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Abstract  Article Info 

Introduction: Teaching models are conceptual frameworks rooted in philosophical and 

psychological foundations and are designed to facilitate the learning-teaching process. 

These are experimental strategies that help teachers to do their tasks in planning, 

implementation, and evaluation stages of teaching, and are therefore the most important 

tool for advancing educational goals of educational systems. The purpose of this study 

was to design a teaching model based on the meaning of life. 

Methods: The present study is a qualitative research using grounded theory strategy. In 

the first stage, document analysis method was used to collect and extract the meaning 

of life. Based on this, all written sources, including books, dissertations, and 

authoritative scientific articles, which have been published in print and electronically 

until 1398 regarding the concepts of the meaning of life in in logo therapywere 

identified as research area. The theoretical sampling method was used. In the second 

stage, based on the components obtained through open, central and selective coding, 

the teaching model was designed based on the meaning of life and its validity by 30 

experts in the field of educational sciences and psychology. It was investigated through 

an electronic interview using a structured questionnaire. 

Results: The findings showed that the concepts of meaning of life can be used to design 

a teaching model. The design of the teaching model based on the meaning of life was 

also approved by experts. 

Conclusion: The teaching model was designed based on the meaning of life in terms 

of expressing concepts, techniques, strategies and teaching methods. 
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 ده کی چ

  یادگیری   -یاددهیتسهیل فرایند    در جهت  ریشه دارند و   شناختیفلسفی و رواندر مبانی    های مفهومی هستند که ارچوبهچ  ،تدریس  الگوهای  : مقدمه

بدانند،  ریزی، اجرای و ارزیابی تدریس وظایف خود را  د تا در مراحل برنامه ننککمک می   انهای تجربی هستند که به معلمراهبرد   ها آنشوند.  طراحی می

الگوی تدریس مبتنی بر شوند. هدف این پژوهش طراحی  های تربیتی محسوب میبرد اهداف تربیتی نظامترین ابزار برای پیشمهم بر این اساس  

 معنای زندگی است.

ی اول جهت گردآوری و استخراج مفاهیم مربوط به  ای است. در مرحلهی زمینه از راهبرد نظریهپژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با استفاده  ها: روش

های معتبر علمی، که به صورت  ها و مقالهنامهپایانها،  ی منابع مکتوب شامل کتابمعنای زندگی، از روش تحلیل متنی استفاده شد. بر این اساس کلیه

ی پژوهش تعیین گردید. در خصوص مفاهیم معنای زندگی در رویکرد معنادرمانی، انتشار یافته بود، به عنوان حوزه   1398چاپی و الکترونیکی تا سال  

های باز، محوری و گزینشی به هایی که از طریق کدگذاریمولفهی دوم، بر اساس گیری نظری استفاده شد. در مرحلهگیری از روش نمونهبرای نمونه

شناسی از طریق  نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی و روان  30دست آمد، الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی طراحی شد و روایی آن توسط  

 ت. مصاحبه الکترونیکی و با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته، مورد بررسی قرار گرف 

توان از مفاهیم معنای زندگی برای طراحی الگوی تدریس استفاده کرد. همچنین الگوی تدریس طراحی شده مبتنی ها نشان داد که مییافته : هایافته

 بر معنای زندگی، مورد تائید متخصصان قرار گرفت.

 ها، راهبردها و روش تدریس، طراحی شد.مفاهیم، تکنیکهای بیان  الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی در زمینه  : یریگجه ینت

 ، معناجویی، از خودفراروندگی، معنادرمانی الگوی تدریس، معنای زندگی : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
های تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در هر جامعه  اهداف نظام

پایه آرمانبر  ارزشی  جهانها،  مبانی  ها،  بر  همچنین  و  بینی 
شود. این مهم جامعه تعریف میفلسفی و تربیتی مخصوص به آن  

طبق سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی  
شناسی ایران، بر اساس مبانی اساسی تربیت، یعنی مبانی هستی

(ontologyانسان ،)( شناسیanthropology معرفت ،)  شناسی
(epistemologyارزش  ،) ( دینaxiologyشناسی  و  شناسی  ( 
(religious studiesبه ساحت توجه  و  آن  گانههای شش(  ی 

 آوری، اعتقادی، عبادی و اخالقی،های علمی و فنساحتشامل 

ای، هنری و   زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه
-یابی دانشو هدف غایی آن دست  گیردشناسی صورت میزیبایی

  ر این میاند  .[1]شود  آموزان به مراتبی از حیات طیبه تعیین می
دست به جهت  ارتباط   هدف ا  این  یابی  در  که  معلمان  تربیتی، 

ی جامع ا و برنامه  طرحآموزان قرار دارند، نیازمند  مستقیم با دانش
سندی است  به عنوان  برنامه درس ملی  و مناسب هستند. هر چند  

ریزی درسی  ارچوب نظام برنامهه چ  که نقشه کالن برنامه درسی و 
پرورش نظام جمهوری   و   تحقق اهداف آموزش  منظور به    کشور را

، با این حال استفاده و  [2]  نماید تبیین می  اسالمی ایران تعیین و 
-( متنوع میteaching modelبکارگیری از الگوهای تدریس )

 واند بسیار راهگشا باشد.  ت
یاددهی فرایند  مطالعه  دیگر  طرف  مسایل   -از  از  یادگیری 

شناسی است که به بررسی چگونگی  وانتربیتی و ری علومعمده
رفع   و  آن  تسهیل  برای  تدابیری  از  استفاده  یادگیری،  فرایند 

-مشکالت یادگیری و آموزش و همچنین بررسی الگوها و روش
. اما از  [3]پردازد  های تدریس برای ارائه بهتر محتوای درسی می

مهم نگرانیجمله  محتوای ترین  انتقال  چگونگی  معلمان،  های 
-بنابراین برای دست  ، است.آموزندمی  آموزاندانش  چهآنو  ی  درس

معلمان  ی  روزانه  های فعالیتطراحی بخشی از  یابی به این هدف،  
به شکلی که محسوب می تجارب  شود،  و    دائماً  را  دانش خود  و 

و  آموزش  فرایند  دانش  همچنین  و  را،  آموزان  یادگیری  طراحی 
بر    [4]کنند  می  طراحیباز قوانین حاکم  بکارگیری  و  آشنایی  که 

 توانند در این زمینه به معلمان کمک کند.  الگوهای تدریس می
کلی از  شده  ساده  بازنمایی  تدریس  الگوهای  ترین بنابراین، 

فعالیت جهتسطح  با  پرورشی  و  آموزشی  و    های  فلسفی  گیری 
هبردها،  شناختی است که فرایند ایجاد، انتخاب و استفاده از راروان
مهارتروش و  فنون  فعالیتها،  و  یاددهنده  آموزش  های های 

های آموزشی  که به رفع پیچیدگی  [5]کنند  یادگیری را تسهیل می
و تربیتی، و روشن کردن تعامالت پیچیده بین عوامل مختلفی از  
سطح کالن )نظام اجتماعی، نظام آموزشی کشوری تا مدرسه( تا 

خرد مدرسهسطح  )کارکنان  و    تر  معلم  رابطه  و  مدرسه  نظام  و 
میدانش  تصمیم  پردازند.آموز(،  فرایند  بر  گیری، همچنین 

سازماندهی امور تدریس، افزایش اعتماد به نفس معلمان، کاهش  

تردیدهای معلمان و فراهم آوردن شرایطی برای رفع مشکالت و  
  یک   انتخابهر چند  .  [7و  6]آموزان اثرگذار هستند  یادگیری دانش

تربیتی    و  تعلیم  یفلسفه  از  معلم  تدریس به نگرش و آگاهی   یالگو
بکارگیری یک الگوی خاص عالوه بر    ، اما[ 8]وی وابسته است  

 های خود دستکند تا به برخی از هدف این که به معلم کمک می 
از این جهت    .[9]دارد  ها بازمییابد، او را از رسیدن به سایر هدف

با الگوهای تدریس مختلف آشنایی به معلمان توصیه شده است که  
داشته باشند، تا بنابر ضرورت، شرایط و مسئله موجود، از الگوی  

 .[5]تدریس مناسب استفاده نمایند 
ها و تشابهات بین  از گذشته تاکنون برای درک بهتر تفاوت

آن از  استفاده  در  تسهیل  و  تدریس  طبقهالگوهای  های بندها، 
است.   گرفته  صورت  ویژگی مختلفی  و  اهمیت  این  از  های 

میبندیطبقه  جهتها  نظری،  مبانی  بودن  دارا  به  گیری توان 
هنگام   معلم  رفتار  نحوه  یادگیری،  چگونگی  یادگیری،  محتوای 

بندی  . در یک طبقه[9]تدریس و ساختار کالس درس اشاره کرد  
ویل   و  جویس  توسط  است،  [10]که  گرفته  الگوهای    صورت 

م به  توجه  با  به  تدریس،  نسبت  نگاه  نوع  یادگیری،  حورهای 
آموزش آنیادگیرنده نوع  تدریس در  ها و چگونگی  الگوهای  ها، 

دسته اصلی  خانواده  آنچهار  میان  از  شدند.  خانوادهبندی  ی ها، 
( فردی  تدریس  پایهpersonalالگوهای  بر  که  نظریه(  های  ی 

نسانی  مازلو، راجرز، پرلز و هانت شکل گرفته است، جایگاه اصالت ا
می او  هوشیاری  در  میرا  تالش  اساس  این  بر  و   تـا  کننددانند 

دهند  چنـان  را  آمـوزش بتواننددانش  که  شـکل    را  خود  آموزان 
  بـه  و  بگیرنـد  عهده  بر   را  خود   آموزشی  مسئولیت  بشناسند،  بهتر

باالتری و   دست   رشد   از   حـد    سطح  زندگی  جستجوی  در  یابند 
  عالوه   فردی  خـانواده الگوهای  دیگـر،  بیـان  بـه .  باشـند  باالتری

  داند،ارزشمند می آموزشـی  لحـاظ   آموز را ازدانش  رشد   که  این   بر
است،   و  تـرمثبـت  تـر،رشـدیافتـه  آموزانِدانش  معتقد 

یادگیری در  و  خودشـکوفاتـر،  بود  خواهند    بـه   توجـه  توانمندتر 
افزایش  آمـوزانمسایل روانی دانـش  تحصیلی  فتپیشر  موجـب 

 .  [5]خواهد شد  هاآن
تالش وجود  نظریهبا  توسط  گرفته  صورت  و  های  پردازان 

پژوهشگران در این خانواده الگوهای تدریس که تاکید و تمرکز را  
-سازی جهت رشد فردی، خودفهمی، استقالل، عزتبر ظرفیت

( خودشکوفایی  و  است،  self-actualisationنفس  داده  قرار   )
با قبول این موارد، مفاهیم ارزشمند   (logo therapyمعنادرمانی )

این رویکرد از جمله رویکردهای مهم  کند.  دیگری را مطرح می
از مکتب وجودگرایی  شناسی محسوب می روان برگرفته  شود که 

(existentialismاست که  و    (  آنجایی  عنوان    فرانکل از  به 
  [ 11] نوس بودأبا فیلسوفان وجودگرا بسیار م ،نظریهبنیانگذار این 

هایدگر به  ها شالوده و اساس رویکرد او را تشکیل دادند. افکار آن
ترین متفکر این مکتب، که توجه به ابعاد جستجوی عنوان برجسته
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ی فکری او بود، نقش پررنگی  ترین دغدغهمعنای زندگی از مهم
-گویی به پرسشپاسخ  در مبانی معنادرمانی داشت. وی به دنبال

هایی در خصوص وجود حقیقی، سقوط و انحاء انسان، مسئولیت 
به عنوان   زبان  و  زمان  به  توجه خاص  مقابل هستی،  در  انسان 

 . [12]های فهم معنای هستی و مفاهیمی از این قبیل بود افق
ب اساس  این  فلسفهبر  بر  تکیه  نظری،    ا  مبانی  وجودگرایی، 

و  پژوهش علمی  زیستهتجربههای  فرانکل  ی  نظریه    [13]ی 
نه نیت نخستین و    معنادرمانی بنا نهاده شد. وی خودشکوفایی را

دانست، بلکه معتقد بود انگیزش اصلی او  نه هدف نهایی بشر می
، به صورتی که  ( استwill to meaningیی )جوامعن  در زندگی،

( خودفراروندگی  از  فرعی،  محصول  -selfخودشکوفایی 

transcendencمی محسوب  یا  (  کسی  به  پیوستن  از  که  شد 
با توجه به این مفاهیم   .[14] گشت  چیزی فراسوی خود حاصل می

های ارزشمند دیگر، خالء الگوی تدریسی مبتنی بر معنای و مولفه
رسد.  زندگی مطابق با رویکرد معنادرمانی امری ضروری به نظر می

عنای زندگی  هایی در خصوص ضرروت توجه به مهر چند پژوهش
و اهمیت استفاده از رویکرد معنادرمانی در ساختار تعلیم و تربیت  

نیکونژاد و  ،  [15]چاری  حسین و  سدپورتوسط پژوهشگرانی نظیر ا
 ، ولیکی و ولیکی[18]، هریش  [ 17] هوپ  ،[16]جعفری  میرشاه

است  [19] گرفته  اساس  صورت  این  بر  این    ان پژوهشگر.  در 
توان بر  که آیا می  هستندپژوهش به دنبال بررسی این سواالت  

الگوی   آیا  و  الگوی تدریسی طراحی کرد؟  زندگی  اساس معنای 
(  validityتدریس طراحی شده مبتنی بر معنای زندگی از روایی )

 مناسبی برخوردار است؟  

 روش پژوهش  
از استفاده  با  کیفی  پژوهشی  پژوهش،  نظریه  این  ی راهبرد 

زندگی  زمینه معنای  بر  مبتنی  تدریس  الگوی  طراحی  برای  ای 
(، روشی  grounded theoryای )ی زمینهاست. راهبرد نظریه

استقرایی و اکتشافی است که در آن پژوهشگران این فرصت را  
های موجود و از پیش تعیین شده، نظریه  دارند تا با تکیه بر نظریه

های واقعی مند و بر اساس دادهامهای جدید را به صورت نظو گزاره
پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. در  [20]تدوین کنند   این   .

متنی  مرحله تحلیل  روش  از  اطالعات  گردآوری  جهت  اول،  ی 
(document analysis  استفاده شد. این روش به منزله روشی )

ها  های کیفی در پژوهشکامل و تکنیکی برای تقویت سایر روش
های پژوهشی خود ست. در این روش، پژوهشگر دادهمورد توجه ا

. به این ترتیب  [21]کند  آوری میرا از بین منابع و اسناد معتبر جمع
های معتبر  ها و مقالهنامهها، پایانی منابع مکتوب شامل کتابکلیه

سال   تا  الکترونیکی  و  چاپی  صورت  به  که  در    1398علمی، 
ی یافته بود، به عنوان حوزهخصوص مفاهیم معنای زندگی، انتشار  
گیری نظری، که مطابق با پژوهش تعیین گردید و از روش نمونه 

نمی نظر،  مورد  مفهوم  در خصوص  اطالعاتی  اشباع  تا  توان  آن 

همچنین در این مرحله    گیری را متوقف کرد، استفاده شد.نمونه
یافته روایی  تعیین  مثلثبرای  روش  از  دادهها  این سازی  به  ها، 

آوری اطالعات به طوری  صورت که از منابع مختلف جهت جمع
را در خصوص    [20]که هر مفهوم حداقل تائید از سه منبع متفاوت  

در  شد.  استفاده  باشند،  داشته  زندگی  معنای  به  مربوط  مفاهیم 
-ها و جمع ی دوم، بر اساس نتایجی که از طریق کدگذاریمرحله

ت آمد، الگوی تدریس در  ها که در مرحله قبل به دسبندی داده
های تدریس، طراحی  ها، راهبردها و روشقالب مفاهیم، تکنیک

شد. الگوی طراحی شده جهت بررسی روایی، از طریق مصاحبه 
اختیار   در  ساختاریافته  پرسشنامه  و  از    30الکترونیکی  نفر 

شناسی، قرار داده شد و پس  متخصصان حوزه علوم تربیتی و روان 
ها، اقدامات اصالحی انجام شد و  یشنهادهای آناز اخذ نظرات و پ

پایایی  افزایش  برای  گردید.  رفع  شده  طراحی  الگوی  نواقص 
(reliability در تمام مراحل انجام پژوهش، مطالعات دقیق و )

بازخوانی و  استخراج  مهم  و  مطالب  گرفت  صورت  مکرر  های 
مثلث روش  از  دادههمچنین  منابع   data source)  هاسازی 

triangulation) استفاده شد   . 

 های پژوهش یافته
برای استخراج مفاهیم معنای اول جهت یافتن منابع    در مرحله

زندگی به بررسی منابع مکتوب فارسی که در این خصوص وجود  
کتاب از  آگاهی  برای  و  منظور  این  به  شد.  پرداخته  ها،  داشت، 

های معتبر یتهای موجود در این زمینه در ساها و مقالهنامهپایان
علمی و تخصصی نظیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری  
علمی   جویشگر  کشور،  نشریات  اطالعات  بانک  ایران،  اسالمی 
فارسی و غیره جستجوها انجام شد و منابع مرتبط با معنای زندگی  

   (.1فهرست شد )جدول 
پس از تهیه فهرست منابع، به بررسی و گزینش منابع پرداخته 

های صورت گرفته برخی  ی اجمالی منابع و بررسیبا مطالعهشد.  
از منابع تکراری که توسط مولفان و یا مترجمان مختلف به چاپ 
و   شیوایی  اعتبار،  اصالت،  اساس  بر  و  شد  شناسایی  بود،  رسیده 
و  کلیدی  واژگان  به  توجه  با  و  تعمدی  صورت  به  منابع  روانی، 

 (.2جدول فهرست مطالب، منابع اصلی انتخاب شد )
در ادامه مفاهیم مرتبط با معنای زندگی در رویکرد معنادرمانی 

ها و  بردای و یادداشت شد. در این مرحله از طریق کدگذاریفیش
طبقه دسته و  مربندی  مفاهیم  موضوعتببندی  با  از    ط  استفاده  با 

-ها و پارگرافجداول مفهومی تلخیص شدند و مطالب و عبارت
ویرایش   به  ادامه  در  شدند.  داده  قرار  جدول  در  مرتبط  های 
وسیله  به  ساختار  فاقد  متون  کردن  و خالصه  تجزیه  اطالعات، 

شناسی پرداخته شد. این کار با مطالعه دقیق منابع  کدگذاری و سنخ 
با موضوع استخراج گردید و تا زمانی که    جمالت و عبارات مرتبط 

این روند تا جایی   ادامه پیدا کرد.  نیامد  به دست  مطلب جدیدی 
 انجام شد که اشباع اطالعاتی صورت گرفت.
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 های مرتبط با معنای زندگی در رویکرد معنادرمانی فهرست کتاب  .1جدول 
 تهران: سنجش و دانش.  .معنادرمانی(. 1396آبادی، آرزو. )خرم اسدیان -
 . تهران: اندیشه عصر .درمانی و معنادرمانیگشتالت (.1397، سعید. )محمدی مهدی و اسفندانی،  -
 .ساری: شلفین. یهای برتر خودشناسی و درک معنا، مفهوم و هدف زندگشیوهدرمانی(: معنادرمانی )معنا(. 1389انصاری، مصطفی. ) -
 . ساری: آویدا.معنای زندگی: انسان، معناجویی و معنادرمانی، نیروی شفابخش نهفته در معنای زندگی (.1393انصاری، مصطفی. ) -
 .دانشگاهینشر تهران: . مبانی درمان وجودی و معنادرمانی :گرایانهشاوره و درمان هستیم(. 1397و قاضی، قاسم. ) آسایش، محمدحسن -
 (. تهران: رسا. 1389محمد گودرزی و سمیره احمدی. ). ترجمه: علیها خوددر اسارت اندیشه(. 2004پاتاکس، الکس. ) -
 . تهران: جهاد دانشگاهی. ها و فنونمعنادرمانی؛ مبانی شیوه  (.1390. )سفریزدی، نیایشو صادقی، الهه  ترخان، مرتضی؛ -
 (. در جستجوی معنا: نیم نگاهی به نظریات دکتر ویکتور فرانکل. تهران: حک. 1396ثنایی، حشمت. ) -
 . نهان تهران: راز. آوریسفری از معنادرمانی به تاب(. 1396رادنیا، مهدیه. ) -
 (. تهران: پیکان.1390. ترجمه: خوشدل، گیتی، )شناسی کمالروان(.  1977شولتس، دوآن. ) -

 تهران: گیوا.  .معنادرمانی: احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان(. 1396جانی، حسن. )و توزندهعراقیان، شیما  -
 .  شناسیعلوم تربیتی و روان  تهران: .های عملی معنادرمانیتکنیک  (.1397)و بدرزاده، فاطمه.  عزیزمحمدی، ساناز؛ میرزمانی، محمود؛ نوری، شیوا  -
 نیا. تهران: فراروان. . ترجمه: مصطفی تبریزی و علی علویفریاد ناشنیده برای معنی(. 1392فرانکل، ویکتور. ) -

 جامی. . ترجمه: امیر الهوتی. تهران: انسان در جستجوی معنا  (.1396فرانکل، ویکتور. ) -
 . ترجمه: اکبر معارفی. تهران: دانشگاه تهران.انسان در جستجوی معنی  (.1396فرانکل، ویکتور. ) -
 . ترجمه: حشمت ثنایی. تهران: حک. انسان در جستجوی معناتلخیصی از کتاب    (.1396فرانکل، ویکتور. ) -
 ای. تهران: تمدن علمی. . ترجمه: کیومرث پارسانسان در جستجوی معنا  (.1397فرانکل، ویکتور. ) -
 . ترجمه: نهضت صالحیان و مهین میالنی. تهران: لیوسا. انسان در جستجوی معنا  (.1397فرانکل، ویکتور. ) -
 . ترجمه: حسینعلی میرشاهی. تهران: پر.انسان در جستجوی معنا: از هولوکاست، با ادای احترام کالسیک به امید  (.1397فرانکل، ویکتور. ) -
 زاده. تهران: پل.(. درون خود را جستجو کنید: خودشناسی و خودباوری. ترجمه: الهام مبارکی و مینو تهمتن 1397ویکتور. )فرانکل،  -
 بهزاد. تهران: لیوسا.  . ترجمه: فرخ سیفپزشک و روح(. 1397فرانکل، ویکتور. ) -

 . ترجمه: مهین میالنی. تهران: لیوسا. معنادرمانیمعنادرمانی: مبانی و کاربردهای (. 1397)فرانکل، ویکتور.  -

 . ترجمه: کیومرث پارسای. تهران: تمدن علمی. میل به معنا: مبانی و کاربردهای معنادرمانی(. 1397)فرانکل، ویکتور.  -
 . تهران: رسا. (1388. ترجمه: ابراهیم یزدی. )خدا در ناخودآگاه(. 1975فرانکل، ویکتور. ) -

 (. تهران: آشیان. 1390. ترجمه: احمد صبوری و عباس شمیم. )غاییانسان در جستجوی معنای(.  2002. )فرانکل، ویکتور -
 (. تهران: پارسه. 1395الدین عباسی. ). ترجمه: شهاب غاییانسان در جستجوی معنای(.  2002فرانکل، ویکتور. ) -
 ترجمه: مینو پرنیانی. تهران: آشیان. .  تجدید خاطرات زندگی نامه خودنوشت  (.1397فرانکل، ویکتور. ) -
 ویکتور فرانکل. ترجمه: مهرداد فیروزبخت. تهران: شناخت. خاطرات  (.1378فرانکل، ویکتور. ) -
 . موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان. تهران: درمانی به شیوه گروهیمعنا(. 1396آ. )کشاورزی، مریم.، و اوجانی، پانته -
 . تهران: ساواالن. انسان در جستجوی معنا (.1392گنجی، مهدی. ) -

 (. تهران: اقبال. 1395. ترجمه: محمد وصایتی و مهدی گودرزی. )منشور معنا: راهنمای اصول بنیادی معنادرمانی ویکتور فرانکل(. 2011مارشال، ماریا. ) -
 (. تهران: رشد.  1396. ترجمه: رحیم رابط. )کلمنشور معنا: راهنمای اصول بنیادی معنادرمانی ویکتور فران(. 2011مارشال، ماریا. ) -
 . تهران: دانژه. ویکتور فرانکل(. 1390محمدپور، احمدرضا. ) -
 . قم: موعود اسالم. شناسی معناگرا روان(.  1391محمدنژاد، اکبر. ) -

 فهرست منابع انتخاب شده مرتبط با معنای زندگی در رویکرد معنادرمانی  .2جدول 
 .تهران: نشر دانشگاهی. مبانی درمان وجودی و معنادرمانی :گرایانهشاوره و درمان هستیم(. 1397و قاضی، قاسم. ) محمدحسن( آسایش، 1

 تهران: سنجش و دانش.  .معنادرمانی(. 1396آبادی، آرزو. )خرم ( اسدیان2
 . تهران: اندیشه عصر .درمانی و معنادرمانیگشتالت (.1397، سعید. )محمدی و مهدی اسفندانی، ( 3
 .ساری: شلفین. یهای برتر خودشناسی و درک معنا، مفهوم و هدف زندگشیوهدرمانی(: معنادرمانی )معنا(. 1389( انصاری، مصطفی. )4
 . ساری: آویدا.معنای زندگی: انسان، معناجویی و معنادرمانی، نیروی شفابخش نهفته در معنای زندگی (.1393( انصاری، مصطفی. )5
 . تهران: جهاد دانشگاهی. ها و فنونمعنادرمانی؛ مبانی شیوه  (.1390. )و سفریزدی، نیایش ( ترخان، مرتضی؛ صادقی، الهه6
 . نهان تهران: راز. آوریسفری از معنادرمانی به تاب(. 1396( رادنیا، مهدیه. )7
 تهران: گیوا.  .معنادرمانی: احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان(. 1396جانی، حسن. )و توزنده( عراقیان، شیما 8
 .  شناسیعلوم تربیتی و روان تهران:  .های عملی معنادرمانیتکنیک (.1397و بدرزاده، فاطمه. ) ( عزیزمحمدی، ساناز؛ میرزمانی، محمود؛ نوری، شیوا 9

 نیا. تهران: فراروان.. ترجمه: مصطفی تبریزی و علی علویفریاد ناشنیده برای معنی(. 1392( فرانکل، ویکتور. )10

 نهضت صالحیان و مهین میالنی. تهران: لیوسا. . ترجمه: انسان در جستجوی معنا (.1397( فرانکل، ویکتور. )11
 بهزاد. تهران: لیوسا.  . ترجمه: فرخ سیفپزشک و روح(. 1397( فرانکل، ویکتور. )12

 . ترجمه: مهین میالنی. تهران: لیوسا. معنادرمانی: مبانی و کاربردهای معنادرمانی(. 1397)( فرانکل، ویکتور. 13
 . ترجمه: ابراهیم یزدی. تهران: رسا. ر ناخودآگاهخدا د (. 1388( فرانکل، ویکتور. )14

 . موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان. تهران: درمانی به شیوه گروهیمعنا(. 1396آ. )( کشاورزی، مریم.، و اوجانی، پانته15
 . ترجمه: رحیم رابط. تهران: رشد.  منشور معنا: راهنمای اصول بنیادی معنادرمانی ویکتور فرانکل (. 1396( مارشال، ماریا. )16
 . تهران: دانژه. ویکتور فرانکل(. 1390( محمدپور، احمد رضا. )17
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معنای  منابع از  مفهوم کد 211 باز، در کدگذاری با  مرتبط 
معنادرمانی   رویکرد  در  مفاهیم دست بهزندگی  سپس   با آمد، 

 یکدیگر با معنایی لحاظ از که مفاهیمی و شد مقایسه یکدیگر

 صورت به کردند،می داللت واحدی موضوع بر و تناسب داشتند

 شد. برای گرفته در نظر  هاآن برای نامی و  درآمدند مقوله یک

 و واضح نامی دارای مدنظر مقوله  چنانچه مقوالت نامگذاری
 شد استفاده نام آن  از بود، نظری منابع در مفهومی شناخت شده

 به نتایج جلوگیری مطالعه زمان در افراد متفاوت استنباط از تا

 قرار هم کنار در بودند مرتبط هم با که مفاهیمی آید. سپس عمل

 محوری کدگذاری دادند. در را جدیدی تشکیل مجموعه و گرفتند

 کاهش مفاهیم  روند تعداد این آمدند. با دست به دوم  سطح مفاهیم

 یعنی تحقیق اصلی مقوله مرحله، آخرین کرد. در پیدا چشمگیری

  21شد که در غالب  شناسایی انتخابی  کدگذاری در  تدوین اهداف
(. 3مولفه مشخص گردید )جدول 

 جایگزین مرتبط با معنای زندگی دسته و مفاهیم کدمفاهیم هم .3جدول
 مفاهیم جایگزین کد مفاهیم هم دسته کد 

RR1 R30, R29, R27, R26, R25, R31, R33, R34 امید در زندگی  امیدواری 

RR2 R199 اصالح نگرش  اصالح نگرش 

RR3 

R68, R124, R166 قصد متناقض 

 قصد متناقض 
R101, R167, R140, 102  توجه مفرط 

R174 ,R165 اضطراب انتظاری 

R10, R157 طبعی معنایابی در شوخ 

RR4 R210 زدایی بازتاب زدایی بازتاب 

RR5 R211 گفتگوی سقراطی  گفتگوی سقراطی 

RR6 R42, R38, R14, R13, R11, R81, R80, R79  از خود فراروندگی  ازخودفراروندگی 

RR7 R206, R176 استفاده از ادبیات و داستان  استفاده از ادبیات و داستان 

RR8 
R64, R77, R126, R127, معنای غایی 

 معنای غایی 
R3  ارتباط با خداوند 

RR9 
R187, R160, R88, R5, R4, R205 بعد روحانی انسان 

 ناخودآگاه معنوی
R169, R168, R170, R161, R89, R171 ناخودآگاه معنوی 

RR10 R135, R196  کشف نیروی معنا کشف نیروی معنا 

RR11 
R11, R12, R13, R14, R36, R46, R66, R67, R84, R90, 

R91, R95, R97 

 گیریتصمیم
 گریانتخاب

 
 گری انتخاب

RR12 R74, R53, R52, R37, R35, R121, R112, 111  منحصر به فرد بودن  یگانگی 

RR13 R17, R28, R45, R69,  آزادی اراده  آزادی اراده 

RR14 

R17, R20, R23,R37, R58, R116, R119, R197 های نگرشی ارزش 

 معنایابی در رنج  ,R17, R21, R22, R47, R61, R62, R96, R117 ارزش های نگرشی 

R193, R164, 221  معنایابی در مرگ 

RR15 

R119, R58, 101, R116, های تجربیارزش 

 معنایابی در عشق ,R60, R59, R8, R7, R6 های تجربی ارزش 

R9  معنایابی در طبیعت 

RR16 
R18, R49, R85, R110, R116, R145, R208 های خالق ارزش 

 های خالق ارزش 
R2 معنایابی در کار کردن 

RR17 R98, R178, R179, R180 تکنیک مخرج مشترک  تکنیک مخرج مشترک 

RR18 R39, R56, R55, R65, R71, R93, R97, R113 مسئولیت  پذیریمسئولیت 

RR19 R50, R75, R76, R108, R159, R207  پویایی اندیشه پویایی اندیشه 

RR20 R51, R78, R85, R100, R114, R123, R129, خالء وجودی خالء وجودی 

RR21 
R32, R40, R41, R43, R44R82, R83, R102, R103, R104, 

R106, R107,R 2017,R220 

 معناجویی
 جستجوی معنا بودندر 

 معنایابی
 معنای زندگی 

روش و  راهبردها  نهایت،  جهت در  پیشنهادی  تدریس  های 
استفاده در الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی تعیین گردید و  

-نفر از متخصصان حوزه روان  30مولفه در اختیار    21به همراه  
ها به اتفاق نظر  ی مولفه. همهده شدناسی و علوم تربیتی قرار داش

مولفه به عنوان  بر  کارشناسان  مبتنی  تدریس  الگوی  اصلی  های 

مورد  در  اصالحی  نظرات  گرفت.  قرار  تایید  مورد  زندگی  معنای 
ها توسط متخصصان ارائه  بندی آنها، ادغام و دسته تقلیل مولفه

یس با  ها الگوی تدرشد که در نهایت با در نظر گرفتن نظرات آن
های تاثیرگذار مولفه تکنیک  6(، 1مولفه مفاهیم اصلی )شکل  10
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( به  3روش تدریس پیشنهادی )شکل    9راهبرد و    4(،  2)شکل  
 عنوان اجزای الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی تعیین شد.  

 مفاهیم اصلی  
های اساسی این الگوی تدریس هستند که این مفاهیم فرض

نظر   با در  دانشگرفتن آنمعلم  و  با کالس درس  آموزان در  ها 
های به وجود آمده در  تعامل است و بر اساس این مفاهیم با چالش

 کند.    کالس درس برخورد می
در    معناجویی:  وجود  زندگیهمواره  در  دارد،  معنایی    حتی 

دردناکبد و  اینترین  و  بنای  ترین شرایط،       و معنادرمانی سنگ 
انسان برای  ای است که به  ایده  ،امعن  .استآن    فرضترین  اساسی

  و  بخشدخوبی برای زندگی می   یلدلدهد،  زندگی کردن امید می
  توان. معنا به انسان این [11] دهدمی را به او نشان جهت زندگی

های  ی محدودیتهمه  در عرصه زندگی، با  با آزادی  دهد تارا می
خوبی  انتخابموجود،   باشد.های  اچنی  داشته  با  معنایی   مید ن 

  مندیکه باعث ارزش، رسیدن به یک هدف در زندگی همراه است 
 .  [22] شود میزندگی 

د و  نند از خود فراتر برو ن توامی  هاانسان  از خودفراروندگی:

. همچنین انگیزش  ندنهای خود را در آن جستجو کاهداف و ارزش 
رای  اصلی انسان در زندگی، جستجوی معنا نه برای خودش، بلکه ب

انسان  و  است  خویشتن  کردن  فراموش  مستلزم  این  و  معناست 
.  [14]کامل بودن، یعنی پیوستن به کسی یا چیزی فراسوی خود  

های درونی، گاه بطور عمده نگران هیچ یک از وضعیتانسان هیچ
نظیر تعادل درونی نیست، بلکه بیشتر نگران آن چیزی یا کسی  

دارد. خواه این چیز یک انگیزه و  است که در جهان خارج وجود  
   . [13]باشد   محرک برای خدمت یا فردی برای دوست داشتن

انتخاب آزادی انسان  گری: انتخاب در  و  دارد   محدودی 

شرایط،   با برخورد در است تا آزاد اما نیست، آزاد عوامل، و شرایط
چه  که  کند  می انتخاب  انسان  دهد.  نشان  تسلیم واکنشی  تواند 

وجودی، به انتخاب    هایتصمیم  یا آزادانه انتخاب کند.  شرایط شود
بی  انسان و  معناداری  داربین  اشاره  زندگی  لحظه  د.نمعنایی   هر 

ها  تنها یکی از آن  دتوانمی   انسان  که  دارای هزاران فرصت است 
 . [23] درا انتخاب کن

از    اییرشته   ندگیزو    خاص  جهان  در این  ر انسانه  یگانگی: 
از یگانگی    ه،هنگامی که در لحظ  انسان  .استشرایط تکرار نشدنی  

هایی باید حوزهانسان    .شودمی  نمایان، معنا  شودآگاه    خود،  شخصی
ی  کوچک  مقیاسدر    ر چنده ، فرد استدر آن منحصربهکه    د را بیاب
اعتماد به   ،مندیارزشاحساس  به    ،شخص  یگانگیتوجه به    .باشند
شود.  میناپذیر بودن زندگی منتهی تکرار  و  یفردمنحصربه  نفس، 
انسان  این   به  تا هر  کمک میمسئله  راکند    نظیربی   کس، خود 

   . [11]بداند 
اراده:  جمله    آزادی  در  هایتواناییاز  خود  انسان    و  تعالی 

به او    است، زیرا تالش برای معنای باالتر یا وظیفه، آزادی اراده  
  اعمال   های خوددر انتخابرا    اراده خود  تا  دهدمی  را  امکاناین  
اما همزمان توسط نیروهای دیگری مانند    . انسان آزاد است،کند

اجتماعی، شرایط سیاسی وضعیت جسمانی و  غیره    و   ، خانوادگی 
است.    محدود ارادهشده  انسان،  آزادی  فانی  البته  موجود  ی یک 
بلکه  [24]است   نیست،  موجود  شرایط  از  رهایی  انسان،  آزادی   .

آزادی در انتخاب نگرش نسبت به شرایطی است که با آن مواجه  
 . [23]شده است 

کند آزادی انسان با مسئولیت معنا پیدا می  پذیری: مسئولیت 
دهد. انسان آزاد است  و این مسئولیت است که به آزادی رنگ می 

تخاب کند، این مسئله نه تنها در تا برای خود تصمیم بگیرد و ان
شرایط قابل تغییر، بلکه در مواردی که شرایط غیرقابل تغییر است  

یک پاسخ معنادار برای تنها   در زندگیبرای انسان نیز وجود دارد.  
د. این  کنپیدا    باید آن راکه    وجود دارد،  فردهر موقعیت منحصربه

می سرچشمه  انسان  آزادی  از  امسئولیت  که  با  گیرد  آزادی  گر 
   .[11]انجامد مسئولیت همراه نباشد، به خودکامگی و تباهی می

( وجودی  ناکامی  (: existential vacuumخالء  های از 
معناخواهانه میمزمن  سرکوب  که  میای  ایجاد  این  شوند،  شود. 

بی از  با حسی  بی وضعیت  و  احساس  معنایی  با  هدفی، همچنین 
بی افسردگی،  بیپوچی،  است  انگیزگی،  حوصلگی و مالل همراه 

[25]. 
مرگ:  در  با  مرگ  انسان  معنایابی    و   مرگ  ییهمنوا  آگاه 

  رها   مرگ  از   هراس   و   اتیح  ی مشقت بارهای دوگانگ  بند   از   ، یزندگ
تمامشودمی چه  هر  تلخی  با  انسان،  وجود  فناپذیری  در  دو  .  تر، 

مرگ   از  باید  پس  است.  نهفته  یگانگی،  و  مسئولیت  هم  عامل 
چیزی به وجود آورد که به زندگی انسان معنا دهد نه چیزی که  

-معنا نمیمرگ چهره زندگی را بیمعنایش را از آن بگیرد. نه تنها  
سازد و مسئولیت کند، بلکه موقتی بودن زندگی، آن را پرمعنا می

 . [26]کند آدمی را یادآوری می
زندگی انسان بدون رنج کامل نخواهد شد    رنج: معنایابی در  

هایش،  و بخشی جداناپذیر از زندگی است. انسان با پذیرش رنج
یابد که حتی در دشوارترین شرایط، معنای عمیقی به  فرصتی می

رنج در صورتی معنادار است که موجب   زندگی خود ببخشد. البته
شود.  مثبت  جهت  در  انسان  درمی  تغییر  انسان  که  یاوقتی  بد 

ایی  سرنوشت او رنج بردن است، باید رنجش را به عنوان وظیفه 
رنج   بپذیرد که در  را  این حقیقت  و  قبول کند  یگانه  و  استثنایی 

هایش برهاند  تواند او را از رنجبردن نیز تنهاست و هیچکس نمی
با   دارد که  را  این فرصت  تنها  بلکه  رنج بکشد.  او  به جای  یا  و 

.[27]نه مواجه شود  ها چگومشکالت و رنج
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 بیان مفاهیم الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی  .1شکل 

 

ی نوع شغل فرد مهم نیست، بلکه طریقه   معنایابی در کار: 
دارد.   اهمیت  آن  آن  انجام  محتوای  کار،  مهم  جنبه  عبارتی  به 

بخشد. به  معنا مینیست، بلکه شیوه انجام آن است که به زندگی 
این صورت، مسئله مهم، خود شغل نیست، بلکه چیزی است که  

فرد بر شغل  هایی منحصربهدر قالب شخصیت خویش چون انسان
و برای پیشرفت، خدمت به خانواده، جامعه و یا انسانیت    افزایدمی

 .[28]گیرد صورت می
 های اثرگذار  تکنیک 

این الگوی تدریس  های مشخص شده در  معلمان با تکنیک
آموزان را به سوی زندگی معنادار هدایت کنند و از توانند دانشمی
 هایی در جستجوی معنا بسازند.ها انسانآن

( سقراطی  تکنیک    (: Socratic dialogueگفتگوی  این 
  ،دزنها را کنار مینقاب   شود.سبب کشف حقایق مربوط به خود می 

چه معتبر  آنسرعت با  به  را  ، فرد کندرا دور می  نادرستاحساسات  
. کندمی متوقف    عت سرپوچی را به  د و  کنمی مواجه    ،و واقعی است 

را   انسان  روح  سقراطی  سبب  کندمی  مجهزگفتگوی  اصالح   و 
و   افرادشودمی فراروندگی  خود  از  نگرش  قادر می   .  با  را  تا  سازد 

باشند  خودآگاهنا داشته  تماس  از  خود  از   خود  واقعیبررسی    و  و 
بالقوه خودنیرو را هدایت    خودات  ؛ ترجیح، آگاهی پیدا کنند های 
   . [23و  24] گرایش داشته باشندعمیق نسبت به معنای و  کنند

مشترک   مخرج   common denominators)تکنیک 

technique) :  دانش درزمانی  و  هایقضاوت  آموزان    ارزشی 
 رو هستند،خود در خصوص مسایلی که با آن روبه  گیریتصمیم

توان برای  از این روش می  شوند کهدچار تردید و سردرگمی می
تصمیم درست  طریق این ازتا رفع تضادهای ارزشی استفاده کرد 

  ها را آنبایدها و نبایدها،    یبه جای پذیرش کورکورانه را بگیرند و  
کار  کنننقض   این  با  ارزیابی  می  آموزان دانشد.  را  خود    و توانند 

یی هابسیاری از موقعیت  .پرتوهایی از معنا را در لحظه درک کنند

را از  هاآنآل نیستد، اما نباید  ایدهشوند، که افراد با آن مواجه  می
  .[11]نهی کرد ی در دسترس، انتخاب بهترین گزینه 

ی و  برای کسب معنا  (: the meaning triangleمثلث معنا )
های نگرشی  جستجوی معنا در زندگی سه شیوه کشف معنا ارزش

(attitudinal values( تجربی   ،)experimental  خالق و   )
(creativeارزش دارد.  وجود  انسان  (  موضع  به  نگرشی،  های 

نسبت به سرنوشت، شرایط خارج از کنترل و غیرقابل تغییر اشاره 
، هنگامی که با رویدادهای توانایی برخورد شجاعانه با رنج را دارد و

های تجربی،  . ارزش[13]دهد  غیرقابل تغییر روبروست، نشان می 
کند. این چیزهایی هستند که انسان از زندگی دریافت و تجربه می 

اندیشیدن   ی وسیعی از زندگی از قبیلهای ارزشمند گسترهتجربه 
ق  و با عش  های طبیعت، فرهنگشگفتی   ها وگیری از زیباییو بهره

های خالق،  ارزش  .[28]  شوندورزیدن به شخص دیگر ایجاد می 
تحقق معنا، در عمل خلق کردن و روشی برای بخشیدن یا ایجاد 
چیزی به جهان با تکیه بر استعدادهای فرد و چیزی که از قبل  

های نو آفریننده ادارک ها با فعالیتوجود نداشته است. این ارزش
کارکردن در یک شوند و معموالً بر انجام نوعی کار اشاره دارد.  می

شغل مناسب، ساختن یک خانه، نوشتن یک کتاب، نقاشی کردن  
و یا نواختن موسیقی که فرد فعاالنه و با اشتیاق در آن مشارکت 

 . [24]ها است دارد از جمله آن  ارزش
اســتفاده از   های واقعی: ها و مثالاستتتفاده از استتتعاره

ــبیه ــتعارهقیاسها، تش ــتردهها، نمادها و اس در  یایها به طور گس
تفاده می ودمعنادرمانی اـس انی هازیرا آن  .ـش ابه   به آـس در موارد مـش

طبیعت، ،  اشــیاء، گیاهان یا حیوانات  از.  شــوندی مییادآور وفظ  ح
ــیقی و ـیا حتی علوم ــتـعاره هنر، موسـ   مختلف ـبه عنوان بـیان اسـ

تفاد تعاره  درچه  آن ه کرد.اـس اد اهمیت داردانتخاب یک اـس  گی،ـس
  .[29]آموزان است ها برای دانشمشهود و معنادار بودن آن

ه را می  روشاین    کشتتن نیروی معنتا:  ــخ ـب اسـ توان در ـپ
ه دانشدادـیرو ه ـب ـــیب میـهایی ـک د و آنآموزان آسـ ــاـن ا را رسـ ـه

مفاهیم

معناجویی
معنایابی
در رنج

خالء 
وجودی

معنایابی
در کار

معنایابی
آزادی در مرگ

اراده

مسئولیت
پذیری

ازخود 
فراروندگی

یگانگی

یانتخابگر
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کند و همچنین و مبهوت می پذیر، ـسردرگم، گیجآـسیب ،عـصبانی
خها در جایی که آندر  تجوی پاـس تفاده یجـس تند، اـس   معنادار هـس

ــخرا میتمرین این  کرد. ــریع، خودکار، توان به جای پاس های س
ــیتـکان افراد ـبا ـتأـمل در نـهاـیت  ـتا    از روی ـعادت، انـجام دادـیا    شـ

ــتری ـبه معـنا می   ابـتدا ،در این تمرین ـکاـغذ و ـمدادی .پردازـندبیشـ
همراه   ی کهاحساساتاتفاق افتاده و  چه را که  الزم است که فرد آن

یف کنوجود  برویداد آن  با  ی  و به  دآمده توـص افکار در مورد  بررـس
ــت ـکه  نـهایی ـهدف  بپردازد.  این روـیداد  فهمـیدن این مطـلب اسـ

ا درانتـخاب    این  ـیک ازـکدام» اری   ـه ه ـهدف، او را ـی دن ـب ـــی رسـ
داممی د؟ ـک ک از آنکـن اـی ــاس  در او  ـه اد   احسـ د بودن، ایـج مفـی
و   24]  »آرام کـند؟ اوتواـند زـندگی ـها می؟ ـکدام ـیک از اینکـندمی
11]. 

تأیید و پاسخگو بودن به معنای   گو بودن به زندگی: پاسخ 
. هر لحظه در وجود  شودمحسوب میلحظه، جوهر زندگی معنادار 

فرصتی    ،عیت زندگیشرایط و موقهر    و   انسان خواستار معنا است
آموزان را ترغیب  دانشمعلمان  ص معنی است. وقتی  برای تشخی

زندگی»که    ندکن در    « بگویند  بله  به  و  »و کامالً    اکنون« اینجا 
شوند،  غوطه میآنبه  ور  کمک  ب  شودها  زندگی    و  خود  ینتا 

اساسی واقعی  ، گفتگوهای  و  این  شروع کنن  را   اصیل  به  پاسخ  د. 
آموز  ی دانشخواهد؟« تا حد زیادسوال که »زندگی از ما چه می

گذارد  ها میدارد و مسئولیت زندگی را بر عهده آنرا به تفکر وا می
[24]. 

 
 های الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی تکنیک .2شکل 

که معلمان شرایط و فضای مطلوبی برای  در نهایت برای این
معنای زندگی در کالس درس  استفاده از الگوی تدریس مبتنی بر  

های تدریس متناسب با  ایجاد کنند، الزم است از راهبردها و روش
این الگوی تدریس استفاده کنند. راهبرد معلم برای اجرای الگوی  
این   در  است.  محوری  شاگرد  زندگی،  معنای  بر  مبتنی  تدریس 

دانش تحقیق  راهبرد  کردن،  مشاهده  در  تا  هستند  ملزم  آموزان 
ا مسئلهکردن،  و  دادن  فرضیه  کردن،  مشارکت ستنباط  گشایی، 

فعاالنه، جدی و سطح باال داشته باشند. زیرا این راهبرد مستلزم  
مثال از  استفاده  استقرایی،  و  قیاسی  غیرمثالاستدالل  و  ها، ها 

تجربه و ورزیدگی، روحیه پرسشگری، بحث و خودارزیابی از سوی  
برانگیزنده، میانجی،  کنندآموز است و معلم نقش تسهیلدانش ه، 

آموز دارد و این فرصت را  پشتیبان، راهنما و مرجع را برای دانش
می فراهم  خود  مسایل  بیان  جهت  او  بنابر  برای  همچنین  کند. 

مفاهیم الگوی تدریس مبتنی بر معنای زندگی بیشترین تاکید بر 
حلروش بدیعههای  آموزش  مسئله،  باز،  کالس  پردازی، 

.  [5و  9]هدایت شده، تاملی و اکتشافی است  غیردستوری، بحث 

 

 
زندگیهای تدریس پیشنهادی در الگوی تدریس مبتنی بر معنای راهبردها و روش .3شکل 

اتکنیک ه

گفتگوی
سقراطی

مخرج 
مشترک

پاسخگویی
به زندگی

استعاره ها

کشف 
انیروی معن

امثلث معن

راهبردها و روش 
های تدریس 

پیشنهادی

اکتشافی

مشکل
محور

انسانگرا

بحث

 نشدههدایت

 کالس باز

 پردازیبدیعه

 محورمسئله

 تاملی

 شدههدایت

 غیردستوری

 تاملی

 شدههدایت
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 بحث  

توان بر اساس مفاهیم معنای  می های پژوهش،  بر اساس یافته
از روایی مناسبی   زندگی الگوی تدریسی طراحی کرد و این الگو

و  مفاهیم  از  استفاده  جهت  از  نتیجه  این  است.  برخوردار  نیز 
پژوهش تکنیک با  معنادرمانی  و    هایهای  هاشمی  شنبدی، 
ها  که در آن  [24]نتزر    -و روسو  [23] اسچریبر،  [30]مقدم  صفایی

ی معنادرمانی و معنای زندگی و ضرورت استفاده از اصول به حوزه
این رویکرد در ساختار نظام تاکید  و مفاهیم  تربیت  تعلیم و  های 

 شده همخوانی دارد.  
جایی که هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت، آماده کردن  از آن

  [9]ک به رشد و تعالی اوست  آموز برای زندگی آینده و کمدانش 
 تنها آن هایمؤلفه سازینهادینه و زندگی معنای تعمیق و تحقق

تربیت   و تعلیم گیرد. در واقعتربیت انجام می و تعلیم مجرای از
(، تعلیم و تربیتی است که  meaningful educationدار )معنی

 که اصول [30]های تربیتی آن معنای زندگی است محور فعالیت

 و ریزیبرنامه عامدانه و دقیق صورت تربیتی تنها اگر به چنین
 آموزاندانش معنا، فرایند جستجوی در تواندمی  شده باشد، طراحی

 و یاری کند.  ی آن رهنمونمعنادار و تجربه  زندگی  سوی به  را
اراده، زندگی   آزادیالگوی تدریس معنای زندگی با تکیه بر نقش 

را در    اوو موضع    کندی هدایت میمعنادار  را به سمت   آموزدانش
برابر    دار و مسئوالنههای معنیایجاد گزینهو    هامورد واکنش در 

پرورش    ایبه گونه   نماید و او راهای مختلف، مشخص میموقعیت
های غیرقابل تغییر و  موقعیتکه دیگر سرزنش دیگران یا    دهدمی
برایرنج مانعی  را  موفقیت  آور  خودعدم  فردو    ندندا   های   یبه 

ارزشی    هاینظاماساس    که بر  شودتبدیل  قدرتمند، آگاه و متعهد  
 کند. گیری میاساس تقاضای عینی تصمیمر بو  درونی

آموز  تالش معلم در این الگوی تدریس بر این است که دانش
د. بنابراین باید او را آزاد پذیری خود آگاه کنی مسئولیترا از وظیفه

خود  نهایت  در  و  بداند  مسئول  مورد  هر  در  را  خود  که  بگذارد 
را   خویش  که  سرنوشت  است  صورت  این  در  گیرد.  دست  به 

هایش در ی انتخابپذیرد که زندگی فعلی او نتیجهآموز میدانش 
و تصمیم است  امروز میگذشته  که  در  هایی  را  او  زندگی  گیرد، 

خ شکل  معلم  آینده  همچنین  داد.  فعال  واهد  در  مشارکت  را 
مشارکت در را برای    ییهافرصتو    کندمیتشویق  آموزان  دانش 

اجتماع، و  خانه  مدرسه،  تقویت    که  کالس،  مسئولیت باعث 
عمل ابتکار  دیگران  تعامل    ، شخصی،  نفسبا  عزت  آن  و  ها  در 

ایجاد  می میکند.  میشود،  امر  طریق  این  از  توانمندسازی تواند 
و  آموزشی  مختلف  کارهای  در  استقالل  و  شخصی  انتخاب 

ای که از انگیزه ذاتی و با الهام از  همچنین تعیین اهداف معنادارانه
میارزش حاصل  شخصی  قوت  نقاط  و  عالیق  صورت  شود،  ها، 
 .  [23و  24]گیرد 

دانش پاسخ اما  خودش  باید  تدریس  الگوی  این  در  آموز 
های او جواب    کند و معلم مستقیماً به پرسش  سواالت خود را پیدا 

کند و عالوه دهد. معلم از هر گونه پند و موعظه خودداری مینمی
کند، که اگر  آموز تجویز نمیبر آن هیچ هدف و معنایی به دانش

ایجاد   با  او  است.  نگرفته  پرورشی صورت  بیافتد هیچ  اتفاق  این 
دانشفضای توجه  رقابت،  بدون  را  ی  تاملسؤالبه  آموزان  -های 

من کی هستم؟ چرا اینجا هستم؟ چه چیزی برای من  ؛ »برانگیز
-می  ها فراهمبرای آنرا    خودکاویو امکان  « معطوف  مهم است؟

از   یهایآموزان به مهارتشود دانشباعث میآگاهی . این خودکند
،  و هیجانی  عاطفی  اتتمرکز، درک، همدلی، خالقیت، تنظیم  قبیل

. تسهیل [18و    19]دست یابند    انسجام و معنا  صالحیت اجتماعی،
برای    کردنفراهم  در   تنفس عمیق در  خودکاویفضایی  مانند   ،

های ها و اندیشهبحث، برانگیزتأمل ن مطالبابتدای کالس، نوشت
تحریک    ادبی که سبب   و  الهیهای  مشترک الهام گرفته از کتاب
ارزش از  آگاهی  اخالقو گسترش  توسط  گرددها  فضیلت  و  ها،   ،

می ایجاد  همچنین  معلم  و  شود.  طبیعت  معرض  در  گرفتن  قرار 
پایه و اساس کلی برای بیان   گستره  و  ایجادبه    هنرهای خالقانه

ان  شخصی، اکتشاف و یادگیری فعال در مورد خود، زندگی و جه 
های این پژوهش جدید بودن  شود. از محدویتپیرامون، منجر می

معنای زندگی و عدم آشنایی معلمان از الگوی تدریس مبتنی بر  
مولفه و  رویکرد  مفاهیم  از  شده  گرفته  بر  زندگی  معنای  های 

بنابراین طبق یافته های این پژوهش، پیشنهاد  معنادرمانی است. 
شود که بستری برای آشنایی معلمان با الگوی تدریس مبتنی  می

تدری الگوهای  سایر  کنار  در  تا  شود  فراهم  زندگی  معنای  س بر 
 توسط معلمان مورد استفاده قرار گیرد. 

 گیرینتیجه
می تاثیرگذار  بخش  عنوان  به  از  معلمان  استفاده  با  توانند 

الگوهای تدریس مبتنی بر معنای زندگی در جهت تحقق اهداف  
معنی تربیت  و  تعلیم  نظام  درکدار  غایی  هدفش   معنای که 

البته این ، گام بردارند.  [30] است هدفمند و  پاک زیستن زندگی، 
الگوی تدریس، شاید نتواند تاثیر مستقیمی )آموزشی( بر مشکالت  

انتقال محتوای درسی بگذارد، اما می تواند  مربوط به یادگیری و 
شخصیت،   رشد  جهت  در  مهمی  )پرورشی(  غیرمستقیم  اثرات 

گری، توجه به هدفمندی و  پذیری، انتخابخودشناسی، مسئولیت
به  معناداری زندگی، توجه به دی گران و محیط پیرامون و غیره، 

 همراه داشته باشد. 

 مالحظات اخالقی 
رساله       از  برگرفته  پژوهش  رهگیری  این  کد  با  دکتری  ی 

 مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان است. 162249737

 تضاد منافع 
کس و هیچ  انجام این پژوهش با منافع مادی و معنوی هیچ

   نهادی در تعارض نیست.
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با ما همکاری کردند،   سپاسگزاری  پژوهش  این  افرادی که در  تمامی  از 
 کنیم.صمیمانه تشکر می
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