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تاریخ دریافت1331/6/23:
تاریخ پذیرش1331/3/5:
چكيده

اقتدارگرایی ،ازجمله مقوالتی است که در رشتههای مختلف به خصوص جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است.
ه دف اقتدارگرایی ،قدرت طلبی است و بر محور اصالت قدرت دور میزند و کمال انسان را در این میبیند که
قدرت پیدا کند؛ لذا ما بر آن هستیم تا اقتدارگرایی را در بین فرهنگیان با توجه به سند تحول بنیادین بررسی کنیم.
برای نشان دادن میزان اقتدارگرایی و عوامل مؤثر بر آن از نظریه های نظریهپردازان دیدگاه تضاد و نظریه های بوردیو،
کلمن و  ….استفاده شده است .هدف از این تحقیق بررسی اقتدارگرایی در بین فرهنگیان و عوامل مؤثر بر آن و تأثیر
آن بر تعلیم و تربیت میباشد .نتایج به دست آمده از این مطالعه که به روش پیمایشی و در بین فرهنگیان شهر قوچان
در سال  9831انجام گرفت نشان میدهد که بین متغیرهای (مستقل) جنسیت ،مقطع تدریس ،پیگیری منافع با
اقتدارگرایی (متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد و قدرت تبیین کننده اقتدارگرایی را دارند در حالی که بین
متغیرهای (مستقل) ت حصیالت ،درآمد ،تمایل دستیابی به اهداف و فدا کردن پاداشهای آنی با اقتدارگرایی رابطهی
معنیداری وجود ندارد و این متغیرها قدرت تبیین کننده اقتدارگرایی را ندارند.
واژگان کليدی:

اقتدارگرایی ،تحول بنیادین آموزش و پرورش ،پیگیری منافع ،تمایل دستیابی به اهداف،

فرهنگیان.

-9استادیار دانشگاه پیام نور(نویسنده مسؤول)
-2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام
-8کارشناس ارشد جامعه شناسی
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مقدمه

اقتدارگرایي ،قدرت طلبي است و بر محور اصالت قدرت دور ميزند و كمال انسان را در این ميبيند
كه قدرت پيدا كند .طبق نظر بنيانگذاران این مکتب ،آدمي الزم است بدان گونه تربيت شود كه قادر و
مقتدر بار بياید و هر چه مقتدرتر و نيرومندتر بر محيط خارج خود یعني بر طبيعت و نيز بر انسانهایي
دیگر چيرهتر شده باشد ،به فضيلت و كمال نزدیکتر است.
مبارزه با اقتدارگرایي برنامهاي است كه فقط به عرصه سياسي محدود نميشود این مبارزه باید در
عرصه علوم دیگر نيز تجلي داشته باشد .از همين روست كه گاهي بيش از آنچه بر توسعه و رشد
اقتصادي تأكيد مي شود ،توزیع عادالنه ثروت به قصد مبارزه با بهره كشي مدنظر قرار ميگيرد .هدف
انسان باید این باشد كه به مرجع اقتدار خود تبدیل گردد؛ یعني این كه در مسائل اخالقي داراي
وجدان ،در مسائل فکري داراي اعتقاد و در مسائل احساسي داراي صداقت باشد .اما انسان تنها زماني
ميتواند صاحب این اقتدار دروني گردد كه به اندازهي كافي بالغ باشد تا جهان را با خرد و عشق
دریابد.
اقتدارگرایي از جمله مفاهيمي است كه در یکي دو دهه اخير در عرصه علوم اجتماعي به آن توجه
ویژه اي شده است .طبعاً محققان مختلف از منظرهاي تئوریک به صورت متفاوت به آن نگریستهاند و
به تبيين و توضيح علل اقتدارگرایي ،تبعات و تأثيرات آن بر جامعه پرداختهاند .یکي از گروههایي كه
ميتوان از عينک مفهوم اقتدارگرایي بدان نگریسته شود گروههاي فرهنگي است .چرا كه این گروهها
با تربيت انسانهایي سر و كار دارند كه هنوز خمير مایه شخصيت آنها شکل نگرفته است .بنابراین بر
همين اساس در شهر قوچان بر آن هستيم تا مسأله اقتدارگرایي را در بين فرهنگيان مورد بررسي قرار
دهيم.
بيان مسأله

از آن جایي كه قدرت ،عنصر هر كنش اجتماعي است .اقتدارگرایي در همه سطوح چه در كنش
متقابل ،گروه ،سازمان ،جامعه و نظام جهاني وجود دارد .در هر كدام از سطوح فوق ،افراد صاحب
اقتدار ميتوانند منافع خود را به شکل نابرابر جستجو كنند .در سطح كنش متقابل ،اقتدار یکي از افراد
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موجب عدم اعتماد ،كم شدن روابط و ایجاد رویههاي قانوني براي تضمين واكنشهاي متناسب از
سوي مخاطب شود .در سطح گروه ،اقتدارگرایي موجب ميشود كه گروه كمتر شکل بگيرد .در سطح
سازمان اجتماعي ،عدم مشاركت در تصميم گيريها در نتيجه اقتدارگرایي ،اتالف منابع و نارضایتي
كاركنان زیردست را نتيجه ميدهد .اقتدارگرایي نه تنها همانند سازمان موجب تصميمگيريهاي یک
سویه ميشود بلکه موجب ایجاد نظام خودكامه ميشود كه با زور ،ظلم و خفقان انسجام نظام اجتماعي
را حفظ ميكند .به خصوص اقتدارگرایي در زمينه تعليم و تربيت موجب افت كيفت آموزشي ميشود
چرا كه آموزش را از حالت دانشآموز محوري ،خالقيت و  ...خارج ميكند و از آنجایي كه فرهنگيان
جامعهي سال  1141بر اساس سند تحول بنيادین قاعدتاً فرهنگيان و نخبگان شاداب و تازه
نفسي هستند كه در سال تحصيلي  1351 -1355وارد تحصيل در نظام آموزشي ایران ميشوند و در
سال تحصيلي  1141 -1145شمسي در مقطع دكتري از یکي از رشته هاي علوم فارغالتحصيل
ميشوند .یعني در این دوره  24ساله دانش آموز و دانشجو هستند و زیر نظر معلمان و استادان فعلي
و آتي شاغل در نظام آموزشي كشور ،تربيت ميشوند .بنابراین شناسایي عوامل فردي و اجتماعي
اقتدارگرایي ميتواند راهگشاي اقداماتي در زمينه تعليم و تربيت چه در سطح فردي و چه در سطح
اجتماعي باشد

(ناظمی.)221: 2831،

پس در این تحقيق به دنبال پاسخ به این سؤالها هستيم :ميزان اقتدارگرایي فرهنگيان چقدر است؟ چه
عواملي بر اقتدارگرایي فرهنگيان اثر ميگذارد؟
اهداف تحقيق

هدف اصلی و کلی تحقیق:
بررسي ميزان اقتدارگرایي فرهنگيان با توجه به سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و عوامل مؤثر بر
آن در بين فرهنگيان.
اهداف جزئی:
 -شناسایي عوامل تأثيرگذار در دست یابي به اقتدارگرایي در بين فرهنگيان
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ارائه راهکار جهت حل مسائل و مشکالت در این زمينه و مبارزه با اقتدارگرایي و بررسي آن در سندتحول بنيادین
پيشينه تحقيق

تحقیقات انجام شده در خارج
آدورنو ،در تبيين اقتدارگرایي به نظریه روانکاوي فروید روي ميآورد و علل اقتدارگرایي افراد را دردوران كودكي و در ارتباط با نحوه برخورد والدین با كودک ميداند.
مطالعهي دیگري توسط اریش فروم صورت گرفته است او معتقد است« :آنچه كه ذات شخصيتاقتدارگرا را ميسازد ،گونهاي ناتواني است :ناتواني در اتکا بر خود و مستقل بودن و یا به عبارت
دیگر ،ناتواني در تحمل آزادي».اریش فروم ،روانکاو ،در این مقاله ،خاطر نشان ميسازد كه هر دو
گونهي شخصيت اقتدارگرا (مازوخيست-سادیست) داراي خصوصيات مشتركي هستند كه همانا عدم
بلوغ معنوي و هراس عميق دروني است .او در عين حال تفاوت ميان اقتدارگرایي خردگرایانه و
خردگریزانه را به روشني تصویر ميكند (آدورنو2591،؛ کرين استين.)2599،

تحقیقات انجام شده در داخل
مركز افکار سنجي دانشجویان در تحقيقي تحت عنوان «فرهنگ سیاسی مردم ایران» ،از اقتدارگرایيبه عنوان یکي از مؤلفه هاي فرهنگ سياسي مردم ایران یاد كردهاند به طوري كه ميانگين اقتدارگرایي
در این تحقيق  11/33درصد بوده است (مرکز افکار سنجی دانشجويان ايران.)2839 ،

مسعود چلبي در فصل سوم «کتاب بررسی نظام تجربی شخصیت در ایران» 34 ،خصلت از خصایلشخصيتي ایرانيان را در آثار مستشرقان غربي و متفکران ایراني و اسالمي مورد بررسي قرار داده است.
این خصایل عبارت است از :خرافاتي و تقدیرگرا ،شعائر گرایي و دنياگرایي ،شجاعت و جوانمردي،
عالقه به دانش اندوزي ،صداقت و فروتني ،استبداد پذیري و اقتدارگرایي ،هوش و خالقيت ،مهمان-
نوازي ،محافظه كاري ،با اراده ،مهربان و آرام ،خوشگذران ،با گذشت و ایثار ،دروغ گویي ،ميهن
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پرستي ،عاطفي ،حجاب ،سادهزیستي ،قوم مداري ،عاطفي و احساساتي ،رشوهگيري و رشوهدهي ،اصيل
و نجيب ،مقلد ،سنت پرستي ،متملق و چاپلوس ،زیبایي و آراستگي ،مغرور و خودنما ،صبور و شکيبا.
یکي از این خصایل استبداد پذیري و اقتدارگرایي است .سهم این خصلت در شخصيت ایراني 1/3
درصد است (چلبی.)2832 ،

پيشينه تحقيق

اقتدار در ایران
در ایران تنازعي ميان هر سه گونه اقتدار وجود دارد .قانون اساسي ایران ،هم مباني اقتدار را بر احکام
اسالم (سنت) و هم بر خواست و اراده عمومي (اقتدار قانوني) استوار كرده است .در ضمن به طور
غير رسمي بر ویژگيهاي خاص رهبران و باالخص روحانيت تأكيد ميشود؛ لذا همزمان هر سه گونه
اقتدار در نظام سياسي ایران وجود دارد .حال ميتوان پرسيد كه افکار عمومي چه نوع اقتداري را قابل
قبول ميدانند؟ توزیع ميزان اقتدار به هر یک از انواع آن در بين اقشار مختلف جامعه چقدر است؟ بر
این اساس نظام سياسي زماني اقتدار دارد كه مردم -1 :باور داشته باشند قانون اساسي نظام سياسي
حقانيت دارد -2 .تركيب كلي نظام سياسي و شيوه عمل آن را در جهت تحقق منابع عمومي/ملي
بدانند -3 .نسبت به نظام سياسي ابراز عالقه و وفاداري كنند -1 .خود را نسبت به سرنوشت نظام
سياسي مسئول و حمایت از آن را وظيفه بدانند.
براي عملياتي كردن اقتدار نظام ،باید به این نکته توجه كرد ،اقتدار سنتي در نظام سياسي ایران كامالً با
دین اسالم پيوند خورده است؛ لذا بهترین گزینه براي عملياتي كردن اقتدار سنتي ،تأكيد بر مقبوليت
نظام بر اساس ابعاد سياسي آن است .بر این اساس نظام سياسي زماني به لحاظ سنتي/دیني مشروع
دانسته ميشود كه :به واسطهي آنچه در قرآن ،حدیث یا سنت آمده است صاحب حق حاكميت دانسته
شود و نه ارزیابي عملکردها ،و این حقانيت تحت تأثير خواست مردم نيز ،نباشد .بر خالف اقتدار
سنتي /دیني ،نظام سياسي زماني داراي اقتدار قانوني به (زبان وبري) است كه به واسطهي خواست
مردم و اجماع مردم بر سپردن حاكميت به نظام سياسي ،حق اعمال قدرت داشته باشد؛ و مردم حق

61

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 1931

داشته باشند طبق روالهاي قانوني ،حاكمان را از كار بركنار و دیگران را به جاي ایشان منصوب كنند.
حدود اختيارات حاكمان نيز به واسطه هيچ چيزي فراتر از آنچه در قانون تعيين شده است مشخص
نميشود .كيفيات شخصي حاكمان نيز نميتواند منبعي براي فراتر رفتن از حيطهي قانون باشد (مرکز
افکار سنجی دانشجويان ايران)28-21 :2839،

اقتدار و قدرت در اسالم
در اسالم منشأ تمامي قدرتها خداوند است« :ان القوه هلل جميعاً» و هيچ قدرتي نيز به مشيت الهي و
غير از ناحيه او پدید نميآید« :ال قوه اال باهلل» ،به عبارت دیگر ،اسالم هيچ قدرت في نفسه و بالذات
دیگري جز خداوند را در عالم به رسميت نميشناسد .انتشار اقتدار در اسالم از رأس به زیر است؛
چنان كه اقتدار پيامبر تابع و جلوهاي از قدرت خداوند نادر متعال بود كه به جانشينان او – اعم از
حاكمان و عالمان – منتقل گردید .قدرت در اسالم به واسطه قدسيت منبع انتشار ،امري مقدس به شما
ميآید و با سلب قداست از آن ،نامشروع گردیده و به عنوان «طاغوت و اقتدار طلبي» ،سرپيچي از آن
به هر طریق ممکن واجب ميشود« :ان عبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت».
اقتدار حضرت محمد یک اقتدار «فرهمند متعالي» است كه وبر آن را اقتداري خارقالعاده و مبتني بر
فيض شخصي خوانده است .این اقتدار مشروعيتش را از منبع مطلق اقتدار ،یعني خداوند قادر متعال
ميگيرد كه فراگير و جميع االبعاد است (شجاعی زند.)2839 ،

نظریه مبادله (انتخاب عقالنی)
ترنر در كتاب ساخت نظریهي جامعه شناسي ،نظر پيتر بالو درباره قدرت را به شکل زیر ميآورد:
مقدار كنش متقابل بين رهبران و افراد تحت سلطه معموالً كاهش ميیابد ،زیرا قدرت و سلسلهمراتب نباید دائماً مورد چانه زدن قرار گيرد.
افراد تحت سلطه معموالً در كنش متقابل خود ،از مخارج سنگين كنش متقابل با رهبران دوري مي-جویند ،در حالي كه تأیيد اجتماعي هم ردیفانشان یک پاداش با ارزش ویژهاي نيست و ميتواند با
مخارج نسبتاً كم به دست آید.
برعکس ،رهبران ميتوانند از مخارج سنگين رقابت دائم و چانه زدن با زیردستان در مورد این كه چهوقت و چگونه چيزهاي مورد قبول و اعتبار به آن اعطا شود ،بپرهيزند.
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در عوض رهبران با تماس نسبتاً محدود و معين با زیردستان ميتوانند پاداشهاي سنگين را به دست
آورند كه چيزها مورد قبول و اعتباري بد و تحمل مخارج سنگين در كنش متقابل با زیردستان ميآید،
بنابراین امکان معرفت را به دست ميآورند.
چگونه روابط مبادلهاي هنجاري ميشود؟
از آنجا كه كنش گران با رهبران در مبادله هستند و تا اندازهاي كه خدمات عرضه شده توسط رهبران
به نظر با ارزش ميآید ،تحت سلطه بودن باید بر اساس هنجارهاي داد و ستد و مشروع كه در همه
مبادلهها به وجود ميآید به عنوان یک امر بر حق مورد قبول واقع گردد .تحت این شرایط گروهها،
هنجارهاي بيشتري ميسازند این هنجارها مسألهي این كه چگونه با رهبران باید انجام گيرد تا پيش
نيازهاي داد و ستد و بقاي مبادلهي مشروع را تنظيم كند مشخص مينماید .در مبادالت بين شخصي،
مانور قدرت (تقاضا براي اجابت مبادله براي خدمات با ارزش) به وسيله هنجارها به اجرا درآمده و
مستقيم توسط شركتكنندگان در مبادله واسطه شده است .ارزشهاي كه اقتدار را بر حق جلوه
ميدهند با اعطاي موقعيتها و وضعيت اداري و نه فردي ،حق تقاضاي اجابت در بعضي موارد ،قواعد
قدرت را از افراد در حال مبادله ميگيرد .با محو قدرت از قلمرو (نفوذ شخصي) و قراردادهاي آن در
حقوق موقعيتها و وضعيتهاي اداري ،دامنه و دید قدرت گسترش یافته است .حال ممکن است
اقتداري وجود داشته باشد كه براي مثال تمام یک ملت را سازمان ميدهد ،همانطور وقتي كه حکومت
یا پيکر ادارات بر حق شمرده شده و این حق به آنها داده شده كه اجابت در مبادله براي عرضه
خدماتي را دریافت كنند.
از نظر بالو در روابط خرد و بين شخصي براي تضمين تعهد متقابل رابطه اجتماعي (كه یک رابطه
مبادلهاي است) ،این روابط با هنجارهاي تنظيم ميشود و روابط رسمي بين سازمانها و یا در روابط
تجاري بين افراد براي تضمين تعهد متقابل ،این هنجارها شکل قانوني ميیابند .در انگاره مبادله
اجتماعي ،اقتدار هنجاري تضمين كننده تعهدات متقابل در روابط مبادله اي ميباشد .در صورتي كه در
انگاره ساختارگرایي كاركردي از نظر دوركيم نگهدارنده انسجام جامعه است .تبعيت افراد از هنجارهاي
تنظيم كننده روابط مبادلهاي ،ميزان اقتدارگرایي آنها را نشان ميدهد .در مجموع اقتدار از نظر بالو،
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اقتداري هنجاري است (ترنر.)832 :2831 ،

وبر و اقتدار
وبر معتقد است :اندیشههاي كه ما در باب اقتدار داریم از سه مقوله بيرون نيست :اقتدار سنتي 1كه بر
پایهي «باروري ریشه دار بر سنتهاي دیرینه استوار است .اقتدار قانوني و عقالني 5كه» مبتني بر باور
مردمان به قانون قواعد ،و به حقي كه دارندگان قدرت براي فرماندهي در پرتو آن قواعد از آن
برخوردار هستند « .اینجا تأثير اقتدار ،بر حسب اصولي كه ميتواند براي دارنده قدرت معتبر باشد،
تابعي از موفقيتهاي رئيس یا ساالر 6است .اقتدار فرهمند 7مبتني بر» ازخودگذشتگي یا ایثار و حيرت
انگيزي است كه افراد پي رو یک نفر به دليل تقدس ،نيروي قهرماني یا كيفيات استثنایي وي ،نسبت به و
نظمي كه او پدید آورده است از خود نشان ميدهد « .به عقيده وبر حضرت عيسي و محمد (ع)
نمونههاي بارز این نوع اقتدار هستند .این دو پيامبر از پذیرش راههاي سنتي امتناع كرده و منطق
دروغين نظم موجود را پس زدند .وبر ميگوید »:تنها امر مهم این است كه ببينم فرد (رهبر فرهمند) در
عمل با چه چشمي از سوي پيروان خویش دیده ميشود «(ريچارد سنت ،ترجمه پرهام»)81-13 :2833 ،

اقتدار دو جنبه دارد :یک جنبه زور است و جنبه دیگر قانون .اقتدار ممکن است بر این یا آن جنبه یا
بر تركيب هاي گوناگون زور و قانون متکي باشد .در گذشته پادشاهان و مشاوران سرچشمه اقتدار
بودند .امروزه ،در دموكراسي ،اقتدار به صورت سلسله مراتبي است ،كسي كه در باالي سلسله مراتب
است از بيشترین ميزان اقتدار برخوردار است و فرا دستان قدرت تصميم گيري بيشتري نسبت به
فرودستان دارند (نادمی.)2831 ،

حدود اقتدار محدودیت دارد .اگر این حدود را دارندگان اقتدار نقض كنند ،تابعان ميتوانند آن را
نادیده بگيرند یا با آن مخالفت كنند (نادمی .)2831 ،تفاوتهاي عمده اقتدار و قدرت عبارت است از:
اقتدار هميشه مشروع و قانوني است ،اما قدرت ممکن است مشروع یا نامشروع باشد.اقتدار مبتني بر رضایت است ،اما قدرت اغلب بر زور استوار است.4

- traditional
- rational-legal
6
- partron
7
- carismatik
5
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بنابراین سرشت اقتدار دموكراتيکتر از قدرت است ،زیرا هميشه قانوني و مبتني بر پشتيباني همگانياست (عالم.)218 - 211 :2838 ،

چارچوب نظری تحقيق

نظریه تضاد

3

نظریهپردازان مکتب فرانکفورت به بررسي شيوههاي اعمال سلطه نظام ميپردازند .به شيوههاي كه نظام
به اعمال فشار ،آلت دست قرار دادن ،كور كردن یا فریب دادن مردم ميپردازد تا باز توليد و استمرار
خود را تضمين كند .سه عرصهي سلطهگري عبارت است از-1:خرد ابزاري :شيوههاي نگاه كردن به
جهان كه سلطهي مردم بر یکدیگر و نظام را توجيه ميكند-2.شيوهاي كه فرهنگ تودهاي مدرن مردم را
در نظام ادغام ميكند-3.نوعي ساختار شخصيتي كه نه تنها سلطه را ميپذیرد بلکه عمالً آن را جستجو
ميكند (کرايپ.)192 :2832 ،

همانگونه كه وبر منشأ روح سرمایهداري را تا مسيحيت و باورهاي یهودي دنبال ميكرد ،آدورنو و
هوركهایمر نيز سرچشمهي خرد ابزاري را در یهودیت ميدید .این پدیده در دوراني كه آن را
روشنگري ميناميم مستقالً موجودیت یافت .در این دوره ابزاري شدن طبيعت اتفاق افتاد در حالي كه
پيش از آن مردم طبيعت را مخلوق خداوند ميدانستند كه مراقبت و حفاظت از آن به بشر سپرده شده
است .اكنون آن را نوعي ابزار یا ماده خام تلقي ميكردند كه به خاطر شکوه هر چه بيشت خداوند باید
توسعه ميیافت و مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت .این دیدگاه طي قرون بعدي و تا به امروز تکامل
یافته و جامعه و سازمان اجتماعي را زیر پوشش قرار داده است .دیدگاهي كه در وهلهي اول دنياي
اجتماعي را منبع حمایت از فرد و تأمين امنيت فرد تلقي ميكرد .در نتيجه تغييرات ایجاد شده آن را
منبعي براي بهرهبرداري فرد و پيشرفت آن ميداند .این دیدگاه در مرتبه بعدي افراد انساني را در بر
گرفته است به طوري دیگر نميتوان افراد برخوردار از صداقت ،حقوق و وظایف خاص خود به شمار
آورد ،بلکه آنها دارندگان خصوصيتها و مهارتهایي هستند كه ميتوان از آنها در جهت تأمين

- Conflict Theory
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مقاصدي به جز خواست خودشان استفاده كرد .سلطهگري صرفاً ذاتي صنعت فرهنگ نيست بلکه
مستلزم نوعي ساختار شخصيتي خاص است كه نه تنها سلطهپذیر باشد بلکه عمالً آن را جستجو كند.
كتاب شخصيت قدرتطلب پژوهشي گسترده است كه به بررسي این ادعا ميپردازد كه ميان ساختار
شخصيت و نگرشهاي سياسي و اجتماعي نوعي هماهنگي وجود دارد (کرايپ.)132-138 :2832،

پيگيري منافع

اقتدارگرایي

پارسونز و اقتدار
پارسونز ویژگيهاي عمده شخصيت اقتدارطلب را چنين برميشمارد :شخصيتي كه در آن برتري از آن
دستيابي به هدفها است .به طرز بارزي برونگرا است ،چنين شخصيتي با هدفهاي كه باعث ميشوند
منابع و انرژيهایشان را بسيج كنند ،قطبي شده است .قدرت در نظام شخصيت معنایش اعمال نظارت
مؤثر در كنش دیگري در راستاي دستيابي به هدفهاي خود 3است .این نوع شخصيت آمادگي دارد كه
پاداشهاي آني را وقتي كه مانعي بر سر راه دستيابي به هدفهاي تعين شده است فدا كند یا به تأخير
بيندازد .در این نوع شخصيت ،نظام شخصيتي به سوي اشيایي كه نسبت به آن خارجياند تمایل دارد
(پارسونز.)93-3 :2839 ،

دستیابی به اهداف
تأخیر انداختن پاداشهای

اقتدارگرایی
اقتدارگرایی

پیر بوردیو 90و اقتدار
بوردیو نهاد آموزش و پرورش را باز توليد كنندهي نابرابريها در جامعه ميداند .همچنان كه در دوره
فئودال اقتدار زمينداران به طور ارثي به نسل بعد منتقل ميشد در دوره معاصر نهاد آموزش به اقتدار
طبقه حاكم مشروعيت ميبخشد .بوردیو در كتاب نظریهي كنش چنين ميگوید« :كاركرد تکنيکي كامالً
بدیهي آموزش ،یعني انتقال كار آیي فني و گزینش خبرهترین نيروها از نظر فني ،كاركرد اجتماعي آن،
یعني تخصيص حق ریاست به كساني كه نباید موقعيت ،داراي كار آیي اجتماعياند روپوشي ميكند.
9

- ego
- pierre bourdieu

10
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بين ترتيب در ژاپن مثل فرانسه با یک اشرافيت تحصيلي ارثي در بين مدیران صنعتي ،پزشکان برجسته،
كارمندان عالي مرتبه و حتي زمامداران سياسي مواجه هستيم و این اشرافيت خوني را در بر ميگيرد كه
عنوان اشرافي خود را به یک عنوان تحصيلي تغيير دادهاند .بنابراین نهاد آموزش كه ميشد باور داشت
كه با ترویج دادن استعدادهاي فردي بر امتيازات ارثي ميتوان نوعي شایسته ساالري را پيریزي كند،
فيالواقع در پي آن است تا از طریق اتصالهاي مخفي استعدادهاي تحصيلي و ميراث فرهنگي ،یک
اشرافيت دولتي واقعي را تدارک كند ،كه اقتدار و مشروعيت آن به وسيلهي عنوان تحصيلي تضمين
شده است(».بورديو.)95 :2831 ،

تحصیالت

اقتدارگرایی.

مقطعی تدریس

اقتدارگرایی.

جیمز کلمن 99و اقتدار
به طور كلي شخص ممکن است حق كنترل بر كنشهایش را به یکي از این دو دليل نداشته باشد ،حق
ممکن است در اختيار دیگري باشد ،حتي بدون این كه توسط شخص ،به دیگري انتقال داده شده باشد یا
ممکن است حق وجود نداشته باشد .حق تنها زماني وجود دارد كه ميان كنش گران ذيربط درباره این كه
كدام كنشگر حق دارد ،توافق عمومي وجود داشته باشد .هنگامي كه این توافق عمومي وجود نداشته باشد،
پس حق وجود ندارد و هنگامي كه آن توافق عمومي یا وفاق ،حق كنترل كنشهاي كنشگر (الف) را در
دست كنشگر (ب) قرار ميدهد ،آنگاه كنشگر (ب) حق دارد .فرد ممکن است حق كنترل طبقه معيني از
كنشهاي خود را داشته باشد یا نداشته باشد .تنها اگر فرد آن حق را ،داشته باشد و به عالوه ،حق انتقال آن
حق را نيز به دیگري داشته باشد .ميتواند به طور ارادي اقتدار را به دیگري تفویض كند (کلمن-8 :2833 ،
.)221

كلمن رابطه اقتدار را این گونه ميتوان تعریف ميكند :رابطه اقتدار كنشگر بر دیگري هنگامي به وجود
ميآید كه كنشگر اولي حق كنترل بر برخي كنشهاي دیگري را داشته باشد .پاسخ به این سؤال كه چرا
افراد حق كنترل بر كنشهایشان را به دیگران واگذار ميكنند براي دو طبقه وسيع روابط اقتدار به
- james coleman
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شدت تفاوت ميكند .در طبقه اول كنشگر اقتدار را به دیگران واگذار ميكند زیرا معتقد است كه با
پيروي از رهبري دیگري وضع بهتري خواهد بود .او حق كنترل را یک جانبه ،بدون پاداش خارجي
واگذار ميكند .در طبقه دوم كنشگر حقوق كنترل را بدون داشتن این اعتقاد ،ولي در مقابل پاداش
خارجي انتقال ميدهد (کلمن.)223 :2833 ،

جنسیت

اقتدارگرایی

درآمد

اقتدارگرایی

فرضيه های تحقيق

بين دستيابي به اهداف و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
بين به تأخير انداختن پاداشهاي آني و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
بين جنسيت و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
بين درآمد و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
بين تحصيالت و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
بين مقطعي كه فرد تدریس ميكند و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
بين پيگيري منافع و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد.
روش پژوهش

روش مورد استفاده در این پژوهش پيمایشي بوده است .پيمایش روشي براي تحقيقق اجتمقاعي اسقت.
پيمایش دقيقاً به معني تکنيک خاصي در گقردآوري اطالعقات نيسقت ،هقر چنقد عمقدتاً از پرسشقنامه
استفاده ميشود اما فنون دیگري از قبيل مصاحبه عميق و مصاحبه ساختمند ،مشاهده ،تحليقل محتقوا و
جز اینها هم به كار ميروند (دواس)28 :2832،

تکنيک مورد استفاده براي جمع آوري داده هقا در ایقن پقژوهش ،پرسشقنامه خقود سقاخته اسقت ایقن
پرسشنامه بر اساس فرضيههاي پژوهش و به وسيله شاخص سازي براي مفاهيم ساخته شده است.
در تحليل یافتههاي تحقيق از آماره توصيفي (فراواني ،درصد ،ميانگين) براي طبقه بندي خالصه كقردن
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و توصيف دادهها از آماره استنباطي (انحراف معيار ،واریقانس ،ضقریب همبسقتگي ،ضقریب پيرسقون،
تحليل واریانس یک طرفه ،آزمون  )tبراي تحليل و رد یا تقایيد فرضيهها استفاده شده اسقت .همچنقين
جهت تعيين تبيين متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل از رگرسيون چندگانه استفاده شد.
جامعه آماری و روش نمونهگیری
جمعيت آماري این تحقيق ،فرهنگياني هستند كه در سال تحصيلي  34-53در مقدارس اسقتثنایي شقهر
قوچان مشغول به تدریس ميباشند .تعداد فرهنگيان در این سال تحصيلي  1464ميباشد .بقراي تعقين
حجم نمونه از فرمول آماري كوكران استفاده شده است (رفيع پور.)838 :2833 ،

حجم نمونه واقعي در این تحقيق ،بر اساس فرمول باال  262نفر به دست آمده است.
در این تحقيق از روش نمونهگيري طبقهبندي استفاده شده است .در این نمونه گيري ابتدا گروهها
همگن تشکيل شده ،سپس به تناسب هر طبقه یا گروه نمونه انتخاب ميشود .در این تحقيق فرهنگيان
را بر حسب جنسيت به  2طبقه (زن و مرد) تقسيم كردهایم و بعد مقطعي را كه در آن تدریس ميكنند
به  3قسمت (ابتدایي ،راهنمایي ،متوسطه و پيش دانشگاهي) تقسيم كردهایم تا نمونه ما شامل نسبت
مناسبي از  2طبقه (زن و مرد) و  3مقطع (ابتدایي ،راهنمایي ،متوسطه و پيش دانشگاهي) باشد .با توجه
به این كه در این پژوهش از روش نمونهگيري طبقهبندي استفاده ميشود.
جدول  -9توزیع فراوانی بر حسب مقطع تدریس و جنسیت
متغير

حاالت يا صفات متغير

فراواني

درصد فراواني

جنس

مرد

۵۰۱

0۰/9

زن

۵۱۱

۱9/۵

ابتدايي

۳۷

۱//0

راهنمايي

/۸

۷۷/۱

متوسطه و پيش دانشگاهي

9/

مقطع تدريس

/

۷۵//

متغیر وابسته:اقتدارگرایي
متغیرهای مستقل:پيگيري منافع ،تمایل دستيابي به اهداف ،به تأخير انداختن پاداشهقاي آنقي ،جنسقيت ،درآمقد ،مقطقع
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تدریس و تحصيالت.
اعتبار و پایایی
براي بررسي اعتبار تحقيق خود از اعتبار صوري استفاده ميكنيم .در این نوع اعتبار كه از تجربه استفاده
ميكند و وابسته به قضاوت محقق است (صفری شالی ،)39 :2839،تأیيد استادان راهنما و مشاور مقيتوانقد
نشان دهنده این نوع اعتبار باشد و براي سنجش پایایي از آلفاي كرونبقا اسقتفاده شقده اسقت .نتيجقه
سنجش پایایي (آلفاي كرونبا )  /557به دست آمد كه در سطح قابل قبول قرار دارد.
یافتههای تحقيق

توصیف دادهها
در این قسمت ابتدا متغيرهاي زمينهاي (جنسيت ،درآمد ،تحصقيالت و مقطقع تقدریس) و بعقد ،متغيقر
وابسته و متغيرهاي مستقل مورد توصيف واقع ميگردند.
جدول  -2فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای زمینهای
متغير

حاالت يا صفات متغير

فراواني

درصد فراواني

جنس

مرد

۵۰۱

0۰٫9

زن

۵۱۱

۱9٫۵

ديپلم

۸

۱٫۷

کارداني

۸9

۱۳

تحصيالت

مقطع تدريس

درآمد

کارشناسي

۵۱۵

۱9

کارشناسي ارشد و باالتر

۷۰

۵۵٫۳

ابتدايي

۳۷

۱/٫0

راهنمايي

/۸

۷۷٫۱

متوسطه و پيش دانشگاهي

9/

۷/٫۵

کمتر از  ۷۰۰هزار تومان

۱

۰٫/

بين سيصد تا پانصد هزار تومان

/۳

۷0

 ۱۰۰تا  ۳۰۰۰۰۰تومان

۵۷۵

۱۵٫۱

بيش از  ۳۰۰۰۰۰تومان

۷۸

۵0٫۵

توصیف اقتدارگرایی (متغیر وابسته)
جدول ( ،)3بررسي ميزان موافقت با مؤلفههاي اقتدارگرایي را نشان ميدهد كه بيشترین ميزان موافققت
را پاسخگویان به گویه «بهتر است كارهاي فني را كه راجقع بقه آن تخصقص نقداریم بقه متخصصقش
واگذار كنيم» با ميانگين  1/1و كمترین ميزان موافقت را با گویه «احتماالً روزي معلوم خواهد شد كه با
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طالع بيني ميتوان علت خيلي از چيزها را پيدا كرد» با ميانگين  1/7داشتهاند .ميانگين كلي اقتدارگرایي
 2/3ميباشد كه نشان دهنده اقتدارگرایي در حد متوسط است .الزم به ذكر است دامنه ميانگينها بين 1
تا  5ميباشد كه  1نشاندهنده حداقل موافقت و  5حداكثر موافقت است.
جدول -8توزیع درصدی و آمارههای مؤلفههای اقتدارگرایی
کامالً موافق

موافق

بينابين

مخالف

کامالً مخالف

ميانگين

۷/0

0/۸

۱/۷

۷۱/0

۱0/۱

۱/۷۱

وقتي ديگران قانون را رعايت نميکنند چرا من رعايت کنم

۰//

0/۱

۰//

۷۰/9

۸۷/0

۱/۱۵

آنچنان بي نظمي در جامعه حکمفرماست که نميشود گفت فردا چه ميشود

۵۰

۱۸/۸

۵0/۷

۷۳//

۵۵/۱

۷/۵۰

آدم احساس ميکند چون هيچ کس در جای خودش قرار نگرفته

۵۳/۱

۱۳/۵

۵۱/۸

۷0/0

///

۱/9

اطاعت از قدرت و احترام به قدرت از مهمترين فضايلي است که بايد ياد بگيريم

۱0/۳

۷۰/۱

۵۰/۸

۵//0

۵۸/۵

۱/۳

بود و نبود مراجع قضايي مثل دادگستری و نيروی انتظامي به حال ما فرقي نميکند

بايد به بچهها ياد داد هميشه به حرف بزرگترها بي چون و چرا گوش کنند

0/۸

9/۱

۷/0

۱۸/۵

۱۸/۷

۱

بايد به کار نياکان خود احترام بگذاريم و نبايد تصور کنيم شناختمان بهتر از آنها است

/

۷۰/۱

۱/۳

0۱/0

۵۷/۳

۱/9

فقط با زور ميشود در اين جامعه قانون را حاکم کرد

۱

۵۱/۱

۸/۸

0۱/۱

۷۷/۸

۱

برای درست شدن ايران قانون الزم نيست بلکه مرد مقتدری الزم است که حرفش قانون باشد

۱

۵04۱

۱

0۱/۷

۷۷/0

۱/۵

بايد کسي باشد که به جای مردم تصميم بگيرد و کشور را پيش ببرد.

۱/0

۵۱//

//۱

۷۱/9

۷0/0

۱/۱

بهتر است کارهای فني را که راجع به آن تخصص نداريم به متخصصش واگذار کنيم.

۱۸/۱

۷۸/۱

۵/9

0/۱

۵/۱

0/0

بهتر است امور ديني را به ديگران واگذار کنيم و از آنها تبعيت کنيم

۵9/۷

0۱/۱

۵۸/۸

0۱/۱

۵9/۷

۱/0

احتماالً روزی معلوم خواهد شد که با طالع بيني ميتوان علت خيلي از چيزها را پيدا کرد.

۱/۳

0/۱

۵۰

۷۷/۱

09/۸

۵/۳

سزای مرتکبين به جرائم جنسي ،کيفرهای بيش از زندان است

۷//۵

۷۱/۳

۵۰/0

۵۵/9

۸/9

۷//

توصیف متغیرهای مستقل
بررسی میزان موافقت با مؤلفههای پیگیری منافع
بررسي جدول ( ،)1نشان ميدهد كه پاسخگویان بيشترین ميزان موافقت را با گویه «اگر مصلحت باشد
ميتوان دروغ گفت» داشتهاند به طوري كه  37/3درصد پاسخگویان موافق این عبارت بودهاند .ميانگين
موافقت با این گویه  2/7و نزدیک به متوسط ميباشد .كمترین ميزان موافقت با گویه «من درباره
همکارانم بر اساس استفادهاي كه از آنها ميكنم داوري ميكنم» با ميانگين  1/3بوده است .ميانگين
كلي پيگيري منافع  2/3ميباشد كه بيانگر ميزان كم پيگيري منافع در بين پاسخگویان است.
جدول  -4توزیع درصدی و آمارههای مؤلفههای پیگیری منافع
کامالً موافق

موافق

بينابين

مخالف

کامالً مخالف

ميانگين

اگر مصلحت باشد ميتوان دروغ گفت

0/۸

۷۱/۳

۵۵/۱

۷۷/۵

۵//۵

۱/۳

سعي ميکنم کمتر به افراد باالدست خودم مواجه شوم چون مجبور به کار ،برای آنها ميشوم

0/۸

۵0/۳

۵۸/۸

0//۷

۵۱//

۱/0

من درباره همکارانم بر اساس استفاده ای که از آنها ميکنم داوری ميکنم

۵/9

۳/۷

۳/۷

0//۷

۷۱/۵

۵/9
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بررسی میزان موافقت با مؤلفههای تمایل دستیابی به اهداف:
همانگونه كه جدول شماره ( ،)5آمده است ،اكثر پاسخگویان موافق این گویه بودهاند كه «كسب
موفقيت در هر كاري براي من هدف است» ،این افراد  67/3درصد افراد نمونه را تشکيل ميدهد.
ميانگين موافقت با این گویه  3/6و «اهميت موفقيت تحصيلي» 3/1 ،بوده است .به طور كلي ميانگين
تمایل دستيابي به اهداف  3/3و كمي بيش از حد متوسط ميباشد.
جدول  -5توزیع درصدی و آماره های مؤلفه های تمایل دستیابی به اهداف
موافق

بينابين

مخالف

کامالً مخالف

ميانگين

کامالً موافق
موفقيت تحصيلي بيش از هر چيزی اهميت دارد

۵۸

۷۵/۱

۵۰/۱

۷۸/۸

۱/0

۷/۵

کسب موفقيت در هر کاری برای من هدف است

۱۵/0

0۱/9

//9

۱۰/۸

۷/۵

۷/۸

بررسی میزان موافقت با مؤلفههای فداکردن پاداشهای آنی:
بررسي جدول ( ،)6نشان ميدهد كه اكثر پاسخگویان ( 55/6درصد) موافق بودهاند كه «از هر لحظه
زندگي باید بيشترین لذت را برد» ،ميانگين موافقت با این گویه  1/1و در حد زیاد ميباشد51/3 .
درصد پاسخگویان نيز موافق این عبارت بودهاند كه «حاضر نيستم اوقات فراغتم را فداي كار كنم» ،این
گویه با ميانگين  3/3بيش از حد متوسط مورد توافق پاسخگویان بوده است .ميانگين كلي فداكردن
پاداشهاي آني  3/3از  5ميباشد.
جدول  -6توزیع درصدی و آماره های مؤلفه های فدا کردن پاداشهای آنی
بينابين

مخالف

کامالً مخالف

ميانگين

کامالً موافق

موافق

خواستههايم را به هر شکل ممکن در کوتاهترين زمان برآورده ميکنم

۱/۵

۱۵

9/۷

۱۱/۸

//9

۱/۱

از هر لحظه زندگي بايد بيشترين لذت را برد

0۱/۱

0۷/0

۱/۱

۳

۱

0/۵

حاضر نيستم اوقات فراغت را فدای کار کنم

۵۱/۱

۷۸/0

9/۳

۷۷/۳

0/۳

۷/۱

میانگین متغیرهای مورد بررسی
جدول شماره ( ،)7آمارههاي متغيرهاي مورد بررسي را نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود
فداكردن پاداشهاي آني و تمایل دستيابي به اهداف بيشترین ميانگين و پيگيري منافع كمترین ميانگين
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را دارا ميباشد.
جدول  -7آمارههای متغیرهای مورد بررسی
ميانگين
پيگيری منافع

۱/۷

تمايل دستيابي به اهداف

۷/۷

فداکردن پاداشهای آني

۷/۷

اقتدارگرايي

۱/9

آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه اول« :بين جنسيت و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد».
آزمون مقایسه ميانگين اقتدارگرایي در بين زنان و مردان نشان ميدهد كه زنان نسبت به مردان
اقتدارگرتر ميباشند .به طوري كه ميانگين اقتدارگرایي مردان  2/51و زنان  3/43ميباشد .این تفاوت
با سطح معناداري  4/45مورد تأیيد قرار گرفته است .پس نتيجه ميشود كه فرضيه مورد تأیيد است.
جدول  -3آمارههای اقتدار گرایی در بین زنان و مردان
وضعيت پاسخگو

تعداد

ميانگين

مرد

۵۰۱

۱//0

زن

۵۱۱

۷/۰9

اقتدارگرايي

فرضیه دوم« :بين تحصيالت و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد» .
نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه در جدول ( )3نشان ميدهد كه بين ميزان تحصيالت و اقتدار گرایي
رابطهاي وجود ندارد .این آزمون با سطح معني داري  4/13مورد تأیيد نبوده و بنابراین فرضيه فوق رد
ميشود.
جدول  -1نتایج آزمون تحلیل واریانس تحصیالت و اقتدار گرایی
مجذور ميانگين

F

Sig.

درون گروهي

۰/00

۰/۵09

۰//۰9

۰/09۰

برون گروهي

0۱/۱۸

۰/۵/9

جمع

0۸/۳۳

مجموع مجذورها

فرضیه سوم« :بين درآمد و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد»
همان گونه كه در جدول شماره ( )14نتایج حاصل از آزمون تحليل واریانس ذكر گردیده است ،ميزان
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درآمد تأثيري بر ميزان اقتدارگرایي ندارد .این فرضيه با سطح معني داري  4/74رد شده است.
جدول  -90نتایج آزمون تحلیل واریانس درآمد و اقتدار گرایی
مجموع مجذورها

مجذورها ميانگين

F

Sig.

درون گروهي

۰/۱۱۱

۰/۰/

۰/0۸۱

۰/۳۰

برون گروهي

0۸/۷۰

۰/۵/

جمع

0۸/۱۱

فرضیه چهارم« :بين مقطع تدریس و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد»
نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه در جدول ( )11نشان ميدهد كه ميان اقتدارگرایي در بين
پاسخگویان در مقاطع تدریس تفاوت دارد .سطح معني داري آزمون  4/41و فرضيه مورد تأیيد
ميباشد.
جدول  -99نتایج آزمون تحلیل واریانس مقطع تدریس و اقتدار گرایی
مجموع مجذورها

مجذورها ميانگين

F

Sig.

درون گروهي

۵/۱۵

۰/۳۱

0/۱۱

۰/۰۵

برون گروهي

0۱/۱

۰/۵۳

جمع

0۸/۳۱

فرضیه پنجم« :بين تمایل دستيابي به اهداف و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد»
رابطه تمایل به دستيابي به هدف و اقتدارگرایي مورد تأیيد قرار نگرفت .آزمون پيرسون ضریب
همبستگي این دو متغير را  4/14و سطح معناداري را  4/45نشان ميدهد كه از لحاظ آماري فاقد اعتبار
ميباشد .به عبارتي بين این دو متغير رابطه معناداري وجود ندارد و فرضيه تأیيد نميگردد.

جدول  -92رابطه همبستگی تمایل دستیابی به اهداف و اقتدار گرایی
اقتدارگرايي
تمايل به دستيابي به اهداف

ضريب پيرسون

-۰/۵۰۱

سطح معناداری

۰/۰/

تعداد

۱۸۱

فرضیه ششم« :بين فداكردن پاداشهاي آني و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد»
آزمون پيرسون رابطه بين دو متغير فداكردن پاداشهاي آني و اقتدارگرایي را معکوس و به لحاظ آماري
فاقد معنا نشان ميدهد .سطح معناداري این آزمون  4/53و در نتيجه این فرضيه مورد قبول نميباشد.
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جدول -98رابطه همبستگی فداکردن پاداشهای آنی و اقتدارگرایی
اقتدارگرايي
فداکردن پاداشهای آني

ضريب پيرسون

-۰/۰۷9

سطح معناداری

۰/۱۷

تعداد

۱۸۱

فرضیه هفتم« :بين پيگيري منافع و اقتدارگرایي رابطه معنيداري وجود دارد».
بررسي جدول ( )11نشان ميدهد كه بين پيگيري منافع فردي و ميزان اقتدارگرایي رابطه مثبت و از
نظر آماري معنادار وجود دارد .ضریب همبستگي این دو متغير  4/23و سطح معناداري  4/444ميباشد.
به عبارتي ميتوان گفت هرچه پيگيري منافع فردي بيشتر اقتدارگرایي نيز بيشتر ميباشد .بنابراین
فرضيه فوق تأیيد ميگردد.
جدول  -94رابطه همبستگی پی گیری منافع و اقتدارگرایی
اقتدارگرايي
پي گيری منافع

ضريب پيرسون

۰/۱۷/

سطح معناداری

۰/۰۰۰

تعداد

۱۸۱

تبیین عوامل مؤثر بر اقتدارگرایی
در بخش پيشين فرضيه هاي تحقيق از طریق آزمونهاي مناسب بررسي شد و ميزان وابستگي بين
متغيرها مشخص گردید .در این بخش با استفاده از روش آماري رگرسيون چند متغيري به تبيين و
پيش بيني واریانس متغير وابسته بر اساس تركيب متغيرهاي مستقل مطرح در فرضيه ها ميپردازیم؛ لذا
با توجه به ماهيت متغيرهاي تحقيق از روش گام به گام استفاده شده است.
همانگونه كه در بررسي متغيرهاي مستقل نشان ميدهد  3متغير (پيگيري منافع ،جنسيت ،تمایل به
دستيابي به اهداف) نقش تعيين كنندهاي در تبيين متغير وابسته (اقتدار گرایي) دارند .همانگونه كه
مالحظه ميشود این  3متغير به ميزان  r=4/53با متغير وابسته همبستگي دارند .ضریب تعيين حاصل،
نيز بيانگر آن است كه  32درصد ميزان اقتدارگرایي ،تابع متغيرهاي مستقل مزبور است.
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جدول  -95ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون چندگانه
رگرسيون

معني داری

۰/۱۸0

۰/۰۰۰

مؤلفهها
جنسيت

۰/۱/۸

۰/۰۰۰

تمايل به دستيابي به اهداف

۰/۵۱۳

۰/۰۰۰

پي گيری منافع

f

۰/۰۰۰

۵9/۱۳

r

۰/۱۷

R۱

۰/۷۱

نتایج مندرج در جدول باال ( )15شدت و جهت تأثير متغيرهاي مستقل را بر وابسته نشان ميدهد.
همانگونه كه مالحظه ميشود متغيرهاي مستقل (پيگيري منافع ،جنسيت ،تمایل به دستيابي به اهداف)
در مرحله نهایي ،وارد معادله رگرسيون شدهاند و رابطه معني داري بين متغيرهاي پيگيري منافع،
جنسيت ،تمایل به دستيابي به اهداف وجود دارد.
نتيجهگيری

این تحقيق با این سؤال اصلي شروع شد كه ميزان اقتدارگرایي فرهنگيان چقدر است؟ و چه عواملي
بر اقتدارگرایي آنها اثر ميگذارد؟ ما بر اساس نظریه هاي پارسونز ،بوردیو ،جيمز كلمن ،دیدگاه تضاد
و تحقيق هاي قبلي شاهد عوامل مختلفي به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر اقتدار گرایي فرهنگيان بودیم.
متغير وابسته ما در این تحقيق :اقتدارگرایي و متغيرهاي مستقل عبارت بود از :تحصيالت ،درآمد ،مقطع
تدریس ،جنسيت ،پي گيري منافع ،تمایل دستيابي به اهداف و به تأخير انداختن پاداشهاي آني به
عنوان عواملي كه بر اقتدارگرایي تأثيرگذار است مورد بررسي و تبيين قرار گرفت .مهمترین نتایج به
دست آمده از این تحقيق را ميتوان به شرح زیر خالصه نمود:
-1ضریب تعيين حاصل ،نيز بيانگر آن است كه  32درصد ميزان اقتدارگرایي ،تابع متغيرهاي مستقل
(پيگيري منافع ،جنسيت ،تمایل به دستيابي به اهداف) مزبور است.
-2بين جنسيت و اقتدارگرایي رابطه وجود دارد به طوري كه زنان از مردان اقتدارگرا ترند.
-3بين تحصيالت و اقتدارگرایي رابطه وجود ندارد.
-1بين درآمد و اقتدارگرایي رابطه وجود.
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-5بين مقطعي كه فرد تدریس ميكند و اقتدارگرایي رابطه وجود دارد به طوري كه هرچه مقطع
مدرسين پایينتر باشد اقتدارگرا ترند.
-6بين دستيابي به اهداف و اقتدارگرایي رابطه وجود ندارد به طوري كه هر چه تمایل دستيابي به
اهداف بيشتر باشد ،اقتدارگرایي كمتر است.
-7بين به تأخير انداختن پاداشهاي آني و اقتدارگرایي رابطه وجود ندارد به طوري كه هرچه
اقتدارگرایي بيشتر باشد ،فرد آمادگي ندارد تا پاداشهاي آني را مانعي بر سر راه دستيابي به هدفهاي
تعيين شده وجود دارد به تأخير اندازد یا فدا كند.
-5بين پي گيري منافع و اقتدارگرایي رابطه وجود دارد به طوري كه هر چه پي گيري منافع بيشتر
باشد ،اقتدارگرایي بيشتر است.
پيشنهادهای تحقيق

 عوامل مؤثر بر اقتدار در سطوح تحليلي گروه و سازمان بررسي شود تا شاهد كارایي بيشتري در سندتحول باشيم.
نيروهاي متخصص و متعهد متناسب با پست سازماني همچنان كه در سند تحول بنيادین آمده استتربيت شود و براي افراد شاغل در پست سازماني ميتوان از نيروهاي متخصص جهت آموزش به آنها
كمک گرفت.
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