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Abstract
The purpose of this study was to Analysis the relation
between perceptions of the Professors power of
resources with effectiveness of physical education
students in Tehran public universities. This study's
statistical way was descriptive and correlational.
Roughly 2,000 people were estimated
target
population that Morgan using the number 311 as the
volume of sample was determined. Questionnaires of
this study were: power resources Van et al. (2000) and
improved inventory management effectiveness
questionnaire by Jeffrey et al. (2002). For statistical
analysis, Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson, Durbin Watson and Multiple Regression were used. Results
shows there is a positive relationship Students'
perception of Teachers power sources and students
efficiency (p<0.01). Also The coefficient of
determination demonstrated that, perception of power
resources can predict 36 percent of students efficiency.
On the other hand, speciality power (t=5.195, p=0.001)
and authority power (t=3.361, p=0.01) dimensions have
positive relationship with students efficiency in public
universities of Tehran and can predict this variable.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید
دانشگاه با اثربخشي دانشجویان تربیتبدني دانشگاههای دولتي شهر تهران
 پژوهش حاضر توصیفي و از نوع همبستگي ميباشد که در آن.بوده است
 جامعه آماری مورد نظر.جمعآوری اطالعات به شکل میداني انجام گرفت
 نفر311  نفر برآورد شد که با استفاده از جدول مورگان تعداد3000
 ابزار جمعآوری اطالعات.بهعنوان حجم نمونه آماری تعیین گردید
) و پرسشنامة3000( پرسشنامة پایگاههای قدرت وان و همکاران
 برای.) بود3003( اصالحشده اثربخشي مدیریت سازمان جفری و همکاران
،تجزیه و تحلیل آماری دادهها از آزمونهای کالموگروف اسمیرنوف
 نتایج. دوربین واتسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید،پیرسون
پژوهش نشان داد که بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشي
 همچنین.)P>=0/001(  رابطه مثبت معنيدار وجود دارد،دانشجویان
 درصد از39 ضریب تعیین به دست آمده نشان داد که منابع قدرت
 از طرفي منابع قدرت تخصص.اثربخشي دانشجویان را تبیین ميکند
) دارایt=3/391 ،P=0/001( ) و قدرت مرجعیتt=4/194 ،P=0/001(
ارتباط معنيدار و واجد شرایط پیشبیني کنندگي برای تحقق اثربخشي
.دانشجویان تربیتبدني دانشگاههای دولتي شهر تهران ميباشند
واژههای کلیدی
. منابع قدرت، دانشجویان، تربیتبدني، اثربخشي،اساتید

 امید رفیعي:* نویسنده مسئول
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مقدمه
مهم ترین سرمایه و هسته اصلي نظام آموزش عالي نیروی
انساني و به طور ویژه دانشجویان هستند ،بهطوریکه اکثر
تالش بخشهای مختلف دانشگاه ،به منظور ایجاد تغییرات
مطلوب در رفتار و عملکرد دانشجویان انجام ميگیرد؛ برای
این منظور ،بررسي وضعیت آنها در هنگام ورود به دانشگاه،
رفتارهای آموزشي آنها در حین تحصیل و قابلیتهای
کسبشده آنها هنگام خروج از محیط آموزشي دانشگاه و
شناسایي عوامل مؤثر بر رشد و توسعه این قابلیتها ازجمله
اقدامات شایسته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در هر
کشوری ميباشد () 1؛ همچنین بهبود کیفیت آموزش و
افزایش موفقیت تحصیلي دانشجویان یکي از اهداف مهم هر
دانشگاه است ( .)3آموزش را ميتوان زنجیرهای در نظر
گرفت که در یک طرف آن تعامل یادگیرنده با استاد و در
طرف دیگر ،تعامل یادگیرنده با محتوا قرار دارد .بنابراین
شناسایي عوامل مؤثر بر بهبود روابط یادگیرنده با استاد را
مي توان ابزاری برای ارتقاء سطح آموزش در دانشگاهها و
مراکز آموزشي دانست ()3؛ از طرف دیگر ،اساتید دانشگاهها
برای اثرگذاری و نفوذ بر دانشجویان و ایجاد یک تعامل
سازنده به منظور دستیابي به اهداف مد نظر و انجام وظایف
خود ،نیاز به ابزارهای متفاوتي دارند .سبک رهبری و به تبع
آن منابع قدرت ،یکي از ابزارهای مهم و در دسترس اساتید و
مدیران برای نفوذ و اثرگذاری بر دانشجویان و کارکنان
ميباشد .بین واژه قدرت و رهبری ،رابطة تنگاتنگي وجود
دارد؛ بهطوریکه هرسي و بالنچارد 1رهبری را توانایي
شخص برای تأثیر و نفوذ در افراد به منظور دستیابي به
اهداف و تغییر رفتار مي دانند و قدرت را ابزار مناسب برای
رسیدن به این مهم معرفي کردهاند ( .)5به عبارت دیگر،
رهبری قدرت نفوذ در دیگران ،جهت دادن به رفتار آنها در
مسیر رسیدن به اهداف و هرگونه تالش انجامشده جهت
اعمال نفوذ مي باشد ،و قدرت توانایي بالقوه جهت اعمال نفوذ
است ( .)4هرسي و بالنچارد ،قدرت را به عنوان توان بالقوه
یک فرد برای تحت تأثیر قرار دادن یا نفوذ در دیگری تعریف
کردهاند ( .)5فرآیند نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگران ،به عنوان
مهمترین ابزار در دسترس مدیران ،از طریق ایجاد تصور
قدرت صورت ميگیرد و ایجاد تصور قدرت مستلزم دسترسي
به منابع قدرت است ( .)9نکته مهم در مفهوم قدرت آن است
که قدرت به میزان قدرتي که صاحبان
1. Hersey & Blanchard

قدرت دارند متکي نیست ،بلکه مبتني بر تصوری است که
افراد از آن دارند ( .)5ازاین رو ،آنچه به استادان توانایي نفوذ
مي دهد ،تصورات و ادراکات دانشجویان در مورد قدرت آنان
است و این ادراکات بر میزان نفوذ آنان تأثیر ميگذارد .به
طورکلي یافته ها حاکي از آن است که دانشجویان از منابع
قدرت اساتید خودآگاهي پیدا مي کنند و در مقابل استفاده
ایشان از این منابع قدرت به منظور کنترل رفتارها و ایجاد
روابط سلسه مراتبي ،از خود واکنش نشان ميدهند (.)1
تاکنون دستهبندی های مختلفي از منابع قدرت ارائه شده
است که مهم ترین آنها عبارتند از:
قدرت اجبار (تنبیه ،قهری ه یا زور) که عبارت است از
ادراک زیردستان از توانایي رهبر در اعمال مجازات بر آنها.
جنبه منفي قدرت ،تنبیه است ( .)8در صورت استفاده مستمر
مدیران سازمان از این نوع قدرت ،دلسردی ،یأس ،ترس،
کاهش کارایي ،عملکرد و اثربخشي ،نارضایتي ،ترک خدمت،
رنجش و دشمني در میان کارکنان ایجاد ميگردد (.)9
قدرت پاداش ،عبارت است از ادراک زیردستان از
توانایي رهبر در دادن پاداش به آنها .استفاده مستمر از این
نوع قدرت باعث ميشود کارکنان احساس کنند مدیران
سازمان آنان را دستآویز خود قرار دادهاند و عالوه بر
کاهش انگیزه و میل به کار ،تأثیر استفاده از این قدرت نیز
در نزدشان کم ميشود (.)10
قدرت قانوني ( مشروع) ،قدرت ناشي از نقش و موقعیت
قانوني رهبر در سازمان ميباشد .استفاده مستمر از این نوع
قدرت باعث دلسردی ،بيتفاوتي و بياعتبار شدن آن
ميگردد؛ بهطور ویژه زماني که بدون تخصص و آگاهي از
این قدرت استفاده شود ،عالوه بر اتالف انرژی نیروی
انساني ،موجبات نارضایتي و عدم تمکین کارکنان را نیز
فراهم ميکند (.)11
قدرت مرجعیت ،قدرت ناشي از تصور مثبت پیروان
نسبت به رهبر و ویژگي های شخصیتي او ميباشد .این نوع
قدرت دارای ماهیت احساسي است و کارکنان احساس
شیفتگي ،وفاداری و تعهد به مدیر دارند و از او تقلید
ميکنند (.)13
قدرت تخصصي ،تصور حاصل از داشتن تجربه،
تخصص ،دانش و توان تجزیه و تحلیل موقعیت است و این
همان چیزی است که افراد گروه فاقد آن هستند .تخصص از
مهمترین منابع قدرت مدیران در سازمانها است و با
تخصصي شدن کارها ،وابستگي افراد به تخصصها برای
رسیدن به اهداف بیشتر شده است (.)8
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در ادامه به منظور بررسي ادبیات پیشینه و آشنایي با
چالش های موجود درباره موضوع پژوهش ،به بیان برخي
پژوهش های صورت گرفته در این حوزه پرداخته شده است.
نتایج پژوهش نوربخش و محمدی ( )1383نشان داد که
منابع قدرت مدیران دانشکدههای تربیتبدني سراسر کشور
به ترتیب :تخصص ،قانون ،مرجعیت ،تنبیه و پاداش است
( .)13مظفری و طبائیان ( )1383نیز در تحقیقي نشان دادند
که پایگاههای قدرت رؤسا و مدیران دانشکدههای
تربیتبدني به ترتیب :تخصص ،اطالعات ،پاداش ،مرجعیت،
ارتباطات ،قانوني و تنبیه است که با افزایش قدرت تخصص،
اطالعات و پاداش ،اثربخشي مدیران نیز افزایش ميیابد
( .)15تهامي و همکاران ( )1390منابع قدرت مربیان لیگ
برتر والیبال را به ترتیب تخصص ،قانون ،مرجعیت ،پاداش و
تنبیه ارزیابي کردند ( .)14در صورت استفاده مناسب و بهجا
از پایگاههای قدرت توسط مدیران ،رفتار کارکنان سازمان در
جهت تحقق اهداف سازمان پیش خواهد رفت و هر چه
سازمان به اهداف فردی ،گروهي و سازماني نزدیکتر شود،
اثربخشتر خواهد بود ( .)19در دانشگاهها نیز اساتید
مي توانند با استفاده بهجا از منابع قدرت ،دانشجویان را بهطور
اثربخشتری به سمت تحقق اهداف فردی و گروهي هدایت
کنند .اثربخشي به عنوان یکي از مفاهیم بنیادی در هر
سازمان ،همواره مورد توجه مدیران و رهبران بوده است.
بهطورکلي ،اثربخشي در چهار رویکرد مفهومسازی شده
است :رویکرد نیل به هدف (بر حسب میزان تحقق اهداف
سازماني و دستاوردهای نهایي سازمان) ،رویکرد نظاممند (بر
حسب توانایي بهکارگیری و پردازش دادهها ،راههای
دستیابي به آن و حفظ پایداری استواری سازمان) ،عوامل
استراتژیک (بر حسب تأمین انتظارات عوامل پیراموني که
پایندگي سازمان به آن نیاز دارد) و رویکرد ارزشهای
رقابتي (بر حسب شناسایي همه متغیرهای بنیادی تأثیرگذار
بر کارکرد سازمان و چگونگي پیوند این متغیرها) ( .)5برخي
محققان اثربخشي را میزان و درجه دستیابي به اهداف
سازماني تعبیر کردهاند ( )11و برخي دیگر معتقدند اثربخشي
بهطور ضمني دربرگیرنده بسیاری از متغیرها در سطح
سازمان است و با اهداف سازماني کامالً مرتبط است (.)18
بنابراین در بحث اثربخشي نیز دانشجویان دارای اهمیت
بسیار مي باشند؛ چرا که بدون شک تحقق اهداف دانشگاهها
در تربیت نیروی علمي زبده و باکیفیت و همچنین افزایش
سطح علمي و تول یدات علمي خود ،جز با افزایش اثربخشي
دانشجویان محقق نخواهد شد؛ از این جهت ،بررسي و
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شناخت عوامل مؤثر بر ارتقا اثربخشي دانشجویان در سطح
دانشگاهها ضروری به نظر ميرسد.
در این زمینه ندایي و مظفری ( )1393در پژوهشي
تحت عنوان ارتباط ادراک از پایگاههای قدرت رؤسای
فدراسیون های ورزشي با اثربخشي کارکنان ،به این نتیجه
رسیدند که در بین پایگاه های قدرت رؤسای فدراسیونهای
ورزشي ،قدرت مرجعیت پیش بیني کننده بهتری برای
عملکرد شغلي ،رضایت شغلي ،ماندن در خدمت و استرس
شغلي کارکنان است ( .)19همچنین در پژوهشي تحت عنوان
بررسي مقایسه ای منابع قدرت استادان از دید آنان و
دانشجویان ،توسط ترکزاده و معیني ( )1389مشخص شد
که از دید دانشجویان ،قدرت مرجعیت رویکرد دارای
بیشترین میانگین و قدرت اجبار دارای کمترین میانگین
ميباشد ( .)30به نظر ميرسد بررسي ویژگيهای یک استاد
خوب از دریچه نگاه دانشجویان ميتواند عاملي برای افزایش
رضایت مندی و پذیرش دانشجویان بهعنوان مصرفکنندگان
دانش و تدریس اساتید و به دنبال آن ارتقا سطح کمي و
کیفي آموزش در دانشگاهها گردد .از طرفي دانشگاهها
بهعنوان یکي از مراکز تبادل افکار و اطالعات در هر جامعه
ميباشند و بررسي عوامل مؤثر بر ارتباط استاد و دانشجو به
عنوان ارکان اصلي این مراکز ،ضروری به نظر ميرسد؛
بنابراین با توجه به کمبود پژوهش در رابطه با ارتباط منابع
قدرت اساتید دانشگاه ها با اثربخشي دانشجویان و همچنین
با توجه به اهمیت شناسایي عوامل پیشبین در ارتقا
اثر بخشي دانشجویان ،انجام پژوهشي تحت عنوان ارتباط
ادراک از منابع قدرت اساتید با میزان اثربخشي دانشجویان
تربیت بدني و علوم ورزشي ضروری به نظر ميرسید .با توجه
به آنچه گفته شد ،این پژوهش در پي بررسي و پاسخگویي
به این سؤاالت است :آیا بین ادراک از منابع قدرت اساتید با
اثربخشي دانشجویان تربیتبدني دانشگاه های دولتي تهران
ارتباطي وجود دارد؟ در صورت وجود ارتباط ،ادراک کدام یک
از منابع قدرت پیشبیني کننده بهتری برای اثربخشي
دانشجویان است؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفي و از نوع همبستگي بوده که در آن
گردآوری اطال عات به شکل میداني انجام گرفته است .جامعه
آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدني و علوم
ورزشي دانشگاه های دولتي شهر تهران تشکیل داده است.
در این پژوهش منظور از دانشگاههای دولتي شهر
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تهران دانشگاه تهران ،تربیت مدرس ،شهید بهشتي ،عالمه
طباطبایي ،شاهد  ،شهید رجایي ،الزهرا ،خوارزمي و نسیبه
مي باشد .تعداد اعضای جامعه مورد نظر بهطور تقریبي 3000
نفر برآورد شد که با استفاده از جدول مورگان تعداد  333نفر
به عنوان حجم نمونه آماری تعیین گردید .بعد از توزیع و
جمعآوری پرسشنامه ها و جدا کردن پرسشنامههای مخدوش
و ناقص ،تجزیه و تحلیل آماری بر روی  311پرسشنامه
انجام گرفت .به منظور جمعآوری دادهها ،از  3پرسشنامه به
شرح ذیل استفاده گردید:
پرسشنامه پایگاه های قدرت ورزشي (از دید دیگران) ساخته
وان و همکاران ( )3000شامل  13سؤال که در مقیاس 9
گزینه ای لیکرت و از بسیار درست ( )1تا بسیار نادرست ()9
بود .در این پرسشنامه قدرت اجبار ( 3سؤال) ،قدرت پاداش
( 3سؤال) ،قدرت قانوني ( 3سؤال) ،قدرت مرجعیت ( 3سؤال)
و قدرت تخصصي را ( 3سؤال) ميسنجید .ثبات دروني این
ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/80به دست آمد که
نشاندهنده اعتبار خوب این ابزار بود.
پرسشنامه اصالح شده اثربخشي مدیریت سازمان ساخته
جفری و همکاران ( )3003شامل  39سؤال که در مقیاس 4
گزینه ای لیکرت و از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ()4
بود .بدین منظور و برای انجام روایي صوری و محتوایي،
پرسشنامه اصالحشده برای هشت نفر از متخصصان حوزه
مدیریت ورزش ارسال شد و توسط ایشان مورد بررسي و
تأیید قرار گرفت .شایان ذکر است که پس جمعآوری نظر

اساتید ،پنج سؤال از پرسشنامه مذکور حذف گردید و سپس
تعداد  30پرسشنامه در یک مطالعه ابتدایي توزیع و پایایي و
ثبات دروني پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ0/99 ،
به دست آمد که نشان دهنده اعتبار باالی این پرسشنامه بود.
همچنین به منظور بررسي و مقایسه توصیفي دادهها ،از
شاخص های آمار توصیفي (فراواني ،درصد فراواني و )...
استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل استنباطي دادههای
پژوهش نیز ،از آزمونهای آماری کالموگروف اسمیرنوف
( ) K-Sجهت بررسي طبیعي بودن توزیع دادهها ،آزمون
فریدمن برای رتبه بندی منابع قدرت از دید دانشجویان ،از
آزمون همبستگي پیرسون جهت بررسي همبستگي و ارتباط
میان عوامل پژوهش و از آزمون رگرسیون خطي چندگانه به
روش همزمان ( ،)Enterجهت بررسي تأثیر و سهم نسبي
هرکدام از متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک استفاده شد.
ابزار مورد استفاده نرمافزار  SPSSنسخه  19و در سطح
معناداری  94درصد بود.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفي جهت بررسي ویژگيهای جمعیتشناختي نشان
داد که از  311آزمودني که در این پژوهش شـرکت داشـتند،
 55/1درصد ( 139نفر) مـرد و  44/3درصـد ( 113نفـر) زن
بودند .عالوه بر این 19/5 ،درصد ( 351نفـر) مجـرد و 30/9
درصد ( 95نفر) متأهل بودند .سایر نتایج در جدول شـماره 1
به تفصیل ذکر شده است.

جدول  .4توصیف ویژگيهای جمعیتشناختي دانشجویان تربیتبدني و علوم ورزشي دانشگاههای دولتي تهران

متغیر

فراوانی درصد فراوانی

متغیر

فراوانی درصد فراوانی

 18تا  33سال

119

41/5

دانشگاه تهران

43

11

 35تا  39سال

99

31/8

مدرس

10

3/3

 30تا  34سال

19

9

شهید بهشتي

51

13/3

 39به باال

14

5/8

خوارزمي

48

18/9

تحصیالت کارشناسي

194

93/1

عالمه

33

1/5

کارشناسي

104

33/8

شهیدرجایي

39

13/4

ارشد

11

3/4

نسیه

38

13/3

شاهد

10

3/3

الزهرا

39

13/4

سن

دکتری

تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان تربیتبدنی ...

همچنین جهت بررسي منحني توزیـع دادههـا ،از آزمـون
کالمـوگروف اسمیـرنوف استفـاده شـد که نتایـج آن نشان داد
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متغیرهای تحقیق دارای منحني توزیع دادههای طبیعـي اسـت
که مقادیر آن در جدول شماره  3نشان داده شده است.

جدول  .4نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای بررسي طبیعي بودن توزیع دادهها
متغیر

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون

سطح معناداری

قدرت تخصص

1/01

1/191

1/384

0/053

دادهها طبیعي نیست

قدرت پاداش

9/33

1/449

1/315

0/093

دادهها طبیعي است

قدرت مرجعیت

9/30

1/831

1/331

0/043

دادهها طبیعي است

قدرت اجبار

4/18

1/813

1/591

0/031

دادهها طبیعي نیست

قدرت مشروع

4/15

1/490

1/399

0/080

دادهها طبیعي است

اثربخشي

3/14

0/994

1/308

0/094

دادهها طبیعي است

بررسي نتایج آزمون فریدمن در جدول شماره  3نشان داد
که در بین منابع قدرت اساتید ،منبع قدرت تخصص ()3/81
دارای بیشترین میانگین و منابع قدرت قانوني ( )3/59و قدرت

نتیجه آزمون

اجبار ( )3/58به ترتیب دارای کمترین میانگین از دید
دانشجویان شناخته شدند.

جدول  .9نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی منابع قدرت اساتید از دید دانشجویان
منابع قدرت

میانگین رتبهها

قدرت تخصص

3/81

قدرت پاداش

3/13

قدرت مرجعیت

3/01

قدرت اجبار

3/58

قدرت مشروع

3/59

خی دو

درجه آزادی

111/094

نتایج آزمون همبستگي پیرسون در جدول شماره  5نشان
داد که بین منابع قدرت با اثربخشي ،در بین دانشجویان

سطح معناداری

0/001

5

تربیتبدني و علوم ورزشي دانشگاههای دولتي تهران ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد (.)P=0/001

جدول  .1نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین مؤلفههای منابع قدرت با اثربخشي
4

متغیر

4

 .1قدرت پاداش

1

 .3قدرت اجبار

**0/438

1

 .3قدرت مرجعیت

**0/993

**0/531

9

1

1

1
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 .5قدرت مشروع

**0/409

**0/493

**0/499

1

 .4قدرت تخصص

**0/491

**0/384

**0/495

**0/343

1

 .9اثربخشي

**0/598

**0/195

**0/404

**0/391

**0/439

بر اساس نتایج جدول شماره  4مقدار آزمون دوربین

خطي است .همچنین ،ضریب تعیین بهدستآمده از خروجي

واتسون  3/011به دست آمد که نشان دهنده استقالل خطاها و

آزمون نشان داد که ادراک از منابع قدرت  0/391از اثربخشي را

عدم خودهمبستگي در دادهها و مجوزی برای انجام رگرسیون

در دانشجویان تربیتبدني و علوم ورزشي را تبیین ميکند.

جدول  . 1نتیجه آزمون ضریب تعیین و دوربین واتسون
متغیر

میزان R

مجذور R

0/901

0/391

مجذور R

خطای معیار

سطح معناداری

واتسون

تنظیمشده
منابع قدرت

0/340

نتایج این آزمون در جدول شماره  9ذکر شده است .نتایج
آزمون معناداری  Fبرای بررسي معناداری معادله رگرسیون

دوربین

0/439

3/011

0/001

نشان داد که رابطه خطي بین مؤلفههای منابع قدرت با
اثربخشي در سطح  P> 0/04معنادار بوده است.

جدول  .1نتایج آزمون ( Fآنالیز واریانس) برای بررسي معناداری معادله رگرسیون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

59/418

4

9/905

35/511

0/001

باقيمانده

81/181

304

0/388

مجموع

131/399

310

-

همانطور که نتایج آزمون رگرسیون در جدول  1نشان

تربیتبدني و علوم ورزشي دانشگاههای دولتي شهر تهران

ميدهد ،از بین منابع قدرت ،قدرت تخصصي و قدرت مرجعیت

هستند .نتایج ضریب معیاری ( )BETAنیز نشان داد که

به ترتیب دارای ارتباط معنادار و پیشبین قویتری برای متغیر

مؤلفه قدرت تخصصي با ضریب  0/319و سپس مؤلفه قدرت

مالک (اثربخشي) بودند ( .)P≥0/001بهعبارتدیگر ،این دو

مرجعیت با مقدار  0/338به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر

مؤلفه واجد شرایط پیشبیني کنندگي اثـربخشـي دانشجویـان

متغیر مالک (اثربخشي) هستند.

تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان تربیتبدنی ...
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جدول  . 1ضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان بین منابع قدرت با اثربخشي
ضرایب

آماره

سطح

معادله رگرسیون

ضرایب غیرمعیاری

معیاری

آزمون

معناداری

B

Std.Eror

BETA

()T

() P

ضریب ثابت

3/110

0/140

-

15/011

0/001

قدرت پاداش

0/019

0/030

0/119

1/813

0/095

قدرت اجبار

-0/043

0/031

-0/159

-3/510

0/011

قدرت مرجعیت

0/081

0/039

0/338

3/391

0/001

قدرت مشروع

0/019

0/031

0/038

0/491

0/444

قدرت تخصص

0/119

0/033

0/319

4/194

0/001

همزمان

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي ارتباط بین ادراک از منابع
قدرت اساتید با اثربخشي دانشجویان تربیتبدني و علوم
ورزشي دانشگاه های دولتي شهر تهران بود .عالوه بر این
بررسي توان پیش بیني اثربخشي دانشجویان به وسیله انواع
منابع قدرت از دیگر اهداف مورد نظر محققین در این
پژوهش بوده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری
بیانگر این مطلب بود که از بین منابع قدرت اساتید ،قدرت
تخصص ،قدرت پاداش و قدرت مرجعیت باالترین رتبه را از
دید دانشجویان دارند و همچنین بین ادراک از منابع قدرت با
اثربخشي ،رابطه مثبت معنيدار وجود دارد .عالوه بر این
بررسي نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ادراک از منابع
قدرت  33درصد از اثربخشي در دانشجویان تربیتبدني و
علوم ورزشي شهر تهران را تبیین ميکند؛ و این بیانگر
اهمیت ادراک از منابع قدرت اساتید (از دید دانشجویان) به
منظور میزان اثربخشي دانشجویان در دانشگاههای دولتي
تربیت بدني و علوم ورزشي شهر تهران مي باشد .از طرفي
قدرت تخصصي و قدرت مرجعیت به عنوان پیشبین متغیر
مالک (اثربخشي) در دانشجویان دانشگاههای تربیتبدني و
علوم ورزشي شناسایي شدند.
یافته های پژوهش حاکي از آن بود که از دید
دانشجویان منبع قدرت تخصص مهم ترین شیوه اعمال
قدرت اساتید بوده است و قدرت مبتني بر پاداش ،مرجعیت،
اجبار و قدرت قانوني رتبه های بعدی را تشکیل ميدادند.
تخصص به عنوان اولین منبع قدرت ،از دیدگاه دانشجویان
ميتواند شامل دانش فني و توانایي آموزش تکنیکها،

راهبردها و مهارتها شود .این موضوع در بیشتر
پژوهش های مرتبط مورد تأیید قرار گرفته است .در مطالعات
وان و همکاران ( ،)3000نوربخش و محمدی (،)1383
رمضانينژاد و همکاران ( ،)1389تهامي و همکاران (،)1390
ترک زاده و معیني ( )1391مانند پژوهش حاضر قدرت
تخصص به عنوان مهم ترین منبع اعمال قدرت شناسایي شد
( 14 ،30 ،31 ،33و  .)13شاید ماهیت تخصصي و فني
رشته های مختلف در حوزه ورزش دانشگاهي یا کاربردی،
عاملي برای شناسایي قدرت تخصص بهعنوان مهمترین
منبع قدرت در اکثر تحقیقات انجامشده در حوزه ورزش باشد.
در این راستا پاک واردوآسکي و همکاران )3009( 1نیز بیان
داشته اند که ادراک بازیکنان از تجربه و تخصص یک مربي،
مي تواند کمک شایاني به ارتباط بهینه مربي – بازیکن
بکند( .) 33بنابراین با توجه به یافتههای مطالعه حاضر ،شاید
بتوان برخورداری از قدرت تخصص را عاملي مهم برای
بهبود رابطه استاد _ دانشجو در نظر گرفت .بررسي ارتباط
ادراک از پایگاههای قدرت اساتید با اثربخشي دانشجویان
نشان داد :بین اثربخشي با تمام پایگاههای قدرت رابطه
مثبت و معني داری وجود دارد که در بین آنها بیشترین
همبستگي مربوط به قدرت تخصصي ميباشد .در این راستا
نتایج مطالعه سارَوی و همکاران ( )1390نشان داد که اساتید
و دانشجویان تسلط بر موضوع درس و داشتن علم و تجربه
استاد را ازجمله مهمترین مهارت های تدریس معرفي کردهاند
1. Pockwardowski, Barott & Jowett
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و تسلط بر محتوا و موضوع را از خصوصیات ضروری و مهم
معلم ارزیابي نمودند ( .)35با توجه به نتایج پژوهش حاضر
مي توان گفت زماني که دانشجویان احساس کنند اساتید آنها
دارای تجربه ،دانش ،تخصص و مهارت در زمینهی مورد
نظرشان بوده ،درحاليکه خودشان فاقد این مهارتها و یا
کممهارتتر از آنها باشند ،خود را ملزم به اجرای دستوارت
اساتید مي دانند و در نتیجه بازده عملکرد تحصیلي خود را
افزایش ميدهند .این نتایج با یافتههای لیان،)3008( 1
رمضانينژاد و همکاران ( )1389و ندایي و مظفری ()1393
همسو بود ( 33 ،34و  .)19نتایج حاصل از رگرسیون سلسله
مراتبي نیز نشان داد که قدرت تخصصي و قدرت مرجعیت
به ترتیب پیش بین قوی تری برای اثربخشي دانشجویان در
دانشگاههای تربیت بدني و علوم ورزشي دولتي شهر تهران
بودند .به نظر ميرسد بر خالف سازمانها و فدراسیونهای
ورزشي که در اثر برخورداری از فرهنگ سلسله مراتبي و
تشکیالتي قدرت قانوني ،از درجه اهمیت بیشتری برخوردارند
( ،)19در دانشکدههای تربیت بدني و علوم ورزشي به واسطه
محوریت علم و دانش و مالک و معیار بودن آن در
ارزیابي های فردی و گروهي ،قدرت تخصص از نگاه
دانشجویان در مقایسه با سایر منابع قدرت دارای توان
پیش بیني کنندگي بیشتری باشد .به نظر گیلسپي (،3)3004
عدم تسلط به محتوای آموزشي یکي از عوامل کاهش اعتماد
به نفس در استاد مي باشد و برخورداری از دانش و تجربه نیز
یکي از خصیصه های ضروری برای انتقال مؤثر مطالب است
( .)39بنابراین از آنجایيکه کادر آموزشي در تمامي سطوح،
عمده ترین نقش را در تربیت دانشجویان مستعد به منظور
تأمین نیازهای جامعه و افزایش آگاهيهای آنها بر عهده
دارند ،ایجاب مي نماید که از سطح علمي و تجربي باالیي
برای اثربخشي تحصیلي و کیفیت یادگیری دانشجویان،
برخوردار باشند ( .) 31همچنین در تحلیل قدرت پیشبین
قدرت مرجعیت ميتوان گفت دارا بودن فرهمندی ،صفات
ممتاز ،رفتار مقبول ،الگو بودن از لحاظ رفتار و نگرش و
تفکر در وهلة اول بر دانشجویان تأثیر ميگذارد و در وهلة
دوم احتماالً ميتواند اثربخشي دانشجویان را در جهت مثبت
پیشبیني کند .این نتایج با مطالعه ارکاتلو و چافرا )3009( 3و

2. Lian
3. Gillespie
4. Erkutlu & Chafra

ندایي و مظفری ( )1393همسو بود ( 38و  .)19در توجیه و
تحلیل اهمیت قدرت مرجعیت در پیشبیني متغیرهای
اثربخشي ،به نظر برتراند راسل اشاره ميکنیم« :قدرت
مرجعیت مدیر ،از توان اقناع و ترغیب افراد سرچشمه
ميگیرد و خود تابعي از صداقت ،جاذبه ،محبوبیت ،توان
استدالل دوطرفه و توجه به آزادیهای فردی در ارائه
نظرات ميباشد؛ قدرت مرجعیت و دانایي ،مردميترین ابزار
نفوذ است که افقهای موفقیت سازمان را گسترش خواهد
داد».
در پایان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بر
طبق دیدگاه های جدید تکنولوژی آموزشي ،اساتید مهمترین
عامل موفقیت در اهداف آموزشي ميباشند .از آنجایيکه
دانشجویان از جمله ارزشمندترین سرمایههای انساني هر
جامعه بوده و در هر کشوری از جایگاه و اهمیت خاصي
برخوردارند و همچنین دانشگاهها مراکز تبادل افکار،
اطالعات و تربیت نسل جوان برای اداره کشور در آیندهای
نزدیک هستند ،به نظر ميرسد پرداختن به موضوع ادراک از
منابع قدرت اساتید و رابطه آن با اثربخشي دانشجویان و
درک روابط موجود بین آنها ،نقش چشمگیری در تربیت
نیروی انساني کارآزموده و آگاه برای جامعه و نیروی
متخصص در تراز نظام جمهوری اسالمي داشته باشد.
بنابراین پیشنهاد مي شود با توجه به نتایج حاصل از این
پژوهش که نشان داد ادراک از منابع قدرت  33درصد از
اثربخشي دانشجویان را تبیین مي کند و همچنین با توجه به
اهمیت باالی دو مؤلفه قدرت تخصصي و قدرت مرجعیت از
دید دانشجویان و قدرت پیش بیني کنندگي این دو مؤلفه در
میزان اثربخشي آنها ،اساتید محترم دانشگاهها از این دو منبع
قدرت نسبت به سایر منابع قدرت در ارتباط با دانشجویان به
میزان بیشتری استفاده نمایند و یا در جهت کسب و توسعه
این منابع در سبک رهبری و کالسداری خود اقدام نمایند.
عالوه بر این توصیه ميشود دانشگاه ها اساتیدی را جذب
کنند که عالوه بر داشتن تخصص الزم در رشته مورد نظر،
دارای ویژگي ها ،صفات شخصي و جاذبه ای باشند که منجر
به احترام و اطاعت داوطلبانه در برابر احترام و اطاعت قانوني
یا اجباری در دانشجویان ميگردد.
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