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چكيده:
امروزه ،منتورینگ در اکثر سازمانها و همچنین آموزشوپرورش بسیاری از کشورها مرسوم است.
در کشــور ما با وجود نبود نقش رسمیای تحت این عنوان ،بســیاری از وظایف و کارکردهای منتور
(معلمارشد) را مدیر مدرسه و معلمان باسابقه ،بهطور غیررسمی پوشش میدهند .هدف این پژوهش،
بررسی میزان پوشش این کارکردها در مدارس ابتدایی جنوب شهر تهران و یافتن رابطة بین این متغیر و
خودکارآمدی معلمان تازهکار بود .تحقیق حاضر ،از نوع کاربردی و روش تحقیق ،توصیفی و همبستگی
میباشد .جامعة آماری ،کلیه معلمان تازهکار ابتدایی مناطق 15تا 19تهران به تعداد 524نفر بود .حجم
نمونه ،براســاس فرمول کوکران  245نفر محاسبه و  232پرســشنامه تکمیل شد .از دو پرسشنامه
خودکارآمدی شانموران و ولفولکهوی ( )2001و پرسشنامهای که محقق با اقتباس و رعایت ساختار
عاملی پرســشنامه منتورینگ نوئه ( )1988برای سنجش معلمارشدی ساخته است استفاده و آلفای
کرونباخ آنها 0/961و  0/945محاسبه شــد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و روشهای
آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ،تی تک نمونهای و رگرسیون یکمتغیره استفاده گردید.
نتایج ،حاکی از پایین بودن میزان کاربست معلمارشــدی بهویژه کارکرد مربیگری (با میانگین 2/21
از  )5بود که نیاز به تعریف نقش رســمیای تحت عنوان منتور را در نظام آموزشــی ما ضروری نشان
فرعی آن به جز مشاوره با خودکارآمدی معلمان
میدهد .همچنین بین معلمارشدی و تمام کارکردهای
ِ
تازهکار ،رابطه مثبت و معناداری وجود داشــت ( .)r=0/712در آخر ،معلمارشــدی توانست حدود 50
درصد ،خودکارآمدی را پیشبینی کند.
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مقدمه

بررســی عوامل مؤثر بر پیشــرفت ،ترقی و توســعه در جوامع پیشــرفته نشــان میدهد که آنها از
آموزشوپرورش توانمند و کارآمد بهرهمند هســتند .آگوست کانت؛ پدر علم جامعهشناسی ،پیشرفت و
ترقی بشر را وابسته به آموزشوپرورش صحیح میداند؛ بنابراین پرواضح است که عرصة تعلیموتربیت،
از مهمترین زیرساختهای تعالی همهجانبه کشور میباشد (سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.)1390،
تعلیموتربیت ،امری پرثمر و درعینحال ،دشوار است که در آن ،معلمان بهعنوان نقطه آغاز هر تحول
آموزشــی و پرورشی ،بیشترین و برترین نقش را عهدهدار هستند .بهعبارتدیگر ،مهمترین عامل ،مواد
آموزشــی یا روش تدریس نیست بلکه معلم است (کدیور .)1381 ،معلمان با مشکالت بسیاری در امر
تدریس مواجه هستند .باالترین فشاری که آنها در طول زندگی حرفهای خود تجربه میکنند مربوط به
ســالهای نخستین کارشان اســت ،تا جایی که در مطالعات مربوط به موضوع معلمان تازهکار (معلمان
2
دارای  1تا  3ســال ســابقه تدریس) ،از سالهای اولیه شغل معلمی ،معمو ًال تعبیر به غرق شدن 1یا شنا
کردن میشــود (جانســون و بیرکلند .)2003 ،3این تعبیر ،ویژگی سالهای نخستین تدریس را بهخوبی،
نشــان میدهد .از یک سو شدت فشار ناشی از مواجهشدن با پدیدههای رایج معلمی و از سوی دیگر،
مشکالتی که معلمان تازهکار بهطور ویژه آن را تجربه میکنند تدریس را به امری هولناک برای آنها بدل
میکند و به غرق شــدن معلم در مشکالت میانجامد .بســیاری از معلمان سال اولی ،دورهای از شوک
فرهنگی یا واقعیتی 4را تجربه میکنند و احســاس تنهایی و بیگانگی با شغل خود میکنند .معلمی ،تنها
حرفهای است که فرد ،از همان ابتدای کار ،با تمام مسئولیتهای حرفهای خود مواجه میشود و معلمان
کمتجربه ازنظر تعداد دانشآموزان و مسئولیت تدریس با همکاران باتجربه خود ،یکسان هستند (نوالن
وهوور.)1395/2011 ،5
تــورن و الیان )2008( 6در مطالعه خود در زمینه معلمان تازهکار دریافتند که آنها با معضالتی نظیر
مدیریــت کالس ،بیاطالعــی از جو و فرهنگ مدرســه ،نحوه ارتباط با دانشآمــوزان و والدین آنها،
چگونگی آموزش با توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان و همینطور مدیریت زمان مواجه هستند
(نقل از سالی و کسیک.)2018 ،7
نرخ باالی نقلوانتقال ،فرســایش شغلی و حتی ترک شــغل ( 10تا  50درصد) بین معلمان تازهکار
همگی بر ســخت و پرمعضل بودن ســالهای ابتدایی کار آنها صحه میگذارد (اینگرســل و اسمیت،8
 .)2003در ایــران مشــکالت پیش روی معلمان تازهکار به دلیل بــه کار گماردن آنها در مناطق محروم
آموزشی ،بهمراتب بیشتر نیز است.
بنا به دالیل اشارهشده ،در بسیاری از کشورها برنامههای توجیهی ویژهای برای سه سال اولیه تدریس
معلمان در نظرگرفته شــده که ازجمله آنها میتوان به بهرهمند شــدن از رهیافتهای معلم باتجربهتر،
تحت عنوان منتور 9اشــاره کرد (نوالن وهوور .)1395 ،طبق پیشنهاد ( 10)NCESیکی از راههای حفظ
114

 ëشمارة 76
 ëسال نوزدهم
 ëزمستان 1399

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسی رابطة معلمارشدی با خودکارآمدی معلمان تازهکار

و نگهداشت معلمان تازهکار همچنین رشد حرفهای آنها ،پشتیبانی از این دسته از معلمان توسط یک
معلم منتور است (آرویو ،کوآین ،پارتی و مک کارتی .)2020 ،11همچنین ازدامیر و کایگیسیز)2019( 12
در پژوهش خود که بهصورت کیفی و در قالب مطالعهای پدیدارشناسانه انجام شده بود طی مصاحبهای
نیمهساختاریافته با معلمان ،به این نتیجه رسیدند که معلمان تازهکار در ابتدای کار خود با مشکالتی نظیر
مدیریت کالس درس ،ارتباط با همکاران ،دانشآموزان ،اولیا و  ...مواجه هستند و از آزمونوخطا برای
رفع این قبیل مشــکالت اســتفاده میکنند ،آنها در ابتدای کار احساس تنهایی میکنند و هیچ برنامهای
که طی آن ،این معلمان از همکاری همکاران باتجربهتر خود بهرهمند شوند وجود ندارد مگر طرحهایی
بسیار پیشپاافتاده و فرمالیته .آنها در این پژوهش به اهمیت نقش منتورینگ اشاره داشتند و خواستار
آموزشهای حرفهای ویژه و برنامههای منتورینگ باکیفیت در کشور خود شدند.
طبق تعریف در منتورینگ ،منتور که کارمند (معلم) ارشد ،مولد و باتجربهای است ،کارمند کمتجربه
به نام منتی یا کارآموز را توســعه میدهد (نوئه ،هولنبک ،گرهارت و رایت .)2017 ،13کتی کرام ،14یکی
از اولین و برجســتهترین پژوهشــگرهایی که در زمینه منتورینگ فعالیت کرده اســت ،در ســال 1980
بــا انجــام یک پژوهش کیفی به مطالعه کارکردهای منتورینگ پرداخت .براســاس پژوهشهای او ،این
کارکردها به دو دســته اصلی «کارکردهای توسعه کارراهه» 15و «کارکردهای روانی -اجتماعی» 16تقسیم
میشــوند (نقل از هــاگارد ،دوقرتی ،توربان و ویلبانکس .)2011 ،17کارکردها و وظایف دســته اول ،به
کارآموز در یادگیری روش انجام کار کمک میکنند و موجب تسهیل مسیر پیشرفت کارآموز در سازمان
میگردند .کرام ( )1983بیان کرد که منتورها میتوانند پنج کارکرد فرعی توســعه کارراهه را ارائه دهند.
این موارد شــامل تکفل( 18ارائه مســئولیتها و تکالیفی با هدف آمادهسازی منتی برای ردههای شغلی
باالتر) ،مربیگری( 19ارائه بازخورد به کارآموز و آموزش به او در تمام مواردی که نیاز به یادگیری دارد)،
حفاظت( 20جلوگیری از تماس کارآموز با سرپرســتان ارشــد زمانی که این تماس ،نابهنگام و مخرب
است) ،ارائه تکالیف چالشبرانگیز( 21فراهم کردن شرایط پرچالش با هدف رشد کارآموز) ،افزایش در
معرضگذاری و قابلیت دید( 22فراهم آوردن شرایطی که تواناییهای کارآموز توسط مدیران ارشد دیده
شود) میباشد.
دســته دوم ،از کارکردهــا روابــط بینفردی منتور و منتــی را مدنظر قرار میدهــد و حس منتی از
شایســتگی ،خودکارایی ،توســعه فردی و حرفــهای را تقویت میکند (راگینز و کاتــون .)1999 ،23این
کارکردها نیز به چهار کارکرد فرعی تقسیم میشود :پذیرش و تأیید( 24کمک به کارآموز برای توسعه حس
خودحرفهای بودن) ،مشــاوره( 25شنونده خوبی برای صحبتهای کارآموز در مورد مشکالت و مسائل
سر راهش باشد) ،رابطه عاطفی و رفاقت 26و مدلسازی نقش( 27کارآموز منتور را الگوی خود بداند و
از کارهای او تقلید و پیروی کند) .این نکته مهم است که منتور ممکن است فقط برخی از این کارکردها
را ارائه دهد (راگینز و کاتون ،1999 ،هزلت و گیبسون.)2005 ،28
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امروزه ،منتورینگ ،مهمترین جنبه تجربی آموزش محسوب میشود و فرایندی مهم برای ارتقاءی
حرفــهای و حمایت روانی کارکنان تازهکار اســت و میتوان بــرای جلوگیری از اضطراب و افزایش
اعتمادبهنفــس و آرامش روانــی در کارمندان بیتجربه ،از آن بهره برد (ســامبونجاک ،اســتراوس و
ماروســیچ .)2006 ،29منتورینگ خوب ،منافع بســیاری برای منتور و منتی در پی خواهد داشت که از
آن جمله میتوان به حفظ و نگهداشــت دانش و افزایش رضایت شغلی کارکنان اشاره کرد (ریچارد،
اسماعیل ،بیهویان و تیلور2009 ،30؛ هالوم ،چو ،هایت و هایت .)2012 ،31کالسن وکالترباک،2001( 32
نقل از هاتینق ،کوتزه و شروندر )2005 ،33مزایایی را برای منتور ،فرد کارآموز و سازمان برشمردهاند
که از آن جمله میتوان به انگیزه و رضایت شغلی منتور ،اعتبار ،خودبازتابی و رضایتمندی کارآموز،
توســعه ،اثربخشی ،یادگیری سازمانی و صرفهجویی زمانی در سازمان اشاره کرد .اما با وجود مزایای
اشارهشــده متأســفانه این طرح در آموزشوپرورش ایران اجرا نمیگردد و معلمان بالفاصله پس از
اتمام دوره تحصیل در دانشــگاه فرهنگیان یا قبولی در آزمونهای اســتخدامی ،در مدارس مشغول به
کار میشــوند و با انبوهی از مشــکالت و سؤاالت دستبهگریبان هســتند ولیکن طبق پژوهشهایی
کــه صوفی ( )1395و ســاالری ( )1395در ایالم و تهران در زمینه منتورینــگ معلمان تازهکار انجام
دادهاند ،با وجود اینکه این نقش بهطور رســمی در نظام آموزشــی ما تعریف نشــده است ،برخی از
کارکردها و وظایف منتور توســط مدیر مدرســه و طبق یافتههای پژوهش محمدی ( ،)1398توســط
معلمان باتجربهتر پوشــش داده میشــود .صوفی ،میــزان اجرای کارکردهای منتورینــگ (که از این
پس آن را معلمارشــدی مینامیم) را 70درصد گزارش کرده اســت .همچنین محمدی طبق مصاحبه
نیمهســاختاریافتهای که با معلمان تازهکار داشــته اســت به این نتیجه رســید که آنها برای ارتقاءی
مهارتهای شــغلی و حل مشکالت خود در سالهای نخستین کارشان از کمکهای معلمان باسابقه
اســتفاده میکنند و این استفاده ،نتایج مثبتی شامل «توســعه مهارتهای حرفهای»« ،رضایت شغلی»،
«افزایش انگیزه یادگیری»« ،انگیزهدار شــدن نســبت به شغل» و «کاهش استرس» را برایشان به همراه
دارد .همچنین طبق ماده  4آییننامه اجرایی مدارس (مصوب  1379شــورایعالی آموزشوپرورش)
مدیر مدرسه بهعنوان نماینده آموزشوپرورش ،مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی و پرورشی
مدرســه میباشد و با توجه به آنچه در شــرح وظایف مدیران مدارس در آییننامه مربوط به سازمان
و درجهبندی مدارس مصوب آبان 1363شورایعالی آموزشوپرورش آمده است ،حضور در كالس
درس معلمان و مربيان ،مشــاهده روش كار و تدريس آنان ،مشــاوره براي اصالح پيشــبرد روشها
و شناســایی معلمان نیازمند به آموزش ،از وظایف آموزشــی و پرورشــی مدیران مدارس میباشــد
(صافی1398 ،؛ عســگریانی )1392 ،که این موارد با برخی از کارکردهای معلمارشــدی همپوشــانی
دارد .معلمارشــد ،ضمن بازدید از کالس درس معلم و دادن بازخورد به او نیازهای آموزشــی معلم
تازهکار را پاسخ میدهد ،در نقش مشاور برای او حاضر میشود و ضمن احترام به قابلیتهای معلم
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تــازهکار در انجام وظایف به او مشــورتهای الزم را میدهد (فالنــاگان .)2006 ،34در این پژوهش،
یکی از اهداف ،بررسی میزان کاربست این کارکردها در مدارس ابتدایی جنوب شهر تهران میباشد
و یافتن پاسخ این سؤال که آیا این کارکردها بهخوبی پوشش داده شدهاند؟ و یا اینکه نیاز به تعریف
نقش رســمیای تحت این عنوان در نظام آموزشــی ما وجود دارد؟ انتخاب مناطق  15تا  19جنوب
شــهر ،به دلیل اشــتغال بیشــتر معلمان تازهکار در این مناطق اســت .به دلیل پیریزی شالوده اصلی
آموزشوپــرورش دانشآمــوزان در مقطع ابتدایی ،این دوره از حساســیت خاصی برخوردار اســت
و عملکــرد معلمان این دوره ،تأثیر چشــمگیری در عملکرد و پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان دارد
(ویسکرمی ،قدمپور و متقینیا)1397 ،؛ لذا از بین مقاطع سهگانه تحصیلی این مقطع مطالعه شد.
از طرفی از آنجا که معلمان با معضالت بسیاری در تدریس مواجه هستند و این معضالت میتواند
مشــکالت متعددی از قبیل مشــکالت روانی (افســردگی ،فرسودگی شــغلی و  )...و امراض جسمانی
(بیماریهای قلبی -عروقی و  )...را برای آنها ایجاد نماید و تحقق اهداف آموزشــی را مشــکل کند
(شواترزفیگر ،کنرمان و شونهوفن)2008 ،35؛ بنابراین مطالعه هر آنچه آنها را در این شرایط مصون دارد
بسیار بااهمیت است .از مهمترین متغیرهای درونی که میتواند معلمان را در مقابله با معضالت شغلی
توانمند کند و در بهزیستی آنها اثرگذار باشد خودکارآمدی شخصی است (اسکالویک و اسکالویک،36
 .)2007شــانموران و وولفــوک هــوی )2001( 37خودکارآمدی معلم را بهعنوان قضــاوت وی درباره
قابلیتهای خود در راســتای ایجاد پیامدهای مثبت برای یادگیری دانشآموزان و درگیر کردن آنها در
امور تحصیلی حتی با وجود دانشآموزان مورددار و بیانگیزه تعریف میکنند .خودکارآمدی معلم ،سه
زمینه را شامل میشود .1 :خودکارآمدی در عجین کردن فراگیرندگان38؛  .2خودکارآمدی در راهبردهای
آموزشی 39و  .3خودکارآمدی در مدیریت کالس درس( 40بیرامی ،گل پرور و میرنسب )1394 ،که هر سه
از دغدغههای یک معلم تازهاستخدام میباشد.
خودکارآمدی ،از عوامل مؤثر بر ســامت روانی فرد محسوب میشود و به آنها کمک میکند تا با
شرایط تنشزا بهتر کنار بیایند و آسیب روانی کمتری داشته باشند (نبوی و سهرابی .)1396،هر چه افراد،
تواناییهای خود را بیشتر قبول داشته باشند ،در تالش خود پابرجاتر هستند .افراد ،معمو ًال از وظایف
و موقعیتهایی که فراتر از توانایی آنهاســت خودداری میکنند و به دنبال فعالیتهایی هســتند که در
قضاوت خودشان ،توانایی انجام آن را دارند (هوی و میسکل.)1395/2013 ،41
بیشــتر معلمان در شــروع به حرفه معلمی ،از خودکارآمدی متوســط به باالیــی برخوردارند اما
بهمرور و بعد از تجربه اولین ســال تدریس ،این کارآمدی به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد و پس
از سال اول حتی در صورت افزایش ،هیچگاه به میزان اولیه نخواهد رسید (فنگ ،هودگس ،واکسمن
و جوشــی .)2019 ،42بنابرایــن مطالعه این ســازه و هر آنچه آن را تحت تأثیــر قرار میدهد ،در میان
معلمــان تازهکار اهمیت باالیی دارد .منابــع مختلفی ،میزان خودکارآمدی و باور فرد از تواناییهایش
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را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به گفته بندورا )1986( 43تجربههای موفق ،تجربههای جانشــینی،
ترغیبهای کالمی یا اجتماعی و حاالت عاطفی و فیزیولوژیک ازجمله این موارد هســتند .تشــویق
و تأییــد معلمــان ،متقاعدکردن آنها در این مورد که آنها توانایی رســیدن بــه چیزی که میخواهند
را دارنــد و وجود الگوی مناســب برای آنها ،در افزایش خودکارآمدی معلمان ،بســیار مؤثراســت
(هوی و میســکل .)1395 /2013،بسیاری از منابع تأثیرگذار بر خودکارآمدی معلمان ،در کارکردهای
معلمارشــدی نهفته است؛ بنابراین دور از انتظار نیســت که اجرای هرچه بیشتر و بهتر این کارکردها
توسط معلمارشد ،در افزایش کارآمدی منتیها (معلمان تازهکار) مؤثر باشد .فنگ و همکاران (،)2019
لوکاسیل کراچ ،داویز ،وینز و پیانتا ،)2012( 44الیوت ،ایساکس و چوگانی ،)2010( 45بککر)2019( 46
و مککی )2018( 47به بررســی این رابطه پرداختهاند و این رابطه را مثبت و معنادار گزارش کردهاند
اما تاکنون هیچ پژوهشــی در داخل کشــور در این زمینه انجام نشده است .این پژوهش سعی بر این
دارد تــا این رابطــه را مطالعه کند .همچنین بــه دلیل اهمیت باالی نقــش خودکارآمدی در عملکرد
معلمان ،بررســی این مهم (آیا میتوان معلمارشــدی را بهعنوان عاملی برای پیشبینی خودکارآمدی
معلمــان مورداســتفاده قــرار داد) از دیگر اهداف این پژوهش اســت .ســؤاالت ایــن پژوهش نیز
عبارتاند از:
 .1میزان کاربست کارکردهای معلمارشدی در مدارس ابتدایی جنوب شهر تهران چقدر است؟

 .2آیا میان معلمارشدی با خودکارآمدی معلمان تازهکار ،رابطه معناداری وجود دارد؟

 .3آیا میان کارکردهای فرعی معلمارشدی با خودکارآمدی معلمان ،رابطهای وجود دارد؟
 .4وضعیت خودکارآمدی معلمان تازهکار ابتدایی در جنوب شهر تهران چگونه است؟

 .5آیا معلمارشــدی در مــدارس ابتدایی میتواند پیشبینیکننده خوبی بــرای میزان خودکارآمدی
معلمان تازهکار باشد؟

روش پژوهش

این تحقیق ،ازنظر هدف ،از نوع کاربردی و ازلحاظ جمعآوری دادهها از نوع همبســتگی اســت.
جامعة این پژوهش شــامل معلمان تازهکار ابتدایی جنوب شهر تهران (مناطق  15تا  )19و حجم آن
 524نفر بود .شایانذکر است که ابتدا تصمیم به انتخاب کل شهر تهران برای انجام پژوهش بود اما با
توجه به اطالعاتی که از اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران در مورد تعداد معلمان تازهکار حاصل
شد (جدول  )1و تعداد بسیار اندک معلم تازهکار مشغول در اکثر مناطق ،مناطق جنوبی تهران به دلیل
دربرگرفتن بخش زیادی از معلمان تازهکار بهعنوان جامعة آماری موردمطالعه قرار گرفت.
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تعداد معلم تازهکار شاغل در مناطق  22گانه تهران (مناطقی که در جدول ذکر نشدهاند فاقد معلمان تازهکار در مقطع ابتدایی بودهاند).

9

10

11

12

14

15

18 17

16

 19کل

منطقه

1

2

3

4

5

7

8

تعداد معلمان
تازهکار

4

5

40 1

6

5

779 124 100 61 63 176 49 47 26 30 37 5

حجم نمونه ،از طریق فرمول کوکران و با احتســاب ده درصد بیشتر ،درمجموع 242نفر تعیین شد.
با توجه به اینکه تعداد معلمان تازهکار در مناطق  15تا  19تهران با هم تفاوت داشت؛ بنابراین سهم هر
منطقه در کل نمونهگیری با مناطق دیگر متفاوت بود و منطقهای که ســهم بیشــتری از معلمان تازهکار را
در کل جامعه در اختیار داشت در نمونهگیری نیز بیشترین سهم را به خود اختصاص داد (جدول .)2
برای مثال ،سهم منطقه  15با فرمول زیر محاسبه شد.
تعداد کل اعضای نمونه × تعداد معلمان تازهکار منطقه 15
تعداد کل اعضای جامعه

شــایانذکر اســت که به دلیل تعداد بسیار کم معلمان تازهکار در هر مدرســه (یک الی دو نفر در اکثر
مدارس) در صورت انتخاب تصادفی ،حجم کار بسیار باال رفته و پژوهش بهکندی انجام میشد؛ بنابراین در
هر منطقه ابتدا به سراغ مدارسی با باالترین تعداد معلم تازهکار رفتیم و اقدام به پرکردن پرسشنامه کردیم.
جدول  .2تعداد معلمان موردنیاز برای نمونهگیری
مناطق موردمطالعه

15

16

17

18

19

تعداد معلمان تازهکار شاغل در منطقه

176

63

61

100

124

تعداد موردنیاز برای نمونهگیری

84

31

30

48

59

ابزارهای مورداستفاده

ابزار سنجش خودکارآمدی معلم
برای سنجش این سازه ،از مقیاس خودکارآمدی معلم شانموران و وولفولک هوی ( )2001استفاده
شده است .این مقیاس دارای 24گویه به شکل طیف مدرج پنجدرجهای لیکرت است که از بسیار زیاد
تا بسیارکم ،متغیر میباشد .جمع نمرات گویهها نشاندهنده نمره خودکارآمدی کلی است .عالوه بر نمره
کلی ،این مقیاس ،سه نمره فرعی مربوط به زیرمقیاسهای -1 :خودکارآمدی در مدیریت کالس درس (8
گویه)  -2خودکارآمدی در عجین کردن فراگیران ( 7گویه) و  -3خودکارآمدی در راهبردهای آموزشی
( 9گویه) را ارائه میدهد.
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روایی این پرسشنامه را در ایران ،چاری ،سماوی و محمدی ( )1389با روش تحلیلعاملی اکتشافی
چرخش واریماکس بررســی کردند و نتیجه پژوهش این محققان ،گویای این امر اســت که این
توأم با
ِ
پرسشنامه برای سنجش ابعاد خودکارآمدی معلمان مناسب است و میتواند نیازهای موجود را برطرف
کند .پایایی این پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ ،محاسبه و نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3بررسی پایایی پرسشنامه سنجش خودکارآمدی
متغیر

آلفای کرونباخ پژوهش چاری
و همکاران1389 ،

آلفای کرونباخ پژوهش شانموران
و وولفولک هوی2001 ،

کرونباخ
آلفای
ِ
پژوهش حاضر

خودکارآمدی

0/83

0/94

0/961

مدیریت کالس درس

0/73

0/90

0/860

عجین کردن فراگیران

0/76

0/87

0/898

راهبردهای آموزشی

0/70

0/90

0/942

ابزار سنجش معلمارشدی در مدارس
برای ســاخت این پرسشنامه ،اســناد ،مدارک و مطالعات مرتبط با منتورینگ (منابع معتبر علمی،
پژوهشها و متون مرتبط) بررسی و تحلیل شد و درنهایت ،محققان با استفاده از دو پرسشنامه موجود
در این زمینه و با توجه به آنچه در مدارس ایران در حال اجرا میباشد پرسشنامه حاضر را ساختند.
یکی از این دو پرسشنامه ،متعلق به نوئه 48و همکاران ( )1988است که منتورینگ را در  9کارکرد
فرعی بررسی میکند و پرسشنامه دوم از پایاننامه دکتری فالناگان ( )2006در دانشگاه لیبرتی 49برداشت
شده است .اساس کار بر پرسشنامه نوئه بود و محققان ساختار عاملی این پرسشنامه را رعایت کردند
اما پارهای از گویهها حذف و تعدادی از گویهها متناسب با شرایط اجرایی در مدارس ایران تغییر پیدا
کردنــد .برای مثال تمام گویههای مرتبــط با دو کارکرد «در معرضگــذاری و قابلیت دید» و «حمایت»
حذف شدند؛ زیرا در این دو نقش ،منتور تالش میکند کارآموز خود را با اختصاص مسئولیتهایی که
نیاز کتبی و تماس شــخصی با مدیران ارشــد دارد ،در موقعیتهایی قرار دهد که تواناییهایش توسط
مدیران ارشد دیده شود و همچنین تکالیفی به او واگذار میکند که در ردههای باالتر شغلی به کار گمارده
شود که این موضوع در مورد معلم تازهکار و معلمارشد ،موضوعیت ندارد .همچنین در گویهها بهجای
اســتفاده از واژه «منتور» به دلیل نبود این نقش در مدارس ایران ،از عبارت «مدیر و همکار باســابقهتر»
اســتفاده شــد .در تمام گویههای مرتبط با کارکرد «مربیگری» آموزشهایی که یک معلم تازهکار به آنها
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نیاز دارد متناسب با پرسشنامه فالناگان جایگزین گویههای پرسشنامه نوئه و همکاران شدند؛ زیرا در
پرسشنامه آنها این گویهها برای سایر سازمانها و نه مدرسه طراحی شده بود.
درنهایت ،پرســشنامه ساختهشده شامل 28سؤال پنجگزینهای میباشد و خردهمقیاسهایی به قرار
مربیگری ( 6سؤال) ،حفاظت ( 4سؤال) ،ارائه تکالیف چالشبرانگیز ( 3سؤال) ،تأیید ( 5سؤال) ،مشاوره
( 4ســؤال) ،رفاقت ( 3سؤال) و مدلسازی نقش ( 3سؤال) را دربرمیگیرد .سؤاالت در مقیاس لیکرت
و پنج طیفی ،از بسیار زیاد تا بسیارکم تنظیم شدهاند .برای نمونه به چندین گویه از این پرسشنامه در
ادامه اشاره میشود.
جدول  .4پارهای از گویههای پرسشنامه سنجش معلمارشدی
گویهها

کارکرد

مدیر یا همکار باسابقهام بازخوردهای منظمی از کارم به من میدهند.

مربیگری

همیشه مدیرم در برابر انتظارات والدین و خواستههای آنها از من حمایت کرده است.

حفاظت

در موقعیتهایی قرار داده میشوم که به من کمک میکند تا مهارتهای جدید بیاموزم.

ارائه تکالیف چالشبرانگیز

با وجود تازهکار بودن به من و تواناییهایم همیشه احترام گذاشته میشود.

پذیرش و تأیید

در بین همکاران ،فردی که بتوانم او را الگوی خود در حرفه تدریس قرار دهم وجود دارد.

مدلسازی نقش

شرایط مدرسه برای من بهگونهای است که کمک میکند تا حس تنهایی و انزوای من
بهعنوان یک معلم تازهکار تا حد قابلتوجهی کاهش یابد.

رفاقت

در طول سال تحصیلی ،فرصتهایی فراهم میشود تا من با دیگر معلمان در مورد
نگرانیهای کالس درسم صحبت و تبادلنظر کنم.

مشاوره

بررسی روایی پرسشنامه معلمارشدی
روایی محتوایی این پرسشنامه با نظر استادان و صاحبنظران این حوزه ،تأیید و پرسشنامه برای
ســنجش این سازه مناســب ،ارزیابی گردید و در ادامه برای بررسی همســانی درونی ،از تحلیلعاملی
تأییدی مرتبه دوم اســتفاده شد .تمام بارهای عاملی ،باالی  0/4به دست آمدند و این در حالی است که
حداقل بار عاملی قابلقبول در بســیاری از مراجع  0/2گزارش شــده است (مخلصی ،کریمیان ،عبادی،
خوشنــژاد و دبیــری .)1395 ،اما معیار اصلی برای قضاوت ،آماره  tاســت؛ چنانچه مقدار این آماره،
بزرگتر از  1/96باشد ،بار عاملی مشاهدهشده ،معنادار است (همان) .نتایج ،به ترتیب در نمودارهای 1
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و 2گزارش شده است .گام بعدی ،بررسی نیکویی وضعیت مدل بود .یکی از شاخصهای عمومی برای
تقسیم کایدو بر درجه آزادی به دست میآید و
تعیین این موضوع ،شاخص کایدو بهنجار است که از
ِ
چنانچه از  3کوچکتر باشد ،این شاخص مطلوب است که این مقدار ،در پژوهش حاضر  1/4برآورد
گردید .شــاخص  RMSEشــاخص دیگری اســت که در صورت کوچکتر بودن از  0/08نشاندهنده
برازش مطلوب مدل است .این آماره  0/065محاسبه شد.

نمودار  .1بار عاملی استاندارد پرسشنامة 7عاملی معلمارشدی

نمودار  .2آماره  T-valueپرسشنامة 7عاملی معلمارشدی

همچنین پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی و تمام زیرمقیاسها بررسی
شد و پرسشنامه ،از پایایی مناسب برخوردار بود.
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جدول  .5بررسی پایایی پرسشنامه سنجش معلمارشدی
کارکردهای فرعی

مقیاس کلی
نام

ضریب آلفا

معلم ارشدی

0/945

نام

ضریب آلفا

مربیگری

0/874

حفاظت

0/736

ارائه تکالیف چالشبرانگیز

0/847

پذیرش و تأیید

0/902

مدلسازی نقش

0/916

رفاقت

0/746

مشاوره

0/860

یافتههای پژوهش
جدول  .6اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر
جنسیت
تحصیالت

مرد

11

4/7

دیپلم

0

0

کارشناسی

144

62/1

کارشناسی ارشد

85

36/6

دکتری

3

1/3

سابقه

زن

221

95/3

متغیر

وضعیت اشتغال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

0-1

30

12/9

1-2

66

28/4

2-3

136

58/6

رسمی آزمایشی

100

43/1

رسمی قطعی

72

31

حقالتدریسی

60

25/9

نرمال بودن توزیع متغیرها که از پیشفرضهای آزمون همبســتگی پیرســون میباشد توسط آزمون
کلموگروف اسمیرنوف ،بررسی و تمام متغیرها به غیر از دو کارکرد «مدلسازی نقش» و «رفاقت» به دلیل
سطح معناداری کمتر از  0/05نرمال بودند؛ بنابراین رابطه دو متغیری که توزیع نرمال نداشتند با آزمون
اسپیرمن ،بررسی شد.
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جدول  .7نتایج آزمون همبستگی پیرسون
        مستقل
متغیروابسته
خودکارآمدی

معلمارشدی مربیگری

حفاظت

ارائه تکالیف
چالشبرانگیز

تأیید

مشاوره

r

0/71

0/655

0/433

0/742

0/63

0/30

Sig

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

0/06

پارامتر

جدول  .8نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
نام متغیر
خودکارآمدی

پارامتر

مدلسازی نقش

رفاقت

P

0/549

0/564

Sig

0/00

0/00

همانطور که مالحظه میشود رابطة بین تمام متغیرها و خودکارآمدی به جز متغیر «مشاوره» معنادار
و مثبت به دستآمدند که به این معنی است که با افزایش آنها میزان خودکارآمدی تازهمعلمان افزایش
پیدا خواهد کرد .در این میان ،باالترین ضریب همبستگی ،متعلق به«ارائه تکالیف پرچالش» و بعد از آن
«مربیگری» است.
یافتهها در زمینه بررسی وضعیت خودکارآمدی و معلمارشدی در مناطق جنوبی شهر تهران
ی تک نمونهای استفاده شد .از آنجا
به منظور بررسی وضعیت خودکارآمدی و معلمارشدی ،از آزمون ت 
که میانگین متغیرها عددی بین  1تا  5است ،آزمون تی تک نمونهای با مقدار  3مورداستفاده قرار گرفت.
جدول  .9وضعیت خودکارآمدی معلمان تازهکار ابتدایی
نوع متغیر

نام متغیر

t

Sig

Mean
Difference

میانگین

انحراف
معیار

مقیاس اصلی

خودکارآمدی

5/654

0/000

0/64

3/64

0/73

عجین کردن فراگیران

6/401

0/000

0/68

3/68

0/68

راهبردهای آموزشی

6/845

0/000

0/77

3/77

0/73

مدیریت کالس درس

3/186

0/003

0/44

3/44

0/93

زیرمقیاسها

N=232
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جدول  .10وضعیت معلمارشدی در مدارس
نوع متغیر

نام متغیر

t

Sig

Mean
Difference

میانگین

انحراف
معیار

مقیاس اصلی

منتورینگ
(معلمارشدی)

1/458

0/000

0/16

3/16

0/79

مربیگری

-0/990

0/003

-1/2

1/8

0/87

حفاظت

-0/383

0/000

-0/79

2/21

0/84

ارائه تکالیف پرچالش

2/314

0/000

34/0

3/34

1/00

پذیرش و تأیید

1/810

0/000

29/0

3/29

1/11

مدلسازی نقش

1/691

0/003

27/0

3/27

1/08

رفاقت

2/346

0/000

37/0

3/37

1/06

مشاوره

2/177

0/000

38/0

3/38

1/00

کارکردهای فرعی

N=232

براســاس یافتههای مندرج در جــدول  9میانگین خودکارآمدی  3/64از  5میباشــد که بهصورت
معناداری ،از ارزش آزمون ( )3اندکی بیشتر است .در میان ابعاد خودکارآمدی ،بیشترین مقدار با اختالف
کم نســبت به دو بعد دیگر مربوط به اســتفاده از راهبردهای آموزشی و کمترین آنها مربوط به مدیریت
کالس درس است.
همچنین براســاس یافتههایی که بهصورت خالصه در جدول 10نمایش داده شــده است ،متوسط
معلمارشــدی اجرایی در جنوب شهر تهران 3/16اســت .در میان کارکردهای فرعی بیشترین میانگین،
متعلق به کارکرد مشاوره میباشد و کمترین میانگین با اختالف قابلتوجهی متعلق به کارکرد مربیگری با
میانگین  1/8است .آماره تی نشان میدهد که مقادیر به دست آمده ،معنادار هستند.
یافتههای آزمون رگرسیون برای پیشبینی خودکارآمدی بر اساس معلمارشدی
همبســتگی ،تنها وجود رابطة بین دو متغیر و شــدت این رابطه را نشــان میدهد اما نمیتوان با
داشتن مقادیر یک متغیر ،اطالعات دقیقی از مقدار متغیر دیگر داشت .برای این مهم ،نیاز به استفاده
از آزمون رگرسیون میباشد .یکی از شروط استفاده از این آزمون ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و
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وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اســت که بررسی شد و این شروط ،برقرار بود .پیشفرض سوم که
وجود رابطه خطی میان دو متغیر است با استفاده از گراف رسم شده زیر تأیید شد.

خودکارآمدی

منتورینگ

اســتقالل خطاها که به این معنی اســت که خطا در اندازهگیری یک متغیر بر متغیر دیگر ،تأثیرگذار
نباشد از پیشفرضهای دیگر است .برای بررسی این شرط ،از آزمون دوربین واتسون استفاده و آماره
مربوط  2/01برآورد شد که نشاندهنده استقالل خطاها بود و در آخر ،شرط نرمال بودن توزیع خطاها با
بررسی مقدار میانگین و واریانس خطاها که به ترتیب  0و 1محاسبه شدند ،تأیید گردید.
جدول  .11نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون (معلمارشدی بهعنوان متغیر پیشبین)
مدل

درجه آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

F

sig

خطای برآورد

1

1

10/096

10/096

36/94

0/00

0/52

AdjR2= 0/493, R2 = 0/56, R= 0/712

بــا توجــه به اطالعات منــدرج در جدول  ،11معناداری آماره  Fنشــان میدهد کــه مدل پشبینی
خودکارآمدی معلمان توســط معلمارشــدی ،بهخوبی قادر به برازش دادهها در این زمینه اســت؛ میزان
ضریب تعیین نیز نشان میدهد که در نمونه حاضر مدل رگرسیونی قادر به تبیین نزدیک به  56درصد از
تغییرات خودکارآمدی میباشد .شایانذکر است که ضریب تعیین ،میزان موفقیت مدل را بیش از اندازه
بــرآورد میکند و درجــه آزادی را لحاظ نمیکند .بنابراین برای تعمیم نتایج بــه جامعة آماری از آماره
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دیگری به نام ضریب تعیین تعدیل شده ( )AdjR2استفاده میشود .مقدار این ضریب نشان میدهد که
 49/3درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل پیشبینی خواهد بود و مابقی آن به سایر
عوامل وابسته است.
جدول  .12ضرایب تحلیل رگرسیون
متغیر

خطای معیار

ضریب تأثیرβ

B

T

سطح معناداری

ثابت

0/357

-

1/568

4/4

0/00

منتورینگ

0/109

0/712

0/66

6/08

0/00
y= 0/66x + 1/568
خودکارآمدی =Y
معلم ارشدی =X

بحث و نتیجهگیری
نتایج سؤال اول پژوهش:

یافتههای ســؤال اول پژوهش در جدول  10نشــان میدهد که میانگین معلمارشدی
 3/16از  5است؛ یعنی درمجموع حدود  60درصد این کارکردها پوشش داده میشود اما
در میان کارکردهای فرعی ،کمترین میانگین ،مربوط به کارکرد «مربیگری» است ( .)1/8این
کارکرد ،به آموزش نحوه انجام وظایف به کارآموز مرتبط است ،پایین بودن میانگین نشان
میدهــد که نیاز تازهمعلمان در زمینه نحوه انجام وظایف خود و مشــکالت پیش رو در
تدریس ،مدیریت زمان ،نوشتن طرح درس ،مدیریت کالس درس و  ...پاسخ داده نمیشود؛
همچنین پایین بودن میانگین مربوط به کارکرد «حفاظت» با میانگین  2/21نیز نشان میدهد
معلمان توســط مدیران در برابر اولیا و توسط همکاران در برابر درخواستهای مدیر و
بازرسان احتمالی ،حفاظت نمیشوند و این در حالی است که در پژوهشهای بسیاری که
در زمینه معلمان تازهکار انجام شده است؛ برای مثال پژوهش یعقوبنژاد قائن و همکاران
( )1394با عنوان «معلمان تازهکار از والدین چه انتظاری دارند» بیان شده است که یکی
از سختترین وجوه کار معلمان تازهکار ،ارتباط با والدین است .همچنین از آنجا که در
یافتههای بعدی پژوهش حاضر ،این دو کارکرد ،ضریب همبستگی باالیی با خودکارآمدی
معلمــان دارند و با افزایش آنها خودکارآمدی معلمان به میزان قابلتوجهی افزایش پیدا
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خواهدکرد؛ بنابراین بسیار ضروری است که این ضعف در نظام آموزشی ما مورد توجه
قرار گیرد و مرتفع گردد که یکی از راههای پاسخ به این نیاز ،تعریف معلمارشدی بهعنوان
یک نقش رسمی خواهد بود.
کمتر بودن میانگین کارکرد «مربیگری» نسبت به سایر کارکردها با نتایج پژوهش صوفی
( )1395در دانشــگاه ایالم همسو است .او این میانگین را  3/3و کمتر از سایر کارکردها
برآورد کرده اســت اما کوچکتر بودن میانگین محاســبه شــده در پژوهش حاضر نشان
میدهد که اجرای این کارکردها در جنوب شــهر تهران ،ضعف بیشتری نسبت به جامعة
آماری آن پژوهش (ایالم) دارد.
نتایج سؤال دوم پژوهش:

یافتههای سؤال دوم پژوهش که در جدول  7ستون اول گزارش شده است حاکی از
آن اســت که میان معلمارشدی و خودکارآمدی معلمان تازهکار ،رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .ضریب همبستگی بین این دو متغیر  r =0/71و معنادار برآورد شد .این بدان
معناســت که هرچه معلمارشــدی با کیفیت بهتری در مدارس اجرا گردد شاهد افزایش
خودکارآمدی معلمان تازهکار خواهیم بود.
یافتهها با نتایج پژوهش اینگیرید ،)2012( 50چوبین ،دنیش ،سیرز و هوک)2012( 51
و الیوت و همکاران ( )2010که رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر برآورد کردند
همسو است .همچنین لوکاسیل کراچ و همکاران ( )2012با مطالعه بر  77معلم تازهکار به
این نتیجه رسیدند که مدتزمان سپری شده با منتور و مشارکت در برنامههای منتورینگ،
بر میزان خودکارآمدی ،خودبازخوردی و خودارزیابی معلمان تازهکار ،مؤثر است .بککر
( )2019نیز با انجام یک مطالعه کیفی روی یک نمونه چهارنفره معلم مدرســه راهنمایی
به این نتیجه رسید که تعامل با یک مربی آموزشی در یک دوره مربیگری ،باعث افزایش
خودکارآمدی کلی معلمان میشود.
52
در پژوهش دیگری ،وین ،شور و لیدن ( )1997بیان میدارند که کارکنانی که منتورینگ
بیشتری دریافت میکنند ،سطح باالتری از خودکارآمدی را به نمایش میگذارند .آنها این
رابطه را بر اساس تئوری تبادل اجتماعی توجیه کردند .طبق این تئوری ،رابطه و تعامل
میان افراد ،یک مبادله است و افراد همیشه رفتاری را انتخاب میکنند که منفعت بیشتری
را برایشــان به همراه داشته باشد .بنابراین در برنامه منتورینگ ،اگر کیفیت الزم و مدنظر
معلمان اجرا شــود ،آموزشهای کاربردی و موردنیاز معلم به او داده شود ،معلم توجه و
احترام از سازمان (مدرسه) دریافت کند و منتور را فردی که برای کمک و حمایت او و در
خدمت اوست بگمارد ،شرکت در این برنامه را به نفع خود خواهد دانست و با رغبت و
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میل فراوان در این برنامهها مشارکت میکند و نتیجه این خواهد بود که یادگیری بیشتری
برایش اتفاق میافتد و درنهایت ،خودکارآمدی بیشتری در وی شکل خواهد گرفت.
از آنجا که مفهوم خودکارآمدی برخاســته ازنظریه شناختی اجتماعی بندورا است و
طبق این نظریه« ،عوامل شــناختی»« ،محرکهای محیطی» و «رفتار فرد» ارتباط متقابلی
بــا هم دارنــد و از یکدیگر تأثیر میپذیرنــد ،میتوان در این جــا خودکارآمدی را یک
مفهوم شــناختی دانست (باور فرد در مورد تواناییهای خود در انجام وظایفش) و تمام
کارکردهای معلمارشدی (منتورینگ) بهعنوان یکی از عوامل محیطی در نظر گرفته شوند؛
بنابراین وجود رابطه میان آنها بر این اساس نیز قابل دفاع خواهد بود.
با توجه به اینکه یکی از منابع خودکارآمدی بنا به گفته بندورا« ،تجربههای جانشینی»
معرفی شــده اســت؛ به این معنا که فرد با مشــاهده موفقیت دیگر افراد ،به اینکه او نیز
میتواند همچون آنها موفق شود ایمان پیدا میکند و این افزایش ،خودکارآمدی او را به
همراه خواهد داشت؛ از این رو میتوان یافتههای این پژوهش را بر این اساس نیز توجیه
کرد؛ زیرا در منتورینگ ،شرط الزم این است که منتور حتم ًا تجربه معلمی داشته باشد ،در
این زمینه سابقه درخشانی داشته باشد و این تجربیات را با معلم تازهکار در میان بگذارد.
نتایج سؤال سوم پژوهش:

یافتههای ســؤال ســوم که در جدولهای  7و  8گزارش شده است نشان داد که میان
تمام کارکردهــای فرعی با خودکارآمدی معلمان تازهکار ،رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد اما میان کارکرد «مشــاوره» و «خودکارآمدی» ،رابطه معناداری دیده نشــد .همچنین
باالترین ضریب همبستگی برای کارکرد «ارائه تکالیف پرچالش» و بعد از آن با اختالف
اندکی« ،مربیگری» میباشد.
باالتر بودن ضریب همبستگی ،میان کارکرد ارائه تکالیف چالشبرانگیز و خودکارآمدی
با پژوهش نیل )2011( 53همســو اســت .او بیان میداردکه ارائه تکالیف چالشبرانگیز
توســط منتور به کارآموز ،ممکن است موجب شکلگیری چنین ادراکی در کارآموز شود
کــه او قابلیت و توانایی و صالحیت انجــام آن کار را دارد و در نتیجه ،منجر به افزایش
خودکارآمدی او خواهد شد.
یافتههــا در مورد وجود رابطه مثبت و معنادار میــان خودکارآمدی و رفاقت (رابطه
دوســتانه با منتور) با نتایج پژوهش آلسا )2017( 54و مککی ( )2018همسو است .آلسا
در سال 2017در رساله دکتری خود با مطالعه  340معلم تازهکار در ایالت میشیای غربی،
همبســتگی مثبت و معناداری را بین کیفیت روابط منتور و میزان خودکارآمدی معلمان
برآورد کرد .این مطالعه ،مهمترین ویژگی برنامه منتورینگ معلمان را جلســات متعدد و
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مشاهده توأم با رابطه دوستانه بین منتور و کارآموز میداند .همچنین مککی ( )2018در
یک مطالعه کیفی مصاحبه نیمهســاختاریافته که با  6معلم منتور و دانشجومعلمهای آنها
انجام داد به این نتیجه رسید که رابطة بین معلممنتور و دانشجومعلم ،یک عامل کلیدی و
ضروری برای افزایش ظرفیت آموزشی تازهمعلمان میباشد.
رابطــه معنادار میان کارکــرد «مربیگری» و خودکارآمدی معلمــان با پژوهش بککر
( ،)2019بروان و موراین )2010( 55و کاو ،روگرســب ،اســپیتزمولر ،لین و لین)2014( 56
همســو است .در مربیگری معلم ارشــد در زمینههای مختلف به معلم آموزش میدهد
آموزش بهتر توانایی و مهارت معلم و درنهایت حس کارآمدی او را افزایش خواهد داد.
از آنجا که بندورا در نظریه شناختی -اجتماعی بیان میدارد که افراد از طریق مشاهده
رفتار دیگران به یادگیری میپردازند و یادگیری از این طریق را از اصلیترین راه یادگیری
میداند ،براساس این مطلب وجود ارتباط میان کارکرد «مدلسازی نقش» و خودکارآمدی
قابل تأیید خواهد بود؛ زیرا در«مدلســازی» معلمارشد بهعنوان الگو برای معلم تازهکار
تلقی میگردد و فرد کارآموز سعی میکند تا رفتارهای او را مورد مشاهده و سپس تقلید
قرار دهد و همچون او رفتار کند.
شایانذکراســت که در مطالعات مربوط به خودکارآمدی یکی از منابع خودکارآمدی
«ترغیبهای کالمی» معرفی شــده اســت .تشــویقها و تأییدهای دریافتــی از دیگران،
حمایتهای اجتماعی و بازخوردهایی که فرد از افراد میگیرد ،میتواند به شکل مؤثری
خودکارآمدی او را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین وجود رابطه میان کارکردهای «حفاظت»،
«تأیید» و«رفاقت» قابل تأیید و تصدیق اســت .در حفاظت معلمارشد تالش میکند فرد
کارآموز را از خطرات احتمالی که از جانب مدیر ،والدین یا بازرسان او را تهدید میکند
مصون دارد و این عمل میتواند آرامش روانی خوبی برای معلم تازهکار به ارمغان آورد.
در کارکــرد «تأیید» منتور ،کارآموز را به لحاظ تواناییهایش تأیید میکند و شــرایطی را
فراهم میکند تا فرد ،با دیگر همکاران پرتجربه خود ،احســاس برابری کند؛ برای مثال،
نظرات او در پیشــبرد اهداف ،مهم تلقی میشود ،مسئولیتهایی به وی واگذار میشود،
در نظرسنجیها دخیل میشود و  . ...تمام این موارد ،در شکلگیری باور و احساس معلم
در مورد تواناییهایش در انجام امور مربوط به معلمی که همان خودکارآمدی وی است
نقش بسزایی دارند.
نبــود رابطه معنادار میان کارکرد «مشــاوره» و خودکارآمدی ،بــا توجه به مفهوم این
کارکرد ،قابل توجیه خواهد بود .معلمارشد در نقش مشاور باید شنونده خوبی برای معلم
تــازهکار باشــد ،به درد دلهای او گــوش فرادهد و خیال معلم تــازهکار از این بابت که
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صحبتهایش محرمانه خواهند ماند آسوده باشد .همانطور که مشخصاست این عمل
نمیتواند در تغییر خودکارآمدی معلمان ،نقشی داشته باشد .این نتیجه با نتیجه پژوهش
ستریت ( ،1998نقل از صوفی )1395 ،همسو نمیباشد .او در پژوهش خود ،این رابطه را
معنادار گزارش کرده است .دلیل این تفاوت میتواند تفاوت در کیفیت و نحوه منتورینگ
اجرایی در جامعة آماری این پژوهش و پژوهش حاضر باشد.
نتایج سؤال چهارم پژوهش:

در مورد ســوال چهارم که بررســی وضعیت خودکارآمدی معلمــان بود ،اطالعات
مندرج در جدول  9نشــان داد میانگین خودکارآمدی بین معلمان  3/64از  5اســت .این
عدد ،قابلقبول اما قابل ارتقاء است .همچنین طبق نتایج به دست آمده ،در نمونه حاضر
«خودکارآمدی معلمان در راهبردهای آموزشی» نسبت به دو بعد دیگر ،بیشترین میانگین
را دارد و «خودکارآمــدی در مدیریــت کالس» کمترین درصد را به خود اختصاص داده
اســت .یافتههای پژوهشهای چاری و همکاران ( ،)1389براری و جمشیدی (،)1394
ویسکرمی و همکاران ( )1395و میرصالح ،پورعابدینی و موســوی ندوشن ( )1395نیز
چنین است .بیشتر بودن میانگین مربوط به «راهبردهای آموزشی» و کم بودن میانگین دو
بعد دیگر در تمامی این پژوهشها ،نشاندهنده این مهم است که معلمان ،خود را در زمینه
استفاده از روشهای مختلف آموزشی ،انتقال مفاهیم و آموزش محتوا نسبت به مدیریت
کالس و درگیرکردن دانشآموزان ،کارآمدتر میپندارند .همچنین نشان میدهد که بیشترین
معضل معلمان مدیریت کالس درس ،برقرای نظم ،کنترل کالس و دانشآموزان مشکلدار
و درگیر کردن آنها در فرایند آموزشــی اســت .میتوان دلیل این امر را این دانســت که
دروس آموزشی در دانشگاهها؛ اعم از فرهنگیان و غیره ،استفاده از راهبردهای آموزشی را
بسیار بیشتر از دو راهبرد دیگر به دانشجومعلمان تعلیم میدهد؛ برای مثال دانشجویان با
روشهای تدریس در قالب واحدهای درسی مختلف ،آشنا میشوند.
بنابرایــن اهمیت و ضرورت آموزش و تقویت مهارت مدیریت کالس و درگیرکردن
فراگیران در فعالیت آموزشــی ،مهــم به نظر میآید .وجود فردی کــه معلمان بتوانند در
زمینههــای مختلف؛ نظیــر مدیریت کالس درس و مدیریت زمــان از وی کمک بگیرند
ضروری تلقی میگردد .منتور یا همان معلمارشد میتواند ازجمله افرادی باشد که در این
زمینه معلم را از رهنمودهای خود بهرهمند سازد.

نتایج سؤال پنجم پژوهش:

یافتههــای ســؤال پنجم ،گویای این مهم اســت که متغیر ما توانســته اســت میزان
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خودکارآمــدی معلمان تازهکار را حدود  50درصد پیشبینی نماید .از آنجا که تحقیقات
مختلــف نشــان میدهد که حس قــوی خودکارآمدی معلم با رضایت شــغلی باالتر در
آنها (کاپرارا ،باربارانلی ،اســتکا و مالون ،)2006 ،57افزایش پیشرفتها و دستاوردهای
دانشآموزان(کاپرارا و همکاران ،)2006 ،بهکارگیری اســتراتژیهای جدیدتر در تدریس
(سنلر و ســانگر ،)2010 ،58اشتیاق باالتر در تدریس (گرول و اکتی ،)2010 ،59و افزایش
مشــارکت دانشآموزان و ایجاد جوی صمیمــی در کالس (لویس ،رومی ،کتز و کوی،60
 )2008در ارتباط اســت؛ بنابراین این سازه ،بســیار بااهمیت میباشد؛ لذا توجه به این
موضوع که چه مواردی میتوانند پیشبینیکننده میزان خودکارآمدی معلمان باشند میتواند
برای تمام مدیران آموزشی و سیاستگذاران این عرصه ،موضوع بااهمیتی باشد .هرچه
معلم خودکارآمدتری در اختیار داشته باشیم؛ عملکرد وی و درنهایت ،پیشرفت تحصیلی
دانشآموران ،باالتر خواهد بود .بنابراین اگر در اجرای این برنامهها تالش و توجه الزم
بهکار گرفته شود شاهد افزایش خودکارآمدی معلمان و در نتیجه پیامدهای مثبت حاصل
از آن خواهیم بود.

پیشنهادهایپژوهش

با توجه به اینکه یافتهها نشان میدهند وجود برنامههای معلمارشدی (منتورینگ) و
کیفیت هرچه بهتر این برنامهها میتواند پیشبینیکننده خوبی برای خودکارآمدی معلمان
باشد و آن را بهبود ببخشد و با توجه به پایین بودن میانگین اجرای این کارکردها بهصورت
غیررسمی در مدارس ،پیشنهاد میگردد نقش معلمارشد (منتور) بهعنوان یک نقش رسم
ی در آموزشوپرورش کشور تعریف گردد ،به این ترتیب ،معلمان تازهکار از رهنمودهای
معلم منتور باتجربه بهرهمند خواهند شد .پژوهشهای بسیاری به مزایای منتورینگ برای
معلمان تازهکار اشــاره دارد که از آن جمله میتوان به پژوهش کارالدنین پاتز)2007( 61
اشاره داشت .مولن )2005( 62نیز در پژوهش خود بیان میکند که منتورینگ در حال تبدیل
شدن به یک ابزار قوی مؤثر در آموزشوپرورش است .همچنین یافتهها حاکی از ضعف
بیشــتر کارکرد «مربیگری» در میان نقشهای دیگر معلمارشد است؛ لذا پیشنهاد میگردد
سیاستگذاران تعلیموتربیت کشور به اهمیت این کارکرد توجه کنند و نیازهای معلمان در
این زمینه را پاسخ دهند .در صورتی که به هر دلیلی ،امکان اجرای برنامه منتورینگ فراهم
نباشــد به معلمان توسط معلمان باســابقه منطقه ،آموزشهایی کاربردی و مفید در زمینه
نوشــتن طرح درس ،مدیریت زمان مدیریت کالس و  ...داده شــود و کیفیت کالسهای
ضمن خدمت و محتوای آنها متناسب با نیاز تازهمعلمان تغییر یابد.
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Abstract
Today, mentoring is common in most organizations of many countries,as well
as in the education. We don't have mentors in Iran, but many of her duties are
informally covered by the school principal and veteran teachers. The main purpose of this study was to investigate the coverage of these functions in primary
schools in the south of Tehran and to find a relationship between this variable
and the self-efficacy of novice teachers.
This research is a descriptive and correlational research method.The statistical population of the study was 524 of all beginning elementary teachers employed in 15-19 districts of Tehran.
The sample size was calculated based on Cochran formula of 245 persons,
Finally, the researcher completed 232 questionnaires. Data were collected using
two self-efficacy questionnaires Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy(2001) and
a questionnaire developed by the researcher based on the mentoring questionnaire of Noe(1998) to measure mentoring. Descriptive statistics and Pearson
and Spearman correlation coefficients, one regression were used to analyze the
data.
The results showed a positive and significant relationship between mentoring
quality and self-efficacy of novice teachers)r=+0.712). There was positive and
significant relationship between all major and sub-functions of mentoring and
teachers' self-efficacy except"Counseling". Mentoring can also predict about
50 percent of the self-efficacy variable.
Also the amount of implementation of these functions, especially the function of "coaching" in our statistical community was estimated to be very low.
This implies that a formal role must be defined in our education system as
"Mentor".
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