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آثار آن در  یو بررسللل« سلللک  »نشلللانه  کالس،تیریمد یهااز مؤلفه یکی لیمقاله، تحل نیا یهدف اصلللل

شدیم تکالسیریمد ست ی. برابا شانه لیتحل یفیهدف از روش ک نیبه ا یابید س ر برا یشناختن ادراک  یس 

برخ د متن و  ،ینامتنیها، با اسللتفاده از روشللبنهفته، بهره گرفته شللد. اعتبار داده یمعان یو واکاو حیصللر امیپ

 ییمدل دوتا یمنجر به طراح ،یمقاله در ب ش نظر نیا جیمسلللت رز از متن، اسلللت ار اسلللت. نتا یرهایتفسللل

 ینگارسلللتیبر اسلللاس ز ،یاز سلللک   شلللد. در ب ش عمل «یمنف -بار مثبت»و  «یلیتحم -خ دخ اسلللته»

شا ییمعنا یکدهاکالس، ست راز و رمزگ سانمطالع هال لو مد شد. دال ییسک  ، ا شنا  یبندطبقه ،یه، باز

شللد.  یطراح« لج جانه  -یسللتگیعدم شللا»و  «یجابیا -یسلللب» ییمدل دوتا جه،یشللدند. درنت ریو تفسلل یدرون

ستبه یهاافتهی ست که پرتکرارتر یآمده حاکد شا»ها از ن ع سک   در کالس نیاز آن ا  ای ،«یستگیعدم 

ماحصل  چیها است و هدر کالس یادیهدررفته ز یتلخ ساعتها تیقعبلند و وا ادیکه همان فر «یسک   خال»

عمل و  نیپژوهش ح ،یبامطالعه نظر ت انندینظران و معلمان مصللاح  ن،یندارد. مسللل ل یتیترب ای یآم زشلل

قال معن افتیسلللک   را در امیتأمل، پ اداره کالس  یبرا یریپذینیبشیقدر  پ ،یکرده،  با آم زش و انت

  شد. ییشناسا زیداشت ن «ینامعل م»از سک   که اهداف  یگریدهند. دسته د شیدرس را افزا

 ی، کارورزکالسیریتمد یری،پذبینییشپ ی،شناخت: سک  ، نشانهیدیکل هایواژه
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 مقدمه

هایی است که رخ یدهپدها و یکی از ع امل اثرگذار برای مدیریت کالس درس، ت جه به نشانه

(، Scholder, 2018) (، قلدری Mclnerney, 1993 &Bear, Juvonen) خش نتدهند؛ وقایعی مانند می

کالس هستند (  رفتارهای م ل مدیریتHyland, 2014) فعالی، بیش(Owens, et al., 2018) پرخاشگری

نمایند، درنتیجه نظام یممعلم یا پژوهشگر را به خ د جل   و ت جهکه ش اهد روشن و واضحی دارند، 

اندیشد. اما بعضی یری میو تدبها مت جه مسلله ویا خطر شده آم زشی و معلم فک ر با دیدن این ن ع نشانه

کند، گاهی راحتی ت جه دیگران را به خ د جل  نمینظر باال و ت جه عمیق دارند و به دقتبهها نیاز نشانه

 است. سک   "سک  "ها در کالس درس، یکی از این نشانهی نیز ایجاد کنند. ادراکممکن است خطای 

ها تعابیر، هدف معانی، از ایگستره آزارش،یبرخالف ظاهر ساده و ب که پیچیده انسانی است بسیار 1رفتار یک

های گ ناگ ن نسبت به پدیده سک   و تحلیل آن در روابط ش د. درک دیدگاهو ان اع م تلف را شامل می

ی متعددی برای هافرصتدر بهتر اداره شدن کالس تأثیرگذار است و تهدیدها و معلم و شاگرد، 

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

اما  سک   تأملی کرد یستیبا ،به ادراک یدنعمق ب ش یرفداران سک   معنادار، معتقدند براط آورد.می

 باشد «یفانسالح ضع»ت اند یم یک دیالکتیک حافظه است کهسک    این دیدگاه بر این باورند م الفان

(Renero-Hannan, 2018). کار  یرونی،آرام ب دن و عدم ش اهد ب یلبه دل در کالس، سک  نشانه  شناخت

 . است یمشکل یاربس

و در  است جاافتاده یامر یرانی،درس ا یهاکالس یشتردر ب یرمز اجتماع یکعن ان سک   به

قرار  یت جهدرس م رد کم یهاکالس و هاکه در پژوهش رسدیم به نظر یچنان عادآن ی،ناخ دآگاه جمع

درس  کالسمدیریتبر سک   ان اع و اثرا   به بررسی یمحدود یها، پژوهشاین زمینه . درگیردمی

ارتباطی انسان در سک  ،  .است داراعنم یرا این پدیده،ز ؛سک   کرد یددرباره سک   نبااند. پرداخته

 یبرا یاناد یشنهادیپ یهااز راه یکی . ) ,2019Ebrahimi dinani(دارد  و یا حتی فراخ د 2نظیر با خ دبی

 یبه تفکر شه د ینید یتو ترب یممت صص تعل 3لن ال(.  ,2019Greene)سک   است  ی،درک بهتر زندگ

، معتقد 4با تأکید بر مکت  فیثاغ رث کند. هگلیاشاره م ،سک   ینتمر یقاز طر آوریو تجربه اعجاب

 ,Albert) است انسان ابتدا باید سک   کند و افکار دیگران را درک کند و این امر، شرط یادگیری است
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2  Monologue 

3. Leneval Helene Lubienka 
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از انفعال معرفی  به دورمعنادار و  العملعکسنیز در ت ضیح معنای  سک  ، آن را عمل و  1. فریره1990(

پایان است که . از دیدگاه او سک   یک دنیای کامل و یک حقیقت مطلق و عظمت بی(Lu, 1987)کند می

داروی  شده،یکتحرمعتقد است، سک   برای اعصاب  2کند. هلمینگامکان شناخت هستی را فراهم می

کند ب شد . از این منظر سک   کمک میشفاب ش بر ضد سروصدا است که تأمل و تفکر را تعمیق می

 3ما باید سک   کردن را یاد بگیریم. ولفگانگ که داردیم، او اذعان داشته باشدجای واکنش، کنش ن بهانسا

پذیر نیست و باید سک   گمشده را دوباره بازیابی نیز معتقد است بدون سک   هیچ ن ع تمرکزی امکان

 یدیگرهاسازد. آنچه یمکند: سک  ، روان را برای برخی از تجارب درونی آماده یماظهار  4کرد. استندینگ

ندای وجدان  عن انبهاز آن  کند، تجربه روبرو شدن با خ د است کهیمیدارشناسی سک   مطرح پد درباره

 أکیدتکرده و  ایجاد آگاهی سک  ، است معتقد و کندمی برگزار سک   س ری، ساعت کند. م نتهیمیاد 

در  است، مهم بسیار درون (. کشفMirlohi, 2015) هستیم درونی زندگی یک صاح  با سک   ما دارد،

( که سک   Shabani, 2013) کندیازها، خ دشک فایی را مطرح میقسمت هرم ن ینباالتردر  مزل  این راستا

ی، ارتباط درون فردهای چندگانه در بعد ه ش ی دستیابی به آن است. گاردنر در نظریه ه شهاراهیکی از 

ی، مطالعه و آگاهی از حقایق معن ی را خ د یهابازتابی، درون به اح ال انسان با خ د، از طریق ت جه

 دان، تأملیمانه در شاگرحک یخام ش یا یسک   ذهن(. به کمک Gardner, 1983) دهدم ردت جه قرار می

یده شن مفاهیم کشش و جذبه ن عی یسک   ذهنمعتقدند  و فیشر کانت .ش دیمفراگرفته  خ د در فرورفتن و

آنچه در اینجا . (Akbari, Javidi Kalate JafarAbadi, Shabani Varaki, & Taghavi, 2012)شده است 

 کنند. یم، ن عی سک   است که بیشتر فالسفه آن را دنبال پرداخته شدبه آن 

و همراه  درس یهاکالسزدگی سک   در تنهایی با سک   در جمع تفاو  عمده دارد. در انب ه

 هایشکل، است گرفتهآن نشلت یریناز ساختار ز که سک   یظاهر یهاجل هی، آم زدانش یتجمع

درس و گ ش در کالس شاگردان  یاه یهکند، پس از یمبه معلمان ت صیه  رووف. گیردیبه خ د م یم تلف

. براون (Raoof, 2011) ناگفته را کشف کرد یهانکته ت انیم ی، فقط با سک   ذهنآنان دادن به مطال 

 کنندهای کالس تعامل برقرار میآم زان با سک  ، برای رسیدن به هدفکند گاهی دانشاظهار می

(Brown, 2019در پژوهشی که بر روی دانش .)جام شد، مشاهده شد آم زان پایه هشتم نیجریه ان

 & Ikps)ترند کنند، در ادراک مفاهیم م فقآم زانی که هنگام درس خ اندن در کالس سک   میدانش

                                                 
1. Paulo Ferire 
2. Helming Helen 
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Marhaeni, 2019)  و در مطالعه دیگری، اثر مثبت سک   بر مهار خش نت در مدارس آمریکایی م رد تأکید

را راهی برای  کالسسک   معنادار در  (. پاپالئ  در کتاب خ د، ایجادHillsotrom, 2019) قرار گرفت 

 .(Poplau, 2018) کندو یادگیری برای زندگی معنادار معرفی می تأملهای تفکر، خلق فرصت

 یندهایفرا معن یت، ی،شم درون ت انیمتفکر  ت أم با سک   کمک رسد بهبنابراین، چنین به نظر می

را شجاعانه و  ت ان افرادیممعنا از سک  ،  وسعتین در ا .را فراهم ساختخ دشناسی و دیگرشناسی  ی،فکر

 وج دی عرصه و خل   درونی، احساسا ، اح اال  افکار، تحلیل و بررسی به بدون ترس از قضاو  سایرین،

ش ند، اما برخی پژوهشگران، سک   را عامل محس ب می سک   خ ش روی هااین ویژگی .کرد دع   خ د

 (Wong, Wong, Rogers & Brooks, 2012)متقاعد کردن م اط  درصدد یادگیری دانسته ودر یت عدم م فق

 ، برای شکستن آن هستند.

 ,Weinestein) نح ه ایجاد و نگهداری ارتباطا  انسانی در مدیریت کالس درس بسیار مهم است

 انگلیسی، ن عی سک   هایمحیط در زبانیسیانگلیرغ یرانسک   فراگ. لی  معتقد است  (2006

 آم زانباشد او سک   دانشمی ارتباط یبرقرار یی شاگرد درعدم ت انا یر است که نشانهخ دخ استه فراگ

پیشرفت  و م فقیت را عامل گفتگ  و .داندها میآن یستگیعدم شا نشانه آمریکایی را هایکالس در چینی

 تمرکز لی  با .دهند را پرورش فهم کالم،  وپاسخ  و پرسش طریق کند که ازفراگیر دانسته درنتیجه ت صیه می

و به رفتار  بررسی کرده راسک   و پیچیده ت ابع چندگانه ارتباطی،  الگ های چینی، دانشج ی سه بر

کالس  در مذاکره و سک   طریق از ،ه یت گیریبه شکل آمریکایی، هایدانشگاه دانشج یان آسیایی در

 .(Liu, 2002پردازد )ش د، میمی هدف فرهنگ در فرهنگی پذیریانطباق هایمهار  به ت سعه منجر که

کند و چنین یممستقیم  ق لنقلبا استفاده از ابزار مصاحبه ش اهدی را  سک  تس ی برای درک پدیده 

 کنم زیرا گاهیسک   می»: دانشج  ش د؟یمباعث سک   شما  چیزی چه: کنندهمصاحبه»ن یسد: می

 بسیاری زیرا زاست؛استرس آم زشی نظام این ح ه صحبت کردن من ب ندند.به ن هایمیهمکالس که ترسممی

 ,Tsui) «گیرد.قرار می تأثیر تحت شانزندگی انگلیسی شکست ب  رند، زبان که دریدرص رت افراد از

1996,p.145).  است. خ دخ استهدر اینجا این ن ع سک  ، سک تی 

 باشد، گفتگ  در فعال دانشج  بایدکه  ییجا ،دانشگاهدرس  هایبر کالسحاکم  سک  

کالس  در در اینجا، سک  . گذشت از آن یسادگبه که بت ان است آن از ترآزاردهنده و ترخراشگ ش

 اظهارنظر، ی تعریف کرد. عدمبحث کالس آم زش و فرایند در فراگیرت کعدم مشار ت انمی را درس

.در گرفت نظر در سک   هایشاخص عن انبه ت انرا می مدرس هایپرسش به ندادن پاسخ و سؤال نپرسیدن
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منفعل  هاکتاب محت ای و مدرس مقابل در فراگیران تربیت، و تعلیم سنتی فلسفه سیطره های تحتکالس

 ش دسک   می ساززمینه )نا(خ استه است و این امر معلم عهده بر تربیت جریان اساس هانظامدر این  هستند.

(Behnam far, Zameni & Enayati, 2015). 

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

تحلیل کالس بر  اما است، اهمیت حائز ش اهد پژوهشی م ج دو مرور ها یهنظراست. بررسی  سک   بارهدر

 یشیاندجزم و عمل در صحنه کاربردی هایواقعیت شدندار خدشه باعث محض هاینظریه اساس

(Mehrmohamadi & Collagues, 2014) طرز به کالس درسو ح زه عمل در ح زه نظر شد؛ زیرا  خ اهد 

سک    یدهمتعارض به پد یهانگاه یرو تفس تبیینپژوهش،  ینا یمسلله اساساند. ناپذیری با هم آمی تهتفکیک

واژه  یانم ی ندپهدف اصلی این پژوهش، مطالعه   .کالس استآن در مدیریت یامدهای عملیو ت جه به پ

باشد و با استفاده ، میاست یاجتماع یو همراه ییهمگرا یکزاده  که در کالس دادهرخ میهاو مفسک   

های اصلی این پژوهش ی ابتدایی انجام شد. پرسشهاکالسمیدانی به روش ط لی در  از  یک پژوهشی

، چه معانی و سک   یدهپد 3( از دال های2های سک   چیست؟ و نشانه ه نظری،ح ز( در 1اند از: عبار 

 ویا تفسیر شد؟ 4مفاهیمی در کالس مدل ل

 

 روش

 Khanifar) 7س س ر 6شناختینشانه یلو راهبرد آن، تحل 5یفیک ،نظر طرح پژوهش از ،این پژوهش

& Moslemi, 2019یند،فرا یک یفادراک معط ف به ت ص یپژوهش، برا ینا ی. در ح زه نظرباشد( می 

 یرسک   با سا ینینشهم یاز ابزار نشانه و چگ نگ( Farasat khah, 2017)نهفته  یمعان یو واکاو یحصر یامپ

خ د متن و ، فرض ، بری سک  اه، اعتبار دادهشناختیروش کیفی نشانه یبه اقتضا ها، استفاده شد.نشانه

 ,Mohammadpur) ها و روش بینامتنی است ار استش همس سازی دادهبه رو ،مست رز از متن یرهایتفس

 عن انبه« سک  » یک عامل و  عن انبه« هات جه به نشانه»کالس، بر مدیریت (. در بررسی ع امل مؤثر2013

ت سط و  یدهسنج 8شاخص روایی محت ایی عامل با پرسشنامه ینا ییمحت ا ییشاخص روا احصا شد. عامل یرز

                                                 
1. Similarty 

2 .Difference 
3 .Signifier 

4 .Signified 

5. Qualitative 
6. Semiontic Analysis 

7. Saussure Ferdineand De 

8. Content Validity Index 
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  .شد ییدتأی م تلف عل م تربیتی هاح زهو با حض ر هجده خبره از   یت صصپنل 

از  نگارییستگزارش ز 694مرب ط به  1هاییتروا یمحت امشاهدا  ص ر  گرفته از درون 

 گانههفتی ن اح در سطح ییس م ابتدا تا اول یهادر کالس 1397تا  1393 یهاسال یکالس درس، ط

شهید  یسپرد یان،ابتدایی دانشگاه فرهنگ کارورز آم زش یاندانشج  کنندگانشرکت. است راز شد مشهد

که  معلمان راهنما و شاگردان ها ب دند.در کالس یعوقا اولگر دست، مشاهده2عن ان س بژهبه نژاد یهاشم

مش صا  . بالق ه پژوهش محس ب شدند کنندگانشارکتی از مجزئ، نیز ب دندمشغ ل زندگی کالسی 

 است. نشان داده شده (1)خالصه در جدول کنندگان پژوهش به ط ر شرکت

 
 کنندگان پژوهشمشخصات شرکت :1جدول

 سال تحصیلی ردیف
تعداد گزارش از مشاهدات توسط دانشجویان کارورز 

 نژاد مشهدشمیها پردیس شهید ابتداییآموزش

 در ترمگزارش  10×دانشج   37 1394-1393 1

 در ترمگزارش  9× دانشج  17 1395-1394 2

 در ترمگزارش  9× دانشج  19 1397-1396 3

 جمع
 گانههفتهای اول تا س م ابتدایی ن احی گزارش کارورزی به شی ه پژوهش روایی مرب ط به کالس 694

 تحلیل قرار گرفت. شهر مشهد م رد

 

ها و مشاهده در مطالعه گزارش ، باسک  در مقام فهم س بژه ثان یه، تالش کرد  عن انبهنگارنده 

ی تجربه زیسته معلم و شاگرد، جابهخ د را   (Dehnavi & Purkarimi Hvaeshki, 2018)ها بعضی کالس

 های سک   را شناسایی و تفسیر نماید.قرار دهد و رخدادهای کالس را بررسی و نشانه

در درس  یاندانشج  شگر و گزارشپژوه یماز مشاهده مستق ،پژوهش یناهای ب ش کیفی یافته

 .(Ahmadi, 2017)است  معلمیتحلقه اتصال همه دروس در تربی، کارورزدرس  ی به دست آمد.کارورز

با صدور  و ندرا اخذ نم د یکارورز یواحد درس ،نظر نگارنده زیرکننده در پژوهش، شرکت یاندانشج 

برای ثبت حقایق و نگارش  هدفمند، یارائه بازخ ردها ،مش ص، تأکید بر مشاهده تأملی یهادست رالعمل

و  یادینگر مسائل بنمشاهده یدند. آنهاد یمتعل ،کالس یندهایبدون قضاو  از کل فرا یفی وت ص زارشگ

ی هفتگی گروه، و جلسا  3یپژوهیتروادر درس  هاگزارشند و برای تدوین ها ب دکالس یروابط انسان

                                                 
1. Narrative 
2. Subject 

3.  Narrative Research 
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شد، شرکت کردند و نح ه روایت نگاری را مدرسه و دانشگاه تشکیل میکه در درس کارورزی در سطح 

، با ییمعنا یکدها ی،متن مح ر یکردو نهفته سک   با رو یحصر یبه معان یابیباهدف دست آم زش دیدند.

شد. هرچند  ییو رمزگشا یها، است راز، بررسگزارشدل از  «حرف»و  «ساکت»، «سک  » هاییدواژهکل

 هاب دن گزارش یادز یلمقدم است اما به دل یریگبر اندازه یرتفس یفی،های کرسم پژوهشبهوهش ژپین در ا

دسته  یکدر  یتکرار یو اتفاقا ، کدها یعوقا یو با ت جه به پراکندگ یب دن فراوان یادتبع آن زبه و

ها و مدل ل هادال، هازارشدر متن گ .ندشد یلتبد یلتحلقابل یهابه دادهها یفراوانی شدند و با ذکر بندعن ان

ی و تفسیر شدند. نتایج نشان داد که سازفشردهی درونی، بندطبقهی، مح ر یکدگذاری،مطالعه، بازشناس

نشانه در نظر  یکعن ان ارزش آنچه به .کندیداللت م متفاو  یهااز مدل ل یروشن ی بر ترک «سک  »

  . اردد یبستگ هاگزارش متنها در دروننشانه یگرگرفته شد، به ارتباط آن نشانه با د

ش د،  به ت صیه آدامز، ین گام پژوهش کیفی محس ب میترمهمبه اینکه شناسایی کدها، اولین و نظر

ی استفاده نشد. احصا کدها با استفاده افزارنرمی از هیچ کدگذاریر، جکس ن و مازی در این پژوهش برای پ

ی کمی هاروشو به شی ه  (Adams & Pierre, 2014)یسی مکانیکی ن نامهبریا از طریق  افزارنرماز 

(Jackson & Mazzei, 2013) یدگاهنظر و د شدتالش کند، لذا ، ممکن است به دریافت معنا لطمه وارد 

 ،یهمادرون یدارا ا،همتن ینا یشترب ،هاگزارشبا ت جه به ت صیفی ب دن  کدها باشد. ییشناسا هناظر ب پژوهشگر

ش اهد این قسمت در ست ن بافت و زمینه،  هستند.  یدگاهزبان، سبک، فن و د فضا،صحنه، لحن،  یت،ش ص

 ( آمده است. 3( و )2در جدول )

در کالس، عامل و یا متغیر مزاحم محس ب  گرمشاهدههای تجربی و نیمه تجربی، حض ر در پژوهش

 Seif)گذارد، دهد و بر نتایج پژوهش اثر میر میقرا تأثیرش د و صحنه پژوهش را به شکل تصنعی تحت می

Naraghi & Naderi, 1989) حض ر مستمر و ساالنه کارورز در کالس و آم زش  در این پژوهش، با ت جه به

معلم و شاگردان به حض ر دانشج  ، اندیدهد ینقش کارورز یفایا یبرا دانشگاه ینا یانکه دانشج  یاحرفه

از  ،(Wilson & Maclean, 2011) یشگاهیاثر آزما ینها با کمترگزارش یناو استاد راهنما عاد  داشته، و 

 ب دند.برخ ردار  پژوهش انجام یبرا ییباال ت انایی

 یتنمینا( و بیکارورز یها)گزارش یمتندرون هاییلتحلبه کمک پژوهش  یهاپاسخ به سؤال یبرا

 تبیینآن،  یرینز هاییهسک   است راز و ال یمعنا یظاهر یها(، جل هیها با منابع نظرگزارش یج)تطابق نتا

ن آوری این پژوهش  .شد یداستعاره، درک بستر و ت جه به تضادها، معنا ت ل هاییسمشد و با استفاده از مکان

داده بر اساس مشاهده مستقیم یا باواسطه، ی آورجمع نظر ازدر آن است که پژوهش مشابهی با این وسعت 
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عن ان یک پساساختارگرا معتقد است به روش اجرای شده، یافت نشد . از طرفی آقاصالح بهیتهداهدفمند و 

داشته ییرناپذیر نگاه نش د و پژوهش در روش اجرا نیز ن آوری به همراه تغ چارچ بیک  مثابهبهپژوهش 

س س ر و  شناختینشانه.  لذا در این پژوهش پس از اجرای روش (Aghasaleh & Pierre, 2014) باشد

 یدهپدیفی از ط بندییمبه تقسیاط کامل، به شکلی که به معنا لطمه وارد نش د، بااحتی آن، هادوگانهکشف 

 .استفاده شد 1افزارها، از نرمرابطه نشانه یخروج یشنما یبرا پرداخته شد. سک  

 

 هایافته

ح زه نظری و ح زه عملی  دو ب شهای سک   در دست آمده در باب مفاهیم و مصداقنتایج به 

 باشد:ی پژوهش به شرح زیر میهاسؤالو پاسخ به 

 2ینقشه مفه م، مرتبط یهاو واژه یم، مفاههاعبار اساس  در پاسخ به سؤال اول در ب ش نظری، بر

 سک   س س ر، ییمدل دوتا کمک انگلیسی ترسیم شد. بهی فارسی و هامقاله، هاکتاببرگرفته از  ،سک  

 یلتحل پس از تالش شد .شد تقسیم« یمنف -مثبتبار »و «یلیتحم – خ دخ استه» سک   ب ش دو به

 یدهپد یفیط بندییمتقسس س ر استفاده ش د و با  شناختینشانههای دوتایی ها، از مزایای روشدوگانه

 «یجابیسک   ا»مثبت  بار با خ دخ استه سک   ترکی  یی ش د. از، ان اع دیگر سک   شناساسک  

است که سک   کننده داوطل  سک   کردن است و  مدنظردر این قسمت ن عی از سک    .شناسایی شد

-ورزانهاندیشه»، «آگاهانه»، «یجمعدسته» یهاسک  کند. یمدر دنیای سک   فعاالنه اقدام به یادگیری 

 مهار» ،«مفاهیم ادراک» ،«درون کشف»ی منجر به هاسک  و « گرایانههستی-پدیدارشناسانه»، «معنادار

که  «یلیتحم»سک    ی از ترک .در این طیف جای گرفتند« درک بهتر زندگی-شه دی اعجاب» ،«خش نت

شد. در  ییشناسا «یسک   سلب»است، بار مثبتدارای در آن اراده و اختیار فرد، از او سل  شده است اما 

معلم ساکت است اما هدف سک   متعالی است و قرار است پس از شنیدن،  اجباربهاین ترکی ، شاگرد 

 یندر ا، است شدهیهت ص یثاغ رثف و  ت سط هگل که« یگرانادراک افکار د» یادگیری و فهم اتفاق بیفتد.

 ییشناسا« معترضانه» یا و «نهسک   لج جا» ی،خ دخ استه با بار منف سک   ی گرفت. از ترک یدسته جا

یی در اعتراض به تحمیل و ع امل محیطی سک   اختیار نماقدر شد. در این ن ع سک  ، شاگرد برای 

 .(Azadmanesh, Bagheri Noaparst, Seifdkhosh & Sajadieh, 2019) کندیم

. در این ن ع شد ییشناسا« یستگیسک   بااحساس عدم شا»ی با بار منف یلیسک   تحم ی از ترک 

                                                 
1.  Xmindmap 

2.  Concept Map 
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معلم یا ع امل فرهنگی، شاگردان را وادار به سک   اجباری کرده و  مثالعن انبهسک  ، عامل خارجی 

ای است که در شاگرد به سک   بار منفی دارد و یا فشار م قعیتی به گ نه کنندهدع  ن ع کالم و ادبیا  

 1کند. ان اع سک   شناسایی شده در مفاهیم نظری در شکل نات انی را تق یت می احساس عدم شایستگی و

 آمده است:

 
 از مبانی نظری این پژوهش مستخرج یمفهومنقشه  :1شکل

 

در و  ) ,1984Bear(فناوری وابسته به  و   ) ,2017Wilson(1سک   مدرن، م ردمطالعه مباحثدر 

 ینا یمشاهده شد که از ح زه بررس ،از سک   معلم یادیز یهانم نهی دانشج یان، هاگزارشو  مشاهدا 

 .داردپژوهش مستقل  یکبه  یازن هایرا بررسی آنز ؛مقاله کنار گذاشته شد

آم ز های میدانی، کدهای معنایی سک   دانشدر پاسخ به سؤال دوم پژوهش، با مراجعه به گزارش

، ( 2) در ست ن دوم جدول ( نمایش داده شد.3( و )2های )جدول ی شد و درسازفشردهی و بندطبقهاحصا، 

در ست ن چهارم،  و کندیم یفامتن را ا ینینشها که نقش همدال یدر ست ن س م، فراوان ،دال )بازنم د(

برای  نگارنده یابیبه دنبال ارز ه است. شد ذکر اند،هشد یهمس ساز ینظر انی( که با مبیرها )تفسمدل ل

 است راز شده یهاسک   در رفتار شاگرد همس  با داده ی، کدهابینییشو پ یینتب یل،در  تحلقافزایش 

 برای. گردید ی شد و نقشه مفه می طراحیپردازن مفه مدر برخی م ارد و  یگذارنام ی،از منابع نظر

برگشت  -رفت ی ونزول -یبارها به متن مراجعه و حرکت صع د رخ داده، یهاخألها و غفلت یبازکاو

                                                 
1. Modern Silence 



 1398 پاییز و زمستان، 2، شماره 9سال                                     دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   76

با عن ان  ییدرس ابتدا یهااز کالس اندانشج  معلم یکارورز یهاگزارش یبررس . نتیجهص ر  گرفت

 (نشان داده شده است.2در جدول ) ،«شده معلم از شاگردسک   خ استه»

 
 به خواست معلم آموز:کدهای معنایی سکوت دانش2جدول

 تفسیر یا مدلول هموقعیت، بافت یا زمین فراوانی دال یا بازنمود ردیف

1 
 سرم نزنین حرف باشین ساکت

 گرفت درد
32 

 و کار دفترهای تصحیح حین در

 حال در. شاگردان دیکته یا

 بیکار دیگران، با صحبت

. باشید خالی شایستگی، عدم

 تحمیلی

2 
 کسی از صدا نبینم. بسته هادهن

 بیاد در
30 

 حال در معلم. ساعت آخر

 تصحیح دیگران با صحبت

 دلیلبی. تکالیف

. باشید خالی شایستگی، عدم

 تحمیلی

 17 میز روی سرها. بسته هادهن 3

 دیکته دفترهای تصحیح حال در

 و دلیلبی امتحانی هایبرگه و

 م ارد سایر

. باشید خالی شایستگی، عدم

 تحمیلی و اجباری

4 
 یا یساکت نشه منف یک هر

 گیرهیم سیاهعالمت 
30 

و  معلم م تلف ام ر انجام حین

 دلیلبی یا

 تنبیهقصد به یستگی،شا عدم

 تحمیلی. خالی و

5 
 یا مثبت باشه ساکت کی هر

 گیرهیم ستاره
 م تلف ام ر انجام حال در معلم 32

. باشید خالی شایستگی، عدم

 تحمیلی

6 

. دهانیک و دادهگ ش دو خدا

 به نزنید حرف و ساکت پس

 گ ش خ ب من هایحرف

 دهید

19 
 ب  انیم عل م، تدریس حال در

 ارزیابی آسمانی، هایهدیه و
 دیگران افکار ادراک. سلبی

7 
. من به هاح اس. ساکت همه

 کنید گ ش خ ب
 دیگران افکار ادراک سلبی ارزیابی تدریس، حال در 25

8 
. کندمی صحبت دوستت ن

 بدید گ ش حرفهاش به ساکت
8 

 کار و پرسیدن درس حین در

 ارزیابی گروهی،
 .دیگران افکار ادراک. سلبی

 12 بزنید حرف ن بتی. ساکت همه 9
 و کالس در تدریس حین در

 شاگردان با تعامل
 دیگران افکار ادراک. سلبی

10 
 و بدید گ ش سؤال به ساکت،

 بدید پاسخ
10 

 ارزشیابی و تدریس حین در

 تک ینی
 دیگران افکار ادراک. سلبی
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11 

 و بدید گ ش سؤال به ساکت

 زودتر کی هر بدید پاسخ

 کنه بلند ش دست

19 
 پرسشروش به تدریس حین در

 پاسخ و
 دیگران افکار ادراک سلبی

 2 میاد صدایی چه ببینیم ساکت 12
 شناخت برای انگیزه ایجاد

 اطراف هایپدیده
 ایجابی. شناسانههستی

 5 بدید گ ش صداها به ساکت 13

 برای کالس در بازی حین در

 حس و تمرکز قدر  افزایش

 شن ایی

 ایجابی شناسانه،هستی

14 
 صحبت م رد در ساکت همه

 کنید فکر من
 آگاهانه ایجابی، تدریس حین در 10

15 
 کردن فکر از پس ساکت همه

 بدهید ج اب
7 

به روش  یستدر ینح در

 یرپرسش و پاسخ و سا

 یپرسش یهاروش

 آگاهانه ایجابی،

16 
 کردن فکر از پس ساکت همه

 کنید مش ر  باهم
6 

به روش کار  یستدر ینح در

 خاص یبدون راهنما یگروه
 آگاهانه ایجابی،

17 

 گ ش من حرف به ساکت همه

 کردن فکر از پس کنید

 پاسخ و مش ر  باهم دونفری

 بن یسید ن  ت 

6 
 یارانروش به تدریس حین در

 دست رالعمل با و یادگیری در
 آگاهانه ایجابی،

18 

 شدهمطرح م ض عا  درباره و

 آینده جلسه در کنید فکر

 درباره تا کنید ش صی مطالعه

 کنیم بحث آن

3 
 به انتقال و تدریس حین در

 آینده هایم قعیت
 مفاهیم ادراک. ایجابی

 

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

بسیار دارد. نتیجه این ب ش از مطالعه تأمل  یجا را نشان داد کهو شاگرد هیچ اتفاق معناداری وج د ندارد 

هایی از طرف معلم بدون هیچ بار معنایی و همراه اتالف ای نامطل ب، دال بر تحمیل سک  حاکی از پدیده

کند. معلم از شاگردان فقط یگیری نمیپزمان است. این ن ع سک  ، هیچ هدف آم زشی یا تربیتی را 

معلم حرمت و  م رداستفادهکند. گاهی ادبیا  یم شاگرد چه که یستمهم ن باشند و خ اهد ساکتیم

 یگارنده، براتعلیم و تربیت است. ن نظامبهیک هشدار جدی یناگیرد. کرامت انسانی شاگردان را نادیده می
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 هادر کالس، این ن ع از سک   که با فراوانی باال نم د یپردازرا ن مفه م« یسک   خال»نام  این واقعه،

شناسایی شد در ادبیا  پژوهش و مبانی نظری مشاهده نشد. در قرابت معنایی، این ن ع سک   به دیدگاه 

 کند.یم یادتعامل  عان اها از انسان یندر ب به واژه سک   اشاره مستقیم ندارد اما نزدیک است، او 1گادامر

نشانه یابی « آن»و شاگرد را « من» اگر معلم را  حالت ایندر  .اشاره دارد «آن»و  «من»ابطه ر او به ن عی از

 & ,Khanjarkhani, Safaei Moghadam) ش دیم تص ر ،بدون تأثیر و افق یءمانند ش کنیم، شاگرد

Pakseresht, 2017) .رده معنایی در این ن ع رابطه، معلم از شاگرد سک   جامدا  را ت قع دارد بدون آنک 

 ش د. بدل و

ها شدند که برای تحلیل آن بار تکرار 93 در مجم ع ،(2)از جدول  11، 10، 9، 8، 7، 6 هاییفرد

با « یگراند افکارادراک »از ن ع  «سلبی»سک    و بافت ت جه نم د. نتایج این مرحله، با هاباید به سایر نشانه

داشته اما تحمیلی است و نشان از مثبت  ییبار معنا ن ع سک  یثاغ رث همس یی دارد. این فو  هگلدیدگاه 

در این نگرش، به گ ش کردن،  .نهفته استهای متعالی یرخ اهی معلم دارد که در آن کس  هدفخن عی 

 دهندهنشانی این ن ع از سک  ، نسبتاً باال ی. فراوانش دفرض یادگیری، اهمیت داده مییشپ عن انبه

  ج د است. های موضعیت کالس

از ن ع سک    یجابیبار تکرار با نشانه سک   ا هفتبا  در مجم ع (2)از جدول  13و  12 یفرد

یدیگر و تفکر فلسفه برای ک دک اکبری که ن عی نگاه تأملی به زیستن ها« یانهگرا یهست -یدارشناسانهپد»

 کند،استیالگرانه برای ت لد اندیشه ن ، می انسان دارد و شاگرد را دع   به تفکر تأملی به دور از القای اندیشه

یم. کم هست یاما شاهد استفاده از آن با فراوان ،برخ رداراست ییباال یتن ع از سک   از اهم ینهمس  ب د. ا

و خارز از مطالبا  مرس م  ش صی یتبا خالق انمعلم از یکمآگاهانه تعداد  شاید نشان از حض ر  این مطل 

 یانم وج دی رابطه و کنش متقابل عتقد است:م 2در همین راستا، پ النی .باشدمی های رساداری و آم زش

 الگ های در قال  پذیری،یمتعم، قابلیت استکه زمینه مح ر و م قعیت مح ر  آم زش ص آم زگار و دانش

 یعم م ی مدون،مهارت ی،ضمن یسو تدر یادگیری ین،بنابرا. ندارد را معلمیتدر مراکز ترب یستدر اییشهکل

 Bohlooli) است یگانهمح ر و  یتم قع ی ،س بژکت ی،کامالً ش ص یابلکه تجربهنیست،  یرو الگ پذ

Faskhoodi & Zarghami hamrah, 2018). ای یا نشانه یدهپدت ان اذعان داشت اگر درباره این دیدگاه، می

نباید آن را به تجربه ش صی   (Weinstein, 1988) معلمیتترببر یادگیری اثرگذار است مراجع مت لی مانند 

با آزمایش و خطا، در دنیای ش صی خ د آن  همآنواگذار نمایند و منتظر ش ند تا تعداد کمی از معلمان، 

                                                 
1. Gadamer Hns-Georg 

2. Polanyi Karl 
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اثرگذار بر کالس  هاییدهبر پد یممستق یاثرگذار معلم،یتتربهای دانشگاه یفلسفه وج درا کشف کنند. 

(، اجرای Mehrmohammadi, 1392) مح رهای م قعیتردن تدریساست. مت لیان باید با فراهم کدرس 

های ضمنی و پنهان یت خ د عمل کرده و آم زشمأم رسازی به های شبیهصحیح کارورزی و ایجاد م قعیت

های متفاو  برای یتم قعرا به عرصه دانش رسمی بکشانند. همچنین فضای پژوهش و پژوهش حین عمل، 

 ادراک م قعیت مح ری برای دانشج  معلم فراهم ش د.کس  تجربه ش صی و 

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

ها را در کالس تأملاست و امید به  قب لقابلم نته س ری و هلمینگ همس  ب د. مقدار فراوانی « آگاهانه»

 «یمادراک مفاه»از ن ع نشانه سک    یجابیسک   ابا  ،3 یفراوانبا  (2)ول از جد 18 دهد. ردیفیمافزایش 

است که فرد، خ دش  باارزشمحت ا  ازنظرفراوانی آن بسیار کم ب د اما  هرچند. همس  ب د ینیو مارها ایکپس

با معانی « خ دخ استه شاگرد»با تفکر به مرحله ادراک مفه م برسد. نتایج مشاهدا  کالس از سک   

 وها دال یدر ست ن س م، فراوان ،جدول، دالاین در ست ن دوم ( نشان داده شده است.  3تفاو  در جدول )م

 بیان شده است. اند،هشد یهمس ساز ینظر انیها که با مبدر ست ن چهارم، مدل ل

 های دانشجو معلمان آموز مستخرج از گزارشکدهای معنایی سکوت خودخواسته دانش :3جدول

 زمینه یا بافت یا موقعیت فراوانی بازنمود یادال  ردیف
یا  مدلول

 تفسیر

1 
 پاس ی و کرده سک   س ژه

 دهدنمی
4 

 م رد معلم طرف از و نن شته تکلیف او

 کندنمی اعتنایی اما است، قرارگرفته م اخذه
 لج جانه

2 
 گریه و ایستاده ساکت س ژه

 کندمی
3 

 در شاگردان سایر. آمده دیر. ندارد تکلیف

 .تمرین انجام حین

 سک  

 نامعل م

3 

 عمل و کرده سک   س ژه

 را معلم طرف از شدهخ استه

 دهدنمی انجام

3 

 برود دفتر به خ اهدمی او از تنبیه عن انبه معلم

 مقاومت آم زدانش کند، ترک را کالس یا

 .کندمی

 لج جانه

4 
 هیچ و ایستاده ساکت س ژه

 ندارد العملیعکس
7 

انجام  درخ است او از هاهمکالسی یا معلم

 دارند ایوسیله دریافت یا یکار

 سک  

 نامعل م

5 
 بیرونساکت از پنجره به  س ژه

 است شده خیره اطراف یا
3 

 آم زشکه  یو زمان ینتمر حل تدریس، حین

 صدا را او معلم. نیست کالس در خاصی

 ندارد العملیعکس او کندمی

 سک  

 پردازانهخیال

 رؤیایی و

 البته. شدن

 نامعل م
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بار معنایی منفی از  و با« خ دخ استه»بار تکرار با سک    7( در مجم ع با 3از جدول ) 3، 1ردیف 

فلسفه  جملهبهنام فر همس  ب د. در این ن ع سک   فرد به دالیل متعدد، از  نظربا « لج جانه»ن ع سک   

کند و داوطلبانه یمکند. او سک   های یادگیری کالس همکاری نمیسنتی حاکم بر نظام آم زشی با فرایند

. البته در تعمیم نتایج این پژوهش با نتایج بهنام فر، باید به (Benamfar,2014)کندیممسیر یادگیری را قطع 

 نم د.بافت، زمینه و فضای متفاو  سط ح م تلف آم زشی نیز ت جه 

ه و مشاهده نشدبار تکرار، در مبانی نظری پژوهش  13( در مجم ع با 3از جدول ) 5، 4، 2ردیف 

فراوانی زیادی را نمایش  هرچندی کرده است. این پدیده پردازن مفه م« سک   نامعل م»نگارنده آن را 

این ب ش، بر اساس همس یی نداد، اما با ت جه به ناشناس ب دنش نیاز به بررسی و جستج ی بیشتر دارد. در 

 ( ترسیم شد.2به شکل ) هاکالسهای نظری، نقشه مفه می سک   در نتایج مشاهدا  با داده

 
 کارورزان شدهگزارشاستخراج شده از مشاهدات  یمفهومنقشه  2شکل 

 

 سک   منجر»، «ه و معنادارورزانسک   اندیشه »، «جمعیدسته سک  »در مطالعه مبانی نظری، ان اع 

« سک   با اعجاب درونی برای درک بهتر زندگی»، «سک   منجر به مهار خش نت»، «به کشف درون

 یهبه معلمان ت ص نشد.  ش اهد بسیار کم ب د و یا مشاهده واقعی، هایکالس تحلیل شناسایی شد که در

 .رندبهره را بب یتکالس خ د نهاان اع سک   در مدیریت ینا یایش د از مزامی

 

 نتیجه

ها به عرصه دانش هدف اصلی این مطالعه، تحلیل پدیده سک   و کشاندن مشاهدا  واقعی کالس

، بر اداره نشانه عن انبهپیشگیری از واگذاری اداره کالس، به شانس و اقبال است. سک    باهدفرسمی، 

یزی انگشگفت ، ابزارم قعبهاست. سک    قرارگرفته م ردت جهاما تا به حال کمتر  مؤثراستکالس درس 

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

                                                 
1.  Picard Max 
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در معرض ات اذ  هرلحظهمعلم در  م رد تأکید قرار دهد. (Glenn, 2004) به عن ان اصل هستی شناختی

ا به فرصت تبدیل کند. در بازتاب ت اند یک تهدید، ریمهای خردمندانه و آگاهانه او تصمیم است. انت اب

قادر به  دارد و فعالمتفاو  شاگردان ت جه  یهااطراف و رفتار یهایدهبه پد ،معلم خبره و تأملیعاملیت، 

 .است یاحتمال یهاسی از آ یریو جل گ آمدهیشمطل ب پ یهااستفاده از فرصت ،م قعاقدام به یی،شناسا

 یهاناو گم امکان حدساو ها، به ت جه به نشانهاگر معلم به فکر اصالح و اداره بهینه کالس خ د باشد،  

 .دهدعالمانه می

 ,Kohandel, Karami)ی معلم احرفهدهنده وضعیتی است که ه یت ها نشاننتایج برخی پژوهش 

Ahanchian & Mehrmohamadi, 2019)   یافهحرهن ز شکل نگرفته و ت سعه (Lino, 2014)   هم اتفاق

در  ب د کهغالبی  ش د و این پدیدهنیفتاده است. معلم در این شرایط، عامل سک   با بار معنایی منفی می

 مثل در کالسی م تلف هابه نشانه یقبا دقت نظر و ت جه عم هشداری است که مشاهده شد. این هاکالس

  (Myles & Simpson, 2001) یفعال یشب ی،پرخاشگر مانندها نشانه یبعضبایستی ت جه ش د.  ،سک  نشانه 

 & Davis, Young, Hardman) کنندپرسروصدا هستند و ت جه همه را به خ د جل  می ،خش نت و

Winters, 2011) در  یرد.م ردت جه قرار نگ ممکن است یش،هایچیدگیسک   با تمام پ مانند یااما نشانه

ش د و استرس پشت سک   پنهان می (Emmer & Stough, 2001) اضطراب ع ارض منفی مثل م اردبعضی 

یق و تش  ییدم رد تأ و شاگرد در ظاهر آرام و بدون عالمت است. در چنین شرایطی ممکن است این سک  

 .یرد و سرن شت شاگرد تحت تأثیر قرار گیردقرار گ معلم نیز

زیادی که با تحمیل  هدررفتههای ساعتهای پژوهش، زنگ خطر جدی است در بابت ب شی از یافته

بار معنایی ندارد و خالی است. این ن ع سک   در  اصالًیی که هاسک  معلم بر شاگردان از بین رفته است. 

نشده ب د و جای نگرانی زیادی دارد. در انتها سک تی نامعل م نیز شناسایی شد که بایستی یفتعرمبانی نظری 

ی ت صصی عل م هادانشگاهمعلم، یتتربفرایند  اگر آن است که یتواقعرد. و مطالعه قرار گی م ردت جه

معلمان  ی معلمی نکنند،احرفه، تالش جدی در راستای تحقق ه یت ضمن خدمتی هادورهتربیتی و مت لیان 

 انکه معلم ی. تا زماندهندیانجام م دانند،یآنچه صالح م یسته،خ د، بر اساس دانش و تجربه ز یهادر کالس

 ی ندی،مداخله نکنند و پ پردازییهدر نظر پژوهش همکار یا پژوهشگرعن ان به کالس،و سایر عناصر مدیریت

 یبرارود، ی؛ لذا انتظار مش ندیکشف نم یقبرقرار نش د، حقا ینظر مفاهیمکالس درس و  یا واقع ینب

متفکر، حساس به  ،تأملی ،پژوهنده معلمیتبه ترب ی،دانش کاربرد یدت لای معلم و ی ه یت حرفهبسترساز

بر  تأکیدیری، ت جه و پذ بینییشو قدر  پ یاثرگذار ش د. این امر، احتمال یژهت جه وو کنشگر  هانشانه
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دهد و شانس رفتارهای آگاهانه  و می  یشافزاهایی مثل سک  ، را های صحیح م اجهه با نشانهات اذ شی ه

 ب شد.ا ارتقا میکالس درس رمسل النه عناصر مدیریت

 یاجرا یبرا یمثبت و آگاهانه به چشم فرصتمعنایی سک   با بار  یدهمعلمان به پد ش دمی یهت ص

تمرکز به کمک  یشت افزایشاگردانشان بنگرند، از قابل یشیدنچگ نه اند ینو تمر یادگیری یندهایفرآ

 ییبار معنا با استفاده از سک   و رخام ش کردن تفک. از سک   بهره برده و به دنبال کشف خ دآگاه باشند

ی، پناه نبرند. با به سک   خال اداره کالس یبرابا فرصت س زی،  پرهیز نم ده و دارد یهیجنبه تنب که یمنف

 آنعدم وج د  معنای به این پدیده هاینشانه از بعضی مشاهده ازحد سک  ، عدمیشبت جه به پیچیدگی 

اولیه )کارورز( و یا ادراک س بژه ثان یه  ژهبس و یا ادراک  مشاهدهح زه ممکن است، در  بلکه نیست،

و بحث  1یروش دکارتممکن است این عدم ادراک به محدودیت دوگانگی . )نگارنده( قرار نگرفته باشد

در ی است، بازگردد. شناختنشانه ازجملههای کیفی ناپذیر پژوهشییجداکه جز م رداستفاده  2آبژه -س بژه

و عمق مطل ، به آن  یگستردگ یلشد اما به دل ییشناسانیز سک   مدرن و  سک   معلم، این پژوهش

بپردازند. نگاه  باالبه م ارد  ش دیم یهخص ص معلمان پژوهنده، ت صبه یپرداخته نشد، به پژوهشگران بعد

در  یادیانا  زها آماده و امککالس ترمعلمان را در اداره به ت اندیآرام سک   م یدهبه پد یو جد یقعم

 .قرار دهد یارشاناخت
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