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Abstract 

The purpose of this present study is to identify the characteristics of power relations in 

the academic research process. The research design was qualitative using Mustakkas 

descriptive phenomenological method. In order to collect qualitative data, in-depth and 

semi-structured interviews were conducted with 19 students and graduates of University of 

Tehran using criterion-based sampling strategy. In order to analyze data, the Stokes- 

Colaizzi-Kane analysis method was used. Based on research findings, expertise, structure, 

personality, opportunity, culture and financial resources as power sources of academic 

actors in the research process, authority, dependency, pressure/coercion, negotiation/ 

bargaining and influence as strategies in research process, and impression management and 

legitimization were identified as the most important tactics of power use in the research 

process, and social expectations, research, students, media, law, higher academic degrees, 

scores, and departments were identified as power tools. The findings of the study showed 

that the actors in the research process used these characteristics more for personal and 

profitable targets and somehow abused their power. Therefore, the findings of the present 

study, by drawing on the status of the existence of power relations in the research process, 

while critiquing and pathologizing the present process, have provided very useful data for 

its application in higher education research policy. 
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 1پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی مفهوم
 

 ، اباصلت خراسانیرامین نجفی

 محمود ابوالقاسمی، محمود حقانی

 15/11/89تاریخ دریافت: 

 19/14/88تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
طرح پژژوهش،   ها و مشخصات روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی

هژاگ کیفژی،    کیفی است و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی موستاکاس صورت گرفته اسژت. بژراگ گژردیورگ داده   
مند و با استفاده از راهبرد  صورت هدف التحصیل دانشگاه تهران به دانشجو و فارغ 18اگ با  ساختاریافته هاگ عمیق و نیمه مصاحبه
شده   کین استفاده-کوالیزگ-وتحلیل استیوک ها از روش تجزیه وتحلیل داده منظور تجزیه ده است. بهش گیرگ معیار انجام  نمونه

منابع قژدرت کنشژگران    عنوان بههاگ پژوهش، تخصص، ساختار، شخصیت، فرصت، فرهنگ و منابع مالی،  است. براساس یافته
راهبردهژاگ قژدرت در    عنژوان  بژه زنی و نفوذ  مذاکره/ چانهدانشگاهی در فرایند پژوهش، اختیار، ایجاد وابستگی، فشار/ اجبار، 

و  هژاگ اعمژاق قژدرت در فراینژد پژژوهش      تاکتیژ   نیتژر  مهژ   عنژوان  بهی بخش تیمشروعفرایند پژوهش، مدیریت برداشت و 
اگ اعمژاق  عنوان ابزارهژ  هاگ یموزشی به انتظارات اجتماعی، پژوهش، دانشجو، رسانه، قانون، مدارج علمی باالتر، نمره و گروه

ها بیشتر درجهت اهداف فژردگ   هاگ پژوهش نشان داد، کنشگران در فرایند پژوهش از این ویژگی قدرت شناسایی شدند. یافته
هژاگ پژژوهش حاضژر بژا ترسژی        بنژابراین، یافتژه   کردنژد   نوعی از قدرت خود سوءاسژتفاده مژی   بردند و به و سودجویانه بهره می

هاگ بسیار مفیدگ براگ کاربست  شناسی فرایند حاضر، داده د پژوهش، ضمن نقد و یسیبوضعیت وجود روابط قدرت در فراین
 همراه داشته است. گذارگ پژوهشی یموزش عالی به در سیاست
 

 های قدرت؛ ابزارهای قدرت؛ پژوهش. منابع قدرت؛ راهبردهای قدرت؛ تاکتیک: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

 .. مستخرج از رساله دکترگ1

. شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران ریزگ توسعه یموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان دانشجوگ دکترگ برنامه. 

 .نویسنده مسئوق( .شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران دانشیار گروه یموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان( 
A-Khorasani@sbu.ac.ir 

  .شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران استادیار گروه یموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 

  .دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران شناسی دانشیار گروه رهبرگ و توسعه یموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 

mailto:A-Khorasani@sbu.ac.ir
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 مقدمه
دیژدن چیژزگ کژه    »، اسژتاد دانشژگاه یکسژفورد،    1کربسبه گفته پروفسور هانس  اگر پژوهش را باتوجه

، مژکک قژرار   «تواننژد بژه ین بیندیشژند     توانند ببینند و اندیشیدن درباره چیزگ که دیگژران نمژی    دیگران نمی

هاگ علمژی   دهی ، فرایند پژوهش مستلزم دیدگ عمیق و موشکافانه است و این تنها ازطریق کنش و واکنش

شژود )مژایور و    ویژه ازسوگ پژوهشگران و نخبگان جامعه دانشگاهی میسژر مژی   در شرایط محیطی مناسب به

دهنده وجود روابطی در پژوهش است که براگ انجام پژوهش، بژدیهی   (. این موضوع نشان8: 1611فورتی، 

  6116، 5  همژر 6111، 6هرمان و گژارت  -  بارتا1888، 6رسد. بسیارگ از پژوهشگران )لوو و فوش نظر می به

انکار در پژوهش است که این  ( معتقدند روابط قدرت مؤلفه غیرقابل6116، 4، سمبروک و استوارتدلریت

 بودن پژوهش یا مراحل مختلف پژوهش از طراحی تا انتشار متفاوت است. موضوع برحسب فردگ یا تیمی

تژژر از  بژژه خاصژژیت تعژژاملی و مشژژارکتی ین، روابژژط قژژدرت محسژژوس  هژژاگ تیمژژی باتوجژژه در پژژژوهش

طورکلی، پژوهش دانشگاهی، چه به شکل ی  فعالیت داوطلبانه، تیمی، کار  اما به هاگ فردگ است، پژوهش

نامه/ رساله دانشجویی و چژه ازطریژق همکژارگ بژین دانشژجویان، همکژارگ بژین اسژتادان یژا           ککسی، پایان

مژا در نژوع سژوم    ا اگ بژراگ اعمژاق قژدرت اسژت      همکارگ دانشجویان با اسژتادان باشژد، موقعیژت و زمینژه    

ها، روابط قدرت کامکً  دلیل عدم تعادق ذاتی قدرت در این نوع همکارگ هاگ پژوهشی مذکور، به همکارگ

نامژه یژا    هژا، نظژارت و راهنمژایی پایژان     تر است. یکی از مظاهر رسمی و متداوق ایژن نژوع همکژارگ    ملموس

بیشژتر در یژ  بژازه زمژانی نسژبتاًطوالنی      هاگ دانشجویی است که در ین، ی  دانشجو با دو استاد یا  رساله

هاگ پژوهشی استادان روابژط دوسژتانه    کند. در همکارگ پژوهشی دانشجویان یا حتی همکارگ همکارگ می

دلیژل   ( در همکژارگ پژوهشژی اسژتادان بژه    6111) 2فژارلن  کند. البته به اعتقاد مژ   نمایی می در ین بیشتر رخ

 عدم تعادق قدرت وجود دارد. هاگ علمی، رتبه دانشگاهی یا سن، تفاوت

شمارگ در این فرایند منجر شژود. بژه اعتقژاد     هاگ بی تواند به چالش روابط قدرت در فرایند پژوهش می

                                                                                                                                                    

1. Hans Krebs 

2. Louw & Fouche 

3. Barretta-Herman & Garrett 
4. Hemer 

5. Doloriert, Sambrook & Stewart 

6. Macfarlane 
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(، سوءاسژتفاده از  6112، 6  بزمژان و یژوتی  6115، 1نیژا    ایژزدگ 1682بسیارگ از پژوهشگران )صفایی موحد، 

نشژگاهی بژه بژروز مسژاسل بسژیارگ در مراحژل       قدرت و همچنین زورگویی صاحبان قژدرت در پژژوهش دا  

گیرگ درمورد تخصژیص اعتبژار و    شود. این مساسل شامل مسئله قدرت در تصمی  مختلف پژوهش منجر می

  سژاندلر و راسژل،   6112  بزمژان و یژوتی،   6111هرمان و گارت،  -ترتیب نام نویسندگان در پژوهش )بارتا

(، سوءاسژتفاده از قژدرت در نظژارت و    6111فژارلن،     م 6111و همکاران،  5  استریت6119، 6  لی6114

، 4کرگژو و جانسژتون     گودیر،1685اسدگ و ضرغامی،    بنی1686راهنمایی دانشجویان )بزرگ و خاکباز، 

  بنت و 1684  اصغرگ و نعمتی، 1685( و رفتار غیراخکقی در پژوهش )ادیب، فتحی و موال قلقاچی، 1886

بنابراین، روابط قژدرت در رخ و سژیماگ منفژی ین، یعنژی      شود  ( می6114، 1اسل  ساندلر و ر6116، 2تیلور

 گردد. سوءاستفاده از قدرت به انحرافات بسیارگ منجر می

(. 1892، 9تنها مفهومی نامطلوب یا منفی نیست، بلکه مثبژت و مولژد نیژز هسژت )فوکالژت      اما قدرت، نه

بنابراین، قدرت، عامل  در فرایند پژوهش هدایت کنند  توانند دانشجویان را استادان ازطریق قدرت خود می

طورکلی در بحث قژدرت، نخسژت    شود. به هاگ پژوهشی تلقی می مهمی در پیشرفت و هدایت روند فعالیت

هژا و   هژاگ افژراد، گژروه    وسژیله کژنش   صژورت علیژی، بژه    کند  ه  بژه  باید بفهمید که قدرت چگونه عمل می

هژا و   کند. کژنش  اگ خاص هدایت می هایی که افراد را به رفتارکردن به شیوه و ه  ازطریق انگیزه ها سازمان

کنژد   منافع افراد، ازطریق مجموعژه مناسژباتی کژه بژا یکژدیگر و دنیژاگ اطرافشژان دارنژد، سژازمان پیژدا مژی           

گیژرگ   دهژی و شژکل   رو، قژدرت کنشژگران در پژژوهش تژ بیر بسژزایی بژر جهژت        ازاین (.1694)دودینگ، 

هژاگ ین چقژدر ارزشژمند باشژد، میژزان       ینکه پژوهش داراگ چه ارزشی باشد، نتایج و یافتژه پژوهش دارد. ا

و هری  از پژوهشگران چه نقش و چه میژزان مشژارکتی    اصالت، اعتبار، اعتماد و کاربست ین چقدر باشد

ه بنژابراین، اهمیژت و ضژرورت مطالعژ     تاحدزیادگ به روابژط قژدرت در ین بسژتگی دارد     اند؟ در ین داشته

 ردیابی است:  روابط قدرت در پژوهش دانشگاهی براساس مساسل ذیل قابل

                                                                                                                                                    

1. Izadinia 

2. Bozeman & Youtie 

3. Lee 

4. Street 

5. Goodyear, Crego & Johnston 
6. Bennett & Taylor 

7. Sandler & Russell 

8. Foucault 
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  6111فارلن،    م 6116حذف ناخواسته نام نویسنده پژوهش هنگام انتشار ین )بنت و تیلور، .1

 ( 6112بزمان و یوتی،

 ( 6115نیا،  قاعده نام افراد در فهرست نویسندگان پژوهش )ایزدگ شموق بی .6

استریت و   6116نویسندگان در فهرست نویسندگان پژوهش )بنت و تیلور، ترتیب ناعادالنه نام  .6

 ( 6111،همکاران

  اصغرگ و نعمتی، 1886گودیر و همکاران، ) سوءرفتارها در نظارت و راهنمایی دانشجویان .5

1684 ) 

رفتارهاگ غیراخکقی در فرایند طراحی، تکوین، نگارش و انتشار پژوهش )ادیب و همکاران،  .4

 ( 6116  بنت و تیلور، 1684رگ و نعمتی،   اصغ1685

 ( 6115نیا،  هاگ غیرمعقوق صاحبان قدرت )ایزدگ زورگویی و درخواست .2

  مارتین، گودبوگ و 6115نیا،  ابرات ناخوشایند زورگویی در پژوهش بر قربانیان ین )ایزدگ .1

 ( 6114، 1جانسون

معه )ادیب و همکاران، رفتن ارزش، ش ن و جایگاه ین در جا کاهش کیفیت پژوهش و ازبین .9

اسدگ و    بنی1698پور،    محمود1692نژاد و قبوق،    غکمی1684  اصغرگ و نعمتی، 1685

 ( 1685ضرغامی، 

 (.1682موحد،  استثمار پژوهشی و بازتولید ین )صفایی .8

هژاگ دانشژگاهی، درک و تحلیژل تجژارب کنشژگرگ       مطالعه روابط قدرت موجود در فراینژد پژژوهش  

تنهژا ابژزارگ بژراگ     دانشگاهی براگ فه  اجرا یا عدم اجرا بسیار مه  است  زیرا روابژط قژدرت نژه   کنشگران 

گیژرگ   گیژرگ و عژدم تصژمی     کنترق و هدایت، بلکه ابزار پیشگیرگ نیز هستند. روابط قدرت شامل تصژمی  

ا قبژل از  شژود یژ   شژود، پنهژان مژی    واسطه ین، صدایی خفه مژی  اگ است که به گیرگ وسیله است. عدم تصمی 

گیژرگ کژه    واسژطه عژدم تصژمی     سازگ بژه  شود. این خاموش گیرگ مربوطه نابود می رسیدن به صحنه تصمی 

سیاسژی و اقتصژادگ اسژت     -هاگ اجتمژاعی  وجود یید، ناشی از نابرابرگ تواند در برخی از نقاط جامعه به می

کژارگیرگ     عژدم اطمینژان در بژه   رو، همواره یژ  (. ازاین6115، 6گیرد )بوتاس که ساختار جامعه را دربرمی

                                                                                                                                                    

1. Martin, Goodboy & Johnson 

2. Botas 
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شژود   بینی است که بژه پویژایی مژداوم روابژط قژدرت منجژر مژی        پیش قدرت وجود دارد. این عنصر غیرقابل

اساس ضرورت دارد که بژا رویکژردگ تحلیلژی، توصژیفی و انتقژادگ، روابژط قژدرت         (. براین6112، 1)فلور

هژا و   وتحلیژل سیاسژت   تژر از تجزیژه   عمیژق موجود در پژوهش دانشگاهی بررسی شود و با گذار به سژطحی  

هژاگ ین درمژورد    یافته )منطق اساسی قژدرت( نهژاد دانشژگاه و سیاسژت     تحلیل معیارهاگ بسیار خیالی تجس 

 پژوهش، زمینه توضیح، تبیین و درنهایت کنشگرگ کنشگران دانشگاهی در این فرایند فراه  یید.

پژذیرگ و   شگاهی در ایران که نشژان از جامعژه  دلیل ویژگی خاص فرهنگ دان طرف، به همچنین، ازی 

پژژذیرگ دانشژژگاهی ناکاریمژژد و منفعژژل دانشژژجویان و جژژدایی و بیگژژانگی از سژژاختار و فرهنژژگ    فرهنژژگ

قدرتی، انزواگ اجتماعی و درکژل بیگژانگی از تحصژیل و ف ژاگ      دانشگاهی مطلوب دارد، ینان احساس بی

هژاگ مختلژف    دیگر، ازینجاکژه بژه اسژتناد پژژوهش     طرف( و از1681دانشگاهی دارند )ذکایی و اسماعیلی، 

نژژاد و     غکمژی 1686  بزرگ و خاکبژاز،  1685  ادیب و همکاران، 6115نیا،    ایزدگ1682)صفایی موحد، 

ی  چالش جدگ و مهژ  تبژدیل شژده     هاگ کشور نیز به ( قدرت در فرایند پژوهش در دانشگاه1692قبوق، 

التحصژیکن دانشژگاه    زطریژق درک تجربیژات دانشژجویان و فژارغ    است،،در این پژوهش سعی شژده اسژت ا  

هژژا و مشخصژژات روابژژط قژژدرت در فراینژژد پژژژوهش دانشژژگاهی، شژژامل منژژابع، راهبردهژژا،  تهژژران، ویژگژژی

اسژاس، اهژداف پژژوهش     شناسژایی شژود. بژراین    اعماق قدرت کنشگران دانشگاهی، ها و ابزارهاگ تاکتی 

 :حاضر، پاسخگویی به سؤاالت ذیل است

 منابع قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟ .1

 راهبردهاگ اعماق قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟ .6

 هاگ اعماق قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟ تاکتی  .6

 ابزارهاگ اعماق قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟ .5

 

 چارچوب نظری پژوهش

 ها و منابع قدرت پایگاه
حیژث از هژ  متمژایز     بژردار را ازایژن   گذار و فرمان هایی هستند که دو گروه فرمان قدرت، ویژگیمنابع 

                                                                                                                                                    

1. Flohr 
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هاگ گوناگون  و اعماق قدرت را در اشکاق و ترکیب اند  سازند. منابع قدرت در پس اعماق قدرت، نهفته می

عنوان رابط بین عامل  ههاگ قدرت را ب ( پایگاه1848) 1(. فرنچ و ریون1622دارند )گالبرایت،  خود مجاز می

(، منژابع قژدرت شژرایطی    6119) 6دانند که منبع ین قدرت است. به اعتقژاد بژس و دگ   اجتماعی و هدفی می

. منابع طبیعی 1کند:  (، از سه منبع اولیه قدرت صحبت می1618شود. نبوگ )ین می هستند که باعث تقویت

هژا و جامعژه    نابع انسانی و ینچه از جس  و درون انسان. م6ها قرار داده است   و ینچه طبیعت دراختیار انسان

طبیعت و انسژان در تولیژد    مدار طبیعت و ینچه بیرون از  . منابع وراگ6یید   کار می انسانی در تولید قدرت به

 ( نیز چهار منبع قدرت اساسژی را برشژمرده اسژت:   1686قدرت سیاسی اجتماعی نافذ و مؤبر است. کوهن )

. توانایی ایجاد 6. توانایی احراز ی  سمت بلندپایه در حکومت  6رگ و کنترق منابع مالی  . توانایی نگهدا1

 یوردن قدرت سیاسی. دست . توانایی به5و حفظ شغل پردریمد  

( 1848هژاگ قژدرت، توسژط فژرنچ و ریژون )      بنژدگ پایگژاه   یکی از مشهورترین و پرکاربردترین تقسژی  

. قدرت پاداش، براساس درک فرد هدف در این 1ت را معرفی کردند: شده است. ینها پنج پایگاه قدر انجام

. قدرت اجبارگ، براسژاس درک هژدف   6مورد که عامل داراگ نقش میانجی یا واسط پاداش براگ اوست  

. قدرت مشژروع، براسژاس   6در این مورد است که عامل داراگ نقش میانجی یا واسط تنبیهات براگ اوست  

. قژدرت مرجعیژت،   5ه عامل ی  حق مشروع براگ تعیین رفتژار بژراگ اوسژت     درک هدف در این مورد ک

. قدرت تخصصی، براساس درک هدف در ایژن مژورد   4براساس درک هویت هدف همراه با عامل است  

نقژل از منژگ و    ( بژه 1892) 6است که عامل دانش یا کاریمژدگ خاصژی دارد. بنفژارگ، ویلکینسژون و ار     

بندگ فرنچ و ریون اضافه کردند: قدرت اطکعاتی، قدرت  قدرت دیگر به طبقه( سه پایگاه 6115همکاران )

عنژوان مبنژایی    (. چارچوب منابع قدرت فرنچ و ریژون بژه  6115وابستگی و قدرت گروه )منگ و همکاران، 

شده است. ی  پاالیش مفید براگ کار فژرنچ و ریژون، توسژط بکژراک و       براگ ساخت نظریه دیگر استفاده

( اراسه شژد. چهژار منبژع قژدرت عبارتنژد از: سژاختار )مثژل یژ          6119نقل از بس و دگ ) ( و به1891) 5اللر

هاگ شفاهی(، تخصص )مثل اطکعات ویژه( و فرصت )مثژل بژودن   اداره(، شخصیت )مثل کاریزما، مهارت

ا در مکان و زمان مناسب(. هری  از اع اگ سازمان ممکن است ی  یا چند مورد از ایژن منژابع قژدرت ر   

 (.6119داشته باشد )بس و دگ، 

                                                                                                                                                    

1. French & Raven 
2. Bess & Dee 

3. Benfari, Wilkinson, & Orth 

4. Bacharach & Lawler 
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شژده بژراگ قژدرت     هژاگ شناسژایی   هاگ قدرت فرنچ و ریون از پرکاربردترین پایگاه باوجوداینکه پایگاه

شژود. در برداشژت هارسژانی از قژدرت کژه       هاگ قدرت محدود به ایژن مژوارد نمژی    است، اما منابع و پایگاه

. دانژش یژا   1اسژت:    هار مجموعه منابع مه  ذکر شدههاگ قدرت فرنچ و ریون نیست، چ شباهت به پایگاه بی

هژاگ نامشژروط    . انگیژزه 5گذارگ بر منافع دیگران،  هاگ مشروط ت بیر . انگیزه6. قدرت مشروع، 6اطکعات، 

عنوان شماره پژنج اضژافه کنژی      توانی  شهرت را نیز به براگ ت بیرگذارگ بر منافع دیگران. به این مجموعه می

 کژاربرده اسژت:   ( نیز در پژوهشی منابع قدرت زیر را براگ بررسژی خژود بژه   6116) 1ففر(. 1694)دودینگ، 

کار یا جایگاه فرد در شژبکه ارتباطژات    . ساختارگ که از مقام فرد در جریان تقسی 6هاگ شخصی  . ویژگی1

ی به دیگژران.  رسان . منفعت4. موقعیت یا اختیار رسمی 5. توانایی ت مین منابع براگ سازمان 6گیرد.  نشئت می

 ( نیز منابع قدرت زیر را شناسایی کردند:6115) 6وک انامیسر و 

: موقعیژت ادارگ یژا سژاختارگ ممکژن اسژت دسترسژی بژه بخشژی از         6الف( موقعیت ساختارگ یا ادارگ

تواند اطکعژات انژدکی امژا منژابع      ها می هاگ مختلف قدرت را فراه  یورد. برخی موقعیت پایگاه

هاگ دیگر ممکن است توانایی دستکارگ  که موقعیت توجهی را فراه  یورند، درحالی قابل 5قهرگ

 نمادها یا بسیج تعهدات درونی را براگ هنجارهاگ معین فراه  یورند.

هاگ فردگ منبعی از قدرت به نام کاریزما یژا جذبژه هسژتند. رهبژر      : اکثر ویژگی4هاگ فردگ ب( ویژگی

هژاگ فژردگ ماننژد مهژارت      العژاده و عرفژانی دارد. ویژگژی    هاگ فوق یکاریزماتی ، قدرتی با ویژگ

 هاگ فیزیکی است. ها، یا حتی ویژگی گیرگ گفتارگ، توانایی بحث مؤبر براگ موضع

هژایی   : مربوط به بازیگرانی با اطکعات خاص براگ سازمان است. معموالً براساس فعالیژت 2ج( تخصص

 خارج از سازمان مانند یموزش است.

این ایده در تحلیژل قژدرت   . این منبع خاص قدرت در ساختار غیررسمی سازمان قرار دارد: 1رصتف د(

غیررسژمی  هژاگ   جنبژه . شژود  مژی  اسژتفاده ( کارکنژان بخژش   ماننژد ) در ی  سژازمان تر  سطوح پایین

                                                                                                                                                    

1. Pfeffer 

2. Omisore & Nweke 

3. Office or Structural Position 

4. Coercive Resources 
5. Personal Characteristics 

6. Expertise 

7. Opportunity 
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 صورت ادارگ و رسمی توسط سازمان شناسایی غیررسمی که بههاگ  رسمی یا موقعیتهاگ  موقعیت

 .توانند منبع مهمی از قدرت باشند می شوند، نمی

تژژرین منژژابع قژژدرت  ( کلژژی1622شژژده توسژژط گالبرایژژت ) بنژژدگ، منژژابع قژژدرت شناسژژایی بژژراگ جمژژع

توان ردپژاگ تمژام منژابع قژدرتی را کژه تژا کنژون         که می اگ گونه نظران است، به شده توسط صاحب شناسایی

(، شخصیت، مالکیژت و  1622یافت. گالبرایت ) در این منابع قدرت شده است، نظران معرفی  توسط صاحب

تعبیژر عمژومی، رهبژرگ، کیفیتژی اسژت       عنوان منابع قدرت معرفی کرده است. شخصژیت یژا بژه    سازمان را به

شژود یژ  یژا تعژدادگ از      جسمانی، روحی، زبانی، یا اخکقی و دیگر خصایص و سجایایی که موجژب مژی  

عنوان تنبیه و تشویق دیگژر افژراد    . مالکیت مانند بروت بهابزارهاگ اعماق قدرت دراختیار شخص قرار گیرد

تژرین منبژع    نظر برسد. سژازمان، مهژ    شود عاملی که داراگ چنین مالکیتی است، مقتدر به استفاده و باعث می

قدرت در جامعه نوین است که با قدرت اقناعی وابستگی دارد. افراد بژراگ اعمژاق قژدرت خژود سژازمان را      

ازطریق ترغیب، تبلیغ و اقناع به هژدف و مقاصژد خژود در پوشژش اهژداف سژازمان ناسژل         دهند و سامان می

 شوند. مالکیت و شخصیت در حمایت از سازمان ابربخشی دارند. می

 

 های قدرت راهبردها و تاکتیک
منظژور ابربخشژی    ( بدان اشاره دارد، یکی از سؤاالت مرتبط با تعریف قدرت به6116طورکه ففر ) همان

شژ ،   هژاگ اعمژاق قژدرت و نفژوذ اسژت. بژدون       هژا و تاکتیژ    سازمان مربوط به شناسژایی راهبژرد  ین در 

(. 6111، 1و تدابیر بازیگران یشکارسازگ بسیار مهمی از قدرت هستند )مژوتزیس ها  گیرگ تصمی ها،  راهبرد

، 6دارد )فیسکه و برداقفردگ ت کید  عنوان نتیجه تعامل بین هاگ تغییر رفتار به ادبیات نفوذ اجتماعی بر راهبرد

( معتقدند کارایی اقدام به نفوذ، به توانژایی عامژل نفژوذ در اسژتفاده از     6116) 6(. پورتر و ینجل و یلن6111

هژاگ نفژوذ بسژتگی دارد. بوردیژو و فوکژو       کژارگیرگ تاکتیژ    ی  یا چند پایگاه مؤبر قدرت و همچنین به

سازگ براگ اجراگ  هاگ یماده . راهبرد قدرت، توصیهخوانند ( می1694قدرت را ی  امر راهبردگ )رهبرگ، 

رود، تغییژرات مژؤبر یژا فقژدان تغییژر در       کار می هاگ قدرت، رفتارگ که در ین ی  راهبرد قدرت به پایگاه

                                                                                                                                                    

1. Moutsios 

2. Fiske & Berdahl 

3. Porter, Angle & Allen 
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 (.6119، 1هاگ یینده است )ریون هاگ راهبرد و تنظی  مجدد ادراک و انتخاب ازین هدف نفوذ، ابرات پس

شده است  هاگ مختلفی براگ اعماق قدرت شناسایی  ها و راهبرد وذ، تاکتی براساس ادبیات قدرت و نف

هاگ  نظران مختلف دارد. بوردیو که قدرت را براساس سرمایه که بسته به نوع نگاه به قدرت ازسوگ صاحب

دانژژد،  تبژژدیل بژژه قژژدرت و سژژلطه نمژژادین مژژی مختلژژف تفسژژیر کژژرده اسژژت و تمژژام انژژواع قژژدرت را قابژژل  

دانژد )بوردیژو،    بخشژی بژراگ اعمژاق قژدرت نمژادین مژی       راهبرد مشژروعیت  ترین  ردن را عالیک شموق جهان

عنژوان دو تاکتیژ  بژراگ     ( معتقدند، زیردستان از مشروعیت و وابستگی به1889) 6(. فورد و جانسون1685

و به بژاال در  ( که بیشتر بر نفوذ ر6116کنند. پورتر و همکاران ) ها استفاده می کسب قدرت بیشتر در سازمان

کنند. مژدیریت برداشژت    عنوان تاکتی  مه  نفوذ تلقی می را به 6سازمان ت کید دارند، نیز مدیریت برداشت

کننژد بژر برداشژت و تصژورگ کژه دیگژران از ینهژا دارنژد، تژ بیر           به فرایندگ اشاره دارد که افراد تکش می

هاگ خودنمایشی زیادگ وجود دارند، مانند  راهبرد( 1884) 4(. به اعتقاد واین و لیدن1888، 5بگذارند )بولینو

نفسی )فروتنی( کاذب، خودستایی و برخی رفتارهژاگ غیرککمژی ماننژد خندیژدن، برقژرارگ تمژاس        شکسته

( تعژژدادگ از 6119نقژژل از ریژژون ) ( بژژه1848) 1( و گژژافمن1896) 2کژژردن. جژژونز و پیژژتمن چشژژمی و لمژژس

واسطه ینهژا یژ  عامژل نفژوذ یژا       کنند که به اشت را معرفی میهاگ خودنمایشی و فنون مدیریت برد راهبرد

رهبر ممکن است مراحلی را براگ استفاده از راهبرد قژدرت خژاص تنظژی  کنژد: ایجژاد قژدرت اطکعژاتی         

شدن، خودستایی، اقتدارگرایی بژراگ قژدرت مشژروع موقعیژت، سودرسژانی       ارعاب، خودشیرینی، خودمانی

دادن نظارت  ل، ایجاد احساس گناه براگ مشروعیت انصاف و جبران، نشانبراگ ایجاد مشروعیت عمل متقاب

 و مراقبت مؤبر.

بستان، شش تاکتی  نفوذ رو بژه بژاالیی    -استدالق، دوستی، جرست، استکف، توسل به مقام باالتر و بده

( 1884یژدن ) اند. وایژن و ل  ( براگ تحلیل و بررسی از ینها استفاده کرده6116) 9بودند که کیپنیس و اشمیت

کاربردنژد: متقاعدسژازگ منطقژی،     نفژوذ در مقامژات بژه    تاکتیژ  نفژوذ را بژراگ اعمژاق      8در پژوهش خژود  

                                                                                                                                                    

1. Raven 

2. Ford & Johnson 

3. Impression Management 

4. Bolino 

5. Wayne & Liden 
6. Jones & Pittman 

7. Goffman 

8. Kipnis & Schmidt 
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هژژاگ شخصژژی، اسژژتکف،   بسژژتان، درخواسژژت -هژژاگ انگیزشژژی، مشژژاوره، خودشژژیرینی، بژژده   درخواسژژت

هایی که باید  تی . تاک1( تعدادگ تاکتی  براگ اعماق قدرت پیشنهاد داد: 6116سازگ و فشار. ففر ) مشروع

هژاگ نفژوذ    . راهبژرد 6شژدن    انداختن، انتظارکشژیدن و پیشژقدم   ت خیر با صبر و حوصله انجام شوند، شامل به

. اراسژه راهبژردگ   6مثژل و کمیژابی     بژه  هاگ اجتماعی، پیوندسازگ، تعهد متقابل، مقابله فردگ مانند برهان میان

. سازماندهی مجدد براگ تحکژی   5براگ تقویت ی  مورد  ها  اطکعات و تحلیل و استفاده گزینشی از داده

انگیژز   یادماندنی و هیجان . استفاده از زبان به4پاشیدن توانایی مخالفان ی  فرد براگ استکف   قدرت یا ازه 

هژا بژراگ بژه همکژارگ      . اسژتفاده از نیروهژاگ کژار و کمیتژه    2براگ برانگیختن حمایت یا مخالفت خژاموش   

( دو نوع 1848هاگ قدرت فرنچ و ریون ) ( به ت سی از پایگاه1882و همکاران ) 1. اجیونیسپذیرفتن مخالفان

هژاگ   اند و معتقدند، کاربرد واقعی قدرت در اشکاق مختلژف تاکتیژ    کلی تاکتی  قدرت را معرفی کرده

 شود. نفوذ نظیر تهدید )کاربرد قدرت اجبارگ( و قوق )کاربرد قدرت پاداش( متجلی می

 

 و سازوکارهای قدرتابزارها 
میژان   اما موضوع قدرت به این سادگی ه  نیست. همواره در گفتگوگ قدرت این سؤاق بسیار جالب بژه 

یید. ییا  دست می شود. رضایت ینان چگونه به یید که اراده چگونه و به چه طریق به دیگران تحمیل می می

یق و دیگر ابزارها ازجمله عوامل مژؤبرگ  تهدید به مجازات جسمانی، وعده پاداش نقدگ و یا ترغیب و تشو

هاگ خود چش  بپوشند و تسژلی  امیژاق دیگژران شژوند؟      شوند فرد یا افرادگ از خواست هستند که باعث می

« هر چیز که ی  بازیگر براگ دستیابی به ی  یا چند هدف از ین کم  بگیرد»( ابزار به 1622)گالبرایت، 

کژه   6اگ بژراگ اعمژاق قژدرت اسژت. ابزارهژایی      براین، ابزار قدرت، وسیلهبنا ( 1684فرد،  دانایی) اشاره دارد

صورت پیچیژده بژه    دهند، به شوند و منابعی که حق استفاده از ینها را می کار گرفته می براگ اعماق قدرت به

ء، یعنژژی کلیژژه اصژژوق و   عنژژوان شژژی  (. منظژژور از ابژژزار بژژه 1622انژژد )گالبرایژژت،   خژژورده یکژژدیگر گژژره 

یعنی همان چیژزگ کژه مژردم     گیرد  کار می هایی که دولت براگ تدوین قوانین و اداره کشور به لدستورالعم

هژاگ   اگ از فعالیت مجموعه»عنوان فعالیت درنظر بگیری ، یعنی  شناسند. اگر ابزار را به تحت عنوان قانون می

مزیژت  «. گذارنژد  تژ بیر مژی   که فرایندهاگ اجتماعی را اداره کرده و بر ینها ها با خصوصیات مشابه مشی خط

                                                                                                                                                    

1. Aguinis 

2. Instruments 
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توان نوعی ابزار درنظر گرفت )ماننژد   هاگ غیررسمی را ه  می این تعریف این است که درقالب ین، فعالیت

 (.1684فرد،  ها، جاسوسی و...( )دانایی گرفتن، سخنرانی رشوه

بزارهژا  دیگژر، ا  هژاگ اعمژاق ین اسژت. ازسژوگ     هر ابزار حاوگ دانش غنی درباره کنترق اجتمژاعی و راه 

جژا گذاشژته و    شژود، از خژود تژ بیراتی بژه     ماهیتاً خنثی نیستند و گذشته از اهدافی که به ینها نسبت داده می

(. 1684فژرد،   نقژل از دانژایی   ، بژه 6111دهند )السکومز و گیلژز،   ها را براساس منطق خود شکل می مشی خط

هژاگ   مراتبژی، ق ژاوت   رد: مشژاهده سلسژله  فوکو به سه ابزار اساسی براگ مشژاهده و کنتژرق افژراد اعتقژاد دا    

تژرین ابژزار اعمژاق قژدرت      (. همچنین وگ در جاگ دیگر، ف ا را مهژ  1681ها )ریتزر،  بهنجارساز و امتحان

اگ بنیادگ است  چراکه ف ا اساس هژر اعمژاق    گیرد. ف ا در هر شکلی از زندگی اجتماعی مقوله درنظر می

پژنج سژازوکار/ ابژزار روابژط قژدرت، یعنژی اختیژار، نفژوذ/          (6115(. بوتژاس ) 1892قدرتی اسژت )فوکژو،   

رسژد ایژن پژنج ابژزار      نظر می زنی، مراقبت/ نظارت و اجبار را تدوین کرد  البته به کارگ، مذاکره/ چانه دست

( بیشتر بر راهبردهاگ اعماق قدرت داللت دارند  زیرا اینها از جنس ابژزار  6115شده ازسوگ بوتاس ) معرفی

گیرنژد.   هاگ اعماق قدرت یعنی راهبردهاگ اعماق قدرت را نشژانه مژی   سطح باالتر از تاکتی  نیستند و ی 

گژرگ یژا    مثاق، ی  عامل ممکن است براگ اعماق قدرت خود از راهبژرد مژذاکره و تاکتیژ  البژی     عنوان به

مسژئولیت  سازگ استفاده کند یا ی  عامل دیگر ممکن است از راهبرد اختیار و از تاکتی  تفژوی    استکف

 و ابزار قانون استفاده کند.

بژر بژازار،    برخی از ابزارهژاگ معژروف عبارتنژد از: قژوانین، ابزارهژاگ اقتصژادگ شژامل ابزارهژاگ مبتنژی         

هاگ عمومی، مالکیت عمومی، نهادهاگ خودتنظی  که در چارچوب  ها، هزینه ها و ضمانت وام ها، وام مالیات

بژر عملکژرد، قراردادهژا،     ها و سایر اقدامات داوطلبانه، مقررات مبتنیکنند، استاندارد قانونی خود فعالیت می

بژر همکژارگ شژامل مشژارکت      هاگ بیمه و انواع رویکردهاگ تژوافقی و مبتنژی   اطکعات و تحصیکت، طرح

( ابزارهاگ قدرت را در سه دسژته کلژی   1622(. گالبرایت )1684فرد،  هاگ غیررسمی )دانایی رسمی و شبکه

دهد و معتقد است این سه نوع ابزار، سه نژوع قژدرت را ترتیژب     هی، تشویقی و اقناعی قرار میابزارهاگ تنبی

 .6و قدرت اقناعی 6، قدرت تشویقی1دهند: قدرت تنبیهی می

                                                                                                                                                    

1. Condign (Punishment) Power 

2. Compensatory Power 

3. Conditioned Power 
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 پیشینه پژوهش
هاگ روابط قدرت در فرایند پژژوهش   با موضوع ویژگی هاگ داخلی و خارجی درارتباط مطالعه پژوهش

هاگ پیشین شده است و ایژن خژود حجّتژی اسژت      کمّی به این موضوع در پژوهشنشان داده است که توجه 

هژاگ قژدرت    بژا ابزارهژا، راهبردهژا و تاکتیژ      کند. درارتباط که ضرورت انجام پژوهش حاضر را ت یید می

هاگ بسیار انژدکی   نشده است و تنها درمورد منابع قدرت ینان پژوهش کنشگران دانشگاهی، پژوهشی انجام 

 شده است.  هاگ ینان درادامه، گزارش شده است که نتایج و یافته انجام 

پژوهشی با هدف مقایسه منابع قدرت اسژاتید از دیژد ینژان و     1681زاده و معینی شهرکی در ساق  ترک

هژاگ پژژوهش نشژان داد کژه از دیژد       اند. روش مورداستفاده پیمایشی بوده است. یافته دانشجویان انجام داده

ترین میانگین مربوط بژه   جویان، بیشترین میانگین مربوط به منبع قدرت چیرگی محیطی و ک استادان و دانش

دار بود. اولویت و توزیع منابع قدرت مورداستفاده استادان  ها معنی منبع قدرت اجبار است و تفاوت میانگین

ت، پاداش، تخصص، ترتیب عبارتند از: منابع قدرت چیرگی محیطی، فرهنگ، اخکق، مرجعی از دید ینان به

ترتیب عبارت است از: منژابع   مشروعیت و اجبار و اولویت و توزیع منابع قدرت اساتید از دید دانشجویان به

قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخکق، فرهنگ، پاداش، مشروعیت و اجبار. نکته شاخص این 

ارتی، پژوهشگران توانسته بودند برخی از عب پژوهش، افزایش و تنوع منابع قدرت و توجه به جزسیات بود. به

مثاق اخکق را  عنوان عنوان ی  منبع قدرت جدید معرفی کنند، به منابع را از دیگر منابع جدا کنند و ین را به

توانژد قژدرت را توضژیح دهژد.      تنهایی نمژی  از مرجعیت جدا کرده بود. البته باید توجه نمود، منابع قدرت به

هژا   منبع قدرت تخصصی خود بهره گیرد، اما این کنش را با راهبردها، تاکتی  ممکن است ی  کنشگر از

تحلیل کاربرد و ت بیر منابع قدرت »سرانجام رساند. همچنین، پژوهشی تحت عنوان  یا ابزارهاگ غیراخکقی به

شژژده اسژژت. وگ از   ( انجژژام1686توسژژط مهژژدگ )« هژژاگ یژژادگیرگ یمژژوزش عژژالی مهندسژژی  در موقعیژژت

ی ترکیبی مطالعه اسنادگ، روش حل مسئله گروهی، توفان فکرگ معکژوس و پیمژایش محژدود،    شناس روش

منظور بررسی نحوه اعماق و ابرات منابع قدرت ازسوگ استادان یموزش مهندسی در سه دانشگاه صژنعتی   به

از منابع  هاگ پژوهش مذکور، استادان جامعه پژوهشی موردمطالعه، شهر تهران بهره برده است. براساس یافته

زمان و با ترکیب بهینه براگ رهبرگ فرایند یژادگیرگ اسژتفاده    صورت ه  قدرت نهادگ، شناختی و عاطفی به

( را بژه سژه دسژته کلژی منژابع      1848( در این پژوهش، منابع قدرت فژرنچ و ریژون )  1686اند. مهدگ ) ننموده

درت نهژادگ معژادق بریینژدگ منژابع     که منبع ق طورگ قدرت نهادگ، شناختی و عاطفی تقسی  کرده است، به
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و منبژع قژدرت    قدرت مشروع، پاداش و اجبارگ، منبع قدرت شناختی معادق قدرت تخصصژی و اطکعژاتی  

هژاگ توصژیفی و تحلیلژی     عاطفی معادق منبژع قژدرت مرجعیژت اسژت. در ایژن پژژوهش، بژا اسژتفاده شژیوه         

هژاگ ایژن پژژوهش و کاربسژت ین در      ر یافتژه بندگ منابع قدرت مطرح شده بود. بنابراین، درمورد اعتبا دسته

 محیط واقعی باید کمی ت مل و احتیاط کرد. 

( در پژوهشی به شناسایی پایگاه قدرت استاد راهنما و تژ بیر ین بژر روابژط    1882اجیونیس و همکاران )

قژدرت و  هژاگ   پیمایشژی بژراگ شناسژایی پایگژاه     -توصیفی  اند. ینها از روش استاد راهنما و دانشجو پرداخته

هژاگ   هاگ قدرت بر کیفیت روابژط اسژتفاده کردنژد. یافتژه     همبستگی براگ بررسی ت بیر این پایگاه -توصیفی

ترتیژب شژامل    هاگ کمّی نشان داد که پایگاه قدرت اساتید راهنما ازمنظر دانشژجویان، بژه   حاصل از این داده

پژوهشی توسژط منژگ، هژی و    همچنین، قدرت مشروع، تخصصی، مرجعیت، پاداش و اجبارگ بوده است. 

اطاعژت   گروه تحقیق و ت بیر ین بر ( در انگلستان و با هدف درک اع اگ گروه از قدرت رهبر6115) 1لئو

هاگ کمّی چژون   رضایت اع اگ گروه، صورت پذیرفته است. پژوهشگران در این پژوهش از روش توأم با

 6پرسشنامه )پرسشنامه قدرت رهبر رحژی   همبستگی استفاده کردند. سه نوع -پیمایشی و توصیفی -توصیفی

(RLPIپرسشنامه اطاعت از خواسته ،) 6هاگ سرپرستان (CSWو شاخص )    5هژاگ توصژیفی شژغل (JDI  بژه ))

دانشجوگ دکترگ و پسادکترگ داده شد. نتایج نشان داد کژه اع ژاگ گژروه، قژدرت تخصصژی رهبژر        141

سژاس نتژایج پژژوهش مژذکور، قژدرت مشژروع و       هاگ قدرت درک کردند. برا گروه را بیش از سایر پایگاه

تخصصی رهبر گروه با اطاعت نگرشی اع اگ گروه، قدرت مشروع، اجبارگ و تخصصژی رهبژر گژروه بژا     

طژور مثبژت بژا رضژایت      و قدرت مرجعیت، پاداش و تخصصی رهبر گروه بژه  اطاعت رفتارگ اع اگ گروه

 اع اگ گروه از نظارت و راهنمایی مرتبط بودند.

 4توسژط لژی  « انتشار مقاله در نمایه استنادگ علوم یا عدم اراسه مدرک دانشژگاهی »تحت عنوان پژوهشی 

هژایی کژه بژا دانشژجویان و      ( در چین صورت پذیرفت. روش پژوهش کیفی بود که ازطریق مصاحبه6112)

داد کژه  هایی از این موضوع استخراج شد. این مقالژه نشژان    اساتید راهنماگ ینان صورت گرفته بود، روایت

                                                                                                                                                    

1. Meng, He & Luo 

2. Rahim Leader Power Inventory (RLPI) 
3. Compliance with Supervisor’s Wishes (CSW) 

4. Job Descriptive Index (JDI) 

5. Li 



 5211(، زمستان 26پیاپی شماره ) 4شماره ، نهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

54 

دانشجویان دکترگ علوم پایه براگ دفاع از رساله و اخذ مدرک دانشگاهی خود ملزم به اراسه ی  مقالژه در  

( بودند. بنابراین، راهبردگ که عامکن این شرط براگ اعماق قدرت ایجژاد کژرده   SCI) 1نمایه استنادگ علوم

و همکژاران   6ژوهش بود. همچنین، کیژتس بودند، راهبرد ایجاد وابستگی ازطریق تقاضاگ کاذب به انتشار پ

کارگیرگ اصوق  هاگ پژوهشی مترقی بررسی کردند. ینان ت بیر به (، حدود قدرت نرم را در همکارگ6118)

قدرت نرم را در ی  پژوهش موردگ که با همکارگ چند پژوهشگر صورت گرفتژه بژود، بررسژی کردنژد.     

هژا،   هایی( ازجمله اقناع ایژده  نرم از اصوق )تاکتی براساس این پژوهش، مدیر پژوهشی براگ اعماق قدرت 

 منظور ترغیب افراد بهره گرفته است. روابط و القاسات به

 

 شناسی پژوهش روش
ریژزگ یمژوزش عژالی     گژذارگ و برنامژه   هاگ ین در سیاست دلیل قابلیت کاربست داده پژوهش حاضر به

  زیرا در جستجوگ درک تجربیات قدرت در ایران، از نوع کاربردگ است. پارادای  پژوهش، تفسیرگ است

کژه اکتشژاف و    ازینجژا  .شود کنندگان ساخته می اگ است که توسط مشارکت عنوان پدیده فرایند پژوهش به

التحصیکن از اعماق قدرت در فرایند پژوهش، هدف پژژوهش اسژت،    توصیف تجربیات دانشجویان و فارغ

هژاگ مشژترک تجژارب     دنبژاق توصژیف ویژگژی    بژه  طرح پژوهش، کیفی است. پژوهشگر در ایژن پژژوهش  

ها  کنندگان، این ویژگی التحصیکن است و سعی دارد براساس ارتباط و تعامل با مشارکت دانشجویان و فارغ

ترین روش  رسد مناسب نظر می بنابراین، به کنند، استحصاق نماید  را از دق تجارب پژوهشی که ینان بیان می

دیدارشناسی باشد  زیرا پدیدارشناسی، پژوهشی است درباره تجربه انسان و پژوهش براگ پژوهش حاضر، پ

(. 1695کننژد )ساکالوفسژکی،    هایی که چیزها ازطریژق و در ین تجربژه، خودشژان را بژه مژا اهژدا مژی        شیوه

ها، مژدق پیژاز پژژوهش     یورگ، تحلیل و تفسیر داده ها و ابزارهاگ جمع فه  روش منظور درک ساده و قابل به

 ( اراسه شده است.1کل )در ش

                                                                                                                                                    

1. Science Citation Index (SCI) 

2. Kits 
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 . پیاز پژوهش5شکل 

 

دو رویکژرد را در  « 6پژویش کیفژی و طژرح پژژوهش    »( در کتژاب خژود تحژت عنژوان     6111) 1کرسوق

( و پدیدارشناسژی تجربژی، اسژتعکیی یژا     5مژنن  )وان 6شژمرد: پدیدارشناسژی هرمنوتیژ     پدیدارشناسی برمی

مثابه ی  پدیده یا موجود تاحدگ  پژوهشگر روابط قدرت را بهبه اینکه  (. باتوجه2)موستاکاس 4شناختی روان

ها ین است، بنابراین رویکرد پدیدارشناسژی موسژتاکاس    کند که نیاز به توصیف ویژگی ناشناخته تصور می

تر است که شامل چهژار   شناختی است، مناسب ( که ی  رویکرد توصیفی، تجربی، استعکیی و روان1885)

ها  سژازماندهی، تحلیژل و ترکیژب     یورگ داده ها  جمع یورگ داده جمعسازگ براگ  دهفرایند عمده است: یما

 ها. ها و یافته ها  و خکصه، داللت داده

صژورت غیراحتمژالی و    هژاگ پژژوهش بژه    به اینکه طرح پژوهش حاضر کامکً کیفی است، نمونژه  باتوجه

گیرگ، پژوهشگر سژعی دارد کژه افژراد را     هشود. در این نوع نمون مند از جامعه موردمطالعه انتخاب می هدف

طیژف  »( معتقداسژت  6111(. کرسژوق ) 1698چنان انتخاب کند تا هدف تحقیق بژریورده شژود )بازرگژان،    

                                                                                                                                                    

1. Creswell 

2. Qualitative Inquiry & Research Design 

3. Hermeneutic Phenomenology 
4. Van Manen 

5. Empirical, Transcendental, or Psychological Phenomenology 

6. Moustakas 
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ام. در ایژن مطالعژات بایژد همژه      گیرگ را براگ مطالعژات پدیدارشناسژی یافتژه    محدودگ از راهبردهاگ نمونه

کرده باشند. وقتی همه افراد موردمطالعژه افژرادگ باشژند کژه     کنندگان پدیده موردمطالعه را تجربه  مشارکت

 ( 169: 6111)کرسوق، « گیرگ معیار استفاده کرد توان از نمونه پدیده موردمطالعه را تجربه کرده باشند، می

اسژاس، دانشژجویان و    گیژرگ معیژار اسژت. بژراین     گیرگ پژژوهش حاضژر، روش نمونژه    بنابراین، روش نمونه

در ایژژن پژژژوهش مشژژارکت داده شژژدند کژژه معیژژار تجربژژه پژژژوهش تیمژژی و مشژژترک،   التحصژژیکنی  فژژارغ

بودن و موافقت با انجام مصاحبه را داشته باشند. همچنژین سژعی شژده اسژت براسژاس معیارهژاگ        دردسترس

اگ را  هژاگ متفژاوت و حاشژیه     ها و یافته ها رعایت شود تا بتوان پاسخ شده فوق، حداکثر تنوع بین نمونه اشاره

هژاگ   ( ویژگژی 1جژدوق ) یافژت.   تژرگ دسژت   گیژرگ عمیژق   یز دریافت و بررسی نمود و بژه تحلیژل و نتیجژه   ن

 دهد. اند، نشان می شده هاگ این پژوهش انتخاب  عنوان نمونه التحصیکن را که به دانشجویان و فارغ

 
 التحصیالن( های پژوهش )دانشجویان و فارغ های نمونه . ویژگی5 جدول

تعداد تجربه 

 پژوهش تیمی
 دانشکده

رشته 

 تحصیلی

ترم 

 تحصیلی
 دوره

مقطع 

 تحصیلی

جنسی

 ت
 

 یقا دکترگ روزانه 2 اقتصاد اقتصاد 21

ان
وی
شج

دان
 

2 

 -فنی مهندسی

پژوهشکده 

 گفشارقو

مهندسی برق 

 قدرت
 یقا کارشناسی ارشد روزانه 6

6 
حقوق و علوم 

 سیاسی
 یقا دکترگ روزانه 9 علوم سیاسی

4 
حقوق و علوم 

 سیاسی
 یقا دکترگ روزانه 1 علوم سیاسی

 یقا کارشناسی ارشد روزانه 2 شناسی زیست شناسی زیست 5

 یقا کارشناسی ارشد روزانه 5 شناسی جامعه علوم اجتماعی 2

5 

علوم ریاضی، 

یمار و علوم 

 کامپیوتر

 یقا کارشناسی ارشد روزانه 2 علوم کامپیوتر
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تعداد تجربه 

 پژوهش تیمی
 دانشکده

رشته 

 تحصیلی

ترم 

 تحصیلی
 دوره

مقطع 

 تحصیلی

جنسی

 ت
 

 فنی مهندسی 2
مهندسی 

 عمران
 یقا کارشناسی ارشد روزانه 2

ان
وی
شج

دان
 

 فنی مهندسی 5
مهندسی 

 شیمی
 یقا کارشناسی ارشد روزانه 5

 مدیریت 2
مدیریت 

 گفنیاور
 یقا کارشناسی ارشد روزانه 6

4 
ادبیات و علوم 

 انسانی

 زبان و ادبیات

 فارسی
 خان  دکترگ روزانه 16

 انستیتو نفت 2
مهندسی 

 شیمی
 خان  کارشناسی ارشد روزانه 5

51 
روانشناسی و 

 علوم تربیتی

ریزگ  برنامه

 درسی
 خان  دکترگ روزانه 2

 خان  دکترگ روزانه 6 شیمی شیمی 2

 یقا دکترگ روزانه  شناسی زمین شناسی زمین 22

رغ
فا

 
کن

صی
تح
ال

 
51 

ریاضی، علوم 

یمار و علوم 

 کامپیوتر

 یقا کارشناسی ارشد روزانه  ریاضی مح 

 فنی مهندسی 2
مهندسی 

 عمران
 یقا کارشناسی ارشد روزانه 

 خان  کارشناسی ارشد شبانه  شناسی زیست شناسی زیست 5

 خان  کارشناسی ارشد روزانه  شناسی زمین شناسی زمین 1
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 4دانشژجو و   15التحصیل دانشژگاه تهژران )   دانشجو و فارغ 18دهد، با  ( نشان می1طورکه جدوق ) همان

التحصژیکن   سژاختاریافته صژورت پذیرفتژه اسژت کژه تمامژًا دانشژجویان و فژارغ         التحصیل( مصاحبه نیمه فارغ

طح از دوران تحصیکت تکمیلی هستند  زیرا معمژواًل داشژتن تجربژه پژژوهش مشژترک و تیمژی در ایژن سژ        

افتد. ازطرفی سعی شده است با هر دو نوع جنسیت )یقا و خان (، هر دو دوره )روزانه و  دانشجویی اتفاق می

)علوم انسژانی، علژوم پایژه و فنژی و مهندسژی(، اکثریژت سژنوات         تحصیلیهاگ درسی و  شبانه(، تمام گروه

لحاظ داشژتن تجربژه پژژوهش     اگ دانشجویی بهه تر از همه، تمام طیف تحصیلی )ترم باال و ترم پایین( و مه 

 گو هژاد  محژور  ،یسؤاق اصژل  نی، چند مصاحبه  یدر هرکار و باسابقه( مصاحبه انجام شود.  مشترک )تازه

 :مصاحبه بودند که شامل موارد ذیل بودند

 تجربه شما در مواجهه با روابط قدرت در فرایند پژوهش کدام است؟ نیو بدتر نیبهتر 

 د؟یاز روابط قدرت در فرایند پژوهش دار گا شاهد چه تجربهعنوان نقش  به 

 تجربه شما درمورد روابط قدرت در انتخاب موضوع پژوهش چگونه است؟ 

  چگونه بوده  نامه انیپا ایتجربه شما درمورد روابط قدرت در کسب مجوز دفاع از پروپوزاق

 است؟

 پژوهش چگونه بوده است؟  یت گاع ا ریمشارکت سا زانیتجربه شما از م 

 شده است: براگ تحقق اعتبار پژوهش، اقدامات ذیل انجام 

 صورت پیوسته از  مدت و پیوسته پژوهشگر در امر پژوهش: پژوهشگر به مشارکت طوالنی

 ها بوده است. مشغوق به گردیورگ و تحلیل داده 1689تا شهریورماه  1689ماه  اردیبهشت

 هاگ خود را کنار  فرض م: پژوهشگر ضمن اینکه تجارب و پیشگیرگ زودهنگا پرهیز از نتیجه

گیرگ نداشته  ها سعی در نتیجه مراحل گردیورگ و تحلیل داده گذاشته، در هری  از خرده

 است.

 صورت مداوم با اساتید  ها به ها و رسیدن به یافته منظور تحلیل داده بازنگرگ همکاران پژوهش: به

 همکار بحث و گفتگو داشته است.عنوان  متخصص خود به یا دوستان

 ها، اقدامات ذیل را انجام داده است: پژوهشگر براگ اعتمادپذیرساختن یافته

 صورت دقیق توصیف کرده است  ها را به فرایند گردیورگ و تحلیل داده 

 صورت نوشتارگ و دیدارگ نمایش داده است  ا را بهه داده 

 ه ادبیات پژوهشی مربوط مراجعه کرده است.ها، پژوهشگر مجدداً ب منظور کدگذارگ داده به 
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 -کژوالیزگ  -وتحلیژل اسژتیوک   هژا از روش تجزیژه   وتحلیژل داده  منظور سازماندهی، تجزیه پژوهشگر به

هژاگ خژود    وتحلیژل داده  هاگ تجزیه عنوان یکی از روش ( به1885استفاده کرده است که موستاکاس ) 1کین

هاگ متنی و  هاگ متنی و ساختارگ فردگ، توصیف اساس، پژوهشگر توصیف ین را تعدیل نموده است. براین

ده قژدرت در  منظژور رسژیدن بژه ذات پدیژ     و ی  ترکیبی از معانی متنی و ساختارگ را بژه  ساختارگ مرکیب

 فرایند پژوهش انجام داده است.
 

 های پژوهش یافته
هژا و ابزارهژاگ    هاگ پژوهش شامل منابع، راهبردها، تاکتیژ   هاگ کیفی، یافته وتحلیل داده پس از تجزیه

شژده اسژت.     نشژان داده  4تا  6صورت خکصه در جداوق  اعماق قدرت در فرایند پژوهش حاصل شد که به

ترین م امین فرعی همراه  شده، برخی از مه  و تشریح م امین اصلی و فرعی استخراجهمچنین براگ ت یید 

 است.  شوندگان، در این جداوق اراسه شده هایی از شواهد گفتارگ مصاحبه با نمونه

التحصژیکن،   به مصاحبه با دانشجویان فژارغ  باتوجه . منابع قدرت کنشگران در فرایند پژوهش:5

م مون  2م مون فرعی است که در  51فرایند پژوهش دانشگاهی شامل  منابع قدرت کنشگران در

( 6( منابع قدرت کنشژگران براسژاس م ژامین اصژلی و جژدوق )     6اند. شکل ) بندگ شده اصلی دسته

 هایی از شواهد گفتارگ نشان داده است. همراه نمونه م امین اصلی و فرعی متناظر را به

 
 . منابع قدرت کنشگران2شکل 

                                                                                                                                                    

1. Stevick-Colaizzi-Keen 

 تخصص

 ساختار

 شخصیت

 منابع مالی

 منابع قدرت

 فرصت

 فرهنگ
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 . مضامین اصلی و فرعی منابع قدرت2جدول 

مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

ص
ص

خ
ت

 

 دلیل تخصص او به انتخاب استاد راهنما صرفاً

ه  هست که متخصص اون موضوع شماست اما  گاستاد

 یلیو دانشجو بنا به دال ستین یبا شما اوک یلیاون استاد خ

اما به خاطر تخصص استاد  رهیدوست نداره با اون بگ

 .رهیمجبوره با اون بگ

 منش و سواد علمی عامل قدرت استاد در گروه

دلیل  عدم تمایل به مشارکت استاد ازسوگ دانشجو به 

 علمی او قدرت

نویسندگی افتخارگ استاد برجسته به دلیل تقویت اعتبار 

 پژوهش

 روکه برنده و مقاله  گاستاد شیپ رندیها خودجوش م بچه

برند در مقاالتشون باشه تا  نیتا اس  ا دنیم شونیبه ا

 گبزرگه و اگه اسمش باال یلیبشه، چون اسمش خ رشیپذ

 .کنند یراحت قبوق م یلیمقاله باشه و اکثر مجکت خ

دلیل نیاز پذیرش مقاله به  استاد بهنام نویسندگی صورگ 

 اس  او

 

استاد  عنوان بهاو تولید مقاله عامل انتخاب توانایی استاد در 

 راهنما

انگلیسی و دریافت اعتبار  زبان مقاله به یا ویرایش ترجمه

 نویسندگی

دانشجویان دکترگ نسبت به مشارکت بیشتر استاد راهنما با 

 ارشد

ار
خت

سا
 

 قدرت سازمانی استاد عامل اطاعت از او

ه   یسازمان گاهیجا ،یعلم گاهیاز جا ریالبته اون استاد غ

شدم  یبنده بود. من وارد پژوهش ریداشت، مد

انجامش  گبرا یلیاصکً وقتشو نداشت  و تما که یدرصورت

 .وجود نداشت

نیاز به توجیه مشارکت پایین قدرت نهادگ استاد و عدم 

 خود
 برند دانشگاهی استاد 

 نامه گروه در فرایند پایان کننده نییتع نقش
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مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

 گرگ استاد از طریق قوانین حفظ و تقویت سلطه

 نییاالجراست چون افراد قدرتمند اونا رو تع الزم نیقوان

قدرت  گاست تا افراد دار نیا گقانون برا نیو ا کنند یم

 .رو حفظ کنه

ت
صی

خ
ش

 

 احترام و دین به استاد عامل عدم مقاومت دانشجو احساس

 یخاطر اون احترام به ،اتفاق ناراحت بودم نیمن ه  که از ا

 ونیقاسل بودم و خودم رو همواره مد شونیا گکه برا

 .بهش نگفت  یچیه دون ، یو م دونست  یم شونیا

  احترام براساسنویسنده اوق  عنوان بهاستاد 

بودن  اخکق خوشکردن و  راهنمایی بودن، خوب راحت

 عامل انتخاب استاد

و  گاخکق هستند ه  ازلحاظ فرد معموالً خوش دیاسات نیا

بخواند از  دیاسات نیتا حاق ا دمیمن ند ،یه  اخکق علم

 انیدانشجو شهیباعث م نهایدانشجو سوءاستفاده کنند، همه ا

 .بشند دیاسات نیجذب ا  یاتومات

 نویسندگی افتخارگ استاد توسط دانشجویان

 

عامل انتخاب نامه  در فرایند پایانپیگیرگ و حمایت استاد 

 راهنما عنوان بهاو 

 جذابیت جنسی و کسب امتیاز معنوگ پژوهش

 راهنما عنوان بهسختگیرگ استاد عامل انتخاب او 

استاد حمایت از دانشجو در جلسات دفاع عامل انتخاب 

 راهنما

اگه حق با ما نباشه،  یحت کنه یسر جلسه دفاع از ما دفاع م

 گکنه برا رو جذب انیکه دانشجو شهیموضوع باعث م نیا

 .گرفتن نامه انیپا

 راهنما عنوان بهمشارکت و پیگیرگ استاد عامل انتخاب او 
 

 و مشاور بودن مکک انتخاب استاد راهنما زهیباانگجوانی و 

 شخصیتی دانشجو و مقاومت اوتیپ 

که با دستگاه کار  گهید گجا هی رفت  یم دیمثکً من با

اون یقا نبود و بعد من اومدم  رفت  یو هر دفعه م کردم یم

دکتر، من هر  گچه یقا یعنیاستاد و بهش گفت   شیباال پ

دفاع کن  و صدامو  خوام یو م ستندین شونیا رم،یدفعه م

و  دصداشو برد باال اما جواب داه   شونیبردم باال اما ا

 .زنگ زد و انجام داد

دانشجو عامل مشارکت پایین  نفس اعتمادبهبودن  پایین

 استاد
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مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

ت
ص

فر
 

ارتباط با جنس مخالف عامل انتخاب استاد  یادگیرگ

 راهنما

 تشیدوره ارشد ه  واقع گانتخاب استاد راهنما گبرا

مرد، ما  دیبود و اسات یتیجنس دانشگاه ت   یدانشگاه ما 

تندخو بودند و من  ایزمخت  یلیه  خ شونیو ا  یک  داشت

شهرستان  ،یه  تازه تهران اومده بودم و دوره کارشناس

با جنس مخالف ارتباط  یلیبودم و به اون صورت خ

سخت  یلیکردن با جنس مخالف خ صحبت دینداشت  و شا

 تر گمرد بردارم و ارتباطاتمو قو  یبود و دوست داشت  با 

 .رو انتخاب کردم شونیکن . من ا

 همسویی فکرگ مکک انتخاب استاد راهنما

 
 رابطه و رفاقت براساسنویسندگی صورگ 

 رفاقت واسطه بههمکارگ پژوهشی 

 دلیل رفاقت و دلسوزگ مشارکت استاد مشاور به

رضایت از همکارگ  براساسمشاور راهنما و انتخاب استاد 

 پژوهشی پیشین

داشتند رساله  شونیارشد رو با ا نامه انیکه پا ییدانشجوها

 .بود شونیه  با ا شون گدکتر

پروژه  براساسهمکار پژوهشی  عنوان بهانتخاب استاد 

 ککسی
 

سابقه  واسطه بهصمیمت دانشجویان و نفوذ ینان در اساتید 

 یشنایی

تر  بودند راحت نجایها که دوره ارشد ا از بچه یالبته بع 

شون اومده  و قلق استادا دست زنند یم دیشونو با اسات حرف

 .که چطور باهاشون صحبت کنند

  قدرت روابط براساسانتخاب استاد راهنما 

 ارتباط با مسئوالن مجله عامل نفوذ در دیگران

از اون منبع قدرت  شونیداشتند و ا یمنبع قدرت هی شونیا

 نیهم قیو ازطر کردند یاستفاده م گرینفوذ در افراد د گبرا

 یاز هفت تا مقاله علم شتریداشتند ب شونیکه ا گنفوذ

 .چاپ کردند و همه ه  دو اسمه است یپژوهش

دلیل البی او براگ چاپ سریع  شدن استاد به  نویسنده اوق

  مقاله

 رانت و انحصارگرایی پژوهشی برخی از اساتید

گ
هن

فر
 

  نویسنده مسئوق و ترتیب نویسندگانکننده  تعیینعرف 

 عرف عامل نویسنده اوق بودن استاد

اس  اوق  دیقانون نانوشته وجود داره که استاد با  ی نجایا

و من هر  ستیپژوهش باشه. لذا بازه  بر اساس مشارکت ن

 .بوده نیکه ارساق کردم هم گا مقاله



 (و همکاران )نجفی پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی مفهوم

22 

مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

 هاگ استاد راهنما نویسنده مسئوق اجبارگ تمام پژوهش

 دانشجو

 نجایاتفاق افتاده که در ا نیاز دوستان  ا یکیخودم و  گبرا

 د،یاستاد هست  ی گدانشجو که یهست که تا وقت یعرف هی

 تیهمون استاد راهنماتون اولو د،یبد دیخوا یم گا مقاله

 .گهیو نه با استاد د نیهست که مقاله بد  ی

عرف مالکیت پژوهش به  براساسمشارکت پایین اساتید 

 دانشجو
 

 رودرواسی دانشجو با استاد عامل اطاعت از او

وارد بش  و تو  خواست  یبود که من نم یتجربه پژوهش  ی

پژوهش شدم.  نیو تحت قدرت استاد وارد ا یرودرواس

 .بر من اعماق شد یصورت رودرواس قدرت فقط به نیا

 دانشجو از حق خودرودرواسی با استاد عامل عدم پیگیرگ 
 

 رودرواسی دانشجو با استاد عامل نویسنده اوق بودن استاد

ی
مال

ع 
ناب

م
 

قدرت مالی  واسطه بهپژوهشگر از پژوهشگر ارشد  اطاعت

 او

از  دیاو با یمال تیپروژه و حما یمال گایخاطر مزا من به

چون  ،کردم یکار رو م نیو ا کردم یم تیتبع شونیا

بود، وگرنه اگه به خودم بود  یسبک نیساختار پروژه ا

 .رفت  ینم یتیشخص نیپرچ  چن ریز وقت چیه

 خرید اعتبار نویسندگی توسط دانشجویان

مقاله  گتو ادیکه اسمشون ب دادند یاز دوستان پوق م یبرخ

رو براساس نوعش  متیق یبراشون باشه، حت ازیکه امت

 ی.خارج ایباشه  یداخل گفتند یم

  ت مین منابع مالی پژوهش براساسترتیب نویسندگان 

 

و  انیبراسژاس تجژارب دانشژجو    در فرایند پژژوهش:  . راهبردهای اعمال قدرت کنشگران2

اعمژاق   گبرا یکه کنشگران دانشگاه ییدانشگاه تهران و مصاحبه با ینان، راهبردها کنیالتحص فارغ

و  ینیشدند و پس از بژازب  ییشناسا یفرع نیصورت م ام به ،کار بردند پژوهش به ندیقدرت در فرا

 (6)در شژکل   گریتصژو  صورت بهقرار گرفتند که  یدسته م مون اصل 4اصکحات متعدد ینها در 

( م امین اصلی و فرعی راهبرهاگ قدرت نشان داده 6همچنین، در جدوق ) .است  شده  داده شینما

 شده است.
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 . راهبردهای قدرت2شکل 

 

 . مضامین اصلی و فرعی راهبردهای قدرت2جدول 

مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

ار
ختی

ا
 

 استاد به خواست انجام پژوهش توسط دانشجویان
  یبه   یفرستاد یم دیبعد با  یداد یمقاله م دیامتحان با گجا به

 نکرد گکار چیاستاد ه یبعدش ول گها  گریگیمجله و پ

 به خواست استاد نامه اصکح ایدسولوژی  محتواگ پایان

 پیشنهاد استاد به انتخاب موضوع درراستاگ پروژه او 

 اساتید توسط نقدعدم اجازه به دانشجو براگ بیان 

 حمایت از ینان از این طریقدر وضع قوانین و  یعلم ئتیهنقش 

قانون، اوق نفع به خودشونو درنظر  نیهمچن گذاران استیس
 گهستند. قانون برا یعلم ئتیماجرا بدنه ه نی. پشت ارندیگ یم

که منافع خودشون به حد  ییخودشون و به نفع خودشونه تا جا
 کنند نیت م تینها

 گروه به خواستنامه  محدودیت در انتخاب موضوع پایان

 گارشد ه  با استادها یکارشناس نامه انیانتخاب موضوع پا
مشورت داشت  و انتخاب کردم، پژوهشگاه   یدانشگاه فعل
رو  گزیچ نیچ ارشد( ه  یدوره کارشناس لی)محل تحص

 نیشما در ا گعنوان استادا ما به گفتند یو م رفتندیپذ ینم

 نهیشما زم یعنی  یبد شنهادیموضوع رو پ دیپژوهشگاه با
 .دیببر شیرو با نظر و اصوق ما پ تون یپژوهش

  محدودسازگ ظرفیت راهنمایی براگ اساتید توسط گروه

ایجاد 

 وابستگی

 اعتبار

 مذاکره

 اجبارفشار  نفوذ

راهبردهای 

 قدرت
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مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

ی
تگ

بس
وا

د 
جا

ای
 

 نیاز به پذیرش مقاله عامل سوءاستفاده استاد از دانشجو

و  موقعیت پژوهشی در ی  پژوهش میدانینیاز دانشجو به 
 مشارکت تحمیلی استاد

کارکن  و استاد گفت نه  گا منطقه گرو خواست  یمن م بار  ی
و اگه شما  کنه یمنطقه کار م نیا گارشدم داره رو گدانشجو

 گهیباش  و م  یدر پروژه شما شر دیمن با دیکارکن دیخواه یم
مقاله من  گاسمش تو خواد یمشاور شما بش  چون م دیمن با

 باشه

 دادن استاد ازدستترس دانشجو 
استاد  گهیو م دهیاستاد رو ازدست م نیکه ا ترسه یدانشجو م
 ایداشته باش   ازیبه اون ن گمنه و ممکنه مقطع بعد گراهنما

 .شند یم  یو تسل رندیپذ یم جه،ی. درنتگهید گدرجاها

  نیاز به رابطه با استاد عامل عدم مقاومت در برابر زورگویی او

 نیاز دانشجو به پژوهش و تحمل سلطه

بود،  نیهم باًیگرفت  تقر گخدمت سرباز گکه برا گا پروژهدر 
و اون استاد راهنما ه  از  رمیخدمت بگ گداشت  کسر ازیمن ن

که  گدونفر نیمن یگاه بود و بعد به ه  گفت که اس  ا ازین نیا
که چاپ شده  یکتاب گو ه  تو ادیطرح ب گرو  ه  گ یمن م

نشدم یخه چرا،  متوجهاس  اون دو نفر ه  اومد اما من  اد،یب
 ادیه  ب گهیهمه کارا رو من انجام دادم چرا اس  اون دو نفر د

 کتاب گتو

ار
جب

/ ا
ار

فش
 

هاگ پیشین خود به دانشجو براگ ارجاع در  تحمیل پژوهش
 استاد توسط پژوهش

پروپوزاق رساله اتفاق  نیهم گمن تو گکه برا گهید زیچ هی
که چه  کنند یم لیبه شما تحم ییجاها هی دیافتاد، اسات

 دیاستفاده کن یو از چه منابع دیسیعنوان منبع بنو رو به ییها مقاله
 تشیسا نکهیا گکه خودشون چاپ کردند و برا یاز مقاالت یعنی

که من دارم کار  ین موضوعاال کنند، یکار رو م نیباال بره ا
اما استاد  ست ین یکیمشاورم  دیاز اسات یکیبا موضوع  کن  یم

 ار،یب ات نهیشیپ گشما برو مقاالت منو تو گهیمشاورم م
 .نداره یارتباط چیه نیاون مقاله اصکً به ا که یدرصورت

  نامه تحمیل استاد راهنما به همکار خود براگ مشاوره پایان

 نویسی اجبار استاد راهنما به دانشجو براگ مقاله

اش  ترمه دفاع کرده، دست به مقاله 4که  هام گورود از ه  یکی
مثکً  کرد، یازش سوءاستفاده م یلیخوب بود. استادش خ یلیخ

 نیاوق مقاله رو بده و بعد ا گفت ینوشتنش م نامه انیسر پا
و  نوشت یو بعد دو فصل رو م سیرو بنو نامه انیبخش از پا
و  نیو ا نیبده وگرنه ا قالهم  ی نجاینه ا گفت یاستاد دوباره م

تموم شد، استادش دو،  شونیارشد ا یکارشناس نامه انیتا پا نیا
فشار  شونیا گرو جهت نیازا یلیسه تا مقاله ازش گرفت. خ
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مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

فقط تموم کن  و  گفت یشده بود که م یعاص یلییورد و خ
 .برم از دستش راحت بش 

فشار استاد براگ اضافه کردن نام فرد دیگرگ در فهرست 
 نویسندگان

 

نه
چا

ه/ 
کر

ذا
م

  
ی

زن
 

با  پژوهش او در شدن مذاکره با نویسنده اصلی براگ مهمان
 مقاله چاپوعده 

 جور نیمجله ما ه  بود ا ریکه سردب گدکتر گاز دانشجوها یکی
اس  خودشو  گبه نحو کرد یم افتیمقاالت رو در یبود که وقت
به  شونیداشته باشه. ا یمشارکت نکهیبدون ا کرد، یاضافه م

مقاالت گفته بود که اگه اس  من باشه به  نیا سندگانینو
 .شهیداده م رشیشون پذ مقاالت

 بستان در کسب اعتبار و امتیاز نویسندگی مقاله -بده
صورت  دو نفر مقاله رو به دادند یمقاله م یگزاگیز یحت ای
وارد  یگزاگیصورت ز رو به گهیکدینوشته بودند و اس   گمواز

 .ازش استفاده کنند گیزمون دکتر گکرده بودند تا برا

 برد -و بازگ برد با دانشجو نویسندگی صورگ استاد

از  یکیاس   شون یاعتبار کار پژوهش گچند تا از دانشجوها برا
کار خودشون اضافه کردند   گکه برند ه  بودش رو تو دیاسات
نداشته  یمسئوق دانشجو بود اما چون استاد مشارکت سندهیاما نو

 .برد بود -برد ینوع داشته و به تیرضا تیوضع نیاز ا

 تعدیل ین تیدرنهانامه و  مقاومت با موضوع اجبارگ پایان

 

 تفاه  و تعامل در ترتیب نویسندگان

 توافق اولیه با استاد اساس برپرداخت هزینه مقاله توسط دانشجو 

 دلیل توافق اولیه مشارکت پایین استاد در پژوهش به

 دلیل کسب مزایاگ مالی پروژه اجبارگ از استاد به اطاعت
وذ

نف
 

 ت بیرگذارگ استاد در پژوهش عامل نویسنده اوق بودن او

 هاگ پژوهشی دانشجو  نفوذ دیگران در استفاده از یافته 

 سابقه یشنایی واسطه بهنفوذ در استاد 

 استاد از طریق نمایش مظلومیت دانشجو قراردادنت بیر  تحت
به  گفت بگذار من فکرامو بکن ،  کن ، یم هیگر دیبعد که د

 .قرارگرفته بود ریت ب انگار که تحت یعنی

 دانشجویان راگاستاد راهنما بدر انتخاب  گروه ریمد نفوذ
 یکه کس دونند یدانشکده ما همه م گها  گروه نیاز ا یکی در
گروهه که انتخاب  ریاستاد شو انتخاب کنه و اون مد تونه ینم
 .رهیپذ یکار کنه و دانشجو ه  م یکه هر دانشجو با ک کنه یم

 استاد براگ تحقق اهداف خود برنفوذ دانشجو چاپلوسی و 
به هدفش که  یچاپلوس قیها ازطر از بچه یکیکه  دمید
 ریچون استاد رو تحت ت ب د،یبا استاد بود رس یپژوهش گهمکار

 .رفتیرو پذ شونیقرار داد و استاد ه  ا

  دانشجویان براگ استثمار پژوهشی از ینان برنفوذ استاد 
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 یو مشخصژ  قیژ دق گهژا  وهیشژ  کنشگران در فراینژد پژژوهش:   اعمال قدرت یها کیتاکت. 2

بژه   دنیمنظژور رسژ   افژراد بژه   ریو سا یپژوهش  یت گاعماق قدرت بر اع ا گهستند که کنشگران برا

اعمژاق   گاز راهبردهژا  تژر  یو فنژ  تژر  ی. ینها، خردتر، جزسژ بندند یکار م گروه خود به ایاهداف خود 

 گکنشژگر بژرا    یژ ممکژن اسژت راهبژرد     مثاق، عنوان است. به یپژوهش دانشگاه ندیقدرت در فرا

 ایژ برداشت  تیریازجمله مد یمختلف گها  یاما او از تاکت ،باشد گرگذاریاعماق قدرت، نفوذ و ت ب

اعماق قدرت که کنشگران  گها  ی، انواع ت کت(5)اشد. شکل و... استفاده کرده ب یبخش تیمشروع

( بژراگ اسژتخراج   5باتوجه به جدوق ). دهد یاند، نشان م پژوهش استفاده کرده ندیدر فرا یدانشگاه

تژر، تحژت عنژوان     دسته کلی 11م مون فرعی شناسایی شده است که در  61هاگ قدرت،  تاکتی 

 م امین اصلی سازماندهی شدند.
 

 
 قدرت یها کیتاکت .4 شکل

 سازی ائتالف

 بد عهدی

 سازی ابهام

 وعده دادن

 بخشی مشروعیت

به تأخیر 

 انداختن

تفویض 

 مسئولیت

مدیریت 

 برداشت

 سازی محدودیت
های   تاکتیک

 قدرت

خرید  خودخواهی

 خدمت

 گری البی

 سماجت

 گروکشی

 متقاعدسازی

 رغبتی بی

 سازی خفقان
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 های قدرت . مضامین اصلی و فرعی تاکتیک4 جدول

 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی مضمون اصلی

ام
ابه

 
ی

از
س

 

رسانی تعمدگ حقوق دانشجویان عدم اطکع  

 یکه حقوق دانشجو رو بهش معرف ستین تیجزء اولو

موضوع ندارند. اونا  نیاز ا یها اطکع بچه نیکنند  بنابرا

حقوق را بدانند چون ممکنه  نیا انیدانشجو خواند ینم

 .کنند گگر مطالبه

  گساز ابهاماعماق قدرت ازطریق 

ف
ال

ائت
 

ی
از

س
 

 حمایت سایر اساتید از دانشجو در برابر استاد زورگو
برو ما پشتت  گفت یگروه به  م دیاز اسات یکی یحت

 .سیکن ازش و اعتراض تو بنو تیبرو شکا  یهست

ی
د

عه
د

ب
 

 خلف وعده در اعطاگ امتیاز مالی پژوهش

و  دادم یاز کتاب رو انجام م یشناخت بخش گمن از رو

به  ندادند و...  ینه پول گفت یدنباق پوق، م رفت  یبعد م

اومد اما  سندهیعنوان نو کتاب ه  چاپ شد اس  ما به

 .دیبه ما نرس یپول

 به
یر

خ
تأ

 
ن

خت
دا

ان
 

هاگ  پیامد مقاومت در برابر زورگویی ،در دفاع ت خیر

 استاد

استاد داور  گبرا یتوافقات هیاستاد داور،  نییهنگام تع

رو وارد  ییاجبارها هی ادیاما استاد راهنما م ، یداشت

 د،یکن یکه فکن استاد نباشه و شما مقاومت م کنه یم

 یکه زمان قانون ییعقب، تاجا اندازه یشما رو م نامه انیپا

 گهیفشار د ریز رهیم نجایو خوب دانشجو ا فتهیب ریبه ت خ

به همون استاد  کنه یشما رو مجبور م شه،یم یو تهش چ

 .دیداور تن بد

ی
ب

 
ی

غبت
ر

 

مخالفت استاد باراهنمایی دانشجو براگ اعماق 

 هاگ یتی  قدرت

 هیکه اگه ق  ارهینه م ادیهنگام انتخاب استاد، استاد ز

جاها خودش رو عقب بکشه. از تو  یلیبتونه خ ،شد ت یید

انتخاب و از استاد انکار که بعد از انتخاب  گاصرار برا

بتونه  نامه انیپا ییراهنما گشما برا گشدنش ازسو

 .که بخواد بکنه گهرگونه اعماق فشار

ت
ولی

سئ
ض م

وی
تف

 

نامه بر دوش مشاور یا راهنماگ دوم  انداختن پایان

 توسط راهنماگ اوق

در همه  کنه، یموضوع انتخاب م ها طهیچون در همه ح

برات انتخاب  گاستاد ن،یتخصص نداره  بنابرا ها طهیح

 استادکه به موضوع بخوره  بعد همه کار رو اون  کنه یم

 شونیا لیانجام بده و لقمه یماده رو تحو دیراهنما با

دوم کار  گاستاد راهنما گرو یفشار اصل نیبدند، بنابرا

 .هست
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 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی مضمون اصلی

ت
دم

خ
د 

ری
خ

 

گ انجام درازادانشجویان دیگر  به نهیهزپرداخت 

 نامه پایان

 گدکتر گها رو بچه نامه انیهستند، پا انیاز دانشجو یبرخ

ه  به اونا  یپول هیو  سندینو یبراشون م ییساق باال ای

به و چهچه ه   براش، به دیو اسات کنه یبعد دفاع م دن،یم

ه  خودش  نامه انیخط پا  ی که یدرصورت زنند یم

 .هاشو یلیه  خبر ندارند خ دیننوشته و اسات

  خرید اعتبار نویسندگی

ن
قا

خف
 

از
س

 ی

 سازگ دانشجوگ منتقد خاموش

نظر مو  شیهما نیا گو من تو  یداشت نجایا شیهما هی

 زیو مشکل و مسئله چ ستین نیگفت  که اصکً مسئله ما ا

اخذه ؤمنو م دمیاسات شیهما نیاست  اما بعدازا گگرید

 د،یکردند و گفتند که شما اصکً خوب صحبت نکرد

در نشست  جه،یکردن بود. درنت چه طرز صحبت نیا

 .به  اجازه ندادند کن ،که خواست  صحبت  گبعد

ی
اه

خو
ود

خ
 

  منفعت شخصی براگ استاداهمیت 

ت
ج

ما
س

 

توسط استاد با اصرار زیاد  نامه انیپاپذیرش راهنمایی 

 دانشجو

راغب بود و  یلیکه خ گاستاد هیبود،  نهیما دو گز گبرا

به من  یلیکه خ گاستاد هیدوست داشت با من کارکنه و 

راغب  یلیکه خ گمن به اصرار، اون استاد .راغب نبود

زور خودم رو بهش  تونست  به و نبود رو انتخاب کردم

 .بقبولون 

  پیگیرگ دانشجو عامل مشارکت استاد

ی
کش

رو
گ

 

 نامه دانشجو استاد براگ مطالعه پایانگروکشی 

 نیدست کاغذ رو به دانشجو داد و گفت ا هیاستاد ه  

به اصکح  ازیخورده و ن کتاب منه و از انتشارات برگشت

 دیتا بتون دینیرو بب گهیسه تا کتاب د دیبر دیداره، شما با

 د،یکار رو انجام بد نی. تا شما ادیکار رو اصکح کن نیا

 گریگ گروگان  ی یعنی خون ، یتونو ممن ه  رساله 

 .بود

ی
الب

 
ی

گر
 

 / کتابگرگ استاد براگ چاپ سریع مقاله البی

استاد به    ،یکه با استاد چاپ کرد یمورد اون کتاب رد

چقدر  دم،یکه من چقدر زحمت براش کش گفت یم

چاپ کتاب صحبت  گکردم، چند بار باهشون برا یزنیرا

 .کردم
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 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی مضمون اصلی

  فشار بر دانشجو منظور بههاگ استاد  گرگ البی

گرگ  البی صورت بهنامه  چیدمان استاد راهنماگ پایان

 درون گروه

پشت پرده است   یوجود نداره، همه چ گدریل نجایا

ها  دانشکده نیوجود داره و ا گا دانشکده هیکه  چون

ها  گروه نیا د،یاسات یررسمیغ گها  به گروه شهیم لیتبد

هست،  یکیها  گروه نیگروه دارند، از خود ا ریمد

 یکیمشاور فکن جا،  یکیمعاون،  یکیدانشکده،  سیرس

داره...  یسیاست، روابط پرد انشکدهروابطش فراتر از د

کارکن  که تازه  گمنو مجبور کنند با استاد خواستند یم

نداشت باهاش برداره  لیتما ییاستاد شده بود و دانشجو

 .و بدون دانشجو مونده بود

ی
از

دس
اع

تق
م

 

  استدالق علمی دانشجو و متقاعدسازگ اساتید

ت
دی

دو
ح

م
 

ی
از

س
 

 محدودیت در انتخاب استاد راهنما از خارج از گروه

استاد از   ی دیرساله، با توجه موضوع ، با گبرا

 شهیاما به  گفتند نم کردم یانتخاب م یاضیدانشکده ر

 ی.انتخاب کن گهیاز دانشکده د

ظرفیت  اساس برمحدودیت در انتخاب استاد راهنما 

 اساتید
 

ت
اش

رد
ت ب

ری
دی

م
 

  ترس دانشجو از کارشکنی استاد

 بداخکقی استاد راهنما با دانشجویان

 یعصبان ،یپرس یازش م یو وقت هبداخکق ک یاستاد ما 

 حیرو به شما توض یهمه چ دیمگه من با گهیو م شهیم

 گ.بگرد دیشما خودت با .بدم

  گیرگ و تحقیر پژوهشگر توسط پژوهشگر ارشد مچ

 تحقیر دانشجو توسط استاد

دانشجو  گرو دهیپا م نه،یب یم بهیکه تا غر هیاستاد ما جور

 بهیغر گتره و جلو براش مه  بهیو غر کنه یو لهش م

 شونیتا قدرت خودشو به ا کنه یم ریدانشجو رو تحق

 .نشون بده

 گگذار منتاعماق قدرت استاد ازطریق 
 شونیقدردان ا دیاما شما با کنه  ینم گکار چیه نکهیباا

 .گذاره یسر شما منت م ینوع و به دیباش

 کردن دانشجویان براگ نفوذ در استاد خودشیرینی
 

 استاد توسط دانشجوسازگ  مدیون
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 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی مضمون اصلی

ت
عی

رو
مش

 
ی

خش
ب

 

گرگ پژوهشی استاد ازطریق قدرت  توجیه سلطه

 اوقانونی 

 چیاصکً ه یو حت ییمسئوق ممکنه مشارکت باال سندهینو

 یکار نداشته باشه اما چون ضوابط قانون نیدر ا یمشارکت

مسئوق  سندهینو شونیا دیاستاد رو مشخص کرده، با

 .کنه یم هیمسئله رو توج نیقانون ا نیباشند  بنابرا

گرگ  البی اساس برمشارکت پایین توسط استاد توجیه 

 براگ چاپ کتاب
 

 تجربه شرایط مشابه انیبابتوجیه مشارکت پایین استاد 

 خونه، یم گا هسته  یزیاز دوستام که رشته ف یکی

  ییراهنما نجایرفت  به استادم گفت  که ا ی: وقتگفت یم

نکرده، من   ییاستاد گفت چون استاد من راهنما د،یکن

 .کن  ینم تییه  راهنما

لزوم یادگیرگ توجیه مشارکت پایین استاد از طریق 

 دانشجو

که دانشجو  نهیا شون نییاز مشارکت پا شون هیتوج دیاسات

 .تکش کنه دیدانشجو با ره،یبگ ادیبره  دیبا

دلیل  نامه به توجیه عدم مشارکت در فرایند پایان

 بودن ین اهمیت ک 
 

پشتیبانی فنی  براساسنویسندگی مهمان  توجیه

 پژوهش

 گکه شما کار کرد یکه اون دستگاه گفت یاستادش م

اس   دیبا نیخاطر هم شده، به ساخته x گتوسط یقا

 .مقاله باشه گه  تو شونیا

 براساسمشروعیت نویسندگی اجبارگ از دید اساتید 

 عرف
 

 بر دانشجو گگذار منتاعماق قدرت با  یینما مشروع

 شناس ، یمن فکن داور رو م شناس ، یمجله رو م نیمن ا

 نییرو دادم، پس من تع گمن به تو امکان همکار

اون  مونه، یم ییجادو فیک هیموضوع مثل  نی. اکن  یم

 گ.که دار یابزار قدرت

ده
وع

 
ن

اد
د

 

 وعده پذیرش مقاله عامل همکارگ پژوهشی

از دوستان ، اون دوست   یکیکارکردم با  گا مقاله  ی

 نیخاطر هم و به رمیشو بگ رشیپذ تون  یمن م گفت یم

که  دمیم حیکردم وگرنه ترج گموضوع باهاش همکار

 .کارکن  گانفراد
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کژه عژامکن قژدرت    هستند  گا لهیوس . ابزارهای اعمال قدرت کنشگران در فرایند پژوهش:4

خود ناسژل شژوند.    یو گروه گبه اهداف فرد نکهیتا ا بندند یکار م به گرانیاعماق قدرت بر د گبرا

  یدارد.  یقدرت اتخاذ شده بستگ  یقدرت و تاکت گقدرت به منابع قدرت، راهبردها گابزارها

 نیژ ا گاعماق قدرت اسژتفاده کنژد و بژرا    گخود برا گساختار درتعامل قدرت ممکن است منبع ق

 نیتژر  ممکژن اسژت متناسژب    ،اساس نیفشار بهره برد و برا یحت ای اریکار ممکن است از راهبرد اخت

اعمژاق قژدرت    گانژواع ابزارهژا   (4)ت او، نمره، قانون، گژروه و... باشژد. در شژکل    ابزار اعماق قدر

( کژه پژس از ایژن    4جژدوق )  شژده اسژت.   ریتصو ،کنیالتحص و فارغ انیبراساس مصاحبه با دانشجو

کننده ابزارهاگ اعماق قدرت را اع  از م امین اصلی و  شکل یمده است، نیز تمام م امین توصیف

 فرعی ابزارهاگ اعماق قدرت نشان داده است.
 

 
 

 . ابزارهای اعمال قدرت1شکل 

 پژوهش

انتظارات 

 اجتماعی

های  گروه

 آموزشی

 نمره

 رسانه

 دانشجو

 قانون

 ابزارهای

 اعمال قدرت

مدارج علمی 

 باالتر
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 . مضامین اصلی و فرعی ابزارهای اعمال قدرت1 جدول

مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

ی
اع

تم
ج

ت ا
را

ظا
انت

 

 اعماق قدرت ازطریق انتظارات اجتماعی

 هی ن یب یو م ش یوارد م  تازه گعنوان دانشجو من به

 گبرا یانتظارات هی شهیباعث م نایعرفه و هم ییزهایچ

 .ایاستاد به وجود ب

 شده نهینهادقدرت  براساسسلطه استاد 

ها رو  سوءاستفاده نیننوشته که استاد ا یقانون چیه

 شده نهیقدرت نهاد قیاستاد از طر ن،یانجام بده  بنابرا

 .و مکتوب باشه یرسم نکهینه ا کنه یاعماق قدرت م

ش
وه

پژ
 

 اجبار به اراسه مقاله عامل تحرک پژوهشی

که  کنه یوقتا استاد راهنما دانشجو رو مجبور م یبع 

دانشجو داده  گبرا یچون استاد کل گمقاله بد دیبا

فقط دفاع کنه و بره  خواد یدانشجو م یکرده ول دیتول

دانشگاه، استاد و  گاگه مقاله استخراج نشه برا یول

 .ستیخوب ن یلیخود دانشجو، خ گبرا یحت

  نیاز به موقعیت پژوهشی عامل عدم مقاومت در برابر استاد

 گ از امتیاز پژوهش و پذیرش زورگویی استادربرخوردا

به   تینتونست  مقاومت کن   چون درنها یلیخ

 رفت، یم نیخداحافظ و تمام زحمات  از ب گفت یم

 .اون به  برسه یپژوهش ازیامت نکهیبدون ا

جو
نش

دا
 

  دانشجو بازیچه اختکف قدرت بین اساتید

 بودن دانشجو در پژوهش قربانی
 یقربان  ی یپژوهش گبه نظر من دانشجو در کارها

 .نام و نشان استاد گاست برا

  استفاده ابزارگ استاد از دانشجو

نه
سا

ر
 

 تبلیغات عامل تقویت قدرت علمی افراد

 چیکه واقعاً توانمندند، اما ه شناس  یمن چند نفر رو م

باشه ندارند. لذا برداشت  هیچش  بق گکه تو گبرونداد

 هی یکامکً محدود و مشخصه. ول نایا گاز توانمند هیبق

از اون  شیخوام بگ  که ب  یهستند، نم گا گهیتعداد د

که  گزیاما اون چ دنیکه هستند، نشون م گزیچ

که برگزار  گا دوره یعنی دن،یم اراسههستند رو خوب 

 سهینو یکه م یهستند، کتاب انیهمه در جر کنند یم

دو سه  ای سهینو یکه م گا هستند، مقاله انیهمه در جر

 .رهیتا ککس م

  به مقاالت خود یده ارجاعاعماق قدرت ازطریق 
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مضمون 

 اصلی
 هایی از شواهد گفتاری نمونه مضامین فرعی

ن
نو

قا
 

 سلطه قانون ارتقا بر استاد

و   یفشار رو به دانشجوها تقس نیه  مجبورند ا دیاسات

که دارند اعماق  گدیاسات نیا نیکنند  بنابرا  یتفو

فشار  تحت گا گهیقدرت د هیازطرف  کنند یقدرت م

 .هستند

خرج از تکننده ترتیب نویسندگان مقاالت مس قانون تعیین

 نامه پایان
 

 ازطریق وضع قوانین یعلم ئتیهاعماق قدرت اع اگ 

 اریدست شونیکه ا داره یدانشجو رو برم هی گهر استاد

 یپژوهش اریدست دیشیمنه و شما م یپژوهش ای ییموزش

 شونیو طبق همون قانون، ا دیکن یفکن استاد و کار م

 .شما بشند گاستاد راهنما دیبا

  اعماق قدرت ازطریق قانون دستیارگ

ی 
لم

 ع
ج

ار
د

م

تر
اال

ب
 

 نیاز دانشجو به ادامه تحصیل و وابستگی به استاد
دارم و به  قوق داده کمک   ازیبه اون ن گمقطع بعد

 .بش   یو تسل رمیمجبورم که بپذ جه،یکنه. درنت

ره
نم

 

 و داور راهنما استادقدرت اعماق ابزار  نامه پایان نمره

ها مترسند که استاد لج کنه و در کار  مورد بچه نیدر ا

تر در نمره  مه  ایکنه  تشونیاذ ایکنه  یدفاع کارشکن

ها  ترس رو تو دق بچه نیکنه و ا تشونیاذ نامه انیپا

 گکار چیها ه کار رو نکنند و بچه نیتا ا اندازند یم

 .تونند بکنند  ینم رشیو پذ  یجز تسل

 نمره ککسی ابزار تحمیل ترجمه کتاب به دانشجویان

ترم، استاد  میانامتحان  گبرا یدر دوره کارشناس

و بعد رفت به نام   یکتاب رو داد تا ترجمه کن

 .خودش چاپ کرد

وه
گر

 
ی

زش
مو

 آ
ی

ها
 

  نامه کننده گروه در انتخاب موضوعات پایان نقش تعیین

 رسانه اعماق قدرت بر دانشجو ،گروه

 دیاستاد کارکن نیبا ا دیتون یگروه گفت، شما نم ریمد

منو مجبور  خواستند یم د،یکارکن یبا دکتر فکن دیو با

کارکن  که تازه استاد شده بود و  گکنند با استاد

نداشت باهاش برداره و بدون  لیتما ییدانشجو

 .دانشجو مونده بود
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 گیری بحث و نتیجه
اگ درنظر گرفتژه کژه بژراگ     پدیده مثابه بهپژوهشگر در این پژوهش، روابط قدرت در فرایند پژوهش را 

بنژژابراین، ازطریژژق توصژژیف، تصژژویر، تخیژژل و یژژادیورگ   کننژژدگان روگ داده اسژژت هریژژ  از مشژژارکت

انسژانی   مثابژه  بژه تژوان   ، روابط قدرت در پژوهش را میرو نیازااست.  شده   یترستجربیات ینان، این پدیده 

ها و منابع قدرت، قلب تپنده او، راهبردهاگ قدرت، پاهاگ رونده او،  درنظر گرفت که مغز متفکرش، پایگاه

 به انساناجزاگ بدن  ازینجاکه قدرت و دستان عملگرش، ابزارهاگ اعماق قدرت است.هاگ اعماق  تاکتی 

بنابراین، هر منبع قژدرتی    روابط قدرت نیز به یکدیگر وابسته هستند فگریتوصاند، اجزا و عناصر  ه  وابسته

 تواند به هر راهبرد، تاکتی  یا ابزارگ براگ اعماق قدرت خت  شود. نمی

پژوهش، تخصص، ساختار، شخصیت، فرصت، فرهنگ و منژابع مژالی، منژابع قژدرت     هاگ  یافته براساس

  بکراک و اللژر،  1848کنشگران دانشگاهی در فرایند پژوهش هستند. پژوهشگران مختلف )فرنچ و ریون، 

یکی از منابع قدرت عژامکن   عنوان به(، تخصص را 6115(  امیسر و وک، 6119نقل از بس و دگ ) به 1891

( ین را تحژت عنژوان شخصژیت و    6116( و ففژر ) 1622گالبرایژت )  ازجملژه د. دیگر پژوهشژگران  ان شناخته

نقل  به( 1891اند. بکراک و اللر ) بندگ کرده ( تحت عنوان دانش دسته1694هاگ فردگ و دودینگ ) ویژگی

یکژی از   نعنژوا  به(، ساختار را 6115( و امیسر و وک )6116(، ففر )1622(، گالبرایت )6119از بس و دگ )

هاگ  یکی از پایگاه عنوان بهمشروع  باقدرت  یرمستقیغ صورت بهاند. البته، ساختار  منابع قدرت درنظر گرفته

التحصیکن، شخصیت یکی از  تجارب دانشجویان و فارغ براساس( مرتبط است. 1848قدرت فرنچ و ریون )

نقژل از بژس و    ( بژه 1891کراک و اللر )هاگ ب منابع قدرت کنشگران دانشگاهی است. این موضوع با اندیشه

 عنژوان  بژه ( ین را 6115( و امیسر و وک )6116( همسو است. همچنین ففر )1622( و گالبرایت )6119دگ )

بکژراک و   صرفاً اند. گرفته درنظرقدرت مرجعیت  عنوان به( ین را 1848هاگ فردگ و فرنچ و ریون ) ویژگی

منبژع قژدرت معرفژی     عنژوان  بژه ( فرصژت را  6115و امیسر و وک )( 6119نقل از بس و دگ ) ( به1891اللر )

( 1681زاده و معینژی شژهرکی )   هژاگ پژوهشژی تژرک    ی  منبژع قژدرت بژا یافتژه     عنوان بهاند. فرهنگ  کرده

 ( ارتباط دارد.1848همسوست. منابع مالی نیز باقدرت پاداشی و اجبارگ فرنچ و ریون )

راهبردهژاگ قژدرت در فراینژد     عنژوان  بژه زنی و نفوذ  ذاکره/ چانهاختیار، ایجاد وابستگی، فشار/ اجبار، م

هژاگ پیشژین یافژت نشژده اسژت. البتژه، بوتژاس         از پژژوهش   ی چیهها در  پژوهش شناسایی شدند. این یافته

ابزارها و سازوکارهاگ  عنوان بههمراه مراقبت و نظارت را  زنی و نفوذ به (، فشار/ اجبار، مذاکره/ چانه6115)
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به تعریف  کند و معتقد است، باتوجه پردازگ را نقد می قدرت تشخیص داده است که پژوهشگر چنین مفهوم

. همچنین، ازینجاکژه  قراردادرا در طیف راهبردهاگ قدرت  ینهاتوان  یم بودن هری  از این مفاهی ، و کلی

اد وابستگی را تنها راهبرد عامکن قدرت معرفژی  ( در پژوهش خود به صورت ضمنی، راهبرد ایج6112لی )

هاگ پژوهش حاضر همسوست. بژا مژرور م ژامین فرعژی      توان گفت که از این منظر با یافته کرده است، می

ی علمژ  ئژت یهشوی  که عامکن قدرت کژه اغلژب مژدیران و اع ژاگ      مرتبط با راهبردهاگ قدرت، متوجه می

انژد.   ت اهداف فردگ و حتی غیراخکقی در فرایند پژوهش بهره بژرده باشند، از این راهبردها بیشتر درجه می

توانستند درجهت هدایت پژوهش استفاده کنند، درجهت منافع  ، از راهبرد وابستگی یا نفوذ میمثاق عنوان به

هژاگ   کژردن انتخژاب   اند. همچنین، عامکن قژدرت بژا محژدود    هاگ فردگ یا گروهی بهره برده و خودخواهی

تژوان بیشژتر    کژه مژی   اگ گونژه  اند، بژه  نمایش گذاشته هاگ قدرت، مذاکره توأم با فشار را به هدف زیردستان و

 بژا ، در م امین فرعی چون مقاومژت  مثاق عنوان بهم امین فرعی ین را در دسته راهبرد فشار/ اجبار قرارداد. 

دلیل توافق اولیژه کژه    هش بهتعدیل ین یا مشارکت پایین استاد در پژو تیدرنهانامه و  اجبارگ پایان موضوع

 شود. زنی قرار دارند، نشانی از تحمیل ضمنی براگ دانشجو دیده می در م مون مذاکره/ چانه

تژوان بژراگ ین    هاگ قدرت، در سطح عملیاتی و خرد اعمژاق قژدرت قژرار دارد، مژی     تاکتی  ازینجاکه

ایی کژه کنشژگران دانشژگاهی در    هژ  شمار مصداق یا م مون شناسایی کرد. در این پژوهش نیز، تاکتی  بی

هاگ پیشژین   با پژوهش شده ییشناساهاگ  اند. بسیارگ از تاکتی  فرایند پژوهش بهره بردند، بسیار متنوع بوده

(، 1884( و وایژن و لیژدن )  6116هژاگ کیپنژیس و اشژمیت )    سازگ با پژژوهش  استکف ازجملهاند،  همسو بوده

هژاگ بژس و دگ    وی  مسئولیت یا اختیژار بژا مطالعژات و اندیشژه    (، تف6116ت خیرانداختن با پژوهش ففر ) به

سژژازگ بژژا   (، محژژدودیت6119( و بژژس و دگ )1884(، متقاعدسژژازگ بژژا پژژژوهش وایژژن و لیژژدن )  6119)

 1( و جژونز و پیژتمن  6116(، مدیریت برداشت با پژوهش پژورتر و همکژاران )  6119هاگ بس و دگ ) اندیشه

و  (1685هژاگ بوردیژو )   بخشژی بژا اندیشژه    (، مشژروعیت 6119ریژون )  نقژل از  ( بژه 1848) 6( و گافمن1896)

( مطابقت دارند. براساس م امین فرعی مرتبط با هری  1882دادن با پژوهش اجیونیس و همکاران ) وعده

ها بیشتر درجهت اهداف  شده، عامکن و کنشگران دانشگاهی از این تاکتی  هاگ ککن شناسایی از تاکتی 

سازگ از دسترسی دانشجویان به اطکعژات   مثاق، با ابهام عنوان اند. به جویانه خود بهره بردهغیراخکقی و سود

                                                                                                                                                    

1. Jones & Pittman 

2. Goffman 
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انژد، یژا بژا     اند، با بدعهژدگ امتیژازات مژالی پژژوهش را بژه همکژار خژود نژداده         یورده عمل مرتبط ممانعت به

 . اند و... کارشکنی سعی در ت خیر دفاع دانشجوگ منتقد را داشته

نشان داده است، انتظارات اجتماعی، پژوهش، دانشجو، رسانه، قژانون، مژدارج علمژی    هاگ پژوهش  یافته

هاگ یموزشی ابزارهاگ اختصاصی هستند که کنشگران بژراگ اعمژاق قژدرت در فراینژد      باالتر، نمره و گروه

گ بسژیار  هژا  هاگ پژوهشی، نمونه بودن این بخش از یافته بدیل به بی اند. باتوجه کار بسته پژوهش دانشگاهی به

صورت غیرمستقی  و ضمنی  شود. تنها ردپاگ برخی از ینها را به ها یافت می اندکی براگ مطابقت با این یافته

(، 1684فژرد )  مثژاق، دانژایی   عنوان توان یافت. به مرتبط می ها و مطالعات نسبتاًمرتبط یا نیمه در اندک پژوهش

( معتقژد اسژت   1685با انتظارات اجتمژاعی، بوردیژو )   تباطدرار داند. ترین ابزار اعماق قدرت می قانون را مه 

شود یا  بخشی و ابزار انتظارات اجتماعی بر اهداف خود اعماق می خشونت نمادین ازطریق راهبرد مشروعیت

تژوان ابزارهژاگ    طورکلی، مژی  (، ین را ابزارگ براگ اعماق قدرت نامرسی متصور است. به6119) 1بارکسیدق

در دودسته نرم و سخت قرارداد. ابزارهژایی ماننژد انتظژارات اجتمژاعی و رسژانه کژه        شده را قدرت شناسایی

بخشژی سژعی در خشژونت نمژادین دارنژد یژا        صورت نامرسی و نمادین و ازطریق راهبرد مشروعیت عامکن به

باالتر، نمره که ازطریژق راهبژرد ایجژاد وابسژتگی سژعی در       ابزارهایی مانند پژوهش، دانشجو، مدارج علمی

هژاگ   شوند. ابزارهایی مانند قانون و گژروه  کنترق پنهان یا حذف موانع دارند، ابزارهاگ نرم قدرت نامیده می

 شوند. یموزشی ازطریق کنترق سخت و یشکار بر افراد، ابزارهاگ سخت قدرت تلقی می

ر هاگ این پژژوهش، ایژن موضژوع یشژکار شژد کژه د       هاگ پیشین و یافته طورخکصه، با مرور پژوهش به

هاگ پیشین راهبردها و ابزارهاگ اعماق قدرت در فراینژد پژژوهش مژورد توجژه پژوهشژگران نبژوده        پژوهش

منظژر، شناسژایی ابزارهژا و راهبردهژاگ اعمژاق قژدرت در فراینژد پژژوهش دانشژگاهی           است  بنابراین، ازاین

هاگ پژوهش،  ربست یافتهمنظور کا شود. درانتها، به ترین دستاوردهاگ پژوهش حاضر معرفی می عنوان مه  به

 پیشنهادات ذیل اراسه شده است:

. ازینجاکه اساتید راهنما و مشاور براگ اعماق قدرت خود بر دانشجویان و هژدایت پژوهشژی ینژان از    1

سازگ و  ترتیب( ساختار، اختیار، خفقان ها و ابزارهاگ قدرت سخت مانند )به منابع، راهبردها، تاکتی 

گیژرگ مطلژوب از منژابع، راهبردهژا،      شژود جهژت توسژعه و بهژره     شژنهاد مژی  نمره اسژتفاده کردنژد، پی  

                                                                                                                                                    

1. Barksdale 
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ترتیژب( شخصژیت، نفژوذ، متقاعدسژازگ و انتظژارات       هژا و ابزارهژاگ قژدرت نژرم ماننژد )بژه       تاکتی 

هاگ مربیگرگ پژوهشی  هاگ نظارت پژوهشی و تکنی  هاگ یموزشی سب  اخکقی، دوره -اجتماعی

 براگ ینان اراسه شود. 

نظژارت بژر    گسژازوکارها شژود،   هاگ غیراخکقی متعددگ شناسایی شد، پیشنهاد مژی  ه کنشازینجاک. 6

 جادیکه با ا گا گونه شود، به تیاخکق در پژوهش، اصکح و تقو تیرعا نهیدر زم ژهیو پژوهشگران به

 ابد یگونه تخلفات کاهش  نیمحتلف نظارت، ا گها هیال

صژورت نسژبتاًمتراک  دراختیژار مژدیران دانشژگاهی و       هژاگ پژژوهش، منژابع قژدرت بژه      براساس یافته. 6

 نفعان گمشارکت تمام ذتسهیل با شود،  علمی قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می تاحدودگ اع اگ هیئت

  ی، زمینه توزیع عادالنه ین فراه  شودیموزش عال گگذار استیس ندیدر فرا

هژاگ   کژنش از  گاریموجود در پژوهش حاضر، بس گشواهد گفتار نیو همچن ی. براساس شواهد تجرب5

. بنژابراین،  اسژت  یعلمژ  ئژت یه گاع ژا  محژور  -گ کمّژی از نظام ارتقا یشده ناش ییشناسا غیراخکقی

ینان  گارتقا زمینه عمل شود که گا به گونه یعلم ئتیه گاع اگ با اصکح نظام ارتقا شود توصیه می

 د.شو سریم یفیک گارهایمع راساسب

 

 پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی
. پژوهش حاضر بر روابژط قژدرت بژین پژوهشژگران و اع ژاگ تژی  پژوهشژی متمرکژز شژده اسژت و           1

کننژدگان در فراینژد پژژوهش را     اند روابط قدرت بین پژوهشژگران و مشژارکت   پژوهشگران نتوانسته

قدرت در این سطح نیز بررسی هاگ یتی، روابط  شود در پژوهش بررسی نمایند. بنابراین، پیشنهاد می

 شود.

ها را ندارد. بنابراین، جهژت ت ییژد و تعمژی      . انجام پژوهش کیفی به تنهایی قابلیت ت یید و تعمی  یافته6

هاگ پژوهش و همچنین بررسی وضعیت موجود روابط قدرت در فراینژد پژژوهش دانشژگاهی،     یافته

هژاگ کمّژی    هژاگ پژژوهش حاضژر، از روش    ز یافتژه هاگ دانشگاهی، با استفاده ا ویژه در سایر محیط به

 پژوهش بهره گرفته شود.
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 نوآوری پژوهش
ویژه با ابعاد  تر پژوهشی به موضوع قدرت در فرایند پژوهش به تر بدان اشاره شد، ک  طورکه پیش همان

هژاگ   طژور مشژخص نژویورگ    ها و ابزار قدرت پرداخته است. امژا بژه   هایی نظیر راهبردها، تاکتی  و ویژگی

 مطالعه حاضر شامل موارد ذیل است:

 هژا و مشژککت    هاگ پیشین بیشژتر معطژوف بژه یسژیب     نویورگ موضوعی: ازمنظر موضوع، پژوهش

هاگ توصژیفی و توضژیحی قژدرت را     ویژه ویژگی اند و قدرت و به پژوهش و نظارت پژوهشی بوده

 حقق یابد.مدنظر قرار نداده بودند. در این پژوهش، سعی شده است این مه  ت

 مثژاق، منژابع    عنژوان  بر روش کمّژی بودنژد )بژه    هاگ پیشین بیشتر مبتنی شناسی: پژوهش نویورگ روش

قدرت کنشگران را با روش پیمایشی یا همبستگی بررسی شده بژود( امژا در ایژن پژژوهش از روش     

 کیفی بهره گرفته شده است.

 هاگ پژوهش حاضر قابژل ردیژابی و مشژابهت در     هاگ جدید، متنوع و متفاوت: بیشتر یافته اراسه یافته

موضوع خود نیست  زیرا پژوهش حاضر از بُعد موضوع و روش کامکً نو و جدیژد   هاگ ه  پژوهش

 بوده است.
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