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 دهیچک
باه آ  باطات کمتر است که در رشته علوم ارت ی، انجمله موضوعاتیارتباط نش مهمک ک. مثابه وگو به گفت

ا ، یام ن.ادرا .اناک بوده یحونه ارتباطات جمعامربوط به شکه،  انجام یها پژوهشاغلب است و  توجه شکه
فهام و  یدر پکه  یفیو ُخرِد روش ک ی، با نگاه موردیفرد ا یو م یطه ارتباطات انسانیدر ح یانجام پژوهش

 ن.اهاک  ا رو، ن.اانا ؛اسات مهجاور ،اتعلوم ارتباط یها پژوهشت ناب باشک، در حونه یف واقعیتوص
 خص کرد شم منظور به ،وگومحوِر کالس درس گفت یها هدر جلس یتعامل کالس ۀنحو ۀمطالع ،پژوهش

ب انجاام کاار، یاترت ،شانود و ل گفتیاتحل .اسات یکناکوکاو یوگاو گفات یهاا و مؤلفه ،ساختار، ابعاد
و در  یاساتکلل ی، با روشهستنکت رونمره تعامال ان یبخش را که یاجتماع یها و نظم کنش ،یسانمانکه

ل یاتحل با روش ِق یتحق یج اصل.ان نتا یک. ن،.بنابرا ؛کنک یجامعه مطالعه م یاعضا یها ک یها و شن گفتن
 یشافاه یباه رفتارهاا، ن تعامالیحا اسات کاه در یا رهیننج ین نظام با الگوها.ا .یوشنود، شناسا گفت

وگوهاا  ن گفت.ا یدهک، ساختار کل ینشا  م تفکر کالس درس یوشنودها گفت لیتحل .بخشک یساختار م
  ،کنناکگا شود، شارکت یا  میب پرسشک .در پاسخ به  یا که.ا که یهنگامکه  امعن ن.است، به ا برنکه شیپ

ح و یتصاحاغلاب، سابب ن واکنش .ا .داننک یکه م.آ  ا با« تفمخال»ا .« تقمواف»به واکنِش  مزخود را مل
نباط تو اسا کاردهبرقارار  وناکیپ شاکه مطرح یها که.ا نیب ،افراد .شود یم آ  کرد ا شفا  .ه یاول ۀک.ل ایتکم

 ،طلباک یخاوب را م یفکر یها یریگ تنها موضع وگو، نه ن نوع گفت.ا .کننک یمرونک بحث مطرح  خود را ان
 .است یمنطق یریگ و جهت یاب. جهیتعهک به نتمستلزم بلکه 

 .یآموزانابتداوگو،تعامل،دانشمحور، گفتوکندوکایوگوگفتوشنود،  ل گفتیتحل :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1
ان  یشکه است، ناشا رو روبهمکر  با آ   یایکه بشر در دن .یها کها و بحرا .ان تهک یاریبس

در معرفات بشار و  یساساان مساالل ا یکا. .ارتبااط اسات یهاا نک.و فرا تفکر یها عادت
 ک یشا.در تفکار و انک یآدما یاتواننا ،یشاناخت یها شچال ۀآورنک وجود به ن عامل.تر مهم

معرفت  یچرا و چو   یک ب.یو تأ ،یگر.د یها، نف ن آدمیب یمفه جکو ، شکتضاد، کشم .است
، یتیوضاع نیدر چنا .اسات معاصار دورهبشر در  یشناخت یها  آفتن .تر مهمان  ،نتش.خو

 تش ان آنکاه مهااریپو گذارنک،  یاحترام نم یگر.شه د.سته است به انک.که شا گونه افراد آ 
گرفتاار  ن،.بناابرا ؛کنناک یل میرا تحل یگر.نک و د.گو یسخن م رنک،یاد بگ.ک  را یخوب شن

 .هستنک یذهن یها یداور شیپ
بتاوا  خاود را ان  گرا ،.شه به د.ک انک.ل یتحم یجکال برا یجا به ،یاجتماع یفضا اگر در

 ها را درک کرد، ک و همه انسا یصکاها را شن ۀهم« ووگ گفت» کمک د و بهکررها « ک یش.تنها انک»
در ماورد کا تفاهم مشترک تاب وگو، در گفت .در جامعه نخواهک بود یک و دشمن.به تهک یانیگر ن.د

 یشانهاد بارایپارالاه  ۀناینم ،«ک یش.م انکه با»رونک  و سپس در ک.آ یوجود م بهمسالل موردنظر 
باا نباا  مشاترک، فکار  ،شاود یکا مایاوگو، نبا  مشترک پ با گفت» .دشو یم فراهمحل  افتن راه.

، رو ن.اانا؛ ک.اآ یمک .مسالل پک برابرکرد مشترک در .رو ک،رتر مشکو با ف ،ردیگ یمشترک شکل م
 یهاا زهیااماا انگ .(«3، 8912 ،یکیاست )خان ینبان و هم یهمکل، وگو حاصل گفتت، .درنها

وگاو   تاوا  وارد گفات ینم یآسان است که به نکه دواشه .ر یحک به ،بزرگسال  خودمحورانه در ما
 ینادرسات یگفتاار یها گرفتار عادتما  .وگوها ما در گفت ن،.برا افزو  .آ  شک یقیحق یمعنا به

ساخنا  »، «.یجو قاتیحق یجاا  ت اباران وجاود باهیان اب پرسشا .ا  یهرگونه ب»ماننک م، یهست
 یهاا  دلو درد» ،«ساخنا  متمرکاز و ماوجز یجاا  به ،هک  یب یو گاه ،، مکرر، پراکنکهیطولن

 مانناک ینادرسات یکاریشن یها عادت ،نینو همچ ،«یپرداختن به مسالل عموم یجا به یشخص
ش ان یموضاع خاود پا ک  بهیش.انک»، «ها واژه یگوش داد  به معان یجا  الفاظ به یک  صکایشن»

خاود و  یها فرض شیپ .یشناسا گرا  بکو .برداشت ان حر  د»، «گرا .به حر  د داد گوش 
 شیپا باه ،ساتنکیک نیامف ونک،شا  یتفااهم نما اساسًا منجار باه وگوها ب، گفتیترت ن.ا و به« ها آ 
 .(8930 شونک )شهرتاش، یو موجب کسالت روح م ،رونک ینم



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

 
 

080 
ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

قات یاماا درحق ،کباطل ینم یمهارت خاصا ،وگو تصور کننک که گفت یاد.نۀ ک عک.شا
را بار  یان دارد و قواعاک و اصاول خاصایان یا ژه.او یها مهارتبه  ،وگو گفت .ستین نیچن

افاراد  .یتوانا .متفاوت است یت معمولبکنک که با گپ و صح یل میکننکگا  تحم مشارکت
هار ش ان یاست و ب ی، اکتساب.یوگو گفت یها مهارت یعبارت وگو و به ک گفت.انجام  یبرا
  هیااول یها ک ان هما  سال.ها با  مهارت ن.ا  ۀشالود د؛شوجاد .ا یشآمون در نظام ک.با .یجا

ت و یشاود کاه شخصا یآغان ما .یها در هما  سال یش.انک را فراخ.شود، ن یز.ر یپ یننکگ
کاه  یا طاول دوره در .است یریگ لکدرحال ش، متفکر ک شخص.  اعنو به ت کودک،.هو

ن بسته و داشتن ذه یش.انک به جزم یل رونافزون.شونک، تما یسال م تر و بزرگ کودکا ، بزرگ
نک و هست اعتقادات و باورها خودمحور باشک، که ذهن بسته یهنگام .ردیگ یشکل مها  در آ 

 .«باور دارم»تر است ان آنچه من  یار اساسیبس ،باور دارم« من»، آنچه یعبارت به
ک .انبا .آناد و مساتکل هساتنک یوگو ورود به گفت یلنم برا .یتوانا فاقکصب، د متعاافر

ت یتوا  به کودکا  آمونش داد تا ارنش و منزلت ظرف یم .رخ دهک ین اتفاقینچ اجانه داد که
 ،ها فرصت داد تا خودشاا  ک به آ .با .یها  ن هک یک  به چنیرس یبرا .خود را بکاننک یفکر

و  ،ا  کنناکیاهاا ب شاا  را در قالاب واژه.ها که.خاود را کشاف کنناک، ا یها شاه.افکار و انک
و  ،تواناا، متفکار یعنوا  افاراد  ان دارنک که خود را بهیآنا  ن ؛دهنکش را اراله .خو یها ه.نظر

 .(3-88، 8911 شر،یبااحساس کشف کننک )ف
پارورش و آمااده  ین نماا  بارا.توانک بهتر یدبستا  و دبستا  م شیانآنجاکه دوره پ

 یشاتریت بیااهم ،نین سن.در ا  ک جامعه باشک، آمونش. یها کرد  فکر و ذهن انسا 
ان عواطاف و  ینرما ج و باه.تاکر هاا را باه آ  یتیشخصا ۀ.ارمایتوانک خمیمرا .ن دارد،

ک .مثابه  به وگو گفت ،است ینتگف .ت کنک.مکار هکا عقل یبنک قالب یسو احساسات به
 باه آ کمتر  ،است که در رشته علوم ارتباطات ی، انجمله موضوعاتیکنش مهم ارتباط

 .اناک بوده یه، در حونه ارتباطات جمعاشک انجام یها پژوهش ه است و غالبشکتوجه 
و  یبا نگااه ماورد ،یفرد ا یو م یارتباطات انسان ۀطیدر ح یا ، انجام پژوهشیم ن.درا

 یهاا پژوهشدر حاونه  ت ناب باشک،یف واقعیدنبال فهم و توص به که یفیُخرِد روش ک
آ  ، عاتموضو ن.رود که پرداختن به ا یک میام ن،.بنابرا ؛علوم ارتباطات مهجور است
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قرار دهک  یارتباط یها پژوهش یرو  ِش یرا پ یروشن یها ، بتوانک افقیفیک یهم با نگاه
 .ن عرصه باشک.ا در ها آ  یو راهگشا

 یها منظور مشاخص کارد  سااختار، ابعااد، و مؤلفاه ، باهپژوهش ن.ا در اساس، ن.برا
 روگومحاو تگفا یها هدر جلسا یمطالعه نحوه تعامل کالسا ی، در پیکنکوکاو یوگو گفت

کرد خرد .عنوا  رو وشنود بهل گفتیروش تحلن مقاله، .ن، در ا.م؛ بنابرایهست کالس درس
 یوگوهااگفات یت آ  باراسکارب یو چگونگ یمعرف ،یارتباط یهالیتحل یشناس در روش

 .شود یح داده میتوض یکالس
 
 ات پژوهشیم و ادبیمفاه .2

در  .یوگاو گفات یها ه.انظر ن،یهمچنات آ  و وگو و الزام درباره مفهوم گفت یاتیابتکا، کل
وشانود و ارتبااط آ  گفت لیتحل یها ه.سپس نظر و شود یاراله م یفرد ا یحونه ارتباطات م

 .خواهنک شک یبررسبا مقاله حاضر 
 «وگو گفت»مفهوم  یواکاو  .1-2

 لانتقاا راه کشف و عنوا  به ،یعلم یو حت، یاجتماع ،یفلسف یها عرصه تمام در وگو گفت
 وگاو در گفات ،ک.آ یدست م به نشیبراه ان  که یشناخت بر افزو  .است شکه شناخته قتیحق

 فهام یبارا ک و.اآ یبرما فهم ان معنا .ک.آیم شمار راه به ن.تر یز اصلین به فهم مسالل متعلق
گااه ان گفات هک  .(1، 8912 ،یکیگفت )خان سخن ها ک با آ .با گرا .د باکو   یوگو، آ

ن مطلاب کاه .فهم ا ،نیاست و همچن یگر.خود و د یفکر یهان حونهف ا.و تحر هواسط
که شکه اسات یدرهم تن یا ناشناخته یها ها و عادت قالب د، با تاروپو تیما ان واقع تصورات
ا خاود .ا یگر.ا رد تفکر د.ک .یتاأ ،وگو گفت قت، هک یدرحق .(11، 8913 ر،.ما)هارتکه

شاناخت اسات ناه  و،وگ  هک  ان گفت .است یرگ.د یها و باورها  ست، بلکه فهم ارنشین
 ،درواقع .تبنه رقا ،است یارکهم، ت.و درنها ،ا انکار تعارض.نه حل  ،ه، تعهک استیتوج
ک .اشاتر، درک یسات، بلکاه بیک توافاق ن.به  یابیدست ،، هک یقیحق یوگو ک گفت.در 
 .(12، 8911 ،یستانیبه فهم است )ن ک یرسقت و یحق
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 گرفته شکه است کهبر «3لوگوس»و  «2ا.د» یونان. یها ( ان واژهوگو )گفت1 الوگ.لغت د
وگاو  ا گفات.االوگ .ااصل، د در .است« یمعن» یمعنا به یو دوم« ق.انطر» یمعنا به یاول
 .(2، 8910 است )اسحاق،« یا  داشتن معن.جر»

ن، یشیپ یارتباط یهاالگو ان یاریبساگرچه در  .دارد یتراکنش .یوگو، الگو ا  گفت.جر
، ان یتراکنشا یاما الگو ،ن آ  اختصاص داشت.تکو یام و چگونگیپ ۀنک.شتِر توجه به گویب

 .(1، 1080 ،4ن.نگارد )وولاو یام، به فراگارد ارتباطاات میپ ۀتانه و ان منظر شنونک یا ه.ناو
م، درحال انجام یگو هست و درحال گفت یگر.با د که یهنگامم که یکن یما تصور مان  یاریبس

ت در صاحبت او سک گس. سپسکنک،  یصحبت م یرگ.د ،ظاهر به را.ن م،.ا گسسته یعمل
ک، او صحبت ینوبت گسست در صحبت شما که رس .کیکن یک، شما صحبت م.آ یوجود م به
 ک فراگرد. ط،ن است که ارتبا.ت ایاما واقع وگو ادامه دارد، ا  گفت.نک تا پا.ن فرا.ا کنک و یم
م و یکن یکاه انتخااب ما .یهاا م، واژهیوگو هسات گفت حالدر که یهنگامرا .ن ،وسته استیپ

است که طر  مقابل  یا یگرفته ان رفتار ارتباط شکل ،م.بر یکار م ها را بهکه آ  واژه یا وهیش
ک .ارا « ارتبااط»توا   یارتباط، نم یتراکنش یدر الگو .رو به ماستکار برد  آ ،  درحال به
گار، ارتبااط .ا  دیابه ب .دانسته وابست یحالت یراک آ  را دا.، بلکه بادرنظر گرفت امر منفرد

هاا  طور مشترک باا آ  هاست که ب یزیم، بلکه چیده یگرا  انجام م.د یست که براین یزیچ
 ز هساتیاگار ن.طر ، وابساته باه طار  د ان دو ک.ت هریجه، موفقیدرنت .میده یانجام م
 یزیان دو نفر، به چیقابل بکنش مت که یهنگام .(93، 8938 راد، ا یمحسن ان: نقل به )آدلر،

گر را .کاک.ن درک مشترک برسانک کاه .منجر شود و آ  دو به ا یلفظ یها امیش ان تبادل پیب
به  یت تراکنشیماه ،گاه، ارتباط آ  ،ان دارنکیو به هم ن ،شناسنک یفهمنک، دوست دارنک، م یم

 .(93، 8938 راد، ا یرد )محسنیگ یخود م
 یفرد انیارتباطات مدر  ییوگو گفت یها هینظر  .2-2

انجملاه  ،یاریبسا یهاا حاونه در ،لحااظ ن.ان او است  یا رشته ا یم یموضوع ،وگو گفت
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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به آ  پرداخته   یتیترب  و علوم ،ی، روانشناسیشناس نبا  ،یشناس مردم ،یشناس فلسفه، جامعه
 یهاا ه.انظر یپاژوهش، باه بررسا  ت حاونه.نجا با توجاه باه محاکود.اما در ا ،شکه است

 یپوشا هاا چشام ر حونه.ساا یقناعت و ان بررس یفرد ا یدر حونه ارتباطات م .یوگو گفت
ام یپ ۀو مبادل ،افت.ک، دریتول یها ه.نظر دربردارنکۀ یفرد ا یارتباطات م یها ه.نظر .میکن یم

 تنهاا ،مقاله یت فضا.که با توجه به محکود هستنک یشناخت و جامعه یشناخت کگاه روا .ان د
  .میکن یبسنکه م ها ه.ن نظر.ا یبنک میتقس رۀدربا یاتیکل طرحبه 

رنک یگ یدرنظر م یامیمنزله فراگرد ارتباط و پ به یفرد ا یدر ارتباطات مرا وگو  مفهوم گفت
ح یام ان سااه توضاایااافاات پ.ک و دریااتول یها ه.اااساااس، نظر ن.باارا .شااود یکااه ردوبااکل م

و  هاا، تح حالی، توضاهاا یژگ.وح یتوضا :ناک انا کننک کاه عبارت یاستفاده م یشناخت روا 
هاا باا  ارتبااط آ  یافاراد و چگاونگ یساتا.ا یها تبر صف ها یژگ.وح یتوض .نک.ح فرایتوض

 ژه.و یها امیت و انواع پین انواع خاص شخصیبر ارتباط ب یعن.گر، .د یرهایها و متغ یژگ.و
ک باعاث  یخاص یها یژگ.و، یا ژه.ک که با شخص ونکن یم ینیب شیها پ ه.رظن ن.ا .ک داردیتأ

 یت اساتکللیشخص یکه دارا یافراد عنوا  مثال، به ؛دشوبه روش خاص  ،ارتباط یبرقرار
 .هستنک، بحث کرد  را دوست دارنک

ک یبر حالت ها تحال حیتوض  .کناک یتجرباه م یکه فارد در دوره خاصا داردک یان ذهن تأ
خااص بار  یهاا تان حال یبرخ .کار و گذرا هستنک.بًا ناپا.، تقرها یژگ.وبرخال   ها تحال

 شاکت به یموضاوع کاه در یهنگاام ،مثاال یبارا ؛رگذار اساتیام تأثیافت پ.و در فرستاد 
مخالف با موضع خاود، محتاطاناه  ِث مباح یاب.در ارن ،اد.احتمال ن به ،کیخته هستیخودآم
 .کیکن یعمل م

 ها یژگ.و .رودکار  گر به.کک.هماهنگ با  یا گونه توانک به یم ها تو حال ها یژگ.وح یتوض
کاکام رفتاار، که دارنک مشخص کننک  یسع پژوهشگرا ک و نکن یم نییرفتار را تع یکتاح زین
کننک، احتمااًل  یکه افراد با آ  ارتباط برقرار م یا وهیش .مکار است مکار و ککام حالت  یژگ.و

 .ستا ها آ  یحاصل هردو
در  .ناک اسات.ح فرایام، توضایاپ کیافت و تول.در یها ه.نظر درکاررفته  بهکگاه .د نیسوم

ناک باا ساانوکار ذهان .ح فرایتوضا .شود یمام توجه یک پیافت و تول.در یواقع روشبه ا جن.ا
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ک اساتفاده  یچگونگ م اطالعات،یو تنظ یآور گرد یها ک آ  بر روشیانسا  سروکار دارد و تأ
 ان ماوارد یا هو مجموع رد و گفتار،کعمل یچگونگ یافراد برا یریگ میوه تصمیان حافظه، ش

ک و یادر تول یشاناختنروا یساانوکارها ن.ا .(129-132، 8918 تل جا ،یمشابه است )ل
 طابارت انواع یسو ک و آ  را بهنرا شکل ده یا  ارتباط.جرک . تیک ماهنتوان یام میافت پ.در

و عاکم تفااهم را  یارتباط اختالل .کنسوق ده یارتباط یها ر شکل.ا سا. وگو گفتبر  یمبتن
 .ر کردیتفس ها ه.ن نظر.توا  با ا یان موارد م یاریز در بسین

 یناکها.، باه فرایفارد ا یام ارتباطااتباا موضاوع مرتبط  یها ه.نظر ان یرگ.در بخش د
هاا  نک و به کمک آ هست مؤثر یفرد ا یشود که در سانوکار ارتباطات م یم پرداخته یا یشناخت

 یمعنا، چگونگ ر و درکیک تفسن.فرا به ها ه.نظرن .ا .شود یم و کنترل میتنظ، اطالعات در ذهن
علل رفتاار و  یاب.ارن وۀیشو  نکگا ،ریگ ارتباطهک  ها و  امیپ یدرک محتوا یبسط آ ، چگونگ

نکاه .ک؛ اناپردان یاطالعات م یسانمانکه موضوع به ها ه.ن نظر.ان، یهمچن .پرداننک یگفتار م
ر یماا تاأث یهاا ک و بار نگرشنشاو یمق یاماا تلف یمختلف در نظام شاناخت چگونه اطالعات

ناک .فرا .میکنایچگونه فکر م هستنک،ما سانگار  یهاکه با نگرش یک، درباره اطالعاتنگذار یم
ا .ام، نقش انحارا  .ظار دارتم و انیدان یک با آنچه م.اطالعات جک سه.مقا یچگونگ ،قضاوت

ن دساته ان .که ا هستنک یگر.سالل دان م ،اطالعات یابیارنش یو چگونگ ،ان انتظارات یدور
 .(980-923، 8918تل جا ، ی)ل 1کنپردان یم ها به آ  ها ه.نظر

بار  3یتایآام یها در مراکز آمونش ساانماناست که سال یپژوهشگر ،2ام اسحاقیل.و
 ،نظرا  ر صااحب.سا یها ه.نظر رامر ب ن.کرد  آ  تمرکز و در ا یوگو و کاربرد مبحث گفت

در  کنظر.او تجک ،تأمال، تفکار یبارا یان نظار او، آماادگ.ه اساتتوجه داشت ،ژه بوهم.و به
وگاو  گفات یکیاان عناصار کل یکا.ک، .اجک یدست آورد  راهکارها منظور به ، بهها شه.انک

رفتن .ت پذلمعموًل جر ک که انسا کن یرا فراهم م یک  اموری، امکا  فهمین آمادگ.ا .است
د باا روگاو و برخاو در رونک گفت یشخص یحولجاد ت.سان انهینم ن امر،یهم .ها را نکارد آ 
و پرساش در ماورد تفکار و  یوگو را باننگران گفت هک  یو .شود یگوناگو  م یهاکگاه.د

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 ک.یکن مراجعه جا  تلیل فنیاست نوشته ارتباطات، یهاه.نظر کتاب هفتم و ششم فصل به مورد ن.ا در شتریب مطالعه یبرا .1
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اوست و در چارچوب  ک یش.انک وۀیشو رفتار انسا ، تابع  ها تعاد .دانک یروتحول آ  مییتغ
 .(29 و 91، 8913 ر،.ما)هارتکه .ردیگ یآ  شکل م

و سپس  ،نظر ق.گوش داد ، احترام گذاشتن، تعو وگو شامل ، اصول گفتان نظر اسحاق
گذاشاتن، اصال  داد ، اصال مشاارکت، در پاس احتارام که در پس گوش اظهارنظر است

گاه.تعو انسجام، در پس  .کار شک  قارار دارد.ا پک.اصل ظهور  نظر، پس اظهار ، و دریق، آ
 .(22، 8910 )اسحاق،

 وشنودل گفتیا تحلیل مکالمه یتحل .3-2

، امانولل 1ساکس یهارو یق همکار.و ان طر 8310دهه  ولوشنود در ط گفت لیتحله .نظر
 ینو در علوم اجتماع یعنوا  روش ل مکالمه بهیتحل .شک کار.پک 3ل جفرسو یو گ ،2شگلو 

 .اسات رفته.ر پذیتأث 5نگلیو گارف 4گافمن برجسته،شناس  مطالعات دو جامعه ان، یو انسان
هماه  یبارا یا ه.اپا ،ره و تعاامالت افاراد باا هامهچ به چهره ارتباطات ،ظر گافمننس براسا
 ،6کنلیکنناک )سا یآ  را مطالعاه م ن.ر.شناساا  و ساا است که جامعاه یاجتماع یها نظام

 .دهاک یل میمکالمه را تشک لیتحل ینه نظرینم شیپ ،نگارانه مردم یاسنش روش .(1، 1080
ان  یبخاش مهما ،7تعامل نیح یها است که صحبت ن.مکالمه ا لیتحل یفرض اصل شیپ

، 8اسات )هااو، یرونمره و سطح کاال  اجتمااع یدر هر دو سطح ننکگ ،یاجتماع یننکگ
 رمنظاو ک تعامل باه.شکه در   ق سخنا  گفتهیمطالعه دق ه شاململ مکالیتحل .(80، 1002

 .شود یافته و اجرا م. ساخت، شنود و ن امر است که چگونه گفت.ن اییتع
ن یانجاام چنا .اسات یعایتعاامالت طب وگوهاا و ف گفتیتوص ،ل مکالمهیدغکغه تحل

ان  یجامعه، مساتلزم برخاوردار یعاد ت هر عضوینشا  دهک که فعال ممکن است یلیتحل
 .(813 ،8930 ،یشکه است )رپل انگاشته یضمن یها تیو فعال ها ان دانش یانبوه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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و  ینباان تارتباطاا یهاا در تمام شاکلکنک که  یمبنا عمل م ن.بر ا شنود و ل گفتیتحل
ت و بسااتر یاال موقعیاتحل و ه.ااکنشااگرا  باه کااار تجز ،میرمسااتقیا غ.ا می، مسااتقیرنباانیغ

فهام و ماؤثر  قابال مناساب، یفراهم کرد  فضا مخاطبانشا ،سخنا  ر یشا ، تفس.ها کنش
 .نکهست  ن مشغول.ر.مسالل و امورشا  با امور سا  و هماهنگ کرد ،خودشا  سخنا کرد  

 یکه کنشگرا  هنگام اجارا است .یمشخص کرد  اصول و سانوکارها ،کرد.رو ن.هک  ا
بامعنا و  یها ساختارها متقابل با مخاطبانشا ، با استفاده ان آ  ۀت و رابطیک موقع.عمل در 

ل یاتحل .آورناک یوجود م کادها به.رو ن.مولک ا یها تیکادها و فعال.رو ۀریدر ننجرا  یمنظم
صاورت  کاه باه .یها داده ی)مستنکسان یمستنکسان ن حک.با بالتر، حاظ روشل مکالمه به

ل یو اصا یواقعا یکادها.ااده شاکه اسات( رویها پ و متن آ  انک شکه  ضبط یر.تصو ا یصوت
ها را به اصول  آ  منک، نظام ا یقیل تطبیتحل نک.سپس با استفاده ان فرا .شود یآغان م یاجتماع
در   کننکگا که شرکتکنک  یل م.تبک یز اعمالیو ن یمل اجتماعدر تعا یا جکاگانه یساختار

ک ،روش ن.ادر ا ،درواقاع .رناکیگ یمکار  ها به ت آ .ر.مک یک تعامل برا. بار  شاتریک، بیاتأ
خااص  یها تیک و موقعنشو یها برقرار م ها ارتباط ق آ .است که ان طر یا یصور یها ه.رو
 .(922 و 921، 8911 ک،یک )فلن.آ  یوجود م به

را  «1لتعاما یمااعتنهااد اج» ،وشانودل گفاتیاتحل مربوط به یها پژوهشان  یاریبس
 رطاو باه ...و ،مخالفت، پاسخ گفتن ابران شامل ،تعامل نکه چگونه انواع.انک؛ ا کرده یبررس

 .(828 ،8930 ،یشونک )رپل یک میگر تول.کک.وگو با  تعامل و گفت یو در فضا یا نهینم
ل یتحل و ه.ادر تجز .شف کناککرا  یاجتماع یها تید موفقردا یسع وشنود گفتل یتحل

ل یاتحل .اسات یده ساانما  یها وهیا شا.ا .یتوجه عمکه به نظم و سانما  محتوامحاوره، 
وگو باه آ   گفات ناکگا .که گو .یها تهنک نخست ؛پرداند یم یمختلف وشنود به مساللگفت

گاهیب ن موضوع.ا .اج دارنکیاحت  یهاا یژگ.و .شاود یوگو مرباوط م ان قواعک گفت یشتر به آ
 .توجه هساتنک قابل ،و با هم حر  ند  ،سکوت، مکث ت نوبت،.مکالمه ماننک رعا یتعامل

مخاالف و اصاالح خطاا در  یها وهیقواعاک و شا ت نکرد .شنود به رعا و ل گفتیالبته تحل
لماه، ل مکایاتحل ۀن جنبا.تر ک مهم.شا ن و.تر لومتکاک، .ترد یب .ز پرداخته استیصحبت ن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مکالماه  دار باود  او معنا ارتباط داشتن ،آ  ۀمفهوم ساد انسجام به .ستا وگو انسجام گفت
 جاا ،  تالیدار است )ل اساخت و معن خوش ،وگوکننکگا  نظر گفت منسجم به ۀمکالم .است

8918 ،182-811). 
 یها کنش 3و نظم ،2یمانکهن، سا1ا دستورالعمل.ب انجام کار یترت، وشنود ل گفتیتحل

هااا و  و در گفااتن یاسااتکلل یرا بااا روشاا انااک رخ دادهکااه در تعااامالت رونمااره  یجتماااعا
ل یاتحل پاژوهش یاصال یهاا ان هاک  یکا. .کناک یمطالعه م جامعه یاعضا یها ک یشن

 ین تعامال باه رفتارهاایاست کاه در حا یا رهیننج ین نظام با الگوها.ا .یمکالمه، شناسا
 نک ان:ا ن روش عبارت.ا یا ه.پا یها فرض شیپ .کنبخش یم ساختار یشفاه
 ؛کنک یک مینظم آ  را تول ،وشنود  ب انجام گفتیترت .8
 ؛شود یک میت تولیک موقع. یوشنود توسط اعضا  ل گفتمدستورالع .1
 فارض شیپا ۀجاین نت.اا کننک و یه میب انجام کار خودشا  را توجیترت ،ن بحثیطرف .9

 ؛ستین ینظرم یهمفا ۀشک نییتع شیانپ یبنک للگر و فرمویتحل
 ؛است ر.پذ بانگشت  و یشکنرارکت، وشنود ب انجام گفتیو ترت ملدستورالع .8
فاه یوظاسات، را فاراهم کارده  یوشانود ل آنچه نظم گفاتیف، و تحلیتوص کشف، .2

 ؛لگر استیتحل
خااص اتفااق  ۀک.اک پک.اموارد و اغلب در ماورد ان  یاریبس در هموارهه چآننک .ابر .1

ک .ا یوه ساانمانکهیو شا ،یل سااختار، روناک رسامیاو تحل ،فیصاتو افتک، کشاف، یم
 .(93، 1002 کنک )هاو، یم ر.پذ امکا مشخص را  یوگو گفت

 هاا را بتواناک آ  نک که خواننکهوله شاار یا گونه ک به.شکه با استخراج یها داده ن،.برا افزو 
 یمتاوال یا الگوها.ر نظام ا تکرا. منک نظاما  یبن .شکه مخالفت کنک اراله لیتحل ا با. یاب.ارن

اثباات اسات  موردمطالعه قابل ۀک.متعلق به پک یان موردها .یها مجموعه ق.تنها ان طر ...و
 .(922، 8911 ک،ی)فل

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

 
 

081 
ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

مطارح گوناگو   یها کتاب وشنود درگفت لیتحل یبرا یمختلف یسان ادهیپ یقراردادها
ل یاگ یداشات، قراردادهااهاا وجاود  ن آ یکه در با یمشترک که با توجه به نقاط شکه است

ل یاکاه تحل یکساان یبارا یا حرفه یک استانکارد و مبنا.بًا به .که تقر م.ک.برگزجفرسو  را 
 ل شکه است:.دهنک، تبک یمکالمه انجام م

 
 ل مکالمهیتحل یساز  ادهیقرارداد پ .(2شماره )جدول 

 حیتوض نمونه عالمت

 هیثاناس دهم یمکت سکوت در مق ره!ینظ ی( ب0.3) او  (0.3)

 دونم یمن::::  نم :::
هستنک که باه آ   .یکه شک  صکاهایکش ۀدهنک ها نشا  دو نقطه

که شاک  صاکا را یها مکت کش آ  یها ف.تعکاد رد .انک کهیچسب
 .دهک ینشا  م

ک ۀدهنک ر واژه نشا .خط ن که دونم یم ن.ر.خط ن  .نکه است.ک گویتأ

 یالف: ]باشه ول ]
 ]واقعًا منظورم ب:

ک .نکه با .دهک که صحبت گو یرا نشا  م .یست جاکروشه را
 .کا کرده استیگر تکاخل پ.د ۀنک.گو

ن دو یبا یکنیشن چ فاصله قابلیدهک ه ینشا  م یعالمت مساو خواستم ی=نمیدون یم =
 .کلمه وجود نکارد

شکه با حرو   نوشتهواژه 
 یسیبزرگ در نبا  انگل

 یفارس یکه چو  در الفبا
واژه را توا   یمعنا نکارد م
 .برجسته کرد

کلمااات نوشااته شااکه بااا حاارو  برجسااته )حاارو  باازرگ(  و یه مل.بًا .تقر
 .ستا ها ه واژهیسه با بق.صکا در مقا یدهنکه بلنک نشا 

 ۀدهناک نشاا  یا عالمت وقف عربا.ن دو عالمت درجه یواژه ب ̊آها̊ ̊ن دو سکو یواژه ب̊
 .است گر.د یها هسه با کلم.تر بود  تلفظ در مقا آهسته

ا  یاشاتر بیسارعت ب ۀدهناک نشاا  ،ن عالمات.ان ایب یها واژه کنم> ی<من فکر نم <>
 .ه جمله استیسه با بق.در مقا ها تا عبار.ها  کلمه

هاا  ا  آ یاسرعت کمتر ب ۀدهنک نشا  ،ن عالمت.ن ایب یها واژه دونم< ی>نم ><
 .است گر.د یها تسه با عبار.در مقا

 .بال آمک  آهنگ صکا است ۀدهنک  عالمت سؤال نشا ؟یِا راست ؟
 .ن آمک  آهنگ صکا است.یپا ۀدهنک توقف کامل، نشا  .بله .

کاه  .یرو  داد  نفس است صکایب ۀدهنک ها نشا  «ه»ان  یف.رد ه  ه دونم ه یمن م ه ه ه
 .شود یکه میبا ِا ِا شن غالباً 

 .ا صکا بوده است.ارت ک  نبود  عبیشن دهنکه قابل نشا  ،یپرانتز خال زیک)( چ.چه  )(

باوده کاه  یا ن کلماه.تر دهناکه محتمال ز، نشا تواژه داخل پران (یکن ی)م یچه کار دار )واژه(
 .که استیکننکه شن ادهیپ

 .کننکه است ادهیپ یها فیداخل دو پرانتز، دربردارنکه توص یها واژه          دونم ))عطسه(( ینم )) ((
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ل یاتحل انجملاه ،کردهاا.ر رو.وشنود با ساا ل گفتیلنجا لنم است به تفاوت تح.در ا
 ۀمجموعا ،ل گفتماا یاما تحل ،تعامل متمرکز است وشنود بر ل گفتیتحل .م.گفتما  بپردان

ند  سطح خرد مکالماات  ونکیو معموًل به پ ردیگ یدرنظر مرا  ینبان یها ان کنش یتر بزرگ
پارداختن باه  البتاه .داردل .امات ،تیطبقه و جنسا اننکم، یاجتماع یرهایو سطح کال  متغ

 یماننک قکرت و نابرابر یتر م کال یموضوعات و مفاه کننکهیخرد تعامل، نف ینه و فضاینم
جاه یو درنت میشا.نکیبم متفاوت ین مفاه.کنک که درباره ا یاقتضا مط .شراًا بغال هکست، بلین

 ؛(188 و 189، 8930 ،یگر برون کناک )رپلالیتحل یبرا یمتفاوت یها پرسشممکن است 
 ،دهاک یما یشاتریان بیامتز یآم جکال یکادها.و رو ها یریدرگ هب ،ل گفتما یتحل ،مثال یبرا

، 1002 ،1تیااسات )ووفمتمرکز و متکاول  یبر موارد عاد وشنود، گفتل یکه تحل یدرحال
سااختار  .یل در سطح خارد و شناساایتحل یدر پنجا .در ا است که ما ین درحال.ا .(891

 .وجودآمکه به یگفتمان یها یریدرگنه  ،میبحث هست
 :کردهایر رویوشنود با سال گفتیتحل یاصل یها تفاوت .1-3-2

عمال  یکه موردبررسا.اک باه پک.اکردها نزد.ر رو.نسبت به سا ،وشنود ل گفتیتحل .8
 اتیاجزل یسان ادهیضبط کرد  و پ .تمرکز دارد یتعامل یها تیات فعالیبر جزل را.ن ،کنک یم

 ؛گر است.د یها روش ۀحلقه گمشک ،یط انسانرواب و ظرافت
تاا انک  رخ داده یعیطب طور هکه بش دارد .گرا .یها داده یبررس بهوشنود،  ل گفتیتحل .1

ن یباه هما و اسات  کرده یدر آ  دستکار پژوهشگرکه  .یها ا داده. یتجرب یها داده لیتحل
 ؛است یمصنوع کمتر سبب
هاک   .اسات یتار و رونک تعاامالت انساانساخ یبررس ،وشنود گفت لیتحل کگاه.د .9

 .یهاا کنش گوناه ن.اا یسارح دهک چرا گروه موردبریست که توضین ن.وشنود ا ل گفتیتحل
 ؛دهنک یچگونه تعامالت را انجام مکه  کنک یر میمسئله را تفس ن.ا شتریبلکه ب ،دارنک
درنظار گرفتاه  برناک، یکار م که افراد به ینبان مطالعه عنوا  به توانک یوشنود مگفت لیتحل .8

ان  یشاناخت جامعه یلیبلکه تحل دهک، یانجام نم یشناس نبا  نظامن کار را با توجه به .اما ا ،شود
 .(3-80، 1002)هاو،  رود یم کار به یعیط طبیکه در مح است یا ینبا  شفاه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

 یلخرد و تعام تیماه لیدل مکالمه به لیدهنک، تحل یز نشا  مین موارد ن.که ا گونه هما 
ساااختار  یبررساا ین روش باارا.تاار مناسااب آ ، یشااناخت جامعااه یبررساان یهمچنااو 

 .است یکنکوکاومحور کالس یوگوها گفت
 
 ل مکالمهیتحل یروش اجرا .3

شاونک،  یل مکالمه انجام میکه با روش تحل .یها انجام پژوهش یر را برا.مراحل ن ،تن هاو
 کنک: یم شنهادیپ

 ؛یعیضبط تعامالت طبو  یمشارکت یها داده یآورگرد .8
 ؛ها ان آ  یا بخش.طور کامل  به ،یر.ا تصو. یصوت یمتن نوارها اده کرد یپ .1
 ؛شکه انتخاب یها بخش لیتحل .9
 .(11، 1002)هاو،  پژوهشگزارش  .8

گوناه کاه سااکس  هما  .دارد یت فراوانیاهم ،ر.ا تصو.صکا  ضبط کرد  ،روش ن.در ا
 عتاً یاده کنناک؛طبیشکه را پ ضبط یکادها.تواننک رو یم یتاحکود تنها پژوهشگرا ، :ک.گو یم

هاا هماواره  آ  .شاکه هساتنک ضبط یکادها.رو یعیطبار یبس «1برگردا » شکه، ادهیپ یها متن
 یو جزلا یلیتفصا یساان ادهیاپ یناک عملا.فرا .هاا هساتنک متن ینش.ناقص و گز .یباننما

باا آنچاه مشااهکه کاه  کناک یم پژوهشگر فاراهم یبران امکا  را .ا ،شکه ضبط یکادها.رو
ج .تاکر ناک، باه.ن فرا.اباا ا .ا تماشا کارد.ک بارها و بارها نوار را گوش .با .کنک، آشنا شود یم

در  .(888، 8930 ،یشاود )رپلا یگر درک ما.کک.ف تعامل مردم با .جالب و ظر یها وهیش
و  انک شاکه یر.ا تصاو. یضبط صوت ،وگوها تمام گفتنک پژوهش حاضر، .در فراراستا،  ن.ا

 .م.ا دهکرل یو تحل  بارها و بارها آ  را گوش داده ،یسان ادهیپ یبرا
 یها باه شاکل، شاکه نوشتهشاکل ماتن  باه یر.و تصو یمطالب صوت اده کرد ینک پ.فرا
ف یعناوا  توصا شاکه، باه ضابط یر صکاهایو تعب .یعنوا  باننما به شود؛ یدرک م یمختلف

 ،پاژوهش ن.ا( که در ا32، 1002 )هاو، خن به نبا عنوا  ترجمه س ا به. ،یتعامالت نبان
 ،تاا ان خاالل آ اسات اده شاکه یاه چهارم و پانجم پ.تفکر کودکا  پا کالس یوگوها گفت

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 یگاذار ان نشاانه ینکه چه سطح.پرسش ان ا» .ف شودیآمونا  توص  دانش یتعامالت کالم
 یهاا  ارد که پژوهشگر باا دادهدمسئله ن .با ا ی، ارتباط تنگاتنگکار رود به یسان ادهیپک در .با

 یبارا یا یجهاانگاناه . یهاا  روتکالپ .(813، 8930 ،ی)رپلا« کناک یما یکاار خود چه
ک .یهاا ن پژوهش بر قسامت.ا در .وجود دارد یگذار نشانه ک .ام کاه شاروع .ا هک کاردیاتأ
نبا   یریکارگ و به ،یسان شفا  ا  موافقت و مخالفت،.ح خود، جریتصح نک.وگو، فرا  گفت

 .دهک یرا نشا  م یتکللاس
ماتن  .اده شاودیاماو پ صورت موباه ن است که متن به.ا 1یسان ادهین شکل پ.تر ج.اما را

و  ،گارا .تکاخل با گفتار د خنکه، ها، ماننک مکث گفتار یتعامل یها یژگ.و شکه شامل ادهیپ
 .(121، 8930 ،یات است )رپلیز جزلین

   وگوهاا گفات ان یا شکه ضبط ۀوعممج یگردآور پس ان روش، ن.ا یاجراۀ ویشس براسا
کنل یگونه که س م و هما .اده کردیپ مو چنک نمونه را موبه اا ها صحبت ا بود .گو با توجه به   اا
 ک:.گو  یم

کاه  یو باا مشااهکات م،.اداد، به آ  شماره م.ردک یهر نمونه را در صفحه خودش کپ .8
 م؛.ردک یس.نو هیحاشکنک، یرس یم نظر مربوط به

بر  و م.ردک انتخاب م،یشتنظر دادرکه را  یا که.پک یها ن نمونه.د ان بهتررمو ا سه.دو  .1
در  یکه موردبررس.که پک هستنک .یها آ  ،ن موارد.منظور ان بهترم؛ .متمرکز شکها  ل آ یتحل

 ؛آ  مشهودتر است
م یتقسا .یهاا رمجموعاه.، باه نمرتبط هستنککار  ا که ب .یها مالک براساسموارد را  .9

 .(98، 1080 کنل،ی)س م.کرد
چگونااه »اساات کااه  ن مساائله.اااکشااف  ،شااکه ضاابط یهااا داده لیااهااک  ان تحل

هاا پاساخ  فهمنک و در نوبت خود به آ  یگر را م.کک.سخنا   وگو کننکگا  در گفت مشارکت
 لیاناک تحل.در فرا وشانود گفتلگارا  یتحل کاه یا یاساس یها یژگ.وان  یبرخ .«دهنک یم

 نک ان:ا ، عبارتکننک یم یها بررس داده

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ...وشنود در  گفت

ن است که چگوناه .توا  به آ  توجه کرد، ا  یکه م یموارد ان یک. :1یر یگ سازوکار نوبت
هاا ممکان  یریاگ  نوبات ن.اا .رنکیگیشروع مکالمه خود نوبت م ینکگا  برا.ک ان گو.هر

 یهاا )مثال شاانه باال اناکاختن( تاا جملاه ا حرکت.ک واژه باشک تا صکا .است ان گفتن 
 ،«بتواناک صاحبت کناک تنهاا»ک فرد .ست که یگونه ن ن.، ا.یها تین موقعیدر چن .ینطول

ا .ام یکنا یگرا  را قطع ما.ت دبصح یصحبت کرد  است که گاه یعیطب یژگ.ن و.بلکه ا
 .شاود یت نما.رعا یریگ ب نوبتیم و ترت.ریبگ اریدراختکرد  را  م نوبت صحبتیخواه یم

در دادگااه  ،مثاال ین شکه اسات؛ باراییش تعیان پ یریگ ، سانوکار نوبتها هجلس یدر برخ
 .(821 و 822، 8930 ،ی)رپل

 انک: کرده مطرحگونه  ن.را ا یریگ نوبت ستمیامک سیسه پ ،ساکس، جفرسو  و شگلو 
 ۀک  همایشان یبارارا  یدرونا یا زهیاانگ ،یریگ نوبات ستمیس ان به گوش کرد :ین .8

را  ها صاحبتک .اکنناکگا  با شرکت ۀهم .ککن یم فراهم وشنود گفتنک .فرادر  ها صحبت
 ؛ها باشنک آ  یممکن است نفر بعک را.ن ،ل کننکیبشنونک و تحل

 ؛کنک یرا کنترل م ها فهم صحبت یها راه ان یبرخ ،یریگ نوبت نک.ک : فرایفهم .1
ن یشایپ یها صاحبتباه  یپاساخ مناساب، نفار ک. که یهنگام فهم: کرد  آشکار .9

 .است  آشکار کرده نخستنفر  سخندش را ان تعامل و خو فهم ،درواقع ،دهک یم
 باهرا ۀ خاود عالقاق آ ، .ان طراست که کنشگرا   یا  لهیوس ،یریگ ستم نوبتیس ،درواقع

 .(811، 8331 ،2لورمنیک )سنده  یگرا  نشا  م.د یانهاین در برابرمسئولنه  یکنش اجتماع
کاه چگوناه شاود  یم یبررسن موضوع .ن بخش ا.در ا نوبت: یو طراح یتوال سازوکار

م یمهم است کاه باکان اریبس .انک افته.نظم  یصورت متوال وگو به گفت افراد درحال یها کنش
ن موضاوع را .اپارداند، بلکاه ا یواحک نما ۀا گفت.ک جمله . یهرگز به بررس ن سبک کار،.ا

رناک، یگ ی( شکل میرکالمیو چه غ ی)چه کالم یخاص یها کنک که چگونه کنش یم یبررس
 یتاوال، مثاال یبارا ؛شاونک یدرک م یجار یها ان کنش یا لهسسل و در ،کننکیکا میبرون پ

کننک که  یجاد م.ها را ا ان کنش یا ها، سلسله یتوال .«پاسخ ا پرسش» یا توال.« نابرا ا کگاه.د»
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کاه  یهنگاام ،ن.بناابرا ؛شاونک یپس ان آ  انجام م برتر یها کنش ن کنش،ینخستبا توجه به 
 ،یوجاود دارد )رپلا پرساشپاساخ داد  باه هماا   معموًل انتظار ،شود یم طرحم یپرسش

 .(810و  823، 8930
 یلگارا  بررسایکاه تحل یگار.د یژگا.و ت گفتفار:یر آن بر شففافیانتخاب واژگان و تأث

 .(811، 8930 ،یبرنک )رپل یم کار وگو به است که مردم هنگام گفت یانک، واژگان کرده
کاار  وگاو باه ک گفات.اباا فهام در  .یارو.اروکه افاراد در  یا وهیش :1اصالح سازوکار

 ....و ،ح در عملیکننکه، تصح ح شروعیتصح ماننک ؛رنکیگ یم
وگو چگوناه  گفت یکل اشاره دارد که رونکنکته ن .سانما  ساختار به ا ساختار: سازمان

ه یک قضا.ت .ح و روایترج یمخالفت و موافقت، سانمانکه سانما  ؛شود یم یسانمانکه
 یکالس یوگوها ل گفتیتحل با ن پژوهش.اما در  ،مثال یبرا (؛819-811، 8930 ،ی)رپل
رش در .ت و رد و پاذقامعمول مخالفت و مواف یها وهیش»م که یده یپاسخ م پرسشن .به ا

 «وگوها چگونه است؟ن گفت.ا
 را وشانود گفات یهاا یژگ.ن هستنک که و.ا یدر پ وشنود گفت لگرا یتحل، خالصه طور به
ر یگفتاار چگوناه تحات تاأث .کننک یم یریگ چگونه نوبت ،نکگا .گو مثال، یبرا ؛کننک یبررس
 یچگوناه باراگفتاار آورد؛  یوجود ما را باه یبعک یها رد و کنشیگ ین شکل میشیپ یها کنش

ر یکننک و چگونه سایاستفاده م یواژگان چهان شود؛ مردم  یم یطراح یخاص یها انجام کنش
 یلگر با گوش داد  به صکاهایتحل ،ن.بنابرا ؛(820، 8930 ،یابک )رپل. یوگو سانما  م گفت
 هنگاام ،کنشاگرا کاه کناک بفهماک  یما یشکه، ساع ادهیخوانک  متن پ ،نیشکه و همچن ضبط
هاک   ،هاا وشانود، درک کانش گفات لیادر تحل .دهنک یم سانما  را یزیچ د چهووشن گفت
 یبناک اسات کاه فرماول یر مرحلاه بعاکادامه کار د یبرا یضرور بلکه شرط ،ستیق نیتحق

 .(1002 )هاو، انک رفته کار شکه به درک یها منظور انجام کنش است که به .ینکها.فرا
شاکه در  انجام یکناکوکاو یوگو تر روناک گفات قیار دقیف و تفسایمنظور توص اکنو  به

ن، ثبات یو همچنا یک جلساه ان هار موضاوع محاور.ال مکالماۀ یق تحل.کالس، ان طر
 .میکن یم .یکاررفته را شناسا تعامل به یان مشاهکات مرتبط با آ ، الگوها .یاه نمونه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

پژوهش یهاافتهی .4
 یریاگشکل یآمونا  ابتکا به چگونگدانش یکالس یوگو نشا  داد  رونک گفت یسمت بران ق.در ا

 یساوشانود بررل گفتیوگو با کمک روش تحلنک گفت.م، سپس فرایا  آنها پرداختیوگو در مگفت
.م شکه استیترس یشا  در نمودار.ا یوگوگفت یت ساختار کل.شکه و در نها

 در کالس« یو نادرست یدرست»مفهوم  دربارۀوگو  گفت یر یگ شکل یچگونگ .1-4
ر، ان .ک تصاو.اش .گر پاس ان نماالیسهسما، ت پنجم دبستا  پسرانه ه.پا یها  کالس یبررس در

افتناک؟ .ا مابهم .ا ،، جالابزیاانگ ، شگفتر.ون تص.ارا در  یزیکه چه چ پرسک یم آمونا  دانش
عکالت، کماک،  مفهوم مربوط به شتریبعکس، مورد ها در  ن کالس.ا آمونا  دانش یها صحبت

جادشاکه در .ا یها کاه پرساشخواهاک  یلگر ان آناا  میتساه اداماه، در .بود ...و ،یمهربان فقر،
ا .اعادلنه بود  » موضوع گروه،ر نظ فاقات با .کننک یموضوع یبنک را مطرح و سپس طبقه ذهنشا 

 .انتخاب شک یبعک یها هوگو در جلس گفت یبرا، «ک کار.نبود  
 

 ر؟یا خید یبدزد یزیکند، عادالنه است که شما هم از او چ یدزد از شما یاگر کس :پرسش
هماو   یگاه، چاو  رفتا.د عادلناه اسات ،یکه رو بکند.ز که او  دندیهمو  چ یبکنده؛ اگه بر یداره چ ین: بستگیرحسیام

 .یخودت رو برداشت یپول
 لیدل انیببا  پرسشده در پاسخ به یطرح ا 

 یداره، دو نفار رو ده ترانو وجو.ک یفرض کن ،مثالً  ؛ط دو تا موضوع وجود داره.ن شرا.ا یتو کمیها فهم حر  بچه من ان :یمان
خودش، ان تعاادل  یترانو یبذاره رو ،رو برداره یک.اد پول او  یب یک.بعک اگه  .ه مقکار پول دارنک.هردوتاشو  به  .او  هستنک

بعاک اگار اناکانه هماو  پاول خاودش برناکاره  .فتهیم ور ن.اد برداره دوباره ان ایب یک.حال اگه او   .نیفته نمیم ،شه یخارج م
 .شه یوقت درست نم چیگه ه.دلش دن تعا.بکنده و ا یک.ن .ان ا یزیه چ.اد یک ب.ن با.ا یره و هیگ ین م.اد ان ایاو  م دوباره

 .کنه که ین( آدم رو ان تعادل خارج نم.)ا .گرفتن مال خودشه ست، پسین یاصاًل دند ،ز رو بردارهین همو  چیپارسا: اگه ع
 گر یکفدیونفد بفا یتواننفد در پ یآموزان مف ن است که دانشیتوجه ا قابل ۀنکت :لیدل انیببا  نیشیپ دهیمخالفت با ا

پا کنند و صحبت جلفو  وگفو روبفه گففتکفه  شود یموجب مامر ن یان کنند و ای، نظر خود را بنیشیپنظرات نفر  ۀیبر
 .ه نرودیحاش باشد و بحث به

 .ه.اصاًل کاِر بک ین دند.نکه، ا.ا یبرا ،کیا خط بزنجن.ک ان ا.گم اصاًل عادلنه رو با یمن م ی: ولیعل
 کند یم مطرحکار عادالنه  یبرا یمالک ،، درواقعپرسشده یمخالفت با ا یل برایدل انیبآموز با  دانش. 
 گه؟ ین رو م.کنه که ا یفکر م یجور کار عادلنه چه ه؟ راجع بهیک چیدون یم یفرض عل شیها پ لگر: اوهوم، بچهیتسه

خاودش داره  اصااًل ان .ساتیاصاًل عادلنه ن ،یهر کار بک .باشه یه که کار درست.گه که کار عادلنه، کار یم یعل محمکجواد:
 .باشه یکار درست یعن.، یچ یعن.عکل  .اد، عکلیم

 گر به جلو برودیک گام دیوگو  همه شفاف شود و گفت یکند، مالک برا یکمک م نیشیپنفر  فرض شیپ ییشناسا. 
 .غلطه بعک میک اول بگ.با .ا ناعادلنه.م عادلنه است یم بگیتون ینم ،میبحث کن ن.م درباره اه : بله ما تا فردا صبحیعل

 (90)مشاهکه کک 
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 ارالاهآمونا  با طارح مخالفات و  وگو، دانش گفت ن.در ا ک،.که مشاهکه کرد گونه هما 
لگر، یتساهپرساش و باا توجاه باه  ،را روشان دوستشاا  یها کگاه.ااماک دیپ مثال مناساب،

مونا  آ که، دانش.ن دو ا.ن ایونک بیپجاد .ا با .نککن یرا آشکار م یو صحبت نها پ  فرض شیپ
« درسات باود » کرش ماال.را انجام دهنک و با پذ لنماط بنتاس توانستنک یدر مرحله بعک

 .آ  بپرداننک یسان به شفا  ی، در گام بعک«کار عادلنه» یبرا
شابرد یاسات کاه باه پ یان موارد یک.ح نظر خود، یو تصح فانهصمن یهاانتقاد رش.پذ
 یانتقاد یوگو سطح بال در گفت  مهارت دهنکۀ کنک و نشا  یوگوها در کالس کمک م گفت

 .استوگو  ا  گفت.مراقبت ان جر ،نیو همچن
 

 از  ی، برخف«ییقفایو آفر  ییاروپفا یا نبفودن تففاوت سفطح رففاه کشفورهایفعادالنفه بفودن » دربارۀوگو  در گفت
 آموزان دانش .بوده است یگر ید کمتر از ،ن گروهیا تالش رایز  ،عادالنه است ،ن تفاوتیند که ادکر  انیآموزان ب دانش

 خود، به فکر فرورفتند: ۀدیا بامتفاوت  یها دگاهیددن یاما با شن کردند، یم یپافشار خود  یها دهیبر ا
ناا .ا .گه یکه راست م شم؛ چو  یشم و بهش معتقک م ین موافق میرحسیکنم و با ام یخانم من اآل  نظرم رو عوض م احسا :

مهماه و در  یلایخ ،امکاناات کاه گفات .تونن فقط با تالششو  به حک اوناا برسان ینم نکاشته باشن، خودشو  اگه امکانات
 .دسترسشو  نبوده

 و بفا  یبفازنگر  ن خفودیشفیپ ۀگفتفه شفده بفود، در گفتف شتریپکه سه نوبت  یحرف آموز با توجه به نجا دانشیدر ا
 .کند یت مقمواف ،مطرح کرده بود شتریپکه  یا دهیه ایمنتقدانش عل

 (91هکه )کک مشا

ن ناوع .اا .اتفااق افتااده اسات اریم، بسا.که مشاهکه کارد .یها هجلس عن نمونه در مجمو.ا
قاکرت ان که و یرا شان نیشایپنفر  یها صحبت فعالنه ،آمون است که دانش ن.اان  یکحا ،تعامل
که .اانتقاد منصفانه به ا یو .برخوردار استوگو  ر گفتیخط س یریگیپ ،نیونک و همچنیپ یبرقرار

 ودباه خاود را بهیرود و افکار اول یک م.جک یها که.ااستقبال  بان، به یرد و با فکر.پذ یرا م ش.خو
کا  یان م.اا یاعضا ۀهم یعن.شود،  یمشاهکه م یحیخودتصح یژگ.و حلقه، ن.در ا .بخشک یم

 یهاا هیکننک فرض یگذارنک و تالش م ین میب ر ذره.را ن گر.کک. یها شه.انکمسالل و  ،.یوگو گفت
 .دهنکاراله  ،حل ممکن مسئله و پرسش موردنظر عنوا  راه را به ین.گز.جا

واژه عادلنه و  برد  کار مختلف به یها نهینم یآمونا  با بررس جلسه، دانش ن.ا ا .پادر 
 .کنکیعادلنه رس واژهدرباره  1یبسط مفهوم متنوع درک آ ، به یها راه یجوو جست

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ی، کاار«عادلنه»افتنک که کار . ن مالک دست.ه اب آمونا  دانش وگوها، گفتب اغل در
وگو کنناک تاا  گفت، «یدرست» مفهوممورد  م گرفتنک که دریباشک و تصم« درست»است که 

ن .االبتاه ا .د آ  به توافق نظر برسانکردرباره کارب ،تر شود و سپس شا  شفا .ن مفهوم برا.ا
ماونا  ان مفهاوم عادلناه باه آ کساا  نباود و دانش.شاکه  مشاهکه یها کالس ۀرونک در هم

 .نکتاف.دست  ...و ،یتساو ،انصا  ماننک .یها مالک
 مفهوم عدالت درباره یکالس وشنود ند گفتیل فرایتحل .2-4

آماونا  اشااره و داناش یوگوان گفت .یهامقاله، تنها به بخش یت فضا.با توجه به محکود
رسام   کاررفتاه در آ  به یه الگوهابا توجه ب شکه بحِث مطرح ینمودار سانما  و ساختار کل
 .حات مربوط به آ  اراله خواهک شکی، توضیشکه است که در قسمت بعک

 

 یکالس یوگو ل گفتیتحل .(1)جدول شماره 
 سفاختار و سازمان

 کالسیوشنودگفت مصادیق کاررفته به الگوی بحث

 بحث شروع

 برای پرسش طرح (8
 بحث شروع

 بود؟ چی مو  لیقب هفته سؤال هست .ادش کسی :1ت
 باهااش دنیاا >کال ولای درساته کاه مطمئنایم چیازی .اه ما که:: بود ا.ن سؤال سیک:

 ا.ن گنک می مخالفنک، باهش همه وقتی ه  ه ه  ه ه درحقیقت ه  ه ه ه غلطه کار ا.ن که مخالفنک<
 و درساته کاار ا.ان بگایم دار::.ام حق بانم (9.0) .درسته مطمئنیم ما ولی غلطه، کار

کیک همش> مو کار <روی  کنیم؟ تأ

 ا.که شک  مطرح (1
 نخست

 نفه )(  ه ه کاه خودماونیم مهام ه،    ه مایگن دنیا کل ه ه   ه ه ه  وقتی ما:::: نظر به خانوم ه ه ه سیک:
 داره ما نیات به بستگی

 اول ا.که

کیک (8  باه انتقاد بر تأ
 ا.که صاحب نه ا.که

 ا.اکه با مخالفت (1
 نخست

 بااااارای مثاااااال (9
 دهیایازسشفا 

 باه بستگی گفت (8.0) نیت ان (3.0) .مخالفیم سیک نظرای بعضی ما::ا خانوم رضا:
 ماثالً  شاا.ک باشاه<، نکاشاته >نیات کاه کنیم کاری .ه مثالً  ه شا.که خانوم .ه ه ه داره نیت

 هماه .بشاکونیم رو میاز بازنیم ه ه شه خرد اعصابمو  جوری بزنیم=همین جوری همین
 نیتای شاکونک.م؟<هیچ رو میاز ا.ان بفوده چفی ماا نیات ولای اشاتباهه= میگ::گن
 .نکاشتیم>

 مطمئنی]که تو ت:
 رو؟ حر  ا.ن کنیم شفا  خانوم ...نیت ]خانوم آرش:

 (1.0) آرش بگو ت:
 ه ه ه کااه رو پااول.ی بعااک ؟خففب دندی باار.م مااا مااثالً  گااه می مااثالً  خااا:انوم آرش:
 رو پاول که خیره ه ه ه  ه نیتمو  ثالً م .د.م می فقرا فقیر به (8.0؟)خب رو داری::::.م برمی

 کانم فکار̊ .اسات اشاتباه کاارمو  کارد.م، دندی خودماو  ولای فقیارا، او  به د.م می
 .]بود ا.ن منظورش

 روی حاشیه
 و روی حاشااااایه (8

 ان شااااک  خااااارج
 اصاااالی موضااااوع
 موردبحث

 اگار .ا.نجاوری شاه می صورت دو در خانوم با)( ما پس ا.نجور.ه، ه ه ه اگه ]خانوم رضا:
 بار.م ماا و باشاه آورده دست به ه عادلنه رو پولش همۀ اما باشه، پولکاری آدم آدم، او 
 نیات باا اگارم بک.ه=حتی کار خیلی ا.ن بک.م، فقیرا به و بکندی:::د.م او  ان رو ها پول

 خیلای آدم .اه آدم او  ماثالً  اگر ه ه ه اما (9.0) بکه جها  همین ان بعک بانم باشه، خوبی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 است. لگریتسه منظور .1
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 سفاختار و سازمان
 کالسیوشنودگفت مصادیق کاررفته به الگوی بحث

 بااارای پرساااش (1
 و ارتباااااط حفااااظ
 بحث پیوستگی

 ا.اااااکه طااااارح (9
 ان دور جنجااااااالی

 بحث
 کااااااااااانشوا (8

 ا.ااکه بااه غیرکالماای
 جنجالی

 

 ،̊باشاه آورده دسات به  رو پاول ا.ان ا.ناا، و ه ه ه  گذاشاتن کاله سر با اما باشه، پولکاری
 .باشه)که(دند.ک.م ممکنه مثالً  درست هم کارمو 

 بود؟ چی .ادته <سؤالمون> .خوب ت:
 کمفک ها بحث پیوستگی و انسجام حفظ به که است تسهیلگر وجود 
 شفوند، می دور اصلی ایده از و روند می حاشیه به افراد هرگاه وی کند؛ می

 .گرداند برمی اصلی بحث به را ها آن پرسش، طرح با
 بله رضا:

 بود؟ چی ت:
 هام دنیاا هماه اگاه اما درسته، باشیم مطمئن مثالً  ه ه ه بکنی::::م کاری ی::.ه اگه رضا:

 ]باشنک مخالف
 هاای ))دسات .کنیاک صحبت̊ ا.ن با مرتبط نه؟ .ا درسته کارمو  بگیم دار.م ]حق ت:
 .شا.ا  ببینم بگو بالست(( گیری نوبت برای ها بچه

 .عنی)( دونم خوام=نمی نمی ر: شا.ا 
 .بگو آرش نکاره، ا.راد خب (9.0) ،آخه بود بال دستت ت:

 .]نیست درست بانم م:::من نظر به خانوم آرش:
 ]درست؟ پارسا:

 متوجفه پارسا .هستیم آموزان دانش فعاالنه دادن گوش شاهد اینجا در 
 .شد «نیست» و «است» بردن کار به در لفظی اشتباه

 هام دنیاا اگاه حتی کنی، یشکار  هر رو آدم (9.0) .درسته بانم .هست ]درست آرش:
 .کنه می رو خودش کار بان (2.0) بشه مخالف باهاش
 شود(( می همهمه (8.0) ثانیه ))چنک
 محفی  در .اسفت جنجفالی ایفده شفدن مطفرح دهندۀ نشفان ها، بچه همهمه 

 نیفز ذهفن از دور و غیرمنتظفره کفامالا  های ایده بیان اجازۀ باید حمایتگر، کالسی
 .شود داده

 حفااظ باارای تااالش
 بحث انسجام

 فرا.نااااک تعیااااین (8
 یدهنوبت

 کااارد   شااافا  (1
 1ا.که

 باارای مثااال بیااا  (9
 هااای گفتااه توضاایح

 1 ا.که
 قارارداد باه توجه (8

 سااوی ان دهی نوبات
 باااارای آماااون دانش

 بحث ان مراقبت

 گفت؟ چی امیرحسین .ادشه کی ت:
 پیشفین روال بفه بحفث تا کند می مطرح را قبلی نفر نظر ایراد تسهیلگر 

 .اشدب امیرحسین صحبت بر تمرکز، که کند می تعیین خود و بازگردد،
 دنیاا هماه درساته> <کارشاو  گناک می و کردنک تحقیق ها انسا  برخی گ::فت آرش:

 .غلطه گن می
 و کنفد می نیز شفاف را آن امیرحسین، صحبت بازگویی بر افزون آرش 

 .شود می آشکار او مبهم ایده ترتیب، این به
 بگیک؟ مثال ا.ن برای تونیک می ،آها ت:

 تاا هام انیشاتین حتای اش نناکگی تو آدمی هر آخه شا.ک ه ه مثال آره .خانوم آها مهرداد:
 و داد  تکاا  سار باا ها ))بچاه ؟خوب باشه، کرده اشتباه بار::ی .ک عمرش در حال

 و باشان، کرده اشتباه دنیا کل اصالً  شا.ک بزنک(( را حرفش ادامۀ که کردنک تأ.یک صوت،
 ̊.بگن رو درستش̊ باشنک، کرده تحقیق که نفر چنک ا.ن
 باشه؟ افتاده اتفاق ا.ن بار .ک که بگی مثالی .ه تونی یم ت:

 کنک(( می عذرخواهی و کرده متوقف فوراً  ولی بزنک، حرفی خواهک می ))شا.ا 
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 سفاختار و سازمان
 کالسیوشنودگفت مصادیق کاررفته به الگوی بحث

 موافقات .ا مخالفت
 هاا.که با

 مخالف نظر طلب (8
 1ا.که رد برای

 بااااا مخالفاااات (1
 ا.ااااکه ان بخشاااای

  نخست
کیاااااک (9  بااااار تأ

 ناه ا.که، با مخالفت
 آ  صاحب

 همه اگر حتی درسته، کارش بگه داره حق گیک می و داد.ن رو نظر ا.ن خب ها، بچه ت:
 نکاره؟ مخالفی نظر کسی باشنک، مخالف دنیا

 .کنک(( می بلنک دست گیری، نوبت برای ))امیرعلی
 امیرعلی بگو ت:

 باه بساتگی کارهاا همیشاه نیاتش( تاوی )مخاالفیم سیک نظر با م::ما خانوم امیرعلی:
 او  خاواد مای فارد وقتی هست بکی کار .ه مثالً  (؛8.0) نکاره بک و خوب نیت ه ه ه ه نظر
 ).ه ه ه ه درسته ا.نکه .نکاره نیت به ّرطی همیشه اما بکه، .ا خوبه مثالً  نیتش بکنه، رو کار
 .کنک می که نیتی (2.0) نکاره نیت به ربطی همیشه نه( .ا کار
 ̊اوهوم̊ ت:

 پا.انی خشب

 و باااااااااانگو.ی (8
 و نظارات کیبن جمع
 شکه مطرح های ا.که

 ارنشااااااااایابی (1
 پا.اااا  فراشاااناختی

 جلسه

 کنه می تعیین کی .)( ه ه ه کار .ک درستی برای آقا که گفتیم مالک .ه ه ه ه  اومک.م ما سیک:
 بگایم ماا ولای نادرساته، کااری .ه بگن عالم همۀ اگه گفتیم ه ه اول نه؟ .ا درسته کار .ه

 .شک تموم و ند.م نیوتن و گالیله مثاِل  بعک نه؟ .ا درسته نمدرسته=با مطمئنیم ه، ه درسته
 بود.ن؟ نکرده توجه او  به پیشتر که کرد.ن دقت چیزی  به امرون خب ت:

 .کنه می تصو.ب رو غیرعادلنه و عادلنه کسی چه ا.نکه درباره مانی:
 .بودم نکرده فکر ها سؤال ا.ن به حال تا آرش:

 .بودم نک.که عمیق قکر ا.ن رو نهعادل و درست مفهوم من عاطف:
 .درسته چی بگیر  تصمیم ما برای گروهی .ه ا.نکه ابعاد امیرعلی:

  کندوکاومحور یوگو  گفت یساختار کل .3-4

ن .اکالس تفکر، سااختاِر حااکم بار ا یها هوشنود جلسل گفتیلتح ه بهجتو با ،یطورکل به
 ر است:.مراحل ن دربردارنکۀوگوها  گفت
. 8 ؛نظارات یساان ح و شفا یتوض. 9 ؛ها و نظرات کگاه.ستخراج د. ا1 ؛طرح پرسش. 8

 یا نادرسات.ا یدرسات یبررسا .1 ؛لیاا طلاب دل.ه لرا. ا2 شا ؛ا  نظراتیب یبه افراد برا ککم
 ؛توافاق ک  باهیرسا یوجو برا جست. 1 ؛شکه مطرح یها کگاه.ر دیر و تفسیتعب .2 ؛ها استکلل

سارنخ و  اراله. 88 ؛گر.د یها هیفرض یبررس. 80 ؛ک.جک یها هیافتن فرض. یبرا وجو جست. 3
  ردکاماهنگ . ه81 ؛موردبحث یها هیفرض یها .یها و واگرا .یهمگرا یممکن برا یها ه.رو

 .هیک سطح بالتر ان اصول اول.وگو به  ش برد  گفتیپ. 89 ؛ها که.ا یبنک بحث و دسته
 شده مطرح یو وگکاررفته در گفت به یسازوکارها ییل نهایتحل .4-4

 یقارارداد بار یمبتن ،یدها ار نوباتکساانو، وگو ن گفات.ادر اگونه که مشاهکه شاک،  هما 
 ،انک ( است که افراد، خود آ  را وضع کردهنیشیپشکه )بلنک کرد  دست و اعالم  نییتع  شیانپ

بکو    کننکگا شرکت یافراد در آ ، گاه یریزا  مشارکت و درگیاما با توجه به نوع بحث و م
 ساببامار  ن.ااگار ا .گذارناک یر پاا م.اشاکه را ن وضع شونک و قواعاک  یمبحث نوبت وارد 

نااک .فرا .مااه بحاث را خواهااک دادامااوارد، اجاانه اد ر در غالاابگلینشااود، تساه ومارج هرج
منسجم اسات  یوگو ک گفت. یریگ  شکل اساس ها، گفته ا یونک میپ یو برقرار یریگ نوبت
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 لیاتحم باکو  حلقاه کناکوکاو، یاعضا چگونه کنک که یب مجل سئلهن م.ا و توجه ما را به
 .دهنک یرا شکل م یاجتماع ، مراقبتیاجتماع یساختارها

 بیاترت و نظام ناک و باه.گو  یسخن ماگر .کک.با  ونکیافراد در پشتر یب وگو، گفت ن.ا در
ان  امارن .ادارناک کاه ال .اتما گارا .د ۀشاک ینیب شیپ یها و پاسخ ها واکنش محور رامو یپ
 یمشاترک یعملا دساتاورد ،یاجتمااع بیترت و نظم» .وشنود است گفت یاصل یها  یژگ.و

 ر.ان و ستین بارن ل.تما ن.ا یمعمول مکالمات در .کننک یم محقق جامعه یاعضا که است
 نظام وگاو، گفات در کننکگا  شرکت، م.یک بگو.با وگو گفت مورد اما در ،شود یم گذاشته پا

 و مشخص تیواقع ک.نجا .در ا .کننک یم نییتب و جاد.گر ا.کک. با را موردبحث یکادها.رو
 کنناک؛ یم ت.اصاحبت رعا نوبات در را یمنطقا نظام ،کننکگا  شارکت که است ن.ا مهم

 .(12، 8912)تولستو ، « است وقت چه او نوبت دانک یم یکس هر .یگو که یا گونه به
 ۀمورداساتفاد یها هواژگاا  جملاکاه م یکنا یوگو مشاهکه م ن گفت.در ا گر،.د یان سو

، مثاال یبارا ؛دارد شامنکانه.انک یوگاو گفات یها با مهارت یارتباط منسجم آمونا ، دانش
مان »، «...چاو  ،مخاالفم ...من با نظر»، «...کنم کهیمن فکر م» ماننک یه مواردبتوا   یم
اشاره کرد کاه در بحاث  ...و« کنم ترش تونم شفا  یمن م»، «خوام نظرم رو عوض کنم یم
ک کانش .توا  آ  را  یو م میهست آمونا  شاهک دانش یها را ان سو آ  فراوا کاربرد  دشکه،ا.

رو به جلو باشک و تفااهم مشاترک ، وگو گفتکه شود  یسبب م ،ن کنش.ا .دانست یاجتماع
 ینهااد اجتمااع باال،ل یاتحلن، یهمچن .ردیگبوگو شکل   و رونک گفت« ها واژه یمعنا»در 

 .شود یم ...و ،مخالفت، پاسخ گفتن ا، ابران.که شامل نقل قضا است کرده یتعامل را بررس
 .انک  ک شکهیتول گر.کک.تعامل با  یو در فضا یا نهیطور نم ن موارد، به.ا

  وهیرود، اساتفاده ان شا یکاار ما وگوها باه ن گفت.مخالفت در ا ابران یکه برا یمعموًل روش
 مخالفاتا .اموافقات  نکه باکو  دانساتن.ا یجا رد بهنجا هر ف.ا در .است «1ابران ا کگاه.د یتوال»

کگاه او، نظر خود .ک  دیا  کنک، پس ان شنیم بیمستقطور  بهکگاه خود را .ش، د.خو ن با نظر.ر.سا
ا  یاست، با ب گفته شکهرا  تواننک آنچه یم کننکگا  مشارکت را.ن ،ککنیم دوستانه ابران .یرا در فضا

، 8338 ناارد،یز به نبا  خاود باانگو کنناک )میرا ن یگر.دکه .و ا ق دهنکیتطب ،موضوعۀ خود دربار
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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وگوهاا و  ن گفت.در ا« مخالفت کرد »ا  کنش یم  تفاوت عمکه .(828، 8930، یرپل ان: نقل به
روناک  عناوا  به« مخالفت کرد »، ادشکه. یوگو ن است که در گفت.ا، یر تعامالت اجتماع.سا
، قضاوت خود را به یعیطب یعنوا  رونک و افراد به استبوده رش همگا  .بحث، مورد پذ یعیطب

 سانکپنا ،کارد  مخالفات ،، اغلبگوها و گفت ر.است که در سا یلن درحا.ا .انکاننک یق م.تعو
، ینایچ ک، مقکماه.ا، ترد تعلل یها ان کنش یبیابران آ ، ترک یبران سبب یبه همشود و  یشمرده م

 .شود یانجام مه( یو توج  هانه)ب لیو تفصو سپس شرح  ،یاجبار یها نیتسک
، باه احتماالت و تشیمااه اسااسبر یشاود، کناکوکاو کالسا یگونه که مشااهکه مهما 

  اآمون دانش ،بیترت ن.ا و به ،کنک ینامطمئن تمرکز م یادعاها نگرد، بریم گوناگو  یها هیفرض
است که ذهن را  یاتهوسیپ هم هافکار ب ۀانآنجاکه استکلل، مجموع .خوانک یرا به استکلل فرام

در  .یها همجموعاه کلما، یاپیاپ یا گوناه به ن بحاث،.کنک، در ایت م.جه هکایک نت. یسو به
آماونا   ان دانش« ...پاس ...اگار»و  ،«...ن.و بناابرا ...م کهیدان یم»، «...پس ...انآنجاکه»قالب 

طاور  ن.چ، ایمه، ه، هیبعض ماننک ،کوتاه یها هان کلم یفیط یریارگک به، نیهمچن .م.شنو یم
خاص  یبکو  توجه به محتوا ها هن کلم.ا .دارنک یخاص یطقنت میاهم ...و ،ست، اما، مگرین
کاه، اسالوب ن.اگار .د ۀنکت .نکهست گفتار  ک پاره. یشکل منطق دهنکۀ نشا  ا موضوع جمله،.

به وگوها، محکود کرد  مخالفت  ن نوع گفت.در ا آمونا  ت کرد  دانشقمخالفت و مواف یکل
 .رو به خود او است ،اعالم آ  ،نیو همچن یان نظر و یا بخش.ک شخص .« نظر»

 عموضاو در ماوردو کناکوکاو  یو مفهاوم یاستکلل یها مهارت ت.وگوها، تقو ن گفت.در ا
ن، .بناابراادشاکه اسات؛ . یها ت مهارت.و اساسًا هک  ان آ ، تقو دارد یشتریب تیاهم، بحث

 یها ، در پرساشردیاگ یدرنظار مرا  یخور بحث، مهاارت خاصالگر در هر جلسه و به فرایتسه
 پرسک تاا یآ  م یریکارگ ز ان بهیکالس ن ا .پا یابیو در ارنش ،کنک یخود بر آ  تمرکز م ۀلگرانیتسه

 .داشته باشنک یش.وگو بانانک رد خود در رونک گفتکافکار و عمل درآمونا   دانش
ل مکالماه باه آ  یااسات کاه تحل یگر.دوگو، نکته گفت یسانماِ  ساختار در رونک کل

 تاوا  یما را وگاو گفات و صحبت ق.طر ان وجودآمکه بهتعامالت » ن روش،.ا در .پرداندیم
رفتاار  در کننکگا ، شرکت .کرد مشاهکه اطالعات ۀشکثبت یها و با نمونه یتجرب یا گونه به

 .(2، 8912 )تولستو ،« کننک یم آشکار مربوطه را یالگو و ساختار خود،
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ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

 یر یگجهیو نت بحث. 5

ن .اباه ا ؛برنکه است شیپ وگوها ن گفت.ا یدهک، ساختار کل یوشنودها نشا  م گفت لیتحل
خاود را  ،ناکگا کن شود، شارکت یا  میب پرسشک .در پاسخ به  یا که.ا که یهنگامکه  امعن

 ساببن واکانش غالباًا .اا .دانناک یکه م.اآ  ا باا« مخالفات»ا .« موافقت» ملزم به واکنِش 
شود  یا  میکه دوم ب.، ایدر گام بعک .شود یآ  م شک  ا شفا .ه یاول ۀک.ل ایح و تکمیتصح

رقارار وناک بیشکه پ مطرح یها که.ن ایب افراد که یهنگام .دارد یها را در پ ن واکنش.ا دوباره و
ک ساطح .اوگو را باه  گفات ،نک، درواقاعکن یو استنباط خود را ان رونک بحث مطرح م کرده

 .کنناک یم فاراهمک .اجک پرساشطارح  یناه را بارایبرناک و نم یش میپ یبالتر ان اصول کل
ت .ان نوبت صحبت، رعاییتع یگر برالیتسه شکه و وجود نییتع شیانپ یده سانوکار نوبت

وگوهاا   ن گفات.ابود  ا برنکه شیکه به پ هستنک یلمان عوا ،جا به یها  و طرح پرسش ،نیقوان
کناک،  یت م.روناک بحاث را هاکا ها، کمک آ  هلگر بیکه تسهرا  .یها پرسش .کنک یکمک م

حات یت و توضیطلب شفاف ینک ان: پرسش براا م کرد که عبارتیتوا  به هفت دسته تقس یم
 یبارا  پنها ، پرساش یها فرض شیپ یجوو جستداد  بحث و  توسعه یشتر، پرسش برایب

 یبارا  ز، پرساش.م و تماایجاد ارتباط، تعما.ا یپرسش برا ها، علت و شواهک ل،.دل طلب
ا  .او مارور جر یابیارنشا یبارا  پرساش ،ت.و درنها امکها،یپ و یضمن یها دللت کشف
 .دارد یو تأمل وام یش.وگو که افراد حاضر در حلقه کنکوکاو را به بانانک گفت

ارتبااط  یتراکنشا یالگاو یکناکوکاومحور، ناوع یوگو با توجه به آنچه گفته شک، گفت
 یهاا فرض شیها و پ دهنک، قضاوت یرا گوش م گرا .د یها که.ابتکا ا ،افراد ،است که در آ 

را اباران  دنظر خو ،ت.نهادرو  ،کننک یم گرا  با احترام رفتار.د انکاننک، با یق م.تعو خود را به
گذارناک و روناک  یم را کناار یرو تاک ،ا گکننک تکن حالات اسات کاه شار.در ا .کننک یم

 یبررسا ۀکننک و آماد یتصورات خود توجه م افراد به نجا،.در ا .کننک یرا آغان م یش.انک باهم
خاالق،  یوگاو  ب سه نوع گفتیبا ترک رنکوکاومحوک یوگو گفت .شونک یها م آ  .یو شناسا

فاراهم افاراد  یتر را بارا قیاک  باه قضااوت دقیو رسا یش.انانکب ، امکا یو مراقبت ،یقادتان
بلکاه  ،بخاش اسات تنهاا جالاب و لاذت سااختارمنک، ناه یکناکوکاو یوگو گفت .کنک یم

بناا ناکارد  تنهااوگو،  نوع گفات ن.ا .ادراک امور است یها بامعنا و راه یها پاسخ ۀککننکیتول
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تار را محاکود  یمنطق یها هک پاساخخوا یم بلکه نشا  دهک،شمار را  یب محتمل یها پاسخ
باه  تعهاکباه بلکه  ،طلبک یخوب را م یفکر یها یریگ تنها موضع وگو، نه ن نوع گفت.ا .کنک

 .دارد انین یقطمن یریگ و جهت یاب. جهینت
 براباردر  واکانش کودکاا  باه ق.، تشاوسدر کالس در یکنکوکاو یوگو گفتان هک  

 و یتسااو ،یداور ماذاکره، ،یاحتارام، آناد لیاقبان استیس و اتیاخالق با مرتبط یها که.ا
 ها که.ا ن.اکه  دهک یم فرصت به کودکا  ،کنکوکاو حلقه گر،.د یسو ان .است ...و ،عکالت

 باا یهمکاار همساال ، باه احتارام ،یتفکر آن یها تعاد گر،.د عبارت به و کننک یعمل را
 .کننک کسب ار ...و ،خوب ی، داوریحیخودتصح ،ی، آشت.یجو مصالحه ها، آ 
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ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

منابع

ادی(. تهارا : دفتار مطالعاات )مترجم: محمود حاک وگو و همر به هم اندیشید  گفت(. 8910اسحاق، و.لیام )
المللی. سیاسی و بین

 ههی  یخهئیل  بلهیتیو و یلو گو د وکراس  گفتگوی ، ا کهنه  د وکراتیک اندیش (. 8918انصاری، منصور )
. تهرا : نشر مرکز.ههبر هس

 . قم: پژوهشگاه حونه و دانشگاه.شمهس  تحقیقه  کیف  وشالف(. 8938ا.ما ، محمکتقی )

. قم: پژوهشگاه حونه و دانشگاه.فاسف   وش تحقیق د  عاوم انسهن ب(. 8938ا.ما ، محمکتقی )

)مترجم: حمیکرضا حسنی، محمکتقی ا.ماا ، و  ههی تحقیق د  عاوم انسهن په ادایم(. 8938بلیکی، نورمن )
: پژوهشگاه حونه و دانشگاه.مسعود ماجکی(. قم

.رون عطاردی(. تهرا : نشر و پژوهش فرنا )مترجم: ابوتراب سهراب، الهام  تو و  و(. 8910بوبر، مارتین )

هاای فرهنگای باا  نژاد(. تهرا : دفتار پژوهش علی حسین)مترجم: محمک د به ه دیهلوگ(. 8918بوهم، د.و.ک )
ها. وگوی تمک همکاری مرکز بین المللی گفت

تهرا : طرح نو. نهپذیر؟. وگو د  جهه  واقع : کوشش  واه  یه ضرو ت  اجتمهب  گفت(. 8918پا.ا، علی )

)مترجم: پرو.ن حیکری(. تهرا : طارح آ.ناکه باه سافارش  ای وشمودههی  سهن  گفت(. 8912تولسو ، انکرو )
های راد.و.ی. مرکز پژوهش

ههی عیم  و ذهم  د  س  ده   الماا  بر س  ز یم  وگوی تمدنهه و ا تبهطه  بیو گفت(. 8918خانیکی، هادی )
)رسالة دکترای علوم ارتباطات اجتماعی(. دانشککة علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه  پهیهن  قر  بیستم

هرا ، ا.را .عالمه طباطبا.ی، ت

. تهرا : انتشارات هرمس.وگو د  جهه  گفت(. 8912خانیکی، هادی )

وگوی ؛ بر سل  تلیریر  وش  هلهی گفلت آ وزش و پرو ش جدید و  شد  هه  (. 8911مقکم، سمیه ) خطیبی
نامه کارشناسای ارشاک(. دانشاککه  )پا.ا  آ وزا  دانش وگوی  ههی گفت اجتمهع کمدوکهو فاسف  بر  هه  

علوم اجتماعی، دانشگاه تهرا ، تهرا ، ا.را .

. تهرا : نشر تیسا.آ وزش شهروندی و توسع  اجتمهع (.8938ذکا.ی، محمکسعیک )

)متارجم: عبکاللاه بیچرانلاو(. تهارا :  وگلو، گفتمله  سلمد  اهممهی عما  تحایل  گفلت(.8930، تیم )رپلی
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

.)مترجم: محسن ثالثی(.تهرا : علمی شمهس  د  دو ا   عهصر نظری  جه ع (. 8928ر.تزر، جورج )

 .3-81(، 9)2 ،اطالعه  حکمت و  عرفترا چگونه معرفی کنیم؟. « فلسفه برای کودکا (. »8913شهرتاش، فرنانه )

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=637733&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=637733&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A151314
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A151314
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2725361&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2725417&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2069001&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2069001&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=612817&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=645221&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=645221&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=664877&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1322271&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1322271&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3762735&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3762735&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3762735&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1009366&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=b8e4e7c7-9cf2-4e3e-9ce7-446136261bea
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=b8e4e7c7-9cf2-4e3e-9ce7-446136261bea
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=b8e4e7c7-9cf2-4e3e-9ce7-446136261bea
https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=b8e4e7c7-9cf2-4e3e-9ce7-446136261bea
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2711805&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2354013&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2354013&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=561592&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/577671/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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 .82-19(، 1)1، اطالعه  حکمت و  عرفت. «کودکانیبرافلسفه»(. ورود 8930شهرتاش،فرنانه )

)مترجم: هادی جلیلی(. تهرا : نشر نی. د آ دی بر تحقیق کیف (. 8911فلیک، اووه )

 مقکم، افسانه نجار.ا (. اهوان: رسش. )مترجم: مسعود صفا.یآ وزش تفکر ب  کودکه  (. 8911فیشر، رابرت )

 . تهرا : نشر دات.گوی  د   یه  ایرانیه وگو و گستردگ  فرهمگ تکشوق گفت(. 8938مرادی، حسن ) قاضی

)متارجم: محمکحساین ههی اجتمهع  ب  کودکله   آ وزش  هه  (. 8922کارتلج، جی؛ و میلبر ، ا .جی )
نشر. نژاد(. مشهک: شرکت به رینظ

)متارجم:     ف سل ا ر ف ب  دی سخ داد  اسلت: د آ تر از په پرسید   هم(. 8930کالک، دنیل؛ و ر.مونک، مارتین )
حمیکه بحر.نی(.تهرا : هرمس.

)مترجم: سیکمرتضی نوربخش، و اکبر میرحسنی(. تهرا : ههی ا تبهطه   نظری (4831 .)یفناستجان،تلیل
 نشر جنگل.

. تهرا : چاپار.ههی فرهمگ  ا تبهط د  ایرا   یش (. 8930راد، مهکی )محسنیا 

 . تهرا : سمت. ا تبهطه  انسهن (. 8938راد، مهکی ) ا محسنی

.138-981 ،81،  ا غمو (. جهانی آرمانی: وضعیت آرمانی رابطه خود با د.گری. 8923محمود.ا ، رفیع )

)متارجم: شاعبانعلی بهرامپاور(.  ا تبهطه  توسع  د  جهه  سوم(. 8930استیون، لزلی ) ملکات، سر.نواس؛ و
تهرا : پژوهشککه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

.83-21، 18،  سهن های ارتباطات توسعه )مترجم: .ونس شکرخواه(.  (. نظر.ه8918ملکات، سر.نیواس )

 .. تهرا : نشر نگاه معاصر اه  ب   ههی ؛ جسته ههی  د  بهب عقالنیت و  عمویت(. 8930ملکیا ، مصطفی )

 ، هه )ههبر للهس، فوکویه له، یللهتم وگوی تملد   ویکردهللهی نظلری د  گفللت (.8918منصاورنژاد، محماک )
.تهرا : جهاد دانشگاهی؛ پژوهشککه علوم انسانی و اجتماعی ههنتیمگتو (.

.838-112(، 1)92، فصامه   سیهست وگو و توسعه. گفت. (8911موثقی، سیکاحمک )

.تهرا : نوآورا  سینا اصول و  بهن  دیهلوگ:  وش شمهیت و آ وزش.(. 8911نیستانی، محمکرضا )

)مترجم: بهرون عزبکفتری(. تهرا : فرونش. تفکر و زبه (. 8918سمینوو.چ ) .ف و.گوتسکی، لی

)مترجم: کااووس سایکامامی(.  یجمعیهاتحقیق د   سهن (. 8913آر ) و.مر، راجردی؛ و دومینیک، جون  
 تهرا : سروش.

)مترجم: کمال پولدی(. تهرا : مرکز.کمش ا تبهط  (. 8938هابرماس، .ورگن )

)متارجم: فر.اکه   شه کت کودکه  و نوجوانه  از پذیرش صو ی تله شلهروندی واقعل (. 8910هارت، راجر ) 
هنگی.های فرطاهری(. تهرا : دفتر پژوهش

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/887867/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1184204&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=774618&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2746803&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=514808&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=514808&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=767144&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=767144&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=752820&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=752820&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2633566&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3120784&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/6926/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%25d
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1738522&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1738522&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/316910/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=643480&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=667571&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=667571&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66712
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1956218&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=651450&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=754406&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=754406&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2700320&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=616661&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=616661&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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ل یکاربست روش تحل 

 ...وشنود در  گفت

باطباا.ی(. تهارا : )متارجم: فاطماه صاکرعاملی ط وگو اندیشد :  از گفت بههم(. 8913ما.ر، مارتینا ) هارتکه
اطالعات.

)متارجم: رضاا  وگو د   دا س و گفت ههی فیاسوف، یهدگیری از طریق کهوشگری بچ (. 8918هینس، جوانا )
کوشکی(. قم: سماء قلم. نورونی، عبکالرسول جمشیک.ا ، و مهرنان مهرابی علی

)مترجم: نبی سانبلی(.  وگو: چگون   مهقش   ا ب  همکه ی تبدی  کمیم؟ اعجهز گفت(. 8918.انکلوو.چ، دانیل )
تهرا : ونارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.

:

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=679821&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=679821&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=712635&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=712635&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=648411&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=648411&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.questia.com/library/102984914/on-creativity
https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3691/
https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3691/
https://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3691/
http://www.journalofplay.org/issues/2/2/book-review/forming-ethical-identities-early-childhood-play-brian-edmiston
https://www.wiley.com/en-us/Analysing+Interactions+in+Childhood%3A+Insights+from+Conversation+Analysis-p-9780470760345
https://www.wiley.com/en-us/Analysing+Interactions+in+Childhood%3A+Insights+from+Conversation+Analysis-p-9780470760345
http://methods.sagepub.com/book/doing-conversation-analysis
https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4864&context=etd_theses
https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4864&context=etd_theses
https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4864&context=etd_theses
https://catalogue.nla.gov.au/Record/2603718
http://www.academia.edu/35627005/Socratic_Seminars_for_Students_with_Autism_Spectrum_Disorders
http://www.academia.edu/35627005/Socratic_Seminars_for_Students_with_Autism_Spectrum_Disorders
http://www.academia.edu/35627005/Socratic_Seminars_for_Students_with_Autism_Spectrum_Disorders
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812055334
https://www.researchgate.net/publication/264473167_Jack_Sidnell_Conversation_Analysis_An_Introduction_Malden_Massachusetts_Wiley-Blackwell_2010_269_pp_Pb_9781405159012_3695_John_Heritage_and_Steven_Clayman_Talk_in_Action_Interactions_Identities_and_In
https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/david-silverman-harvey-sacks-social-science-and-conversation-analysis-cambridge-uk-polity-press-new-york-oxford-university-press-1998-pp-ix-222-/B07613BAC168E0DEA387E965FAE05962
https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/david-silverman-harvey-sacks-social-science-and-conversation-analysis-cambridge-uk-polity-press-new-york-oxford-university-press-1998-pp-ix-222-/B07613BAC168E0DEA387E965FAE05962
https://eprints.usq.edu.au/23378/
https://eprints.usq.edu.au/23378/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781444314908
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781444314908
https://epdf.tips/conversation-analysis-and-discourse-analysis-a-comparative-and-critical-introduc.html
https://epdf.tips/conversation-analysis-and-discourse-analysis-a-comparative-and-critical-introduc.html

