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 چكيده

گرايانـه دربـين   اقتدار گذار والدين در تربيـت فرزنـدان، بررسـي مـنش    أثيردليل نقش ت  به
گذار باشد. اين راثد بسيار مهم و توان الدين به فرزندان ميو ازوالدين و احتمال انتقال آن 

اجتمـاعي و تعـدادي متغيرهـاي     ةو سـرماي بين مـنش اقتدارگرايانـه    ةمقاله بررسي رابط
آموزان مقطـع اول دبسـتان    ...) را دربين والدين دانش الت واي (مانند سن و تحصي زمينه

كـه  نامـة خودسـاخته    پرسـش  ،توجه قرار داده است. بـا ايـن هـدف   در شهر شيراز مورد
آموز دبستاني كـه   دانشچهارصد لدين آدورنو است بين وا F-scale ةنام  از پرسش برگرفته

هـاي ايـن     تحليل آماري داده شد.اي انتخاب شده بودند توزيع  صورت تصادفي خوشه  به
اجتماعي در سـطح   ةمنش اقتدارگرايي و سرماي ةبين دو ساز ةدهد رابط بررسي نشان مي

مـنش اقتدارگرايانـه بـا متغيرهـاي سـن،       ةساز ،براين  دار است. عالوه اي معني رابطه% 95
دربـين   Fمعناداري دارد. درنهايت با بررسـي مقيـاس    ةتعداد فرزندان رابطو تحصيالت، 
ـ       والدين دانش  ةآموزان به اين نتيجه رسـيديم كـه والـدين شـيرازي از مـنش اقتدارگرايان
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  مقدمه و طرح مسئله .1
توان  فرهنگ علوم اجتماعي اقتدار را نوعي تعقل نهايي فرض كرده است كه ازطريق آن مي

شناسـي    مكاتـب روان  ،ديگر  دست آورد. ازسوي  كسب توافق مردم را به كردن و  استعداد قانع
شـكل    دانند كـه درجهـت كسـب مجـدد امنيـت بـه        م رواني ميساقتدارطلبي را نوعي مكاني

 ).53: 1366 شود (پيرو  هاي آزارطلبانه يا آزارگرايانه نشان داده مي  احساس

كـاربردن قـدرت و هـم از داشـتن       هـم از بـه   كه شخصيت اقتدارطلب اين است ةنشان
تمايل دارد خود را زير چتر اقتدار كساني قـرار   ،ديگر  ويبرد. ازس  زيردستاني مطيع لذت مي

و اجـراي   دهنـد تواننـد بـه او فرمـان      مراتب قدرت از او باالترنـد و مـي    دهد كه در سلسله
هاي گوناگوني   جلوه هاي فراوان و  شخصيتي ريشه ةوچراي آن را بخواهند. اين نشان  چون بي

حد افراط   ها آن است كه از گرفتن هر تصميمي به  ترين ويژگي اين شخصيت  دارد. شايد مهم
خواهند محدودة تعهدات و نيز حقـوق آنـان كـامالً روشـن و       كنند و مي  احساس ناامني مي

  .مشخص باشد

خواه از آن شخص ديگر باشـد و خـواه از آن دسـتگاه     ،فرد اقتدارطلب درمقابل قدرت
شـود. او مفتـون قـدرت      و تسليم برانگيختـه مـي   ،خود به دوستي، ستايش  حكومتي، خودبه

چنين تـالش    نفس قدرت. هم سبب  بلكه به كند  ميدليل پشتيباني كه قدرت از او   نه به ؛است
نهـادن بـه     تحت عنوان گـردن  ،در شرايطي كه آزادي او محدود شود ،رواني فرد اقتدارطلب

  .)Adorno 1969: 14; Ray 1972: 317(توجيه است   تقدير قابل

كـه بـا     زمـاني  ،والدينة گيران  الگوي رفتاري خشن و سخت آدورنو و همكارانش معتقدند
رفتارهاي  .كند  ساختار قدرت خشمگين مي ازراه شود، نسل جديد را   مشكالت اقتصادي هم

 يهاي  موقعيت دنبال  ها همواره به  شود آن فرزندانشان باعث مي باوالدين اقتدارگرا  ةگران  سركوب
 ،. اين كودكان)Adorno 1969: 26( تري بر آن داشته باشند  باشند كه امكان كنترل و تسلط بيش

نـوعي    برنـد و بـه    با قرارگرفتن در بستر اقتدارگرا، اين صـفت را از والـدين خـود ارث مـي    
ها   ). البته بايد توجه داشت كه والدين آن52: 1369بازتوليدكنندة آن خواهند بود (شوستروم 

ند. والـدين اقتـدارطلب رفتـار كودكـان خـود را      ا  طلب  خود محصول همين بستر قدرت هم
دليـل،    همـين   بـه  ؛ها احساس مسـئوليت داشـته باشـند     آن درقبالند ا  كنند و موظف  كنترل مي

  گيرند.  كنند و نقشي همانند قاضي يا خدا را برعهده مي  احساس قدرت مي
لحاظ تاريخي سلطة پدر همواره بر آن حاكم بوده   كه به ،به ساخت خانوادة ايراني  باتوجه
ايراني بسيار اقتدارگرا و  ةخانواد )David C. Mackland( كلند  مك .گفتة ديويد سي  است، و به

راه داشـته    هم  تواند به  ). اين ساخت نتايج مختلفي را مي81: 1381 طلب است (بشيريه  سلطه
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اراده   رد تحت سلطه در خانواده بـه فـردي منـزوي و بـي    شود ف  طرف باعث مي  ازيك .باشد
تا ارادة خود را به  دنبال سرپرست و ولي باشد  تبديل شود، كه حتي در نظام اجتماعي هم به

خواهد ديگران   ديگر به فردي بازتوليدكنندة اقتدار مبدل شود كه مي  او محول كند، يا ازطرف
 را زير سلطة خود درآورد.

بـه   ديگـر و   يـك افـراد بـه    غلبه دارند هاي اقتدارطلب در آن  شخصيتكه اي   جامعهدر 
هاي   كه يكي از شاخصه ،توان گفت اعتماد اجتماعي  حكومت و اركان آن اعتماد ندارند. مي

ـ    و هـركس بـه   بازد  مياي رنگ   اجتماعي است، در چنين جامعه ةسرماي مين منـافع  أدنبـال ت
نـوعي پيونـدهاي اجتمـاعي را نيـز متزلـزل        اعتمادي به  طلبي و بي  خويش است. اين منفعت

تحت سلطة فردي بايد پذير نيست يا   كار و فعاليت تيمي يا امكان يكند. در چنين شرايط  مي
  شده به وظايف خود عمل كنند.   واسطة ترس دروني  بهافراد مقتدر صورت پذيرد تا 

ميزان اعتماد و پيوند اجتمـاعي   هايي است كه برمبناي آن  شاخص ءاجتماعي جز ةسرماي
رسد   نظر مي  به ،جمعي بپذيريم يعنوان منش  بههم اگر اقتدارگرايي را  حال ؛شود  فهم مي  قابل

 ة. شـايد افـزايش سـرماي   يافـت اجتمـاعي و اقتـدارگرايي    ةمعناداري بين سرماي ةبتوان رابط
كنـد، در    اجتمـاعي كمـك مـي   هاي   تر افراد در شبكه  بيش حضوركه به  ،اجتماعي در جامعه

  ثر باشد. ؤتغيير اين منش جمعي م
ديگـر عـواملي در ايجـاد و      عبـارت   بـه  ؛شود  كس اقتدارگرا متولد نمي  هيچ ،ديگر  ازطرفي

كند.   ثر است و بسياري از اين عوامل در ارتباط با جامعه معنا پيدا ميؤتقويت اقتدارگرايي م
سازبودن اقتدارگرايي در ايران پي برد و مصـاديق    ان به مسئلهتو  چه گفته شد مي  به آن  باتوجه

 بـراي مانند چاپلوسـي   ،هاي متقابل اجتماعي در سطوح مختلف مشاهده كرد  آن را در كنش
كـه سـاختار نظـام     ،... و ،طلبـي   منفعت، مافوق، رياكاري، زورگويي به زيردست، فردگرايي

طـي ايـن    ،اثر نبوده است. بر اين اساس  بي گيري اين صفات جمعي قطعاً  اجتماعي در شكل
شخصيت اقتدارگرا كيست؟ چـه   :االت باشيمؤگوي اين س  تحقيق تالش خواهيم كرد پاسخ

باشـد؟ سـرمايه و اعتمـاد اجتمـاعي بـر       مؤثردر ايجاد شخصيت اقتدارگرا تواند   ميعواملي 
  شخصيت اقتدارگرا چه اثري دارد؟ 

  
  . تعريف مفاهيم2

  اقتدارگرايي 1.2
براي تبيين شخصيت اقتدارطلب مقياسي ترتيب دهند كـه  درصدد برآمدند گروه آدورنو 

مطالعات نظـري و   ة. نتيجكندگيري   به بهترين وجه بتواند تمايالت تلويحي آن را اندازه
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شخصـيت اقتـدارطلب را    هـا   آنينـد  ابوده است كه بر مؤلفة اساسينُه عملي آنان يافتن 
 ،دهنـد  را تشـكيل مـي   F-scaleكـه پايـه و اسـاس مقيـاس      ،ها  اين مؤلفه .دكن  معرفي مي

  ند از:ا  عبارت

  گرايي ومرس 1.1.2
هايي كه   و اقالم يا گويه شود  ميهاي خرافي تلقي   معني وابستگي زياد به سنت  گرايي به  رسوم

نشان دهند در پيوند  دهد  اند به افراد موردمطالعه فرصت مي  گرايي قرار گرفته  رسوم ةدر مؤلف
  .)Adorno 1969: 67(هاي سنتي داراي ويژگي وابستگي يا كامالً رها هستند   با ارزش

  اطاعت استبدادي 2.1.2
آل تلقـي    درمقابل افراد درون گروه كه ايدهاست انتقادي   معناي رفتار غير  اطاعت استبدادي به

كراتيك ازطريـق  وي به تمايالت ضـددم شدن كمك زياد  استبداد  شوند؛ و ازنظر آنان مطيع مي
پرسـتي    كه اين رفتار بـا نژادپرسـتي و قـوم    ،كند  مند مي  هاي توان  تسليم فرد درمقابل قدرت

  .)ibid.: 72-80( داردارتباط نزديكي 

  تجاوز استبدادي 3.1.2
    صـر  اعن ي ازيكـ  ةكننـد   بيـان  ازنظر آدورنو مؤلفة تجاوز اسـتبدادي يـا خشـونت غالـب

پرستي است. اگر شخص اقتـدارطلب نتوانـد انتقـاد واقعـي از       نژادپرستي و قومدگرآزارانة 
كننـد تنبيـه     ها را محكوم يا رد مي  تمايل دارد كساني را كه ارزش ،شده را بپذيرد  نظم قبول

داند، قسمتي   كه مناسب مي  ضمن اين ،هاي احساسي زندگي خود را  چنين فردي جنبه كند.
آدورنو خشـونت   ةعقيد  كند. به  تالش فراواني مي ها  و براي حفظ آنداند   مياز هويت خود 

ممكـن اسـت در مرحلـة بعـد بـه افـراد        استطرف افراد درون گروه   غالبي كه در ابتدا به
جـا    گروه جابـه    رونيخارج از گروه نيز تسري داده شود. درواقع افراد درون گروه با افراد ب

  .)ibid.: 101-103( دنشو

  ضدتحليل 4.1.2
بـارزي از   ةكه اين خود نشان ،معناي مخالفت با خالقيت و هر امر جديد است  ضدتحليل به

 ،هاي عيني است  نفس است. فرد در اين حالت نگران از تفكر درمورد پديده  ضعف اعتمادبه
ممكـن اسـت    زيراترسد   مي . او از احساس خودرودافكار اشتباه  سوي  بهممكن است  زيرا
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اش از كنترل خارج شود؛ چنين فـردي    هاي بزرگي از زندگي  رسي به آن قسمت  بدون دست
  .)ibid.: 120- 122( ترسد  از آشكارشدن تمايالت دروني خود مي

  سرسختي قدرت و 5.1.2
ازحد سرسختي ممكن است انعكاسي از ضعف نفس فرد باشد. در آراي آدورنـو    نمايش بيش

مفهوم ديگري كه با سرسختي ارتباط تنگاتنگي دارد مفهـوم پيچيـدگي قـدرت اسـت كـه در      
آن را  دسـت آورد و   خواهد قدرت را بـه   شود. فردي كه مي  كيد ميأروابط انساني بر آن بسيار ت
بـه   دهـد، ن و چهچه نشان دهد ، حال از كسب و ادارة آن نگران است  از دست ندهد و درعين

ترازكـردن خـود بـا صـاحبان قـدرت        فرد با هـم كه   اينچه مسلم است   رد. آنآو  قدرت رو مي
شدن درمقابل   خواهد به قدرت برسد و هم با تسليم  آورد كه در آن هم مي  دست مي  هموقعيتي ب

  .)ibid.: 132-135(صاحبان قدرت اميد دارد در آن قدرت شريك شود 

  بودن  مخرب 6.1.2
هـاي    هايي را براي اقناع نيازهايش ايجاد كند به انگيـزه   محدوديتفرد اقتدارطلب چون بايد 

بهانة اخالقي با ابزار خشونت افراد خارج از گروه خود   برد و به  قوي پناه مي ةطلبان  خشونت
استفاده براي چنين فـردي اسـت.     قابل يدهد. بنابراين خشونت ابزار  را موردتهاجم قرار مي

 ةاين باور بود كه فرد براي رفـع حـداقلي نيـازش خـود را آمـاد      درمجموع گروه آدورنو بر
 بـه كند و خصومت چنان عمومي شده است كـه فـرد نيـازي      هرگونه خصومت بيروني مي

  .)ibid.: 139-141( كند   گويي به آن احساس نمي  جواب

  گرايي ذهن 7.1.2
گيرد كه در وجودش متوقف هايي قرار   چه فردي با منش اقتدارگرايانه درمعرض انگيزه  چنان
 وجود شواهدي. دهد  مي نسبت بيرون جهان به را ها  آن)، دارددروني و رواني    ةاند (ريش  شده
 جـوي و  در جسـت  اسـت  جويانه  ستيزه نيات و انگيزه داراي كه فردي دهد  مي نشان كه دارد

سـوي    تمـايالت انسـان بـه   . ازنظر آدورنـو  است خود از بيرون در ها  آن توجيه براي ابزاري
  .)ibid.: 150(سازي امور بيروني زياد است   نيروهاي شيطاني يا شيطاني

  نگرش به سكس 8.1.2
همـواره نگـران ايجـاد     اومسائل جنسـي دارد؛   دربارةحدي  از فرد اقتدارطلب نگراني بيش

  .)ibid.: 177( است   بر فساد جنسي در جامعه  فساد مبتني
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  اجتماعي ةسرماي 9.1.2
اجتمـاعي محـدود يـا     ةتـوان در سـه بعـد بررسـي كـرد: سـرماي        اجتمـاعي را مـي   ةسرماي
اجتمـاعي ارتبـاطي.    ةو سـرماي  ،گروهـي   اجتماعي اتصـالي يـا بـرون    ةگروهي، سرماي  درون
گروهي) بر منـابع شخصـي محـدود فـرد مثـل پيونـدهاي         اجتماعي محدود (درون ةسرماي

اول،   نزديك و ميزان اعتماد فرد به نزديكان خود مانند اقوام درجـه هاي   خانوادگي و دوستي
گروهـي) بـر     اجتمـاعي اتصـالي (بـرون    ةكيد دارد. سـرماي أو همسايگان ت ،دوستان، بستگان

كمـك منـافع حاصـل از      گروهي اشاره دارد. اين بعد به  تر برون  نامتجانس يِهاي ارتباط  شبكه
فـرد  گروهي بر رفتار و منش   رسي به منافع برون  دست هاي غيرمحلي و  عضويت در انجمن

مـذهبي و  و ، صـنفي،    هـاي علمـي    انجمـن  گذارد. با بررسي ميزان عضويت فرد در ثير ميأت
هاي ورزشي و بررسي تمايـل افـراد بـراي شـركت در       چنين حضور در تيم  و هم ها  تعاوني

اجتمـاعي ارتبـاطي نيـز بـر      ةسـرماي  .شـود   سنجيده ميگروهي افراد   برون ةانتخابات سرماي
تر قدرت با سطوح باالتر قـدرت    يعني به ارتباط سطوح پايين ،ارتباطات عمودي اشاره دارد

هاي اجتماعي مانند شـهرداري، شـوراي     پردازد و با بررسي ميزان اعتماد افراد به سازمان  مي
 شـود   سـنجيده مـي  اجتمـاعي ارتبـاطي    ةغيره سرماي و ،ها، نيروي پليس، دارايي  شهر، بانك
  ).1385نق و(غفاري و ا

  
  شده  تحقيقات انجام .3

هـاي    نگـرش بـه تبعـيض جنسـي و ويژگـي     «در تحقيقي با عنوان  1988در سال  كين ريگبي
به بررسي جايگاه تبعيض جنسي و ارتبـاط  » ميان نوجوانان استرالياييدرشخصيت اقتدارطلب 

اقتدارطلب پرداخت. او در تحقيق خـود بـا اسـتفاده از روش تحليـل     هاي افراد   آن با ويژگي
اي كـه    نامه بين هفده هزار نوجوان استراليايي نشـان داد هشـت گويـه     عامل و توزيع پرسش
هـايي كـه شخصـيت اقتـدارگرا را       ) بـا گويـه  80/0سـنجيد (بـا آلفـاي      تبعيض جنسي را مي

دست آمد. اين تحقيق   هيجه بعد از كنترل متغير سن بكه البته اين نت ؛بستگي دارد  سنجيد هم  مي
  .)Rigby 1988: 5  ( هاي شخصيت اقتدارگرا است  نشان داد تبعيض جنسي يكي از جنبه

گرايش بـه تسـلط اجتمـاعي و اقتـدارگرايي را      2002در سال  بارت دوريز و آلن هيل
و  ،اقتـدارگرايي بـا اطاعـت اجتمـاعي، نژادپرسـتي      ةرابط ها  آن اند. در تحقيق  مقايسه كرده

هاي منفي موردمطالعه قرار گرفته است. نتـايج حاصـل از ايـن تحقيـق نشـان        داوري پيش
هاي خـودرهبري    و ارزش ،گرايي  دهد اقتدارگرايي با متغيرهاي سطح تحصيالت، نسبي  مي
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هـاي    يرهـاي سـن، ارزش  بسـته بـا اقتـدارگرايي و متغ     كـه اطاعـت هـم     زمـاني  ؛رابطه دارد
هاي قـدرت وجـود     و ارزش ،كاري اقتصادي  بيروني، محافظه گرايي، انتقاد گرايي، سنت  عام

  .)Duriez 2002(دارد 

هاي شخصيت اقتدارگرا   آزمون ويژگي«در تحقيقي با عنوان  2010لويس الگونا در سال 
هاي شخصيت اقتـدارگرا بـين     ويژگي ةبه مقايس» كيد بر نقش تجربهأبا ت ؛ميان افسران پليس

اين امر بود  بردن به  پيهدف از اين مقايسه  تجربه پرداخته است.  افسران پليس باتجربه و بي
ترشـان در ايـن شـغل      بـيش  ةسـابق دليـل    تـري دارنـد بـه     بـيش  ةهايي كه تجرب  كه آيا پليس

سـابقه    هاي باسابقه و كم  ستري دارند يا نه. نتايج نشان داد پلي  بيش ةهاي اقتدارگرايان ويژگي
ها وجود   در آنهاي اقتدارگرايانه   ترين ميزان از ويژگي  همگي ازنظر رواني سالم هستند و كم

تـر رفتارهـاي ضـداجتماعي      تجربـه   هـاي كـم    . فقط در اين مقايسه روشن شد كه پليسدارد
 دارنـد  يتـر   في كـم هاي عـاط   واكنش هاي مختلف  در موقعيتحال   تري دارند و درعين بيش

)Laguna 2010(.  
ــال   ــدگي در س ــدري برن ــد قاســمي و ب ــوان   1390وحي ــا عن ــي ب بررســي «در تحقيق

شـهر  در سـال   هجدهافراد باالي  اي دربارة  هبه مطالع »طلب  قدرتشناختي شخصيت  جامعه
 ،پذيري قدرت  اين منظور، چهار عامل عضويت گروهي، سن، جامعه به. اند  اصفهان پرداخته

هـاي    ها با اقتدارگرايي درقالب فرضيه  اقتصادي انتخاب شد و ارتباط آن ـ و پايگاه اجتماعي
 تحقيق موردآزمون قرار گرفت. 

 6/32اقتدارگرايي زيادي دارنـد. اقتـدارگرايي    گويانْ  درصد از پاسخ 5/0به نتايج،   باتوجه
بـه    اقتدارگرايي دارند. باتوجـه  گويان درحد متوسطْ  درصد از پاسخ 8/66درصد كم است و 

 ،ديگر  عبارت  به ؛معكوس وجود دارد ة، بين سن و اقتدارگرايي رابط- 168/0ضريب پيرسون 
اقتدارگرايي و عضويت گروهي  ةچنين رابط  يابد. هم  با باالرفتن سن، اقتدارگرايي كاهش مي

سـاخت   ةشاخصـ  كـه بـا سـه    ،پذيري قـدرت   ، معكوس است. جامعه- 154/0با مقدار  ،نيز
هاي جمعي سنجيده شد، از عوامـل مـؤثر بـر اقتـدارگرايي       و رسانه ،خانواده، نظام آموزشي

تأثير سطح تحصـيالت،    تشخيص داده شد. رگرسيون چندمتغيره نشان داد اقتدارگرايي تحت
شـده    هاي گردآوري  در سنجش اقتدارگرايي، داده ،و ميزان درآمد نيز هست. اما ،نوع اشتغال

تـر از    كمي بيش 8/2و لذا اقتدارگرايي افراد با ميانگين  - 69/5برابر با T ة ان دادند كه آمارنش
 .)1390 قاسمي( حد متوسط است

 بـر  ثرؤمـ  عوامـل  بررسـي كارشناسي ارشد خود با عنـوان   ةنام  اهللا كيهاني در پايان  مسيح
استبدادي فقط يكي از والدين  ة) معتقد است در خانواد1384( دانشجويان سياسي مشاركت
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مخالفت با تصـميمات والـدين را    ةو اجاز ،شوند  كودكان شديداً كنترل مي ،گيرد  تصميم مي
معمـوالً شخصـيتي تـابع دارنـد و      شـوند   بزرگ ميها   ندارند. لذا افرادي كه در اين خانواده

گيرنـد و    ار مـي مردان براي رسيدن به مقاصـد خـويش قـر     دولت ةاستفادءراحتي موردسو به
  ).1384  كيهاني( زند  سر ميتر كنش سياسي آگاهانه   كماين افراد  از كلي طور به

 ينوالد ةمستبدان شخصيت ثيرأت بررسي عنوانكارشناسي ارشد مريم زارعيان با  ةنام  پايان
ايـن   اسـت  انجام شده 1385كه در سال  يدانشگاه تهران به دموكراس يانبر نگرش دانشجو

والدين با مشاركت سياسـي پـايين دانشـجويان     ةكه شخصيت مستبدان دارد  را بيان مينتيجه 
دارد و با احسـاس برابـري و آزادي و بـاور مثبـت بـه آزادي در       يمستقيم و معنادار ةرابط

  ).1385 زارعيان( مستقيم معنادار دارد ةرابطهم دانشجويان دختر نمونه 
و همگـي   ،انـد   جمعي پذيرفته يعنوان منش  را به شده منش اقتدارگرا  تمام تحقيقات انجام

ماننـد   ،انـد   شـناختي بررسـي كـرده     با ديگر متغيرهاي جامعـه را نوعي اثرات اجتماعي آن   به
در ايـن تحقيقـات مـنش     غيـره. و  ،گيـري   تصـميم  هاي جنسيتي، مشاركت سياسـي،   كليشه

وجودش تغييراتـي را در متغيـري   شود كه   تر متغيري مستقل درنظر گرفته مي  اقتدارگرا بيش
عنوان متغيري وابسته مطرح شده   منش اقتدارگرا به حاضر در تحقيقاما  كند.  مي وابسته ايجاد

 اجتماعي بر آن بررسي شود.   ةشود اثر متغير سرماي  است و سعي مي

  
  مباني نظري .4

تبيـين شخصـيت اقتـدارطلب     مـورد هاي متفـاوتي در   شناسي سياسي، ديدگاه  در حوزة روان
مـؤثر  تنهايي در ايجاد اقتدارطلبي   كلي سطوح خُرد را به طور  ها به  وجود دارد. بعضي ديدگاه

ايجـاد   بـر عنـوان عوامـل مـؤثر      اجتماعي به و و به ساختارهاي سياسي، اقتصادي، دانند  نمي
ماهيـت طبيعـت انسـان    طور مشـخص فـرد و     اقتدارطلبي توجه دارند. اما در دستة ديگر به

  كننده در ايجاد اقتدارطلبي موردبررسي قرار گرفته است.   عنوان عوامل مؤثر و تعيين به
كلـي تقسـيم    ةيابي اقتدارطلبي انسـان خـود بـه دو دسـت      اين دسته از نظريات در ريشه

شـناختي و ژنتيكـي را عامـل اساسـي اقتـدارطلبي        يكي گروهي كه عوامل زيست :شوند مي
عنـوان عامـل اصـلي     ها را به  انگيزش عوامل رواني وكه ديگر  ةكنند و دست  معرفي ميانسان 

  دهند.   رفتارهاي انساني ازجمله اقتدارطلبي موردتوجه قرار مي
خود اذعـان   تهاجماو در كتاب  .كنو اولورنتس نام برد ةتوان از نظري  نخست مي ةاز دست

دوم  ةآيـد. از دسـت    وجود مـي   ش در مغز انسان بهطور مداوم و خودجو  كند اقتدارطلبي به  مي
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شـود    جو متولد نمي  اوت شوستوم نام ببريم. وي معتقد است انسان سلطه ةتوانيم از نظري  مي
او  در، يـا كـم  باشـد  كه زياد   اعم از آن ،ديگران درمقابلِاقتدارطلبي  جويي و  بلكه اين سلطه

كه دارد هايي براي مقابله با تضاد   روشكند   گير ميكه در مخمصه   گيرد. فرد زماني  فزوني مي
گيرد كه در   مبارزه درنظر مي ةاين حالت فرد دنيا را صحن در .اقتدارطلبي است ها  آنيكي از 

ترتيب  بدين .برند  مانند و افراد قوي ضعيفان را از بين مي  ترين افراد زنده مي  آن فقط شايسته
   .ديگران دارد برتسلط  اعمالم به حاكميت و فرد اقتدارطلب ميل و نياز مبر

فـردي كـه تمـايالت     طلـب و   ميان فرد برتـري گذارد   ميتوجهي   هورناي تمايز قابل
را فقـط   هـا   و كنتـرل آن  ديگـران اعمال سـلطه بـر   فرد اقتدارطلب  ، زيراانه داردردگرآزا

برد. ولي فـرد دگـرآزار     كار مي  بههاي خود   براي جبران ضعف و كاستياي   عنوان شيوه  به
 ؛93 - 45: 1383 تهراني(برد   كلي از آزار ديگران لذت مي طور  به و از تحقير و كنترل ديگران

Adorno 1969: 83(.  
تالش كرد تمام تـوجهش را بـه درك    ،شناسي فردي  مؤسس مكتب روان ،)Adler( آدلر

دانـد و عامـل     ناپـذير مـي    تقسـيم  يماهيت فرد معطوف كند. آدلر شخصيت انسـان را كليتـ  
داند بلكه اين واحد را   شناختي يا اوضاع پيرامون نمي  اين واحد را كيفيت زيست ةكنند تعيين
گيـرد. وي بـه انسـان ديـدي       خويش اسـت درنظـر مـي    ةكنند  مستقل كه خود تعيين يقدرت

ناشـي  زند  خطايي از او سر بينانه دارد و معتقد است انسان طبيعتاً شرور نيست و اگر خوش
  طريق زيست است. اشتباه او دربارة زندگي و ةعقيد از

 ةجــويي و اقتــدارطلبي انســان بررســي را از صــحن  پرخــاش ةآدلــر بــراي تبيــين مســئل
حقـارت   ةكشاند. وي ابتـدا مسـئل    رواني مي ةو سپس به صحنكند   ميشناسي شروع  زيست

تـرين    احساس حقارت را يكي از مهـم دهد و   عضوي و ناتواني انسان را موردتوجه قرار مي
اي اتفـاقي    مزبـور پديـده   ةكند. وي معتقد است عقد  هاي زندگي رواني بشر بيان مي  واقعيت

كند احساس حقارت منبع   چنين ادعا مي  او هم .نيست بلكه با سرشت انسان درآميخته است
جبـران اسـت    ردرشد و ترقي فـ  و هرگونه پيشرفتدرنتيجه هاي انسان است و  همة تالش
  .)63 - 36 :1383 (فيروزبخت

مان در سراسـر    هاي واقعي و تخيلي  هاي ما براي غلبه بر حقارت  وي معتقد است تالش
سـطوح  رسيدن بـه  اين احساس حقارت و تالش براي  كردن بر  نياز به غلبه ةوسيل  زندگي به

شود؛ كودكـان درمانـده و     از مييند از كودكي آغاشود. اين فر  باالتر رشد برانگيخته مي دائماً
شـان اصـوالً بـه رشـد     تحقار   احسـاس  بر   ند و ناتواني در غلبها  ساالن  كامالً وابسته به بزرگ

انجامد. نهايتاً افراد داراي عقدة حقارت نظر بدي به خود دارند و بـراي    ها مي  حقارت در آن
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ايـن وضـعيت    كننـد. در   ناتواني ميكنارآمدن با نيازهايشان در زندگي احساس درماندگي و 
خواهد خود را از اين وضع   حاصل مي  و با تالش بي شود  ميور   انسان در اين احساس غوطه

اين  دهد. در  اختالالت رواني قرار مي ةنظر آدلر چنين حالتي انسان را در حيط  نجات دهد. به
 بـر نسان قـادر بـه غلبـه    ديگر ا آيد و  سكوت درمي حال سكون و  وضعيت حركت رواني به

بخشـي تخيلـي يـا      اي جز اين ندارد كه بـا تعـادل    خود نيست و چاره هاي  ناتوانيضعف و 
اي بارز از عدم تعادل رواني   جبران كاذب خود را در اختيار محيط قرار دهد. اين عمل نشانه

ين وضـعيتي  چنـ  دهد. در  راهي قرار مي  و انسان را همواره در ترديد و گمشود   ميمحسوب 
شود. آدلر اين تالش رواني   محيط محدود آغاز مي تسلط برفرد براي تدريج تالش رواني   به

يابي به قدرت نام داده است. وي معتقد است فرد اقتدارطلب   را اقتدارطلبي يا آرزوي دست
تـا بهتـر بتوانـد بـه      كنـد   مـي داري از جامعه پنهان   غالباً منظور خويش را زير پوشش طرف

  .)89: (همان هاي خودپرستانه دست يابد هدف
گيـري از تحليـل     اقتـدارطلبي بـا بهـره    ةمانس اسپربر با نگـارش كتـابي درمـورد پديـد    

شناختي به ارزيابي روان و شخصيت فردي اشـخاص اقتـدارطلب پرداختـه اسـت. او      روان
بـا اعتقـاد بـه     ،كند و  هاي اصلي اقتدارطلبي معرفي مي  موضوع هراس در جامعه را از مقوله

هراس  هراس معطوف به اجتماع و :كند  انواع گوناگون هراس، آن را به دو بخش تقسيم مي
گرانه. هراس معطوف به اجتماع در رفتار نمودي آشكاري دارد و راهي براي جبران   پرخاش

اين نوع  مسئوليت خود به محيط اجتماعي است. در ها ازطريق تحميل وظايف و  ضعف  نقطه
كه هربار كه ايجاد   شود؛ ضمن آن  اي رفع نمي  طور ريشه  گاه به  انگيز هيچ  شرايط هراس هراس

 رؤيـايي مثل كودكي كـه شـب بـا     كرد؛كردن آن بايد از ديگران استمداد   شود براي خاموش
  شود.  ناك از خواب بيدار مي  وحشت
مقام است. اسپربر در معرفي  ودنبال شأن   اعتقاد اسپربر فرد مبتال به هراس از اجتماع به  به

با ايـن شـرط كـه     ،ندا  خواهان قدرت  اين هراس  دارايگويد اشخاص   هراس از اجتماع مي
 .شـود   ناپـذير تلقـي مـي     قيدوشرط باشد؛ چون در فرهنگ آنان قدرت تقسيم  قدرت بايد بي

گـروه   شـخص اقتـدارطلب و   شـامل تنهـا    نـه گيرد كـه اقتـدارطلبي     اسپربر سپس نتيجه مي
اند   دستانش بلكه شامل تمام عناصري است كه او را در رسيدن به اين هدف ياري رسانده هم

استالين بالقوه وجود  ). انگار درميان هر ملتي بيش از هزاران هيتلر و66 - 54 :1381 (بشيريه
ـ      ندرت پيش مي  اما به ،دارد ي گيـر   دسـت   هآيد كه اين توفيق را داشته باشند كـه تـا مرحلـة ب

خـدايان دسـت    نشدني خود براي همتـايي بـا    روي كنند و به آرزوي رام  قدرت مطلقه پيش
  دارد.  ستگيسياسي ب اجتماعي و اين امر به شرايط اقتصادي و موفقيت در .يابند
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  ارچوب نظريهچ .5
هـاي اقتـدارطلبي را بايـد در درون و      كه ريشـه   اش با اعتقاد به اين  گروه تحقيقاتي آدورنو و

گويي به اين پرسـش اساسـي برآمدنـد كـه چـرا افـرادي         ها جست درپي پاسخ  روان انسان
مفهوم نيازهاي اساسي  دهند. مفهوم ايدئولوژي و  ستيز از خود بروز مي  رفتارهاي دموكراسي

دهندة طرز فكري اسـت كـه     ست كه نشانا ها  ارزش و ،ازنظر آنان از مجموع عقايد، رفتارها
حال   ها وجودي مستقل از هر شخص دارد؛ اما بااين  د و جامعه و ايدئولوژيخو دربارةانسان 

  شوند.   از جريانات تاريخي و اتفاقات اجتماعي معاصر منتج مي
كنـد. ايـن     ها درجات متفاوتي از جذابيت را براي افـراد ايجـاد مـي     چنين ايدئولوژي  هم

سـازي    هـا در ارضـا يـا خنثـي      وژيموضوع به نيازهاي اساسي فرد و ميزان توانـايي ايـدئول  
دهي نيروهاي دروني   سازمان ةاعتقاد آدورنو شخصيت دربرگيرند  احتياجات بشر ربط دارد. به

اي داراي شخصيتي   كند. ممكن است عده  صورت گوناگون نمود پيدا مي  يك فرد است كه به
آمـدن چنـين شخصـيتي كـه       وجـود   اند. به  و تمايالت اقتدارطلبانه ها  باشند كه درپي گرايش

دهد به دو عامل درونـي ارتبـاط     گيري نشان مي  سوي ضديت با دموكراسي از خود جهت به
ارضاي نيازهاي اساسي  كه  زماني كه ايدئولوژي به تعصب تبديل شود و دو  زماني ييك :دارد

  .)Adorno 1969: 46- 51( انسان منجر به ضعف نفس وي شود
 نُـه نجش چنين شخصيتي در عـالم واقعيـت بـود، بـر ايـن اسـاس       دنبال س  كه به ،آدرنو

شاخص را براي سنجش شخصيت اقتدارگرا انتخاب كرد، كـه در بخـش تعريـف مفـاهيم     
 بـه   باتوجـه  ،ارچوب نظـري هـ ايـن چ رسـد   نظر مـي  بهدليل   همين  توضيح داده شده است. به

 شـده هاي مفهومي تاحدي به متغير تبـديل    و شاخص شدهانجام در آن هاي كه   بندي تقسيم
با رويكردي تاريخي بررسي  فقطهاي ديگر كه منش اقتداگرا را يا   در مقايسه با نظريه ،است
ارچوب نظري هتواند چ  اند مي  شناختي محدود كرده  خود را به تحليلي روانكه   ايناند يا   كرده

  مناسبي براي اين پژوهش باشد. 
  

  تحقيقهاي  فرضيه .6
  داري وجود دارد.  معني ةميان سن والدين و منش اقتدارگرايانه رابط  ـ
  داري وجود دارد.  معني ةمنش اقتدارگرايانه رابط والدين و يتميان جنس  ـ
  داري وجود دارد.  معني ةرابطمنش اقتدارگرايانه  ميان سنوات تحصيلي والدين و  ـ
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  داري وجود دارد.  معني ةمنش اقتدارگرايانه رابط ميان شغل والدين و  ـ
  داري وجود دارد.  معني ةمنش اقتدارگرايانه رابط ميان تعداد فرزندان والدين و  ـ
  داري وجود دارد.  معني ةميان محل تولد والدين و منش اقتدارگرايانه رابط  ـ
داري   معنـي  ةمـنش اقتدارگرايانـه رابطـ    (و ابعـاد آن) و  والـدين اجتمـاعي   ةميان سرماي  ـ

 دارد.  وجود

  
  مواد و روش كار .7

ترين روش در تحقيقات كمـي اسـت.     روش اين تحقيق روش پيمايش است كه متداول
هـاي بـارز پيمـايش هسـتند       هـا از ويژگـي    هـا و روش تحليـل آن    گـردآوري داده  ةشيو

اطالعـات مـوردنظر از    هـا و   گـردآوري داده  بـراي اين تحقيق  . در)31: 1376 (دوواس
آمـوزان    آماري اين تحقيـق شـامل والـدين دانـش     ةشده است. جامعنامه استفاده   پرسش

  مقطع اول دبستان در شهر شيراز است. 
 ةكه در آن جامع است دست آمده  هاي ب  گيري طبقه  ما در اين تحقيق ازطريق نمونه ةنمون

ه و ترتيب براساس تعداد نواحي و تعداد مدارس ابتدايي در هر ناحي  آموزان را به  آماري دانش
 ةمتناسب با نسبت هر طبقه در جامع ،و سپس يمبندي كرد  (دخترانه يا پسرانه) طبقهيت جنس

اي تصـادفي    گيـري خوشـه    آموزان، اعضاي نمونه از هر طبقه با اسـتفاده از نمونـه    كل دانش
ها   نامه  ها، پرسش  دبستان انشده با آموزش و پرورش و مدير  مشخص شد. با هماهنگي انجام

اختيـار والـدين    آمـوزان آن را در   گرفت و دانش آموزان قرار  ن دراختيار دانشاازطريق معلم
آوري كردنـد. ايـن     هـا را جمـع    نامه  گران پرسش  خود گذاشتند و در زمان مشخص پژوهش

ايـن  . بـود سؤال  24ر آدورنو ساخته شد، كه شامل وتئود Fنامه ابتدا براساس مقياس   پرسش
گرايي، اطاعت   ند از: رسوما  كه عبارتسنجيدند   را ميگرايانه   منش اقتدار شاخص 9االت ؤس

طلبي،   گرايي و رفتار قالبي، سرسختي و قدرت  خرافه استبدادي، تجاوز استبدادي، ضدتحليل،
. بعـد از انجـام   )84: 1376 (هيـوز  ل جنسـي ئو مسـا  ،گرايـي   گري، ذهـن   تمايل به تخريب

 در سـنجش  براي الزم روايي مقياس اين گران روشن شد كه  مقدماتي بر پژوهش اي مطالعه
شـناس دانشـگاه     شـناس و روان   ن جامعـه ا؛ بنابراين مطابق با نظرات متخصصـ را ندارد ايران

و تعـدادي ديگـر    شدطور كامل حذف   ال بهؤس 4كه  اي  گونه  به ،نامه بومي شد  شيراز پرسش
طراحي شد كه با معيارهاي فرهنگي ما سـازگارتر باشـد و روايـي آن    اي  شيوه  االت بهؤاز س
نامه تعـداد    ن سنجيده شد و نهايتاً مورداستفاده قرار گرفت. در اين پرسشامتخصص دست  به
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غيـر از   .تقليـل يافـت   بيسـت سـؤال   سـنجيد بـه    االتي كـه مـنش اقتدارگرايانـه را مـي    ؤس
 2ها هركـدام    شاخص ةبقي ،داد  خود اختصاص   بهال را ؤس 3كه در اين مقياس  ،گرايي  خرافه

االت مـنش اقتدارگرايانـه براسـاس طيـف ليكـرت      ؤخود اختصـاص دادنـد. سـ     ال را بهؤس
 5ترين نمره عـدد    و به بيش 1ال عدد ؤترين نمره در هر س  قسمتي طراحي شد كه به كم پنج

مربوط بـه  ال ؤس 8 :شد سنجيدهاجتماعي  ةال سرمايؤس 28چنين با   هم اختصاص داده شد.
غيـره را   هـا و   محلـي   گروهي كه ميزان اعتماد فرد به اقوام و همسايگان و هـم   درون ةسرماي
گروهي كـه ميـزان عضـويت فـرد در       اجتماعي برون ةسرمايمربوط به ال ؤس 11؛ سنجيد مي

انتخابـات را  چنين شـركت فـرد در     ها و هم  و تعاوني ،هاي ورزشي  هاي مختلف، تيم  انجمن
اجتمـاعي ارتبـاطي كـه ميـزان اعتمـاد فـرد بـه         ةسـرماي مربـوط بـه   ال ؤس 9سنجيد؛ و   مي

اين مقيـاس نيـز    .سنجيد  و غيره را مي ،هاي اجتماعي مانند پليس، دادگاه، شهرداري سازمان
بـه  و  1ترين نمره عدد   ال به كمؤقسمتي طراحي شد كه در هر س  پنجبراساس طيف ليكرت 

متغيـر   6نامـه ارتبـاط     چنـين در ايـن پرسـش     اختصاص يافت. هـم  5ترين نمره عدد   بيش
و محــل تولــد) بــا مــنش  ،اي (ســن، جــنس، تحصــيالت، شــغل، تعــداد فرزنــدان  زمينــه

ذكر است كه پايايي دو مقياس منش اقتدارگرايانه   قابل نيز. شدوالدين بررسي  ةاقتدارگرايان
 ونبـاخ محاسـبه شـدند، كـه آلفـاي مقيـاس مـنش       اجتماعي برحسب آلفـاي كر  ةو سرماي

ـ  82/0اجتمـاعي   ةو آلفاي مقياس سرماي 8/0 رگرايانهااقتد دسـت آمـده اسـت. در ايـن       هب
ـ   تحقيق براي سنجش دقيق مـنش اقتـدار   هـايي كـه مـنش      والـدين بـه تمـام گويـه     ةگرايان

 ةدهند  اين نمرات نشانبودن جمع كل   سنجد نمراتي داديم كه كم يا زياد  اقتدارگرايانه را مي
  ميزان منش اقتدارگرايانه دربين والدين است.  

در اين مطالعه براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است، كـه بـر   
و  %95آمـاري حجـم نمونـه در سـطح معنـاداري       ةبه جمعيت جامعـ   اين اساس باتوجه

نفر دست پيدا  383 ةا به حجم نمونبا استفاده از فرمول كوكران م% 4گيري  خطاي نمونه
نامه توزيع شـد كـه حـدود      پرسش 400ترشدن دقت تحقيق بيش از   براي بيشو كرديم 

گـران    و بـه پـژوهش  كردنـد  مادران تكميـل  را پدران و نيمي ديگر را  ها  آننيمي از اين 
و در  SPSSزار افـ   ها در اين پژوهش با استفاده از نرم  وتحليل داده  ارجاع داده شد. تجزيه

هـا بـا اسـتفاده از      دو سطح توصيفي و اسـتنباطي صـورت گرفتـه اسـت. توصـيف داده     
هـاي    فراواني و درصد) صورت گرفته و از آمارهمربوط به  1هاي توصيفي (جدول   آماره

بـه سـطح     منظـور سـنجش فرضـيات و باتوجـه      بستگي و رگرسيون به  استنباطي نظير هم
  شده است.سنجش متغيرها استفاده 



 1396، سال هشتم، شمارة اول، بهار پژوهي فرهنگي جامعه   126

  ها يافته .8
ـ   توزيع فراواني و درصد پاسخ 1جدول  هـا و    آن ةگويان را برحسب ميزان منش اقتدارگرايان

 5/59پايين،  ةگويان منش اقتدارگرايان  درصد پاسخ 2/9دهد.   اجتماعي نشان مي ةابعاد سرماي
ـ   2/31و  ،متوسطة اقتدارگرايان منشدرصد  بـاال دارنـد. بنـابراين     ةدرصد مـنش اقتدارگرايان

ـ     90تـر از    توان گفـت بـيش   مي متوسـط بـه بـااليي     ةدرصـد والـدين از مـنش اقتدارگرايان
 ةگويـان از سـرماي    درصد از پاسخ 5/23برخوردارند. در قسمت بعد مشخص است كه فقط 

اجتمـاعي   ةهـا سـرماي    درصـد آن  70گروهي بااليي برخوردارند و بـيش از    اجتماعي درون
اجتمـاعي   ة. اين درحـالي اسـت كـه وضـعيت سـرماي     دارندگروهي متوسط به پاييني   درون
 ةگويان واجـد سـرماي    درصد از پاسخ 16فقط  زيراگروهي از وضعيت قبل بدتر است،  برون

گروهـي و    اجتماعي درون ةدر مقايسه با دو سرماي ،گروهي بااليي هستند. اما  اجتماعي برون
 زيـرا گويـان دارد،    ميان پاسخدرترين جايگاه را   ي ارتباطي پاييناجتماع ةگروهي، سرماي  برون
بـه  اجتماعي ارتباطي بااليي برخوردارند. دركل نزديك  ةها از سرماي  درصد از آن 3/13فقط 

  .دارنداجتماعي متوسط به پاييني  ةگويان سرماي  درصد از پاسخ 85بيش از 

  و ابعاد آن ،اجتماعي ةگرايانه، سرمايتوزيع فراواني درصد ميزان منش اقتدار .1 جدول

تعداد   متغيرها
  ها گويه

آلفاي 
  جمع  باال  متوسط   پايين  كرونباخ

  37  80/0  20  منش اقتدارگرايانه
2/9%  

238  
5/59%  

125  
2/31%  

400  
100%  

اجتماعي  ةسرماي
  94  8285/0  8  گروهي)  (درون

3/16%  
241  

3/60%  
65  

5/23%  
400  
100%  

اجتماعي  ةسرماي
  64  8968/0  11  گروهي)  (برون

3/14%  
279  

8/69%  
57  
16%  

400  
100%  

اجتماعي  ةسرماي
  53  8795/0  9  (ارتباطي)

3/13%  
294  

5/73%  
53  

3/13%  
400  
100%  

  58  82/0  28 اجتماعي ةسرماي
5/14%  

289  
3/72%  

53  
3/13%  

400  
100%  

بـين ابعـاد   چنين از رگرسيون چندمتغيره با روش اينتر جهت آزمون ميزان پيوستگي   هم
 Rكه مقدار  گونه  و همان، 2 اجتماعي با منش اقتدارگرايانه استفاده كرديم. طبق جدول ةسرماي

 47/0اجتماعي و مـنش اقتدارگرايانـه    ةپيوستگي ميان تمام ابعاد سرماي ةدهد، رابط  نشان مي
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 R2بـه مقـدار     چنين باتوجـه   متوسط ميان دو متغير است. هم ةاست، كه حاكي از وجود رابط
كنـد.    % واريانس مـنش اقتدارگرايانـه را تبيـين مـي    23يابيم كه اين سه بعد درمجموع   درمي

دهد.   منفي و معكوس بين اين دو متغير خبر مي ةابعاد از وجود رابط ةبراي هم Betaضريب 
گروهي و   برون و گروهي  درون اجتماعي در سه بعد ةبا باالرفتن ميزان سرماي ،ديگر  عبارت  به

دهـد،    نشـان مـي   Bكه ضـريب   گونه  يابد. همان  والدين كاهش مي ةانيارتباطي، منش اقتدارگرا
ترين ميزان   ) و كم30/0گروهي (  ثير بر منش اقتدارگرايانه متعلق به بعد برونأترين ميزان ت  بيش

بعـد نشـان   ). سرانجام سطح معناداري هـر سـه   12/0( گروهي است  ثير متعلق به بعد درونأت
  معنادار دارند. ةبا منش اقتدارگرايانه رابط P< 0/01دهد كه تمام ابعاد در سطح معناداري   مي

  اجتماعي و منش اقتدارگرايانه ةآزمون رابط ابعاد سرماي ةرگرسيون چندمتغير .2جدول 

  اجتماعي ةسرماي B  خطاي استاندارد  T Beta  سطح معناداري

اجتماعي  ةسرماي  - 462/0 130/0 - 303/0 4/5 000/0
  گروهي)  (برون

اجتماعي  ةسرماي  - 437/0  194/0  - 132/0  11/3  004/0
  گروهي)  (درون

اجتماعي  ةسرماي  - 376/0  109/0  - 252/0  82/4  000/0
  (ارتباطي)

و تعـداد   ،اجتماعي، سن، سطح تحصيالت ةبين متغير منش اقتدارگرايانه با سرماي ةرابط
مشخص شده است. براي آزمون اين فرضيه از تحليل رگرسيون ساده  3فرزندان در جدول 
اجتمـاعي   ةميان دو متغير منش اقتدارگرايانه و سرماي ةطبق جدول، رابطاستفاده شده است. 

 ةوسـيل   از واريانس مـنش اقتدارگرايانـه بـه    R2 21%به مقدار   متوسط است و باتوجه اي  رابطه
تري را   هاي جدول ارقام ضعيف  ين درحالي است كه ستونشود. ا  اجتماعي تبيين مي ةسرماي

در اين بخش حـاكي از   Rمقدار  .دهد  درمورد ارتباط بين سن و منش اقتدارگرايانه نشان مي
از تغييـرات مـنش اقتدارگرايانـه     %6نسبتاً ضعيفي بين ايـن دو متغيـر اسـت، و فقـط      ةرابط
اجتماعي  ةبين دو متغير منش اقتدارگرايانه و سرماي Betaشود. ضريب   سن تبيين مي ةوسيل به

اي مـنش    نمـره   دهد، بدين معني كـه بـا افـزايش يـك      منفي و معكوس را نشان مي اي  رابطه
كند. اين درحالي است كـه    كاهش پيدا مي 46/0اجتماعي والدين  ةسرماي ةاقتدارگرايانه نمر

دهد، يعني با افـزايش    اقتدارگرايانه ميي مثبت بين سن و منش ا همين ضريب خبر از رابطه
 ةكنـد. بنـابراين رابطـ     افزايش پيدا مي 24/0والدين  ةمنش اقتدارگرايان ةنمر اي سنْ  نمره  يك
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 ،اجتمـاعي و هـم سـن و مـنش اقتدارگرايانـه      ةمذكور، هم بين منش اقتدارگرايانه و سرماي
داري حكايت   چنين سطح معني  . هممعنادار است P<0/01و سطح معناداري  F به مقدار  باتوجه
درصد ميان معدل سطح تحصيالت و تعداد فرزندان  99ي معنادار در سطح بيش از ا از رابطه

دهد بين منش اقتدارگرايانـه و    نشان مي Beta و ضريب Bو مقدار  داردبا منش اقتدارگرايانه 
  اي معكوس و منفي وجود دارد.  اين دو متغير وابسته رابطه

  گويان  پاسخ ةمنش اقتدارگرايان ةآزمون رابط .3 جدول
  و تعداد فرزندان ،اجتماعي، سن، سطح تحصيالت ةسرمايبا 

سطح 
 F Beta  B  يرمعنادا

خطاي 
متغير  متغير وابسته Adj.R2  R2 R  استاندارد

 
وابسته

  

 ةسرماي  46/0  21/0  20/0 4/8 - 19/0 - 46/0 2/53 000/0
  اجتماعي

ش اقتدارگرايانه
من

  

  سن  25/0  06/0  06/0 4/24 28/0 078/0 5/13 000/0

سطح   24/0  05/0  05/0  2/1  - 014/0  - 24/0  3/12  001/0
  تحصيالت

  تعداد فرزندان  5/0  25/0  25/0  63/0  - 017/0  - 5/0  69  000/0

  
 گيري نتيجه .9

گيـري مـردم     وسياسي تركيه و ايران به س و فرهنگي ـ كلند در مقايسة خصوصيات ملي  مك
راه   گيري درقبال هر نوع مقام باالتر هم  وگيرد در ايران س  پردازد و نتيجه مي  اقتدار ميدرقبال 

اي فرد جهان بيرون را بيگانه و   ). در چنين جامعه81: 1381 با سوءظن شديد است (بشيريه
چنين هويت و هستي خود را در گرو واحد اجتماعي خـود    كند؛ هم  حتي دشمن قلمداد مي

هـاي آن دچـار    شده و بريـده از جامعـه كـه ارزش     جا بنابراين فرد جداافتاده و جابهيابد؛   مي
 اي  سـمت جامعـه    با حركت دولـت بـه   ،ناگاه  سرگشتگي و ناامني شده باشد وجود ندارد. به

مـدرن   ةديگر در جامعـ   سنتي بازمانده بود و ازسوي ةايران كه از مزاياي جامع ةمدرن، جامع
. ديـد باره امنيت خود را در خطـر    يك  حالت سردرگمي قرار گرفت و به قرار نگرفته بود در
 يبردن بـه شخصـ    سمت اقتدارطلبي سوق داد تا با پناه  زماني جامعه را به  روند فوق در اندك

نـوعي ايـن تحليـل      هاي اين تحقيق نيـز بـه    هاي خود را مخفي دارد. يافته  مند نگراني  قدرت
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اعتمادي به سـاختار حـاكم و مـنش      هاي آماري اين بي  كند، و طبق داده  ييد ميأتاريخي را ت
  اقتدارگرايانه مشهود است.

اجتمـاعي   ةگويان در بخش سرماي  توجهي از پاسخ  هاي اين تحقيق درصد قابل  طبق يافته
هـاي تعـاوني،     ي، شـهرداري، شـركت  يـ هاي دولتي (ماننـد دارا   ارتباطي به بعضي از سازمان

نوعي باعث رشد   اعتمادي خود به  ، كه اين نوع بيداشتنداعتمادي زيادي   ها) بي  نهالحس  قرض
گروهـي    اجتماعي بـرون  ةچنين در بخش سرماي  شود. هم  اقتدارگرايي در افراد مي هاي  مؤلفه

نوعي   كه به ،داشتندگروهي پاييني   اجتماعي برون ةگويان سرماي  درصد از پاسخ هفتادبيش از 
هاي اجتماعي و فرهنگي   اين انزوا و دوري از گروه وانزواي اجتماعي افراد است  ةكنند  بيان
اقتـدارگرايي درميـان افـراد باشـد. تشـديد ايـن عوامـل         هـاي   مؤلفـه  ةتواند تشديدكنند  مي

 ةشيو برتواند   مي )Davis 2003; Peretti 1984(دهند   كه تحقيقات ديگر نيز نشان مي گونه همان
تربيتـي از والـدين بـه     ةاين شـيو  ةدهند  ثيرگذار باشد و درطول زمان انتقالأتربيتي والدين ت

  فرزندان براي تربيت نسل آينده است. 
و موردآزمون قرار گرفـت. از ايـن   شد فرضيه مطرح  هفتبه مدل نظري تحقيق   باتوجه

  است: شدهييد أميان چهار فرضيه به شرح ذيل ت
به اين معنـا كـه    ،دار مثبتي وجود دارد  معني ةمنش اقتدارگرايانه رابطميان سن والدين و 

دهد با   نشان مياين كند، و   ها نيز افزايش پيدا مي  آن ةبا افزايش سن والدين منش اقتدارگرايان
چنين امكـان تغييـر     شود. هم  تر مي  منش اقتدارگرايانه در افراد عميق هاي  مؤلفهگذشت زمان 

كـارتر    افراد در سنين باالتر نسبت به دوران جواني خود محافظـه  عالوه  به شود.  يمتر   آن كم
مـورد  هـاي تربيتـي خـود در     هـاي اخالقـي و روش    شوند و اشتياقي بـه تغييـر ويژگـي     مي

هاي تربيتي سنتي هستند كه حضـور    تر متمايل به استفاده از روش  فرزندانشان ندارند و بيش
  تر است.   ها پررنگ  يانه در آناقتدارگرا هاي  مؤلفه
معنـاداري وجـود    ةچنين ميان سنوات تحصيلي والدين با منش اقتدارگرايانه نيز رابط  هم
نزولـي را در ميـزان مـنش     يسطح تحصـيالت سـير   ، درموردآمده  دست  طبق نتايج به .دارد
داراي تحصيالت ابتدايي سواد و   در اين سير نزولي والدين بي .كنيم  گرايانه مشاهده مي اقتدار

ترين ميزان   ليسانس و باالتر كم  باالترين ميزان منش اقتدارگرايانه و والدين داراي مدرك فوق
درواقع باالتررفتن ميزان تحصيالت ايـن امكـان را بـراي افـراد      را دارند.منش اقتدارگرايانه 

را براي زندگي بهتر كسـب   تري  هاي بيش  سوادتر مهارت  كند تا نسبت به افراد كم  فراهم مي
دنيـاي پيرامـون و    دربـارة تـري    آگاهي بيش ميزان باالي تحصيالت خود از ةواسط  كنند و به
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 تـر برخـوردار   هاي زنـدگي متفـاوت    ها و سبك  تري در پذيرش ديدگاه  چنين تحمل بيش  هم
وجـود بيايـد،     فراد بهازطريق تحصيالت باالتر در ارود   انتظار ميكه  ،ها  مندي  ند. اين توانباش

ري نيـز در   .آورد وجـود مـي    منش اقتدارگرايانه در افراد بـه  هاي  مؤلفهموانعي را براي رشد 
افـزايش تحمـل در پـذيرش    بـر تـأثير    ،شـناختي   گيـري از تحليـل روان    با بهره ،كتاب خود

رشـد   نقـش  او. كند  ميكيد أت را منش اقتدارگرايانه هاي  مؤلفهكاهش  برهاي متفاوت  ديدگاه
هـاي متفـاوت و     سواد و افزايش مطالعه را در باالبردن ميزان تحمـل افـراد دربرابـر ديـدگاه    

رسد افزايش تحصيالت  نظر مي  درواقع به .)Ray 1971: 164( داند  گير مي  مخالف بسيار چشم
ر بگيرند تر تحت سلطه قرا  هايي كم  آورد كه در محيط  وجود مي  اين موقعيت را براي افراد به

)Masling 1954(عنوان افـراد مسـلط نيسـت، امـا       ها به  معني ايفاي نقش آن  . البته اين الزاماً به
تـر نسـبت بـه      دليل برخورداري از موقعيت و احترام اجتماعي مناسب  هرحال اين افراد به به

كننـد در جامعـه     موقعيت شغلي بهتري كه پيدا مـي  ةواسط  تر به  تحصيالت پايين دارايافراد 
شكل   حداقل به ،شوند و اين امر مانع از بروز منش اقتدارگرايانه  تر دچار سرخوردگي مي  كم

 شود.  ميها   در آن ،محسوس

به   باتوجه .داري دارد تعداد فرزندان است  معني ةمتغير ديگر كه با منش اقتدارگرايانه رابط
تر از   نسبت به افرادي كه كم ،فرزند هستند دوآمار توصيفي تحقيق افرادي كه داراي بيش از 

 دووالديني كه بـيش از   معموالً .تري برخوردارند  بيش ةفرزند دارند، از منش اقتدارگرايان دو
بـروز   ةكننـد   فرزند دارند افرادي هستند سنتي و با تحصيالت پايين كه اين دو عامل تشديد

دليل تعداد زيـاد فرزنـدان وقـت چنـداني       هديگر والدين ب  ازطرف .منش اقتدارگرايانه هستند
هاي تربيتي جديـد ندارنـد و شـيوة تربيتـي       براي ارتباط با فرزندان خود و استفاده از روش

بر تحكم و تنبيه بدني است و ايـن    مبتني هاي سنتي است كه معموالً  غالب اين والدين شيوه
  شيوه نيز تشديدكنندة بروز منش اقتدارگرايانه است.

اجتماعي بوده كه به سه بعد كلي تقسيم  ةترين متغير مستقل ما در اين تحقيق سرماي  مهم
كنـيم كـه     مشـاهده مـي   2به جدول   باتوجه .گروهي، ارتباطي  گروهي، برون  درون: شده است

ايـن دو   .گروهي و ارتباطي با منش اقتدارگرايانه رابطة معناداري دارد  اجتماعي برون ةسرماي
طوركه پيش از اين بيان شد، متكي بر ميزان مشاركت و اعتمـاد    همان ،اجتماعي ةنوع سرماي

هاي اجتماعي است و هرچه اين اعتمـاد و مشـاركت بـاالتر باشـد       نهادها و سازمان بهافراد 
راهـي بـراي    فردي نمـودي آشـكار دارد و معمـوالً    كه در رفتار ،هراس معطوف به اجتماع

 ،حميل وظايف و مسئوليت خود به محـيط اجتمـاعي اسـت   ها ازطريق ت  ضعف  جبران نقطه
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چنين پريتي در تحقيق خود در آمريكا   ري در تحقيقات خود در استراليا و هم .شود  تر مي كم
به اين نتيجه رسيدند كه افزايش مشاركت اجتماعي افراد و باالرفتن اعتماد فرد به نهادهـاي  

. اين مشاركت )Ray 1973; Peretti 1984(شود   ميشدن او در جامعه   اجتماعي مانع از منزوي
خود داراي سهم و قدرتي هستند  ةشود افراد احساس كنند در ادارة جامع  اجتماعي باعث مي

كند، كه تمام اين عوامل مـانع از    بودن در فرد كاهش پيدا   سلطه  قدرتي و تحت  و احساس بي
  شود.  مي  اقتدارگرايانه  منش بروز

 يتدهد رابطـة معنـاداري ميـان جنسـ      هاي آماري در اين تحقيق نشان مي  چنين يافته  هم
هـا    صـفر درمـورد آن   ةها با منش اقتدارگرايانه وجود ندارد و فرضـي   والدين و محل تولد آن

  .شود  ثابت مي
رسد والـدين شـيرازي موردبررسـي از ميـزان مـنش        نظر مي  تحقيق حاضر بهطبق  اًنهايت

كه براي كاهش ميزان مـنش اقتدارگرايانـه   كارهايي بااليي برخوردارند. يكي از  ةاقتدارگرايان
چنـين    هـاي اوليـا و مربيـان اسـت و هـم       ترشدن انجمن  شود فعال  دربين والدين توصيه مي
طوركـه اشـاره شـد     هـا. همـان    هاي تربيتي جديد در ايـن انجمـن    آشناكردن والدين با شيوه

بنـابراين بـا ايجـاد     .ثر اسـت ؤن منش اقتدارگرايانـه بسـيار مـ   افزايش آگاهي در كاهش ميزا
تـوان گـامي     شرايط مساوي و مناسب براي تحصيل و مطالعه براي تمام اقشـار جامعـه مـي   

چنـين ايجـاد انگيـزه در افـراد بـراي        درجهت كاهش ميزان منش اقتدارگرايانه برداشت. هم
هـا و    افـزايش اعتمـاد بـه سـازمان    هاي اجتماعي باعـث    تر در فعاليت مشاركت هرچه بيش

مـنش  هـاي    مؤلفـه شود، كه ايـن اعتمادسـازي مـوانعي را در رشـد       سسات اجتماعي ميؤم
هايي كه براي يك تحقيق وجود دارد، مطمئنـاً    دليل محدوديت  كند. به  اقتدارگرايانه ايجاد مي

بنـابراين   .انـه ارائـه دهـد   جانبه از مـنش اقتدارگراي   همه يتواند درك تنهايي نمي  اين تحقيق به
هـاي كيفـي     ويژه با استفاده از روش  تري به  تر نيازمند تحقيقات بيش براي كسب درك جامع

  اين زمينه خواهيم بود.   در
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