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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 StokesColaizzi-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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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی ویژگی ها و مشخصات روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی است .طرح پژژوهش،
کیفی است و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی موستاکاس صورت گرفته اسژت .بژراگ گژردیورگ دادههژاگ کیفژی،
مصاحبههاگ عمیق و نیمهساختاریافتهاگ با  18دانشجو و فارغالتحصیل دانشگاه تهران بهصورت هدفمند و با استفاده از راهبرد
نمونهگیرگ معیار انجام شده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش تجزیهوتحلیل استیوک-کوالیزگ-کین استفاده شده
است .براساس یافتههاگ پژوهش ،تخصص ،ساختار ،شخصیت ،فرصت ،فرهنگ و منابع مالی ،بهعنوان منابع قژدرت کنشژگران
دانشگاهی در فرایند پژوهش ،اختیار ،ایجاد وابستگی ،فشار /اجبار ،مذاکره /چانهزنی و نفوذ بژهعنژوان راهبردهژاگ قژدرت در
فرایند پژوهش ،مدیریت برداشت و مشروعیتبخشی بهعنژوان مهژ تژرین تاکتیژ هژاگ اعمژاق قژدرت در فراینژد پژژوهش و
انتظارات اجتماعی ،پژوهش ،دانشجو ،رسانه ،قانون ،مدارج علمی باالتر ،نمره و گروههاگ یموزشی بهعنوان ابزارهژاگ اعمژاق
قدرت شناسایی شدند .یافته هاگ پژوهش نشان داد ،کنشگران در فرایند پژوهش از این ویژگیها بیشتر درجهت اهداف فژردگ
و سودجویانه بهره میبردند و بهنوعی از قدرت خود سوءاسژتفاده مژیکردنژد بنژابراین ،یافتژههژاگ پژژوهش حاضژر بژا ترسژی
وضعیت وجود روابط قدرت در فرایند پژوهش ،ضمن نقد و یسیبشناسی فرایند حاضر ،دادههاگ بسیار مفیدگ براگ کاربست
در سیاستگذارگ پژوهشی یموزش عالی بههمراه داشته است.
کلیدواژه :منابع قدرت؛ راهبردهای قدرت؛ تاکتیکهای قدرت؛ ابزارهای قدرت؛ پژوهش.

 .1مستخرج از رساله دکترگ.
 .دانشجوگ دکترگ برنامه ریزگ توسعه یموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران.
 .دانشیار گروه یموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران( .نویسنده مسئوق)
A-Khorasani@sbu.ac.ir

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

 . دانشیار گروه رهبرگ و توسعه یموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران.
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مقدمه
1

اگر پژوهش را باتوجهبه گفته پروفسور هانس کربس  ،اسژتاد دانشژگاه یکسژفورد« ،دیژدن چیژزگ کژه
دیگران نمی توانند ببینند و اندیشیدن درباره چیزگ که دیگژران نمژیتواننژد بژه ین بیندیشژند» ،مژکک قژرار
دهی  ،فرایند پژوهش مستلزم دیدگ عمیق و موشکافانه است و این تنها ازطریق کنش و واکنشهاگ علمژی
در شرایط محیطی مناسب بهویژه ازسوگ پژوهشگران و نخبگان جامعه دانشگاهی میسژر مژیشژود (مژایور و
فورتی .)8 :1611 ،این موضوع نشان دهنده وجود روابطی در پژوهش است که براگ انجام پژوهش ،بژدیهی
بهنظر میرسد .بسیارگ از پژوهشگران (لوو و فوش 1888 ،6بارتا -هرمان و گژارت 6111 ،6همژر6116 ،5
دلریت ،سمبروک و استوارت )6116 ،4معتقدند روابط قدرت مؤلفه غیرقابل انکار در پژوهش است که این
موضوع برحسب فردگ یا تیمی بودن پژوهش یا مراحل مختلف پژوهش از طراحی تا انتشار متفاوت است.
در پژژژوهشهژژاگ تیمژژی باتوجژژهبژژه خاصژژیت تعژژاملی و مشژژارکتی ین ،روابژژط قژژدرت محسژژوستژژر از
فعالیت داوطلبانه ،تیمی ،کار

پژوهشهاگ فردگ است ،اما بهطورکلی ،پژوهش دانشگاهی ،چه به شکل ی

ککسی ،پایان نامه /رساله دانشجویی و چژه ازطریژق همکژارگ بژین دانشژجویان ،همکژارگ بژین اسژتادان یژا
همکارگ دانشجویان با اسژتادان باشژد ،موقعیژت و زمینژه اگ بژراگ اعمژاق قژدرت اسژت امژا در نژوع سژوم
همکارگهاگ پژوهشی مذکور ،بهدلیل عدم تعادق ذاتی قدرت در این نوع همکارگها ،روابط قدرت کامکً
ملموس تر است .یکی از مظاهر رسمی و متداوق ایژن نژوع همکژارگهژا ،نظژارت و راهنمژایی پایژاننامژه یژا
رساله هاگ دانشجویی است که در ین ،ی

دانشجو با دو استاد یا بیشژتر در یژ

بژازه زمژانی نسژبتاًطوالنی

همکارگ میکند .در همکارگ پژوهشی دانشجویان یا حتی همکارگ هاگ پژوهشی استادان روابژط دوسژتانه
در ین بیشتر رخنمایی میکند .البته به اعتقاد مژ

فژارلن )6111( 2در همکژارگ پژوهشژی اسژتادان بژهدلیژل

تفاوتهاگ علمی ،رتبه دانشگاهی یا سن ،عدم تعادق قدرت وجود دارد.
روابط قدرت در فرایند پژوهش میتواند به چالشهاگ بی شمارگ در این فرایند منجر شژود .بژه اعتقژاد

1. Hans Krebs
2. Louw & Fouche
3. Barretta-Herman & Garrett
4. Hemer
5. Doloriert, Sambrook & Stewart
6. Macfarlane
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بسیارگ از پژوهشگران (صفایی موحد 1682 ،ایژزدگنیژا 6115 ،1بزمژان و یژوتی ،)6112 ،6سوءاسژتفاده از
قدرت و همچنین زورگویی صاحبان قژدرت در پژژوهش دانشژگاهی بژه بژروز مسژاسل بسژیارگ در مراحژل
مختلف پژوهش منجر می شود .این مساسل شامل مسئله قدرت در تصمی گیرگ درمورد تخصژیص اعتبژار و
ترتیب نام نویسندگان در پژوهش (بارتا -هرمان و گارت 6111 ،بزمژان و یژوتی 6112 ،سژاندلر و راسژل،
 6114لی 6119 ،6استریت 5و همکاران 6111 ،م

فژارلن ،)6111 ،سوءاسژتفاده از قژدرت در نظژارت و

راهنمایی دانشجویان (بزرگ و خاکباز 1686 ،بنیاسدگ و ضرغامی 1685 ،گودیر ،کرگژو و جانسژتون،4
 )1886و رفتار غیراخکقی در پژوهش (ادیب ،فتحی و موال قلقاچی 1685 ،اصغرگ و نعمتی 1684 ،بنت و
تیلور 6116 ،2ساندلر و راسل )6114 ،1میشود بنابراین ،روابط قژدرت در رخ و سژیماگ منفژی ین ،یعنژی
سوءاستفاده از قدرت به انحرافات بسیارگ منجر میگردد.
اما قدرت ،نه تنها مفهومی نامطلوب یا منفی نیست ،بلکه مثبژت و مولژد نیژز هسژت (فوکالژت.)1892 ،9
استادان ازطریق قدرت خود میتوانند دانشجویان را در فرایند پژوهش هدایت کنند بنابراین ،قدرت ،عامل
مهمی در پیشرفت و هدایت روند فعالیتهاگ پژوهشی تلقی میشود .بهطورکلی در بحث قژدرت ،نخسژت
باید بفهمید که قدرت چگونه عمل میکند ه بژهصژورت علیژی ،بژهوسژیله کژنشهژاگ افژراد ،گژروههژا و
سازمانها و ه ازطریق انگیزههایی که افراد را به رفتارکردن به شیوهاگ خاص هدایت میکند .کژنشهژا و
منافع افراد ،ازطریق مجموعژه مناسژباتی کژه بژا یکژدیگر و دنیژاگ اطرافشژان دارنژد ،سژازمان پیژدا مژیکنژد
(دودینگ .)1694 ،ازاین رو ،قژدرت کنشژگران در پژژوهش تژ بیر بسژزایی بژر جهژتدهژی و شژکلگیژرگ
پژوهش دارد .اینکه پژوهش داراگ چه ارزشی باشد ،نتایج و یافتژه هژاگ ین چقژدر ارزشژمند باشژد ،میژزان
اصالت ،اعتبار ،اعتماد و کاربست ین چقدر باشد و هری

از پژوهشگران چه نقش و چه میژزان مشژارکتی

در ین داشتهاند؟ تاحدزیادگ به روابژط قژدرت در ین بسژتگی دارد بنژابراین ،اهمیژت و ضژرورت مطالعژه
روابط قدرت در پژوهش دانشگاهی براساس مساسل ذیل قابل ردیابی است:
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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 .1حذف ناخواسته نام نویسنده پژوهش هنگام انتشار ین (بنت و تیلور 6116،م

فارلن6111 ،

بزمان و یوتی)6112،
 .6شموق بیقاعده نام افراد در فهرست نویسندگان پژوهش (ایزدگ نیا)6115 ،
 .6ترتیب ناعادالنه نام نویسندگان در فهرست نویسندگان پژوهش (بنت و تیلور 6116 ،استریت و
همکاران)6111،
 .5سوءرفتارها در نظارت و راهنمایی دانشجویان (گودیر و همکاران 1886 ،اصغرگ و نعمتی،
)1684
 .4رفتارهاگ غیراخکقی در فرایند طراحی ،تکوین ،نگارش و انتشار پژوهش (ادیب و همکاران،
 1685اصغرگ و نعمتی 1684 ،بنت و تیلور)6116 ،
 .2زورگویی و درخواستهاگ غیرمعقوق صاحبان قدرت (ایزدگ نیا)6115 ،
 .1ابرات ناخوشایند زورگویی در پژوهش بر قربانیان ین (ایزدگ نیا 6115 ،مارتین ،گودبوگ و
جانسون)6114 ،1
 .9کاهش کیفیت پژوهش و ازبینرفتن ارزش ،ش ن و جایگاه ین در جامعه (ادیب و همکاران،
 1685اصغرگ و نعمتی 1684 ،غکمینژاد و قبوق 1692 ،محمودپور 1698 ،بنیاسدگ و
ضرغامی)1685 ،
 .8استثمار پژوهشی و بازتولید ین (صفایی موحد.)1682 ،
مطالعه روابط قدرت موجود در فراینژد پژژوهش هژاگ دانشژگاهی ،درک و تحلیژل تجژارب کنشژگرگ
کنشگران دانشگاهی براگ فه اجرا یا عدم اجرا بسیار مه است زیرا روابژط قژدرت نژهتنهژا ابژزارگ بژراگ
کنترق و هدایت ،بلکه ابزار پیشگیرگ نیز هستند .روابط قدرت شامل تصژمی گیژرگ و عژدم تصژمی گیژرگ
است .عدم تصمی گیرگ وسیلهاگ است که بهواسطه ین ،صدایی خفه مژیشژود ،پنهژان مژیشژود یژا قبژل از
رسیدن به صحنه تصمی گیرگ مربوطه نابود میشود .این خاموشسازگ بژهواسژطه عژدم تصژمی گیژرگ کژه
می تواند در برخی از نقاط جامعه بهوجود یید ،ناشی از نابرابرگهاگ اجتمژاعی -سیاسژی و اقتصژادگ اسژت
که ساختار جامعه را دربرمیگیرد (بوتاس .)6115 ،6ازاینرو ،همواره یژ

عژدم اطمینژان در بژهکژارگیرگ
1. Martin, Goodboy & Johnson
2. Botas
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قدرت وجود دارد .این عنصر غیرقابلپیش بینی است که بژه پویژایی مژداوم روابژط قژدرت منجژر مژیشژود
(فلور .)6112 ،1براین اساس ضرورت دارد که بژا رویکژردگ تحلیلژی ،توصژیفی و انتقژادگ ،روابژط قژدرت
موجود در پژوهش دانشگاهی بررسی شود و با گذار به سژطحی عمیژقتژر از تجزیژهوتحلیژل سیاسژتهژا و
تحلیل معیارهاگ بسیار خیالی تجس یافته (منطق اساسی قژدرت) نهژاد دانشژگاه و سیاسژتهژاگ ین درمژورد
پژوهش ،زمینه توضیح ،تبیین و درنهایت کنشگرگ کنشگران دانشگاهی در این فرایند فراه یید.
همچنین ،ازی

طرف ،به دلیل ویژگی خاص فرهنگ دانشگاهی در ایران که نشژان از جامعژهپژذیرگ و

فرهنژژگ پژژذیرگ دانشژژگاهی ناکاریمژژد و منفعژژل دانشژژجویان و جژژدایی و بیگژژانگی از سژژاختار و فرهنژژگ
دانشگاهی مطلوب دارد ،ینان احساس بیقدرتی ،انزواگ اجتماعی و درکژل بیگژانگی از تحصژیل و ف ژاگ
دانشگاهی دارند (ذکایی و اسماعیلی )1681 ،و ازطرفدیگر ،ازینجاکژه بژه اسژتناد پژژوهشهژاگ مختلژف
(صفایی موحد 1682 ،ایزدگنیا 6115 ،ادیب و همکاران 1685 ،بزرگ و خاکبژاز 1686 ،غکمژینژژاد و
قبوق )1692 ،قدرت در فرایند پژوهش در دانشگاههاگ کشور نیز به ی

چالش جدگ و مهژ تبژدیل شژده

است،،در این پژوهش سعی شژده اسژت ازطریژق درک تجربیژات دانشژجویان و فژارغالتحصژیکن دانشژگاه
تهژژران ،ویژگژژی هژژا و مشخصژژات روابژژط قژژدرت در فراینژژد پژژژوهش دانشژژگاهی ،شژژامل منژژابع ،راهبردهژژا،
تاکتی

ها و ابزارهاگ اعماق قدرت کنشگران دانشگاهی ،شناسژایی شژود .بژرایناسژاس ،اهژداف پژژوهش

حاضر ،پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
 .1منابع قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟
 .6راهبردهاگ اعماق قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟
 .6تاکتی

هاگ اعماق قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟

 .5ابزارهاگ اعماق قدرت کنشگران در فرایند پژوهش کدامند؟

چارچوب نظری پژوهش
پایگاهها و منابع قدرت
منابع قدرت ،ویژگیهایی هستند که دو گروه فرمان گذار و فرمانبژردار را ازایژنحیژث از هژ متمژایز
1. Flohr
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میسازند .منابع قدرت در پس اعماق قدرت ،نهفتهاند و اعماق قدرت را در اشکاق و ترکیبهاگ گوناگون
خود مجاز میدارند (گالبرایت .)1622 ،فرنچ و ریون )1848( 1پایگاههاگ قدرت را بهعنوان رابط بین عامل
اجتماعی و هدفی میدانند که منبع ین قدرت است .به اعتقژاد بژس و دگ ،)6119( 6منژابع قژدرت شژرایطی
هستند که باعث تقویت ین میشود .نبوگ ( ،)1618از سه منبع اولیه قدرت صحبت میکند .1 :منابع طبیعی
و ینچه طبیعت دراختیار انسانها قرار داده است  .6منابع انسانی و ینچه از جس و درون انسانهژا و جامعژه
انسانی در تولید قدرت بهکار مییید  .6منابع وراگطبیعت و ینچه بیرون از مدار طبیعت و انسژان در تولیژد
قدرت سیاسی اجتماعی نافذ و مؤبر است .کوهن ( )1686نیز چهار منبع قدرت اساسژی را برشژمرده اسژت:
 .1توانایی نگهدارگ و کنترق منابع مالی  .6توانایی احراز ی

سمت بلندپایه در حکومت  .6توانایی ایجاد

و حفظ شغل پردریمد  .5توانایی بهدستیوردن قدرت سیاسی.
یکی از مشهورترین و پرکاربردترین تقسژی بنژدگ پایگژاه هژاگ قژدرت ،توسژط فژرنچ و ریژون ()1848
انجامشده است .ینها پنج پایگاه قدرت را معرفی کردند .1 :قدرت پاداش ،براساس درک فرد هدف در این
مورد که عامل داراگ نقش میانجی یا واسط پاداش براگ اوست  .6قدرت اجبارگ ،براسژاس درک هژدف
در این مورد است که عامل داراگ نقش میانجی یا واسط تنبیهات براگ اوست  .6قدرت مشژروع ،براسژاس
درک هدف در این مورد که عامل ی

حق مشروع براگ تعیین رفتژار بژراگ اوسژت  .5قژدرت مرجعیژت،

براساس درک هویت هدف همراه با عامل است  .4قدرت تخصصی ،براساس درک هدف در ایژن مژورد
است که عامل دانش یا کاریمژدگ خاصژی دارد .بنفژارگ ،ویلکینسژون و ار  )1892( 6بژهنقژل از منژگ و
همکاران ( )6115سه پایگاه قدرت دیگر به طبقهبندگ فرنچ و ریون اضافه کردند :قدرت اطکعاتی ،قدرت
وابستگی و قدرت گروه (منگ و همکاران .)6115 ،چارچوب منابع قدرت فرنچ و ریژون بژهعنژوان مبنژایی
براگ ساخت نظریه دیگر استفاده شده است .ی

پاالیش مفید براگ کار فژرنچ و ریژون ،توسژط بکژراک و

اللر )1891( 5و بهنقل از بس و دگ ( ) 6119اراسه شژد .چهژار منبژع قژدرت عبارتنژد از :سژاختار (مثژل یژ
اداره) ،شخصیت (مثل کاریزما ،مهارت هاگ شفاهی) ،تخصص (مثل اطکعات ویژه) و فرصت (مثژل بژودن
در مکان و زمان مناسب) .هری

از اع اگ سازمان ممکن است ی

یا چند مورد از ایژن منژابع قژدرت را

داشته باشد (بس و دگ.)6119 ،
1. French & Raven
2. Bess & Dee
3. Benfari, Wilkinson, & Orth
4. Bacharach & Lawler
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باوجوداینکه پایگاه هاگ قدرت فرنچ و ریون از پرکاربردترین پایگاههژاگ شناسژاییشژده بژراگ قژدرت
است ،اما منابع و پایگاه هاگ قدرت محدود به ایژن مژوارد نمژی شژود .در برداشژت هارسژانی از قژدرت کژه
بیشباهت به پایگاه هاگ قدرت فرنچ و ریون نیست ،چهار مجموعه منابع مه ذکر شده اسژت .1 :دانژش یژا
اطکعات .6 ،قدرت مشروع .6 ،انگیزههاگ مشروط ت بیرگذارگ بر منافع دیگران .5 ،انگیژزههژاگ نامشژروط
براگ ت بیرگذارگ بر منافع دیگران .به این مجموعه میتوانی شهرت را نیز بهعنوان شماره پژنج اضژافه کنژی
(دودینگ .)1694 ،ففر )6116( 1نیز در پژوهشی منابع قدرت زیر را براگ بررسژی خژود بژهکژاربرده اسژت:
 .1ویژگیهاگ شخصی  .6ساختارگ که از مقام فرد در جریان تقسی کار یا جایگاه فرد در شژبکه ارتباطژات
نشئت میگیرد .6 .توانایی ت مین منابع براگ سازمان  .5موقعیت یا اختیار رسمی  .4منفعترسانی به دیگژران.
امیسر و انوک )6115( 6نیز منابع قدرت زیر را شناسایی کردند:
الف) موقعیت ساختارگ یا ادارگ : 6موقعیژت ادارگ یژا سژاختارگ ممکژن اسژت دسترسژی بژه بخشژی از
پایگاههاگ مختلف قدرت را فراه یورد .برخی موقعیتها می تواند اطکعژات انژدکی امژا منژابع
قهرگ 5قابلتوجهی را فراه یورند ،درحالیکه موقعیتهاگ دیگر ممکن است توانایی دستکارگ
نمادها یا بسیج تعهدات درونی را براگ هنجارهاگ معین فراه یورند.
ب) ویژگیهاگ فردگ :4اکثر ویژگی هاگ فردگ منبعی از قدرت به نام کاریزما یژا جذبژه هسژتند .رهبژر
کاریزماتی

 ،قدرتی با ویژگیهاگ فوقالعژاده و عرفژانی دارد .ویژگژیهژاگ فژردگ ماننژد مهژارت

گفتارگ ،توانایی بحث مؤبر براگ موضعگیرگها ،یا حتی ویژگیهاگ فیزیکی است.
ج) تخصص :2مربوط به بازیگرانی با اطکعات خاص براگ سازمان است .معموالً براساس فعالیژتهژایی
خارج از سازمان مانند یموزش است.
د) فرصت :1این منبع خاص قدرت در ساختار غیررسمی سازمان قرار دارد .این ایده در تحلیژل قژدرت
سطوح پایینتر در ی

سژازمان (ماننژد کارکنژان بخژش) اسژتفاده مژیشژود .جنبژههژاگ غیررسژمی

1. Pfeffer
2. Omisore & Nweke
3. Office or Structural Position
4. Coercive Resources
5. Personal Characteristics
6. Expertise
7. Opportunity
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موقعیتهاگ رسمی یا موقعیتهاگ غیررسمی که بهصورت ادارگ و رسمی توسط سازمان شناسایی
نمیشوند ،میتوانند منبع مهمی از قدرت باشند.
بژژراگ جمژژعبنژژدگ ،منژژابع قژژدرت شناسژژاییشژژده توسژژط گالبرایژژت ( )1622کلژژیتژژرین منژژابع قژژدرت
شناساییشده توسط صاحبنظران است ،بهگونهاگکه می توان ردپژاگ تمژام منژابع قژدرتی را کژه تژا کنژون
توسط صاحبنظران معرفی شده است ،در این منابع قدرت یافت .گالبرایت ( ،)1622شخصیت ،مالکیژت و
سازمان را بهعنوان منابع قدرت معرفی کرده است .شخصژیت یژا بژهتعبیژر عمژومی ،رهبژرگ ،کیفیتژی اسژت
جسمانی ،روحی ،زبانی ،یا اخکقی و دیگر خصایص و سجایایی که موجژب مژیشژود یژ

یژا تعژدادگ از

ابزارهاگ اعماق قدرت دراختیار شخص قرار گیرد .مالکیت مانند بروت بهعنوان تنبیه و تشویق دیگژر افژراد
استفاده و باعث می شود عاملی که داراگ چنین مالکیتی است ،مقتدر بهنظر برسد .سژازمان ،مهژ تژرین منبژع
قدرت در جامعه نوین است که با قدرت اقناعی وابستگی دارد .افراد بژراگ اعمژاق قژدرت خژود سژازمان را
سامان میدهند و ازطریق ترغیب ،تبلیغ و اقناع به هژدف و مقاصژد خژود در پوشژش اهژداف سژازمان ناسژل
می شوند .مالکیت و شخصیت در حمایت از سازمان ابربخشی دارند.

راهبردها و تاکتیکهای قدرت
همانطورکه ففر ( ) 6116بدان اشاره دارد ،یکی از سؤاالت مرتبط با تعریف قدرت بهمنظژور ابربخشژی
ین در سازمان مربوط به شناسژایی راهبژردهژا و تاکتیژ

هژاگ اعمژاق قژدرت و نفژوذ اسژت .بژدون شژ

،

راهبردها ،تصمی گیرگها و تدابیر بازیگران یشکارسازگ بسیار مهمی از قدرت هستند (مژوتزیس.)6111 ،1
ادبیات نفوذ اجتماعی بر راهبردهاگ تغییر رفتار بهعنوان نتیجه تعامل بینفردگ ت کید دارد (فیسکه و برداق،6
 .)6111پورتر و ینجل و یلن ) 6116( 6معتقدند کارایی اقدام به نفوذ ،به توانژایی عامژل نفژوذ در اسژتفاده از
ی

یا چند پایگاه مؤبر قدرت و همچنین بهکژارگیرگ تاکتیژ

قدرت را ی

هژاگ نفژوذ بسژتگی دارد .بوردیژو و فوکژو

امر راهبردگ (رهبرگ )1694 ،میخوانند .راهبرد قدرت ،توصیههاگ یمادهسازگ براگ اجراگ

پایگاههاگ قدرت ،رفتارگ که در ین ی

راهبرد قدرت بهکار میرود ،تغییژرات مژؤبر یژا فقژدان تغییژر در
1. Moutsios
2. Fiske & Berdahl
3. Porter, Angle & Allen
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هدف نفوذ ،ابرات پسازین و تنظی مجدد ادراک و انتخابهاگ راهبردهاگ یینده است (ریون.)6119 ،1
براساس ادبیات قدرت و نفوذ ،تاکتی

ها و راهبرد هاگ مختلفی براگ اعماق قدرت شناسایی شده است

که بسته به نوع نگاه به قدرت ازسوگ صاحب نظران مختلف دارد .بوردیو که قدرت را براساس سرمایههاگ
مختلژژف تفسژژیر کژژرده اسژژت و تمژژام انژژواع قژژدرت را قابژژل تبژژدیل بژژه قژژدرت و سژژلطه نمژژادین مژژیدانژژد،
جهانشموقکردن را عالیترین راهبرد مشژروعیتبخشژی بژراگ اعمژاق قژدرت نمژادین مژیدانژد (بوردیژو،
 .)1685فورد و جانسون )1889( 6معتقدند ،زیردستان از مشروعیت و وابستگی بهعنژوان دو تاکتیژ

بژراگ

کسب قدرت بیشتر در سازمانها استفاده میکنند .پورتر و همکاران ( )6116که بیشتر بر نفوذ رو به بژاال در
سازمان ت کید دارند ،نیز مدیریت برداشت 6را بهعنوان تاکتی

مه نفوذ تلقی میکنند .مژدیریت برداشژت

به فرایندگ اشاره دارد که افراد تکش می کننژد بژر برداشژت و تصژورگ کژه دیگژران از ینهژا دارنژد ،تژ بیر
بگذارند (بولینو .)1888 ،5به اعتقاد واین و لیدن )1884( 4راهبردهاگ خودنمایشی زیادگ وجود دارند ،مانند
شکسته نفسی (فروتنی) کاذب ،خودستایی و برخی رفتارهژاگ غیرککمژی ماننژد خندیژدن ،برقژرارگ تمژاس
چشژژمی و لمژژسکژژردن .جژژونز و پیژژتمن )1896( 2و گژژافمن )1848( 1بژژهنقژژل از ریژژون ( )6119تعژژدادگ از
راهبردهاگ خودنمایشی و فنون مدیریت برداشت را معرفی میکنند که بهواسطه ینهژا یژ

عامژل نفژوذ یژا

رهبر ممکن است مراحلی را براگ استفاده از راهبرد قژدرت خژاص تنظژی کنژد :ایجژاد قژدرت اطکعژاتی
ارعاب ،خودشیرینی ،خودمانی شدن ،خودستایی ،اقتدارگرایی بژراگ قژدرت مشژروع موقعیژت ،سودرسژانی
براگ ایجاد مشروعیت عمل متقابل ،ایجاد احساس گناه براگ مشروعیت انصاف و جبران ،نشاندادن نظارت
و مراقبت مؤبر.
استدالق ،دوستی ،جرست ،استکف ،توسل به مقام باالتر و بده -بستان ،شش تاکتی

نفوذ رو بژه بژاالیی

بودند که کیپنیس و اشمیت )6116( 9براگ تحلیل و بررسی از ینها استفاده کردهاند .وایژن و لیژدن ()1884
در پژوهش خژود  8تاکتیژ

نفژوذ را بژراگ اعمژاق نفژوذ در مقامژات بژهکاربردنژد :متقاعدسژازگ منطقژی،
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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درخواسژژتهژژاگ انگیزشژژی ،مشژژاوره ،خودشژژیرینی ،بژژده -بسژژتان ،درخواسژژتهژژاگ شخصژژی ،اسژژتکف،
مشروعسازگ و فشار .ففر ( )6116تعدادگ تاکتی

براگ اعماق قدرت پیشنهاد داد .1 :تاکتی

هایی که باید

با صبر و حوصله انجام شوند ،شامل بهت خیرانداختن ،انتظارکشژیدن و پیشژقدمشژدن  .6راهبژردهژاگ نفژوذ
میانفردگ مانند برهانهاگ اجتماعی ،پیوندسازگ ،تعهد متقابل ،مقابلهبژهمثژل و کمیژابی  .6اراسژه راهبژردگ
اطکعات و تحلیل و استفاده گزینشی از دادهها براگ تقویت ی
قدرت یا ازه پاشیدن توانایی مخالفان ی

مورد  .5سازماندهی مجدد براگ تحکژی

فرد براگ استکف  .4استفاده از زبان بهیادماندنی و هیجانانگیژز

براگ برانگیختن حمایت یا مخالفت خژاموش  .2اسژتفاده از نیروهژاگ کژار و کمیتژههژا بژراگ بژه همکژارگ
پذیرفتن مخالفان .اجیونیس 1و همکاران ( )1882به ت سی از پایگاههاگ قدرت فرنچ و ریون ( )1848دو نوع
کلی تاکتی

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

هژاگ

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

ابزارها و سازوکارهای قدرت
اما موضوع قدرت به این سادگی ه نیست .همواره در گفتگوگ قدرت این سؤاق بسیار جالب بژهمیژان
می یید که اراده چگونه و به چه طریق به دیگران تحمیل میشود .رضایت ینان چگونه بهدست مییید .ییا
تهدید به مجازات جسمانی ،وعده پاداش نقدگ و یا ترغیب و تشویق و دیگر ابزارها ازجمله عوامل مژؤبرگ
هستند که باعث می شوند فرد یا افرادگ از خواست هاگ خود چش بپوشند و تسژلی امیژاق دیگژران شژوند؟
(گالبرایت )1622 ،ابزار به « هر چیز که ی

بازیگر براگ دستیابی به ی

یا چند هدف از ین کم

بگیرد»

اشاره دارد (داناییفرد )1684 ،بنابراین ،ابزار قدرت ،وسیلهاگ بژراگ اعمژاق قژدرت اسژت .ابزارهژایی 6کژه
براگ اعماق قدرت بهکار گرفته می شوند و منابعی که حق استفاده از ینها را میدهند ،بهصورت پیچیژده بژه
یکژژدیگر گژژرهخژژوردهانژژد (گالبرایژژت .)1622 ،منظژژور از ابژژزار بژژهعنژژوان شژژیء ،یعنژژی کلیژژه اصژژوق و
دستورالعمل هایی که دولت براگ تدوین قوانین و اداره کشور بهکار میگیرد یعنی همان چیژزگ کژه مژردم
تحت عنوان قانون می شناسند .اگر ابزار را بهعنوان فعالیت درنظر بگیری  ،یعنی «مجموعهاگ از فعالیتهژاگ
خطمشیها با خصوصیات مشابه که فرایندهاگ اجتماعی را اداره کرده و بر ینها تژ بیر مژیگذارنژد» .مزیژت
1. Aguinis
2. Instruments
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این تعریف این است که درقالب ین ،فعالیتهاگ غیررسمی را ه میتوان نوعی ابزار درنظر گرفت (ماننژد
رشوهگرفتن ،سخنرانیها ،جاسوسی و( )...داناییفرد.)1684 ،
هر ابزار حاوگ دانش غنی درباره کنترق اجتمژاعی و راههژاگ اعمژاق ین اسژت .ازسژوگدیگژر ،ابزارهژا
ماهیتاً خنثی نیستند و گذشته از اهدافی که به ینها نسبت داده میشژود ،از خژود تژ بیراتی بژهجژا گذاشژته و
خطمشیها را براساس منطق خود شکل میدهند (السکومز و گیلژز ،6111 ،بژهنقژل از دانژاییفژرد.)1684 ،
فوکو به سه ابزار اساسی براگ مشژاهده و کنتژرق افژراد اعتقژاد دارد :مشژاهده سلسژلهمراتبژی ،ق ژاوتهژاگ
بهنجارساز و امتحانها (ریتزر .)1681 ،همچنین وگ در جاگ دیگر ،ف ا را مهژ تژرین ابژزار اعمژاق قژدرت
درنظر میگیرد .ف ا در هر شکلی از زندگی اجتماعی مقولهاگ بنیادگ است چراکه ف ا اساس هژر اعمژاق
قدرتی اسژت (فوکژو .)1892 ،بوتژاس ( )6115پژنج سژازوکار /ابژزار روابژط قژدرت ،یعنژی اختیژار ،نفژوذ/
دستکارگ ،مذاکره /چانهزنی ،مراقبت /نظارت و اجبار را تدوین کرد البته بهنظر میرسژد ایژن پژنج ابژزار
معرفیشده ازسوگ بوتاس ( ) 6115بیشتر بر راهبردهاگ اعماق قدرت داللت دارند زیرا اینها از جنس ابژزار
نیستند و ی

سطح باالتر از تاکتی

بهعنوان مثاق ،ی

هاگ اعماق قدرت یعنی راهبردهاگ اعماق قدرت را نشژانه مژیگیرنژد.

عامل ممکن است براگ اعماق قدرت خود از راهبژرد مژذاکره و تاکتیژ

استکف سازگ استفاده کند یا ی

عامل دیگر ممکن است از راهبرد اختیار و از تاکتی

البژیگژرگ یژا

تفژوی

مسژئولیت

و ابزار قانون استفاده کند.
برخی از ابزارهژاگ معژروف عبارتنژد از :قژوانین ،ابزارهژاگ اقتصژادگ شژامل ابزارهژاگ مبتنژیبژر بژازار،
مالیاتها ،وامها و ضمانت وامها ،هزینههاگ عمومی ،مالکیت عمومی ،نهادهاگ خودتنظی که در چارچوب
قانونی خود فعالیت میکنند ،استانداردها و سایر اقدامات داوطلبانه ،مقررات مبتنیبژر عملکژرد ،قراردادهژا،
اطکعات و تحصیکت ،طرحهاگ بیمه و انواع رویکردهاگ تژوافقی و مبتنژیبژر همکژارگ شژامل مشژارکت
رسمی و شبکههاگ غیررسمی (داناییفرد .)1684 ،گالبرایت ( )1622ابزارهاگ قدرت را در سه دسژته کلژی
ابزارهاگ تنبیهی ،تشویقی و اقناعی قرار می دهد و معتقد است این سه نوع ابزار ،سه نژوع قژدرت را ترتیژب
میدهند :قدرت تنبیهی ،1قدرت تشویقی 6و قدرت اقناعی.6
1. Condign (Punishment) Power
2. Compensatory Power
3. Conditioned Power
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پیشینه پژوهش
مطالعه پژوهشهاگ داخلی و خارجی درارتباطبا موضوع ویژگی هاگ روابط قدرت در فرایند پژژوهش
نشان داده است که توجه کمّی به این موضوع در پژوهشهاگ پیشین شده است و ایژن خژود حجّتژی اسژت
که ضرورت انجام پژوهش حاضر را ت یید میکند .درارتباط بژا ابزارهژا ،راهبردهژا و تاکتیژ

هژاگ قژدرت

کنشگران دانشگاهی ،پژوهشی انجام نشده است و تنها درمورد منابع قدرت ینان پژوهشهاگ بسیار انژدکی
انجام شده است که نتایج و یافتههاگ ینان درادامه ،گزارش شده است.
ترکزاده و معینی شهرکی در ساق  1681پژوهشی با هدف مقایسه منابع قدرت اسژاتید از دیژد ینژان و
دانشجویان انجام دادهاند .روش مورداستفاده پیمایشی بوده است .یافتههژاگ پژژوهش نشژان داد کژه از دیژد
استادان و دانشجویان ،بیشترین میانگین مربوط به منبع قدرت چیرگی محیطی و ک ترین میانگین مربوط بژه
منبع قدرت اجبار است و تفاوت میانگینها معنیدار بود .اولویت و توزیع منابع قدرت مورداستفاده استادان
از دید ینان بهترتیب عبارتند از :منابع قدرت چیرگی محیطی ،فرهنگ ،اخکق ،مرجعیت ،پاداش ،تخصص،
مشروعیت و اجبار و اولویت و توزیع منابع قدرت اساتید از دید دانشجویان بهترتیب عبارت است از :منژابع
قدرت چیرگی محیطی ،تخصص ،مرجعیت ،اخکق ،فرهنگ ،پاداش ،مشروعیت و اجبار .نکته شاخص این
پژوهش ،افزایش و تنوع منابع قدرت و توجه به جزسیات بود .بهعبارتی ،پژوهشگران توانسته بودند برخی از
منابع را از دیگر منابع جدا کنند و ین را بهعنوان ی

منبع قدرت جدید معرفی کنند ،بهعنوانمثاق اخکق را

از مرجعیت جدا کرده بود .البته باید توجه نمود ،منابع قدرت بهتنهایی نمژیتوانژد قژدرت را توضژیح دهژد.
ممکن است ی

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

هژا

یا ابزارهاگ غیراخکقی بهسرانجام رساند .همچنین ،پژوهشی تحت عنوان «تحلیل کاربرد و ت بیر منابع قدرت
در موقعیژژتهژژاگ یژژادگیرگ یمژژوزش عژژالی مهندسژژی» توسژژط مهژژدگ ( )1686انجژژام شژژده اسژژت .وگ از
روششناس ی ترکیبی مطالعه اسنادگ ،روش حل مسئله گروهی ،توفان فکرگ معکژوس و پیمژایش محژدود،
به منظور بررسی نحوه اعماق و ابرات منابع قدرت ازسوگ استادان یموزش مهندسی در سه دانشگاه صژنعتی
شهر تهران بهره برده است .براساس یافتههاگ پژوهش مذکور ،استادان جامعه پژوهشی موردمطالعه ،از منابع
قدرت نهادگ ،شناختی و عاطفی بهصورت ه زمان و با ترکیب بهینه براگ رهبرگ فرایند یژادگیرگ اسژتفاده
ننمودهاند .مهدگ ( )1686در این پژوهش ،منابع قدرت فژرنچ و ریژون ( )1848را بژه سژه دسژته کلژی منژابع
قدرت نهادگ ،شناختی و عاطفی تقسی کرده است ،بهطورگکه منبع قدرت نهژادگ معژادق بریینژدگ منژابع
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قدرت مشروع ،پاداش و اجبارگ ،منبع قدرت شناختی معادق قدرت تخصصژی و اطکعژاتی و منبژع قژدرت
عاطفی معادق منبژع قژدرت مرجعیژت اسژت .در ایژن پژژوهش ،بژا اسژتفاده شژیوههژاگ توصژیفی و تحلیلژی
دسته بندگ منابع قدرت مطرح شده بود .بنابراین ،درمورد اعتبار یافتژههژاگ ایژن پژژوهش و کاربسژت ین در
محیط واقعی باید کمی ت مل و احتیاط کرد.
اجیونیس و همکاران ( ) 1882در پژوهشی به شناسایی پایگاه قدرت استاد راهنما و تژ بیر ین بژر روابژط
استاد راهنما و دانشجو پرداختهاند .ینها از روش توصیفی -پیمایشژی بژراگ شناسژایی پایگژاههژاگ قژدرت و
توصیفی -همبستگی براگ بررسی ت بیر این پایگاههاگ قدرت بر کیفیت روابژط اسژتفاده کردنژد .یافتژههژاگ
حاصل از این داده هاگ کمّی نشان داد که پایگاه قدرت اساتید راهنما ازمنظر دانشژجویان ،بژهترتیژب شژامل
قدرت مشروع ،تخصصی ،مرجعیت ،پاداش و اجبارگ بوده است .همچنین ،پژوهشی توسژط منژگ ،هژی و
لئو )6115( 1در انگلستان و با هدف درک اع اگ گروه از قدرت رهبر گروه تحقیق و ت بیر ین بر اطاعژت
توأم با رضایت اع اگ گروه ،صورت پذیرفته است .پژوهشگران در این پژوهش از روشهاگ کمّی چژون
توصیفی -پیمایشی و توصیفی -همبستگی استفاده کردند .سه نوع پرسشنامه (پرسشنامه قدرت رهبر رحژی

6

( ،)RLPIپرسشنامه اطاعت از خواستههاگ سرپرستان )CSW( 6و شاخصهژاگ توصژیفی شژغل ))JDI( 5بژه
 141دانشجوگ دکترگ و پسادکترگ داده شد .نتایج نشان داد کژه اع ژاگ گژروه ،قژدرت تخصصژی رهبژر
گروه را بیش از سایر پایگاههاگ قدرت درک کردند .براسژاس نتژایج پژژوهش مژذکور ،قژدرت مشژروع و
تخصصی رهبر گروه با اطاعت نگرشی اع اگ گروه ،قدرت مشروع ،اجبارگ و تخصصژی رهبژر گژروه بژا
اطاعت رفتارگ اع اگ گروه و قدرت مرجعیت ،پاداش و تخصصی رهبر گروه بژهطژور مثبژت بژا رضژایت
اع اگ گروه از نظارت و راهنمایی مرتبط بودند.
پژوهشی تحت عنوان « انتشار مقاله در نمایه استنادگ علوم یا عدم اراسه مدرک دانشژگاهی» توسژط لژی

4

( ) 6112در چین صورت پذیرفت .روش پژوهش کیفی بود که ازطریق مصاحبههژایی کژه بژا دانشژجویان و
اساتید راهنماگ ینان صورت گرفته بود ،روایت هایی از این موضوع استخراج شد .این مقالژه نشژان داد کژه
1. Meng, He & Luo
)2. Rahim Leader Power Inventory (RLPI
)3. Compliance with Supervisor’s Wishes (CSW
)4. Job Descriptive Index (JDI
5. Li
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دانشجویان دکترگ علوم پایه براگ دفاع از رساله و اخذ مدرک دانشگاهی خود ملزم به اراسه ی

مقالژه در

نمایه استنادگ علوم ) SCI( 1بودند .بنابراین ،راهبردگ که عامکن این شرط براگ اعماق قدرت ایجژاد کژرده
بودند ،راهبرد ایجاد وابستگی ازطریق تقاضاگ کاذب به انتشار پژوهش بود .همچنین ،کیژتس 6و همکژاران
( ،)6118حدود قدرت نرم را در همکارگ هاگ پژوهشی مترقی بررسی کردند .ینان ت بیر بهکارگیرگ اصوق
قدرت نرم را در ی

پژوهش موردگ که با همکارگ چند پژوهشگر صورت گرفتژه بژود ،بررسژی کردنژد.

براساس این پژوهش ،مدیر پژوهشی براگ اعماق قدرت نرم از اصوق (تاکتی

هایی) ازجمله اقناع ایژدههژا،

روابط و القاسات بهمنظور ترغیب افراد بهره گرفته است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهدلیل قابلیت کاربست دادههاگ ین در سیاستگژذارگ و برنامژهریژزگ یمژوزش عژالی
ایران ،از نوع کاربردگ است .پارادای پژوهش ،تفسیرگ است زیرا در جستجوگ درک تجربیات قدرت در
فرایند پژوهش بهعنوان پدیدهاگ است که توسط مشارکتکنندگان ساخته میشود .ازینجژاکژه اکتشژاف و
توصیف تجربیات دانشجویان و فارغ التحصیکن از اعماق قدرت در فرایند پژوهش ،هدف پژژوهش اسژت،
طرح پژوهش ،کیفی است .پژوهشگر در ایژن پژژوهش بژهدنبژاق توصژیف ویژگژیهژاگ مشژترک تجژارب
دانشجویان و فارغالتحصیکن است و سعی دارد براساس ارتباط و تعامل با مشارکتکنندگان ،این ویژگیها
را از دق تجارب پژوهشی که ینان بیان میکنند ،استحصاق نماید بنابراین ،بهنظر میرسد مناسبترین روش
پژوهش براگ پژوهش حاضر ،پ دیدارشناسی باشد زیرا پدیدارشناسی ،پژوهشی است درباره تجربه انسان و
شیوه هایی که چیزها ازطریژق و در ین تجربژه ،خودشژان را بژه مژا اهژدا مژیکننژد (ساکالوفسژکی.)1695 ،
بهمنظور درک ساده و قابلفه روشها و ابزارهاگ جمعیورگ ،تحلیل و تفسیر دادهها ،مژدق پیژاز پژژوهش
در شکل ( )1اراسه شده است.

)1. Science Citation Index (SCI
2. Kits
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شکل  .5پیاز پژوهش

کرسوق )6111( 1در کتژاب خژود تحژت عنژوان «پژویش کیفژی و طژرح پژژوهش »6دو رویکژرد را در
پدیدارشناسی برمی شژمرد :پدیدارشناسژی هرمنوتیژ

( 6وانمژنن )5و پدیدارشناسژی تجربژی ،اسژتعکیی یژا

روانشناختی( 4موستاکاس .)2باتوجهبه اینکه پژوهشگر روابط قدرت را بهمثابه ی

پدیده یا موجود تاحدگ

ناشناخته تصور می کند که نیاز به توصیف ویژگی ها ین است ،بنابراین رویکرد پدیدارشناسژی موسژتاکاس
( )1885که ی

رویکرد توصیفی ،تجربی ،استعکیی و روانشناختی است ،مناسبتر است که شامل چهژار

فرایند عمده است :یمادهسازگ براگ جمعیورگ دادهها جمعیورگ دادهها سژازماندهی ،تحلیژل و ترکیژب
دادهها و خکصه ،داللتها و یافتهها.
باتوجه به اینکه طرح پژوهش حاضر کامکً کیفی است ،نمونژههژاگ پژژوهش بژهصژورت غیراحتمژالی و
هدفمند از جامعه موردمطالعه انتخاب میشود .در این نوع نمونهگیرگ ،پژوهشگر سژعی دارد کژه افژراد را
چنان انتخاب کند تا هدف تحقیق بژریورده شژود (بازرگژان .)1698 ،کرسژوق ( )6111معتقداسژت «طیژف
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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محدودگ از راهبردهاگ نمونه گیرگ را براگ مطالعژات پدیدارشناسژی یافتژهام .در ایژن مطالعژات بایژد همژه
مشارکتکنندگان پدیده موردمطالعه را تجربه کرده باشند .وقتی همه افراد موردمطالعژه افژرادگ باشژند کژه
پدیده موردمطالعه را تجربه کرده باشند ،میتوان از نمونهگیرگ معیار استفاده کرد» (کرسوق)169 :6111 ،
بنابراین ،روش نمونهگیرگ پژژوهش حاضژر ،روش نمونژهگیژرگ معیژار اسژت .بژرایناسژاس ،دانشژجویان و
فژژارغالتحصژژیکنی در ایژژن پژژژوهش مشژژارکت داده شژژدند کژژه معیژژار تجربژژه پژژژوهش تیمژژی و مشژژترک،
دردسترس بودن و موافقت با انجام مصاحبه را داشته باشند .همچنژین سژعی شژده اسژت براسژاس معیارهژاگ
اشارهشده فوق ،حداکثر تنوع بین نمونهها رعایت شود تا بتوان پاسخها و یافتههژاگ متفژاوت و حاشژیهاگ را
نیز دریافت و بررسی نمود و بژه تحلیژل و نتیجژهگیژرگ عمیژقتژرگ دسژتیافژت .جژدوق ( )1ویژگژیهژاگ
دانشجویان و فارغالتحصیکن را که بهعنوان نمونههاگ این پژوهش انتخاب شدهاند ،نشان میدهد.
جدول  .5ویژگیهای نمونههای پژوهش (دانشجویان و فارغالتحصیالن)

دانشجویان

جنسی

مقطع

ت

تحصیلی

یقا

دکترگ

روزانه

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

6

یقا

دکترگ

روزانه

9

علوم سیاسی

یقا

دکترگ

روزانه

1

علوم سیاسی

دوره

ترم

رشته

تحصیلی

تحصیلی

2

اقتصاد
مهندسی برق
قدرت

دانشکده
اقتصاد

تعداد تجربه
پژوهش تیمی
21

فنی مهندسی-
پژوهشکده

2

فشارقوگ
حقوق و علوم
سیاسی
حقوق و علوم
سیاسی

6
4

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

2

زیستشناسی

زیستشناسی

5

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

5

جامعهشناسی

علوم اجتماعی

2

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

2

علوم کامپیوتر

علوم ریاضی،
یمار و علوم
کامپیوتر
56
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جنسی

مقطع

ت

تحصیلی

دوره

ترم

رشته

تحصیلی

تحصیلی

دانشجویان

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

2

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

5

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

6

خان

دکترگ

روزانه

16

خان

کارشناسی ارشد

روزانه

5

خان

دکترگ

روزانه

2

خان

دکترگ

روزانه

6

یقا

دکترگ

روزانه

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

یقا

کارشناسی ارشد

روزانه

مهندسی
عمران
مهندسی
شیمی
مدیریت
فنیاورگ

دانشکده
فنی مهندسی
فنی مهندسی

5

مدیریت

2

زبان و ادبیات
فارسی

انسانی

شیمی

پژوهش تیمی
2

ادبیات و علوم

مهندسی

تعداد تجربه

انستیتو نفت

4
2

برنامهریزگ

روانشناسی و

درسی

علوم تربیتی

شیمی

شیمی

2

زمینشناسی

زمینشناسی

22
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علوم ریاضی،
ریاضی مح

یمار و علوم

51

فارغالتحصیکن

کامپیوتر
مهندسی

فنی مهندسی

2

خان

کارشناسی ارشد

شبانه

زیستشناسی

زیستشناسی

5

خان

کارشناسی ارشد

روزانه

زمینشناسی

زمینشناسی

1

عمران
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همانطورکه جدوق ( )1نشان میدهد ،با  18دانشجو و فارغالتحصیل دانشژگاه تهژران ( 15دانشژجو و 4
فارغالتحصیل) مصاحبه نیمه سژاختاریافته صژورت پذیرفتژه اسژت کژه تمامژ ًا دانشژجویان و فژارغالتحصژیکن
ال داشژتن تجربژه پژژوهش مشژترک و تیمژی در ایژن سژطح از دوران
تحصیکت تکمیلی هستند زیرا معمژو ً
دانشجویی اتفاق می افتد .ازطرفی سعی شده است با هر دو نوع جنسیت (یقا و خان ) ،هر دو دوره (روزانه و
شبانه) ،تمام گروه هاگ درسی و تحصیلی (علوم انسژانی ،علژوم پایژه و فنژی و مهندسژی) ،اکثریژت سژنوات
تحصیلی (ترم باال و ترم پایین) و مه تر از همه ،تمام طیفهاگ دانشجویی بهلحاظ داشژتن تجربژه پژژوهش
مشترک (تازهکار و باسابقه) مصاحبه انجام شود .در هری

مصاحبه ،چندین سؤاق اصژلی ،محژور و هژادگ

مصاحبه بودند که شامل موارد ذیل بودند:






بهترین و بدترین تجربه شما در مواجهه با روابط قدرت در فرایند پژوهش کدام است؟
بهعنوان نقش شاهد چه تجربهاگ از روابط قدرت در فرایند پژوهش دارید؟
تجربه شما درمورد روابط قدرت در انتخاب موضوع پژوهش چگونه است؟
تجربه شما درمورد روابط قدرت در کسب مجوز دفاع از پروپوزاق یا پایاننامه چگونه بوده
است؟
تجربه شما از میزان مشارکت سایر اع اگ تی پژوهش چگونه بوده است؟

براگ تحقق اعتبار پژوهش ،اقدامات ذیل انجام شده است:



مشارکت طوالنیمدت و پیوسته پژوهشگر در امر پژوهش :پژوهشگر بهصورت پیوسته از
اردیبهشتماه  1689تا شهریورماه  1689مشغوق به گردیورگ و تحلیل دادهها بوده است.
پرهیز از نتیجهگیرگ زودهنگام :پژوهشگر ضمن اینکه تجارب و پیشفرضهاگ خود را کنار
گذاشته ،در هری



از خردهمراحل گردیورگ و تحلیل دادهها سعی در نتیجهگیرگ نداشته

است.
بازنگرگ همکاران پژوهش :بهمنظور تحلیل دادهها و رسیدن به یافتهها بهصورت مداوم با اساتید
یا دوستان متخصص خود بهعنوان همکار بحث و گفتگو داشته است.

پژوهشگر براگ اعتمادپذیرساختن یافتهها ،اقدامات ذیل را انجام داده است:




فرایند گردیورگ و تحلیل دادهها را بهصورت دقیق توصیف کرده است
دادهها را بهصورت نوشتارگ و دیدارگ نمایش داده است
بهمنظور کدگذارگ دادهها ،پژوهشگر مجدداً به ادبیات پژوهشی مربوط مراجعه کرده است.
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پژوهشگر بهمنظور سازماندهی ،تجزیهوتحلیژل دادههژا از روش تجزیژهوتحلیژل اسژتیوک -کژوالیزگ-
کین 1استفاده کرده است که موستاکاس ( )1885بهعنوان یکی از روشهاگ تجزیهوتحلیژل دادههژاگ خژود
ین را تعدیل نموده است .برایناساس ،پژوهشگر توصیفهاگ متنی و ساختارگ فردگ ،توصیفهاگ متنی و
ساختارگ مرکیب و ی

ترکیبی از معانی متنی و ساختارگ را بژهمنظژور رسژیدن بژه ذات پدیژده قژدرت در

فرایند پژوهش انجام داده است.

یافتههای پژوهش
پس از تجزیهوتحلیل دادههاگ کیفی ،یافتههاگ پژوهش شامل منابع ،راهبردها ،تاکتیژ

هژا و ابزارهژاگ

اعماق قدرت در فرایند پژوهش حاصل شد که بهصورت خکصه در جداوق  6تا  4نشژان داده شژده اسژت.
همچنین براگ ت یید و تشریح م امین اصلی و فرعی استخراجشده ،برخی از مه ترین م امین فرعی همراه
با نمونههایی از شواهد گفتارگ مصاحبهشوندگان ،در این جداوق اراسه شده است.
 .5منابع قدرت کنشگران در فرایند پژوهش :باتوجه به مصاحبه با دانشجویان فژارغالتحصژیکن،
منابع قدرت کنشگران در فرایند پژوهش دانشگاهی شامل  51م مون فرعی است که در  2م مون
اصلی دسته بندگ شدهاند .شکل ( )6منابع قدرت کنشژگران براسژاس م ژامین اصژلی و جژدوق ()6
م امین اصلی و فرعی متناظر را بههمراه نمونههایی از شواهد گفتارگ نشان داده است.
تخصص

منابع مالی

ساختار

منابع قدرت

فرهنگ

شخصیت

فرصت

شکل  .2منابع قدرت کنشگران
1. Stevick-Colaizzi-Keen
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جدول  .2مضامین اصلی و فرعی منابع قدرت
مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

استادگ ه هست که متخصص اون موضوع شماست اما
انتخاب استاد راهنما صرفاً بهدلیل تخصص او

اون استاد خیلی با شما اوکی نیست و دانشجو بنا به دالیلی
دوست نداره با اون بگیره اما به خاطر تخصص استاد
مجبوره با اون بگیره.

منش و سواد علمی عامل قدرت استاد در گروه
عدم تمایل به مشارکت استاد ازسوگ دانشجو بهدلیل
قدرت علمی او
بچهها خودجوش میرند پیش استادگ که برنده و مقاله رو
تخصص

نویسندگی افتخارگ استاد برجسته به دلیل تقویت اعتبار

به ایشون میدن تا اس این برند در مقاالتشون باشه تا

پژوهش

پذیرش بشه ،چون اسمش خیلی بزرگه و اگه اسمش باالگ
مقاله باشه و اکثر مجکت خیلی راحت قبوق میکنند.

نویسندگی صورگ نام استاد بهدلیل نیاز پذیرش مقاله به
اس او
توانایی استاد در تولید مقاله عامل انتخاب او بهعنوان استاد
راهنما
ترجمه یا ویرایش مقاله به زبان انگلیسی و دریافت اعتبار
نویسندگی
مشارکت بیشتر استاد راهنما با دانشجویان دکترگ نسبت به
ارشد
البته اون استاد غیر از جایگاه علمی ،جایگاه سازمانی ه
داشت ،مدیر بنده بود .من وارد پژوهشی شدم

قدرت سازمانی استاد عامل اطاعت از او

درصورتیکه اصکً وقتشو نداشت و تمایلی براگ انجامش

ساختار

وجود نداشت.
قدرت نهادگ استاد و عدم نیاز به توجیه مشارکت پایین
خود
برند دانشگاهی استاد
نقش تعیینکننده گروه در فرایند پایاننامه
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مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

قوانین الزماالجراست چون افراد قدرتمند اونا رو تعیین
حفظ و تقویت سلطهگرگ استاد از طریق قوانین

میکنند و این قانون براگ این است تا افراد دارگ قدرت
رو حفظ کنه.
من ه که از این اتفاق ناراحت بودم ،بهخاطر اون احترامی

احساس احترام و دین به استاد عامل عدم مقاومت دانشجو

که براگ ایشون قاسل بودم و خودم رو همواره مدیون
ایشون میدونست و میدون  ،هیچی بهش نگفت .

استاد بهعنوان نویسنده اوق براساس احترام
این اساتید معموالً خوشاخکق هستند ه ازلحاظ فردگ و
راحتبودن ،خوبراهنماییکردن و خوشاخکقبودن

ه اخکق علمی ،من ندیدم تا حاق این اساتید بخواند از

عامل انتخاب استاد

دانشجو سوءاستفاده کنند ،همه اینها باعث میشه دانشجویان
اتوماتی

جذب این اساتید بشند.

نویسندگی افتخارگ استاد توسط دانشجویان
پیگیرگ و حمایت استاد در فرایند پایاننامه عامل انتخاب
او بهعنوان راهنما
جذابیت جنسی و کسب امتیاز معنوگ پژوهش
شخصیت

سختگیرگ استاد عامل انتخاب او بهعنوان راهنما
حمایت از دانشجو در جلسات دفاع عامل انتخاب استاد
راهنما

سر جلسه دفاع از ما دفاع میکنه حتی اگه حق با ما نباشه،
این موضوع باعث میشه که دانشجویان رو جذب کنه براگ
پایاننامه گرفتن.

مشارکت و پیگیرگ استاد عامل انتخاب او بهعنوان راهنما
جوانی و باانگیزهبودن مکک انتخاب استاد راهنما و مشاور
مثکً من باید میرفت یه جاگ دیگه که با دستگاه کار
میکردم و هر دفعه میرفت اون یقا نبود و بعد من اومدم
باال پیش استاد و بهش گفت یعنی چه یقاگ دکتر ،من هر

تیپ شخصیتی دانشجو و مقاومت او

دفعه میرم ،ایشون نیستند و میخوام دفاع کن و صدامو
بردم باال اما ایشون ه صداشو برد باال اما جواب داد و
زنگ زد و انجام داد.

پایینبودن اعتمادبهنفس دانشجو عامل مشارکت پایین
استاد
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مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

براگ انتخاب استاد راهنماگ دوره ارشد ه واقعیتش
دانشگاه ما ی

دانشگاه ت

جنسیتی بود و اساتید مرد ،ما

ک داشتی و ایشون ه خیلی زمخت یا تندخو بودند و من
یادگیرگ ارتباط با جنس مخالف عامل انتخاب استاد

ه تازه تهران اومده بودم و دوره کارشناسی ،شهرستان

راهنما

بودم و به اون صورت خیلی با جنس مخالف ارتباط
نداشت و شاید صحبتکردن با جنس مخالف خیلی سخت
بود و دوست داشت با ی

مرد بردارم و ارتباطاتمو قوگتر

کن  .من ایشون رو انتخاب کردم.
همسویی فکرگ مکک انتخاب استاد راهنما
نویسندگی صورگ براساس رابطه و رفاقت
همکارگ پژوهشی بهواسطه رفاقت
مشارکت استاد مشاور بهدلیل رفاقت و دلسوزگ
فرصت

انتخاب استاد راهنما و مشاور براساس رضایت از همکارگ

دانشجوهایی که پایاننامه ارشد رو با ایشون داشتند رساله

پژوهشی پیشین

دکترگشون ه با ایشون بود.

انتخاب استاد بهعنوان همکار پژوهشی براساس پروژه
ککسی
صمیمت دانشجویان و نفوذ ینان در اساتید بهواسطه سابقه
یشنایی

البته بع ی از بچهها که دوره ارشد اینجا بودند راحتتر
حرفشونو با اساتید میزنند و قلق استادا دستشون اومده
که چطور باهاشون صحبت کنند.

انتخاب استاد راهنما براساس قدرت روابط
ایشون یه منبع قدرتی داشتند و ایشون از اون منبع قدرت
ارتباط با مسئوالن مجله عامل نفوذ در دیگران

براگ نفوذ در افراد دیگر استفاده میکردند و ازطریق همین
نفوذگ که ایشون داشتند بیشتر از هفت تا مقاله علمی
پژوهشی چاپ کردند و همه ه دو اسمه است.

نویسنده اوق شدن استاد بهدلیل البی او براگ چاپ سریع
مقاله
رانت و انحصارگرایی پژوهشی برخی از اساتید
عرف تعیینکننده نویسنده مسئوق و ترتیب نویسندگان
فرهنگ

اینجا ی
عرف عامل نویسنده اوق بودن استاد

قانون نانوشته وجود داره که استاد باید اس اوق

پژوهش باشه .لذا بازه بر اساس مشارکت نیست و من هر
مقالهاگ که ارساق کردم همین بوده.
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مضمون

مضامین فرعی

اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری
براگ خودم و یکی از دوستان این اتفاق افتاده که در اینجا

استاد راهنما نویسنده مسئوق اجبارگ تمام پژوهشهاگ

یه عرفی هست که تا وقتیکه دانشجوگ ی

دانشجو

استاد هستید،

مقالهاگ میخواید بدید ،همون استاد راهنماتون اولویت
ی

هست که مقاله بدین و نه با استاد دیگه.

مشارکت پایین اساتید براساس عرف مالکیت پژوهش به
دانشجو
ی
رودرواسی دانشجو با استاد عامل اطاعت از او

تجربه پژوهشی بود که من نمیخواست وارد بش و تو
رودرواسی و تحت قدرت استاد وارد این پژوهش شدم.
این قدرت فقط بهصورت رودرواسی بر من اعماق شد.

رودرواسی با استاد عامل عدم پیگیرگ دانشجو از حق خود
رودرواسی دانشجو با استاد عامل نویسنده اوق بودن استاد
من بهخاطر مزایاگ مالی پروژه و حمایت مالی او باید از
اطاعت پژوهشگر از پژوهشگر ارشد بهواسطه قدرت مالی

ایشون تبعیت میکردم و این کار رو میکردم ،چون

او

ساختار پروژه این سبکی بود ،وگرنه اگه به خودم بود

منابع مالی

هیچوقت زیر پرچ چنین شخصیتی نمیرفت .
برخی از دوستان پوق میدادند که اسمشون بیاد توگ مقاله
که امتیاز براشون باشه ،حتی قیمت رو براساس نوعش

خرید اعتبار نویسندگی توسط دانشجویان

میگفتند داخلی باشه یا خارجی.
ترتیب نویسندگان براساس ت مین منابع مالی پژوهش

 .2راهبردهای اعمال قدرت کنشگران در فرایند پژژوهش :براسژاس تجژارب دانشژجویان و
فارغالتحصیکن دانشگاه تهران و مصاحبه با ینان ،راهبردهایی که کنشگران دانشگاهی براگ اعمژاق
قدرت در فرایند پژوهش بهکار بردند ،بهصورت م امین فرعی شناسایی شدند و پس از بژازبینی و
اصکحات متعدد ینها در  4دسته م مون اصلی قرار گرفتند که بهصورت تصژویرگ در شژکل ()6
نمایش داده شده است .همچنین ،در جدوق ( )6م امین اصلی و فرعی راهبرهاگ قدرت نشان داده
شده است.
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ایجاد

اعتبار

وابستگی

راهبردهای
قدرت

نفوذ

فشار اجبار

مذاکره

شکل  .2راهبردهای قدرت
جدول  .2مضامین اصلی و فرعی راهبردهای قدرت
مضمون

مضامین فرعی

اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری
بهجاگ امتحان باید مقاله میدادی بعد باید میفرستادی به ی

انجام پژوهش توسط دانشجویان به خواست استاد
اصکح ایدسولوژی

مجله و پیگیرگهاگ بعدش ولی استاد هیچ کارگ نکرد

محتواگ پایاننامه به خواست استاد

پیشنهاد استاد به انتخاب موضوع درراستاگ پروژه او
عدم اجازه به دانشجو براگ بیان نقد توسط اساتید
سیاستگذاران همچنین قانون ،اوق نفع به خودشونو درنظر
اختیار

نقش هیئتعلمی در وضع قوانین و حمایت از ینان از این طریق

میگیرند .پشت این ماجرا بدنه هیئتعلمی هستند .قانون براگ
خودشون و به نفع خودشونه تا جایی که منافع خودشون به حد
نهایت ت مین کنند
انتخاب موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد ه با استادهاگ
دانشگاه فعلی مشورت داشت و انتخاب کردم ،پژوهشگاه

محدودیت در انتخاب موضوع پایاننامه به خواست گروه

(محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد) ه چین چیزگ رو
نمیپذیرفتند و میگفتند ما بهعنوان استاداگ شما در این
پژوهشگاه باید موضوع رو پیشنهاد بدی یعنی شما زمینه
پژوهشیتون رو با نظر و اصوق ما پیش ببرید.

محدودسازگ ظرفیت راهنمایی براگ اساتید توسط گروه
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مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی
نیاز به پذیرش مقاله عامل سوءاستفاده استاد از دانشجو
ی
نیاز دانشجو به موقعیت پژوهشی در ی

پژوهش میدانی و

مشارکت تحمیلی استاد

بار من میخواست روگ منطقهاگ کارکن و استاد گفت نه
دانشجوگ ارشدم داره روگ این منطقه کار میکنه و اگه شما

میخواهید کارکنید من باید در پروژه شما شری

باش و میگه

من باید مشاور شما بش چون میخواد اسمش توگ مقاله من
باشه

ایجاد وابستگی

دانشجو میترسه که این استاد رو ازدست میده و میگه استاد
راهنماگ منه و ممکنه مقطع بعدگ به اون نیاز داشته باش یا

ترس دانشجو ازدستدادن استاد

درجاهاگ دیگه .درنتیجه ،میپذیرند و تسلی میشند.
نیاز به رابطه با استاد عامل عدم مقاومت در برابر زورگویی او
در پروژهاگ که براگ خدمت سربازگ گرفت تقریباً همین بود،
من نیاز داشت کسرگ خدمت بگیرم و اون استاد راهنما ه از
این نیاز من یگاه بود و بعد به ه گفت که اس این دونفرگ که
من میگ ه روگ طرح بیاد و ه توگ کتابی که چاپ شده

نیاز دانشجو به پژوهش و تحمل سلطه

بیاد ،اس اون دو نفر ه اومد اما من متوجه نشدم یخه چرا،
همه کارا رو من انجام دادم چرا اس اون دو نفر دیگه ه بیاد
توگ کتاب
یه چیز دیگه که براگ من توگ همین پروپوزاق رساله اتفاق
افتاد ،اساتید یه جاهایی به شما تحمیل میکنند که چه
مقالههایی رو بهعنوان منبع بنویسید و از چه منابعی استفاده کنید
تحمیل پژوهشهاگ پیشین خود به دانشجو براگ ارجاع در

یعنی از مقاالتی که خودشون چاپ کردند و براگ اینکه سایتش

پژوهش توسط استاد

باال بره این کار رو میکنند ،االن موضوعی که من دارم کار
میکن با موضوع یکی از اساتید مشاورم یکی نیست اما استاد

فشار /اجبار

مشاورم میگه شما برو مقاالت منو توگ پیشینهات بیار،
درصورتیکه اون مقاله اصکً به این هیچ ارتباطی نداره.
تحمیل استاد راهنما به همکار خود براگ مشاوره پایاننامه
یکی از ه ورودگهام که  4ترمه دفاع کرده ،دست به مقالهاش
خیلی خوب بود .استادش خیلی ازش سوءاستفاده میکرد ،مثکً
سر پایاننامه نوشتنش میگفت اوق مقاله رو بده و بعد این
بخش از پایاننامه رو بنویس و بعد دو فصل رو مینوشت و

اجبار استاد راهنما به دانشجو براگ مقالهنویسی

استاد دوباره میگفت نه اینجا ی

مقاله بده وگرنه این و این و

این تا پایاننامه کارشناسی ارشد ایشون تموم شد ،استادش دو،
سه تا مقاله ازش گرفت .خیلی ازاینجهت روگ ایشون فشار
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مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

یورد و خیلی عاصی شده بود که میگفت فقط تموم کن و
برم از دستش راحت بش .
فشار استاد براگ اضافه کردن نام فرد دیگرگ در فهرست
نویسندگان
یکی از دانشجوهاگ دکترگ که سردبیر مجله ما ه بود اینجور
مذاکره با نویسنده اصلی براگ مهمانشدن در پژوهش او با
وعده چاپ مقاله

بود که وقتی مقاالت رو دریافت میکرد به نحوگ اس خودشو
اضافه میکرد ،بدون اینکه مشارکتی داشته باشه .ایشون به
نویسندگان این مقاالت گفته بود که اگه اس من باشه به
مقاالتشون پذیرش داده میشه.
یا حتی زیگزاگی مقاله میدادند دو نفر مقاله رو بهصورت

مذاکره /چانهزنی

بده -بستان در کسب اعتبار و امتیاز نویسندگی مقاله

موازگ نوشته بودند و اس یکدیگه رو بهصورت زیگزاگی وارد
کرده بودند تا براگ یزمون دکترگ ازش استفاده کنند.
چند تا از دانشجوها براگ اعتبار کار پژوهشیشون اس یکی از

نویسندگی صورگ استاد با دانشجو و بازگ برد -برد

اساتید که برند ه بودش رو توگ کار خودشون اضافه کردند
اما نویسنده مسئوق دانشجو بود اما چون استاد مشارکتی نداشته
از این وضعیت رضایت داشته و بهنوعی برد -برد بود.

مقاومت با موضوع اجبارگ پایاننامه و درنهایت تعدیل ین
تفاه و تعامل در ترتیب نویسندگان
پرداخت هزینه مقاله توسط دانشجو بر اساس توافق اولیه با استاد
مشارکت پایین استاد در پژوهش بهدلیل توافق اولیه
اطاعت اجبارگ از استاد بهدلیل کسب مزایاگ مالی پروژه
ت بیرگذارگ استاد در پژوهش عامل نویسنده اوق بودن او
نفوذ دیگران در استفاده از یافتههاگ پژوهشی دانشجو
نفوذ در استاد بهواسطه سابقه یشنایی
تحتت بیر قراردادن استاد از طریق نمایش مظلومیت دانشجو

بعد که دید گریه میکن  ،به گفت بگذار من فکرامو بکن ،
یعنی انگار که تحتت بیر قرارگرفته بود.

نفوذ

در یکی از این گروههاگ دانشکده ما همه میدونند که کسی
نفوذ مدیر گروه در انتخاب استاد راهنما براگ دانشجویان

نمیتونه استاد شو انتخاب کنه و اون مدیر گروهه که انتخاب
میکنه که هر دانشجو با کی کار کنه و دانشجو ه میپذیره.
دیدم که یکی از بچهها ازطریق چاپلوسی به هدفش که

چاپلوسی و نفوذ دانشجو بر استاد براگ تحقق اهداف خود

همکارگ پژوهشی با استاد بود رسید ،چون استاد رو تحت ت بیر
قرار داد و استاد ه ایشون رو پذیرفت.

نفوذ استاد بر دانشجویان براگ استثمار پژوهشی از ینان
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 .2تاکتیکهای اعمال قدرت کنشگران در فراینژد پژژوهش :شژیوههژاگ دقیژق و مشخصژی
هستند که کنشگران براگ اعماق قدرت بر اع اگ تی پژوهشی و سایر افژراد بژهمنظژور رسژیدن بژه
اهداف خود یا گروه خود بهکار میبندند .ینها ،خردتر ،جزسژیتژر و فنژیتژر از راهبردهژاگ اعمژاق
قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی است .بهعنوانمثاق ،ممکژن اسژت راهبژرد یژ
اعماق قدرت ،نفوذ و ت بیرگذارگ باشد ،اما او از تاکتی

کنشژگر بژراگ

هاگ مختلفی ازجمله مدیریت برداشت یژا

مشروعیت بخشی و ...استفاده کرده باشد .شکل ( ،)5انواع ت کتی

هاگ اعماق قدرت که کنشگران

دانشگاهی در فرایند پژوهش استفاده کردهاند ،نشان میدهد .باتوجه به جدوق ( )5بژراگ اسژتخراج
تاکتی

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

م امین اصلی سازماندهی شدند.
وعده دادن

ائتالفسازی

ابهامسازی
به تأخیر
انداختن

مشروعیتبخشی

بد عهدی

برداشت

تاکتیکهای

تفویض

محدودیتسازی

قدرت

مسئولیت

خرید

مدیریت

البیگری

خودخواهی

متقاعدسازی

خدمت
سماجت

گروکشی

بیرغبتی
خفقانسازی

شکل  .4تاکتیکهای قدرت
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جدول  .4مضامین اصلی و فرعی تاکتیکهای قدرت
مضمون اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

جزء اولویت نیست که حقوق دانشجو رو بهش معرفی
ابهامسازی

عدم اطکعرسانی تعمدگ حقوق دانشجویان

کنند بنابراین بچهها اطکعی از این موضوع ندارند .اونا
نمیخواند دانشجویان این حقوق را بدانند چون ممکنه
مطالبهگرگ کنند.

اعماق قدرت ازطریق ابهامسازگ
ائتالفسازی

حمایت سایر اساتید از دانشجو در برابر استاد زورگو

حتی یکی از اساتید گروه به میگفت برو ما پشتت
هستی برو شکایت کن ازش و اعتراض تو بنویس.
من از روگ شناخت بخشی از کتاب رو انجام میدادم و

بدعهدی

خلف وعده در اعطاگ امتیاز مالی پژوهش

بعد میرفت دنباق پوق ،میگفت نه پولی به ندادند و...
کتاب ه چاپ شد اس ما بهعنوان نویسنده اومد اما
پولی به ما نرسید.
هنگام تعیین استاد داور ،یه توافقاتی براگ استاد داور

بهتأخیر انداختن

داشتی  ،اما استاد راهنما میاد یه اجبارهایی رو وارد
ت خیر در دفاع ،پیامد مقاومت در برابر زورگوییهاگ
استاد

میکنه که فکن استاد نباشه و شما مقاومت میکنید،
پایاننامه شما رو میاندازه عقب ،تاجایی که زمان قانونی
به ت خیر بیفته و خوب دانشجو اینجا میره زیر فشار دیگه
و تهش چی میشه ،شما رو مجبور میکنه به همون استاد
داور تن بدید.
هنگام انتخاب استاد ،استاد زیاد نه میاره که اگه ق یه

بیرغبتی

مخالفت استاد باراهنمایی دانشجو براگ اعماق
قدرتهاگ یتی

ت یید شد ،بتونه خیلی جاها خودش رو عقب بکشه .از تو
اصرار براگ انتخاب و از استاد انکار که بعد از انتخاب
شدنش ازسوگ شما براگ راهنمایی پایاننامه بتونه
هرگونه اعماق فشارگ که بخواد بکنه.
چون در همه حیطهها موضوع انتخاب میکنه ،در همه

تفویض مسئولیت

حیطهها تخصص نداره بنابراین ،استادگ برات انتخاب
انداختن پایاننامه بر دوش مشاور یا راهنماگ دوم

میکنه که به موضوع بخوره بعد همه کار رو اون استاد

توسط راهنماگ اوق

راهنما باید انجام بده و لقمه یماده رو تحویل ایشون
بدند ،بنابراین فشار اصلی روگ استاد راهنماگ دوم کار
هست.
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مضمون اصلی

مضامین فرعی

خرید خدمت

نمونههایی از شواهد گفتاری

پرداخت هزینه به دانشجویان دیگر درازاگ انجام

برخی از دانشجویان هستند ،پایاننامه رو بچههاگ دکترگ

پایاننامه

یا ساق باالیی براشون مینویسند و یه پولی ه به اونا
میدن ،بعد دفاع میکنه و اساتید براش ،بهبه و چهچه ه
میزنند درصورتیکه ی

خط پایاننامه ه خودش

ننوشته و اساتید ه خبر ندارند خیلی هاشو.
خرید اعتبار نویسندگی
یه همایش اینجا داشتی و من توگ این همایش نظر مو

خفقانسازی

گفت که اصکً مسئله ما این نیست و مشکل و مسئله چیز
دیگرگ است اما بعدازاین همایش اساتیدم منو مؤاخذه

خاموشسازگ دانشجوگ منتقد

کردند و گفتند که شما اصکً خوب صحبت نکردید،
این چه طرز صحبتکردن بود .درنتیجه ،در نشست
بعدگ که خواست صحبت کن  ،به اجازه ندادند.

خودخواهی

اهمیت منفعت شخصی براگ استاد

براگ ما دو گزینه بود ،یه استادگ که خیلی راغب بود و
سماجت

پذیرش راهنمایی پایاننامه توسط استاد با اصرار زیاد
دانشجو

دوست داشت با من کارکنه و یه استادگ که خیلی به من
راغب نبود .من به اصرار ،اون استادگ که خیلی راغب
نبود رو انتخاب کردم و تونست بهزور خودم رو بهش
بقبولون .

پیگیرگ دانشجو عامل مشارکت استاد
استاد ه یه دست کاغذ رو به دانشجو داد و گفت این
کتاب منه و از انتشارات برگشتخورده و نیاز به اصکح
گروکشی

گروکشی استاد براگ مطالعه پایاننامه دانشجو

البیگری

البیگرگ استاد براگ چاپ سریع مقاله /کتاب

داره ،شما باید برید سه تا کتاب دیگه رو ببینید تا بتونید
این کار رو اصکح کنید .تا شما این کار رو انجام بدید،
من ه رساله تونو میخون  ،یعنی ی

گروگانگیرگ

بود.
در مورد اون کتابی که با استاد چاپ کردی  ،استاد به
میگفت که من چقدر زحمت براش کشیدم ،چقدر
رایزنی کردم ،چند بار باهشون براگ چاپ کتاب صحبت
کردم.
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مضمون اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی
البیگرگهاگ استاد بهمنظور فشار بر دانشجو

اینجا لیدرگ وجود نداره ،همه چی پشت پرده است
چونکه یه دانشکدهاگ وجود داره و این دانشکدهها
تبدیل میشه به گروههاگ غیررسمی اساتید ،این گروهها
چیدمان استاد راهنماگ پایاننامه بهصورت البیگرگ
درون گروه

مدیر گروه دارند ،از خود این گروهها یکی هست،
رسیس دانشکده ،یکی معاون ،یکی مشاور فکن جا ،یکی
روابطش فراتر از دانشکده است ،روابط پردیسی داره...
میخواستند منو مجبور کنند با استادگ کارکن که تازه
استاد شده بود و دانشجویی تمایل نداشت باهاش برداره
و بدون دانشجو مونده بود.

متقاعدسازی

استدالق علمی دانشجو و متقاعدسازگ اساتید

محدودیت سازی

براگ رساله ،با توجه موضوع  ،باید ی
محدودیت در انتخاب استاد راهنما از خارج از گروه

استاد از

دانشکده ریاضی انتخاب میکردم اما به گفتند نمیشه
از دانشکده دیگه انتخاب کنی.

محدودیت در انتخاب استاد راهنما بر اساس ظرفیت
اساتید
ترس دانشجو از کارشکنی استاد
استاد ما یک بداخکقه و وقتی ازش میپرسی ،عصبانی
بداخکقی استاد راهنما با دانشجویان

میشه و میگه مگه من باید همه چی رو به شما توضیح
بدم .شما خودت باید بگردگ.

مدیریت برداشت

مچگیرگ و تحقیر پژوهشگر توسط پژوهشگر ارشد
استاد ما جوریه که تا غریبه میبینه ،پا میده روگ دانشجو
و لهش میکنه و غریبه براش مه تره و جلوگ غریبه

تحقیر دانشجو توسط استاد

دانشجو رو تحقیر میکنه تا قدرت خودشو به ایشون
نشون بده.

اعماق قدرت استاد ازطریق منتگذارگ
خودشیرینیکردن دانشجویان براگ نفوذ در استاد
مدیونسازگ استاد توسط دانشجو
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بااینکه هیچ کارگ نمیکنه اما شما باید قدردان ایشون
باشید و بهنوعی سر شما منت میگذاره.
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مضمون اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

نویسنده مسئوق ممکنه مشارکت باالیی و حتی اصکً هیچ
توجیه سلطهگرگ پژوهشی استاد ازطریق قدرت

مشارکتی در این کار نداشته باشه اما چون ضوابط قانونی

قانونی او

استاد رو مشخص کرده ،باید ایشون نویسنده مسئوق
باشند بنابراین قانون این مسئله رو توجیه میکنه.

توجیه مشارکت پایین توسط استاد بر اساس البیگرگ
براگ چاپ کتاب
یکی از دوستام که رشته فیزی
توجیه مشارکت پایین استاد بابیان تجربه شرایط مشابه

هستهاگ میخونه،

میگفت :وقتی رفت به استادم گفت که اینجا راهنمایی
کنید ،استاد گفت چون استاد من راهنمایی نکرده ،من
ه راهنماییت نمیکن .

مشروعیتبخشی

توجیه مشارکت پایین استاد از طریق لزوم یادگیرگ

اساتید توجیهشون از مشارکت پایینشون اینه که دانشجو

دانشجو

باید بره یاد بگیره ،دانشجو باید تکش کنه.

توجیه عدم مشارکت در فرایند پایاننامه بهدلیل
ک اهمیتبودن ین
توجیه نویسندگی مهمان براساس پشتیبانی فنی

استادش میگفت که اون دستگاهی که شما کار کردگ
توسط یقاگ  xساختهشده ،بهخاطر همین باید اس

پژوهش

ایشون ه توگ مقاله باشه.

مشروعیت نویسندگی اجبارگ از دید اساتید براساس
عرف
من این مجله رو میشناس  ،من فکن داور رو میشناس ،
مشروعنمایی اعماق قدرت با منتگذارگ بر دانشجو

من به تو امکان همکارگ رو دادم ،پس من تعیین
میکن  .این موضوع مثل یه کیف جادویی میمونه ،اون
ابزار قدرتی که دارگ.

وعدهدادن

ی
وعده پذیرش مقاله عامل همکارگ پژوهشی

مقالهاگ کارکردم با یکی از دوستان  ،اون دوست

میگفت من میتون پذیرششو بگیرم و بهخاطر همین
موضوع باهاش همکارگ کردم وگرنه ترجیح میدم که
انفرادگ کارکن .

25

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

 .4ابزارهای اعمال قدرت کنشگران در فرایند پژوهش :وسیلهاگ هستند کژه عژامکن قژدرت
براگ اعماق قدرت بر دیگران بهکار میبندند تا اینکه به اهداف فردگ و گروهی خود ناسژل شژوند.
ابزارهاگ قدرت به منابع قدرت ،راهبردهاگ قدرت و تاکتی

قدرت اتخاذ شده بستگی دارد .ی

عامل قدرت ممکن است منبع قدرت ساختارگ خود براگ اعماق قدرت اسژتفاده کنژد و بژراگ ایژن
کار ممکن است از راهبرد اختیار یا حتی فشار بهره برد و برایناساس ،ممکژن اسژت متناسژبتژرین
ابزار اعماق قدرت او ،نمره ،قانون ،گژروه و ...باشژد .در شژکل ( )4انژواع ابزارهژاگ اعمژاق قژدرت
براساس مصاحبه با دانشجویان و فارغالتحصیکن ،تصویر شژده اسژت .جژدوق ( )4کژه پژس از ایژن
شکل یمده است ،نیز تمام م امین توصیفکننده ابزارهاگ اعماق قدرت را اع از م امین اصلی و
فرعی ابزارهاگ اعماق قدرت نشان داده است.
انتظارات
اجتماعی

گروههای

پژوهش

آموزشی

ابزارهای
دانشجو

نمره

اعمال قدرت

مدارج علمی
باالتر

رسانه

قانون

شکل  .1ابزارهای اعمال قدرت
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جدول  .1مضامین اصلی و فرعی ابزارهای اعمال قدرت
مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

من بهعنوان دانشجوگ تازه وارد میش و میبین یه
انتظارات اجتماعی

اعماق قدرت ازطریق انتظارات اجتماعی

چیزهایی عرفه و همینا باعث میشه یه انتظاراتی براگ
استاد به وجود بیا.
هیچ قانونی ننوشته که استاد این سوءاستفادهها رو

سلطه استاد براساس قدرت نهادینهشده

انجام بده بنابراین ،استاد از طریق قدرت نهادینهشده
اعماق قدرت میکنه نه اینکه رسمی و مکتوب باشه.
بع ی وقتا استاد راهنما دانشجو رو مجبور میکنه که
باید مقاله بدگ چون استاد کلی براگ دانشجو داده

اجبار به اراسه مقاله عامل تحرک پژوهشی

تولید کرده ولی دانشجو میخواد فقط دفاع کنه و بره

پژوهش

ولی اگه مقاله استخراج نشه براگ دانشگاه ،استاد و
حتی براگ خود دانشجو ،خیلی خوب نیست.
نیاز به موقعیت پژوهشی عامل عدم مقاومت در برابر استاد
خیلی نتونست مقاومت کن چون درنهایت به
برخوردارگ از امتیاز پژوهش و پذیرش زورگویی استاد

میگفت خداحافظ و تمام زحمات از بین میرفت،
بدون اینکه امتیاز پژوهشی اون به برسه.

دانشجو بازیچه اختکف قدرت بین اساتید
دانشجو

به نظر من دانشجو در کارهاگ پژوهشی ی

قربانیبودن دانشجو در پژوهش

قربانی

است براگ نام و نشان استاد.

استفاده ابزارگ استاد از دانشجو
من چند نفر رو میشناس که واقعاً توانمندند ،اما هیچ
بروندادگ که توگ چش بقیه باشه ندارند .لذا برداشت
بقیه از توانمندگ اینا کامکً محدود و مشخصه .ولی یه
تعداد دیگهاگ هستند ،نمی خوام بگ که بیش از اون
رسانه

تبلیغات عامل تقویت قدرت علمی افراد

چیزگ که هستند ،نشون میدن اما اون چیزگ که
هستند رو خوب اراسه میدن ،یعنی دورهاگ که برگزار
میکنند همه در جریان هستند ،کتابی که مینویسه
همه در جریان هستند ،مقالهاگ که مینویسه یا دو سه
تا ککس میره.

اعماق قدرت ازطریق ارجاعدهی به مقاالت خود
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مضمون
اصلی

نمونههایی از شواهد گفتاری

مضامین فرعی

اساتید ه مجبورند این فشار رو به دانشجوها تقسی و
تفوی

سلطه قانون ارتقا بر استاد

کنند بنابراین این اساتیدگ که دارند اعماق

قدرت میکنند ازطرف یه قدرت دیگهاگ تحتفشار
هستند.

قانون

قانون تعیینکننده ترتیب نویسندگان مقاالت مستخرج از
پایاننامه
هر استادگ یه دانشجو رو برمیداره که ایشون دستیار
اعماق قدرت اع اگ هیئتعلمی ازطریق وضع قوانین

یموزشی یا پژوهشی منه و شما میشید دستیار پژوهشی
فکن استاد و کار میکنید و طبق همون قانون ،ایشون
باید استاد راهنماگ شما بشند.

اعماق قدرت ازطریق قانون دستیارگ
باالتر

مدارج علمی

نیاز دانشجو به ادامه تحصیل و وابستگی به استاد

مقطع بعدگ به اون نیاز دارم و به قوق داده کمک
کنه .درنتیجه ،مجبورم که بپذیرم و تسلی بش .
در این مورد بچهها مترسند که استاد لج کنه و در کار
دفاع کارشکنی کنه یا اذیتشون کنه یا مه تر در نمره

نمره پایاننامه ابزار اعماق قدرت استاد راهنما و داور

پایاننامه اذیتشون کنه و این ترس رو تو دق بچهها

نمره

میاندازند تا این کار رو نکنند و بچهها هیچ کارگ
جز تسلی و پذیرش نمی تونند بکنند.
در دوره کارشناسی براگ امتحان میان ترم ،استاد
نمره ککسی ابزار تحمیل ترجمه کتاب به دانشجویان

کتاب رو داد تا ترجمه کنی و بعد رفت به نام
خودش چاپ کرد.

نقش تعیینکننده گروه در انتخاب موضوعات پایاننامه
گروههای آموزشی

مدیر گروه گفت ،شما نمیتونید با این استاد کارکنید
و باید با دکتر فکنی کارکنید ،میخواستند منو مجبور
گروه ،رسانه اعماق قدرت بر دانشجو

کنند با استادگ کارکن که تازه استاد شده بود و
دانشجویی تمایل نداشت باهاش برداره و بدون
دانشجو مونده بود.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهشگر در این پژوهش ،روابط قدرت در فرایند پژوهش را بهمثابه پدیدهاگ درنظر گرفتژه کژه بژراگ
هریژ

از مشژژارکتکننژژدگان روگ داده اسژژت بنژژابراین ،ازطریژژق توصژژیف ،تصژژویر ،تخیژژل و یژژادیورگ

تجربیات ینان ،این پدیده ترسی شده است .ازاینرو ،روابط قدرت در پژوهش را میتژوان بژهمثابژه انسژانی
درنظر گرفت که مغز متفکرش ،پایگاه ها و منابع قدرت ،قلب تپنده او ،راهبردهاگ قدرت ،پاهاگ رونده او،
تاکتی

هاگ اعماق قدرت و دستان عملگرش ،ابزارهاگ اعماق قدرت است .ازینجاکه اجزاگ بدن انسان به

ه وابستهاند ،اجزا و عناصر توصیفگر روابط قدرت نیز به یکدیگر وابسته هستند بنابراین ،هر منبع قژدرتی
نمی تواند به هر راهبرد ،تاکتی

یا ابزارگ براگ اعماق قدرت خت شود.

براساس یافتههاگ پژوهش ،تخصص ،ساختار ،شخصیت ،فرصت ،فرهنگ و منژابع مژالی ،منژابع قژدرت
کنشگران دانشگاهی در فرایند پژوهش هستند .پژوهشگران مختلف (فرنچ و ریون 1848 ،بکراک و اللژر،
 1891بهنقل از بس و دگ ( )6119امیسر و وک ،)6115 ،تخصص را بهعنوان یکی از منابع قدرت عژامکن
شناختهاند .دیگر پژوهشژگران ازجملژه گالبرایژت ( )1622و ففژر ( )6116ین را تحژت عنژوان شخصژیت و
ویژگیهاگ فردگ و دودینگ ( )1694تحت عنوان دانش دستهبندگ کردهاند .بکراک و اللر ( )1891بهنقل
از بس و دگ ( ،)6119گالبرایت ( ،)1622ففر ( )6116و امیسر و وک ( ،)6115ساختار را بهعنژوان یکژی از
منابع قدرت درنظر گرفتهاند .البته ،ساختار بهصورت غیرمستقی باقدرت مشروع بهعنوان یکی از پایگاههاگ
قدرت فرنچ و ریون ( )1848مرتبط است .براساس تجارب دانشجویان و فارغالتحصیکن ،شخصیت یکی از
منابع قدرت کنشگران دانشگاهی است .این موضوع با اندیشههاگ بکراک و اللر ( )1891بژهنقژل از بژس و
دگ ( )6119و گالبرایت ( )1622همسو است .همچنین ففر ( )6116و امیسر و وک ( )6115ین را بژهعنژوان
ویژگیهاگ فردگ و فرنچ و ریون ( )1848ین را بهعنوان قدرت مرجعیت درنظر گرفتهاند .صرفاً بکژراک و
اللر ( )1891بهنقل از بس و دگ ( )6119و امیسر و وک ( )6115فرصژت را بژهعنژوان منبژع قژدرت معرفژی
کردهاند .فرهنگ بهعنوان ی

منبژع قژدرت بژا یافتژههژاگ پژوهشژی تژرکزاده و معینژی شژهرکی ()1681

همسوست .منابع مالی نیز باقدرت پاداشی و اجبارگ فرنچ و ریون ( )1848ارتباط دارد.
اختیار ،ایجاد وابستگی ،فشار /اجبار ،مذاکره /چانهزنی و نفوذ بژهعنژوان راهبردهژاگ قژدرت در فراینژد
پژوهش شناسایی شدند .این یافتهها در هیچی

از پژژوهش هژاگ پیشژین یافژت نشژده اسژت .البتژه ،بوتژاس

( ،)6115فشار /اجبار ،مذاکره /چانهزنی و نفوذ بههمراه مراقبت و نظارت را بهعنوان ابزارها و سازوکارهاگ
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قدرت تشخیص داده است که پژوهشگر چنین مفهومپردازگ را نقد میکند و معتقد است ،باتوجهبه تعریف
و کلیبودن هری

از این مفاهی  ،میتوان ینها را در طیف راهبردهاگ قدرت قرارداد .همچنین ،ازینجاکژه

لی ( )6112در پژوهش خود به صورت ضمنی ،راهبرد ایجاد وابستگی را تنها راهبرد عامکن قدرت معرفژی
کرده است ،می توان گفت که از این منظر با یافته هاگ پژوهش حاضر همسوست .بژا مژرور م ژامین فرعژی
مرتبط با راهبردهاگ قدرت ،متوجه میشوی که عامکن قدرت کژه اغلژب مژدیران و اع ژاگ هیئژتعلمژی
میباشند ،از این راهبردها بیشتر درجهت اهداف فردگ و حتی غیراخکقی در فرایند پژوهش بهره بژردهانژد.
بهعنوانمثاق ،از راهبرد وابستگی یا نفوذ می توانستند درجهت هدایت پژوهش استفاده کنند ،درجهت منافع
و خودخواهی هاگ فردگ یا گروهی بهره بردهاند .همچنین ،عامکن قژدرت بژا محژدودکژردن انتخژابهژاگ
زیردستان و هدف هاگ قدرت ،مذاکره توأم با فشار را بهنمایش گذاشتهاند ،بژهگونژهاگکژه مژیتژوان بیشژتر
م امین فرعی ین را در دسته راهبرد فشار /اجبار قرارداد .بهعنوانمثاق ،در م امین فرعی چون مقاومژت بژا
موضوع اجبارگ پایاننامه و درنهایت تعدیل ین یا مشارکت پایین استاد در پژوهش بهدلیل توافق اولیژه کژه
در م مون مذاکره /چانهزنی قرار دارند ،نشانی از تحمیل ضمنی براگ دانشجو دیده میشود.
ازینجاکه تاکتی

هاگ قدرت ،در سطح عملیاتی و خرد اعمژاق قژدرت قژرار دارد ،مژیتژوان بژراگ ین

بی شمار مصداق یا م مون شناسایی کرد .در این پژوهش نیز ،تاکتی
فرایند پژوهش بهره بردند ،بسیار متنوع بودهاند .بسیارگ از تاکتی

هژایی کژه کنشژگران دانشژگاهی در

هاگ شناساییشده با پژوهشهاگ پیشژین

همسو بودهاند ،ازجمله استکفسازگ با پژژوهشهژاگ کیپنژیس و اشژمیت ( )6116و وایژن و لیژدن (،)1884
بهت خیرانداختن با پژوهش ففر ( ،)6116تفوی

مسئولیت یا اختیژار بژا مطالعژات و اندیشژههژاگ بژس و دگ

( ،)6119متقاعدسژژازگ بژژا پژژژوهش وایژژن و لیژژدن ( )1884و بژژس و دگ ( ،)6119محژژدودیت سژژازگ بژژا
اندیشههاگ بس و دگ ( ،) 6119مدیریت برداشت با پژوهش پژورتر و همکژاران ( )6116و جژونز و پیژتمن

1

( )1896و گافمن )1848( 6بژهنقژل از ریژون ( ،)6119مشژروعیتبخشژی بژا اندیشژههژاگ بوردیژو ( )1685و
وعده دادن با پژوهش اجیونیس و همکاران ( )1882مطابقت دارند .براساس م امین فرعی مرتبط با هری
از تاکتی

هاگ ککن شناسایی شده ،عامکن و کنشگران دانشگاهی از این تاکتی

ها بیشتر درجهت اهداف

غیراخکقی و سودجویانه خود بهره بردهاند .بهعنوانمثاق ،با ابهامسازگ از دسترسی دانشجویان به اطکعژات
1. Jones & Pittman
2. Goffman
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مرتبط ممانعت بهعملیورده اند ،با بدعهژدگ امتیژازات مژالی پژژوهش را بژه همکژار خژود نژدادهانژد ،یژا بژا
کارشکنی سعی در ت خیر دفاع دانشجوگ منتقد را داشتهاند و. ...
یافتههاگ پژوهش نشان داده است ،انتظارات اجتماعی ،پژوهش ،دانشجو ،رسانه ،قژانون ،مژدارج علمژی
باالتر ،نمره و گروه هاگ یموزشی ابزارهاگ اختصاصی هستند که کنشگران بژراگ اعمژاق قژدرت در فراینژد
پژوهش دانشگاهی بهکار بستهاند .باتوجهبه بیبدیلبودن این بخش از یافتههاگ پژوهشی ،نمونههژاگ بسژیار
اندکی براگ مطابقت با این یافتهها یافت میشود .تنها ردپاگ برخی از ینها را بهصورت غیرمستقی و ضمنی
در اندک پژوهشها و مطالعات نسبتاًمرتبط یا نیمهمرتبط میتوان یافت .بهعنوانمثژاق ،دانژاییفژرد (،)1684
قانون را مه ترین ابزار اعماق قدرت میداند .درارتباطبا انتظارات اجتمژاعی ،بوردیژو ( )1685معتقژد اسژت
خشونت نمادین ازطریق راهبرد مشروعیتبخشی و ابزار انتظارات اجتماعی بر اهداف خود اعماق میشود یا
بارکسیدق ،)6119( 1ین را ابزارگ براگ اعماق قدرت نامرسی متصور است .بهطورکلی ،مژیتژوان ابزارهژاگ
قدرت شناساییشده را در دودسته نرم و سخت قرارداد .ابزارهژایی ماننژد انتظژارات اجتمژاعی و رسژانه کژه
عامکن بهصورت نامرسی و نمادین و ازطریق راهبرد مشروعیتبخشژی سژعی در خشژونت نمژادین دارنژد یژا
ابزارهایی مانند پژوهش ،دانشجو ،مدارج علمی باالتر ،نمره که ازطریژق راهبژرد ایجژاد وابسژتگی سژعی در
کنترق پنهان یا حذف موانع دارند ،ابزارهاگ نرم قدرت نامیده می شوند .ابزارهایی مانند قانون و گژروههژاگ
یموزشی ازطریق کنترق سخت و یشکار بر افراد ،ابزارهاگ سخت قدرت تلقی میشوند.
بهطورخکصه ،با مرور پژوهشهاگ پیشین و یافته هاگ این پژژوهش ،ایژن موضژوع یشژکار شژد کژه در
پژوهش هاگ پیشین راهبردها و ابزارهاگ اعماق قدرت در فراینژد پژژوهش مژورد توجژه پژوهشژگران نبژوده
است بنابراین ،ازاین منظژر ،شناسژایی ابزارهژا و راهبردهژاگ اعمژاق قژدرت در فراینژد پژژوهش دانشژگاهی
بهعنوان مه ترین دستاوردهاگ پژوهش حاضر معرفی میشود .درانتها ،بهمنظور کاربست یافتههاگ پژوهش،
پیشنهادات ذیل اراسه شده است:
 . 1ازینجاکه اساتید راهنما و مشاور براگ اعماق قدرت خود بر دانشجویان و هژدایت پژوهشژی ینژان از
منابع ،راهبردها ،تاکتی

ها و ابزارهاگ قدرت سخت مانند (بهترتیب) ساختار ،اختیار ،خفقانسازگ و

نمره اسژتفاده کردنژد ،پیشژنهاد مژیشژود جهژت توسژعه و بهژرهگیژرگ مطلژوب از منژابع ،راهبردهژا،
1. Barksdale
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تاکتی

هژا و ابزارهژاگ قژدرت نژرم ماننژد (بژه ترتیژب) شخصژیت ،نفژوذ ،متقاعدسژازگ و انتظژارات

اجتماعی -اخکقی ،دورههاگ یموزشی سب

هاگ نظارت پژوهشی و تکنی

هاگ مربیگرگ پژوهشی

براگ ینان اراسه شود.
 .6ازینجاکه کنش هاگ غیراخکقی متعددگ شناسایی شد ،پیشنهاد مژیشژود ،سژازوکارهاگ نظژارت بژر
پژوهشگران بهویژه در زمینه رعایت اخکق در پژوهش ،اصکح و تقویت شود ،بهگونهاگکه با ایجاد
الیههاگ محتلف نظارت ،اینگونه تخلفات کاهش یابد
 .6براساس یافته هژاگ پژژوهش ،منژابع قژدرت بژهصژورت نسژبتاًمتراک دراختیژار مژدیران دانشژگاهی و
تاحدودگ اع اگ هیئتعلمی قرار دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود ،با تسهیل مشارکت تمام ذگنفعان
در فرایند سیاستگذارگ یموزش عالی ،زمینه توزیع عادالنه ین فراه شود
 .5براساس شواهد تجربی و همچنین شواهد گفتارگ موجود در پژوهش حاضر ،بسیارگ از کژنشهژاگ
غیراخکقی شناساییشده ناشی از نظام ارتقاگ کمّژی -محژور اع ژاگ هیئژتعلمژی اسژت .بنژابراین،
توصیه میشود با اصکح نظام ارتقاگ اع اگ هیئتعلمی به گونهاگ عمل شود که زمینه ارتقاگ ینان
براساس معیارهاگ کیفی میسر شود.

پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی
 . 1پژوهش حاضر بر روابژط قژدرت بژین پژوهشژگران و اع ژاگ تژی پژوهشژی متمرکژز شژده اسژت و
پژوهشگران نتوانسته اند روابط قدرت بین پژوهشژگران و مشژارکتکننژدگان در فراینژد پژژوهش را
بررسی نمایند .بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهاگ یتی ،روابط قدرت در این سطح نیز بررسی
شود.
 .6انجام پژوهش کیفی به تنهایی قابلیت ت یید و تعمی یافته ها را ندارد .بنابراین ،جهژت ت ییژد و تعمژی
یافته هاگ پژوهش و همچنین بررسی وضعیت موجود روابط قدرت در فراینژد پژژوهش دانشژگاهی،
بهویژه در سایر محیطهاگ دانشگاهی ،با استفاده از یافتژههژاگ پژژوهش حاضژر ،از روشهژاگ کمّژی
پژوهش بهره گرفته شود.

21

مفهومپردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی (نجفی و همکاران)

نوآوری پژوهش
همانطورکه پیش تر بدان اشاره شد ،ک تر پژوهشی به موضوع قدرت در فرایند پژوهش بهویژه با ابعاد
و ویژگیهایی نظیر راهبردها ،تاکتی

ها و ابزار قدرت پرداخته است .امژا بژهطژور مشژخص نژویورگهژاگ

مطالعه حاضر شامل موارد ذیل است:
 نویورگ موضوعی :ازمنظر موضوع ،پژوهشهاگ پیشین بیشژتر معطژوف بژه یسژیبهژا و مشژککت
پژوهش و نظارت پژوهشی بودهاند و قدرت و بهویژه ویژگیهاگ توصژیفی و توضژیحی قژدرت را
مدنظر قرار نداده بودند .در این پژوهش ،سعی شده است این مه تحقق یابد.
 نویورگ روششناسی :پژوهشهاگ پیشین بیشتر مبتنیبر روش کمّژی بودنژد (بژهعنژوانمثژاق ،منژابع
قدرت کنشگران را با روش پیمایشی یا همبستگی بررسی شده بژود) امژا در ایژن پژژوهش از روش
کیفی بهره گرفته شده است.
 اراسه یافته هاگ جدید ،متنوع و متفاوت :بیشتر یافتههاگ پژوهش حاضر قابژل ردیژابی و مشژابهت در
پژوهشهاگ ه موضوع خود نیست زیرا پژوهش حاضر از بُعد موضوع و روش کامکً نو و جدیژد
بوده است.
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منابع
ادیب ،یوسف فتحی یذر ،اسکندر و موال قلقاچی ،سمیه ( ،)1685مطالعژه تجربیژات اسژاتید و دانشژجویان
دانشگاه تبریز از توجه به اخکق پژوهش :مطالعهاگ پدیدارشناسژانه ،فصژلنامه راهبژرد فرهنژگ ،دوره
هشت  ،شماره بیستونه .119-158 :
اصغرگ ،فیروزه و نعمتی ،محمدعلی ( ،)1684چالش کیفیت رساله دکترگ در ایران براساس مفهوم زنجیره
ارزش ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،دوره نه  ،شماره دوم.148-181 :
بازرگان ،عباس ( ،)1698مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته ،تهران :انتشارات دیدار ،چاپ دوم.
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راهنما و دانشجو در پایاننامه هاگ کارشناسی ارشد ،پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره ده  ،شماره
سیوشش .41-69 :
بنیاسدگ ،احمد و ضرغامی ،سعید ( ،) 1685واکاوگ انتقادگ رابطه استاد دانشجو در فرایند پایاننامهنویسی
ازمنظر دانشجو( :رشته فلسفه تعلی وتربیت) ،اندیشژههژای نژوین تربیتژی ،دوره یژازده  ،شژماره دوم:
.159-164
بوردیو ،پییر ( ،)1685نظریه کنش :دالیل عملی و انتخاب عقالنی ،ترجمه مرت ی مردیها ،تهران :انتشارات
نقش نگار ،چاپ شش .
ترکزاده ،جعفر و معینی شهرکی ،هاجر ( ،)1681بررسی مقایسژهاگ منژابع قژدرت اسژتادان از دیژد ینژان و
دانشجویان (مورد :دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز) .فصلنامه مژدیریت در دانشژگاه
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