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Abstract 

Undoubtedly, one of the most important goals of education in any country is to 

prepare children for real life. Therefore, compulsory education cannot establish a 

meaningful connection between the inner need and the outer experience of the 

child. Although these teachings are carried out in the name of socializing and 

educating the child, it should be seen to what extent the child has a sense of 

attachment and belonging to the teachings presented, and to what extent the 

school education is consistent with the real needs of his life. Traditional 

education methods are not sufficient for today's learners, and this school of life 

is considered the most basic part of education. The discussion about the school 

of life is a new look at education and the fundamental transformation in 

education cannot continue without paying attention to the role of the school of 

life. The school of life is a dynamic institution that the elements considered in 

this school are far beyond the elements that are considered for common schools. 

In important schools, one of the main elements of the school of life is neglected 

and only a few of these elements are considered important. According to the 
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above, identifying the effective factors in the school of life is an important and 

key discussion. 

School is an important part of students' lives, so it needs to be related to their 

real life. Considering that the goal of the school of life is to remove the walls 

between home and school in order to respond to all the needs and talents of 

students, it is necessary to pay attention to the factors, dimensions and 

components that are effective in its creation and establishment. Therefore, The 

present research has been carried out in order to fulfill this necessity and with 

the aim of designing a paradigm model of the school of life for the elementary 

school. This research method is qualitative and has been conducted using the 

grounded theory based on Strauss-Corbin's approach. The statistical population 

includes all previous researches in the field of the subject between 2000 - 2021. 

In order to collect the data of the current research, a total of ten databases were 

searched for domestic (Magiran, Irandoc, Elmnet, Noormags and Civilica) and 

foreign (EBSCO, Springer, Science Direct, ERIC and Google Scholar) 

publications. In this regard, keywords related to the purpose of the research were 

searched and the most relevant studies were selected as a statistical sample using 

the purposeful sampling method. 136 sources were evaluated in the field of 

School of Life and their codes and dimensions were extracted by their content 

analyzing.  From the primary raw data, 1052 key points and 145 concepts were 

extracted in open coding. And the mentioned concepts were categorized in the 

form of 32 components and 7 main categories. The seven main categories are: 

Administrator competence, teacher competence, student voice, school 

architecture, organic structure, positive thinking culture and effective learning- 

teaching. Finally, the paradigm model of the school of life was presented. The 

results of the current research and the model presented in this research can be a 

suitable road map for the effective establishment of the school of life. 

The findings of the research showed that one of the effective components in the 

establishment of the school of life is the competence of human resources. In this 

regard, the professional and personal qualifications of the school principal and 

teacher are of great importance. Taking a step towards the realization of the 

school of life requires the use of the most capable forces of education and 

training in the position of school management. Therefore, the competence of the 

manager as an effective factor in the realization of the school of life is under the 

causal conditions. In addition, teachers form the basis of a successful education 

system. Therefore, the qualification of the teacher is also related to the school of 

life as a causal factor. Based on this, the important elements and components 
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that come under the causal conditions, i.e. the manager's qualification and the 

teacher's qualification, include: professional vision, educational leadership, 

perceptive skill and professional ethics of the school principal, as well as 

knowledge, skills, professional and personality qualifications. He is a teacher. 

Various researches confirm the positive role of the characteristics and 

qualifications of the educational director and teacher in this regard. An effective 

strategy to realize the school of life is to listen to the students' voices. In order to 

categorize the antecedents of the realization of student voice, five 

comprehensive components were used, which include educational democracy, 

teacher charisma, favorable evaluation system, content and purposeful 

entertainment. The realization of the student's voice by listening and responding 

to them as the main stakeholders, aims to improve educational results and create 

an attractive, meaningful and meaningful learning environment. According to 

the findings of the current research, the background conditions are divided into 

two categories: organic structure and positive thinking culture, which are the 

basis for the establishment of the school of life. One of the important 

components under the organic structure is lack of concentration, enabling, 

flexible and dynamic structure. Also, positive thinking culture is divided into 

four components, including supporting culture, knowledge sharing, trust and 

respect, and scientific optimism. Among the other codes extracted as intervening 

conditions, was the school architecture, which was based on the analysis, these 

intervening conditions affecting the school of life have five components, which 

include educational spaces, educational spaces, open spaces, support and service 

spaces. and visual effects. A beautiful and attractive school and its physical 

environment are of special importance for people, it affects the emotions and 

how to communicate with others and facilitates the field for learning and 

flourishing of talents. Finally, effective teaching-learning as an outcome and 

achievement in the school of life consists of six components of performance-

based learning, cooperative, informal, hands-on, using Fava and multimedia 

learning.  Realization of effective and sustainable education and learning is one 

of the important goals of educational systems and the increasing emphasis on 

teaching and learning management is the central core of the activities of 

educational institutions. 

Keywords: School of life, Grounded theory, Model, Elementary school, 

Students  
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 چکیده

فته است. این پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی برای دوره ابتدایی صورت گر

جامعه بنیاد )گراندد تئوری( بر اساس رویکرد استراوس کوربین است. پژوهش از نوع کیفی و به روش داده

باشد. برای گردآوری می 3333- 3333های های پیشین در زمینه موضوع بین سالآماری شامل کلیه پژوهش

 اسپرینگر، ابسکو،)و خارجی  (سیویلیکا و مگزنور نت، علم داک، ایران ایران، مگ)های داخلی نشریهها داده

های مرتبط با هدف پژوهش مورد در این راستا کلیدواژه .جستجو شد (اسکالر گوگل و اریک دایرکت، ساینس

ترین مطالعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. گیری هدفمند مرتبطجستجو قرار گرفت و با روش نمونه

های از دادهها ابعاد و کدهای مربوط استخراج شد. گرفت و با تحلیل محتوای آن منبع مورد ارزیابی قرار 331

 33مفهوم استخراج شد و مفاهیم مذکور در قالب  340نکته کلیدی و در کدگذاری باز  3303خام اولیه 

که هفت مقوله اصلی عبارتند از: صالحیت مدیر، صالحیت معلم، شد  بندیاصلی دسته مقوله 7 مؤلفه و

آموز، معماری مدرسه، ساختار ارگانیک، فرهنگ مثبت اندیشی و یاددهی یادگیری اثربخش. در ای دانشصد

نتایج پژوهش حاضر و الگوی ارائه  های پژوهش، مدل پارادایمی مدرسه زندگی ارائه شد.نهایت پس از طی گام

برای استقرار اثربخش مدرسه تواند نقشه راه مناسبی در راستای ایجاد بستر مناسب شده در این پژوهش می

 زندگی باشد. 

 آموزانبنیاد، مدل، دوره ابتدایی، دانش مدرسه زندگی، نظریه داده های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های های آموزشی و روشهای نوین، در نظامبراساس تحوالت سریع و گسترده و پیدایش دیدگاه

آموزان برای موفق شدن تنها به دانش تعلیم و تربیت نیز دگرگونی اساسی ایجاد شده است و

 .) (Sharifi, Ganji, Hashemian & Najafi Zand, 2011 خواندن، نوشتن و حساب کردن نیاز ندارند

بدون تردید یکی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش در هر کشوری آن است که کودکان را برای 

-شورها از تحولی که در سبک زندگی دانشهای آموزشی اغلب کنظامزندگی واقعی آماده کند ولی 

خبرند یا از پیوند معنادار با آن ناتوان هستند؛ زیرا هویت آموزان امروز به وجود آمده است یا بی

های اجباری و یکنواخت، مخدوش شده و به دور از ی آموزشآموزان در چرخهمنحصر به فرد دانش

برای آن که بتوان در جهان کنونی با ملزومات  شود.واقعیت زندگی به یادگیری تصنعی محدود می

 زندگی فرامدرن هماهنگ شد باید آموزش و پرورش را با وضعیت زندگی طبیعی همراه ساخت

Farah Bakhsh, Sattar, Mohammadi, 2015).)  سازگاری در عصر اطالعات مستلزم آن است که

ی کافی برخوردار باشد لذا مدرسه را گیری مناسب و حل مسائل از مهارت و توانایفرد برای تصمیم

اندرکاران تعلیم و آموز برای زندگی تلقی کرد که تالش دستتوان مکان آماده کردن دانشمی زمانی

 ,Sharifi, Ganjiها معطوف باشد نه به یک بعد خاصتربیت به پرورش همه جانبه توانایی

Hashemian & Najafi Zand, 2011) ( .های ها و فرصتتوان از طریق فعالیتبه اعتقاد دیویی می

یادگیری بین مدرسه و زندگی ارتباط برقرار کرد؛ در این صورت کودک به جای آن که مطالب نظری 

ی مستقیم و در زندگی واقعی ای دور فراگیرد، از طریق تجربهرا به امید کاربرد احتمالی آن در آینده

در  ع ارتباط مدرسه و زندگی از مباحث عمدهموضو(. (Mahrozadeh & Abbasi, 2011آموزد می

اند. ارتباط حوزه تعلیم و تربیت است که این بحث را اندیشمندانی چون دیویی و روسو مطرح کرده

 Farahآموزان به ناکارآمدی آموزش و پرورش رسمی منجر خواهد شدنداشتن مدرسه با زندگی دانش

Bakhsh & et al, 2015).) ( تربیت به 3333تحول بنیادین آموزش و پرورش ) طور که در سندهمان

پارچه و در ی هویت متربیان، به صورتی یکساز تکوین و تعالی پیوستهعنوان فرایند تعاملی زمینه

های زندگی ی ابعاد تعریف شده است، توسعه حس انتقاد و قضاوت صحیح، تقویت مهارتهمه

ای است که از آن اب و پویا، اهداف اصلی مدرسهاجتماعی و به طور کلی تربیت شخصیت سالم، شاد

گسترش و پیچیدگی روزافزون جامعه بشری و  از این روشود. با عنوان مدرسه زندگی یاد می

ای حقیقی و پویا را به اثبات پدیدآیی نیازهای متعدد و متنوع جدید در آن، ضرورت وجود مدرسه
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هادی متخصصان آموزش و پرورش اداره شود، ای که برطبق اصول تربیتی پیشنرساند؛ مدرسهمی

 ای در آن تدریس کننددارای برنامه تحصیلی و فعالیت خاص باشد و معلمان با شرایط ویژه

Moradhasel, 2006)). های آن تغییر، حرکت، تعلیم و تربیت پویا تعلیم و تربیتی است که در مؤلفه

شتن تربیت پویا بر هیچ کس پوشیده نیست تأثیر و فعالیت وجود داشته باشد. امروزه اهمیت دا

Kishani Farahani, Bakhtiar Nasrabadi & Najafi, 2019) )برانگیز حال حاضر و شرایط چالش

در ساحت نظام  ناپذیر کرده است.الزامات تغییر و حرکت به سوی آینده را برای مدارس اجتناب

های مدنی، های اجتماعی، رسالتبشهای آموزشی، جنی فناوریآموزشی به دالیلی چون توسعه

گوی نیاز فراگیران باشند از توانند پاسخهای فراروی نظام آموزشی و ... مدارس امروزی نمیچالش

چه هست را بسیار محتمل کرده است. بعضی از متخصصان ای متفاوت از آناین رو ایجاد مدرسه

ی نزدیک را ندارد و پاسخ برای آینده اند که سیستم آموزشی فعلی تواناییآموزش استدالل کرده

و  های فعلی مدرسه را بسیار سخت کردهامکان ادامه با مدل ،پیچیدگی روزافزون، نامشخص و سریع

 ,Sharifi, Shah Talebi).تغییر در آموزش و پرورش را به یک امر ضروری تبدیل کرده است

Etebarian, 2019) یادگیری است  -فرآیند یاددهی بحث درباره مدرسه زندگی، نگاهی نو به

Mahrozadeh, Abbasi, 2011).) رسد تحول بنیادین در آموزش و پرورش بدون توجه به به نظر می

تواند تحقق یابد نقش و شأن مدرسه با رویکردی که در نظریه مدرسه زندگی مطرح شده نمی

(Zuelm, 2008). و رشد و تحقق بخشیدن  مدرسه زندگی فرصت و امکانی برای شکوفایی استعدادها

ی بهتر زیستن ها و نیازهایی که دارد، آمادهبه اهداف و آرزوهایی است که هر فرد را به تناسب تفاوت

توان میان ای که نمیشود به گونهآور میکند. این مدرسه، ترجمان زندگی معنادار و نشاطمی

طرح ایجاد مدرسه زندگی (. (Farah Bakhsh & et al, 2015آموختن و زیستن تمایزی قائل شد 

های آموزان با برخورداری از دانش و مهارتتر تا دانشهای بیشگامی است در جهت کسب موفقیت

 ,Moradhaselعزّت نفس و کارآمد بارآیند های دینی، افرادی مؤمن، شاداب، باالزم، متکی بر آموزه

کند سازی مییت هستی انسان را زمینهمدرسه زندگی نهاد زنده و پویایی است که تحقق غا .((2006

یابنده تعالی زند، نهادیو بستر الزم را برای آمادگی متربی در جهت دستیابی به حیات طیبه رقم می

که همه عناصر انسانی آن در تعامل خالق و فعال با یکدیگر به سوی رشد فکری، ایمانی، علمی، 

این صورت عناصر مورد توجه در این مدرسه ؛ در باشندعملی و اخالقی در حرکت و مجاهدت می

شود. در مدارس فعلی بسیاری بسیار فراتر از عناصری است که برای مدارس رایج در نظر گرفته می
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-از عناصر اصلی مدرسه زندگی مورد غفلت قرار گرفته و تنها چند عنصر از این عناصر مهم تلقی می

-و آموزشی این مدارس، عامل اصلی در تفاوت برون گردد. تفاوت اهداف و الگوهای مدیریتی، تربیتی

-ناکارآمدی مدارس فعلی، چالش .(Zuelm, 2008)داد و میزان موفقیت و کارآمدی آنان بوده است 

ای که تحوالت زیادی را تجربه کرده اما در سطح آموزشی، همچنان سنتی های جدی را برای جامعه

های اند روشنیز استدالل کرده (Gilbert & Bull, 2015) مانده ایجاد کرده است. در این رابطه

 & Sharifi)  2019 از آموزش و پرورش سنتی برای یادگیرندگان امروز کفایت الزم را ندارد )به نقل

et al,   و این مدرسه زندگی است که در کنار تربیت و آموزش به طور رسمی، به عنوان مکانی مطرح

ترین ترین و اساسیرو مهمکند و از اینفردا و آینده مرتبط میاست که جامعه امروز را با جوامع 

نخستین پیام مدرسه زندگی، ارتقای (. (Moradhasel, 2006 آیدبخش آموزش و پرورش به شمار می

تربیت، با توجه به مدرسه محوری است. پیش از این نیز با  نقش مدرسه در نظام تعلیم و جایگاه و

رسه سبز یا مدرسه مطلوب رویکرد مدرسه محوری مورد توجه قرار گرفته طرح شعارهایی از قبیل مد

است ولی مدرسه زندگی فراتر از یک شعار، با برخورداری از پشتوانه نظری عمیق و برخاسته از 

تواند به یک نظریه تبدیل شود و نگاه ترین مفاهیم و مبانی تعلیم و تربیت اسالمی، میبنیادی

مبانی نظری و . نیز آحاد جامعه را نسبت به مدرسه اصالح کند و ارتقا بخشد متولیان تعلیم و تربیت

-تواند به عنوان یک رویکرد برای برنامه درسی ملی و سایر خرده نظامانداز مدرسه زندگی میچشم

های اساسی آموزش و پرورش را تعیین نماید و متناسب با گیریهای آموزش و پرورش، جهت

 ,Zuelm)ریزی درسی و آموزشی را رقم بزند برنامه ی آن، عناصر مختلف نظامهاانتظارات و ویژگی

2008). 
ی زندگی بحثی مهم و الذکر شناسایی عوامل اثرگذار در تحقق مدرسهبه موارد فوقباتوجه     

کلیدی است. به همین منظور، در این پژوهش طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی بر اساس 

منظور طراحی مدل مدرسه زندگی د مورد بررسی قرار گرفته است و در این راستا بهنظریه داده بنیا

)Strauss & Corbin, مند عنوان پدیده محوری تحقیق مطرح است، بر اساس رهیافت نظامکه به

ای، راهبردها، پیامدها و دستاوردها استخراج ای، عوامل مداخلهعوامل علی، عوامل زمینه 1998(

 گیرد. ل پارادایمی شکل میشود و مدمی

 های پژوهش:سوال     

 های )ابعاد( اصلی تشکیل دهنده مدرسه زندگی برای دوره ابتدایی کدامند؟مقوله -    

 اند؟شرایط علّی تأثیرگذار بر مدرسه زندگی کدام    
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 اند؟ راهبردها در مدرسه زندگی کدام -

 اند؟ای در مدرسه زندگی کدامعوامل زمینه -

 اند؟ای در مدرسه زندگی کداممداخله عوامل -

 اند؟پیامدهای استقرار مدرسه زندگی کدام -

 چیست؟   دوره ابتدایی  مدل مناسب مدرسه زندگی برای -

 پژوهش پیشینه

اند و هر کدام از های مرتبطی در راستای مدرسه زندگی پرداختهتعدادی از محققان به پژوهش

محورها و عواملی را برای استقرار مدرسه زندگی شناسایی ها به طور جداگانه ابعاد، این پژوهش

ی طراحی الگوی مدرسه خالق برای دورهدر پژوهشی با عنوان  (Yasemi & et al, 2019)اند. کرده

های مدرسه اند ابعاد و مؤلفهاسنادی انجام داده -که با رویکرد کیفی و به روش تطبیقیابتدایی 

آموز ش بعد شناسایی کردند که شامل: مدیر خالق، معلم خالق، دانشخالق در دوره ابتدایی را در ش

 Farah)باشد. در پژوهش دیگری درسی خالق و فرهنگ خالق می خالق، خانواده خالق، برنامه

Bakhsh & et al, 2015)  در تحقیق خود که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار مدرسه زندگی

پیمایشی انجام دادند. نتایج حاصل این پژوهش بیانگر  -با روش توصیفیدر مدارس ابتدایی خرم آباد 

آموزان، معلمان و نظام آموزش و پرورش به مدرسه، نیروی این است که تغییر نگاه والدین، دانش

انسانی مجرب و خالق، طراحی یک برنامه درسی جامع، تغییر فرآیند یاددهی و یادگیری، تجدید 

های مختلف )اقتصادی، اجتماعی و درسی، هماهنگ کردن با بخش نظر در اهداف آموزشی و

سیاسی( جامعه، تغییر ساختار آموزش و پرورش از نظام بسته به نظام باز، فضای آموزشی متناسب، 

استقرار مدرسه زندگی را تبیین تغییر در محتوای آموزشی و تخصیص بودجه مناسب، عوامل 

طراحی، آزمون و پیشنهاد الگوی پژوهش خود که با هدف  رد (Heydari Fard, 2014) نمایند.می

رهبر آموزشی نوآور، فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه، ساختار سازمانی  مدرسه نوآور انجام شد؛

 ,Karimi)توانمندساز و حامی نوآوری و معلم نوآور را به عنوان ابعاد مدرسه نوآور معرفی کردند.

تالش کرده است  ای،های مدرسه زندگی با زندگی مدرسهیهمانندر پژوهشی با عنوان د   (2011

شناسی و بازنمایی کارکرد اجتماعی مدارس امروز و باز تعریف رابطه میان زیستن و ضمن آسیب

و « مدرسه زندگی»چه در وضع موجود آموزش مدارس جاری است، موضوع آموختن بر اساس آن

ن طریق همانندی و ناهمانندی میان مدرسه به چالش کشیده شود تا از ای« ایزندگی مدرسه»

های ایشان معتقد هستند آنچه معموالً در متن آموزهای روشن گردد. زندگی و زندگی مدرسه
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آموزان است؛ در حالی که مدرسه باید ای به فراموشی سپرده شده اصل کنشگری دانشمدرسه

ن نوع زندگی که در محیط خانه ترین شکل آن باشد؛ هماترین و خالقنمایانگر زندگی در فعال

ها با محتوای برنامه درسی آموزان و ارتباط آنجریان دارد. از این رو توجه به نیازهای واقعی دانش

ها از زندگی خالق و شاداب امری ضروری است. تجدید نظر در اهداف، مدارس برای برخورداری آن

ها با ظور برقراری پیوند میان این فعالیتآموزان به منی دانشهای فوق برنامهها و فعالیتروش

آموزان در زندگی، بازنگری محتوای آموزشی و تربیتی بر اساس مراحل تحول نیازهای واقعی دانش

ای به مدرسه زندگی آموزان و تبدیل زندگی مدرسهرشد و نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی دانش

ای زندگی در قالب بازیابی تجربیات به دست آمده و هآموزان با واقعیتاز طریق درگیر ساختن دانش

 باشد. های اجتماعی از جمله پیشنهادات این نویسنده در راستای مدرسه زندگی میفعالیت

(Mahrozadeh & Abbasi, 2011)  با هدف تبیین مبانی فلسفی مدرسه زندگی، پژوهشی را با

تحلیلی انجام دادند. ایشان  -ش توصیفیبا رو« مدرسه زندگی، ماهیت و چگونگی تحقق آن»عنوان 

شود، بلکه بنا به ها از پیش تعیین نمیدر مدرسه زندگی هدفاند که در مقاله خود ذکر کرده

شود، محتوای درسی و یابد. محتوا نیز از پیش تعیین نمیموقعیت و در حین عمل ظهور می

های اجتماعی، مهارت حل مهارت شود که به پرورشهای تربیتی به نحوی تدارک دیده میموقعیت

ای محیط شاد و سازنده است. روش مسأله، قوه خالقیّت و تفکر انتقادی منجر شود. در چنین مدرسه

تدریس بر فعالیت شاگرد مبتنی است. نقش معلم مدیریت کالس درس نیست، بلکه معلم، راهنما و 

-های این تحقیق میر اساس یافتهبی یادگیری و شاگرد، محور جریان تربیتی است. هدایت کننده

های مورد تأیید مدرسه زندگی در جهت ایجاد تغییرات سودمند در نظام آموزش و توان از جنبه

استنتاجی و پیمایشی انجام  -در تحقیق خود که با روش تحلیلی (Adib, 2011)پرورش بهره گرفت. 

آموزان در های مورد نیاز دانشمهارت یافته است به ارائه الگوی بهینه برای برنامه درسی مبتنی بر

های زندگی مورد نیاز به های اول مهارت. اولویت3مدرسه زندگی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد 

-های ارتباطی، مهارتهای روانی اجتماعی مانند خودآگاهی و داشتن هدف، مهارتمقوله توانمندی

. الگوی بهینه ساختار برنامه درسی 3علق دارد. گیری تهای ارتباط بین فردی، حل مسئله و تصمیم

های زندگی به صورت تلفیقی است. ایشان در مقاله خود به این امر اشاره دارند که آموزش مهارت

های زندگی در قالب برنامه درسی قصد شده، به موازات بهبود کیفیت آموزشی در یک محیط مهارت

حقق یافتن رسالت اصلی مدرسه زندگی خواهد شد. امن و جو اجتماعی و مدیریتی مساعد، موجب ت
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ی مدارس است. ایشان محور و کنکور زده -ایجاد چنین فضایی در واقع امیدی دوباره در جو نمره

همچنین به نقش مهم و اثرگذار معلم به عنوان مجری برنامه درسی اشاره داشته و ایجاد تغییر در 

دانند. ها میها و دستیابی به اهداف آنقیت برنامهنظام تربیت معلم را ضرورتی در راستای موف

Mansour, 2011)با طرح « هاها و روشمدرسه زندگی در گیر و دار با برنامه»ر پژوهشی با عنوان ( د

ی آموزش، همه اند که در الگوی نظام بسته، بیان کرده«نظام بسته»و « نظام باز»دو گرایش بزرگ 

از پیش تعیین شده و لوازم تربیتی برای همه یکسان است لذا برای چیز )محتوا، هدف، راهبردها( 

توان به شمار باید به نظام باز روی آورد. در این نوع نظام )باز( است که میاجتناب از ضایعات بی

های دهی به برنامهگیری در قلمرو برنامه و روش پرداخت. نظام باز با شکلترین موضعطرح درست

ها با روش آموزش بالینی، به دوگانگی سنتی ط تنگاتنگ با زندگی و به کاربستن آنعملیاتی در ارتبا

نیز به مواردی همچون مدیریت )برخورداری از  (Zuelm, 2008)برنامه و روش پایان خواهد داد. 

های برتری تربیتی، اخالقی، علمی و مقبولیت عمومی(، معلمان )استقبال از مواد آموزشی و فناوری

آموزان )عضو مؤثر و فعال در مدرسه، ارای مهارت ارتباطی، رفتار دوستانه با فراگیران(، دانشجدید، د

مشارکت و تالش در امور مدرسه، خالق، پژوهنده(، فضای کالبدی )جذاب، منظم، بانشاط و دارای 

صفانه، امکانات برای مطالعه و ...(، ارزشیابی )ارزشیابی همه عناصر با معیارهای جامع، شفاف و من

مشارکت همه عناصر انسانی در ارزشیابی(، فضای فرهنگی تربیتی )حاکم بودن فضای احترام و 

کمک، مشورت و مشارکت، نقدپذیری، رعایت حقوق متقابل و اظهارنظر همه(، ضوابط و مقررات 

نفعان و مشارکت همه عوامل مدرسه در آن( )تعیین و اجرای صحیح ضوابط از طریق مشورت با ذی

 (Bayram & Eksioglu, 2020)ق است. نتایج تحقی... به عنوان عناصر مدرسه زندگی اشاره نموده و 

ها به آن گرایش و دبیرستانی آموزان مدرسه در دانش زندگی کیفیت ادراک بین رابطه»با عنوان 

 مثبت طهراب العمر مادام یادگیری و مدرسه در زندگی کیفیت بین که داد نشان «العمرمادام یادگیری

نگرش به  بین رابطه بررسی به در پژوهشی(Ozden Yurdakul, 2020)  .دارد وجود معناداری و

 متوسطه پرداختند. در این مطالعه مشاهده آموزاندانش در مدرسه زندگی از رضایت و بدنی فعالیت

 بر هستند، بدنی فعالیت به نگرش ابعاد فرعی نفس که به اعتماد و پذیری جامعه ابعاد که است شده

 هایمحیط نتیجه، در. هستند معنادار آماری نظر از و دارند مثبت تأثیر ایاز زندگی مدرسه رضایت

 که گذارند،می مثبت تأثیر آموزاندانش نفس به اعتماد و شدن اجتماعی احساس بر بدنی فعالیت

 ,Martin & et al)د. گذارمثبت می در مدرسه تأثیر آموزاناز زندگی دانش بر رضایت شودمی تصور
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های ی مدارس خانگی نسبت به فراگیرانی که دورهدیدهکند که کودکان آموزشذکر می (2007

بینی زندگی اند از نظر امیدواری، نشاط، اعتمادبنفس، ابراز وجود، خوشتحصیل رسمی را طی کرده

 از برتری معناداری برخوردارند. 

مدرسه زندگی ی مطالعات مربوط به سابقهنتیجه گرفت توان ی مذکور میبا عنایت به پیشینه

دهد که در تحقیقات درون مرزی و به ویژه در تحقیقات برون مرزی به ندرت به صورت نشان می

های انجام یافته فقط مستقیم و منسجم به این حوزه پرداخته شده است؛ و هر کدام از این پژوهش

تواند در هموارسازی اند که هرچند میزندگی را ذکر کرده تعدادی از عوامل مؤثر در استقرار مدرسه

ی مدرسه زندگی به عوامل به وجودآورنده اینبا وجود اهمیت موضوع، اما این مسیر تأثیرگذار باشد، 

ذکر شده  مطالعات پیشینبه صورت پراکنده و جداگانه توسط  صورت جامع مدنظر قرار نگرفته بلکه

مفاهیم  از جملهآید. به طور کلی در تحقیقات مرتبط به شمار میو این پراکندگی شکافی است 

 ,et al &های مدیر مدرسهتاکید بر نقش و شایستگیمشابه اشاره شده در ادبیات موجود عبارتند از: 

2019)  ;Yasemi ;Farah Bakhsh & et al, 2015 ;Adib, 2011 ; Heydari Fard, 2014  Zuelm, 

  (et al, 2019; Zuelm, 2008;Mahrozadeh & Abbasi, 2011 &ای معلمهنقش و قابلیت؛ ) 2008

;Yasemi ;Farah Bakhsh & et al, 2015 ;Adib, 2011  Heydari Fard, 2014  (فعالیت و  ؛

 et al, 2019)  ;Yasemi ;Farah Bakhsh & et al, 2015 ;Adib, 2011 &آموزمشارکت دانش

;Karimi, 2011 ;Mahrozadeh & Abbasi, 2011 Zuelm, 2008 ( ساختار؛ (Mansour, 2011 

;Heydari Fard, 2014 ;Farah Bakhsh & et al, 2015)  ؛ فرهنگ& et al, 2019)  ;Heydari Fard, 

2014 ;Yasemi Zuelm, 2008 ( طراحی فضا، ساختمان، تجهیزات و محیط مناسب در این زمینه؛)  

;Farah Bakhsh & et al, 2015 ;Adib, 2011  ;Mahrozadeh & Abbasi, 2011 Zuelm, 2008 (؛ 

 et al, 2019 ;Mansour, 2011)  ;Yasemi ;Farah & بازنگری در محتوا، برنامه درسی و روش

Bakhsh & et al, 2015 ;Adib, 2011 ;Karimi, 2011 ;Mahrozadeh & Abbasi, 2011 Zuelm, 

یی عوامل مؤثر بر تحقق مدرسه زندگی لذا از آنجایی که چهارچوب جامعی برای شناسا .) 2008

های قبلی و طراحی مدل پارادایمی مناسب در این پژوهش حاضر در صدد توسعه یافته، وجود ندارد

سازی مطالعات قبلی، الگو و تصویری جامع در این رابطه ارائه دهد باشد که ضمن یکپارچهرابطه می

اندرکاران نظام و رهنمودی باشد برای دستتا نگرشی روشن از ماهیت مدرسه مذکور به دست دهد 

 تعلیم و تربیت. 
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 روش پژوهش

بنیاد استفاده شده است. دلیل استفاده است و از روش نظریه داده 3این پژوهش دارای رویکرد کیفی

از روش داده بنیاد در پژوهش حاضر این بود که مدلی برای تبیین مدرسه زندگی وجود ندارد و به 

یا نظریه  3تواند چنین چارچوبی را فراهم آورد. روش گرندد تئوریپژوهش می کارگیری این روش

ای تکوین بنیاد، شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله آن با استفاده از یک دسته داده، نظریهداده

بنیاد پژوهشگر به دنبال این است که از طریق یکی از در نظریه داده. (Creswell, 2007)یابد می

های کیفی، نظریه تولید کند. در این پژوهش از مند دادههای این رویکرد با بررسی نظامرهیافت

ستفاده شده است. بر اساس این رهیافت، مجموع ا )Strauss & Corbin, (1998 مند رهیافت نظام

های خام در قالب مدل پارادایمی که مبتنی بر شناسایی عناصر های استخراج شده از دادهمقوله

، 7، پیامدها1گر، شرایط مداخله0، راهبردها و اقدامات4ای، شرایط زمینه3ی شرایط علیانهگشش

گیرند. این روش سیستماتیک دارای سه مرحله اصلی کدگذاری باز، ( است، قرار می3پدیده محوری

دهنده ای نشانزمینه انتخابی است. کدگذاری در روش نظریه کدگذاریمحوری و  کدگذاری

های تازه دوباره به شوند و آنگاه با روشپردازی میها خرد شده، مفهوماست که در آن دادهعملیاتی 

در  بنیادالگوی کدگذاری نظریه داده .((Bashokooh Ajirloo & et al, 2020خورند هم پیوند می

 ( آمده است. 3شکل )
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 (3337کرسول، کدگذاری محوری ) باز تا الگوی یبنیاد؛ از کدگذارالگوی کدگذاری نظریه داده( 3شکل 

 

ها، ها، کتابطرح مقاالت علمی پژوهشی،(پیشین  هایپژوهش تحقیق شامل آماری یجامعه

 عنوان به مطالعات ترینمرتبط هدفمند رویکرد با موضوع است که یزمینه در )هاپایاننامه ها ورساله

های داخلی و خارجی این بخش نشریه های پژوهش دربرای گردآوری دادهشد.  انتخاب آماری نمونه

های داده داخلی به این منظور پایگاه درخصوص مقاالت مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

، 3های علمی معتبر خارجی )ابسکو)مگ ایران، ایران داک، علم نت، نورمگز و سیویلیکا( و پایگاه

ی موردنظر و ر مجموع ده پایگاه با کلیدواژه( د0و گوگل اسکالر 4، اریک3، ساینس دایرکت3اسپرینگر

برای تجزیه و تحلیل مورد جستجو قرار گرفت.  3333تا  3333های مرتبط با موضوع بین سال

اطالعات در پژوهش حاضر از روش کدگذاری )باز، محوری، انتخابی( استفاده شد تا در انتها مدل 

ها ده ترسیم گردد. مراحل کلی تحلیل دادهی خلق شپارادایمی منطقی یا تصویری عینی از نظریه

براساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین بدین شرح است: ابتدا متون منتخب یک بار مطالعه 

                                                      
1. EBSCO 

2. Springer 

3. Science Direct 

4. ERIC 

5. Google Scholar 
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 به خط و پاراگراف به پاراگراف تحلیل و کدگذاریها اتخاذ شود. سپس شدند تا نگاهی کلی به آن

 استخراج را در مرحله بعد مفاهیم .ندگرفت شکل باز کدهای آن براساس که شد انجام متن خط

 از پس گرفت. صورت سازیمقوله آن براساس شد و بندیدسته هم مستخرج مفاهیم بعد و نموده

 براساس مستخرج هایمقوله محوری، کدگذاری در مقوله، و مفهوم سطح در باز کدگذاری انجام

له کدگذاری محوری و انتخابی، گردیدند و طی مرح بندیکوربین دسته و اشتراوس پارادایمی مدل

ها و نحوه ها و ابعاد مختلف دیگر مقولهمدل مدرسه زندگی با مشخص شدن مقوله محوری، ویژگی

 ها باهم شکل گرفت. ارتباط آن

 مدرسه مدلهای ها و گویهو شناسایی مقوله اسناد و متون در این مطالعه پس از تحلیل کیفی

-حله کمی از طریق تکنیک دلفی کالسیک تعدیل یافته )تک مرحله، در مرابتدایی دوره برای زندگی

گویه با پاسخ  01مقوله و  7ها پرداخته شد. در مرحله دلفی پرسشنامه برگرفته از ای( به تأیید آن

 73/33خبره با میانگین سنی  33جهت بررسی دلفی از  بلی/خیر در اختیار افراد منتخب قرار گرفت.

درصد  43سال مورد بررسی قرار گرفتند.  47-33در دامنه سنی  33/0 سال و با انحراف معیار

درصد خبرگان دارای سطح  03که طوریدرصد زنان تشکیل داده بودند. به 13خبرگان را مردان و 

داد، میزان توافق های استنباطی نشان درصد دکتری بودند. یافته 03تحصیالت کارشناسی ارشد و 

ابتدایی و همچنین بر روی تمامی  دوره برای زندگی مدرسه های مدللهخبرگان بر روی تمامی مقو

درصد  73لذا میزان توافق درصد پاسخ مثبت است.  73ها، باالتر از های هر یک از مقولهگویه

ها و باشد. به دلیل آنکه اکثریت پاسخ دهندگان مقولهها میها و گویهخبرگان، معیار تأیید مقوله

ای در نظر ابتدایی را تأیید کردند، الگوی دلفی تک مرحله دوره برای زندگی سهمدر مدلهای گویه

 گرفته شد.

 های پژوهشیافته

های کیفی سه مرحله کدگذاری باز، مند داده بنیاد برای تحلیل دادهبراساس طرح نظام

در قالب  نکته کلیدی 3303های خام اولیه کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. از داده

اصلی  مقوله 7 مؤلفه و 33مفهوم ضمن کدگذاری باز استخراج و مفاهیم مذکور در قالب  340

ها مطالعه شد. نحوه استخراج و ادغام بدین صورت بود که ابتدا کلیه جمالت و پاراگراف بندیدسته

استخراج شد و نکات کلیدی نوشته شد سپس جمالتی که دارای بار معنایی بودند در قالب مفهوم 

شدند. در مرحله اول مفاهیم مشابه ادغام شدند و کدهای محوری را شکل دادند و ادغام کدهای 
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های حاصل از بررسی دقیق متون و یافتهمحوری مشابه نیز موجب تشکیل کدهای انتخابی شد. 

 های مرتبط پیشین بر اساس اجزای گراندد تئوری تنظیم و جدول مربوط به کدهای باز یاپژوهش

 (.3مفاهیم استخراج شده و کدهای محوری و انتخابی آماده شد )جدول 

 های کیفی بر اساس اجزای نظریه داده بنیادها و مقوالت مستخرج از داده( مفاهیم، مؤلفه3جدول 

عناصر پارادایم 

 گرندد تئوری

 کدگذاری گزینشی

 )کشف مقوالت(

 کدگذاری محوری

 ها()کشف مؤلفه

 کدگذاری باز

 هیم()کشف مفا

 

 

 

 شرایط علّی

 

 صالحیت مدیر

 

 نگاه خالقانه ایبینش حرفه

 آگاهی تکنولوژیکی

 مداریپژوهش

 نفوذ و ایجاد انگیزه رهبری آموزشی

 شایستگی ایجاد تغییر و تحول

 مهارت ارتباطی

 مندتفکر نظام مهارت ادراکی

 هاتوانایی درک پیچیدگی

 قابلیت ذهنی

 پایبندی به اصول اخالقی  ایاخالق حرفه

 سعه صدر

 طلبیمشارکت

 وجدان کاری

 عدالت محوری

 

 صالحیت معلم

 

 

 ها و فنون تدریسآگاهی از روش دانشی   

 شناخت مبانی و اصول تعلیم و تربیت

 شناسی تربیتآشنایی با روان

 مدیریت کالس درس مهارتی

 های مناسب ارزشیابی گیری از شیوهبهره

 های نوین تشویق و ترغیببه کارگیری شیوه

 داشتن طرح درس

 صالحیت پژوهشی ایحرفه

 مهارت فناورانه

 جویی و روحیه کار گروهیمشارکت

 ذوق هنری و زیبایی شناختی

 خالقیت

 رأفت شخصیتی

 انعطاف
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 آراستگی ظاهری

 خوش خلق و خوش روحیه

 

 

 ایشرایط زمینه

 

 ساختار ارگانیک

 

 هاآزادی عمل معلمان در تعیین و اجرای برنامه عدم تمرکز

 دسترسی به اطالعات و کنترل بر فرآیندها

 تفویض اختیارات در محدوده کاری

 های خودکانون کنترل فعالیت

 سهوضع مقررات با مشارکت عامالن مدر

 گیری مستقلتصمیم

 های افراد مدرسهها و ظرفیتتوسعه توانایی توانمندساز

 های آموزشیبهسازی از طریق اجرای دوره

 های ضمن خدمت کاربردی برقراری شرایط آموزش

 های عملیایجاد شرایط کارگاه

 توسعه تخصص افراد مدرسه

 والتواکنش مناسب نسبت به تح منعطف

 تغییر فعاالنه و خالقانه در مقابل تحوالت

 ها با شرایط مدرسه و افراد سازگاری رویه

 ها، قوانین و مقررات مدرسه انعطاف در رویه

 حرکت به سمت تحول و پرهیز از سکون پویا

 محیط و فضای فعال، جذاب و شاداب آموزشی

 مدرسهوجود شرایط تحرک کاری در افراد 

 وجود یک نظام همکاری فعال و پویا  در مدرسه

 فرهنگ مثبت اندیشی

 

 وجود فضای همدالنه در مدرسه فرهنگ حامی

 آموزانفضای پشتیبانی از خالقیت دانش

 حمایت مادی و معنوی از عامالن مدرسه

 جو و محیطی امن و مراقبتی برای یادگیری

 ز خالقیت افراد مدرسهجو استقبال و حفاظت ا

 ای یا عملیاتیاشتراک تجارب حرفه  تسهیم دانش

 نشر نوآوری بین همکاران

 تبادل افکار 

 سهیم شدن در اطالعات یکدیگر

 های دانشیهمکاریها و اشتراک ایده

 گشودگی روابط  اعتماد و احترام

  اطمینان و حرمتفضای تعاملی و مبتنی بر 

 فضای صمیمی و قابل اعتماد 

 اعتماد و احترام متقابل بین افراد مدرسه 
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 وجود شرایط و محیط ایمن و عاری از ترس 

 وجود محیط مثبت برای مدرسه با تأکید علمی  بینی علمیخوش

 آموزانبینانه به معلم و دانشاعتماد و باور خوش

آموزان، کالس و نشهای مثبت داتأکید بر ویژگی

 مدرسه

های درونی ها و ظرفیتباورهای مربوط به قوت

 مدرسه 

 ها در کالس اعتماد به والدین و  پذیرا بودن آن

 

 گرشرایط مداخله

 

 معماری مدرسه

  

 ایجاد امکاناتی مانند کارگاه  فضاهای آموزشی

 های غنی وجود آزمایشگاه

 ی کالس درسندهسازماندهی پویا و ساز

 تناسب کالس درس با فیزیک بدن کودکان

 ایجاد فضای دلپذیر و شاداب نمازخانه فضاهای پرورشی

وجود کتابخانه دارای کتب غیردرسی و سالن  

 مطالعه

 مجهز بودن مدارس به اتاق موسیقی

 خوانیهای نمایشی و قصهفضای مناسب بازی

 طی برای نمایش و تئاتر کودکانهی فضا و محیتعبیه

عناصر و مواد طبیعی نظیر فضای سبز، گیاهان و  فضای باز

 درختان

فعالیت و  های قدیمیکُندهسرشار از فضای فیزیکی 

 حشرات و حیوانات

ضرورت توجه به سالن ورزش و زمین چمن در 

 مدارس ابتدایی

خاکی و  هایگیری از عناصر طبیعی مانند تپهبهره

 گودال ماسه

 های کم عمق با رعایت امنیتوجود حوضچه

فضاهای پشتیبانی و 

 خدماتی

های بهداشتی و آبخوری دسترسی راحت به سرویس

 در مدارس ابتدایی 

 فضای آبدارخانه متناسب با تعداد پرسنل

 استقرار بوفه و غذاخوری

هوای  ، تناسب دمایی و درجهوجود تهویه مناسب

 کالس

 تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

ضرورت وجود انبار جهت قرارگیری مراکز کنترل 
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 برق و آب

نورپردازی طبیعی و مصنوعی مطابق با الگوی  های بصریجلوه

 آموزان رفتاری دانش

 های دیواری ایجاد نقاشی

 چیدمان و دکوراسیون داخلی کالس

 مناسب  هایسازیتأمین کف

 های شاد، متنوع و متناسباستفاده از رنگ

 کیفیت نور و روشنایی

 تناسب شکل و رنگ دیوار، سقف و کف 

 

 

 

 راهبردها

 

 

 

 

 

 

 آموزصدای دانش

  

 

 دموکراسی آموزشی

 مشارکت آموزشی

 مشارکت پرورشی

 مشارکت اجتماعی

 سازیمشارکت در تصمیم

 ظراتشنیده شدن ن

 سودمندی محتوا

 پویایی

 زیبایی

 رشد فیزیکی زنگ تفریح هدفمند

 رشد اجتماعی

 رشد شناختی

 رشد عاطفی

 تناسب نظام ارزشیابی مطلوب

 جامعیت

 استمرار

 مبتنی بر مشارکت

 منصفانه و شفاف

 ارزشیابی برای تعالی و اصالح

 گری معلممالحظه علمیکاریزمای م

 خیرخواهی معلم

 اثرگذاری ترغیبی معلم

 

 

 پیامدها

یاددهی یادگیری 

 اثربخش

  

 های عملیفعالیت مبتنی بر عملکرد

 انجام آزمایش 

 دستکاری عینی و محسوس مواد و لوازم 

 های دست اولتجربه

 دستکاری وسایل و مواد آزمایشگاهی
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مندی از تجارب والدین و بازدید کنندگان از بهره مشارکتی

 مدرسه

 ارتباط با تجارب بزرگساالن در داخل مدرسه

 یادگیری از طریق تعامل با همساالن ماهرتر خود

 اشتراک نظرات با اعضای گروه

گذاری تجارب توسط صاحبان مشاغل با اشتراک

 آموزاندانش

 ریق بازییادگیری از ط غیر رسمی

 های طبیعی و آزادیادگیری

ایجاد فرصت یادگیری معنادار از طریق نمایش و 

 تئاتر درسی

 باغ وحش، موزه، حیات وحش یادگیری با حضور در 

ها و دیگر ها، انواع سنگآوری صدفجمع

 هاکلکسیون

 استفاده از وسایل و ابزار جهت یادگیری دست ورزی

خط، چرتکه و ابزاری چون چوبیری به کارگ

 های شمارشمهره

 استفاده از چینه

اشیای فیزیکی و ابزاری چون گیره، مداد، متر، 

 کش، مقواهای رنگیخط

 سازه در آموزشکاربرد دست

 ها کاربرد رایانه، اینترنت، پست الکترونیکی و شبکه گیری از فاوابهره

 رهای آموزشیافزابه کارگیری نرم

 ایهای آموزشی رایانهبازی

 افزارها و برد هوشمنداستفاده از نرم

 به کارگیری فیلم و نوارهای ویدئویی آموزشی دروس اییادگیری چندرسانه

ها و اشکال استفاده از عکس، نمودارها، نقشه

 آموزشی

 گیری از پروژکتور و پاورپوینتبهره

 ری مطالب درسینمایش تصوی

 

 از برخاسته مفاهیم از گزینشی و محوری کدگذاری فرایند نیز و 3با توجه به جدول 

مدرسه  مفهوم که گفت چنین توانمی داده بنیاد نظریه عناصر اساس بر باز کدهای

است. با  رسیده نظری اشباع به مفهوم 340و  مؤلفه 33 اصلی، مقوله 7 از زندگی
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بنیاد  داده نظریه اساس ها مدل پارادایمی الگوی مدرسه زندگی بربررسی و تجمیع این کد

گر، ای، شرایط مداخلهدر این مدل هر طبقه با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه ترسیم شد.

 بیان تصویری این روابط است.  3راهبردها و پیامدها بررسی شدند. مدل ترسیمی ارائه شده در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

)منبع: مند نظریه داده بنیاد(، زندگی )براساس طرح نظام ( الگوی کیفی پژوهش: عوامل مؤثر بر استقرار مدرسه3شکل 

 های پژوهش حاضر(یافته

 شرایط علی:

 صالحیت مدیر 

 ایش حرفهبین -   

 رهبری آموزشی -   

 مهارت ادراکی -   

 ایاخالق حرفه -   

 صالحیت معلم 

 دانشی -      

 مهارتی -      

 ایحرفه -      

 شخصیتی -      

 

 

 

 

 

 ای:شرایط زمینه

  ساختار ارگانیک 

 عدم تمرکز -

 توانمندساز -

 منعطف -

 پویا -

  فرهنگ مثبت اندیشی 

 فرهنگ حامی -

 تسهیم دانش -

 اعتماد و احترام -

 بینی علمیخوش -

  

 

 

 گر:شرایط مداخله

  معماری مدرسه 

 فضاهای آموزشی -

 فضاهای پرورشی -

 فضای باز -

 فضاهای پشتیبانی و خدماتی -

 های بصریجلوه -

 

 

 راهبردها:

  آموزصدای دانش 

 دموکراسی آموزشی -

 محتوا -

 زنگ تفریح هدفمند -

 نظام ارزشیابی مطلوب -

 کاریزمای معلمی -

 

 

 پیامدها:

 یاددهی یادگیری اثربخش 

 مبتنی بر عملکرد -

 مشارکتی -

 غیر رسمی -

 دست ورزی -

 گیری از فاوا بهره -

 ایندرسانهیادگیری چ -

 

 

 

 پدیده محوری:

 مدرسه زندگی
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 گیریبحث و نتیجه

بنیاد انجام گرفت. در هدف این پژوهش طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی بود که به روش داده

های تأثیرگذار بر استقرار و تحقق مدرسه زندگی ی منابع داخلی و خارجی، مقولههبر پای این راستا

نخست  ،های پژوهشدر تبیین نتایج حاصل و عناصر و اجزای الگوی برگرفته از دادهمشخص شد. 

منابع انسانی است.  صالحیتهای اثرگذار در استقرار مدرسه زندگی، یکی از مؤلفهمشخص شد که 

ترین عامل حیات آن است که بر تمامی ابعاد سازمان و ترین و باارزشهر سازمان مهم منابع انسانی

ترین عنصر مؤثر بر نتایج و اثرات عملکرد آن نیروی ارتباط آن با عوامل بیرون از خود اثر دارد و مهم

ای های حرفهصالحیتکه در این رابطه  (Aminbeidokhti & et al, 2022)انسانی فعال سازمان است 

باشد. مدارس نوآور از لحاظ سبک رهبری دارای اهمیت باالیی می معلم،و  مدیر مدرسهو شخصیتی 

  ,Heydari Fard & et alد گرایی معلمان با مدارس دیگر تفاوت دارنمدیر مدرسه و میزان حرفه

ی زندگی مستلزم به گام برداشتن به سوی تحقق مدرسه (Zuelm, 2008)به اعتقاد (. (2016

ترین نیروهای آموزش و پرورش در منصب و جایگاه مدیریت مدرسه کارگیری توانمندترین و نخبه

 ایط علّی آمدهصالحیت مدیر به عنوان یک عامل مؤثر در تحقق مدرسه زندگی در ذیل شراست. لذا 

دهند عالوه بر این، شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را معلمان تشکیل میاست. 

(Arefnejad, 2016). ترین منابع انسانی آموزش و پرورش کشور هستند و میزان معلمان اصلی

ت توانایی، مهارت و شایستگی ایشان بر کیفیت و اثربخشی فرایند آموزش و تربیت اثرگذار اس

(Aminbeidokhti & et al, 2022) .های شخصیتی در موارد برخی اثربخشی معلم را عالوه بر ویژگی

معلم خوب بسیاری رسد دانند؛ در واقع به نظر میای میهای حرفهمتفاوت دیگری همچون تخصص

های الزم را باید دارا باشد های اخالقی، هنجاری و نیز تخصصها و صالحیتاز ویژگی

Mozaffaripour, 2015)). صالحیت معلم نیز به عنوان عاملی علّی با مدرسه زندگی در ارتباط  لذا

ر و صالحیت مدی یعنی علّی شرایط ذیل که مهمی هایاساس، عناصر و مؤلفه این براست. 

ای ای، رهبری آموزشی، مهارت ادراکی و اخالق حرفهصالحیت معلم آمده است شامل: بینش حرفه

باشد. می ای و شخصیتی معلمهای دانشی، مهارتی، حرفهمدیر مدرسه و همچنین صالحیت

های مدیر آموزشی و معلم در ها و صالحیتی نقش مثبت ویژگیهای مختلف تأیید کنندهپژوهش

 ؛(et al, 1400 Haji Mohammadi &) هایپژوهشتوان به میان میاین باشند که از ا میاین راست

((Gohari Moghadam and et al, 2021  ; (Paraz and Heydari Fard, 2019 )؛ (Khanifar and et 

al, 2019) (Qardaku, 2019)2017) ؛ (Bonyadi & et al؛ (Akın & et al, 2016)2013) ؛ 

http://www.jiera.ir/?_action=article&au=470200&_au=aliakbar++aminbeidokhti&lang=en
http://www.jiera.ir/?_action=article&au=470200&_au=aliakbar++aminbeidokhti&lang=en
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Thanomwan & Dhatthakan,)؛ ((Raelin, 2006 ؛(Zare & et al, 2012)؛ (2011 Jacobson,) 

ایجاد بستر مناسب تحقق مدرسه زندگی،  و جلوی استقرار به رو حرکت برای موثر راهبرد .اشاره کرد

بندی به منظور دسته. هاستآموزان و شنیدن صدای آندانش آوای به نهادن ارجبرای 

ی جامع استفاده شد که شامل دموکراسی آموز از پنج مؤلفهدانشپیشایندهای تحقق صدای 

در بحث باشد. کاریزمای معلمی، نظام ارزشیابی مطلوب، محتوا و زنگ تفریح هدفمند می، آموزشی

بندی فوق در مطالعات ی مرتبط با پنج دستهعوامل زیرمجموعهکدها و آموز تحقق صدای دانش

دیوئی در مدرسه  و مطالعات بیشتری را به خود اختصاص دادند. قبلی تکرارپذیری بیشتری داشتند

آموز، پژوهنده و نهد. به نظر او دانشآموزان برای ابراز افکار و عقاید خود، ارج میزندگی به نیاز دانش

ها بتوانند افکار و عقاید و هایی را در اختیار شاگردان قرار داد تا آنخالق است پس باید فرصت

 ,Mahrozadeh & Abbasiد را آزادانه و آشکارا به دیگران عرضه کنند )به نقل از هنرمندی خو

ها به عنوان ذینفعان اصلی، آموز به دنبال گوش دادن و پاسخگویی به آنتحقق صدای دانش(؛ 2011

 Mohammadi)دار و پرمحتواست هدفش بهبود نتایج آموزشی و ایجاد محیط یادگیری جذاب، معنی

& et al, 2021) . برای این که یادگیرندگان درگیر خالقیت شوند و به منظور حرکت به سمت

 هایپژوهش .(Yasemi & et al, 2019)های بیشتری با قدرت انتخاب نیاز دارند استقالل، به تجربه

(Sheykholeslami & karimiyanpor, 2018);؛(Hosseini & Karimi,2011) ؛(Bararpur, 2016); 

(Robertson, 2015) (Davoudi, 2011)  آموزان در مشارکت فعال از سوی دانشهمگی به نوعی بر

 تأکید دارند.ی تحقق مدرسه زندگی ابعاد مختلف به عنوان الزمه

ای به دو مقوله ساختار ارگانیک و فرهنگ مثبت های پژوهش حاضر، شرایط زمینهطبق یافته

 هایمؤلفهباشند. از استقرار مدرسه زندگی می سازها زمینهشوند که این مقولهاندیشی تقسیم می

-گیرد عدم تمرکز، ساختار توانمندساز، منعطف و پویا میساختار ارگانیک قرار می ذیل مهمی که

باشد. همچنین فرهنگ مثبت اندیشی به چهار مؤلفه شامل فرهنگ حامی، تسهیم دانش، اعتماد و 

های پشتیبان ز مدیران مدارس موفق استراتژیبرخی اشود. بینی علمی تقسیم میاحترام و خوش

ها در راستای اند. مسلماً این استراتژیشامل ایجاد فرهنگ و ساختار مدرسه را به کار گرفته

 ,Mashayekhi & et al)محور مفید بوده است آموزان و ایجاد مدرسه شاد و رفاهتوانمندسازی دانش

ای مانند ساختار مدرسه را مدنظر قرار دهد مؤلفه هرگونه اصالح اثربخش در مدارس باید. (2018

(Cheraghi & et al, 2019).  به اعتقاد(Heydari Fard, 2014)  در شرایط کنونی، ساختار متمرکز

نفعان نظام آموزشی نخواهد بود. موضوع اهمیت نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای حال و آینده ذی
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ها و سازمانی و توسعه منابع انسانی مورد توجه سازمانگیری فرآیندهای ساختار سازمانی در شکل

محققین قرار گرفته و این مطالعات منجر به تغییرات وسیع در جایگزینی ساختارهای سنتی، 

متمرکز و غیرفعال با ساختارهای سازمانی پویا، فعال، مشارکتی و خودمدیریتی گردیده است 

(Mihm & et al, 2010). هایی چون تمرکز، تقسیم شدید کار، تی با ویژگیدر واقع ساختارهای سن

عدم انعطاف در برابر تغییرات محیطی، کنترل نزدیک و شکل مکانیکی خود، هرگونه تحرک و 

ای مؤثر در فرهنگ نیز از عوامل زمینه(. Vaezi & Sabzi Karan, 2010) گیردپویایی را از افراد می

ترین ویژگی مدارس، فرهنگ سالم و مثبت آن همشک یکی از مباشد. بیتحقق مدرسه زندگی می

آموزان، والدین و مدیران ای است که معلمان، دانشمدرسه است. فرهنگ مدرسه عامل پیوند دهنده

با نگاه، باور، درک و اعتقادات مشترک خود برای هرگونه هماهنگی در تعامالت مستمر نیازمند آن 

تواند موفق شود مدرسه بدون حمایت فرهنگی نمی و تغییرات (Taslimi & et al, 2018)هستند 

(Heydari Fard, 2015).  یکی دیگر از عوامل اثرگذار در تحقق ای به عنوان شرایط زمینهدر بحث

ی زندگی، کدهای پرتکرار پژوهش که شامل جو و فضای حامی، اعتماد و احترام، عدم تمرکز، مدرسه

 ,Mousaviر پویا و ... بودند به طور جداگانه در مطالعاتپذیر، ساختاتوانمندسازی، قوانین انعطاف

2021); (Sasanian, & et al, 2019) ; (Ghasemzadeh, & et al, 2019); (Chang & Lin, 2017); 

(Heydari Fard & et al,  2016); (Mihm & et al, 2010); (Castiglione, 2008)   نیز مورد تأکید

 بوده است.

گر، معماری مدرسه بود که بر اساس تحلیل رج به عنوان شرایط مداخلهاز دیگر کدهای مستخ

مؤلفه است که شامل  0گر تأثیرگذار بر مدرسه زندگی دارای صورت گرفته، این شرایط مداخله

های بصری فضاهای آموزشی، فضاهای پرورشی، فضای باز، فضاهای پشتیبانی و خدماتی و جلوه

ای از عوامل آموزشی، فیزیکی، ت تک علتی نیست بلکه مجموعهشادابی در مدارس به صورهستند. 

ی زیبا و جذاب و محیط فیزیکی آن برای اجتماعی، فرهنگی و سازمانی در آن تأثیر دارند. مدرسه

ای برخوردار است، بر احساسات و چگونگی ارتباط با دیگران تأثیر دارد و زمینه افراد از اهمیت ویژه

 (.Shafizadeh & Akbari, 2013)کند فایی استعدادها تسهیل میرا برای یادگیری و شکو

شناسان نیز توجه خود را به سمت اهمیت طبیعت و چینش فضا برای یادگیری و درک دانش جامعه

ی مذکور به طور کامل به زندگی قواعد دو جنبه  خالق به عنوان مدرسه اند. در مدرسهسوق داده

کند زهای یک برنامه آموزش ملی و حتی فراتر از آن را نیز برآورده میآید و این امر نیااجرا درمی

(Hosseini & Bararpur, 2016.)  کدها و موارد مطرح در مقوله معماری مدرسه در مطالعات
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(Khalilikhah & et al, 2021); (Hughes & Morrison, 2020); (Shams Dolatabadi, 2018); 

(Hosseini & Bararpur, 2016); (Barqi Zanjani, 2015); (Mokhtari, 2014); (Shafizadeh & 

Akbari, 2013); (Faryad, 2011); (Jack, 2010); (Dyment, 2005); (Bowker & Tearle, 2004); 

 های مذکور همسو و هماهنگ است.نیز مورد تأکید بوده و با نتایج حاصل از پژوهش 

 1ن پیامد و دستاورد در مدرسه زندگی متشکل از یادگیری اثربخش به عنوا -در نهایت، یاددهی

گیری از فاوا و ورزی، بهرهی یاددهی یادگیری مبتنی بر عملکرد، مشارکتی، غیر رسمی، دستمؤلفه

های خود قرار آموز را در محور فعالیتباشد. الگوهای آموزشی که دانشای مییادگیری چند رسانه

دد تحقق آموزش و یادگیری اثربخش و پایدار هستند که از دهند و نیز تکنولوژی آموزشی در صمی

بحث درباره مدرسه زندگی، نگاهی (. Shahalizadeh, 2014) باشدهای آموزشی میاهداف مهم نظام

بر مدیریت  تأکید فزاینده و (Mahrozadeh & Abbasi, 2011) یادگیری است -نو به فرآیند یاددهی

 Torani & et)باشد های مؤسسات آموزشی میی مرکزی فعالیتهیاددهی و یادگیری به عنوان هست

al, 2013). به اعتقاد(Hosseini & Bararpur, 2016)   از آن جایی که در مدرسه زندگی موضوع

ها گرایش زیادی به یادگیری دارند و گیرد آنآموزان نشئت میاصلی یادگیری از زندگی خود دانش

خواهیم یادگیری را به یادگیری خودشان باشند. هنگامی که میمشتاق هستند که مسئول و مالک 

زندگی پیوند بزنیم، قصد داریم چند بعدی بودن، به هم پیوستگی الگوها و روند آن را نشان دهیم. 

های اساسی یادگیری هستند لذا محور اصلی آموزش در مدرسه خالق، استفاده از این مفاهیم پایه

آموزان به کار گرفته منابعی است که برای برانگیختن شور و ذوق دانشتجارب واقعی دنیا و کیفیت 

 (. Hosseini & Bararpur, 2016)شود می

پژوهش در نتایج مطالعات انجام  مقوالت جامعدر پایان قابل ذکر است که کدهای مرتبط با 

هشگران اند و پژوبه طور مستقیم و غیرمستقیم عنوان شده 3333- 3333 در بازه زمانیشده 

اند که به ها به عنوان عوامل مؤثر بر تحقق مدرسه زندگی تأکید نمودهمختلفی بر لزوم توجه به آن

نتایج پژوهش حاضر و الگوی هایی از مطالعات همسو و همخوان در این رابطه اشاره شد. لذا نمونه

ایجاد بستر مناسب تواند نقشه راه مناسب و کمک شایانی در راستای ارائه شده در این پژوهش می

با عنایت به  های مثبت و اثربخشعملیاتی نمودن مقولهبرای استقرار اثربخش مدرسه زندگی باشد. 

منابع انسانی، ساختار، فرهنگ،  صالحیتنشانگرهای حاصل از پژوهش و توسط عواملی همچون 

اجرای فرآیند تحقق تری برای آموزان، زمینه قویفضای مناسب و همچنین ارج نهادن به آوای دانش

طبق الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر، صالحیت و عملکرد  مدرسه زندگی فراهم خواهد نمود.

تواند زمینه ایجاد مدارس بانشاط و مدارس عناصر انسانی مؤثر در مدرسه مانند مدیر و معلم می
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 ه زندگیمدرس شده طراحی تحلیلی مدل به توجه بابر این اساس و زندگی را فراهم آورد 

در ساز و کارهای آموزش و شود ضمن این که پیشنهاد می گرنددتئوری، پارادایم اساس بر

ترین ترین و برجستهپرورش شرایط الزم برای جذب و به کارگیری متعهدترین، توانمندترین، نخبه

و  ارتقای کیفینیروها برای مدیریت و معلمی واحدهای آموزشی فراهم شود بلکه از طریق 

متناسب با نیاز مدارس زندگی به  های ضمن خدمتآموزش زماندهی شکلی و محتواییسا

اهتمام انسانی اقدام شود.  منابع ایحرفه و تخصصی عمومی، هایشایستگی ارتقای و توانمندسازی

به تغییرات ساختاری مدارس در راستای ایجاد ساختار پویا، ارگانیک و منعطف و همچنین بازبینی 

های آموزشی پیشنهاد دیگر نویسندگان این ضاهای آموزشی هماهنگ با نیازها و ضرورتدر طراحی ف

پویا و مرتبط با محیط واقعی  پژوهش است. در این راستا با عنایت به این که مدرسه زندگی، نهادی

ای، با نهادهای شود مدارس در راستای تحقق چنین مدرسهآید پیشنهاد میزندگی به شمار می

علمی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی، صنعتی و ... پیرامون خود روابط و همکاری  اجتماعی،

شود آموزان استفاده کند. پیشنهاد میمتقابل برقرار کرده و از این مراکز برای آموزش و پرورش دانش

 به دادن اهمیتآموزان، در ساز و کارهای آموزش و پرورش شرایط الزم برای شکستن سکوت دانش

دهی فراگیران مشارکتی سازنده و فرصت مداخلهو ایجاد  هاآن توانایی و سن به توجه ظراتشان بان

 انداز مدرسه زندگیباید چشم فراهم شود. در کنار موارد مذکور، مؤثر بر زندگیشاندر امور مختلف 

جایگاه و  های کالن،ریزیدر ساختار دستگاه تعلیم و تربیت به رسمیت شناخته شود و در برنامه

ریزان و کارشناسان ستادی و صفی آموزش و شود مسئوالن، برنامهشأن خود را بازیابد. لذا توصیه می

های خود در راستای استقرار مدرسه زندگی با عنایت به ریزیپرورش این امر را دریابند و در برنامه

تخراج مدل، برای دوره ابتدایی های این مطالعه به لوازم آن پایبند باشند. در پژوهش حاضر اسیافته

سازد لذا تکرار پژوهش و پرداختن به بحثی پذیری را با محدودیت مواجه میباشد؛ این امر تعمیممی

مشابه در متوسطه اول و دوم و ارائه مدلی جامع در این زمینه از جمله پیشنهاداتی است که در سایه 

 تالش پژوهشگران آتی محقق خواهد شد.

 حامی مالی

 های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.زینهه

 تعارض منافع

 باشد.مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع می
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