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 چکیده 

راهبرد  با یفیک نوع از پژوهش روش. است معلمان یسازمان سکوت رفتار ینشانگرها و ابعاد نییتب حاضر، ۀمطالع هدف

 ینظر یمبان یبررس و یاسناد ۀمطالع روش از هم موردنظر ۀدیپد قیعم یبررس یبرا. پدیدار شناسی توصیفی بود

 25باالتر از  ۀسابق با معلمان از نفر 12 کنندگانمشارکت. شد استفاده افتهیساختارمهین ۀمصاحب نیهمچن و پژوهش

 شیوۀ از استفاده بابودند که  وپرورشآموزش در باسابقه معاونان و رانیمد مدارس، رانیمد ،یآموزش یهاسال، سرگروه

 یبررس روش از هاافتهی صحت یبررس برای. شدند انتخاب ینظر اشباع مرز تا یبرف گلوله روش و هدفمند گیرینمونه

 گرفته کار به( یموضوع درون توافق) کدگذار دو نیب توافق ییایپا روش ،ییایپا نییتع برای .شد استفاده اعضا توسط

 استفاده منتخب و یمحور باز، سطح سه در یکدگذار از استفاده با ییاستقرا یمحتوا لیتحل از هاداده لیتحل یبرا .شد

رابطه سکوت ،یتدافع سکوت موافق، سکوت عدبُ پنج در نشانگر 28 شامل معلم سکوت رفتار که داد نشان هاافتهی. شد

 ی،بوم ۀنامپرسش کی ساخت یبرا یدیمف یمبنامی تواند  پژوهش نیا. است خاموش یآوا و کاسب گرایانه سکوت ،یا

  .دانشجویان رشته های مرتبط باشدقابل استفاده برای پژوهشگران و  ،معلمان یسازمان سکوت یریگاندازه جهت

 .معلمان سکوت، رفتار ی،سازمان سکوت، سکوت ابعاد: واژگان  دیکل

 

 ابعاد سکوت، سکوت سازمانی، رفتار سکوت، معلمان: کلید واژگان
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 مقدمه

 حال در دائماً یرامونیپ طیمح که است نیا ۀدهندنشان یتکنولوژ و علم عیسر شرفتیپ

 که یمشکالت و مسائل ط،یمح شدن تردهیچیپ با و اندشده چندگانه هاتخصص. است رییتغ

 متنوع یهادهیاو  زهیانگ با خالق افراد ،مسائل نیا حل. اندشده متنوع زین شوندیم احساس

 یراحتبه مثبت ارتباط که یطیمح در آن انیب امکان نیهمچن و کند یم طلب را دیجد و

. ستین مستثنا امر نیا از دارد، که یمهم رسالت به توجه با زین مدرسه و ابدییم انیجر

 معلمان در زهیانگ تداوم و جادیا ازمندین د،یجد یانسان یروین جذب بر عالوه امروز مدارس

 جادیا به رانیمد افراد، بر یسازمان سکوت یمنف راتیتأث به توجه با. هستند زین بااستعداد

 رانیمد که یزمان جه،ینت در. نیاز دارند مستمر بهبود منظور به ،وگو گفت یبرا آزاد یجو

یم یسازمان سکوت کنند، یبررس یسازمان سالمت لحاظ از را خود یسازمان جو بخواهند

 دنیشن آن، در که شود جادیا یطیشرا دیبا پس ؛شود گرفته نظر در مهم یمانع تواند

 وضع بهبود یبرا یعامل نیهمچن و مؤثر راتییتغ جادیا یبرا یمهم عامل عنوانبه قتیحق

 .ردیگ قرار رانیمد موردتوجه مدارس، موجود

  

 چارچوب مفهومی

 مورد در در محل کار، کردنصحبت از کارکنان که دارد اشاره یحالت به هاسازمان در سکوت

 ،یشخص یاستانداردها که یراخالقیغ ای یرقانونیغ تحوالت ای اقدامات همچون یموضوعات

 سکوت(. 1723 ، کید و نول) شوندیم توجهیب ،کنندیم نقض را یقانون ای یاخالق

 کارکنان حیترج»آن را ( 1777)  کنیلیم و سونیمور بار نیاول که است یاصطالح یسازمان

. اند کرده فیتعر «یسازمان مشکالت مورد در خود یها ینگران و هااظهارنظر از یخوددار به

 به یسازمان سطح در که است یاجتماع ای دهیپد یسازمان سکوت که دادند نشان ها آن

 در ریمد یها نگرش و دیعقا و یسازمان یها یژگیو از یاریبس ریثأت تحت و دیآ یم وجود

 توسط یسازمان سکوت مبحث شدن مطرح از یکوتاه مدت از پس. است کارکنان مورد

 اتیادب در( 1772)  هارلوس و ندریپ توسط کارمند سکوت مفهوم کن،یلیم و سونیمور

 صورت نیا به را کارمند سکوت( 346 ،1726 و 1772)  هارلوس. شد مطرح یسازمان علوم

                                                      
1. Knoll & van Dick 

2. Morrison & Milliken 

3. Pinder & Harlos 

4. Harlos 
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 یرفتار ،یشناخت یها یابیارز مورد در یشکل هر به یواقع انیب از یخوددار»: کند یم فیتعر

 که یافراد به شود، یم مواجه آن با سازمان که ییشامدهایپ و حوادث از فرد یعاطف ای

  «.هستند اصالحات انجام ای دیمف راتییتغ جادیا به قادر شده پنداشته

 نظر در یبعد تک یعامل را سکوت رفتار ،یسازمان سکوت مورد در هیاول یها پژوهش گرچها

 با یبعد یها پژوهش ،(1775 ، بورادوس و وکوال ؛1777 کن،یلیم و سونیمور) گرفتند

 یبرا یچندبعد یساختار ،شوند یم افراد سکوت باعث که یمتفاوت یها زهیانگ نوع به توجه

 یساختار کارمند سکوت که گفت توان یم امر نیا به توجه با. اند گرفته نظر در آن

 بحث آن مورد در کارکنان سکوت ۀنیزم در مختلف نظران صاحب که دارد یچندبعد

 .شده است ارائه 2 جدول در که ندا هکرد

 
 کارمند سکوت انواع (: 5) جدول

 رفتار نوع

 کارمند ۀزیانگ

 کارمند سکوت

 کار به مربوط نظرات و اطالعات ها، دهیا ۀارائ از یعمد یخوددار

 احساس و میتسل از حاصل

 رییتغ جادیا در یناتوان

 (1772 هارلوس، و ندریپ) 1موافق سکوت

 میتسل لیدل به هاشنهادیپ و هانظر ،ها دهیا ۀارائ از یعمد یخوددار 

 نییپا یریگ میتصم ییتوانا 

 حاصل - یخودحفاظت

 امدهایپ از ترس

 (1772 هارلوس، و ندریپ) 3یتدافع سکوت

 ترس از یناش مسائل لیدل به اطالعات ۀارائ از یخوددار  

 نشدن   هیتنب هدف با خود از محافظت لیدل به قیحقا کتمان 

 کمک و یهمکار

 و یهمکار به لیتما

 کمک

 4یا رابطه ای اجتماع اریهم سکوت

 یهمکار براساس محرمانه اطالعات ۀارائ از یخوددار 

 سازمان به رساندن منفعت یبرا یاختصاص دانش از حفاظت 

 بد یها تین
 (1723 و 1779 لد،ینسفیبر از نقل به همکاران، و 6نبرگیگر)5یانحراف سکوت

 .ردیبگ اشتباه میتصم او ریمد ای همکار که است ساکت منظور نیا به کارمند

 ییکمرو
 (1723 ، لدینسفیبر) 0نفس به یاتکا نداشتن از یناش سکوت

 آنچه و تیموقع به نسبت نداشتن نانیاطم و یدیخودترد تزلزل، از یبیترک

                                                      
1. Vakola & Bouradas 

2. Acquiescent silence 

3. Defensive Silence 

4. Prosocial/Relational Silence 

5. Deviant silence 

6. Greenberg 

7. Diffident silence 

8. Brinsfield 
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 ای خجالت رنج از ترس ۀجینت است ممکن سکوت از نوع نیا. ندیگو یم

 .باشد شغل دادن ازدست

 با خود منافع یریگیپ

 ریتزو

 (1723 ک،ید و نول) طلبانه فرصت سکوت

 به یابیدست هدف با یکار نظرات ای اطالعات ها، دهیا ۀارائ از یراهبرد یخوددار

 گرانید یبرا بیآس و ضرر قبول صورت در خود، یبرا یازیامت

 

 با سکوت از شکل نینخست( 1772) هارلوس و ندریپ دگاهید براساس: موافق سکوت ـ2

 و اطالعات ها، دهیا ۀارائ از یخوددار صورت به و شود یم مشخص موافق سکوت عنوان

 رفتار بر موافق سکوت نیبنابرا. است شده فیتعر میتسل براساس مربوط، ینظرها

 تواند یم کارمند کی مثال، یبرا. فعال تا است منفعل شتریب که کند یم اشاره یا رانهیگ کناره

 و است یمعن یب کردن صحبت که اساس نیبرا ؛کند ممانعت رییتغ یبرا خود یها دهیا ۀارائ از

 (.1773 ، همکاران و نید ون) کند جادیا یتفاوت است دیبع

 و نظرات اطالعات، ۀارائ از یعمد یخوددار» صورت به یتدافع سکوت: یتدافع سکوت ـ1

 سکوت. است شده فیتعر «ترس لیدل به و خود از حفاظت براساس مرتبط یها دهیا

 دربرابر خود از حفاظت آن هدف که یمعن نیا به ؛است یعمد و فعال یرفتار ،یتدافع

 ون) است فعال شتریب یتدافع سکوت موافق، سکوت با سهیمقا در. است یرونیب داتیتهد

 (.1773 همکاران، و نید

 سکوت که کردند اشاره( 1779) 1ادمونسون و نویترو ترت،یدگفارت،  – شیک راًیاخ

 مقدار برحسب و کند یم تجربه کارمند که( باال -نییپا) یترس سطح به توجه با باید یتدافع

 ،به این ترتیب. شود یبند طبقه ،(بلند ای کوتاه) کند اقدام کارمند کشد یم طول که  یزمان

 :در نظر گرفتند یچهار نوع سکوت تدافع

 شدت از یناش که خودکار ناخودآگاه یروان یریگ کناره ینوع :رعمدیغ یتدافع سکوت

 یکارمند مثال، یبرا. دهد یم پاسخ یبرا یکم زمان ۀاجاز که آواست تیوضع یباال دیتهد

 ریمد که شود متوجه ،رمنتظرهیغ طور هب و کند صحبت به شروع یریمد با است ممکن

 نشدنبرقرار باعث که کند یم تجربه را ترس از ییباال شدت کارمند متعاقباً. است یعصبان

 .دیبگو چه که داند ینم و شود می ارتباط

                                                      
1. Van Dyne et al 

2. Kish-Gephart, Detert, & Edmondson 
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 اتین مورد در کارکنان ،یتدافع سکوت از نوع نیا در :محور طرحواره یتدافع سکوت 

 .ندیبگو چه قاًیدق که ندا هنگرفت میتصم هنوز یول ؛هستند آگاه خود ماندن ساکت

 نیدا ون یتدافع سکوت) محور ترس سکوت یقبل میمفاه همانند :یعمد یتدافع سکوت 

 یعمد یتدافع سکوت( 1772 هارلوس، و ندریپ خاموش سکوت ؛1773 همکاران، و

 بالقوه تیموقع کی در خود از محافظت یبرا قصد یرو از و آگاهانه انتخاب ۀدهند نشان

 یزمان و ترس از ینییپا شدت که دهد یم رخ یتیموقع در سکوت از نوع نیا. است خطرناک

 .دارد وجود کارمند یریگ میتصم یبرا یکاف

 سکوت باعث است ممکن درازمدت در شده بحث یتدافع سکوت از نوع سه :یعاد سکوت

 یاجتناب یرفتارها ۀتوسع به انسان یعیطب شیگرا ۀجینت یعاد سکوت. شوند یعاد

 ز،یدبرانگیتهد یها تیموقع معرض در قرارگرفتن رساندن حداقل به قیطر از محور، تیامن

 . شود ترس یرهاساز باعث است ممکن که است ترس کاهش یبرا

 براساس سکوت نوع نیا است؛ دوستانه نوع سکوت سوم نوع: اجتماع اریهم سکوت ـ3

 رفتار ۀدوستان نوع شکل که شود یم دهیکش ریتصو به یسازمان یشهروند رفتار اتیادب

 مربوط نظرات و اطالعات ها، دهیا ۀارائ از ممانعت سکوت نوع نیا. دهد یم نشان را کارکنان

 همکارانه ای دوستانه نوع یها زهیانگ براساس سازمان ای افراد به رساندن منفعت هدف با کار به

 در( 1723 و 1779) لدینسفیبر ،اینباوجود(. 1773 همکاران، و نید ون) است شده فیتعر

 یها افتهی به توجه با ،یکار طیمح در ماندن ساکت به حیترج در کارکنان لیدال مورد

 یتیماه شتریب کنندگان، شرکت توسط شده ارائه لیدال که دیرس جهینت نیا به خود یپژوهش

( 1725 را،یکالد و پاچکو از نقل به ،1779) لدینسفیبر. اجتماع اریهم تا دارد یا رابطه

 را سکوت از نوع نیا و است اشتباه یدرک ۀجینت اجتماع اریهم سکوت که کرد استدالل

 .نهاد نام یا رابطه

 یکار طیمح در مخرب یانحراف یرفتارها از یکی یانحراف سکوت: یانحراف سکوت ـ4

 سکوت در( 1725 ، همکاران و پاچکو از نقل به ،1723) رگو دگاهید براساس. است

 همکارش ای سرپرست اشتباه میتصم به که ماند یم ساکت منظور نیا به کارمند ،یانحراف

 .شود منجر

 نقض را مهم یسازمان یهنجارها که است داوطلبانه یرفتار کارمند، یانحراف رفتار

 سکوت بر عالوه. شود یم گرفته نظر در اعضا ای سازمان یبرا یدیتهد نیبنابرا ؛کند یم

                                                      
1. Pacheco 
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 شوند یم کار محل در یخرابکار و تجاوز سرقت، شامل مخرب یانحراف یرفتارها ،یانحراف

 (.270، 1724 ، عمر و احمد) است آن یاعضا و سازمان به رساندن بیآس ها آن از هدف که

 از نفس به یاتکا نداشتن از یناش سکوت: نفس به یاتکا نداشتن از یناش سکوت ـ5

 و خود به دیترد کارکنان، یناامن شامل و شده یمعرف( 1723 و 1779) لدینسفیبر طرف

 لدینسفیبر ن،یبراعالوه. ندیبگو خواهندیماست که  یزیچ آن و تیموقع به نداشتن نانیاطم

 سکوت و نفس به یاتکا نداشتن از یناش سکوت نیب است ممکن که کرده اشاره( 1723)

 از کند یم یسع کارمند سکوت، از نوع دو هر در رایز ؛باشد داشته وجو یهمپوشان یتدافع

 (. 1725 را،یکالد و پاچکو از نقل به ،1723 رگو،) کند اجتناب خود یبرا یمنف یامدهایپ

 نوع عنوان به را طلبانه فرصت سکوت( 1723) کید و نول: طلبانه فرصت سکوت ـ6

 به یابیدست منظور به کارمند که زهیانگ نیا با ؛دنکن یم یمعرف کارمند سکوت از یگرید

 با سکوت نوع نیا تفاوت. دارد یم نگه خود نزد را اطالعات اوقات یگاه ،ازاتیامتبرخی 

 به رساندن بیآس یبرا ماندن ساکت ،یانحراف سکوت در که است نیا در یانحراف سکوت

 سکوت از جنبه کی فقط نیا که یصورت در ؛است موردتوجه گرانید ای سازمان

 از یراهبرد یخوددار را طلبانه فرصت سکوت( 1723) کید و کنول. است طلبانه فرصت

 صورت در خود، یبرا یازیامت به یابیدست هدف با یکار نظرات ای اطالعات ها، دهیا ۀارائ

 .کنند یم فیتعر گرانید یبرا بیآس و ضرر قبول

 موردتوجه راًیاخ یسازمان سکوت ۀدیپد که گفت توان یم شده انیب مباحث به توجه با

 نیا یبررس آن، یمنف عواقب به دلیل و است گرفته قرار تیریمد نظران صاحب از یاریبس

 مسائل از ،فیتوص نیا با. رسد یم نظر به یضرور آن، رسالت به توجه با مدارس در دهیپد

 وجود یداخل مدارس در رفتارها نیا مورد در یکاف دانش که است نیا حاضر پژوهشمهم 

 ست،ین دسترس در معلمان سکوت رفتار ینشانگرها از مشخص و ینیع یفهرست و ندارد

 لیتحل به و هستند مبهم و یکل مدارس، در حاکم جو با سهیمقا در موجود یها تمیآ شتریب

 که اند شده ارائه یرآموزشیغ یها طیمح یبرا ها تمیآ نیا ن،یبرا عالوه ؛دارند نیاز شتریب

 نیب در عوامل نیا مورد در یکاف شناخت. ندارند یآموزش یها سازمان با یتیسنخ چندان

 کنارگذاشتن بر که یدیکأت به توجه با نیهمچن. ندارد وجود مدارس معلمان و رانیمد

 و مسئله حل یگروه یها روش از استفادهمقابل،  در و محور معلم صرفاً سیتدر یها وهیش

 شود، یم یرونیب طیمح و آموزان دانش یازهاین به بهتر ییپاسخگو یبرا محور آموز دانش

                                                      
1. Ahmad & Omar 
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 ۀارائ توان ای دهند ارائه دیجد یها دهیا و کنند فکر مستقل طور به نتوانند خود که یمعلمان

 را یافراد توانست نخواهند ناًیقی باشند، نداشته را مدارس در موجود مسائل حل و شنهادیپ

 فکر مستقل ۀاراد با و خالقانه نده،یآ پرابهام و دهیچیپ طیمح در بتوانند که کنند تیترب

 ،آمد خواهند رونیب یآموزش طیمح نیا از که یافراد جهینت در. رندیبگ میتصم و کنند

 جهت در و بود خواهند برتر یفکر قدرت با افراد تسلط تحت کورکورانه صورت به و ناخواسته

 نیا به توجه لزوم ۀدهند نشان ،موارد نیا ۀهم. برداشت خواهند گام ها آن خواست و منافع

. شد پرداخته عوامل نیا ییشناسا و یبررس به حاضر پژوهش در که است مدارس در دهیپد

با  معلمان یسازمان سکوت یرفتارها نشانگان و ابعاد نییتع حاضر، پژوهش هدف نیبنابرا

به  سعی دارد و  است یخبرگان آموزش دگاهید نیپژوهش و همچن ینظر یتوجه به مبان

 اند؟ کدام معلمان یسازمان سکوت رفتار نشانگان و ابعاد پاسخ دهد کهال ؤس نیا

 

 شناسی روش

 یسازمان سکوت رفتار ینشانگرها و ابعاد ییشناسا ،پژوهش یاصل هدف نکهیا به توجه با

 یبا توجه به بافت مداس داخل و بررسی جلوه های گوناگون سکوت در بین معلمان، معلمان

 پدیدار شناختی توصیفی. است 2پدیدار شناختی توصیفیپژوهش از نوع  نیبود، راهبرد ا

پژوهشی است که نه صرفا بر شواهد تجربی متکی است و نه بر استدالل های منطقی، بلکه 

بر ساختار تجربه توجه می کند و اصولی را سازماندهی می کند که به جهان زندگی، شکل و 

ه که حقیقی در صدد روشن کردن ماهیت این ساختارها، همان گونچنین ت. معنی می دهد

کلین )در آگاهی ظاهر می شوند است؛ به عبارتی، در صدد قابل رویت کردن امر دیدنی است

 یبرا منظور، نیبد(.  2392 ، به نقل از امامی سیگارودی و همکاران2994 ،1و وستکوت

و  قیعم ۀمصاحب ازپژوهش و  ینظر یمبان یبررساز  نظرمورد ۀدیپد قیعم یبررس

و  ییپژوهش و شناسا اتیادب ۀمطالع از پس که صورت نیا به. شد استفاده افتهیساختار مهین

د یتامشاوره با اس براساسو  آن براساساالت مصاحبه ؤو نشانگرها، س ها لفهؤاستخراج م

بعد متناسب با  ۀدر مرحل .شد یطراح تیریمد ۀرشت انیدانشجواز  یو برخ مشاورراهنما و 

 25باالتر از  ۀسابق با معلمان از نفر 12 تعداد ها، دگاهیپژوهش و با توجه به تنوع د ۀجامع

 وپرورش آموزش در باتجربه نامعاون و رانیمد و یآموزش یها مدارس، سرگروه رانیسال، مد

                                                      
1. Descriptive Phenomenology 

2. Klein & Westcott 
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 انتخاب در. شدند انتخاب یبرف گلوله روش و 2«هدفمند گیری نمونه» شیوۀ از استفاده با

 قرار تیاولو در مصاحبه به آنان مندی هعالق و یبررسدمور ۀدیپد به ها آن متفاوت نگاه ،افراد

. شد استفاده موضوع با مرتبط و متفاوت های گروه در ییها نمونه از جهت نیهم به ؛داشت

 .آمده است 1 مشخصات  آنان در جدول

 
 کنندگان مشارکت مشخصات: (2) جدول

 یمعلم سابقه یسازمان سمت
 تعداد التیتحص

 مرد زن مدرک رشته تحصیلی

 سال 25 یباال یآموزش سرگروه
 یآموزش تیریمد

 تیترب و میتعل فلسفه
-  4 دکترا یدانشجو

 2 2 یکارشناس ییابتدا یآموزش سال 19 یباال ییابتدا مدرسه ریمد

 سال 14 از باالتر ییابتدا دوره معلم
 ییابتدا آموزش

 یفارس اتیادب
 1 3 یکارشناس

 سال 28 از باالتر متوسطه دوره ریدب
 یاضیر

 ایجغراف-یشناس ستیز
 4 2 دکترا

 و آموزش معاونت

 پرورش
 2-  یکارشناس یزیر برنامه و تیریمد سال 37

 و آموزش کارشناسان

 پرورش
 یآموزش تیریمد 13 از باالتر

 ارشد یکارشناس

 یدکترا
1 1 

 

 یقبل یها شده با پاسخ ارائه یها که احساس شد جواب کرد دایها تا آنجا ادامه پ مصاحبه

مصاحبه به حد  یها افتهی د و اصطالحاًنکن یها اضافه نم افتهیبه  یزیو چ دارند مشابهت

در مورد  یکل حاتیتوض ،ها در مصاحبه شتریب ییبه روا یابیدست یبرا. است دهیرس 1اشباع

مصاحبه هر طول مدت . شدبه افراد ارائه  قبل از آن االتؤس و اهداف ،یموردبررس مسئلۀ

 از ،ابهام رفع و شتریب یساز شفاف منظور به مصاحبه نیح در. بود قهیدق 45 یال 37حدود 

. شدندضبط  یها به صورت صوت تمام مصاحبه ممکن، حد تاو  شد استفاده یریگیپ االتؤس

 و ییاستقرا محتوای لیتحل روش از ها، داده لیتحل در .شد ادهیکاغذ پ یها رو مصاحبه متن

 قراردادن هم کنار با ت،ینها در. شد انجام یانتخاب و محوری باز، مرحله سه در کدگذاری از

که  یا مرحلهچند یو با بررس یاسناد ۀمطالع و مصاحبه قیطر از آمده دست به یها لفهؤم

 و جنس هم یها هیگو ادغام و مشابه و یتکرار موارد حذف با آمد، عمل به ها هیگو یرو

                                                      
1. Purposeful sampling 

2. Saturation 
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 صحت یبررس یبرا. شد نیتدو معلمان سکوت رفتار ینشانگرها و ابعاد هم، به کینزد

 و ها فیتوص ای یینها گزارش کار، نیا برای. شد استفاده اعضا توسط یبررس روش از ها، افتهی

 آنان به و برگردانده جینتا یدرست دییأت برای کنندگان شرکت از تعدادی به خاص نیمضام

 دو نیب توافق ییایپا روش ،ییایپا نییتع برای. شد داده ها افتهیۀ دربار اظهارنظر فرصت

 مصاحبه کی از یبخش براساس باز یکدگذار از یا نمونه ریدر ز .شد گرفته کاره ب کدگذار

 :است شده داده نشان

 
 یک مصاحبه متن بخشی از باز نمونه کدگذاری: (9) جدول

  

 نمونه مصاحبه 

 

 

 شده استخراجکدهای باز 

 

 شه،ینم استقبال نندیبیم معلمان که یوقت. گم یم خودم شخص مورد در

 اون یبرا ییبها یکسچیه بعداً که رهینم یابرنامه و کار دنبال عاقل آدم خب

یم چون کنند؛یم سکوت معلمان. کشندیم کنار معلمان معموالً. نشه قائل

 وپرورشآموزش اصول مورد در شما مدرسه هی تو مثالً. نداره یاجهینت نندیب

 به شما که بگه ریمد بعد ،... و بشه بهتر آموزش میبکن چکار که دیبکن صحبت

 آموزش نجایا یعنی. ره یم الؤس ریز یچ همه نجایا برن، نیبد نمره اه نیا

 دارم، که یا سابقه سال 17 با .مهمه نمره مهمه، آمار ست،ین مهم گهید

 اکثر که کرد یبند میتقس صورت نیا به شه یم جنبه نیا از را نامعلم

 یسر هی با دونم، ینم اند یچطور دهایجد حاال ،ما یها دوره هم ،یعنی ن،امعلم

 ادی که ییزهایچ کنند یم تالش بعد شوند، یم وپرورش آموزش وارد ییآرزوها

 تو که نندیب یم یمدت کی از بعد خب. کنند منتقل آموزان دانش به گرفتند

 یسع زنه، یم اول حرف نمره مهمه، یلیخ ارقام و آمار که یفعل یفضا

 حاال شتر،یب یحت هستند؛ هم موفق و کنند دنبال رو کارها همون کنند یم

 یعنی کاسب، معلمان عنوانبه برمیم کار به یاصطالح کی پرانتز داخل من

 به که شده فراهم ییفضا. کنندیم نگاه وپرورش آموزش به یکاسب چشم به

 هی ه،یچ آموزش اصول که ستین مهم گهید کنند، یم استفاده خودشون نفع

 یشگاهیآزما بدن، یواقع ۀنمر بکنند، کار واقعاً خواهندیم که هم یکم تعداد

... و کنند کار آموزاندانش با را الزم یپژوهش یهاتیفعال بکنند، استفاده الزمه

 معلمان عنوانبه مجبورند معموالً نایا شده، کم یلیخ هاطهیح نیا از استقبال

 .شوند رانده هیحاش به نده،نمره و ریگسخت

 در و خود های ایده سرکوب - 2

 با معلم ۀمنفعالن موافقت مقابل،

 انجام و گویند می دیگران آنچه

 .دریافتی دستورات صرف

 ۀنمر و آمار تیاهم به توجه -1

 یبرا یفرصت عنوان به باالتر

تقویتی و  یها کالس یبرگزار

 معلم» به شدن تبدیل اصصالحاً

 دربرابر سکوت و «کاسب

 .مشکالت

 منتقد معلم از استقبال ضعف -3

 دریافت و ها آن شدن یمنزو و

 و گیر سخت معلم برچسب

 .نده نمره
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 ها افتهی

 معلمان، سکوت رفتار نشانگان و ابعاد نیتر مهم نییتع مورد در ،پژوهش الؤس به پاسخ در

 در مشابه یکدها بعد، ۀمرحل در. شد ییشناسا هیگو 15 تعداد ،یکدگذار اول ۀمرحل در

 طبقه آن یکدها کل ۀدهند نشان که یعنوان طبقه، هر یبرا و شدند داده قرار طبقه کی

 در. شد انتخاب پژوهش ینظر یمبان با مطابقت و ها هیگو ییمعنا ارتباط به توجه با بود،

 مشابه و یتکرار موارد حذف با آمد، عمل به ها هیگو یرو که یا چندمرحله یبررس با تینها

 عنوان به که افتی کاهش هیگو 28 به تعداد نیا هم، به کینزد و جنس هم یها هیگو ادغام و

 ستون در شده ییشناسا ابعاد با همراه که شدند نییتع معلمان سکوت رفتار یها شاخص

 .اند شده درج 4 جدول باز یکدها

 
 معلمان یسازمان سکوت رفتار یها شاخص و ابعاد: (4) جدول

کد 

 انتخابی
 باز کد کد محوری

 سکوت

 موافق

 شدن معلم تسلیم

در برابر شرایط 

در اثر  موجود

احساس ناتوانی 

و  در ایجاد تغییر

یا بی فایده 

 دانستن بیان

 آنچه با معلم ۀمنفعالن موافقت مقابل، در و خود های ایده سرکوب

 .دریافتی دستورات صرف انجام و گویند می دیگران

 نشدنایجاد ۀانگیز با فعلی، شرایط با وفادار معلمان سازش و سکوت

 .شرایط بهبود امید با سودجو های گروه برای زمینه

 و کردن الؤس مرحله چند از بعد الؤس نکردنتکرار و معلم یخاموش

 .دریافت نکردن پاسخ

 صورت در مگر جلسات، در معلمان صرف برداری یادداشت و دادن گوش

 .سخنران جانب از یمطلب جاانداختن

 یبرقرار و مدرسه محیط در معلمان نکردناظهارنظر و نزدن حرف

 .کیعلو  سالم حد در ها آن بین ارتباط

 سکوت

 یتدافع

سکوت معلم به 

ترس از  دلیل

ی بیان، پیامدها

به منظور دفاع از 

 خود

 با خود کردن سرگرم و تفریح زنگ در کالس در معلم ماندن

 .سکوت با خود حق از دفاع و آموزان دانش

 شغلی امنیت دادن دستاز ترس خاطر به معلم محدود اظهارنظر

 سخت، جاهای به شدن منتقل ،نگرفتن ترفیع ارزشیابی، ۀنمر گرفتن کم)

 ....(و کار حجم افزایش

 اجتماعی پیامدهای از ترس خاطر به معلم محدود اظهارنظر

 .(خوردن منفی سبچبر شدن، منزوی و حمایت دادن ازدست)
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 منطبق یقبل یها پژوهش یها افتهی با سکوت، رفتار بعد چهار ،4 جدول به توجه با     

 نییتب یداخل مدارس متناسب یبوم یها شاخص به توجه با حاضر پژوهش در که است

 با که است خاموش یرفتارها به نسبت دیجد یدگاهید سکوت، رفتار پنجم بعد. شدند

 سکوت رفتار ابعاد ۀدهند نشان 5جدول . شد جادیا یآموزش خبرگان یاظهارنظرها به توجه

 .رفتارهاست نیا یاصل ۀزیانگ و

 

 

 

 

 سکوت

 یا رابطه

سکوت معلم در 

جهت رعایت حال 

دیگران و چشم 

 پوشی از مسائل

 و فروتنی و ادب رعایت جهت در معلم جانب از مشکالت کردن پنهان

 .دیگران اسرار حفظ

 و همکاران منافع جهت در ندیخوشا های ایده صرف شنهادیپ

 .ها دهیا یۀبق گرفتن دهیناد

 دلیل به معلم جانب از مسائل و مشکالت یاریبس از پوشی چشم

 .همکاران حال رعایت و رودربایستی

 سکوت

کاسب 

 گرایانه

پیگیری صرف 

منافع خود و 

حفظ حالت 

سکوت، مگر در 

فرصت های 

 معین

 دیگران بیان از ممانعت حتی و مشکالت کردن پنهان و دادن پوشش

 .کارها یسخت و حجم شیافزا از یریجلوگ یبرا

 یبرگزار یبرا یفرصت عنوان به باالتر ۀنمر و آمار تیاهم به توجه

 سکوت و «کاسب معلم» به شدن تبدیل اصطالحاً و یتیتقو یها کالس

 .مشکالت دربرابر

 سمت، دریافت) فردی امتیاز به یابیدست یبرا معلمان برخی سکوت

 .بستان بده یبرا یفرصت یجوو جست و( ...و ارزشیابی امتیاز تقدیرنامه،

 معلم تالش و حقوق میزان از ینارضایت دلیل به مسائل از ساده عبور

 .دوم شغل طریق از خود مالی مینأت برای

 یآوا

 خاموش

بیان معلم منزوی 

و خاموشی 

دیگران به دلیل 

همنوا نبودن با 

منافع یا جو 

 گروهی و جمعی

 برچسب دریافت و ها آن شدن یمنزو و منتقد معلم از استقبال ضعف

 .نده نمره و گیر سخت معلم

 در معلمان ۀشد ثبت اناتیب و شنهاداتیپ نکردن یبررس و گرفتن دهیناد

 .اجرا و یریپذ امکان نظر از جلسات صورت یها برگه

 معلمان یتربیت و آموزشی ۀدغدغ و انتقادات برای شنوا گوش نبود

 .اظهارنظرکننده
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 معلم سکوت رفتار ابعاد :(1)جدول 

 تار هارف یاصل ۀزیانگ سکوت رفتار ابعاد

 سکوت موافق
 و پذیرش آن در برابر شرایط موجود  از تسلیم رفتار سکوتی ناشی

 ناتوانی در ایجاد تغییراحساس 

 سکوت تدافعی
 ه منظور محافظت از خودب

 های بیان مسائل و راه حل ها  و یا دادن اطالعات و ایدهحاصل ترس از پیامدها

 و رعایت حال دیگرانهمکاری  و تمایل به کمک سکوت رابطه ای

کاسب سکوت 

 گرایانه

در مقابل  حفظ حالت سکوت و عدم بیان موثر و  پیگیری منافع خود با تزویر

 مشکالت

 آوای خاموش

با منافع یا جو  وشی دیگران به دلیل همنوا نبودنبیان معلم منزوی و خام

 جمعی و گروهی

 

 

 کند یم فکر که لیدل نیا به معلم ،بعد نیا در. است موافق سکوت شامل اول بعد -2

 ؛کند یم سکوت و شود یم طیشرا عیمط و میتسل کند، جادیا یرییتغ زدن حرف با تواند ینم

 از یکی سکوت رفتار نوع نیا گفت توان یم .شود بهتر طیشرا یروز که دیام نیا با

 درمقابل، و خود های ایده سرکوب» شاخص پنج با که است وفادار معلمان یها یژگیو

 سکوت» ،«دریافتی دستورات صرف انجام و گویند می دیگران آنچه با معلم ۀمنفعالن موافقت

 سودجو های گروه برای زمینه نشدنایجاد ۀانگیز با فعلی، شرایط با وفادار معلمان سازش و

 و کردن الؤس مرحله چند از بعد الؤس نکردنتکرار و معلم یخاموش» ،«شرایط بهبود امید با

 در مگر جلسات، در معلمان صرف برداری یادداشت و دادن گوش» ،«نکردن دریافت پاسخ

 در معلمان نکردناظهارنظر و نزدن حرف» و «سخنران جانب از یمطلب جاانداختن صورت

 .شد ییشناسا «کیعلو  سالم حد در ها آن بین ارتباط یبرقرار و مدرسه محیط

 معلم که است سکوت یرفتارها از ینوع ۀدهند نشان که است یتدافع سکوت دوم بعد -1

 دفاع یبرا و انیب یمنف یامدهایپ از اجتناب خاطر به و کند یم جادیا خود از محافظت یبرا

 و تفریح زنگ در کالس در معلم ماندن» یها شاخص با بعد نیا. ماند یم ساکت خود از

 معلم محدود اظهارنظر» ،«سکوت با خود حق از دفاع و آموزان دانش با خود کردن سرگرم

 ،نگرفتن ترفیع ارزشیابی، ۀنمر گرفتن کم) شغلی امنیت دادن دستاز ترس خاطر به



 82 ►5931دوره چهارم، شمارة دوم، پاییز و زمستان         دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                    

 خاطر به معلم محدود اظهارنظر» و «...(و کار حجم افزایش سخت، جاهای به شدن منتقل

 «(خوردن منفی سبچبر شدن، منزوی و حمایت دادن ازدست) اجتماعی پیامدهای از ترس

 .شد ییشناسا

 ۀمالحظ یبرا و خود همکاران نفع به معلم آن در که است یا رابطه سکوت سوم بعد  -3

 شاخص سه با بعد نیا. کند یم یپوش چشم مسائل یلیخ از و ماند یم ساکت ها آن حال

 ،«دیگران اسرار حفظ و فروتنی و ادب رعایت جهت در معلم جانب از مشکالت کردن پنهان»

 و «ها دهیا ۀیبق گرفتن دهیناد و همکاران منافع جهت در ندیخوشا های ایده صرف شنهادیپ»

 حال رعایت و رودربایستی دلیل به معلم جانب از مسائل و مشکالت یاریبس از پوشی چشم»

 .شد نییتب «همکاران

 استفاده طیشرا از خود نفع به معلم ،بعد نیا در .است کاسب گرایانه سکوت چهارم بعد -4

 کردن پنهان و دادن پوشش» نشانگان چهار با که بخشد یم تداوم را سکوت و کند یم

 ،«کارها یسخت و حجم شیافزا از یریجلوگ یبرا دیگران بیان از ممانعت حتی و مشکالت

 و یتیتقو یها کالس یبرگزار یبرا یفرصت عنوان به باالتر ۀنمر و آمار تیاهم به توجه»

 معلمان برخی سکوت» ،«مشکالت دربرابر سکوت و کاسب معلم به شدن تبدیل اصطالحاً

 و..( .و ارزشیابی امتیاز تقدیرنامه، سمت، دریافت) فردی امتیاز به یابیدست یبرا

 میزان از ینارضایت دلیل به مسائل از ساده عبور» و «بستان بده یبرا یفرصت یجوو جست

 .شد ییشناسا «دوم شغل طریق از خود مالی مینأت برای معلم تالش و حقوق

 معلمان انیب یرفتارها شامل ،معلم خاموش یآوا عنوان با سکوت رفتار پنجم بعد  -5

 موردانتظار ۀجینت به و شدند یم یخاموش و سکوت به منجر یبعد مراحل در که بودند

 بر عالوه که کردند اشاره آن به نفر پنج ،یآموزش خبرگان نفر 12 نیب از که دندیرس ینم

 :کرد اشاره ریز یها مصاحبه به توان یم نمونه یبرا باال، مثال

 جا همون ممکنه ریمد ،دن یم خودشونو نظرات و اند نشسته ها معلم که هم یا جلسه در»
 اصطالح به نکهیا ای اومده کجا از مشکل نیا که بکنه لیتحل ببره نویا نکهیا بدون بکنه، دفاع

 نکهیا ای کنه، یم دفاع جا همون نویا .نه ای کرد حل نویا که کرد دایپ یراهکار کی شه یم
 وجود هیقض یریگیپ که ده یم نشون نیا شه، یم تکرار بعد ۀجلس باز الؤس نیهم

  (3شماره مشارکت کننده )«.نداره
 دنبال به نه، ای داره راهکار ای گه ینم ای گه یم یزیچ معلم که ندارند یکار رانیمد»
 اجرا رو نامه بخش ما که نهیا هم هشونیتوج ده،یرس ها اون به که هستند ییزهایچ یاجرا
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 اومده، که ییها نامه بخش براساس دادند، بهشون که یدستورات همون یراستا در م،یکن یم
 چون ؛کنند ینم معلم یها صحبت به توجه یلیخ .کنند یم اجرا رو ها نامه بخش همون

 گهید ها نظر و ها صحبت نیا به مقدار کی کنند، کاریچ دیبا که گفتند قبل از بهشون
مشارکت )«.کنند یم اظهارنظر هم و کنند یم صحبت هم معلمان وگرنه. شه ینم داده تیاهم

 (22شماره کننده 
 یول. مید یم نظر هم و میکن یم صحبت هم شه، یم برگزار که یآموزش یها گروه تو ما»
 نیا ادیب نفر کی ابعدً دیشا حاال شه، ینم ییاجرا وقت چیه و شه یم جلسه ت صور فقط

 فقط. نه ای دیکرد جلسه صورت و شده لیتشک جلسه که بپرسه فقط و بخواد رو جلسه صورت
 (28شماره مشارکت کننده ) «.ستین مهم گهید اش هیبق نیهم

 دریافت و ها آن شدن یمنزو و منتقد معلم از استقبال ضعف» شاخص سه با زین بعد نیا

 اناتیب و شنهاداتیپ نکردن یبررس و گرفتن دهیناد» ،«.نده نمره و گیر سخت معلم برچسب

 گوش نبود» و «اجرا و یریپذ امکان نظر از جلسات صورت یها برگه در معلمان ۀشد ثبت

 .شد ییشناسا «اظهارنظرکننده معلمان یتربیت و آموزشی ۀدغدغ و انتقادات برای شنوا

 

 یریگ جهینت و بحث

 .شد انجام معلمان یسازمان سکوت رفتار ینشانگرها و ابعاد ییشناسا هدف با حاضر پژوهش

 با مصاحبه و پژوهش اتیادب یبررس از حاصل ۀشد ییشناسا یها شاخص و محورها براساس

 بعد پنج قالب در معلمان یسازمان سکوت رفتار یها شاخص ،یآموزش خبرگان از نفر 12

 نییتب خاموش یآوا و کاسب گرایانه سکوت ،یا رابطه سکوت ،یتدافع سکوت موافق، سکوت

 .شدند

 و سونیرمو توسط شده ارائه ابعاد با یتدافع سکوت نیهمچن و موافق سکوت بعد 

 و ها افتهی به توجه با نیهمچن. دارد ییهمنوا( 1772) هارلوس و ندریپ و( 1777) کنیلیم

 داده اختصاص گرانید بر بودن یمبتن به سکوت یرفتارها نیا ابعاد از یکی خبرگان، دگاهید

 چهارم بعد. است( 1723) لدینسفیبر توسط شده مطرح یا رابطه سکوت با منطبق که شد

برخی معلمان  کاسب گرایانه سکوترفتار شامل حاضر، پژوهش در یسازمان سکوت رفتار

با عنوان سکوت فرصت  بعد نیا مورد در( 1723) کید و کنول نظر با مطابق که است

 ییشناسا یبوم یها شاخص قیطر از ،ی پژوهش حاضرها افتهی به توجه با که است طلبانه
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 منطبق تا حدودی( 1726) 2روولد و بورمن یها افتهی با حاضر پژوهش نیهمچن و شدند

 ر،ییتغ یبرا یعاطف تعهد و یاخالق یرهبر ،سکوت انواع نیب ۀرابط یبررس در که است

  .نظرگرفتند در را یسازمان سکوت رفتار نوع چهار( 1723) کید و کنول یبررس براساس

 که شد ییشناسا خاموش یآوا عنوان با حاضر، پژوهش در سکوت رفتار پنجم بعد    

 از اما هاست، آن یبرا حل راه یاجرا و ارائه ای مشکالت و مسائل مورد در معلم انیب شامل

 ثرؤم افراد به رند،یگ یم قرار انیجر در ینحو به ای رندیگ یم قرار مخاطب که یافراد جانب

 در. شود ینم اعمال و ردیگ یم قرار یتوجه یب مورد ای شود ینم منتقل ها یریگ میتصم در

 رفتار یبند میتقس بر عالوه( 1773) همکاران و نید ون شود که اشاره است الزم نجایا

 موافق یآوا: گرفتند نظر در زین را آوا نوع سه افراد، ۀزیانگ به توجه با دسته سه در سکوت

 لیدل به گروه با موافقت ای بودن میتسل براساس کننده تیحما یها دهیا انیب یبرا که

 که پردازد یم ییها دهیا انیب به که یتدافع یآوا است؛ رییتغ جادیا در کم یخودکارآمد

 محافظت یبرا که ییها دهیا انیب ای کند یم متمرکز گرید یجا به ترس لیدل به را فرد توجه

 به که است دگرخواهانه رفتار که اجتماع اریهم یآوا و دارد؛ تمرکز گرانید یرو خود، از

 رییتغ یبرا سازنده یها دهیا یبرا ای و یهمکار براساس مسائل یبرا ییها حل راه انیب صورت

 یعمد سکوت برخالف موارد، نیا ۀهم. شود یم انجام گرانید به سودرساندن منظور به

 در که مخالف یآوا یول. است  کار با مرتبط نظرات و اطالعات ها، دهیا یعمد انیب شامل

 یعمد انیب شامل زین شد گرفته نظر در ،سکوت رفتار از ینوع عنوان به حاضر پژوهش

 صورت به گرید افراد جانب از که تفاوت نیا با ؛است کار با مرتبط نظرات و اطالعات ها، دهیا

 یروندها و موجود یفضا خالف جهت در که علت نیا به و شود یم خاموش و ساکت یعمد

 در ینقش یقیطر هر به ای دارند واسطه نقش که افراد گرید جانب از ،است طیمح در حاکم

 جهینت در ؛شوند یم خاموش و گرفته دهیناد مختلف یها زهیانگ با ،دارند کارها انجام ندیافر

 رانده هیحاش به حاکم جو و طیمح طرف از ،باشند مخالف یآوا رفتار یدارا که یافراد

 ن،یبنابرا. ماند یم یباق دهینشن گرانید جانب از ها آن یآوا ان،یب صورت در یحت و شوند یم

 یژگیو بعد، نیا ییشناسا. شود یم شناخته دوم ۀمرتب در سکوت رفتار ینوع گفت توان یم

 . دارد سکوت رفتار ۀنیزم در شده انجام یها پژوهش گرید با یمتفاوت

 مورد در معلم که معناست نیا به بلکه ؛ستین انیب و آوا نداشتن یمعن به معلم سکوت   

 با که کند یم فکر رایز .نزند یحرف که دهد یم حیترج یول ؛داند یم ها آن حل راه و مسائل

                                                      
1. Bormann & Rowold 
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 که ترسد یم ای دهد؛ ینم بها ها گفته به یکس و کند جادیا یرییتغ چیه تواند نمی خود انیب

 و منافع جهت در ای باشد؛ داشته او یبرا یبد بازخورد ،بزند یحرف مسائل نیا مورد در اگر

 سکوت شتریب خود به رساندن منفعت جهت در ای د؛یگو ینم یزیچ خود همکاران مصلحت

 مدرسه. شنود ینم را ها آن یصدا یکس یول کنند یم انیب که هستند هم یبرخ کند؛ یم

 کار تیماه و رندیگ قرار تکامل و رشد ریمس در آن در افراد رود یم انتظار که است یطیمح

 دیبا جهینت در ؛مخرب سکوت و یخاموش بر نه باشد یمبتن یروشنگر و انیب بر باید معلم

 شکسته معلمان سکوت ثر،ؤم ارتباط و تفاهم یفضا جادیا با که باشد داشته وجود یجو

 .دیآ وجود به قتیحق دنیشن یبرا یشتریب امکان و شود

 بود امر نیا ۀدهند نشان یآموزش خبرگان با گوو گفت جینتا و پژوهش ۀنیشیپ یبررس     

 به ها آن در ادراک نیا و باشند داشته ها یریگ میتصم در یشتریب مشارکت معلمان اگر که

 نیهمچن و است مهم تیترب و میتعل امر شبردیپ یبرا ها آن یها دهیا و نظرات که دیآ وجود

 ۀهم دارند، توجه  یآموزش مقاصد و اهداف تحقق کنار در زین ها آن یها ازین به فرادستان

 یامدهایپ از یریجلوگ جهینت در و معلمان سکوت یرفتارها کاهش در تواند یم عوامل نیا

 جمله از ییراهبردها جادیا دنبال به دیبا رانیمد ،امر نیا تحقق یبرا. باشد ثرؤم آن متعاقب

 یریگیپ مناسب، یارتباط یمجار تیتقو و جادیا انه،یجو مشارکت یها سبک از استفاده

 ارتباط به قیطر از یجمع یریادگی تیتقو و قیتشو معلمان، ثرؤم یاظهارنظرها و ها دهیا

. باشند یگروه صورت به کار انجام و اشتباهات و ها شکست ها، مهارت تجارب، گذاشتن

 رانیمد ۀستیشا یکارگمار به و انتخاب تواند یم رفتارها نیا کاهش یها راه از یکی نیهمچن

 و اظهارنظرها از یلیخ ،ندارد تخصص که یفرد رایز باشد، خود یها گاهیجا در معلمان و

 از. شود یم شتریب ها آن گرفتن دهیناد و رد احتمال صورت نیا در ؛شود ینم متوجه را ها دهیا

 در و مدارس رانیمد یبرا خدمت ضمن آموزش یها دوره در توان یم حاضر پژوهش جینتا

 در ثرؤم یشناخت جادیا قیطر از و کرد استفاده یسازمان رفتار تیریمد یآموزش یها دوره

 مسائل شبردیپ در معلمان شتریب مشارکت یبرا تر مناسب ییفضا جادیا جهت در نهیزم نیا

 .برداشت گام ها آن یروان سالمت حفظ نیهمچن و مدرسه به مربوط
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