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 انیفرهنگ دانشگاه

 یجیترو -یعلم دوفصلنامه

 معلمان تیترب نینو یهبردهارا

 1397 زمستان و زییپا ،6 شماره چهارم، سال

 آباد؛خرم شهر ییابتدا مقطع آموزاندانش یکالس سکوت رفتار ییچرا ییشناسا

 یدارشناختیپد کردیرو

 ۲۵/۱۱/۱۳۹۷: افتیدر خیتار

 ۲/۳/۱۳۹۸: رشیپذ خیتار

 ۱ عربان شجاع

 ۲یانیروم دیسع

 دهیچک

یم درس سکال یهاتیفعال در ییابتدا ۀدور آموزاندانش یریگکناره و سکوت سبب که یعوامل شناخت
 آنان در یارتباط و یاجتماع یهامهارت رشد نیهمچن و یلیتحص عملکرد بر آن ریانکارناپذ ریتأث لیدلبه شود،

چههر شیگرا باعث که است یعوامل ۀنیدرزم معلمان تجارب یبررس حاضر، پژوهش هدف. دارد یاریبس تیاهم

 و درس سکال در موجود یهاتیفعال رد آنان یریکنارگ و سکوت به ییابتدا ۀدور آموزاندانش شتریب

 ۀدور در متخد به مشغول معلمان ۀهم شامل پژوهش، یآمار ۀجامع. استبوده نهیزم نیا در معلمان یراهکارها

 ینظر شباع نیهمچن و هدفمند یریگنمونه روش از استفاده با پژوهش ۀنمون که بوده آبادخرم شهر ییابتدا

 و یکدگذار روش و افتهیساختارمهین یهامصاحبه از استفاده با اطالعات. اندشده بانتخا نفر ۱0 تعداد

 یهامهارت هددیم نشان پژوهش از حاصل یهاافتهی. استشده لیتحل یفرع و یاصل یهامضمون استخراج

 مساالنه گروه ،یخانوادگ عوامل ،یمجس یهایژگیو ،یتیشخص یهایژگیو ،یتیشخص یهاضعف ،یاجتماع

 ن،یهمچن. هستند درس کالس در سکوت به آموزاندانش شیگرا در رگذاریتأث عوامل از معلمان طورنیهم و

دانش شیراگ درس کالس از خارج و داخل در ییهاتیفعال براساس توانیم معلمان با مصاحبه براساس

 . داد کاهش یآموزش فیتکال در سکوت و یریگکناره جهت را آموزان

                                                           

 shoja1350@yahoo.com     .                                                                      رانیا تهران، ان،یفرهنگ دانشگاه اریستادا.۱

 انیفرهنگ دانشگاه مدرس. ۲
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 یدارشناسیپد کردیرو ،یجسم و یتیشخص یهایژگیو ،یکالس سکوت رفتار :یدیکل واژگان

 مقدمه

 طوربه شود،یم استفاده مدرسه و خانواده یتیترب ینهادها در هامدت که ییهاوهیش و کردهایرو

 عمل در آنچه از نظر صرف. کنندیم فایا را نقش نیشتریب نسل آن افراد یرفتارها در یریناپذاجتناب

چاره آنها یبرا بلندمدت و مدتکوتاه در دیبا که یمشکالت و یتیترب مسائل تیاهم شود،یم دهید

 بادقت دیبا یلیتحص مختلف یهادوره در آموزاندانش. است یباق خود قوّتبه شهیهم کرد، یشیاند

 فیتکال از شانیریگکناره به منجر مشکالت و شود توجه آنها انتظارات و ازهاین به تا شوند مطالعه

 نیشتریب است ممکن که ییهادهیپد از یکی(. ۲0۱۵ ،۳هاموند-نگیدارل) شود برطرف یآموزش

 در سکوت به شیگرا باشد، داشته رانیاگفر در یلیتحص شرفتیپ کاهش و درس کالس در را یتینارضا

 مباحث در خواهندینم ای توانندینم که است یآموزاندانش نیب در یکالس و یاجتماع یهاتیفعال

 ارتباط یبرقرار به خود همساالن و معلمان با نکهیا ای باشند داشته شرکت درس کالس در موجود

 و است یکالس یهاتیفعال شتریب یبرا یاساس و هیپا صدا و وگوگفت. بپردازند یاجتماع مناسب

 بدون. بگذارند انیم در خود معلم و گرانید با را خود اتیتجرب و افکار سازدیم قادر را آموزاندانش

 ندیفرا یبرا تواندیم که شودیم حاکم کالس در سکوت درس، کالس در وگوگفت وجود

 (. ۱۳۹۵ ،یارچوچی و یداوود) باشد بخشانیز و نامطلوب آموزاندانش یریادگی-یاددهی

 یابیدست دیکل کالس در تعامل. دارد یاساس ینقش مشارکت و وگوگفت یریادگی-یاددهی ندیفرا در

 افکار، تبادل ندیفرا یکالس تعامل(. ۲0۱0 ،یاریاسفند و یفاطم ،یمحمود) است یریادگی یهاهدف به

یم جادیا را سکوت از آکنده یجوّ وگو،گفت نبودِ. است نفر چند ای دو انیم هادهیا ای و حساساتا

 م،یک) شودیم 4درس کالس سکوت ۀدیپد رشد سبب کالس در نداشتنمشارکت شیافزا و کند

 آموزش ندیفرا در رانیفراگ نداشتنمشارکت توانیم را درس کالس سکوت(. ۲0۱۵ ،۵فورمن و پتچر

 سؤاالت به ندادن پاسخ سؤال، دنینپرس کالس، یهابحث در نکردنشرکت نکردن، اظهارنظر یعنی

دانش شیگرا ازسنهیزم توانندیم چند عوامل(. ۲0۱۷ ،6منگال) کرد فیتعر هایهمکالس و مدرس

                                                           
3
- Darling-Hammond 

4
- classroom silence  

5
- Kim, Petscher & Foorman 
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 از ترس رد، عالمت چون یموارد به توانیم ازجمله که شوند درس کالس در سکوت به آموزان

 داللت است ممکن نیهمچن و یاجتماع یعالقگیب ابراز نبودن، تیرؤ قابل احساس ،یاجتماع یابیارز

 سکوت، به آموزاندانش که یلیدل هر به(. ۲0۱4 ،۷نسونیتامل) باشد داشته دیشد یعقالن یریدرگ بر

 را درس کالس فیتکال در مشارکت به نسبت یلیمیب ای هابحث در شرکت از ترس ،یریکنارگ

 ریسا و معلم متقابالً. است خود اتیتجرب و معلومات از گرانید کردنمحروم آن ۀجینت باشند، داشته

یم باز است شاگردان اتیتجرب و مطالعه از یناش که هاشهیاند تنوع از یریگهبهر از زین آموزاندانش
 یهاتیموقع است ممکن آموزاندانش انیم در سکوت .(۱۳۹4 ،یتیعنا و یضامن فر،بهنام) مانند

 فر،بهنام) ) کند مختل آنهاست نیب در مهرورزانه روابط جادیا منشاء که را درس کالس ییوگوگفت

۱۳۹4.) 

 و دهیپد نیا ۀمطالع به پژوهشگران درس، کالس در آموزاندانش مشارکت تیاهم به توجه با

 زانیم و روش اندگفته( ۲00۲) ۸تایر و کیهاگ ازجمله اند؛پرداخته آن بر رگذاریتأث عوامل نیهمچن

یم مشخص درس کالس در را آموزاندانش یریادگی زانیم آموزان،دانش و معلم نیب واکنش و کنش

 مسائل مورد در معلم و آموزاندانش اگر که دیرس جهینت نیا به خود پژوهش در( ۲0۱۷) ۹کویاوز. کند

یم ادی را هادهیا ودننم حیتصر و هادهیا ساختن ها،دهیا ۀدربار تفکر عمل آموزاندانش کنند، بحث
 لهیوس به آموزش به فعاالنه آموزاندانش که دهدیم رخ یموقع یریادگی نیبراعالوه و رندیگ

 -یاددهی ندیفرا در و دهند پاسخ اطالعات پردازش صورتبه ای نیتمر کردن، عمل ،یدستکار

 خود پژوهش در( ۲0۱۷) ۱0کرسورن-رز و زو ،کاپلن نوستا، ،یاو. باشند داشته فعال مشارکت یریبادگ

 شیگرا بهیغر افراد از ترس لیدلبه ییابتدا مقطع آموزاندانش موارد، شتریب در که دندیرس جهینت نیا به

 نیا به ودخ پژوهش در( ۲0۱۵)  ۱۱نیولی و انسویا. دارند یآموزش فیتکال از یریگکناره و سکوت به

 کالس در آنان ۀشدمطرح مباحث از گرانید که ییهایابیارز از آموزاندانش ترس دندیرس جهینت

 . دارد ریتأث شانیکالس فیتکال در نکردنمشارکت به آنان شتریبچههر شیگرا در دارند، درس

 دیتأک موضوع نیا بر گرید یسو از هاپژوهش یجانب و یاصل یهاافتهی و کسوی از ینیع شواهد

                                                           
7
- Tomlinson 

8
- Hagevik & Rita Ozioko 

9
- Ozioko 

1 0
-Ooi & Laura 

 

1 1
- Iancu & Iulian 
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 از هاپژوهش و هابرنامه تمرکز ر،یاخ یهاسال در ژهیوبه رانیا در موجود یآموزش نظام در که دارند

دانش یلیتحص و یاجتماع ،یاخالق متفاوت مشکالت حل یبرا یکاربرد و یعمل یراهکارها ۀارائ

 در یلیتحص عملکرد شیافزا به منجر که است پرداخته یعوامل به به اتنه مدرسه، و خانه در آموزان

 بهباتوجه معتقدند( ۱۳۹۵) پرورگل و بیاد آذر، یفتح(. ۱۳۹۳ کارگر،) دارند دیتأک آموزاندانش

 یآموزش یهابرنامه یمحتوا دارد، وجود ما یآموزش بخش در که یمتفاوت یهاچالش و مشکالت

 ۀدور هر در زین آموزاندانش یاصل یهاچالش و مشکالت به دیبا یآموزش نظام به خدمت ضمن

دانش یلیتحص عملکرد. ابدی شیافزا مدرسه در مشاوران و معلمان ییکارا زانیم تا بپردازند یآموزش

 و یجانیه دیجد تجارب از ریرپذیتأث موارد شتریب در متوسطه طورنیهم و ییابتدا مدارس در آموزان

 مشکالت ییشناسل گفت توانیم ن،یبنابرا. ردیگیم قرار یاجتماع یهاتیموقع در آنان یِاجتماع

 فیتکال از آنها یریگکناره و سکوت به منجر که مدرسه طیمح در آموزاندانش یارتباط و یاجتماع

 طورنیهم و تیوتربمیتعل نظام یاصل فیوظا از یکی شود،یم درس کالس در شانیآموزش

 مداخله منظوربه که یقاتیتحق شتریب در(. ۲0۱۷ ،۱۲مونزیس) است درس کالس در مشاوران و معلمان

 یهابرنامه یاثربخش یتجرب طوربه پژوهشگران رد،یگیم انجام آموزاندانش یرفتار مشکالت در

 دارند دیتأک آموزش انیجر در رگذاریتأث عوامل به پرداختن تیاهم بر و کنندیم یبررس را مختلف

 . (۱۳۹۳ ،یریشمش و یسابق ،یقدرت ا،ین یمیسل ،دانش)

عرصه در آموزاندانش یاصل مشکالت شناخت یبرا یمناسب یاطالعات منبع درس کالس در معلمان

 آموزاندانش موجود یهاچالش و مسائل شناخت یبرا بیترت نیا به هستند؛ یارتباط و یدرس یها

 مشکالت شتریبهرچه شناخت در توانندیم درس کالس در یآموزش مختلف تجارب بهتوجهبا

 باشد دیمف یآموزش فیتکال از یریگکناره به آنان شیگرا عوامل شناخت ازجمله آموزاندانش

 با آنان ییآشنا طورنیهم و درس کالس در معلمان نقش بهتوجهبا(. ۲0۱4 ،۱۳راجرز و چاردزیر)

 ییشناسا با استشده یسع نخست حاضر پژوهش در درس، کالس در آموزاندانش مشکالت

 بر گذارریتأث عوامل با ارتباط در مدرسه در معلمان ینیع تجارب براساس آموزاندانش جیرا مشکالت

 و هابرنامه یگشاراه ،ییهاافتهی نیچن تا شود پرداخته درس کالس در آموزاندانش سکوت

 شرفتیپ و درس کالس در آنان مشارکت شیافزا یبرا آموزاندانش به کنندهکمک یتیترب مداخالت

                                                           
1 2

- Simmons 

 

13
- Richards & Rodgers 
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 کردیرو با یارشتهانیم پژوهش کی ینوع به حاضر پژوهش ن،یبنابرا. شود شانیلیتحص

 در یریگکناره و سکوت به آموزاندانش شیگرا سبب معلمان دید از که است یعوامل به یدارشناسیپد

 آبادخرم شهر ییابتدا مدارس در دهیپد نیا با مقابله یراهکارها ۀمطالع طورنیهم و شده درس کالس

 . است

 پژوهش روش

 یواقع اتیتجرب یبررس به یدارشناسیپد روش. است ۱4یدارشناسیپد ازنوع و یفیک حاضر پژوهش

 است؛ مدنظر ۀدیپد فهم یریگنمونه هدف(. ۱۳۹0،یصلصال و یزیپرو ،یباقرحاج) پردازدیم افراد

خرم شهر ییتدااب ۀدور معلمان ق،یتحق ۀنمون مرحله نیا در. است هدف بریمبتن یریگنمونه رونیازا

 بخشیشناییرو انمیز و ینظری هارمعیا سساابر قیتحق نیا در یریگنمونه روش. هستند آباد

 به خاص یهاکنندهشرکت آگاهانه انتخاب روش نیا در. نداهشد بنتخاا ،تحقیقی ابر نشاحتمالیا

 ۀنیزم در اطالعات نیشتریب که یافراد رایز شود؛ ارائه یدیجد اطالعات تا است پژوهشگر ۀعهد

مشارکت تعداد اساس نیا بر. شوندیم انتخاب سؤاالت به ییپاسخگو یبرا دارند، شدهمطالعه موضوع

 جنس دو از شوندگانمصاحبه. دیرس نفر۱0 به و شد نییتع ینظر اشباع براساس پژوهش در کنندگان

 روش. است بوده سال ۲۳تا ۵ نیب مصاحبه، در کنندگانکتشر ۀسابق ۀمحدود. بودند زن و مرد

 است افتهیساختارمهین ۀمصاحب بودند، مشخص یحد تا سؤاالت نکهیا بهباتوجه اطالعات یگردآور

 را یتیموقع رایز شده، شناخته یدارشناسیپد پژوهش در اطالعات یآورجمع روش نیتریاصل که

 از استفاده با استکرده تجربه که طورآن را ایدن ۀدربار خود دگاهید کنندهرکتش تا آوردیم فراهم

 یابر كترین مالمهم ،تحقیق رانهمکا دییتأ(. ۱۳۸۵ ،یعابد) کند حیتشر خود خاص لغات و زبان

 و سمیر شکل دو تحقیق به رانیید همکاأت ،هش حاضروپژ در. است کیفی تتحقیقا در رعتباا دیجاا

یا آ: میپرسید و دخالصه میکر را هاگفته محقق ،مصاحبه نپایا در لمثای ابر ؛شد منجاا سمیرغیر

پیشنویس  ،سپس ؛ضعیت شخص هستند یا خیرو ۀدهندنشان ،صحیح رطوهمحقق بی شتهاددایا

 صاصاخت با تا شد یسع ن،یهمچن. شته میشداگذ اكشترا به نظر انیب یابر ءعضاا تحقیق با ارشگز

 مهم اصل نیا کنندگانمشارکت یبازنگر و هاروش قیتلف ها،داده یآورجمع یبرا مناسب زمان

 اریاخت در مصاحبه متن یحاو ییهابرگه که بود بیترت نیا به کنندگانمشارکت یبازنگر. شود تیرعا

                                                           
14

- phennomenology 
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 آنان نظر به که یعبارت هر ای اضافه آن به یحیتوض است الزم که هرجا تا گرفت قرار شوندگانمصاحبه

 تالش ها،داده یریدپذییتأ اصل تیرعا منظوربه. کنند اصالح ای حذف ست،ین اظهاراتشان بر منطبق

 شیافزا یبرا تیدرنها و شود یخوددار جینتا استخراج و مصاحبه ندیفرا در یریسوگ هرگونه از شد

 نظارت و ییراهنما از ،یریگمیتصم و لیتحل و هیتجز روند تیکفا از اندعبارت که نانیاطم تیقابل

 . شد استفاده نظرصاحب استادان

 انجام یبرا را خود لیتما مدرسه هر در کنندگانشرکت نکهیا از پس پژوهش، ۀمصاحب انجام یبرا

 ۀاردرب مالز حاتیتوض سؤاالت، ۀارائ از قبل نخست. شد شروع مصاحبه روند دادند، نشان مصاحبه

 یبعد ۀمرحل در. شد گفته آنها به پژوهش جینتا کاربرد و امدهایپ طورنیهم و پژوهش اهداف و مسئله

 چیه هاادهد لیتحل و هیتجز ندیفرا در آنها یشخص اطالعات که شد داده نانیاطم شوندگانمصاحبه به

 بهباتوجه دفر هر یبرا مصاحبه انجام انزم. است ازین ها پاسخ و پرسش یمحتوا تنها و ندارد ینقش

 ۀجازا که یشوندگانمصاحبه یبرا مصاحبه انیجر در. بود آنان فراغت اوقات زمان و یکار ساعت

بهمصاح ریسا یبرا و شدند آورده کاغذ یرو به سپس و ضبط هامصاحبه بودند، داده صدا ضبط

 به یتداللاس کردیرو. شد پرداخته آنان مصاحبه از یبردارادداشتی به پاسخ انیب با همزمان شوندگان

 و باز یکدها ستنخ که معنا نیابه است؛بوده یاسیق-ییاستقرا زین بخش نیا در هاداده ریتفس و لیتحل

 جادیا تریکل و یمحور یکدها آنها، نیب روابط براساس آنها قراردادن کنارهم با و شده ییشناسا یجزئ

 ییشناسا اًبعد که یباز یکدها و شده ییشناسا باز یکدها دوباره ،ییاستقرا روند نیا زا پس. اندشده

 و جادیا ترسپس که یمحور میمفاه ای شده جادیا یِمحور میمفاه ریز در یانتخاب صورتبه شدند،

 . گرفتند قرار شدند، کپارچهی

 پژوهش یهاافتهی

 کوتس درس کالس در ییابتدا یآموزهادانش که شودیم باعث یعوامل چه شما نظر به: اول سؤال

 کنند؟

 کالس در ییابتدا آموزان دانش شودیم باعث که یمؤثر عوامل ها،مصاحبه لیتحل جینتا براساس

 یاهیژگیو ،یتیشخص یهاضعف ،یاجتماع یهامهارت یمحور مفهوم هفت شامل کنند، سکوت

 ،۱ جدول در. هستند همساالن و معلمان نقش ،یخانوادگ عوامل ،یجسم یهایژگیو ،یتیشخص

 : اندشده ارائه گانههفت عوامل نیا از کیهر ۀدهندنشان یهاشاخص
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  آموزاندانش یکالس سکوت در مؤثر عوامل ییشناسا. ۱ جدول

 باز یکدها یمحور یکدها عوامل 

 

 

 

 

 

 

 

 در مؤثر عوامل

 یکالس سکوت

 موزانآدانش

 .داردن را الزم مهارت( مدرسه در معلم) هابهیغر با ارتباط یبرا آموزدانش - یاجتماع یهامهارت

 .دراندار الزم مهارت خود همساالن با ارتباط یبرقرار یبرا آموزدانش-

 .داردن خود همساالن و معلم با ارتباط یبرقرار به یاعالقه آموزدانش-

 . کندیم اجتناب یاجتماع یهاتیفعال انجام از آموزدانش -

 .بهیغر افراد با برخورد -

 . ندارد را مطالب یشفاه انیب نفس به اعتماد آموزدانش - یتیشخص یهاضعف

 .است همساالنش مقابل در ینیب خودکم احساس یدارا آموزدانش -

ینم بانز به را خود نظرات شدنخرهمس از وحشت لیدلبه آموزدانش -
 . آورد

 .است ناتوان خود احساسات بروزدادن از آموزدانش- یتیشخص یهایژگیو 

 . است یاانهیپرخاشگرا تیشخص دارا آموزدانش-

 .است زودرنج آموزدانش -

 .است درخودفرورفته و گرادرون آموزدانش -

 . است یخجالت تیشخص یدارا زآمودانش -

 .ستین خود همساالن با یطلبرقابت تیشخص یدارا آموزدانش -

 . است انیاطراف به نسبت نانهیبدب و یمنف نگرش یدارا آموزدانش -

 یروح تیحساس-

 . کنند مسخره را او ساالنشهم نکهیا از ترس -

 .است یخاص یجسمان مشکل یادار آموزدانش - یجسم یهایژگیو 

 .باشد زبان لکنت یدارا آموزدانش -

 .دارد یخستگ احساس آموزدانش -

 . نداردی مناسب یۀتغذ تیوضع آموزدانش

 . است خواب اختالل مشکل یدارا آموزدانش -

 .باشد ییشنوا در اختالل یدارا آموزدانش -
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 .خانواده طیمح در آموزدانش هب یتوجهیب - یخانوادگ عوامل 

 .است یحاد یخانوادگ مشکل یدارا آموزدانش -

 .خانواده در نیوالد از یکی فوت/دادنازدست -

 .باشند یخاص مشکل یدارا آموزدانش نیوالد -

 .دارد مخدر مواد به ادیاعت آموزدانش مادر ای پدر -

 .نیرنشیفق ۀمحل در کردن یزندگ-

 .خانه طیمح در یعاطف و یروان تیامن شتنندا -

 .نیوالد طرف از سرزنش و خیتوب -

 تیترب دیشد کنترل-

 نیوالد از جداشدن-

 .ندارند آموزدانش با یدوست به یلیتما همساالن - همساالن

 .کنندیم ریتحق را او شیهاشکست لیدل به همساالن -

 سیتدر نامناسب روش- معلم

 باال سطح یعملکرد یارهایمع-

 کنواختی یکالس جوّ جادیا-

 

دگاهید و هابتصح از ییهانمونه به ،یمحور و باز یهایکدگذار یمستندساز منظوربه ادامه در

 یضرور نکته نیا به توجه ها،قول نقل نیا انیب از قبل. استشده پرداخته کنندگانمشارکت یها

  .اشدب داشته وجود باز کد نیچند یحت و کی از شیب است ممکن هاقول نقل از یبرخ در که است

یم درس کالس در آموزاندانش سکوت باعث شتریب که یعوامل من نظر به... »۱ کد رساناطالع
 ای نداره، گرانید با ارتباط یبرقرار یبرا را الزم نفس به اعتماد معموالً آموزدانش که است نیا شوند،

 ای اشهب داشته زبان لکنت مشکل آموزدانش است ممکن مثال، یبرا باشه؛ داشته یخاص یجسم مشکل

 . «نداره یمناسب ییشنوا قدرت نکهیا

یم یسع شتریب خورند،یم شکست شتریب کالس در که یآموزاندانش معموالً...» ۳ کد رساناطالع
 گهید آموزاندانش که باشه یطور هم کالس جوّ اگر طیشرا نیا در. ندباش ساکت درس کالس در کنند

 اشتباهشون یهاخپاس دادن خاطربه را آنها کالس در ای بشناسد تنبل آموزاندانش عنوان به را آنها

 . «شهیم بدتر آنها یبرا کالس در ماندن ساکت به شیگرا کنند،یم مسخره

 کالس در ییابتدا مقاطع آموزاندانش شوندیم باعث که یعوامل من نظر به... » 4 کد رساناطالع

 سکوت علت گفت توانیم یحت هستند؛ متوسطه مقاطع آموزاندانش با متفاوت کامالً باشند، ساکت
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 ییابتدا لاو یۀپا آمواندانش مثالً است؛ متفاوت هم مختلف یهاهیپا آموزاندانش در درس کالس در

 ترسند،یم بهیغر افراد با برخورد از و اندشده جدا خود نیوالد از نکهیا خاطر به هاوقت یلیخ

 .«دارند را خود همساالن با رابطه نکردن برقرار طورنیهم و کالس از یریگکناره و سکوت به شیگرا

 ازنظر یلیخ دیاب نیهم خاطربه هستند؛ حساس یلیخ ییابتدا آموزاندانش... » 6 کد رساناطالع

انشد ۀهم به درس کالس در روابطش در آموزدانش که بهتره نیبنابرا. بشه توجه بهشون یعاطف

 یقو یدرس نظر زا که آموزاندانش از نفر چند یرو را تمرکزش تنها نکهیا نه باشه؛ داشته توجه آموزان

 .«هستند

 در آنها رفتار بر هم دارند، سکونت آن در آموزاندانش که یامحله نظرم به» ۸ کد رساناطالع

 شوندهخانوا ای معموالً ای باشه یفیضع ۀمحل سکونتشون محل یوقت داره، ریتأث مدرسه و درس کالس

 .«شهیم درس کالس در سکوت به آموزاندانش شیگرا باعث هم باشه، داشته یخاص مشکل

 هاشونهبچ به نسبت یلیخ و ندارند یمناسب یتیترب سبک نیوالد از یبعض... » ۹ کد رسانالعاط

دانش که شهیم باعث یتیترب روش نیا کنند،یم استفادهی تیترب دیشد یهاکنترل از و اندحساس

 ساکت و ریگگوشه یلیخ سکال در و باشد نداشته جامعه با برخورد یبرا را مناسب یهامهارت آموز

 .«باشند

 که شهینم باعث دارد رادیا معلم سیتدر روش خود مواقع از یبعض در... » ۱0 کد رساناطالع

 جلب سبب که ستین یطور سشیتدر روش رایز باشه؛ داشته مشارکت درس کالس در آموزدانش

 کالس رد آموزاندانش که نشود باعث و هبش یهابحث در مشارکت به آموزدانش شتریب توجه

 . «باشند ساکت

 سدر کالس در آموزاندانش سکوت رفتار کاهش یبرا یراهکارها چه معلم کی مقام در: دوم سؤال

 د؟یکنیم شنهادیپ
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 باز یکدها یمحور یکدها راهکارها

 یبرا یراهکارها 

 به شیگرا کاهش

 کالس در سکوت

 درس

 آموزاندانش به یاجتماع یهامهارت آموزش- درس کالس در

شدان لیقب نیا به درس کالس در موقعبه و مناسب یهاقیتشو دادن-
 آموزان

 شاگرد یشناخت سطح بهتوجهبا سؤال دنیپرس-

 یمشارکت سیتدر روش از استفاده-

 .سرگروه نقش در کالس در ساکت آموزدانش انتحاب-

 .ساکت آموزدانش به یردرسیغ و یدرس یهاتیسئولم دادن-

 .درس کالس در مشارکت قبال در آموزدانش قیتشو-

 ی.گروه یکارها در آموزدانش دادنشرکت-

 .ندک مشارکت به قیتشو را آموز دانش که یمناسب سیتدر روش از استفاده -

 .درس کالس در خود یمیصم دوستان کنار آموزدانش قراردادن -

 سخرتم کالس در آموزدانش است ممکن که ییهاتیموقع رفع در یسع -

 .شود

طرحم یهابحث به ییپاسخگو یبرا باال سطح عملکرد یارهایمع قرارندادن -

 .درس کالس در شده

 در آموزدانش که یموارد به نسبت یمنف یهایابیارز به نداشتنشیگرا -

 .کندیم مطرح کالس

 کالس از خارج در 

 درس

 درس درکالس فرزندشان تیوضع از نیوالد کردنآگاه -

 رد رفتار نیا یاصل علت به بردن یپ به یسع و خانه در او تیوضع یریگیپ-

 .آموزدانش

دانش تیوضع با ارتباط در مجرب شناسانروان و مشاوران به مشورت -

 .آنها از راهکار کسب در یسع و آموز

 .مشاوره مراکز به آموزدانش ارجاع -

 از خارج و کالس در آموزدانش با تردوستانه ارتباط یبرقرار در یسع -

 .درس کالس

انشد شیگرا ۀجادکنندیا عوامل با ارتباط در شتریب یهاکتاب ۀمطالع -

 .درس کالس در سکوت به آموزان

 

 و اشارات ها،بتصح از ییهانمونه به ،یمحور و باز یهایکدگذار یمستندساز رمنظوبه ادامه در

  .استشده پرداخته کنندگانمشارکت یهادگاهید
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 هستند فیضع یاجتماع روابط یبرقرار نظر از که یآموزاندانش یبرا من نظر به» ۱ کد رساناطالع

 یوقت مثال یراب. میده آموزش را مناسب یارتباط یهامهارت کنند، برقرار اطارتب خوب توانندینم و

 را شانتیمسئول و میکن انتخاب یسرگروه یبرا را آنها میکن یسع م،یدهیم لیتشک گروه کالس یبرا

 کالس در شانتیفعال که شودیم باعث محوله یهاتیمسئول انجام یبرا تالش. میکن ادیز کالس در

 .«شود شتریب درس

یهمکالس که میشو مواجهه ییهاتیموقع با ما ممکن هاکالس از یبعض در... » ۲ کد رساناطالع
 مسخره را نهاآ دهندیم اشتباه جواب سؤال کی به شانیهمکالس یوقت دارندکه نیا به شیگرا شتریب ها

 او کمتر کند یسع ای بپرسد سؤال او از شاگرد یشناخت سطح بهجهتوبا کند یسع تواندیم معلم کنند،

 .«است ادیز آنها در شکست احتمال که دهد قرار ییهاتیموقع در را

 و باشند داشته وردبرخ بهیغر افراد با دارند ترس که یآموزاندانش یبرا بهتره...» 4 کد رساناطالع

 در و کند راربرق آنها با یترمانهیصم روابط کند تالش معلم تند،هس وابسته خودشون نیوالد به یلیخ

 .«شود حفظ آن از خارج هم و درس کالس در هم مانهیصم ۀرابط نیا بهتره مواقع از یبعض

 مشکل مناسب یراهکارها ۀارائ با تواندیم درس کالس در معلم هاوقت یلیخ» 6 کد رساناطالع

 مناسب یهامداخله با ساکته، یلیخ و دارد مشکل ارتباط یبرقرار در کالس در که را یآموزدانش

شهیر یوبخبه مشکلش بهتره که هست حاد آنقدر آموزدانش مشکل مواقع از یبعض در اما کند؛ حل

 تواندیم ممعل یمواقع نیچن در. ندارد را الزم تخصص ییتنها به خود نهیزم نیا در معلم که شود یابی

 ای کند کمک موزآدانش به آنها با مشورت و دارند تخصص نهیزم نیا در که یشناسروان به مراجعه با

 علت که است ممکن هاوقت از یلیخ کهچون دهد؛ ارجاع مشاوره مراکز به را آموزدانش بهتره نکهیا

 که باشد کودکان در یجسم و یرفتار خاص التمشک خاطربه    هاتیفعال و ارتباط برقرارنکردن

 .«است شناسانروان خاص مداخالت ازمندین

 ۀرابط دارند، کلمش که یآموزاندانش با خودش معلم بهتره مواقع از یبعض در... » ۷ کد رساناطالع

 را ارتباط یاربرقر یهامهارت و کنند شرکت کالس در بهتر معلم کمک به آنها   تا کنند برقرار یبهتر

 .«رندیبگ ادی یخوببه

 با که است تربه کند، ییشناسا بهتر را آموزدانش مشکل معلم نکهیا یبرا... » ۸ کد رساناطالع

 . «باشند داشته او مشکل رفع در یسع هم با و کنند مشورت هم آموزدانش نیوالد

 معلم که است بهتر باشد، معلم نامناسب سیتدر روش از مشکل که یمواقع در... » ۹ کد رساناطالع
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 .«شود کالس در مشارکت به آموزاندانش قیتشو سبب که کند استفاده یسیتدر روش از

 یریگجهینت و بحث

 ییابتدا مقطع آموزاندانش در درس کالس سکوت رفتار یدارشناسیپد یبررس حاضر، پژوهش هدف

 ژوهشپ. استبوده مقطع نیا در خدمت به مشغول معلمان نظر و حبهمصا براساس آبادخرم شهر

 و وتسک به منجر که است یعوامل با ارتباط در یپژوهش سؤال دو جواب به یابیدست دنبال به حاضر

 طورنیمه و شودیم یآموزش فیتکال و درس کالس از ییابتدا ۀدور آموزاندانش یریگکناره

 . دارند نظر در آموزاندانش در دهیپد نیا با مقابله یبرا معلمان که تاس ییراهکارها

 ۀجادکنندیا یعوامل و پژوهش اول سؤال ۀدربار ییابتدا مدارس در معلمان تجارب و هامصاحبه یبررس

 ار عوامل معلمان دهدیم نشان آبادخرم شهر ییابتدا مقطع آموزاندانش در درس کالس سکوت رفتار

یژگیو ،یتیشخص یهایژگیو ،یتیشخص یهاضعف ،یاجتماع یهامهارت ازجمله یمحور کد شش

دانش در دهیپد نیا رشد در معلم خود نقش طورنیهم و همساالن ،یخانوادگ عوامل ،یجسم یها

 که( ۱۹۹۵ ،۱۵نگریفس) ازجمله گذشته پژوهش جینتا با همسو حاضر پژوهش جینتا که دانندیم آموزان

 «درس کالس سکوت کاهش در کالس در مشارکت نقش و یکالس تعامل درك» عنوان با یپژوهش در

 شیافزا سبب که آموزاندانش خود یهایژگیو معلم، سیتدر روش همساالن، چون یعوامل نقش به

 یسع آموزاندانش و معلم که یورتص در که دیرس جهینت نیا به و کرد اشاره درس کالس در سکوت

. شودیم درس کالس در آموزاندانش شتریب مشارکت سبب دهند، شیافزا را یکالس تعامل کنند

 مقطع آموزگاران یباورها» عنوان با یپژوهش در( ۲0۱۵)۱6چن و بوالك آرچبل، کاپلن، ،یل نیهمچن

 مشارکت و یاجتماع یرفتارها که دندیرس جهینت نیا به «آموزاندانش یاجتماع رفتار ۀدربار ییابتدا

معلم و همساالن با ارتباط یبرقرار در آنان ییتوانا ریتأث تحت درس کالس در ییابتدا آموزاندانش

 .اموزندیب را یاجتماع یرفتارها دیبا آموزاندانش مشارکت شیافزا یبرا و دارد قرار شان

 در آموزاندانش یهاضعف و هایناآگاه داشتند دیتأک آنان معلمان، از با هامصاحبه اساس بر

 مهارت در ضعف. است درس کالس در آنان نداشتنمشارکت یاصل لیدال از یکی ارتباط یبرقرار

                                                           
15

- Fassinger 
16

- Li, Coplan, Archbell, Bullock & Chen 
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حل ۀمسئل هر کهیطوربه گذارد؛یم ریتأث  آنان یکل یستگیشا بر آموزان،دانش یاجتماع /یارتباط

 تیشخص رشد یبرا خود یبعد یهافرصت از یبرخ آموزدانش شودیم باعث نهیزم نیا در نشده

(. ۲0۱6 ،۱۷یوترب و دریاشنا شت نهارت،یرا مورگان، ،یاسپارپان) دهد دست از را اشیاجتماع و یفرد

 یاساس یهاهیپا از یکی آموزاندانش یاجتماع یهامهارت در یستگیشا کسب گفت توانیم نیبنابرا

 عدم که دهدیم نشان نهیزم نیا در پژوهش یهاافتهی لیتحل. است یهاتیموقع در نفس به اعتماد

 در یسع اغلب استشده باعث یاجتماع مناسب ارتباط یبرقرار ینگچگو در مهارت و یریادگی

 نیب در ژهیوبه خود یارزش سطح نیترنییپا به آموزدانش در داشتن درس کالس در فعال مشارکت

 ان،یمانیسل و ینظر) هستند یمناسب یاجتماع و یارتباط مهارت فاقد که ردیگ قرار یآموزاندانش

 هستند یگرید عوامل زین آموزاندانش یجسم و یتیشخص یهایژگیو ،یتیشخص یهاضعف(. ۱۳۸۸

 سکوت رفتار بر رگذاریتأث عوامل ۀنیدرزم حاضر پژوهش جینتا از شدهانجام یهامصاحبه براساس که

 نداشتن پژوهش، یهاافتهی براساس. استشده استخراج حاضر پژوهش در آموزاندانش یکالس

دانش یتیشخص یهاضعف سازنهیزم عوامل ،یمنف یابیارز از ترس ،ینیبخودکم ،یکاف نفس به اعتماد

 بودن، یخجالت بودن، زودرنج خود، احساسات انیب در یناتوان ییگرادرون طورنیهم و آموزان

 خواب، اختالل زبان، لکنت ندمان یجسمان مشکالت طورنیهم و... و همساالن با رقابت حس نداشتن

 در آموزاندانش شودیم باعث آموزاندانش یجسمان یهایژگیو نیهمچن...  و ییشنوا اختالل

 شناخت با نتواند آموزدانش که یزمان تا گفت توانیم. باشند نداشته فعال مشارکت درس کالس

 و ندهد وقف تیموقع با را خود آن یهایکاست و کم ۀهم با خود، یرونیب و یدرون تیهو از یواقع

 و،یدل) داشت نخواهد یاجهینت یانحراف راه مودنیپ جزء زین یشناخت یهاتیموفق یبرا تالش

 (. ۲0۱۵ ،۱۸تیاشم و سیوالوئ

 کادر. اندکرده انیب مختلف اشکال به آموزاندانش رانیمد و مشاوران معلمان، بارها را موضوع نیا

 یاجتماع تیهو و هامهارت از خود تجارب یابیارز در ییابتدا مقطع در مدرسه یپرورش و یآموزش

 بهبود یبرا آموزاندانش تالش ریاخ یهاسال در که اندداشته اظهار و اندنبوده خشنود آموزاندانش

 موقعبه و مناسب مداخالت طورنیهم و خود یتیشخص یهاضعف جبران ،یتیشخص یهایژگیو

                                                           
17

- Sparapani, Morgan, Reinhardt, Schatschneider & Wetherby 
18

- De Leeuw, Valois, Ajzen & Schmidt 
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 یهاتیفعال بهبود منظوربه آموزاندانش یجسمان مشکالت کردنبرطرف با ارتباط در

 و استنبوده زیآمتیموفق یکالس یهاتیفعال در مشارکت شیافزا طورنیهم و یارتباط-یاجتماع

 دارد یکالس یهاتیفعال در یکمتر مشارکت هستند مواجه لیقب نیا از یمشکالت با که یآموزاندانش

 یمحور کد دو(. ۲0۱۵ ،۱۹یمارکانت و سوسا ،یو کوئلو،) شودیم یلیتحص افت به منجر تیدرنها که

یم درس کالس در آموزاندانش سکوت به منجر معلمان از آمدهدستبه یهامصاحبه بنابر که گرید

 نشان یهاپژوهش. است درس کالس در معلمان خود رفتار نیهمچن و نیوالد یتیترب ۀویش شوند،

 ریسا یبرا یاساس یمانع معلمان، و نیوالد به اعتماد و رشیپذ ،تیمیصم نبودِ آشکار اثر که اندداده

 از دسته آن در(. ۲0،۲0۱0یجانیه-یریادگی انجمن) است آموزاندانش یلیتحص و یاجتماع یکارکردها

 یاثربخش اند،پرداخته شاگردان و معلمان ای و فرزندان و نیوالد نیب روابط بهبود به که یمداخالت

 در شرکت در آموزاندانش شتریبهرچه شیاگر نیهمچن و نفس به اعتماد شیافزا به منجر مداخالت

نییتع و تیشخص رشد یاصل یهاهیپا رش،یپذ و اعتماد مت،یصم. استشده روشن یکالس مباحث
 و کیریوا) اندشده گرفته نظر در فرد شخصت رشد مراحل ریسا به دنیرس یبرا او رغبت و لیم ۀکنند

 و اعتماد عدم به مربوط کنندگانشرکت یهاپاسخ در موجود یهاینگران از یکی(. ۲00۷ ،۲۱لیروداس

 آموزدانش در یاعتمادیب از یکل دگاهید کی جادیا به منجر و بوده معلمان و نیوالد یسو از رشیپذ

 را تیامن و نانیاطم از آکنده یجوّ درس کالس در معلم خصوصبه و نیوالد که است نیا شود،یم

ینم جادیا نفشبه اعتماد جادیا منظوربه درس کالس در او یهامشارکت و یاجتماع یبرخوردها در

 در او یهامشارکت به درس کالس در که کند جادیا آموزدانش در را نانیاطم نیا دیبا معلم. کنند

روش درآوردن اجرا به با دیبا زین معلم خود طورنیهم و شودیم گذاشته احترام یکالس یهاتیفعال

 کند لیتبد یریادگی طیمح به را آن و بشکند درس کالس در را شدهحاکم سکوت مناسب سیتدر یها

 گروسنر، مر،یک) کندیم بخش لذت را یریادگی انیجر آموزاندانش بودن فعال و مشارکت آن در که

 ( . ۲۲۲0۱۵دل،یس و پمر
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- Coelho, Sousa & Marchante, 
20

- Social-Emotional Learning Group 
21

- Wyrick, & Rudasill 
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- Kiemer, Gröschner, Pehmer & Seidel 
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 آموزان،دانش در یکالس سکوت رفتار شیافزا سازنهیزم عوامل یبررس برعالوه حاضر پژوهش در

 به آموزاندانش شیگرا کاهش باعث که شانیا مدنظر یراهکارها معلمان با مصاحبه انجام با شد یسع

. شود شناخته تکبهتک شود،یم یآموزش فیتکال در مشارکتشان شیافزا و درس کالس در سکوت

 مشکل نیا رفع یبرا معلمان که میافتی دست هاتیفعال از یمحور کد دو به هامصاحبه نیا بهباتوجه

یم رابطه نیا در درس کالس از خارج و درس کالس در آنان که ییهاتیفعال. کردندیم شنهادیپ
 دیتأک ییهامهارت و یارتباط یراهبردها تیاهم به ارتباط نیا در هامصاحبه جینتا. دهند انجام توانند

 یهابرنامه از یاریبس. کنند کمک کالس در گفتمان پروش به تا رندیگ کاربه توانندیم انیمرب داردکه

 سالمت شیافزا به یکمتر توجه که یصورت در انجامد؛یم یعلم یهاتیصالح تیتقو به یکالس

 یالگوها بتوانند تا کند توجه یکالس یهاتیموقع جادیا به دیبا معلمان. دارند آموزاندانش در یروان

 کنند جادیا آموزاندانش در کنند،یم تیتقو را ذهن و بدن نیب مثبت ۀرابط که را ییگراکل یابرنامه

 شتریبهرچه مشارکت و کردن فعال در که یکالس یهاتیفعال از یبرخ(. ۲0۱4 ،۲۳دریاشنا و شرنوف)

 کردنیبازنقش ،ییگوداستان یهاروش از استفاده شامل است، مؤثر درس کالس در آموزاندانش

دانش مشارکت که است فعال مشارکت و ودنب یمنطق ۀنیدرزم یانتقاد یوگوهاگفت ای هابحث و

شتنیخو و انجامدیم آموزاندانش در سکوت فهم و ادراك رشد به هاتیفعال گونهنیا در آموزان

مک) آورندیم وجودبه را یمعنو ارتباطات و یاجتماع یرفتارها ،یاخالق-یاجتماع تفاهمات ،یشناس

 یکل پرورش و رشد که گراکل یدرس ۀبرنام کی در هایژگیو نیا(. ۲0۱4 ،۲4تگال رات، ن،یالفل

 میپارادا بریمبتن که یدرس ۀبرنام از استفاده. هستند یضرور رد،یگیم نظر در را آموزاندانش

 و همکار ۀمنزلبه را شاگردان و آوردیم فراهم را درس کالس در وگوگفت امکان است، ییسازندگرا

 یهمکار رایز رد؛یگیم نظر در یدرس ۀبرنام آوردن وجود به در مؤثر کنندگانشرکت و دانش سازندگان

 در را خود یدارشتنیخو و نفس به اعتماد تا سازدیم قادر را آنان دانش، ساخت در آموزاندانش

 برعالوه(. ۲0۱۵ ،۲۵هانگ) دهند شیافزا را شانمشارکت و حفظ یریادگی مختلف یهاتیموقع

 توانندیم درس کالس در آموزاندانش سکوت کاهش یبرا درس کالس در معلمان که یمداخالت
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- Shernoff & Schneider  
24

- McLaughlin, Roth & Glatt, 
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 مؤثر آموزدانش یریگگوشه مشکل رفع یبرا ییتنهابه یکالس مداخالت که یصورت در دهند، انجام

 به معلم نبودن اعتنایب. شود یریگیپ درس کالس از خارج در یمداخالت انجام با توانندیم د،نباش

 سبب نیوالد با مشورت و خانه در او یاجتماع و یارتباط تیوضع یریگیپ و آموزاندانش تیوضع

 در(. ۲0۱4 ،۲6رمنش و کوهن) شودیم او مشکل رفع یبرا تالش و آموزدانش از معلم شتریب شناخت

 آورند؛یم بار یراجتماعیغ را کودك که است نیوالد یفرزندپرور سبک از مشکل مواقع از یبعض

 آنان به را مناسب یاجتماع ارتباطات و دهند رییتغ را خود یفرزندپرر روش دیبا نیوالد نیبنابرا

 که باشد یجسم-یروان خاص مشکل کی آموزدانش مشکل که یزمان نیبراعالوه. دهند آموزش

 ۀدور در ژهیوبه رایز است؛ رگذاریتأث کودك یجسم/یروان تیوضع بهبود یبرا متخصص به مراجعه

 ییشناسا آموزاندانش یروان و یارتباط ،یجسم مشکالت از یاریبس که است یادوره هنوز دبستان

 تیوضع بهترهرچه بهبود به مناسب زمان در و مؤثر خالتمدا و مشکالت بهتر شناخت. استنشده

 (.۲0۱۷ ۲۷ سبرگ،یو و دورالك اوربل، لور،یت) کندیم یاریبس کمک آموزاندانش

 منابع         

 چاپی. فیک قیتحق یهاوشر(. ۱۳۹0. )مهوش ،یصلصال و سرور ،یزیپرو محمد؛ ،یباقرجحا بیاد  

 ی.بشر: تهران. سوم

 یرانیا ۀمجل«. یکالس سکوت و یشناختساخت ،یدرس ریغ ۀمطالع فقر»(. ۱۳۹4. )رضا فر،بهنام  

 . ۵6-۵4( ۷) ۵ ،یپزشک علوم در آموزش یراهبردها

 رفتار بر یلیصتح ۀرشت از تیرضا عدم ریتأث»(. ۱۳۹4. )ترانه ،یتیعنا و دیفرش ،یضامن رضا؛ فر،بهنام  

 . ۱4۹-۱46 ،۳( ۸) ،یپزشک علوم در آموزش یراهبردها یرانیا ۀمجل«. یکالس سکوت

 یبخشاثر»(. ۱۳۹۳. )الیل ،یریشمش و الیل ،یسابق حوا؛ ،یفالحت نرگس؛ ا،ینیمیسل عصمت؛ دانش،

 یوانشناسر ۀمجل.«ناسازگار نوجوان دختران یسازگار بر مسئله حل مهارت یگروه آموزش

 . ۵4-44(۳0)۸ ،یکاربرد

 در میت مشارکت و لذت زه،یانگ به نسبت یپزشک انیدانشجو یهادگاهید»(. ۱۳۹۵) یارپوچی و یداوود

 (.۲) ۵ ،یانسازم یرهبر یالمللنیب ۀمجل«. یشناختتیجمع یهایژگیو نقش: تهران دانشگاه

. دانشگاه و حوزه ۀفصلنام«. یانسان علوم یشناسشرو. یفیک قاتیتحق»(. ۱۳۸۵. )یعل دریح ،یعابد
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- Cohen & Sherman 
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- Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg  
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۱۲(4)۷۹-6۲ 

 در زانندهیانگبر و مؤثر عوامل یدارشناسیپد»( .۱۳۹۵.) فرشته گلپرور، و وسفی ب،یاد اسکندر؛ آذر،یفتح

 و یآموزشگاه یریادگی در پژوهش ۀفصلنام. «معلمان خدمت ضمن آموزش یهادوره تیفیک

 .4۷-4۵(۱۲) ۳ ،یمجاز

 کاهش بر جاناتیه انیب و خشم تیریمد آموزش یاثربخش زانیم ۀمطالع»(. ۱۳۹۳. )حهیمل کارگر،

 ۳۹-۳۳( ۷) 4 ،یناتوان مطالعات مجله. «ناسازگار کودکان در یرفتار اختالالت

 و ژوهشپ ه،ینظر: حاضر عصر در مدرسه ۀمشاور(. ۱۳۸۸. )اکبریعل ان،یمانیسل و محمد عل ،ینظر
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