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 مددرآ

  ررررر  2گرایررررا کرررر  ت ر رررر  چمررررا هوسررررر  ان م مرررراپ م اررررو  پدیدارطماسرررری ی مرررری م ا  رررر  پدیرررردارها آ  

 هرراپ  ررر جمبرر  کانررتو یررا  دکررار چررو   3گرایررانیکرر  ل رر ا  چمرر کردنررد و آ هرراپ ی رری آ  ت کیررد مرریجمبرر 

کمرد، ان نرو  طخص را م ا    و  ررسی مریطده ان ممظر او ل لی آ  ت کید داطتمد، فراتر رفت؛  ذا اگرچ  پدیدارطماسی آگاهی ت ر  

 پررداند  رراپ کشر   4تواند    م ا    ذا ، رویکرد پدیدارطماسی ک  میهوسر پ آ  متاایز است.    نظر گرایان گرایان  و ل  ت ر  

طرد گرایان  نگرش طبی ی را کمار نهاد و  ر چگونگی نارود پیردا کررد  اطریا   رر آگراهی سرو تکتیو متارکرز آ   اید مفروضا  لیمی

وسرر  اههرار  ا توج   ر  نظرر ه 6پدیدارطماسی ادراکدر آغان کتاب  5(    هاین د ی  است ک  مر وپونتی0933ماتیون/ رخوردارپ )

( ا بتر  مر وپونتیبرا 0ص ، 0391)مر وپونتی، « لموا  ناون  ذا  آگاهی و یا ذا  ادراکپدیدارطماسی، م ا    ذوا  است؛   : »کمدمی

اسی هاپ اسمای طور موجز و فراگیر، درو اگر  خواهیم    .پیاایدداند م یر متفاوتی می ا توج     انت اداتی ک     نظر هوسر  وارد می

الیرا  در  7و نحوه ت رو  پدیدارطماسی هوسر  را  رطااریم، نخ ت  اید ت کید کمیم ک  پدیدارطماسی هوسر  پتوهش در  اب آگاهی

دیگر، ساختار آگاهی  اید ان اد یرا  و لبرارا  خرود هوسرر   هرره لبار آگاهی است و دو   راپ نشا  داد  نحوه این ت و  یافتن و   

ک  خصلت ذاتی آگاهی است؛  دین م ما ک  آگاهی هاواره م  وف    چیزپ اسرت، تفکیر   8ن: ییث ا تفاتیج ت ک  لبار  است ا

ها را آ  11؛ نگرش طبی ی هاا  نگاه م او  رونمره ما    امور جها  است ک   ود  لیمی10و نگرش پدیدارطماختی 9نگرش طبی ی

هاپ ترین مؤ فر لموا  یکی ان  میادپ   12و نی ت جها  این نگاه است طماختی در پرانتز قرار داد  گیرد و نگرش پدیدارمفروض می

کمیم؛ انجالر  جهرا  م مروپ یرا ت ر ر  مری ممظور ان نی ت جها ، جهانی است ک  در نندگی رونمرره» نگرش پدیدارطماختی است؛

در قلاررو للرو  اجتارالی و ان رانی اپ ک  هوسر    ط داده  ود نمیم  را  رراپ ورود آ  اندیش  .(790ص ،1110)اسایت،« فرهمگی

 فراهم کرد. مثا   رویکردپ پتوهشی  

 

 لموا  ی  گرایش پتوهشی در  رنام  درسیپدیدارطماسی   

تدریج مح  ا  پذیرفتمد ک  پارادایم وایدپ    0331در اوای  »کمد هاپ تر یتی اههار میان ممظر تاریخ تحو  پتوهش 09الندطیر

لرص  نزالی است ک  میا   دهمده(. این  یا  نشا 07ص 0330)الندطیر،« هاپ پتوهشی نی ترسشقادر    پاسخگویی    پ

توا  گفت هدف پتوهش پدیدارطماختی در ت لیم و تر یت دسترسی    می»وجود دارد.  مختل  پتوهش کاّی و کیفی هاپطی 

                                                 
 ramazanbarkhordari@gmail.com                                                                                                                . استادیار دانشگاه خوارنمی                0

2. Empiricists 

3. Rationalists 

4. Essence 

5. Mearlu-ponty 

6. Phenomenology of Perception 
7. Constitution 
8. Intentionality 

9. Atural attitude 

10. Phenomenological attitude 

11. Objective 

12. Life-world 

13. Landsheere 



 (  Phenomenological/ پدیدارطماسی ) هاها و دیدگاه: نظری 3محور
 

 

 2 

ص 0930) رخوردارپ و  اقرپ،«  اطدمی 0یتی    نحو نی ت موضولا  تر  -وا دین -آموندانش -هاپ نی ت  و روا ط م لمم ماپ ت ر  

 0933 ویلیس/ط بانی) و گرومت نخ تین پیشگاما  رویکرد پدیدارطماختی در  رنام  درسی ه تمد 9، پایمار1(.    نظر ویلیس091

ام  درسی م رفی کرد )   ن   ان پدیدارطماسی را    لرص  م ا  ا   رن 0391در سا   7   نظر خود پایمار، دواین هیو مر (. اما199 ص

ک  مُلهَم ان اثر  9 رنام  درسیِ م  وف    نمانامدپ ان ا ( اثر وپ  ا لموا  1101) 5( و ک انی مانمد و  ممن و آدامز1100مگریمی،

  گذطت  در در چه  سا .دانمدپ تخی    ط یافت  در این یونه میلموا  نخ تین ناون است را    3مارتین هایدگر 0ه تی و نما 

دو کتاب  لموا  ناون طماختی    وجود آمده است؛    هاپ پدیدارهاپ مختلفی ان نوطت ها، گون ت لیم و تر یت و  رخی دیگر ان رطت 

م لم  ا لموا   3ماک ین گریناندان: کتاب اند لبار   ت  پدیدارطماسی وجودپ را در ت لیم و تر یت    کار هاپ یمش اپ ک لاده

دو مورد  ی  ان اینهیچ .0300در سا   01ه تی و ت لیم و تر یت ا لموا   00فمدنبرگو کتاب  0301در سا   01ثا    یگان م  

 اب ت لیم و تر یت  ود. در هر  هاپ پدیدارطماختی درآمون و یا م لاا  نبود؛  لک  نوطت دانش هایی مبتمی  ر پتوهش در ارهکتاب

کممد ماده درسی،  رنام  م ا  اتی یا رفتار تل ی نای آمونش، ریزپ،   م می مت ارف  رنام  درسی را رنام  »پایمار و گرومت  صور 

پدیدارطماسی ان نیا   .(190 ص پیشین، )ویلیس.« گیرندپیوندد در نظر می لک  آ  را    م می آنچ  در ت ر   آغانین فرد    وقو  می

رطد  سرلت  ی کلیمیکی طماسروا یم و تر یت، ت ل پ مانمد للو   هداطتی،ایرف پ لالی، کار ردپ یا هارطت       د در 0331

پ، نگارقو ی قومی، طماسروش پ چو ایرف پ هارطت خاص ریش  در  طور   یدارطماسیپدیداکرده است. در امریکاپ طاا ی پ

ی وجودپ و طماسروا ، آثار گراان ا پ روانشماسی   واس   یته و   دارد و  هاپ للو  اجتاالییا جری تف یرپ و دیگر طماسجام  

 توج  موردیشتر   یراًاخپ پدیدار طماختی هاپتوهش(. 1113یداکرده است )آدامز و و  ممن،پم ا  ا  تر یتی و پداگوژیکی گ ترش 

 م رفت رض  کرده است و   فهمِ طماخت ل هاپ مدیریتی، ا زارپ و فمییوهطرویکردپ جایگزین در م ا    چراک » است؛ قرارگرفت 

یش ان ایمک  در امریکاپ پ «.هاپ ناهر    لا  ان امیده استطماسیی ه تپ نی ت  و    هات ر      م  وف یاخالقهاپ یطماس

را  گرایش دانشگاه اتخت ناون  لموا   یس و فران    ود. سو در هلمد،  لتی ، آ اا ، فردممحصر  پ ات ر   اطد،  موردتوج طاا ی 

اپ ان م اول  در ردارندها اللی در  اب پدیدارطماسی مشاغ     طاار آورد. این مکتب هاپ  ین حث پ اساسی در نمرهاگون   توا  می

یرپ گجهت ود ک   پزطکا روا دانا ، طماسا ، ی وقطماسا ، جر طماسا ، مر یا ، م لاا ، پزط  کودکا ، جام  روا 

.اف افاو. ،ماهیت کودکیک  ذکر وپ آمد در مورد موضولا  مختل  مر وط    تغییر  پزط روا فمدنبرگ  پدیدارطماختی داطتمد.

یس ناود؛ ت سرا  پداگوژپ پدیدارطماختیقلارو  07و ا .جی النگو د نوطتمدیمتر یتی  یا  و هواپفیل وف در  اب  -مر ی 09 ا مو

)آدامز و « پ اجبارپ ان ا  دادهاوسواسو  درد، یرکت ان ا ،  اس، م ا  ا  مت ددپ در  اب لماویمی چ 05اف.جی.جی  ویتم ی 

 ان مکتب هلمد ا ها  گرفت  00اپ موستاکاسو کالرک 09ی پدیدارطماختی لالی آمادئو گیورگیطماسروا (. 905ص 1113و  ممن،

                                                 
1. Lived 

2. Willis 

3. Pinar 

4. Dwayne Huebner 

5. Catherine Adams 

6. Curriculum as Concern for Man’s Temporality 

7. Being and Time 

8. M.Heidegger 

9. Maxine Greene 

10. Teacher as Stranger 

11. Van den Berg 

12. Being and Education 
13. O. F. F. Bollnow 

14. M. J. Langeveld 

15. F. J. J. Buytendijk 

16. Amadeo Georgi 

17. Amadeo Georgi 
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 1للو   هداطتی ان طریق پاتریشیا  مرو در  0پ ماک ین گرین و ماکس و  ممنهانوطت است. پدیدارطماسی در ت لیم و تر یت ان طریق 

رونمره اطتغا  دارند، ناهر    ت ر    7پ پدیدارطماختی    نندگی انضاامیهاروشو دیگرا  م رفی طد )پیشین(.  9و کاپ تومبس

پ تف یرپ هاپ فرهمگی و م مایم نمهاپ  یماذهمی م ما، پیچیدگی روا ط میا  ن ا  و ت ر  ، یش راند و    5نی ت  و درو  نی ت

 پردانند.یم

 0هوسر [، ه تی طماختی] 9است الیی  مدپ، پدیدارطماسی را    پمج گرایش مهم  ا ناایمدگا  مهم آ ؛اگر  ما    ی  دست  

 مدپ کمیم،  یشترین ی م دست )دریدا و  ویماس[ ] 01طماختیمر وپونتی و سارتر[ و ن ا ] 3وجودپ گادامر[،] 3هایدگر[، هرمموتیکی]

مثا   طیوه پتوهش در للو  هاپ است الیی و وجودپ مشاهده کرد ک  مشخصاً   توا  در گرایشک     وجود آمده است را می آثارپ

 اند. در س ور ذی  هرکدا  ان اینطماختی دوکین و اتخترا در طو  سی سا  گذطت  طک  داده پتوهش پدیدار دو مکتب لاده ان انی

 گیرد.در این دو مکتب مورد م ای   قرار می و اثر نوی مدگا  محورپ دو مکتب

 مکتب دوکَین

رویکرد  لموا  مؤسس و مبتکر این جریا   ( 0399) 00گرفت  است. و  کا نش  دوکین طماسی دانشگاه این مکتب مهم ان گروه روا 

و ( 0309) 09کو یزپ (،0300) 01ان آ  نما  تاکمو  الضاپ دیگرپ چو  گیورگی کار  ت. این مؤس      پدیدارطماسی وجودپ را در

طماسا     طیوه خود پدیدارطماسی وجودپ ت ر ی را در اند. هرکدا  ان این روا سخمگوپ این گرایش  وده( 0309) 07فن اکارسبرگ

 هایی میا  کو یزپ و گیورگی وجود دارد.اند. هرچمد در  خش مر وط    التبار خشی تفاو طماسی ت ر ی   ط دادهیونه روا 

 ،09توصی  کمد؛ این چهار مضاو  لبارتمد ان:نظر می 05(    چهار مالک روش پدیدارطماختی مر وپونتی70-51صص  .0335) گیگیور

 .03، ذا 03ت لی  ،00ییث ا تفاتی

 :کمدیمگیورگی ان چهار گا  کلیدپ  راپ تحلی  داده در رویکرد خویش یاد 

 خوانش ک ّ توصی   راپ    دست داد  م ماپ ک ّ لبار . -

 ی و تارکز  ر پدیدار مورد تح یق.طماختروا  اندانچشماجزا  مختل  در درو   م ماپ 11یزتا -

 ی  ا تارکز  ر پدیده مورد تح یق.طماختروا انت ا  اههارا  رونمره    ن ا   -

رپ کلی توصیفا  ساختا بیو ترکساختار  مدمتیموق  توصیفا  مم  م ساختار ک  طام  ترکیب ترکیب م ماپ اجزا     لبارا  -

 است.

                                                 
1. Max van Manen 

2. Patricia Benner 

3. Kay Toombs 

4. Concrete 

5. Subjective 

6.Transcendental 

7. Ontological 

8. Hermeneutics 

9. Existential 

10. Linguistics 
11.Van Kam 
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16. Description 

17. Intentionality 

18. Reduction 

19. Essence 

20. Discrimination 



 (  Phenomenological/ پدیدارطماسی ) هاها و دیدگاه: نظری 3محور
 

 

 4 

 در دوره او  آثارش است ک   ا پدیدارطماسی هوسر  0هاچما  ک  پیداست این مکتب مت ثر ان رویکرد پدیدارطماسی است الیی

ک  مورد نظر کانت چما آ  ذا پی دستیا ی    ذا  اطیا   ود. نکت  مهم در مورد این نو  پدیدارطماسی این است ک   موردنظرش در

توا  آ  را فرا چمگ آورد. در یونه  رنام  درسی امرپ ران آمیز و مختلفی نی ت  لک   ا طی فرایمدپ ک  ذکر طد می ود ان این ممظر 

(. 979ص1113این رویکرد را در نظر داطت  است )و  ممن و آدامز، 9م لمدر م ا   پدیدارطماسی در   ترهاپ تر یت 1کارو  تام و 

سوپ ترین سخمگویا  این مکتب   لموا  یکی ان مهمگیورگی    چرخشی در گرایشهاپ اخیر ( در سا 1119)7   نظر اریچ

 طود.پدیدارطماسی وجودپ مالیظ  می

 مکتب اُتخت

ادراک جها  ان  هاپو طیوهاست ک  لالئق ویته وپ م  وف    ت ارب کودکا   5طخصیت محورپ مکتب اتخت مارتیموس النگو د

هاپ پتوهشی نیادپ را در مورد نی ت جها  کودکا  و  زرگ اال  ان ا  داده است. در  رنام  هاست. مکتب اتخت تا کمو ممظر آ 

اتخت است ک  در  مکتب هاپ سرطماس دریکی ان چهره 0 وده است. ماکس و  ممن 9هاپ اخیر این مکتب مت ثر ان تو   یکانسا 

طده ت لیم و تبار طماخت مح ق ژاپمی 3تی. آ اوکیک انی چو  تدکمد و در دانشگاه آ برتا این گرایش را هاراه  ا کانادا نندگی می

کمد تر یت ف ا  کرده است و  ا این مکتب مراوده دارد و آثار پدیدارطماختی تر یتی وپ را    نزدیکی  ا آ  دارد. و  ممن اههار می

یکی ان (. 0331است )و  ممن، « ان انیمثا   للم پداگوژپ   »ک  آثارش مت ثر ان جمبش مکتب اتخت و هاچمین سمت آ اانی 

هایش در مورد روش پدیدارطماسی و چگونگی سهیم  ود  آ  است نوطت  ت ثیرا  مهای ک  و  ممن  ر پتوهش پدیدارطماسی گذارده

 اب  در هایی  راپ ک انی ک  در پی فهم و پتوهشراهماایی 01 اب ت ر   نی ت  پتوهش دراست. کتاب وپ تحت لموا   3در دانشورپ

 آورد.للم پداگوژپ ان ا  ه تمد، فراهم می

 گوید:لموا  محورهاپ پتوهش سخن میان مضامین ذی     در پتوهش پدیدارطماختی مورد نظرش، وپ

 ن    آغان لموا   استفاده ان ت ر   طخصی  -

 کمدیمرهماو   پاش یرو م ماپ  پ  غتهاش یرما را     ک  00پی گیرپ ممشا  ریش  طماختی -

 12گیرپ لبارا  اص الیی پی -

 ت ر    شر ترقیلا   دست آورد  توصیفا  ت ر ی ان دیگرا : جهت فهم  -

 سمد نوطت  -

 پ موارد ت ر یآورجاعوسیل   لموا   مصایب   -

 وسیل  ورود    جها  نی ت افراد لموا   مشاهده  -

   ت ر   نی ت ممشا لموا   استفاده ان همرها  -

 ماختی.پ ان اد یا  پدیدارطریگ هره -

                                                 
1.Transcendental Phenomenology 

2. Carol Thomson 

3. Phenomenology in teacher education contexts 

4. Lisa Catherine Ehrich 

5. Martinus Langeveld 

6. Ton Beekman 
7. Max van Manen 

8. Ted Aoki 

9. Scholarship 
10.Researching lived experience; Human science for an action sensitive Pedagogy 

11. Etymological 

12.  Idiomatic phrases 
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پرتوپ  کرد ک وپ نیز ان ت ر   دیگرا   دین ممظور استفاده می هاچما  ک پ النگو د است. هاش یاندن    آغان پدیدارطماسی وپ      

و  ممن خود  هاچما  ک  و اسماد نوطتارپ دریافت. توا  ان طریق مشاهده، مصایب را می افکمد. ت ارب دیگرا  موردنظر  ر پدیده

ان پدیدارطماسی وجودگراست ک  در آثار ک انی مانمد ژا  پ  سارتر و موریس مر وپونتی ناود یافت   مت ثررویکرد اتخت  دکمیماههار 

 است.

هاپ جا ب توجهی را ان ( ناون 0337) 0ان ا  و نگارش پتوهش پدیدارطماختیپ  ر لموا  درآمد ا  نگاطت خودت و  ممن در اثر      

توسط  «1پ کودکاناا گذارنا »پتوهشی  ا لموا   مثا  لموا   کمد. است ن   می طدهان ا یدارطماختی پد صور   موضولاتی ک  

ی  م لم همر است در مورد  ک  7، یا دونارایاش طودیمی هویت صح  گذاطت  دهطک  ر  هانا ان ا  طده و  ر قدر   9مارپ الیمگ

 ت ر   ن اطی کودکا  پتوهش ان ا  داده است.

 توا یمدر م ای    ا مکتب دوکیَن، مح  ا  مکتب اتخت تاای  کاترپ    ت ین  خشید  مرای  ان ا  پتوهش دارند و ان این نظر     

گفت گرایش اتخت نولی پدیدارطماسی  دو  تکمی  است؛    این م ما ک  فرمو ی  راپ دستیا ی    طماخت پدیدارطماختی پیشمهاد 

کم و نیاد کرد  و یا یذف  رخی ان ها ]دهیپد 5 ر تغییر خیا ی دیت ک»ر هر دو رویکرد طباهت دارد د آنچ .    نظر اریچ کممدینا

هایی (. محدودیت97ص  1119)اریچ،« کمدفراهم می هادهیپد[ است ک  نمیم  را  راپ گردآورپ خصوصیا  کیفی هادهیپدخصوصیا  

ایمک  تصور  ر این است در مورد پدیدهاپ  انجال ؛ گرددی رمپ آ  هایتگیو راپ رویکرد پتوهش پدیدارطماختی ذکر طده است     ک 

قلارو  در .اندوست یپهم   ا دقتی ریاضیاتی سخن گفت و دیگر ایمک  پتوهشگر و موضو  پتوهش در فرایمد پتوهش  توا یناان انی 

وام  ان انی  رنام  درسی پتوهش طود؛    هاین سبب پ ت و  یافت  آگاهی لمورد م ما در طودیم رنام  درسی در این رویکرد تالش 

ی، طماس تین ی را در طاار خداطماسی،دارطماسیپدپ فایشی است ک  نگریس ح»گوید است ک  و  ممن    ن   ان هایدگر می

م ماپ نی ت      ناهر تیتر (  ما راین رویکرد پتوهش پدیدارطماختی در ت لیم و 59ص  0339)و  ممن،« ی قرار دهیمطماسجام  

پدیدارطماسی » هایطماسیه تان انوا   هوسر پ  مددست (. ان این روست ک  در 0930) رخوردارپ، 9پاگزارهاست ن  م ماپ لیمی و 

 (.990 ص 0335)اسایت،« و ریاضی( متاایز است مم ق للو  آیدتی ؛ذا  )للو  ت ر ی( و واقع ))قلارو م ما( ان قلاروهاپ امور 

هاواره ان جال  مواردپ  وده است  کرد  لوام   رنام  درسی تریغمپ آطکار کرد  م ماپ نی ت  و استفاده ان آ   راپ هاپدطوار     

پ کاّی ک  در آ  پتوهش و هاپتوهشک  مورد توج  ممت دا  رویکرد پدیدارطماختی است. یامیا  این دیدگاه در م ای    ا 

پ پدیدارطماسی و  ر هاپتوهشپ متفاو  پرورش مح  ا   راپ ان ا  طود  ر نحوهیپ تکمیکی تل ی مام و  پتوهشگرپ  یشتر 

 .کممدیم دیت کی اتیاضیو رپ تکمیکی و ت لط  ر فمو  آمارپ هاتیقا لیی فراتر ان هاتیقا ل

 مآخذ مما ع و

 نامر پتوهش یم و تر یرت،ی پتوهش پدیدارطرماختی در ت لرطماختروشپ ها( مؤ ف 0930خ رو ) رخوردارپ، رمضا ؛  اقرپ، 

 010-071(،1)1مبانی ت لیم و تر یت،

 ترجا  محاود نوا ی. تهرا : انتشارا  سات. ؟.پدیدارطماسی چی ت(. 0909دارتیگ، آندره )

 . ترجا : رمضا   رخوردارپ. تهرا : گا  نو.هاپ مر وپونتیدرآمدپ    اندیش (. 0933) اری  ماتیون.
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