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 تحلیل کاربرد و تأثیر منابع قدرت

  در موقعیتهاي یادگیري آموزش عالی مهندسی 

  

   1رضا مهدي

  

براي دستیابی به کیفیت در . موقعیت یادگیري یکی از مؤلفه هاي اصلی کیفیت آموزش و آموزش مهندسی است :چکیده

گاهی، برنامه درسی، کارکنان، منابع مالی و عالی عوامل متعددي نظیر استاد، دانشجو، زمینه ملی، مدیریت دانشآموزش

هاي عینی موقعیت یکی از جلوه. فیزیکی، روشها و فناوریهاي آموزشی، تولید و جریان اطالعات و دانش دخالت دارند

یادگیري در نظام آموزش واقعی، کالس درس است که در آن، حداقل چهار مؤلفه کلیدي استاد، دانشجو، برنامه درسی و 

استاد و دانشجو، مهمترین ارکان سیستم .  فناوریهاي آموزشی براي تحقق یادگیري، بطور همزمان حضور دارندروشها و

 یادگیري نظام آموزشی است که باید تالشها و مداخالت در راستاي کارایی و اثربخشی یاددهی و یادگیري این ـ یاددهی

یط، فرصت و موقعیت براي فعالیت و اثربخشی استاد و در فرایند آموزش هر چقدر زمینه، شرا. دو رکن اساسی باشد

 یادگیري افزایش  ـدانشجو بیشتر شود آنگاه می توان انتظار داشت که کیفیت، کارایی و اثربخشی کل سیستم یاددهی

له گروهی توفان فکري معکوس و پیمایش ئدر این مقاله، با روش شناسی ترکیبی مطالعه اسنادي، روش حل مس. یابد

، نحوه اعمال و اثرات منابع قدرت از سوي استادان آموزش مهندسی در سه دانشگاه صنعتی شهر تهران، بررسی و محدود

بر اساس این  پژوهش، استادان جامعه مورد مطالعه از منابع قدرت نهادي، شناختی و عاطفی بصورت . تحلیل شده است

اعمال همزمان، متعادل و بهینه منابع قدرت از . اده نمی کنندهمزمان و با ترکیب بهینه براي رهبري فرایند یادگیري استف

سوي استادان، عامل کلیدي در ایجاد شوق و انگیزه یادگیري، بروز خالقیت و نوآوري، تولید فرهنگی، ایفاي نقش رهبري 

  .یادگیري و انتقال مولد دانش می تواند باشد

 
  

قدرت، رهبري یادگیري، موقعیت آموزش عالی، آموزش مهندسی، منابع  :کلیدي هاي اژهو

  .یادگیري
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 دمهقم .1

آموزش به فرایند انتقال دانش، نگرشها و مهارتها از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر براي ایجاد 

آموزش طیف وسیعی از . ]1[شودتغییرات در ساختارهاي شناختی، نگرشی و مهارتی آنها گفته می

تواند از یک دوره آموزش کوتاه مدت تا یک دوره  آموزشی میورهدطول یک . گیردفعالیتها را در بر می

 نفوذ و تأثیر تحت را اشخاص که است اجتماعی فعالیتی آموزش .]2[برگیرد در را ايحرفه بهسازي

 .]3[برسند تکامل و رشد نهایی حد به و کنند کسب اجتماعی شایستگی تا دهدمی قرار برگزیده محیط

گیرد تا  ماندگار صورت میمنظور ایجاد تغییرات نسبتاًکه بهاست بر یادگیري اي مبتنی آموزش تجربه

تواند از طریق یادگیري موجب آموزش می. فرد بتواند توانایی خود را براي انجام دادن کار بهبود بخشد

  . ]4[تغییر مهارتها، دانش، نگرشها و رفتار اجتماعی شود

هایی است که پیشتر وجود نداشته حلاخت و اجراي راهدر این مقاله منظور از مهندسی طراحی، س

حل بدیهی است تعریف راه. صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جهت خدمت به جامعه استهو ب

مستلزم درك نیازهاي مصرف کننده یا جامعه، شناسایی فناوریهاي نوین و خلق نیازها و راهبردهایی 

عالی و نظامهاي آموزش هاي اصلی کیفیت از مؤلفهوقعیت یادگیري یکیم. ]5[استله ئبراي حل مس

براي دستیابی به . طور خاص استههاي قبل از تحصیالت تکمیلی بطور عام و دورههدانشگاهی ب

، دانشجویان، زمینه ) مدرس ـت علمیئعضو هی (انعالی عوامل متعددي نظیر استادکیفیت آموزش

، کارکنان، منابع مالی و فیزیکی، روشها و فناوریهاي )محتوا(ملی، مدیریت دانشگاهی، برنامه درسی 

با نگرش سیستمی، این . ]6[آموزشی، تولید و جریان اطالعات و دانش و نظایر آنها دخالت دارند

 ،هاسازي یک عامل، بدون توجه به سایر مؤلفهد و کوشش براي بهینههستنعوامل با یکدیگر مرتبط 

هاي عینی موقعیت یکی از جلوه.  نظام آموزشی نخواهد داشتبخشی براي کل نتیجه رضایتالزاماً

کالس درس است که در آن حداقل چهار مؤلفه کلیدي ) غیرمجازي(یادگیري در نظام آموزشی واقعی 

استاد، دانشجویان، برنامه درسی  که شامل ]7[طور همزمان حضور دارندهبراي تحقق کیفیت آموزش ب

 .  استآموزشیو روشها و فناوریهاي ) محتوا(

له ئشناسی ترکیبی نگرش سیستمی، مطالعه اسنادي، تحلیلی، روش حل مسدر این مقاله با روش

گروهی توفان فکري معکوس
١ 

عالی  نحوه اعمال انواع منابع قدرت از سوي استادان آموزش،و پیمایش

  .  شهر تهران بررسی و تحلیل شده است مستقر درمهندسی در سه دانشگاه صنعتی

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Inverse Brainstorming (IB) 
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  مبانی پژوهش .2

اهداف معین با یکدیگر ارتباط پویابراي تحقق اي مرکب از عناصري است که سیستم مجموعه
١

.  دارند

 مدرس، دانشجو، محتوا، فضا، امکانات، ارتباطات، شامل یادگیري  ـاین تعریف نظام یاددهیتوجه به با 

  یادگیري ـنظام یاددهی. )1ل شک (ریزي، ارزیابی، پشتیبانی و خدمات استمقررات، مدیریت، برنامه

 2 همچنین، بر اساس شکل. ]8[یک سیستم باز است که با محیط پیرامون خود ارتباط و تعامل دارد

 یادگیري شامل دانشجو، منابع مالی، امکانات، اطالعات، فناوریها، اهداف،  ـورودیهاي نظام یاددهی

دانش، اطالعات، فناوریها، نظریه، خدمات آموخته، و خروجیهاي این نظام شامل دانش... ارزشها و 

اساس اهداف آشکار و ناآشکار به   یادگیري ورودیهاي مختلف بر ـدر فرایند یاددهی. است... علمی و 

 یادگیري در ابعاد ورودیها، خروجیها و  ـنظام و فرایند یاددهی. شوندخروجیهاي گوناگون تبدیل می

ثیر محیط علمی، فناوري، اجتماعی، سیاسی، أ و تحت تاهداف خود با محیط پیرامونی در ارتباط

  .]7[ فرهنگی است واقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Dynamic  

 نظام 

  ـ یاددهی

  یادگیري  

  نظام اقتصادي
 نظام فرهنگی 

 نظام اجتماعی  سایر نظامها

 نظام علمی 

 نظام فناوري

 ]8[ي از محیط  یادگیر ـتأثیر نظام یاددهی: 1 شکل
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 تعریـف  بـاز  با یادگیري – یاددهی مجموعه و فرایند از سیستمی تلقی با ،هاسیستم نظریه به توجه با

ساختار و کارکرد
1
مداخله و 

2
اثربخـشی  و کـارایی  کیفیـت،  تـوان مـی  آن در هدفمنـد  

3
 - یـاددهی  نظـام  

 یادگیري و تأثیرگـذار در  - ترین ارکان سیستم یاددهی و دانشجویان مهماناستاد.  داد ارتقا را یادگیري

کـارایی و اثربخـشی یـاددهی و        جهـت   بایـد تالشـها و امکانـات در         روند و    شمار می  بهکیفیت آموزش   

راینـد و نظـام آمـوزش هـر     در ف. ]9[کار گرفته شـود بهیادگیري این دو رکن اساسی در نظام آموزشی         

ـ        عنـوان ارکـان   هچقدر زمینه، شرایط، فرصت و موقعیت براي فعالیت و اثربخـشی مـدرس و دانـشجو ب

توان انتظار داشت کـه کیفیـت، کـارایی و اثربخـشی کـل          گاه می  آن ،اساسی نظام آموزشی بیشتر شود    

  .]11 و 10[ یادگیري افزایش یابد- سیستم یاددهی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عنوان موقعیت یادگیري ي کالس درس بهویژگیها

 در کیفیت یادگیري و دستیابی ايعمده یادگیري است که سهم خاص یک موقعیت کالس درس

عنوان یک موقعیت کالس به ]6[به تعبیر یمنی. به اهداف علمی و کاربردي آموزشهاي دانشگاهی دارد

  :  مهم زیر استعالی با ویژگیهايپیچیده و مؤلفه اساسی در نظامهاي آموزش

  

  جریان اطالعات . الف

کالس یک موقعیت پدیداري است . کالس درس موقعیتی است که همواره در آن اطالعات جریان دارد

شود و به تبع آن،  دانشجویان، پرسشها و فرصتهاي جدیدي پیدا می ـو با توسعه روابط استاد

____________________________________________________________________ 
 

1. Structure & Function    
2. Intervention  
3. Efficiency & Effectiveness    

  یادگیري ـفرایند یاددهی

  دانش آموخته -

   رفتار و عمل  -

    و دانش اطالعات-

  دانشجو-

   اطالعات و دانش -

 ارزشها، اهداف و استانداردها

  یادگیري ـ سیستم یاددهی: 2شکل

  بازخورد 

 محیط علمی

 محیط اجتماعی 
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 ایجاد سؤاالت و فرصتهاي منظوربه موقعیت هنر استاد مدیریت این. افتدیادگیریهاي نوینی اتفاق می

  . یادگیري جدید و نوظهور است

  

   دانشجویان  ـتعامل استاد  . ب

در این تعامل امکان . و دانشجویان در موقعیت تعامل مستمر قرار دارند) مدرس(در کالس درس استاد 

ممکن است کالس به از این رو، . گیري و بروز و ظهور هر نوع رفتار، کنش و واکنشی وجود داردشکل

البته، . موقعیت تعارضی تبدیل شود و استاد و دانشجویان نتوانند در تعامل مکمل و مثبت باشند

تواند ایجاد شود و استاد و دانشجویان به نحو مناسب و مفید با یکدیگر در عکس این حالت نیز می

  . آل تبدیل کنندد و کالس را به یک موقعیت یادگیري ایدهاشنتعامل ب

 
  توزیع نابرابر دانش . پ

القاعده، علی. طور نابرابر توزیع شده استهعنوان یکی از منابع قدرت استاد بدر کالس درس دانش به

در صورتی که استاد بر موضوع درسی و . ]تواند منتفع شودمی[شود استاد از این نابرابري منتفع می

  بیش از دانش استاد باشد، این وضعیتمحتواي تدریس تسلط نداشته باشد و دانش دانشجویان 

بنابراین، در چنین وضعیتی استاد . د و آنها از این نابرابري منتفع شونداشتواند به نفع دانشجویان بمی

  نیاز دارد؛ منابع قدرت دیگر براي اداره کالس درس و مدیریت موقعیت یادگیري دانشجویان به

 مجبور خواهد بود از سایر ،وان منبع قدرت استفاده کندعنبه عبارتی، اگر استاد نتواند از دانش به

  . برداري کندمنابع قدرت بهره

  

  الس به مثابه سیستم باز ک. ت

 دو بعد ساختاري و کارکردي مطالعه و تجزیه و تحلیل ازتواند  می]12[ مثابه سیستم بازکالس به

، )مرز(ؤلفه اصلی محدوده بر اساس دیدگاه دوران، بعد ساختاري هر سیستم شامل چهار م. دشو

محدوده و مرز سیستم کالس مبین فضایی است که در آن . عناصر، شبکه ارتباطات و مخازن است

بنابراین، . ]6[باشد) مجازي(یا ذهنی ) واقعی(تواند فیزیکی این فضا می. افتدفرایند یادگیري اتفاق می

همچنین، . ه کالس درس را توسعه دادتوان محدودیمبسته به رفتار و طرز تلقی استاد و دانشجو 

، روشها و فنون آموزشی و )محتوا(عناصر اصلی سیستم کالس شامل استاد، دانشجو، برنامه درسی 

شود که در فرایند  نسبت به عناصر دیگر، اصلی قلمداد می،در کالس درس عنصري. ]7[نظایر آنهاست

س درس نظیر استاد، دانشجو، محتوا، روشها هر یک از عناصر کال.  داشته باشدتأثیر بیشتري یادگیري

شبکه ارتباطی در . توانند عنصر اصلی در سیستم کالس باشندمی بالقوه... و فناوریهاي آموزشی و 

کالس درس جریان انتقال اطالعات، مفاهیم، معانی و پیامها از استاد به دانشجویان، از دانشجویان به 
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ن میا و کیف انتقال اطالعات و مفاهیم ز این رو، نحوه و کما. استاد و درون گروه دانشجویان است

تواند یک کالس زمانی می. تواند در سطح یادگیري دانشجویان مؤثر باشدعناصر کالس درس می

. ]13[داراي ویژگی موقعیت یادگیري اثربخش باشد که موانع ارتباطی کمتري داشته و تعاملی باشد

، پایگاههاي اطالعاتی ) و دانشجویاناناستاد(دي کنشگران مخازن سیستم کالس شامل حافظه فر

 از این رو، سطح حافظه افراد، روشها و. استقابل دسترس در داخل کالس و از بیرون کالس 

تواند نقش مهمی در یادگیري دانشجویان ایفا فناوریهاي آموزشی و فناوریهاي اطالعات و ارتباطات می

  . کند

 بعد کارکردي سیستم کالس شامل چهار مؤلفه اصلی جریانها ]12[همچنین، از منظر دوران

 و کیف جریانهاي کم. ، فرصتهاي زمانی و بازخورد است گیري، مراکز تصمیم)مواد، اطالعات و انرژي(

مواد، اطالعات و انرژي بین استاد، دانشجو و سایر عوامل اصلی سیستم کالس در کیفیت یادگیري 

ات و فضاي آموزشی مناسب، اطالعات مفید و مورد نیاز، احساسات، امکان. دانشجویان مؤثر است

تواند به ایجاد موقعیت یادگیري مناسب و مؤثر هاي کنشگران سیستم کالس میهیجانات و انگیزه

اطالعات را به کنشهاي )  و دانشجویاناناستاد(همچنین، مراکز تصمیم در سیستم کالس . کمک کند

را از وضعیت )  و دانشجویاناناستاد(گیران کالس ند بازخورد، تصمیمکند و فرایمختلف تبدیل می

به عالوه، در راستاي . سازدمحصوالت و خروجیهاي سیستم و سطح یادگیري دانشجویان آگاه می

افزایش اثربخشی و کارایی کالس، فرصتهاي زمانی، امکان انطباق و سازگاري سیستم کالس در زمان 

  . ]6[کندمطلوب را فراهم می

 
  مثابه میدانکالس به. ث

مثابه میدان کالس به 
1

 برداشت ترکیبی از دیدگاههاي بوردیو
2
و لوین 

3
 است که تجربه زیسته نیز مؤیـد  

عنوان کنشگران اصلی موقعیـت     مثابه میدان، استاد و دانشجو به     در مفهوم کالس به   . این برداشت است  

   در تنازع میـان کنـشگران در میـدان تجلـی پیـدا             از نظر بوردیو آنچه   . کنندیادگیري اعمال قدرت می   

 و هـر میـدان داراي منـابع مختلـف           ]14[منازعه قدرت ویژگی اصلی میدان است     . کند قدرت است  می

اي از   نیـز حـوزه    ]از جمله کالس درس   [میدان علم   . قدرت و مکانی براي کشمش بین کنشگران است       

شـوند تـا روابـط    رو میبهتقاوت قدرت با یکدیگر روتنازعات است که در آن عامالن برخوردار از منابع م  

در این برداشت یادگیري دانشجویان زمـانی بـه   . ]15[تغییر دهندآن را یا کنند  قدرت موجود را حفظ     

____________________________________________________________________ 
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 ایجـاد شـود     تعـادل  شود که بین قدرت استاد و مجمـوع قـدرت دانـشجویان           شرایط بهینه نزدیک می   

  ). 3 شکل(

  

  

  

  

  

  

  

یـادگیري واقعـی پیامـد تعامـل بـین دو دسـته از              که  توان گفت    می ]16[لویننظریه  با اقتباس از    

نیروهاي استاد و دانـشجو     ) قدرت(براي افزایش یادگیري دانشجویان نباید فشار       ). 4 شکل(نیروهاست  

  . کاهش پیدا کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) یادگیرنده(عامل درونی : در یک تعریف عملیاتی، در یادگیري همواره دو عنصر اساسی وجود دارد

بر اساس مفهوم یادگیري فعال باید وزنه اصلی فرایند یادگیري به ). از جمله استاد(و عوامل بیرونی 

کنترل و نبض یادگیري را در دست داشته ) دانشجو(سمت یادگیرنده متمایل و خود یادگیرنده 

 تدریس فعال و مشارکت  به عبارتی، یادگیري اثربخش، عمیق، پایدار و توأم با فهم نیازمند؛]17[باشد

 هستند از این منظر، استاد، برنامه درسی و سایر عوامل تسهیل کننده یادگیري. جدي یادگیرنده است

]22[.  

 
  

 یادگیري

(L)  
) فشار(قدرت 

 استاد 

) ارفش(قدرت 

 دانشجویان 

 تعادل قدرت استاد و دانشجویان براي یادگیري : 3شکل

) فشار(نیروها و قدرت 

 دانشجویان

) فشار(نیروها و قدرت 

 استاد 

 میدان کالس و سطح یادگیري: 4 شکل

 تعادل

ــم                  70          80          90                      100                            90               80           70  کــــــ

 سطح یادگیري
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  نابع قدرت در کالس درسم

برخی رهبري 
1
اي و عـده  ]23[ بـا میـل و عالقـه    ،شـده   وظایف محـول دايرا تأثیرگذاري بر افراد در ا      

رهبري را نفوذ  
2

همچنین، رهبري نفوذ بر افراد از طریق برقراري ارتباط با آنها           . اندعریف کرده  بر افراد ت   

و نفـوذ   اعـضا   ترین نکته در رهبري جهت دادن        بنابراین، مهم  .]24[در تحقق اهداف تعریف شده است     

رهبري مستلزم نفوذ و تأثیرگذاري بر افراد است و مدیر در نقـش رهبـر کـسی اسـت کـه                     . ستآنهابر  

له نفوذ و قـدرت  ئمس. باشد و افراد نیز نفوذ و قدرت او را بپذیرندداشته و تأثیرگذار  ذ  وافراد نف بتواند بر   

قدرت توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ، اعمال مستقیم یـا            . به منابعی از قدرت و نفوذ مرتبط است       

شود و نفوذ   ن محقق می  رهبري با نفوذ بر دیگرا    .  دیگران است  ياهغیرمستقیم براي تغییر رفتار یا نظر     

ر علمـاي مـدیریت منـابع قـدرت شـامل پـنج        بیشتبا اتفاق نظر    . ]18[گیردنیز از قدرت سرچشمه می    

  : ]25[به شرح زیر است دسته اصلی 

  ؛توانایی ناشی از قانون و اختیارات قانونی): مقام(قدرت قانونی 

 ؛ تغییر رفتاريبراتوانایی منبعث از اعطاي پاداش مادي یا معنوي : قدرت پاداش 

  ؛ تغییر رفتارمنظوربهتوانایی ناشی از امکان تنبیه افراد ): اجبار(قدرت تنبیه 

 قدرت مرجعیت
3

 ؛توانایی ناشی از مرجع و الگو بودن براي دیگران): شخصیت (

  از مهارت، تخصص و دانش فرد در مقایسه با دیگرانناشیتوانایی ): دانش(قدرت تخصص . 

 
توان سه نوع منبع قدرت براي نابع قدرت و شرایط و موقعیت یادگیري، میبا توجه به انواع م

و ) دانش و تخصص(، قدرت شناختی )سازمانی و قانونی(قدرت نهادي : ]6[کالس درس تعریف کرد

  ).1جدول ) (مرجعیت و الگو(قدرت عاطفی 
 

 منابع قدرت در موقعیت یادگیري کالس درس: 1 جدول

 ویژگیها انواع منابع قدرت

  سازمانیـقدرت نهادي 

. شودعنوان نماینده نظام آموزشی داده میبه استاد به) نظام آموزشی(قدرت نهادي از طریق سازمان دانشگاه 

براي اعمال قدرت نهادي است که همه ... ابزارهایی نظیر نمره، ارزشیابی، حضور و غیاب، پاداش و تنبیه و 

 . اندتجربه کردهاستفاده از آنها را شناسند و اعمال را به خوبی میاستادان و مدرسان این قدرت و ابزارهاي 

 قدرت شناختی
ر بیشت و در استدانش، منبع اصلی این قدرت .  دانش مبناي قدرت شناختی است-  دانشجویان-  روابط استاد

 . شودمواقع به صورت نابرابر به نفع استاد توزیع می

 قدرت عاطفی

 - روابط استاد.  شخصیت استاد و روابط عاطفی وي با دانشجویان مرتبط استقدرت عاطفی به مرجعیت و

دانشجویان استاد . کند و از یک الگوي روابط انسانی مثبت و مؤثر پیروي میاستدانشجو دوستانه و صمیمانه 

 . پذیرندرا الگو و مرجع خود می

____________________________________________________________________ 
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تواند مانع یا عاملی براي در کالس درس نحوه اعمال هر یک از منابع قدرت از سوي استاد می

 تواندهمچنین، ترکیب منابع مختلف قدرت می. باشد) دانشجویان(پیشرفت یادگیري دانشجو 

  . عالیتهاي استاد و دانشجو را هماهنگ کندف

شود که با توجه به ویژگی قدرت نهادي ناشی از سازمان دانشگاه موجب اقتدار اداري در استاد می

تواند فعالیتهاي پویاي کالس را سازي فهم و یادگیري، به تنهایی نمییکالس درس و ضرورت درون

 بر مبناي قدرت ناشی از نمره، ارزشیابی، حکم اداري و پاداش و تنبیه  به عبارتی، صرفاً؛تضمین کند

تواند با تعدیل و منعطف کردن قدرت شناختی می. توان یادگیري را در دانشجویان نهادینه کردنمی

بدیهی .  شودییادگیري در کالس کمک کند و موجب خالقیت در فعالیتهاي کالسي بهقدرت نهاد

است اقتدار ناشی از قدرت شناختی اقتدار علمی است که در نوع خود برتر از اقتدار سازمانی و اداري 

منبع قدرت عاطفی در مقبولیت، عشق و احترامی است که هر فرد به . ناشی از قدرت نهادي است

  راتواند زمینه مساعديکند و میوجود قدرت عاطفی ارزش قدرت نهادي را کمتر می. رددیگري دا

ایراد عمده قدرت عاطفی این است که به وابستگی دانشجو به . براي موقعیت کالس درس ایجاد کند

 قدرت يبا توجه به ابتنا. کندد و دانشجو استاد را الگو و آرمان خود فرض میوش منجر میاستاد

سازي بهتر قواعد و تسلط بر خود را براي کنشگران ی بر دوستی و صمیمیت، امکان درونیعاطف

تواند به تأثیر مولد این قدرت با ترکیب با سایر منابع قدرت می. کندموقعیت یادگیري فراهم می

صار در فرایند تأثیر، دانش در انح). 5 شکل(تبدیل شود و استاد و دانشجو در یکدیگر تأثیر بگذارند 

  تأثیر، انتقال مولدي. کند و دانشجو نیز به مثابه منبع شناختی براي کالس عمل مییستاستاد ن

 به عبارتی، هر تأثیري با خود انتقال ؛]19[است که محرك خالقیت است و نوآوري را به دنبال دارد

جاد کنشهاي اثربخش در مفهوم قدرت، عمل اجبار براي ای. ]6[افکار، فنون و الگوي برتر به همراه دارد

  .  در حالی که تأثیر، انتقال مولد و محرك خالقیت و نوآوري است،مدنظر است

 
  

  

  

  

  

  

 
 

 قدرت شناختی 

 قدرت نهادي 

 اعمال مناسب انواع منابع ناشی ازانتقال مولد : 5شکل

  قدرت

 قدرت عاطفی 

+ 

=

 

 انتقال مولد  دانش

  و یادگیري
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گـذارد و متناسـب      استاد در دانشجویان تأثیر می     ،آیددر تأثیر که ترکیب منابع قدرت به وجود می        

 تـأثیر متقابـل، شـناخت و        در فراینـد  . گذارنـد با تأثیرگذاري استاد، دانشجویان نیز در استاد تأثیر مـی         

ایـن  ). 6 شکل(کند  خالقیتهاي هر یک از کنشگران کالس درس زمینه و فرصت بروز و ظهور پیدا می              

  . شودمیمنجر فرایند به یادگیري فعال دانشجویان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ]6[ است2شرح جدول ه یامدهاي انواع منابع قدرت در موقعیت یادگیري کالس درس بپ

  

 مدهاي منابع قدرت در موقعیت یادگیري کالسهاي درسپیا: 2 جدول

 پیامدها ابزار اعمال قدرت  منبع قدرت  انواع قدرت 

 )قانونی(قدرت نهادي 

دانشگاه، ) سازمان(نهاد 

 دانشکده و گروه

نمره، ارزشیابی، حضور و 

غیاب، پاداش و تنبیه از 

و اقتدار ... طریق نمره و 

 سازمانی و اداري

   شناختیمشروعیت نبود -

  گروه  نبودن پویا-

   فضاي آموزشی خشک و اداري -

  محدود شدن یادگیري به مرز کالس-

 قدرت شناختی 
تسلط بر موضوع و برنامه  شناخت، دانش و تخصص 

 درسی و اقتدار علمی 

   مشروعیت شناختی استاد -

  منعطف شدن قدرت نهادي -

 قدرت عاطفی

شخصیت و توانایی نفوذ در 

 کنشگران

وقعیت کاریزماتیک و نفوذ م

 بر کنشگران

   مشروعیت شناختی استاد -

   پویایی گروه-

  کمرنگ شدن قدرت نهادي -

  الگوبرداري کنشگران از استاد -

 مولد) انتقال(تأثیر 

سه منبع ) سنتز(ترکیب 

 قدرت

  استاد و دانشجویان

عنوان منابع شناخت و به

 دانش

   شوق و انگیزه یادگیري-

 ه نقد مسئوالنه توسعه روحی-

  ظهور خالقیت و نوآوري-

  تولید فرهنگی-

 قدرت نهادي  شناختی قدرت 

 قدرت  سنتز منابع

 ترکیب منابع قدرت ناشی از یادگیري : 6شکل

 قدرت عاطفی 

 یادگیري فعال
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عنوان دو متغیر کلیدي یـادگیري در کـالس در یـک            اگر پویایی گروه و شوق و انگیزه یادگیري به        

ـ                ، ترسیم شود  y-xنمودار   شـرح  ه   جایگاه هر یک از منابع قدرت و روابط آنها با این دو متغیر کلیدي ب

  : گیري کردنتیجهبه شرح زیر توان  می1 و نمودار 1یب محتواي جدول با ترک.  خواهد بود1 نمودار

در کالس خانه   . استدر کالس خانه اول پویایی گروه و شوق و انگیزه دانشجویان براي یادگیري اندك               

در کـالس   . دوم پویایی گروه در موقعیت یادگیري باالست، ولی شوق و انگیزه دانشجویان پایین اسـت              

ویان از شوق و انگیزه باالیی براي یادگیري برخوردارند، ولی پویایی گروه در موقعیـت            خانه سوم دانشج  

در کالس خانه چهارم پویایی گروه و شوق و انگیزه دانـشجویان بـراي یـادگیري                . یادگیري پایین است  

بنابراین، براي دسـتیابی همزمـان بـه پویـایی گـروه و ایجـاد شـوق و انگیـزه                    . طور همزمان باالست  هب

 صورت ترکیبی، همزمان و متناسب بـا شـرایط  هادگیري در کنشگران، اگر استاد انواع منابع قدرت را ب  ی

  .  کار گیرد، پیامد بهتري حاصل خواهد شدهموقعیت یادگیري ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در نظریه اقتضایی
1

هیچ برنامه، ساختار، . نام بهترین شیوه وجود ندارده  در نظام مدیریت چیزي ب

باشد وجود ندارد، بلکه باید طرق مختلف متناسب هبري یا شیوه کنترلی که با همه موقعیتها سبک ر

با توجه به نظریه اقتضایی در مکتب . ]26[جو و پیدا شودوبراي موقعیتهاي گوناگون و متغیر جست

شمول براي ترکیب منابع قدرت و  ارائه و توصیه فرمول مشخص و جهان،]20[مدیریت علمی نوین 

____________________________________________________________________ 
 

1. Contingency Theory  

شوق و انگیزه 

 یادگیري

 پویایی گروه 

 روابط قدرت با پویایی گروه و شوق و انگیزه یادگیري: 1 نمودار

خانه سوم قدرت 

 عاطفی 

 خانه اول

  قدرت نهادي 

 خانه چهارم 

  أثیر مولد ت

 خانه دوم 

  قدرت شناختی 
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، انعوامل متعددي نظیر دانشجویان، استاد. یستپذیر نیجاد موقعیت یادگیري مؤثر و اثربخش امکانا

، زمینه دانشگاه، روشها و فناوریهاي آموزشی در چگونگی ترکیب بهینه منابع )محتوا(برنامه درسی 

نابع قدرت در  به عبارتی، فرمول و الگوي معینی براي تعیین اندازه ترکیب م؛]7[قدرت دخالت دارند

کند که در مراحل اولیه فرایند جایگاه و نقش حساس استاد ایجاب می. موقعیت یادگیري وجود ندارد

با ارزیابی مقدماتی وضعیت کالس و دانشجویان، ترکیب منابع قدرت در )  یادگیريـ یاددهی(تدریس 

فرایند آموزش، استاد همچنین، با تکمیل شناخت وضعیت کنشگران در . موقعیت یادگیري تعیین شود

 آموزش مهندسی تأکید نام مثال، یکی از استادان برايب. تواند ترکیب منابع قدرت را بهبود دهدمی

 سال تجربه آموزشی، ترکیبهاي متعددي از منابع قدرت را در رهبري کالس و تنظیم 35دارد که طی 

 یادگیري یک بازي انسانی  ـ یاددهیبه باور وي فرایند. بهینه فرایند یادگیري خالق تجربه کرده است

آن را صورت پویا تعریف و هبا اهداف یادگیري است که استاد و دانشجو باید موقعیت و جایگاه خود را ب

از نظر این اندیشمند ترکیب منابع قدرت متأثر از استاد، . و ارتقا دهندکنند حسب ضرورت بازتعریف 

وشها و فنون آموزش، فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ دانشجو، رشته تحصیلی، نوع درس، محتوا، ر

به کارگیري منابع قدرت هبه تعبیر وي حتی در طول یک نیمسال تحصیلی ترکیب ب. عمومی است

استاد و دانشجویان متناسب با رفتارها و کنشهاي طرفین رفتار، . کنداستاد و دانشجو تغییر میدست 

قدرت از  یادگیري بهتر، خصوصدر . ]د تنظیم کنندبای[کنند کنش و منبع قدرت خود را تنظیم می

طور کامل ه موضوعی که در فرایند آموزش بشود،برداري بهره) بهینه(صورت اثربخش همدرسان باید ب

در فرایند ) یادگیرنده(و دانشجو ) استاد(ادراکات و تصورات مدرس . ]27[گیردمورد توجه قرار نمی

 افزایش یادگیري تنظیم جهتقدرت مدرسان باید در . داردشگرفی تأثیر آموزش و یادگیري فراگیران 

 در یادگیري و انگیزش یادگیرندگان چشمگیريفنون ارتباطی و پیامهاي مدرسان سهم . و اعمال شود

   .]30 و 29، 28[دبگیرنکار ه تسهیل ارتباط و تبادل پیامهاي روشن ببراياستادان باید قدرت را . دارد

به تعبیر سیگرز
1

تواند ها و اقتضائات مثبت در تعامل استاد و دانشجو می استفاده از جنبه]13[

هر چند مدرسان حق استفاده از انواع .  مثبتی در جریان یادگیري و انتقال آموزش داشته باشدياهاثر

در فرایند . کارگیري قدرت بسیار مهم استهدارند، اما شیوه برا منابع قدرت در کالسهاي درس 

همچنین، بارستو. ]32[اعمال شود)  عاطفیجو( با صمیمیت ید منابع قدرت همراهتدریس با
2 

]33[ 

اخالق آموزشی دانسته و معتقد است ) قلب(استفاده صحیح از منابع قدرت در کالس درس را هسته 

در فرایند . کار گرفته شوده اخالقی براي انگیزش بیشتر یادگیري بقدرت استادان باید در یک جوکه 

قویت ارتباطات در کالس درس باید منظور تبه. دارندرابطه قوي  موزش، قدرت و انگیزش با یکدیگرآ

____________________________________________________________________ 
 

1. Siggers 
2. Barstow 
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 به عبارتی، ایجاد انگیزه یادگیري ؛باشد) دانشجویان(انگیزش یادگیري در فراگیران براي ایجاد قدرت 

  .]34[یکی از کاربردهاي مؤثر منابع متنوع قدرت در کالس درس است

(OR) و بـا اسـتفاده از ادبیـات تحقیـق در عملیـات               بیـان شـده   ث  با توجه بـه مباحـ     
1
  تـوان مـی   ،

(LP)ریزي خطی   برنامه
2

صورت نمـادین و بـه زبـان مهندسـی صـنایع و          ه  افزایش سطح یادگیري را ب      

  : ]21[ دادانشرح زیر نشه ریاضی کاربردي ب

Max l = f (pi) 
Subject to: 

.a; 

.b; 

.c; 

.d; 

.e; 
                                                                  pi > 0;   (.i = 1 , 2 , 3)   

 برنامـه  c رشـته تحـصیلی،   b تعـداد و ترکیـب دانـشجویان،     a تابع هدف یادگیري،     Lکه در این برنامه     

 ). 2 نمودار(است ) نهادي، شناختی و عاطفی ( منبع قدرت p  و استادe زمینه دانشگاه، dدرسی، 

 
   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Operational Research 
2. Linear Programming 

l

p 

.a                                         .b   
.c                                         

.d   .e                                          
 فضاي جواب

  یادگیريعوامل مؤثر در ترکیب بهینه منابع قدرت در موقعیت: 2دارنمو
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 روش شناسی پژوهش  .3

 ،له گروهیئ این پژوهش داراي ماهیت ترکیبی شامل مطالعه اسنادي، تحلیلی، روش حل مسروش

توفان فکري معکوس
1

روش توفان فکري معکوس همانند . و پیمایش محدود در مطالعه میدانی است 

شود و به حل معین شروع مییک راهارائه  با این تفاوت که این روش با ،روش توفان فکري است

حلهاي افزایش سطح یادگیري در در این تحقیق انواع راه. پردازدجوي مسائل بالقوه میوجست

موقعیت یادگیري کالس درس از منظر منابع قدرت به فرایند توفان فکري معکوس سپرده و مسائل 

 نفره متشکل از 14ک گروه کارگیري توفان فکري معکوس یهبراي ب. آن شناسایی و تحلیل شده است

 از میان سه دانشگاه 1392 سال رد مهندسی -  هاي فنیآموختگان دوره کارشناسی رشتهدانش

هاي مهندسی ، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران از میان رشته)تکنیک تهرانپلی(نعتی امیرکبیر ص

ساعته با مدیریت و دبیري این گروه در سه جلسه یک. ندامکانیک، برق، عمران و صنایع انتخاب شده

  ). 3 جدول( اندپژوهشگر مشارکت فعال کرده

  

  ترکیب اعضاي گروه توفان فکري معکوس: 3جدول

 (%)ترکیب اعضا  تعداد اعضا  دانشگاه

 %36 5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 %28 4 دانشگاه صنعتی شریف

 %36 5 دانشگاه علم و صنعت ایران 

  

هاي مهندسی مکانیک،  از میان رشتهوبراي بخش پیمایش، از بین جامعه آماري این پژوهش 

 آنها راجع به ياهو نظرشدند اي انتخاب صورت تصادفی و طبقهه نفر ب125برق، عمران و صنایع 

ها با رعایت اصول علمی انتخاب نمونه). 4 جدول( بندي و تحلیل شدپرسشهاي تحقیق اخذ، جمع

. استخطا و اشتباه مجاز % 10اطمینان و حداکثر% 95گیري و تعیین حجم نمونه با معیارهاي نمونه

 و ویژگی جامعه )n = z^2.p.q / d^2(ها براي متغیرهاي کیفی اساس فرمول محاسبه حجم نمونه بر

 تعداد دلیل دسترسی به افراد بیشتر، اینه بهکدست آمد ه نفر ب100ها حدود نمونه آماري، تعداد کل

با  ،(n = z2.p.q / d2 = 35)ها درکل جامعه هدف تحقیق،  تعداد نمونهn:. تیاف نفر افزایش 125به 

 مقدار متغیر نرمال متناظر با ضریب اطمینان : z = 1.96 ، d = 0.10،zو   p =q= 0.50مفروضات

  .  استمیزان اشتباه مجاز: d و% 95

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Inverse Brainstorming (IB) 
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  هاي پیمایشترکیب نمونه: 4 جدول

 (%)ها ترکیب نمونه هاي پیمایشتعداد نمونه طبقه 

 37 46 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 32 40 دانشگاه صنعتی شریف

 31 39 دانشگاه علم و صنعت ایران 

  

اي با سه گزینه پاسخ اسـتفاده  هاي آماري از یک پرسشنامه چهار گویه    براي اخذ دیدگاههاي نمونه   

ي فرنچ و ریـون    با اقتباس از الگو   ). 5 جدول(شده است   
1

 5 هـاي قـدرت در قالـب جـدول     مؤلفـه  ]25[

 .هـاي تحقیـق قـرار داده شـد    ها و مـصادیق مـرتبط در اختیـار نمونـه    شناسایی، تعریف و با ذکر نمونه   

هاي پژوهش با مطالعه دقیق و دقت در شرح هر یک از منابع قـدرت گزینـه مـورد نظـر خـود را               نمونه

 کردن و تأمین روایی    سازياستانداردبراي  . اندبندي و انتخاب کرده   جمع
2

هاي تحقیـق    پرسشها و گزاره   

 پژوهـشگر اسـتفاده     پـنج ت علمی دانـشگاه و      ئضو هی ي مشورتی پنج ع   اهاز نظر ) پرسشنامه مقدماتی (

براي سنجش پایایی  . شده است 
3 

 11در اختیـار   نمونـه آزمایـشی      هشت) پرسشنامه(ها  پرسشها و گویه  

پایایی پرسشنامه با اسـتفاده  . کردندتکمیل و تحلیل  را    داده شد که آن     قرار نفر از اعضاي جامعه هدف    

از روش آلفاي کرونباخ   
4
بنابراین، در مجموع روایـی و  .  حاصل شده است   85/0  حدود SPSSافزار  در نرم  

پایایی پرسشنامه در سطح قابل قبولی قرار داشت و قابل اعتماد و معتبر براي اخذ دیدگاههاي جامعـه                  

  از  و بـاالتر   2 معـادل عـدد   بـا   ، برابـر    1معادل عدد از  تر  پرسشنامه این تحقیق پایین   . ابی شد هدف ارزی 

 SPSSافزار از پرسشنامه به کمک نرمدست آمده  بههاي  ی تبدیل شد و داده     به مقیاس کم   3معادل عدد 

  .هاي تفصیلی این پرسشنامه در حال تکمیل استمؤلفه. بندي و تحلیل شده استجمع

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. French & Raven, 1960. 

2. Validity 
3. Reliability  
4. Cronbach's Alpha  
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 ابعاد نهایی پرسشنامه در پیمایش: 5 جدول

 ) 3(زیاد  )  2(متوسط  ) 1(کم  منابع قدرت  ردیف

1 

  از سوي استاد ) سازمانی و قانونی(میزان اعمال قدرت نهادي 

ها و مصادیق این قدرت با تعریف قدرت نهادي، ذکر نمونه(

اقتباس از الگوي فرنچ و ریون
١

ور  نظیر نمره، ارزشیابی، حض]25[

 )و غیاب، پاداش و تنبیه از طریق نمره

   

2 

  از سوي استاد) دانشی و تخصصی(میزان اعمال قدرت شناختی 

تعریف قدرت شناختی، ذکر نمونه ها و مصادیق این قدرت با (

اقتباس از الگوي فرنچ و ریون نظیر تسلط بر موضوع و برنامه 

 ) درسی و اقتدار علمی

   

3 

  از سوي استاد) مرجعیت و شخصیت(ی میزان اعمال قدرت عاطف

ها و مصادیق این قدرت با تعریف قدرت عاطفی، ذکر نمونه(

اقتباس از الگوي فرنچ و ریون نظیر داشتن شخصیت و توانایی 

صمیمی براي مشارکت و نفوذ در دانشجویان و ایجاد جو 

 ) یادگیري

   

4 

ز اعمال متعادل و متناسب قدرت نهادي، شناختی و عاطفی ا

  سوي استاد

ها و معرفی منظور از اعمال ترکیبی منابع قدرت، ذکر نمونه(

مصادیق آن با اقتباس از الگوي فرنچ و ریون نظیر استاد و 

عنوان منابع شناخت و دانش، وجود شوق و انگیزه دانشجویان به

 )یادگیري، توسعه روحیه نقد، ظهور خالقیت و نوآوري

   

  

  وهش هاي پژبحث و تحلیل یافته .4

  هاي کیفی  نتایج و تحلیل داده. 1. 4

 به اختصار   ،له توفان فکري معکوس است    ئکارگیري روش حل مس   ههاي کیفی پژوهش که حاصل ب     داده

تـوان  در این روش پرسش کلیدي از اعضاي گروه این بود که چگونه مـی . در این بخش ارائه شده است 

ز منظـر منـابع مختلـف قـدرت افـزایش داد و      سطح یادگیري در کالسهاي درس آموزش مهندسی را ا     

 بر اساس جمع بندي دیدگاههاي گروه توفان  ؟ارگیري این منابع در کالسهاي درس چیست      کهمسائل ب 

فکري معکوس، یادگیري دانشجویان از منظر اعمال منـابع مختلـف قـدرت الگـو و فرمـول مشخـصی                    

ترکیـب  . کنددرت در کالس درس استفاده می    فرد از منابع ق   ه و هر استاد بنا به دالیل منحصر ب        اشتند

____________________________________________________________________ 
 

1. French & Raven  
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 و منابع قدرت با هدف ارتقاي سطح یادگیري و         چندان مناسب، اثربخش و هدفمند نیست      منابع قدرت 

همچنـین، ترکیـب و خواسـت       . شـود ایجاد موقعیت و فرصت یادگیري فعال دانـشجویان اعمـال نمـی           

  بـه اتخـاذ نـوع خاصـی از تـصمیم و            کلـی کـالس درس در هـدایت و اجبـار اسـتاد               دانشجویان و جو  

گیري در کالس بـه قـدرت   بنا بر دیدگاه اعضا، استاد براي تصمیم     . کارگیري قدرت خاصی مؤثر است    هب

نهادي نیاز دارد، ولی پذیرش کامل این قدرت از سوي دانشجویان منوط به قدرت شـناختی و عـاطفی        

زم برخـوردار نباشـند، قـدرت نهـادي و          همچنین، اگر استاد و دانشجویان از دانش و شـناخت ال          . است

هر چند قدرت نهادي براي ایجاد نظم در کالس درس ضـروري            . عاطفی کارایی الزم را نخواهند داشت     

منجر نظم زمانی به یادگیري     . کنداست، ولی ایجاد نظم به تنهایی یادگیري دانشجویان را تضمین نمی          

  . در کنار آن باشد) جعیتمر(و قدرت عاطفی ) دانش(شود که قدرت شناختی می

صـورت  هبندي کلی، اعضاي گروه اعتقاد داشتند که استاد باید از منابع قدرت متعدد ب            در یک جمع  

همچنین، اعضاي گروه باور داشتند که اعمال همزمان و ترکیب بهینه منابع قدرت             . بهینه استفاده کند  

  : تواند به نتایج زیر منجر شودمی

     و دانشجویان در هر حال اقدام بـه یـادگیري          ودرمیه فیزیکی فراتر    مرز کالس درس از محدود   

 ؛نندکمی

    بود و هـدف    خواهند  عنصر اصلی فرایند یادگیري در کالس        طور همزمان هاستاد و دانشجویان ب

 شود؛میمبدل اي آنها به یادگیري نهایی فعالیته

   ود و کیفیت یـادگیري افـزایش   بخواهد صورت تعاملی و انسانی هارتباطات استاد و دانشجویان ب

 کند؛می پیدا

         انگیزه و شوق استاد و دانشجویان براي افزایش سطح دانش و دسترسی به منـابع متنـوع درس

 یابد؛ه براي جزوه محوري کاهش مید و زمینوش میبیشتر

 و نظـم خـشک و  شـود مـی طور همزمان نظم، خالقیـت و نـوآوري در کـالس درس حـاکم           ه  ب   

 .شوداهش سطح و فرصت یادگیري نمیموجب کنظمی افراطی بی

 
  یهاي کمنتایج و تحلیل داده. 2. 4

اينمونه تک تی آزمون از آمده دست به اطالعات و هاداده تحلیل براي
1
 )a ≤ 0/05( %95 اطمینان ضریب با 

در بر اساس نتایج تحلیلـی، واقعیتهـاي مهمـی    .  ارائه شده است  6 ن در جدول  آاستفاده شده که نتایج     

ـ   مهندسی -هاي فنی زمینه اعمال منابع قدرت در موقعیتهاي یادگیري رشته        دسـت آمـده کـه الزم     هب

  . ندکناست عوامل و رهبران آموزشی به آنها توجه 

____________________________________________________________________ 
 

1. One-Sample T-Test  
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ارزش آزمون(وضعیت اعمال قدرت در آموزش مهندسی : 6 جدول
1 

 )2معادل

 tمقدار  میانگین منابع قدرت  ردیف
سطح 

 داريامعن
 نتیجه آزمون

 دار با ارزش آزمونااختالف معن 0,001 3,65 3,45  سازمانی-قدرت نهادي 1

 دار با ارزش آزمونا اختالف معننبود 0,92 5,38 3,27 )دانش(قدرت شناختی  2

 دار با ارزش آزمونا اختالف معننبود 0,71 0,36 3,05 قدرت عاطفی  3

4 
اعمال (تأثیر مولد 

 )متعادل سه نوع قدرت
 دار با ارزش آزمونااختالف معن 0,000 -2,70 2,65

                                

 حـدود   t و مقدار آمـاره      001/0 داري قدرت نهادي حدود   ، با توجه به اینکه سطح معنا      6در جدول   

تـوان نتیجـه گرفـت کـه از      مـی tو مقدار مثبت  α ≤ 0/05 بر مبناي ،)6ردیف اول جدول (است 65/3

استادان آموزش مهندسی در کالسهاي درس اختالف       دست  بهقدرت نهادي   منظر جامعه آماري اعمال     

 به عبارتی، استادان آموزش مهندسی در کالسهاي درس از منبـع قـدرت              دارد؛دار با ارزش آزمون     امعن

توان ادعا کرد که استادان آموزش مهندسی براي اداره کـالس و مـدیریت              می. کنندنهادي استفاده می  

نمره، حضور و غیـاب، ارزشـیابی و پـاداش و تنبیـه     (دگیري بیشتر از قدرت نهادي  یا ـ فرایند یاددهی

  . کننداستفاده می) ناشی از توانایی و اقتدار سازمانی

 حـدود   t و مقدار آمـاره      92/0داري قدرت شناختی حدود     ابا توجه به اینکه سطح معن      6 در جدول 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه از      میtدار مثبت  و مقα ≤ 0/05 بر مبناي ،)6 ردیف دوم جدول (است 38/5

 اسـتادان آمـوزش مهندسـی در کالسـهاي درس           دسـت بـه منظر جامعه آماري اعمال قدرت شناختی       

عبارتی، استادان دروس مهندسی دانشگاههاي صـنعتی مـورد         ه ب دارد؛ندار با ارزش آزمون     ااختالف معن 

بهـره   نبع دانـش کمتـر از قـدرت نهـادي    مطالعه براي ایجاد محیط یادگیري و هدایت دانشجویان از م     

 .   گیرندمی

 حـدود   t و مقـدار آمـاره       71/0داري قدرت عاطفی حدود     ا، با توجه به اینکه سطح معن      6 در جدول 

توان نتیجـه گرفـت کـه از     میt و مقدار مثبت α ≤ 0/05 بر مبناي ،)6 ردیف سوم جدول (است 36/0

استادان آموزش مهندسی در کالسهاي درس اختالف  دست  بهمنظر جامعه آماري اعمال قدرت عاطفی       

عبارتی، استادان دروس مهندسی دانشگاههاي صـنعتی مـورد مطالعـه          ه ب دارد؛دار با ارزش آزمون ن    امعن

 براي ایجاد محیط یادگیري و هدایت دانشجویان از منبع مرجعیـت و عاطفـه کمتـر از قـدرت نهـادي                    

  .   کننداستفاده می

____________________________________________________________________ 
 

1 . Value Test 
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اعمال متعادل و همزمان منابع قدرت (داري تأثیر مولد اه اینکه سطح معن، با توجه ب6در جدول 

 ،)6 ردیف چهارم جدول (است  -70/2 حدود t و مقدار آماره 000/0حدود ) نهادي، دانشی و عاطفی

توان نتیجه گرفت که از منظر جامعه آماري اعمال متعادل  میt و مقدار منفی α ≤ 0/05بر مبناي 

 استادان آموزش مهندسی در کالسهاي درس  دستبهنه نهادي، دانشی و عاطفی گامنابع قدرت سه

عبارتی، استادان دروس مهندسی ؛ بهاست و کمتر از حد متوسط دارددار با ارزش آزمون ااختالف معن

یب منابع قدرت کدانشگاههاي مورد مطالعه براي ایجاد محیط یادگیري و هدایت دانشجویان از تر

  . کنندقدرت نهادي، دانشی و عاطفی استفاده میکمتر از منابع 

دهد که نشان می) 7 جدول( دوطرفه t، آزمون )α ≤ 0/05%  (95از منظر دیگر، با ضریب اطمینان 

قدرت نهادي با سایر منابع قدرت داراي اختالف . دار بین انواع منابع قدرت وجود داردااختالف معن

 با سایر منابع قدرت استادان آموزش مهندسی) تقال مولدان(همچنین، قدرت ترکیبی . استدار امعن

  . دار با یکدیگر ندارندابا اینهمه، منابع قدرت شناختی و عاطفی اختالف معن. ندارددار تفاوت معنا

  

  دوطرفه براي ارزیابی تفاوت اعمال منابع قدرتt نتیجه آزمون :7 جدول

 دارياسطح معن (I-J)تفاوت میانگینها  (J)منابع قدرت  (I)منبع قدرت 

 013/0 082/0 شناختی 

 01/0 168/0 عاطفی نهادي

 000/0 415/0 )مولد(ترکیبی  

 013/0 -082/0 نهادي 

 61/0 110/0 عاطفی شناختی

 042/0 280/0 )مولد(ترکیبی  

 01/0 -168/0 نهادي 

 61/0 -110/0 شناختی عاطفی

 029/0 201/0 )مولد(ترکیبی  

 000/0 -415/0 نهادي 

 042/0 -280/0 شناختی )مولد(ترکیبی 

 029/0 -201/0 عاطفی 

  

  گیري یجهنت .5

، دانـشجو،  )ت علمیئهی(عالی عوامل متعددي نظیر استاد براي دستیابی به کیفیت برتر در آموزش   

زمینه ملی، مدیریت دانشگاهی، برنامه درسی، کارکنان، منـابع مـالی و فیزیکـی، روشـها و فناوریهـاي                   

در فرایند آموزش هر چقـدر زمینـه، شـرایط،          . تولید و جریان اطالعات و دانش دخالت دارند       آموزشی،  
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تـوان انتظـار داشـت    گاه می آن،فرصت و موقعیت براي فعالیت و اثربخشی استاد و دانشجو بیشتر شود      

موقعیت یـادگیري یکـی از   .  یادگیري افزایش یابد-که کیفیت، کارایی و اثربخشی کل سیستم یاددهی       

هـاي عینـی موقعیـت      و کالس درس یکی از جلوه      استعالی مهندسی   هاي اصلی کیفیت آموزش   مؤلفه

 که در آن حداقل چهار مؤلفه کلیدي اسـتاد، دانـشجو،   رودشمار میبهیادگیري در نظام آموزش واقعی      

تاد و  اسـ . طور همزمان وجـود دارد    هبرنامه درسی و روشها و فناوریهاي آموزشی براي تحقق یادگیري ب          

 یادگیري نظام آموزشی است کـه بایـد تالشـها و مـداخالت      ـ ترین ارکان سیستم یاددهیدانشجو مهم

  در ایـن مقالـه بـا      . کارایی و اثربخشی یـاددهی و یـادگیري ایـن دو رکـن اساسـی باشـد                براي افزایش   

 توفـان   ی،له گروهـ  ئشناسی ترکیبی نگرش سیستمی، مطالعه اسنادي، تحلیلـی، روش حـل مـس            روش

قـدرت نهـادي، قـدرت شـناختی و قـدرت           (فکري معکوس و پیمایش، نحوه اعمال انواع منابع قـدرت           

 بررسی و نشهر تهرامستقر در عالی مهندسی در سه دانشگاه صنعتی از سوي استادان آموزش   ) عاطفی

 .تحلیل شد

بع قـدرت   بر مبناي روش توفان فکري معکوس، اعضاي گروه اعتقاد داشتند که استادان باید از منا              

 توانـد بـه نتـایج     د و اعمال همزمان و ترکیب بهینه منابع قدرت می         ننصورت بهینه استفاده ک   همتعدد ب 

  :مناسب زیر منجر شود

 و دانشجویان در هر حال اقدام به یـادگیري  ودرمیز کالس درس از محدوده فیزیکی فراتر    مر 

  ؛نندکمی

   و هدف نهـایی  هستندیادگیري در کالس    طور همزمان عنصر اصلی فرایند      هب استاد و دانشجو 

  ؛شودمیمبدل فعالیتهاي آنها به یادگیري 

     و کیفیـت یـادگیري افـزایش    شودمیصورت تعاملی و انسانی    هارتباطات استاد و دانشجویان ب 

  کند؛پیدا می

    و دانشجویان براي افزایش سطح دانش و دسترسـی بـه منـابع متنـوع        انانگیزه و شوق استاد 

  ؛یابدد و زمینه براي جزوه محوري کاهش میوشیمدرس بیشتر 

 و نظـم خـشک و   شـود مـی طور همزمان نظم، خالقیت و نـوآوري در کـالس درس حـاکم              هب  

  .شودنظمی افراطی موجب کاهش سطح و فرصت یادگیري نمیبی

بر اساس نتایج پیمایش، استادان آموزش مهندسی جامعه مـورد مطالعـه از منـابع قـدرت نهـادي،             

صورت همزمان و با ترکیـب بهینـه بـراي مـدیریت و رهبـري فراینـد آمـوزش و                    ه و عاطفی ب   شناختی

) انتقال مولـد (همچنین، بین قدرت نهادي و قدرت ترکیبی ). 6 جدول(کنند برداري نمییادگیري بهره 

دار وجود دارد و این امـر، از دیـدگاه نمونـه هـاي آمـاري                ااختالف معن ) 7 جدول(با سایر منابع قدرت     

 قدرت نهادي و کم توجهی به قدرت انتقـال          رتحقیق به معناي تمرکز زیاد استادان آموزش مهندسی ب        

گانه اعمال متناسب، همزمان و بهینه منابع سه  . است) ترکیب متعادل و همزمان سه منبع قدرت      (مولد  
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ت و نـوآوري،    قدرت از سوي استادان عامل مؤثر و کلیدي در ایجاد ذوق و انگیزه یادگیري، بروز خالقی               

شـود در کنـار     از این رو، پیشنهاد مـی     .  استادان است  درتولید فرهنگی و ایفاي نقش رهبري یادگیري        

هـاي تخصـصی خـود، دانـش مـدیریت و           افزایی استادان علوم مهندسی در زمینه رشته      توسعه و دانش  

طـور خـاص    هدرس ب طور عام و آشنایی با منابع قدرت و ترکیب اعمال آنها در کالس              هرهبري کالس ب  

توانند سطح یادگیري دانشجویان و شـوق      با اصالح ترکیب منابع قدرت، استادان می      . آموزش داده شود  

عنوان رهبران یادگیري، کارایی و اثربخشی کالسـهاي   و انگیزه آنها را براي خالقیت و نوآوري ارتقا و به          

نشجویان، ایجاد زمینه براي خالقیـت و   بنابراین، براي افزایش سطح یادگیري دا     . درس را افزایش دهند   

  نوآوري، شوق و انگیزه یادگیري، استفاده مؤثرتر از موقعیت و امکانات کالسهاي درس و تولید فرهنگی               

  :شود میهاي زیر ارائه مهندسی پیشنهاد ـهاي فنی استادان رشتهبه

 ؛دو منبع قدرت شناختی و عاطفی را متناسب با قدرت نهادي اعمال کنند  

 شـرایط  ) نهادي، شـناختی و عـاطفی     ( اعمال بجا، مدیریت شده و همزمان سه منبع قدرت           با

  . مولد، خالقیت و نوآوري و شوق و انگیزه یادگیري را در دانشجویان ارتقا دهند) تأثیر(انتقال 

ـ          جـاي مـدیریت و اداره صـرف کـالس درس، رهبـري             ه  بدیهی است در چنین مـوقعیتی اسـتاد ب

 و در دانـشجویان نفـوذ و تـأثیر اثـربخش و پایـدار خواهـد                 دریـ گمـی را بر عهده    یادگیري دانشجویان   

  . گذاشت

 محدود انجام شده و تعمیم نتایج آن بـه همـه گروههـا و         ايامعهجاین تحقیق در    گفتنی است که    

در مجموع،  . دانشگاههاي کشور نیازمند مطالعات و تحقیقات خاص هر محیط علمی و دانشگاهی است            

توانـد راهنمـاي خـوبی      می) 5 جدول(هاي پرسشنامه   ار رفته در این مطالعه با تکمیل مؤلفه       کهالگوي ب 

 . براي سایر پژوهشها و پژوهشگران این حوزه باشد
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