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چکیده
هدف اصللللی این مقاله ،تحلیل یکی از مؤلفههای مدیریتکالس ،نشلللانه «سلللک

» و بررسلللی آثار آن در

مدیریتکالس میبا شد .برای د ستیابی به این هدف از روش کیفی تحلیل ن شانه شناختی س س ر برای ادراک
پیام صللریح و واکاوی معانی نهفته ،بهره گرفته شللد .اعتبار دادهها ،با اسللتفاده از روشللبینامتنی ،برخ د متن و
تفسلللیرهای مسلللت رز از متن ،اسلللت ار اسلللت .نتایج این مقاله در ب ش نظری ،منجر به طراحی مدل دوتایی
«خ دخ اسلللته -تحمیلی» و «بار مثبت -منفی» از سلللک
کالس،کدهای معنایی سک

شلللد .در ب ش عملی ،بر اسلللاس زیسلللتنگاری

 ،ا ست راز و رمزگ شایی شد .دال و مدل لها مطالعه ،باز شنا سانی ،طبقهبندی

درونی و تفسلیر شللدند .درنتیجه ،مدل دوتایی «سلللبی -ایجابی» و «عدم شللایسللتگی -لج جانه » طراحی شللد.
یافتههای بهد ستآمده حاکی از آن ا ست که پرتکرارترین سک
«سک

در کالسها از ن ع «عدم شای ستگی» ،یا

خالی» که همان فریاد بلند و واقعیت تلخ ساعتهای هدررفته زیادی در کالسها است و هیچ ماحصل

آم زشللی یا تربیتی ندارد .مسللل لین ،صللاح نظران و معلمان میت انند بامطالعه نظری ،پژوهش حین عمل و
تأمل ،پ یام سلللک

را در یافت کرده ،با آم زش و انتقال معنی ،قدر

درس را افزایش دهند .دسته دیگری از سک
واژههای کلیدی :سک

پیشبینی پذیری برای اداره کالس

که اهداف «نامعل می» داشت نیز شناسایی شد.

 ،نشانهشناختی ،پیشبینیپذیری ،مدیریتکالس ،کارورزی

 .1این مقاله مست رز از رساله دکتری مدیریت آم زشی ن یسنده اول که با حمایت دانشگاه فرهنگیان انجامشده است.
 . 2دانشج ی دکتری مدیریت آم زشی دانشگاه آزاد نیشاب ر ،عض هیا علمی دانشگاه فرهنگیان،
z.mmoghadam@gmail.com

 .3استادیار گروه عل م انسانی دانشگاه آزاد نیشاب

رmoslem2015@gmail.com ،

 .4استادیار گروه عل م انسانی دانشگاه آزاد بردسکن
 . 5دانشیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد نیشاب ر

»
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مقدمه
یکی از ع امل اثرگذار برای مدیریت کالس درس ،ت جه به نشانهها و پدیدههایی است که رخ
میدهند؛ وقایعی مانند خش نت ( ،)Bear, Juvonen & Mclnerney, 1993قلدری (،)Scholder, 2018
پرخاشگری ) ،(Owens, et al., 2018بیشفعالی ( )Hyland, 2014رفتارهای م ل مدیریتکالس هستند
که ش اهد روشن و واضحی دارند ،و ت جه معلم یا پژوهشگر را به خ د جل

مینمایند ،درنتیجه نظام

آم زشی و معلم فک ر با دیدن این ن ع نشانهها مت جه مسلله ویا خطر شده و تدبیری میاندیشد .اما بعضی
نشانهها نیاز بهدقت نظر باال و ت جه عمیق دارند و بهراحتی ت جه دیگران را به خ د جل

نمیکند ،گاهی

ممکن است خطای ادراکی نیز ایجاد کنند .یکی از این نشانهها در کالس درس" ،سک

" است .سک

یک رفتار 1بسیار پیچیده انسانی است که برخالف ظاهر ساده و بیآزارش ،گسترهای از معانی ،تعابیر ،هدفها
و تحلیل آن در روابط

و ان اع م تلف را شامل میش د .درک دیدگاههای گ ناگ ن نسبت به پدیده سک

معلم و شاگرد ،در بهتر اداره شدن کالس تأثیرگذار است و تهدیدها و فرصتهای متعددی برای
شرکتکنندگان اصلی در تعامال
میآورد .طرفداران سک

کالس ( )Weinstein & Hoy, 2006یعنی معلم و شاگرد را به وج د

معنادار ،معتقدند برای عمق ب شیدن به ادراک ،بایستی سک

م الفان این دیدگاه بر این باورند سک

تأملی کرد اما

یک دیالکتیک حافظه است که میت اند «سالح ضعیفان» باشد

) .(Renero-Hannan, 2018شناخت نشانه سک

در کالس ،به دلیل آرام ب دن و عدم ش اهد بیرونی ،کار

بسیار مشکلی است.
سک

بهعن ان یک رمز اجتماعی در بیشتر کالسهای درس ایرانی ،امری جاافتاده است و در

ناخ دآگاه جمعی ،آنچنان عادی به نظر میرسد که در پژوهشها و کالسهای درس م رد کمت جهی قرار
میگیرد .در این زمینه ،پژوهشهای محدودی به بررسی ان اع و اثرا
پرداختهاند .درباره سک

نباید سک

سک

بر مدیریتکالس درس

کرد؛ زیرا این پدیده ،معنادار است .انسان در سک

 ،ارتباطی

بینظیر با خ د 2و یا حتی فراخ د دارد ) . (Ebrahimi dinani, 2019یکی از راههای پیشنهادی ادیان برای
درک بهتر زندگی ،سک

است ( .)Greene, 2019لن ال 3مت صص تعلیم و تربیت دینی به تفکر شه دی

و تجربه اعجابآوری از طریق تمرین سک
است انسان ابتدا باید سک

 ،اشاره میکند .هگل با تأکید بر مکت

فیثاغ رث ،4معتقد

کند و افکار دیگران را درک کند و این امر ،شرط یادگیری است (Albert,
1. Behavior
2 Monologue
3. Leneval Helene Lubienka
4. Pythagoras
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) .1990فریره 1نیز در ت ضیح معنای سک

» در مدیریتکالس درس69 ...

 ،آن را عمل و عکسالعمل معنادار و به دور از انفعال معرفی
یک دنیای کامل و یک حقیقت مطلق و عظمت بیپایان است که

میکند ) .(Lu, 1987از دیدگاه او سک

امکان شناخت هستی را فراهم میکند .هلمینگ 2معتقد است ،سک

برای اعصاب تحریکشده ،داروی

شفاب ش بر ضد سروصدا است که تأمل و تفکر را تعمیق میب شد  .از این منظر سک
انسان بهجای واکنش ،کنش داشته باشد ،او اذعان میدارد که ما باید سک
نیز معتقد است بدون سک
درباره پدیدارشناسی سک
دارد ،با سک

گمشده را دوباره بازیابی

 ،روان را برای برخی از تجارب درونی آماده میسازد .آنچه هایدیگر

مطرح میکند ،تجربه روبرو شدن با خ د است که از آن بهعن ان ندای وجدان

یاد میکند .م نته س ری ،ساعت سک
ما صاح

کردن را یاد بگیریم .ولفگانگ3

هیچ ن ع تمرکزی امکانپذیر نیست و باید سک

کرد .استندینگ 4اظهار میکند :سک

کمک میکند

برگزار میکند و معتقد است سک

 ،آگاهی ایجاد کرده و تأکید

یک زندگی درونی هستیم ( .)Mirlohi, 2015کشف درون بسیار مهم است ،در

این راستا مزل در باالترین قسمت هرم نیازها ،خ دشک فایی را مطرح میکند ( )Shabani, 2013که سک
یکی از راههای دستیابی به آن است .گاردنر در نظریه ه شهای چندگانه در بعد ه ش درون فردی ،ارتباط
انسان با خ د ،از طریق ت جه به اح ال درونی ،بازتابهای خ دی ،مطالعه و آگاهی از حقایق معن ی را
م ردت جه قرار میدهد ( .)Gardner, 1983به کمک سک

ذهنی یا خام شی حکیمانه در شاگردان ،تأمل

و فرورفتن در خ د فراگرفته میش د .کانت و فیشر معتقدند سک

ذهنی ن عی جذبه و کشش مفاهیم شنیده

شده است ) .(Akbari, Javidi Kalate JafarAbadi, Shabani Varaki, & Taghavi, 2012آنچه در اینجا
به آن پرداخته شد ،ن عی سک
سک

در تنهایی با سک

است که بیشتر فالسفه آن را دنبال میکنند.
در جمع تفاو عمده دارد .در انب هزدگی کالسهای درس و همراه

جمعیت دانشآم زی ،جل ههای ظاهری سک

که از ساختار زیرین آن نشلتگرفته است ،شکلهای

م تلفی به خ د میگیرد .رووف به معلمان ت صیه میکند ،پس از هیاه ی شاگردان در کالس درس و گ ش
دادن به مطال

آنان ،فقط با سک

ذهنی میت ان نکتههای ناگفته را کشف کرد ) .(Raoof, 2011براون

اظهار میکند گاهی دانشآم زان با سک

 ،برای رسیدن به هدفهای کالس تعامل برقرار میکنند

( .)Brown, 2019در پژوهشی که بر روی دانشآم زان پایه هشتم نیجریه انجام شد ،مشاهده شد
دانشآم زانی که هنگام درس خ اندن در کالس سک

میکنند ،در ادراک مفاهیم م فقترند

& (Ikps

1. Paulo Ferire
2. Helming Helen
3. Wolfgang Brezinka
4. Standing E M
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بر مهار خش نت در مدارس آمریکایی م رد تأکید

قرار گرفت ( .)Hillsotrom, 2019پاپالئ در کتاب خ د ،ایجاد سک

معنادار در کالس را راهی برای

خلق فرصتهای تفکر ،تأمل و یادگیری برای زندگی معنادار معرفی میکند (.)Poplau, 2018
بنابراین ،چنین به نظر میرسد به کمک سک

ت أم با تفکر میت ان شم درونی ،معن یت ،فرایندهای

فکری ،خ دشناسی و دیگرشناسی را فراهم ساخت .در این وسعت معنا از سک

 ،میت ان افراد را شجاعانه و

بدون ترس از قضاو سایرین ،به بررسی و تحلیل افکار ،احساسا  ،اح اال درونی ،خل
کرد .این ویژگیها روی خ ش سک

خ د دع

و عرصه وج دی

محس ب میش ند ،اما برخی پژوهشگران ،سک

عدم م فقیت در یادگیری دانسته و درصدد متقاعد کردن م اط

را عامل

)(Wong, Wong, Rogers & Brooks, 2012

 ،برای شکستن آن هستند.
نح ه ایجاد و نگهداری ارتباطا
) .2006لی معتقد است سک

انسانی در مدیریت کالس درس بسیار مهم است (Weinestein,

فراگیران غیرانگلیسیزبان در محیطهای انگلیسی ،ن عی سک
دانشآم زان

خ دخ استه فراگیر است که نشانه عدم ت انایی شاگرد در برقراری ارتباط میباشد او سک

چینی در کالسهای آمریکایی را نشانه عدم شایستگی آنها میداند .و گفتگ را عامل م فقیت و پیشرفت
فراگیر دانسته درنتیجه ت صیه میکند که از طریق پرسشوپاسخ و کالم ،فهم را پرورش دهند .لی با تمرکز
بر سه دانشج ی چینی ،الگ های ارتباطی ،ت ابع چندگانه و پیچیده سک

را بررسی کرده و به رفتار

دانشج یان آسیایی در دانشگاههای آمریکایی ،به شکلگیری ه یت ،از طریق سک

و مذاکره در کالس

که منجر به ت سعه مهار های انطباقپذیری فرهنگی در فرهنگ هدف میش د ،میپردازد (.)Liu, 2002
تس ی برای درک پدیده سک

با استفاده از ابزار مصاحبه ش اهدی را نقلق ل مستقیم میکند و چنین

مین یسد« :مصاحبهکننده :چه چیزی باعث سک

شما میش د؟ دانشج « :سک

میکنم زیرا گاهی

میترسم که همکالسیهایم به نح ه صحبت کردن من ب ندند .این نظام آم زشی استرسزاست؛ زیرا بسیاری
از افراد درص رتیکه در زبان انگلیسی شکست ب رند ،زندگیشان تحت تأثیر قرار میگیرد».
 .)1996,p.145در اینجا این ن ع سک
سک

( Tsui,

 ،سک تی خ دخ استه است.

حاکم بر کالسهای درس دانشگاه ،جایی که دانشج باید فعال در گفتگ باشد،

گ شخراشتر و آزاردهندهتر از آن است که بت ان بهسادگی از آن گذشت .در اینجا ،سک

در کالس

درس را میت ان عدم مشارکت فراگیر در فرایند آم زش و بحث کالسی تعریف کرد .عدم اظهارنظر،
نپرسیدن سؤال و پاسخ ندادن به پرسشهای مدرس را میت ان بهعن ان شاخصهای سک

در نظر گرفت.در
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کالسهای تحت سیطره فلسفه سنتی تعلیم و تربیت ،فراگیران در مقابل مدرس و محت ای کتابها منفعل
میش د

هستند .در این نظامها اساس جریان تربیت بر عهده معلم است و این امر (نا)خ استه زمینهساز سک
).(Behnam far, Zameni & Enayati, 2015

آنچه بیان شد ،حدودوثغ ر معنایی مشابه 1و متفاو  2از برداشت مت صصین با نگرش مثبت و منفی
درباره سک

است .بررسی نظریهها و مرور ش اهد پژوهشی م ج د حائز اهمیت است ،اما تحلیل کالس بر

اساس نظریههای محض باعث خدشهدار شدن واقعیتهای کاربردی در صحنه عمل و جزماندیشی
) (Mehrmohamadi & Collagues, 2014خ اهد شد؛ زیرا ح زه نظر و ح زه عمل در کالس درس به طرز
تفکیکناپذیری با هم آمی تهاند .مسلله اساسی این پژوهش ،تبیین و تفسیر نگاههای متعارض به پدیده سک
و ت جه به پیامدهای عملی آن در مدیریتکالس است .هدف اصلی این پژوهش ،مطالعه پی ند میان واژه
سک

و مفاهیم رخداده در کالس که زاده یک همگرایی و همراهی اجتماعی است ،میباشد و با استفاده

از یک پژوهشی میدانی به روش ط لی در کالسهای ابتدایی انجام شد .پرسشهای اصلی این پژوهش
عبار اند از )1 :در ح زه نظری ،نشانههای سک

چیست؟ و  )2از دال های 3پدیده سک

 ،چه معانی و

مفاهیمی در کالس مدل ل 4ویا تفسیر شد؟
روش
این پژوهش ،از نظر طرح پژوهش،

کیفی5

و راهبرد آن ،تحلیل

نشانهشناختی6

س س

ر7

(Khanifar

&  )Moslemi, 2019میباشد .در ح زه نظری این پژوهش ،برای ادراک معط ف به ت صیف یک فرایند،
پیام صریح و واکاوی معانی نهفته ( )Farasat khah, 2017از ابزار نشانه و چگ نگی همنشینی سک
نشانهها ،استفاده شد .به اقتضای روش کیفی نشانهشناختی ،اعتبار دادههای سک
تفسیرهای مست رز از متن ،به روش همس سازی دادهها و روش بینامتنی است

با سایر

 ،بر فرض ،خ د متن و

ار است ( Mohammadpur,

 .)2013در بررسی ع امل مؤثر بر مدیریتکالس« ،ت جه به نشانهها» بهعن ان یک عامل و « سک

» بهعن ان

زیر عامل احصا شد .شاخص روایی محت ایی این عامل با پرسشنامه شاخص روایی محت ایی 8سنجیده و ت سط
1. Similarty
2 .Difference
3 .Signifier
4 .Signified
5. Qualitative
6. Semiontic Analysis
7. Saussure Ferdineand De
8. Content Validity Index

سال  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

 72پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد

پنل ت صصی و با حض ر هجده خبره از ح زههای م تلف عل م تربیتی تأیید شد.
مشاهدا

ص ر

گرفته از درون محت ای روایتهای 1مرب ط به  694گزارش زیستنگاری از

کالس درس ،طی سالهای  1393تا  1397در کالسهای اول تا س م ابتدایی در سطح ن احی هفتگانه
مشهد است راز شد .شرکتکنندگان دانشج یان کارورز آم زش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید
هاشمی نژاد بهعن ان س بژه ،2مشاهدهگر دستاول وقایع در کالسها ب دند .معلمان راهنما و شاگردان که
مشغ ل زندگی کالسی ب دند ،نیز جزئی از مشارکتکنندگان بالق ه پژوهش محس ب شدند .مش صا
شرکتکنندگان پژوهش به ط ر خالصه در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول :1مشخصات شرکتکنندگان پژوهش
ردیف

سال تحصیلی

تعداد گزارش از مشاهدات توسط دانشجویان کارورز
آموزشابتدایی پردیس شهید هاشمینژاد مشهد

1

1393-1394

 37دانشج × 10گزارش در ترم

2

1394-1395

 17دانشج × 9گزارش در ترم

3

1396-1397

 19دانشج × 9گزارش در ترم

جمع

 694گزارش کارورزی به شی ه پژوهش روایی مرب ط به کالسهای اول تا س م ابتدایی ن احی هفتگانه
شهر مشهد م رد تحلیل قرار گرفت.

نگارنده بهعن ان س بژه ثان یه ،تالش کرد در مقام فهم سک

 ،با مطالعه گزارشها و مشاهده در

بعضی کالسها ) (Dehnavi & Purkarimi Hvaeshki, 2018خ د را بهجای تجربه زیسته معلم و شاگرد،
قرار دهد و رخدادهای کالس را بررسی و نشانههای سک

را شناسایی و تفسیر نماید.

یافتههای ب ش کیفی این پژوهش ،از مشاهده مستقیم پژوهشگر و گزارش دانشج یان در درس
کارورزی به دست آمد .درس کارورزی ،حلقه اتصال همه دروس در تربیتمعلم است (.)Ahmadi, 2017
دانشج یان شرکتکننده در پژوهش ،زیر نظر نگارنده ،واحد درسی کارورزی را اخذ نم دند و با صدور
دست رالعملهای مش ص ،تأکید بر مشاهده تأملی ،ارائه بازخ ردهای هدفمند ،برای ثبت حقایق و نگارش
گزارش ت صیفی و بدون قضاو

از کل فرایندهای کالس ،تعلیم دیدند .آنها مشاهدهگر مسائل بنیادین و

روابط انسانی کالسها ب دند و برای تدوین گزارشها در درس روایتپژوهی ،3و جلسا گروهی هفتگی
1. Narrative
2. Subject
3. Narrative Research
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که در درس کارورزی در سطح مدرسه و دانشگاه تشکیل میشد ،شرکت کردند و نح ه روایت نگاری را
آم زش دیدند .باهدف دستیابی به معانی صریح و نهفته سک
کلیدواژههای «سک

با رویکرد متن مح ری ،کدهای معنایی ،با

»« ،ساکت» و «حرف» از دل گزارشها ،است راز ،بررسی و رمزگشایی شد .هرچند

در این پژوهش بهرسم پژوهشهای کیفی ،تفسیر بر اندازهگیری مقدم است اما به دلیل زیاد ب دن گزارشها
و بهتبع آن زیاد ب دن فراوانی و با ت جه به پراکندگی وقایع و اتفاقا  ،کدهای تکراری در یک دسته
عن انبندی شدند و با ذکر فراوانیها به دادههای قابلتحلیل تبدیل شدند .در متن گزارشها ،دالها و مدل لها
مطالعه ،بازشناسی،کدگذاری مح ری ،طبقهبندی درونی ،فشردهسازی و تفسیر شدند .نتایج نشان داد که
«سک

» بر ترکی

روشنی از مدل لهای متفاو

داللت میکند .آنچه بهعن ان ارزش یک نشانه در نظر

گرفته شد ،به ارتباط آن نشانه با دیگر نشانهها در درونمتن گزارشها بستگی دارد.
نظربه اینکه شناسایی کدها ،اولین و مهمترین گام پژوهش کیفی محس ب میش د ،به ت صیه آدامز،
پیر ،جکس ن و مازی در این پژوهش برای کدگذاری از هیچ نرمافزاری استفاده نشد .احصا کدها با استفاده
از نرمافزار یا از طریق برنامهن یسی مکانیکی ) (Adams & Pierre, 2014و به شی ه روشهای کمی
) ،(Jackson & Mazzei, 2013ممکن است به دریافت معنا لطمه وارد کند ،لذا تالش شد نظر و دیدگاه
پژوهشگر ناظر به شناسایی کدها باشد .با ت جه به ت صیفی ب دن گزارشها ،بیشتر این متنها ،دارای درونمایه،
ش صیت ،صحنه ،لحن ،فضا ،زبان ،سبک ،فن و دیدگاه هستند .ش اهد این قسمت در ست ن بافت و زمینه،
در جدول ( )2و ( ) 3آمده است.
در پژوهشهای تجربی و نیمه تجربی ،حض ر مشاهدهگر در کالس ،عامل و یا متغیر مزاحم محس ب
میش د و صحنه پژوهش را به شکل تصنعی تحت تأثیر قرار میدهد و بر نتایج پژوهش اثر میگذارد،

(Seif

) Naraghi & Naderi, 1989در این پژوهش ،با ت جه به حض ر مستمر و ساالنه کارورز در کالس و آم زش
حرفهای که دانشج یان این دانشگاه برای ایفای نقش کارورزی دیدهاند ،معلم و شاگردان به حض ر دانشج
و استاد راهنما عاد داشته ،و این گزارشها با کمترین اثر آزمایشگاهی ) ،(Wilson & Maclean, 2011از
ت انایی باالیی برای انجام پژوهش برخ ردار ب دند.
برای پاسخ به سؤالهای پژوهش به کمک تحلیلهای درونمتنی (گزارشهای کارورزی) و بینامتنی
(تطابق نتایج گزارشها با منابع نظری) ،جل ههای ظاهری معنای سک

است راز و الیههای زیرین آن ،تبیین

شد و با استفاده از مکانیسمهای استعاره ،درک بستر و ت جه به تضادها ،معنا ت لید شد .ن آوری این پژوهش
در آن است که پژوهش مشابهی با این وسعت از نظر جمعآوری داده بر اساس مشاهده مستقیم یا باواسطه،
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هدفمند و هدایتشده ،یافت نشد  .از طرفی آقاصالح بهعن ان یک پساساختارگرا معتقد است به روش اجرای
پژوهش بهمثابه یک چارچ ب تغ ییرناپذیر نگاه نش د و پژوهش در روش اجرا نیز ن آوری به همراه داشته
باشد ) .(Aghasaleh & Pierre, 2014لذا در این پژوهش پس از اجرای روش نشانهشناختی س س ر و
کشف دوگانههای آن ،بااحتیاط کامل ،به شکلی که به معنا لطمه وارد نش د ،به تقسیمبندی طیفی از پدیده
پرداخته شد .برای نمایش خروجی رابطه نشانهها ،از نرمافزار 1استفاده شد.

سک
یافتهها

در دو ب ش ح زه نظری و ح زه عملی

نتایج به دست آمده در باب مفاهیم و مصداقهای سک
و پاسخ به سؤالهای پژوهش به شرح زیر میباشد:

در پاسخ به سؤال اول در ب ش نظری ،بر اساس عبار ها ،مفاهیم و واژههای مرتبط ،نقشه مفه
سک

می2

 ،برگرفته از کتابها ،مقالههای فارسی و انگلیسی ترسیم شد .به کمک مدل دوتایی س س ر ،سک
«خ دخ استه – تحمیلی» و«بار مثبت -منفی» تقسیم شد .تالش شد پس از تحلیل

به دو ب ش سک

دوگانهها ،از مزایای روش دوتاییهای نشانهشناختی س س ر استفاده ش د و با تقسیمبندی طیفی پدیده
سک

 ،ان اع دیگر سک

شناسایی ش د .از ترکی

شناسایی شد .در این قسمت ن عی از سک
در دنیای سک

خ دخ استه با بار مثبت «سک

سک

مدنظر است که سک

فعاالنه اقدام به یادگیری میکند .سک

معنادار»« ،پدیدارشناسانه-هستیگرایانه» و سک

کننده داوطل سک

کردن است و

های «دستهجمعی»« ،آگاهانه»« ،اندیشهورزانه-

های منجر به «کشف درون»« ،ادراک مفاهیم»« ،مهار

خش نت»« ،اعجاب شه دی-درک بهتر زندگی» در این طیف جای گرفتند .از ترکی سک
در آن اراده و اختیار فرد ،از او سل

ایجابی»

شده است اما دارای بار مثبت است«،سک

این ترکی  ،شاگرد بهاجبار معلم ساکت است اما هدف سک

«تحمیلی» که

سلبی» شناسایی شد .در

متعالی است و قرار است پس از شنیدن،

یادگیری و فهم اتفاق بیفتد« .ادراک افکار دیگران» که ت سط هگل و فیثاغ رث ت صیهشده است ،در این
دسته جای گرفت .از ترکی
شد .در این ن ع سک

سک

خ دخ استه با بار منفی« ،سک

لج جانه» و یا «معترضانه» شناسایی

 ،شاگرد برای قدر نمایی در اعتراض به تحمیل و ع امل محیطی سک

اختیار

میکند (.)Azadmanesh, Bagheri Noaparst, Seifdkhosh & Sajadieh, 2019
از ترکی

سک

تحمیلی با بار منفی «سک

بااحساس عدم شایستگی» شناسایی شد .در این ن ع
1. Xmindmap
2. Concept Map
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 ،عامل خارجی بهعن انمثال معلم یا ع امل فرهنگی ،شاگردان را وادار به سک

ن ع کالم و ادبیا دع

کننده به سک

اجباری کرده و

بار منفی دارد و یا فشار م قعیتی به گ نهای است که در شاگرد

احساس عدم شایستگی و نات انی را تق یت میکند .ان اع سک

شناسایی شده در مفاهیم نظری در شکل 1

آمده است:

شکل :1نقشه مفهومی مستخرج از مبانی نظری این پژوهش

در مباحث م ردمطالعه ،سک

مدرن (Wilson, 2017)1و وابسته به فناوری ) (Bear, 1984و در

مشاهدا و گزارشهای دانشج یان ،نم نههای زیادی از سک

معلم ،مشاهده شد که از ح زه بررسی این

مقاله کنار گذاشته شد؛ زیرا بررسی آنها نیاز به یک پژوهش مستقل دارد.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،با مراجعه به گزارشهای میدانی ،کدهای معنایی سک

دانشآم ز

احصا ،طبقهبندی و فشردهسازی شد و در جدولهای ( )2و ( )3نمایش داده شد .در ست ن دوم جدول (،) 2
دال (بازنم د) ،در ست ن س م ،فراوانی دالها که نقش همنشینی متن را ایفا میکند و در ست ن چهارم،
مدل لها (تفسیر) که با مبانی نظری همس سازی شدهاند ،ذکر شده است .به دنبال ارزیابی نگارنده برای
افزایش قدر

تحلیل ،تبیین و پیشبینی ،کدهای سک

در رفتار شاگرد همس با دادههای است راز شده

از منابع نظری ،نامگذاری و در برخی م ارد ن مفه مپردازی شد و نقشه مفه می طراحی گردید .برای
بازکاوی خألها و غفلتهای رخ داده ،بارها به متن مراجعه و حرکت صع دی -نزولی و رفت -برگشت

1. Modern Silence
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ص ر

گرفت .نتیجه بررسی گزارشهای کارورزی دانشج معلمان از کالسهای درس ابتدایی با عن ان

«سک

خ استهشده معلم از شاگرد» ،در جدول ()2نشان داده شده است.
جدول:2کدهای معنایی سکوت دانشآموز به خواست معلم

ردیف

1

2

دال یا بازنمود
ساکت باشین حرف نزنین سرم
درد گرفت
دهنها بسته .نبینم صدا از کسی
در بیاد

فراوانی

موقعیت ،بافت یا زمینه
در حین تصحیح دفترهای کار و

32

یا دیکته شاگردان .در حال
صحبت با دیگران ،بیکار
آخر ساعت .معلم در حال

30

صحبت با دیگران تصحیح
تکالیف .بیدلیل
در حال تصحیح دفترهای دیکته

3

دهنها بسته .سرها روی میز

17

و برگههای امتحانی بیدلیل و
سایر م ارد

4
5

هر کی ساکت نشه منفی یا
عالمت سیاه میگیره
هر کی ساکت باشه مثبت یا
ستاره میگیره

30
32

مدلول یا تفسیر
عدم شایستگی ،خالی باشید.
تحمیلی
عدم شایستگی ،خالی باشید.
تحمیلی
عدم شایستگی ،خالی باشید.
اجباری و تحمیلی

حین انجام ام ر م تلف معلم و

عدم شایستگی ،بهقصد تنبیه

یا بیدلیل

و خالی .تحمیلی

معلم در حال انجام ام ر م تلف

عدم شایستگی ،خالی باشید.
تحمیلی

خدا دو گ شداده و یکدهان.
6

پس ساکت و حرف نزنید به
حرفهای من خ ب گ ش

19

در حال تدریس عل م ،ب انیم
و هدیههای آسمانی ،ارزیابی

سلبی .ادراک افکار دیگران

دهید
7
8
9
10

همه ساکت .ح اسها به من.
خ ب گ ش کنید
دوستت ن صحبت میکند.
ساکت به حرفهاش گ ش بدید
همه ساکت .ن بتی حرف بزنید
ساکت ،به سؤال گ ش بدید و
پاسخ بدید

25
8
12
10

در حال تدریس ،ارزیابی
در حین درس پرسیدن و کار
گروهی ،ارزیابی
در حین تدریس در کالس و
تعامل با شاگردان
در حین تدریس و ارزشیابی
تک ینی

سلبی ادراک افکار دیگران
سلبی .ادراک افکار دیگران.
سلبی .ادراک افکار دیگران
سلبی .ادراک افکار دیگران

تحلیل نشانهشناختی «سک
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ساکت به سؤال گ ش بدید و
11

پاسخ بدید هر کی زودتر

19

دستش بلند کنه
12

ساکت ببینیم چه صدایی میاد

2

13

ساکت به صداها گ ش بدید

5

در حین تدریس به روشپرسش
و پاسخ
ایجاد انگیزه برای شناخت
پدیدههای اطراف

» در مدیریتکالس درس77 ...

سلبی ادراک افکار دیگران

هستیشناسانه .ایجابی

در حین بازی در کالس برای
افزایش قدر تمرکز و حس

هستیشناسانه ،ایجابی

شن ایی
14

15

16

همه ساکت در م رد صحبت
من فکر کنید
همه ساکت پس از فکر کردن
ج اب بدهید

10

در حین تدریس

ایجابی ،آگاهانه

در حین تدریس به روش
7

پرسش و پاسخ و سایر

ایجابی ،آگاهانه

روشهای پرسشی

همه ساکت پس از فکر کردن
باهم مش ر کنید

6

در حین تدریس به روش کار
گروهی بدون راهنمای خاص

ایجابی ،آگاهانه

همه ساکت به حرف من گ ش
17

کنید پس از فکر کردن
دونفری باهم مش ر و پاسخ

6

در حین تدریس به روشیاران
در یادگیری و با دست رالعمل

ایجابی ،آگاهانه

ت ن بن یسید
و درباره م ض عا مطرحشده
18

فکر کنید در جلسه آینده
مطالعه ش صی کنید تا درباره

3

در حین تدریس و انتقال به
م قعیتهای آینده

ایجابی .ادراک مفاهیم

آن بحث کنیم

ردیفهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1از جدول ( ،)2در مجم ع با  141بار تکرار ،ن عی از سک

که بین معلم

و شاگرد هیچ اتفاق معناداری وج د ندارد را نشان داد که جای تأمل بسیار دارد .نتیجه این ب ش از مطالعه
حاکی از پدیدهای نامطل ب ،دال بر تحمیل سک
زمان است .این ن ع سک

هایی از طرف معلم بدون هیچ بار معنایی و همراه اتالف

 ،هیچ هدف آم زشی یا تربیتی را پیگیری نمیکند .معلم از شاگردان فقط

میخ اهد ساکت باشند و مهم نیست که شاگرد چه میکند .گاهی ادبیا

م رداستفاده معلم حرمت و

کرامت انسانی شاگردان را نادیده میگیرد .اینیک هشدار جدی بهنظام تعلیم و تربیت است .نگارنده ،برای

سال  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

 78پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد

این واقعه ،نام «سک

خالی» را ن مفه مپردازی نم د ،این ن ع از سک

شناسایی شد در ادبیا

پژوهش و مبانی نظری مشاهده نشد .در قرابت معنایی ،این ن ع سک

گادامر 1نزدیک است ،او به واژه سک

که با فراوانی باال در کالسها
به دیدگاه

اشاره مستقیم ندارد اما در بین انسانها از ان اع تعامل یاد میکند.

او به ن عی از رابطه «من» و «آن» اشاره دارد .در این حالت اگر معلم را « من» و شاگرد را «آن» نشانه یابی
کنیم ،شاگرد مانند شیء بدون تأثیر و افق ،تص ر میش د

& (Khanjarkhani, Safaei Moghadam,

) .Pakseresht, 2017در این ن ع رابطه ،معلم از شاگرد سک

جامدا را ت قع دارد بدون آنکه معنایی رد

و بدل ش د.
ردیفهای  11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6از جدول ( ،)2در مجم ع  93بار تکرار شدند که برای تحلیل آنها
باید به سایر نشانهها و بافت ت جه نم د .نتایج این مرحله ،با سک
دیدگاه هگل و فیثاغ رث همس یی دارد .این ن ع سک
ن عی خیرخ اهی معلم دارد که در آن کس

«سلبی» از ن ع «ادراک افکار دیگران» با

بار معنایی مثبت داشته اما تحمیلی است و نشان از

هدفهای متعالی نهفته است .در این نگرش ،به گ ش کردن،

بهعن ان پیشفرض یادگیری ،اهمیت داده میش د .فراوانی نسبتاً باالی این ن ع از سک

 ،نشاندهنده

وضعیت کالسهای م ج د است.
ردیف  12و  13از جدول ( )2در مجم ع با هفت بار تکرار با نشانه سک

ایجابی از ن ع سک

«پدیدارشناسانه -هستی گرایانه» ها یدیگر و تفکر فلسفه برای ک دک اکبری که ن عی نگاه تأملی به زیستن
انسان دارد و شاگرد را دع

به تفکر تأملی به دور از القای اندیشه استیالگرانه برای ت لد اندیشه ن  ،میکند،

همس ب د .این ن ع از سک

از اهمیت باالیی برخ رداراست ،اما شاهد استفاده از آن با فراوانی کم هستیم.

این مطل

شاید نشان از حض ر آگاهانه تعداد کمی از معلمان با خالقیت ش صی و خارز از مطالبا مرس م

اداری و آم زشهای رسمی باشد .در همین راستا ،پ النی 2معتقد است :رابطه و کنش متقابل وج دی میان
ش ص آم زگار و دانشآم ز که زمینه مح ر و م قعیت مح ر است ،قابلیت تعمیمپذیری ،در قال الگ های
کلیشهای تدریس در مراکز تربیتمعلم را ندارد .بنابراین ،یادگیری و تدریس ضمنی ،مهارتی مدون ،عم می
و الگ پذیر نیست ،بلکه تجربهای کامالً ش صی ،س بژکتی  ،م قعیت مح ر و یگانه است

(Bohlooli

) .Faskhoodi & Zarghami hamrah, 2018درباره این دیدگاه ،میت ان اذعان داشت اگر پدیده یا نشانهای
بر یادگیری اثرگذار است مراجع مت لی مانند تربیتمعلم ) (Weinstein, 1988نباید آن را به تجربه ش صی
واگذار نمایند و منتظر ش ند تا تعداد کمی از معلمان ،آنهم با آزمایش و خطا ،در دنیای ش صی خ د آن
1. Gadamer Hns-Georg
2. Polanyi Karl
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را کشف کنند .فلسفه وج دی دانشگاههای تربیتمعلم ،اثرگذاری مستقیم بر پدیدههای اثرگذار بر کالس
درس است .مت لیان باید با فراهم کردن تدریسهای م قعیتمح ر ( ،)Mehrmohammadi, 1392اجرای
صحیح کارورزی و ایجاد م قعیتهای شبیهسازی به مأم ریت خ د عمل کرده و آم زشهای ضمنی و پنهان
را به عرصه دانش رسمی بکشانند .همچنین فضای پژوهش و پژوهش حین عمل ،م قعیتهای متفاو برای
تجربه ش صی و ادراک م قعیت مح ری برای دانشج معلم فراهم ش د.

کس

ردیف  17 ،16 ،15 ،14از جدول ( )2در مجم ع با  29بار تکرار با سک

ایجابی از ن ع سک

«آگاهانه» م نته س ری و هلمینگ همس ب د .مقدار فراوانی قابلقب ل است و امید به تأمل در کالسها را
افزایش میدهد .ردیف  18از جدول ( )2با فراوانی  ،3با سک

ایجابی از ن ع نشانه سک

«ادراک مفاهیم»

ایکپس و مارهاینی همس ب د .هرچند فراوانی آن بسیار کم ب د اما ازنظر محت ا باارزش است که فرد ،خ دش
با تفکر به مرحله ادراک مفه م برسد .نتایج مشاهدا

کالس از سک

«خ دخ استه شاگرد» با معانی

متفاو در جدول ( ) 3نشان داده شده است .در ست ن دوم این جدول ،دال ،در ست ن س م ،فراوانی دالها و
در ست ن چهارم ،مدل لها که با مبانی نظری همس سازی شدهاند ،بیان شده است.
جدول :3کدهای معنایی سکوت خودخواسته دانشآموز مستخرج از گزارشهای دانشجو معلمان
ردیف
1
2

دال یا بازنمود
س ژه سک
نمیدهد
س ژه ساکت ایستاده و گریه
میکند
س ژه سک

3

کرده و پاس ی

فراوانی
4
3

کرده و عمل

خ استهشده از طرف معلم را

4

عکسالعملی ندارد

او تکلیف نن شته و از طرف معلم م رد
م اخذه قرارگرفته است ،اما اعتنایی نمیکند

تفسیر
لج جانه

تکلیف ندارد .دیر آمده .سایر شاگردان در

سک

حین انجام تمرین.

نامعل م

معلم بهعن ان تنبیه از او میخ اهد به دفتر برود
3

انجام نمیدهد
س ژه ساکت ایستاده و هیچ

موقعیت یا بافت یا زمینه

مدلول یا

یا کالس را ترک کند ،دانشآم ز مقاومت

لج جانه

میکند.
7

معلم یا همکالسیها از او درخ است انجام

سک

کاری یا دریافت وسیلهای دارند

نامعل م
سک

5

س ژه ساکت از پنجره به بیرون
یا اطراف خیره شده است

3

حین تدریس ،حل تمرین و زمانی که آم زش

خیالپردازانه

خاصی در کالس نیست .معلم او را صدا

و رؤیایی

میکند او عکسالعملی ندارد

شدن .البته
نامعل م
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ردیف  3 ،1از جدول ( )3در مجم ع با  7بار تکرار با سک

«خ دخ استه» و با بار معنایی منفی از

«لج جانه» با نظر بهنام فر همس ب د .در این ن ع سک

فرد به دالیل متعدد ،از جمله فلسفه

سنتی حاکم بر نظام آم زشی با فرایندهای یادگیری کالس همکاری نمیکند .او سک

میکند و داوطلبانه

مسیر یادگیری را قطع میکند) .(Benamfar,2014البته در تعمیم نتایج این پژوهش با نتایج بهنام فر ،باید به
بافت ،زمینه و فضای متفاو سط ح م تلف آم زشی نیز ت جه نم د.
ردیف  5 ،4 ،2از جدول ( )3در مجم ع با  13بار تکرار ،در مبانی نظری پژوهش مشاهده نشده و
نگارنده آن را «سک

نامعل م» ن مفه مپردازی کرده است .این پدیده هرچند فراوانی زیادی را نمایش

نداد ،اما با ت جه به ناشناس ب دنش نیاز به بررسی و جستج ی بیشتر دارد .در این ب ش ،بر اساس همس یی
نتایج مشاهدا با دادههای نظری ،نقشه مفه می سک

در کالسها به شکل ( )2ترسیم شد.

شکل  2نقشه مفهومی استخراج شده از مشاهدات گزارششده کارورزان

در مطالعه مبانی نظری ،ان اع «سک
به کشف درون»« ،سک

دستهجمعی»« ،سک

منجر به مهار خش نت»« ،سک

اندیشه ورزانه و معنادار»« ،سک

منجر

با اعجاب درونی برای درک بهتر زندگی»

شناسایی شد که در تحلیل کالسهای واقعی ،ش اهد بسیار کم ب د و یا مشاهده نشد .به معلمان ت صیه
میش د از مزایای این ان اع سک

در مدیریتکالس خ د نهایت بهره را ببرند.

نتیجه
هدف اصلی این مطالعه ،تحلیل پدیده سک

و کشاندن مشاهدا واقعی کالسها به عرصه دانش

رسمی ،باهدف پیشگیری از واگذاری اداره کالس ،به شانس و اقبال است .سک
کالس درس مؤثراست اما تا به حال کمتر م ردت جه قرارگرفته است .سک

بهعن ان نشانه ،بر اداره

بهم قع ،ابزار شگفتانگیزی

است که در مت ن کهن و جدید بازتاب داشته است) (Raoof, 2011پیکارد 1اصرار دارد فضیلت سک

را

1. Picard Max
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به عن ان اصل هستی شناختی ) (Glenn, 2004م رد تأکید قرار دهد .معلم در هرلحظه در معرض ات اذ
تصمیم است .انت ابهای خردمندانه و آگاهانه او میت اند یک تهدید ،را به فرصت تبدیل کند .در بازتاب
عاملیت ،معلم خبره و تأملی ،به پدیدههای اطراف و رفتارهای متفاو

شاگردان ت جه فعال دارد و قادر به

شناسایی ،اقدام بهم قع ،استفاده از فرصتهای مطل ب پیشآمده و جل گیری از آسی های احتمالی است.
اگر معلم به فکر اصالح و اداره بهینه کالس خ د باشد ،ت جه به نشانهها ،به او امکان حدس و گمانهای
عالمانه میدهد.
نتایج برخی پژوهشها نشاندهنده وضعیتی است که ه یت حرفهای معلم

(Kohandel, Karami,

) Ahanchian & Mehrmohamadi, 2019هن ز شکل نگرفته و ت سعه حرفهای ) (Lino, 2014هم اتفاق
نیفتاده است .معلم در این شرایط ،عامل سک

با بار معنایی منفی میش د و این پدیده غالبی ب د که در

کالسها مشاهده شد .این هشداری است که با دقت نظر و ت جه عمیق به نشانههای م تلف در کالس مثل
نشانه سک

 ،بایستی ت جه ش

د .بعضی نشانهها مانند پرخاشگری ،بیش فعالی )(Myles & Simpson, 2001

و خش نت ،پرسروصدا هستند و ت جه همه را به خ د جل
) Winters, 2011اما نشانهای مانند سک

میکنند

& (Davis, Young, Hardman

با تمام پیچیدگیهایش ،ممکن است م ردت جه قرار نگیرد .در

بعضی م ارد ع ارض منفی مثل اضطراب ) (Emmer & Stough, 2001و استرس پشت سک
و شاگرد در ظاهر آرام و بدون عالمت است .در چنین شرایطی ممکن است این سک

پنهان میش د

م رد تأیید و تش یق

معلم نیز قرار گیرد و سرن شت شاگرد تحت تأثیر قرار گیرد.
ب شی از یافتههای پژوهش ،زنگ خطر جدی است در بابت ساعتهای هدررفته زیادی که با تحمیل
معلم بر شاگردان از بین رفته است .سک

هایی که اصالً بار معنایی ندارد و خالی است .این ن ع سک

در

مبانی نظری تعریفنشده ب د و جای نگرانی زیادی دارد .در انتها سک تی نامعل م نیز شناسایی شد که بایستی
م ردت جه و مطالعه قرار گیرد .واقعیت آن است که اگر فرایند تربیتمعلم ،دانشگاههای ت صصی عل م
تربیتی و مت لیان دورههای ضمن خدمت ،تالش جدی در راستای تحقق ه یت حرفهای معلمی نکنند ،معلمان
در کالسهای خ د ،بر اساس دانش و تجربه زیسته ،آنچه صالح میدانند ،انجام میدهند .تا زمانی که معلمان
و سایر عناصر مدیریتکالس ،بهعن ان پژوهشگر یا همکار پژوهش در نظریهپردازی مداخله نکنند و پی ندی،
بین واقعیا

کالس درس و مفاهیم نظری برقرار نش د ،حقایق کشف نمیش ند؛ لذا انتظار میرود ،برای

بسترسازی ه یت حرفهای معلم و ت لید دانش کاربردی ،به تربیتمعلم پژوهنده ،تأملی ،متفکر ،حساس به
نشانهها و کنشگر ت جه ویژه ش د .این امر ،احتمال اثرگذاری و قدر

پیشبینی پذیری ،ت جه و تأکید بر
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 ،را افزایش میدهد و شانس رفتارهای آگاهانه و

مسل النه عناصر مدیریتکالس درس را ارتقا میب شد.
ت صیه میش د معلمان به پدیده سک

با بار معنایی مثبت و آگاهانه به چشم فرصتی برای اجرای

فرآیندهای یادگیری و تمرین چگ نه اندیشیدن شاگردانشان بنگرند ،از قابلیت افزایش تمرکز به کمک
سک

بهره برده و به دنبال کشف خ دآگاه باشند .از خام ش کردن تفکر و استفاده از سک

منفی که جنبه تنبیهی دارد پرهیز نم ده و با فرصت س زی ،برای اداره کالس به سک
ت جه به پیچیدگی بیشازحد سک

با بار معنایی

خالی ،پناه نبرند .با

 ،عدم مشاهده بعضی از نشانههای این پدیده به معنای عدم وج د آن

نیست ،بلکه ممکن است ،در ح زه مشاهده و یا ادراک س بژه اولیه (کارورز) و یا ادراک س بژه ثان یه
(نگارنده) قرار نگرفته باشد .ممکن است این عدم ادراک به محدودیت دوگانگی روش دکارتی 1و بحث
س بژه -آبژه 2م رداستفاده که جز جداییناپذیر پژوهشهای کیفی ازجمله نشانهشناختی است ،بازگردد .در
این پژوهش ،سک

معلم و سک

مدرن نیز شناسایی شد اما به دلیل گستردگی و عمق مطل  ،به آن

پرداخته نشد ،به پژوهشگران بعدی بهخص ص معلمان پژوهنده ،ت صیه میش د به م ارد باال بپردازند .نگاه
عمیق و جدی به پدیده آرام سک

میت اند معلمان را در اداره بهتر کالسها آماده و امکانا زیادی در

اختیارشان قرار دهد.
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