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  مقدمه -1
 يهـا  رشـته  يهمگـ  در   يتاحـدود ه  كافت  يتوان در ي م آموزش و پرورش،  خ  يتار  با توجه به  

 يوهايسـنار  طـور دائـم در      ان به ياستادان و مرب  . استن مسائل   ي از مهمتر  يكي ،آموزش، اخالق 
ازمند توجه الزم و خاص     يه خود ن  كشوند  يم گرفته چالش  به ياخالق لحاظ از هك رنديگ يم قرار

. ، ص 1996،  يگـرور  كم( نندك  ي م يريگ ميها تصم  تي آن موقع  ي معموالً استادان بر مبنا    است و 
 افـراد  طـور   نيهمـ  و انيدانـشجو  يسـو  از هكچرا ،اند يت اخالق ة ما يها دارا  مين تصم يا. )101
 مـورد  رهيـ غ و يآموزش زكمرا ريسا آموزشگاه، پرسنل اران،كهم مانند يآموزش ليمسا در ريدرگ

 يردهـا يكه روكـ توان گفـت  ين راستا ميدر هم . )42. ، ص 2008وب،   (رنديگيم قرار قضاوت
، اخالق  ي، اخالق هنجار  يفي مانند اخالق توص   ، وجود دارد  يل اخالق يمقوالت و مسا     به يمتفاوت

عنـوان نمونـه،      بـه .  خـود دارنـد    ةژيـ و ييهـا  رمجموعـه ي ز ،يـك ه هـر    كـ  و فرا اخالق     ياربردك
ـ رو يشـمار مـ      به ي اخالق هنجار  يها رشاخهي از ز  ييگرا  لتي و فض  ييگرا جهي، نت ييگرا فهيوظ . دن
دسـت آمـده    ان بـه يـ گرا  اخالق و اخـالق ةورزان فلسف شهي توسط اند  ي اخالق يها ن چارچوب يا

زمان در   تا بتوانند    ،ا سازند ات آشن ين نظر يه استادان، خود را با ا     كرسد  ينظر م    به ياست و منطق  
 اوشكـ  يها  از راه  يكي ،ن روش يالبته ا . نندك اتخاذ   يتر  مناسب ريداب، ت ي اخالق يها چالشبروز  

 ي اخالقـ يهـا  يژگـ ي وةبـار ان در ي دانـشجو نگاه يگر بررس ي، اما راه د   است ي اخالق يها دگاهيد
 صـورت گرفتـه     يه تـوج   قابـل  يهـا   پژوهشعام،   طور   به ، آموزش ةنيزمدر  . استادان زبان است  

ان زبـان  يار دانشجو كدگاه و اف  ي د جا دارد تا  . ستين گونه ن  يبد ، آموزش زبان  ةني اما در زم   ،است
 يبررسـ ان مـورد    ي دانـشجو  ياقتـصاد -يگـاه اجتمـاع   يپا   با توجه بـه    ، اخالق استادان  ةبارز در   ين

 .رديگ قرار يتر عيوس

  ان مسالهيب -2
نـد در تحقـق     نتوا يدام مـ  كه هر   كشود   ي م اطالق نانسا  به يمختلف حاالت و صفات القاب،

از اسـتفاده    محـدود بـه  توانـد  ي، هرگز نم ن مسائل يا. رگذار باشد يت شخص تاث  يت و هو  يشخص
صـورت متفـاوت،     بـه ،ن صـفات يـ  اةدارندرا دربريز ،شود ا خوب و بد يبا و يلمات زشت و ز  ك

) 2012(ولو يومـاراواد كت استاد، يشخص با توجه به . دانينما يفرد م    منحصر به  يتياخالق و شخص  
   اعتقـاد و ارزش    ،دهـد يمـ     ل  ك استاد را ش   يتي ساختار هو  هك ييها  زهيانگن  يتر  مهم ،سدينويم

در .  او دارد  يدانش  يبزان دانش و    يشه در م  يت هر فرد، ر   يت و هو  يرسد شخص  ينظر م   به. اوست
 متـون   يهه گـا  كـ توان گفت    ي م ،طور اخص    به يسيطور اعم و در زبان انگل        به ،رابطه با آموزش  
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لگر گفتمان  ي تحل يكعنوان   به) 2008 (ينيرحسيعنوان نمونه، م    به. دارند ي شده بار اخالق   يبررس
فقدان صداقت   از يسي آموزش زبان انگل    در نگاه او؛   هك چرا   ،تازد ي م يسم زبان ياليامپر ، به يانتقاد
 شي خـو  يدئولوژيـ  مشغول صـدور ا    ،ن زبان ي ا هك باور دارد ن  ي همچن يو. برد ي رنج م  يهو آگا 

 زبـان   هكـ  اسـت    ن صـورت  يدر ا . ندك  ي م يپوش ران خود چشم  ي فراگ ياست و از اصالت فرهنگ    
گـران  ينتـرل د  ك، سـلطه و     ياركزبـان دسـت     ل به ين زبان تبد  يه ا كست، بل ي ن ي زبان آزاد  يسيانگل

 .نندك يدا مي اخالق ورود پيقلمرو  بهچون اوهم ين پژوهشگرانيبنابرا. شود يم
ن يـ انگارد، اما بـا ا  يده مي ناد ي علم يها  نقش اخالق را در امور مختلف و شاخه        يسكمتر  ك

 يل زمانكن مشيا. شود يده نمي د ي آن، اتفاق نظر چندان    ي اصل يها ف و شاخص  يوجود، در تعر  
 مفهوم اخالق موجود باشد     ة متفاوت دربار  يها  دگاهي مانند د  يه عوامل گوناگون  كشود   يحادتر م 

 اخـالق اسـتادان     ةان دربار ي دانشجو يها  دگاهي د ياوكعنوان مثال، وا    به). 10. ، ص 2006نگ،  ير(
 ي طراحـ يسـاز و راهگـشا   نـه ي است، تا بتواند زم ياري بس يها ازمند توجه و پژوهش   يزبانشان، ن 

س يوتيـ ولورك. ار آموزش زبان باشد   كر در   يان افراد درگ  ي بهتر م  ينشك  هم ي برا ي اخالق يها  مدل
 يهـا  عنوان آموزش زبـان دوم، پـژوهش    به،يسيط زبان انگليه در محكند ك يالل م استد) 2010(

اخـالق را   ر،  يهـر تقـد    بـه . رفتـه اسـت   ي صـورت پذ   يسير انگل يران غ يفراگ   به نسبت يمكار  يبس
ات يـ  و تجرب  انگارهن تا   ان و مشاهده محقق   ادگاه متخصص ير د ي نظ ، گوناگون يتوان از منظرها   يم

 اخالق  ياوكز وا يل و ضرورت پژوهش حاضر ن     يدل. ردكموزش دنبال   ط آ ير در مح  يهر فرد درگ  
 ياقتـصاد -يگـاه اجتمـاع   يپا  ان زبـان بـا توجـه بـه        ي نظرات دانـشجو   ي بررس راهاستادان زبان از    

 .دوب  ي اخالقيي الگوي طراحيان تالش براكو در صورت امان يدانشجو

  :قي تحقةنيشيپ و ي نظري مبان-2-1
 و  آمـوزش  ةبار اما در    ، وجود دارد  يساز  در پژوهش و آزمون     بر حسب اخالق   ياريآثار بس 

رفتـه  ي انجام پذ  يتر محدود يها  پژوهش ، زبان در آموزش ر  ي درگ يهاان عوامل و طرف   ي م ةرابط
 و  ميه مفا يل آن تعداد باال   يد دل ي شا ).2010،  سيوتيولورك؛  2008؛ وب،   1998،  يشوهام (است
ق را يـ ار تحقكـ ه كـ  طور اخص باشد س زبان بهيرطور اعم و تد      موجود در آموزش به    يرهايمتغ
  .سازد يار دشوار ميبس

ـ    ي طراحـ  ي برا يدر تالش  ـ  يـ  ترب ة مـدل خالقان ل، يـ  شـناخت، تحل ي زبـان بـر مبنـا     يت مرب
 مـورد  در خـود  تـاب ك 4 فـصل  در) 2012(ولو  يومـاراواد كد،  يـ ، عمـل و د    يشناسـ  تيرسـم  به
 اسـتاد زبـان را از جملـه      يتيتار هو ساخ هك آورد يم يمتعدد عوامل از سخن ،يشناس تيرسم به
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 بـاور وجـود     ي بـرا  يقـ يف دق يـ ه تعر كند  ك  يح م ي تصر ياگرچه و . دهديل م ك ش  باور و ارزش  
ار، كـ ه اف كـ  از اعتقادات و قواعـد       ي منطق ة مجموع يكنظام باور عبارتند از     «د  يگويندارد، اما م  
ه باورهـا  كـ ن قرار اسـت  ي از اينونكفهم  «ه كنيو ا» ندك ي شخص را اداره ميها نشكواژگان و 

 يداور   ارزش ةبارا ناآگاهانه در    يه شخص آگاهانه    ك ها  پنداشتها و    ها، گزاره  دگاهيعبارتند از د  
شد، يـ اند يه شخص مـ   كگر، آنچه را    يعبارت د   به. )60. ، ص 2012،  ولويوماراوادك(»  دارد يزيچ
 و  باورهـا ن اسـاس،    يـ  بـر ا   .سـت وا يمنـد  نظام باور    بازتاب واقع،ند، در   كيد و اجرا م   يگويم
 ياتيـ ف عمل يـ  مطلب خاص، ماننـد اخـالق اسـتادان زبـان، تعر           يك ة شخص دربار  يها دگاهيد

 . استكپژوهش حاضر از ادرا
ـ    يده است و تشخ   يچيه در باال آمده است، ساختار باور پ       كهمانطور   ن بـاور و    يص تفـاوت ب

 در مـا  هكـ  اسـت  يزيچ باور هك استگفته) 1933 (ييوي د ،ن منظور يهم  به. دانش دشوار است  
. مينـ كل  عمـ  آن يمبنـا  بـر  هكـ  ميدار مانيا آن  به آنقدر اما ما  ،ميستين مطمئن آن از حاضر حال
نـده مـورد    ين اسـت در آ    كـ ه مم كـ م دانش است    يدان ينون درست م  كه ا ك هر چه را     ،ينظر و   به
توانند مستقل  ياورها مه بكمعتقد بود ) 1987(تر، نسپور  مفصليةدر تشب. ردي هم قرار گ   كيكتش

 ،سه بـا دانـش    يـ ، امـا در مقا    نـد ا قابـل انعطاف   يـ شتر ناسازگار و    ينند و ب  ك عمل   ياز استدالل ذهن  
ن اطالعات و   يب) 1995(ور  يك ر يلسوف فرانسو يف.  در موردش وجود دارد    يتر ياحساسات قو 

ـ     ك ينحو   به ،گذارند يز فرق م  يدانش ن  ن ين چنـ يـ  اسـت، امـا اطالعـات ا       يه دانش مولد و تجرب
 آن  ياربر عـاد  ك يكوتر و   يامپكس  ينو  برنامه يكن  يتواند تفاوت ب   ي م ياربردك مثال   يك. ستين

  .باشد
نظـر   ه بـه كـ ز وجود دارد؛ چـرا  ي نيداور  ارزشيل برايار است، تماك سخن از باور در    يوقت

 دسـت    خـود را از    يز معنا ي ن ي وجود ندارد، داور   ي در مورد امر   يا دهيچ ا يهه  ك يرسد زمان  يم
ه كست  ان جايدر ا. ارزش را دارد ل و ترجمه به   يل تبد يت و تما  ين نظام باور قابل   يبنابرا. دهد يم

ها    استادان زبان، آن   داقزبان ساده، اعت    به. نندك ي اخالق باز م   ةمحدود   راه خود را به    ، باور يها نظام
 يبـرا . شود ير م يتعبا بد   يخوب و     ا از آن به   يه  كدهد   ي سوق م  يحالت خاص   سمت عمل به    را به 
 يداور ارزش فاقـد  هرگـز  تيـ ترب و ميتعلـ ) 1922 (ييويـ د و) 1989(ر  ي چون فر  يشمندانياند

 دسـت   ي و فرهنگ  يشناخت ، جامعه ي، اقتصاد ياسي س يروهايوسته با ن  يه پ ك؛ چرا   شود ينم قلمداد
ر صـادق باشـد،   ن امـ يـ اگر ا .  متقابل وجود دارد   ياامور رابطه ن  يا انيم رايز ،ندكيو پنجه نرم م   
 و  يهـا و بافـت اجتمـاع       فعل و انتقال ارزش     به) 1994(لور  يت. وجود دارد ز  ي ن يداور آنجا ارزش 

 كنـ يلكر.  توسط زبان و فرهنـگ اشـاره دارد        ي اخالق يها  ارزش يريگ لك ش ين چگونگ يهمچن
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رزش و ه انـسان ا كـ  رديگ يمجهيند و نتكير ميها تفس  ارزشةبارلور را در يدگاه ت يدز  ين) 2001(
ا درسـت  يـ و  و شر يك مانند نياري بسواژگان دارد؛ ي در جهت اصالح همگان    رايالت درون يتما

 يهـا   از ارزشيه تنهـا برخـ  كـ نيند؛ و اا يلمات نسبكن يا هكد  نها وجود دار   و نادرست در زبان   
ـ اهـا د  ه آنكدهد  يان نشان م  ياستادان و مرب   در آموزش، به  ل باال   ئر مسا يتاث. ندا  ي جهان ةژيو م بـا  ئ

 آمـوزش   ي تجـار  ةجنبـ   به) 1992(پسون  يعنوان نمونه، فل    به. ار دارند كو    سر ي اخالق يها چالش
 كمـ ك يسم زبـان  يـ اليگـسترش امپر    ه چگونه استادان زبان بـه     كنيند و ا  ك  ي اشاره م  يسيزبان انگل 

ر تافـل و    يـ  نظ يسيـ  زبـان انگل   ي جهـان  يسـاز  آزمون) 1998 (ين راستا، شوهام  يدر هم . نندك  يم
ن اسـت  كـ مم ينيچن نيا ييها  از چالشيهآگا. خواند ي ميراخالقي و غ يكراتكردمويتس را غ  ليآ
 .ا خواه دردآور باشديمقاومت شود  ه خواه منجر بهك بار آورد را ي اخالقيامدهايپ

 منظـور از    :شد ي م يبند ميتقس ي و اخالق عمل   يدو صورت اخالق نظر      اخالق به  در گذشته 
، امـا  شـد  يه مـ دي ناميفي اخالق توصيهه گاك بود يردار اخالقكو   حاالت   ة مطالع ياخالق نظر 
 از اخـالق،  ي امـروز يبند دستههك يحالخت؛ درپردا ي م ينش اخالق ك يراه عمل    به ،ياخالق عمل 

، 1384ونـام،  كن ( اسـت ياربردكـ  و اخـالق  ي، اخالق هنجاريفيشامل فرا اخالق، اخالق توص    
ه كـ نـد  ك يف مـ  يـ م بـشر تعر   ئا و حاالت دا   ي سجا ةعاخالق را مطال  ) 1350 (ييطباطبا. )41. ص

نند و خود را  ك ي دور يها بتوانند از بد    لت است تا انسان   ي شرارت از فض   يهدف از آن جداساز   
 و مهارت اسـت و      يي توانا يكه اخالق   كند  كيح م يز تصر ين) 1394(ان  كيمل. نديارايلت ب يفض  به

 عـالم  قيحقـا  فيشف و توصـ ك ينش در پرا علم و داير مرتبط است، زيه با خكنينه دانش و ا   
ق ير آن حقـا   ييـ  تغ يت بـرا  يا قابل ي، اما مهارت    دارد ارك و سر قتيحق با علم گر،يد انيب به. است

م، دفـاع از و  ياخالق شامل تنظـ   «. باشد يبا نمودن امور م   ي ز يه، هنر درپ  كگر آن يد. ندكيتالش م 
اخـالق  معمـوال   ). 59. ، ص 2010،  دوتـا (» شـود  يم رفتار درست و نادرسـت مـ       يمفاه  ه به يتوص
ر يـ  نظييهـا  رشاخهيز ه خود به  كشود   ي در نظر گرفته م    ياربردكاخالق   از   يا شاخه ز،ي ن ياحرفه

ط ي در محـ يريپـذ  تيمـسئول  «يعنـ ي ياحرفـه اخـالق  . م استيت قابل تقس  يم و ترب  يتعلاخالق  
  ). 71. ، ص1397، كيقرامل(» ي شغليزندگ

ز يـ  خـوب را ن    يها يژگي از و  يه انتقال برخ  كست، بل ي ن يش زبان آموزش زبان تنها انتقال دان    
 ياريت بسيه مقبولكند ي گوي ميدگاه انتقاليامروزه نگاه اول از آموزش زبان را د     . رديگيدر بر م  

ف ين تعريبنابرا). 2012، ولويوماراوادك(نند كي مي نامگذاريليندارد، اما نگرش دوم را مدل تبد    
 ي و نادرسـت   يم درسـت  يه مفاه ك از دانش    يا  عبارتند از شاخه   ينونك  اخالق در پژوهش   ياتيعمل

 .ندك يه ميار توصيف و چه بسيا خوب و بد را توصي
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 ي گروهة مصاحب، آموزش زبانةنيران در زم يد در ا  ي جد يها  از پژوهش  يكيعنوان نمونه،    به
 يانكيـ فـارثمر و    ، غ يـك ، تاج يبـر كق ا يتحق ي برا  در تهران،    يسي استاد زبان انگل   40 ز از كمتمر

 تجـارب اسـتادان و      ةالس درس و رابطـ    كـ  موجود در    يها  تنش يي شناسا يه برا كبود  ) 1390(
 ي اخالقـ  يهـا  ت استادان و چـالش    ين جنس يه ب كافتند  يها در   آن. رفتيها صورت پذ    ت آن يجنس

 ياه دار بودن استادان و چالش     متر تجربه كشتر و   يبن  يب، اما   شت وجود ندا  ي معنادار ةشان رابط يا
ردنـد  ك را اسـتخراج  ي اخالق ها هفت مقوله و صد تنش آن.  معنادار بود  رابطهن  ياشان  ي ا ياخالق

 ة درصـد، رابطـ    21ن استاد و شـاگرد      ي ب ة درصد، رابط  27ن  يقوان: ر است يشرح ز   ب به يترت  ه به ك
 درصـد،   7 يا  درصد، تسلط حرفه   8 يا  درصد، رفتار حرفه   14 يابي درصد، ارز  18ن شاگردان   يب

 اسـتادان زبـان را      ي اخالقـ  يهـا   از چالش  يالبته پژوهش باال تعداد   .  درصد 4 ي درس يمحتواو  
 يارانكـ ه هميـ  عل، از طـرف شـاگرد  يباني اسـتاد در پـشت  ي مانند بحران اخالق  ؛ده است ركمطرح  

  .اندنداشته ياخالق و يا حرفه برخورد هك
 » گـروه اسـت    كيـ  ايـ  فـرد    كي ي و اقتصاد  ي اجتماع تيوضع،  ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا«

 از  يبـ يكتر ياقتـصاد -يگاه اجتماع ي پا ةدهند ليك تش ةلف مو نيتر مهم). 2211 .، ص 2014 ر،كيب(
 نـشانگر   ، فزونتـر  ياقتـصاد -يگـاه اجتمـاع   ي پا ةبـار  در   قيـ تحق. استغال  تمد و اش  اآموزش، در 

 باشد و  يم ي زندگ تيفيك قدرت، سالمت و     ،اتازي ثروت، امت  ليمنابع از قب     به ي دسترس ،ينابرابر
 و  ي قـوم  يهـا  تيـ  اقل همچون يو مسائل  ياقتصاد-يگاه اجتماع ي پا ني ب ة رابط ياريبسمطالعات  

  ). 2017 ا،كي آمري روانشناسنانجم(  خشونت و آموزش وجود دارد،ينژاد
ـ  كـ  افتنـد يدر) 1389(راد، نامـدار،     كي، پزشـ  يميزاده، نع  يهرند  ني و همچنـ   تي جنـس  نيه ب

 ي معنـادار تفاوت خوب استاد كي يارهايمع ها نسبت به    آنان و نگرش    يجو دانش يليتحص ةرشت
ان يجو دانـش  يلي تحـص  ةرشـت  و تيه جنـس  ك نشان داد    ن مطالعه يا گر،يعبارت د   به. داردنوجود  

 بودن استادان ياخالق ها نسبت به    دگاه آن يدر د  ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا ةعنوان عناصر سازند   به
 مـدرس تهـران انجـام       تيـ  دانشگاه ترب  يشاورزكده  ك در دانش  قي تحق نيا.  نداشت يريخود تاث 
 .گرفت

 ةبـار  در دانـشجو  منظـر  از گرفته انجام قاتيشود، تحق يه در مثال باال مشاهده م   يكهمانطور
ان در يدگاه دانـشجو يـ در رابطه با د    يچندان ييها ، پژوهش ضمن ست، در ين زبان استادان اخالق

 ياقتـصاد -يگـاه اجتمـاع   يپا يهـا  ر مقولـه  يسـا   استاد زبان با توجـه بـه       ي اخالق يها يژگي و ةبار
 ، ماننـد بـاال مغفـول واقـع شـده          يهـا ه در پژوهش  ك يزيچ. رفته است يان صورت نپذ  يدانشجو

 زبـان را    يدگاه دانـشجو  يـ دتنهـا   ه  كها است    ر رشته ياستاد زبان و نه صرفاً استاد سا        پرداختن به 
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ن يـ ا. يمـ ك ةپرسـشنام  و نـه     يفـ كي ةافتيساختار مهي ن ةمصاحبق  يهم از طر   آن   ،ت بگذارد يروا  به
  .رفتن پژوهش قرار گي ايمسائل مورد بررس

   تحقيقيها پرسش -2-2
 :بودر ي خاص زپرسش  بهيي درصدد پاسخگو حاضرپژوهشن اساس، يبر ا

-يگاه اجتمـاع يپا  استادان زبان با توجه بهي اخالقيهايژگيان زبان از وي دانشجوكادرا -2-2-1
 ست؟يان چي دانشجوياقتصاد

  روش تحقيق  -3
-يگاه اجتمـاع يه در مورد پاك شت پرسشنامه وجود دا   يك ، پژوهش حاضر  يمكدر قسمت   

بهـره   ي فرهنگـ يهـا  هيو سـرما  شـغل  ،الت، درآمـد يتحـص  يرهايو متغ از ابعاد  و بود ياقتصاد
 يمة مفـا افته،يسـاختار  مـه ي نةمصاحب يعني بودن آن    يفكي پژوهش با توجه به   قسمت دوم   . برد يم

  .رفت قرار گاوكندوك و يان مورد بررسي استادان زبان از منظر دانشجوي اخالقيها يژگيند ومان

  ي آمارة جامع-3-1
 زبـان   ي مترجمـ  يارشناسـ ك سال آخر مقطع     يدانشجو 81 ،ن پژوهش ينندگان در ا  ك  تكشر

الس در دو دانشگاه متفاوت در شـهر قـم          كپنج   سال از    30 تا   20ن  ي ب ين سن يانگيبا م  يسيانگل
گر، يان ديب  به.امل نمودند ك را   ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا ةپرسشنامها     نفر از آن   53ه البته   ك ودندب

 ةمـصاحب ت در كشـر   نفـر حاضـر بـه    22ز  يـ ن نعـداد ن   يـ از ا . نرخ پاسـخ حـدود دو سـوم بـود         
 از مـصاحبه     آمـده  دسـت  ه نظرات بـه   ك يياز آنجا  .ق شدند ي تحق يفكيدر بخش    افتهيساختار مهين

ــ ــبا يم ــا ستي ــصاد-يگــاه اجتمــاعيپا ب ــشجو ياقت ــايدان ــيان پ ــط  يش م  ةپرســشنامشــد، فق
 يـك  حجم نمونه    ي تعداد باال  يمك يها در پژوهش . ت قرار گرفت  يشوندگان مورد اهم   مصاحبه

 ينحـو  ه بـه كـ ز بـود   يـ  مـصاحبه ن   يـك  يه پژوهش حاضـر دارا    كنيا  ت است، اما با توجه به     يمز
  بود، حجم نمونـه    يفكيه پژوهش حاضر غالباً     كنيو ا رد  ك  يرا غربال م   نندگان پرسشنامه كتكشر
. باشـد  ي مـ   و متعارف  امالً مرسوم ك يفكيقات  ي تحق يه البته برا  كافت  ياهش  ك ةطور قابل توج   به

 « .ردكـ ن يـي  تعـداد نمونـه را تع  ي نظريريگ  پژوهش، نمونهيمكا قسمت يپس در بخش اول 

 را انتخـاب  يا ال دادهكشـ  پژوهـشگر اَ هكـ ن معناسـت  يـ ا  بهيي مبنا ية در نظر  ي نظر يرينمونه گ 
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، 2012رسول، ك(» ده باشديد فايند و مفك كمكه يد نظريند توليآفر ر بهيا تصويه با متن    كند  ك  يم
اد يـ بن ا دادهي يي مبناية پژوهش از نظريفكيقسمت  ه چون در    كر است   كان ذ يالبته شا  .)433. ص

ه فراتـر از حـد   كـ  وهش بـسته شـد   استفاده شد، حجم نمونه توسط اشباع در خـالل رونـد پـژ            
  . شونده بود  مصاحبه12 يعني) 2006( جانسون  وشده توسط گست، بانس سفارش

 » داده يآور  جمـع  ةلين وس ياول« مرسوم است    يفكي اتقي تحق شتريبه در   ك يمحقق همانطور 
 ،ه در پـژوهش حاضـر     كـ ن معنـا    يـ ا   به ؛)110. ، ص 2010 سورنسون،    و وبزيك، ج يار(باشد   يم

گر در ي دة جلسه و انجام مصاحبه در جلس      يكها در    پرسشنامه يگردآورع و   يتوز  د به محقق خو 
 .پرداخت 1396 حدود فصل زمستان سال ،يترم دوم سال آموزشخالل 

  پژوهشو ابزار طرح  -3-2
 كـه   بود روش تركيبي    جست، در اين پژوهش از آن بهره        ستتوان  ترين طرحي كه مي     مناسب

بـر همـين    .  نام بـرد   و پيوسته طرح تركيبي توضيحي    پيمايشي، يا   ش  توان از رو    طور اخص مي    به
 يعني پرسشنامة پايگـاه  ،وسيلة كمييك  از اين پژوهش  درداده  گردآوري   روش   نخستين ،اساس

 طي بـا شـرا    استفاده كـرد كـه     .75 كرونباخ   ي آلفا نيانگيبا م ) 1387(الهي    كرم اقتصادي-اجتماعي
 كه  بود گويه 11 ي دارا ويپرسشنامة  . ، سازگار شده بود    قم هرش انيژه دانشجو يو   به ران،ي ا يكنون
 اسيـ  دو بخـش اول و مق      ي بـرا  كـرت ي ل اسيـ  مق پرسـيد و    مـي  غالتمـد و اشـ    ا در ،تالي تحص از

 3 شناسـان،   بـا مـشورت بـا جامعـه         حال، نيبا ا . بوداستفاده شده   سوم   بخش   يرا ب اي نهيگز  شش
 ي بـرا  در منـزل ها ج از كشور و داشتن كتاب خاري سفرهاتعداد ،ناسكحل ا مة دربارگريسؤال د 

سـت كـه     ايـستة يـاداوري   الزم ب .  شد او افزوده  پرسشنامة   ي فرهنگ قسمت سرماية  پوشش دادن به  
از دو گـروه  صرفا  بلكه   بود، افراد ن  ياقتصاد-ي پايگاه اجتماع  قي دق يابي، ارز اين پژوهش هدف از   
ـ دكنـيم تـا      گزينـه  نيي پـا  و بـاال    ياقتصاد-ي پايگاه اجتماع  باكنندگان    شركت   دربـارة هـا   آندگاهي

دليـل اسـتفاده از   . بررسي شود  افتهاريساخت  مهيمصاحبة ن يك   در زبان   استادان ي اخالق يها  يژگيو
ـ اشناسان  گيري از جامعه و بعد سازگاري آن با بهرهشده   طراحي پيش از   اي پرسشنامه  بـود كـه   ني
ايـن  .  شـود  ههيـ  ت يشناسـ    جامعـه  نةي در زم  ان توسط متخصص  با روايي و پايايي باال،     اي پرسشنامه

  .دوب) بر اساس آلفاي كرونباخ. 88(نسبت بااليي  بهپرسشنامه داراي پايايي 
دسـت آوردن    بـه  ي بـرا  يفـ كي يهـا  روش«ه  كـ نند  ك يه م يتوص) 1998(ن  يوربكاستراوس و   

 يه بـرا  كـ  ير و احـساسات   كـ  تف يندهاي مانند احساسات، فرا   ييها دهي پد ةده در بار  يچيات پ يجزئ
شـود، مـورد اسـتفاده قـرار         يشتر استفاده مـ   ي متعارف ب  يها  ق روش ي از طر  يريادگيا  ياستخراج  
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اد از جملـه    يـ بن  داده يـة ق نظر ي تحق يهنجارها   دوم از مطالعه با توجه به      ةمرحل). 11. ص(» رديگ
ـ در . شونده انجام شـد   مصاحبه  ه از اطالعات مربوط به    يافت نظر ي و در  يبند ، طبقه يدگذارك  ةارب

 اخالق و استادان دانشگاه استفاده      ة فلسف ةن رشت از از متخصص  ي ن افتهيساختار مهي ن ةاعتبار مصاحب 
درصـدد  مـصاحبه   ن  يـ ا. ديهـا رسـ     د آن ييـ مـشورت و تا      مـصاحبه بـه    يها  پرسش يد و تمام  ش

. بـود ان در رابطـه بـا اخـالق اسـتادان زبـان      ي دانـشجو نگـرش  ي بررسـ ي بـرا  دادهيآور جمـع 
 تا محقـق بتوانـد   بودار رفته ك  بهافتهيساختار مهي نةن مصاحبيرا و چگونه در ا چه، چ  يهاپرسش

ن مـصاحبه از    يـ  در ا  ،ن منظـور  يهمـ   بـه . نـد ك يورگردا ها  داده ياوكوا ي برا يپربارتراطالعات  
نـد و  ك را القـا ن يا جواب خاصيشونده انتخاب    مصاحبه  ه به ك باز استفاده شده است      يهاپرسش

  . خود ارائه دهندزبان و باور د پاسخ را بهها بتوانن ه آنكنيا

  اجراي پژوهش روند -3-3
 در اجـرا و     ي پرداخـت تـا از ناهمـاهنگ       مصاحبه و   پرسشنامه يع و اجرا  يتوز  محقق خود به  

، مـستلزم   مـصاحبه ژه  يـ و  هـا، بـه     ه انجـام آن   كـ  شـود؛ چرا   يري جلـوگ  يالت احتمـال  كجاد مش يا
  ).117. ، ص2011آشر، و ات كاس(باشد  يم» يزبان  و شبهيدقت زبان«ر ي نظييها مهارت

جه يه نت كنان داده شد    ي اطم ،ن پژوهش ينندگان ا ك  تكرش  به    ،هنگام مصاحبه همانند پرسشنامه   
 يپژوهـش -ي مقاصد علمي براتنها و شتداخواهد ان ني دانشجوي آموزشةارنامك در  يريچ تاث يه

هـا    آنيا پرسـش يـ  دارنـد    ينديه احـساس ناخوشـا    كـ ه در هـر زمـان       كها گفته شد     آن  به. است
. ننـد ك كه انصراف دهند و جلسه را تر      كها محفوظ است       آن ين حق برا  ي ا ند،ك يم ناراحت را

 تمـاس   ي بتواننـد بـا و     ، دارند هك را   يشد تا هرگونه پرسش    دادهها   آن  ل محقق هم به   يميآدرس ا 
 البتـه   ،هـا    آن يشخـص ت  ينند تا با نظـر و رضـا       كنترل  كه متن مصاحبه را بتوانند      كني و ا  ؛رنديبگ

ـ ي تا زمانمصاحبه انجام .ش رود ي پژوهش پ  ،ر نام كبدون ذ  نـان  يگر اطمپژوهـش ه كـ ش رفـت  ي پ
شـود و   يشـوندگان داده نمـ   مـصاحبه  ي از سـو يديـ گـر اطالعـات جد  يه دكـ رد  كدا  يحاصل پ 

  ).492. ، ص2007سون، يمورو ن يوهن، مانك(د يرس» اشباع« اصطالح به به
 مصاحبه،  ي احتمال ةا واهم يل استرس و    يدل  ، به مصاحبهندگان در   نك تك شر يبر اساس تقاضا  

 بـاز،   يدگـذار ك ةه بعـدها مـورد اسـتفاد      كـ  نمود   يبردار ادداشتيدر عوض، محقق    . ضبط نشد 
 يهـا  ادداشـت ي« شـامل  يسي رونويها  از روشيكين شگرد،   يا.  قرار گرفت  ي و انتخاب  يمحور
ن، يـ افـزون بـر ا    ). 481. ، ص 2010 سورنـسون،    و  وبزيكـ ، ج يار(اسـت   » نوشـته   دسـت  يخط

 يادآوريـ  در   ي و نـاتوان   يرند تا از ناسازگار   يتوانند مورد استفاده قرار گ     ي م يآسان  ها به  ادداشتي
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ن حـال،  يـ بـا ا .  شـود يريزبـان جلـوگ   اسـتادان    ي اخالقـ  يها يژگي و ةدرباران  يدانشجونظرات  
 دقـت   ي خود برا  ة مصاحب ة خالص ي بررس ي برا يه فرصت كنان داده شد    يشوندگان اطم   مصاحبه به

ا ي  )251. ، ص2014رسول، ك(»  اعضايبررس«ن امر يا. ا بازخورد خواهند داشتيش و يرايو و
 .شود يده مينام)  269. ، ص2009ر، كروكو ام هف(» نندگانك تك شرياعتبارسنج«

ه  دو گروةسيمقا  بهپژوهنده - چه از پرسشنامه و چه از مصاحبه     -ها    داده يآور پس از جمع  
 يهـا  يژگـ ي وةان دربـار ي دانـشجو نگـرش  بـا  ياقتـصاد -يگاه اجتماعيآمده بر حسب پا    دست به

 و  يبنـد  ، مقولـه  يدگـذار ك محقـق از مـصاحبه،       يهـا  ادداشـت ي. اخت استادان زبان پرد   ياخالق
 ايـ  ه ويـ د نظر يـ تول   محقق بتواند به   ،اديبن ا داده ي يي مبنا ية شد تا در چارچوب نظر     يگذار موضوع
منظـور    سه مـوارد بـه    يـ  مقا يبـرا  يقي تطب ةسيز با روش مقا   يار ن كن  يا. ل گردد ئمع نا  جا يا گزاره

ان ساده،  يب  به). 2000چارمز،  (رفت  يها انجام پذ   ها و تم   دها، دسته كا حذف   ياصالح، گسترش و    
 از  يا خالصـه   ه در مراحل بعد بـه     ك بود   يبردار اداشتي مشغول   مصاحبهپژهشگر حاضر، هنگام    

ان گذاشته شـد تـا از       ي درم انيدانشجوها با    ن خالصه يسپس ا . ل شد ي تبد انيجودانش يدگاهايد
 يبند صورت مجزا دسته   هر شخص به   يها برا  ن خالصه يا.  برخوردار باشد  يافكصحت و صقم    

. شـد   ي محور گـردآور يك حول ي دائميها سهيدها پس از مقاكن يا.  شد يدگذاركجز   و جزبه 
  .شف شدكرر ك ميها ليه و تحلي پس از تجزي محوريدهاكان ي از ميسپس تم اصل

گـاه  ي اسـتادان زبـان بـا پا       ي اخالق يها يژگي و ةان دربار ي دانشجو نظرات ارتباط   زيان ن يدر پا 
 يهـا   آزمـون  نيتـر   از مهـم   يكيه  ك  دو يخ استفاده از آزمون     قيها از طر     آن ياقتصاد-ياجتماع

 يخـ  آزمون   قي از طر  ي معنادار ةط راب چنانچه .شد ي بررس  است،   زبانآموزش   ةنيمعمول در زم  
 رابطه با استفاده    ني ا شدت ة محاسب ي برا ني همچن phi ي همبستگ بي وجود داشته باشد، ضر    دو

ه ك ي هنگامگر،يعبارت د به). 62-60 ، صص2012 ،يلكتو( شود ي م سبه محا SPSSاز نرم افزار    
توان بـا اسـتفاده از       ي را م  رهاي متغ ني ب ة رابط شدتقابل توجه است،     دو   يخ آزمون   در Pمقدار  

»phi« اي »Cramer’s V«ص1991 الزارتـون،   وهـاچ (رد ك  آن محاسبه ي آزادةدرج  بهسته ب ، .
 . شديطراح استادان زبان ي اخالقيها يژگياز و يشيآزما مدل كي ،زيسرانجام ن). 415

  ها افتهي -4
دان زبـان بـا    اسـتا  ي اخالق يها يژگي از و  اني دانشجو ك ادرا يپژوهش حاضر بررس  از  هدف  

در مطالعه  .  بود ي مدل اخالق  يك يطرح احتمال  و   اني دانشجو ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا  توجه به 
 ة مـصاحب  سـپس  پرسـشنامه و     كيـ  يعنـ ي ،وسـته يو پ  يحيتوضـ  يبـ كي روش تر  كيحاضر، از   
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. بـود  يفـ يكدوم آن   بخـش   و   يمـ ك از پژوهش حاضر     اولبخش   . استفاده شد  ،افتهيساختار مهين
  :استقابل ارائه  ريشرح ز ب بهيترت  بهينونك قي تحقيفيك و يمك هر دو بخش جيا نتنيبنابرا

  يمك بخش -4-1
 بي، ضـر  SPSS با استفاده از نـرم افـزار         نيي در جدول پا   شده  محاسبه ييايآمار پا   با توجه به  

در  بـاال    يعـدد عنـوان     ه بـه  كـ  بـود    0,88 ياجتمـاع -ي اقتـصاد  ة پرسـشنام  يرونباخ برا ك يآلفا
  .شود يم در نظر گرفته ها  پرسشنامهياعتبارسنج

Table 1. Cronbach’s alpha coefficient for the socioeconomic status questionnaire 

Cronbach’s Alpha N of Items 
.88 14  

 ةبر حـسب پرسـشنام     نندگانك تكشر از ٪45,5،  شود يده م يد نييجدول پا ه در   كهمانطور  
از  يشتريـ ب كانـد نـد، امـا فقـط درصـد         قـرار گرفت   نييپـا  ةسـت  در د  ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا

گـاه  ي پا از لحـاظ  هپرسـشنام همان   قي از طر  يافتيدر ياطالعات اساس بر) ٪54,5(دهندگان   پاسخ
زان يـ  م ،التيزان تحـص  يـ م بر اساس     هپرسشنامن  يا.  باال متعلق بودند   ةدست   به ياقتصاد-ياجتماع

سـفر  ، يمحـل زنـدگ  ر ي نظي فرهنگيها هين سرما يهمچن و     شغل خود و خانواده     و انههمد ما ادر
  .استوار بودتاب در خانه ك و داشتن شوركخارج از  به

Table 2. The participants’ socioeconomic status 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

1.00 10 45.5 45.5 45.5 
2.00 12 54.5 54.5 100.0 Valid

Total 22 100.0 100.0  

  يفكي بخش -4-2
 از  يعي منـابع وسـ    ني و تـدو   قيـ  دق لي و تحل  هيه شامل تجز  ك قي تحق يفيك ةمرحل   توجه به  با
 شتريـ ب . شـد  افـت ي يه جالـب تـوج    مقـوالت  بود،   افتهيرساختا مهي ن ة حاصل از مصاحب   يها داده
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متخلـق   دي زبان با  اناستاده  ك ،ي اخالق يها يژگي از و  يكيعنوان    ت را به  ي، جد گانشوند مصاحبه
شر يـ ق ف يـ آزمون دق  توسط   تيجد يعني يژگي و نيا مربوط به محاسبات  . دنردكر  كذآن باشند،     به

  :  استريشرح ز  بهSPSSنرم افزار  دو در يدر آزمون خ

Table 3. The socioeconomic status in relation to seriousness 

Seriousness 
 

1 2 
Total 

1 2 8 10 
SES 

2 2 10 12 
Total  4 18 22 

Table 4. The chi-square test for the socioeconomic status in relation to seriousness 

 Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 
Exact Sig.  
(2-sided) 

Exact Sig.  
(1-sided) 

Pearson Chi-Square .041a 1 .840   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .041 1 .840   

Fisher’s Exact Test    1.000 .632 

Linear-by-Linear 
Association 

.039 1 .844   

N of Valid Cases 22     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.82. 
b. Computed only for a 2x2 table 

ـ  يدارا معنـ  ة رابطـ  چيه شده است،    اني ب بااله در جداول    كهمانطور   گـاه  ي پا يهـا   گـروه  ني ب
ن يتـر  مهـم عنوان   را بهتيه جدك وجود ندارد انيتر و باالتر از دانشجو  نيي پا ياقتصاد-ياجتماع

ـ ه  ك يياز آنجا . نداد زبان مورد توجه قرار د     استادان ي اخالق  يژگيو   در آزمـون   يشتريـ  ب يفراوان
 ايـ  و 5 ديـ انتظـار هـر سـلول با    مورد  يفراوان ،٪80 حداقل   نيشود و همچن   ي م تفاده اس  دو يخ
 نيـ در ا P مقـدار  ،٪95 نـان ي اطمبيضـر  با توجه به . استفاده شد  شري ف قي آزمون دق   باشد، شتريب
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 اطالعـات   نيـ  رو، ا  نياز ا .  استاندارد است  اريعنوان مع    به 0,05 از   شتريه ب ك است   1,000آزمون  
  .دهد ي را نشان نميدارا معنة رابطاي و تفاوت قابل توجه چيه

  بحث -5
 استادان زبـان    ي اخالق يها يژگي و ي حاضر بررس  ة شد، هدف مطالع   شتر گفته يپه  كهمانطور  

 كيـ  با اسـتفاده از  اني دانشجوياقتصاد-يگاه اجتماعي در رابطه با پا   اني دانشجو دگاهي د قياز طر 
، 2 و 1ه طبق جداول ك با وجود آن. بود ي اخالق ي الگو يك ي و سپس طرح احتمال    يبيكروش تر 
 4 و   3 برخـوردار بـود، جـداول        يي بـاال  ييايـ  و پا  يي از روا  ياقتصاد-يگاه اجتماع ي پا ةپرسشنام

 ةمـصاحب آمـده از     دسـت  ج بـه  ي و نتـا   اني دانشجو ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا از عدم ارتباط     كيحا
  . ودت بي جدي اخالق يژگيو يعني افتهيساختار مهين

ها را بارة تجزيه و تحليـل قـرار          كدها و مقوالت داده    پژوهشگر حاضر بر اساس نظرية مبنايي،     
داد تا بتواند ارتباطي را بين آنان كشف و در صـورت امكـان مـدلي از اسـتادان اخالقـي آرمـاني،                        

 22شــده توســط   ارائــهيهــا دگاهيــددر آغــاز، . مبتنــي بــر نگــرش دانــشجويان زبــان ارئــه دهــد 
 يكـه نـوع   طـوري     بـه  ، متفاوت بـود   اري بس  با يكديگر  نظر اخالق م مطالعه از    نيشونده در ا    همصاحب
 هـاي زيـر    از دسـته يرا در تعـداد هـا   شـايد بتـوان آن   حال، نيبا ا. داد مي را نشان ي اخالق يآنارش
ـ كن مدرسان زبان مم  يها  استي زبان، س  يها   كالس بارةدر  . كرد يبند  طبقه  ايـ سخت و سيار است ب
 ة برنامـ  رييـ  تغ ؛اني دانشجو گري د يها  تي و فعال  يلي تعهدات تحص  نيرم باشد، مانند اختالف ب    ناريبس

تبعيض در برخـورد بـا       ي؛زبانبد   بدقلق؛ اري بس اي مخالف اني اخراج دانشجو   ترم؛  در اواسط  يدرس
در سـاعت و    كـالس    لي تشك ي برا انيساختن دانشجو مجبور   ي؛ ادار   در ساعت  تاخير ؛انيدانشجو

 عـدم   هـاي كـالس؛     پروژه ي برا اني دانشجو يمشاوره برا دادن   اي عدم نظارت    ؛ندي ناخوشا يوزهار
ـ   و   ؛ درس يها   خارج از كالس   اني با دانشجو  گذراني  وقت ؛سواالت  پاسخ به   از حـد    شيمجـازات ب
  :شونده گفت  مصاحبهكي، ي درسةبرنام عنوان مثال، با توجه به به. يليهر دل  به،انيدانشجو

جـا  برنامـه   از   كنند تـا     يروي پ دانشگاه يها  استي از س  دي زبان با  استادانكنم    يمن فكر م  
  .ورده كنندا را براني دانشجويها  و خواستههي دانشگاياستانداردهابتوانند  نيو همچننمانند 

برگـزار   ايـ  دافتنـ يب قيـ تعو  هـا بـه    السكن است   كزبان، مم در   يريادگي اتيتجرب  با توجه به  
 ايـ  و  فيضـع  يردكاركـ  انيـ ن است مرب  ك است نامناسب باشد؛ مم    نك مم استادان لباس نشوند؛

ن كـ  مم استادان يها  جزوه اي ها ي داشته باشند؛ سخنران   ي از فناور  ي از حد  شيس استفاده ب  كبرع
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الت ك ماننـد مـش  يدالئل را به آموزش ي براالزم ين است آمادگك مماستادان ؛دنباشروز   هاست ب 
 از لحـاظ  ؛شندبا خسته يار اضافك ةجين است در نت كمم اني؛ مرب شته باشند  ندا ي عاطف اي يجسم
 در  ينـ كپرا  هعي اسـت؛ شـا    ياخالقري غ اني دانشجو ي اطالعات خصوص  يگذار كاشترا   به يا حرفه

 تـالش   ؛ اسـت  ياخالقريقبل از امتحانات غ    ها سؤالانتشار   است؛   يراخالقي غ ، افراد مختلف  ةبار
 يهـا  لمي و فـ رينـد؛ و تـصاو   ك ديرا تشد  ي اخالق يها ن است تنش  ك مم يدئولوژي ا ليتحم يبرا

ــب  ــنامناس ــساس مماي ــ ح ــت در ك ــن اس ــا السك ــا يه ــان نم ــودشي زب ــي.  داده ش  از يك
  :استادان گفت بودن سر وقتشوندگان در رابطه با  مصاحبه

تواننـد راه درسـت را       يهـا مـ     آن.  است ادي ز اري بس انيخوب بر دانشجو  استادان   ريتأث
ـ خـوب با استادان . نندك تي هداتيموفق ها را به ن خود نشان دهند و آ انيدانشجو  به سـر   دي

 بـا  اسـتاد  كي.  باشندتوجه داشتهزمان  ه بهك بخواهند زي خود ناني باشند و از دانشجو    وقت
اما اگر  . دهد ي تالش م  ي برا انيدانشجو   به يشتري ب ةزي انگ هك يا  گونه  به ، با دانش است   ،نفوذ

 افـزون .  خواهد داشت  اني بر دانشجو  ي بد ريتأث امر   نيباشند، ا ن سر وقت خودشان  استادان  
ـ الس را از دست خواهك از زمان ي برخ،توجه باشند يبزمان  ها به  اگر آن  ن،يبر ا  ه كـ د داد ن
 پوشـش  ي بـرا يافكـ ه زمان كنند ك تياكتوانند ش يمها ن سپس آن.  است ياخالقري غ اريبس
  .ار نداشتنديرا دراخت ي درسةل برنامك

ن ك ناعادالنه باشد؛ مميده  نمرهيها سامانهن است  ك مم ،انيدانشجو  ه به  بست ،يابي ارز ةباردر  
 يگونـه بـازخورد    چيه انين است مرب  ك مم ؛ شود انينمرات دانشجو  منجر به  يرونياست عوامل ب  

 ،يرواقعـ يغ يهـا  نامـه  هيتوصـ  ارائه دهند؛    انيدانشجو   به يرهنگاميد و   في بازخورد ضع  ايندهند  
 يابيـ  در ارز  يفرهنگـ - چنـد  يهـا  دگاهيـ ن است د  ك مم  بدهند؛ يتقال ان اني دانشجو ةبار در   ژهيبو
 تقلـب و  ةد دربـار يشـا  ؛ مجـازات شـوند  حي صادق و صرانين است دانشجوكنباشد؛ مم ل  يدخ

 ي بـرا  انيدانـشجو درسـت    ليـ  و دال  ؛ باشـد  چندگانـه وجـود داشـته      يها استيس،  يسرقت ادب 
بـا توجـه    . گرفته شود درنظر   نيروغد يها بهانهعنوان    ن است به  ك مم دارشان لك مش يها تيفعال
 :ردك اني بيا شونده  مصاحبهان،ي دانشجويابي در ارزاستادان انصاف به

 را خود ي نظرات شخص دينند، نبا ك  ي م يابي را ارز  اني دانشجو استادان ينظر من، وقت   به
ـ  نيه در سـطح خـوب  ك دانشجو را  كيعنوان مثال، اگر      به. نندكل  يدخ  دوسـت دارد،  ست،ي
  . بدهدي خوبةاو نمر ه بدينبا
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ن اسـت باعـث     كـ  مم انيه از دانـشگا   هيـ  هد رشي پـذ  ايـ  دادن   ،يهروابط دانشگا   با توجه به  
ن ك مم انيهها از دانشگا     آن دي خر اي فروش محصوالت و     ب،ي ترت نيهم   به .الت بالقوه شود  كمش

 ياخالقـ ريتوانـد غ  ي مـ اني دانـشجو  از درخواستگذارد؛سوء  ر  يتاث آموزش زبان    در روند است  
اران كـ ردن هم كـ وم  كـ مح. ستيـ  مجـاز ن   اني و دانـشجو   اسـتادان  انيـ  م  نامناسـب  روابط. باشد
 گانننـد ك تك شـر  ازيكي .دارد يال اخالقكاشاران كهماز  ييبدگو ايمبارزه و   . ساز است  لكمش

  :ردكابراز در مصاحبه 
 خـود   يهـا  السكـ  در   اسـتادان  گـر يانتقـاد از د      بـه  استادان از   ي برخ ينظر من، وقت   به

ها  ، آن شمارندكوچك خودشان تيمنظور بهبود موقع   ها را به    نند آن ك ي م يپردازند و سع   يم
ـ    هرگز بـه   اني از دانشجو  يو بعض . نندك  ي نم تي را در شغل خود رعا     يا حرفه اخالق  نيچن
اهـداف خـود     بـه يابي دسـت ي بـرا تي وضعنينند از اك ي مي و سعنندك ي اعتماد نم ياستادان

سـر    پـشت اسـتادان  هكـ نيا.  اسـت  آلـود  گـل  در آب    يريگيهمانند ما  نيا. نندكسوءاستفاده  
 در  ي بـد  ي فـضا  جادي باعث ا  نيا.  است يراخالقيار غ ي، بس نندك  ياران خود صحبت م   كهم
  .برد ي مني از بزيالس را نكشود و زمان  ي درس ميها السك

  زبـان اناستاد ي اخالقيها يژگيواز  اني دانشجودگاهي د يها يدگيچي و پ  ي رنگارنگ رغم يعل
 بـودن  يجـد . تيجـد : دشـ  انيب رركطور م ها به   در مصاحبه  لتي فض كي،  مطرح شد  ه در باال  ك

قابـل توجـه    يپـرداز  هيـ نظر يبرا يافك ةانداز  ه به ك شد،   ابراز مصاحبه شونده    18 توسط   استادان
 زبـان  اسـتادان ند  شت در پژوهش حاضر، انتظار دا     اه شونده  از مصاحبه  ياديه تعداد ز  كچرا   ،است

.  باشند  موفق يريادگيدر  ز  ين انيو دانشجو  دي نام ي اخالق توان آن استادان را    ب  تا نداش ب ي جد ديبا
  :اعتقاد داشت يا شونده  مصاحبه،عنوان نمونه به

 خود سيتدر را بهكافي  و زمان ي توجه، انرژدي تا آنجا كه ممكن است باي اخالقاستاد
 ني و همچنـ دشـوار باشـد   ياندازه كـاف  كه به كند جادي را اييها دورهدياو با. اختصاص دهد

 خـود را    اني دانـشجو  ديـ  با اسـتاد  ن،يـ  بـر ا   افزون. كندب را برآورده    يعلم  كار ياستانداردها
  .ستاآموزش گرفتن  ي جدمستلزم انيدانشجوگرفتن  يجد.  برساندكن حد ممنيباالتر به

گـاه  يپا نظـر از     صـرف ننـدگان در مـصاحبه      كتكه شـر  ك است   ياداوري ةستيبا ر،يهر تقد   هب
 يفرقـ  گـر، يعبـارت د    به.  پرداختند تيجد ة دربار يمتنوعموضوعات   خود به  ياقتصاد-ياجتماع

 ه هـم  كـ  بودنـد، چرا   ينييا پا يباال   ياقتصاد-يگاه اجتماع يپا يدارا گان شونده مصاحبهه  كنداشت  
اه گـ يپابـا    گانشـوند  مـصاحبه  بـاال و هـم       ياقتـصاد -يگـاه اجتمـاع   يپابـا    گـان  شـونده  مصاحبه
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نـشان داده   1ل كه در شـ كـ ردنـد،  ك اشاره تي از جدي متفاوتميمفاه  ن به ييپا ياقتصاد-ياجتماع
زبـان  اسـتادان    بودن   ي جد ة دربار يلك ورط   به گانشوند  مصاحبه شتريبعنوان مثال،     به. شده است 
 يعني -از آن نام بردند   الس درس   ك تيري مد يمعنا   به يبرختر   ييجز ورط   به ، اما ردندكصحبت  

 تي جـد  گـران ي د هك ي درحال - السك كي ي اجرا ي برا ازي مورد ن  يها  و برنامه  نيستفاده از قوان  ا
 از  يگـر ي حال، گروه د   ني ا اب.  خود مورد استفاده قرار دادند     ةحرف   زبان به  استاد تعهد   يمعنا  را به 

 در  اني حـضور دانـشجو    ةبـار زبـان در    استادان  ه توسط   ك يمك مح استيس   به گان شونده مصاحبه
 از  ي برخـ  ، وجـود  نيـ بـا ا  . ردنـد كشـود، اشـاره      ي شـده و اعمـال مـ       ي درس طراح  يها سالك

 اني دانـشجو يابيـ ارزمـرتبط بـا     زبـان را    اسـتادان    تي حاضـر، جـد    ةنندگان در مصاحب  ك  تكشر
 يالسـ ك يهـا  تيـ  را براسـاس عـدالت و فعال       اني دانشجو ديها با    آن گر،يعبارت د   به. ندستدان يم

 اشـاره  يراحتو استادان  تي جد اني تعادل م  ينوع   به گانشوند صاحبه از م  يتعداد. نندك يده نمره
ـ انيدانشجو  نسبت به  ديزبان نبا استادان  ه  ك مفهوم   نيا  ند به ردك  اري بـس ايـ  و ي از حـد جـد  شي ب

 خـود   اسـتاد  ياز سـو   از حد    شي تحت فشار ب   اني صورت، دانشجو  ني ا ريدر غ .  باشند ريگ آسان
جـاد  يشان خلـل ا   يـ  ا يريادگيـ ه در رونـد     كـ  واهند بود  خ چنان راحت  اي و   قرار خواهند گرفت  

 يدهاكـ شف  كـ گان و   شـوند  مـصاحبه آمـده از     دسـت   به يدهاكل  يه و تحل  ي پس از تجز   .ندك يم
  :باشد يم مير قابل ترسيل زك، شي و سپس تم اصليمحور

  
  زبان استادان ياخالق يها يژگيو ةدربار انيدانشجو دگاهيدت برگرفته از ي  مدل جد.1ل كش
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مـصلحت  ردند و  ك اشاره   ي اخالق يژگي و نيا  به)  دو سوم  بايتقر (گانشوند  از صاحبه  ياريبس
سه بـا   يـ در مقا  و آرامش خود را      ير افراد راحت  شتيب رايند؛ ز اد د حي لذت ترج  اي يراحت   به خود را 

 مردم در   ي عموم لي تما افته برخالف ين  يارسد   ينظر م    به .دهند ي م حي ترج ، دارند ازيآنچه واقعا ن  
 شيآساه  كد  ن ده حيترجرا   يستي پوپول استمداريرود س  يه انتظار م  ك ي زمان است؛ روزمره   يدگزن

مـردم در   مـصلحت    و   يه راحتـ  كـ  ي در صـورت    البتـه  ،دانـد  يها م   مصلحت آن  را مقدم بر  مردم  
عنـوان    را بـه اسـتادان  بـودن  ي زبان جدانيه دانشجوكدهد  ي نشان منيا. باشدگر يديكتعارض  

 نيري شـ  يسـم    تلـخ را بـه     يهـا دارو     آن گـر، يعبارت د   به. نندك  ي م يي شناسا ي اخالق يژگي و كي
  .دهند ي محيترج
 زبـان مـشخص   اسـتادان  ي اخالقـ يها يژگي وي برااني دانشجو ك ادرا ي اصل طرحه  كنون  كا

ـ  ياحتمال يا  رابطه نيي تع يبرا دو   يخآزمون  ه  ك ده بود يآن فرا رس  شده است، زمان      گـاه يپا نيب
 با اطالعات   نجاي محقق در ا   هكرد، چرا يانجام پذ  تي و مفهوم جد   انيانشجو د ياقتصاد-ياجتماع

ه كـ  دو يخـ  آزمون طي شراهك يياز آنجا. اجرا شد دو يخ آزمون  نيبنابرا. ار داشت كسرو ياسم
ـ ه فرك ن معنايا ، بهآمده است، محقق نشدول باال  ا جد در  از ٪80 حـداقل  ني و همچنـ بـاال  ياوان
 مـورد   شريـ  ف قيـ  آزمـون دق   ، باشد، وجود نداشت   شتري ب اي 5 ديلول با  مورد انتظار هر س    ياوانفر

  . گرفتارقرو استناد استفاده 
 تي در رابطـه بـا جـد   ياقتـصاد -ي اجتماع گاهيپا يبرا دو   يخآزمون   ةدنده نشان   4 جدول

 زبـان ارائـه     استادان ي اخالق يها يژگي و ي برا انيه دانشجو ك است   ي اخالق لتي فض كيعنوان    به
ـ يا  رابطـه چيهـ دهـد   يه نـشان مـ  كـ  بـود  1،000 شري فقيآزمون دق P ارمقد. ندادد  گـاه يپا ني ب

 شـدت  يريـ گ اندازه  بهيازي ن پس.  وجود ندارد  استادان تي و جد  اني دانشجو ياقتصاد-ياجتماع
 نيـ  ااز .نداشت وجود ي ارتباطني عدم چنليدل ز بهي ن Cramer’s V اي phi قين ارتباط از طريا

 پـژوهش  افته،يسـاختار  مـه ي نة مـصاحب جي و نتانيشيمار حاصل از جداول پ   آ قي دق يرو، با بررس  
  : پاسخ دهدريشرح ز  بهقيسؤال تحق تواند به يحاضر م

 ياقتـصاد -ي اجتمـاع  گاهيو پا  زبان   استادان ي اخالق يها يژگيواز   انيدانشجو كن ادرا يب. 1
عنـوان   زبـان بـه    سـتادان ا بودن   يجدگر،  يعبارت د    وجود ندارد؛ به   يارتباط معنادار  انيدانشجو

-ي اجتمـاع  گـاه يپا بـا    ي ارتباط چيه زبان   استادان ي اخالق يها يژگي و ةدربار اني دانشجو دگاهيد
 . ندارداني دانشجوياقتصاد

سه بـا نظـرات     يـ  را در مقا   يتـر  يلـ كد و   ي نسبتاً جد  ة پژوهش حاضر مقول   يها افتهين  يبنابرا
بـاز،   مانند ذهن ييها لتيد بر فضكيبا تا) 1983(شوان  و ) 1933( ييويد همچون يشمندانياند
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ر ي ز ي اخالق يها نامه نييادشده در آ  ي ي اخالق يها يژگين و يو همچن  ي و دلسوز  يريپذ تيمسئول
 شـامل   ،شـود ي بحـث مـ    ياربردكـ ه در اخـالق     كـ  آمـوزش  يا اخـالق حرفـه   . دينما يمطرح م 

، صـداقت،   ياركت، درسـ  يشناسـ  فـه ي، وظ ياركت، هم يار، مسئول ك چون تالش، پشت   ييها يژگيو
از ) 2017(و يده مدرسـان آنتـار  كدانـش ). 2017ا،  يكـ ان امر يـ انجمن مرب (باشد   يره م ياحترام و غ  

، صـداقت و احتـرام      ياركت، درست ي، انصاف، شفاف  يطرفيرش، ب ي مانند شفقت، پذ   ييهايژگيو
بـر  ) 2017(ا  يده آموزش استرال  كعالوه، دانش   به. راند يان سخن م  ياران و دانشجو  كن، هم يوالد  به

 ي، همدرد ي، آزاد ي، برابر ياركت، احترام، اعتماد، صداقت، درست    يه، مسئول يرو انصاف، وحدت 
ت، يـ ني چـون ع يامـور ) 2017( اسـتادان دانـشگاه      ييايكـ  آمر ةاما جامعـ  . ورزد يد م كيره تا يو غ 

  .دنك ي را مطرح مييراعگ و واقي علميطرف يب
 از تفـاوت    كيان حا يد دانشجو يادان از د   است ي اخالق يژگين و يتر عنوان مهم   ت به يد جد يشا

 - ي اخالق يژگين و ي ا يها رشاخهي ز يه حت كنير علوم باشد و ا    ي آموزش زبان با سا    ةت رشت يماه
ت استادان  ي و شخص  يابيس زبان، ارز  ي تدر ةالس، حرف ك ةادار  ه مربوط به  ك ييها  يژگي آن و  يعني
ثـال؛ بـرخالف آنچـه مـصدق،        م ير مطالعـات، بـرا    ي مطرح شـده در سـا      يها  با مقوله  -شود يم
ـ        ) 1392 (ة و عبدالل  يميرك، پور يرونيب ياشانك  يهـا  دگاهيـ ن د يدر عدم وجود تفـاوت معنـادار ب

 .نند، فرق داردك ي مختلف ادعا ميها ان رشتهي دانشجوياخالق

   يريگ جهي نت-6
 يا  هديـ تر مانند فلسفه و آمـوزش پد       ي عموم يها  رشته سه با ي در مقا  اخالق در آموزش زبان   

 رغـم  ي، علـ  نـشان دادنـد    يخـوب   به) 2009 (كي و تاج  يرحسنيه م كهمانطور  . استد  ينسبتاً جد 
و تـام  ) 1984(نگز ي نـاد  ماننـد ي توسـط محققـان  يمـسائل اخالقـ   ،  )1922( ييويـ  د هيتالش اول 

و هلـد  ) 2001(نـگ  يلكر  ماننـد  ي پژوهـشگران  توسـط ديـ  جدة با ظهور هزارتر و بعد)1984(
  .گرفتنرد توجه قرار  مو1980 ةده تا ،)2006(

  پـژوهش  نيـ هـدف ا  ه  كـ  زبان،   استادان ي اخالق يها يژگيردن و ك مشخص   يها  از راه  يكي
-ي اجتمـاع  گاهيپا  زبان با توجه به    استادان ي اخالق يها يژگي از و  اني دانشجو ك ادرا ي، بررس بود

نظـر    بـه  مناسـب  ي اخالقـ  ميه مفا ةن دست دربار  ياز ا  يمطالعات   به ازين. بود اني دانشجو ياقتصاد
 ينـ يي تب يبـ كيتر حاضر با هدف تعيين اين معيارها با اسـتفاده از روش             ةبنابراين، مطالع . رسد يم

 و – افتهسـاختاري   نيمـه ة مـصاحب سـپس اقتـصادي و  - اجتمـاعي گاهيپا ة يعني پرسشنام  - يمتوال
  .انجام شده است يشي آزماي مدل اخالقيك ي نظرين طراحيهمچن
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ه در نگـاه  كـ  افتهساختاري  نيمهة از مصاحب  ي ناش مشروح يهادك اني در م  ي سردرگم رغم يعل
ه كـ  قابـل توجـه باشـد    شتريتواند ب ي مي اخالقليرذا و لي از فضا  يا شد، مجموعه  ي م افتياول  
ـ درس يهـا  السكـ  ماننـد  ؛دركـ  يبند  مختلف طبقهطيشرادر  دسته   چند    در توانب ديشا  ة، تجرب
ـ  را يچالـش ن است ك ممطي شرا ني از ا  كي هر. يها و روابط علم    يابي ارز ن، زبا يريادگي  هـر  رب

 تي، جـد ناگشوند مصاحبه ياز سو ارائه شده يها يدگيچيرغم تمام پ    به. ندكل  يتحم زبان   استاد
طور خاص،    به. رار شد كظاهر و ت  رر  كم حاضر   قي تحق يفيكه در بخش    ك بود   ي اصل اميپ استادان

 ة دربار انيدانشجودگاه  يعنوان د   ت به يدجن  يه ب كني و ا  ردندك اشاره   تيجد  شونده به   مصاحبه 18
ده يـ  دي ارتباط معنادارانيدانشجو اقتصادي- اجتماعيگاهيو پا  زبان   استادان ي اخالق يها يژگيو

 بودن استادان زبان    ي خود، جد  اقتصادي- اجتماعي گاهي صرف نظر از پا    انيدانشجوه  كنشد؛ چرا 
 از  ياديـ  شـمار ز   گـر، يعبـارت د     بـه  ردند؛ك بودن استادان زبان قلمداد      يار اخالق يعنوان مع   را به 

 . زبـان دانـستند    اسـتادان  ن شناخت ي اخالق ي برا اري مع ني بودن را مهمتر   ي جد ،انگشوند مصاحبه
اخـالق   در  ييالگـو  يان در طراحـ   كـ  از ار  يكيعنوان    توان به  ي را م  ي اخالق لتيض ف ني ا نيبنابرا
  .نظر گرفتآموزش زبان در   مربوط بهيا حرفه

  شنهادهاي و پها تي محدود-7
 يـك  ل وجـود يـ دل  امـا بـه  ؛ اسـت تيـ حـائز اهم  يمـ ك يها در پژوهش حجم نمونهمعموال  

 ،ردكـ  يرا غربال م   نندگان پرسشنامه كتك شر يعنو  ه به كپژوهش حاضر    يفكيدر بخش   مصاحبه  
 بـا  ةسيـ ق را در مقايـ  تحقيريپـذ  ميتوانـد تعمـ   ين امـر مـ   يـ ا. افتياهش  ك ي آمار ة جامع تعداد

 بـر آن    ي سـع  يبـ كي تر يهـا  پـژوهش اگرچه در   .  مورد چالش قرار دهد    يمكاً   صرف يها پژوهش
ز ماننـد  يـ  را نداشته باشـد، امـا خـود ن      يفكيا صرفاً   ي يمك صرفاً   يها پژوهشالت  كاست تا مش  

ر يـ  نظ ييهـا  ه شـگرد  كـ ن  يـ رغـم ا   ين علـ  يهمچنـ .  است ييها تي محدود يزمانبر بودن آن دارا   
 يـي  رفـع موانـع روا  يبراپژوهش  روش  يلي شرح تفص  ان و كنندك تك، بازخورد شر  ييگرا سو سه

 در  ينـ ييتب-يبـ كيا تر يـ  يحيتوضـ -يقـ ي تلف يها پژوهششود، اما    ي سفارش م  ي و خارج  يداخل
 اعتبـار   ي دارا يـي گرا  و در چـارچوب تجربـه      ي از لحاظ آمار   يمك صرفاً   يها پژوهش با   ةسيمقا
فـا  يق ايـ ل تحقك ي برايتر دهننك نيي است، نقش تع يفكيه  كه قسمت دوم    كباشد؛ چرا  ي م يمترك
  .ندك يم

ز يـ ر شهرها ن ي سا يها  استادان زبان و در دانشگاه     يق حاضر برا  يشود مراحل تحق   يشنهاد م يپ
 اسـتادان و  يدگاهاي د كسه گردد تا وجوه افتراق و اشترا      ين پژوهش مقا  يج ا يرد و با نتا   يانجام گ 
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 آموزش زبان از آن بهـره  ةتر در رشت  املك يتوان در طرح مدل    يم را  يافته شود، ز  يان در يدانشجو
 ي اخالقـ عـد  از قوايا  مجموعـه ازمندي ن،ها  مهارت و  دانشافزون بر يشغل  و هر حرفه. جست
 كيـ عنـوان     به زينرا  آموزش  . ندك الكدچار إش  را   آن حرفه تواند   يم آن   ه سوءاستفاده از  كاست  
 سي تـدر ،يلكطور  به. ردكتصور  ي اخالق يتوان بدون استفاده از استانداردها     ي حساس نم  ةحرف
؛ 2000ار،  كـ ( خورد يچشم م   آموزش به  يجا يجا در   ي اخالق يها دقدقه و   دارد ي اخالق يتيماه
ل در آن   يـ افراد دخ    رساندن به  ياريدر   آموزش   ي اخالق يهادك فياگرچه توص . )2001نگ،  يپر

 و آموزش طور عام   به رانيآموزش ا نظام  ،  رسد ينظر م    به يان ضرور ياستادان و دانشجو  از جمله   
 و يبـا بررسـ   تـوان  ين مطلـب را مـ   يـ  ا .ستين برخوردار   ي سند رسم  نياز ا طور خاص    زبان به 
 گرفتـه تـا    ي دولتـ  يهـا  از دانـشگاه    متفاوت   ينهادها ي انظباط ي ها نامه نييآاصطالح    به ةمشاهد

طـور   ، بـه  دشـته باشـ    وجود دا  ي ا نامه نييآ ني چن و اگر . افتي در -  زبان ي خصوص يها آموزشگاه
ن دسـت  يـ از ا ي رو، مطالعـات نيـ از ا. ي اخالقـ ةنامـ  نيـي آ، نه  است ي رفتار نيقوانشامل  خاص  

طور خـاص   طور عام و آموزش زبان به ت بهيم و ترب ي مختلف همچون تعل   يها در رشته تواند   يم
ـ  مورد بهـره  رانيشورها مانند ا ك از   ي در برخ  ي اخالق ةنام نييآ ني چن يزير برنامهمنظور    به  يردارب

 ي را بـرا   ييهـا  ا تـرم  يـ ه واحـد و     كـ  كيها مانند پزش    از رشته  يه برخالف برخ  كرد، چرا يقرار گ 
 در يعنـ ي – خـود    ي در سطوح عـال    ي آموزش زبان حت   ةاند، رشت  م نموده ي تنظ كياخالق در پزش  

ه كـ  نين چنـ يـ  اييها پژوهشد بتوان از ي شا.ندك ين عمل نمي چن– يت مرب ي و ترب  يتركسطح د 
بهـره   ي اخالق ييها ن نامه ييآم  يدر تنظ ان  كدر صورت ام  شوند،   منجر   ياهيد نظر يتول  به توانند يم

 ي اخالقـ  يها ا در خالل چالش   ي رد و ك يريشگيالس درس پ  ك ي اخالق يها  از تنش  برد تا بتوان  
  .استفاده نمود از آن يي راهنمايبرا

  يسپاس و قدردان
ن مقاله ما را يد خود در بهتر شدن ايمفف و يات ظركه با ن  كله از سه داور محترم      ين وس يبد

و دانـشگاه   ) س(ان دانشگاه حضرت معـصومه      ين از دانشجو  يهمچن. ميردند، سپاسگزار ك ياري
  . ديآ يعمل م ر بهكردند، تشكت كن پژوهش شريه در اك هالل احمر ياربردك-يعلم

) خالقلسوف ا يف(ن نصر   يد حس يپورفسور س  و   )شناس جامعه (يميرك يتر محمد مهد  كداز  
ـ  يهـا  ييل راهنمـا  يـ دل به) لسوف اخالق يف(محمد لگنهازن    و پورفسور    شان يـ چـشمداشت ا   ي ب

 ياريـ مـا را     افتهساختاري  نيمه ةاقتصادي و مصاحب  - اجتماعي گاهيپا ةپرسشنام يدر طراح  ژهيو به
 .مي را داريت قدرداني، نهانمودند
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