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چکيده
هدف از انجام این پژوهش مقایسهی مهارتهای ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان
ذهنی و عادی میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیهی معلمان شاغل در مقطع ابتدائی ،متوسطه اول و
دوم مدارس کم توان ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 1392-93تشکیل میدهد .جهت انتخاب حجم
نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحلهای استفاده شد .برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق،
مهارتهای ارتباطی واحساس اثربخشی معلمان به ترتیب ،پرسشنامهی مهارتهای ارتباطی کویین دام
( ،)2004پرسش نامه احساس اثربخشی معلمان ( )TSESاسچانن -موران و وولفوک هوی ( )2001مورد
استفاده قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای  tمستقل و تحلیل واریانس عاملی استفاده
شد .نتایج بیانگر این بود که ،بین معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی در احساس اثربخشی و مولفههای
آن (به جز مدیریت کالس) و مهارتهای ارتباطی کل تفاوت معناداری وجود دارد که در معلمان مدارس
عادی بیشتر از معلمان مدارس کم توان ذهنی است .همچنین بین مهارتهای ارتباطی و احساس اثربخشی
معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس جنس ،تحصیالت ،سابقه و مقطع تحصیلی رابطهی معنی
داری وجود ندارد.
کليد واژهها  :مهارتهای ارتباطی ،احساس اثربخشی معلم ،مدارس کم توان ذهنی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
 2استادیار گروه روانشناسی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 3استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
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مقدمه
در امر تعلیم و تربیت معلمان برترین نقش را برعهده دارند و به مثابهی نقطهی آغاز تحول در
آموزش و پرورش به شمار میآیند .ارسطو میگوید  :کسانی که کودکان را تربیت میکنند باید
بیش از افرادی که آنان را بار میآورند مورد احترام قرار گیرند ،زیرا اینان به کودک تنها زندگی می
بخشند در حالی که معلمان ،هنر بهتر زیستن را به او یاد میدهند .پس معلم یعنی کلید دار
سعادت جامعه یعنی کسی که شخصیت او تعیین کنندهی شخصیت جامعه است و آینده یک ملت
را باید در معلمان فعلی آن جستجو کرد (شعاری نژاد.)1375 ،
رابر )2006( 1معتقد است در این عصر که عصر انفجار دانش و اطالعات است ،برای استفاده از
فناوریهای جدید ،آموزش و پرورش نیازمند معلمان اثربخش میباشد .آموزش و پرورش با جذب و
به کارگیری و تربیت معلمان اثربخش ،در اهداف خود موفق خواهد شد .در جهان امروز معلم
شایسته و اثربخش ،معلمی است که بتواند در شغل خود آموزشهای الزم را ببیند و به رشد حرفه
ای برسد و همچنین تجربیات زیادی را بدست آورد تا بتواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مؤثر واقع شود (ریکینبرج .)2010 ،2
یک معلم یا مربی ممکن است به دانش فنی حرفهی خود یعنی دروسی که تدریس میکند
تسلط کافی داشته باشد ،اما از آنجایی که این دانش در یک بافت ارتباطی متجلی میشود ،ناتوانی
وی در برقراری ارتباط موثر با فراگیرانش موجب میشود شایستگی و تواناییهای وی در شغلش به
طور کامل متحقق نشود .از این رو یادگیری مهارتهای ارتباطی میتواند عملکرد معلمان و کسانی
که به نحوی در کار تعلیم و تربیت هستند را ارتقا دهد (نیکدل.)1390،
احساس اثربخشی معلم 3نوعی از خودکارآمدی و یک سازهی انگیزشی باور مدار است (والترز و
دوهرتی ،2007،4ص )182و بیشتر شبیه خودکارآمدی فردی ،برای یادگیری است و میتواند به
عنوان قضاوت معلمان یا باور به توانایی درک خود ،برای رسیدن به اهداف مهم آموزشی حتی در
میان دانش آموزانی که دشوار و بی انگیزه هستند ،تعریف شود (موران و هوی  ،2001 ،5ص .)783
باورهای خودکارآمدی معلمان در ارتباط با تمایل آنها به اختصاص زمان بیشتر برای آموزشهای
تحصیلی و مسئولیت بیشتر برای تعلیم و تربیت دانش آموزانی است که مشکالت یادگیری دارند
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(دمبو و گیبسون  .)1984،1خودکارآمدی معلم 2به عنوان باورهای خود از صالحیتشان در ارائه
تدریس و فرایند یادگیری با موفقیت و قادر بودن به تغییر رفتار دانش آموز تعریف شده
است(ساهین  .)2010 ،3اخیراً مطالعات میدانی موران و هوی  ،2001بین احساس اثربخشی معلمان
با توجه به سه جنبه مهم از آموزش تمایزقائل شدند :احساس اثربخشی معلمان برای راهبردهای
آموزش اشاره دارد به اعتماد به نفس یک فرد که او میتواند به منظور تسهیل یادگیری دانش آموز،
فعالیتها و تکالیفی را طراحی و پیاده سازی کند .احساس اثربخشی معلمان برای مدیریت کالس:
مربوط است به باورهای شخص که او میتواند محیط کالس درس را منظم و سازمان یافته و
غیرمخرب حفظ کند .احساس اثربخشی معلمان برای درگیرکردن دانش آموزان در فرایند یادگیری
:نشان دهندهی اعتماد به نفس فرد است که او میتواند به دانش آموزان کمک کند تا برای یادگیری
درگیر و با انگیزه بشوند و باقی بمانند (موران وهوی ،2001،ص.)785
با توجه به مدل یکپارچهی اثربخشی معلم موران و هوی ،)1998( 4سطح پایین از اثربخشی5
منجر به سطح پایینتر از تالش و پشتکار معلم میشود .این عملکرد پایینتر به تولید
خودکارآمدی 6کمتر میانجامد .معلمان با سطح باالتر از اثربخشی ،در زمان مواجه شدن با مشکل،
پایداری بیشتری را ارائه میدهند .این منجر به کارائی باال در معلمان میشود (گور ،2008،7ص.)19
حس قوی کارایی تدریس به رفتارهای خود معلمان در کالس درس مربوط است که به نوبهی خود
پیشرفت دانش آموزان افزایش مییابد .اثربخشی در به کار بردن تالش آن ها برای تدریس ،اهدافی
که تعیین میکنند و سطح انتظارشان تاثیر میگذارد .معلمان با احساس اثربخشی قوی ،تمایل به
اجرای نوآوری در کالس درس (گور ،2008،ص  )20و نشان دادن سطوح باالتری از برنامهریزی و
سازماندهی دارند (آلیندر 1994،8؛ موران و هوی .)2001 ،دارای پذیرش ایدههای جدید ،تعهد
بیشتری هستند و تالش بیشتری در تدریس مینهند و به دانش آموزان کم پیشرفت ،توجه بیشتری
ارائه مینهند (موران و هوی .)2001،دانش آموزانشان را کمتر مورد انتقاد قرار دهند زمانی که خطا
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میکنند (اشتون و وب1986 ،1؛ موران و هوی )2001،و به مدت طوالنیتری با دانش آموزی که در
حال کوشش است کار میکنند و تمایل کمتری به ارجاع دانش آموزان مشکل دار به آموزش و
پرورش ویژه دارند (موران و هوی .)2001،به این دلیل براین باورند که معلمان موثرتر ،در تدریس،
موفق و قادر به عملکرد خوب در محیط مدرسه خواهند بود (خیرانی و رازک  ،2012،2ص .)2138
مطالعات نشان داد که یکی از موانع اصلی در تدریس موثردر مدارس ،ناتوانی معلم در برقراری
ارتباط موثر است با این حال مهارتهای برقراری ارتباط موثر ،جایگاه مهمی بر حسب ویژگیهای
شخصی و حرفه-ای معلمان دارد (ساکا و سورملی ،2010،3ص .)4724کسانی که با فرایند مهارت
های ارتباطی و انسانی آشنایی داشته باشند با دانش آموزان همدلی بهتری دارند و هم چنین
حمایت عاطفی مناسبی به عمل میآورند که در نهایت به یادگیری پایه ای آنها کمک میکند
(ترابی .)1387،معلم خوب باید ارتباط برقرارکنندهی خوبی باشد .او باید بتواند پیام مناسب را برای
تغییر و کنترل شاگردان و تاثیرگذاری در آنان انتخاب کند .زیرا تدریس و فراهم کردن زمینههای
الزم برای تغییر در ساخت دانش و عالقه و انگیزه فراگیران ،بدون برقراری ارتباط مطلوب ،هرگز
حاصل نخواهد شد (شعبانی،1384،ص .)83مهارتهای ارتباطی 4پایه و اساس بسیاری از مهارت
های دیگر را تشکیل میدهند ،میتوانند به عنوان حساسیت به پیامهای کالمی و غیر کالمی ،گوش
دادن موثر و کارآمد و واکنش تعریف شود (اوزکان و همکاران .)2014 ،5فرایندی است که در آن
اطالعات ،معانی و احساسات را از طریق پیامهای کالمی و غیرکالمی با دیگران در میان میگذاریم
(هارجی و دیکسون  .)1384،6هم چنین چیزی مشترک و به اشتراک گذاری و به این معنی روابط
اجتماعی تعریف شده است (گورسیمسک و وورال و دمیرسز  .) 2008 ،7از تعریفهای گوناگون ارائه
شده از مهارتهای ارتباطی بر میآید که مهارت ارتباطی انتقال احساسات و افکار به دیگران با
استفاده از همدلی و احترام تاثیرگذار با زبان بدن و بی پرده است .این رفتار آموخته ،زندگی با
جامعه را ازطریق ایجاد روابط ،راحتتر ساخته است .معلمانی که دارای مهارتهای برقراری ارتباط
موثر هستند میتوانند روابط مثبتی را با دانش آموزان بسازند و احساس موثری را در فرایند تدریس
ایجاد کنند (ساکا سورملی،2010 ،ص.)4723
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تحقیقات نشان میدهد که عالقه ،انگیزه و احساس تعهد معلمان (عادی و استثنایی ) نسبت به
شغل خود ارتباط معنی داری با موفقیت آنان در تدریس دارد .اگر آنها حرفهی معلمی به خصوص
استثنایی را با عالقه انتخاب کرده و دارای احساس تعهد و انگیزه نسبت به کار خود باشند ،عمال
موفقتر از دیگران هستند .عوامل مذکور موجب میشود تا معلمان استثنایی از شغل خود رضایت
شغلی بیشتری کسب کنند که آن هم به نوبهی خود باعث میشود تا میزان تالش معلمان استثنایی
باال رفته ،تعهد شغلی بیشتری از خود نشان داده و در نتیجه اثربخشی داشته باشند
(کوهکن.)1382،
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تبیین تفاوت مهارتهای ارتباطی و احساس اثر بخشی معلمان در
بین معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی است .اهداف فرعی پژوهش شامل ،تبیین تفاوت بین
احساس اثر بخشی و مهارتهای ارتباطی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس
ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس ،تحصیالت ،سابقه ،مدرک تحصیلی) است.

پيشينهی پژوهش
تالشهای اولیه به مفهوم و اندازه گیری احساس اثربخشی معلمان از نظریهی راتر  1966 1در
منبع کنترل 2و نظریهی شناختی – اجتماعی 3بندورا  4تکامل یافته است .تحقیقات از رابطهی
نیرومند بین مفهوم منبع کنترل راتر و مفهوم احساس کارایی بندورا خبر داد .بنابراین میتوانیم
بگوییم که هر دو مفهوم به برداشت یا عقیدهی ما دربارهی میزان کنترلی که بر رویدادهای زندگی
خود داریم و توانایی ما در کنار آمدن با آنها میپردازند .تفاوت عمده بین این دو مفهوم این است
که منبع کنترل میتواند به موقعیتهای گوناگون تعمیم یابد ،در حالی که احساس کارایی ،ویژه
موقعیت خاصی است (شولتز ،1392 ،ص  .)575راتر معتقد است که  :ما نسبت به پیامدهای
رفتارمان و نسبت به تقویتی که به دنبال رفتارمان خواهد آمد دارای انتظاراتی ذهنی هستیم و این
احتمال را که رفتار کردن به طریق معینی منجر به تقویت مشخصی خواهد شد ،تخمین میزنیم و
رفتار خود را بر طبق آن تنظیم میکنیم (کریمی،1382 ،ص  .)191در نظام بندورا ،احساس کارایی
به احساس کفایت ،شایستگی و قابلیت در کنار آمدن با زندگی اشاره دارد .برآورده ساختن و و
حفظ کردن معیارهای عملکرد ،احساس کارایی را باال میبرد ،ناکامی در برآورده ساختن و حفظ
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کردن آنها ،آن را پایین میآورد (شولتز و شولتز ،1392،ص  .)538نظریهی شناختی – اجتماعی
سازهی دوم انتظار را پیشنهاد میکند  :انتظار نتیجه .که متمایز از انتظارات کارآمدی است .انتظار
کارآمدی ،اعتقاد فرد است که او میتواند اقدامات الزم برای انجام یک کار را هماهنگ کند .در
حالی که انتظار نتیجه ارزیابی فردی از پیامد احتمالی انجام آن کار در سطح مورد انتظار از
شایستگی است( .بندورا1986،؛موران و هوی )2001 ،نظریهی شناختی  -اجتماعی فرض میکند،
که افراد قادر به عملیات انسانی یا دنبال کردن عمدی فرایندهای عملی هستند و چنین عاملیتی
طبق فرایندی عمل میکنند ،که موجبیت دوگانه نامیده میشود .یعنی فرایندی که عوامل فردی،
محیطی و تمام آنچه موجب رفتار میشود به نام فرایندهای به هم پیوسته معرفی میشود (حسین
چاری و همکاران .)1389،اساس مدل یکپارچهی اثربخشی معلم موران و هوی ( )1998در چهار
منبع اطالعات اثربخشی بندورا ( )1997است .تجربهی تسلط موثرترین منبع معلمان برای ارزیابی
از تواناییهای خود و تجزیه و تحلیل از کار آموزش است .موفقیت در انجام وظیفه ای دشوار با
کمک اندک ،باورهای خودکارآمدی معلم را افزایش میدهد .در مقابل ،شکست باورهای خودکار
آمدی را کاهش میدهد .قضاوت صالحیت تدریس با همه منابع مخصوصا با تجربهی تسلط و
حاالت هیجانی آمیخته شده است .معلمان میتوانند قابلیت ها و نقاط ضعف و قوت خود را در
شرایط تدریس واقعی ارزیابی کنند .سطح عادی از حاالت هیجانی بر باورهای معلم دربارهی
صالحیت تدریسشان تاثیر ،به تمرکز بر کارشان کمک و به کاربرد موثر قابلیت ها میانجامد .با
تجربهی نیابتی معلمان میتوانند جزئیات بیشتری دربارهی ماهیت کار تدریس دریافت و کیفیت
منابع را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که چه اندازه قادر به تدریس در همان موضوع هستند .اقناع
کالمی بازخورد از همکاران معلم برای عملکرد خاص اوست .این منبع اطالعات برای معلم است که
چه نوع قابلیت و راهبرد آموزشی برای یک کار خاص مورد نیاز است .اگرچه چهار منبع ،در باورهای
خودکارآمدی موثرند ،ارزیابی از اثرات این منابع در باورهای خودکارآمدی به روند شناختی فرد
بستگی دارد .در این مدل فرایندهای شناختی با دو بعد ،تجزیه و تحلیل کار آموزش (بعد عمومی
آموزش ) و درک خود از صالحیت تدریس (بعد شخصی آموزش ) تعامل دارند که این ابعاد باورهای
خودکارآمدی را شکل میدهند (گور،2008،ص .)18محققان روابط میان احساس خودکارآمدی
معلمان،جنس ،سالهای حرفهای،نوع دانش آموز،پایهی تحصیلی ،تعداد دانش آموزان ،رشته ،زمینهی
تربیتی را بررسی کرده اند (تانریسیون،2012،1ص.)1480

Tanriseven
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ارتباطات انساني
کیفیت رفتار میان فردی معلم و ارتباط با دانش آموزان نشانهای است از کیفیت رهبری در
کالس درس (خین و آپتوتاسامی 2005،1؛ تلخ آبی .)1389،به اعتقاد دیویس )2001( 2ارتباط میان
فردی موثر معلمان با دانش آموزان ،میتواند محرک نیرومندی برای دانش آموزان باشد و به خود
پندارهی مثبت آنها کمک کند و موجب موفقیت تحصیلی شان شود (درانی و صابری.)1390،
برقراری ارتباط صحیح یکی از مهمترین مهارتهای حرفهی معلمی محسوب میشود و به همین
دلیل الزم است که معلم بیش از هر مهارت دیگری آن را پرورش دهد (خلخالی .)1361،بیشتر
یادگیری ها و آموزش کالسی از طریق تعامل انجام میشود .معلم با شاگردان متعددی ارتباطاتی
دارد یا دانش آموزان ارتباطاتی با معلم یا دانش آموزان دیگر برقرار میکنند .تعامل در کالس نه
فقط در خدمت دستیابی به اهداف آموزشی است ،بلکه به عنوان مکانیزمی عمل میکند که از
طریق آن معلم و شاگردان اهداف شخصی و اجتماعی خود را تشخیص میدهند .تعامل نوع اصلی
ارتباط در کالس است و بخش عمدهی وقت کالس در تعامل صرف میشود (گتزلز.)222 :1375،
عوامل اساسي ارتباط اثربخش
-1روشنی هدف و فکر :یعنی سازمان دهی ذهنی و دسته بندی آنچه در درون ذهن ما میگذرد
و آن را در قالب کلی یک مفهوم قابل نامگذاری ،بیان و گفتار در میآوریم-2 .سازماندهی درست
پیام .:بیان فکر در قالب ساختاری از کلمات ،مفاهیم ،جمالت و عباراتی که بین فرستنده و گیرنده
قابل درک و مشترک باشد از اهمیت به سزایی برخوردار است-3 .عالقهی دوجانبه  :ارتباط یک امر
دو جانبه است .آمادگی یک جانبه فرستنده یا گیرندهی پیام به تنهایی کافی نیست-4 .شناسایی
گیرنده  :شخصیت و ویژگیهای روانی و شخصیتی گیرندگان پیام تاثیر فراوانی در برقراری ارتباط و
درک مفاهیم و معنی بخشیدن به مکالمه و ارتباط دارد-5 .گوش دادن  :به منزلهی آمادگی برای
پذیرش طرف مقابل میباشد که نوعی اعتماد و آرامش را در گیرنده به وجود میآورد (میرکمالی،
 .)1388از نظر انجمن کم توانی ذهنی آمریکا ( )2002کم توان ذهنی محدودیت در کارکرد
شناختی و سازشی است که محدودیت در هر حیطه دارای پیامدهایی است .به عنوان مثال
محدودیتهای شناختی ،انگیزه ،ادراک ،یادگیری ،نگهداری ،یادآوری ،تعمیمدهی ،عملکرد و
بازخورد را تحت تاثیر قرار میدهد و محدودیتهای سازشی از بلوغ ،یادگیری و سازگاری اجتماعی
جلوگیری میکند و در نتیجه منجر به محدودیت در فعالیتهای روزمرهی ضروری مثل فعال بودن
Khaine and Atputhasamy
Daivis
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و سازگاری با مردم در خانه و محیط کار و انجام دادن وظایف خود میگردد (وستوود ،1
،1391ص.)23
در این زمینه پژوهشهای چندی صورت گرفته است .برخی به رابطهی بین احساس
خودکارآمدی و مهارتهای ارتباطی در معلمان پرداخته اند .نتایج حاکی از همبستگی مثبت و
معناداربین دو متغیر و عدم تفاوت معنادار از نظر جنس در بین معلمان بوده است (اوزکان و
همکاران،2014،تانریسیون ،2012،ساکا و سورملی ،2010 ،اردالن .)1389،برخی از پژوهش ها نیز
به بررسی احساس اثربخشی ومهارتهای ارتباطی و رابطهی آن با ویژگیهای جمعیت شناختی
پرداختهاند (فایوز و بوئل2010،2؛ والترز و دوهرتی2007،؛ اشرفی ریزی .)1391،نتایج بررسی پیش
بینی از احساس اثربخشی باورهای معلمان که توسط گور ( )2008صورت گرفت ،نشان داد که
جنس ،آموزش درست و سالهای تجربهی تدریس پیشبینی کنندههای معنا داری برای احساس
اثربخشی معلم نبودند .نتایج پژوهش گراوند ( )1391از مقایسهی اثربخشی معلمان جذب شده از
مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران نشان داد ،بین
اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم در چهار شاخص دانش علمی ،تجربه،
تعامل و همکاری و تدریس مطلوب ،تفاوت وجود دارد و در شاخص مسئولیت پذیری تفاوت
معناداری مالحظه نگردید .بررسی و مقایسهی اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و
معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم در دورهی ابتدایی ،نشان داد میزان آشنایی
معلمان جذب شده از نهضت ،نسبت به معلمان مرکز آموزش عالی و تربیت معلم در مالکهای
اثربخشی (روش ها و مهارت تدریس ،ادارهی کالس ،هدایت یادگیرندگان) در سطح پائینتری
بود(باقری.)1388،
با توجه به هدف کلی پژوهش که مقایسهی مهارتهای ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان
مدارس کم توان ذهنی و عادی است،فرضیهی اصلی پژوهش این گونه بیان میشود  :بین مهارتهای
ارتباطی و احساس اثر بخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی تفاوت
معناداری وجود دارد .فرضیهی فرعی پژوهش  :بین احساس اثر بخشی و مهارتهای ارتباطی
معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت،
تحصیالت ،سابقه ،مقطع تحصیلی) آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

Westwood
Fives And Buehl
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روش پژوهش
با توجه به هدف تحقیق که « مقایسهی مهارتهای ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان
مدارس کم توان ذهنی و عادی» بوده ،روش پژوهش حاضر از نوع علی _مقایسه ای بوده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیهی معلمان مدارس مقطع ابتدائی ،متوسطهی اول و دوم کم
توان ذهنی شهر شیراز ،در سال تحصیلی  92-93میباشد .جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه ،از
روش نمونه گیری خوشهای دو مرحلهای استفاده میشود .در مرحلهی اول از بین مدارس کم توان
ذهنی ،ناحیه یک و چهار به صورت تصادفی انتخاب و در مرحلهی بعد ،از هر مقطع سه مدرسهی
دخترانه و سه مدرسهی پسرانه انتخاب میشوند .معلمان این مدارس به عنوان نمونهی پژوهش
مورد سنجش قرار میگیرند .پس از انتخاب معلمان مدارس کم توان ذهنی ،معلمان مدارس عادی
بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی مثل جنس ،تحصیالت ،سابقه و مقطع تحصیلی با گروه
مالک همسان شدند .برای اندزه گیری متغیرهای مورد نظر در این تحقیق از دو پرسش نامه
استفاده شده است  :الف) پرسش نامه احساس اثربخشی معلمان ( :)TSESدر این پژوهش برای
سنجش احساس اثربخشی معلمان از فرم کوتاه پرسش نامهای که توسط اسچانن -موران و وولفولک
هوی )2001( 1طراحی شده ،استفاده شده است که فرم بلند آن دارای  24سوال و فرم کوتاه آن
دارای  12سوال است .پاسخگو وضعیت فعلی خود را بر روی یک طیف لیکرات  9درجهای از ()1
هرگز تا ( )9بسیار مشخص میکند .میزان آلفای کرونباخ در این پژوهش محاسبه شد و  0/94به
دست آمدکه نشان از پایایی آن دارد .ب) پرسش نامه مهارتهای ارتباطی کویین دام : 2این آزمون
توسط کویین دام برای سنجش مهارتهای ارتباطی طراحی شده است که دارای  34عبارت میباشد
که مهارتهای ارتباطی را توصیف میکنند .برای تکمیل آن ،پاسخگو باید هر گویه را بخواند و
سپس میزان انطباق وضعیت فعلی خود را با محتوای آن بر روی یک طیف لیکرات پنج درجه ای از
( )1هرگز تا ( )5همیشه مشخص کند .در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0/70به دست
آمدکه بیانگر پایایی آن است .برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار  spssمورد استفاده قرار گرفت.
برای فرضیهی اصلی از آزمون  tمستقل ،و فرضیههای فرعی از تحلیل واریانس عاملی استفاده شد.

Tschannen-Moran,Woolfolk Hoy
Queendo
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يافتههای پژوهش
فرضيه اول  :بین احساس اثر بخشی و مولفههای آن در معلمان مدارس کم توان ذهنی با
معلمان مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد .جهت بررسی این فرضیه از آزمون آماری
استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 1گزارش شده است.

t

جدول  .1آزمون  tمستقل جهت بررسی تفاوت میانگین احساس اثر بخشی در دو گروه از معلمان
متغيرها

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

احساس اثر بخشی
معلمان کل

کم توان ذهنی

70

91/48

16/16

عادی

70

96/17

5/71

کم توان ذهنی
عادی
کم توان ذهنی
عادی
کم توان ذهنی
عادی

70
70
70
70
70
70

29/95
31/37
30/51
32/4
31
32/4

5/26
2/67
5/85
2/22
5/65
2/34

درگیری تحصیلی
راهبردهای آمورشی
مدیریت کالس

مقدار t

2/28

2

2/52
1/89

سطح معني
داری
0/024

0/047
0/013
0/06

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده است مقدار  tجهت احساس اثر بخشی معلمان و
مولفههای آن (به جز مدیریت کالس) معنیدار میباشد .بدین معنی بین احساس اثر بخشی و
مولفههای آن در معلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی تفاوت معناداری وجود
دارد .معلمان مدارس عادی به طور معنی داری در این مولفهها میانگین بیشتری را نسبت به
معلمان مدارس کم توان ذهنی کسب نموده اند .در مولفه مدیریت کالس تفاوت معنی داری بین
معلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی وجود ندارد.
فرضيه دوم  :بین مهارتهای ارتباطی درمعلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی
تفاوت معناداری وجود دارد .جهت بررسی این سوال نیز از آزمون آماری  tبرای گروههای مستقل
استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیرگزارش گردیده است.
جدول  .2نتایج آزمون  tجهت مقایسه میانگین مهارتهای ارتباطی در عادی و کم توان ذهنی
متغيرها

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مقدار t

سطح معني
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داری
مهارتهای ارتباطی کل
گوش دادن
تنظیم عواطف
درک پیام
بینش
قاطعیت

70

120/04

8/36

کم توان ذهنی
عادی

70

124/94

8/59

کم توان ذهنی

70

25/07

2/68

عادی

70

25/98

2/75

کم توان ذهنی

70

27/82

3/22

عادی

70

28/94

3/49

کم توان ذهنی

70

32/62

3/07

عادی

70

33/72

3/15

کم توان ذهنی

70

17/08

2/17

عادی

70

17/58

2/47

کم توان ذهنی

70

17/42

2/13

عادی

70

18/7

1/96

3/41

0/001

1/98

0/049

1/96

0/052

2/09

0/038

1/27

0/206

3/66

0/001

با توجه به نتایج جدول فوق مقدار  tنشان میدهد که در مهارتهای ارتباطی کل تفاوت معنی
داری بین معلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی وجود دارد .معلمان مدارس عادی
به طور معنی داری در مهارتهای ارتباطی کل میانگین بیشتری را نسبت به معلمان مدارس کم توان
ذهنی کسب نموده اند .در مهارتهای گوش دادن،درک پیام و قاطعیت معلمان مدارس عادی به
طور معنی داری میانگین بیشتری را نسبت به معلمان مدارس کم توان ذهنی کسب نمودهاند .در
مولفههای تنظیم عواطف و بینش تفاوت معنی داری بین معلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان
مدارس عادی وجود ندارد.
فرضيه فرعي اول :بین احساس اثر بخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس
ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،تحصیالت ،سابقه ،مقطع تحصیلی) آنها تفاوت معناداری
وجود دارد .جهت بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده گردید که نتایج آن در
جدول زیرگزارش گردیده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس عاملی احساس اثربخشی و متغیرهای جمعیت شناختی
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همانگونه که مشاهده میشود بین دو جنس از لحاظ میزان احساس اثر بخشی معلمان تفاوت
معناداری وجود ندارد .همچنین بین احساس اثر بخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر
اساس جنسیت آنها ( )f =. 12تفاوت معناداری وجود ندارد .بین دو سطح تحصیالت از لحاظ میزان
احساس اثر بخشی معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین بین احساس اثر بخشی معلمان
مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس تحصیالت آنها ( )f=. 06تفاوت معناداری وجود ندارد .بین
دو سطح سابقه از لحاظ میزان احساس اثر بخشی معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین
بین احساس اثر بخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس سابقه آنها () f=1. 32
تفاوت معناداری وجود ندارد .بین دو سطح مقطع تحصیلی از لحاظ میزان احساس اثر بخشی
معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین بین احساس اثر بخشی معلمان مدارس کم توان
ذهنی و عادی بر اساس مقطع تحصیلی آنها ( )f=2. 33تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضيه فرعي دوم :بین مهارتهای ارتباطی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس
ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،تحصیالت ،سابقه ،مقطع تحصیلی ) آنها تفاوت معناداری
وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده گردید که نتایج آن در جدول
زیرگزارش گردیده است.
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جدول .4تایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مهارتهای ارتباطی و متغیرهای جمعیت شناختی

همانگونه که مشاهده میشود بین دو جنس از لحاظ میزان مهارتهای ارتباطی معلمان تفاوت
معناداری وجود ندارد .همچنین بین مهارتهای ارتباطی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر
اساس جنسیت آنها ( )f=. 002تفاوت معناداری وجود ندارد .بین دو سطح تحصیالت از لحاظ میزان
مهارتهای ارتباطی معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین بین مهارتهای ارتباطی معلمان
مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس تحصیالت آنها ( )f=. 49تفاوت معناداری وجود ندارد .بین
دو سطح سابقه از لحاظ میزان مهارتهای ارتباطی معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین
بین مهارتهای ارتباطی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس سابقه آنها ()f=0. 23
تفاوت معناداری وجود ندارد .بین دو سطح مقطع تحصیلی از لحاظ میزان مهارتهای ارتباطی
معلمان تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین بین مهارتهای ارتباطی معلمان مدارس کم توان
ذهنی و عادی بر اساس مقطع تحصیلی آنها ( )f=0. 12تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتيجه گيری
موفقیت نظام آموزش و پرورش وابسته به موفقیت معلمی است که به آن سیستم شکل میدهد.
انتظار میرود معلمانی که جذب آموزش و پرورش میشوند بتوانند در عرصهی یادگیری دانش
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آموزان موثرتر واقع شوند .اثربخشی معلمان در تمام سطوح آموزشی تاثیر دارد و باعث پیشرفت و
یادگیری دانش آموزان میشود و حتی این اثربخشی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد .مطالعه
و بررسی فعالیتهای آموزشی نشان میدهد که درک مفاهیم تدریس شده بستگی به ارتباط
مطلوب معلم با شاگرد دارد ،به عبارت دیگر موفقیت یا شکست معلم در امر آموزش و ایجاد
موقعیتهای مطلوب یادگیری و حتی اصالح یا تقویت عوامل موثر در یادگیری تا حد زیادی بستگی
به نوع پیام ،چگونگی انتقال آن و نحوهی بازخورد شاگردان نسبت به پیام دارد .به همین دلیل ،در
جریانهای ارتباطهای آموزشی ،میتوان معلم را کلید و عامل اصلی کنترل و هدایت رفتار شاگردان
و نیروی موثر در برقراری ارتباط و سودمندی آن در کالس درس دانست (شعبانی،1384،ص.)94
فرضيه اول  :بین احساس اثر بخشی و مولفههای آن در معلمان مدارس کم توان ذهنی با
معلمان مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون  tمستقل نشان داد،بین احساس اثربخشی و مولفههای آن در معلمان
مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد .یافتهها با پژوهش
گراوند () 1391و باقری ( )1388همسو است .در تبیین این فرضیه میتوان گفت بر طبق نظر
بندورا زمانی که مشکل پیش میآید ،معلمان مدارس عادی مشکالت را به جای تهدید ،چالش می
دانند و استقامت به خرج میدهند و با توجه به تجربیات قبلی انتظار دارند که در غلبه کردن بر
موانع موفق شوند که همین احساس کارائی آنها را نیرومند میکند ولی معلمان مدارس کم توان
ذهنی وقتی با موانعی روبهرو میشوند به علت ضعف در کارکرد شناختی دانش آموزان معتقدند
هرگونه تالشی که کنند بی فایده و بیهوده است .دلیلی که میتوان جهت عدم معناداری تفاوت در
مولفهی مدیریت کالس به کار برد این است که معلمان مدارس عادی و کم توان ذهنی از روشهای
مدیریت کالس یکسانی برای برقراری نظم در کالس استفاده کنند .با توجه به شواهد موجود این
فرضیه تایید میگردد.
فرضيهی دوم  :بین مهارتهای ارتباطی درمعلمان مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس
عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
مقدار  tمستقل نشان میدهد که در مهارتهای ارتباطی تفاوت معنی داری بین معلمان
مدارس کم توان ذهنی با معلمان مدارس عادی وجود دارد .دلیلی که برای تایید این فرضیه میتوان
گفت :با توجه به اینکه یکی از عوامل موثر در ارتباط اثربخش ،شناسایی گیرنده است ،شخصیت و
ویژگیهای روانی و شخصیتی گیرندگان پیام ،تاثیر فراوانی در برقراری ارتباط و درک مفاهیم و
معنی بخشیدن به مکالمه و ارتباط دارد .فرستنده با توجه به در نظر گرفتن این ویژگی ها میتواند
تا حدود زیادی جلو اثربخش بودن ارتباط را بگیرد .موقعیت ها ،شرایط اقتصادی و اجتماعی و روانی
و نظایر آن تاثیر زیادی بر درک پیام دارد (میرکمالی .)1388،معلمان مدارس استثنایی پس از
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مدتی که از عهدهی مقابله با رفتار دانش آموزان بر نمیآیند ،ابتدا نگرش منفی نسبت به کار خود
پیدا میکنند ،احساس خستگی ،کوفتگی و تحلیل قوا میکنند (دچار تحلیل عاطفی میگردند ) و
در نهایت وقتی فرد راهبردهای مقابلهای موثر ،جهت گریز از حاالت فوق به کار نبرد ،به این نتیجه
میرسد که دیگر نمیتواند در این شغل مثمر ثمر باشد ،چرا که در کار خود هیچ پیشرفتی مشاهده
نمیکند یا به اصطالح دچار فقدان موفقیت فردی میشود (آتش افروز .)1392،در نتیجه ارتباطشان
با دانش آموزان ضعیف و ضعیفتر میشود .با توجه به شواهد موجود این فرضیه تایید میگردد.
فرضيهی فرعي اول  :بین احساس اثر بخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر
اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس ،تحصیالت ،سابقه و مدرک تحصیلی) آنها تفاوت
معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل واریانس عاملی هریک از متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که بین احساس
اثر بخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس،
تحصیالت ،سابقه و مدرک تحصیلی) آنها تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیهی فوق تایید نگردید.
در تبیین عدم تفاوت معناداری احساس اثربخشی معلم با متغیرهای جمعیت شناختی میتوان
گفت که موران و هوی ( )2007استفاده از متغیرهای جمعیت شناختی را به عنوان متغیرهای
کنترل پیشنهاد کرده اند .آنها اظهار داشته اند که هیچ دلیل نظری وجود ندارد که گمان بزنیم که
این عوامل با عقاید خودکارآمدی مرتبط خواهند بود.
فرضيهی فرعي دوم  :بین مهارتهای ارتباطی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر
اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس ،تحصیالت ،سابقه و مدرک تحصیلی) آنها تفاوت
معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل واریانس عاملی هریک از متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که بین مهارتهای
ارتباطی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس،
تحصیالت ،سابقه و مدرک تحصیلی)آنها تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیهی فوق تایید نگردید.
از آنجایی که وظیفهی معلمان چه زن و چه مرد یکی است جنسیت نمیتواند باعث ایجاد
تفاوت در معلمان باشد .این که زنها از نظر عواطف بیشتر احساسی هستند و حمایتگرا ،تدبیرو
قاطعیت مردان نیز بیشتر است که این تفاوتها همدیگر را میپوشانند و باعث عدم معناداری
جنسیت میشوند.
دانش آموزان در هرسن و مقطعی متناسب با ویژگیهای شناختی و رفتاری خود میتوانند
چالشهایی برای معلمان خود ایجاد کنند که این میتواند دلیل احتمالی برای عدم معناداری تفاوت
در بین معلمان مقاطع مختلف باشد.
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دلیلی که برای عدم معناداری تفاوت در مدارک تحصیلی میتوان به کار برد این است که در
سازمان آموزش و پرورش ،معلمان با هر مدرکی که باشند ،دورههای ضمن خدمت در مورد موضوع
و محتوای درسها و آموزش را در ابتدای سال تحصیلی دریافت میکنند .این دوره ها باعث افزایش
سطح یادگیری و آموزش میشود و تفاوت مدرک تحصیلی را جبران میکند ،به گونهای که سطح
آگاهی معلمان با مدارک مختلف تقریبا با هم برابر میشود.
طبق نظر بندورا ،روبرو کردن افراد با الگوهای مناسبی که عملکرد موفقیت آمیز دارند ،تجربیات
جانشینی موفق را افزایش میدهد .با توجه به اینکه در آموزش و پرورش برای معلمان ،جلسات هم
اندیش و کارگاههای آموزشی گذاشته میشود و افراد با سابقهتر تجربیات خود را در اختیار معلمان
کم تجربهتر میگذارند ،این تجربیات جانشینی میتواند از دالیل ایجاد عدم تفاوت در سابقهی
معلمان باشد.

نتيجه گيری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی در احساس
اثربخشی و مولفههای آن (به جز مدیریت کالس) و مهارتهای ارتباطی کل تفاوت معناداری وجود
دارد که در معلمان مدارس عادی بیشتر از معلمان مدارس کم توان ذهنی بود .هم چنین بین
مهارتهای ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی بر اساس جنس،
تحصیالت ،سابقه و مقطع تحصیلی رابطهی معنی داری وجود ندارد.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به عدم وجود پیشینهی تحقیقاتی کافی در مورد احساس
اثربخشی معلمان اشاره نمود .هم چنین به کارگیری ابزاری مبتنی بر خودگزارشی افراد که میتواند
تا اندازهای با خودکارآمدی واقعی فرد متفاوت باشد .با توجه به اینکه پژوهش در جامعهی محدودی
انجام شده است ،بایستی در تعمیم نتایج به سایر جوامع آماری ،جوانب احتیاط را رعایت نمود .با
توجه به اینکه پیشینهی پژوهش در مورد احساس اثربخشی معلمان وجود ندارد ،پیشنهاد میشود
این متغیر در مدارس خاص و تیزهوشان و غیره مورد سنجش قرار گرفته و تاثیرهای آن بر نگرش
های شغلی ،تعهد به تدریس و عملکرد شغلی آنان ،هم چنین در ارتباط با پیشرفت و انگیزهی
دانش آموزان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .تکرار این پژوهش با فرم بلندپرسش نامه در جهت
ارزیابی احساس اثربخشی دانشجو معلمان و مقایسهی آنان با گروههای دیگر میتواند یافتههای
سودمندی را در بر داشته باشد .مسئولین آموزش و پرورش میتوانند با آموزش مهارتهای ارتباطی
و راههای افزایش احساس اثربخشی به معلمان مدارس کم توان ذهنی ،و تعیین عوامل تاثیرگذار
برآنها ،باعث کاهش تفاوت ها شوند.
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