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   سرآغاز

هـاي اخالقـي تـدريس مـورد توجـه       در سه دهه گذشـته، جنبـه  
ابعاد اخالقي تـدريس در هنگـام   ). 1(روزافزوني قرارگرفته است 

با وجود تاكيـد بـر   ). 2(شود  مي اخالقي ملموس ترهاي بروز تنش
اخالقي نهفته در تدريس زبـان دوم در  هاي اهميت توجه به تنش

د كه اين موارد به ندرت موضوع رس مي به نظر، مطالعات مختلف

؛ براين اساس ما هنوز درك جـامعي از  ) 3(اند  تحقيق قرار گرفته
عالوه بـر  . نيافته ايم اند مواجهاخالقي كه معلمان با آنها هاي تنش
مربـوط بـه سـابقه و    هـاي   پژوهشهاي انجام شده در حـوزه ، اين

تعـداد   نيز اثرات اينگونه متغيرهـا را بـر انـواع و    جنسيت معلمان
. انـد  نسـنجيده ، اخالقي كه معلمان با آنها روبرو هسـتند هاي تنش
ي مختلـف  ها مقولهمنظور، مطالعه حاضر با هدف تشخيص  بدين

، زن  اخالقي كه معلمان با سابقه و كم سـابقه هاي و فراواني تنش

  : قي در كالسهاي آموزش زبان انگليسياخالهايتنش

  ثير جنسيت و سابقه تدريس معلمان أت
  رضا كيانيغالم ، دكتر رضا غفارثمر، دكتر*دكتر رامين اكبري، ليال تاجيك

  ، تهرانآموزش زبان انگليسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس گروه. 1

  
  چكيده

ند، كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه      ا اخالقي كه معلمان با آن مواجههاي اخالقي تدريس زبان دوم، تنشهاي  با وجود توجه روزافزون به جنبه :زمينه
 مرد و زن سابقه و كم سابقه،بدين منظور، هدف از مطالعه حاضر بررسي و مقايسه نوع و تعداد تنشهاي اخالقي كه معلمان زبان انگليسي با . است 

  .برند است مي  از آن رنج
  

هـا از طريـق    داده. ، چهل معلم انتخاب شدندغير تصادفيگيري  با استفاده از روش نمونه. شي استپيماي -مطالعه حاضر از نوع توصيفي :ركا روش
  .بازنگري فعاليتهاي كالسي و مصاحبه گروهي جمع آوري شدند و با استفاده از روش تحليل محتوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  

از سوي ديگر . وجود دارد سابقه و كم سابقهاخالقي معلمين با هاي و تحليل داده ها نشان دادكه تفاوت معناداري ميان فراواني تنشتجزيه  :ها يافته
 7در ارتباط بـا نـوع مشـكالت اخالقـي،     . مطرح شده توسط معلمان زن و مرد ايجاد كرده استهاي متغير جنسيت ، تفاوت ناچيزي در فراواني تنش

  .كالس با فراواني بيشتري توسط كل معلمان مطرح شد» قوانين و مقررات « مربوط به هاي در اين ميان تنش. ج شدمقوله استخرا
  

بـرخالف  . اخالقي كه معلمان مختلف با آنها روبرو هستند تاثيرگذار استهاي تاحدي بر الگوي تنش سابقه تدريسدريافتيم كه متغير  :گيري نتيجه
 .اخالقي ايجاد نمي كندهاي معنيداري ميان مقوله هاي مختلف تنشآن ، جنسيت هيچگونه تفاوت 

  

  سابقه تدريسمعلمان زبان انگليسي، جنسيت ،  هاي اخالقي ،يات ، تنشاخالق: ها كليد واژه
  

____________________________________________________________________________________  
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انـد انجـام شـده     و مرد، در دوران تدريس خود با آن مواجه بـوده 
 هاي اخالقـي مـورد بحـث قـرار    نـي تنشـ  ابتدا نوع و فراوا .است
متغيرهاي جنسـيت و سـابقه تـدريس بـر     تأثير  گيرد و سپس مي

الهاي تحقيـق بـه   ؤسـ . شـود  مـي  اخالقـي ارائـه  هاي الگوي تنش
  : اينگونه است

اخالقـي  هاي يي از تنشـ ها مقولهمعلمان زبان انگليسي با چه  -1
  ند؟ا مواجه

هاي تنشـ ي هـا  لـه مقوآيا تفاوت معنـاداري ميـان فراوانـي و     -2
اخالقي كه معلمان زبان انگليسي با سـابقه و كـم سـابقه بـا آن     

  ند وجود دارد؟ ا مواجه
هاي ي تنشـ هـا  مقولـه ت معنـاداري ميـان فراوانـي و    آيا تفاو -3

  ند وجود دارد؟ ا اخالقي كه معلمان مرد و زن با آن مواجه
ادبيات تحقيـق كـه   ، االتؤالزم است قبل از پاسخ به اين س  
هاي آميختـه بـا تـنش     ل تعريفهايي از تنش اخالقي و جنبهشام

   .اخالقي هستند را بررسي كنيم
  

  هاي اخالقيتعريف تنش
 برخـي : هايي متفاوت تعريف شده است اخالقي به شيوههاي تنش

افتند كه معلـم   مي معتقدند كه اين معضالت اخالقي زماني اتفاق
تايج خوب و بدي ناچار است از بين دو يا چند عمل كه هر كدام ن

ي تنشـها  برخي ديگـر . )3(را به دنبال دارد يكي را انتخاب نمايد
اي عميـق در   دانند كه ريشه مي اي اخالقي را تصميمهاي پيچيده

اخالقي همچنين بـه  هاي تنش. )4(اي معلمان دارند  زندگي حرفه
، انتخابهاي دشوار ميـان دو  )5(عنوان تناقضات پنهان در مدرسه 

رسـند   مـي  هر كدام به يك اندازه موجه به نظر كه يا چند گزينه
 اند مواجهاي واقعي كه معلمان با آن  و نوعي خاص از دغدغه) 6(
بـه عنـوان    كمپبل معضـالت اخالقـي را  . اند نيز تعريف شده) 7(

دانـد كـه رفتـار     مـي  از ادبيات مربـوط بـه اخـالق   اي  بخش تيره
هاي هم رفته، تنش روي. )8(اندازند  مي اخالقي معلمان را به خظر

و به ) 4(شود  مي اخالقي باعث ايجاد كشمكش دروني در معلمان
و پيچيده بـودن  ) 3( دليل برخي ويژگيها چون غير منتظره بودن 

  .به راحتي از مسائل روزمره معلمان قابل تشخيص هستند) 9(
  

  هاي آميخته با تنش اخالقي جنبه

 ي در كــداماخالقــهاي بحثهــاي متفــاوتي در مــورد اينكــه تنشــ
، بسـياري از مطالعـات  . تدريس نهفته است، وجود داردهاي  جنبه

 معضالت اخالقـي را در روابـط موجـود در امـر تـدريس نهفتـه      
طبـق ايـن مطالعـات، روابـط ميـان معلمـان و       ). 8و5(داننـد   مي

معلمان و والدين و ميـان همكـاران   ، مديران و معلمان، شاگردان
كـه درگيريهـاي اخالقـي را    در امر تدريس مانند سوختي اسـت  

برخي مطالعـات ديگـر، بـه تنشـهاي     . كند مي چون آتشي روشن
در . )11و10( كننـد   مـي  اخالقي موجود در مسائل آموزشي اشاره

اينجا آنچه مهم است اين است كـه معضـالت اخالقـي چـه در     
روابط نهفتـه باشـند و چـه در مسـائل آموزشـي، همـه درذهـن        

شـرايط خـاص تصـميمات درسـتي     معلمان، كه عالقه مندند در 
  ).8(دهد مي اتخاذ نمايند، رخ

در تحقيقات متوالي خود بـه  ) 19-12(تعدادي از نويسندگان   
. اخالقي ناشي از روابط موجود در تدريس پرداخته اندهاي درگيري

نويسندگان در مورد معضالت اخالقي ناشـي از  ، در اين مطالعات
 .اند آموزان مطالعه نموده شوالدين و دان، روابط معلم با همكاران

ناشي از روابط معلمان با همكاران زمـاني  هاي از ديدگاه آنها تنش
همكار رفتاري نامناسب نسبت به يكي از دانش  افتد كه مي اتفاق

آموزان از خود نشان داده است؛ آنچه سبب بروز چـالش اخالقـي   
است كه آيا در مقابل همكـار موضـعگيري    شود اين مي در معلم

ايد و از دانش آموز حمايت كند و يا اينكه به همكارش وفـادار  نم
همچنين به معضالت اخالقي ناشي از روابط ، اين مطالعات. بماند

كنند؛ در اينجا آنچه از ديدگاه آنها سبب  مي معلم با والدين اشاره
شود اين است كه آيا بـراي جلـوگيري از    مي ايجاد تنش در معلم

ملكـرد ضـعيف شـاگرد را از والـدينش     تنبيه شاگرد در منـزل، ع 
بر  عالوه. پنهان نمايد و يا اينكه حقيقت را به والدين مطرح سازد

روابط ميان همكاران و رابطه معلم و والدين، ايـن مطالعـات بـه    
پردازنـد، در   مـي  اخالقي ناشي از رفتار معلم در كـالس هاي تنش

كه مبـادا  كند اين است  مي آنچه در معلم ايجاد چالش، اين موارد
منفـي بـر روي   تـأثير   رفتارها و نحوه برخورد او با زبـان آمـوزان  

اينگونه معلمـان همـواره   ، به اين دليل. دانش آموزان داشته باشد
در تنش هستند كه رفتاري منصفانه و صادقانه با شاگردان داشته 

  . باشند
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بسياري از ديگر صاحبنظران بـه درگيريهـاي اخالقـي ناشـي از     
اند؛ توجـه آنهـا، امـا، هـم از      در تدريس اشاره كرده روابط موجود

به مشكالت ناشي از رابطـه معلـم و   ، لحاظ نظري و هم تجربي
ناشي از روابط هاي به تنش) 23-20و10(برخي . شاگرد بوده است

معلـم و شــاگرد بــه عنــوان متــداولترين نــوع تــنش اخالقــي در  
ا نيزمطالعات پيش از اينه. اند كالسهاي زبان انگليسي اشاره كرده

درگيريهاي اخالقي ناشي از رابطه معلم و شاگرد ) 24و7(ديگري 
  . را در قلب مشكالت كالسي معرفي كرده بودند

كه بخش عظيمي از ادبيات نظري و تجربي در زمينه  درحالي  
اخالقي بر رابطه معلم و شاگرد تاكيد كرده است، تعـداد  هاي تنش

ـ ) 11و10و3(محدودي از مطالعات نيـز   ه درگيريهـاي اخالقـي   ب
از . آموزشـي مـورد اسـتفاده اشـاره كـرده انـد      هاي  ناشي از شيوه

در برخـي مـورد در نحـوه ايجـاد     تنشـها   ديدگاه آنها، اين گونـه 
فراينـد و محصـول نگـارش، و    ، هماهنگي ميـان محتـوا و فـرم   

عالوه بر موارد ذكـر  . شود مي سكوت و مشاركت فراگيران يافت
اخالقـي در نحـوه ارزيـابي منصـفانه     هاي گاهي نيـز تنشـ  ، شده

شـود   مي شاگردان نهفته است ؛ آنچه در اينجا موجب ايجاد تنش
اين است كه در بسياري موارد نحوه عملكرد فراگيـر در امتحـان   
نشانگر ميزان معلومات او در زبـان نيسـت اينجاسـت كـه معلـم      
نميداند آيا به ميزان تالش شاگردان در كالس نمره دهد يـا بـه   

  .ان سواد آنها به طور كلي ويا عملكرد آنها در امتحان ميز
اين بخش به مرور خالصه اي از تحقيقات موجود در زمينـه    
قسـمت بعـد روش تحقيـق مطالعـه     . اخالقي پرداخـت هاي تنش

  .كند مي حاضر را بيان
  

  روش پژوهش

   .تاين مطالعه از نوع توصيفي پيمايشي و اكتشافي اس
  

  جامعه مورد بررسي
اخالقــي هاي ي تنشــهــا مقولــهن پــژوهش جهــت تعيــين در ايــ

كالسهاي زبـان انگليسـي و نيـز بررسـي تاثيرسـابقه تـدريس و       
با اسـتفاده از  ، اخالقيهاي جنسيت معلمان بر نوع و فراواني تنش

معلم واجـد شـرايط را    40) 25( 1روش نمونه گيري غير تصادفي

اه در آموزشـگ  4آنان معلمـان زبـان انگليسـي در    . انتخاب شدند
تهران و داراي مدرك كارشناسي در رشته زبان انگليسي بودند و 

آنهـا همچنـين بـر اسـاس     . اند نيمي از آنها زن و نيمي مرد بوده
نيمـي از معلمـان كـه    : سابقه تدريس به دو دسته تقسـيم شـدند  

سال بود كم سابقه ناميـده شـدند و    3تا  1سابقه تدريسشان بين 
ل سابقه تدريس داشـتند بـا سـابقه    سا 8تا  4نيمي ديگر كه بين 

معلمــان باســابقه و كــم ســابقه  مــالك انتخــاب. ناميــده شــدند
  ).27و26(بندي مشابه در ادبيات موجود است  طبقه

  
  گيري  ابزارهاي اندازه

و مصــاحبه گروهــي  2از دو روش بــازنگري فعاليتهــاي كالســي
 در بازنگري. براي جمع آوري داده ها استفاده شده است 3متمركز

ــي  ــاي كالس ــان   ، فعاليته ــالس درس معلم ــه از ك ــك جلس ي
سپس در مصاحبه انفرادي محقق بـا معلـم،   ، شود مي فيلمبرداري

معلـم در مـورد آنچـه    ، شـود و همزمـان   مـي  فيلم كالس پخش
در حقيقـت از  . كنـد  مـي  كرده صحبت مي سركالس به آنها فكر

زمـان بـراي    آنجا كه امكان تدريس و بيان افكـار بـه طـور هـم    
با استفاده از روش بازنگري، شـرايطي بـراي   ، لمان وجود نداردمع

افكـار  ، شود كه از طريق تماشاي فيلم كالس خود مي آنها فراهم
، چنين روشي. خود را در هنگام تدريس به ياد آورند و بازگو كنند

بـه  ، اگر چه قادر به استخراج كليـه تفكـرات يـك معلـم نيسـت     
ـ  هـا  مقولهمحقق دريافتن   م و فراوانـي آنهـا يـاري   ي ذهنـي معل

  ).30-28(رساند  مي
، معلـم اجـرا شـد    12عالوه بر روش بازنگري كـه در مـورد     

معلم ديگـر   28محقق از روش مصاحبه گروهي متمركز با تعداد 
، معلمان در چهار گروه مردان با سابقه، در اين روش. استفاده كرد

صـاحبه  زنان باسابقه و زنان كم سابقه مـورد م ، مردان كم سابقه
كننـدگان خواسـته شـد     از شركت، در جلسه مصاحبه. قرار گرفتند

اخالقي كـه در دوران تـدريس خـود بـا آن     هاي كه يكي از تنش
مصاحبه هـا حـدود يـك    . را با جزئيات بازگو كننداند  مواجه شده

كليـه  ، در مرحله بعد. ساعت براي گروههاي مختلف طول كشيد
تحليـل  . وا قرار گرفـت هاي ضبط شده مورد تحليل محت مصاحبه

اخالقي هاي ي مربوط به تنشها مؤلفهمحتوا به محققان در يافتن 
  . ياري رساند
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  تجزيه و تحليل داده ها 
ها به دو صورت كيفي و كمي انجام شد؛ در  تجزيه و تحليل داده

 4بــا اســتفاده از شــيوه تجزيــه و تحليــل قياســي، مرحلــه كيفــي
، به اين منظـور . قرار گرفتندداده ها مورد تحليل محتوا ) 32و31(

دسـت آمـده    ههاي ب داده، ها سازي متن كليه مصاحبه پس از پياده
كه هر كدام مربوط به موضوع خاصي بودنـد،   به واحدهاي مجزا

سپس واحدهاي مجزايي كه محتواي مشترك . بندي شدند تقسيم
نـام   كه واحدهاي معنايي فشردهاي  هاي جداگانه در گروه، داشتند
واحدهاي معنـايي فشـرده بـا    ، در مرحله بعد. قرار گرفتند، داشتند

اخالقـي قـرار   هاي ي تنشـ هـا  مقولـه موضوعات مشترك نيـز در  
 اخالقـي نامگـذاري  هاي ي تنشها مقوله، در مرحله پاياني. گرفتند
الزم به ذكر است از آنجايي كه مقوله از مثالهاي زير كـه  . شدند

بـراي روشـن   ، ددهـ  نشـان مـي   بخشي از پاسـخهاي معلمـان را  
 هـا  مقولـه مقولـه بنـدي و نامگـذاري    ، بندي ساختن نحوه تقسيم

  . شود مي استفاده
در يكي از كالسها، دانش آمـوزي بـا هـوش داشـتم      : 1مثال  
رسـيد   مـي  كه خيلي عالقمند به فعاليتهاي كالسي به نظر) الف(
اين . )ج(شد  مي براي پاسخ به هر سوالي داوطلبمعموالً  او. )ب(

در بحـث  ). د(در بعضي موارد باعـث دردسـر بـود    ، مندي اوعالق
انتظار ، داديم يا در هر فعاليتي كه انجام مي، كارهاي گروهي، آزاد

  ). ه(داشت كه اكثر وقت به او اختصاص داده شود 
واحـد مجـزا    5مثال بـاال بـه   ، شود مي همانطور كه مشاهده  

ايـن   .تقسيم شده است كه هر كدام موضوع خـاص خـود را دارد  
واحدها مجددا مورد بررسي قـرار گرفتنـد تـا براسـاس محتـواي      

در . مشترك به واحدهاي معنـايي فشـرده تقسـيم بنـدي شـوند     
مرحله آخر نيز بر اساس موضوعات مشترك موجود در واحدهاي 

بنـدي   اخالقي تقسـيم هاي ي تنشها مقولهآنها به ، معنايي فشرده
ر واحد معنايي فشرده كه در مثال باال كليه واحدها مجزا د. شدند

قـرار  ، نامگـذاري شـد  » نحوه برخورد با دانش آموزان بـاهوش «
در مرحله بعـد  ، اين واحد معنايي و ديگر واحدهاي مشابه. گرفتند

  . قرار گرفتند» رابطه معلم و شاگرد«در مقوله 
شـاگرد خيلـي   ، يادم هسـت كـه در يكـي از كالسـها     : 2مثال 

افتـاد   مـي  از همه بچه ها عقـب كه هميشه ) الف(ضعيفي داشتم 
و انتظـار  )ج(از بقيه بچه ها عقب بـود  ، وقتي ديكته داشتيم). ب(

ولـي مـن   ) د(داشت من مطالب را چنـد بـاربرايش تكـرار كـنم     
عالوه براين . )ه(فرصت كافي نداشتم كه مطابق ميل او رفتاركنم

خواسـتم بـه او توجـه كـنم و مطالـب را بـرايش        مـي  وقتي كـه 
كردند شيطنت كننـد و تقلـب    مي ه هاي ديگر سعيتكراركنم بچ

  ). و(كنند 
واحـد   كـه در  دهـد  مي واحدهاي مجزايي را نشان، مثال باال  

اين واحـد  . قرارگرفت »نحوه برخورد با شاگردان ضعيف«معنايي 
به دليل شباهت محتوايي به واحد معنـايي  ، درمرحله بعد معنايي،

رابطـه معلـم و   « لـه درمقو »نحوه برخورد با شـاگردان بـاهوش  «
بنـدي   ها به اين ترتيب مـورد مقولـه   كل داده. قرارگرفت »شاگرد

  . قرارگرفت
 بنـدي،  يعنـي تقسـيم  (براي اطمينان از پايايي تحليل محتوا   
يكـي از   –از شـخص ديگـري   ) ها مقولهبندي و نامگذاري  مقوله

خواسته  –دوستان كه باروش تحليل محتوا آشنايي كافي داشت 
نتيجـه   .از داده ها را مورد ارزيابي مجـدد قراردهـد   %20شد كه 

توافق ميان نظـر محقـق و   % 98تحليل محتواي او نشان دادكه 
درطول مراحل مختلف ، عالوه براين. ارزياب بيروني وجود داشت

 از ارزياب بيروني نظر خواهي انجام، به طور منظم، انجام تحقيق
  . گرفت مي

مقوله تنش اخالقـي   7يافتن ها منجربه  تجزيه و تحليل داده  
فراوانـي هركـدام از ايـن     درمرحله بعد يعني تحقيق كمـي، . شد

يعني معلمان  –مورد محاسبه قرارگرفت و درچهار گروه  ها مقوله
بـراي  . مورد مقايسه قرارگرفـت  –كم سابقه، زن و مرد ، با سابقه

هـاي   اطمينان از اينكه آيا تفاوت معني داري بين فراوانـي گـروه  
آزمـون ناپارامتريـك خـي دو مـورد     ، لف وجود دارد يـا خيـر  مخت

  . استفاده قرارگرفت
  

  ها  يافته

ي هـا  مقولـه  1در جدول . شود مي نتايج حاصله در دو جدول ارائه
ها استخراج شده بـه همـراه فراوانـي     اخالقي كه از دادههاي تنش

ي هـا  مقولـه فراوانـي هريـك از    2شود و جدول  مي هركدام ارائه
   .كشد مي هاي مختلف را به تصوير شده در گروه استخراج
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 5 ، ي تنش اخالقي را به همراه فراوانـي كلـي آن  ها مقوله، 1جدول

  هاي تنشهاي اخالقي استخراج شدهمقوله.1جدول

  مثال واحدهاي معنايي مربوطه فراواني  مقوله

يي تنشـها ن معلم با واحدهاي معنايي كه درآ  %27  قوانين و مقررات
درارتباط با غيبت شاگردان، تاخير آنها، انجام 
ندادن تكاليف، تقلب يا موارد مشابه كه درآن 
شاگردان از قوانين كالس و آموزشگاه تخطي 

 .كنند، برخورد مي نمايد مي

  

 .كـرد  شاگرد دختري داشـتم كـه دراكثـر كالسـها شـركت نمـي      
  .ايش را توضيح دادمن آمد و داليل غيبته درانتهاي ترم نزد

بــوده در كالســهاي  گفـت كــه مـادرش ســرطان دارد و او ناچـار   
آموزشـگاه نيـز   . كمكهاي اوليه شركت كند تـا بـه اوكمـك كنـد    

گيــري در مــورد اورا بــه مــن  صــحبت اورا تائيــد كــرد و تصــميم
  .واگذاركرد

واحدهاي معنـايي كـه درآن تـنش اخالقـي       %21  رابطه معلم و شاگرد
ــاهوش،ناشــي از رفتارشــ  اگردان ضــعيف و ب

  .باشند  خجالتي ،كم سن و سال و اقليت مي

بار  يك. شاگردي داشتم كه بسيار درخواندن و نوشتن ضعيف بود
بايسـت جمـالت بـه هـم      داديم كه درآن مي تمريني را انجام مي
توانسـت سـريع مرتـب كنـد      چون او نمـي . ريخته را مرتب كنند

 .پذيرفت  مينهيچكس اورا در گروهش 

  
رابطه شاگرد و  

  شاگرد
واحدهاي معنايي كه در آن شاگردان با   18%

مشكل دارند و يكديگر را مسخره يكديگر 
   .كنند مي

ها خواستم كه در مورد ظاهر همديگر  در يك جلسه از بچه
، يكي از شاگردان با لحن در همين اثنا. صحبت كنند

» او خيلي چاق است«آميزي خطاب به ديگري گفت تمسخر
   .د چاق بسيار ناراحت شد و زد زير گريهشاگر

ي مربوط به نمره پايين شاگرداني كه تنشها  %14  ارزيابي
بندي  مشكالت خانوادگي داشتند، رتبه

شاگرداني كه نمرة پاياني يكساني داشتند اما 
در ابتداي ترم سطوح توانايي مختلفي 

  ...داشتند و

داني يادم هست كه در كالسهاي سطوح پايين هميشه شاگر
كردند و براي درس و  داشتم كه سر كالس خيلي تالش مي

تند اما در امتحان نمرة خوبي گذاش تكاليف وقت زيادي مي
  .گرفتند نمي

واحدهاي معنايي كه در آن  معلمان در مورد   %8  رفتار  همكار
رفتار نادرست همكاران خود مانند بدجلوه 
دادن همكار ديگر، و فاش كردن نمرات 

آموزان صحبت  ر مقابل ديگر دانششاگردان د
  .كنند مي

خيلي غمگين بود و  يكي از بهترين شاگردانم در ترم گذشته
هاي گفت كه آن همكار در جلوي همكالسيها در مورد ايراد مي

كه معلم جديدش گفت  همچنين مي. كند كار او صحبت مي
. كند يهاي مثبت كارهاي او صحبت نم هرگز در مورد جنبه

  .تارها شاگرد را كآل از كالس او زده كرده بودگونه رف اين

  
اي  صالحيت حرفه

  همكار

  
7%  

  

واحدهاي معنايي كه در آن يك همكار خـود  
كند و  را با روشهاي نوين تدريس به روز نمي

اي الزم را دارا  صـالحيت حرفـه  در هر حـال  
  .نيست 

كند، هنوز از همان  يكي از همكاران كه در مدرسه تدريس مي
در تدريس متون . كند ي گرامر و ترجمه استفاده ميروش سنت

كند و از  خواندن، او كلمه به كلمه متن را به فارسي ترجمه مي
. خواهد كه براي جلسه بعد ترجمه را حفظ كنند شاگردان مي

شاگردان . گيرد كسي كه بهتر ترجمه كند نمرة  بهتري مي
  .گويند كالس او خيلي خسته كننده است مي

واحدهاي معنايي كه در آن معلمان در مورد   %4  محتوا
ي ناشي از تفاوتهاي فرهنگي ميان تنشها

زبان اول و دوم ، تفاوتها ي سبك زندگي و 
  .تفاوتهاي جنسيتي صحبت كردند

كتابهاي انگليسي به ندرت سبكهاي زندگي مختلف را نشان 
تر هستند همان كتابها را  افرادي كه از طبقات پايين. دهند مي

اين . كنند كنند كه افراد طبقات باالتر مطالعه مي ه ميمطالع
باعث شده در بسياري موارد واكنشهاي منفي نسبت به چنين 

در برخي . تبعيضي از جانب نويسنده در شاگردان ايجاد شود
كنند سبك زندگي خود را به شيوة معرفي  موارد نيز تالش مي

  . شده در كتاب تغيير دهند
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. دهـد  مـي  واحدهاي معنايي مربوطـه و مثالهـاي مـرتبط نشـان    
دهد، هفت مقوله تنش اخالقي از  مي نشان 1همانطور كه جدول 

نين و تنشهاي مربوط به قوا: كالم شركت كنندگان استخراج شد
مقررات، رابطه معلم و شاگرد، رابطه شـاگرد و شـاگرد، ارزيـابي،    

اي همكـار و محتـوا بـه ترتيـب بـا       رفتار همكار، صالحيت حرفه
الزم بـه ذكـر   . فراوانيهاي مختلف توسط معلمان مطـرح گرديـد  

بنـدي در ادبيـات حاضـر موجـود نيسـت و       است كه چنين مقوله
ت موجود در برخي مـوارد  البته مطالعا. كامال محقق ساخته است

به صورت كلي بـه تنشـهاي موجـود در رابطـه معلـم و شـاگرد       
و محتـواي   ، ارزيابي شـاگردان )13و12( ، معلم و همكار)20و10(

انــد كــه ايــن مــوارد بــه محقــق در  اشــاره كــرده) 20(تــدريس 
   .كمك كرده است ها مقولهبندي و نامگذاري  طبقه
مربوط به هر يك هاي دبندي و در ص رتبه، فراواني 2جدول   

  .دهد مي اخالقي را نشانهاي ي تنشها مقولهاز 
در كـالم معلمـان بـا    ، دهـد  نشان مي 2همانطور كه جدول   
مربوط به قانون ومقـررات بـا بيشـترين فراوانـي     هاي تنش، سابقه

مربوط به رابطه معلـم وشـاگرد،   هاي تنش، پس از آن. بيان شدند
اي  صالحيت حرفه، اي فتار حرفهر، ارزيابي، رابطه شاگرد و شاگرد

دركالم معلمان كم سـابقه   ها مقولهبندي  رتبه. و محتوا قرار دارند
مربـوط  هاي براي اين گروه، تنش. متفاوت استنسبتاً  اي به گونه

 شاگرد، رابطه معلم و شاگرد، و رابطه شاگرد مقررات، به قوانين و
شترين فراوانـي  ترتيب با بي محتوا به اي و صالحيت حرفه ارزيابي،

ـ  عالوه. بيان شدند   بنـدي  ر تفـاوت بـين دو گـروه از نظـر رتبـه     ب
ي تـنش اخالقـي را   هـا  دو گروه تعداد نابرابري از مقوله ،ها مقوله

اي در  وردي از تنش مربـوط بـه رفتـار حرفـه    هيچ م. بيان كردند
  . كالم معلمان كم سابقه يافت نشد

وه در مـورد  مطالعه دقيقتـر جـدول تفاوتهـاي ميـان دو گـر       
در اينجـا  . دهـد  مـي  ي تنش اخالقي را نشـان ها مقولههريك از 

ي مطـرح شـده توسـط دو    ها مقولهبيشترين تفاوت ميان فراواني 
= 10و  df= 1و p>01/0. (گـردد  مـي اي بر گروه به رفتـار حرفـه  

x2 .(  مقوله ارزيابي نيز با فراواني بيشتري توسط معلمان با سـابقه
در مـورد سـاير   ). x2= 4.7و  df= 1و p>01/0(بيان شده اسـت  

، اگر چه تفاوتهايي ميان فراواني آنها به چشـم ميخـورد،   ها مقوله
  .ي ميان آنها يافت نشدمعنادارتفاوت 

ي تـنش اخالقـي   هـا  مقولـه ي بنـد  رتبـه همچنين ، 2جدول   
، بـه ترتيـب  ، معلمـان زن . دهـد  معلمان زن و مرد را نشـان مـي  

رابطه شاگرد و ، قوانين و مقررات ،ي رابطه معلم و شاگردها مقوله
را بـا   اي و محتـوا  صالحيت حرفه، اي رفتار حرفه، ارزيابي، شاگرد

ي تـنش  هـا  مقولـه ي بنـد  رتبـه  .انـد  بيشترين فراواني بيان كـرده 
. كمابيش به زنان شباهت دارد، اخالقي مطرح شده توسط مردان

، گردرابطه شاگرد و شـا ، مربوط به قوانين و مقرراتهاي آنها تنش
اي  صالحيت حرفـه ، اي رفتار حرفه، ارزيابي، رابطه معلم و شاگرد

همچنـين  ، 2جدول . و محتوا را با بيشترين فراواني مطرح كردند
اخالقـي  هاي تنشـ ي هـا  مقولهنشان دهنده نتايج جالبي در مورد 

دهد كه عليرغم وجود تفاوتهايي ميـان   مي اين نتايج نشان، است
، ذكـر شـده توسـط مـردان و زنـان      مختلـف ي هـا  مقولهفراواني 

  .هيچكدام از اين تفاوتها از نظر آماري معنادار نيست
  

  بحث
معلمـان مصـاحبه شـده    ، دهـد  نشـان مـي   1همانطور كه جدول 

رابطـه معلـم و شـاگرد و    ، مربوط به قـوانين و مقـررات  هاي تنش
اگـر  . انـد  رابطه شاگرد و شاگرد را با بيشترين فراواني ارائه كـرده 

تـنش   أشويم كـه در هـر سـه، منشـ     مي كنيم متوجهكمي دقت 
 در برخـي مـوارد او قـوانين كـالس را نقـض     ، آمـوز اسـت   دانش
در برخي موارد ديگر با همكالسي خود مشكل دارد و در ، كند مي

اين نتيجـه  . برخي ديگر در ارتباط خود با معلم دچار مشكل است
و افـرون  پـامال ، )22(ملـو  ، )3(با نتايج بدست آمده در جانستون 

مطالعات ، همخواني دارد) 24(و الينز و همكاران ) 7(الينز، )23(
حاصـله  هاي ذكر شده چه نظري چه تجربي همه به اهميت تنش

 همانطور كـه توسـط ملـو   . اند از رابطه معلم و شاگرد اشاره كرده
پـذيرفتن اينكـه معلمـان بـا     ، ذكر شده است) 33(و لورتي ) 22(

شـوند   مـي  ن بـا شـاگردان مواجـه   زيادي در برخوردشـا هاي تنش
عجيب نيست چرا كه بيشتر وقت معلم بـا شـاگرد و نـه همكـار،     

  . شود مي مدير و والدين سپري
يي در تنشـها همچنين در تحقيق حاضر دريافتيم معلمان بـا    

 امـا ايـن  . انـد  ارتباط با صالحيت و رفتار همكاران برخورد نمـوده 
القـي ذكـر شـده را    اخهاي فقط در صد اندكي از كل تنشتنشها 
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و  )5(دست آمده در كلنـراد  هبا نتايج باي  چنين نتيجه. تشكيل داد
هماهنــگ نيســت چـرا كــه از ديــدگاه آنهــا  ) 19(هوسـو و تــري 
شوند  مي اخالقي كه معلمان با آنها روبروهاي تنش بيشترين تعداد

به عبارت ديگـر آنچـه   . رابطه آنها به يك همكار است مربوط به
ند اين است كه آيا به همكار خود وفادار بماننـد  ك مي ايجاد تنش

  . يا اينكه از شاگرد جانبداري كنند
حاصـله  هاي عالوه بر موارد ذكر شده، معلمان حاضر به تنش  

توسط جانستون  اين موضوع قبالً. از مسائل آموزشي اشاره كردند
مطرح شـده بـود؛ در ايـن    ) 11و10(، و جانستون و همكاران )3(

شركت كننده در تحقيق آنها به نارضايتي شـان از   رابطه معلمان
  . شكل تستها و استفاده از مطالب بحث انگيز اشاره كردند

نشان دهنده تفاوتهاي موجود ميان الگوي تنشهاي  2جدول   
بـا توجـه بـه اينكـه      ..اخالقي معلمان باسابقه و كم سابقه اسـت 

يـا  (ا سـابقه كـاري آنهـ   ، عامل اصلي متمايز كننده اين دو گـروه 
ي مطرح شده ها مقولهباشد، تفاوت موجود در تعداد مي )كمبود آن

 درحقيقـت . تـوان ناشـي از سـابقه دانسـت     مي توسط دو گروه را
توان چنين استدالل كرد كه سابقه كاري بيشتر موجب شـده   مي

ي هـا  مقولـه است كه معلمان با سابقه به تعداد بيشتري از انـواع  
  . اخالقي برخورد كنندهاي تنش

ي مطرح شده ها مقولهبه طور خاص، تفاوت موجود در تعداد   
اي شـايد نشـانگر حساسـيت     توسط دو گروه در زمينه رفتار حرفه

از . همكارانشـان باشـد  اي  بيشتر معلمان با سابقه به رفتـار حرفـه  
توان چنين استدالل كرد كه كه به علـت تجربـه    مي سوي ديگر

ي هـا  مقولـه د بيشـتري از  كاري بيشتر، معلمان با سابقه بـا تعـدا  
همكارانشـان برخـورد   اي  اخالقي مرتبط با رفتـار حرفـه  هاي تنش

توان چنين نتيجه گرفـت   مي در مورد مقوله ارزيابي نيز. كرده اند
كه شامل مواردي چـون  ، مربوط به ارزيابي شاگردانهاي تنش كه

از ، الت امتحـاني و تفاوتهـاي فـردي شـاگردان اسـت     ؤاايراد سـ 
  .. ي براي مدرسان با سابقه برخوردار استاهميت بيشتر

مقـررات،   دست آمده در مورد سـه مقولـه قـوانين و    هنتيجه ب  
رابطه معلم وشاگرد و رابطه شاگرد و شاگرد رامي توان بـه گونـه   

نگاهي دقيق به مثالهاي مطرح شده دراين  .اي ديگر تفسير كرد
ـ  ، اي دهد كه هر سه به گونـه  مي نشان ها مقوله ا غيـر  مسـتقيم ي

تـوانيم   مـي  در نتيجـه . رفتار شاگرد در ارتباط هسـتند  مستقيم، با

سـابقه، بـه    چه كم چنين استنباط كنيم كه معلمان، چه باسابقه و
اخالقي ناشي از رفتـار شـاگردان   هاي در معرض تنش يك ميزان

چنـداني را در ايـن زمينـه ايفـا     تأثير  كاري گيرند و سابقه مي قرار
ايـن اسـت كـه رفتـار     اي  يل چنـين نتيجـه  يكي از دال .كند نمي

شاگردان، چه تخطي از قوانين كـالس، چـه رفتـار نادرسـت بـا      
همكالسي ومعلم باشد بيشتر ناشي از شخصيت شاگردان اسـت؛  
ــده در      ــركت كنن ــان ش ــر، معلم ــق حاض ــه در تحقي از آنجائيك

كه از بافـت اجتمـاعي مشـابهي    كنند  مي هايي تدريس آموزشگاه
وان چنين اسـتدالل كـرد كـه شـاگردان كـه از      ت مي برخوردارند،

 فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي مشـابهي برخوردارنـد،    ي ها زمينه
دليـل  . دهنـد  مـي  رفتار مشابهي رادر محيط درس از خـود بـروز  

مشابه سـه مقولـه ذكـر شـده در كـالم      نسبتاً  ديگري بر فراواني
شد كـه معلمـان   معلمان با سابقه و كم سابقه ممكن است اين با

مصاحبه شده، به نحو مشابهي، بيشترين مدت زندگي كاريشان را 
كـه در يـك دوره   اند  مشغول تدريس دختران دانش آموزي بوده
  .سني و يك سطح آموزشي قرار داشته اند

، همچنـين، الگـوي تنشـهاي اخالقـي معلمـان بـا       2جدول   
ـ    .جنسيتهاي متفاوت را به تصوير كشيده اسـت  ه همـانطور كـه ب

ي هـا  مقولهبر خالف دو گروه ديگر، نوع و فراواني ، رسد مي نظر
تنش اخالقي مطرح شده توسـط ايـن دو گـروه شـباهت بسـيار      

نـاچيز  تأثير  توان ناشي از مي رااي  چنين يافته. زيادي به هم دارد
براساس اين . اخالقي معلمان دانستهاي جنسيت بر الگوي تنش

چـه  ، كه معلمان زبان انگليسي توان چنين استنباط كرد مي نتايج
اخالقي در تدريس هاي ي خاصي از تنشها مقولهاز  مرد و چه زن

چنداني بـر نـوع و فراوانـي    تأثير  برند و جنسيت آنها مي خود رنج
  . نداردتنشها  اين

اگـر چـه در ديـد اول    ، در ارتباط با مقوله قـانون و مقـررات    
شـتن سـابقه   ممكن است چنين تصور كرد كه مردان به علـت دا 

نســبت بــه معمــوالً  آمــوزان پســر كــه تــدريس دانــش آمــوزش
تعداد بيشتري ، كنند مي آموزان دختر كمتر قوانين را رعايت دانش

ي اخالقي مربوط به نقض قـوانين كـالس و مدرسـه را    تنشهااز 
دهـد كـه معلمـان مـرد      مـي  ها نشان اما يافته، سابقه كرده باشند

مربـوط بـه قـوانين و مقـررات را     هاي مساوي از تنشنسبتاً  تعداد
شايد بتوان اين يافته را با توجه به بافـت تـدريس   . اند بيان كرده
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مشابه معلمان زن و مرد توجيه كرد؛ در اين ساختار مشابه قوانين 
ـ ، خاصي در مورد غيبت شاگردان خير آنهـا در كـالس و سـاير    أت

كنند،  مي موارد مشابه كه در آنها شاگردان قوانين مدرسه را نقض
جنسيت بر تأثير  هرگونه چنين ساختاري احتماالً. وضع شده است

  . مربوط به قوانين و مقررات را خنثي كرده استهاي تعداد تنش
از سوي ديگر به سه دليل ما انتظار داشتيم كـه معلمـان زن     

شان يعني رابطه بـا   ارتباطي حرفههاي  جنبه بيش از مردان درگير
معلمـان  : ه شاگردانشان با يكديگر باشندهمكار و يا رابط، شاگرد
بهتـر و آسـانتر قـادر بـه كنتـرل رفتارهـاي ناپسـند        معموالً  مرد

در كالسـهاي معلمـان زن   معموالً  شاگردانشان هستند؛ شاگردان
 دهند چرا كه تصـور  رفتارهاي نامناسب بيشتري از خود نشان مي

هـا  معلمان زن تحمل بيشـتري در مقابـل اينگونـه رفتار   كنند  مي
دارند و يا اينكه قادر به كنترل اينگونه رفتارها هسـتند؛ و اينكـه   
شاگردان دختر در كالسهاي معلمـان مـرد رفتارهـاي نامناسـب     

خواهند هويت خـود را   مي دهند، چرا كه كمتري از خود نشان مي
مطابق انتظار ، اما نتايج) 34( در رابطه با مردان به اثبات برسانند 

تايج مربوط به اين بخش تحقيق را نيز با توجه شايد بتوان ن. نبود
بـه   هـاي مختلـف بيـان كـرد؛     به سياستگذاري مشابه آموزشـگاه 

كند كه چگونه  مي عبارت ديگر چنين سياستهايي به شاگردان القا
با ديگر همكالسيها و يا با معلم خود رفتار كننـد و همچنـين بـه    

. ورد كننـد معلمان آموزش ميدهد كه چطور با همكاران خود برخ
در نتيجه، شباهت بيشتري ميـان الگوهـاي ارتبـاطي كالسـهاي     

  .شود مي ي حاصله از آن ايجادتنشهامختلف و 
چنـداني  تأثير  عالوه بر موارد ذكر شده دريافتيم كه جنسيت  

يعني صالحيت ، هاي آموزشي تدريس حاصل از جنبههاي بر تنش
بتـوان   شـايد . نداشـته اسـت  ، آموزشي همكار و محتواي تدريس

بـه  . را نيز به بافت مشابه تدريس آنها نسـبت داد اي  چنين نتيجه
عبارت ديگر معلمـان شـركت كننـده در ايـن تحقيـق همـه در       

آنهـا همـه    ؛كننـد  مـي  هايي با ساختار مشـابه تـدريس   آموزشگاه
و در انـد   ها گذرانده هاي آمادگي تدريس را در اين آموزشگاه دوره

ه توسط ناظر آموزشگاه بـه نحـو   پيوست، طول دوران تدريس خود
تـوان   مـي  پـس . اند مشاهده و ارزشيابي قرار گرفته مشابهي مورد

  هاي تنش اخالقيبندي و درصد مقولهفراواني، رتبه.2جدول

  رديف
  

  كل  زن  مرد بي سابقه با سابقه هامقوله

1  
  

  34)27(%   15)22(%   19)32(%   13)30(%   21)28(%   مقررات قانون و

2  
  

  26)21(%   17)25(%   9)17(%   10)23(%  16)20(%   شاگرد رابطه معلم و

3  
  

  22)18(%   10)14(%   12)23(%   11)26(%   11)14(%   شاگرد رابطه شاگرد و

4  
  

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

5  
  

  10)8%(   8)12(%   2)4(%   0  10)13(%   اي رفتارحرفه

6  
  

  8)7(%   6)9(%   2)4(%   3)7(%   5)6(%   اي صالحيت حرفه

7  
  

  2)4(%   4)6(%   1)2(%   2)4(%   3)4(%   محتوا

  121  67  53  43  78 كل  
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يكسـاني بـراي اطمينـان از    نسـبتاً   چنين ادعا كـرد كـه فرآينـد   
هـاي مختلـف وجـود     صالحيت تدريس اين معلمان در آموزشگاه

دارد و اين فرآيند در مورد معلمان مختلف بدون در نظـر گـرفتن   
 چنـين توضـيحي را  . شود مي ا به طور يكسان اعمالجنسيت آنه

دست آمده در مورد محتوا نيز ارائـه   هتوان در ارتباط با نتيجه ب مي
كرد؛ يعني كتابهاي درسي و نيز مطالـب كمكـي اسـتفاده شـده     

شـود و   مي ها كنترل توسط معلمان همه توسط ناظران آموزشگاه
اين معلمان مـا  عالوه بر . هاي مختلف يكسان است در آموزشگاه

نسـبتاً   دهند كـه داراي شخصـيتهاي   مي آموزاني را آموزش دانش
مشابهي هستند كه ناشـي از پـيش زمينـه خـانوادگي اجتمـاعي      

تـوان چنـين اسـتدالل     مـي  طوركلي، به. اقتصادي مشابه آنهاست
ي تنشـها ثير جنسيت بر الگـوي  أكرد كه اينگونه ساختار مشابه ت
  .خنثي كرده است اخالقي كالس را تا حد زيادي

گيـري را   توان نتيجـه  مي كنونادست آمده  هبراساس نتايج ب  
  . مطرح كرد

  
  گيري  نتيجه

تحقيق حاضر تالش كرد با ديـدگاهي جديـد هرگونـه تغييـر در     
اخالقي كه معلمان مرد و زن، با سـابقه و  هاي فراواني و نوع تنش

اين راسـتا   در. ند را مورد بررسي قرار دهدا كم سابقه با آن مواجه
هاي اين مطالعه به وجود تفاوتهاي كمي و كيفي در الگـوي تنشـ  

. نمايد مي ند اشارها اخالقي كه معلمان زبان انگليسي با آن مواجه
عنـوان دليلـي بـر فراوانـي      توان به مي اساس اين تحقيق را براين

اخالقــي در تــدريس و اينكــه ســابقه معلمــان هاي بــاالي تنشــ
 ايجـاد كننـد   مي اخالقي كه مشاهدههاي نشتغييراتي را در نوع ت

 . نمايد دانست مي

دست آمده نشان دهنده اهميت آگاه كردن معلمان از  هنتايج ب  
در ايـن راسـتا الزم اسـت كـه     . هاي اخالقي تدريس اسـت  جنبه
ها آموزشي معلمان اهميـت بـاالي توجـه بـه اخالقيـت و       برنامه

گاهي را در معلمـان  شكار سازند و اين آآتدريس را براي معلمان 
و معضالت اخالقي اسـت  تنشها  ايجاد نمايند كه تدريس مملو از

هاي تدريس كه  بنابراين الزم است كه معلمان را با آن جنبه). 8(
اخالقي است آشنا سازند؛ به عبارت ديگر به هاي ايجاد كننده تنش

آنها اين آگاهي را بدهند كه در چه مواردي قضاوت اخالقي الزم 
، هاي آموزشي معلمـان  الزم است برنامه، براين موارد عالوه. است
اخالقـي آشـنا   هاي آموز معلمان را با محتملترين انواع تنشـ  دانش
هاي عنوان مثال دانسـتن اينكـه بيشـترين تعـداد تنشـ      به. سازند

 دهد به معلمـان كمـك   رخ مي اخالقي در رابطه آنها با شاگردان
و يا حل تنشها  جتناب از اينكند كه به دنبال راههايي براي ا مي

مـؤثر   هايگيري چنين آگاهي منجر به تصميم .آنها در آينده باشند
  ).3(شود  مي اخالقي در مدرسههاي معلم در جريان تنش

اين حقيقت كه اين مطالعه يكي از اولين مطالعات در روشن   
اخالقي معلمان زبان انگليسي اسـت  هاي ي تنشها مقولهساختن 
. ه تحقيقات بيشـتري در ايـن زمينـه الزم اسـت    دهد ك مي نشان

شايد روشهاي جديـدتري از تحقيـق بتوانـد اطالعـات بيشـتر و      
در كنند  مي اخالقي كه معلمان سابقههاي تري از انواع تنش واقعي

هـا از تعـداد    آوري داده شايد نيـز جمـع  . اختيار محققان قرار دهد
كمك كند  بيشتري از معلمان در طول يك دوره زماني به محقق

اخالقي كه معلمان بـا  هاي بندي و تفسير بهتري از تنش كه مقوله
گونه تغييـري كـه ممكـن اسـت ناشـي از      ند و نيز هرا آن مواجه

 .فردي و محيطي باشد ارائه كند هاي تغيير

  
  نامه واژه

1. Non-probability sampling: 
  غير تصادفيگيري  نمونه

2. Stimulated recall technique:  
  بازنگري فعاليتهاي كالسيوش ر

3. Focus group interview:  متمركز مصاحبه گروهي  
4. Inductive analysis procedure:    

  تجزيه و تحليل قياسيروش 
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