنیییداره .Purkey (1978) مطیییر  شییید

هییا، احساسییات و شییامل نگییرشخودپنییداره  (Berayan, et al., 2014).آمییوزان اسییتدانش

اوسییت.  یهاتیو محییدود یاجتمییاع رشیپییذ تیییمهییارت و قابل ،ییدانییش فییرد دربییاره توانییا

 مییر ر اریآمییوزان بسییدانش راسییت کییه در رفتییا یلیاز خودپنییداره، خودپنییداره تحصیی یبوشیی

او  یهییاو مهات یسییتگیشا ،ییآمییوز از توانییابییه درک دانش یلیاسییت. خودپنییداره تحصیی

اسییتنباا خییود از  یو بییه معنیی کنییدیمدرسییه اشییاره مییو درس در کییالس یریادگییی نییهیدرزم

آمیوزان و دانش یریادگیی-یاددهیی نیدیدر فرا یمهمی نقیشاوسیت کیه  یلیتحصی یهیاییتوانا

 ییگراانسییانرویکییرد  .(Maarten& et al., 2015) هییا در مدرسییه داردآن تیییقرشیید و موف

ایین دییدگاه  هرحالبیهدر تنظیم برنامیۀ درسیی کیاربرد محیدودی داشیته اسیت، امیا  حالتابه

تیوجهی بیه واکنشیی اسیت کیه ایین دییدگاه بیه بی هیاآن نیتیرمهممهمیی دارد کیه  یهاامیپ

فراگیییران در  یازهییاینآمییوز و تجییار  او دارد. البتییه تثکییید بییر عالیییآ و نیازهییا و عالیییآ دانش

درونییی و شوصییی و ایجییاد محیطییی آزاد  تجربییهارج نهییادن بییه  منظوربییه ییگراانسییانمکتییم 

 هیاآنو فضای بیاز آموزشیی بیدون تحمییل آرا و نظرییات دیگیران اسیت تیا موجیم تلیییر در 

 (Shaabani & Mehrmohammadi, 1998).شود

معلییم ، قییرار دارد انییهیگراانسییان یشناسییروان ریتییث تحییت فراخییوانی پرکییی کییه  هییینظر در

فراخیییوان تعمیییدی هسیییتند همیییاهنگی و  معلمیییانی کییه .ددار یاژهییییو گیییاهیجا فراخییوانی

و فرآینییدهایی کییه ایجییاد و حفیی   هییامکان، هابرنامییه، هییایمشییخطیکپییار گی را در اعمییال، 

هیا و رشید پیوسیته . ایین معلمیان، قیادر بیه بررسیی و تلیییر مهارتدهنیدیمی، نشان کنندیم

هسییتند. اییین تعهیید شییدید بییرای مراقبییت و اهییداا دموکراتیییک آسییان بییه دسییت نیامییده و 
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پیشیینهادی  یهانکتییه افتنیییدرحفیی  نشییده اسییت. اییین شییامل پیوسییتگی هییدا، ابتکییار 

 مثبت برای سازماندهی و عدم تشویآ به بدبینی است.

 ۀ فراخوانیقلمرو نظری

در هیر محیطیی وجیود داشیته و  عمیالًباشید کیه نظریۀ فراخوانی متمرکز بیر پینج قلمیرو می  

طور کییه هییر فییرد یییا  یییزی در اسییت. همییان مییر ردر موفقیییت یییا شکسییت هییر فییرد 

 ازنظییرها باییید بهداشییتی باشیید هییر فییرد و هییر  یییزی در هییر فضییایی باییید بیمارسییتان

هییا، دمکراتیییک و اخالقییی قابلیییت فراخییوانی را داشییته باشیید. اییین امییر مسییتلزم افییراد، مکان

اکوسیسییتمی اسییت  دهندهلیتشییکباشیید. اییین پیینج اصییل ها و فراینییدها میها، برنامییهسیاسییت

از  فراخییوانیآموزش فیتوصیی یبییرا کننیید.کییه در آن افییراد پیوسییته بییا همییدیگر تعامییل می

مییواد  عنوانبییه)ییایییدر یهییااز صییدا ییاییدراسییت. سییتاره شییدهادهاستف ییایییدرهمیدل سییتار

سییوت اسییت  دوپوسییته یدفییا  از خییود دارا یبییرا ییایییکنیید. صییدا دری( اسییتفاده مییوییذایی

 ییایییدرانیید. سییتارهقرارگرفتییه هییمیروشییده  یپوشییانهییم صییورتبه یاچییهیماه آیییکییه از طر

. سییپس ردیییگیقییرار میی ییایییدرصییدا ییپوسییته بییاا یطعمییه بییر رو دیصییهنگییام بییه

اسییتفاده  شیاز پیینج بییازو کیییاز هییر  نوبتبییه ،مییداومو  جیتییدرو بییه یآرامییبییه ییایییدرسییتاره

بیازو فشیار  کییاعمیال کنید. بیا  ییاییدرصیدا چیهیتنهیا ماه یرا بیر رو یفشار ابتکند تا یم

 چییهی. امییا تنهییا ماههسییتند اسییتراحت ش درحییالگییرید ی هییار بییازو کییهیدرحییالآورد یمیی

هیا بیااخره مقاومیت تمیامنیدارد. بیا  یاسیتراحت چیهیم باشید، هی یقیو هر ند ،ییایصدا در

 چیهیبیازو، سیبم ولبیه بیر ماه نیو مسیتمر  نید فشیار ابتشیود. یباز می ییایدرپوسته صدا

و  ییاییییدرسیییتاره نیهمیییان نقطیییه مشیییترک بییی نیییی. اشیییودیمییی ییاییییصیییدا در یقیییو

 یدر حکیییم همیییان پییینج بیییازو فراخیییوانیاسیییت. پییینج حیییوزه آموزش فراخیییوانیآموزش

و  مییر ر فراخییوانیآموزش کیییبییه  دنیپیینج بییازو رسیی نیییاسییت کییه هییدا ا ییایییدرسییتاره

در شییاگردان نفییوا خواهنیید  جیتییدرهییا بییهحییوزه نیییآمییوزان اسییت. اکارآمیید در دانییش

 .(Purkey & Aspi, 2003)کرد
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 مدل ستاره دریایی برای توصیف آموزش فراخوانی .1شکل 

 

 دیییبا هییامکییاناسییت.  اکرشییده زییین ییهییایژگییی، وهامرلفییهاز  کیییهر یمییدل بییرا نیییادر 

 دییبا هیایمشیخطباشیند.  یو کیاربرد کننیدهمیتروکارآمید،  بیایزشیاد، گیرم،  ،مرتیمجذا ، 
 ییو شناسییا یبنییددرجییه، نظییم ،یگییذارنمییره آ،یدوبییاره، تشییو دیییتائ رش،یتوجییه، پییذ شییامل

را داشییته باشییند: اعتمییاد، توجییه بییه همییه، احتییرام،  خصوصیییات نیییا دیییبا زییین افییرادباشییند. 

 ییهیایژگییبیه و زیین هیابرنامیه یمراقیم بیودن. بیرا زییدر دسترس بودن، اد  و ن ،ینیبخوش

 یتمرکیز کیاف ،یقبیول یبیرا سیتیدر ،اولییاءهمسیاان، مشیارکت جامعیه و بیه کمیک  ازجمله

 یریگجهییت ییون  یمییوارد بییر دیییبا زییین نییدهایفرآاسییت.  شییدهاشاره هافرصییت یسییازیو ونیی

 یهافرصییت ،یتعامییل جمعیی ،یمشییارکت یهییاتفکییر، روش یبییاا یهییامهارت ،یلیتحصیی

 کنند. دیتثک کیدموکرات هیو روح یابیارزش

نظریییۀ کننیید بیییان میPurkey & Novak (2008) ( 1طبییآ شییکل سییتاره دریایی)شییکل

 عمیان کنید و تضیمینفیرد را  تییتوانید موفقیمتمرکیز اسیت کیه می محیورپنج  یرو فراخوانی

 انییدعبارت افتییهی یلاز آن تشییک یاهییر مدرسییه درواقییعکییه  لپیینج عامیی نیییشکسییت او شییود  ا

 (Esmith,2005).ندهایها و فراها، برنامههیها، روافراد، مکان :از

خیود بیا  یزنیدگ یسیازیافیراد بیه ونی مییهیدا نظرییۀ فراخیوانی ترو چهارچوب مفهومی:

فراخیوان  شوصیاً( 5 دیفراخیوان خیود باشی شوصیاً(1اسیت:  ی هیار بعید اصیل نییاز ا کیهر 

فراخییوان  یاحرفییه ازنظییر( و 4 دیفراخییوان خییود باشیی یاحرفییه ازنظییر( 3 دیباشیی گییرانید

 .  دیباش گرانید
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بییرای داشییتن حضییوری مفییید در زنییدگی دیگییران شوصییی، فراخییوان خییود بییودن:  ازنظییر .1

توانییا، ارزشییمند و  را خییودازم اسییت معلمییان ابتییدا خییود را فراخییوان کننیید. بییدان معنییا کییه 

کننید در پییی آن هسییتند هییایی کییه نظرییۀ فراخییوانی را اعمییال میپیذیرای تجربییه ببیننید. آن

کننیید. ازنظرشوصییی فراخییوان و روحیییه خییود را تازه کننیید کشییفخییود را از نییو  شوصییاًکییه 

فکیری خیود و  سیالمتبهگییرد و بیه معنیای توجیه خود بودن اشیکال گونیاگونی بیه خیود می

 گزینش مناسم در زندگی است.

معلمییان فراخییوان ازم اسییت بییه احسییاس، آرزو و  شوصییی، فراخییوان دیگییران بییودن: ازنظییر .5

 آرمان دیگران توجه کنند ، وگرنه نظریۀ فراخوانی وجود خارجی نوواهد داشت.  

شییللی، فراخییوان خییود بییودن شییاید اشییکال  ازنظییرشییللی فراخییوان خییود بییودن:  ازنظییر .3

موتلفییی بییه خییود بگیییرد، ولییی بییا آگییاهی اخالقییی و درک شییفاا و کامییل موقعیییت و 

فراخوانی تییالش شییللی معلمییان ازنظییرشییود. در اصییطال  کییاربردی شییتن آوییاز میخوی

هییای جدییید را هییای جدییید را امتحییان کننیید. مییدرک بییااتری بگیرنیید. مهارتکننیید: روشمی

نویسییی کننیید. ادامییه دادن بییه حیییات شییللی بییه خییاطر های موتلییف نامیییاد بگیرنیید.درکارگاه

 رشد سریع بنیان دانش بسیار مهم است.

آخیرین بعید نظرییۀ فراخیوانی اسیت کیه بیا میواردی شللی فراخیوان دیگیران بیودن:  ازنظر .4

افیراد سیروکار دارد.  مثابیهبهبر سیم ییا گیروه ، بلکیه  مثابیهبهآمیوزان نیه  ون رفتار بیا دانش

 ازجملیه. شیودمی ی نییزناکامیل انسیان یهیارفتیار رشیپیذ یبیرا ییمستلزم صداقت و توانا که

تییوان بییه: می ،باشییند گییرانید یاتواننیید فراخییوان حرفییهیمیی معلمییان کییه یشییماریبیی یهییاراه

بییه هییر شییکل، کارهمکارانییه،  یو نژادپرسییت یزیسییتبییزر، ، مبییارزه بییا زن آرزوهییایداشییتن 

 purkey).بینانییه اشییاره کییرد خوشو حفیی  مو ییع  یاحرفییه ددادن بییازخور ،یرفتییاراخالق

& novak, 1996) 
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 ابعاد اصلی نظریه فراخوانی .2شکل

وییژه بیه  هیارمین بعید اصیلی نظرییه فراخیوانی، )ازنظیر شیللی  صیورتبهپیژوهش  نیا در   

بییه تصییویر  و ییو بهمعلییم فراخییوانی  عنوانبییهفراخییوان دیگییران بودن،(کییه نقییش معلییم را 

معلییم فقییط دارد، بیییان مییی صییراحتبه(. در اییین نظریییه، 5پردازیم)شییکلکشیید، میمی

 یولیی کنییدمی حرکییتآمییوز بییا دانییش همییراه کییه کننییده اسییتو مشییارکت گرلیتسییه

بییا بییاز و  محیطییی معلییم فییراهم نمییودن یاصییل ۀفیییوظ. (Joyce, 2013)سییتیندسییتوردهنده 

اهیداا  بیه دنیدررسیآمیوزان دانیش پیشیرفتکمیک بیه  آنو پیس از ،در کیالس درس اعتماد

 خوشییروییبییا  دیییجد ظهارنظرهییایا معلییم نسییبت بییه. (Miller, 2015) اسییت رییادگییی

 (Miller, 2015).اسیییت رنیییدهیادگی کیییی زییییخیییود ن در اینصیییورت، ،کنیییدمییییبرخیییورد 

 یییادگیری-یاددهینییدیدر فرا را آمییوزدانشو  کنییدیاسییتفاده میی سیتییدر هییای فعییالازروش

 .(Joyce, 2013) کندیم ریدرگ

از نظر شغلی فراخوان خود بودن -3  

از نظر شخصی، فراخوان دیگران بودن -2  

از نظر شخصی، فراخوان خود بودن -1  

فراخوان دیگران بودناز نظر شغلی -4  
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 پژوهش نۀیشیپ

 شییدهگزارش هییاآن شاسییت کییه نتییایج و رو یهییای مرتبطییشییامل پژوهش نهیشیییمییرور پ   

 یبیییا عنیییوان نظرییییۀ فراخیییوانی عملییی Purkey & Aspy (2003) یدر پژوهشییی. اسیییت

مدرسییه  9در  فراخییوانیکییاربرد آمییوزش  ریتییث  یبییه بررسیی ،یانسییان یشناسییروان یهنیییدرزم

میدارس در سیال  نییشیده بودنید، پرداختنید. ا لمشیک د یار کیه کیایآمر یاییفرنیکال التیاز ا

 یبییرا موصوصییی یهییابرنامییه بنییابرایننیید. بود شییدهلیتعطعملکییرد  ییعیف،  لیییدل بییه 5001

مشیهور  افتیهی تیو یع ریییتلمیدارس بیه میدارس  نییا میدارس اجیرا شید کیه نیا ییبازگشا

آمییوزش  کییرده بودنیید،اجییرا  مییدارس نیییدر امتوصصییان کییه  ییهییااز برنامییه یکیییشییدند. 

     مدارس داشتند. ینشان از بهبود تمام حاصل، جیبود. نتا فراخوانی

در فراخییوانی نقییش  یبییه بررسیی فراخییوانی یرهبییربییا عنییوان  Egley (2003) یدر پژوهشیی   

 یاحرفییه فراخییوانی یرفتارهییا نیبیی پییژوهش نشییان داد نیییپرداخییت. ا یتیریحییوزه میید

و  رانیمیید فراخییوانی شییاخ  نیبیی نینییچرابطییه وجییود دارد. هم یشییلل تیو ر ییا رانیمیید

 وجییود دارد. رابطییه مدرسییه شییرفتیپ لعامیی عنوانبییه ریو میید رانیشییاخ  عملکییرد میید

Pajares (1994)  نیییبییه اشایسییتگی هییا در اعتمییاد و یییمبییا عنییوان نقییش ترو یقیییدر تحق 

 رابطییه کیییبنییدورا  یاجتمییاع یشییناخت هییینظریییۀ فراخییوانی و نظر نیکییه بیی دندیرسیی هیجیینت

شیییوند یمییی یخودکارآمییید تییییو تقو ادیجیییباعییی  ا فراخیییوانی یهیییاملیییایوجیییود دارد و پ

 جیبیا توجیه بیه نتیا کنید.یمی فیرا  یع یخودکارآمید یفراخیوان رییو یهیامایلپ کهیدرصورت

 یلیتحصیی شییرفتیدر بهبییود رفتییار و پ فراخییوانیجییو  تیییبییر اهم یکور مبنییذمیی قییاتیتحق

مییدیران، بییودن جییو مییدارس از منظییر  فراخییوانی زانیییم یاسییت بییه بررسیی درصییدد محقییآ

مییدیران، معلمییان و از  عبییارت اسییت شییدهمطر  سییرال اذبپییردازد لییآمییوزان معلمییان و دانش

 komer (1981)   کننییدیمیی ادراک فراخییوانیمییدارس خییود را  زانیییآمییوزان تییا  ییه مدانییش

نشییان داد کییه بهبییود  کییات،یکانکت الییتیاز ا وهییاوانیاره مدرسییه برنییان در نربییدر گزارشییش د

در  ورضییح آمییوزان،دانشر بییه بهبییود رفتییارجییمن (SDP)جییو مدرسییه توسییط برنامییه توسییعه 

جیو مدرسیه  یعلی رات یا ات بیا تییشید. بیا توجیه بیه اهم هیاآن یلیتحصی شرفتیمدرسه و پ

نشییان  ییابتییدا مدرسییه14 یرو ربیی یریگییآمییوزان در مطالعییه ددانییش شییرفتیرفتییار و پ یرو

خوانییدن  نمییرات در مدرسییه و بهبییود ورضییح هر بییجییجومدرسییه من راتییییدادنیید کییه تل

در مقالییه Esmaili shad, et al (2015)   .شیید شیآمییوزان در مییدارس مییورد آزمییادانییش

 متحییول در نظییا یعملیی یراهکارهییا هئییجهییت ارا یبیییآمییوزش ترو هییینظر نییییخییود بییه تب

 یریادگیییرا بیه  آمیوزاندانیش تواننیدیونیه معلمیان میگ  کیهنیاپرداختنید.  یسینت یآموزشی

در  یییماسییت. ترو فراخییوانیآمییوزش  هییینظر یعات اصییولود کننیید، از مو ییردلسیی اییی آیتشییو
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. هییدا نظریییۀ دیییآیمیی حسییا به ریییفراگ یبییرا یاساسیی یو آمییوزش، محرکیی یریادگیییامییر 

آمییوزش بییه  در اسییت. یو اجتمییاع یعملکییرد شوصیی انیییتعییادل و تییوازن م افتنیییفراخییوانی 

 یاجیرای راهکارهیا عنوانبیه یارییبیر هم یفعیال و مبتنی یستیدر یهیاروش ،فراخیوانی وهیش

 روابییطکییه  فراخییوانیا در مییدارس ذاسییت. لیی دهیییه گردئییمحییور ارا نییدیفرا یریادگییی-یاددهییی

د حییاکم اسییت بهبییو یدموکراسیی گاسییت و فرهنیی یو اعتمییاد مبتنیی ماحتییرا هیییافییراد برپا

ا محقیآ ذمیورد انتظیار اسیت. لی باشیدیمی یلیتحصی یامیدهایاز پ یکییکیه  یلیتحص عملکرد

بییا  یفراخییوانمدرسییه از مفهییوم معل ییم  ۀجامعیی یدرک اعضییا یحا ییر بییه بررسیی آیییتحق در

 .ه استمدارس پرداخت نیبودن ا فراخوانی زانیتوجه به م

 

    شناسی پژوهشروش

 کیفیی رویکیرد بیا حا یر، تفسییری تحقییآ شناسییمعرفت : پیارادایمرویکیرد و راهبیرد

 پدییده میورد در متفیاوت تجیار  وها برداشیت داشیت پژوهشیگر قصید ازآنجاکیهاسیت. 

 گرفیت. بیه قیرار مورداسیتفاده پدییدارنگاری روش کنید لیذا،بندیطبقه و بررسیی را تحقییآ

 واقعییت از هرجنبیه پیژوهش دربیاره بیرای را پدییدارنگاری محققیان روش برخیی بیاور

 تییوانیمییانیید، آورده دسییتبه برداشییتی آن دربییاره افییراد کییه اجتمییاعی یییا طبیعییی

 (Gall  & Borg & Gall, 2005).قرارداد مورداستفاده

 افتهیسییاختارمییهیمصییاحبه ن یییک پروتکییل  هییا ازداده یگییردآور یبییرا: هییاابیزار گییردآوری داده

 یهییاداده. مناسییم هسییتند دارنگارانییهیپد آیییتحق ینییو  مصییاحبه بییرا نیییا  اسییتفاده شیید.

 ،خیا  قیرار گرفیت یهیاهیا و طبقیهواگیرا و همگیرا در گیروه یهیا یبط شید. داده ،مصاحبه

 شییدهتجربه دهیییپد کیییموتلییف درک  یهییاوهیپژوهشییگر ابتییدا شیی ینگارداریییپد روشدر رایییز

عناصیر  نیموتلیف روابیط بی یهیاوهیشی نییاز ا هرکیدامسیپس، درون  کنیدیمی جیدا را از هم

مشیو  را  شیودیتجیار  منیتج می نییکیه از ا یو معیان رهایتفسی تیاًینها و گیرددیمی نیییتع

 .(Brew, 2004) سازدیم

روش کیفییی پدیییدارنگاری، روشییی اسییت کییه :  1پدیییدارنگاری، هییاداده لیوتحلهیییتجزشیییوۀ 

کنیید. رونییدکلی اییین روش بییه اییین های افییراد از یییک پدیییده را بررسییی میتنییو  در تجربییه

شییکل اسییت کییه پییس از نگییارش طییر  پییژوهش، افییرادی کییه بتواننیید بیشییترین اطالعییات را 

کنندگان پییژوهش انتوییا  کتعنوان مشییارگیری هدفمنیید بییهارائییه دهنیید از طریییآ نمونییه

                                                           
1. phenomenography 
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های سییاختاریافته بییا پرسییشهای نیمههییا، از مصییاحبهشییوند. سییپس بییرای گییردآوری دادهمی

آمده بییا اسییتفاده از کدگییذاری نظییری دسییتاطالعییات به ازآنپییسشییود. محییرک اسییتفاده می

های از اییین طبقییه هرکییدامشییود. اسییتوراج می هییاآنهای توصیییفی از شییده و طبقییهخالصه

ای واحید در نیزد گیروه خاصیی از افیراد اسیت. ایین صیفی معیرا مفهیوم متفیاوتی از پدییدهتو

 بییه، «عنصییر ارجییاعی»شییوند، تشییکیل می« سییاختاری»و « ارجییاعی»ها از دو عنصییر طبقییه

عنصییر »شییده بییه پدیییده یییا  یسییتی آن پدیییده اشییاره دارد. عییام نسییبت داده یمعنییا

دهنده آن محییدود شییده و بییه شییکل لهییای تشییکیکییه در آن پدیییده و بوش« سییاختاری

نشییان « افییآ درونییی»کننیید. ارتبییاا پیییدا می بییاهمپدیییده « افییآ بیرونییی»و « افییآ درونییی»

افیآ »شیوند. هیای ییک پدییده درک شیده و بیه یکیدیگر میرتبط میدهد که  گونیه بوشمی

شیود و درواقیع همیان میرزی اسیت کیه نییز بیه میرز پدییده از بسیتر خیود گفتیه می« بیرونی

بیننیید و بییه آن مییرز ادراکییی نیییز شییده را میکنندگان در آن جهییان، پدیییده مطالعهارکتمشیی

 Barnard, Mc Cosker & Gerber, 1999) Mc Cosker,  Barnard شییودگفتییه می

& Gerber, 2003; Danaeifard & Mohammadpour, 2011; (Kazemi, 2010 . 

؛  (Marton, 1986) د.شیییونمیارائیییه « 1فضیییای نتیجیییه»ها در قالیییم درنهاییییت، طبقیییه

(Linder & Marshall, 2003) ؛(Yates & Partridge & Bruce, 2012)  ؛

.(Marton & Booth, 2013)  پدیییدارنگاری،  و 5داشییت کییه پدیدارشناسییی نظییر درباییید

 (2007)همیانطور کیه  3.هسیتندمتفیاوت  کیامالًهای کیفیی اییل پیارادایم تفسییری، ام یا روش

Larsson & Holmstrom هوسییرل خاسییتگاه اولییی از فلسییفه، توسییط نیید کییهنکاشییاره می 

، مییوریس 2، آلفییرد شییوتز4مییارتین هایییدگرو افییرادی  ییون  اسییتاوایییل قییرن بیسییتم  در

و  کار بردنییدایییده وی را در مطالعییه زنییدگی اجتمییاعی انسییانی بییه 7و پیتییر برگییر 6مرلییوپنتی

 8در دانشییگاه گییوتنبر، 1979در  بییار نینوسییتحییالی اسییت کییه پدیییدارنگاری را  اییین در

                                                           
1. outcome space 

2. phenomenology 
جای و را بهافراد این د      خوبی شناخته نشده است و بسیاری ازپارادایم تفسیری هستند که متأسفانه در ایران این تفاوت بهپدیدارشناسی و پدیدارنگاری دو نوع متفاوت روش پژوهش با  .3 

ی و تأمل توان مورد بررسگیت مییسرچهای مختلف علوم را در شبکه اجتماعی علمی رنظران حوزههای صاحبشناسی دیدگاهبرند. برای درک بهتر این تفاوت بین این دو نوع روشکار مییکدیگر به

 قرار داد:

https://www.researchgate.net/post/What_are_the_differences_between_phenomenography_and_phenomenology_in_qualitative_re

search 

4. Martin Heidegger 

5. Alfred Schütz 

6. Maurice Merleau-Ponty 

7. Peter Berger 

8. Gothenburg 
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های انسییانی را تجربییه، کار بییرده شیید. گر ییه اییین دو روشبییه 1فییرنس مییارتونتوسییط  سییوئد

های افییراد، بررسییی در تجربییه 5شییباهت و در دومییی اخییتالا کننیید  امییا در اولییی،بررسییی می

شییوند. هر نیید کییه اییین دو روش کیفییی خیلییی نزدیییک و مییرتبط بییه هییم و مطالعییه می

جای تواننیید بییههسییتند، امییا هییر یییک اهییداا، روش و نتییایج متفییاوتی دارنیید  بنییابراین نمی

کوشیید دیییدی هییا میدرواقییع، پدیییدارنگاری بییا توصیییف و تفسیییر تفاوت. کار رونییدیکییدیگر بییه

شییده ارائییه دهیید. همچنییین اییین روش بییا شییمارش و درک جییامع نسییبت بییه مو ییو  بررسی

تری را تر، و کامییلتییر، روشیینتوانیید درکییی  را، میافییراداز هییای خاصییی ها ازنظییر گروهپدیییده

. فییراهم آورد یهییای رفتییارهای مطییر  در عرصییه پژوهشنسییبت بییه بسیییاری از پرسییش

دهیید و پدیییدارنگاری، اسییاس کییار خییود را بییر تجییار  متفییاوت افییراد از یییک پدیییده قییرار می

 دارداز افییراد  سییعی در ارائییه توصیییفی عمیییآ از یییک پدیییده معییین نییزد گروهییی خییا 
(Marton, 1994) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 
 فرایند اجرای پژوهش با راهبرد پدیدارنگاری  .0شکل                                 

                                                           
1. Ference Marton  

2. variation 

هاگردآوری داده  

 کنندگانتعیین مشارکت 

  نفرازمدیران و معاونان،  52مصاحبه با

 آموزان و اولیاء آموزشی، معلمان، دانشکارکنان

 مراحل راهبرد پدیدارنگاری

 های کیفیبیان سوال 

 پیاده وتحلیل

 هامصاحبه بط 

 هامصاحبهسازی پیاده 

 شدهمتون پیاده کدگذاری 

 استوراج مقوات توصیف 

 هاتحلیل یافته 

 کیفیهایتفسیریافته 

 گیریبح  و نتیجه 

 اشارات کاربردی و پژوهشی 
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 توصییف مقیوات مجیدد ارائیه رواییی، بیا آوردن دسیتبه بیرای پژوهشیگر حا یر تحقیآ در

 وها را مییورد بررسییی قییرار داده بندی وکدگییذاریبادقییت دسییته شییوندهمصاحبه شییده توسییط

بیا کمیک  را بیود شیدهارائهکیه بیه هیر مقولیه  ییکیدها ،ییاییدسیت آوردن پابرای به نیهمچن

هییا، مقییوات آن تیییپییس از توافییآ بییر سییر موقع تیییدرنهای، و ابیییارزاسییاتید دانشییگاه 

 .(5)شکلشدند یکدگذار
: اییین مطالعییه بیییر روی اعضییای جامعییۀ مدرسیییه)مدیران  گیریمیییدان تحقیییآ و نمونیییه

آمییوزان، اولیییاء و کارکنییان آموزشییی( مییدارس دوره اول متوسییطه ومعاونییان، معلمییان، دانش

 کنندگانمشییارکت انتوییا  بییرای مییوردنظر اریییمعنییواحی یییک و دو سیینندج متمرکییز اسییت. 

 نیشییتریب بتواننیید، کییه افییرادی. بییود موردبحیی  نییهیزم در داشییتن یآگییاه پییژوهش نیییا در

 12 بنییابراین از بدهنیید  قییرار پژوهشییگر اریییاخت در پییژوهش مو ییو  مییورد در را اطالعییات

تیزهوشیییان، ) خیییا ، مدرسیییه 2 و یعیییاد مدرسیییه 10 ،نیییواحی ییییک و دو  مدرسیییه

 52 تیییدرنها. دیییگرد هدفمنیید انتوییا  صییورتبه( یردولتیییو ویی امنییائتیه ،یدولتنمونییه

 و پیییژوهش درآموزشییی ، اولیییا و کارکنانآموزاندانش،معلمییان ،و معاونییان رانیمیید از نفییر

 1ی تییا اشییبا  نظییری ادامییه داشییت.که در جییدول ریگنمونییهو  داشییتند مشییارکت مصییاحبه

 شده است.ش دادهکنندگان نمایشناختی مشارکتهای جمعیتویژگی

: بییرای کییاوش گسییترده دیییدگاه مییدیران و معاونییان مییدارس ، کارکنییان  هییاابزارگییردآوری داده

آمیوزان و اولییاء دربییاره درک مفهیوم معلیم فراخیوانی از سیراات بییاز آموزشیی، معلمیان، دانش

سییاختارمند و از قبییل مشییو  شییدند. و بییه مصییاحبه نیمه هایپاسییا اسییتفاده شیید. سییرال

هییا دارای کننییدگان، سییرالهییا و تجییار  توسییط شییرکتمنظییور امکییان بیییان آزاد نگییرش

 (  1ساختاری منعطف بود. )پروتکل

کییه ابتییدا تییالش شیید، ادراک و نگییرش اعضییای جامعییۀ  سییرال 15پروتکییل مصییاحبه شییامل 

هایی بییرای دسییتیابی بییه شیود و در ادامییه سییوالمدرسیه از مفهییوم معلییم فراخییوانی شناسییایی 

هییای فرعییی دیگییری بییه فراخییوانی مطییر  شیید. البتییه سییوالراهکارهییایی جهییت اسییتقرار معلم

کننییدگان همیراه هییر سیرال اصییلی در جهییت درک صیحین و عمیییآ نگییرش و تجیار  شییرکت

 در حین مصاحبه پرسش شد.

گر دیگیر کیه در زمینیه مصیاحبه تبحیر اطمینیان از رواییی محتیوای ابیزار، دو پژوهشی منظوربه

داشییییتند، راهنمییییایی مصییییاحبه را بییییازبینی نمودنیییید. همچنییییین بییییرای بررسییییی 
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آمییوزان و های مصییاحبه بییا سییه تیین از مییدیران، معلمییان، کارکنییان، دانشسییرال1مقییدماتی

 مصاحبه بازنگری شد. هایاولیاء مدارس مصاحبه شد و بعد از هر مصاحبه سرال

 هایافته

 ی،نظیر یارذکدگی کیردیرو از اسیتفاده بیا پژوهشیگر ،هیاداده یمنطقی و مینظم لییتحل یبرا   

آمیید  دسییت بییه  کییدباز 423کنندگان، و از مییتن گفتییار مشییارکت کییرده یارذکدگیی را هییاداده

 کییدها نیییا سییهیمقا و یبررسیی بییا سییپس( 5بییازنگری شیید . )جییدول  مجییدداًو تمییامی کییدها، 

 خیود یاصیل یانیهیزم ایی یفیتوصی طبقیات هیا،آن یهیاشیباهت و هیاتفیاوت  یتشو و باهم

 یفضیا بیه دادن شیکل مرحلیه ،یفیتوصی طبقیات شیدن یینهیا از پیس .داد شیکل دهیپد از را

 درک اعضای جامعه مدرسه از مفهوم معلم فراخوانی پدیدار گشت.  تاًینهاکه  .بود جهینت

 
 شدهیگردآورهای کدگذارینمونه کاربرگ . 2جدول 

 نوع کد بازنگری کدها کدگذاری اولیه یتأملهای یادداشت متن گفتار

های خود همکاران رو کنم بچهمیمن سعی

میگم فکر کن  مثالًبراشون مثال بزنم. 

بچۀخودت توی کالست هست یا توی این 

مدرسه هست، را ی هستی که این برنامه 

خو  اجرانشه  از بچه خودش مثال میارم تا 

کنه. ون ما همیشه وقتی به منافع درکش

بینانه برای خودمون خودمون میرسیم واقع

کنیم و این طبیعیه داریم همه تالش می

عریف وسوی خودمون تسمت یزرو به

کار رسیم که اینای مینقطهکنیم. ونهایتا بهمی

کنم مدرسه میانجام بشه بهتره. درواقع سعی

رو مثل خونه خودش تصور بکنه.خوشبوتانه 

داره همینه. اینجا اکثر  اینجا جوی که وجود

همکاران همینطور هستن اینجا رو مثل خونه 

های خودشون خودشون و بچه ها رو مثل بچه

 می بینن.

 

دلیل انتوا  این مدیر این است 

 که:

مدیر مدرسه از مدیران باسابقه و 

بسیار خوشنام دربین مدیران 

باشد. رشتۀتحصیلی او مرتبط می

سال  52سال از  53بوده و 

خدمتش را در پست مدیریت 

خدمت کرده است. اولیاء بسیار 

مشتا  هستند که فرزندانشان در 

نام شوند. مدیر و این مدرسه  بت

کارکنان بسیار باانگیزه هستند و 

های جذا  و شاد موجم رنامهبا ب

ایجاد فضایی شاد و باآرامش در 

 اند. مدرسه شده

ه آموزان بتشبیه دانش

 فرزند خود

را مانند آموزاندانش

 فرزند خود دانستن

 

 تفسیری

 بینانه نسبتدید واقع

 به منافع شوصی

بینی در منافع واقع

 شوصی

 

 تفسیری

مدرسه را مانند خانه 

 خود دانستن

تداعی فضای خانه در 

 مدرسه

 

 

 تفسیری

ایجاد تصور از محیط 

 خانه در مدرسه

ایجادتصورمحیط 

 خانوادگی درمدرسه

 

 

 تفسیری

                                                           
1. pilot tests 
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دیییدگاه اعضییای  از یفیتوصیی طبقییه جپیین ، هامصییاحبه از شییدهیگییردآور یهییاداده لیییتحل زا

 ، معلیمکننیدگانمشیارکت .دییگرد دارییپدجامعه مدرسه در رابطه بیا مفهیوم معلیم فراخیوانی 

، ییک مربیی راهبیر خیود یریادگیی کننیدهلیتسیهمربیی  کگرا، یییک مربی انسیان عنوانبه را

مربیییی  کیییی گرا ومحییییط سیییازنده کننیییدهفراهممحییییط شیییهروندپرور، ییییک مربیییی 

 طبقییه هییر عنییوان. اسییت شییده آورده آن شییر  لیییا در کییهی درک کردنیید، خییانوادگطیمحیی

 انداز شییم کیییتفک بییه یسییاختار عنصییر طبقییه هییر در. اسییت طبقییه یارجییاع عنصییر همییان

 جهییان از یبوشیی دهندهنشییان یرونیییب انداز شییم. شیید یبررسیی یدرونیی انداز شییم و یرونیییب

 را آن یورا ،نگرنییدیمیی جهییان بییه خییا  یاوهیشیی بییه کییه ،کنندگانمشییارکت کییه اسییت

 دهییدیمیی نشییان را کنندگانمشییارکت توجییه کییانون یدرونیی انداز شییم. ننییدیبینمیی

.(Danaeifard & Kazemi, 2010) 
 عنوانبییهفراخییوانی را کنندگانی کییه معلممشییارکت :گرایییک مربییی انسییان عنوانبییه. معلییم 1

هییای توانایی آمییوزدانشهییر  درک و تفسیییر کردنیید معتقیید بودنیید کییه گراانسییانیییک مربییی 

هییایش آمییوز را بییه تواناییدانش توانییدیمییخییود را دارد و اییین معلییم اسییت کییه  فردمنحصییربه

واقیف سیازد و او را بیه سیمت ییادگیری تشیویآ و تروییم نمایید. همچنیین  معلمیان بایید در 

بیییه نظیییرات و  دقتبیییهآمیییوزان را در فرآینییید تیییدریس مشیییارکت داده، کییالس درس دانش

آمییوزان بییه عنییوان افییرادی توانییا و و بییا در نظرگییرفتن دانش دهنیید گییوشهییا آن یهاصییحبت

وجود آورنیید. آنییان معتقیید بودنیید کییه معلییم باییید هییا بییهرزشییمند انگیییزه یییادگیری را در آنا

محیطییی کییه  درواقییعکنیید. گییرم و صییمیمانه را بییرای پیشییرفت و یییادگیری فراهممحیطی

جیا کیه بگذارنید. تیا آن ریتیث افیراد در آن بایکیدیگر در تعامیل باشیند و بیر ییادگیری یکیدیگر 

هییای  ییوبی بیشییتر نیمکت» گونییه توصیییف کییرد:اییین مییورد را اینکنندگان یکییی از مشییارکت

هییایی کییه در دنیییا هسییت میییوه میییده، اگییه ریشییه در وجییود معلییم از درختییان جنگییل و با 

 «.داشته باشن

از نظییییر  :یییییادگیری خییییودراهبر کنندهلیتسییییهمعلییییم بییییه عنییییوان یییییک مربییییی   .5

کننده یییادگیری فراخییوانی را بییه عنییوان یییک مربییی تسییهیلکنندگانی کییه معلممشییارکت

کییه  یاگونییهبههییای معلییم باییید فراخییوانی باشییند کردنیید آموزشخییودراهبر تفسیییر می

هییا یییاد دهنیید کییه  گونییه آمییوزان را بییه سییمت یییادگیری دعییوت کننیید و بییه آندانش

هیای ییادگیری ماننید هیا طیوری باشیند کیه تکنیکآموزشایین  درواقیعتوانند، یادبگیرنید. می

آمییوزان آمییوزش ریزی، خودمییدیریتی و خودنظییارتی و ارزشیییابی از خییود را بییه دانشبرنامییه

آمییوز بییه را در دانش یریپذتیمسییئولدهیید. همچنییین معتقیید بودنیید کییه معلییم باییید روحیییه 
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د و بیا اشیتیا  بیه سیمت آمیوز در ییادگیری منفعیل نباشیوجود آورد و باعی  شیود کیه دانش

 های خود در یادگیری حرکت کند.  تقویت مهارت

در ایییین طبقیییه  گرا:محییییط سیییازنده کننیییدهفراهمییییک مربیییی  عنوانبیییهمعلیییم  .3

فراخییوانی  باییید تییالش کنیید، میییل بییه کنندگان معتقیید بودنیید کییه یییک معلممشییارکت

 آمییوز را در یییادگیری خییود توانمنیید سییازد.آمییوز تحریییک کنیید و دانشیییادگیری را در دانش

عملییی را بییرای  یهییاتیفعالاز دیییدگاه آنییان معلییم باییید بییا امکانییات و تجهیییزات مناسییم 

هییا بتواننیید بییا دسییتکاری محیییط و انجییام تکییالیف عملییی زد تییا آنآمییوزان مهیییا سییادانش

آمییوزان  را بییه  ییالش بکشییند کییه اییین امییر، تر کییرده و باورهییای دانشیییادگیری را عمیییآ

یییادگیری را تلییییر و آمییوزش خییود را باشیید کییه بتوانیید محیطهییای معلییم مینیازمنیید مهارت

مییوزان روبییت بییه یییادگیری فعییال را آآمییوزان متعییادل سییازد تییا دانشبراسییاس عالیییآ دانش

 داشته باشند.

کنندگان اییین طبقییه توصیییفی : مشییارکتمعلییم بییه عنییوان یییک مربییی محیییط شییهروندپرور .4

معتقیید بودنیید کییه یییک معلییم فراخییوانی باییید تییالش کنیید و شییرایطی را فییراهم کنیید کییه 

باورهییای هییا و یییک شییهروند برقییراری نظییم و انضییباا، تعییالی ارزش عنوانبییهآمییوزان دانش

 ظرناظهییار و یآزادحییآشییوند. کننیید و بییرای ورود بییه جامعییه آمییاده اجتمییاعی را تمرین

قییرار داده و معتقیید بودنیید  موردتوجییهکنندگان  ییرورت آن را مییواردی بودنیید کییه مشییارکت

هییا را در خییود توانیید آنآمییوز بییا آشیینایی بییا اییین مییوارد و مشییاهده و تجربییه آن میکییه دانش

 یک شهروند خو  و مر ر آماده شود. عنوانبهنهادینه کند و برای ورود به جامعه 

کنندگان اییین طبقییه توصیییفی مشییارکت خییانوادگی:یییک مربییی محیط عنوانبییهمعلییم .2

بودند که یک معلیم فراخیوانی بایید تجربیه شیرایط محییط خیانوادگی و روابیط موجیود معتقد 

آمییوزان ماننیید اعضییای یییک خییانواده آمییوزان فییراهم نماییید و دانشدر آن را بییرای دانش

آمییوزان، تجهیییز خییود بییه وسیییله صییداقت و روراسییتی بییا دانشمعلییم به درکنییارهم باشییند.

دی صییحین و منطقییی بییا عییدم پییذیرش از سییمت هییای ارتبییاطی مییر ر، داشییتن برخییورمهارت

 .فرابوواندآموز را به یادگیری پذیر بودن، دانشآموزان و انعطاادانش

 

 یریگجهینتبحث و 

عنوان اعضییای جامعییۀ یییک مدرسییه آمییوزان بییهمعلییم، مییدیر، کارکنییان، اولیییا و دانش  

پدیدارنگارانییه نشییان داد کییه تواننیید در فراخییوانی بییودن معلییم مییر ر  باشییند. اییین مطالعییه می

یییک  عنوانبییه اعضییای جامعییه مدرسییه پیینج تنییو  از مفهییوم معلییم فراخییوانی، شییامل: معلییم

 کننییدهفراهم،یییک مربییی  خییودراهبر یریادگییی نندهکلیتسییهمربییی  ک، یییگراانسییانمربییی 
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ی را درک خییانوادگ طیمحیی شییهروندپرورو یییک مربییییییک مربییی محیط گرا ومحیییط سییازنده

انید. امیا بایید توجیه داشیت کیه ایین طبقیات توصییفی بیرای درک کلیی مفهیوم و تجربه کرده

 لیوتحلهیییتجزهییا را از یکییدیگر متمییایزکرد.  بییا تییوان آنمعلییم فراخییوانی مفییید هسییتند و نمی

توانیید در اییین پییژوهش می شییدهانیب،  هییار و  هییاآناییین مفییاهیم و کشییف روابییط میییان 

در  رگییذاریتث و  تیییبااهمیییک مفهییوم  عنوانبییهفراخییوانی درک مفهییوم معلم مبنییایی را بییرای

 فراهم نماید. وپرورشآموزشحوزه 
 معلم فراخوانی تجربه و درک وهیش در هاتنوع دامنه یدیکل یهاجنبه .0جدول

 

گانیییه پدیدارگشیییته پنج یهیییاتنو ، در شیییودیمیییمشیییاهده   3کیییه در جیییدول  طورهمیییان

شییود. در گیری مشییاهده میاهییداا، فرآینیید، نتییایج و جهییت ازنظییرهییایی ها و تفاوتشییباهت

کننده یییادگیری تسییهیلگرا، یییک مربیانسییانعنوان یییک مربیفراخییوانی بییهطبقییاتی کییه معلم

آمییوز، گرا درک و تجربییه شییده اسییت هییدا دانشخییودراهبر، یییک مربییی محیییط سییازنده

اا اسیت بیه ایین معنیی کیه در نیازها و عالیآ او و رشید و پیرورش او جهیت رسییدن بیه اهید

آمیوز  ونیازهیای تمرکیز بیر دانش میوردنظراین طبقیات توصییفی جهیت دسیتیابی بیه اهیداا 

عنوان یییک مربییی محیییط در طبقییات دیگییر شییامل معلییم بییه او بییرای رشیید فییردی اسییت.

هییای میییان خییانوادگی و یییک مربییی محیییط شییهروندپرور بیشییترین تمرکییز بییر رشیید مهارت

کنیید تیا بتوانید در جامعییه آمیوز را بییرای ورود بیه جامعیه آمادهدانش تییدرنهافیردی اسیت تییا 

کییار در سییه طبقییه مفییید واقییع شییود و جامعییه از وجییود او بهییره ببییرد. از لحییا  فرآینیید، انجام

 

 گیریجهت مخاطب نتایج فرایند هدف تنوع
فضییای کالسییی بییاز و سرشییار از  آموزدانش ییخودشکوفا گرامربی انسان عنوان یکبه معلم

 اعتماد
ایجییییاد عییییزت نفییییس در 

 آموزدانش
جامعیییییییۀ 

 بشری
 بیرونی

مربییییی  عنوان یییییکبییییهمعلییییم 

 کننده یادگیری خودراهبرتسهیل
خوانییدن و  یهییامهارتآمییوزش  یخود اکتشاف یریادگی

 یادگیری
خودمیییییییییییییییدیریتی و 

درفرآینییییییییید خودتنظیمی

 یادگیری

دانییش آمییوز 

 عنوانبییییییه

یادگیرنییییده 

 مستقل

 درونی

مربییییی عنوان یییییک بییییهمعلییییم 

 گراکننده محیط سازندهفراهم
شناسیییییایی و شیییییکوفایی  دانش آموزمحور رشد استعدادها

 استعدادها
 درونی مدرسه

مربییی محیییط عنوان یییک معلییم بییه

 شهروندپرور
 یرشیییید مهییییارت هییییا

 یاجتماع
تربیییت دانییش آمییوز مسییئول  مشارکت در کارهای گروهی

 متعهدو 
جامعیییییییۀ 

 بشری
 بیرونی

مربییی محیییط  عنوان یییکبییه معلییم

 خانوادگی
رفییاه و آسیییایش جامعیییه 

 مدرسه
ایجاد فضیای روانیی و انتظیارات 

 مثبت
جامعیییییییۀ  احساس مسئولیت اخالقی

 محلی 
 

 یرونیب
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گرایی معلییم، نقییش معلییم در فییراهم نمییودن محیییط شییهروندپرور و محیییط خییانوادگی انسییان

یکییدیگر و مشییارکت در کارهییای گروهییی اسییت آمییوزان بییا معلییم وتمرکییز بییر ارتبییاا دانش

شیییامل ییییک نقیییش معلیییم در فیییراهم نمیییودن  کیییه گیییریددر دوطبقیییه  کیییهیدرحیییال

گری یییادگیری خییودراهبر اسییت انجییام کییار بییر فرآینیید آمییوزش تسییهیلگرا و سییازندهمحیط

بییراین اسییاس  هییای تییدریس مشییارکتی اسییت.یییادگیری و اسییتفاده از روش -یعنییی یییاددهی

آمییوز نفس در دانشگرا عییزتآییید در طبقییه توصیییفی مربییی انسییانه دسییت مینتییایجی کییه بیی

کننده یییادگیری خییودراهبر بییه دلیییل تقویییت اسییت. در طبقییه توصیییفی مربییی تسییهیل

هیییای خودمیییدیریتی و آمیییوز، ایجیییاد مهارتهیییای  گیییونگی ییییادگیری در دانشمهارت

عنوان یییک مربییی های کییه معلییم بییشییود. در طبقییهآمییوز حاصییل میخییودتنظیمی در دانش

اسیییت، نتیجیییه آن شناسیییایی و شیییکوفایی  شیییدهفیتوصگرا سیییازندهکننیییده محیطفراهم

آمییوزان اسییت. در طبقییات توصیییفی یییک مربییی محیطییی خییانوادگی و محیییط اسییتعداد دانش

آمیوزان، تربییت هیای اخالقیی در دانشبیر آمیوزش و خلیآ ارزش دییتثکشهروندپرور به دلییل 

 .شودهد و احساس مسئولیت اخالقی حاصل میآموز مسئول و متعدانش
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