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  يدهچك

ـا مـي                    ميزان رضايت از رفتار مدير نقش انگيزشي عميقي در رضايتمندي معلم از محيط كاري خود ايف
گيري از  با بهره . در تحقيق حاضر، اين نقش دربين مدرسان ايراني زبان انگليسي بررسي شده است            . كند

ـارت    هاي مدرسان زبان انگليسي نسبت    ديدگاه) عادي و ابتكاري تطبيقي   (دو نوع مصاحبه     ـاي   بـه مه ه
شده ازحيث  هاي گردآوري مجموعه داده . آوري گرديد مديريتي مديران خود در بخش خصوصي جمع      

نخستين بخش . كيفيت و كميت اطالعات مقايسه شدند تا ميزان پايايي روش تحقيق نوين ارزيابي شود       
ن رضايتمندي مدرسان بـه  هاي مديريتي گوناگون، بيشترين ميزانتايج حاكي از اين بود كه ازميان مهارت      

كمتـرين ميـزان    . هاي ارتباطي معطوف بـود    ريزي مالي، سازماندهي امور فوق برنامه و نيز مهارت        برنامه
ـازخورد و نيـز ميـزان درك مـديران از                 ها مربوط به مهارت   رضايت آن  ـابي و ب هاي ارتباطي مدير، ارزي

 شغلي مدرسان و بـه تبـع آن بـر           بدون شك اين نقاط ضعف و قوت بر رضايت        . وضعيت معلمان بود  
ـات             . ها تأثيرگذار است  كيفيت تدريس آن   دومين بخش نتايج نشان داد كه در مـصاحبة تطبيقـي، اطالع

ـاديِ مـصاحبه                   )گوييعاري از پراكنده  (تر  منسجم ، با حشو و تكرارِ زوائـد كمتـري نـسبت بـه نـوع ع
-آوري دادهين زمان كمتري صرف جمعطور ميانگهمچنين، در مصاحبة تطبيقي، به. استخراج شده است

ديگر، حاصل اين نوع مصاحبه اطالعاتي كافي، دقيق، به دور از زوائد            بيانبه. ها نسبت به نوع عادي شد     
-شـوند، بهـره   هايي كه در سطح گسترده انجام مي      در مصاحبه . و گردآمده در حداقل زمان ممكن است      

  صرفه خواهد بودبهو مقرونآوري داده بسيار سودمند مندي از اين روش جمع
  .هاي مديريتيمدرس زبان انگليسي، مصاحبة تطبيقي، مدير، مهارت :هاكليدواژه
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  مقدمه .1

رود كه بازار كار جهاني پيوسته درصدد پيشرفت عملكردها و جريان كاري است، انتظار مي   ازآنجايي
ند كه اين امر با هدف ايجاد تعهدي مديران نقش مؤثري در ايجاد انگيزه در كاركنان خود ايفا نماي

در ارزيابي نحوة عملكرد ناظران يا مديران، . ها نسبت به محيط و اهداف كاري استتر در آنعميق
به سه ) 2006 (2متيز و جكسون). 2007، 1ميرز(شود نظر كارمندان سرماية ارزشمندي محسوب مي

اند كه نخستينِ آن، شناسايي مديران ودهمزيت نظرسنجي كاركنان نسبت به عملكرد مدير اشاره نم
گويي به كاركنان است و دوم، ايجاد انگيزه در مديران نسبت به بهبود عملكرد و پاسخ. باكفايت است

نمودن اطالعات الزم براي پيشرفت شغلي و نيز شناسايي نقاط ضعف كاري و مزيت سوم نيز فراهم
  . ها ذكر شده استجبران آن

حفظ انگيزة . ش زبان دوم، قوت انگيزه و نيز رضايت شغلي كمتر بررسي شده است    در حيطة آموز
توان دليل عوامل گوناگوني دشوار است كه از جملة اين عوامل ميدروني براي مدرسان زبان عموماً به

  ).2008، 3پريور و اوگابالدوين(ها با محيط كاري و همكاران اشاره كرد به ارتباط آن
در تالشي با هدف واكاويِ . هم براي انگيزة معلم، رابطة او با مدير يا مديران است    يك منبع م

) 2001 (4عوامل دخيل در رضايت شغلي معلمان زبان انگليسي در مصر، كاساگي، برائي و اشميت
بارزترين عاملي كه شناسايي شد، نوع . اندپنج نياز اصلي را اعم از دروني و بيروني  شناسايي نموده

. آموزان، مدير و ناظرباط معلمان با افراد محيط پيرامونشان بود؛ ازجمله ساير معلمان همكار، دانشارت
ترين آن، اند كه نخستين و مهمرا شناسايي كرده» شغل خوب«براين، اين محققان چهار معرفة افزون

  . دادها ميرا به آناي با مديريت عالي بود كه امكان خالقيت، استقالل و ابتكار عمل كار در مؤسسه
5    كراواس

منشأ انگيزه و رضايت شغلي درميان مدرسان زبان انگليسي در يونان را بررسي ) 2010 ( 
هايي كه در سطح هايي كه در امر آموزش دروني شده اند؛ آنآن: سه منبع انگيزشي يافت شد. كرد

                                                           

1 Meers 

2 Mathis & Jackson 

3 Praver & Oga-Baldwin 

4 Kassabgy, Boraie & Achmidt 

5 Karavas 
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در جامعة رومانيايي، . اندگرديدههايي كه در سطح سيستم آموزشي مطرح اند و آنمدرسه تعريف شده
اين محققان . دربارة ميزان رضايت شغلي و انگيزة معلمان را تحقيق كردند) 2011 (1بنتيا و انگالش

ايجاد فرصت : پيشنهاداتي سودمند را به مديران و رؤساي مدارس ارائه دادند كه شامل موارد زير بود
ها شناختن ميزان تالشرسميتاي خود؛ بههاي حرفهگرفتن مسؤوليتعهدهبراي كادر آموزشي براي به

يافتن به خودباوري؛ كمك به احياي هويت معلم و و مشاركت هريك از اعضاي مجموعه؛ دست
  . شخصيت شغلي وي و درنهايت، حمايت از عملكرد كاري معلمان

خارجي مواجه    در جامعة ايراني، با تحقيقات اندكي درباب انگيزة معلم در حيطة آموزش زبان 
-آن. انجام دادند) 2012(زاده و گرداني يكي از تحقيقات اخير در اين زمينه و در ايران را بالغي. هستيم

نتيجة پژوهش . ها به واكاوي عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري و نقش آن در انگيزة معلم پرداختند
. راستاي بهبود تربيت معلم در ايران بودگيرندگان نظام آموزشي درارائة پيشنهادهايي سودمند به تصميم

وجود، تاكنون پژوهشي با تأكيد خاص بر ارزيابي مدرسان زبان نسبت به مديران در ايران انجام بااين
منظور از نوع جديدي از مصاحبه بدين. نشده است و اين، همان هدف از انجام مطالعة حاضر است

مصاحبة « الهام گرفته شده است، 2ن از آزمون تطبيقياين نوع ابتكاري كه در ابداع آ. استفاده شد
ارزيابي مدرسان زبان انگليسي از . 1: شوددر تحقيق حاضر دو هدف اصلي دنبال مي. نام دارد» تطبيقي
يابي به نظر مدرسان از دو براي دست. ارزيابي كاربرد ابزار گردآوري دادة ابداعي. 2هاي مدير؛ مهارت

نحوة ايجاد نوع دوم شرح داده . همراه نسخة تطبيقي آنمصاحبة عادي به: دگيري شنوع ابزار بهره
خاي تحقيق حاضر كه يكي ارزش محتوايي و ديگري ارزش كاربردي دارد، سؤال. خواهد شد

  :اند ازعبارت
هاي مديريتي مديران مؤسسات در بخش خصوصي  زبان انگليسي از مهارتارزيابي مدرسان ايراني. 1

 چگونه است؟

شده نسبت به استفاده از مصاحبة تطبيقي چه مزايايي ازحيث كيفيت و كميت اطالعات گردآوري. 2
 مصاحبة عادي دارد؟

                                                           

1 Bentea & Anghelache 

2 Adaptive testing 
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  شناسي تحقيقروش. 2

  كنندگان و موقعيت تحقيقشركت. 1. 2    

- مدرس زبان انگليسي ايراني كه در بخش خصوصي فعاليت مي15 مصاحبه از 30   درمجموع، 

ها تا سطوح پيشرفتة زباني و محل خدمتشان در دو مؤسسه توانايي تدريس آن. كردند، گرفته شد
هاي ترين آموزشگاهكه از مشهورترين و پرمخاطب) كانون زبان ايران و آموزشگاه علوم و فنون كيش(

)  سال5/5: ميانگين( سال سابقة كاري داشتند 8 تا 3كنندگان شركت. زبان در سطح كشور هستند، بود
 سال و 30 تا 22ها، محدودة سني آن. ساير مدرسان، زن بودند)  ساله29 و 24( مدرس مرد 2ز و به ج

عنوان زبان كنندگان فارسي بود و همه زبان انگليسي را بهزبان اول شركت.  سال بود26ميانگين سني، 
شهر كشور است، سكونت و كنندگان در مشهد كه دومين كالنشركت. كردندخارجي تدريس مي

  .  انجام شد2013مصاحبه با ايشان ازطريق تماس تلفني در آوريل . اشتغال داشتند
  

  مراحل تحقيق. 2,2    

. 2سازي سؤاالت در دو نسخه؛ طراحي و آماده. 1:     اين تحقيق طي دو مرحلة اصلي انجام شد
  : اين شرح استاين مراحل به. هاآوري دادهجمع

  سازي مصاحبهآماده. 1,2,2    

تر در حوزة هايي بود كه پيشنامه   نخستين گام، مطالعة پيشينة تحقيق شامل مطالعة مقاالت و پرسش 
بندي شوند و آوري شد تا دسته مورد كلي جمع40ابتدا، . رضايت شغليِ افراد نگاشته شده بودند

 موردتحقيق مند و منسجمي در رابطه با موضوع نظام1يابي به طرح كليِهدف، دست. انسجام يابند
تقسيم هاي مديريتي مديران بودند، به دو دسته قابلهمة مواردي كه مربوط به ارزيابي مهارت. بود

به پيوست (شدند هريك از اين دو خود شامل مواردي فرعي مي. مديريت كار و مديريت افراد: بودند
 عمومي و بار ديگر، سپس، اين طرح كلي دراختيار فردي كارشناس در امور مديريت). مراجعه كنيد

دراختيار يك مدير با سابقه از يك آموزشگاه مشهور زبان انگليسي قرار گرفت تا ازنظر محتوايي 
  . اعتبارسنجي شود

                                                           

1 outline 
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 سؤال؛ 19نسخة عادي شامل . 1: شده، دو نسخه از مصاحبه آماده گرديد   برمبناي طرح كلي ويرايش
 در نسخة عادي مطابق با ترتيب موضوعات در ترتيب سؤاالت.  سؤال11-13نسخة تطبيقي شامل . 2

 براي رعايت 1»ساختاريافتهنيمه«از سؤاالت . شدندطرح كلي بود و به همان صورت نيز پرسش مي
هاي  استفاده شد؛ ازجمله اينكه ارزيابي كلي شما از مهارت2»پرسش بدون القاي پاسخ«ويژگي 

-باشد؟ از بهثر است يا داراي ضعف ميمديريتي مديرتان چيست؟ آيا درمجموع، مهارت وي مؤ

ها خارج از حيطة اجتناب شد تا پاسخ) 1991(4 به تعريف نيكوالس3»ساختارنيافته«كارگيري سؤاالت 
 نيز به تعريف 5»ساختاريافته«كاربردن سؤاالت كامالً از به. موردنظر و نيز بيش از اندازه طوالني نباشند

6ويمر و دامينيك
-دهنده را محدود ميد؛ زيرا، اين گونه سؤاالت انتخاب پاسخخودداري ش) 1997 ( 

هايي ديگر، ممكن است تنها برانگيزندة پاسخعبارتبه. كنند و ضمانتي بر عمق اطالعات ندارند
  .اي ارزيابي نخواهند كردسطحي باشند و مطلب را ريشه

 است، نحوة 7محورة آزمونِ رايانه    در نسخة تطبيقي كه ايدة ابداع آن متأثر از آزمون تطبيقي در حيط
سؤاالت ترتيب يكسان . باشدشود، وابسته به هم ميدهنده با آن مواجه ميپرسش از سؤاالتي كه پاسخ

در مصاحبة تطبيقي نيز همان طرح كلي و محتواي ). 2010، 8ون در ليندن و پشلي(و ثابتي ندارند 
شود؛ اما هيچ كم و كاستي پوشش داده مياصلي كه درقالب مصاحبة عادي اجراشدني است، بدون 

- آغاز مي9»كنندههدايت«برخالف نسخة عادي، مصاحبة تطبيقي لزوماً با يك سؤال . مندترتيبي نظامبه

-شونده پرسيده مياز مصاحبه. كنندة طرح پرسش بعدي استپرسش اول و پاسخ به آن تعيين. شود

كند؟ دو گزينه تر عمل مي مديريتي مدير او موفقهايشود كه به عقيدة او، در كدام دسته مهارت
كند كه گر به سمتي هدايت ميعنوان مصاحبهها ما را بهگيرد كه انتخاب هريك از آنمقابل او قرار مي

                                                           

1 Semi-structured 

2 Non-direction 

3 unstructured 

4 Nicholas 

5 structured 

6 Wimmer & Dominick 

7 CAT (Computer Assisted Testing 

8 Van der Linden & Pashley 

9 directional 
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جاي بحث و پرسش بيشتر دارد؛ به عنوان مثال، اگر فرد در پاسخ به سؤال اول به مهارت در مديريت 
هاي بعدي مي رويم كه مختص به اين دسته هستند و براي اين دسته رسشافراد اشاره كرد، به سراغ پ

  . اندازپيش طراحي شده
دادن وقت، كننده ارجحيت داده شده، اين است كه بدون ازدست    اينكه چرا در ابتدا به سؤال هدايت

 به سراغ ها دارد، مشخص شوند وشونده بيشتر تمايل به توضيح درمورد آنآن موضوعاتي كه مصاحبه
هايي هدايت خواهيم شد كه كنندة اوليه به بخشها برويم؛ بنابراين، با پرسيدن چند سؤال هدايتآن

 1كنندهپس از آن، با پرسش سؤاالت غيرهدايت. بيشترين اطالعات را دراختيار ما خواهند گذاشت
  . تر موضوعات موردنظرمان بپردازيمقادر خواهيم بود به واكاوي عميق

  

  هاآوري دادهجمع. 2,2,2     

با . گيري از دو نسخه مصاحبه به مرحلة اجرايي قدم نهاديم و با مدرسان مصاحبه كرديم    با بهره
طي تماس نخست، مصاحبة عادي اجرا شد . ها دو بار تماس تلفني برقرار شدكنندههريك از شركت

كنندگان خواسته شد كه به شركتاز . اجرا درآمدو در تماس دوم، نوع تطبيقي طي همان روز به
مصاحبة دوم بدون درنظرداشتن مصاحبة قبلي پاسخ دهند؛ يعني با فرض اينكه اصالً پيش از آن 

  . انداي انجام ندادهمصاحبه
 Android 4.2.2. voice callبراي ضبط از . ها براي آناليزهاي دقيق، ضبط ديجيتال گرديدندمصاحبه

recorder  ي آناليز از برا. استفاده شدJet Audio 8.0 VX تصميم بر اين بود كه طول . استفاده گرديد
در . آمده از دو نوع مصاحبه با يكديگر مقايسه شونددستهر مصاحبه و نيز كيفيت اطالعات به

شد، مصاحبه غيررسمي سومي نيز با ها مشاهده ميمواردي كه گاهي تفاوت بيشتري بين پاسخ
تا نظر او نسبت به كارايي دو نوع مصاحبه نيز كسب شود و نيز اينكه از او عمل آمد كننده بهشركت

تنها . يك احساس راحتي بيشتري داشته استپرسيده شود كدام مصاحبه را ترجيح داده است و با كدام
 3اين مصاحبه طي . كنندگان الزم شد مصاحبه سوم نيز انجام شود مورد از بين مجموعة شركت4در 

                                                           

1 Non-directioonal 



  131                                …بان انگليسي بررسي رضايتمندي مدرسان ز                              مششو چهل سال 

 

-اين وقفة ناگزير به اين دليل بود كه ابتدا الزم بود همة مصاحبه. خستين تماس انجام شدروز پس از ن

  .گرفت و اين چند روز زمان بردها صورت ميشدند و آناليز اوليه روي آنها انجام مي
  

  هاوتحليل دادهتجزيه. 3,2,2     

-دستمل كيفيت اطالعات بهشده عمدتاً به صورت كيفي آناليز شدند كه شا    اطالعات گردآوري

ها و تعداد سؤاالت درمورد طول مصاحبه. شدها ميها و راحتي پاسخ به آنآمده، ميزان رواني پرسش
-ها به صورت نوشتاري در آمده بود تا بتوان آنمصاحبه. ها بودشده، مبناي آناليز مقايسة كميتپرسيده

كننده به يك مورد خاص، هايي كه يك شركتپاسخعنوان مثال، ها را ازنظر محتوايي بررسي كرد؛ به
در دو نوع مصاحبه داده بود، با يكديگر مقايسه شدند تا مشاهده شود آيا » بازخورد مثبت مدير«مثالً 

  . شده عيناً يكسان هستند يا خيراطالعات برانگيخته
شوندگان پرداختيم بهوتحليل نظرسنجي چند تن از مصاح، به تجزيه1نگر    طي آناليز پروتكل گذشته

ها خواستيم به گذشته بينديشند از آن. ها را نسبت به كيفيت اين دو مصاحبه جويا شديمو نظر كلي آن
همچنين، به مقايسة مدت زمان طول كشيده براي . و دربارة دو نسخة مصاحبه نظر خود را بيان نمايند

يك موفق به استفاده از تعداد سؤاالت تكميل هر مصاحبه پرداختيم و درنهايت، بررسي كرديم كدام
  .  كمتري دركسب اطالعات در رابطه با محوري مشترك شده است

  ها و بحثيافته. 3

  ارزيابي مديران از ديدگاه مدرسان.  1. 3

دهد، سه نوع هاي مديريتي را تشكيل مي   ازحيث مديريت كاري كه زيرمجموعة نخست مهارت
-ريزي مالي و برنامهريزي كالسي؛ برنامهبرنامه: تعريف استها قابلارتريزي براي اين دسته مهبرنامه

بندي و در نمودار زير، اين دسته...). هاي آموزشي و ها، كارگاهازجمله جلسه(ريزي امور فوق كالسي 
ميزان تيرگي بيشتر حاكي از نبود رضايت . شودها مشاهده مينيز ميزان رضايت مدرسان از اين مهارت

  .تر استبيش
  

                                                           

1 Retrospective protocol analysis 
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  هاي مدير در مديريت كارهارضايتمندي از مهارت )نداشتن(ميزان . 1شكل 

آنچه . نداشتن خود را  از توانايي مديران خود در ادارة امور مالي ابراز داشتند    همة معلمان رضايت
 شامل مبلغ حقوق ها را فراهم كرده بود، مباحث حقوقي بود كههاي آنبيش از هر چيز موجب نگراني

از مسائل ) كادر دفتري(شوندگان، ساير پرسنل نيز گفتة يكي از مصاحبهبه. شدو نيز زمان واريز آن مي
از . مالي اعالم نارضايتي داشتند و حتي دليل ترك شغلي برخي به همين مشكل مربوط بوده است

 كه حاكي از ضعف اجرايي شوندگان موارد زير استخراج شدهاي مصاحبهآناليز محتوايي پروتكل
  :مدير است

  حقوق پايين؛-

  تأخير در پرداخت؛-

 .اي منطقي براي تعيين حقوق فقدان پايه-

. شوندگان نارضايتي خود را اعالم كردندريزي امور فوق برنامه نيز همة مصاحبه   در رابطه با برنامه
علمان بيش از هر چيز نگران حقوق و آنچه اين موضوع را در ردة دوم قرار داده بود، اين بود كه م

ها نسبت به امور مالي خود نگراني داشتند، كمتر به وقتي آن. وضعيت مالي خويش بودند تا امور ديگر
  . دادندهاي آموزشي توجه نشان ميها يا كارگاهمسائلي ازجمله برگزاري منظم جلسه

 امور مالي

 امور فوق برنامه

 كالس بندي ها

 مديريت كارها
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ئل به ارتباطي بين مديريت امور مالي و امور ها قاآمد، اين بود كه آنهايشان برمي   آنچه از پروتكل
مورد اول وابسته به مورد دوم است و نارضايتي از مورد دوم حاكي از نارضايتي از . فوق برنامه بودند
برانگيز بوده ها كمتر بحثرسد، نسبت به ساير حيطهنظر مياي كه بهحيطه. باشدمورد نخست مي

-بااين. شودها، ساعات و سطح تدريس ميريزي كالس برنامهباشد كه شاملها ميبندياست، كالس

شوندگان نسبت به اين موضوع اظهار نارضايتي داشتند و مواردي را يادآور  نفر از مصاحبه3وجود، 
ساير معلمان در اين رابطه . شدند كه به واسطة همين موضوع با مدير خود وارد بحث شده بودندمي

هاي شمردند؛ اما بارها در صحبتتر از موارد ديگر برمينظر اهميت، پايينشكايتي نداشتند و آن را از
  . عهده دارندبندي را بهطور مشترك مسؤوليت كالسها اشاره شد كه مدير و نيز سوپروايزر بهآن

برانگيزتر از بحث) كادر آموزشي(   نتايج حاكي از اين بود كه ارزيابي مهارت مدير در مديريت افراد 

هاي ارتباطي، درك مشكالت معلمان و نيز اين نوع مديريت شامل مهارت. يت كارها بوده استمدير

، ميزان رضايتمندي مدرسان از )2(در شكل . شودها ميارزيابي و ارائة بازخورد نسبت به عملكرد آن

  .درجة تيرگي بيشتر نشانگر نبود رضايت بيشتر است. اين مورد نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  هاي مدير در مديريت كادر آموزشيرضايتمندي از مهارت )نداشتن( ميزان .2شكل 

 

 مديريت كادر آموزشي

 درك مدير از مشكالت معلمين

 ارزيابي و بازخورد مناسب

 مهارت هاي ارتباطي
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توان آن را شامل سه زيرشاخه ترين بحث در رابطه با ارتباط مدير با مدرسان است كه مي   تيره
ازبين اين سه، بيشتر . دسترسي به مدير؛ اعتماد مدير به استادان و اعتماد استادان به مديرميزان : دانست

تر آنكه بيشتر مدرسان اين موضوع را منشأ جالب. شكايات معطوف به ميزان دسترسي به مدير بود
توان مياين ارتباط را . دانستندنارضايتي از موارد ديگري ازجمله احساس راحتي و اعتماد متقابل مي

رنگ بودن هستة ارتباطات است و اگر ضعيف باشد، ساير روابط نيز كمدردسترس: گونه تبيين كرداين
  . شوندمي

گيري و نيز دادن كادر آموزشي در فرايند تصميمتواند با دخالت   حس اعتماد ازجانب مدير مي
توان معلم را قيت در كالس ميدادن خالبا ايجاد فرصت براي نشان. اجراي تصميمات نمود پيدا كند

-نخست آنكه مدرسان از دخالت: دست آمددر اين رابطه دو يافته به. ها سهيم كردگيريدر تصميم

با اينكه در كالس در بسياري از موارد به شيوة . ها بسيار ناراضي بودندگيريها در تصميمندادن آن
د و دراختيارگذاشتن آزادي عمل از جانب وي كردند، اين را نتيجة اعتماد مدير به خوخود عمل مي

شوندگان خواسته شد تا بازخورد مثبت و منفي مديران را ارزيابي  مصاحبه ازدانستند؛ دوم آنكهنمي
در رابطه با مدرسان زبان، ارتقاي (آوردن بازخورد مثبت، ارتقاي شغلي هاي ممكن در فراهمراه. كنند

شوندگان نظر مثبتي يك از مصاحبههيچ. ها استير پاداش، افزايش حقوق و سا)سطح تدريس است
 . ديگر، همه از اين بابت نارضايتي داشتندعبارتبه. نسبت به اين نوع بازخورد نداشتند

از ديدگاه مدرسان، مدير نسبت . رسيدنظر مياي ديگر بهگونه   در رابطه با بازخورد منفي وضعيت به
يابد؛ طور مستقيم به چنين برداشتي دست نميدهد؛ اما خود بهشان ميها سريع واكنش نبه عملكرد آن

هاي سوپروايزر و نظرسنجي مشاهده: شودبلكه عمدتاً به دو طريق از عملكرد ضعيف استادان آگاه مي
كردن بازخورد هدف ما اين بود كه دريابيم مدير تا چه حد به فراهم. آموزان در پايان ترماز زبان
آنچه از نظرهاي مدرسان برآمد، اين . دهد نسبت به ضعف اجرايي مدرسان اهميت ميكنندهاصالح

  . دهند تا بازخورد مثبتبود كه مديران بيشتر به اين نوع بازخورد بها مي
شوندگان، نظر ديگران بر اين بود كه  تن از مصاحبه2   در رابطه با درك مشكالت مدرسان به جز 

ها بيشتر شاهد آن. گي و شخصي بيشتر از مشكالت كاري بوده استدرك مدير از مشكالت خانواد
كه معموالً يا ازطريق تماس تلفني يا جلسات (همدردي مدير با مشكالت شخصي كاركنان بودند 
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هاي خود اشاره كردند حتي گاهي به مواردي از تجربه). شداشتراك گذاشته ميخصوصي دو نفره به
كلي شخصي گذارده بودند و او نيز فرصتي را به آن اختصاص داده كه طي آن مدير را در جريان مش

  . و واكنش مثبت نشان داده بوده است
   همچنين، دريافتيم راه اصلي برقراري ارتباط با مدير تماس تلفني بوده است و فقط در شرايط 

ت گونه نبود كه مدرسان فقط مشكالاين. شده استاضطراري امكان مالقات حضوري فراهم مي
شوندگان، تماس تلفني تنها گفتة بيشتر مصاحبهبه. شخصي خود را از اين طريق به اطالع مدير برسانند

جلسات ساليانة معدودي برگزار . راه موجود بوده و امكان مالقات حضوري بسيار محدود بوده است
ه شرح مشكالت شدند كه در آن مدير و استادان و ساير كاركنان همزمان حضور داشته باشند و بمي

تر به آن اشاره شد ريزي امور فوق برنامه است كه پيشاين مسئله يادآور مورد برنامه. كاري بپردازند
شود كه ترتيب مشاهده مياينبه. نداشتن مدرسان بوديمكه در آن شاهد ضعف مديريت و رضايت

  . انجامدهاي مديريتي ميچگونه ضعف در يك مورد به ضعف در موردي ديگر از مهارت
نگرد يا خير، هيچ هاي ارزشمند آموزشگاه مي   درمورد اينكه آيا مدير به كادر آموزشي به ديدة سرمايه

ها تنها با نگاهي ابزاري نگريسته ها اين بود كه به آناحساس آن. مدرسي احساس رضايت نداشت
ها را بر دوش قيت آنشود كه بايستي رضايت يادگيرندگان را جلب كنند و همة مسؤوليت موفمي

ديگر، احساس غالب اين عبارتبه. هاي آتي و جذب مراجعان بيشتري باشندنامكشند و ضامن ثبت
گيرند و خود را قرباني گذاري قرار نميبود كه آن طور كه شايسته است، مورداحترام و ارزش

  . بينندگرايانه ميديدگاهي مصرف

  تأثير مصاحبة تطبيقي. 2. 3   

-دستتوجهي ميان كيفيت و كميت اطالعات بهدنبال يافتن اين بوديم كه آيا تفاوت قابل اين تحقيق بهدر   

آمده ازطريق دو نسخه مصاحبه وجود داشته يا خير و نيز اينكه مصاحبه شوندگان با كدام نوع مصاحبه 
  .  اندتر يافتهاناصطالح آن را رواحساس راحتي بيشتري داشتند؛ كمتر احساس سردرگمي كردند و به

ها تفاوتي بين دو ، آناليز محتوايي پاسخ مصاحبه)آمدهدستكيفيت اطالعات به(   درمورد پرسش اول 
دست داده بودند؛ ديگر، هر دو نوع مصاحبه اطالعات مرتبط و الزم را بهعبارتبه. نسخه نشان نداد
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تر توانسته بود همان اطالعات ن كوتاههاي كمتر و زمابنابراين، نسخة تطبيقي باوجود تعداد سؤال
 و نيز 1هاشوندهها، بين مصاحبهبا مقايسة محتواي پاسخ. شده را بدون كم و كاستي فراهم آوردخواسته

شونده به هر دو نوع مصاحبه درواقع، پاسخ هر مصاحبه.  به اين يافته دست پيدا كرديم2درون هريك
تر از ديگري هست يا خير؛ اما اين مقايسه چنين  يكي كاملرا با هم مقايسه كرديم تا دريابيم آيا

  .تفاوتي را نشان نداد
    بايد خاطرنشان كرد كه در مقايسة پيشين تمركز بر روي كيفيت محتوايي بود؛ نه كميت اطالعات 

دانيم كه مطلبي واحد به اشكال مختلفي و با كلمات و خوبي ميبه. هاشده و طول پاسخحاصل
نخستين يافته اين بود كه پاسخ . توضيح و ارائه استتر قابلتر يا طوالنيتر يا بيشتر، كوتاهجمالت كم

شده ازنظر ارزش محتوايي نداشت؛ اما ازحيث به دو نوع قالب پرسش، تفاوتي در اطالعات استخراج
 حشو و آمده از مصاحبة عادي دارايدستها يافتة كلي حاكي از اين بود كه اطالعات بهطول پاسخ

عنوان مثال، پاسخي كه در يك مورد خاص به مصاحبة عادي تكرار زائد بيشتري از نوع ديگر است؛ به
 15كه همان پاسخ با همان ارزش محتوايي درقالب  كلمه ابراز شده بود؛ درحالي25داده شده بود، در 

دليل . ا نيز صادق بودهاين وضعيت براي ساير پرسش. دست آمده بودكلمه ازطريق مصاحبة تطبيقي به
آرامي و با كمترين بندي خاصي است كه در نوع تطبيقي فرد را بهآن انسجام، وابستگي و ترتيب سؤال

شود تا دقيقاً اصل مطلب را ادا كند و از برد و موجب ميهايش پيش مياحساس سردرگمي در پاسخ
. شودرسش قبلي داده پرسيده ميهر پرسشي به واسطة پاسخي كه فرد به پ. پردازي بپرهيزدحاشيه
تر به روي موردي خاص متمركز شده گويي را دارد و پيشگونه، ذهن فرد كامالً آمادگي پاسخبدين
دهندة نبود انسجام در مكث نشان. شوندگان بودهاي مصاحبهمصاحبة عادي پر از مكث. است

اگر . گرددراي بيان منظور خود ميدنبال واژه بدهد كه فرد بهالگوهاي فكري است و زماني روي مي
. ذهن ناگهاني با موضوعي نو مواجه شود، بايد همزمان  قالب مفهومي و نيز قالب ظاهري را بسازد

-يابد و ابراز  ميتر قالب ظاهري را ميكند؛ بنابراين، فرد سريعمصاحبة تطبيقي مورد اول را تسهيل مي

 . تري هستندجمهاي كمتر نمايندة الگوي فكري منسمكث. كند

                                                           

1 Inter-interviewee 

2 Intra-interviewee 
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شوندگان كه تمايز  نفر از مصاحبه4   براي اينكه از تأثير قالب مصاحبه اطمينان حاصل شود، با 
هايشان در دو قالب مصاحبه مشاهده شده بود، مصاحبة هاي پاسخبيشتري بين طول، زوائد و مكث

  :سومي ترتيب داديم كه موارد زير سؤال شد
 دهيد؟ا ترجيح مي درمجموع، كدام نوع مصاحبه ر-

 تر بود؟تر و شفافيك مرتبنظر شما، كدام به-

 تر ديديد و با آن احساس راحتي بيشتري داشتيد؟يك را روان كدام-

-خاطر داشتند كه نسخة تطبيقي زمان كمتري طول كشيده بود و پاسخ تن به3شوندگان   از مصاحبه

پايان ياد داشتند كه وقتي مصاحبة تطبيقي بهت و نيز بهتر بوده استر و روانهاي آن آساندادن به سؤال
خاطر نفر چهارم فقط به. هاي بعدي بودندرسيده بود، تعجب كرده بودند؛ زيرا، هنوز منتظر سؤال

. ها نظري نداشتتر از ديگري بوده است؛ اما درمورد كيفيت سؤالها كوتاهداشت كه يكي از مصاحبه
تر شد يادمه مصاحبة دومي سريع«: شوندگان به اين صورت استاحبهبخشي از نظر يكي از اين مص

نظر به. ولي خب چيزي هم از قلم نيفتاده بود! اول فكر كردم بعضي سؤاال رو عمداً جا زديد... 
وقتي گفتيد تموم شد . بعد جزئي ترا رو. ترو پرسيديداول انگار سؤاالي كوتاه. كردترتيبشون فرق مي
  » ...ديگه، تعجب كردم

: گويدشونده، همان معلم ميها در نسخة تطبيقي و نيز احساس راحتي مصاحبه    درمورد نظام پرسش
  »اين طور نبود؟. انگار سؤاال خيلي به هم وابسته بود. دادمراحت جواب مي«

تر، ن    دريافتيم كه مصاحبة تطبيقي توانسته بود اطالعاتي با ارزش محتوايي يكسان، ولي در قالبي روا
دهندة نشان) 1(جدول . وجود آوردها بهها و مكثتر و نيز با كمترين زوائد، حاشيهتر، منسجمپيوسته

  ): مصاحبة تطبيقي15 مصاحبة عادي و 15(شده است  مصاحبة انجام30مدت زمان 

  تطبيقي). ب(عادي و ). الف(ها در نوع طول مصاحبه. 1جدول 

 



 سوم شمارة          )               انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      138 

 

ها بدون استثناء نوع تطبيقي زمان كمتري ود، در تمامي جفت مصاحبهشطور كه مشاهده مي     همان
.  ثانيه است38 دقيقه و 6متوسط تفاوت زمان . كننده صرف كرده استشونده و مصاحبهاز مصاحبه

تر از نوع عادي است و  برابر كوتاه6/1اين بدان معنا است كه ازنظر زماني، مصاحبة تطبيقي بيش از 
چشم هاي كوچك ارزش اين تفاوت چندان بهممكن است در مقياس. توجهي استاين، ميزان قابل

هاي با مقياس باال، مثالً در سطح شهر، استان يا كشور اين تفاوت ارزشمندتر از نيايد؛ اما در مصاحبه
  . حد تصور است

قي كمتر است؛ نه به شود نيز در نوع تطبيهايي كه از فرد پرسيده ميبر تفاوت زماني، تعداد سؤال    عالوه
دليل نظام منسجم و آن معنا كه بخشي از اطالعات موردنظر حذف شده يا پوشش داده نشده است؛ بلكه به

. دست خواهد آمدها و در حداقل زمان بهها، حداكثر محتوا ازطريق حداقل سؤالترتيب خاص پرسش
در اين .  پيشين يا پسين نهفته استها در دل سؤالشوند؛ زيرا، پاسخ آناي حذف ميهاي حاشيهسؤال

همين محتوا و .  سؤال در نسخة عادي مطرح بود19دادن همة محتواي طرح كلي، تحقيق، براي پوشش
  . شد پرسش پوشش داده مي13 تا 11براساس همان طرح اوليه، در مصاحبة تطبيقي درقالب 

ها بندي بهينه و پيوستة سؤالا ترتيبگيريم كه در نسخة تطبيقي ب    از همة موارد ذكرشده نتيجه مي
دست خواهد آمد؛ كمترين زمان صرف خواهد شد و شونده بهبيشترين اطالعات الزم از مصاحبه

كنندگان و چنين ابتكاري نتايجي به نفع مصاحبه. حداقل خواهند رسيدحشوها و تكرارهاي زائد نيز به
  . همراه خواهد داشتنيز مخاطبانشان به

  گيرينتيجه. 4

تر اشاره شد، نوع جديدي از مصاحبه كه در اين تحقيق معرفي و اجرا شد، طور كه پيش    همان
آوري اطالعاتي با همان ارزش محتوايي، اما در زمان كمتر و با تكرارها و زوائد كمتري موفق به جمع

ت به ارزيابي درنهايت، برطبق نظرهاي مدرسان زبان انگليسي نسب. نسبت به نوع عادي مصاحبه شد
  :توان مديران را به موارد زير توصيه كردهاي مدير ميمهارت

ريزي امور فوق برنامه نمايند؛ ازجمله برگزاري منظم جلسات  توجه و همت بيشتري را معطوف به برنامه-
 گذاري عقايد و پيشنهادهايشان با مدير را داشته باشند؛اشتراكها فرصت بهبا كادر آموزشي تا آن
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ها حفظ خرج دهند تا انگيزه و رضايت شغلي آن دقت بيشتري در مديريت امور مالي مدرسان به-
 تحليل نرود؛شود و به

 پايه و اساس حقوق ماهيانة استادان را روشن، واضح و با جزئيات دراختيارشان بگذارند تا مدرسان -
شود و بدانند كسب چه گيري ميها تصميمبدانند چطور و بر چه مبنايي نسبت به حقوق آن

 ها شود؛تواند منجر به افزايش حقوق و پيشرفت شغلي آنهايي ميصالحيت

هاي ارزشمند آموزشگاه ها با ديد سرمايه نگرش خود را نسبت به مدرسان اصالح نمايند و به آن-
عنوان هاگر مدرس احساس كند قرباني ديدگاه ابزارگرايانه واقع شده است و به او صرفاً ب. بنگرند
شود، تمايل بيشتري به ترك وضعيت شغلي اي براي جذب سرماية مالي بيشتر نگريسته ميوسيله

 .خود پيدا خواهد كرد

 ازپيش نسبت به مشكالت كاري مدرسان توجه و درك نشان دهند؛ بيش-

 واكنش  توجهشان تنها متمركز بر بازخورد منفي نباشد؛ بلكه نسبت به عملكردهاي موفق استادان نيز-
تواند با ترفيع شغلي، افزايش حقوق يا اين كار مي. كننده نشان دهند و ايجاد انگيزه نمايندتشويق

عنوان ترتيب، مدرس احساس خواهد كرد كه جايگاه او بهاينارتقاي سطح تدريس محقق شود؛ به
د و به شواش نيز دركنار نقاط ضعف ديده مييك انسان شناخته شده است و نقاط قوت كاري

 .شودرسميت شناخته مي

هاي رضايت شغلي و ارزيابي تحقيق حاضر براي نخستين بار به يكي از تأثيرگذارترين زيرشاخه   
همزمان، به معرفي طرح نويني از مصاحبه . مدير درميان مدرسان زبان انگليسي در ايران پرداخته است
تين بار در حيطة روش تحقيق مطرح شده و اثرات مثبت آن توجه نشان داده شده است كه براي نخس

ها اشاره كرد كه البته توان به تعداد كم نمونههاي اين تحقيق ميحال، ازجمله محدوديتبااين. است
هاي اميد است در تحقيقات آتي و با كمك نمونه. توجيه استبودن تحقيق قابل1با توجه به مقدماتي

انگليسي، به نتايج سودمندي با كمك اين ابزار تحقيق بيشتر و موضوعات ديگر درباب آموزش زبان 
  .جديد دست يابيم

  

                                                           

1 Pilot study 
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