
 
 
 
 

Exploring the Understanding of the Dimensions of the 
Teacher's Authority in the Classroom; With a Mixed 

Approach (The Case: Farhangian University) 
Adel zahed babolan1, Seyyed Mohammad Seyyedkalan2, Sorayya Jabbari3 

1. Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh 
Ardabili University, Ardabil, Iran 

2. Ph.D. in Educational Management, Department of Primary Education, Farhangian University, Ardabil, Iran 
3. Ph.D. Student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh 

Ardabili University, Ardabil, Iran 

(Received: May 25, 2019; Accepted: July 25, 2020) 

Abstract  
The purpose of this research was to identify the dimensions of teacher's Authority in the 
university classroom and to draw a developed model of the concept of teacher authority in 
the classroom. This study includes a mixed methods of sequential exploratory strategy. In 
the qualitative stage, the conventional content analysis method has been used and in the 
quantitative stage, "survey-descriptive" research has been used. The participants in the 
present study, in a qualitative phase, was the selected 12 experienced professors who had 
been recognized for more than 10 years of work experience and excelled in terms of 
students and teachers, and were purposefully selected for in-depth interviews. The Coding 
method was used to analyze the data. The results of 72 concepts included 18 pivotal 
categories and 6 main themes: institutional power, emotional power, cognitive power, 
environmental dynamics, learning enthusiasm, and productive impact. Based on the data 
obtained from the qualitative section, a questionnaire was developed and distributed and 
collected among 285 students (215 men and 70 women) who were randomly assigned to a 
relative class, then the data using Software Spss22 and Lisrel8.54 were analyzed... The 
findings of the qualitative section of the research showed that the dimensions of teachers' 
power in the classroom are three institutional, emotional and cognitive dimensions, which 
together with two variables of the dynamics of the environment and the enthusiasm and 
taste of learning in the student of science have led to productive effect. Also, in a 
quantitative study, the findings showed that teachers' power (institutional, cognitive, and 
emotional) in the classroom has a productive effect on student teachers. Also, Also, 
teachers 'authority in the classroom has had a productive effect on teachers' students 
through dynamism in learning situations and learning enthusiasm. Consequently, the 
structural equation model has a relatively been fitted based on the indices. 
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کالس درس دانشگاهی؛ با رویکرد  در ابعاد اقتدار معلمی کاوشی بر فهم

 (دانشگاه فرهنگیان: مورد مطالعه)آمیخته 

 3، ثریا جباری2سیدمحمد سیدکالن ،1عادل زاهد بابالن

 ، اردبیل، ایرانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی علوم تربیتی و روان ةگروه علوم تربیتی، دانشکد ،استاد. 1

 ل، ایراندکتری مدیریت آموزشی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبی. 2

 ، اردبیل، ایراناردبیلیشناسی، دانشگاه محقق  علوم تربیتی و روانة دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکد. 3

 (40/40/8033: ؛ تاریخ پذیرش40/40/8031: تاریخ دریافت)

 چکیده 

یافته از مفهوو  اقتودار معلوم در کوالس      مدلی توسعههدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد اقتدار معلم در کالس درس دانشگاهی و ترسیم 
در مرحلة کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحلة کمّی از پوژوهش  . روش پژوهش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی است. بوددرس 

 84کوه بویش از    نفر از اسوتادان باترربوه   81کنندگان پژوهش حاضر در مرحلة کیفی  مشارکت. شده است استفاده  «توصیفی -پیمایشی»
تحلیول   بورای . صورت هدفمند برای مصاحبة عمیق انتخاب شودند  رومعلمان سرآمد تشخیص داده شدند، بهسال سابقة کار و از نظر دانش

انود از قودرت نهوادی،     مقولة اصلی را احصا شود کوه عبوارت    6مقولة محوری و  81مفهو ،  21در نتیره، . شد استفاده کدگذاری از ها داده
ای  آمده از بخش کیفوی، پرسشونامه   دست های به بر اساس داده. ی و تأثیر مولدقدرت عاطفی، قدرت شناختی، پویایی محیط، شوق یادگیر

آوری  شده بودند، توزیع و جموع  ای نسبتی انتخاب  که به روش تصادفی طبقه( زن 24مرد و  180)نفر دانشرومعلم  110ساخته شد و بین 
نهادی، شوناختی  )ایج مرحلة کمّی نیز نشان داد اقتدار معلمان نت. تحلیل شدند Lisrel8.54و  SPSS22 افزارهایها با نر شد، سپس، داده

 موقعیوت  در پویوایی  طریوق  از درس کوالس  در معلموان  همچنوین، اقتودار  . در کالس درس تأثیر مولد بر دانشرومعلمان دارد( و عاطفی
هوای معواد ت    شده بر اسواس شواخص   در نتیره، مدل ترسیم .داشته است دانشرومعلمان بر مولد یادگیری تأثیر و ذوق شوق  یادگیری و

 .ساختاری از برازش نسبتاً خوبی برخوردار بوده است

 . اقتدار معلم، پویایی محیط، تأثیر مولد، شوق یادگیری، کالس درس :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تلف تدریس نه عنصر بیان مخبرای شناسایی ابعاد   عناصر تدریسجیمز و هارولد در کتاب 

 ر، دلسوزی، صبر، نقش و شخصیت،ل یادگیری، اقتدار، اخالق، نظم، تصوّمکه شااند کرده

کلیت تدریس شامل  ینکهتوضیح ا(. 0 ، ص002 ،  کانینبانر و )بردن است  خویشاوندی و لذت

دیگر  همچنان که مشعل باید روشن باشد و از دستی به دستِ. حمل مشعل است شبیهانتقال دانش 

. دطرف دانشجو در جریان باش به استادنان به حالت برافروخته از حرکت کند، دانش نیز باید همچ

ی، مدیریت کالس کل طور  به و گیردانجام می اقتدارندرت بدون درنظرگرفتن  تدریس به فرایند

گیرد و اعضای در سایة اقتدار یادگیری در کالس درس شکل می. درس به اقتدار معلم بستگی دارد

معلم مؤثر در ( 990 )  ین زمینه، گالسرا در. شوند یمجمع  هم دورآن در زمان و مکان مشخصی 

سوم، حتی همة  کند که معلم مؤثر قادر است نیم یا یک جریان تدریس را چنین توصیف می

اساسی  نیاز پنج با همة این آثار را. آموزان خود را به انجام کار باکیفیت در مدرسه متقاعد کند دانش

با این (. 009 ،  ناگنت) داندآزادی، همسو می و سرگرمی بقا، قدرت، عشق، اند ازکه عبارت انسان

بدون آن  توان اذعان کرد اقتدار معلم در کالس درس ضرورت دارد و شایدمالحظات، می

 .چنان نباشد اثربخشی کار معلم آن

ه ها دو نقش اساسی تولید دانش و توزیع دانش همواره مد نظر بودهمة دانشگاه در رسالت

های خاصی برای انتقال که هر دانشگاهی فرهنگ و ساختار خاص خود و مکانیسم  طوری است به

شود، ارائة درس توسط استادان دانشگاه در ها دارد و آنچه مهم قلمداد میافکار، دانش و مهارت

با این (. 2 ، ص 9  یمنی دوزی سرخابی، ) کالس درس و بازتولید آن توسط دانشجو است

تر را نیز حیط کالس با محیط فیزیکی و جو ِّ دانشجویی مرتبط بوده و پنج بخش کوچکتصور، م

                                                           
1. The elements of teaching 

2. Banner & Canin 

3  . Glasser 

4. Nugent 
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بین معلم و دانشجو و هم بین ) اند از کیفیت تعامالت ها عبارتاین بخش. شودشامل می

، فرهنگ کالس برای یادگیری، روندِ کار تدریس، استانداردهای اخالقی و استفاده از (دانشجویان

باید گفت که کالس درس  دانشگاهی (.  4، ص29  شهناز و مافینی، ) دانشگاهفضای فیزیکی 

هایی چون؛ جریان اطالعات، تعامل و تعارض ای است که ویژگیغایت پیچیده یک موقعیت به

و همچنین، توزیع  نابرابر شناخت در  معلم و دانشجویان، روابطِ اجتماعی، جریان  شناخت و نقدِ آن

در این موقعیت (. 0 -  ، صص 9  یمنی دوزی سرخابی، ) شودمیکالس درس را شامل 

« اقتدار»پیچیده، استاد بیشترین تأثیر را بر دانشجویان خواهد داشت و استاد موفق در کالس باید از 

البته شکل حقیقی ویژگی اقتدار برخالف شکل حقوقی آن، یعنی اقتدار سازمانی، . برخوردار باشد

بودن این ویژگی بدان معناست که در طول  اکتسابی. یدنی و عطاکردنیاکتسابی است؛ و نه بخش

داشتن تسلطِ علمی به موضوع یکی از لوازم اقتدار . شودتدریج و با زحمت فراهم میزمان، به

برای ادارۀ  (.  ، ص 9  مهرمحمدی، ) است که باید با تسلطِ آموزشی ترکیب و تکمیل شود

که  برد نه یک قدرتعلم از منابع متفاوت قدرت سود میچنین موقعیت متضاد و پیچیده، م

مثابة یکی از منابع  راجع به شناخت به. اند از قدرت شناخت، نهاد دانشگاه و ارتباط عاطفی عبارت

هایی برخوردار است که باید به دانشجویان در شده است که معلم از شناخت  قدرت، این پذیرفته

 ؛( 9  یمنی دوزی سرخابی، ) دهدبه معلم اقتدار علمی میاین نوع  قدرت . کالس منتقل کند

 به که ای بر دانشجویان خواهد داشتگسترده نفوذ دارای شناخت یا تخصصی بنابراین، قدرت

 .دارد بستگی یا دانش استادان در کالس درس ویژه مهارت تجربیات،

او نمایندۀ . کنداستاد تفویض میکم گرفت که دانشگاه به  اقتدار نهادی استاد را نیز نباید دست

های متنوع مانند شیوه: دانشگاه در کالس است و ابزارهای خاصی برای اعمال قدرت خود دارد

نخست، تجلِّی : در توضیح این نوع از اقتدار باید به دو جنبة مهم اشاره کرد. ارزیابی و امتیازدهی

در تدارک مناسب جهت و هدف برای هر ویژه ای استاد و بهصفت انضباط در رفتار و سلوک حرفه

ناچار باید  هایی است که اگرچه موقت و منعطف است، اما به درس که ناظر به تأمالت و تصمیم
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رفتار  خاص در  دیسیپلینداشتن طرح درس، نظم و . پیش از ورود به کالس  درس اتخاذشده باشد

 (.  ، ص 9  مهرمحمدی، ) هاستاستاد از جملة آن

. شود قدرت عاطفی، شخصیت معلم و نیز روابط عاطفی او با دانشجویان را شامل میهمچنین، 

ولی اگر شخصیت معلم مانع . دانشجویان، عشق است/ در چنین ارتباطی، محور اصلی روابط معلم

 گرایانه وجود خواهد داشتای سلطهسوی یک رابطه نقادی علیه او شود، احتمال لغزش آن به

 اعمال با ارتباط در دانشجویان و احساسی دارد ماهیت قدرت این(.  9  ، یمنی دوزی سرخابی)

 .دارند استاد به نسبت تعهد و وفاداری شیفتگی، و مجذوبیت حالت نوع قدرت، این

 متعدد  هایچندپارگیدر نهایت، باید گفت اقتدار دارای ماهیتی ترکیبی و برایند پیوندی از 

ی از منابع مختلفی چون مرجعیت، تخصص، مشروعیت، پاداش، به بیانی دیگر، قدرت برایند. است

 تنبیه و اجبار، اطالعات، اخالق، فرهنگ و چیرگی محیط است که در اختیار صاحب آن است

و معلم به لحاظ موقعیت خاصی که در کار آموزش و (  4 ، ص90  معینی شهرکی و همکاران، )

قدرت . به ترکیبی از سه نوع قدرت اکتفا کندتواند تدریس دارد، از بین این منابع مختلف می

 (.مرجعیت) و عاطفی( مشروعیت) ، نهادی(تخصصی) شناختی

ای نحوه. توان متمایز کرد طور که اشاره شد، در حوزۀ کالس درس، سه نوع قدرت را می همان

کالس تواند مانعی برای پیشرفت یادگیری دانشجویان و شوند، می ها اعمال می که هر یک از آن

های کنشگران کالس  درس را موزون و هماهنگ تواند فعالیت ها میبرعکس، سنتز آن. درس باشد

آورد که شده و پارادایم جدیدی به وجود می در چنین نظرگاهی، سه نوع قدرت باهم ترکیب. سازد

هر حال،  در(.  9  یمنی دوزی سرخابی، ) توان آن را با اقتباس از اشنایدر تأثیر مولد بنامیممی

در واقع، در چنین . ها نیز تأثیراتی در معلم خود دارند معلم آثاری در دانشجویان خود دارد، ولی آن

این فهم از . یابندهای هریک از اعضای گروه کالسی امکان ظهور میتأثیری، شناخت و خالقیت

 (. شکل )شدنی است  ابعاد قدرت و آثار آن در قالب مدل ذیل بیشتر تبیین

                                                           
1. Order 

2. Fragmentation 
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 دانشجویان برای یادگیریو ذوق  ارتباط انواع قدرت در کالس با پویایی موقعیت یادگیری و شوق . 1شکل 

 (84، ص1931یمنی دوزی سرخابی، )

و مالحظات باالتر باید گفت که اقتدار معلمی با ترکیبی از قدرت معلمی معنا   با تفسیر شکل 

در چنین نظرگاهی، یعنی ترکیب سه نوع قدرت باهم و . کند که نتیجة آن تأثیر مولد است پیدا می

های معلمان دانشگاهی و نیز دانشجویان ضرورت پیدا تغییر نقشتأثیر مولد آن در دانشجویان 

 . خواهد کرد

دهد، زیرا در جامعه است که واسطة همین اقتدار همواره به آموزش معنای اجتماعی می معلم به

شود، او با شناخت آثار منفی و نمی« متخصص»دانشجو نیز صرفاً . دهداو وظایف خود را انجام می

یمنی دوزی سرخابی، )دهد خود در جامعه، تحصیالت خود را ادامه می شدن مثبت تخصصی

وذوق  های یادگیری و شوقبر این اساس، یادگیری مستمر بدون پویایی موقعیت (.4 ، ص 9  

شود، تأثیر مولد است که خالقیت را در که مالحظه می  طوری به. دانشجویان ممکن نخواهد بود

و ذوق   ر با متغیرهایی چون؛ پویایی محیط یادگیری و شوقدهد و این تأثیکالس توسعه می

 قدرت شناختی

 کم

 کم زیاد

 زیاد

 تأثیر مولد قدرت عاطفی

 قدرت نهادی

  

  

  

  

 شوق و ذوق
 در یادگیری 

 پویایی در
 موقعیت یادگیری 
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بنا بر پارادایم تأثیر مولد در  (.2 ، ص 9  یمنی دوزی سرخابی، )دانشجو دوبرابر خواهد شد 

 معلمان که هنگامی  دانشجویان مشارکت و درس کالس در دانشجویان باید گفت موفقیت

 نتایج فرایند، آموزشی متفاوت، محتوای و هاآن فرد منحصربه های تفاوت با متناسب ریزی برنامه

و باید گفت یک (  00 ،  استرانگ) یابد می افزایش کنند، این آثار یادگیری می محیط و (دستاورد)

نیاز به سه قدرت اصلی دارد تا در کنار شوق و محیط پویای یادگیری که در ( رهبر مؤثر)معلم 

اما در اینجا باید پرسید تأثیر مولد خاستگاهش  ته باشد؛افتد تأثیر مولد داشکالس درس اتفاق می

 !کند کجاست؟ و چطور معنا پیدا می

 کورت لوین ةنظری اهای مربوط به یادگیری و جو مولد یادگیری ب امروزه اغلب بحث
ارتباط  

 تعامل بین افراد و در نتیجةبر این نظر است که رفتار  لوین(. 002 ،  ولف و فریزر) کند پیدا می

موقعیتی که رفتار در  کل به، برای درک رفتار انسان باید درواقع. گیرد محیط پیرامونی وی شکل می

رایز و )انسان و محیط او است  معنای به« کل موقعیت»اصطالح . افتد، توجه شود آن اتفاق می

مربوط به های  بر این اساس و در ارتباط با یادگیری، توجه به شرایط محیط و زمینه(.   0 ،  جود

آنچه زمینة تأثیر مولد برای دانشجویان را فراهم ( شده مدل اقتباس) که در اینجا یابد آن ضرورت می

کردن محیط پویای  و ذوق یادگیری در کالس درس و نیز فراهم کرده است، چیزی نیست که شوق 

 .یادگیری برای دانشجویان

ی تأثیر مولد خواهد داشت که معلم از با توجه به مبانی نظری پژوهش، اقتدار معلم در شرایط

هر سه نوع قدرت با همدیگر برخوردار بوده باشد، هرچند هر یک از قدرت در جای خود تأثیر 

اما باید دید که به لحاظ پیشینة عملی در این خصوص چه  تواند داشته باشد؛ ای میجداگانه

 اند یا نه؟یر را تبیین کردهشده است، آیا تحقیقات پیشین نیز این تأث هایی انجام پژوهش

                                                           
1  . Stronge 

2. Kurt Lewin's 

3. Wolf & Fraser 

4. Reis & Judd 
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که  اند دادهآموزش پیشنهاد  در اقتدار روابط مجدد یساز مفهومدر ( 0 0 )  پیرری و رافانل

 در و گیرد قرار تعریف پذیرش، چالش، مذاکره، مورد مداومطور  به اقتدار در کالس درس باید

عالوه بر  .شود منجر( معلمان و آموزان دانش بین و) آموزان دانش بین تعامل پویایی یت، بهنها

 و معلم روابط ینةدرزم اقتدار های تجربه در پژوهشی به بررسی( 9 0 )و همکاران   ، آروتوایشان

آموز  دانش و معلم روابط در( ناتوانی و) قدرت تجربة ها آن نظر از. اند پرداختهفیلیپینی  آموزان دانش

 و اجتماعی نقش توسط شده دیکتهمراتب  سلسله زیرا. متفاوت است ها آن بین تخصص ودانش  با

 .دهدنمی اقتدار به معلم و قدرت هاآن به پاسخ و تعهد و مسئولیت سن،

 سطوح با معلمان تحصیلی، سال پایان تا دادند نشان( 2 0 )همکاران و   ی هاپمنا مطالعه در

 ناخوشایند رفتارهای از تابعیعنوان  به را عاطفی خستگی افزایش یی،خودکارا و صمیمیت از باالیی

 رفتار سوء ارتباط بیننیز ( 2 0 ) و همکاران  آلدروپ. اند کردهگزارش  درس کالس در

. اند کردهاشتیاق در کالس درس توصیف  کاهش و خستگی افزایش معلم را منجر به با دانشجویی

رفتار  سوء و داشت مثبت رابطة معلمان رضایت باآموز  دانش و معلم بین این، ارتباط بر عالوه

 4نتایج پژوهش آزگان. شوق نقش میانجی در این رابطه را داشتند و شور و معلم شده توسط درک

 و ضعیف ارتباطات وجود آموزان،دانش و معلمان بین تعارض اصلی دالیل داد هم نشان( 2 0 )

همچنین، از نظر . است تعامالت قبیل این در معلم عدم تسلط کافی و درگیر طرفین  بین ناکافی

 و ایجاد شود جوّی مثبت در کالس درس تا آموزان، باید مدیریت شود دانش ایشان تعارض معلم و

 ارتباطات موانع در تحلیل( 4 0 ) 2از سوی دیگر، دوگا. فرایند آموزش به شکل کارآمد انجام شود

معلمی  و سازنده معلم، هنر مؤثربرقراری ارتباط  استاذعان داشته  آموز دانش و معلم بین کارآمد

 .دهد یمدر فرایند یادگیری را نشان 
                                                           
1. Pirrie & Rafanell 

2  . Aruta 

3. Hopman 

4. Aldrupa 

5. Özgan 

6  . DuĠă 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17312283#!
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 به او آموزان دانش و معلم یک بین باید اقتدار که است عقیده این بر نیز(   0 )  میچاود

پردازان قبلی که به اقتدار به معنای اقتدار آموزشی نگاه  نظریه برخالفایشان  .شود گذاشته اشتراک

. دهد یمآموزش دموکراتیک را مطابق با فرهنگ کالس را پیشنهاد اند، اقتدار مشترک در جهت کرده

 همدلی، استادان، که زمانی دهد می نشان(   0 )  پژوهش سانچز، گانزلس و مارتینز زیرا نتایج

 و تمایل ها نگرش رفاه، و احترام را از خود نشان دهند، احساس پیشرفت دانشجو به عالقه

همچنین، . انجامدیابد و این روابط بر یادگیری مولد می یادگیری، بهبود می به یان دانشگاهدانشجو

 و معلم رابطة پویایی و پیچیدگی به اعتنایی بیدر جهت (   0 )  جراچا، کالحیروز و باراتا

 ها آن شده درک خودمختار حمایت به بسته معلمان را های آموزشی، مشروعیت آموز در نظام دانش

کند  نیز اذعان می(   0 )  برونی مصاحبة پژوهشی، های پاسخ و تحلیل تجزیه با . داند متفاوت می

است که معلم باید در کالس  همراه با اعتماد محیط درس، مشروط به یک خوب کالس مدیریت

 داد نشان(   0 ) 4اما نتایج پژوهش کوتربا، بکسوانو و کوتروبس درس خویش فراهم کند؛

 ناعادالنه معلم ازحد بیش قدرت تأثیر تحت شدت به احتمالی، عواقب از ترس دلیل به آموزان دانش

 .گیرند قرار می

 های به خواسته اذعان داشته است که اگر(   0 ) 2ای کیفی، هارجوننبا وجود این، در مطالعه

 تدریس، به آن، بعت به آموزان  دانش. پرداخته شود معلم آموزشی اقتدار در جهت آموزان دانش

 در اقتدار از آموزان دانش رضایت از اطمینان. دهند می اجازه موردنظر مطالب یادگیری و مطالعه

. کند می ایجاد ممعل یک آموزشی اقتدار پدیده مورد در را جدیدی انداز چشم کالس درس،

آموزان  دانش موفقیت تعیین در آموز دانش -معلم روابط در بررسی قدرت(   0 ) 4همچنین، کمپ

                                                           
1. Michaud 

2. Sánchez, González & Martínez 

3. Graça, Calheiros & Barata 

4. Bruney 

5. Koutrouba, Baxevanou & Koutroumpas 

6  . Harjunen 

7. Camp 
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عملکرد علمی و رفتاری  بر مدرسه و کالس، فرهنگ که باور دارند معلمان که کند بیان می

 معلمان نیز باین کردند(   0 ) و همکاران  پژوهشی دیگر، ماالنادر  .گذارد می آموزان تأثیر دانش

آموزان داشته  دانششوند تا فردی که رفتارهای خصمانه با  می گرفته نظر همکار در عنوان بیشتر به

 .باشند

ها ابعادی از اقتدار معلم در کالس درس بررسی های پیشین که هر یک از آنبنا بر پژوهش

آروتو و همکاران،  ؛0 0 ،  رافانل و پیرری)اند؛ بررسی قدرت شناختی و تخصصی آموزش  کرده

 ؛  0 اران، کوتربا و همک)، توجه به قدرت نهادی و قانونی معلم (  0 میچاود،  ؛9 0 

، یا اینکه آثار تعامالت و ارتباط بین معلم و شاگرد یا همان قدرت ( 94 ،  جامیسون و توماس

؛ 2 0 ؛ آزگان، 2 0 همکاران،  و توسط محققانی مانند هاپمن)عاطفی بر روی متغیرهای دیگر 

جونن، ؛ هار  0 ؛ برونی، (  0 ) ؛ جراچا و همکاران  0 ؛ سانچز و همکاران، 4 0 دوگا، 

های قبلی در قالب باید گفت خأل موجود پژوهش(.   0 همکاران،  و ؛ ماالنا  0 ،  ؛ کمپ  0 

شده ابعاد  نگر از مفهوم اقتدار معلم در کالس درس دانشگاهی و فهم مدل اقتباسجانبهفهم همه

برای دانشگاه (  9  ) یمنی دوزی سرخابی کیفیت در آموزش عالیقدرت معلم از کتاب 

در ذیل . بنگرند نگیان کاوشی بوده است که پژوهش حاضر درصدد است به آن به شکل جامعفره

و برای فهم بیشتر دو  (در حد نظریه بوده است)شده  برای بررسی کیفی و آزمون کمّی مدل اقتباس

 .پرسش اساسی و سه فرضیه برای بررسی مفروض بوده است

 

 

 

 
                                                           
1. Maulana 

2. Pirrie& Rafanell 

3. Jamieson & Thomas 

4. Camp 
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 درسشدة مفهوم اقتدار معلم در کالس  یافته از مدل اقتباس مدل پژوهش؛ توسعه. 2شکل 

 پژوهش شناسی روش

 . است( کمی -کیفی )پژوهش حاضر آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی 

طراحی ( الف(: روش تحلیل محتوای کیفی)مراحل مختلف در بخش کیفی  :مرحلۀ کیفی

علمی و مدعو، تعداد  استاد هیئت   9از بین : کنندگان انتخاب مشارکت( های مصاحبه، ب پرسش

واسطة تشخیص معاونان آموزشی و  سال به باال از هر دو پردیس به 0 استاد سرآمد با سابقة    

در ( با هدف توسعة مدل  با مدنظر قراردادن مدل شکل )ند صورت هدفم دانشجومعلمان به

ها تا آنجا ادامه یافت که  مصاحبه. دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند

کنند و  ها اضافه نمی های قبلی داشته و چیزی به یافته شده مشابهت با پاسخ های ارائه جواب

 رشد خالقیت

 رشد نوآوری

 یادگیری
 العمر مادام

 تولید دانش 

 روحیة نقادی و نقدپذیری

 روحیة بصیرت افزایی 

 روحیة پرسشگری

 تحلیل اندیشة دیگران

 عالقمندی به یادگیری

 وجوگری  روحیة جست

 یادگیری مستمر

 تعهد در یادگیری

ابعاد اقتدار 
شناسایی  معلمان

و هدایت  
استعدادهای 

 برتر  

شوق و ذوق 
در یادگیری 
 سیمای معلمی

پویایی در 
موقعیت 

 ادگیریی

 تأثیر مولد

 قدرت نهادی

 قدرت عاطفی

 قدرت شناختی
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صورت  ها به سازی مصاحبه ضبط و پیاده( ج. ها به حد اشباع رسید های مصاحبه اصطالحاً یافته

های  پذیری داده و اطمینان  معیار مقبولیت( ه(. ها کدگذاری داده)های کیفی  تحلیل داده( د. تداومی

. ترین بخش فعالیت پژوهشی در این مرحله استدر اعتباریابی بخش کیفی پژوهش که مهم: کیفی

نفر از متخصصان رشته علوم تربیتی   های پژوهش از سوی یافته  برای تحقق معیار تناسب

کنندگان  شده، به سه نفر از مشارکت همچنین، مدل پدیدارشده با مدل اقتباس. پاالیش و تأیید شد

مسئله نیز   و عمق  برای تحقق معیار منطق. شد های تکمیلی آنان دریافت و اعمال شدو نظریه ارائه 

ها تالش شده است جریان مصاحبه از نظم و پیوستگی و توالی و تحلیل آن هادر روند مصاحبه

طور مبسوط، همراه با وجود آمده در طول مصاحبه به های بهمناسبی برخوردار شود و یافته

در نهایت، برای تحقق معیار استناد به . ها و ابعاد آن آورده شودجزئیات و با توجه به مشخصه

تواند همة مباحث، نظرها، ها نمیینکه پژوهشگر در فرایند تحلیل یافتهها؛ به دلیل ایادنوشت

در این زمینه، . یابدها ضرورت میها را به خاطر بیاورد، استفاده از یادنوشتها و گفته بینش

های مستخرج از ها به یادنوشتپژوهشگر تالش کرده است تا در فرایند انجام و تحلیل مصاحبه

 .ها استناد کندداده

پروتکل مصاحبه بر مبنای مدل  )ساختاریافته در مرحلة کیفی با استفاده از مصاحبة نیمه

بر مبنای کدگذاری مفاهیم، محورها و مضامین مدل کشف شدند که بنا بر   شده شکل  اقتباس

   ) محور 4، مضمون قدرت عاطفی با (گویه   )محور    تحلیل کیفی؛ مضمون قدرت نهادی با

وذوق دانشجو در یادگیری با  ، مضمون شوق(گویه 4 ) محور  با  ن قدرت شناختی، مضمو(گویه

گویه در   گویه و در نهایت، مضمون تأثیر مولد با   گویه، مضمون پویایی در محیط یادگیری با   

 .نشان داده شده است  جدول 

ها با مسیر آنتعیین رابطة متغیرها با یکدیگر و تحلیل  در این مرحله که هدف :مرحلۀ کمّی
                                                           
1. Credebility 

2. Fitness 

3. Logic 

4. Depth 
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 4 2)نفر دانشجومعلم  00  استفاده از مدل معادالت ساختاری بوده است، جامعة آماری پژوهش 

بر اساس فرمول کوکران ( دختر 40پسر و  4  )نفر دانشجومعلم  24 بود که ( دختر  4 پسر و 

گیری در  زهابزار اندا. ای نسبتی بوده استگیری در این بخش طبقهانتخاب شدند که روش نمونه

شده مفهوم یافته مدل  اقتباسشده از مرحله کیفی؛ مدل توسعه این مرحله، پرسشنامة استخراج

 0  داد، در بین نمونة آماری پرسش را تشکیل می  4که (  شکل )قدرت معلم در کالس  درس 

سخ دادند که نفر به پرسشنامه پا  4 نفر از دانشجومعلمان دختر و پسر توزیع شد که از این تعداد 

برای بررسی اولیة پرسشنامه . درصد بوده است 92کل نمونه  ها نسبت بهمیزان بازگشت پرسشنامه

بدین منظور پرسشنامه در اختیار تعدادی از استادان و . روایی صوری و محتوایی بررسی شد

. شدهای پرسشنامه با کمی تغییرات تأیید  پرسش متخصصان حوزۀ علوم تربیتی قرار گرفته و

 :از دو روش بهره گرفته شدپایایی همچنین، برای بررسی 

 نفری 0  گروه یک روی بر شده طراحی پرسشنامه ابتدا منظور این برای :آزمایی باز روش (الف

 مرحله دو این همبستگی امر، بعد از این و شد اجرا صورت آزمایشی به هفته دو فاصلة در و

 . محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است 2/0 2مقدار همبستگی . محاسبه شد

محاسبه شد  209/0نفری  0 مقدار آلفای کرونباخ برای یک نمونه  :کرونباخ آلفای روش( ب

 .که مقدار قابل قبولی بوده است

 مقدار این .شد استفاده (هاداده کفایت بررسی آزمون نتایج) KMO شاخص از عاملی تحلیل برای

از آزمون بارتلت نیز برای بررسی . به دست آمد 0/  4پژوهش برابر با  هایداده برای شاخص

با درجة آزادی  4494/   مقدار آزمون بارتلت . شده است  چگونگی ماتریس همبستگی استفاده

بودن ماتریس همبستگی  بوده و فرض یکه 04/0تر از مقدار  و سطح معناداری آزمون کوچک 42  

 .لیل عاملی برای شناسایی ساختار متغیرها مناسب استشود که تحرد شده و نتیجه می

 های پژوهشیافته

ابعاد اقتدار معلمان در کالس درس دانشگاهی از نظر استادان سرآمد دانشگاه فرهنگیان اردبیل .  

 اند؟ کدم
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از  شده استحصال هایداده گردآوری از و پس و تجربی نظری مبانی جانبة همه بررسی از پس

با  هاداده این. استخراج شد(  جدول )مضمون  2مقولة محوری و  2 مفهوم اولیه،  2  ها مصاحبه

های  حذف داده با توجه به در نهایت، .شدند بندی طبقه و تلخیص پژوهش موضوع و اهداف به توجه

در قالب پرسشنامه تنظیم  و شناسایی مفهوم و گویه  4 ها،داده نهایی بندی تلخیص و طبقه و تکراری

  .دش
 

 کدگذاری ابعاد اقتدار معلم در کالس درس دانشگاهی . 1جدول 

 (آمده دست ها و مفاهیم به ایتم) کدباز ردیف
های  مقوله

 محوری
 فراوانی

 (تعداد)
 مضامین

کد 
 منتخب

  

آموختگی، بهبود تعامالت  تعامالت و ارتباطات علمی بعد از دانش
صورت غیر  بهبعد از کالس درس، تعامل در خارج از کالس 

رسمی، تعامل  صورت نیمه رسمی، تعامل در داخل کالس به
صمیمانه و عالمانه در کالس درس، فرهنگ کالس تعاملی و 

 مشارکتی، داشتن روحیة پرسش و پاسخ با ارتباطات مناسب

 
 تعامالت استاد

 

4 

ی 
وان

فرا
با 

ی 
طف

عا
ت 

در
ق

94 

هی
گا
نش
 دا
س
در
س 

کال
در 

ار 
تد
 اق
عاد

اب
 

   
دار

اقت
اد 

ابع
 

هی
گا

نش
 دا

س
در

س 
کال

ر 
د

 
    

  

منش و اخالق معلمی استاد درس در کالس درس، تأثیرپذیری 
خوب و تأدیب از اخالق معلمی، نحوۀ برخورد مناسب استادان، 

، برخورد مناسب استادان (ایجاد امید) مندی به تدریس استاد عالقه
معلمی، با تجربة معلمی باال، برخورداری استادان از باالترین اخالق 

ریزی احترام و تکریم در  کالس، پایه در مطلوب رابطة انسانی ایجاد
استاد،  ای حرفه اخالق رعایت و بین دانشجومعلمان، احترام

های اخالق معلمی باال، خودداری از  برخورداری از ویژگی
 (عدالت استاد) ای عمل نکردن و عدم سوگیری ورزی، سلیقه غرض

اخالق و منش 
 معلمی

   

  

محبوبیت در بین دانشجومعلمان، داشتن قدرت نفوذ در  و مقبولیت
کاریزما، داشتن  بین دانشجومعلمان، دارابودن از یک شخصیت

استاد، شخصیت حقیقی استاد،  حقوقی شخصیت قدرت معنوی باال،
 برخورداری از روحیة معلمی

 
مقبولیت و 
 محبوبیت

2 

  

دادن  دانشجومعلمان، شرکتتوسعة مشارکت علمی در بین 
نفس به  دانشجومعلمان در بحث کالسی، دادن اعتمادبه

دانشجومعلمان در ارتقای مشارکت علمی، احترام به 
 وگومحوری بر مبنای مشارکت دانشجومعلمان گفت

 
 مشارکت علمی

 
  

4 

پذیر در اندیشی در تدریس و یادگیری، داشتن روحیة انعطافمثبت
جلو  نگاه روبه انداز مناسب در تدریس، و چشم تدریس، داشتن افق

، درایت در آیندۀ شغلی و (نگری منفی) و عاری از باورهای غلط
تدریس، نگاه مثبت به تدریس که همواره قابل توسعه است، تالش 

 در جهت ایجاد و افزایش انگیزۀ معلمی دانشجومعلمان

 
 اندیشی مثبت

4 
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 (آمده دست ها و مفاهیم به ایتم) کدباز ردیف
های  مقوله

 محوری
 فراوانی

 (تعداد)
 مضامین

کد 
 منتخب

2 

پذیران  و  ها، تعامل مسئولیت آنکمک به دانشجومعلمان و همدلی با 
دلسوزانه در مشکالت دانشجومعلمان، آگاهی از مشکالت 

ها، پیگیری مشکالت ناشی از دانشجومعلمان و پیگیری آن
 ی به کالس درسعاطف و یروح نشاطدانشجومعلمان، آوردن 

همدلی و 
 دلسوزی

4 

4 

های  تواناییهای آموزشی هماهنگ با روحیات و  گیری از روش بهره
فراگیران، ایجاد ارتباط درست و منطقی با فراگیران، احترام به 

بودن دانشجومعلمان، احترام و اهمیت دادن به شخصیت معلمی  معلم
دانشجومعلمان، کمک به سازگاری روانی دانشجومعلمان، انعطاف 
داشتن در قوانین آموزشی در صورت لزوم و مشکالت 

ت عمیق دانشجومعلمان، رفتار دانشجومعلمان، سعی در شناخ
های دانشجومعلمان، بهبود وضعیت  متناسب با جنسیت و تفاوت
 روحی و روانی دانشجومعلمان

توجه به 
 دانشجومعلمان

9 

2 

ی در ریپذتیمسئول و یمدارقانوننظم و انضباط معلمی استادان، 
قبال یادگیری دانشجومعلمان، رعایت قواعد و مقررات کالس 

ریزی برای تدوین اساسنامه در کالس درس، داشتن  درس، برنامه
تر در زمان تدریس، داشتن قواعد و مقررات در کالس  روابط جدی

 فاصلة درس، رعایت حدودوثغور رفتار دیسیپلینی استادی، رعایت
ها  اب حضوروغیاب، برگزاری کالسدانشجو، رعایت آد و استاد بین

 در ساعات مناسب، پوشش مناسب در کالس درس

 
نظم و 

 مداری قانون
   

ی 
وان
فرا
با 
ی 
هاد

ت ن
در
ق

 2 

9 

 های واقعی دانشجو معلمان بازخورد منصفانة استادان به شایستگی
گیری علمی استاد، نگاه  ، سخت(ارزشیابی صحیح و منطقی)

ارزشیابی مستمر آن، عدم تسامح در  گیرانه به مطالب درسی و سخت
تنزل منابع درسی توسط دانشجومعلمان، جدیّت در فرایند تدریس، 

 آموزش و ارزشیابی، جدیت و برخورداری از قاطعیت در فرایند
 قاطعیت استاد در کالس درس

 
گیری  سخت

 علمی

 

4 

 0 

داری مناسب، توان و قدرت مدیریت و رهبری  کالس توانایی
داری  کالس باال، ایجاد فرهنگ کالس درسی منظم، فرهنگکالسی 

محور و دارای  صورت تعامل در ابعاد مختلف، ادارۀ کالس به
چارچوب خاص، ایجاد ارزش به کالس درس خویش، شاداب و 

 بودن استادان در کالس سرحال

فرهنگ 
 داری کالس

4 

   

، فضایل اخالقی داشتن، پایبندی به تقوای الهیسعی در 
پذیری شغلی و اخالقی، داشتن صداقت، پایبندی به اصول  مسئولیت

داشتن به شغل معلمی، حفظ اسرار و  اولیة معلمی، نگاه عالمانه
کرامت انسانی دانشجومعلمان، عمل بر اصول رفتار اخالقی پایدار و 
اسالمی، رفتار عادالنه با دانشجومعلمان، داشتن وجدان اخالقی در 

 ز اصول رفتار اسالمیمعلمی، برخورداری ا

پایبندی به 
 شعائر اسالمی
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 (آمده دست ها و مفاهیم به ایتم) کدباز ردیف
های  مقوله

 محوری
 فراوانی

 (تعداد)
 مضامین

کد 
 منتخب

   

علمی باال، تسلط علمی در رشتة تخصصی خود،  توان و سواد
مندی از تخصص علمی و پژوهشی، توان و قدرت علمی و  بهره

علمی و  خود، اطالعات حوزۀ علمی زوایای در تخصصی، تسلط
داشتن استاد، مطالعه محتوایی  و تجربی روز، توان علمی، به فناورانه

 روز و علمی داشتن به

سواد علمی و 
 تخصصی

9 

ی 
وان
فرا
با 
ی 
خت
شنا

ت 
در
ق

 4 

   

وگو  های تدریس، داشتن توانایی باال در گفت تسلط کافی به مهارت
 و ها خوب و نافذ در تدریس، داشتن مهارت و سخنرانی، بیان

کالم استاد،  در شیوایی و تدریس برتر، سالست شگردهای
 های تدریس نوین مندی از مهارت بهره

توانایی مهارت 
 تدریس

2 

   

داشتن و ایجاد تفکر خالق در حین تدریس، نوآوری در تدریس، 
بودن در تدریس، نوآور و خالقای معلمی، باور به توسعة حرفه

هر جلسه با یک نوع  ) نوآورانه داشتن در تدریس اشتیاق و شور
، ایجاد محیط یادگیری (تدریس متفاوت و مطابق با محتوای درس

 ۀرندیادگی و پژوهشگر خالق،فعال و نوآور در کالس درس؛ 
بودن؛ آمیختن تجربة معلمی با تدریس در حین آموزش،  مادالعمر

بخشی به اوقات فراغت خالقانة دانشجومعلمان در یادگیری  الهام
 انشجومعلمان به کارهای تیمی و طرح مسئلهبیشتر، ترغیب د

 
تدریس خالق 
 و نوآورانه

 

 0 

 4 

عدم حضور در کالس بدون مطالعه، داشتن تصویر خوب از کالس 
 در شتریب یروح یآمادگ جادیادرس قبل از ورود به کالس، 

در کالس، ایجاد شرایط  بایز جمالت و کلمات از استفاده، مخاطبان
کردن طراحی  تدریس مطلوب قبل از ورود به کالس با فراهم

جنسیتی بر اساس  های تک آموزشی مناسب، تدریس در کالس
شناخت از توان و روحیة خود، مهارت کنترل و مدیریت استرس، 

بودن دروس تدریس با رشته تخصصی، آمادگی کافی در  مرتبط
 موضوع درسی مدیریت کالس درس، عالقه به

 
آمادگی در 
 تدریس

 
 

 0 

 2 

انتقادی در محیط یادگیری، احترام  تفکر توسعة و نقد داشتن روحیة
های  به نظرات دانشجومعلمان در کالس درس، پذیرش دیدگاه

درست دانشجومعلمان، فهم اندیشه و ایجاد بصیرت در 
کالس  دانشجومعلمان، ایجاد روحیة پرسشگری و پاسخگویی در

های دیگران و نقد و بررسی آن با  درس، تحلیل اندیشه
ورزی و  دانشجومعلمان در جهت ایجاد فهم درست، فلسفه

 چگونگی اندیشیدن در برابر شبهات و نظرات دیگران

پویایی در 
 محیط یادگیری

 

4 

ط
حی
ی م

یای
پو
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 (آمده دست ها و مفاهیم به ایتم) کدباز ردیف
های  مقوله

 محوری
 فراوانی

 (تعداد)
 مضامین

کد 
 منتخب

 4 

ایجاد عالقه به یادگیری و انگیزه معلمی در دانشجومعلمان، تعهد به 
یادگیری خود استادان نسبت به دانشجومعلمان، توان 

وجوگری استاد در ارتباط با یادگیری مسائل جدید رشتة  جست
تخصصی، ایجاد تعهد به یادگیری دانش معلمی و تولید دانش، 

 العمر مندکردن دانشجومعلمان به یادگیری مادام عالقه

 4 شوق یادگیری

ی
گیر

یاد
ق 
شو

 

 2 

ها در کالس  کردن آن دانشجومعلمان و خالق تحریک خالقیت
تبدیل ذهن خالق به نوآوری در جریان دادن تکالیف درسی  درس،

 و عملی، نقش استاد در دانشجومعلمان در تأثیرگذاری یادگیرندگی
مستمر در حین کارورزی و انتشار  العمر، نقش استاد در تولید مادام

فتن مسائل علمی نوآور، ، تأثیرگذاری استاد دریا...مقاالت علمی و 
آفریدن تحرک و خودباوری علمی در دانشجویان حین و بعد از 

 تحصیل

 2 تأثیر مولد بودن

لد
مو
ر 
أثی
ت

 

 

  2 2   2  مجموع

 
 پژوهش یها اسمیرنوف برای مؤلفه -های توصیفی و نتایج آزمون کولموگروف مقادیر شاخص .2 جدول

 هامؤلفه شاخص
عالمت 

 اختصاری
 ةآمار میانگین ±انحراف معیار 

K-S 

سطح 

 معناداری

اقتدار معلمان 

(TPO) 

 INP  20/0 ±   /   02/0  4 /0 قدرت نهادی

 EMP  04/0 ±  4/   2 /0    /0 قدرت عاطفی

 COP  4 /0 ±   /     /0  90/0 قدرت شناختی

 DLE 429/0 ±  2/    4/0  99/0 پویایی در موقعیت یادگیری

 ENL 44 /0 ±   /   09/0   2/0 ذوق در یادگیریو  شوق 

 PL  29/0 ±  4/     /0  22/0 تأثیر مولد

شده مربوط به  در زمینه با شاخص اقتدار معلمان، بیشترین امتیاز کسب،   جدولبا توجه به 

شده مربوط  و کمترین امتیاز کسب 0/ 4 و انحراف معیار   /  مؤلفة قدرت شناختی با میانگین 

همچنین، شاخص پویایی در . است 20/0 و انحراف معیار   /  مؤلفة قدرت نهادی با میانگین به 

، ذوق و شوق در یادگیری دارای 429/0و انحراف معیار   /2 موقعیت یادگیری دارای میانگین 

 29/0 و انحراف معیار   /4 و یادگیری مولد دارای میانگین  0/ 44و انحراف معیار   /  میانگین 
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 های پژوهشؤلفهم همةاسمیرنوف برای  -سطح معناداری آزمون کلموگروفهمچنین، . هستند

 .ددارنهای پژوهش توزیع نرمال ؤلفهم در نتیجه، همة. است 04/0از مقدار  تر بزرگ

های ، الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روشدر مرحلۀ بعد

داری مدل ضرایب تخمین استاندارد و اعداد معنا  در شکل . است. نجیده شدمختلف برازش آن س

 .شده است ساختاری پژوهش ارائه 

 
 مدل ساختاری پژوهش( T-value) ضرایب تخمین استاندارد و اعداد معناداری. 9شکل 

های  درصد معنادار است و شاخص 94همة مسیرها در سطح اطمینان   با توجه به شکل 

ضرایب مسیر و نتایج مربوط به معناداری . مناسب است  مدل ساختاری مطابق جدول برازش 

 .بیان شده است  ها در جدول  آن
 های برازش مدل ساختاریشاخص. 9جدول 

 شاخص برازش نام شاخص مقدار مطلوب نتیجه
 χ2/df شاخص مجذور کای < /00  / 42
 RMSEA ریشة میانگین مربعات خطای برآورد <02/0 022/0
 RMR ها مانده بایشاخص میانگین مجذور  <04/0 4/0 0
 GFI شاخص نیکویی برازش >90/0 0/ 9

 NFI برازندگی شده نرم شاخص >90/0 94/0
 CFI شاخص برازش تطبیقی >90/0 0/ 9
 IFI  شاخص برازندگی فزاینده >90/0 0/ 9
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 نتایج ارزیابی مدل ساختاری. 8جدول 

 ردیف
ضریب  مسیر

 (β)مسیر 

انحراف 
 استاندارد

 عدد معناداری

(t-value) 

نتیجۀ 
 به متغیر از متغیر آزمون

 اقتدار معلمان  

 تأثیر مولد

 تأیید  /0  0/ 02 0/  

 تأیید  /   022/0 2/0  ذوق و شوق در یادگیری  

 تأیید  /4  029/0 4/0  پویایی در موقعیت یادگیری  

 اقتدار معلمان  
 ذوق و شوق در

 یادگیری
 تأیید 2/ 2 0/ 04 9/0 

 اقتدار معلمان 4
پویایی در موقعیت 

 یادگیری
 تأیید  /   049/0 4/0 

 ذوق و شوق در یادگیری 2
پویایی در موقعیت 

 یادگیری
 تأیید  / 2 0/ 02 0/  

در کالس درس تأثیر مولد بر ( نهادی، شناختی و عاطفی) اقتدار معلمان: فرضیۀ اول

 .دارددانشجومعلمان 

است (  /0 ) داری بین متغیر اقتدار معلمان و یادگیری مولد برابر، آمارۀ معنا مطابق با جدول 

دهندۀ این است که ارتباط میان اقتدار معلمان و یادگیری  است و نشان(  /92)تر از مقدار  که بزرگ

 0/  با  ر برابرهمچنین، ضریب مسیر این دو متغی. درصد معنادار است 94 مولد در سطح اطمینان

بدین معنا که . دهداست و میزان اثرگذاری مثبت متغیر اقتدار معلمان بر یادگیری مولد را نشان می

واحدی در یادگیری مولد  0/  دیگر یک واحد تغییر در اقتدار معلمان، موجب افزایش  عبارتی  به

بنابراین،  طة مستقیم دارد؛این بدان معناست که اقتدار معلمان با یادگیری مولد راب. خواهد شد

 .شودفرضیه پژوهش تأیید می

و ذوق یادگیری تأثیر  کردن شوق  اقتدار معلمان در کالس درس از طریق فراهم: فرضیۀ دوم

 .مولد بر دانشجومعلمان دارد

یادگیری از خروجی معادالت  و ذوق شوق  کردن گری متغیر فراهمبرای بررسی نقش میانجی

اثر مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل بین اقتدار معلمان و  4در جدول . شده است  هساختاری بهره گرفت

 .شده است  محاسبه یادگیری مولد
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 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل بین اقتدار معلمان و تأثیر مولد. 5جدول 

 آزمون سوبل شدت اثر غیر مستقیم
 اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل

 مسیر

VAF Z-value از متغیر به متغیر 

 اقتدار معلمان تأثیر مولد 0/   4/0   4/0    / 42 24/0 

 0/  یر مولد برابر با تأثمشخص است، اثر مستقیم اقتدار معلمان و  4که از جدول  طور همان

و شوق یر مولد با تأثیر متغیر میانجی ذوق تأثیر مستقیم متغیر اقتدار معلمان و غهمچنین، اثر . است

 .است 4/0  یادگیری برابر با 

گری متغیر ذوق و شوق یادگیری در رابطة اقتدار معلمان و تأثیر برای بررسی نقش میانجی

شده است که برای معناداری تأثیر یک   استفاده  از یک آزمون پرکاربرد به نام آزمون سوبل مولد

در  Z-valueدر آزمون سوبل مقدار . رود متغیر میانجی در رابطة میان دو متغیر دیگر به کار می

تأثیر متغیر میانجی در نتیجه، . درصد معنادار است 94در سطح اطمینان   /92صورت بیشترشدن از 

بنابراین، فرضیة  علمان بر تأثیر مولد معنادار است؛ذوق و شوق یادگیری در اثرگذاری اقتدار م

عالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر غی رمستقیم از طریق متغیر . شودپژوهش تأیید می

 ای به نام  میانجی از آماره
VAF کند و هرچه  را اختیار می  و  0شود که مقداری بین  استفاده می

در واقع، این . تربودن تأثیر متغیر میانجی است دهندۀ قوی انتر باشد، نش نزدیک  این مقدار به 

درصد اثر کل  2 /4این بدان معنا است که . سنجد مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را می

اقتدار معلمان بر تأثیر مولد از طریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی ذوق و شوق یادگیری تبیین 

به اینکه در مدل باوجود متغیر میانجی ذوق و شوق یادگیری، مسیر همچنین، با توجه . شود می

شود که ذوق و شوق یادگیری در رابطه مستقیم اقتدار معلمان بر تأثیر مولد معنادار است، نتیجه می

 .گری جزئی دارد اقتدار معلمان بر تأثیر مولد نقش میانجی

کردن پویایی در موقعیت یادگیری  اقتدار معلمان در کالس درس از طریق فراهم: فرضیۀ سوم

 .تأثیر مولد بر دانشجومعلمان دارد
                                                           
1. Sobel test 

2. Variance Accounted For 
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 اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل بین اقتدار معلمان و تأثیر مولد. 6جدول 

 آزمون سوبل شدت اثر غیر مستقیم
 اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل

 مسیر

VAF Z-value از متغیر به متغیر 

 اقتدار معلمان تأثیر مولد 0/   2/0 0 22/0   /29  4/0  

 0/  یر مولد برابر با تأثمشخص است، اثر مستقیم اقتدار معلمان و  2که از جدول  طور همان

یر مولد با تأثیر متغیر میانجی پویایی در تأثیرمستقیم متغیر اقتدار معلمان و غهمچنین، اثر . است

حاصل از  z-valueشود مقدار  ر که مشاهده میطو همان. است 2/0 0موقعیت یادگیری برابر با 

است که تأثیر متغیر میانجی پویایی در موقعیت یادگیری در اثرگذاری   /29 آزمون سوبل برابر 

درصد اثر کل    /4نیز  VAFبا توجه به مقدار آمارۀ . کنداقتدار معلمان بر تأثیر مولد را تأیید می

اقتدار معلمان بر تأثیر مولد از طریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی پویایی در موقعیت یادگیری 

شود که با توجه به اینکه در مدل باوجود متغیر میانجی پویایی در موقعیت یادگیری، مسیر  تبیین می

پویایی در موقعیت یادگیری در  شودمستقیم اقتدار معلمان بر تأثیر مولد معنادار است، نتیجه می

 .گری جزئی دارد رابطة اقتدار معلمان بر تأثیر مولد نقش میانجی

 گیریبحث و نتیجه

ای ادراکی از طریق اساتید سرآمد دانشگاه  عنوان پدیده اقتدار معلمان در کالس درس دانشگاهی به

پژوهش، در نهایت از نظر شده در مرحلة کیفی  سازی فرهنگیان واکاوی شد و همین ادراک مفهوم

دانشجومعلمان آزمون شد، که در قالب یک مدل مفهومی که چارچوب کلی آن از مدل ابعاد قدرت 

نتایج کلی . های واقعی تأیید شد شده بود، با داده اقتباس(  9  ) معلم یمنی دوزی سرخابی

 موقعیت پویایی طریق درس عالوه بر تأثیر مستقیم، از کالس معلمان در اقتدارپژوهش نشان داد 

 دانشجو بر مولدی تأثیر طور غیرمستقیم یادگیری در دانشجومعلمان به وذوق شوق و یادگیری

 .داشته است معلمان

های پژوهش، نتایج پژوهش حاضر را با  تأیید فرضیه در این بخش از مقاله برای تأیید یا عدم



56                                                        0011 بهار، 0، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

در تبیین نتایج کیفی پژوهش؛ یکی از . دهیم های پیشین مورد بحث و تبیین قرار می نتایج پژوهش

 :در تحلیل ابعاد اقتدار استادان در کالس درس چنین اظهارنظر کرده است( 4م )شوندگان  مصاحبه

هر آنچه . در مفهوم قدرت معلمی در کالس درس امروز دیگر باید تجدیدنظر کرد

فهوم اقتدار کند باید م معلم کمک می استاد را در نفوذپذیری بر قلب و فکر دانشجو

تواند داشته باشد تنها قدرت علمی یا  او لحاظ کرد و این مفهوم خیلی معنا می

باید اذعان . تواند باشد شناختی نیست یا تسلط بر عواطف در کالس درس نمی

معلم باید منشأ »: توان با این جمله توصیف کرد نمود که اقتدار معلمی را می

 .«واقع شود ها باشد تا بتواند مؤثر تمامی خوبی

 :گوید در تبیین مفهوم اقتدار معلمی چنین می(   م )کنندۀ دیگری  همچنین، مشارکت

اقتدار معلم در کالس درس عالوه بر معرفت دادن به دانشجومعلمی که در  ...» 

آموز و کودک را خواهد پروراند، ورود آن به نگاه عاطفی و  آیندۀ هزاران دانش

گوید  چراکه پستالوزی فیلسوف تربیتی چنین می. استه سازی برای مهربانی زمینه

این دانشجومعلمان باید مهربانی و قدرت  .«ذات تربیت در محبت کردن است» که

عواطف را برای نفوذ در دانش آموزان را از ما بیاموزند، درست است که ما قدرت 

 «.آموزیم ها می کالس داری و مدیریت کالس را به آن

تواند  سنتز ابعاد قدرت معلمان می(  9  ) ز یمنی دوزی سرخابیازآنجاکه، به نقل ا

در چنین نظرگاهی، تأثیر مولد است . های کنشگران کالس  درس را موزون و هماهنگ سازد فعالیت

 .کار تربیت را به سرانجام می رساند

( یقدرت نهادی، شناختی و عاطف)بر همین مبنا، فرضیة اول پژوهش نشان داد اقتدار معلمان 

 رافانل و های پژوهش پیرری این یافته با یافته. در کالس درس تأثیر مولد بر دانشجومعلمان دارد

 ،(  0 ) ، میچاود(2 0 ) آزگان ،(2 0 ) همکاران و هاپمن ،(9 0 ) همکاران و آروتو ،(0 0 )

ماالنا و ، (  0 ) ، کمپ(  0 ) ، هارجونن(  0 )کوتربا و همکاران  ،(  0 ) دیگران و جراچا

در تبیین اقتدار معلم در کالس . همسو است(  94 ) توماس و جامیسون و ،(  0 ) همکاران

اند از  درس بر تأثیر مولد در دانشجومعلمان، باید گفت منابع قدرت در موقعیت کالسی عبارت
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ر اما سنتز قدرت معلمان د(.  9  یمنی دوزی سرخابی، ) شناخت، نهاد دانشگاه و ارتباط عاطفی

 .های کنشگران کالس درس را موزون و هماهنگ کندتواند فعالیتکالس درس می

 زمینة (مطابق با نظریة کورت لوین)آن  به مربوط های زمینه و محیط شرایط به توجه همچنین،

 و درس کالس در یادگیری و ذوق شوق  زیرا، .کند می بیشتر فراهم را دانشجویان برای مولد تأثیر

 .به عنوان متغیر میانجی اثرگذار است دانشجویان برای یادگیری پویای محیط کردن فراهم نیز

وذوق  کردن شوق فرضیة دوم پژوهش نشان داد اقتدار معلمان در کالس درس از طریق فراهم

 و های پژوهشی آلدروپ این نتیجه با نتایج یافته. یادگیری تأثیر مولد بر دانشجومعلمان دارد

 ، برونی(  0 )سانچز و همکاران  ،(  0 ) ، میچاود(  0 )جود  و ، رایز(2 0 ) همکاران

های پژوهشی که اقتدار معلمان در کالس  بنابراین، یافته. همسو است(   0 )، و هارجونن (  0 )

و ذوق یادگیری در ایجاد تأثیر مولد در دانشجومعلمان تأثیر   سازی شوق درس از طریق فراهم

و  شوق  کنار در تا دارد اصلی قدرت سه به نیاز( معلم) مؤثر رهبر د گفت یکبیشتری دارد؛ بای

(. 002  فریزر، و ولف) باشد داشته مولد تأثیر افتد می اتفاق درس کالس در که یادگیری ذوق

مندی از اقتدار معلمان بر اساس نظر  و ذوق یادگیری در کالس درس دانشگاهی با بهره  شوق

العمر و  وجوگری، یادگیری مادام یة ایجاد عالقه به یادگیری، حس جستکنندگان در سا مشارکت

وذوق، اقتدار معلم  اگرچه برای ایجاد این شوق. تعهد به یادگیری و تولید دانش اتفاق خواهد افتاد

 یک بین باید اقتدار اذعان کرد (  0 ) بر مبنای این نتیجه، میچاود. نقش بسزایی خواهد داشت

 به اقتدار به که قبلی پردازان نظریه برخالف ایشان. شود گذاشته اشتراک به او آموزان دانش و معلم

 با فرهنگ مطابق دموکراتیک آموزش جهت در مشترک اقتدار اند، کرده نگاه آموزشی اقتدار معنای

ذوق و تواند آموزش و یادگیری را با شوق دارد این توافق می دهد و اذعان می می پیشنهاد کالس را

 .یادگیرندگان همراه کند

وقتی یک استاد در (  م )کنندگان  ها، به گفتة یکی از مشارکت در جهت تبیین بیشتر این یافته

ایشان . کالس درس خودش شوق یاددادن را داشته باشد، دانشجومعلمانش به وجد خواهند آمد

 :همچنین، اظهار کرده است

 یادگیری با ارتباط دانشجومعلمان در در معلمی شوق و یادگیری به عالقه ایجاد ...»



55                                                        0011 بهار، 0، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

و  تواند دوچندان شود واسطة قدرت عاطفی و شناختی استاد می به مسائل آموزشی

تواند در یادگیرندگان داشته  و ذوق در یادگیری استاد باالترین تأثیر را می شوق 

 .«باشد

ن چنین بیان کرده و ذوق یادگیری دانشجومعلما در تبیین شوق ( 2م )کنندۀ دیگری  مشارکت

 :است

ها را سعی  کنم آن هاست با دانشجومعلمان کار می عنوان یک استاد که سال بنده به»

ها نیز با شوق معلمی  کنم با موقعیت یادگیری در کالس درس آشنا سازم تا آن می

 .«به یادگیری بیشتر بپردازند

طریق فراهم کردن پویایی  فرضیة سوم پژوهش نیز نشان داد اقتدار معلمان در کالس درس از

 های پژوهش پیرری این نتیجه با نتایج یافته. در موقعیت یادگیری تأثیر مولد بر دانشجومعلمان دارد

، جراچا (2 0 ) ، آزگان(2 0 ) همکاران و آلدروپ ،(9 0 ) همکاران و آروتو ،(0 0 ) رافانل و

در تبیین این . همسو است(   0 ) ، و کوتربا و همکاران(  0 ) ، برونی(  0 )و همکاران 

های پژوهشی باید اذعان کرد پویایی در محیط یادگیری با ایجاد روحیة نقادی و نقدپذیری  یافته

دانشجویان، ایجاد بصیرت علمی و فهم اندیشه، ایجاد روحیة پرسشگری و پاسخگویی و تحلیل 

دانشجومعلمان با قرارگرفتن در  رو، از این  .یابد گذاری معنا می های دیگران و توانایی ارزش اندیشه

اما این پویایی مستلزم اقتدار معلم  باشند؛ نوآور و خالِّق توانند محیط یادگیری پویای دانشگاهی می

در همین . است تا در بارورکردن محیط پویایی یادگیری تأثیر مولدی بر دانشجومعلمان داشته باشد

معلم اثربخش را در کالس درس تبیین کرده و چنین قدرت ( 4م )کنندگان  زمینه، یکی از مشارکت

 :دارد اظهار می

ای به  کردند و عالقه برخی از همکاران من همیشه از تدریس در مدرسه ناله می ...»

کردیم  جمله خودم همیشه به این فکر میاین کار نداشتند، اما خیلی از معلمان و من

هر جلسه نسبت به جلسات قبلی  که باید محیط یادگیری را برای یادگیرندگان در

االن نیز این کار . سازیم  پویاتر کنیم و موقعیت جدیدی را برای یادگیرندگان فراهم

 .«شود معلمانم می باعث روحیة پرسشگری در دانشجو
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معلم  در تبیین هر چه بیشتر محیط پویای یادگیری در تربیت(  م )کنندۀ دیگری  مشارکت

 :گوید می

محیط پویا در کالس درس توسط استاد شاید خیلی از اثربخشی  کردن فراهم... »

بنابراین این استاد است که باید با روابط و کنش متقابلی  الزم برخوردار نباشد؛

 .«سازدکه با دانشجومعلمان خواهد داشت موقعیت پویایی یادگیری را فراهم می

نیز در جهت (   0 )منظور تبیین بیشتر این نتیجه، باید گفت که جراچا و همکاران وی  به

های آموزشی، اقتدار  آموز در نظام دانش و معلم رابطة پویایی و پیچیدگی به اعتنایی بی به تمایل

است و اقتدار  متفاوت دانسته ها آن شدۀ درک خودمختار حمایت به بسته را( معلمان مشروعیت)

 خود نظریه اقتدار، ای رابطه آموز، در تبیین الگوی معلمان را با لحاظ پویایی روابط معلم و دانش

 .کند شناختی توصیف می روان واکنش نظریة و کننده تعیین

منظور توسعة اقتدار معلم در  در نهایت، از آنجا که پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل علِّی به

گرفته است، به   کردن آثار مولد در دانشجومعلمان انجام کالس درس دانشگاهی برای فراهم

شود شرایط و  گذاری دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می سازان و متصدیان اجرایی در سیاستتصمیم

اعضای ) واسطة جذب استادان اثربخش وذوق یادگیری و محیط پویای یادگیری را به موقعیت شوق

جومعلمان فراهم کند تا بتوان در آینده شاهد خودکارآمدی برای دانش( علمی با تجربة معلمی هیئت 

خالِّق و رفتار نوآورانه دانشجومعلمان در مدارس شویم؛ زیرا دانشجومعلمان امروز معلمان موفق 

علمی کارآمد، از   عالوه بر جذب، نگهداری و توانمندسازی اعضای هیئت. فردا خواهند بود

و پرورش برای تأثیرگذاری بیشتر به دانشجومعلمان استفاده  استادان سرآمد سایر دانشگاه و آموزش 

کردن کارگاهی برای  های عملیاتی برای فراهم ها، دانشگاه فرهنگیان باید برنامه با این پیشنهاد. شود

 .ها خالی از لطف نخواهد بوداساتید به منظور توسعة اقتدار کالس  درس آن

 

 

 



55                                                        0011 بهار، 0، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 

 منابع

: چاپ اول، تهران. نقش رهبری معلم در ساختار آموزش(. 29  ) شهناز، بهمن، و مافینی، هلن

 .اللملی کاج انتشارات بین

 رابطة بررسی(. 90  )خادمی، محسن  و محمدی، مهدی، زاده، جعفر،هاجر، ترک شهرکی، معینی

. شیراز دانشگاه ستادی واحدهای قدرت مدیران در منابع و سازمانی ساختار نوع بین

 .24 - 9 ، (22)   ،تحول و دبهبو مدیریت مطالعات

به سوی استاد آموزش : درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی(.  9  )مهرمحمدی، محمود 
 .دانشگاه تربیت مدرس مرکز نشر علمی آثار: ، چاپ اول، تهرانپژوه

 .انتشارات سمت: تهران. کیفیت در آموزش عالی(.  9  )یمنی دوزی سرخابی، محمد 

Aldrup, K., Klusmann, U., Lüdtke, O., Göllner, R., & Trautwein, U. (2018). Student 

misbehavior and teacher well-being: Testing the mediating role of the teacher-

student relationship. Learning and Instruction. 58, 126–136. 

Aruta, J. J. B. R., Barretto, I. D. E., Shin, Y., & Jang, A. (2019). The Experience of 

Power in Teacher–Student Relationships in Collectivistic Context. Psychological 

Studies, 64(3), 316-331. 

Banner, J. M., & Cannon, H. C. (2008). The elements of teaching. Yale University Press. 

New Haven, Connecticut, United States.  

Bruney, G. (2012). The teacher-student relationship: The importance of developing trust 

and fostering emotional intelligence in the classroom. Master Thesis, Teaching, 

Department of Curriculum, Teaching and Learning Ontario Institute for Studies 

in Education of the University of Toronto. 

Camp, M. D. (2011). The power of teacher-student relationships in determining student 

success. University of Missouri-Kansas City, Missouri Columbia University. 

DuĠăª, N. (2015). From theory to practice: the barriers to efficient communication in 

teacher-student relationship. Social and Behavioral Sciences, 187, 625 – 630. 

Glasser, W. (1990). The quality school: Managing students without coercion. Harper and 

Row Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.  

Graça, J., Calheiros, M. M., & Barata, M. C. (2013). Authority in the classroom: 

Adolescent autonomy, autonomy support, and teachers’ legitimacy. Psychology 

Of Education, 28(3), 1065-1076. 

Harjunen, E. (2011). Students' consent to a teacher's pedagogical authority. Scandinavian 

Journal of Educational Research, 55(4), 403-424. 

Hopman, J. A., Tick, N. T., van der Ende, J., Wubbels, T., Verhulst, F. C., Maras, A., ... 

& van Lier, P. A. (2018). Special education teachers' relationships with students 

and self-efficacy moderate associations between classroom-level disruptive 



   55    (دانشگاه فرهنگیان: مورد مطالعه)کالس درس دانشگاهی؛ با رویکرد آمیخته  در ابعاد اقتدار معلمی کاوشی بر فهم

   

 

behaviors and emotional exhaustion. Teaching and Teacher Education, 75, 21-

30. 

Jamieson, D. W., & Thomas, K. W. (1974). Power & conflict in the student – teacher 

relationship. Applied Behavioral Science, 10(3), 321-336. 

Koutrouba, K., Baxevanou, E., & Koutroumpas, A. (2012). High school students' 

perceptions of and attitudes towards teacher power in the classroom. 

International Education Studies, 5(5), 185-198. 

Maulana, R., Opdenakker, M. C., den Brok, P., & Bosker, R. (2011). Teacher–student 

interpersonal relationships in Indonesia: profiles and importance to student 

motivation. Asia Pacific Journal of Education, 31(01), 33-49. 

Michaud, O. (2014). A qualitative study on educational authority, shared authority and 

the practice of philosophy in a kindergarten classroom: A study of the multiple 

dimensions and complexities of a democratic classroom. Theses, Dissertations 

and Culminating Projects. 55. https://digitalcommons.montclair.edu/etd 

Nugent, T. T. (2009). The impact of teacher-student interaction on student motivation 

and achievement. Doctoral dissertation, Education, University of Central Florida. 

Özgan, H. (2016). The usage of domination strategies in conflicts between the teachers 

and students: A case study. Educational Research and Reviews, 11(4), 146-152. 

Pirrie, A., & Rafanell, I. (2020). Re-conceptualising authority relations in education: A 

micro-situational approach. Critical Studies in Education, 61(1), 101-114. 

Reis, H. T., & Judd, C. M. (2014). Handbook of research methods in social and 

personality psychology. Cambridge: Cambridge University Press.  

Sánchez, C. A. González, B. S., & Martínez, C. J. (2013). The impact of teacher-student 

relationships on EFL learning. Colombian Journal for Teachers of English, 116-

129. 

Stronge, J. (2002). Qualities of effective teachers. Alexandria, VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development. 

Wolf, S. J., & Fraser, B. J. (2008). Learning environment, attitudes and achievement 

among middle-school science students using inquiry-based laboratory activities. 

Research Science Education. 38(3), 321-41. 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

