
1390، 4ششم، شماره وري، سالفصلنامه اخالق در علوم و فنّا

1

سرآغاز

هـاي اخالقـی تـدریس مـورد توجـه      در سه دهه گذشـته، جنبـه  
). ابعاد اخالقی تـدریس در هنگـام   1روزافزونی قرارگرفته است (

). با وجود تاکیـد بـر   2شود (میاخالقی ملموس ترهاي بروز تنش
اخالقی نهفته در تدریس زبـان دوم در  هاي اهمیت توجه به تنش

د که این موارد به ندرت موضوع رسمیبه نظر، مطالعات مختلف

) ؛ براین اساس ما هنوز درك جـامعی از  3(اند تحقیق قرار گرفته
نیافته ایم. عالوه بـر  اندمواجهاخالقی که معلمان با آنها هاي تنش
مربـوط بـه سـابقه و    هـاي  پژوهشهاي انجام شده در حـوزه ، این

تعـداد  نیز اثرات اینگونه متغیرهـا را بـر انـواع و   جنسیت معلمان
انـد.  نسـنجیده ، اخالقی که معلمان با آنها روبرو هسـتند هاي تنش

ي مختلـف  هامقولهمنظور، مطالعه حاضر با هدف تشخیص بدین
، زن اخالقی که معلمان با سابقه و کم سـابقه هاي و فراوانی تنش

قی در کالسهاي آموزش زبان انگلیسی: اخالهاي تنش

ثیر جنسیت و سابقه تدریس معلمان أت
رضا کیانیغالم، دکتر رضا غفارثمر، دکتر*دکتر رامین اکبري، لیال تاجیک

، تهرانآموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرسگروه. 1

چکیده

ند، کمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه     ااخالقی که معلمان با آن مواجههاي اخالقی تدریس زبان دوم، تنشهاي با وجود توجه روزافزون به جنبهزمینه:
مرد و زنسابقه و کم سابقه،است . بدین منظور، هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه نوع و تعداد تنشهاي اخالقی که معلمان زبان انگلیسی با 

برند است.میاز آن رنج

ها از طریـق  . داده، چهل معلم انتخاب شدندغیر تصادفیگیري شی است. با استفاده از روش نمونهپیمای-مطالعه حاضر از نوع توصیفیر:کاروش
بازنگري فعالیتهاي کالسی و مصاحبه گروهی جمع آوري شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

وجود دارد. از سوي دیگر سابقه و کم سابقهاخالقی معلمین با هاي و تحلیل داده ها نشان دادکه تفاوت معناداري میان فراوانی تنشتجزیه ها:یافته
7مطرح شده توسط معلمان زن و مرد ایجاد کرده است. در ارتباط با نـوع مشـکالت اخالقـی،    هاي متغیر جنسیت ، تفاوت ناچیزي در فراوانی تنش

کالس با فراوانی بیشتري توسط کل معلمان مطرح شد.» قوانین و مقررات « مربوط به هاي ج شد. در این میان تنشمقوله استخرا

اخالقی که معلمان مختلف با آنها روبرو هستند تاثیرگذار است. بـرخالف  هاي تاحدي بر الگوي تنشسابقه تدریسدریافتیم که متغیر گیري:نتیجه
اخالقی ایجاد نمی کند.هاي معنیداري میان مقوله هاي مختلف تنشآن ، جنسیت هیچگونه تفاوت 

سابقه تدریسمعلمان زبان انگلیسی، جنسیت ، هاي اخالقی ،یات ، تنشاخالقها: کلید واژه

____________________________________________________________________________________
tajik_l@yahoo.comترونیکی: نشانی الکنویسنده مسؤول: *
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: تنشهاي اخالقی در کالسهاي آموزش زبان انگلیسی:  تاثیر جنسیت و سابقه تدریس معلمانو همکاراندکتر رامین اکبري
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انـد انجـام شـده    و مرد، در دوران تدریس خود با آن مواجه بـوده 
هاي اخالقـی مـورد بحـث قـرار    نـی تنشـ  ابتدا نوع و فراوااست.

متغیرهاي جنسـیت و سـابقه تـدریس بـر     تأثیر گیرد و سپسمی
الهاي تحقیـق بـه   ؤشـود. سـ  مـی اخالقـی ارائـه  هاي الگوي تنش

اینگونه است: 
اخالقـی  هاي یی از تنشـ هامقولهمعلمان زبان انگلیسی با چه -1

ند؟امواجه
هاي تنشـ ي هـا لـه مقوآیا تفاوت معنـاداري میـان فراوانـی و    -2

اخالقی که معلمان زبان انگلیسی با سـابقه و کـم سـابقه بـا آن     
ند وجود دارد؟ امواجه

هاي ي تنشـ هـا مقولـه ت معنـاداري میـان فراوانـی و    آیا تفاو-3
ند وجود دارد؟ ااخالقی که معلمان مرد و زن با آن مواجه

ادبیات تحقیـق کـه   ، االتؤالزم است قبل از پاسخ به این س
هاي آمیختـه بـا تـنش    ل تعریفهایی از تنش اخالقی و جنبهشام

اخالقی هستند را بررسی کنیم.

هاي اخالقیتعریف تنش
هایی متفاوت تعریف شده است: برخـی اخالقی به شیوههاي تنش

افتند که معلـم  میمعتقدند که این معضالت اخالقی زمانی اتفاق
تایج خوب و بدي ناچار است از بین دو یا چند عمل که هر کدام ن

ي تنشـها برخی دیگـر . )3را به دنبال دارد یکی را انتخاب نماید(
اي عمیـق در  دانند که ریشهمیاياخالقی را تصمیمهاي پیچیده

اخالقی همچنین بـه  هاي تنش. )4اي معلمان دارند (زندگی حرفه
)، انتخابهاي دشوار میـان دو  5عنوان تناقضات پنهان در مدرسه (

رسـند  مـی هر کدام به یک اندازه موجه به نظرکهیا چند گزینه
اندمواجهاي واقعی که معلمان با آن ) و نوعی خاص از دغدغه6(
بـه عنـوان   اند. کمپبل معضـالت اخالقـی را  ) نیز تعریف شده7(

دانـد کـه رفتـار    مـی از ادبیات مربـوط بـه اخـالق   اي بخش تیره
هاي هم رفته، تنشروي. )8اندازند (میاخالقی معلمان را به خظر

) و به 4شود (میاخالقی باعث ایجاد کشمکش درونی در معلمان
) و پیچیده بـودن  3دلیل برخی ویژگیها چون غیر منتظره بودن ( 

) به راحتی از مسائل روزمره معلمان قابل تشخیص هستند.9(

هاي آمیخته با تنش اخالقیجنبه

ی در کــداماخالقــهاي بحثهــاي متفــاوتی در مــورد اینکــه تنشــ
، تدریس نهفته است، وجود دارد. بسـیاري از مطالعـات  هاي جنبه

معضالت اخالقـی را در روابـط موجـود در امـر تـدریس نهفتـه      
). طبـق ایـن مطالعـات، روابـط میـان معلمـان و       8و5داننـد ( می

معلمان و والدین و میـان همکـاران   ، مدیران و معلمان، شاگردان
کـه درگیریهـاي اخالقـی را    در امر تدریس مانند سوختی اسـت  

کند. برخی مطالعـات دیگـر، بـه تنشـهاي     میچون آتشی روشن
در . )11و10کننـد (  مـی اخالقی موجود در مسائل آموزشی اشاره

اینجا آنچه مهم است این است کـه معضـالت اخالقـی چـه در     
روابط نهفتـه باشـند و چـه در مسـائل آموزشـی، همـه درذهـن        

شـرایط خـاص تصـمیمات درسـتی     معلمان، که عالقه مندند در 
).8دهد(میاتخاذ نمایند، رخ

) در تحقیقات متوالی خود بـه  19-12تعدادي از نویسندگان (
اخالقی ناشی از روابط موجود در تدریس پرداخته اند. هاي درگیری

نویسندگان در مورد معضالت اخالقی ناشـی از  ، در این مطالعات
اند.آموزان مطالعه نمودهشوالدین و دان، روابط معلم با همکاران

ناشی از روابط معلمان با همکاران زمـانی  هاي از دیدگاه آنها تنش
همکار رفتاري نامناسب نسبت به یکی از دانش افتد کهمیاتفاق

آموزان از خود نشان داده است؛ آنچه سبب بروز چـالش اخالقـی   
است که آیا در مقابل همکـار موضـعگیري   شود اینمیدر معلم

اید و از دانش آموز حمایت کند و یا اینکه به همکارش وفـادار  نم
همچنین به معضالت اخالقی ناشی از روابط ، بماند. این مطالعات

کنند؛ در اینجا آنچه از دیدگاه آنها سـبب  میمعلم با والدین اشاره
شود این است که آیا بـراي جلـوگیري از   میایجاد تنش در معلم

ملکـرد ضـعیف شـاگرد را از والـدینش     تنبیه شاگرد در منـزل، ع 
بر پنهان نماید و یا اینکه حقیقت را به والدین مطرح سازد. عالوه

روابط میان همکاران و رابطه معلم و والدین، ایـن مطالعـات بـه    
پردازنـد، در  مـی اخالقی ناشی از رفتار معلم در کـالس هاي تنش

که مبـادا  کند این است میآنچه در معلم ایجاد چالش، این موارد
منفـی بـر روي   تـأثیر  رفتارها و نحوه برخورد او با زبـان آمـوزان  

اینگونه معلمـان همـواره   ، به این دلیل. دانش آموزان داشته باشد
در تنش هستند که رفتاري منصفانه و صادقانه با شاگردان داشته 

باشند. 
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بسیاري از دیگر صاحبنظران بـه درگیریهـاي اخالقـی ناشـی از     
اند؛ توجـه آنهـا، امـا، هـم از     در تدریس اشاره کردهروابط موجود

به مشکالت ناشی از رابطـه معلـم و   ، لحاظ نظري و هم تجربی
ناشی از روابط هاي ) به تنش23-20و10شاگرد بوده است. برخی (

معلـم و شــاگرد بـه عنــوان متـداولترین نــوع تـنش اخالقــی در     
ا نیزمطالعات اند. پیش از اینهکالسهاي زبان انگلیسی اشاره کرده

) درگیریهاي اخالقی ناشی از رابطه معلم و شاگرد 24و7دیگري (
. را در قلب مشکالت کالسی معرفی کرده بودند

که بخش عظیمی از ادبیات نظري و تجربی در زمینه درحالی
اخالقی بر رابطه معلم و شاگرد تاکید کرده است، تعـداد  هاي تنش

ه درگیریهـاي اخالقـی   ) بـ 11و10و3محدودي از مطالعات نیـز ( 
آموزشـی مـورد اسـتفاده اشـاره کـرده انـد. از       هاي ناشی از شیوه

در برخـی مـورد در نحـوه ایجـاد     تنشـها  دیدگاه آنها، این گونـه 
فراینـد و محصـول نگـارش، و    ، هماهنگی میـان محتـوا و فـرم   

شود. عالوه بر مـوارد ذکـر   میسکوت و مشارکت فراگیران یافت
اخالقـی در نحـوه ارزیـابی منصـفانه     هاي گاهی نیـز تنشـ  ، شده

شـود  میشاگردان نهفته است ؛ آنچه در اینجا موجب ایجاد تنش
این است که در بسیاري موارد نحوه عملکرد فراگیـر در امتحـان   
نشانگر میزان معلومات او در زبـان نیسـت اینجاسـت کـه معلـم      
نمیداند آیا به میزان تالش شاگردان در کالس نمره دهد یـا بـه   

ان سواد آنها به طور کلی ویا عملکرد آنها در امتحان .میز
این بخش به مرور خالصه اي از تحقیقات موجود در زمینـه  

قسـمت بعـد روش تحقیـق مطالعـه     . اخالقی پرداخـت هاي تنش
کند.میحاضر را بیان

روش پژوهش

ت.این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و اکتشافی اس

جامعه مورد بررسی
اخالقــی هاي ي تنشــهــامقولــهن پــژوهش جهــت تعیــین در ایــ

کالسهاي زبان انگلیسـی و نیـز بررسـی تاثیرسـابقه تـدریس و      
با اسـتفاده از  ، اخالقیهاي جنسیت معلمان بر نوع و فراوانی تنش

معلم واجـد شـرایط را   40) 25(1روش نمونه گیري غیر تصادفی

اه در آموزشـگ 4آنان معلمـان زبـان انگلیسـی در    . انتخاب شدند
تهران و داراي مدرك کارشناسی در رشته زبان انگلیسی بودند و 

اند. آنهـا همچنـین بـر اسـاس     نیمی از آنها زن و نیمی مرد بوده
سابقه تدریس به دو دسته تقسـیم شـدند: نیمـی از معلمـان کـه      

سال بود کم سابقه نامیـده شـدند و   3تا 1سابقه تدریسشان بین 
ل سابقه تدریس داشـتند بـا سـابقه    سا8تا 4نیمی دیگر که بین 

معلمــان باســابقه و کــم ســابقه نامیــده شــدند. مــالك انتخــاب
).27و26بندي مشابه در ادبیات موجود است (طبقه

گیري ابزارهاي اندازه
و مصــاحبه گروهــی 2از دو روش بــازنگري فعالیتهــاي کالســی

در بازنگري. براي جمع آوري داده ها استفاده شده است3متمرکز
ــی  ــاي کالس ــان    ، فعالیته ــالس درس معلم ــه از ک ــک جلس ی

سپس در مصاحبه انفرادي محقق بـا معلـم،   ، شودمیفیلمبرداري
معلـم در مـورد آنچـه    ، شـود و همزمـان  مـی فیلم کالس پخش

در حقیقـت از  . کنـد مـی کرده صحبتمیسرکالس به آنها فکر
زمـان بـراي   آنجا که امکان تدریس و بیان افکـار بـه طـور هـم    

با استفاده از روش بازنگري، شـرایطی بـراي   ، لمان وجود نداردمع
افکـار  ، شود که از طریق تماشاي فیلم کالس خودمیآنها فراهم

، چنین روشی. خود را در هنگام تدریس به یاد آورند و بازگو کنند
بـه  ، اگر چه قادر به استخراج کلیـه تفکـرات یـک معلـم نیسـت     

ـ  هـا مقولهمحقق دریافتن  م و فراوانـی آنهـا یـاري   ي ذهنـی معل
).30-28رساند (می

، معلـم اجـرا شـد   12عالوه بر روش بازنگري کـه در مـورد   
معلم دیگـر  28محقق از روش مصاحبه گروهی متمرکز با تعداد 

، معلمان در چهار گروه مردان با سابقه، در این روش. استفاده کرد
صـاحبه  زنان باسابقه و زنان کم سابقه مـورد م ، مردان کم سابقه

کننـدگان خواسـته شـد    از شرکت، در جلسه مصاحبه. قرار گرفتند
اخالقی کـه در دوران تـدریس خـود بـا آن     هاي که یکی از تنش

مصاحبه هـا حـدود یـک    . را با جزئیات بازگو کننداند مواجه شده
کلیـه  ، در مرحله بعد. ساعت براي گروههاي مختلف طول کشید

تحلیـل  . وا قرار گرفـت هاي ضبط شده مورد تحلیل محتمصاحبه
اخالقی هاي ي مربوط به تنشهامؤلفهمحتوا به محققان در یافتن 

. یاري رساند
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تجزیه و تحلیل داده ها 
ها به دو صورت کیفی و کمی انجام شد؛ در تجزیه و تحلیل داده

4بــا اســتفاده از شــیوه تجزیــه و تحلیــل قیاســی، مرحلــه کیفــی

، به این منظـور . قرار گرفتند) داده ها مورد تحلیل محتوا 32و31(
دسـت آمـده   ههاي بداده، هاسازي متن کلیه مصاحبهپس از پیاده

که هر کدام مربوط به موضوع خاصی بودنـد،  به واحدهاي مجزا
بندي شدند. سپس واحدهاي مجزایی که محتواي مشترك تقسیم
نـام  که واحدهاي معنایی فشردهاي هاي جداگانهدر گروه، داشتند
واحدهاي معنـایی فشـرده بـا    ، در مرحله بعد. قرار گرفتند، داشتند

اخالقـی قـرار   هاي ي تنشـ هـا مقولـه موضوعات مشترك نیـز در  
اخالقـی نامگـذاري  هاي ي تنشهامقوله، در مرحله پایانی. گرفتند
الزم به ذکر است از آنجایی که مقوله از مثالهاي زیر کـه  . شدند

بـراي روشـن   ، ددهـ نشـان مـی  بخشی از پاسـخهاي معلمـان را  
هـا مقولـه مقولـه بنـدي و نامگـذاري    ، بنديساختن نحوه تقسیم

. شودمیاستفاده
در یکی از کالسها، دانش آمـوزي بـا هـوش داشـتم     :1مثال 

رسـید  مـی (الف) که خیلی عالقمند به فعالیتهاي کالسی به نظر
این . شد (ج)میبراي پاسخ به هر سوالی داوطلبمعموالً او. (ب)
در بعضی موارد باعـث دردسـر بـود (د). در بحـث     ، مندي اوعالق
انتظار ، دادیمیا در هر فعالیتی که انجام می، کارهاي گروهی، آزاد

داشت که اکثر وقت به او اختصاص داده شود (ه). 
واحـد مجـزا   5مثال بـاال بـه   ، شودمیهمانطور که مشاهده

ایـن  .تقسیم شده است که هر کدام موضوع خـاص خـود را دارد  
واحدها مجددا مورد بررسی قـرار گرفتنـد تـا براسـاس محتـواي      

در . مشترك به واحدهاي معنـایی فشـرده تقسـیم بنـدي شـوند     
مرحله آخر نیز بر اساس موضوعات مشترك موجود در واحدهاي 

بنـدي  اخالقی تقسـیم هاي ي تنشهامقولهآنها به ، معنایی فشرده
ر واحد معنایی فشرده که در مثال باال کلیه واحدها مجزا د. شدند

قـرار  ، نامگـذاري شـد  » نحوه برخورد با دانش آموزان بـاهوش «
در مرحله بعـد  ، این واحد معنایی و دیگر واحدهاي مشابه. گرفتند

. قرار گرفتند» رابطه معلم و شاگرد«در مقوله 
شـاگرد خیلـی   ، یادم هسـت کـه در یکـی از کالسـها    :2مثال 

افتـاد  مـی از همه بچه ها عقـب ضعیفی داشتم (الف) که همیشه 
از بقیه بچه ها عقب بـود (ج)و انتظـار   ، (ب). وقتی دیکته داشتیم

داشت من مطالب را چنـد بـاربرایش تکـرار کـنم (د) ولـی مـن       
عالوه براین . فرصت کافی نداشتم که مطابق میل او رفتارکنم(ه)

خواسـتم بـه او توجـه کـنم و مطالـب را بـرایش       مـی وقتی کـه 
کردند شیطنت کننـد و تقلـب   میه هاي دیگر سعیتکرارکنم بچ

کنند (و). 
واحـد  کـه در دهـد میواحدهاي مجزایی را نشان، مثال باال

قرارگرفت. این واحـد  »نحوه برخورد با شاگردان ضعیف«معنایی 
به دلیل شباهت محتوایی به واحد معنـایی  ، درمرحله بعدمعنایی،

رابطـه معلـم و   «لـه درمقو»نحوه برخورد با شـاگردان بـاهوش  «
بنـدي  ها به این ترتیب مـورد مقولـه  قرارگرفت. کل داده»شاگرد

. قرارگرفت
بنـدي، براي اطمینان از پایایی تحلیل محتوا (یعنـی تقسـیم  

یکـی از  –) از شـخص دیگـري   هامقولهبندي و نامگذاري مقوله
خواسته –دوستان که باروش تحلیل محتوا آشنایی کافی داشت 

نتیجـه  از داده ها را مورد ارزیـابی مجـدد قراردهـد.   %20شد که 
% توافق میان نظـر محقـق و   98تحلیل محتواي او نشان دادکه 

درطول مراحل مختلف ، ارزیاب بیرونی وجود داشت. عالوه براین
از ارزیاب بیرونی نظر خواهی انجام، به طور منظم، انجام تحقیق

. گرفتمی
مقوله تنش اخالقـی  7یافتن ها منجربه تجزیه و تحلیل داده

فراوانـی هرکـدام از ایـن    شد. درمرحله بعد یعنی تحقیق کمـی، 
یعنی معلمان –مورد محاسبه قرارگرفت و درچهار گروه هامقوله

مورد مقایسه قرارگرفت. بـراي  –کم سابقه، زن و مرد ، با سابقه
هـاي  اطمینان از اینکه آیا تفاوت معنی داري بین فراوانـی گـروه  

آزمـون ناپارامتریـک خـی دو مـورد     ، لف وجود دارد یـا خیـر  مخت
استفاده قرارگرفت. 

ها  یافته

ي هـا مقولـه 1شود. در جدول مینتایج حاصله در دو جدول ارائه
ها استخراج شده بـه همـراه فراوانـی    اخالقی که از دادههاي تنش

ي هـا مقولـه فراوانـی هریـک از   2شود و جدول میهرکدام ارائه
کشد.میهاي مختلف را به تصویرشده در گروهاستخراج
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1390، 4ششم، شماره وري، سالفصلنامه اخالق در علوم و فنّا

5 ، ي تنش اخالقی را به همراه فراوانـی کلـی آن  هامقوله، 1جدول

هاي تنشهاي اخالقی استخراج شده. مقوله1جدول

مثالواحدهاي معنایی مربوطهفراوانیمقوله

یی تنشـها ن معلم با واحدهاي معنایی که درآ%27قوانین و مقررات
درارتباط با غیبت شاگردان، تاخیر آنها، انجام 
ندادن تکالیف، تقلب یا موارد مشابه که درآن 
شاگردان از قوانین کالس و آموزشگاه تخطی 

کنند، برخورد می نماید.می

کـرد. شاگرد دختري داشـتم کـه دراکثـر کالسـها شـرکت نمـی      
ایش را توضیح داد.من آمد و دالیل غیبتهدرانتهاي ترم نزد

بــوده در کالســهاي گفــت کــه مــادرش ســرطان دارد و او ناچــار
کمکهاي اولیه شرکت کند تـا بـه اوکمـک کنـد. آموزشـگاه نیـز       

گیــري در مــورد اورا بــه مــن صــحبت اورا تائیــد کــرد و تصــمیم
واگذارکرد.

واحـدهاي معنــایی کـه درآن تــنش اخالقــی   %21رابطه معلم و شاگرد
ــ ــی از رفتارش ــاهوش،ناش ــعیف و ب اگردان ض

باشند .خجالتی ،کم سن و سال و اقلیت می

بـار  شاگردي داشتم که بسیار درخواندن و نوشتن ضعیف بود. یک
بایسـت جمـالت بـه هـم     دادیم که درآن مـی تمرینی را انجام می

توانسـت سـریع مرتـب کنـد     ریخته را مرتب کنند. چـون او نمـی  
پذیرفت .مینهیچکس اورا در گروهش 

رابطه شاگرد و  
شاگرد

واحدهاي معنایی که در آن شاگردان با 18%
مشکل دارند و یکدیگر را مسخره یکدیگر 

.کنندمی

ها خواستم که در مورد ظاهر همدیگر در یک جلسه از بچه
، یکی از شاگردان با لحن صحبت کنند. در همین اثنا

» او خیلی چاق است«آمیزي خطاب به دیگري گفت تمسخر
.د چاق بسیار ناراحت شد و زد زیر گریهشاگر

ي مربوط به نمره پایین شاگردانی که تنشها%14ارزیابی
بندي مشکالت خانوادگی داشتند، رتبه

شاگردانی که نمرة پایانی یکسانی داشتند اما 
در ابتداي ترم سطوح توانایی مختلفی 

داشتند و...

دانی یادم هست که در کالسهاي سطوح پایین همیشه شاگر
کردند و براي درس و داشتم که سر کالس خیلی تالش می

تند اما در امتحان نمرة خوبی گذاشتکالیف وقت زیادي می
گرفتند.نمی

واحدهاي معنایی که در آن  معلمان در مورد %8رفتار  همکار
رفتار نادرست همکاران خود مانند بدجلوه 
دادن همکار دیگر، و فاش کردن نمرات 

آموزان صحبت ر مقابل دیگر دانششاگردان د
کنند.می

خیلی غمگین بود و یکی از بهترین شاگردانم در ترم گذشته
هاي گفت که آن همکار در جلوي همکالسیها در مورد ایرادمی

که معلم جدیدش گفت کند. همچنین میکار او صحبت می
کند. یهاي مثبت کارهاي او صحبت نمهرگز در مورد جنبه

تارها شاگرد را کآل از کالس او زده کرده بود.گونه رفاین

اي صالحیت حرفه
همکار

7%
واحدهاي معنایی که در آن یک همکار خـود  

کنـد و  را با روشهاي نوین تدریس به روز نمی
اي الزم را دارا صــالحیت حرفــهدر هــر حــال 

نیست .

کند، هنوز از همان یکی از همکاران که در مدرسه تدریس می
کند. در تدریس متون ی گرامر و ترجمه استفاده میروش سنت

کند و از خواندن، او کلمه به کلمه متن را به فارسی ترجمه می
خواهد که براي جلسه بعد ترجمه را حفظ کنند. شاگردان می

گیرد. شاگردان کسی که بهتر ترجمه کند نمرة  بهتري می
گویند کالس او خیلی خسته کننده است.می

واحدهاي معنایی که در آن معلمان در مورد %4محتوا
ي ناشی از تفاوتهاي فرهنگی میان تنشها

زبان اول و دوم ، تفاوتها ي سبک زندگی و 
تفاوتهاي جنسیتی صحبت کردند.

کتابهاي انگلیسی به ندرت سبکهاي زندگی مختلف را نشان 
تر هستند همان کتابها را دهند. افرادي که از طبقات پایینمی

کنند. این کنند که افراد طبقات باالتر مطالعه میه میمطالع
باعث شده در بسیاري موارد واکنشهاي منفی نسبت به چنین 
تبعیضی از جانب نویسنده در شاگردان ایجاد شود. در برخی 

کنند سبک زندگی خود را به شیوة معرفی موارد نیز تالش می
شده در کتاب تغییر دهند. 
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دهـد.  مـی واحدهاي معنایی مربوطـه و مثالهـاي مـرتبط نشـان    
دهد، هفت مقوله تنش اخالقی از مینشان1همانطور که جدول 

نین و کالم شرکت کنندگان استخراج شد: تنشهاي مربوط به قوا
مقررات، رابطه معلم و شاگرد، رابطه شـاگرد و شـاگرد، ارزیـابی،    

اي همکـار و محتـوا بـه ترتیـب بـا      رفتار همکار، صالحیت حرفه
فراوانیهاي مختلف توسط معلمان مطـرح گردیـد. الزم بـه ذکـر     

بنـدي در ادبیـات حاضـر موجـود نیسـت و      است که چنین مقوله
ت موجود در برخی مـوارد  کامال محقق ساخته است. البته مطالعا

به صورت کلی بـه تنشـهاي موجـود در رابطـه معلـم و شـاگرد       
و محتـواي  )، ارزیابی شـاگردان 13و12()، معلم و همکار20و10(

انــد کــه ایــن مــوارد بــه محقــق در ) اشــاره کــرده20تــدریس (
کمک کرده است.هامقولهبندي و نامگذاري طبقه

مربوط به هر یک هاي دبندي و در صرتبه، فراوانی2جدول 
.دهدمیاخالقی را نشانهاي ي تنشهامقولهاز 

در کـالم معلمـان بـا    ، دهـد نشان مـی 2همانطور که جدول 
مربوط به قانون ومقررات بـا بیشـترین فراوانـی    هاي تنش، سابقه

مربوط به رابطه معلـم وشـاگرد،   هاي تنش، بیان شدند. پس از آن
اي صالحیت حرفه، ايفتار حرفهر، ارزیابی، رابطه شاگرد و شاگرد

درکالم معلمان کم سـابقه  هامقولهبندي و محتوا قرار دارند. رتبه
مربـوط  هاي متفاوت است. براي این گروه، تنشنسبتاً ايبه گونه

شاگرد،رابطه معلم وشاگرد،ورابطه شاگردمقررات،به قوانین و
شترین فراوانـی  ترتیب با بیمحتوا بهاي وصالحیت حرفهارزیابی،

ـ بیان شدند. عالوه بنـدي ر تفـاوت بـین دو گـروه از نظـر رتبـه     ب
ي تـنش اخالقـی را   هـا دو گروه تعداد نابرابري از مقوله،هامقوله

اي در وردي از تنش مربـوط بـه رفتـار حرفـه    بیان کردند. هیچ م
کالم معلمان کم سابقه یافت نشد. 

وه در مـورد  مطالعه دقیقتـر جـدول تفاوتهـاي میـان دو گـر     
دهـد. در اینجـا   مـی ي تنش اخالقی را نشـان هامقولههریک از 

ي مطـرح شـده توسـط دو    هامقولهبیشترین تفاوت میان فراوانی 
= 10و df= 1وp>01/0گـردد. ( مـی اي برگروه به رفتـار حرفـه  

x2 مقوله ارزیابی نیز با فراوانی بیشتري توسط معلمان با سابقه .(
). در مـورد سـایر   x2= 4,7و df= 1وp>01/0بیان شده اسـت ( 

، اگر چه تفاوتهایی میان فراوانی آنها به چشـم میخـورد،   هامقوله
ي میان آنها یافت نشد.معنادارتفاوت 

ي تـنش اخالقـی   هـا مقولـه ي بنـد رتبـه همچنین ، 2جدول 
، بـه ترتیـب  ، معلمـان زن . دهـد معلمان زن و مرد را نشـان مـی  

رابطه شاگرد و ، قوانین و مقررات،ي رابطه معلم و شاگردهامقوله
را بـا  اي و محتـوا صالحیت حرفه، ايرفتار حرفه، ارزیابی، شاگرد

ي تـنش  هـا مقولـه ي بنـد رتبـه .انـد بیشترین فراوانی بیان کـرده 
کمابیش به زنان شباهت دارد. ، اخالقی مطرح شده توسط مردان

، گردرابطه شاگرد و شـا ، مربوط به قوانین و مقرراتهاي آنها تنش
اي صالحیت حرفـه ، ايرفتار حرفه، ارزیابی، رابطه معلم و شاگرد

همچنـین  ، 2و محتوا را با بیشترین فراوانی مطرح کردند. جدول 
اخالقـی  هاي تنشـ ي هـا مقولهنشان دهنده نتایج جالبی در مورد 

دهد که علیرغم وجود تفاوتهایی میـان  میاین نتایج نشان، است
، ذکـر شـده توسـط مـردان و زنـان     مختلـف ي هامقولهفراوانی 

هیچکدام از این تفاوتها از نظر آماري معنادار نیست.

بحث
معلمـان مصـاحبه شـده    ، دهـد نشـان مـی  1همانطور که جدول 

رابطـه معلـم و شـاگرد و    ، مربوط به قـوانین و مقـررات  هاي تنش
انـد. اگـر   رابطه شاگرد و شاگرد را با بیشترین فراوانی ارائه کـرده 

تـنش  أشویم کـه در هـر سـه، منشـ    میکنیم متوجهکمی دقت 
در برخـی مـوارد او قـوانین کـالس را نقـض     ، آمـوز اسـت  دانش

در برخی موارد دیگر با همکالسی خود مشکل دارد و در ، کندمی
این نتیجـه  . برخی دیگر در ارتباط خود با معلم دچار مشکل است

و افـرون  پـامال ، )22ملـو ( ، )3با نتایج بدست آمده در جانستون (
مطالعات ، ) همخوانی دارد24) و الینز و همکاران (7الینز(، )23(

حاصـله  هاي ذکر شده چه نظري چه تجربی همه به اهمیت تنش
همانطور کـه توسـط ملـو   . انداز رابطه معلم و شاگرد اشاره کرده

پـذیرفتن اینکـه معلمـان بـا     ، ) ذکر شده است33) و لورتی (22(
شـوند  مـی ن بـا شـاگردان مواجـه   زیادي در برخوردشـا هاي تنش

عجیب نیست چرا که بیشتر وقت معلم با شـاگرد و نـه همکـار،    
شود. میمدیر و والدین سپري

یی در تنشـها همچنین در تحقیق حاضر دریافتیم معلمان بـا  
امـا ایـن  . انـد ارتباط با صالحیت و رفتار همکاران برخورد نمـوده 

القـی ذکـر شـده را    اخهاي فقط در صد اندکی از کل تنشتنشها 
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و )5دست آمده در کلنـراد( هبا نتایج باي تشکیل داد. چنین نتیجه
) هماهنـگ نیســت چــرا کـه از دیــدگاه آنهــا   19هوسـو و تــري( 

شوند میاخالقی که معلمان با آنها روبروهاي تنشبیشترین تعداد
به عبارت دیگـر آنچـه   . رابطه آنها به یک همکار استمربوط به

ند این است که آیا به همکار خود وفادار بماننـد  کمیایجاد تنش
. یا اینکه از شاگرد جانبداري کنند

حاصـله  هاي عالوه بر موارد ذکر شده، معلمان حاضر به تنش
توسط جانستون این موضوع قبالً. از مسائل آموزشی اشاره کردند

) مطرح شـده بـود؛ در ایـن    11و10)، و جانستون و همکاران (3(
شرکت کننده در تحقیق آنها به نارضایتی شـان از  رابطه معلمان

شکل تستها و استفاده از مطالب بحث انگیز اشاره کردند. 
نشان دهنده تفاوتهاي موجود میان الگوي تنشهاي 2جدول 

بـا توجـه بـه اینکـه     اخالقی معلمان باسابقه و کم سابقه اسـت.. 
ا (یـا  سـابقه کـاري آنهـ   ، عامل اصلی متمایز کننده این دو گـروه 

ي مطرح شده هامقولهباشد، تفاوت موجود در تعدادمیکمبود آن)
تـوان ناشـی از سـابقه دانسـت. درحقیقـت     میتوسط دو گروه را

توان چنین استدالل کرد که سابقه کاري بیشتر موجب شـده  می
ي هـا مقولـه است که معلمان با سابقه به تعداد بیشتري از انـواع  

اخالقی برخورد کنند. هاي تنش
ي مطرح شده هامقولهبه طور خاص، تفاوت موجود در تعداد 

اي شـاید نشـانگر حساسـیت    توسط دو گروه در زمینه رفتار حرفه
از . همکارانشـان باشـد  اي بیشتر معلمان با سابقه به رفتار حرفـه 

توان چنین استدالل کرد که که به علـت تجربـه   میسوي دیگر
ي هـا مقولـه د بیشـتري از  کاري بیشتر، معلمان با سابقه بـا تعـدا  

همکارانشـان برخـورد   اي اخالقی مرتبط با رفتـار حرفـه  هاي تنش
توان چنین نتیجه گرفـت  میکرده اند. در مورد مقوله ارزیابی نیز

که شامل مواردي چـون  ، مربوط به ارزیابی شاگردانهاي تنشکه
از ، الت امتحـانی و تفاوتهـاي فـردي شـاگردان اسـت     ؤاایراد س

ي براي مدرسان با سابقه برخوردار است.. اهمیت بیشتر
مقـررات،  دست آمده در مورد سـه مقولـه قـوانین و   هنتیجه ب

رابطه معلم وشاگرد و رابطه شاگرد و شاگرد رامی توان بـه گونـه   
نگاهی دقیق به مثالهاي مطرح شده درایـن  اي دیگر تفسیر کرد.

ـ  ، ايدهد که هر سه به گونـه مینشانهامقوله ا غیـر  مسـتقیم ی
تـوانیم  مـی رفتار شاگرد در ارتباط هسـتند. در نتیجـه  مستقیم، با

سـابقه، بـه   چه کمچنین استنباط کنیم که معلمان، چه باسابقه و
اخالقی ناشی از رفتـار شـاگردان   هاي در معرض تنشیک میزان

چنـدانی را در ایـن زمینـه ایفـا     تأثیر کاريگیرند و سابقهمیقرار
ایـن اسـت کـه رفتـار     اي یل چنـین نتیجـه  یکی از دالکند.نمی

شاگردان، چه تخطی از قوانین کـالس، چـه رفتـار نادرسـت بـا      
همکالسی ومعلم باشد بیشتر ناشی از شخصیت شاگردان اسـت؛  
ــده در      ــرکت کنن ــان ش ــر، معلم ــق حاض ــه در تحقی از آنجائیک

که از بافـت اجتمـاعی مشـابهی    کنند میهایی تدریسآموزشگاه
وان چنین اسـتدالل کـرد کـه شـاگردان کـه از      تمیبرخوردارند،

فرهنگی، اجتمـاعی، اقتصـادي مشـابهی برخوردارنـد،    ي هازمینه
دهنـد. دلیـل   مـی رفتار مشابهی رادر محیط درس از خـود بـروز  

مشابه سـه مقولـه ذکـر شـده در کـالم      نسبتاً دیگري بر فراوانی
شد کـه معلمـان   معلمان با سابقه و کم سابقه ممکن است این با

مصاحبه شده، به نحو مشابهی، بیشترین مدت زندگی کاریشان را 
کـه در یـک دوره   انـد  مشغول تدریس دختران دانش آموزي بوده
سنی و یک سطح آموزشی قرار داشته اند.

، همچنـین، الگـوي تنشـهاي اخالقـی معلمـان بـا       2جدول 
ـ   جنسیتهاي متفاوت را به تصویر کشیده اسـت.  ه همـانطور کـه ب

ي هـا مقولهبر خالف دو گروه دیگر، نوع و فراوانی ، رسدمینظر
تنش اخالقی مطرح شده توسـط ایـن دو گـروه شـباهت بسـیار      

نـاچیز  تأثیر توان ناشی ازمیرااي زیادي به هم دارد. چنین یافته
براساس این . اخالقی معلمان دانستهاي جنسیت بر الگوي تنش

چـه  ، که معلمان زبان انگلیسیتوان چنین استنباط کردمینتایج
اخالقی در تدریس هاي ي خاصی از تنشهامقولهاز مرد و چه زن

چندانی بر نـوع و فراوانـی   تأثیر برند و جنسیت آنهامیخود رنج
. نداردتنشها این

اگـر چـه در دیـد اول    ، در ارتباط با مقوله قـانون و مقـررات  
شـتن سـابقه   ممکن است چنین تصور کرد که مردان به علـت دا 

نســبت بــه معمــوالً آمــوزان پســر کــهتــدریس دانــش آمــوزش
تعداد بیشتري ، کنندمیآموزان دختر کمتر قوانین را رعایتدانش

ي اخالقی مربوط به نقض قـوانین کـالس و مدرسـه را    تنشهااز 
دهـد کـه معلمـان مـرد     مـی ها نشاناما یافته، سابقه کرده باشند

مربـوط بـه قـوانین و مقـررات را     هاي مساوي از تنشنسبتاً تعداد
شاید بتوان این یافته را با توجه به بافـت تـدریس   . اندبیان کرده
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مشابه معلمان زن و مرد توجیه کرد؛ در این ساختار مشابه قوانین 
ـ ، خاصی در مورد غیبت شاگردان خیر آنهـا در کـالس و سـایر    أت

کنند، میموارد مشابه که در آنها شاگردان قوانین مدرسه را نقض
جنسیت بر تأثیر هرگونهچنین ساختاري احتماالً. وضع شده است

. مربوط به قوانین و مقررات را خنثی کرده استهاي تعداد تنش
از سوي دیگر به سه دلیل ما انتظار داشتیم کـه معلمـان زن   

شان یعنی رابطه بـا  ارتباطی حرفههاي جنبهبیش از مردان درگیر
ه شاگردانشان با یکدیگر باشند: معلمـان  همکار و یا رابط، شاگرد

بهتـر و آسـانتر قـادر بـه کنتـرل رفتارهـاي ناپسـند        معموالً مرد
در کالسـهاي معلمـان زن   معموالً شاگردانشان هستند؛ شاگردان

دهند چرا که تصـور رفتارهاي نامناسب بیشتري از خود نشان می
هـا  معلمان زن تحمل بیشـتري در مقابـل اینگونـه رفتار   کنند می

دارند و یا اینکه قادر به کنترل اینگونه رفتارها هسـتند؛ و اینکـه   
شاگردان دختر در کالسـهاي معلمـان مـرد رفتارهـاي نامناسـب      

خواهند هویت خـود را  میدهند، چرا کهکمتري از خود نشان می
مطابق انتظار ، ) اما نتایج34در رابطه با مردان به اثبات برسانند ( 

تایج مربوط به این بخش تحقیق را نیز با توجه شاید بتوان ن. نبود
بـه  هـاي مختلـف بیـان کـرد؛    به سیاستگذاري مشابه آموزشگاه

کند که چگونه میعبارت دیگر چنین سیاستهایی به شاگردان القا
با دیگر همکالسیها و یا با معلم خود رفتار کننـد و همچنـین بـه    

ورد کننـد.  معلمان آموزش میدهد که چطور با همکاران خود برخـ 
در نتیجه، شباهت بیشتري میـان الگوهـاي ارتبـاطی کالسـهاي     

شود.میي حاصله از آن ایجادتنشهامختلف و 
چنـدانی  تأثیر عالوه بر موارد ذکر شده دریافتیم که جنسیت

یعنی صالحیت ، هاي آموزشی تدریسحاصل از جنبههاي بر تنش
بتـوان  شـاید . نداشـته اسـت  ، آموزشی همکار و محتواي تدریس

بـه  . را نیز به بافت مشابه تدریس آنها نسـبت داد اي چنین نتیجه
عبارت دیگـر معلمـان شـرکت کننـده در ایـن تحقیـق همـه در        

آنهـا همـه   ؛کننـد مـی هایی با ساختار مشـابه تـدریس  آموزشگاه
و در انـد  ها گذراندههاي آمادگی تدریس را در این آموزشگاهدوره

ه توسط ناظر آموزشگاه بـه نحـو   پیوست، طول دوران تدریس خود
تـوان  مـی پـس . اندمشاهده و ارزشیابی قرار گرفتهمشابهی مورد

هاي تنش اخالقیبندي و درصد مقوله. فراوانی، رتبه2جدول 

کلزنمردبی سابقهبا سابقههامقولهردیف

34)27(%15)22(%19)32(%13)30(%21)28(%مقرراتقانون و1

26)21(%17)25(%9)17(%10)23(%16)20(%شاگردرابطه معلم و2

22)18(%10)14(%12)23(%11)26(%11)14(%شاگردرابطه شاگرد و3

17)14(%9)13(%8)15(%4)9(%13)17(%ارزیابی4

10)8%(8)12(%2)4(%100)13(%ايرفتارحرفه5

8)7(%6)9(%2)4(%3)7(%5)6(%ايصالحیت حرفه6

2)4(%4)6(%1)2(%2)4(%3)4(%محتوا7

78435367121کل
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یکسـانی بـراي اطمینـان از    نسـبتاً  چنین ادعا کـرد کـه فرآینـد   
هـاي مختلـف وجـود    صالحیت تدریس این معلمان در آموزشگاه

دارد و این فرآیند در مورد معلمان مختلف بدون در نظـر گـرفتن   
چنـین توضـیحی را  . شودمیا به طور یکسان اعمالجنسیت آنه

دست آمده در مورد محتوا نیز ارائـه  هتوان در ارتباط با نتیجه بمی
کرد؛ یعنی کتابهاي درسی و نیز مطالـب کمکـی اسـتفاده شـده     

شـود و  میها کنترلتوسط معلمان همه توسط ناظران آموزشگاه
این معلمان مـا  هاي مختلف یکسان است. عالوه بر در آموزشگاه

نسـبتاً  دهند کـه داراي شخصـیتهاي  میآموزانی را آموزشدانش
مشابهی هستند که ناشـی از پـیش زمینـه خـانوادگی اجتمـاعی      

تـوان چنـین اسـتدالل    مـی طورکلی،اقتصادي مشابه آنهاست. به
ي تنشـها ثیر جنسیت بر الگـوي  أکرد که اینگونه ساختار مشابه ت
خنثی کرده است.اخالقی کالس را تا حد زیادي

گیـري را  توان نتیجـه میکنونادست آمده هبراساس نتایج ب
مطرح کرد. 

گیري  نتیجه

تحقیق حاضر تالش کرد با دیـدگاهی جدیـد هرگونـه تغییـر در     
اخالقی که معلمان مرد و زن، با سـابقه و  هاي فراوانی و نوع تنش

این راسـتا  در. ند را مورد بررسی قرار دهداکم سابقه با آن مواجه
هاي این مطالعه به وجود تفاوتهاي کمی و کیفی در الگـوي تنشـ  

. نمایدمیند اشارهااخالقی که معلمان زبان انگلیسی با آن مواجه
عنـوان دلیلـی بـر فراوانـی     توان بهمیاساس این تحقیق رابراین

اخالقــی در تــدریس و اینکــه ســابقه معلمــان هاي بــاالي تنشــ
ایجـاد کننـد  میاخالقی که مشاهدههاي نشتغییراتی را در نوع ت

. نماید دانستمی
دست آمده نشان دهنده اهمیت آگاه کردن معلمان از هنتایج ب

هاي اخالقی تدریس اسـت. در ایـن راسـتا الزم اسـت کـه      جنبه
ها آموزشی معلمان اهمیـت بـاالي توجـه بـه اخالقیـت و      برنامه

گاهی را در معلمـان  شکار سازند و این آآتدریس را براي معلمان 
و معضالت اخالقی اسـت  تنشها ایجاد نمایند که تدریس مملو از

هاي تدریس که ). بنابراین الزم است که معلمان را با آن جنبه8(
اخالقی است آشنا سازند؛ به عبارت دیگر به هاي ایجاد کننده تنش

آنها این آگاهی را بدهند که در چه مواردي قضاوت اخالقی الزم 
، هاي آموزشی معلمـان الزم است برنامه، براین مواردعالوهاست. 
اخالقـی آشـنا   هاي آموز معلمان را با محتملترین انواع تنشـ دانش

هاي عنوان مثال دانسـتن اینکـه بیشـترین تعـداد تنشـ     سازند. به
دهد به معلمـان کمـک  رخ میاخالقی در رابطه آنها با شاگردان

و یا حل تنشها جتناب از اینکند که به دنبال راههایی براي امی
مـؤثر  هايگیریچنین آگاهی منجر به تصمیمآنها در آینده باشند.
).3شود (میاخالقی در مدرسههاي معلم در جریان تنش

این حقیقت که این مطالعه یکی از اولین مطالعات در روشن 
اخالقی معلمان زبان انگلیسی اسـت  هاي ي تنشهامقولهساختن 

. ه تحقیقات بیشـتري در ایـن زمینـه الزم اسـت    دهد کمینشان
شاید روشهاي جدیـدتري از تحقیـق بتوانـد اطالعـات بیشـتر و      

در کنند میاخالقی که معلمان سابقههاي تري از انواع تنشواقعی
هـا از تعـداد   آوري دادهاختیار محققان قرار دهد. شـاید نیـز جمـع   

کمک کند بیشتري از معلمان در طول یک دوره زمانی به محقق
اخالقی که معلمان بـا  هاي بندي و تفسیر بهتري از تنشکه مقوله
گونه تغییـري کـه ممکـن اسـت ناشـی از      ند و نیز هراآن مواجه

فردي و محیطی باشد ارائه کند .هاي تغییر

نامهواژه
1. Non-probability sampling:

غیر تصادفیگیري نمونه
2. Stimulated recall technique:

بازنگري فعالیتهاي کالسیوش ر
3. Focus group interview: متمرکزمصاحبه گروهی
4. Inductive analysis procedure:

تجزیه و تحلیل قیاسیروش 
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