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This research was done with the aim of explaining the dimensions and components of 

teacher's philosophy, based on the lived experiences of excellent teachers. The type of 

research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach, and the 

phenomenological method was used to achieve the purpose of the research. The research 

community included all the teachers of Saqqez city in the academic year of 99-400, and 

14 teachers, including 6 male and 8 female teachers, were selected among the best 

teachers. The research data was obtained through semi-structured in-depth interviews 

and the interviews continued until reaching theoretical saturation. Data analysis was done 

using the seven-step Colaizzi method and by using thematic coding, central codes from 

open codes and selected codes from central codes were inferred and classified based on 

the findings of the research from a total of 190 concepts. From the interviews, 81 

concepts related to teacher's philosophy in the form of 12 components or core codes 

(transformative, empathetic, discoverer of the student's mind and ability, holistic and 

deep-thinking, encouraging in-depth observation and promoting questioning, critical 

spirit, tolerance, the agent and promoter of human values, the agent's moral model, the 

perception of the physical space, the creator of the effective learning environment, the 

student's perception of the world) and 9 dimensions or selected code (A model of 

innovation, full of human emotions, discoverer of the student's ability, an objective 

example of comprehensiveness, a scientist and a critical agent, patient, moral value-

oriented, a scholar of time and place, has been in the world and interacts with the student) 

were categorized that by putting these dimensions and components together, a 

comprehensive description of the teachers' perception of the phenomenon The subject of 

investigation is obtained. 
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Extended Abstract 

Introduction 

In today's world, education is considered an important part of life and it is not only done with the aim of 

improving life in the future, but teachers and students spend a lot of time in school or other educational 

environments; Therefore, understanding the current phenomenon of education puts the main elements of 

this process (school, student and teacher) in a new and different situation and requires appropriate methods 

to analyze the situation. 

Since philosophy helps people to gain a broader and deeper vision of their human existence and the 

surrounding world, in our view of teacher philosophy, philosophy should not be considered as a specialized 

tool in the hands of experts. Rather, it should be a way to improve the quality of life in the classroom and 

better interaction with educational elements. The fundamental questions of teachers in their teaching 

philosophy are as follows: 1) Who am I? 2) How do I want to be a teacher? 3) How do I see my role as a 

teacher? and.... Therefore, teacher's philosophy is a typical definition of professional identity, which is 

rooted in an organized summary of information and observable facts related to people themselves and 

includes aspects such as personality traits, values, the social role, interests, physical characteristics and 

personal biography persons. 

In fact, a teacher's philosophy depends on the teacher's way of thinking about himself (self-concept), 

which is gradually formed during life. Teacher's philosophy is often manifested in the form of a coherent 

whole in the identity of teachers. This coherent whole includes a set of needs, imaginations, feelings, values, 

imitation of patterns, past experiences and behavioral tendencies in an emotional whole, creating identity 

and meaning in them.  

Methodology 

With regard to the purpose of this research, which is to explain the dimensions and components of teacher's 

philosophy from the lived experience of teachers, and since the analysis of phenomenological by entering 

the depth of teachers' experience, it has gained an immediate understanding of their experiences and a deep 

understanding of the subject under investigation provides, in this research, the mentioned method was used. 

The statistical population of this research included all the teachers of Saqqez city in the academic year 

of 400-99. The reason for choosing this society is that, firstly, the researcher was born in Saqqez city, and 

this gives the researcher a comprehensive knowledge of the studied teachers and facilitates the possibility 

of entering the research field for the researcher. Second, in qualitative studies, it is necessary to establish 

effective communication with the participants and to get involved in the study environment, and familiarity 

with the cultural context helps the researcher to get involved in the research environment. 

The sampling method in the study of lived experiences is generally purposeful (Van Manen, 1990: 231). 

Therefore, to collect research data, a purposeful sampling method was used and to select a sample from 

among 25  top teachers of the 400-99 academic year of education in Saqqez city, 14  of the top male and 

female teachers who have experience in the field of the research topic (including 6  male and 8  female 

teachers with 6  to 28  years of service) were selected for the interview. Excellence criteria in the current 
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research for the purposeful selection of teachers include; The professional, skill, specialized indicators and 

manifestations of self-sacrifice and ethics have been in the teachers' one-year performance. 

Data collection in this research was done through in-depth semi-structured interview, observation, photos 

and notes and field presence of the researcher.  

Discussion and Conclusion 

The findings of the present research show the shared world of teachers from their lived experiences 

regarding teacher's philosophy. Teacher's philosophy has many meanings among teachers, which overlap 

and include every aspect of teacher's philosophy. Therefore, based on the findings of this research, teacher's 

philosophy includes 9 dimensions and 12 components, and putting these dimensions and components 

together makes it possible to get a comprehensive and novel understanding of the research concern of the 

phenomenon under investigation. 

Contrary to the results of the research of Efaf and Pardakhtchi (2013) that there is no dominant 

educational philosophy on teachers' beliefs and values regarding the concept of being a teacher. The results 

of this research indicate that teachers are stepping into the important field of education with a philosophical 

mission that originates from their intellectual foundations, historical context, and living world, which they 

may not be aware of. In this regard, they are trying to be the cause of intellectual transformation by playing 

the role of model of innovation, and explaining the consequences of spreading domination and injustice in 

the world and promoting cultural-social literacy in their students. Therefore, in an empathetic process and 

understanding the sufferings of deprived children and discovering and guiding their talents and believing in 

the teacher's mission and loving towards students, they should provide the ground for the liberation of these 

children. The creativity of teachers in the field of students' intellectual development requires them to have 

a comprehensive view, ponder and discover the theoretical and philosophical layers of their educational 

practice. Therefore, when faced with new issues in the classroom, they try to gain a comprehensive insight 

into solving the students' future problems by reflecting on their educational practices and seeing them in a 

wider context, and encourage the spirit of questioning in the students. Therefore, they always investigate 

certain matters and as scholars and critical agents establish a link between the basic aspects of different 

teaching and learning situations and the values and policies governing the world in order to improve the 

awareness of students. 

All that has been mentioned about the philosophical mission, human emotions, comprehensive and deep 

thinking and critical, value and moral qualifications of teachers does not happen in a vacuum but in the 

space and time and life of their world. They define their identity and that of their students according to their 

needs and the type of worldview they have regarding time and place. 
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   ها: واژهکلید

فلسفه معلّمی، پدیدار شناسی، تجربه  

 . آموززیسته، معلّمان سرآمد، دانش

 

های مبین فلسفه معلّمی، از تجارب زیسته معلّمان سرآمد صورت  مؤلفه: این پژوهش با هدف تبیین ابعاد و  هدف

 گرفت.  

و برای دستیابی به هدف    باشدو از لحاظ رویکرد، کیفی می  نوع پژوهش از حیث هدف، کاربردی:  روش پژوهش

تحصیلی  جامعه پژوهش شامل کلیه معلّمان شهرستان سقز در سال شناسی بهره گرفته شد. تحقیق از روش پدیدار
معلّم زن انتخاب    8معلّم مرد و    6معلّم، شامل    14صورت هدفمند تعداد  ه  ب  بودند که از میان معلّمان سرآمد  99-400

ها تا زمان دستیابی به  دست آمد و مصاحبه ه  های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بگردید. داده
ای کالیزی انجام و با استفاده از  با استفاده از روش هفت مرحله ها  دادهتجزیه و تحلیل  اشباع نظری ادامه داشت.  

و طبقهکد استنباط  محوری  کدهای  از  انتخابی  و کدهای  باز  از کدهای  کدهای محوری  موضوعی  بندی  گذاری 
  .گردید

ص  مفهوم در خصو  81ها  مفهوم استخراج شده از مصاحبه  190های پژوهش از مجموع  بر اساس یافته:  هایافته

نگر و  آموز، کلآفرین، همدل، کاشف ذهن و توانایی دانش تحولمؤلفه یا کد محوری )  12فلسفه معلّمی در قالب  
انتقادی، سعه صدر، عامل و مروج ارزشژرف انسانی، اندیش، مشوّق عمق نگری و مروج پرسشگری، روح  های 

بعد یا   9و آموز( یادگیری اثربخش، ادراک جهان دانش الگوی اخالقی عامل، ادراک فضای فیزیکی، سازنده فضای 
نگری، عالم و عامل  آموز، نمونه عینی جامعالگوی نوآوری، عواطف انسانی سرشار، کاشف قابلیت دانش کد انتخابی )

  بندی شدند.مدار، عالم به زمان و مکان، در جهان بوده متعامل با دانش آموز( دسته انتقادی، صبور، اخالقی ارزش 

ها توصیف جامعی از ادراک معلّمان پیرامون پدیده مورد بررسی را  کنار هم گذاشتن این ابعاد و مؤلّفه  :گیرینتیجه 

 دهد. دست می ه ب
 

 هایادراک معلّمان سرآمد از ابعاد و مولفه  یشناخت  داریپد  نییتب(.  1401)  .فاتح   ک، ین  یمحمد  ؛ینژاد، مهدیحسام؛ سبحان  دی, سینیحس  ؛نینسر  دهی, س ین حسی:  استناد

 DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.52642.3316  .349-331 :(39)16  ، های فلسفیپژوهش.  خود  یفلسفه معلّم

    نویسندگان. ©                     ناشر: دانشگاه تبریز.                                                            
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   مقدمه
گیرد بلکه  در جهان امروز تعلیم و تربیت بخش مهمی از زندگی محسوب شده و صرفاً با هدف بهبود زندگی در آینده صورت نمی

گذرانند؛ بنابراین شناخت پدیدار کنونی تعلیم و تربیت، های آموزشی میزمان زیادی را در مدرسه یا دیگر محیطآموز  معلّم و دانش
های متناسبی را برای تحلیل آموز و معلّم( را در وضعیت جدید و متفاوتی قرار داده و شیوهعناصر اصلی این فرایند )مدرسه، دانش

 طلبد.  وضعیت می

ها یادگیری است، با این حال مربیان در نحوه مهندسی محیط یادگیری مربیان بر این باورند که غایت همه آموزش بسیاری از  
(. برخی از مربیان نقش معلّم را صرفاً انتقال  136:  2004)باین،    های تربیتی تفاوت اساسی دارندهای تدریس و فلسفهاز طریق سبک

آموز در تولید دانش خودبنیاد و با محوریت یادگیرنده در  خی دیگر نقش او را هدایت دانشدانش با محوریت معلّم تلقی نموده و بر
بینی وی لذا نقش معلّم در فرآیند یادگیری رابطه مستقیمی با فلسفه تربیتی و جهان  (.280:  2000آندرسون،    ؛نظر دارند )مک کارتی

فلسفه ه  آموز و روش آموزش، همگی منعکس کنندطه با دانشدارد و نحوه نگرش معلّم در خصوص نقش خود در کالس درس، راب 
های تعلیم و تربیت پیشرو در سطح (. به همین دلیل در نظام130:  2003و اعتقادات معلّم در فرایند تعلیم و تربیت است )پیترس،  

ه  »بیانی ئهها در مدارس تدوین و اراترین شروط پذیرش دانشجو معلّمان در مراکز تربیت معلّم و استخدام آنالمللی یکی از مهمبین
  (.27: 2017کاوکین،  ؛)برینساپت باشدها می« از سوی آن1فلسفه معلّمی و تدریس 

جوی خرد و فهم است و این جستجو، به آشکارگی وترین سطح، جست( معتقدند که فلسفه در ابتدایی2007)  2اوزمون و کراور 
 3(. الیاس و مریام13:  2007کراور،    ؛گردد )اوزمونفلسفه حاکم بر زندگی معلّم منتج میهای فکری و  ها و پیش زمینهپیش فهم

حاکم بر رفتار معلّم است که انتخاب عمل تربیتی و چرایی انجام آن را  دارند: »این فلسفه( در تبیین فلسفه معلّمی ابراز می1995)
می مبنایی است که بر اساس آن اهداف، ساختار و محتوای رابطه بین معلّم  دارند که »فلسفه معلّکند« و در ادامه بیان میتوجیه می

گیریم، واضح است که فلسفه  متقابلِ فلسفه معلّمی و فعالیت آموزشی معلّم را در نظر میه  گیرد. وقتی رابطو شاگردان شکل می
مشتمل بر   نیز فلسفه معلّمی را (2001) 4و اگن(. کوچاک 5: 1995مریام،  ؛های معلّم است« )الیاسگر فعالیتالهام بخش و هدایت

باورهایی میایده آموزشی فراهم میها و  تفکّر در مورد مسائل  برای  نموده و چارچوبی  را هدایت  معلّمان  اقدامات  آورد دانند که 
یادگیری -(. باورهای معلّم درباره اهداف آموزشی، انتظارات وی از شاگردان و نگاهش به فرآیند یاددهی197:  2001اگن،    ؛)کوچاک

(. بنابراین صرف نظر از 130:  2003)پیترس،   های آموزشی بهره گیرد، همگی به فلسفه معلّمی بستگی داردو اینکه از چه روش 
ها در کالس درس  آنچه آن  و  (355:  1979ها در رفتارشان انعکاس یافته )یونگز،  نباورهای آآگاهی معلّمان از فلسفه معلّمی خود،  

از این رو شناخت معلّمان از خود و فلسفه معلّمی خود   .شودها مربوط میدهند و یا به آن باور دارند به فلسفه معلّمی آنانجام می
دارند: »متخصصان ( در این خصوص ابراز می1995گردد. الیاس و مریام )ها محسوب میای آنعامل مهمی در پیشبرد فعالیت حرفه

در فرایند آموزش نه تنها به فرایند و مراحل انجام کار واقف هستند، بلکه از علّت و دالیل انجام آن نیز آگاهی دارند« )الیاس  واقعی
 (. 9: 1995و مریام، 

تر از وجود انسانی خویش و جهان پیرامون دست تر و عمیقاندازی وسیع رساند تا به چشماز آنجا که فلسفه به انسان یاری می
ای یابد، در تلقی ما از فلسفه معلّمی، نباید فلسفه صرفاً ابزاری تخصصی در دست متخصصان در نظر گرفته شود، بلکه بایستی شیوه

های بنیادین معلّمان در فلسفه معلّمی خود شپرس  باشد برای بهبود کیفیت زندگی در کالس درس و تعامل بهتر با عناصر آموزشی.
بینم؟ و ( من نقش خود را به عنوان یک معلّم چگونه می3خواهم باشم؟  ( چگونه معلّمی می2( من چه کسی هستم؟  1به صورت  
از اطالعات   ایای است، که در خالصه سازماندهی شدهشود. بنابراین فلسفه معلّمی یک تعریف معمولی از هویت حرفه... بیان می

ها، نقش اجتماعی،  های شخصیتی، ارزشهایی چون ویژگی مربوط به خود افراد ریشه دارد و شامل جنبهه  های قابل مشاهدو واقعیت
:  1387(، به نقل از ایروانی، شرفی و دهنوی،  2000)  5های بدنی و زندگینامه شخصی فرد است« )برگنر و هولمز عالیق، ویژگی

39-41 .) 

 
1.  Sample Statement of Teaching Philosophy 
2.  Ozmon & Carver 
3.  Elias & Merriam 
4.  Kauchak & Eggen 
5.  Bergner& Holmes 



 

 
 1401،  39شماره  ، 16 دوره ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page 336 

336 

حقیقت، فلسفه معلّمی به نحوه تفکّر معلّم درباره خود )خودپنداره( بستگی دارد که به تدریج طی زندگی شکل گرفته است. در  
ای از نیازها،  فلسفه معلّمی، اغلب به شکل یک کل منسجم در هویت معلّمان تجلی می یابد. این کلیّت منسجم متضمن مجموعه

های رفتاری در یک کل احساسی، هویت و معنی های گذشته و گرایشاز الگوها، تجربه پذیریها، نقشتصورات، احساسات، ارزش
دهد، ای معلّم را تشکیل می(. فلسفه معلّمی که سطح درونی هویت حرفه40: 1387دهنوی،  ؛شرفی ؛آفریند )ایروانیها میرا در آن

ها از این  گیرد که اغلب آنگذارد. این امر در حالی صورت میها و رفتارها تأثیر میبر سطوح بیرونی وی شامل اعتقادات، صالحیت 
آموزان، نوعی نگرش انتظار و شگفتی را  گذارد و در دانشهای فلسفی معلّم، مسلماً در کالسش تأثیر میکل آگاه نیستند. کوشش

ای معلّم بیعی از زندگی حرفه( معتقد است که: هنگامی که آگاهی از فلسفه خود به بخش ط2004)  1بر خواهد انگیخت. مک داو 
رو با توجه به  (. از این23:  2004کند )مک داو،  تبدیل شود، وی آمادگی بیشتری برای کشف استعدادها و آگاهی دیگران پیدا می

گاه  های تربیت معلّم، باید کمک به معلّمان در شناخت و آگاهی از این کل ناخودآهای ضروری برنامهآنچه بیان گردید از اولویت
 وجود خود، باشد. 

هایی از این دست که پدیده معلّمی را با نگرشی متفاوت مورد  در باب اهمیت نظری پژوهش باید خاطر نشان ساخت، پژوهش
را برای استفاده مراکز تربیت معلّم، معلّمان و دست   پردازند، بستر نظری مناسبیمطالعه قرار داده و به تبیین مبانی فلسفه معلّمی می

گیری از تجارب زیسته و عملی روست که بهرهآورند. و اهمیت کاربردی پژوهش از آنکاران حوزه تعلیم و تربیت فراهم میاندر
های شخصی و  های فلسفه معلّمی و به تبع آن شناخت صالحیت ها در تبیین ابعاد و مؤلفهترین و مؤثرترین راهمعلّمان یکی از مهم

های درسی مراکز تربیت معلّم و همچنین تغییر در نگرش تواند زمینه تحوّل در برنامهناخت می باشد که این شای آنان میحرفه
 ها باشد. معلّمان نسبت به جایگاه خود و ایجاد زمینه مناسب برای خود اصالحی آن

 پیشینه پژوهش
اخل کشور در این خصوص صورت  در پیشینه پژوهش با توجه به اهمیت موضوع مطالعاتی هرچند محدود در سطح بین المللی و د

 گردد. ها در ادامه بیان میگرفته است که اهم آن
حاکی از وجود   "رابطه فلسفه معلّمی با موفقیت آنان در این حرفه"، تحت عنوان   (2010)  2نتایج پژوهش برانیسما و یانسن 

 معلّمان زن و مرد حاضر در پژوهش بود.های درونی فلسفه معلّمی و موفقیت داری میان انگیزهارتباط معنا
به    ”چرا معلّمان به آموختن فلسفه تعلیم و تربیت نیاز دارند؟ "( نیز در پژوهشی تحت عنوان  1387ایروانی، شرفی و دهنوی ) 

ح مختلفی از  های فلسفه معلّمی در سطوبردارنده ویژگی  ها درتبیین پیامدهای آموختن مباحث فلسفی برای معلّمان پرداخته و یافته 
  ای معلّمان بود.ها، اعتقادات و هویت حرفهرفتارها، صالحیت

به بررسی   "بررسی فلسفه معلّمی و اشارات آن برای برنامه درسی فلسفه تربیت معلّم"(، در پژوهشی با عنوان  1388دی )ئقا
درسی برای ارتقای فلسفه معلّمی در مراکز تربیت معلّم و  ها بیانیه و برنامه  فلسفه معلّمی و فلسفه تدریس معلّم پرداخته و در یافته

 ارتقای نگرش فلسفی معلّمان پیشنهاد داده است.
ضمن بررسی   "رابطه فلسفه تربیتی معلّمان و سبک تدریس آنان"(، نیز در پژوهشی تحت عنوان  1390)عفاف و پرداختچی  

های ن به این نتیجه رسیدند که فلسفه تربیتی غالبی بر باورها و ارزش تهرا  5عناصر، باورهای فلسفه معلّمی در مدارس دولتی منطقه  
 معلّمان از مفهوم معلّم بودن وجود ندارد. 

های خارجی و داخلی بیانگر این نکته است که مبانی نظری فلسفه معلّمی تا حدی  های صورت گرفته در پیشینه پژوهشبررسی
های مبین فلسفه معلّمی بر مبنای  موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. امّا ابعاد و مؤلفههای مختلف  تبیین گردیده و از ساحت

گران نبوده و جنبه نوآورانه پژوهش از این منظر قابل توجه است. لذا با توجّه به آنچه  تجارب زیسته خود معلّمان مد نظر پژوهش
های معلّمان سرآمد ها و تجربهای فلسفه معلّمی در خالل روایتهبیان گردید هدف پژوهش حاضر شناسایی و کشف ابعاد و مؤلفه

های فلسفی در  چه ابعاد و مؤلفه گردد این است که:باشد و مسئله اصلی که در این پژوهش دنبال میدر مدرسه و کالس درس می
 تجارب معلّمان سرآمد قابل شناسایی است؟

 

 
1.  Macdaw 
2.  Bruinsma & Jansen 
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 روش پژوهش
باشد و از آنجا که  های مبین فلسفه معلّمی در خالل تجارب زیسته معلّمان میبعاد و مؤلفهبا توجّه به هدف این پژوهش که تبیین ا

ها بدست داده و فهم عمیقی را از موضوع مورد  تحلیل پدیدار شناختی با ورود به عمق تجربه معلّمان، ادراک بالفصلی از تجارب آن
 گردید. آورد، در این پژوهش از روش مذکور استفادهبررسی فراهم می

بود. علّت انتخاب این جامعه،   1400- 1399جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلّمان شهرستان سقز در سال تحصیلی  
گر از معلّمان مورد مطالعه است و امکان  گر متولد شهرستان سقز بوده و این امر باعث شناخت جامع پژوهشاینست که اواًل پژوهش

کنندگان و نماید. دوم اینکه در مطالعات کیفی برقراری ارتباط مؤثر با شرکتگر تسهیل میبرای پژوهشورود به میدان تحقیق را  
 کند. گر در فضای پژوهش کمک میتنیده شدن در فضای مطالعه ضرورت دارد و آشنایی با بافت فرهنگی به تنیدگی پژوهش

های از این رو برای گردآوری داده  (.231:  1990ن مانن،  گیری در مطالعه تجارب زیسته عموماً هدفمند است )و روش نمونه
 1400- 1399معلّم سرآمد سال تحصیلی    25گیری هدفمند استفاده گردید و برای انتخاب نمونه از میان  پژوهش از شیوه نمونه

  6پژوهش بودند )شامل هایی در زمینه عنواننفر از معلّمان سرآمد مرد و زن که دارای تجربه 14آموزش و پرورش شهرستان سقز،  
سال( برای مصاحبه انتخاب شدند. معیارهای سرآمدی در پژوهش حاضر جهت    28تا    6معلّم زن دارای سابقه خدمت    8معلّم مرد و  

های ایثار و اخالق در عملکرد یکساله معلّمان بوده  ای، مهارتی، تخصصی و جلوههای حرفهانتخاب هدفمند معلّمان شامل؛ شاخصه
 است.  

ها و حضور میدانی  ها در این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، مشاهده، عکس و یادداشتآوری دادهمعج 
 باشد. گر انجام شد. ابزارهای ثبت داده شامل فرم مصاحبه، فرم فیش برداری و فرم مشاهده میپژوهش

ها و نتایج پذیری، قابلیت اطمینان و اعتقاد و موجه بودن یافته  روایی پژوهش حاضر از نوع روایی درونی بود که به میزان اعتماد
ها و اینکه معرف حقیقت است یا نه اشاره دارد و شاخصی  ( روایی درونی به دقّت داده2007)  1پژوهش اشاره دارد. به اعتقاد کرسول

ها را با دقت منعکس تماعی آزمودنیدهد یک مطالعه تا چه حد واقعی است، و آیا هدف پژوهش و واقعیت اجاست که نشان می
ها در ها و تفسیر از آنها توسط نویسندگان مقاله انجام شد و سپس داده(. بدین منظور تحلیل داده83:  2007سازد )کرسول،  می

 تأیید نمایند.ها را ها و تفسیر از آناختیار خود معلّمان که به عنوان شرکت کننده در پژوهش بودند قرار گرفت تا آنان صحت داده

های  ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنماییبرای افزایش پایایی پژوهش، مصاحبه 
 گرفت.گیری و اعمال نظر شخصی و با استفاده از دستگاه ضبط صوت انجام الزم و به دور از سو

ها  اساتید و صاحب نظران در انتخاب موضوع و مطالعه مبانی نظری، نمونهدر مالحظات عملی انجام پژوهش پس از مشورت با  
های مصاحبه برگزار گردید. در  نمودند جلسهها در آن تدریس میبه صورت هدفمند انتخاب و ضمن مراجعه به مدارسی که نمونه

شد که نام مدرسه و مصاحبه شونده نزد ها ضبط و این اطمینان داده  طول مصاحبه و بنا بر اخالق پژوهش با کسب اجازه مصاحبه
گر و توضیح مختصر از موضوع کلی تحقیق مطرح شد. مصاحبه  ای در مورد معرفی پژوهشمحقق محفوظ خواهد ماند. ابتدا مقدّمه

یان  های باز پاسخی را مطرح کرده و معلّمان به بگر سوالبا استفاده از »راهنمای مصاحبه« صورت گرفت. به این ترتیب پژوهش
نیاز به توضیح بیشتری دیده می  با عباراتی همچون »میتجربیات خود پرداختند و هر زمان  با مصداق توضیح  شد  شود بیشتر و 

ها در  دقیقه بود. مصاحبه  90تا    60ها بین  تری تجربه خود را شرح دهند. زمان مصاحبهدهید« از معلّمان خواسته شد به نحو مبسوط
ها برای حصول اطمینان های به دست آمده در حال تکرار بود، مصاحبهرسید. با این وجود پس از آنکه داده  مورد دهم به اشباع نظری

مصاحبه افزایش یافت. در طول مصاحبه برای دستیابی به کنه پدیده مورد بررسی    14ها به  پژوهشگر ادامه یافت و تعداد مصاحبه
ای بود که نمونه مورد  ها به گونه ها در میان گذاشته شد. شرایط مصاحبهبا آن های تازهشوندگان پرسشبسته به نوع پاسخ مصاحبه

نماید. بیان  دارد  ذهن  در  را  آنچه  و  بگوید  سخن  بتواند  آزادانه  اسامی  مطالعه  جای  به  مشخصی  کدهای  از  مصاحبه  طول  در 
 کنندگان استفاده شد تا رازداری در پژوهش رعایت گردد.شرکت

ارایه شده است انجام شد. به این    3موستاکاسکه توسط    2ای کالیزی با استفاده از روش هفت مرحلهها  دادهتجزیه و تحلیل  
 صورت که:

 
1.  Creswell 
2  Colaizzi . 
3.  Moustakas 
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 ها مطالعه گردید.  کنندگان به منظور هم احساس شدن با آنمشارکته نخست توصیفات هم -
 ها رجوع و عبارات مهم استخراج شد.  دوم، به هرکدام از مصاحبه -
 گران استخراج گردید.  ارت مهم که تحت عنوان »مفهوم تنظیم شده« مطرح است، توسط پژوهشسوم، معنای هر عب -
 های موضوعی سازماندهی شد.  چهارم، مفاهیم تنظیم شده، در دسته -
 مورد نظر تلفیق گردید.ه ها به درون یک توصیف جامع از پدیدپنجم، یافته -
 روشن تنظیم شد. ه بیانی مورد پژوهش، به شکل یک ه توصیفی جامع از پدید -
:  1994ها از آنان بازخورد دریافت شد )موستاکس، کنندگان عرضه گردید و در مورد یافتهو در نهایت نتایج به مشارکت -

180-182 ) 

 های پژوهش  یافته
مؤلفه    12اصلی و  بعد    9در تجارب زیسته معلّمان سرآمد، شامل  های مبین فلسفه معلّمی  های پژوهش ابعاد و مؤلفهبراساس یافته

 نمایش داده شده است. 1باشد. که در جدول فرعی می

 خود معلّمی فلسفه از  سرآمد معلّمان  ادراک  (ها)مؤلفه یفرع  نی )ابعاد( و مضام  یاصل  نی : مضام1جدول 

 )کدهای باز(  توصیفات 
 مضامین فرعی 

 )کدهای محوری( 

 مضامین اصلی 

)کدهای  

 انتخابی( 

ها،  آموزان و تحوّل در فردیت آنآموزان، شخصیت دادن به دانش رفتار اجتماعی دانشتغییر و تحوّل در 
های اجتماعی، ایجاد انگیزه مهم بودن و ارتقای اعتماد  شناخت و بحث در زمینه راهکار حل ناهنجاری

 آموزان به نفس دانش
 الگوی نوآوری  تحول آفرین 

های وجودی  مناطق محروم، مواجهه و همدلی با رنجنقش رهایی بخش معلم در کمک به کودکان 
ها، درک  آموزان و شنیدن خاطرات آنآموزان محروم، تبادل تجربیات خود در زندگی با دانشدانش

آموزان و تالش برای تربیت شهروندان آینده، هم احساس شدن با کودکان  متقابل فرهنگ بومی دانش
دار، کشف مشکالت روحی و روانی  عمیق با کودکان مشکلها فکر کردن، روابط انسانی و همچون آن

 آموزان خاص آموزان، توجه ویژه عاطفی به دانش دانش

 همدل 

عواطف  

انسانی  

 سرشار 

آموز عنصر محوری  آموزان، دانشآموزان، اکتشاف به واسطه تبادل آرای دانش کشف استعدادهای دانش 
آموزان بر  های دانشآموزان، نوشتن ایده بنیادین دانشهای در تدریس و کالس درس، توجه به پرسش

 روی تابلوی کالس 

کاشف ذهن و  

دانش   توانایی

 آموز

کاشف قابلیت  

 دانش آموز 

آموزان،  مدون برای آموزش و طرح درس، نگاهی جامع به آموزش و همواره جلودار دانشه  داشتن برنام
ارتباط میان دروس و زندگی، داشتن نگرش جامع نسبت  آموزان، ایجاد  های تفاوت دانششناخت زمینه

آموزان با موضوع  های متنوع دانشآموزان، ارتباط بخشیدن میان ایدههای یادگیری دانش به توانایی
 آموزاندرس، توجه به تبعات رفتار خود از سوی جامعه و خانواده دانش 

نگر و ژرف  کل

 اندیش 
نمونه عینی  

آموزان با مسئله  هایی برای مواجه شدن دانشای چالش بر انگیز، ایجاد فرصتبا مسئله شروع کالس  جامع نگری 
آموزان و تشویق آنان به طرح  های دانشجه به سؤالتو درس، برانگیختن نیروی کنجکاوی کودکان،

های ملموس همچون داستان و نمایش و  آموزان با استفاده از روشتقویت پرسشگری دانش  سؤال،
 آموزانآزمایش، تدریس با مشارکت دانش 

نگری  مشوق عمق

و مروج 

 پرسشگری 

آموزان، توجه به  آموزان، تقویت نقادی و استقبال از اظهار نظر و انتقادات دانشآموختن از دانش 
آموزان، آمادگی برای شرایط  های مخالف دانشآموزان، یادگیری از ایدههای تأمل برانگیز دانش ایده

 روح انتقادی 
عالم و عامل 

 انتقادی 
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آموزان، ترویج فرهنگ احترام  ها و هدایت نظرات متنوع دانشجدید، قبول آرای مخالف، استقبال از ایده
 های دیگران در کالس به عقاید و ایده

های مخالف  آموزان، صبور بودن در برابر ایدهجویانه خود در برابر دانشکنترل احساسات سلطه
آموزان با نیازهای خاص، باالبردن آستانه تحمل در مواجهه با  آموزان، وقت گذاشتن برای دانش دانش 

آموزان دانش  
 صبور سعه صدر

های  آموزان در کالس، ترویج ارزشگیری از ادراک ارزشی دانشها، بهرهمعلّم عامل انتقال ارزش
نهادن به حفاظت فیزیکی مدرسه و محیط  های زیست محیطی، ارج انسانی، ترویج فرهنگ و ارزش

 زندگی، انسان سازی و رشد ابعاد انسانی به معنای واقعی 

عامل و مروج 

های  ارزش

 انسانی 
اخالقی ارزش  

  مربی و الگوی با نفوذ گری معلم در کالس، معلم معلّم الگوی اخالقی رفتاری و ظاهری، نقش هدایت مدار 
های حرفه ای عمل خود به عنوان الگو، الگوی  اخالق رفتار و جنبهآموزان، اهمیت دهی به  در دانش

آموزان، رشد و تحول اخالق و توسعه اخالق  آموزان، داشتن رفتاری عادالنه با دانشعملی برای دانش
 آموزان نیک در دانش 

الگوی اخالقی  

 عامل

نحوه اثرگذاری فضای  فهم اثر فضا و محیط آموزشی، درک  ادراک فضای فیزیکی کالس درس،
 آموزان فیزیکی مدارس بر دانش

ادراک فضای  

 فیزیکی 

عالم به زمان 

 و مکان 

-آموزان، لحاظ نمودن نوع چینش صندلیفراهم نمودن محیط آموزشی مساعد برای همزیستی با دانش
برای لحظه  آموزان در مدرسه، داشتن برنامه های جسمانی دانشها در کالس، توجه به اهمیت تجربه

 آموزان در آموزش های فردی دانشلحظه کالس درس، لحاظ نمودن تفاوت 

سازنده فضای  

یادگیری  

در جهان بوده   اثربخش 

با   متعامل

 آموزدانش
-بهره های گروهی کالسی،شنیدن دیگر صداها در کالس، بحث و گفتگوی دو طرفه در کالس، بحث

آموز،  های تدریس مشارکتی، ادراک جهان دانشاستفاده از روشآموزان، های خالق دانش گیری از ایده
قراردادن خود در منظر ادراک  آموزان در تدریس، برقراری رابطه دوستانه و لحاظ نمودن ادراک دانش

 آموزان آموزان و نگریستن به جهان مدرسه از دریچه نگاه دانش دانش

ادراک جهان  

 آموزدانش

پوشانی داشته و همسو با یکدیگر،  دیدگاه معلّمان سرآمد دارای معانی مختلفی است که این معانی با یکدیگر همفلسفه معلّمی از  
ها دیدگاه جامعی از فلسفه معلّمی را بدست داده و بر اساس آن  گیرد که مجموع آنای از فلسفه معلّمی را در بر میهر یک جنبه

 گردد.  بیانیه نهایی تدوین می

 الگوی نوآوری
اند اند، همواره سعی داشتهها خود در طول زندگی تحت تأثیر الگوهای رفتاری بودهبنابر تجارب زیسته معلّمان، عالوه بر اینکه آن

دار باشند. معلّم فقط کار  بخش را در خصوص مسائل فردی و اجتماعی شاگردان عهدهدر جایگاه الگوهایی تحولی، نقشی رهایی
آموزان را نیز تحت آموزش مستقیم و غیر مستقیم خود  دهد بلکه تحول و تغییر در روح و روان دانشزش را انجام نمیتدریس و آمو

 دهند. آموزان معلّم را الگوی خود در رفتار و گفتار قرار میدانش وندهد، چقرار می

 تحوّل آفرین .1

آفرین ها به عنوان یک الگوی تحولفرعی الگوی نوآور بودن، نقش آنبر اساس تجارب زیسته معلّمان سرآمد، مهمترین مؤلفه  
ها با ارتقای سواد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش  است. معلّمان در نظام تربیتی نقش مهم تحول آفرینی را بر عهده دارند. آن

دهای گسترش فرهنگِ سلطه در جهان،  مهمی را در تحول رفتار اجتماعی شاگردان، شناخت معظالت و مسایل اجتماعی، ایضاح پیام
 دار هستند.گرایی عهده و مبارزه با مصرف

امّا   ،آموزش و پرورش بسیار آرمانی و صبغه دینی زیادی دارد  مسئولیندارد: »اهداف مدنظر  بیان می  1مشارکت کننده شماره  
های جامعه فاصله زیادی دارد. معلّم  اهداف مطرح شده با واقعیت   .شوددر مدرسه و در دنیای واقعی کودکان اهداف دیگری دنبال می
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های جامعه را کاهش شخصیت بخشیدن و تربیت شهروندانی باشد که جامعه را متحول نموده و ناهنجاری  یباید الگو و راهنما
 د«. نده

 سرشار . عواطف انسانی 2

هایی که یکی از مهمترین ابعاد فلسفه معلّمی، ایمان به رسالت معلّمی و عشق ورزیدن نسبت به شاگردان است. اگر معلّم به انسان
مند نباشد و نتواند ارتباط انسانی و عاطفی سالمی برقرار نماید، چگونه ممکن است بر ها سروکار دارد، عالقهها با آنها و سالماه

های شخصیتی مطلوبی برخوردار باشد. زیرا ویژگیعواطف و  معلّم باید از    ر گذارد و موجبات تغییر در رفتار را فراهم آورد؟ آنان تاثی
شخصیت او، عالقه و ایمانش از عوامل بسیار مهم و موثر در فرآیند آموزش است. بر اساس تجارب زیسته معلمان سرآمد چنانچه  

 های معلمان قرار گیرد، در کار خود موفقیت بسیاری کسب خواهند نمود. هسته مرکزی فعالیتانسان بودن و انسان دوستی در 

 همدل  .2-1
کند ای درونی را در آنها تقویت می تجارب معلّمان از تدریس در مناطق محروم و کار با کودکان دارای مشکالت خانوادگی، انگیزه

های آنها در علّمی است. معلّمان با همدلی با کودکان و فهم و درک رنجهای فلسفه مگیری یکی دیگر از مؤلفهکه زمینه شکل
 ها هستند. بخشی این کودکان به واسطه اهمیت دادن به شخصیت آنتالش برای رهایی

آموزان  العمل عجیب یکی از دانشدارد: »در ابتدای سال پس از ورود به کالس با عکسبیان می  11مشارکت کننده شماره  
جلسات   .آن جلسه گذشت  .العمل خاصی نشان ندادممن عکس   . به کالس همه بلند شدند به جز هومن  ممواجه شدم هنگام ورود

خواهد از بعدی هم به همین شکل ادامه یافت تا جلسه سوم که در میانه کالس هومن شروع به صحبت کرد و عنوان کرد که می
وقتی این    .آموزانم تا آخرین روز مدرسه با من باشندشخواهم دانمی  .س من برویدگفتم دوست ندارم شما از کال .این مدرسه برود
های دیگر هر نشست و تغییر را در او احساس نمودم. وقتی جویای احوال او شدم متوجه شدم در کالستر  مودبانهحرف را زدم او  

کند و با فروشی کار میهرها در شیرینیز ظندارد و بعد ا با پیگیری متوجه شدم که هومن پدر    . کنندروز او را از کالس بیرون می
 رو سعی کردم با همدلی با او و روابط انسانی بیشتر از سرخوردگی وی جلوگیری نمایم«. شرایط خانوادگی بدی روبروست. از این

روزی مشغول به تدریس شدم  شبانهدارد: »زمانی که بنده به عنوان معلّم در روستا و در مدارس  بیان می  6مشارکت کننده شماره  
کرد  آموز خود عنوان میاین دانش. زدیمصدا میرونالدو او را آموزی داشتم که به خاطر شباهت ظاهری با فوتبالیست برزیلی  دانش

؛ شومحمل میام مترنج و ناراحتی بسیاری را برای خواهر و برادرها و خانواده  و  خورمروزی سه وعده غذا میکه من در مدرسه شبانه
آموزان رسالتی در بنده ایجاد  های وجودی دانشن مواجهه بنده با رنجهمیآید.  گیر می  در خانه ما یک وعده غذا در روز به زور  چون
 ام بیش از پیش تالش نمایم«. برای هدایت و کمک به کودکان رنج کشیده جامعه تانمود 

 آموز . کاشف قابلیت دانش3
است. معلّمان به واسطه   آموزانهای فکری دانشهای فلسفی معلّمان، کشف استعدادها و ارتقای مهارتدغدغهیکی از مهمترین  

آموزان به لحاظ عالیق، استعداد و هوش، هایِ فردی دانشبه طور مستقیم با شاگردان در ارتباط هستند، و با ادراکِ تفاوت  اینکه
. از ها و استعداد شاگردان را کشف و توسعه دهندتوانند دلسوزانه قابلیتها، مید آنخالقیت، تجارب و نیازهای روانی منحصر به فر

آموزان در ابعاد متفاوت، از ضروریات فلسفه معلّمی های دانشهایی برای ظهور استعدادها و تواناییها و موقعیتاینرو ایجاد فرصت
 است. 

 آموز. کاشف ذهن و توانایی دانش3-1

های آموزشی در نظر دارند. ها شاگردان را هسته مرکزی فرایند تعلیم و تربیت و محور اصلی فعالیت، آناظهارات معلّمانبراساس  
ها را مدنظر قرار داده و  های فکری و آموزشی شاگردان، فعالیت و رشد همه جانبه آنمعلّمان سرآمد با نگاهی جامع به پیش زمینه

ها به کشف و پرورش برند. به طور کلی، آنهای شاگردان به کار میها و پتانسیلرای پرورش قابلیتمواد درسی و انتقال دانش را ب
 .ها برای آینده شوق فراوان دارنداستعداد شاگردان و هدایت آن

ان توهای اصلی یک معلم کشف استعدادهای شاگردان است و زمانی میدارد: »یکی از رسالتبیان می  3مشارکت کننده شماره  
که تغییری در رفتار شاگردان ایجاد نماید. وقتی من بحثی را در کالس    است  گفت که تعلیم و تربیت کارکرد اصلی خود را ایفا نموده 
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محتوای کالس تغییری را در رفتار و اعمال آیا  برم همواره سعی دارم از خانواده و از پدر و مادر بازخورد بگیرم که  درس پیش می
 نمایم«. ها را شناسایی میهای آن گی ایجاد نموده است و بدین ترتیب تواناییآموز در زنددانش

ها  آموزان به آندر فرایند تدریس و بازخورد از دانشنمایم  دارد: »بنده ریاضی تدریس میبیان می  5مشارکت کننده شماره  
های دیگر در کالس ارایه نمایند. در یکی  نقاشی، رسم یا روشهای متنوع مثل  اند، به شکلدهم تا آنچه را که یاد گرفتهفرصت می

تر از دیگران تکلیفش  از جلسات تدریس وقتی تکالیف را دریافت کردم متوجه شدم که یکی از شاگردانم به نام محسن خیلی اثربخش
هرم صفحه وبی طراحی کردم و خواستم که نحوه انجام کارش را در کالس توضیح دهد. گفت با خوا  او  را ارائه نمود. وقتی ازش 

هایش را در کالس به نمایش گذاشت. بیشتر پرس و جو کردم  تکالیفم را در صفحه وب نوشتم. در واقع خیلی هنرمندانه آموخته
م  این کار را به شاگردان دیگر ه  است  پیشنهاد دادم آیا مایل  او  مند است. بهنویسی تا حدودی آشنا و خیلی عالقهفهمیدم با برنامه 

 آموزان مدرسه تشکیل داددر فضای مجازی برای آموزش سایر دانش نویسی؟ استقبال کرد و کارگاهی به نام برنامه دآموزشی بده

 دم«.  کرجایی که امکان داشت با وی همکاری  من هم تا

 . نمونه عینی جامع نگری 4

اینکه آن بر  معلّمان عالوه  به مسائل و  در زیست جهان  دارند  موضوعات مختلف  ها دیدگاه جامع و عمیقی  با تعلیم و تربیت  و 
آموزان در داشتن نگاه عمیق به مسائل و مروج پرسشگری  مشوق دانشکنند،  آموزان واکاوی مینگری موضوعات را برای دانشجامع

 در فرایند تدریس و یادگیری نیز هستند.

 . کل نگر و ژرف اندیش 4-1
تری به مسائل و مشکالت کالس درس و آید که معلّم با دید وسیعظهارات معلّمان در مواجهه با مسایل جدید الزم میبراساس ا

تری نسبت به تری دیده و بدین ترتیب شناخت بهتر و عمیقآموزانش بنگرد، و امور مربوط به کالس درس را در زمینه وسیع دانش
 ها را یاری نماید.  های آینده آنتصمیم مسائل و معظالت آموزشی کسب نموده تا در

آموزی داشتم که کارها و تکالیف کالسی را پس از مدتی از سال تحصیلی به  دانشدارد: »بیان می   3مشارکت کننده شماره  
بنده پیگیر امور وی شدم و متوجه شدم که ایشان    . های دیگر همواره درگیر بودگر شده بود و با بچهداد و پرخاش خوبی انجام نمی

کند و مادر هم در آستانه ازدواج مجدد قرار دارد و من با همکاری مدرسه و واحدهای مشاوره فرزند طالق است و با مادر زندگی می
جامع  نگاه  و  توجه  کردیم  دانشسعی  این  مشکالت  به  داشته  تری  او  به  بیشتری  توجه  و  باشیم  داشته  نقشآموز  و  و  باشیم  ها 

 تری را در کالس برای وی در نظر بگیریم«.های پر رنگمسئولیت
ها را در ارتباط های جدید کالس کشف و آنها را در موقعیتدارد : »همواره سعی دارم علّتبیان می  5مشارکت کننده شماره  

ای که با گرفتن پایه ضعیفی دارند و بر اساس ارزیابی اولیهاند  با هم مالحظه نمایم. یکی از شاگردان من که جدیداً به کالس ما آمده
. این موضوع را با والدین  است  بسیار ضعیفآموز در نوشتن و امال  این دانشامال از ایشان در ابتدای سال داشتم دریافتم که عملکرد  

تنبیه کرده بودند که چرا امال را در مدرسه اشتباه    فرزندشان را  آنها متاسفانه    ، های بندهعلیرغم توصیه  امّا  ؛آموز در میان گذاشتمدانش
د. من با والدین یلرزو صدایش می  ردکشروع به گریه می  دبنویس  ادم تاداین بچه برگه می  هر وقت بهنوشته است. از آن روز به بعد  

شما بسیار مهمتر از امال هست  صحبت کردم که نباید مشکالت فرزندتان را به صورت سطحی مالحظه نمایید. روح و روان کودک  
 و ما باید با کمک یکدیگر وضعیت تحصیلی کودک را ارتقا بخشیم«. 

 . مشوق عمق نگری و مروج پرسشگری 4-2

های کوشد که جنبهدهد، در هر موقعیت میبا توجه به تجارب معلّمان، معلّم سرآمد گذشته از آن که امور مسلم را مورد سؤال قرار می
سازد که با های مهمی را که در حل مسائل آن موقعیت مؤثرند، استنباط نماید. این مهارت ذهنی، معلّم را قادر میایدهاساسی و  

های گوناگون استنباط نموده است به حل مسائل و مشکالتی بپردازد که به طرق عادی و معین توجه به نکات اساسی که از موقعیت
ها نیز در فرایند اداره کالس همچون شاگردان دارای روحیه کنجکاوی و پرسشگری و ان، آنقابل حل نیستند. بنابر تجارب معلّم

 های مختلف سعی در تقویت این روحیه در خود و شاگردانشان دارند. کنکاش در امور هستند. و از اینرو با شیوه
دارند. از این من را به شگفتی وا می  های خوددارد: »شاگردان همواره در کالس با پرسشبیان می  10مشارکت کننده شماره  

گیری از یک روش همچون روش سخنرانی که در گذشته رایج بوده  دانش خود را به روز نمایم و مطمئناً بهرهرو الزم است که  
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رایج در های  های متنوعی بهره جوید. معلّم باید شناخت کافی از بدفهمی پاسخگو نبوده و معلّم باید با توجه به نوع درس از روش 
 ها گام مؤثری در راستای ارتقای کنجکاوی و پرسشگری شاگردان بردارد«. آموزش و پرورش داشته باشد تا با پیشگیری از بدفهمی

های فکری شاگردانم هستم و بدین منظور همواره  دارد: »من همواره درصدد ارتقای مهارتبیان می  7مشارکت کننده شماره  
اندیشه خود و خودشناسی، ابتدا زمینه تفکر صحیح را در خود ارتقا بخشیده و سپس با مطالعه و طرح   سعی دارم با تفکر و تعمق در

هایی چالش برانگیز، کودکان را به تفکر و  گیری از فنون مؤثر تدریس و ادراره کالس و استفاده از داستان و مثالدرس و بهره
 کنجکاوی در محتوای ارایه شده وادارم«. 

خواهم در مورد آن آموزان میکنم و از دانشدارد: »در درس ریاضی موضوعی را مطرح میبیان می  5شماره  مشارکت کننده  
کنند.  شان را ذکر میهای مختلفهای خود دیدگاهآموزان با طرح پرسشموضوع سوال طرح کنند. بعنوان مثال مساحت اشکال. دانش

کند؟ چه  قمند هستید؟ کدام وسیله در منزل بیشتر برای شما جلب توجه میبا طرح سوالی مثل: شما به کدام قسمت از خانه عال
آموزش در شرایط فعلی که    .شکلی دارد؟ مساحت آن را برایم حساب کنید و در کالس درس یا با دوستانتان به اشتراک بگذارید

موضوعات جو متفاوتی با روش سنتی    ها با گذاری و درگیری بچهفرستند. این اشتراکگیرند و در گروه میجازی است عکس میم
 «. استکند که برای شاگردان جذاب ایجاد می

 . عالم و عامل انتقادی 5

های بنیادی های انتقادی و ایجاد پرسشمعلمان باید قادر به ایجاد انعکاس در خود و در شاگردان باشند و در بکارگیری تحلیل
ها بتوانند برای آموزان همت گمارند آن چنان که آنسیاسی در زندگی خود و دانشدرباره تقسیم نیروهای اجتماعی، اقتصادی و  

های حاکم  مشارکت و تغییردر جهان زندگی آماده باشند. از اینرو الزم است معلّم خود در وهله اول عالم به تحلیل انتقادیِ سیاست
 ود و شاگردان است.  ها ارتقای آگاهی در خها و تمایالتی باشد که نقش آنبر جهان، ارزش 

 . روح انتقادی 5-1

های فلسفه معلّمی برخورداری از روح انتقادی است. معلّمان شاگردان را به تفکر بنابر تجارب معلّمان، یکی از مهمترین مؤلفه
نموده و زمانی که آن با موقعیتانتقادی ترغیب  ایدهها  نو مواجه شده و  با  ها و شرایط  را در تضاد  های خود  ایدههای شاگردان 

های اساسی شرایط جدید، تصمیمی مناسب اتخاذ نموده و شرایط جدید و نظرات مخالف درکالس درس دیدند با در نظر گرفتن جنبه
 سازد. ها را مختل نمیروند منطقی کار آن

و    ایستنداظهارنظر نهراسند و بکنم که در کالس از  آموزان تأکید میدارد: »همواره به دانشبیان می  4مشارکت کننده شماره 
 کنم«. من از نقد کودکان استقبال می .انتقاد کنند . از مننظر خود را بگویند

سال یک مطلب   13گیرم. بنده  های شاگردان یاد میدارد: »من همواره بعضی مطالب را از ایدهبیان می  1مشارکت کننده شماره  
آموزانم  آموزان با نام کمند یاد گرفتم. من دانشتلفظ یک واژه را با تذکر یکی از دانشکردم و را در درس ادبیات اشتباه تدریس می

آموز برای این که  دانشگیرم.  آموزان مسائلی را یاد میرا برای دقت نظر در تدریس خود تحسین نموده و همواره متقابالً از دانش
داره کند، چطور با دیگران همکاری کند، چطور با انتقاد سازنده و حتی ای را ادر زندگی موفق باشد باید یاد بگیرد که چطور پروژه

 «.انتقاد مخرب روبرو شود
دارد: »در منطقه ما از لحاظ مذهبی و عقیدتی تنوع زیادی وجود دارد. ما در کالس شاهد  بیان می  8مشارکت کننده شماره  

های متنوع و غالباً متضادی از سوی ا توجه به این تنوع با ایدهحضور شاگردان با گرایش شیعی، سنی، سلفی و ... هستیم و بنده ب
گری بیشتر سعی در راهنمایی شاگردان دارم.  گری و بیان آرای مختلف و روشنآموزان روبرو هستم. بنابراین همواره با هدایتدانش

نمایم و به نظرم  در اندیشه خود روبرو میهای احتمالی  آموزان را با خطابنده همواره در کالس با پرسشگری و روش سقراطی دانش
 «. این بهترین شیوه برخورد با آرای مخالف شاگردان است.

 . صبور6

های متنوّع شاگردان، کنترل احساسات خود و  صبور بودن در برابر ایده  فضای تعلیم و تربیتیکی دیگر از ابعاد فلسفه معلّمی در  
آموزان  یک معلّم صبور با محیط آموزشی و دانش  های متفاوت است.آموزان با پیش زمینهدانشارتقای آستانه تحمل در رویارویی با  
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این شناخت  به واسطه  و  باشد  داشته  از تک تک شاگردان  ادراک صحیحی  دارد که  را  توانایی  این  و  داشته  بیشتری  سازگاری 
 اذ نماید. های متنوعی را برای درگیر نمودن شاگردان با فرایند آموزش اتخبرنامه

  صدرسعه .6-1
های جدید و مخالف شاگردان آموزان را محترم شمرده و از مواجه شدن با ایدهها سعی دارند، عقاید دانشدر تجارب زیسته معلّمان آن

 نمایند. ها را درک های خاص آنها دیده و نیازبیمی نداشته باشند. و در یک فرایند همدالنه دنیا را از دریچه نگاه آن

کننده شماره   »بیان می  8مشارکت  دیدگاه  گاهیدارد:  با  تدریس  روبرو میدر کالس و هنگام  متفاوت شاگردانم  شوم، های 
دهند که شاید زیاد مرتبط با  ه میئهایی اراها و مثالهای خود دیدگاههای فکری خود و تواناییآموزان بر اساس پیش زمینه دانش

ها را شنیده و  های آنصدر ایدهگیری نداشته و سعی دارم با سعهآموزان جبههولی من هرگز در برابر دانش  ؛بحث کالس هم نباشد
 در فرایند کالس لحاظ نمایم«. 

 . اخالقی ارزش مدار 7
الگوی عملی آموزان است. زیرا از یک سو خود به عنوان های اخالقی و ارزشی دانشمعلّم عامل مهمی در تکوین و توسعه گرایش

آموزان داشته باشد و از دیگر سوی همچون  ارزش مدار باید رفتارهای ارزشی را در خود نهادینه ساخته و رفتاری عادالنه با دانش
ها و ارایه معیارهای فکری برای تمیز ها به ارزش دهی به اذهان شاگردان و ترغیب آنای در جهتگرانهیک راهنما نقش هدایت

  ها باشد.رزش ها و ضد اارزش

 های انسانی. عامل و مروج ارزش7-1

معلّمان، آن زیسته  ارزش در تجارب  ارزشها طرفدار  و مروج  به  ها  معلّم  نوع نگرش  انسانی و اخالقی در جامعه هستند. و  های 
 ها با توجه به تأثیری که در توسعه ابعاد ارزشی و اخالقی شاگردان دارد، بسیار تأثیر گذار است.ارزش

دارد: »رسالت یک معلّم تنها تدریس مواد درسی و آموزشی نیست بلکه رسالت وی در وهله بیان می  9مشارکت کننده شماره  
ترین توجهی به بعد انسانی کودکان است. به نظر من بزرگاول تربیت انسان به معنای واقعی است. همه مشکالت جامعه ناشی از بی

 هایی وارسته است«. نساندستاورد و میراث یک معلّم ساختن ا
  ؛ هاست هدف یک معلّم در وهله اول ترویج ارزش  و دارد: »تعلیم و تربیت امری ارزشمند استبیان می 7مشارکت کننده شماره
رود که محتوا را در زمان انتظار می  . از طرفیهای ملموس جامعه نداردهای درسی ارتباط عمیقی با ارزش امّا متأسفانه محتوای کتاب

این خالقیّت معلّم است که ارتباط منطقی    . در کالس و تنها درصدد اتمام محتوا هستیم  با توجه به ضیق وقت  .ه دهیمئدودی ارامح
 کنم در این خصوص با آمادگی در کالس حاضر باشم«. من هر جلسه سعی می .ها و محتوا برقرار کندمیان ارزش 

توسعه ابعاد انسانی و اخالقی شاگردان بسیار مهم است. همواره در میان دارد: »برای من  بیان می   6مشارکت کننده شماره  
انتقال  هایی را از ارزش تدریس مثال های اجتماعی، حفظ محیط زیست و زمین، نظافت مدرسه و محیط زندگی، برای توسعه و 

 برم«. آموزان بکار میها به دانشارزش

 . الگوی اخالقی عامل 7.2

شخصیتی متعادل و منسجم از لحاظ عقالنی، عاطفی، اخالقی و اجتماعی و در  ها با داشتن  معلّمان سرآمد، آنبنابر تجارب زیسته  
آموزان و جامعه ایفای نقش  نظر داشتن تبعات اعمال خود، به عنوان الگوی اخالقی عامل، در فرایند آموزش و در ارتباط با دانش

 نمایند.  می
آموزان هستم و نوع رفتار، نوع گفتار و نوع پوشش  رد: »من به عنوان معلّم الگویی برای دانشدا بیان می  7مشارکت کننده شماره  

 دروقتی  ایم.  من همواره مورد رصد شاگردان است و ما بارها شاهد بازخورد تبعات رفتار خود از سوی جامعه و خانواده شاگردان بوده
سخنان  م، والدین با من تماس گرفته و از تأثیر  کنرگ و مادربزرگ صحبت میکالس در مورد نوع برخورد و احترام با والدین و پدربز

 شوند«. زده میبر شاگردان شگفتمن 
 
 
 



 

 
 1401،  39شماره  ، 16 دوره ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page 344 

344 

 . عالم به زمان و مکان 8

ها هویت خود و شاگردانشان را با توجه به نیازها و نوع اند. آنمعلّمان سرآمد همواره و در همه حال عالم و آگاه به زمان و مکان
ها زمان و مکان هیچ یک بر دیگری متقدم نبوده و در نمایند. از نظر آنبینی که نسبت به زمان و مکان دارند تعریف میجهان

با یکدیگر نیز نمی باشند. در این نگاه هدف معلّم ادراک محیط مناسب برای یادگیری، رشد همه جانبه و بدون دغدغه تعارض 
ای از منابع فیزیکی خنثی نیستند بلکه معنایی مان زمان، مکان و فضای آموزشی، مجموعهشاگردان است. از این رو در ادراک معلّ

از یک محیط عینی، ملموس و نوعی نظام و منش را برای برآوردن نیازها و اهداف آموزشی در خود مستتر دارند. و معلّم این نیازها  
 سازد. را به واسطه ادراک و سازماندهی فضای آموزشی برآورده می

  ادراک فضای فیزیکی  .8-1
پیش از طراحی فضای یادگیری، معلّم باید زندگی در چنین فضایی را به صورت همه جانبه و کامل ادراک نماید و بداند که فضایی 

گذارد. بر اساس تجارب زیسته معلّمان فضای آموزشی و دهی به این نحوه زندگی تأثیر مینماید چگونه در شکلکه وی خلق می
یابد که توسط  گیرد. کالس زمانی معنای خود را باز میدرس توسط افراد مختلف تجربه، تفسیر و مورد استفاده قرار می  کالس 

آموزان با دیدن، در آن بودن و استفاده از آن تجربه و ادراک گردد. ایده بدن زنده مرلوپونتی داللتهای ضمنی جهت  معلّمان و دانش
( معتقد است که »بدن ما 2002)  1آموزان دارد. مرلوپونتیآموزشی و کالس درس توسط معلّمان و دانشهای  ادراک متقابل محیط

با جهان و محیط زندگی درهم آمیخته و با آن گره خورده است و محیط آموزشی چیزی بیش از یک فضای مادی است« )مرلوپونتی، 
2002، 194  .) 
های مختلف یادگیری استفاده  ها برای فعالیت آموزان ادراک و توسط آندانش  فضای فیزیکی مدرسه به واسطه بدن معلّمان و 
های متنوع تجربه  های مختلف و از راهها به واسطه موقعیت خود، مدرسه و کالس درس را با امکانات و محدودیتشود. آنمی
اند  هایشان نشستهمیزهایشان و روی صندلی   آموزانی که پشتکنند. معلّم ممکن است بار مسئولیت دیدن و حمایت از همه دانش می

های بلند احساس کوچکی  آموزان جدیدالورود ممکن است در رابطه با کالس با دیوارهای برهنه و سقف را احساس نماید. دانش
راین کالس آموزان کالس را به عنوان مکانی برای تحقق رویاهای خود تجربه کنند. بنابنمایند و این در حالی است که برخی دانش

های آشکار و ضمنی خود، جو را با احساسات، تأثیرات،  کنند، با فعالیتکند و کسانی که در کالس زندگی مینیز جو را منتقل می
 نمایند. های خود توصیف میانتظارات و پیش فرض

به نام دبیرستان  شهر اشیه  های تدریس خود در یکی از مدارس حدارد: »بنده در یکی از سالبیان می 3مشارکت کننده شماره 
و حتی چشمی هم که بود  های کالس آهنی  ای که وارد فضای مدرسه شدم شوکه شدم. دربلحظه  .دمکرحاج ساکت تدریس می

تداعی  های انفرادی را برای من  سلولبرای کالس تعبیه شده بود از توری فلزی و قفل و بسط فلزی ساخته شده بود. این فضا  
 د چونگفتن  ؟ شودبود. پرسیدم چرا از چنین درهایی استفاده میی بنده شده  سردرگم  باعثفضای کالس و مدرسه    سنگینی.  کردمی
ل ذهن مرا درگیر این مسئله نمود که چرا به جای اینکه مسئله شکستن درها ال این نوع استد  . شکنند ها درهای چوبی را میبچه

 «.؟!اندرا شبیه فضای زندان نموده فضای آموزشی ،یابی شودتوسط شاگردان ریشه
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 : فضای فیزیکی کالس درس ) دربهای فلزی با قفل و بسط فلزی( 1عکس  

 

سال به باال دارند و اصالً   40قدمتی    بنای ساختمان مدارس بسیار قدیمی و معمواًلدارد که: »بیان می   10مشارکت کننده شماره  
آموزان  هم بر دانش  طمناسب و درخور فضای آموزشی نیستند. به عقیده من معماری مدارس بسیار مهم است، حتی شکل پله و حیا

حس آموزان  های بسیار دور است و با فضای امروز بیگانه است و دانشگذارد. معماری ساخت مدارس ما مربوط به دههتأثیر می
 خوبی از فضای آموزشی ندارند«. 

 : فضای فیزیکی مدارس ) مدارس بسیار قدیمی با پنجره هایی محصور شده با توری فلزی ( 2عکس  
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 آموز با دانش . در جهان بوده متعامل9

گیرد و بر واقع شدگی او تأکید دارد. از نظر وی انسان را به عنوان موجودی که اساساً با مخلوقات سروکار دارد در نظر می  1هایدگر
فهم شکلی اساسی از وجود انسانی است که در آن، فهم شیوه شناخت ما از جهان نیست، بلکه شیوه بودن ماست. معلّم با پیشینه  

تولد در وی شکل گرفته است جهان را معنا نموده و ضمن بودن در جهان مدرسه، به فهم    فرهنگی خود که از زمان–تاریخی  
 پردازد. آموزان میعناصر موجود در آن همچون فضای یادگیری و دانش

  سازنده فضای یادگیری اثربخش .9-1

هایی که برای تدریس اتخاذ رویکردها و  ها مستلزم آنست که بر اساس روش بر اساس تجارب زیسته معلّمان در جهان بودگی آن
آموزان با انتقال کالس به فضایی نمایند، طراحی فضای کالس را دگرگون سازند. گاهی نیز برای توسعه ادراک و تجارب دانشمی

ا  آموزان امکان اجرای کالس در فضاهای مختلف یادگیری رهای پویاتری را سازماندهی کنند تا دانش خارج از محیط مدرسه فضا 
 تجربه نمایند. 

آموزان  پردازیم. نباید دانشها میدارد: »در کالس با توجّه به نوع درس به چینش صندلیبیان می  14مشارکت کننده شماره  
با میخ به صندلی کنیم که الزم است من های گفتگوی کالسی استفاده میحرکت نماییم. گاهی از روش هایشان و زمین بیرا 

بیان نمایند و من دیدگاه آنآموزان را راهندانش آنها آزادانه دیدگاه خود را  نویسم تا به نظر  ها را بر روی تخته میمایی کنم و 
 مشترکی برسیم«.

ها و کار دارد: »فضای داخل کالس برای بنده بسیار مهم است و من با استفاده از نقاشیبیان می  2مشارکت کننده شماره  
زیرا  ؛کننداستقبال میاز این کار من آموزان هم دانش ام.ترتیب داده کالس در از کارهای آنها  نمایشگاهیآموزان های دانشدستی

 روح است و این وظیفه ماست که به دیوارها روح ببخشیم«. ها بسیار بیفضای کالس 
شود، درس انتخاب میها با توجه به هدف و نوع دارد: »فضای کالسی و نوع چینش صندلی بیان می 9مشارکت کننده شماره 

هایی مثل هنر  ها مثل علوم را در حیاط مدرسه و یا پارک نزدیک مدرسه برگزار کنیم برای درس گاهی الزم است بعضی از کالس
 شوند« زده میها با حضور در فضاهای آزاد شگفتبچه .برمها را به کانون پرورش فکری میگاهی بچه

 آموز . ادراک جهان دانش9-2

گیرد. این  ها در زندگی شکل میآموزان براساس دانش، پیشینه و تجربیات آنافکار یا تصاویر ذهنی معلّم درباره دانش ا،هبرداشت
نگاه معلّم به    2تجربیات ممکن است شامل تاریخچه یا سنت خانوادگی، تحصیالت، تخصص یا فرهنگ معلّم باشد. که پرسپکتیو

رود که در دام  کند. امّا بنا بر تجارب معلّمان چنانچه معلّم همه چیز را صرفاً از نگاه خود ببیند بیم آن میآموز را مشخص میدانش
خودمدار بیافتد لذا گاه الزم است که معلّم از دریچه نگاه شاگردان به دنیا بنگرد و در فرایندی بین االذهانی و اصیل که   3مونولوگ

تویی با شاگردان داشته باشد. این رابطه به گونه    –گیرد. رابطه ای از جنس من  آمادگی و احترام متقابل شکل میبر پایه عشق،  
آن است وجود ندارد بلکه نوعی وحدت و کلیت در عملکرد معلّم وجود    -ایست که در آن روحیه انتزاع و تملک که بیانگر رابطه من

تو بودن شاگردان است، در این فرایند گفتگو در فضایی انسانی، جهت ادراک جهان    دارد که متعلق این کلیت و وحدت، شخصیت و
 دیگری برقرار است. 

اش را به عنوان یک فرد  آموز است و باید فلسفهدارد: »معلّم در وهله اوّل خود یک دانشبیان می   2مشارکت کننده شماره  
معلّم تنها کسی نیست که    .و نسل جدید را دریابد  ودهموزان را درک نمآنیازهای دانش  .منتشر و یک فرد وحده در کالس تغییر دهد

آموز در کالس حضور دارند که در یک فرایند متقابل بر روی هم تآثیر نیز تحت عنوان دانش  کسانیبلکه    ؛در کالس حضور دارد
 . ها در کالس اطمینان یافت ضور ذهنی آنهای کالسی از حآموزان در بحثپذیرند. باید با فراخواندن دانشگذارند و تأثیر میمی

 «. کافی نیستآموز در کالس دانشفیزیکی حضور تنها 
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من باید   است وکنم. فرهنگ در این عنوان جلودار هنر  دارد: »من فرهنگ و هنر تدریس میبیان می  3مشارکت کننده شماره  
 .ها را در کالس ترویج نمایمآموزانم باشم و فرهنگ احترام به دیگران و درک نظرات آنبه عنوان معلّم الگوی فرهنگی دانش

 آموزان مهم است و نظریات دیگران قابل احترام است«. آموزان باید بیاموزند که درک دیگر دانشدانش

 گیریبحث و نتیجه 

اشان در خصوص فلسفه معلّمی است. فلسفه معلّمی گویای اشتراک زیست جهان معلّمان از تجارب زیستههای پژوهش حاضر  یافته
گردد. از اینرو  ای از فلسفه معلّمی را شامل میدارای معانی متعددی نزد معلّمان است که این معانی همپوشانی داشته و هریک جنبه

ها، دریافـت  باشدکه کنـار هـم گذاشـتن این ابعاد و مؤلفهمؤلفه می  12بعد و    9های این پژوهش فلسفه معلّمی شامل  براساس یافته
 سـازد. ای پیرامـون دغدغة پژوهش از پدیده مورد بررسی را میسر میادراک جامع و رُمان گونه

معلّمان از مفهوم  های( مبنی بر اینکه فلسفه تربیتی غالبی بر باورها و ارزش1390برخالف نتایج پژوهش عفاف و پرداختچی )
معلّم بودن وجود ندارد. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که معلّمان با یک رسالت فلسفی که از مبانی فکری، زمینه تاریخی و 

ها سعی نخبرند. در این راستا آنهند که شاید خود نیز از آن بیگیرد پا در عرصه مهم تعلیم و تربیت میزیست جهانشان نشأت می
اجتماعی   –با ایفای نقش الگوی نوآوری، و ایضاح پیامدهای گسترش سلطه و بی عدالتی در جهان و ارتقای سواد فرهنگی    دارند

آن فکری  تحول  عامل  شاگردان  رنجدر  ادراک  با  و  فرایندی همدالنه  در  لذا  باشند.  هدایت ها  و  و کشف  محروم  کودکان  های 
بخشی این کودکان را فراهم آورند.  و عشق ورزیدن نسبت به شاگردان زمینه رهاییها و ایمان به رسالت معلّمی  استعدادهای آن

های نظری و ها از جامع نگری، تعمق و کشف الیهآفرینی معلّمان در عرصه تحول فکری شاگردان مستلزم برخورداری آننفش
درس سعی دارند با تعمق در اعمال تربیتی خود ها در مواجهه با مسائل جدید کالس  فلسفی عمل تربیتی خود می باشد. از اینرو آن

تر، بینش جامعی در حل مشکالت آینده شاگردان کسب نمایند و مشوق روحیه پرسشگری در  ها در زمینه ای وسیعو دیدن آن
های اساسی شاگردان باشند. لذا همواره امور مسلم را مورد کنکاش قرار داده و به عنوان عالم و عامل انتقادی پیوندی میان جنبه

ارتقای آگاهی در شاگردان برقرار  ها و سیاستهای مختلف تدریس و یادگیری و ارزشموقعیت های حاکم بر جهان در راستای 
یکی از نظریات مطرح در نظام تربیت معلّم در سطح   2« هنری ژیرو 1آفرینفکران تحولنمایند. نظریه »معلّمان به عنوان روشنمی

توجه جامعه تربیتی را به نقش  3با نوشتن کتاب معلّمان به عنوان روشنفکر و با پیروی از گرامشی 1985سال در  جهان است. ژیرو
(. این مهم مستلزم آن است که معلّم با صبر و اتخاذ  590:  2008)ژیرو،   نوینی از فلسفه معلّم در فرایند تربیت سیاسی جلب کرد

جمود و پیشداوری رها نموده تا شرایط جدید و پیش بینی نشده فرایند تدریس و یادگیری، سعه صدر در برابر شاگردان، خود را از  
ها را مختل نسازد که این امر در ابعاد تعمق و جامعیت و سعه صدر با نتایج پژوهش ایروانی و های آنهای منطقی فعالیت جنبه

 ( همسو می باشد.1387)  همکاران
توس و  تکوین  در  مهمی  عامل  گرایشمعلّمان  دانشعه  ارزشی  و  اخالقی  آنهای  ارزشآموزان هستند.  مروج ها طرفدار  و  ها 

ها با توجه به تأثیری که در توسعه ابعاد ارزشی و اخالقی  ها به ارزش های انسانی و اخالقی در جامعه هستند و نوع نگرش آنارزش
ادل و منسجم از لحاظ عقالنی، عاطفی، اخالقی و اجتماعی و  ها با داشتن شخصیتی متعشاگردان دارند، بسیار تأثیر گذار است. آن

 گردند.آموزان و جامعه، به عنوان الگوی اخالقی عامل در فرایند آموزش تلقی میدر نظر داشتن تبعات اعمال خود برای دانش
اخالقی معلّمان عنوان   های انتقادی، ارزشی وهمه آنچه در باب رسالت فلسفی، عواطف انسانی، تفکر جامع و عمیق و صالحیت

ها هویت خود و شاگردانشان را با توجه به نیازها و افتد. آنها اتفاق میگردید نه در خالء بلکه در فضا و زمان و زیست جهان آن
نمایند. از این رو در ادراک معلمان زمان، مکان و فضای آموزشی، نوع جهان بینی که نسبت به زمان و مکان دارند تعریف می

ای از منابع فیزیکی خنثی نیستند بلکه معنایی از یک محیط عینی، ملموس و نوعی نظام و منش را برای برآوردن نیازها و  موعهمج
ها در جهان مدرسه است. در جهان اهداف آموزشی در خود مستتر دارند و همه این امور بیانگر در جهان بودگی و واقع شدگی آن

نمایند طراحی فضای کالس آموزان اتخاذ میها و فنونی که برای تدریس به دانشبر اساس روش بودگی معلّمان مستلزم آنست که  
آموزان با دیدن، در آن بودن و استفاده  یابد که توسط معلّمان و دانشرا دگرگون سازند. کالس و مدرسه زمانی معنای خود را باز می

آموزان ادراک  که فضای فیزیکی مدرسه به واسطه بدن معلّمان و دانش  از آن تجربه شود. تجارب زیسته معلّمان حاکی از آن است
 

1. Teachers as Transformatory Intellectuals 
2. Henry Giroux 
3. Gramsci 



 

 
 1401،  39شماره  ، 16 دوره ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page 348 

348 

فعالیتو توسط آن برای  استفاده میها  یادگیری  امکانات و شود. آنهای مختلف  با  را  به واسطه موقعیت خود، کالس درس  ها 
کسانی که در کالس زیست   کند ول مینمایند. بنابراین کالس نیز جو را منتقهای مختلف تجربه میهای مختلف و از راهمحدودیت

کنند.  های خود توصیف میهای آشکار و ضمنی خود، جو را با احساسات، تأثیرات، انتظارات و پیش فرض نمایند نیز با فعالیت می
ن مدرسه فرهنگی خود که از زمان تولّد در آنها شکل گرفته جهان را معنا نموده و ضمن بودن در جها– معلّمان با پیشینه تاریخی  

گمارند. لذا مهم است که روابط میان معلّمان و شاگردان های دیگر یعنی شاگردان همت میو کالس درس، در راستای ادراک جهان
ای اصیل و بر پایه عشق، آمادگی و احترام متقابل  تویی شکل بگیرد. روابط من تویی معلّم و شاگرد بیانگر رابطه –بر پایه روابط من  
تویی نوعی وحدت و کلیت در   –آن است وجود ندارد. در روابط من    - روحیه انتزاع و تملک که بیانگر رابطه مناست که در آن  

عملکرد معلّمان وجود دارد که متعلق این کلیت و وحدت، شخصیت و تو بودن شاگردان است، در این فرایند گفتگو در فضایی 
 ترین شکل ارتباط است. انسانی، اصیل

 منابع
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