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چكيده:
توانایی مربیگری دانشجومعلمان در محیط آموزشی صالحیتی اساسی برای هر معلمی است .هدف از
پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب در دانشگاه است .این پژوهش
از نوع آمیختة متوالی بود و در دو بخش کیفی با رویکرد دادهبنیاد و بخش ک ّمی به روش زمینهیابی انجام
بخش کیفی شامل مصاحبه با استادان دانشگاه است که طبق اصل اشباع نظری ،با استفاده از روش
شد.
ِ
نمونهگیری هدفمند ( ،)N :۳۶۰انجام شده است و بخش ک ّمی طبق فرمول کوکران بود و گروه هدف 360
نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند .در این مرحله از روش نمونهگیری چندمرحلهای استفاده
شد .برای جمعآوری دا دهها در بخش کیفی از روش سندکاوی و مصاحبههای نیمهساختاریافته و در بخش
ک ّمی از پرسشنامة محققساخته بهرهگیری شد .شیوة تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی با نرمافزار مکسکیودا و با رویکرد تحلیل مضمون صورت گرفت و در بخش ک ّمی
از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد .بر اساس نتایج ،الگوی مربیگری شامل  ۲بُعد مربیگری
شخصی و مربیگری آموزشی و  7مؤلفة اصلی شامل کشف خود ،هدفگذاری هوشمند ،جستوجوگری
و پیگیرماندن در کار ،رابطهســازی ،آموزش و ایجاد دانش ،محیطسازی ،اثربخشی و نفوذ است .در این
پژوهش  35شــاخص برای الگوی مربیگری ارائه شد .درنهایت ابعاد و مؤلفههای اصلی الگوی مربیگری
بر مبنای نظریة انتخاب مشخص شد .مشخص شــد که الگوی ارائهشده برازش مناسبی دارد و ساختار
عاملی مفروض آن تأیید شد.
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مقدمه

114

ف شــده اســت که در آن یک فرد از ارتقای عملکرد یادگیری فرد دیگری با
مربیگری فرایندی تعری 
کمک سؤاالت تعاملی و ارائة کمکهای الزم پشتیبانی میکند تا تواناییهای بالقوة افراد را ازطریق شناسایی
موانع و عواملی که باعث سکون یا پیشرفت آنها میشود رشد و گسترش دهد ( َمک ِری .)2010 ،2مربیگری
در پی رفع مشکالت روانشناختی نیست ،بلکه مربیگری بر این فرض مبتنی است که فرد نیاز به مداخلة
روانی ـ اجتماعی ندارد و عمدتاً دستور کار ازطریق افراد ،اما با توافق سازمان تنظیم میشود (ولز.)2003 ،3
مربیگری یک فرایند بهبود گفتوگوی غیردستوری و رسیدن به سطح باالتری از عملکرد است که ازطریق
ارائة بازخورد ،سؤالکردن ،ارائة دستورالعملهای مثبت برای اجرای مسئولیت و کیفیتبخشی به گفتمان
آموزشی و شغلی افراد مطر ح شده است (لین 4و همکاران.)2017 ،
گفتمان آموزشی رایج تحت سلطة پوزیتیویسم و رفتارگرایی ،فلسفة اولیه و منعکسکنندة الگوی خاصی
از تحقق انسان است که تأثیر بسیاری در سیاستگذاری مدرن آموزشی ندارد .الگوهای آموزشی قرن بیستم
بر اساس دیدگاهی بنا شدهاند که به عینیت دانش امتیاز میبخشند (ابو منصور 5و همکاران .)2012 ،تغییر
الگوواره 6بیانگر حرکتی بهسمت تحول و تغییر از پایین به باال است که به یک رویکرد مشارکتی برای نوآوری
آموزشی منجر میشــود .این نوآوری در مربیگری بر اساس آموزشوپرورش و یادگیری کارکنان با دانش
عمومی و فعال قرار میگیرد (هرون و ریسون.)1997 ،7
ْ
وپرورش دانشجومعلماناند و نیروی مهمی در برنامهریزی و اجرای
نقطة آغازین تحول در نظام آموزش
اهداف سازمان آموزشوپرورش بهشمار میروند؛ بنابراین بررسی و شناخت عواملی که آنان را به کار و فعالیت
بیشتر ترغیب کند ضروری به نظر میرسد .همچنین اهداف آموزشی قرن بیستویکم به الگوهایی نیاز دارد
که تحول از پایین به باال را برای ساخت دانش و معنیسازی ایجاد میکند .دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در
8
کسوت معلمی نیازمند یادگیری سه نقش مدیریت ،معلمی و مربیگری است .ضرورت یادگیری نقش مربی
در دانشجومعلمان برای دستیابی آنها به مهارتهای رشد شخصی و حرفهای ،افزایش دانش شغلی ،بهبود
مهارت در اجرای مســئولیت شغلی است (صاحبی .)1397 ،مربیگری در گروه آموزشهای ضمن کار قرار
دارد .آنها ازطریق افراد ارشد سازمان برای تعیین اهداف یادگیریشان هدایت میشوند و برای شناسایی
روشهای جدید رفتاری در راســتای تحقق اهدافشان نیز تشــویق میشوند .مربیگری برای هرکسی که
میخواهد تواناییهای خود را برای تأثیرگذاری در گفتوگوها افزایش دهد مفید است (دو فالک.)2011 ،9
ْ
آموزش هن ِر ایجاد محیط اســت .توانایی مربیگری دانشجومعلمان
به گفتة گال ِوی )2011( 10مربیگری در
در محیط آموزشــی یک صالحیت مهم برای معلمشدن آنهاست .مربیگری یکی از مهمترین تحوالت در
آموزش و اقدامات روانشناختی در  30سال گذشته بوده است (وسو و روت.)2016 ،11
استفاده از مربیگری از اواخر دهة  ۱۹۹۰در سازمانها رایج شد ،هرچند مربیگری از حوزة مدیریت وارد
نظریههای روانشناســی شده است و اغلب جایگزینی برای آموزشهای سنتی بهکار میرود .مربیگری در
1
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حوزههای روانشناختی نشاندهندة محیطسازی و آموزش انگیزشی و هدف آن کمک به کارکنان در بهبود
پیش روی آنها در محل کار است .درواقع مربیگری روشی برای مقابله
کارایی ،یادگیری و غلبه بر مشکالت ِ
پیش رو و پاسخدادن به تقاضاهای موجود است؛ چراکه در مربیگری نیازی به جداشدن فرد از
با مشکالت ِ
محیط کارش نیست ،بلکه اساساً فرد در حین انجام کار خود آموزش میبیند (فتحیواجارگاه و همکاران،
 .)1393مربیگری بر توانایی فردی برای حل مشــکالت خود تأکید دارد .این نشان میدهد که مربیگری
یـکمکی متفاوت است .مربیگری در رویکردهای
با مشــاوره ،تدریس ،منتورینگ و دیگر نقشهای ارتباط 
شناسی انسانگرا برای یادگیری قدرت شخصی ،ارتقا آگاهی و شناخت و در طیف وسیعی از زمینههای
روان
ِ
آموزشی برای اهداف مختلف استفاده میشود (برلی و پمفری )2011 ،12که شامل موارد زیر است:
 .1آموزش اولیة معلم که از مربیگری بهعنوان بخش مهمی از فرایند آموزش استفاده میکند؛

 .2ادامة پیشرفت حرفهای معلمان برای برنامههای رهبری که از مربیگری برای پیشرفت خاص افراد در
سطح ارشد استفاده میکند.
در ارتقا یادگیری دانشــجومعلمان با توجه به اینکه فراگیر فرد بزرگســال اســت و اهمیت تجارب و
داشــتههای آنها باید لحاظ شــود و چون محیط و محتوای آموزشی از فضای سنتی به فضای یادگیری
مجازی تغییر کرده است ،بایستی در آموزش در این فضای مدرن از شیوههایی استفاده کنیم که اصول آن
تا حدودی با اصول یادگیری دانشجومعلمان همخوانی داشته باشد .مربیگری ابزاری قدرتمند برای تغییر
و یادگیری شــخصی در افراد عادی و بزرگسال است؛ زیرا معرفتشناسی گسترده و ذهنیت انتقادی در
هســتة اصلی رویکردهای مربیگری وجود دارد و همچنین تســهیل یادگیری را با استفاده از گوشدادن،
پرسشگری فعال ،طرح مشکل و پشتیبانی بهوجود میآورد (ریوز و آلیسون .)2009 ،13مربیگری در آموزش
برای گســترش تواناییها ،مهارتها و استعدادها در زمینههای مشخص مانند روانشناسی ضروری است.
عالوهبراین ،عالقة روزافزون به سهم بالقوة مربیگری در آموزشوپرورش با تمرکز بر مطالعة مداخالت مختلف
و تأثیر آن در بزرگساالن است .تجزیهوتحلیل پژوهشهای (بولتون1999 ،14؛ گرانت2001 ،15؛ گراهام 16و
همکاران )2008 ،نشان داد که فعالیتهای یادگیری راهبردی دانشآموزان بهطور چشمگیری با مربیگری
معلمان مرتبط اســت .همچنین در پژوهش (گرین 17و همکاران )2007 ،تأثیر مربیگری در ظرفیتها یا
تواناییهای یادگیری دانشجویان در تحقیقات مربیگری استفاده شد .مربیگری کاربرد نظاممند علوم رفتاری
برای افزایش تجربة زندگی ،عملکرد کاری و رفاه برای افراد ،گروهها و ســازمانهایی تعریفشده است که
ازنظر بالینی دارای اهمیت بهداشــت روانی یا غیرطبیعی نیستند .الگوهای مربیگری مبتنی بر نظریههای
شناختی تقویت رفاه ،عملکرد در زندگی شخصی و حوزههای کاری را پایهریزی
یادگیری و رویکردهای روان
ْ
19
18
و صراحتاً استفاده از نظریة مناسب را تأکید میکنند (گرانت و پالمر  ،2002 ،پالمر و چراو .)2006 ،
مربیگری و روانشناســی بهشدت با یکدیگر عجین شــدهاند (لو 20و همکاران .)2007 ،شاهد ارتباط
مربیگری و روانشناســی در نظر الو و همــکاران را میتوان در پژوهش ماتســو )2018( 21بانام چگونه
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مربیگری میتواند در یادگیری فردی تأثیر بگذارد؟ با نقش واسطة انعطافپذیری گروهی و فردی ارزیابی
کرد که مربیگری مستقیماً در یادگیری فردی و گروهی تأثیر میگذارد و بازتاب گروهی و بازتاب فردی باهم
22
واسطهای برای رابطة بین مربیگری و یادگیری فردی عمل میکنند .همچنین نتایج پژوهش امیل و جان
( )2011با نام ارزیابی آموزش مدیریت و مربیگری حاکیاز آن است که مربیگری یک فرایند آموزشی مفید
برای یادگیری و پیشرفت رفتارها است.
23
بر اســاس نظریة روانشناسی انتخاب ویلیام گالزر  ،انسان از لحظة تولد تا مرگ در حال رفتارکردن
و یادگیری اســت و این رفتارها و یادگیریها همگی معطوف به هدف هســتند که هدف اکثر این رفتارها
ارضای نیازهای اساســی انسانها است .وقتی نیازهایمان به روش مربیگری ارضا میشوند ،افراد میتوانند
احساس لذت معناداری داشته باشند؛ بنابراین از طبیعیترین و سادهترین رویکردهایِ مربیگری هدفگذاری
برای ارضای نیازهای روانشناختی نظریه انتخاب است (صاحبی و پهلونژاد .)1398 ،برنامة مربیگری نظریة
انتخاب به این منظور طراحیشده است تا مربیهایی را پرورش دهد که بتوانند به رشد و پیشرفت افراد و
سازمانها کمک کنند (صاحبی.)1397 ،
ایــن رویکرد یک رویکرد مراجعهکنندهمحور اســت که تحتتأثیر روانشناســی انتخاب بر اهمیت
گوشدادن ،پرسش و توجه به نیازها ،اهداف و عقاید ذهنی مراجعهکننده تأکید دارد (موئن و فِدِریچی،24
 .)2012رویکرد نظریة انتخاب بر این فرض استوار است که انسانها برای ب ه دست آوردن هدایت زندگی
ل گرفته است
خود و برآوردن نیازهایشان تالش میکنند .نظریة انتخاب بر اساس نظریة واقعیت درمانی شک 
که رفتارهای انسان هدفمندانه و نیروهای درونی بیشتر از نیروهای بیرونی منشأ اثرند .ما ازطریق نیروهای
غریزی برانگیخته میشــویم و رفتارهایمان برای برآوردن نیازهای اساسیمان شامل نیاز به ادامة زندگی،
نیاز به عشــق ،نیاز به یادگیری ،نیاز به انتخاب و نیاز به تفریح است .بر اساس نظریة انتخاب گالزر ،ما بر
آنچه انجام میدهیم نظارت داریم ،این مفهوم در رفتار کلی بهخوبیبیان میشود .رفتار کلی از چهار مؤلفه
ل شده است .نظریة انتخاب معادل روانشناسی نظارت درونی
شامل عمل ،تفکر ،احساس و جسم تشکی 
است که در شناخت چرایی و نحوة انتخابهایمان در طول زندگی کمک میکند .نقش و عملکرد اصلی
رهبر در نظریة انتخاب کمک به افراد در دست گرفتن نظارت مؤثر در زندگی خویش ،پذیرش مسئولیت
انتخاب و رفتارها و گرفتن تصمیمات بهتر و مؤثرتر است .گالزر بر اساس نظریة انتخاب معتقد است نظارت
بیرونی در محیط کار امروزی هرچند کمتر شده ،اما هنوز متداول است .اگرچه نظارت بیرونی رئیسمآبانه
در بســیاری از محیطهای آموزشی دانشــگاهی لطمههای ناگفتهای را بر آموزشوپرورش وارد میکند،
هرگز دانشــجومعلمان دانشگاه فرهنگیان قدرت انتخاب دانشجویان دیگر دانشگاهها را ندارند .چهبسا در
محیط دانشــگاه فرهنگیان ممکن است از دانشــجویان بخواهند کارهایی که دوست ندارند ،انجام دهند.
استادان اذعان دارند هر کاری که در این محیط انجام میشود ،در دنیای واقعی بعد از تحصیل ارزشمند
است و درعینحال به دانشجو پول پرداخت میشود؛ اما ممکن است بهخاطر انجامندادن کاری که ازنظر
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دانشجومعلم انجامدادنش درست نیست؛ مثل مدرسه مردودشان کنند و چیزی که کار را از درسخواندن
صرف در دانشــگاههایی که بورسیه نیستند مشــکلتر میکند این است که تقریباً در دانشگاه فرهنگیان
همکاری و هدایت راهبرانه نیاز است و این هدایت راهبرانه به همکاری افراد بستگی دارد .اگرچه هدایت
راهبرانه بر اســاس نظریة انتخاب برای ادارة افراد در همهجا مؤثر و مفید اســت ،یادگیری آن در دانشگاه
بســیار آسانتر از مدرسه است زیرا در دانشــگاه چیزی معادل تحمیل درس بسیار کمتر دیده میشود.
بنابرایــن ما در پژوهش حاضر درصــدد ایجاد الگوی مربیگری در حــوزة هدایت راهبرانة نظریة
انتخاب و ارتقا یادگیری دانشــجو معلمان هستیم تا به تبیین مؤلفههای مربیگری شخصی و آموزشی
آنها بپردازیم .همچنین با توجه به اینکه مربیگری از رشــتة مدیریت و حوزة کســبوکار وارد رشتة
روانشناسی شده است ،با محدودیت مبانی نظــری مربیگری در حوزة روانشناسی مواجهیم و چون
تاکنون بهصورت جامــــع و کامل به ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مربیگری در قالب الگوی آموزشی
بومی برای آموزش و گسترش کارایی دانشجومعلمان پرداخته نشده ،مطالعات انجامشده ازنظر ماهیت،
قیاســی بوده و در بیشــــتر موارد فقط به ارتباط و عوامل مؤثر در فرایند آن پرداخته شــده است؛ با
پژوهش ابعاد ،مؤلفهها ،شــاخصها و طراحی الگو مربیگری را
علم به این شــــکاف مطالعاتی در این
ْ
شناســایی کردیم .بر اساس شــواهد موجود ،تالش ما در این پژوهش در پاســخ این سؤال است که
طراحی و اعتباریابی الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب چگونه است؟
پژوهش حاضر با طرح سؤاالت ذیل اجرا شد:
 .1شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب کدام است؟
 .2الگو و دستورالعمل مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب چگونه است؟
 .3آیا الگوی مربیگری اعتبار مناسبی دارد؟

روششناسی

روش برحسب ماهیت ،موضوع و سؤاالت پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ زمان مقطعی
اســت و برحســب جمعآوری دادهها ،آمیخته (ترکیبی) از نوع اکتشافی متوالی که شامل دو بخش
کمی است.
کیفی و ّ
 .1در بخش کیفی تحلیل مضمون ازطریق کدگذاری باز ،محوری و انتخابی اســت.
کمی پیمایشی است.
 .2در بخش ّ
جامعة مطالعهشده در بخش کیفی و ک ّمی:
ســندکاوی شامل کتابهای علمی ـ تخصصی ،مقاالت و تحقیقات انجامشده در داخل و خارج
از کشور با موضوع مربیگری مبتنی بر نظریة انتخاب است که از سال  2000تا  2019استفاده
شد (پایگاه اطالعات کتابخانهای ساینسدایرکت ،25وایلی ،26اسکوپوس 27و گوگل بوکس 28برای
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مطالعات خارجی و سه منبع کتابخانهای جهاد دانشگاهی ،سیویلیکا و ایرانداک از منابع بررسی
مطالعات داخلی هستند).
اســتادان دانشگاه (زن و مرد) در ســال  1399برحسب مالکهای ورود و خروج که مالکهای ورود
شــامل داشــتن مدرک دکترا ،عضویت در هیئتعلمی 5 ،سال سابقة علمی در رشتة روانشناسی و
مشــاوره و گرایشهای این دو رشته و مالکهای خروج مشارکتنداشتن استادان در پژوهش است،
تقسیمبندی شدند .مشارکتکنندگان در این تحقیق از  20مـرد و  12زن تشکیلشده بودنـد و بخش
کمی کلیة دانشــجومعلمان دورة کارشناسی شهر تهران که شــامل  5689نفر در سال  1399است.
ّ
حجم نمونه:
 .1در بخش کیفی که در ابتدا نمیتوان حجم نمونه را انتخاب کرد با اســتفاده از رویکرد نمونهگیری
هدفمند و رسیدن به اصل اشباع درمجموع بــا  32نفر مصاحبههایی نیمهساختاریافته صورت
گرفت.
کمی چون مقیاس اندازهگیری رتبهای در سطح اطمینان  ٪99است حجم نمونه با استفاده
 .2در بخش ّ
از فرمول کوکران ،29که در پی میآید ،محاسبه شد .با مراجعه به پژوهش طهماسبزاده شیخالر و
همکاران ( p = 0/5 ،q =0/5 )1397در نظر گرفته شد و با توجه به خطای اندازهگیری  d = 1/2در
سطح اطمینان  ٪99تعداد  166نفر در دو دانشکدة دانشگاه فرهنگیان (یک دانشکدة دخترانه و یک
دانشکدة پسرانه مجموعاً  332نفر دانشجو) بهصورت نمونهگیری چندمرحله انتخاب شدند .همچنین
طبق نظر کالین )۲۰۱۳( 30برای افت نمونه و اعتباربخشــی ،اگر تعداد گویههای یک پرسشنامه
باالی  ۲۵باشد ،حجم نمونة  3۰۰تا  400نفر برای پژوهش و تحلیل کافی است .بنابراین بر اساس
کمی به  360نفر افزایش یافت.
پرسشنامة  35سؤالی پژوهش حاضر ،گروه هدف در بخش ّ
0 / 5 ×0 / 5 × 6 / 65
= 166
0 / 01

== n

2

p .q .z 1−α
2

d

=n

شیوة نمونهگیری
 .1در بخش کیفی پژوهش حاضر غیراحتمالی از نوع هدفمندبودن طبق مالکهای ورود و خروج
با شیوة گلولة برفی 31است.
کمی از روش نمونهگیری چندمرحلهای استفاده شد.
 .2در بخش ّ
 مرحلة اول :از بین دانشــگاه فرهنگیان 2 ،دانشــکده ( 1دانشــکدة دخترانه و  1دانشکدة
پسرانه) انتخاب شد.
 مرحلة دوم :از هر دانشکده  3رشته بهصورت تصادفی انتخاب شد.
 مرحلة سوم :از هر رشته  2کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد.
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 مرحلة چهارم :از هر کالس  30دانشجو بهصورت تصادفی انتخاب شد.
360

()30دانشجو

()2کالس

()3رشته

()2

اســناد ازطریق افزونهها و نیز نرمافزار مندلی 32طبقهبندی ،ســازماندهی و فیشبرداری شــدند و
همچنین از مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده شد .مشارکتکنندگان در مطالعـــه از  20مـــرد و 12
زن تشکیلشده بودنـــد .باتوجه به روش نمونهگیری هدفمنـــد که بـرای مصاحبهها بهکار برده شد،
انتخاب شرکتکنندگان ،جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل و طبقهبندی دادهها تـا رسـیدن بـه اشـباع
نظـری ادامـه داشت .مصاحبهها بهصورت نیمهساختاریافته و انفرادی ،برخــی در محل کار حضوری و یا
بهصورت تماس تصویری انجام گرفت .مصاحبهها با طرح پرسشهای باز بهصورتی که در جدول  1آمده
است ،انجام شد .پژوهشگر با طرح سؤاالت کلی مصاحبه را آغاز کرد و سپس بر اساس مطالب و تجربیات
بیانشده آن را ادامه داد و در صورت لزوم سؤاالت اکتشــــافی برای بازنمودن بحث در دســــتیابی به
اطالعات عمیقتر پرسیده شد .شایانذکر است ،اشـــباع نظری مقولهها در مصاحبة  27برای پژوهشگر
بهدست آمد؛ اما پژوهشگر پسازآن پنج مصاحبة تکمیلی دیگر با مصاحبهکنندگان نیز انجام داد ،فرایند
تمامی مصاحبهها ضبط ،ثبت و سپس پیاده شد .مدت مصاحبه برحســــب شرایط مختلف متغیر بین
 40تا  90دقیقه بود .متن مصاحبه بازخوانی ،خطبهخط پیادهسازی و در همان زمان تجزیهوتحلیل شد
و سپس مصاحبه با متخصص بعدی شکل میگرفت.
جدول  .1سؤاالت اصلی مصاحبة نیمهساختاریافته الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب
سؤاالت اصلی مصاحبه

ردیف

1

مربیگری به چه معناست؟

2

این مفهوم (مربیگری) چه مؤلفههایی دارد؟

3

چه عواملی در مربیگری تأثیر میگذارد؟

4

این مفهوم (مربیگری) چه پیامدهای (فردی ،سازمانی و اجتماعی) دارد؟

5

چه متغیرهای نقش تعدیلکننده دارند؟

کم ِی پرســشنامة شکلگرفته از کار کیفی پژوهش حاضر استفاده شد .کدهای اولیه را بر
در بخش ّ
33
اساس نظر چرچیل ( )1976به هستة سؤاالت پرسشنامهای با طیف لیکرت تبدیل کردند و سپس در
ْ
اکتشــاف توزیع و متغیرها کشف شد و درنهایت پرسشنامة محققساخته به نقد ،آزمایش اعتبار
نمونة
و پایاییســنجی قرار داده شد .پرسشنامهای که  35گویه دارد بر اساس کدهای اولیة برآمده از رویکرد
کیفی ایجاد شــده است .ابتدا پژوهشگر این پرسشنامه را ازنظر ویرایشی ،امالیی و صفحهبندی ارزیابی
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کرده و اصطالحاً روایی صوری یا ظاهری آن بررســی شده است و سپس خبرگان ( 30نفر از کسانی که
کمی مسلط بودند) در قالب دو شاخص روایی
درزمینة مربیگری ،نظریة انتخاب و روش تحقیق کیفی ـ ّ
محتوایی 34و نسبت روایی محتوایی 35ازنظر محتوایی رواییسنجی کردند.
در تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون به شرح ذیل استفاده شد:

نوشــتاریکردن دادههای کیفی به متن :با بازخوانی مکرر دادههــا و همچنین با واردکردن
و ذخیرهســازی دادهها در نرمافزار مکسکیودا 36نســخة  2020صورت گرفت و سپس عملیات
کدگذاری انجام شد.

ایجاد کدهای اولیه :پژوهشگر به کدگذاری و مشخصکردن واحدهای معنادار پراهمیت پرداخت
و از روشهــای گوناگون مثل کدگذاری توصیفی ،کدگــذاری درونمتنی و کدگذاری فرایندی و
همچنین با در نظر گرفتن فرایند کدگذاری همپوشــان اقدام به تفکیک واحدهای معنادار کرد،
نهایتاً کدها و برچسبهای معنادار دور نخست  498کد اولیه یا باز بود .بعد از ادغام این کدها بر
اســاس همپوشانی 395 ،کد باقی ماند.

ایجاد نظام سلسهمراتبی مقولهها و پایایی بین رمزگذاران :مقوله یا دسته در حقیقت چتری
مفهومی با درجة انتزاع باالتر اســت که مفاهیم مشــاهدهپذیرتر را که در حقیقت کدهای اولیه
خوانده میشود در طبقة خود قرار میدهد .مقولهبندی مطابق با نظر گالزر ( )2013به دو صورت
متمرکز و ایجاد دسته با مفهومی جدید شکل میگیرد .در این پژوهش پژوهشگر پساز اینکه از
هر دو روش تشکیل مقوله استفاده کرد ،به  7مقولة اصلی برای دستهبندی  35مفهوم اولیه دست
یافت که در جدول  2و  3این دستهها بهصورت فرعی و اصلیمشاهده میشوند .همچنین پایایی
مقولهها ازطریق پژوهشــگر ،استاد راهنما و استادان مشاور بعد از مرور مجدد کدها به توافق بین
رمزگذاران رسید.
کدگــذاری محوری :ارتباط بین مقوالت اصلی و فرعی در قالب یک مفهوم با بیشــترین درجة
انتزاع است .ازنظر گالزر ،الگو برشی از واقعیت است و واقعیت نمیتواند در همة حوزهها و رشتهها
طبق الگوارة اشــترواس و کوربین 37به یکشکل ارائه شود .بنابراین پژوهشگر در این پژوهش از
تحلیل مضمون بهعنوان یک راهبرد دادهبنیاد مطابق با اصول ارائة الگو برای ایجاد کدهای محوری
اســتفاده کرد که دو بعد مربیگری آموزشــی و مربیگری شخصی بهدســت آمد و در ادامه ابتدا
مقوالتی که با یکدیگر ارتباط مفهومی داشت ،طبقهبندی کرد و در جداول  3و  4این طبقهبندیها
و رسیدن به بلوک یا واحد معنایی را ایجاد نمود.

کمی پایایی و روایی دادههای بهدســتآمده بر اســاس آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با
در بخش ّ
38
سا ِس و تحلیل عاملی تأییدی آزمایش شــد و ازطریق روش همبستگی و
یا ِ 
اســتفاده از نرمافزار اِسپ 
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تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار آموس 39تحلیل شد .شاخصهای برازش مقایسهای ،40نیکویی
برازش 41و شاخص برازش الگوی کلی 42در مؤلفههای مربیگری محاسبه شدند.

یافتههای پژوهش

بررسیسؤالاولپژوهش :شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب کدام است؟
بـا توجـه بـــه کدگذاری و طبقهبندی دادههای بهدستآمده بـا اسـتفاده از مصاحبهها و سندکاوی،
مفاهیم بر اساس ویژگیهای مشــترک طبقهبندی شــدند .برای نمونه یک مورد تحلیل برای تعیین مفهوم
در ذیل آورده شده است.
جدول  .2تلخیص و بازنمایی کدگذاری بر اساس مصاحبهها و سندکاوی
جمالت معنایی
مصاحبهشوندگان
و اسناد

کدهای باز /مؤلفههای
شمارششده از سندکاوی
 32مصاحبهشونده برای
الگوی مربیگری

 یک هدف مبهم و نامفهوم انتخاب نکنید ،هدف
باید قابلاندازهگیری هم باشد .اطمینان حاصل
کنیــد اهدافی که تعیین میکنید با ارزشهای
ْ
هدف چرایی
شما هماهنگ باشــد .معناداری
هدف را برای ما مشخص میکند و به ما انگیزه
میدهد.

اهداف قابلاندازهگیری/
هدفچینی هوشمند

 پرسشگری بر مبنای نظریة انتخاب که بر اساس
زمان حال ،آینده و گذشــته سؤال میپرسند،
جزو مؤلفههای مربیگری محســوب میشود و
پرســشهای غلطی که در مربیگری پرســیده
میشــود در فرایند مربیگری تأثیر میگذارد و
باعث مقاومت خواهد شد.

پرسشگری /مهارت گفتوگو

 مربیگری در شخصیتهایی که بهصورت منظم
یا پیچیــده ،انتزاعی و شــخصیت با معلومات
بــاال دارند ،تأثیر متفــاوت و اثرگذارتری دارد.
همچنین مربیگری بر شــخصیتهای برونگرا
اثرگذاری باالیی دارد.

نفوذ و اثربخشی مربی

 مربیگــری کمککــردن بــه افراد اســت تا
تواناییهای بالقوهشــان را ازطریق شناســایی
موانع و عواملی که باعث ســکون یا پیشــرفت
آنها میشود ،رشد و گسترش دهند.

مأموریت شخصی /کشف خود

منابع،
اسناد
و نظریه

کد
مصاحبهشوندگان

,P23 ,P20 ,P18 ,P2
P29 ,P28 ,P24

صاحبی
و پهلونژاد
()1398

,P12 ,P9 ,P5 ,P4 ,P1
,P22 ,P21 P20 ,P18
,P4 ,P1 P27 ,P26 ,P24
P20 ,P18 ,P12 ,P9 ,P5
,P26 ,P24 ,P22 ,P21
P27

سهرابی
()1399

,P10 ,P9 ,P8 ,P6 ,P3
,P23 ,P22 P20 ,P11
P26 ,P25 ,P24

,P26 ,P24 ,P22 ,P21
P27

صاحبی و
پهلونژاد
()1398
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جدول ( .2ادامه)
جمالت معنایی
مصاحبهشوندگان
و اسناد

کدهای باز /مؤلفههای
شمارششده از سندکاوی
 32مصاحبهشونده برای
الگوی مربیگری

 مربیگری آموزش مبتنی بر رابطة فردبهفرد است
که شامل دو فردی است که با هدف رشددادن
متربی بــا یکدیگــر کار میکننــد .مربیگری
نوعی مشــاوره است ،ولی مربی برخالف مشاور
درزمینة کمک به اجــرای مهارتهای جدید،
اهــداف و تغییراتی که بایــد بهوجود بیاید کار
میکند.

شخصیتسازی /رابطهسازی

 متربی رضایت شــغلی خود را بهبود ببخشــد،
ش را تغییر دهد یا یک تغییر شغلی ایجاد
شغل 
کند .مربی به شناسایی مهارتها و استعدادهای
متربیــان کمک خواهد کــرد و به آنها کمک
میکنــد تا بــرای جســتوجوی کار و فرایند
گزینش آماده شوند.

تحلیل رفتار /آموزش
و ایجاد دانش

 افــراد نهفقط مهارتهای جدید و شــیوههای
برخورد با مشکالت و موقعیتها را فرامیگیرند،
بلکه بازخورد اهداف ،عملکرد و راههای رشد و
پیشرفت را دنبال نمایند.

به وجود آوردن مشکل /ایجاد
نفوذ و اثربخشی

کد
مصاحبهشوندگان

منابع،
اسناد
و نظریه

والکر
()2011
سامرز
()1397/2019
43

,P16 ,P14 ,P12 ,P8
P27 ,P21 ,P20 P17

P10 ,P7 ,P6 ,P5 ,P4
,P19 ,P16 ,P15 ,P13
P20

P11 ,P9 8 ,P7 ,P2
,P18 ,P17 ,P16 ,P14
,P23 ,P22 ,P21 P19
P26 ,P25

صاحبی
و پهلونژاد
()1398

تجزیهوتحلیل در قالب کدگذاری در مکتب اشتراوس و کوربین :ابتدا از درون اسناد هرآنچه
را پژوهشــگر دریافت ،بهصورت کد اولیه ارائه کرد و سپس مرتباً کدهای بهدستآمده بازتعریف و
اصالح شد .برای داشتن کدهای اولیة مناسب در فرایند کدگذاری باز مراحل زیر طی شد:
 .1کدگــذاری مقدماتــی؛  .2کدگذاری اولیه؛  .3مقولهبندی؛  .4تعیین ویژگی (اســناد و
کدهــا)؛  .5ابعاد ویژگــی .در ادامه به طبقهبندی کدهای اولیه یا باز که درواقع شــاخصهای
الگوی موجود برای ســؤاالت پرسشنامه هستند ،پرداخته شد .بنابراین از شاخصهای موجود
به مفهوم انتزاعیتر مؤلفههای فرعی و سپس مؤلفههای اصلی رسیدیم که بر اساس مؤلفههای
اصلی« ،راهبردهای» بستة آموزشی الگوی مطروحه و نهایتاً ابعاد (دو بعد مربیگری آموزشی و
مربیگری شــخصی) الگو بر اساس مؤلفهها مشخص شد .اکنون کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی نیز در جدولهای  3و  ،4که از واحدهای معنادار بهدســت آمده اســت ،مشــاهده و
تفسیر میشود.
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جدول  .3مربیگری شخصی
شاخصها

رابطة امن
ایجاد رضایت از ارزشها
الگوبودن مربی
اندیشیدن قبل از شروع گفتوگو،
پرسشگری ،ارزیابی در پرسشگری،
برگرداندن اعتراض هدفمند و ایجاد مشکل در محدودة توانمندیها
میزان  .1خواسته ( .2 )Wاقدامات ( .3 )Dارزیابی ()E
 .4برنامهریزی ( )Pخود و دیگران مشخص باشد

آموزش مفاهیم
(نظریة انتخاب)
آموزش تحلیل رفتار و
مشاهده

آموزش
و ایجاد دانش

رابطة امن
ایجاد رضایت از
ارزشها
الگوبودن مربی

محیطسازی

ایجاد مهارت گفتوگو
ایجاد بازخورد
به وجود آوردن چالش
خود و دگرمدیریتی

اثربخشی
و نفوذ مربی

مربیگری آموزشی

شناخت از
 .1نیازهای آموزشی؛
 .2تعهد کاری؛
 .3کنترلگری و قضاوت؛
 .4آموزش شیوة مشاهده در کار

مؤلفههای فرعی

مؤلفههای اصلی
(راهبرد)

اول پژوهش دادههایــی که در بخش کیفی به روش ســندکاوی
در ادامــة پاســــخ به ســؤال ِ
و همچنیــن ازطریق مصاحبة نیمهســاختاریافته بهدســت آمــده بودند بر اســــاس روش تحلیل
مضمون تجزیهوتحلیل شدند .مفاهیم بر اساس ویژگیهای مشــــترک طبقهبندی شــدند .حاصل
تجزیهوتحلیل دادههای بهدســتآمده 498 ،کد اولیه یا باز بود .بعد از ادغام این کدها بر اســــاس
همپوشــانی 395 ،کــد باقی ماند .تحلیل دادههــای بخش کیفی پژوهش حاضر به اســتخراج 35
شــاخص منجر شد که هستة اصلی پرسشنامه را تشکیل دادند .کدهایی که به سؤاالت پرسشنامة
محققســاخته تبدیلشــدهاند بر اســاس همبســتگی بین آنها و ازطریق پاســخهای افراد نمونه
دستهبندی شد و آنگاه پژوهشــگر برای نامگذاری متغیرهای پرسشنامه از مقولههای بهدستآمده
در بخش کیفی برای نامگذاری این دســتهها اســتفاده کرد .مصادیق و مفاهیم بهدستآمده در 35
شــاخص و پس از ادغام در  18مؤلفه و  7طبقة اصلی یا راهبرد دستهبندی شدند .تحلیل دادهها به
اســتخراج دو بعد (مربیگری آموزشی و مربیگری شخصی) در الگوی مطروحه منجر شد.
سؤال دوم پژوهش :الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب چگونه است؟
پژوهشــگر یک الگو از دادههــای مقولههای موجود در الگوی کدگــذاری محوری و انتخابی را
بــه نگارش درآورد .الگوی بهدســتآمده از تحلیل دادهها در  2بع ِد مربیگری شــخصی و مربیگری
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آموزشــی به همراه الگوی آمیختة این ابعاد در شکلهای  2 ،۱و  ۳آمدهاند:
e9
e1
e2

.57
.56

آموزش مفاهیم تئوری انتخاب
آموزش تحلیل رفتار و مشاهده

.76
.75

.83
آموزش و
ایجاد دانش

e4
e6

e5
e6
e7
e8

.78
.60

.48

ایجاد رضایت از ارزشها
الگو بودن کوچ

محیطسازی

توگو
ایجاد مهارت گف 

.57

ایجاد بازخورد

.73

بهوجود آوردن چالش

.62

.73
کوجینگ
آموزشی

.86

.90

e5

.53

رابطة امن

.71
.88
.75

.91

e 10

.69
.76
.85
.79

خود و دیگرمدیریتی

.81
اثربخشی و
نفوذ کوچ

e 12

شکل  .1الگوی اندازهگیری بعد مربیگری آموزشی
e 10
e1
e2

.45
.66

شناساییهویت
دانش مأموریت شخصی

.76
.75

.67
کشف خود

e 11

.22

.26

e4
e5

.62
.43

اهداف قابل اندازهگیری
شخصیتسازی
سازگاری با خود و محیط

.87

.87
.76
.75

.93

رابطهسازی

.83

e6

.32

.75

.82

e3

.93

هدفگذاری بر اساس نیازها

.76

.76
هدفچینی
هوشمند

e7
e8
e9

.50

مدیریت زمان

.87

مدیریت استرس

.62

تعهد داشتن

e 12

.71
.88
.75

.89
توجوگری
جس 
و پیگیر ماندن
در کار

e 13

شکل  .2الگوی اندازهگیری بعد مربیگری شخصی
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e 10
e1
e2

.45
.66

شناساییهویت
دانش مأموریت شخصی

.76
.75

.67
کشف خود

e 11

.22

.26

e4
e5

.62
.43

اهداف قابل اندازهگیری
شخصیتسازی
سازگاری با خود و محیط

.87

.87
.76
.75

.93

کوجینگ
شخصی

رابطهسازی

.83

e6

.32

.75

.82

e3

.93

هدفگذاری بر اساس نیازها

.76

.76
هدفچینی
هوشمند

e7
e8
e9

.50

مدیریت زمان

.87

مدیریت استرس

.62

تعهد داشتن

e 12

.71
.88
.75

.89
توجوگری
جس 
و پیگیر ماندن
در کار
راهبردهای
الگوی کوجینگ
در  2بعد شخصی
و آموزشی ،جهت
توانمندسازی
دانشجومعلمان

e 13
e9
e1
e2

.57
.56

آموزش مفاهیم تئوری انتخاب
آموزش تحلیل رفتار و مشاهده

.76
.75

.83
آموزش و
ایجاد دانش

e4
e6

e5
e6
e7
e8

.78
.60

.48

ایجاد رضایت از ارزشها

محیطسازی

.86

کوجینگ
آموزشی

الگو بودن کوچ

توگو
ایجاد مهارت گف 

.57

ایجاد بازخورد

.69
.76

.73

بهوجود آوردن چالش

.85
.79

.62

.73

.90

e5

.53

رابطة امن

.91

e 10
.71
.88
.75

.54

خود و دیگرمدیریتی

.81
اثربخشی و
نفوذ کوچ

e 12

شکل  .3الگوی آمیخته

مؤلفههای الگوی مربیگری در  2بعد شــخصی و آموزشــی برای توانمندســازی دانشجومعلمان
تبیین شد که این دو بعد بر اساس  7مؤلفة اصلی در قالب بستة آموزشی ارائه گردید .در بعد شخصی
 4مؤلفة اصلی کشــف خود ،هدفچینی هوشــمند ،جســتوجوگری و پیگیرماندن و رابطهسازی با
اســتفاده از  9مؤلفة فرعی شناسایی هویت ،داشتن مأموریت شخصی ،هدفگذاری بر اساس نیازها،
اهداف قابلاندازهگیری ،مدیریت زمان ،مدیریت استرس ،تعهدداشتن ،شخصیتسازی و سازگاری با
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خود و محیط ارائه شــد .همچنین در بعد مربیگری آموزشــی  3مؤلفة اصلی آموزش و ایجاد دانش،
محیطســازی و اثربخشی و نفوذ مربی با اســتفاده از  9مؤلفة فرعی آموزش مفاهیم نظریة انتخاب،
آموزش تحلیل رفتار و مشــاهده ،رابطة امن ،ایجاد رضایت از ارزشها ،الگوبودن مربی ،ایجاد مهارت
گفتوگو ،ایجاد بازخورد ،به وجود آوردن چالش ،خود و دگرمدیریتی ارائه شــد.
سؤال سوم پژوهش :آیا الگوی مربیگری اعتبار مناسبی دارد؟
در پاســخ به این ســؤال ،پس از بهدســتآوردن مربیگری آموزش و مربیگری شخصی در قالب
فرایند کدگذاری انتخابی ،به کشف فرضیات و ارائة پروتکل آموزشی پرداخته شد .بنابراین بهمنظور
تعیین میزان اهمیت هریک از مؤلفهها و خردهمؤلفههای بهدســتآمده از مصاحبة نیمهساختاریافته
با متخصصین و بررسی پیشینة مطالعاتی ،پرسشنامهای طراحی شد که  35کد اولیه بر اساس روش
کیفی ،نظر اســتادان و همچنین بر اساس نمودار سنگریزه( 44میتوان دریافت که سؤاالت در چند
دســته ،عامل یا متغیر طبقهبندیشدهاند) تنظیم شد .نمودار نشان میدهد که مقدار ویژة  7عامل
بزرگتر از عدد  1اســت؛ میتوان اعالم کرد که  35سنجه یا شاخص محقق در  7دسته طبقهبندی
میشــود .پژوهشگر پرســشنامه را ازنظر ویرایشــی ،امالیی و صفحهبندی ارزیابی کرد و اصطالحاً
روایی صوری یا ظاهری آن بررســی شــد ،سپس  30استاد دانشــگاه در قالب دو فرم CVI = ٪97
و  CVR= ٪87ازنظر محتوایی رواییسنجی کردند.
Scree Plot

12
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4
2
0
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Component Number
شکل  .4نمودار سنگریزه
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کفایت حجم نمونه ،کرویت روابط و بررسی پایایی ابزار محققساخته
جدول  .4آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونهبرداری
شاخص آماری

بارتلت

شاخص کفایت نمونهبرداری KMO

مقدار

6408/114

0/879

df

595

سطح معناداری

0/001

جدول  .5ضریب پایایی گاتمن
آزمون پایایی گاتمن

الندا

1

0/887

2

0/928

3

0/820

4

0/686

5

0/886

6

0/963

7

0/889

بر اســاس شــاخص کفایت نمونهبرداری KMO ،45بزرگتر از  0/7است که به معنای کفایت حجم
نمونه اســت .جدول  4نشــان میدهد که مقدار  sigکمتر از  0/01است و در سطح احتمال  99درصد
کرویت روابط بین سؤاالت در جامعه تأیید میشود .برای بررسی پایایی ابزار محققساخته به دلیل اینکه
هنوز متغیری کشف نشده است که بتوان بر اساس آلفای کرونباخ 46پایایی آن را سنجش کرد؛ بنابراین
شــاخصی به نام ضریب گاتمن 47وجود دارد که پایایی را میســنجد .طبق جدول  ،5برای هر دســته
یک ضریب الندا 48محاســبه شد و مشاهده میشود که دســتة چهارم کوچکترین ضریب الندا را دارد.
کوچکترین ضریب الندا از نقطة برش  0/6بزرگتر است؛ بنابراین پژوهشگر ابزاری تهی ه کرد که دارای
پایایی و تعمیمپذیری نتایج بود.
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جدول  .6عوامل استخراجشده با مقدار ویژه و درصد واریانس ( 49چرخش واریماکس)
مقادیر ویژة

شاخصهای
آماری

عوامل
استخراجی

استخراج عمومی

اولیه

کل

درصد
واریانس
تبیینشده

استخراج مجموع

مجذورات بار عاملی
درصد
واریانس
تجمعی
تبیینشده

کل

درصد
واریانس
درصد
تجمعی
واریانس
تبیینشده تبیینشده

مجذورات بار عاملی

کل

درصد
واریانس
درصد
تجمعی
واریانس
تبیینشده تبیینشده

کشف خود

407/30 643/10

407/30

407/30 643/10

407/30

685/3

828/11

528/10

هدفچینی
هوشمند

344/3

555/9

962/39

344/3

555/9

962/39

628/3

365/10

893/20

رابطهسازی

385/2

814/6

777/46

385/2

814/6

777/46

542/3

219/10

012/31

جستوجوگری

048/2

851/5

628/52

048/2

851/5

628/52

403/3

923/9

735/40

آموزش و
ایجاد دانش

900/1

428/5

056/58

900/1

428/5

056/58

246/3

573/9

008/50

محیطسازی

601/1

575/4

631/62

601/1

575/4

631/62

135/3

958/8

966/58

اثربخشی
و نفوذ

128/1

222/3

854/65

128/1

222/3

854/65

388/2

821/7

788/65

چنانکه در جدول  6مشــاهده میشــود ،در تحلیل عامل اکتشــافی هفت عامل استخراج شد.
عامل اول که کشــف خود نام دارد  11/82درصد واریانس را تبیین میکند و به همین ترتیب عامل
دوم هدفچینی هوشــمند  10/36درصد و عامل ســوم رابطهســازی  10/21درصد و عامل چهارم
جســتوجوگری  9/92درصد و عامل پنجم آموزش و ایجاد دانش است  9/57درصد و عامل ششم
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محیطســازی  8/958درصــد و عامل هفتم که اثربخشــی و نفوذ اســت  10/36درصد واریانس را
تبییــن میکند و این هفت عامل مجموعاً  ۶۸/687واریانــس مقیاس کل عوامل را تبیین میکنند.
همچنین بار عاملی تمام ســؤاالت پرســشنامه بزرگتر از  63است؛ به عبارتی همبستگی مناسب و
قوی بین ســؤالها و عوامل متناظر با آنها وجود دارد .برای رسیدن به الگوی نهایی ساختار عاملی
هریک از عوامل سهگانة بعد مربیگری آموزشی و چهارگانة بعد شخصی که الگوی آمیخته را تشکیل
میدهند ،بررســی شدند .نتایج پژوهش نشان داد شاخصهای هریک از دو بعد مربیگری شخصی و
مربیگری آموزشــی توان مناسبی برای سنجش دو بعد دارند و همچنین مؤلفهها نیز از توان مقبولی
برای سنجش مقولههای هریک از ابعاد برخوردارند .در ادامه چگونگی برازش الگو با استفاده از روش
تحلیل عاملی تأییدی بررســی شد .جدول  7شاخصهای برازندگی الگو را نشان میدهد.
جدول  .7شاخصهای برازش الگوی آمیخته
الگوی آمیخته

شاخصهای برازندگی

264/72

مجذور کای

110

درجة آزادی الگو

2/41

2
df/χ

0/913

GFI

0/880

AGFI

0/956

CFI

0/067

RMSEA

جدول  7نشان میدهد که همة شاخصهای برازندگی برازش خوبی دارند و دادههای گردآوریشده از الگوی
آمیختة مربیگری حمایت میکنند (.)df/χ2 = 2/41 ،GFI = 0/913 ،AGFI = 0/880 ،RMSEA = 0/067
جدول  8برآورد بارهای عاملی هریک از نشانگرهای الگوی آمیخته را نشان میدهد.
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جدول  .8بارهای عاملی استاندارد در الگوی اندازهگیری آمیخته
بعد

سطح

متغیرهای
مکنون ـ نشانگر

Β

بعد

سطح

متغیرهای
مکنون ـ نشانگر

β

مربیگری شخصی

مرتبة اول

هدفچینی هوشمند ـ قابلاندازهگیری

0/565

ایجاد نفوذ ـ مهارت گفتوگو

0/921

شخصیت ـ رابطهسازی

0/785

ایجاد نفوذ ـ بازخورد

0/691

شخصیت ـ الگوبودن

0/893

ایجاد نفوذ ـ چالش

0/752

درحرکت ماندن ـ مدیریت زمان

0/711

درحرکت ماندن ـ تعهد

0/935

درحرکت ماندن ـ مدیریت استرس

0/786

مربیگری شخصی ـ کشف خود

0/822

مربیگری شخصی ـ هدفچینی

0/874

مربیگری شخصی ـ شخصیت

0/925

مربیگری شخصی ـ درحرکت ماندن

0/930

ایجاد نفوذ ـ خود و دگرمدیریتی

مرتبة دوم

مرتبة دوم

هدفچینی هوشمند ـ نیازها

0/964

محیطسازی ـ عملکرد

0/856

مربیگری آموزشی

کشف خود ـ مأموریت شخصی

0/808

آموزش ـ مشاهدة عملکرد

0/747

مرتبة اول

کشف خود ـ هویت

0/653

آموزش ـ مفاهیم نظریة انتخاب

0/756

0/857

مربیگری آموزشی ـ آموزش

0/904

مربیگری آموزشی ـ محیطسازی

0/958

مربیگری آموزشی ـ ایجاد نفوذ

0/928

جدول  8نشان میدهد که همة بارهای عاملی در الگوی یکپارچه بزرگتر از  ٪55است .این موضوع
بــه این دلیل اهمیت دارد که طبــق دیدگاه تاباچینک و فیدل )2007( 50بارهای عاملی  ٪71و باالتر از
آن عالــی ،بارهــای بین  ٪63تا  ٪70خیلی خوب ،بارهای بین ٪55تــا  ٪62خوب ،بارهای بین  ٪45تا
 ٪55نســبتاً خوب ،بارهای بین  ٪32تا  ٪44پایین و بارهای پایینتر از  ٪32ضعیف محسوب میشود.
برایناساس میتوان گفت عالوهبر اینکه عوامل الگوی مربیگری با دادههای گردآوریشده برازش مناسبی
دارد ،هریک از نشانگرها نیز از توان خوبی برای سنجش دو بعد مربیگری شخصی و آموزشی برخوردارند.
ارائة بسته آموزشی
پس از تدوین الگوی مربیگری و شناســایی ابعاد الگو ،برازش الگوی تدوینشــده بهصورت میدانی،
ســاخت پرسشنامة مربیگری و بررســی روایی و پایایی آن ،پژوهشگر درصدد برآمد بر اساس الگوی 2
مربیگری بستة آموزشی (پروتکل) آن را مبتنی بر ابعاد نظریة انتخاب تدوین کند .جدول  9بستة
بعدی
ْ
آموزشــی مبتنی بر الگوی مربیگری بر اساس مصاحبههای کیفی و نظریة انتخاب را نشان میدهد.
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جدول  .9پروتکل مربیگری مبتنی بر نظریة انتخاب و بر اساس مصاحبههای پژوهش حاضر و نظریة انتخاب
عنوان جلسات
ارزیابی وضعیت موجود
و شناخت اعضا
با ساختار مربیگری
فراهمآوردن
رابطهسازی
و محیطسازی
تشریح قوانین
کشف خود

محتوا /هدف
هدف (مشخصکردن ابعاد آموزش مربیگری و شناخت و ایجاد دانش
بر اساس مفاهیم الگوی مربیگری نظریة انتخاب)

مربی با استفاده از سؤاالت باز ،گفتوگو را با متربیان آغاز میکند و در ادامه به آموزش مفاهیم مربیگری بر اساس
نظریة انتخاب (نیازها ،نظارت بیرونی و انگیزة درونی ،زمینة مسئولیتپذیری ،تعهد و چگونگی قضاوت) میپردازد.
هدف (ایجاد محیطسازی و رابطهسازی بین افراد)

متربی از الگوهای رفتاری که زمینهســاز موفقیت اوست مطلع میشــود و مربی تشریح پایداری رابطه و ایجاد
محیط امن در قالب شناخت دنیای مطلوب (شامل نیازهای اساسی که گالزر مطرح کرده است) ،همدلی و همخوانی
را ایجاد میکند.
هدف (چگونگی شناخت و کشف خود)

در این مرحله مربی به متربی فرصت میدهد تا گزینههای مختلف و متنوعی را برای اقدام و رفتار خود بهوجود
خاص خود را کشف کنند.
آورند تا به خودآگاهی برسند و افراد هویت خود ،مأموریت شخصی و توانمندیهای
ِ
هدف (تعیین هدفگذاری هوشمند)

هدفچینی
هوشمند

در این مرحله تالش میشود که اهداف متربیان ویژگی اهداف اسمارت( 51خاص و ویژهبودن ،قابلاندازهگیریبودن،
محققبودن ،مرتبطبودن و محدودة زمانی داشتن) را داشته باشد .همچنین شناخت و اجرای هدفگذاری بر اساس
نیازهای اساســی گالزر اســت .مهارتهای مهم و کلیدی این مرحله عبارتاند از .1 :حفظ تفاهم و ســازگاری؛ .2
گوشدادن؛  .3کمک در تنظیم اهداف.
هدف (ایجاد تعهد)

ایجاد تعهد و
مسئولیتپذیری

ایجاد بازخورد
و چالش
خود
و دگرمدیریتی
مدیریت زمان

در این مرحله مربی ازطریق گفتوگو و ایجاد چالشهای ذیل باعث ایجاد تعهد و مســئولیتپذیری در متربیان
میشود:
 .1هدف متعلق به فرد است؛  .2چیرهشدن بر مخربهای هدف؛  .3مشخصکردن نظارتگرهای بیرونی و انگیزة
درونی برای هدف.
هدف (ایجاد بازخورد و تعیین چالش در محیط کار)

خاص افراد،
در این مرحله مربی با ایجاد بازخوردهای جهتمند و همچنین ایجاد چالش در قالب توانمندیهای
ِ
تمرکز بر فعالیت در محیط کار را رقم میزند.
هدف (چگونگی خود و دگرمدیریتی در محیط کار)

مدیریت داشتههای خود و دیگران بر اساس خواستهها ،انجام فعالیتها و ارزیابی آنها.
هدف (به وجود آوردن تعهد ،پیگیری و جستوجوگری ازطریق مدیریت زمان)

ایجاد مدیریت زمان به دلیل جستوجوگری و پیگیرماندن در فعالیتها ازطریق گفتوگوهای مربیگری با
هدف اولویتبندی مفهوم ضرورت و اهمیت ،تفویض اختیار ،قدرت تأخیر مثبت و مهارت جرئتمندی است.
هدف (به وجود آوردن تعهد ،پیگیری و جستوجوگری ازطریق مدیریت استرس)

مدیریت استرس

در این مرحله مربی با تشریح عملکرد استرس ،آگاهی از ایجاد استرس مفید و مضر ،تمرکز بر روی درخواستها
و فعالیتهای اصلی باعث ایجاد مدیریت اســترس برای به وجود آوردن تعهد ،پیگیری و جســتوجوگری ازطریق
گفتوگوهای مربیگری میشود.
هدف (چگونگی اثربخشی و ایجاد نفوذ بر افراد)

ایجاد اثربخشی
و نفوذ

مربی با اجرای مهارتهای گفتوگو مربیگری به شــیوة سیســتم دبلیودیایپی :W( 53نحوة بیان خواستهها؛
 :Dبیان کار انجامشــده و جهتگیری در زندگی شغلی؛  :Eگفتوگوی ارزیابانه؛  :Pگفتوگوهای برنامهریزیشده)
و انواع شــیوههای پرسشگری (پرسشهای ساده ،هدفمند و قدرتمند) و ارزیابی با پرسشگری به اثربخشی ،نفوذ و
نتیجتاً به حل مسئله کمک میکند.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناســایی مؤلفههای اصلی (راهبرد) و طراحی الگوی مربیگری
در حوزة آموزش دانشجومعلمان دانشــگاه فرهنگیان و اعتبارسنجی الگوی مطروحه صورت
گرفته اســت .نتایج بهدســتآمده از تحقیق نشان داد که بر اســاس دیدگا ِه صاحبنظران،
دانشــجوی دانشــگاه فرهنگیان در کســوت معلمی عالوهبر یادگیــری نقشهای معلمی،
مشــاوره و مدیریــت نیازمند یادگیــری نقش مربیگری اســت و در این الگو بــه دو مقولة
مربیگری شــخصی و مربیگری آموزشــی بر مبنای نظریة انتخاب تأکید شــد که با توجه به
جدولهای  3و  4مؤلفههای محیطســازی ،رابطهسازی و پیگیرماندن در کار بهطور مستقیم
از نظریة انتخاب بهدســت آمده است .همچنین شــاخصهای مؤلفة هدفچینی از دادههای
نظریة انتخاب مشــخص گردید .بهطورکلی هدف نظریــة انتخاب در الگوی مطروحه نظارت
درونی و هدایت راهبرانة نیازها در محیط و رابطههای شــغلی دانشجومعلمان است .هرچند
الگوی بومی مربیگری در حوزة روانشناســی وجود ندارد؛ اما با مقایســة الگوی مطروحه با
الگوهــای مربیگــری در حوزة آمــوزش و مدیریت میتــوان گفت وجه تمایــز الگوی فوق
دوبعدیبــودن الگوی پژوهش حاضر (هم در بعد آموزش و هم در بعد شــخصی) اســت.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل کیفی پژوهش نشان داد که الگوی مربیگری از دو بعد آموزشی
و شخصی تشکیل گردید .این ابعاد شامل  ۷مؤلفة اصلی آموزش و ایجاد دانش ،محیطسازی،
اثربخشی و نفوذ ،جستوجوگری و پیگیرماندن در فعالیت ،هدفچینی هوشمند ،کشف خود و
رابطهسازی است .بر اساس تحقیقات جونز و پائولوس ،)2011( 54بعد شخصیت مهمترین عامل
تأثیرگذار در فرد و محیط پیرامونی است؛ بنابراین ابتدا ً پیشنهاد میشود مؤلفههای اصلی الگوی
مربیگری شخصی آموزش داده شود و سپس مؤلفههای اصلی مربیگری آموزشی ارائه بشود.
تبیین بعد شــخصی :این عامل به رابطهســازی و نفوذ و اثربخشــی مربی بر متربی میان
دانشــجومعلمان در خالل یادگیــری ازطریق خلق و تقویت نقش مربی در آنها اشــاره دارد.
مربیگری شخصی بر چهار جزء اصلی است:
 .1رابطهســازی :درواقع مربی بر شناخت شخصیت و ســازگاری شخصیت تأکید دارد که
این موارد باعث ایجاد رابطهســازی در جلسة مربیگری خواهد شد .ویژگیهای شخصیتی
و عملکردی که در آن ســازگار نیستیم ممکن اســت کارایی و بهرهوری چندانی نداشته
باشد .تحقیقات و یافتههای جدید روانشناسی نظریة انتخاب نشان میدهد که سازگاری
و رابطهســازی نسبی و تمرکز بیشتر برای استفادههای بهینه از توانمندیهای مثبت برای
مراجعین سودمندتر است و نتایج بهتری به بار میآورد .بسیاری از مربیها با انجام این کار
دریافتهاند که وقتی به رابطهســازی و سازگاری خود توجه میکنند ،بسیاری از جنبههای
زندگی ازجمله سطح کلی عملکرد و میزان تعهد آنان بهطور چشمگیری بهبود مییابد.
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 .2آموزش کشف خود :ازجمله روشهای تسهیلکنندة رفتار است (صاحبی )1397 ،که با
شناسایی هویت و به وجود آوردن چشمانداز آینده یا مأموریت شخصی در زندگی و شغل
فرد بهدست میآید .هویت و مأموریت شخصی زیربناییترین اساسنامه و سند بعد از ارزشها
و آرمانها اســت (صاحبی .پهلونژاد .)1398 ،درواقع هویت و مأموریت شخصی هنر دیدن
چیزی است که برای دیگران قابلمشاهده نیست .این راهبرد دانشجومعلمان را در این فضای
مربیگری یاری میکند تا چشمانداز آینده یا مأموریت شخصی خود را مشخص کنند.
 .3هدفچینی هوشــمند :افراد یاد خواهند گرفت که بر اســاس نیازهای اساسی گالزر
(کوری )2005/1391 ،و چشمانداز آینده هدفگذاری کنند .هوشمندکردن اهداف جایگاه
ویژه و بسیار مهم و تعیینکنندهای در تدوین یک برنامة قابلاجرا دارد .اگر اهداف هوشمند
نشــوند ،تمامی تالشهای انجامشده برای تعیین هدف بیهوده خواهند بود؛ بنابراین برای
رســیدن به هدف باید کام ً
ال ســاختارمند و متعهدانه عمل کرد ،به این منظور باید اهداف
خود را هوشمند کنیم .داشتن الگوی علمی برای هوشمندکردن اهداف طبق بستة آموزشی
جدول  )SMART( 9باعث جستوجوگری (پیگیربودن) در مربیگری ،تفکر چرایی و تفکر
چگونگی میشود.

 .4جســتوجوگری و پیگیرماندن در کار :ازجمله روشی است که ازطریق مدیریت زمان،
مدیریت استرس و ایجاد مسئولیتپذیری باعث تغییر در رفتار فرد خواهد شد و این باور را به
فرد خواهد داد که میتواند رفتارهای دیگری انتخاب کند که او را به آنچه میخواهد نزدیک
کند (صاحبی .)1397 ،برای آنکه درحرکت ماندن دانشجومعلمان را تضمین کنیم ،حتماً الزم
است که پشتیبانی ،دلگرمی و حمایت دریافت کنند و رشد و پیشرفت مستمر داشته باشند.
برای رشــد و پیشرفت مستمر نیز باید از دیگران کمک گرفت ،دیگرانی که این راه را از قبل
رفتهاند یا تخصص کمککردن را در مسیر تغییر و بهبود دارا هستند .برای درحرکت ماندن و
رسیدن به موفقیت مهمترین موضوع تعهد است .متعهدشدن خود شامل موارد مهمی چون
تعهددادن به خود ،چیرهشدن بر هدف ،ایجاد یک برنامة ساده ،خودهدایتی و آگاهی ذهنی است
که با بهکارگیری موارد مطرحشده میتوان پیگیرماندن در دانشجویان را ایجاد و حفظ کرد.
نتایج بعد شــخصی در الگوی مربیگری پژوهش حاضر با نتایج پژوهش ریوز و آلیســون
( ،)۲۰۰۹کیــم ،)2014( 55جیمز ،)2014( 56و شــاک و النتــدا )2017( 57همخوانی دارد که
معتقدند مربیگری فقط در درون فرهنگ که حامی آموزش است بهخوبی اجرا میشود.
ْ
آموزش شیوة محیطسازی تأثیر مربی در دانشجومعلمان را
 تبیین بعد آموزشــی :مؤلفههایتقویت میکند .عوامل آموزشی همان شرایط سازمان آموزشوپرورش است که بانظم و قاعده
بدنة ســازمان را میســازد و دربرگیرندة مجموعه روابط منظم حاکم بر آموزش و یادگیری
است .در حوزة مربیگری آموزشی بر این باوراند که دانشجومعلمان میتوانند حمایت شوند و
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غیرمستقیم کمک دریافت کنند تا احساس ارزشمندی بیشتری کنند ،از خود ابتکار عمل نشان
دهند و کار کیفی انجام دهند .وظیفة مربی این اســت که به دیگران کمک کند تا به نحوی
عملکرد حرفهای خود را مشاهده کند تا ارزشهایش نمایان شود.
 محیطسازی :در محیطسازی معیارهای همخوانبودن ،الگوبودن مربی و رضایت از ارزشهایادراکی مطرح اســت .مربی بهمنظور کشف ارزشها به افراد کمک میکند در محیطی امن و
عاری از بیارزشــیها دست به آزمایش زنند .کشف محیط بهمنزلة موضوعی کاربردی ،برای
محیط آموزشی ،در شناختن افراد فوقالعاده مفید است که با تالش مربی برای ایجاد فضایی
حمایتگرانه برای وقوع تغییرات در متربی آغاز میشود .مربی این فضا را با ایجاد رابطة امن ،به
وجود آوردن رضایت از ارزشها و الگوبودن محقق میسازد.
 آموزش و ایجاد دانش :مربیگری فقط آموزش نیســت .مربیان باید آموزش تمثیلگونه را دریاددهی ـ یادگیری فضای آموزشــی خود قرار دهند (صاحبی و پهلونــژاد .)1398 ،آموزش
مفاهیم نظریة انتخاب (رفتار کلــی ،نیازها ،نظارتگرهای بیرونی و درونی) و آموزش تحلیل
رفتار باعث رشد در عملکرد افراد میشود که از اهداف مربیگری است .معلمان معماران نظام
آموزشی هستند و زیربنای نظام آموزشــی را در مناسبات ساختاری ،نقش و قواعدی که بنا
میکنند ،بنیان میگذارند .بنابراین وقتی نیازهای افراد که همان منبع درونی انگیزة انســانی
اســت در محیط کار ارضا شود و کارمند همانگونه که دکتر ادوارد دمینگ 58توصیف کرده
است احساس لذت در کار کند ،انسانها نه بهخاطر عوامل و محرکهای بیرونی بلکه به دلیل
آنچه از درون آنها را راضی و خشنود میکند تحریک و برانگیخته میشوند تا دست به یک
رفتار بزنند .ساختار  WDEPطبق جدول  9بر اساس یک نظام انگیزشی بهنام نظریة انتخاب
این نگرش درونی را ایجاد میکند (صاحبی و پهلونژاد.)1398 ،
 اثربخشــی و نفوذ مربی :با ایجاد مهارت گفتوگو ،ایجاد بازخــورد ،به وجود آوردن چالش وخودمدیریتی ،اثربخشی و نفوذ مربی بهوجود میآید .مقیاس تأثیرگذاری و نفوذ بعضی حرفها
کام ً
ال واضح و با هدف تأثیرگذاری مستقیم در فرد مقابل است .در بین این مقیاسها رفتارهایی
وجود دارند که نقاط قوت متفاوتی را برای تأثیرگذاری اعمال میکنند .گفتوگوهای مربیگری
در افکار ،رفتار و یادگیری افراد تأثیر میگذارد .این کار را باید با گوشدادن درست پرسشگری،
ارائة بازخورد و چالشهای جدید برای هدایت مؤثر انگیزه بهوجود آورد.
مربیگری تأثیر مهم و اساسی در حمایت از دیگر فعالیتهای آموزشی و بهسازی نیروی انسانی
آموزشــی مربیگریِ این تحقیق با نتایج پژوهش فتحی و همکاران و
بر عهده دارد .نتایج الگوی
ِ
گرانت همخوانی دارد که بیان میکنند مربیگری فقط در درون فرهنگ که حامی آموزش اســت
بهخوبی اجرا میشــود .الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخــاب برای کاوش در هویت ،رفتار و
اهداف یادگیری است .همچنین الگوی پژوهش حاضر برای ایجاد نگرشهای یادگیری مثبت ،ایجاد
چالش و نظارت بیرونی و درونی صورت گرفت .الگوی مربیگری مبتنی بر نظریة انتخاب به دنبال
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ایجاد نگرش ،تفکرات ،رفتار و ارائة چالشهای روانشناسی درزمینة آموزش است که بر اثرگذاری
و شکلگیری هویت با ساخت گفتمان آموزشی و شخصی برای دانش دانشجومعلمان مفید باشد تا
اطمینان حاصل شود دانشجومعلمان در جایگاه کارآمد و پیشرفت حرفة خود قرار دارند.
کمی دادهها در مرحلة برازش طبق جدول  8نشان داد که
یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل ّ
گردآوری برازش مناسبی دارند و هریک از
همة شاخصهای برازندگی از الگوی آمیخته با دادههای
ْ
نشانگرها نیز از توان خوبی برای سنجش دو بعد مربیگری شخصی و آموزشی برخوردارند .جدول
 7نشان میدهد که بزرگترین بار عاملی در تحلیل مرتبة اول متعلق به هدفچینی هوشمند ـ
نیازها ( )β = 0/964و کوچکترین بار عاملی متعلق به کشف خود ـ هویت ( )β = 0/653است .در
مرتبة دوم تحلیل نیز بار عاملی سه نشانگر آموزش ،محیطسازی و ایجاد مهارت نفوذ عامل مکنون
قوی بودکه میتوان گفت مؤلفههای یادشده توان الزم برای سنجش عوامل مربیگری را دارند.

پیشنهادها
بر اساس یافتههای پژوهش ،گسترش دانش و یادگیری در قالب مربیگریِ دانشجومعلمان
عامل سازنده برای تحول آموزشی و اجتماعی در جامعة معلمان است .فضای مجازی گسترش
فزایندهای در حوزههای یادگیری ایجاد کرده اســت؛اما نظام آموزشی در ارائة دانش و مربیگری
دانشآموزان ضعیف بوده و بهاندازة کافی قادر به مربیگری و هدایت دانشآموزان نبوده اســت.
برای بهبود این ضعف الزم است از اصالح و گسترش آموزشی در قالب ارائة الگو مربیگری بهره
گرفت؛ بنابراین در همان ابتدای آموزش دانشــجومعلمان ارائة مربیگری آموزشــی و مربیگری
شخصی در قالب مقوالت زیر پیشنهاد میشود:

 .1آموزش تخصصی مربیگریِ دانشجومعلمان بر اساس الگو و بستة آموزشی مطروحه
برای مهارت محیطسازی و رابطهسازی دانشجو معلمان در محیط کار.
 .2توانمندســازی بعد شــخصیتی دانشــجومعلمان در قالب مربیگری شخصی با
مؤلفههای اثربخشی و نفوذ آنها بر محیطسازی و رابطهسازی.
 .3مدرسان و اســتادان الگوی مربیگری مطروحه را در درسهای کارورزی در ابعاد
هدفچینی ،ایجاد مدیریت زمان و اســترس ،مأموریت شخصی و ایجاد مهارت
گفتوگو به دانشــجومعلمان آموزش دهند تا دانشجومعلم نقش مربیگری را در
محیط آموزشی ایفا کند.
 .4به علت همپوشــانی منابع درسهای روانشناسی در دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد
میشــود یکی از منابع متمایز در درس روانشناســی یادگیری تدریس گردد تا
دانشجومعلمان عالوهبر یادگیری نقش معلمی ،مشاوره و مدیریت ،نقش مربیگری
را نیز بتوانند در محیط آموزشی ایفا کنند
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Abstract
The coaching ability of the student-teachers in the educational environment is a key
competence for any teacher. The purpose of this study was to design and validate
a coaching model based on the choice theory at the University. It was a sequential
mixed-methods study which consisted of a qualitative section with grounded
theory approach and a quantitative section with field finding method. In the
qualitative section, the University professors were interviewed. They were selected
according to the principle of theoretical saturation using purposive sampling method
(N= 32). In the quantitative section of the study, the sample size was calculated based
on the Cochran's formula and therefore, 360 students and teachers of Farhangiān
University were selected through multi-stage cluster sampling method. Document
mining and semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative
section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative section
of the study. The method of data analysis in the qualitative section was open,
axial and selective coding which was done by MAXqd software with thematic analysis
approach. In the quantitative section of the study, exploratory and confirmatory
factor analysis were used. The results showed that the coaching model includes two
dimensions of personal coaching and educational coaching, 7 main components
including (self-discovery, smart Chinese goal, searching and staying at work, relationship
building, training and knowledge creation, environment building, effectiveness and
influence) and 35 indicators were presented as a coaching model. Finally, the main
dimensions and components of the coaching model was identified based on the choice
theory. It was found that the proposed model has an acceptable fit and the assumed
factor structure was confirmed.
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