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 چکیده
 زامعلم )مربی( را تحت عنوان اسوه امین و بصیر توصیف کرده است.  ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

های کلیدی معلم، برخورداری او از انواع مطلوب اقتدار و پرهیز از انواع نامطلوب آن است. ویژگی جمله

 ناموب مطلوب و نامطل عنوانبهوجودی به ترتیب -محتوایی و صوری-کلی اقتدار حقوقی دسته دومعموالً از 

لی انواع اقتدار معلم و اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصی شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بینمی برده

علیم و تپرداخته است. این پژوهش از این جهت که توانسته است یکی از مفاهیم مهم فلسفه  آموزاندانش

قرار دهد،  همبستگی مورد بررسی -های توصیفیشناختی و در قالب پژوهشتربیت را در پیوند با مفاهیم روان

ساخته اقتدار معلم ی محققها از پرسشنامهآوری دادهرود. برای جمعدر نوع خود نوآورانه به شمار می

پرسشنامه سالمت روان )دارای دو خرده مقیاس اضطراب و افسردگی استفاده شده است. جامعه آماری عبارت 

از نفر  172که  3131دانشگاهی شهر بحنورد در سال متوسطه و پیشی آموزان دختر دورهی دانشبود از کلیه

لمان و وجودی مع -اقتدارصوری بینهای تحقیق نشان داد که حجم نمونه انتخاب شدند. یافته عنوانبه هاآن

 وسیکاما بین این نوع اقتدار معلمان از  ؛ندارد وجود معناداری آموزان رابطهتحصیلی دانش پیشرفت

 -واییمحت اقتدار بین .دارد وجود معناداری مثبت آموزان از سوی دیگر،رابطهدانش و اضطراب وافسردگی

 آموزانی دانشو افسردگ این نوع اقتدار معلمان معنادار و بین مثبت رابطه تحصیلی حقوقی معلمان و پیشرفت

 .برقرار است معناداری منفی رابطه

 افسردگی، پیشرفت تحصیلی: اقتدار معلم، اضطراب، واژگان کلیدی
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 مقدمه

پژوهش حاضر، چهار متغیر اقتدار معلم، اضطراب تحصیلی، افسردگی تحصیلی و پیشرفت 

علم یکی مربوط به م ،ه است. از این چهار متغیرداد قرار مطالعه موردآموزان را تحصیلی دانش

. سه متغیر اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلی است به شاگردمربوط و سه مورد 

نظران حوزه تعلیم و تربیت و گران و صاحبکه از سوی پژوهش هاستمهروموم

 ، کمتر پژوهشی تأثیر یا ارتباط بین انواعباوجوداین بوده و هست. موردمطالعهشناسی، روان

مال نحوه اعموضوع  ی دیگراز سوه است. قرارداد مطالعه مورداقتدار معلم و این سه متغیر را 

های نفوذ، مدیریت و رهبری معلم در کالس درس، به نسبت قدرت معلم بر شاگردان و شیوه

های . با یک جستجوی ساده در تارنماها و درگاهبوده استاهمیت آن، در کشور مورد غفلت 

 سختیهبمعلم،  اقتدار بابرای نمونه در رابطه  توان آزمود.علمی کشور درستی این ادعا را می

شر شده است، برخورد ت( من3125آذر )توسط کریمی و فتحی ازآنچهبتوان پژوهشی بیشتر 

پژوهش حاضر عالوه بر تالش ضمنی برای نشان دادن اهمیت انواع اقتدار معلم و  کرد.

ارتباط سی بررویژه درصدد  طوربهآن در فرایند تعلیم و تربیت،  جانبههمهتأثیرات عمیق و 

یلی اضطراب تحصیلی، افسردگی تحصیلی و پیشرفت تحص شدهشناختها متغیرهای مهم و آن ب

با این مقدمه، پژوهش پیش رو تالشی است برای پاسخ به این سوال که  آموزان است.دانش

حصیلی و پیش رفت ت افسردگیمعلمان از یک سو و اضطراب تحصیلی، ایا بین نوع اقتدار 

  ی معناداری برقرار است؟بطهآموزان از سوی دیگر رادانش

ربی های تربیتی، درباره جایگاه مطور سنتی، تمام مکاتب و نظامبه: پژوهشپیشینه 

ایدئالیسم  ظرن ازاند. برای نمونه یکی از دو رکن اصلی تعلیم و تربیت، سخن گفته عنوانبه

ا ن رآموزاباشد، دانش هاارزشمعلم الگو و نماینده پخته فرهنگ است. معلم باید مظهر »

ان آموزو برای رفاقت دانش خصوص شخصیت انسانی متخصص باشددر دوست بدارد، 

 ازنظر(. همچنین 45-44 ص ،3123سرشت، ترجمه پاک؛ 3335 )گوتک،« باشد قائلارزش 

معلمان عالوه بر نقش فکری، دارای نقش اخالقی مهمی نیز هستند. آنان »رئالیسم خداباورانه 

(. سند 22 ص )همان،« ه تقلید هستند، ایفا کنندهایی را که شایستش الگوها و اسوهباید نق

( نیز نقش ممتازی را برای معلم و مربی قائل شده 3131تحول بنیادین آموزش و پرورش )
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نقش معلم )مربی( »شباهت به موارد مذکور نیست. در این سند آمده است: است که بی

عنصر در  ینمؤثرترای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و و اسوه کنندههدایت عنوانبه

 (.2)ص.  است «نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هایمأموریتتحقق 

برای توصیف معلم )مربی( استفاده کرده است. « ای امین و بصیراسوه»در سند تحول، از 

، واژه اسوه یا اسوه حسنه، از اصطالحات قرآنی است که برای حضرت ابراهیم )ع( و درواقع

است. اسوه حسنه، سرمشق، یا الگویی عملی  قرارگرفته استفاده موردحضرت محمد )ص( 

د، سعی که متربی ضمن حفظ استقالل خو ایگونهبه قرارگرفتهمتربی  پذیرش مورداست که 

د را به الگو شبیه گرداند. از همین رو، الگوپردازی همواره کند در مقام نظر و عمل خومی

 الگوپردازی در»بوده است. اگرچه  توجه موردهای تربیت اسالمی یکی از روش عنوانبه

را  هاآنواالیی است که خداوند  هایانسانمفاهیم دینی، در درجه اول، ناظر به وجود 

ای در معرض دید را چون الگوهای برجستهاز خطا، آنان  هاآنو با مصون داشتن  برگزیده

تر، معلمان و مربیان نیز (، اما در سطوح پایین15 ص ،3121)باقری، « ه استداد قرار هاانسان

 الگوهایی برای شاگردان عمل کنند. مثابه بهبایسته و شایسته است که 

ترین اده؟ شاید ستواند در جایگاه اسوه امین و بصیر قرار گیرداما معلم )مربی( چگونه می

پاسخ این باشد که معلم )مربی( باید از صفاتی چون اقتدار، اعتبار، محبوبیت، مقبولیت و 

نماینده این مجموعه صفات  عنوانبه« اقتدار»مرجعیت برخوردار باشد. در ادامه از اصطالح 

 موردمختلف  هایاز منظر سواینگذشته به  قرننیمتقریباً از « اقتدار»مفهوم  کنیم.استفاده می

( از 3333) 3برای نمونه بیزلنظران و پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است. صاحب توجه

( از منظر شاگردپروری و تقابل اقتدار معلم و 3331) 8فلسفه تعلیم و تربیت، شور نظرنقطه

شناسی آموزش و پرورش و ( از منظر جامعه8117) 4و همینگس 1استقالل شاگرد، پیس

 هایردهویژه اقتدار معلم در  صورتبه( 8111) 1( و لوگو8111) 5پژوهشگرانی چون پیس

                                                           
1. Bizzell 

2. Shor 

3. Pace 

4. Hemmings 

5. Pace 

6. Lugo 
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و مطالعه  وجهت موردآموزان را زبان انگلیسی و ریاضی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش

 اند.هقرارداد

ار اقتد طورکلیبهگیرد، قرار می موردمطالعهگذشته از هدفی که اقتدار معلمان و مربیان 

(، 354، ص 3121ترجمه نوذری،  ،3373)لیوتار، 3. به اعتقاد لیوتاردارای دو قسم عمده است

 هدایت هاآن سویبهاست که شاگردان را  هاییآرماناقتدار معلم یا به این است که مظهر 

 ردیگعبارتبه. اندآنکند و یا مظهر علم و دانشی است که شاگردان در طلب کسب می

گری گری عمده محدود شود: هدایتتواند به دو نوع هدایتمی طورکلیبهاقتدار معلم 

( با 3333بندی دیگری از اقتدار معلم توسط اسوگ )گری علمی. تقسیماخالقی و هدایت

بندی از پنج نوع اقتدار است. در این تقسیم شدهارائه( 3311) 8یه فرنچ و راوننظر ازالهام 

تفاده تواند با اسشود که معلم میمی بردهنام« قی و تنبیهی، تشوی5، قانونی4، مرجع1تخصص»

 .(3131)اسکندری،  محیط مطلوب آموزشی در کالس بپردازد به ایجاداز این منابع اقتدار 

فردی ماهر و  عنوانبهاین است که معلم از سوی شاگردان  «اقتدار تخصص»منظور از 

شود. برآورد می هاآنشود و سطح دانش وی بیشتر از خود متخصص شناخته می

تسلط بر موضوع درس و توضیح و انتقال مطالب  لحاظ ازآموزان در کالس معلمی که دانش

از ضعف دانش  هاآنکنند. در عوض اگر نظمی ایجاد میاغتشاش و بی ندرتبهتواناست 

یده فامورد تدریس آگاه شوند، احساس خواهند کرد که کالس بی موضوع ةزمین درمعلم 

زنند. این امر یادگیری است، دست می ةرفتارهایی که الزم جزبهاست و متعاقباً به هر رفتاری 

های متوسطه و باالتر چشمگیرتر است. الزم به ذکر است که منظور از در کالس خصوصبه

و  شودو مهارت معلم در زمینه آموزشی مربوط می اقتدار تخصص هم به میزان باالی دانش

 ها و اطالعات.هم به توان او در ارائه و انتقال این مهارت

آموزان از طریق نشان دادن احترام و نفوذ معلم در قلب دانش« اقتدار مرجع»منظور از 

آموزان عاطفی درستی بین معلم و دانش ة. در کالسی که رابطهاستآنمحبت نسبت به 

                                                           
1. Lyotard 

2. French & Raven 

3. Expert power 

4. Neferent power 

5. Legitimate power 
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به طریقی مناسب نیازهای خود همچون نیاز به قدرت،  آموزاندانشجود داشته باشد، و

سد. رکنند و معلم نیز به اهداف آموزشی خود میآورده میتحرک و داشتن سرگرمی را بر

احترام  توانندآموزان هستند، نمیدر عوض معلمانی که دارای احساسات منفی نسبت به دانش

 آورند. ستبه دآموزان را دانش

که نظر از ایناقتدار ناشی از نقش و جایگاه معلم است، صرف« اقتدار قانونی»منظور از 

چه کسی معلم باشد. نقش معلمی نیز اقتدار قانونی مشخصی را با خود به همراه دارد. معلم 

 او ثالمعنوانبهگیری راجع به امور کالس خود را دارد. طبق قانون، قدرت و اختیار تصمیم

ند. کبه مدیر یا مشاور مدرسه معرفی آموزان را تواند در برخورد با مسائل انضباطی، دانشمی

مروزه اما ا ؛قوی بود که آن تنها قدرت موردنیاز بود قدرآنالبته زمانی اقتدار قانونی معلم 

 چرا و چونبیعت طاتربیتی جدید ا ةدیگر چنین اقتداری وجود ندارد. در حقیقت در فلسف

دارد که قبالً به یک ( در این رابطه اظهار می8111) 3کپسندیده و ارزشمند نیست. سانترا

ین ولی امروزه بهتر ،شدکاری شده نگاه میکالس باانضباط همانند یک ماشین خوب روغن

 آموزان است.مشارکت و رفتار فعاالنه دانش ،توصیف یک کالس درس منظم

ه ب هاییپاداش، قدرت معلم در اعطای مزایا و «ار تنبیهاقتد»و « اقتدار پاداش»منظور از 

چون مههای مؤثری توانند از پاداشان یا برعکس توان اعمال تنبیه است. معلمان میدشاگر

های خاص، امتیازها، توجه و ترغیب استفاده کنند. هر شخص از گرفتن پاداش نمره، مسئولیت

 طوربهدادن است، قدرتمند است. همچنین برد و شخصی که دارای توانایی پاداش لذت می

 در ادبیات آموزش و پرورش ؛شناسیمتنبیهی )قهری( می اقتدار باسنتی ما اقتدار معلم را 

 نوع اقتدار معلم است. فلک یادگاری از این و چوب

به بیان چهار نوع اقتدار ناشی از موقعیت معلم، ناشی از  (8113) 8همچنین کایریاکوو

ظم یاد و اقتدار ایجادکننده نکالس درس  کنندهکنترلهای آموزشی معلم، اقتدار شایستگی

کند. اقتدار ناشی از موقعیت معلم بیانگر اعمال قدرت معلم است که هدف آن می

زشی آموهای . اقتدار ناشی از شایستگیستا انآموزدانشساختن این قدرت به نشانخاطر

                                                           
1. Santrock 

2. Kyriacou 
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گردد، اقتدار می دانش کارآمد معلم ایجاد اثر بر اًاز نوعی اقتدار است که صرفعبارت 

آن  که هدف ستا تجلی رفتارهای رهبرگونه معلم در کالس ،درس کننده کالسِکنترل

تنظیم امور آموزشی از قبیل ارائه مفاد درسی الزم، بررسی تکالیف آموزشی و ... است و 

اقتدار ایجادکننده نظم تجلی رفتارهایی است که به شکل قاعده و قوانین آموزشی در هر 

 شود.می کالس بیان

ست ه کرده امعلم )مربی( از اصطالحات دیگری استفاد اقتدار با( در رابطه 3123باقری )

برای معلم، از چهار نوع اقتدار زیر نام  است. او3اسوگبندی که در واقع بازتولید تقسیم

 برد:می

ه بو اداری خود  جایگاه رسمیخود را صرفاً از قِبَل اعتبار اقتدار صوری: معلم و مربی  -3

تفاوت  1و در جایگاه اقتدار قرار داشتن 8، میان اقتدار داشتندیگرعبارتبه .آوردمی دست

که خود اقتدار وجود دارد. در اقتدار صوری مربی صرفاً در جایگاه اقتدار قرار دارد نه آن

 داشته باشد )متناظر اقتدار قانونی(.

تدار از اقبرخورداری از ویژگی دانشی و ارزشی  واسطهبهاقتدار محتوایی: معلم و مربی  -8

ر است که به او اقتدار و اعتبا محتوای سخن و عمل معلمزبان دیگر، این  برخوردار است. به

نه شغل اداری و رسمی او. اقتدار محتوایی به زبان ساده بیانگر آن شأن از مقام  ،بخشدمی

کند معلم خوب کاری نمی»شاگردان را به دنبال داشته باشد. « شنویحرف»معلم است که 

 هابچهکه  کند، محبت، حلم و صبوری کاری میبامتانتبلکه ها از او حساب ببرند، که بچه

تخصص و اقتدار  اقتدار با(. )متناظر 851 ص ،3175)ضمیری، « داشته باشند شنویحرفاز او 

 مرجع(.

را  ه اوارادشاگرد، و حاکمیت وجودی نسبت به اقتدار وجودی: معلم یا مربی از راه نفوذ  -1

 یق و تنبیه(.تشو اقتدار با)متناظر  .کشاندداند، میحقیقت میخته و به راهی که خود مغلوب سا

                                                           
1. Savage 

2. being an authority 

3. being in authority 
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شود نظر او و نظری عقالیی و علمی است که باعث می رأیمعلم دارای  حقوقی:اقتدار  -4

بر نظر شاگرد برتری داشته و از نفوذ بیشتری برخوردار باشد. این اقتدار ترجمان دیگری از 

 اقتدار محتوایی است.

مورد  موجه و ( از بین انواع اقتدار فوق، اقتدار محتوایی و حقوقی3123باقری ) ازنظر

 البته الزم به ذکر است کهشود. رد میناموجه بوده و تأیید بوده و اقتدار صوری و وجودی 

ن معلم و اگر در تعامل بی دیگر عبارتبهبدون اقتدار، عمالً جریان تربیت منتفی خواهد بود. 

معنی خود  و تربیت گرفته قراردر کار نباشد، مربی و متربی در یک سطح  یشاگرد، اقتدار

 های مطلوبعام، الزم است که از شکل طوربهرا از دست خواهد داد. با این وصف، معلمان 

 و از کسب انواع نامطلوب آن بپرهیزند. اقتدار برخوردار باشند و موجه

اوت آموزان متفربیتی آن برای دانشبسته به نوع اقتدار معلم، پیامدهای آموزشی و ت

کند بر همه در کالس درس اعمال قدرت می اوای که منبع قدرت معلم و شیوه خواهد بود.

دتی و درازممدت کوتاهآموزان تأثیرات آموزشی، تربیتی و اخالقی دانش روانی، هایجنبه

نوع رهبری معلم و قلب مدیریت کالسی به نوع ( 3333اسوگ )به اعتقاد خواهد داشت. 

هایی سبک رهبری معلم چیزی نیست جز روشبه اعتقاد او . گرددباز می استفاده او از قدرت

ار بندد. سبک رهبری معلم بر رفتکار میرا انتخاب کرده و به هاآن، که او برای اعمال اقتدار

امطلوب های نگذارد. بسیاری از رفتارآموزان و میزان مشارکت آنان تأثیر میدانش

دار بکارگیری قدرت و اقت ةنسبت به نحوهایی هستند العملآموزان در حقیقت عکسدانش

آموزان که بایستی در کالس برآورده شود، نیاز به از سوی معلم. یکی از نیازهای دانش

ز سوی کند ااین نیازشان را برآورده می هایی کهتصور کنند توانایی هاآناست. اگر قدرت 

شود، ممکن است اقتدار معلم را به مبارزه بطلبند )مصرآبادی و همکاران، د میمعلم تهدی

3123.) 

ارتقای  بر اساس دبایمی پایه اقتدار در معلمان (8113کایریاکوو ) به اعتقاد همچنین

که  معتقد است وی عالوهبه ؛که معنی اجبار و الزام بدهداین جایبهکارآمدی تدریس باشد 

ردد و گمی فشار و اجبار موجب تخریب کیفیت مطلوب آموزشی اثر بر ایجادشدهنظم 

بدیهی است که بررسی تأثیرات  پیامدهایی نظیر ایجاد استرس در متعلمان خواهد داشت.
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آموزان به نسبت مطالعه پیامدهای آنی و درازمدت و عمیق نوع اقتدار معلم بر دانش

کن است. افزایش یا کاهش اضطراب مدت آن، کار دشوار و در برخی موارد غیرممکوتاه

رسد نتایج آنی نوع اقتدار معلم باشد. به نظر میاز تواند یکی آموزان میتحصیلی دانش

تنها از قِبل اختیاراتی که جایگاه قانونی معلمی  آن معلم درسی که آموزان در کالسدانش

شی های آموزو فعالیت تنبیه به رفتارها تهدید و ه است، یا از رهگذرقرارداددر اختیار او 

احساس امنیت و آرامش کمتری داشته باشند و اضطراب  دهد،آموزان جهت میدانش

 تحصیلی بیشتری را تجربه کنند.

تواند می انیادگیرندگ تحصیلی پیشرفتاضطراب تحصیلی، افسردگی تحصیلی و 

پیشرفت  از این میان قرار گیرند. مطالعه موردمتغیرهای مهم مرتبط با نوع اقتدار معلم  عنوانبه

یکی از مهم ترین مالک های ارزیابی عملکرد معلمان محسوب  آموزان،تحصیلی دانش

 ها برای ورود به مقاطعهای آنمعدل تحصیلی معرف تواناییوزان نیز مآدانششود. برای می

پردازان نظریه هبه علت همین اهمیت باشد کار است. شاید تحصیلی باالتر، اشتغال و دنیای ک

تمرکز ثر بر پیشرفت تحصیلی مهای خود را بر شناخت عوامل مؤتربیتی بسیاری از پژوهش

 اگر پیشرفت تحصیلی چنین جایگاهی را داشته باشد، (.3121اند )فضلی و جوادی، کرده

یلی حلقه میانی بین نوع اقتدار معلم و پیشرفت تحص نوعیبهاضطراب و افسردگی تحصیلی 

ی اب و افسردگاگر نوع اقتدار معلم در کاهش اضطر دیگرعبارتبهدهند. یل میرا تشک

نتظار اپیشرفت تحصیلی بیشتری را نیز توان میدر ادامه باشد،  مؤثرآموزان تحصیلی دانش

 داشت.

بدیهی است که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل گوناگون است )از قدرت هوش و 

وجود اختالالت حواس و اختالالت اضطرابی و افسردگی و سالمت جسمانی گرفته تا عدم 

(. اضطراب تحصیلی نیز علل 3123انگیزش و فرصت و موقعیت جهت فراگیری )جلیلی، 

 گوناگونی دارد.

آموزان را مسائل ( علت اضطراب تحصیلی دانش3335و همکاران ) 3برای نمونه ایندربیزن

ان و نوعان، معلمها، روابط اجتماعی با هممربوط به ناکامی و شکست، رقابت با همکالسی

                                                           
1. Inderbitzen H.M 



 113                                                         آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و افسردگی اضطراب، اقتدارمعلم،

تی، اند ) به نقل از جعفری و جنوالدین، وضعیت درسی و نگرانی نسبت به آینده ذکر کرده

، بررسی و مطالعه ارتباط بین نوع اقتدار معلم از سویی و میزان اضطراب باوجوداین(. 3123

ر در نوع از سوی دیگ هاآنی پیشرفت تحصیل نهایت درآموزان و و افسردگی تحصیلی دانش

  خود بدیع و حائز اهمیت خواهد بود.

بررسی اضطراب تحصیلی صرفاً از جهت تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دارای اهمیت 

وجود اضطراب تحصیلی پیامدهای گوناگونی نظیر اختالل در عملکرد تحصیلی، وقفه  نیست.

آموزان را یی استعدادهای دانشهای ذهنی و عدم شکوفادر یادگیری، تضعیف توانایی

ستیابی های پژوهشی اضطراب تحصیلی نه تنها دتواند در پی داشته باشد. بنا به برخی یافتهمی

مختل  آموزان را نیزسازد، بلکه رشد روانی دانشبه اهداف پیشرفت تحصیلی را ناممکن می

 (.3123؛ جعفری و جنتی، 3123کند )دادجو، می

 پژوهشروش 

هر شدانشگاهی دختر دوره متوسطه و پیش آموزاندانش ییهآماری پژوهش حاضر، کلجامعه 

دختر  آموزدانش 7111، نزدیک به 3131در سال بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی هستند. 

شتغال به تحصیل ا کاردانشای و فنی و حرفه ،، متوسطه عمومیدانشگاهیپیشمرکز  13در 

انتخاب حجم  ،(یهزارنفرهفت)جامعه آماری این رگان، برای جدول موداشتند. بر اساس 

آموز به روش دانش 172و جهت اطمینان بیشتر،  باوجودایننفر کافی است.  114 نمونه برابر

دانشگاهی انتخاب دبیرستان و پیش 3آموزان ای از بین دانشمرحلهای چندگیری خوشهنمونه

حراست اداره آموزش و پرورش دفتر های صورت گرفته با شدند. با عنایت به هماهنگی

ب مطلو و شدهکنترلدر شرایط ها تمام پرسشنامهمراکز مذکور،  مدیرانشهرستان و همچنین 

 تشخیص داده پرسشنامه مخدوش 2آموزان قرار گرفت که از این میان تنها دانشدر اختیار 

 کنار گذاشته شد. و

 هایپژوهشحاضر در زمره  پژوهشبا عنایت به ماهیت موضوع و ساختار طرح پژوهشی، 

 . (3128)دالور،  شودبندی میطبقه همبستگی -توصیفی

ساخته اقتدار معلم و ی محققاطالعات از دو پرسشنامهآوری جمعدر این پژوهش برای 

 . تسالمت روان)دارای دو خرده مقیاس اضراب و افسردگی( استفاده شده اس
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کامالً درست، درست، نظری » های ای با گزینهگزینه 5سوال  81شامل  :پرسشنامه اقتدار

یا  5تا  3، از ؤالسبسته به جهت باشد که می« ندارم، درست نیست و اصالً درست نیست

دی انواع اقتدار بنبر اساس تقسیم پرسشنامهبه لحاظ محتوایی، این گذاری شد. نمرهبالعکس، 

دو نوع اقتدار محتوایی  ازآنجاکهطراحی و ساخته شد.  ،( که شرح آن گذشت3123باقری )

دار تو همچنین دو نوع اق ترجمان یکدیگرند نوعیبهو حقوقی مطلوب و مثبت تلقی شده و 

و نوع و دحقوقی -محتواییدو نوع اقتدار  ،پرسشنامهصوری و وجودی نامطلوب تلقی شده، 

 .قراردادرا با یکدیگر تجمیع کرده و مورد پرسش  وجودی-صوریاقتدار 

شنامه،       81به عبارت دیگر از مجموع  س صوری    31سوال پر وجودی و -سوال به اقتدار 

داده شد. ضریب آلفای کرونباخ و دو دونیمه  حقوقی تخصیص -سوال به اقتدار محتوایی 31

براون برای پرسپپشپپنامه اقتدار معلم بیانگر اعتبار مناسپپب پرسپپشپپنامه اسپپت.  -کردن اسپپپیرمن

جهت سپپنجش روایی پرسپپشپپنامه از روش روایی صپپوری اسپپتفاده شپپد. بدین صپپورت که   

رفته و گ پریشپپنامه در مراحل سپپاخت در اختیار چهار تن از متخصپپصپپان تعلیم و تربیت قرار

 ها قرار گرفت.پس از اصالحان خواسته شده مورد تأیید نهایی آن

جهت سنجش اضطراب تحصیلی و افسردگی  مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان:

اضطراب و افسردگی تحصیلی مقیاس ملی سالمت روان های تحصیلی از خرده مقیاس

گویه  31گویه است که از بین  31دانشجویان استفاده گردید. نسخه اصلی این مقیاس دارای 

 مرتبط با سنجش افسردگی تحصیلی گویه 7تحصیلی و  اضطرابگویه مربوط به سنجش  2

توسط دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  3131این مقیاس در سال  .ستا

 هایدانشگاههرساله جهت غربالگری سالمت روان دانشجویان در تمامی  پسازآنساخته و 

 گیرد. تحلیل عاملی صورت گرفته در پژوهش ظفر، راضیمی قرار استفاده مورددولتی کشور 

مقیاس بیانگر تبیین ( در خصوص روایی این دو خرده3131) نژاد و بخشیمرادی، حاجیان

ژوهش پهای یافته بر اساسهمچنین  .ستا درصد تغییرات مورد نظر توسط این دو عامل 1/45

و اضطراب تحصیلی برابر  77/1مقیاس افسردگی تحصیلی برابر با ضریب اعتبار خردهمذکور 

 محاسبه گردیده است. 21/1با 
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 پژوهش یهایافته

 هدوره متوسط هایمهر و مومکننده را بر اساس شرکت آموزاندانشتوزیع فراوانی  3 جدول

( در %81نفر ) 74( در مراکز دولتی و %21آموز)دانش 831دهد. از این میان نشان می

 .بودندمشغول به تحصیل  )غیرانتفاعی( غیردولتی هایدبیرستان

 دوره متوسطه هایمهر و مومبر اساس  کننده در پژوهششرکتآموزان دانشتوزیع فراوانی  .1 جدول

 درصد فراوانی تحصیلیمقطع 

 7/18 383 دبیرستاناول 

 1/17 313 دوم دبیرستان

 1/82 311 سوم دبیرستان

 3/3 4 دانشگاهیپیش

 1/311 171 کل

های مربوط به میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای پژوهش و همچنین داده

 است. شدهداده، نشان 8ها در جدول های مربوط به نرمال بودن توزیع متغیرداده

 هامیانگین، انحراف استاندارد و بررسی نرمال بودن توزیع متغیر .2 جدول

 میزان معناداری Z, K – S انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 13/1 18/3 71/3 42/37 137 پیشرفت تحصیلی

 31/1 81/3 53/7 18/82 171 وجودی-اقتدارصوری

 113/1 33/3 31/2 11/84 171 حقوقی -اقتدار محتوایی

 14/1 17/3 83/7 51/84 171 اضطراب

 112/1 11/3 11/4 17/37 171 افسردگی

 ،دهداسمیرنوف نشان می -مقادیر احتمال آزمون کلموگروف 8 جدولنتایج بر اساس 

حقوقی  -(، اقتدار محتواییP< 13/1توزیع متغیرهای پژوهشی به ترتیب پیشرفت تحصیلی )

(113/1 >P( اضطراب ،)14/1 >P) ،( 112/1افسردگی >P در نمونه )نرمال غیر موردمطالعه 
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بنابراین جهت بررسی ارتباط بین (.P> 31/1) استوجودی نرمال  -متغیر اقتدار صوریو 

 گرددمتغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می

ستنباطی   صل از تحلیل داده اما در بخش ا ستفاده از نرم نتایج حا در  SPSS19افزارها با ا

نوع اقتدار معلمان با  ةنتایج مربوط به بررسپپپی رابطاسپپپت.  شپپپدهدادهنشپپپان  1 جدولقالب 

 است. شدهارائه 1 جدولقالب آموزان در دانش ، اضطراب و افسردگیتحصیلی پیشرفت

 آموزانانشد ، اضطراب و افسردگیپیشرفت تحصیلیاقتدار معلمان با نوع بین  ةبررسی رابط .3 جدول

 متغیر

 

 افسردگی اضطراب پیشرفت تحصیلی

ضریب 

 همبستگی

میزان 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

میزان 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

میزان 

 معناداری

 -اقتدار صوری

 وجودی
17/1 31/1 87/1 1113/1 83/1 1113/1 

 -اقتدار محتوایی

 حقوقی
32/1 113/1 12/1 33/1 33/1- 18/1 

وجودی معلمان از یک سو و پیشرفت  -صوری بین اقتدار 1بر اساس نتایج جدول 

ضریب =  P،17/1>15/1)آموزان از سوی دیگر رابطه معناداری وجود ندارد تحصیلی دانش

بت و حقوقی و پیشرفت تحصیلی رابطه مث-اما بین اقتدار محتوایی ؛(همبستگی اسپیرمن

 (.ضریب همبستگی اسپیرمن=  P،32 /1< 13/1) معناداری برقرار است.

 و سویکاز  معلمان وجودی -صوری اقتدار بین فوق، جدولنتایج بر اساس همچنین 

 = P، 87/1< 13/1) دارد وجود ومعناداری مثبتةرابطاز سوی دیگر آموزاندانش اضطراب

 ماریآ ةرابط اضطراب حقوقی و -محتوایی اقتدار امابین ؛(ضریب همبستگی اسپیرمن

 (.ضریب همبستگی اسپیرمن=  P،12/1> 15/1) برقرار نیست معناداری

از سوی  آموزاندانش افسردگی و سویکمعلمان از  وجودی -صوری اقتدار بین

 نبیو ؛ضریب همبستگی اسپیرمن=  P،83/1< 13/1) وجوددارد معناداری و مثبتةرابطدیگر،

 استقرار بر معناداری و منفی ةرابط آموزاندانش و افسردگی معلمان حقوقی -اقتدارمحتوایی

(15/1 >P،33/1 - = ضریب همبستگی اسپیرمن.) 
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 گیرینتیجهبحث و 

 و پیشرفت سویکهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین انواع اقتدار معلم از 

وابط مورد راست.  بوده آموزان از سوی دیگرتحصیلی، اضطراب و افسردگی تحصیلی دانش

 است. شدهخالصه4 جدولدر قالب نظر 

 های پژوهشخالصه یافته .4جدول
 افسردگی اضطراب پیشرفت تحصیلی 

 + +  وجودی -اقتدار صوری

 -  + حقوقی -اقتدارمحتوایی

ی رابطه ی مثبت معنادار بین دو متغیر و عالمت منفی در جدول فوق عالمت مثبت نشانه

اهده عدم مشهای خالی نیز حاکی از نشانه وجود رابطه متفی معنادار بین متغیرهاست. خانه

-باشد. به عبارت دیگر بر اساس جدول، با باال رفتن میزان اقتدار صوریرابطه بین متغیرها می

آموزان باال می رود. همچنین با وجودی معلم، سطح اضطراب و افسردگی تحصیلی دانش

 حقوقی معلم، پیشرفت تحصیلی، افزایش یافته و افسردگی -افزایش میزان اقتدار محتوایی

وجودی معلم و پیشرفت تحصیلی -بر اساس این جدول بین اقتدار صورییابد. میکاهش 

آموزان رابطه حقوقی معلم و اضطراب دانش-و همچنین بین اقتدار محتوایی انآموزدانش

 .ه استمعناداری مشاهده نشد

شود، مشاهده می 4 جدولبر اساس مبانی نظری پژوهش در مورد انواع اقتدار، آنچه در 

یک مورد که توضیح داده خواهد شد، تمام  استثنایبهحائز اهمیت است. در واقع بسیار 

 رابطه برقراری عدماست. اولین خانه هاشور خورده،  قرارگرفتهانتظارات پژوهش مورد تأیید 

دهد. آموزان را نشان میدانش تحصیلی پیشرفت و معلم وجودی -صوری اقتدار بینمعنادار 

ن گفت تواحداقلی می صورتبه یعنی ؛شود ارزیابی مثبت تواندمی همین عدم وجود رابطه،

 طوربه اگر تیح .نائل شد تحصیلی پیشرفتبه  تواننمی...  و ، اجبارتهدید فشار،اعمال  با که

 ثبتم رابطه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و معلم وجودی -صوری اقتدار بین فرضی،

ر حصول پیشرفت تحصیلی د صرف به توانستیمنمی بازهمآمد، می به دست نیز معنادار

های بعدی جدول فوق، خانه چراکهآموزان این نوع اقتدار را مثبت ارزیابی کنیم؛ دانش



 49پنجم، بهار  ویسشماره ، سال یازدهم ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                    111 

این پیشرفت تحصیلی با افزایش میزان اضطراب و افسردکی همراه دهد که نشان می وضوحبه

 بوده است.

های آن را اشته و یافتهانی دبا ردیف اول همخو ر ردیف دوم، نتایج به دست آمدهد

شرفت حقوقی معلم با پی -ود بین اقتدار محتواییشطور که مشاهده میکند. همانتکمیل می

رت سطح تخصص، مهاآموزان رابطه مثبت معنادار برقرار است؛ یعنی هرچه دانش تحصیلی

آموزان بیشتر باشد، پیشرفت تحصیلی باالتر است. این و حقانیت علمی معلم در نزد دانش

یافته بدون نیاز به هرگونه استناد علمی، با انتظارات عقالنی کامالً همخوانی دارد؛ یعنی انتظار 

خالقی و علمی اداشته باشیم که عمل تربیتی و تسهیل فرآیند یادگیری به واسطه جایگاه بلند 

 .هو تنبی روانی،ترس فشارجبر وجودی، اعمال  راه ازه ن ،آموز رخ دهدمعلم نسبت به دانش

حقوقی معلم و اضطراب  -طه معناداری بین اقتدار محتواییردیف دوم، رابادامه در 

رفت رابطه معنادار منفی بین موردی است که انتظار میتنها آموزان مشاهده نشد. این دانش

-هرچه اقتدار محتوایی ،یک کالسدر رود، بدین معنا که انتظار میآید.  هابه دستآن

ه بشخصیت علمی و منش اخالقی معلم، کمتر  واسطهبهآموزان باالتر باشد، دانشحقوقی 

که در خانه آخر ردیف دوم، افزایش اقتدار  گونههمانگردند.  دچار اضطراب تحصیلی

 ارد.آموزان رابطه معنادار منفی دحقوقی معلم با کاهش افسردگی تحصیلی دانش-محتوایی

 های موجه و ناموجه اقتداربه طور کلی بر اساس پژوهش انجام شده،نظر بر این که جنبه

نا به ب های ناموجه طرد شوند.های موجه حفظ و جنبهمعلم از یکدیگر تفکیک شده و جنبه

وجودی نامطلوب و -حقوقی مطلوب و موجه و اقتدار صوری-آنچه گذشت اقتدار محتوایی

دار تخصص اقت)رسد که تأکید بر دو نوع اقتدار محتوایی و حقوقی ظر میبه نناموجه هستند. 

اشته د آموزان )اقتدار قانونی، تشویق، تنبیه(،و مرجع( پیامدهایی عمیق و درازمدتی را بر دانش

د. در بیشتر باش هایپژوهشباشد. بدیهی است که مطالعه و بررسی این پیامدها، نیازمند 

 باط انواع اقتدار و سه متغیر اضطراب، افسردگی و پیشرفت تحصیلیپژوهش حاضر تنها به ارت

 پرداخته شد.

اس حقوقی این است که استقالل شاگردان پ-نتایج تأکید بر اقتدار محتوایی ترینمهماز 

طه و بواس م با برخوداری از این نوع اقتدارشود. معلداشته شده و به رسمیت شناخته می
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اسوه حسنه( در نظر )یک الگوی مطلوب  عنوانبهتواند شخصیت علمی و اخالقی می

 توان انتظار داشت کهمی ،معلم حقوقی-محتوایی اقتدار شاگردان جلوه کند. باحفظ

های فرهنگی پیش روی شاگرد گشوده ها و ارزشای برای راهیابی به غنای دانشدریچه

وجودی، معلم خود را تعیین کننده  -ر رفتن اقتدار صوریشود. از سوی دیگر، با کنا

داند، بلکه این دگرگونی را به جریانی پویا در درون خود آموز نمیهای دانشدگرگونی

ها که و تنبیه هاپاداشوجودی معلم، -با تضعیف اقتدار صوری داند.آموز مربوط می-دانش

با تحقیر، تخریب، اضطراب، استرس و ... معموالً ناظر بر اصالح رفتارهای بیرونی بوده و 

 تر خواهند سپرد.عمیقتربیتی  هایجریانو  های درونیهمراه است، جای خود را به انگیزه

 منابع

(. بررسی اقتدار و مرجعیت مربیان پرورشی به عنوان متولیان تربیت 3131اسکندری، حسین. )

فه فلسفه تعلیم و تربیت ایران، فلسن در مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی انجم دینی.

 (. کرمان: دانشگاه شهید باهنر112تربیت دینی و تربیت اخالقی )ص 

. تهران: الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی ایران(. 3123باقری، خسرو. )

 انتشارات مدرسه

 11-31، 1تربیت اسالمی، (. آسیب و سالمت در تربیت دینی. 3121باقری، خسرو. )

ها آموزان، فعالیتهای خالقیت دانش(. بازدارنده3127کاظمی، یحیی و جعفری، نرگس. )

-377، 8و 3(4، )های توین تربیتیپژوهشی اندیشه-فصلنامه علمی .های معلمو ویژگی

338 

)چاپ هجدهم(.  شناسیهای آماری در علوم تربیتی و روانروش(. 3128دالور، علی. )

 تهران: انتشارات پیام نور

(. وزارت آموزش و پرورش. شورای عالی 3131سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. )

 انقالب فرهنگی. شورای آموزش و پرورش

. چاپ هفتم. شیراز: تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسالم(. 3175ضمیری، محمدعلی. )

 راهگشا
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در (. معنا 3131نژاد، فاطمه و بخشی، شهربانو. )د؛ حاجیانظفر، مسعود؛ راضی مرادی، محم

صیلی به عنوان کاری و عالقمندی به رشته تحزندگی، خودکارآمدی، اهمال

 دانشجویان. در مجموعه مقاالت های افسردگی و اضطراب تحصیلیکنندهبینیپیش

 ی اصفهانصنعتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اصفهان: دانشگاه هفت

ثیر روش فعال و ای تأ(. بررسی مقایسه3121فضلی، رخساره و جوادی، محمد جعفر. )

علیم و فصلنامه تآموزان در تعلیمات اجتماعی. غیرفعال در پیشرفت تحصیلی دانش

 18-7، 8(81،)تربیت

های (. تأثیر برخورد مناسب معلم بر سبک3125کریمی، بهروز و فتحی آذر، اسکندر. )

پژوهشی -فصلنامه علمیآموزان مقطع ابتدایی. بدرفتاری و ضد اقتدار دانشای ابلهمق

 18-83، 32( 31،)دانشگاه شاهد

)چاپ هفتم(. مؤسسه فرهنگی منادی  تربیت چه چیز نیست(. 3127کریمی، عبدالعظیم. )

 تربیت

رشت سی محمدجعفر پاک ، ترجمهراء تربیتیفلسفی و آمکاتب (. 3123گوتک، جرالد. )

 )چاپ دهم(. تهران: سمت

ی ، ترجمهی دانشوضعیت پست مدرن: گزارشی درباره(. 3121لیوتار، ژان فرانسوا. )

 حسینعلی نوذری. تهران: گام نو

های انظباطی(. بررسی میزان بی3123، شهرام. )مصرآبادی، جواد؛ بدری، رحیم و واحدی

پژوهشی -فصلنامه علمیعلم. آموزان در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار مدانش

 313-313، 33(، 5، )روانشناسی دانشگاه تبریز
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