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امروزه، منتورینگ در اکثر سازمان ها و همچنین آموزش وپرورش بسیاری از کشورها مرسوم است. 
در کشــور ما با وجود نبود نقش رسمی ای تحت این عنوان، بســیاری از وظایف و کارکردهای منتور 
)معلم ارشد( را مدیر مدرسه و معلمان باسابقه، به طور غیررسمی پوشش می دهند. هدف این پژوهش، 
بررسی میزان پوشش این کارکردها در مدارس ابتدایی جنوب شهر تهران و یافتن رابطة بین این متغیر و 
خودکارآمدی معلمان تازه کار بود. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی و روش تحقیق، توصیفی و همبستگی 
می باشد. جامعة آماری، کلیه معلمان تازه کار ابتدایی مناطق 15تا 19تهران به تعداد524 نفر بود. حجم 
نمونه، براســاس فرمول کوکران 245 نفر محاسبه و 232 پرســش نامه تکمیل شد. از دو پرسش نامه 
خودکارآمدی شان موران و ولفولک هوی )2001( و پرسش نامه ای که محقق با اقتباس و رعایت ساختار 
عاملی پرســش نامه منتورینگ نوئه )1988( برای سنجش معلم ارشدی ساخته است استفاده و آلفای 
کرونباخ آن ها 0/961و 0/945 محاسبه شــد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش های 
آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تی تک نمونه ای و رگرسیون یک متغیره استفاده گردید. 
نتایج، حاکی از پایین بودن میزان کاربست معلم ارشــدی به ویژه کارکرد مربی گری )با میانگین 2/21 
از 5( بود که نیاز به تعریف نقش رســمی ای تحت عنوان منتور را در نظام آموزشــی ما ضروری نشان 
می دهد. همچنین بین معلم ارشدی و تمام کارکردهای فرعِی آن به جز مشاوره با خودکارآمدی معلمان 
تازه کار، رابطه مثبت و معناداری وجود داشــت )r=0/712(. در آخر، معلم ارشــدی توانست حدود 50 

درصد، خودکارآمدی را پیش بینی کند. 
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مقدمه
بررســی عوامل مؤثر بر پیشــرفت، ترقی و توســعه در جوامع پیشــرفته نشــان می دهد که آن ها از 
آموزش وپرورش توانمند و کارآمد بهره مند هســتند. آگوست کانت؛ پدر علم جامعه شناسی، پیشرفت و 
ترقی بشر را وابسته به آموزش وپرورش صحیح می داند؛ بنابراين پرواضح است که عرصة تعلیم وتربیت، 
از مهم ترين زيرساخت های تعالی همه جانبه کشور می باشد )سند تحول بنیادين آموزش وپرورش،1390(.

تعلیم وتربیت، امری پرثمر و درعین حال، دشوار است که در آن، معلمان به عنوان نقطه آغاز هر تحول 
آموزشــی و پرورشی، بیشترين و برترين نقش را عهده دار هستند. به عبارت ديگر، مهم ترين عامل، مواد 
آموزشــی يا روش تدريس نیست بلکه معلم است )کديور، 1381(. معلمان با مشکالت بسیاری در امر 
تدريس مواجه هستند. باالترين فشاری که آن ها در طول زندگی حرفه ای خود تجربه می کنند مربوط به 
ســال های نخستین کارشان اســت، تا جايی که در مطالعات مربوط به موضوع معلمان تازه کار )معلمان 
دارای 1 تا 3 ســال ســابقه تدريس(، از سال های اولیه شغل معلمی، معمواًل تعبیر به غرق شدن1 يا شنا2 
کردن می شــود )جانســون و بیرکلند3، 2003(. اين تعبیر، ويژگی سال های نخستین تدريس را به خوبی، 
نشــان می دهد. از يک سو شدت فشار ناشی از مواجه شدن با پديده های رايج معلمی و از سوی ديگر، 
مشکالتی که معلمان تازه کار به طور ويژه آن را تجربه می کنند تدريس را به امری هولناک برای آن ها بدل 
می کند و به غرق شــدن معلم در مشکالت می انجامد. بســیاری از معلمان سال اولی، دوره ای از شوک 
فرهنگی يا واقعیتی4 را تجربه می کنند و احســاس تنهايی و بیگانگی با شغل خود می کنند. معلمی، تنها 
حرفه ای است که فرد، از همان ابتدای کار، با تمام مسئولیت های حرفه ای خود مواجه می شود و معلمان 
کم تجربه ازنظر تعداد دانش آموزان و مسئولیت تدريس با همکاران باتجربه خود، يکسان هستند )نوالن 

وهوور5، 1395/2011(. 
تــورن و الیان6 )2008( در مطالعه خود در زمینه معلمان تازه کار دريافتند که آن ها با معضالتی نظیر 
مديريــت کالس، بی اطالعــی از جو و فرهنگ مدرســه، نحوه ارتباط با دانش آمــوزان و والدين آن ها، 
چگونگی آموزش با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان و همین طور مديريت زمان مواجه هستند 

)نقل از سالی و کسیک7، 2018(.
نرخ باالی نقل وانتقال، فرســايش شغلی و حتی ترک شــغل )10 تا 50 درصد( بین معلمان تازه کار 
همگی بر ســخت و پرمعضل بودن ســال های ابتدايی کار آن ها صحه می گذارد )اينگرســل و اسمیت8، 
2003(. در ايــران مشــکالت پیش روی معلمان تازه کار به دلیل بــه کار گماردن آن ها در مناطق محروم 

آموزشی، به مراتب بیشتر نیز است.
بنا به داليل اشاره شده، در بسیاری از کشورها برنامه های توجیهی ويژه ای برای سه سال اولیه تدريس 
معلمان در نظرگرفته شــده که ازجمله آن ها می توان به بهره مند شــدن از رهیافت های معلم باتجربه تر، 
تحت عنوان منتور9 اشــاره کرد )نوالن وهوور، 1395(. طبق پیشنهاد )NCES(10 يکی از راه های حفظ 
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و نگهداشت معلمان تازه کار همچنین رشد حرفه ای آن ها، پشتیبانی از اين دسته از معلمان توسط يک 
معلم منتور است )آرويو، کوآين، پارتی و مک کارتی11، 2020(. همچنین ازدامیر و کايگیسیز12 )2019( 
در پژوهش خود که به صورت کیفی و در قالب مطالعه ای پديدارشناسانه انجام شده بود طی مصاحبه ای 
نیمه ساختاريافته با معلمان، به اين نتیجه رسیدند که معلمان تازه کار در ابتدای کار خود با مشکالتی نظیر 
مديريت کالس درس، ارتباط با همکاران، دانش آموزان، اولیا و ... مواجه هستند و از آزمون وخطا برای 
رفع اين قبیل مشــکالت اســتفاده می کنند، آن ها در ابتدای کار احساس تنهايی می کنند و هیچ برنامه ای 
که طی آن، اين معلمان از همکاری همکاران باتجربه تر خود بهره مند شوند وجود ندارد مگر طرح هايی 
بسیار پیش پاافتاده و فرمالیته. آن ها در اين پژوهش به اهمیت نقش منتورينگ اشاره داشتند و خواستار 

آموزش های حرفه ای ويژه و برنامه های منتورينگ باکیفیت در کشور خود شدند.
طبق تعريف در منتورينگ، منتور که کارمند )معلم( ارشد، مولد و باتجربه ای است، کارمند کم تجربه 
به نام منتی يا کارآموز را توســعه می دهد )نوئه، هولنبک، گرهارت و رايت13، 2017(. کتی کرام14، يکی 
از اولین و برجســته ترين پژوهشــگرهايی که در زمینه منتورينگ فعالیت کرده اســت، در ســال 1980 
بــا انجــام يک پژوهش کیفی به مطالعه کارکردهای منتورينگ پرداخت. براســاس پژوهش های او، اين 
کارکردها به دو دســته اصلی »کارکردهای توسعه کارراهه«15 و »کارکردهای روانی- اجتماعی«16 تقسیم 
می شــوند )نقل از هــاگارد، دوقرتی، توربان و ويلبانکس17، 2011(. کارکردها و وظايف دســته اول، به 
کارآموز در يادگیری روش انجام کار کمک می کنند و موجب تسهیل مسیر پیشرفت کارآموز در سازمان 
می گردند. کرام )1983( بیان کرد که منتورها می توانند پنج کارکرد فرعی توســعه کارراهه را ارائه دهند. 
اين موارد شــامل تکفل18 )ارائه مســئولیت ها و تکالیفی با هدف آماده سازی منتی برای رده های شغلی 
باالتر(، مربیگری19 )ارائه بازخورد به کارآموز و آموزش به او در تمام مواردی که نیاز به يادگیری دارد(، 
حفاظت20 )جلوگیری از تماس کارآموز با سرپرســتان ارشــد زمانی که اين تماس، نابهنگام و مخرب 
است(، ارائه تکالیف چالش برانگیز21 )فراهم کردن شرايط پرچالش با هدف رشد کارآموز(، افزايش در 
معرض گذاری و قابلیت ديد22 )فراهم آوردن شرايطی که توانايی های کارآموز توسط مديران ارشد ديده 

شود( می باشد.
دســته دوم، از کارکردهــا روابــط بین فردی منتور و منتــی را مدنظر قرار می دهــد و حس منتی از 
شايســتگی، خودکارايی، توســعه فردی و حرفــه ای را تقويت می کند )راگینز و کاتــون23، 1999(. اين 
کارکردها نیز به چهار کارکرد فرعی تقسیم می شود: پذيرش و تأيید24 )کمک به کارآموز برای توسعه حس 
خودحرفه ای بودن(، مشــاوره25 )شنونده خوبی برای صحبت های کارآموز در مورد مشکالت و مسائل 
سر راهش باشد(، رابطه عاطفی و رفاقت26 و مدل سازی نقش27 )کارآموز منتور را الگوی خود بداند و 
از کارهای او تقلید و پیروی کند(. اين نکته مهم است که منتور ممکن است فقط برخی از اين کارکردها 

را ارائه دهد )راگینز و کاتون، 1999، هزلت و گیبسون28، 2005(.
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امروزه، منتورينگ، مهم ترين جنبه تجربی آموزش محسوب می شود و فرايندی مهم برای ارتقاءی 
حرفــه ای و حمايت روانی کارکنان تازه کار اســت و می توان بــرای جلوگیری از اضطراب و افزايش 
اعتمادبه نفــس و آرامش روانــی در کارمندان بی تجربه، از آن بهره برد )ســامبونجاک، اســتراوس و 
ماروســیچ29، 2006(. منتورينگ خوب، منافع بســیاری برای منتور و منتی در پی خواهد داشت که از 
آن جمله می توان به حفظ و نگهداشــت دانش و افزايش رضايت شغلی کارکنان اشاره کرد )ريچارد، 
اسماعیل، بیهويان و تیلور30، 2009؛ هالوم، چو، هايت و هايت31، 2012(. کالسن وکالترباک32 )2001، 
نقل از هاتینق، کوتزه و شروندر33، 2005( مزايايی را برای منتور، فرد کارآموز و سازمان برشمرده اند 
که از آن جمله می توان به انگیزه و رضايت شغلی منتور، اعتبار، خودبازتابی و رضايتمندی کارآموز، 
توســعه، اثربخشی، يادگیری سازمانی و صرفه جويی زمانی در سازمان اشاره کرد. اما با وجود مزايای 
اشاره شــده متأســفانه اين طرح در آموزش وپرورش ايران اجرا نمی گردد و معلمان بالفاصله پس از 
اتمام دوره تحصیل در دانشــگاه فرهنگیان يا قبولی در آزمون های اســتخدامی، در مدارس مشغول به 
کار می شــوند و با انبوهی از مشــکالت و سؤاالت دست به گريبان هســتند ولیکن طبق پژوهش هايی 
کــه صوفی )1395( و ســاالری )1395( در ايالم و تهران در زمینه منتورينــگ معلمان تازه کار انجام 
داده اند، با وجود اينکه اين نقش به طور رســمی در نظام آموزشــی ما تعريف نشــده است، برخی از 
کارکردها و وظايف منتور توســط مدير مدرســه و طبق يافته های پژوهش محمدی )1398(، توســط 
معلمان باتجربه تر پوشــش داده می شــود. صوفی، میــزان اجرای کارکردهای منتورينــگ )که از اين 
پس آن را معلم ارشــدی می نامیم( را70 درصد گزارش کرده اســت. همچنین محمدی طبق مصاحبه 
نیمه ســاختاريافته ای که با معلمان تازه کار داشــته اســت به اين نتیجه رســید که آن ها برای ارتقاءی 
مهارت های شــغلی و حل مشکالت خود در سال های نخستین کارشان از کمک های معلمان باسابقه 
اســتفاده می کنند و اين استفاده، نتايج مثبتی شامل »توســعه  مهارت های حرفه ای«، »رضايت شغلی«، 
»افزايش انگیزه يادگیری«، »انگیزه دار شــدن نســبت به شغل« و »کاهش استرس« را برايشان به همراه 
دارد. همچنین طبق ماده 4 آيین نامه اجرايی مدارس )مصوب 1379 شــورای عالی آموزش وپرورش( 
مدير مدرسه به عنوان نماينده آموزش وپرورش، مسئول حسن اجرای فعالیت های آموزشی و پرورشی 
مدرســه می باشد و با توجه به آنچه در شــرح وظايف مديران مدارس در آيین نامه مربوط به سازمان 
و درجه بندی مدارس مصوب آبان1363 شورای عالی آموزش وپرورش آمده است، حضور در كالس 
درس معلمان و مربیان، مشــاهده روش كار و تدريس آنان، مشــاوره براي اصالح پیشــبرد روش ها 
و شناســايی معلمان نیازمند به آموزش، از وظايف آموزشــی و پرورشــی مديران مدارس می باشــد 
)صافی، 1398؛ عســگريانی، 1392( که اين موارد با برخی از کارکردهای معلم ارشــدی هم پوشــانی 
دارد. معلم ارشــد، ضمن بازديد از کالس درس معلم و دادن بازخورد به او نیازهای آموزشــی معلم 
تازه کار را پاسخ می دهد، در نقش مشاور برای او حاضر می شود و ضمن احترام به قابلیت های معلم 
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تــازه کار در انجام وظايف به او مشــورت های الزم را می دهد )فالنــاگان34، 2006(. در اين پژوهش، 
يکی از اهداف، بررسی میزان کاربست اين کارکردها در مدارس ابتدايی جنوب شهر تهران می باشد 
و يافتن پاسخ اين سؤال که آيا اين کارکردها به خوبی پوشش داده شده اند؟ و يا اينکه نیاز به تعريف 
نقش رســمی ای تحت اين عنوان در نظام آموزشــی ما وجود دارد؟ انتخاب مناطق 15 تا 19 جنوب 
شــهر، به دلیل اشــتغال بیشــتر معلمان تازه کار در اين مناطق اســت. به دلیل پی ريزی شالوده اصلی 
آموزش وپــرورش دانش آمــوزان در مقطع ابتدايی، اين دوره از حساســیت خاصی برخوردار اســت 
و عملکــرد معلمان اين دوره، تأثیر چشــمگیری در عملکرد و پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان دارد 

)ويس کرمی، قدم پور و متقی نیا، 1397(؛ لذا از بین مقاطع سه گانه تحصیلی اين مقطع مطالعه شد.
از طرفی از آنجا که معلمان با معضالت بسیاری در تدريس مواجه هستند و اين معضالت می تواند 
مشــکالت متعددی از قبیل مشــکالت روانی )افســردگی، فرسودگی شــغلی و ...( و امراض جسمانی 
)بیماری های قلبی- عروقی و ...( را برای آن ها ايجاد نمايد و تحقق اهداف آموزشــی را مشــکل کند 
)شواترزفیگر، کنرمان و شونهوفن35، 2008(؛ بنابراين مطالعه هر آنچه آن ها را در اين شرايط مصون دارد 
بسیار بااهمیت است. از مهم ترين متغیرهای درونی که می تواند معلمان را در مقابله با معضالت شغلی 
توانمند کند و در بهزيستی آن ها اثرگذار باشد خودکارآمدی شخصی است )اسکالويک و اسکالويک36، 
2007(. شــان موران و وولفــوک هــوی37 )2001( خودکارآمدی معلم را به عنوان قضــاوت وی درباره 
قابلیت های خود در راســتای ايجاد پیامدهای مثبت برای يادگیری دانش آموزان و درگیر کردن آن ها در 
امور تحصیلی حتی با وجود دانش آموزان مورددار و بی انگیزه تعريف می کنند. خودکارآمدی معلم، سه 
زمینه را شامل می شود: 1. خودکارآمدی در عجین کردن فراگیرندگان38؛ 2. خودکارآمدی در راهبردهای 
آموزشی39 و 3. خودکارآمدی در مديريت کالس درس40 )بیرامی، گل پرور و میرنسب، 1394( که هر سه 

از دغدغه های يک معلم تازه استخدام می باشد.
خودکارآمدی، از عوامل مؤثر بر ســالمت روانی فرد محسوب می شود و به آن ها کمک می کند تا با 
شرايط تنش زا بهتر کنار بیايند و آسیب روانی کمتری داشته باشند )نبوی و سهرابی،1396(. هر چه افراد، 
توانايی های خود را بیشتر قبول داشته باشند، در تالش خود پابرجاتر هستند. افراد، معمواًل از وظايف 
و موقعیت هايی که فراتر از توانايی آن هاســت خودداری می کنند و به دنبال فعالیت هايی هســتند که در 

قضاوت خودشان، توانايی انجام آن را دارند )هوی و میسکل41، 1395/2013(.
بیشــتر معلمان در شــروع به حرفه معلمی، از خودکارآمدی متوســط به بااليــی برخوردارند اما 
به مرور و بعد از تجربه اولین ســال تدريس، اين کارآمدی به میزان قابل توجهی کاهش می يابد و پس 
از سال اول حتی در صورت افزايش، هیچ گاه به میزان اولیه نخواهد رسید )فنگ، هودگس، واکسمن 
و جوشــی42، 2019(. بنابرايــن مطالعه اين ســازه و هر آنچه آن را تحت تأثیــر قرار می دهد، در میان 
معلمــان تازه کار اهمیت بااليی دارد. منابــع مختلفی، میزان خودکارآمدی و باور فرد از توانايی هايش 
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را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به گفته بندورا43 )1986( تجربه های موفق، تجربه های جانشــینی، 
ترغیب های کالمی يا اجتماعی و حاالت عاطفی و فیزيولوژيک ازجمله اين موارد هســتند. تشــويق 
و تأيیــد معلمــان، متقاعدکردن آن ها در اين مورد که آن ها توانايی رســیدن بــه چیزی که می خواهند 
را دارنــد و وجود الگوی مناســب برای آن ها، در افزايش خودکارآمدی معلمان، بســیار مؤثراســت 
)هوی و میســکل،2013/ 1395(. بسیاری از منابع تأثیرگذار بر خودکارآمدی معلمان، در کارکردهای 
معلم ارشــدی نهفته است؛ بنابراين دور از انتظار نیســت که اجرای هرچه بیشتر و بهتر اين کارکردها 
توسط معلم ارشد، در افزايش کارآمدی منتی ها )معلمان تازه کار( مؤثر باشد. فنگ و همکاران )2019(، 
لوکاسیل کراچ، داويز، وينز و پیانتا44 )2012(، الیوت، ايساکس و چوگانی45 )2010(، بک کر46 )2019( 
و مک کی47 )2018( به بررســی اين رابطه پرداخته اند و اين رابطه را مثبت و معنادار گزارش کرده اند 
اما تاکنون هیچ پژوهشــی در داخل کشــور در اين زمینه انجام نشده است. اين پژوهش سعی بر اين 
دارد تــا اين رابطــه را مطالعه کند. همچنین بــه دلیل اهمیت باالی نقــش خودکارآمدی در عملکرد 
معلمان، بررســی اين مهم )آيا می توان معلم ارشــدی را به عنوان عاملی برای پیش بینی خودکارآمدی 
 معلمــان مورداســتفاده قــرار داد( از ديگر اهداف اين پژوهش اســت. ســؤاالت ايــن پژوهش نیز 

عبارت اند از:

1. میزان کاربست کارکردهای معلم ارشدی در مدارس ابتدايی جنوب شهر تهران چقدر است؟

2. آيا میان معلم ارشدی با خودکارآمدی معلمان تازه کار، رابطه معناداری وجود دارد؟

3. آيا میان کارکردهای فرعی معلم ارشدی با خودکارآمدی معلمان، رابطه ای وجود دارد؟

4. وضعیت خودکارآمدی معلمان تازه کار ابتدايی در جنوب شهر تهران چگونه است؟

5. آيا معلم ارشــدی در مــدارس ابتدايی می تواند پیش بینی کننده خوبی بــرای میزان خودکارآمدی 
معلمان تازه کار باشد؟

روشپژوهش
اين تحقیق، ازنظر هدف، از نوع کاربردی و ازلحاظ جمع آوری داده ها از نوع همبســتگی اســت. 
جامعة اين پژوهش شــامل معلمان تازه کار ابتدايی جنوب شهر تهران )مناطق 15 تا 19(  و حجم آن 
524 نفر بود. شايان ذکر است که ابتدا تصمیم به انتخاب کل شهر تهران برای انجام پژوهش بود اما با 
توجه به اطالعاتی که از اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران در مورد تعداد معلمان تازه کار حاصل 
شد )جدول 1( و تعداد بسیار اندک معلم تازه کار مشغول در اکثر مناطق، مناطق جنوبی تهران به دلیل 

دربرگرفتن بخش زيادی از معلمان تازه کار به عنوان جامعة آماری موردمطالعه قرار گرفت.
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 جدول 1.   تعداد معلم تازه کار شاغل در مناطق 22 گانه تهران  )مناطقی که در جدول ذکر نشده اند فاقد معلمان تازه کار در مقطع ابتدایی بوده اند.(

کل12345789101112141516171819منطقه

تعدادمعلمان
4514065537302647491766361100124779تازهکار

حجم نمونه، از طريق فرمول کوکران و با احتســاب ده درصد بیشتر، درمجموع 242نفر تعیین شد. 
با توجه به اينکه تعداد معلمان تازه کار در مناطق 15 تا 19 تهران با هم تفاوت داشت؛ بنابراين سهم هر 
منطقه در کل نمونه گیری با مناطق ديگر متفاوت بود و منطقه ای که ســهم بیشــتری از معلمان تازه کار را 

در کل جامعه در اختیار داشت در نمونه گیری نیز بیشترين سهم را به خود اختصاص داد )جدول 2(.
برای مثال، سهم منطقه 15 با فرمول زير محاسبه شد.

تعدادکلاعضاینمونه×تعدادمعلمانتازهکارمنطقه15

تعدادکلاعضایجامعه

شــايان ذکر اســت که به دلیل تعداد بسیار کم معلمان تازه کار در هر مدرســه )يک الی دو نفر در اکثر 
مدارس( در صورت انتخاب تصادفی، حجم کار بسیار باال رفته و پژوهش به کندی انجام می شد؛ بنابراين در 
هر منطقه ابتدا به سراغ مدارسی با باالترين تعداد معلم تازه کار رفتیم و اقدام به پرکردن پرسش نامه کرديم.

جدول 2.   تعداد معلمان موردنیاز برای نمونه گیری                                                                                                                

1516171819مناطقموردمطالعه

1766361100124تعداد معلمان تازه کار شاغل در منطقه

8431304859تعداد موردنیاز برای نمونه گیری

ابزارهای مورداستفاده
ابزارسنجشخودکارآمدیمعلم

برای سنجش اين سازه، از مقیاس خودکارآمدی معلم شان موران و وولفولک هوی )2001( استفاده 
شده است. اين مقیاس دارای24 گويه به شکل طیف مدرج پنج درجه ای لیکرت است که از بسیار زياد 
تا بسیارکم، متغیر می باشد. جمع نمرات گويه ها نشان دهنده نمره خودکارآمدی کلی است. عالوه بر نمره 
کلی، اين مقیاس، سه نمره فرعی مربوط به زيرمقیاس های: 1- خودکارآمدی در مديريت کالس درس )8 
گويه( 2- خودکارآمدی در عجین کردن فراگیران )7 گويه( و 3- خودکارآمدی در راهبردهای آموزشی 

)9 گويه( را ارائه می دهد.
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روايی اين پرسش نامه را در ايران، چاری، سماوی و محمدی )1389( با روش تحلیل عاملی اکتشافی 
توأم با چرخِش واريماکس بررســی کردند و نتیجه پژوهش اين محققان، گويای اين امر اســت که اين 
پرسش نامه برای سنجش ابعاد خودکارآمدی معلمان مناسب است و می تواند نیازهای موجود را برطرف 

کند. پايايی اين پرسش نامه نیز با روش آلفای کرونباخ، محاسبه و نتايج در جدول 3 ارائه شده است.

 جدول 3.   بررسی پایایی پرسش نامه سنجش خودکارآمدی                                                                                               

آلفایکرونباخپژوهشچاریمتغیر
وهمکاران،1389

آلفایکرونباخپژوهششانموران
ووولفولکهوی،2001

آلفایکرونباِخ
پژوهشحاضر

0/830/940/961خودکارآمدی

0/730/900/860مدیریت کالس درس

0/760/870/898عجین کردن فراگیران

0/700/900/942راهبردهای آموزشی

ابزار سنجش معلم ارشدی در مدارس
برای ســاخت اين پرسش نامه، اســناد، مدارک و مطالعات مرتبط با منتورينگ )منابع معتبر علمی، 
پژوهش ها و متون مرتبط( بررسی و تحلیل شد و درنهايت، محققان با استفاده از دو پرسش نامه موجود 

در اين زمینه و با توجه به آنچه در مدارس ايران در حال اجرا می باشد پرسش نامه حاضر را ساختند.
يکی از اين دو پرسش نامه، متعلق به نوئه48 و همکاران )1988( است که منتورينگ را در 9 کارکرد 
فرعی بررسی می کند و پرسش نامه دوم از پايان نامه دکتری فالناگان )2006( در دانشگاه لیبرتی49 برداشت 
شده است. اساس کار بر پرسش نامه نوئه بود و محققان ساختار عاملی اين پرسش نامه را رعايت کردند 
اما پاره ای از گويه ها حذف و تعدادی از گويه ها متناسب با شرايط اجرايی در مدارس ايران تغییر پیدا 
کردنــد. برای مثال تمام گويه های مرتبــط با دو کارکرد »در معرض گــذاری و قابلیت ديد« و »حمايت« 
حذف شدند؛ زيرا در اين دو نقش، منتور تالش می کند کارآموز خود را با اختصاص مسئولیت هايی که 
نیاز کتبی و تماس شــخصی با مديران ارشــد دارد، در موقعیت هايی قرار دهد که توانايی هايش توسط 
مديران ارشد ديده شود و همچنین تکالیفی به او واگذار می کند که در رده های باالتر شغلی به کار گمارده 
شود که اين موضوع در مورد معلم تازه کار و معلم ارشد، موضوعیت ندارد. همچنین در گويه ها به جای 
اســتفاده از واژه »منتور« به دلیل نبود اين نقش در مدارس ايران، از عبارت »مدير و همکار باســابقه تر« 
اســتفاده شــد. در تمام گويه های مرتبط با کارکرد »مربیگری« آموزش هايی که يک معلم تازه کار به آن ها 
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نیاز دارد متناسب با پرسش نامه فالناگان جايگزين گويه های پرسش نامه نوئه و همکاران شدند؛ زيرا در 
پرسش نامه آن ها اين گويه ها برای ساير سازمان ها و نه مدرسه طراحی شده بود.

درنهايت، پرســش نامه ساخته شده شامل28 سؤال پنج گزينه ای می باشد و خرده مقیاس هايی به قرار 
مربیگری )6 سؤال(، حفاظت )4 سؤال(، ارائه تکالیف چالش برانگیز )3 سؤال(، تأيید )5 سؤال(، مشاوره 
)4 ســؤال(، رفاقت )3 سؤال( و مدل سازی نقش )3 سؤال( را دربرمی گیرد. سؤاالت در مقیاس لیکرت 
و پنج طیفی، از بسیار زياد تا بسیارکم تنظیم شده اند. برای نمونه به چندين گويه از اين پرسش نامه در 

ادامه اشاره می شود.

 جدول 4.   پاره ای از گویه های پرسش نامه سنجش معلم ارشدی                                                                                          

کارکردگویهها

مربی گریمدیر یا همکار باسابقه ام بازخوردهای منظمی از کارم به من می دهند.

حفاظتهمیشه مدیرم در برابر انتظارات والدین و خواسته های آن ها از من حمایت کرده است.

ارائه تکالیف چالش برانگیزدر موقعیت هایی قرار داده می شوم که به من کمک می کند تا مهارت های جدید بیاموزم.

پذیرش و تأییدبا وجود تازه کار بودن به من و توانایی هایم همیشه احترام گذاشته می شود.

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

شرایط مدرسه برای من به گونه ای است که کمک می کند تا حس تنهایی و انزوای من 
رفاقتبه عنوان یک معلم تازه کار تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

در طول سال تحصیلی، فرصت هایی فراهم می شود تا من با دیگر معلمان در مورد 
مشاورهنگرانی های کالس درسم صحبت و تبادل نظر کنم.

بررسی روایی پرسش نامه معلم ارشدی
روايی محتوايی اين پرسش نامه با نظر استادان و صاحب نظران اين حوزه، تأيید و پرسش نامه برای 
ســنجش اين سازه مناســب، ارزيابی گرديد و در ادامه برای بررسی همســانی درونی، از تحلیل عاملی 
تأيیدی مرتبه دوم اســتفاده شد. تمام بارهای عاملی، باالی 0/4 به دست آمدند و اين در حالی است که 
حداقل بار عاملی قابل قبول در بســیاری از مراجع 0/2 گزارش شــده است )مخلصی، کريمیان، عبادی، 
خوش نــژاد و دبیــری، 1395(. اما معیار اصلی برای قضاوت، آماره t اســت؛ چنانچه مقدار اين آماره، 
بزرگ تر از 1/96 باشد، بار عاملی مشاهده شده، معنادار است )همان(. نتايج، به ترتیب در نمودارهای 1 
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و2 گزارش شده است. گام بعدی، بررسی نیکويی وضعیت مدل بود. يکی از شاخص های عمومی برای 
تعیین اين موضوع، شاخص کای دو بهنجار است که از تقسیِم کای دو بر درجه آزادی به دست می آيد و 
چنانچه از 3 کوچک تر باشد، اين شاخص مطلوب است که اين مقدار، در پژوهش حاضر 1/4 برآورد 
گرديد. شــاخص RMSE شــاخص ديگری اســت که در صورت کوچک تر بودن از 0/08 نشان دهنده 

برازش مطلوب مدل است. اين آماره 0/065 محاسبه شد.

 نمودار 1.   بار عاملی استاندارد پرسش نامة 7عاملی معلم ارشدی                                                                                                                   

 

 نمودار 2.   آماره T-value پرسش نامة 7عاملی معلم ارشدی                                                                                                                     

همچنین پايايی پرسش نامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی و تمام زيرمقیاس ها بررسی 
شد و پرسش نامه، از پايايی مناسب برخوردار بود.
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جدول 5.   بررسی پایایی پرسش نامه سنجش معلم ارشدی                                                                                                     

کارکردهایفرعیمقیاسکلی

ضریبآلفانامضریبآلفانام

0/945معلمارشدی

0/874مربی گری

0/736حفاظت

0/847ارائه تکالیف چالش برانگیز

0/902پذیرش و تأیید

0/916مدل سازی نقش

0/746رفاقت

0/860مشاوره

یافته های پژوهش
جدول 6.   اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش                                                                                               

درصدتعدادمتغیردرصدتعدادمتغیر

ت
سی

جن
22195/3زن

قه
ساب

0-13012/9

114/7مرد
1-26628/4

2-313658/6

ت
یال

حص
ت

00دیپلم

ال
تغ
اش
ت

عی
وض

10043/1رسمی آزمایشی

7231رسمی قطعی14462/1کارشناسی

8536/6کارشناسی ارشد
6025/9حق التدریسی

31/3دکتری

نرمال بودن توزيع متغیرها که از پیش فرض های آزمون همبســتگی پیرســون می باشد توسط آزمون 
کلموگروف اسمیرنوف، بررسی و تمام متغیرها به غیر از دو کارکرد »مدلسازی نقش« و »رفاقت« به دلیل 
سطح معناداری کمتر از 0/05 نرمال بودند؛ بنابراين رابطه دو متغیری که توزيع نرمال نداشتند با آزمون 

اسپیرمن، بررسی شد.
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جدول 7.   نتایج آزمون همبستگی پیرسون                                                                                                                      

مستقل
ارائهتکالیفحفاظتمربیگریمعلمارشدیپارامترمتغیروابسته

مشاورهتأییدچالشبرانگیز

خودکارآمدی
r0/710/6550/4330/7420/630/30

Sig0/000/000/000/000/000/06

جدول 8.   نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن                                                                                                                    

رفاقتمدلسازینقشپارامترناممتغیر

خودکارآمدی
P0/5490/564

Sig0/000/00

همان طور که مالحظه می شود رابطة بین تمام متغیرها و خودکارآمدی به جز متغیر »مشاوره« معنادار 
و مثبت به دست آمدند که به اين معنی است که با افزايش آنها میزان خودکارآمدی تازه معلمان افزايش 
پیدا خواهد کرد. در اين میان، باالترين ضريب همبستگی، متعلق به»ارائه تکالیف پرچالش« و بعد از آن 

»مربیگری« است.

یافتههادرزمینهبررسیوضعیتخودکارآمدیومعلمارشدیدرمناطقجنوبیشهرتهران
به منظور بررسی وضعیت خودکارآمدی و معلم ارشدی، از آزمون تی  تک نمونه ای استفاده شد. از آنجا 
که میانگین متغیرها عددی بین 1 تا 5 است، آزمون تی تک نمونه ای با مقدار 3 مورداستفاده قرار گرفت.

جدول 9.   وضعیت خودکارآمدی معلمان تازه کار ابتدایی                                                                                                    

tSigMeanناممتغیرنوعمتغیر
Differenceانحرافمیانگین

معیار

5/6540/0000/643/640/73خودکارآمدیمقیاساصلی

زیرمقیاسها

6/4010/0000/683/680/68عجین کردن فراگیران

6/8450/0000/773/770/73راهبردهای آموزشی

3/1860/0030/443/440/93مدیریت کالس درس

N=232



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بررسیرابطةمعلمارشدیباخودکارآمدیمعلمانتازهکار

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

125
 ë 76 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399

جدول 10.   وضعیت معلم ارشدی در مدارس                                                                                                                    

tSigMeanناممتغیرنوعمتغیر
Differenceانحرافمیانگین

معیار

مقیاساصلی
منتورینگ 

1/4580/0000/163/160/79)معلم ارشدی(

کارکردهایفرعی

1/21/80/87-0/9900/003-مربی گری

0/792/210/84-0/3830/000-حفاظت

2/3140/00034/03/341/00ارائه تکالیف پرچالش

1/8100/00029/03/291/11پذیرش و تأیید

1/6910/00327/03/271/08مدل سازی نقش

2/3460/00037/03/371/06رفاقت

2/1770/00038/03/381/00مشاوره

N=232

براســاس يافته های مندرج در جــدول 9 میانگین خودکارآمدی 3/64 از 5 می باشــد که به صورت 
معناداری، از ارزش آزمون )3( اندکی بیشتر است. در میان ابعاد خودکارآمدی، بیشترين مقدار با اختالف 
کم نســبت به دو بعد ديگر مربوط به اســتفاده از راهبردهای آموزشی و کمترين آنها مربوط به مديريت 

کالس درس است.
همچنین براســاس يافته هايی که به صورت خالصه در جدول10 نمايش داده شــده است، متوسط 
معلم ارشــدی اجرايی در جنوب شهر تهران3/16 اســت. در میان کارکردهای فرعی بیشترين میانگین، 
متعلق به کارکرد مشاوره می باشد و کمترين میانگین با اختالف قابل توجهی متعلق به کارکرد مربیگری با 

میانگین 1/8 است. آماره تی نشان می دهد که مقادير به دست آمده، معنادار هستند.

یافتههایآزمونرگرسیونبرایپیشبینیخودکارآمدیبراساسمعلمارشدی
همبســتگی، تنها وجود رابطة بین دو متغیر و شــدت اين رابطه را نشــان می دهد اما نمی توان با 
داشتن مقادير يک متغیر، اطالعات دقیقی از مقدار متغیر ديگر داشت. برای اين مهم، نیاز به استفاده 
از آزمون رگرسیون می باشد. يکی از شروط استفاده از اين آزمون، نرمال بودن توزيع متغیر وابسته و 
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وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اســت که بررسی شد و اين شروط، برقرار بود. پیش فرض سوم که 
وجود رابطه خطی میان دو متغیر است با استفاده از گراف رسم شده زير تأيید شد. 

منتورینگ

دی
رآم

دکا
خو

اســتقالل خطاها که به اين معنی اســت که خطا در اندازه گیری يک متغیر بر متغیر ديگر، تأثیرگذار 
نباشد از پیش فرض های ديگر است. برای بررسی اين شرط، از آزمون دوربین واتسون استفاده و آماره 
مربوط 2/01 برآورد شد که نشان دهنده استقالل خطاها بود و در آخر، شرط نرمال بودن توزيع خطاها با 

بررسی مقدار میانگین و واريانس خطاها که به ترتیب 0 و1 محاسبه شدند، تأيید گرديد.

 جدول 11.   نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون )معلم ارشدی به عنوان متغیر پیش بین(                                                                                                                     

مجموعدرجهآزادیمدل
مجذورات

میانگین
مجذورات

Fsigخطایبرآورد

1110/09610/09636/940/000/52

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

بــا توجــه به اطالعات منــدرج در جدول 11، معناداری آماره F نشــان می دهد کــه مدل پش بینی 
خودکارآمدی معلمان توســط معلم ارشــدی، به خوبی قادر به برازش داده ها در اين زمینه اســت؛ میزان 
ضريب تعیین نیز نشان می دهد که در نمونه حاضر مدل رگرسیونی قادر به تبیین نزديک به 56 درصد از 
تغییرات خودکارآمدی می باشد. شايان ذکر است که ضريب تعیین، میزان موفقیت مدل را بیش از اندازه 
بــرآورد می کند و درجــه آزادی را لحاظ نمی کند. بنابراين برای تعمیم نتايج بــه جامعة آماری از آماره 
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ديگری به نام ضريب تعیین تعديل شده )AdjR2( استفاده می شود. مقدار اين ضريب نشان می دهد که 
49/3 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل پیش بینی خواهد بود و مابقی آن به ساير 

عوامل وابسته است.

 جدول 12.   ضرایب تحلیل رگرسیون                                                                                                                                

سطحمعناداریBTضریبتأثیرβخطایمعیارمتغیر

1/5684/40/00-0/357ثابت

0/1090/7120/666/080/00منتورینگ

y=0/66x+1/568
Y=خودکارآمدی
X=معلمارشدی

بحثونتيجهگيری
نتایجسؤالاولپژوهش:

يافته های ســؤال اول پژوهش در جدول 10 نشــان می دهد که میانگین معلم ارشدی 
3/16 از 5 است؛ يعنی درمجموع حدود 60 درصد اين کارکردها پوشش داده می شود اما 
در میان کارکردهای فرعی، کمترين میانگین، مربوط به کارکرد »مربیگری« است )1/8(. اين 
کارکرد، به آموزش نحوه انجام وظايف به کارآموز مرتبط است، پايین بودن میانگین نشان 
می دهــد که نیاز تازه معلمان در زمینه نحوه انجام وظايف خود و مشــکالت پیش رو در 
تدريس، مديريت زمان، نوشتن طرح درس، مديريت کالس درس و ... پاسخ داده نمی شود؛ 
همچنین پايین بودن میانگین مربوط به کارکرد »حفاظت« با میانگین 2/21 نیز نشان می دهد 
معلمان توســط مديران در برابر اولیا و توسط همکاران در برابر درخواست های مدير و 
بازرسان احتمالی، حفاظت نمی شوند و اين در حالی است که در پژوهش های بسیاری که 
در زمینه معلمان تازه کار انجام شده است؛ برای مثال پژوهش يعقوب نژاد قائن و همکاران 
)1394( با عنوان »معلمان تازه کار از والدين چه انتظاری دارند« بیان شده است که يکی 
از سخت ترين وجوه کار معلمان تازه کار، ارتباط با والدين است. همچنین از آنجا که در 
يافته های بعدی پژوهش حاضر، اين دو کارکرد، ضريب همبستگی بااليی با خودکارآمدی 
معلمــان دارند و با افزايش آنها خودکارآمدی معلمان به میزان قابل توجهی افزايش پیدا 
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خواهدکرد؛ بنابراين بسیار ضروری است که اين ضعف در نظام آموزشی ما مورد توجه 
قرار گیرد و مرتفع گردد که يکی از راه های پاسخ به اين نیاز، تعريف معلم ارشدی به عنوان 

يک نقش رسمی خواهد بود.
کمتر بودن میانگین کارکرد »مربیگری« نسبت به ساير کارکردها با نتايج پژوهش صوفی 
)1395( در دانشــگاه ايالم هم سو است. او اين میانگین را 3/3 و کمتر از ساير کارکردها 
برآورد کرده اســت اما کوچک تر بودن میانگین محاســبه شــده در پژوهش حاضر نشان 
می دهد که اجرای اين کارکردها در جنوب شــهر تهران، ضعف بیشتری نسبت به جامعة 

آماری آن پژوهش )ايالم( دارد.

نتایجسؤالدومپژوهش:
يافته های سؤال دوم پژوهش که در جدول 7 ستون اول گزارش شده است حاکی از 
آن اســت که میان معلم ارشدی و خودکارآمدی معلمان تازه کار، رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد. ضريب همبستگی بین اين دو متغیر r =0/71 و معنادار برآورد شد. اين بدان 
معناســت که هرچه معلم ارشــدی با کیفیت بهتری در مدارس اجرا گردد شاهد افزايش 

خودکارآمدی معلمان تازه کار خواهیم بود.
يافته ها با نتايج پژوهش اينگیريد50 )2012(، چوبین، دنیش، سیرز و هوک51 )2012( 
و الیوت و همکاران )2010( که رابطه مثبت و معناداری بین اين دو متغیر برآورد کردند 
همسو است. همچنین لوکاسیل کراچ و همکاران )2012( با مطالعه بر 77 معلم تازه کار به 
اين نتیجه رسیدند که مدت زمان سپری شده با منتور و مشارکت در برنامه های منتورينگ، 
بر میزان خودکارآمدی، خودبازخوردی و خودارزيابی معلمان تازه کار، مؤثر است. بک کر 
)2019( نیز با انجام يک مطالعه کیفی روی يک نمونه چهارنفره معلم مدرســه راهنمايی 
به اين نتیجه رسید که تعامل با يک مربی آموزشی در يک دوره مربیگری، باعث افزايش 

خودکارآمدی کلی معلمان می شود. 
در پژوهش ديگری، وين، شور و لیدن52 )1997( بیان می دارند که کارکنانی که منتورينگ 
بیشتری دريافت می کنند، سطح باالتری از خودکارآمدی را به نمايش می گذارند. آنها اين 
رابطه را بر اساس تئوری تبادل اجتماعی توجیه کردند. طبق اين تئوری، رابطه و تعامل 
میان افراد، يک مبادله است و افراد همیشه رفتاری را انتخاب می کنند که منفعت بیشتری 
را برايشــان به همراه داشته باشد. بنابراين در برنامه منتورينگ، اگر کیفیت الزم و مدنظر 
معلمان اجرا شــود، آموزش های کاربردی و موردنیاز معلم به او داده شود، معلم توجه و 
احترام از سازمان )مدرسه( دريافت کند و منتور را فردی که برای کمک و حمايت او و در 
خدمت اوست بگمارد، شرکت در اين برنامه را به نفع خود خواهد دانست و با رغبت و 
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میل فراوان در اين برنامه ها مشارکت می کند و نتیجه اين خواهد بود که يادگیری بیشتری 
برايش اتفاق می افتد و درنهايت، خودکارآمدی بیشتری در وی شکل خواهد گرفت.

از آنجا که مفهوم خودکارآمدی برخاســته ازنظريه شناختی اجتماعی بندورا است و 
طبق اين نظريه، »عوامل شــناختی«، »محرک های محیطی« و »رفتار فرد« ارتباط متقابلی 
بــا هم دارنــد و از يکديگر تأثیر می پذيرنــد، می توان در اين جــا خودکارآمدی را يک 
مفهوم شــناختی دانست )باور فرد در مورد توانايی های خود در انجام وظايفش( و تمام 
کارکردهای معلم ارشدی )منتورينگ( به عنوان يکی از عوامل محیطی در نظر گرفته شوند؛ 

بنابراين وجود رابطه میان آنها بر اين اساس نیز قابل دفاع خواهد بود.
با توجه به اينکه يکی از منابع خودکارآمدی بنا به گفته بندورا، »تجربه های جانشینی« 
معرفی شــده اســت؛ به اين معنا که فرد با مشــاهده موفقیت ديگر افراد، به اينکه او نیز 
می تواند همچون آنها موفق شود ايمان پیدا می کند و اين افزايش، خودکارآمدی او را به 
همراه خواهد داشت؛ از اين رو می توان يافته های اين پژوهش را بر اين اساس نیز توجیه 
کرد؛ زيرا در منتورينگ، شرط الزم اين است که منتور حتمًا تجربه معلمی داشته باشد، در 

اين زمینه سابقه درخشانی داشته باشد و اين تجربیات را با معلم تازه کار در میان بگذارد.

نتایجسؤالسومپژوهش:
يافته های ســؤال ســوم که در جدول های 7 و 8 گزارش شده است نشان داد که میان 
تمام کارکردهــای فرعی با خودکارآمدی معلمان تازه کار، رابطه مثبت و معناداری وجود 
دارد اما میان کارکرد »مشــاوره« و »خودکارآمدی«، رابطه معناداری ديده نشــد. همچنین 
باالترين ضريب همبستگی برای کارکرد »ارائه تکالیف پرچالش« و بعد از آن با اختالف 

اندکی، »مربیگری« می باشد.
باالتر بودن ضريب همبستگی، میان کارکرد ارائه تکالیف چالش برانگیز و خودکارآمدی 
با پژوهش نیل53 )2011( هم ســو اســت. او بیان می داردکه ارائه تکالیف چالش برانگیز 
توســط منتور به کارآموز، ممکن است موجب شکل گیری چنین ادراکی در کارآموز شود 
کــه او قابلیت و توانايی و صالحیت انجــام آن کار را دارد و در نتیجه، منجر به افزايش 

خودکارآمدی او خواهد شد.
يافته هــا در مورد وجود رابطه مثبت و معنادار میــان خودکارآمدی و رفاقت )رابطه 
دوســتانه با منتور( با نتايج پژوهش آلسا54 )2017( و مک کی )2018( هم سو است. آلسا 
در سال2017 در رساله دکتری خود با مطالعه 340 معلم تازه کار در ايالت میشیای غربی، 
همبســتگی مثبت و معناداری را بین کیفیت روابط منتور و میزان خودکارآمدی معلمان 
برآورد کرد. اين مطالعه، مهم ترين ويژگی برنامه منتورينگ معلمان را جلســات متعدد و 
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مشاهده توأم با رابطه دوستانه بین منتور و کارآموز می داند. همچنین مک کی )2018( در 
يک مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ســاختاريافته که با 6 معلم منتور و دانشجومعلم های آنها 
انجام داد به اين نتیجه رسید که رابطة بین معلم منتور و دانشجومعلم، يک عامل کلیدی و 

ضروری برای افزايش ظرفیت آموزشی تازه معلمان می باشد. 
رابطــه معنادار میان کارکــرد »مربیگری« و خودکارآمدی معلمــان با پژوهش بک کر 
)2019(، بروان و موراين55 )2010( و کاو، روگرســب، اســپیتزمولر، لین و لین56 )2014( 
هم ســو است. در مربی گری معلم ارشــد در زمینه های مختلف به معلم آموزش می دهد 

آموزش بهتر توانايی و مهارت معلم و درنهايت حس کارآمدی او را افزايش خواهد داد.
از آنجا که بندورا در نظريه شناختی- اجتماعی بیان می دارد که افراد از طريق مشاهده 
رفتار ديگران به يادگیری می پردازند و يادگیری از اين طريق را از اصلی ترين راه يادگیری 
می داند، براساس اين مطلب وجود ارتباط میان کارکرد »مدل سازی نقش« و خودکارآمدی 
قابل تأيید خواهد بود؛ زيرا در»مدل ســازی« معلم ارشد به عنوان الگو برای معلم تازه کار 
تلقی می گردد و فرد کارآموز سعی می کند تا رفتارهای او را مورد مشاهده و سپس تقلید 

قرار دهد و همچون او رفتار کند.
شايان ذکراســت که در مطالعات مربوط به خودکارآمدی يکی از منابع خودکارآمدی 
»ترغیب های کالمی« معرفی شــده اســت. تشــويق ها و تأيیدهای دريافتــی از ديگران، 
حمايت های اجتماعی و بازخوردهايی که فرد از افراد می گیرد، می تواند به شکل مؤثری 
خودکارآمدی او را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراين وجود رابطه میان کارکردهای »حفاظت«، 
»تأيید« و»رفاقت« قابل تأيید و تصديق اســت. در حفاظت معلم ارشد تالش می کند فرد 
کارآموز را از خطرات احتمالی که از جانب مدير، والدين يا بازرسان او را تهديد می کند 
مصون دارد و اين عمل می تواند آرامش روانی خوبی برای معلم تازه کار به ارمغان آورد. 
در کارکــرد »تأيید« منتور، کارآموز را به لحاظ توانايی هايش تأيید می کند و شــرايطی را 
فراهم می کند تا فرد، با ديگر همکاران پرتجربه خود، احســاس برابری کند؛ برای مثال، 
نظرات او در پیشــبرد اهداف، مهم تلقی می شود، مسئولیت هايی به وی واگذار می شود، 
در نظرسنجی ها دخیل می شود و ... . تمام اين موارد، در شکل گیری باور و احساس معلم 
در مورد توانايی هايش در انجام امور مربوط به معلمی که همان خودکارآمدی وی است 

نقش بسزايی دارند.
نبــود رابطه معنادار میان کارکرد »مشــاوره« و خودکارآمدی، بــا توجه به مفهوم اين 
کارکرد، قابل توجیه خواهد بود. معلم ارشد در نقش مشاور بايد شنونده خوبی برای معلم 
تــازه کار باشــد، به درد دل های او گــوش فرادهد و خیال معلم تــازه کار از اين بابت که 
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صحبت هايش محرمانه خواهند ماند آسوده باشد. همان طور که مشخص است اين عمل 
نمی تواند در تغییر خودکارآمدی معلمان، نقشی داشته باشد. اين نتیجه با نتیجه پژوهش 
ستريت )1998، نقل از صوفی، 1395( هم سو نمی باشد. او در پژوهش خود، اين رابطه را 
معنادار گزارش کرده است. دلیل اين تفاوت می تواند تفاوت در کیفیت و نحوه منتورينگ 

اجرايی در جامعة آماری اين پژوهش و پژوهش حاضر باشد. 

نتایجسؤالچهارمپژوهش:
در مورد ســوال چهارم که بررســی وضعیت خودکارآمدی معلمــان بود، اطالعات 
مندرج در جدول 9 نشــان داد میانگین خودکارآمدی بین معلمان 3/64 از 5 اســت. اين 
عدد، قابل قبول اما قابل ارتقاء است. همچنین طبق نتايج به دست آمده، در نمونه حاضر 
»خودکارآمدی معلمان در راهبردهای آموزشی« نسبت به دو بعد ديگر، بیشترين میانگین 
را دارد و »خودکارآمــدی در مديريــت کالس« کمترين درصد را به خود اختصاص داده 
اســت. يافته های پژوهش های چاری و همکاران )1389(، براری و جمشیدی )1394(، 
ويس کرمی و همکاران )1395( و میرصالح، پورعابدينی و موســوی ندوشن )1395( نیز 
چنین است. بیشتر بودن میانگین مربوط به »راهبردهای آموزشی« و کم بودن میانگین دو 
بعد ديگر در تمامی اين پژوهش ها، نشان دهنده اين مهم است که معلمان، خود را در زمینه 
استفاده از روش های مختلف آموزشی، انتقال مفاهیم و آموزش محتوا نسبت به مديريت 
کالس و درگیرکردن دانش آموزان، کارآمدتر می پندارند. همچنین نشان می دهد که بیشترين 
معضل معلمان مديريت کالس درس، برقرای نظم، کنترل کالس و دانش آموزان مشکل دار 
و درگیر کردن آنها در فرايند آموزشــی اســت. می توان دلیل اين امر را اين دانســت که 
دروس آموزشی در دانشگاه ها؛ اعم از فرهنگیان و غیره، استفاده از راهبردهای آموزشی را 
بسیار بیشتر از دو راهبرد ديگر به دانشجومعلمان تعلیم می دهد؛ برای مثال دانشجويان با 

روش های تدريس در قالب واحدهای درسی مختلف، آشنا می شوند.
بنابرايــن اهمیت و ضرورت آموزش و تقويت مهارت مديريت کالس و درگیرکردن 
فراگیران در فعالیت آموزشــی، مهــم به نظر می آيد. وجود فردی کــه معلمان بتوانند در 
زمینه هــای مختلف؛ نظیــر مديريت کالس درس و مديريت زمــان از وی کمک بگیرند 
ضروری تلقی می گردد. منتور يا همان معلم ارشد می تواند ازجمله افرادی باشد که در اين 

زمینه معلم را از رهنمودهای خود بهره مند سازد.

نتایجسؤالپنجمپژوهش:
يافته هــای ســؤال پنجم، گويای اين مهم اســت که متغیر ما توانســته اســت میزان 
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خودکارآمــدی معلمان تازه کار را حدود 50 درصد پیش بینی نمايد. از آنجا که تحقیقات 
مختلــف نشــان می دهد که حس قــوی خودکارآمدی معلم با رضايت شــغلی باالتر در 
آن ها )کاپرارا، باربارانلی، اســتکا و مالون57، 2006(، افزايش پیشرفت ها و دستاوردهای 
دانش آموزان)کاپرارا و همکاران، 2006(، به کارگیری اســتراتژی های جديدتر در تدريس 
)سنلر و ســانگر58، 2010(، اشتیاق باالتر در تدريس )گرول و اکتی59، 2010(، و افزايش 
مشــارکت دانش آموزان و ايجاد جوی صمیمــی در کالس )لويس، رومی، کتز و کوی60، 
2008( در ارتباط اســت؛ بنابراين اين سازه، بســیار بااهمیت می باشد؛ لذا توجه به اين 
موضوع که چه مواردی می توانند پیش بینی کننده میزان خودکارآمدی معلمان باشند می تواند 
برای تمام مديران آموزشی و سیاست گذاران اين عرصه، موضوع بااهمیتی باشد. هرچه 
معلم خودکارآمدتری در اختیار داشته باشیم؛ عملکرد وی و درنهايت، پیشرفت تحصیلی 
دانش آموران، باالتر خواهد بود. بنابراين اگر در اجرای اين برنامه ها تالش و توجه الزم 
به کار گرفته شود شاهد افزايش خودکارآمدی معلمان و در نتیجه پیامدهای مثبت حاصل 

از آن خواهیم بود.

پيشنهادهایپژوهش
با توجه به اينکه يافته ها نشان می دهند وجود برنامه های معلم ارشدی )منتورينگ( و 
کیفیت هرچه بهتر اين برنامه ها می تواند پیش بینی کننده خوبی برای خودکارآمدی معلمان 
باشد و آن را بهبود ببخشد و با توجه به پايین بودن میانگین اجرای اين کارکردها به صورت 
غیررسمی در مدارس، پیشنهاد می گردد نقش معلم ارشد )منتور( به عنوان يک نقش رسم 
ی در آموزش وپرورش کشور تعريف گردد، به اين ترتیب، معلمان تازه کار از رهنمودهای 
معلم منتور باتجربه بهره مند خواهند شد. پژوهش های بسیاری به مزايای منتورينگ برای 
معلمان تازه کار اشــاره دارد که از آن جمله می توان به پژوهش کارالدنین پاتز61 )2007( 
اشاره داشت. مولن62 )2005( نیز در پژوهش خود بیان می کند که منتورينگ در حال تبديل 
شدن به يک ابزار قوی مؤثر در آموزش وپرورش است. همچنین يافته ها حاکی از ضعف 
بیشــتر کارکرد »مربی گری« در میان نقش های ديگر معلم ارشد است؛ لذا پیشنهاد می گردد 
سیاست گذاران تعلیم وتربیت کشور به اهمیت اين کارکرد توجه کنند و نیازهای معلمان در 
اين زمینه را پاسخ دهند. در صورتی که به هر دلیلی، امکان اجرای برنامه منتورينگ فراهم 
نباشــد به معلمان توسط معلمان باســابقه منطقه، آموزش هايی کاربردی و مفید در زمینه 
نوشــتن طرح درس، مديريت زمان مديريت کالس و ... داده شــود و کیفیت کالس های 

ضمن خدمت و محتوای آن ها متناسب با نیاز تازه معلمان تغییر يابد.
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and self-efficacy of novice teachers
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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 pur-
pose 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 statisti-
cal population of the study was 524 of all beginning elementary teachers em-
ployed 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 question-
naire 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 func-
tion 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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