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  جامعه شناسي كاربردي
  1390، شماره سوم، پاييز )43(سال بيست و دوم، شماره پياپي 

  11/11/88 :پذيرشتاريخ                      5/2/88: تاريخ دريافت
  23-40صص 

  

  بررسي جامعه شناختي شخصيت قدرت طلب
  )شهر اصفهان: مطالعه موردي(

  
  ∗دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهانوحيد قاسمي، 

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهانبدري برندگي، 
 

 

  چكيده
يت و قدرت، به شخصيت قدرت طلب، شخصيتي اساساً ضعيف و وابسته و ناامن است كه براي رسيدن به احساس امن

شخصيت هاي قدرت طلب فراوانند و همه مـا كـم و بـيش    . دنبال آن است كه نظم و انتظامي در جهان به وجود آورد
قدرت طلبيم و به طور آگاهانه يا ناآگاهانه، حيله هاي سلطه جويي را از آغاز تا پايان زندگي مان دنبـال مـي كنـيم تـا     

ن فرآيند، خود و همنوعانمان را به سطح اشيا تنزل دهيم تـا بتـوانيم بـر آنهـا     حيات واقعي مان را مخفي نموده و در اي
از آنجا كه اين مسئله مي تواند براي نظام جامعه آسيب زا باشد، مطالعـه اقتـدارگرايي و شخصـيت    . كنترل داشته باشيم

  .قدرت طلب در علوم اجتماعي اهميت خاصي دارد
سال شهر اصفهان است كه با توجه به نـه   18گرايي و مطالعه آن در افراد باالي مسأله مورد بررسي در اين مقاله، اقتدار

بعد كليدي شخصيت اقتدارطلب طراحي شده توسط تئودور آدورنو شامل عرف پرسـتي، اطاعـت از قـدرت، تعـرض     
جيده مستبدانه، خشك انديشي، خرافه پرستي، قدرت و صالبت، بدبيني و ويرانگري، فرافكني و نگرش به جـنس، سـن  

عضـويت گروهـي،   : براي اين منظور، چهار عامل. شده است و عوامل مؤثر در ايجاد آن مورد ارزيابي قرار گرفته است
اقتصادي انتخاب شد و ارتباط آن ها بـا اقتـدارگرايي در قالـب فرضـيه      -سن، جامعه پذيري قدرت و پايگاه اجتماعي

سال شهر اصفهان مطابق با نتايج  18آماري كه كليه افراد باالي  با توجه به جامعه. هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت
، نمونه مورد نظر از طريق نمونه گيري سهميه اي انتخـاب  ) = 1027046N(بودند    1385سرشماري نفوس و مسكن 

جمع  اطالعات از طريق پرسشنامه. مي باشد 1386محدوده زماني گردآوري داده ها، نيمه دوم سال ).  = 368n(گرديد 
  .روش هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديد   Lisrelو  SPSS آوري و با استفاده از نرم افزار 

 8/66درصـد كـم اسـت و     6/32اقتـدارگرايي  . درصد از پاسخگويان، اقتدارگرايي زيادي دارنـد  5/0با توجه به نتايج، 
، بـين سـن و    -168/0با توجه بـه ضـريب پيرسـون    . ار دارنددرصد از پاسخگويان، در حد متوسط از اقتدارگرايي قر

                                                      

  Email: v.ghasemi@ltr.ui.ac.ir                                                          09133178290: نويسنده مسئول ∗
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هم چنين رابطـه  . اقتدارگرايي رابطه معكوس وجود دارد، به عبارت ديگر با باال رفتن سن، اقتدارگرايي كاهش مي يابد
جامعه پذيري قدرت كه با سه شاخصه سـاخت  . ، معكوس است -154/0اقتدارگرايي و عضويت گروهي نيز با مقدار 

. واده، نظام آموزشي و      رسانه هاي جمعي سنجيده شـد، از عوامـل مـؤثر بـر اقتـدارگرايي تشـخيص داده شـد       خان
امـا  . رگرسيون چند متغيره نشان داد كه اقتدارگرايي تحت تأثير سطح تحصيالت، نوع اشتغال و ميزان درآمد نيز هست

و لـذا اقتـدارگرايي افـراد بـا      -69/5برابر بـا   Tماره در سنجش اقتدارگرايي، داده هاي گردآوري شده نشان دادند كه آ
  . كمي بيشتر از حد متوسط است 8/2ميانگين 

  .شخصيت قدرت طلب، اقتدارگرايي، قدرت، جامعه پذيري قدرت: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه 
مسأله قدرت و قـدرت طلبـي از ديربـاز مـورد توجـه      
دانشمندان بوده و پـژوهش هـاي گسـترده اي در ايـن     

اگرچه تاريخ قدرت به اندازه . ينه به عمل آمده استزم
زندگي بشريت قدمت دارد، ولي مطالعات سيستماتيك 

قـدرت، در واقـع   . در اين زمينه جايگاه جديـدي دارد 
  .توانايي اعمال خواسته هاي يك نفر بر ديگران است

اهميت قدرت و قدرت طلبي در جوامـع سـبب شـده    
م از جامعــه اســت كــه دانشــمندان علــوم مختلــف اعــ
تحقيقــات ... شناســان، روانشناســان، سياســتمداران و 

گسترده اي در زمينه عوامل مـؤثر بـر قـدرت طلبـي و     
اما به طـور  . پيدايش شخصيت قدرت طلب ارائه دهند

عمده، روانشناسي اجتماعي علمي است كه شخصـيت  
ــل     ــرده و آن را در مقاب ــف ك ــب را تعري ــدرت طل ق

  . شخصيت دموكراتيك قرار مي دهد
، )1950( 1بر اساس پژوهش كالسيك تئـودور آدورنـو  

شخصيت قدرت طلـب، شخصـيتي اساسـاً ضـعيف و     
وابسته و ناامن اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه احسـاس       
امنيت و قدرت، به دنبال آن است كه نظـم و انتظـامي   

ــه وجــود آورد  ــان ب ــه اي . در جه ــتار  جامع او خواس

                                                      
1 Adorno، Thodor  

ــاز و  ــا مفهــوم جامعــه ب  سلســله مراتبــي اســت كــه ب
 .دموكراتيك، قرابتي ندارد
ــه نظــر تهرانــي  در جامعــه اقتــدارگرا، ) 1383(ب

احساس نابرابري بيداد مي كند و هيچ كس خود را هم 
لـذا هـيچ گـاه    . رديف و برابر با ديگري نمـي پنـدارد  

هر كـس بـه دنبـال    . حقوق ديگران رعايت  نمي شود
منافع خويش است و براي تامين آن ها دست به انجام 

در هـيچ جامعـه   . صواب و ناصوابي مـي زنـد   هر كار
ضددموكراتيكي، اخبار رسـانه هـا مطـابق بـا واقعيـت      
نيست، چرا كه كارگزاران رسانه هر آن چـه را مطـابق   
ميل خويش باشد مطرح مي كنند و اخبار و اطالعـات  
را با جهت گيري هاي خود كوچك و بزرگ جلوه مي 

ود سانسور در چنين جامعـه اي بـه شـدت وجـ    . دهند
دارد و افراد جامعه در بي خبري واقعـي بـه سـر  مـي     

در جامعه ضددموكراتيك، همچون يـك جامعـه   . برند
مكانيك از نظر دوركيم، تفاوت بين افراد معنايي ندارد، 
هر كس بايد مشـابه و همرنـگ بـا ديگـران باشـد تـا       
شناخته نشود، انگ نخـورد و توسـط ديگـران تحقيـر     

ــردد ــدارگرا اصــو . نگ ــروه و انســان اقت ــد گ ل و قواع
هنجارهاي جامعه را بدون چون و چرا مي پذيرد و در 

در جامعـه اقتـدارگرا،   . تبعيت از آن ها دريغ نمي كنـد 
تعصب نژادي و اختالفات قومي به شدت وجـود دارد  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )شهر اصفهان: مطالعه موردي( بررسي جامعه شناختي شخصيت قدرت طلب
 

25  

  
و افراد بدون توجه به خصايل انساني ديگران،   آن ها 
را تحقير مي كنند و خود را برتـر و سـايرين را پسـت    

در چنين جامعه اي، افراد نسبت به هـم و  . انگارند مي
نسبت به حكومت و اركان آن و نيـز بـالعكس اعتمـاد    

مي توان گفـت اعتمـاد اجتمـاعي كـه يكـي از      . ندارند
شاخصه هاي سرمايه اجتماعي است، در چنين جامعـه  
اي رنگ باخته است و هر كس به دنبال تـامين منـافع   

  )53 -32: 1383تهراني، . (خويش است
اقتدارگرايي به معنـاي سـيطره جـويي، خودكـامگي و     
تسليم بي چون و چرا از قدرت است كه منظـور از آن  

در . رواني، ناآگاهي و ناتواني اسـت  -در بافت سياسي
يك جامعه اقتدارگرا كه قداست و اعتبار معنايي ندارد، 
حد و حريم ديگران مشخص نيست و معمـوالً بـه آن   

در چنـين جامعـه اي غلبـه     تجاوز مي شود و آن چـه 
ــت  ــرس و زور اس ــه  . دارد، ت ــه در جامع ــرايطي ك ش

اقتدارگرا حكمفرماست، افراد را برون نگر بار مي آورد 
كه در همه حال و در همه شـئون زنـدگي، ديگـران را    
. مسبب و عامل بدبختي و شكست خويش مـي داننـد  

در جامعه اقتدارگرا، هميشه از خرابكاري هاي دشـمن  
نده هاي آن ها سخن گفته مي شـود و بـه   و دست نشا

نظر مي رسد كه بحران ها و آشفتگي هاي ايجاد شـده  
  )همان. (در جامعه ناشي از آن است

شخصيت هاي اقتدارگرا فراوانند، همه ما كم و بيش 
قدرت طلبيم و به طور آگاهانه يا نيمه آگاه، حيله هاي 

مي سلطه جويي را از آغاز تا پايان زندگي مان دنبال 
كنيم تا حيات واقعي مان را مخفي نموده و در اين 
فرآيند، خود و همنوعانمان را به سطح اشيا تنزل دهيم 

اما بايد دانست كه . تا بتوانيم بر آنها كنترل داشته باشيم
هيچ كس از بدو تولد اقتدارگرا نيست، به عبارت ديگر 

با . عواملي در ايجاد و تقويت اقتدارگرايي مؤثرند
به آن چه گفته شد مي توان به مسئله ساز بودن توجه 

اقتدارگرايي در هر جامعه اي پي برد و بنابر اين به نظر 

مي رسد كه مطالعه علمي بر اين موضوع مي تواند از 
در مقاله حاضر . جايگاه جامعه شناختي برخوردار باشد

درصدد خواهيم بود كه به سواالتي از اين قبيل پاسخ 
دارگرا كيست؟ چگونه متولد مي شخصيت اقت: گوييم

شود و چگونه رشد مي يابد؟ عوامل مؤثر بر 
  اقتدارگرايي افراد چيست؟ 

 
  پيشينه پژوهشي 

علي رغم اهميت موضوع، در ارتباط با موضوع 
پژوهش حاضر يعني شخصيت قدرت طلب و عوامل 
موثر بر آن، در ايران پژوهش مستقل و درخور توجهي 

مه به چند تحقيق كه در در ادا. انجام نشده است
حاشيه خود به اين مسئله هم پرداخته اند، اشاره مي 

  .شود
ــژاد   ــي موســي ن ــر عل ــه نظ ــه ) 1378(ب ــان نام در پاي

كارشناسي ارشد خـود تحـت عنـوان بررسـي عوامـل      
اجتماعي مؤثر بـر گـرايش پسـران نوجـوان و جـوان      
زندان به مواد اعتياد آور، بر اين باور است كه در شيوه 

از والدين . تي استبدادي، فقط پدر تصميم مي گيردتربي
در . به صورت بدون چـون و چـرا تبعيـت مـي شـود     

اين در حـالي  . تربيت فرزندان از تنبيه استفاده مي شود
است كه در خانواده  دموكرات، اعضاي خانواده با هم 
مشورت مي كنند، به هم احترام مي گذارنـد، در حـل   

كوچكترهـا توسـط    مشكالت به هم كمك مي كننـد و 
  .بزرگترها راهنمايي مي شوند

مسيح اهللا كيهاني در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با 
عنــوان بررســي عوامــل مــؤثر بــر مشــاركت سياســي  

ــانواده  ) 1384(دانشــجويان   ــه در خ ــد اســت ك معتق
. استبدادي، فقط يكـي از والـدين تصـميم مـي گيـرد      

خالفـت بـا   كودكان شديداً كنترل مي شوند و اجـازه م 
لـذا افـرادي كـه در ايـن     . تصميمات والدين را ندارند

خانواده ها رشد مي كنند، معموالً شخصيتي تابع دارند 
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و به راحتي مورد سوء استفاده دولتمردان براي رسيدن 
به مقاصد خويش قرار مي گيرند و به طور كلي، كمتـر  
توسط اين افراد كنش سياسي هنرمندانه و آگاهانـه اي  

  .ي گيردصورت م
پايان نامه كارشناسي ارشد مـريم زارعيـان بـا موضـوع     
بررسي تأثير شخصـيت مسـتبدانه والـدين بـر نگـرش      
دانشجويان دانشگاه تهران به دموكراسـي كـه در سـال    

دفاع شده است، به اين نتيجه رسيده اسـت كـه    1385
شخصيت مستبدانه والدين با مشاركت سياسـي پـايين   

عنادار دارد و نيز با احساس دانشجويان رابطه مستقيم م
برابري و آزادي و باور مثبت به آزادي در دانشـجويان  

  .دختر نمونه رابطه مستقيم معنادار دارد
در پايـان نامـه كارشناسـي    ) 1386(نورالدين اله دادي 

 -ارشــد خــود بــا موضــوع بررســي عوامــل اجتمــاعي
مطالعه موردي (فرهنگي مؤثر بر باورپذيري دموكراسي 

: به اين نتايج دست يافت) ان دانشگاه اصفهاندانشجوي
بين ساخت خـانواده و باورپـذيري دموكراسـي رابطـه     
معناداري وجود دارد، يعني ساخت خانواده اي كه دارا 
ــذيري    ــر باورپ ــد ب ــاف و آزادي بيشــتري باش ي انعط

بـين سـطح تحصـيالت    . دموكراسي تـأثير مثبـت دارد  
معنـاداري  دانشجويان و باورپذيري دموكراسـي رابطـه   

بين جنسيت و پايگاه اجتماعي اقتصـادي  . وجود ندارد
. با باورپذيري دموكراسي رابطه معنـاداري وجـود دارد  

ــي و      ــاط جمع ــايل ارتب ــتفاده از وس ــزان اس ــين مي ب
باورپذيري دموكراسـي رابطـه معنـاداري وجـود دارد،     
بدين معنا افرادي كه از وسايل ارتباط جمعـي، بيشـتر   

، از باورهاي دموكراتيـك بيشـتري    استفاده    مي كنند
  . برخوردارند

گــرايش بــه تســلط  2و آلــن وان هيــل 1بــارت دوريــز
مقايسه كرده  2002اجتماعي و اقتدارگرايي را در سال 

در ايــن تحقيــق رابطــه اقتــدارگرايي بــا اطاعــت . انــد
                                                      
1 Bart Duriez 
2 Alain Van Hiel 

اجتماعي، نژاد پرستي و پيشداوري هـاي منفـي مـورد    
ل از ايـن تحقيـق   نتايج حاصـ . مطالعه قرار گرفته است

نشان مي دهـد كـه اقتـدارگرايي بـا متغيرهـاي سـطح       
رهبـري   -تحصيالت، نسبي گرايي و ارزش هاي خود

زماني كه اطاعت همبسته با اقتدارگرايي در . رابطه دارد
نظر گرفته مي شود، رابطه اي منفي بين اقتـدارگرايي و  
متغيرهاي سن، ارزشهاي عـام گرايـي، سـنت گرايـي،     

ي، محافظه كـاري اقتصـادي و ارزش هـاي    انتقاد برون
  .قدرت وجود دارد

از پايـان نامـه دكتـري خـود در رشـته       3گارث نوريس
فلسفه دانشـگاه بونـد بـا موضـوع بررسـي شخصـيت       

. دفاع كـرده اسـت   2005در سال  21اقتدارگرا در قرن 
به نظر او عامل بسيار مهم در شكل گيـري شخصـيت   

. دكي افـراد اسـت  اقتدار طلب، روابط خانوادگي در كو
اين افراد، انتظارات منفي از كودكي دارنـد، مخصوصـاً   

جامعـه  . از حضور سرد و غيرقابل دسـترس پدرانشـان  
پذيري و آنچه كه در محيط خانواده فراهم مـي شـود،   
نقش مهمي در شـكل گيـري چنـين نگرشـهاي منفـي      

كودك بـه همنـوايي بـا قـوانيني كـه در      . بازي مي كند
ماننـد آن چـه كـه پـدر بـه      (است  خانواده تعيين شده

آنهـا  . نيازمند است) عنوان رأس خانواده تعيين مي كند
. ممكن است خودشان چنـين اقتـداري را طلـب كننـد    

كودك كم سن و سال، تـوان ايسـتادگي بـا ارزشـهاي     
پيشداورانه والدين را ندارد و نيز او قادر بـه همنـوايي   

  .با قوانين عام نمي باشد
   

  يقچارچوب نظري تحق
، گروهي از روانشناسان از 1950در اواخر سال 

تئودور آدورنو، الس  -دانشگاه كاليفرنيا در بركلي
و نويت  5، دانيل لوينسون4فرنكل برونسويك

                                                      
3 Norris، Gareth 
4 Brunswik، Else Frenkel 
5  Levinson، Daniel J  
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كتاب شخصيت قدرت طلب را منتشر  -1سانفورد
هم اولين فردي  2فروم. اي) 1: 2005نوريس؛ . (كردند

نظر  بود كه پديده شخصيت قدرت طلب را از نقطه
، مسئله 3او همراه با ريچ. روان شناسي تحليل كرد

در نهاد تحقيقات اجتماعي  1930فاشيسم را در دهه 
فروم انتظار داشت كه . در فرانكفورت شروع كردند

يك پيوند مستقيم، بين هواخواهي فاشيسم و 
اسمليك؛ . (شخصيت قدرت طلب وجود داشته باشد

مفهوم  نخستين كسي كه به بحث از). 3/5/2008
شخصيت دموكراتيك در عرصه سياست و حكومت 

  )103: 1381بشيريه؛ . ( پرداخت، هارولد السول بود
با توجه به تحليل مطالعاتي كه قبالً در زمينه شخصيت 

ها،  قدرت طلب انجام شده است و انتقادات وارد بر آن
مي توان گفت كه يك مجموعه نتايج واقعي بر اسـاس  

طلب ناميده مي شود، وجـود  آنچه كه شخصيت اقتدار
. ندارد؛ به عبارتي در مورد آن اختالف نظر وجود دارد

در حالي كـه  . بعضي موافقند كه اين، يك نگرش است
عده اي ادعا مي كنند كه شخصيت اقتدارطلب، متغيـر  
. است، بعضي آن را يك هستي و وجود ثابت مي دانند

ديگران آن را به عنـوان يـك انسـان مجبـور شـده بـه       
در مقابل عده اي آن را . سيله عوامل محيطي مي بينندو

يك شخصيت ثابت كه در كودكي شكل گرفته اسـت،   
  .مي دانند

، شخصيت قدرت طلـب را فـردي غيـر    4ويليام گالسر
مسئول مي داند كه بايد براي خودش مسـئوليت قبـول   

معتقد است كه شخصيت قدرت طلب  5اريك برن. كند
، 6رت آلــيسبــه نظــر آلبــ. طلــب يــك بــازيگر اســت

شخصيت قدرت طلب، طبق فرضيات غيرمنطقي رفتار 
                                                      
1 Sanford، R. Nevitt  
2 Fromm، E. 
3 Reich، W. 
4 Glasser، William 
5 Berne، Erich  
6  Ellis، Albert  

شخصيت قـدرت طلـب، هماننـد يـك مـرده      . مي كند
است؛ انساني كه به يك عروسـك خيمـه شـب بـازي     

او فاقد عاطفه و در عين حـال قابـل   . تبديل شده است
اعتماد است امـا در زنـدگي خـويش هـيچ هـدف يـا       

وق العـاده  زندگي اش ف. خواسته اي را دنبال نمي كند
او افـراد ديگـر را   . خسته كننده و تهي و بي معناسـت 

كنترل مي كند و آنها را تحـت سـلطه جـويي خـويش     
قرار مي دهد و خود نيز در سلطه جـويي اش گرفتـار   

شوســتروم، ) 15 -10: 1369شوســتروم، . (مــي شــود
شخصيت قدرت طلب را فردي مي دانـد كـه خـود و    

كرده و مورد اسـتفاده   ديگران را به عنوان اشيا استثمار
شخصيت    قدرت طلب، . و كنترل خود قرار مي دهد

فاقد امكانات شخصي، استفاده از دانسته ها و پيشرفت 
زندگي خويش است و تنها هـدف او از درك طبيعـت   

او نمي خواهد هيچ كـس، حتـي   . بشر، كنترل آن است
كساني كه دوست دارد بـه احساسـات درونـي او پـي     

دگرگون نشان دادن احساسـات يكـي از   ببرند، چرا كه 
او . مشخصات اصلي شخصـيت قـدرت طلـب اسـت    

دغل باز است و ظـاهري را كـه فكـر مـي كنـد بـراي       
ديگران خوشايند است به خود مـي گيـرد و در نتيجـه    

او براي تحت تأثير قرار دادن . به اهداف خود مي رسد
افراد و كنترل آنها از طريق دانشمند نمايي به پيش مي 

شخصيت قدرت طلب، مسئوليت شكسـت را بـه   . درو
گردن نمي گيرد و همواره كسي يـا چيـزي را در ايـن    

  او از حيله هـا و فنـوني اسـتفاده    . امر، مسئول مي داند
احساساتي كه ابراز . مي كند تا نفوذ خود را اعمال كند

مي كند، متناسـب بـا موقعيـت و از روي تفكـر و بـه      
او از مواهـب  . تصورت حساب شده انتخاب شده اس

واقعاً مهم زندگي بي خبر است و ديـدي تونـل ماننـد    
دارد يعني فقط آنچه را كـه بخواهـد مـي بينـد و مـي      

ظاهراً راحـت  . به زندگي مانند شطرنج مي نگرد. شنود
است ولي به شدت كنترل مي شود و به كنترل ديگران 
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نسبت به خود و ديگران بدبين است و در . تمايل دارد
ب خويش به طبيعت بشر، اعتمـادي نـدارد و   اعماق قل

ارتباط با ساير افراد بشـر بـه نظـر او بـراي دو منظـور      
: 1369شوستروم، . (كنترل كردن و يا كنترل شدن است

123(  
، يكي از جامعه شناساني اسـت  )1950(تئودور آدورنو 

كه در كتاب شخصيت قدرت طلب خويش به تعريف 
گي هاي شخصيت قدرت طلب و مشخص نمودن ويژ

او شخصيت قدرت طلـب را فـردي   . آن پرداخته است
اساســاً ضــعيف و وابســته و نــاامن مــي دانــد و بــراي 
سنجش اقتدارگرايي، از مقياس فاشيسـم اسـتفاده مـي    

بعد كليدي شخصيت فاشيسـت   9اين مقياس، در . كند
طراحــي شــده اســت و بــراي انــدازه گيــري پتانســيل 

بـه شـرح   بعـد كليـدي    9ايـن  . ضددموكراتيك اسـت 
  :زيرند
ــروي كامــل از ارزش هــاي : عــرف پرســتي .١ پي

  .سنتي، ارزش هاي طبقه متوسط
نگــرش فرمــانبردار و غيــر : اطاعــت از قــدرت .٢

مقادانه نسبت به قدرت اخالقي آرمـاني شـده حلقـه    
  .خواص

گرايش به يـافتن افـرادي كـه    : تعرض مستبدانه .٣
ارزش هاي عرفي را زير پا مـي نهنـد و مجـازات آن    

  .ها
مخالفت بـا تخيـل ، تصـور و    : ديشيخشك ان .٤

  .باريك بيني و خالقيت
اعتقاد بـه عوامـل تعيـين كننـده     : خرافه پرستي .٥

غيبي در سرنوشت ، گرايش به تفكـر در چـارچوب   
  .مقوالتي انعطاف ناپذير و ثابت

ــا ســلطه و : قــدرت و صــالبت .٦ دل مشــغولي ب
فرمانبرداري، قوي و ضعيف، رهبـر و پيـرو، هماننـد    

ت هاي قدرت، پافشاري افراطي بر انگاري با شخصي

ويژگي هاي عرفي خود، نمايش اغراق آميز قدرت و 
  .صالبت

خصومت عـام و بـدگويي   : بدبيني و ويرانگري .٧
  . از انسان

ــه ايــن اعتقــاد كــه جهــان  : فرافكنــي .٨ تمايــل ب
ــاري اســت،    ــد و ب ــي بن دســتخوش مخــاطرات و ب

  .فرافكني هوا و  هوس هاي ناخودآگاه
ني بيش از حـد دربـاره   نگرا:  1نگرش به جنس .٩

 )228: 1950, آدورنو. (وقايع جنسي
يكي از مباحثي كه در مطالعه شخصيت قدرت طلب، 
به عنوان يك اصل مركزي به ذهن مي رسـد، اطاعـت   

، اطاعت را به عنـوان پـذيرفت   )1963( 2ميلگرام. است
خواسته هاي ديگران قلمداد مي كند كه ممكـن اسـت   

، پيونـد بـين   3المـس . مطلوب و يا نامطلوب تلقي شود
بـه نظـر   . اقتدارگرايي و رفتار مطيعانه را تبيين مي كند

ــر     ــي عناص ــت و برخ ــين اطاع ــه ب ــه رابط ــد ك ميرس
اقتدارگرايي، كامالً محكم باشد و بايد يـادآوري شـود   
كه اندازه گيري اطاعت، راهي براي اندازه گيري تسليم 

در  4فلـدمن ). 133: 1972, المـس . (واقعي اقتدار است
ورد همنوايي و اطاعت، اين جنبه اقتـدارگرايي را بـه   م

عنوان درجـه اول اهميـت در درك و فهـم شخصـيت     
عنصــر . اقتــدارطلب مــورد مالحظــه قــرار داده اســت

اطاعت براي درك رفتـار مطيعانـه، حيـاتي و اساسـي     
بر اين باور است   5نوريس) 67: 2003, فلدمن. (است

زيادي از  است كه تمايل به همنوايي تحت تأثير عوامل
مخصوصاً اقتدارگرايي بـه  . جمله هوش و جنس است

عنوان يك متغير روانشناسانه تعريف مي شود كـه مـي   
همنوايي يـك سـندروم   . تواند بر همنوايي تأثير گذارد

تعريف و اندازه گيري همنوايي مـي  . چند عاملي است
                                                      
1 Heightened concerns about sex 
2 Milgram، Stanley. 
3 Elms، A.C. 
4 Feldman، Jan. 
5  Norris، Gareth. 
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تواند مشكل باشد، بـا وجـود ايـن، فرضـيه همنـوايي،      

تغيرهاي روان شناسـي اجتمـاعي و   وابسته به مطالعه م
  ) 250: 2005, نوريس. (اقتدارگرايي است

از ديدگاه صاحبنظران مختلـف، عوامـل مختلفـي مـي     
فردريـك پرلـز، معتقـد    . تواند دليل قدرت طلبي باشد

است كه تضاد بروني انسـان بـين حمايـت از خـود و     
جيمز . حمايت از محيط عامل اصلي اقتدارگرايي است

تواني و بيچارگي را عامل قدرت طلبي مي ، نا1بوگنتال
، اريـك بـرن و ويليـام گالسـر،     2به نظر جي هال. داند

وحشت از داشتن ارتباط متقابـل نزديـك بـا ديگـران،     
دوري از صميميت و ترس از محشور شدن با ديگران، 

به همـين  . باعث ايجاد شخصيت قدرت طلب مي شود
ــاب از    ــراي اجتن ــدرت طلــب ب ــت، شخصــيت ق جه

شدن و محشور گشتن، طبق مراسم و مقررات  صميمي
  )10: 1369شوستروم، . (با ديگران معاشرت مي كند

معتقـد اسـت كـه عشـق، عامـل      ) 1370( 3اريك فروم
نهايي ارتباط انسان با انسان است و اين عشق عبـارت  
است از شناخت انسـان آن طـور كـه هسـت و عشـق      

ي و به عقيده او به راحتـ . ورزيدن به مقاصد نهايي وي
بدون تغيير در كيفيت و ذات اشيا    مي توان بـر آنهـا   
مسلط شد و آنها را به قطعـات كـوچكتر تقسـيم كـرد     
ولي انسان، شيء نيست و تنها در صورتي مي تـوان او  
را به قطعات ريز تقسيم كرد كـه او را از بـين بـرده و    
نابود كنـيم و بـراي تسـلط بـر او ناچـاريم بـه او آزار       

ه هرحال، در جريان تمايالت بازارگونـه،  اما ب. برسانيم
انسان از حالت انسانيت خارج شده و به سـوي شـيء   

اريك فروم بر اين باور است كه . بودن حركت مي كند
در طبقات پايين جامعه، مـن برتـر اقتـدارگرا در ذهـن     
ايجاد مي گردد كه منجر به تبعيت و اطاعت از طبقات 

مـاعي و حقـارت   شود و عامـل آن نـاتواني اجت   باال مي
                                                      
1 Buguental، James 
2 Haley، Jay 
3 Fromm، Erich 

ــت  ــي از آن اس ــت   . ناش ــك حال ــعيت ي ــن وض در اي
به وجـود مـي   ) لذت جويي در درد( سادومازوخيسم 

فـرد از يـك طـرف از تحقيـر ديگـران احسـاس       . آيد
رضايت مي كند و از طرف ديگر احساس مي كند كـه  

نكته مهم اين است كه قدرت طلبـي  . يك قرباني است
هـا و طبقـات    طبقات باال به خاطر قدرت پذيري توده

  .پايين جامعه است
مي نويسد كه هگل، ترس و نگراني ) 1383(نقيب زاده 

در . از مرگ را عامل ايجاد شخصيت اقتدارگرا مي داند
واقع او در پشت سر كسي كه جلو مي اندازد پناه مـي  

از نظر كانت، عشق بـه خـدمتگزاري و نـوكري    . گيرد
ي مـي  مردم عادي از آزاد. باعث قدرت طلبي مي شود

ترسند چرا كه بسيار راحت تر و آسان تر است كه بـه  
انسان، حيواني است كـه  . وسيله ديگران هدايت شوند

نيازمند رهبر است زيرا رهبر، تجسم كسي است كه بـا  
. قاطعيت، اراده افـراد را نماينـدگي و داوري مـي كنـد    

بـه  . هابز فرق انسان با حيوان را داشتن عقل مـي دانـد  
ل او را به قرارداد اجتماعي سوق مـي  نظر او همين عق

او سلطه و قدرت لوياتان را قبول مي كند تـا در  . دهد
  .مقابل امنيت را به دست آورد

صاحبنظران مكتب تئوري توده وار نيـز عـواملي را در   
، )1958(هانا آرنت . ايجاد اقتدارگرايي مؤثر دانسته اند

شخصيت اقتدارگرا را محصـول جامعـه تـوده وار كـه     
ويژگـي عمـده او،   . يداً ذره اي شده است، مي داندشد

ــديل    ــه تع ــط بهنجــار اســت ك ــزوا و نداشــتن رواب ان
. شخصيت او در گـرو عضـويت در يـك طبقـه اسـت     

ا توضيح ايـن كـه شخصـيت    ، ب)1959( 4كورن هاوزر
تواند برآمـده از تمـام طبقـات اجتمـاعي      مياقتدارگرا 

كـه   موجود در جامعه باشد، بيان مي كند كـه هنگـامي  
  اين افراد احساس بي طبقه بودن و رها شدگي 

                                                      
4  Kornhauser. William. 
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. كنند، به كـام جنـبش توتـاليتر كشـيده مـي شـوند       مي
، از ديگر نظريه پردازان مكتب تئوري )1969( 1ليپست

توده وار، معتقد است كه اقشاري از جامعه كـه بيشـتر   
دچار فشار و تنش هستند، بيشـتر امكـان دارد كـه بـه     

  .وندشخصيتي اقتدارگرا تبديل ش
، جامعه پذيري را فرآيندي مي داند كـه  )1372( 2كوئن

راههاي زندگي در جامعه را به انسان مي آموزد، بـه او  
شخصيت مي دهد و براي انجام وظـايف فـردي و بـه    
عنوان عضو جامعـه، ظرفيـت هـاي او را توسـعه مـي      

بــر ايــن بــاور اســت كــه ) 1369(شوســتروم . بخشــد
جـود دارنـد، در   شخصيتهاي قدرت طلبي كه امـروز و 

آنها همراه با رشـد خـويش بـه    . كودكي سالم بوده اند
دنيايي كه پر از قدرت طلبي و سلطه جـويي اسـت پـا    
مي گذارند و از والدين قدرت طلب خويش آمـوزش  

البته بايد توجه داشت كـه والـدين آنهـا هـم     . مي بينند
. خود محصـول همـين جامعـه قـدرت طلـب هسـتند      

تارهـاي خـارجي كودكـان    والدين قدرت طلب، بـر رف 
كنترل مي كنند و موظفند كه نسبت بـه آنهـا احسـاس    
مسئوليت داشته باشند، به همين دليل، احساس قـدرت  
مطلق مي كنند و نقشي همانند قاضي و خدا بر عهـده   

نظام سركوبگر جامعـه را  ) 1367( 3ماركوزه. مي گيرند
مسئول گرايش به خشونت در جامعـه و عامـل ايجـاد    

درت طلب مي دانـد كـه شـامل خـانواده،     شخصيت ق
بـه  . مدرسه و دستگاه هاي دولتي و مذهبي مـي شـود  

نظر او، دوران كودكي نقش مهمـي در شخصـيت فـرد    
  .دارد

  

  

                                                      
1 Lipset، Seymour Martin. 
2 Kuhn، Bruce  
3 Marcuse، Herbert. 

 متغيرهاي تحقيق و نظريات مرتبط با آن -1جدول 

  نظريات پژوهش  نوع متغير  متغيرها
شخصيت قدرت 

  طلب
  آدورنو  وابسته

  مستقل  جامعه پذيري
وم، ميد، شوستر

  ماركوزه، كوئن

  مستقل  عضويت گروهي
مكتب تئوري توده وار 

  )هانا آرنت ( 
  فرويد  مستقل  سن

 –پايگاه اجتماعي 
  اقتصادي

  مستقل
وبر ، ليپست، كورن 
  هاوزر، اريك فروم

، افـرادي كـه داراي والـدين    )1386(به عقيـده ربـاني   
مقتدر مستبد هستند، معمـوالً در جـو شـديدي تمايـل     

ه ارائه رفتارهاي پرخاشگرانه بـر اسـاس رفتـار    جدي ب
رفتار والدين در كودكـان  , در واقع. والدين خود دارند

به طوري كـه آنهـا   , تضاد روان شناختي ايجاد مي كند
الگوهايي مشاهده مي كنند كـه داراي مـنش مقتدارنـه    

اين حالت كودك را وا مـي دارد كـه   , در نتيجه. هستند
هـدايت شــده بـه ســوي   رابطـه اش را بـا احساســات   

والدين و ديگران تنظيم كند تا شرايط جديـدي ايجـاد   
وي بر اين باور است كه تجارب اولين سـالهاي  . نمايد

اهميت بسيار زيادي در شكل گيري شخصيت , زندگي
  ) 157: 1386, رباني. (قدرت طلب دارد

  فرضيه هاي تحقيق
  .است متوسط حد از بيشتر ، افراد اقتدارگرايي

  .                    تدارگرايي و سن رابطه وجود داردبين اق
بين اقتدارگرايي و عضويت گروهي افراد رابطه وجـود  

  .       دارد
          .بين اقتدارگرايي و جنس ، رابطه وجود دارد
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   .رابطه وجود دارد خانوادهبين اقتدارگرايي و ساخت 
بين اقتدارگرايي و ساخت نظام آموزشي رابطه وجـود  

    .دارد
بين اقتدارگرايي و ساخت رسانه هـاي جمعـي رابطـه    

   .وجود دارد
نوع اشتغال  ،اقتدارگرايي، تحت تأثير سطح تحصيالت

  .و درآمد است
 
  روش شناسي تحقيق 
قلمرو مكاني : قلمرو تحقيق، جامعه و نمونه آماري -1

اين تحقيق، به سبب امكان تجزيه و تحليـل آمـاري و   
سـال شـهر اصـفهان     18راد بـاالي  قابليت تعميم، به اف

قلمرو زمـاني تحقيـق در   . محدود شد) نفر 1027046(
روش نمونـه گيـري   . بود 1386طول نيمسال دوم سال 

سـهميه هـا بـا    . در اين تحقيق، سهميه اي بـوده اسـت  
، جنسيت و )بلوك بندي شهر(توجه به محل سكونت 
بـراي بـرآورد حجـم نمونـه از     . سن تعيين گرديده اند

بـه همـين منظـور    . كوكران استفاده شده اسـت  فرمول
پراكندگي به دست آمده از مطالعه مقدماتي انجام شده 

درصد، مبنايي براي محاسبه حجم  95و سطح اطمينان 
نفـر بـه    368نمونه در نظر گرفته شد و حجـم نمونـه   

  .دست آمد
ــا  -2 ــع آوري داده ه ــزار جم ــنجش : اب ــنامه س پرسش

خته تئــودور آدورنــو اقتــدارگرايي، پرسشــنامه اي ســا
با استفاده از اين پرسشنامه و پس از . مي باشد) 1950(

و بررسي دقيق سؤاالت )  =40n(يك مطالعه مقدماتي 
طراحي شده بـه وسـيله افـراد متخصـص و حـذف و      
اصالح پاره اي از عبارات مبهم و نامأنوس، پرسشـنامه  

سؤال آماده گرديد كه البته سـؤاالتي نظيـر    32نهايي با 
سن، جنس، وضعيت تأهل، سطح تحصيالت، اشـتغال  

سـؤال، طراحـي و در پرسشـنامه     32و درآمد جـدا از  

براي پاسخ گويي به سؤاالت، مقياس پنج . دگنجانده ش
  .درجه اي ليكرت مورد استفاده قرار گرفت

مسـأله اي كـه   : اعتبار و قابليت اعتماد ابزار تحقيق -3
محقق بعد از تدوين پرسشـنامه بـا آن روبـه روسـت،     

از آن جـا اعتبـار، امـري كيفـي     . اعتبار پرسشنامه است
از تحقيقـات  است اوالً براي رسيدن بـه اعتبـار سـازه    

انجام شده مشابه و پايه هاي نظري استفاده شد و ثانيـاً  
در رابطه با موضوع تحقيق، همه سؤاالتي كه بـه ذهـن   
مي رسيد و همه آن چه از طريق مطالعـات نظـري بـه    

آنگـاه در  . دست آمد، در مخزني از گويه ها گرد آمدند
جريان آزمون مقـدماتي و بـا توجـه بـه بـومي سـازي       

يز همبستگي تعدادي از سؤاالت، نمونه اي سؤاالت و ن
از گويه ها كه معرف كل گويه هاي قابل طرح بود، در 
پرسشنامه نهايي گرد آمد تا اعتبار نمونه اي بـه دسـت   

ثالثاً براي اعتبار صـوري، سـؤاالت طراحـي شـده     . آيد
توسط افراد متخصـص مـورد بررسـي قـرار گرفـت و      

پـاره اي از  پرسشنامه نهايي، پس از حـذف و اصـالح   
براي سنجش ميـزان  . عبارات مبهم و نامأنوس تهيه شد

قابليت اعتماد پرسشنامه مقدار آلفاي كرونباخ محاسـبه  
بـه   7/0براي اكثر متغيرها ميـزان آلفـا بـيش از    . گرديد

 SPSS 11.5اين محاسبات با    نـرم افـزار   . دست آمد
  .حاصل گرديد

ــاري -4 ــه و : روش آم ــراي خالصــه كــردن و تجزي  ب
تحليل اطالعات حاصل، از آمار توصـيفي و اسـتنباطي   

در سطح توصيفي از شاخص هاي آماري . استفاده شد
بهره ... نظير فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و 

، ضـرايب   Tگيري شد و در سطح تحليلـي، آزمـون     
و  cو  bهمبستگي، ضرايب في و كرامر، گاما و كندال 

  .رد استفاده قرار گرفترگرسيون چند متغيره مو
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متغير وابسته ، متغيري است كـه  : متغيرهاي تحقيق -5
در تحقيـق حاضـر،    . از متغيرهاي ديگر تأثير مي پذيرد

بـراي  . شخصيت قـدرت طلـب متغيـر وابسـته اسـت     
سنجش اين متغير، تركيبي از مقيـاس فاشيسـم مطـرح    
شده توسط تئودور آدورنـو و  ويژگـي هـاي شـناخته     

ت قـدرت طلـب در طـول مطالعـات     شده از  شخصـي 
معيارهـاي سـنجش    . تحقيق، مورد استفاده قرار گرفت

) 1950(شخصيت قـدرت طلـب كـه توسـط آدورنـو      
عرف پرستي، اطاعت : مطرح شده است، بدين شرحند

از قدرت، تعرض مستبدانه، خشـك انديشـي، خرافـه    
ــدرت و صــالبت، ويرانگــري و   پرســتي و تحجــر، ق

  .ه جنسبدبيني، فرافكني، نگرش ب

. متغير مسـتقل، متغيـري اسـت كـه تـأثير مـي گـذارد       
عواملي كه بر  شخصـيت قـدرت طلـب مؤثرنـد و در     

سن، : طول مطالعات تحقيق به دست آمدند، عبارتند از
ــوع اشــتغال، عضــويت   جــنس، ســطح تحصــيالت، ن

والدين، مدارس، رسـانه هـاي   (گروهي، جامعه پذيري 
  )جمعي

  
  تجزيه و تحليل داده ها 

: هاي اين تحقيق در دو بخش قابـل ارائـه اسـت   يافته 
بخش توصيفي كه به معرفي سيماي پاسـخگويان مـي   
پردازد و بخش استنباطي كه به آزمون فرضيات تحقيق 

  .اختصاص دارد

  نتايج توصيفي -1
 

توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه هاي سني و جنس -2جدول   
 

 
 
 
 

 گروه هاي سني

18 -25 مجموع  35- 25  45- 35  55- 45  65- 55  
و  65

 باالتر

 جنس
 185 0 32 22 35 50 46 تعداد مرد

5/126/13درصد  5/9  6 7/8  0 3/50 %  

 183 12 13 26 41 38 53 تعداد زن
4/14 درصد  3/10  1/11  1/7  5/3  3/3  7/49 %  

 368 12 45 48 76 88 99 تعداد مجموع
9/26 درصد  9/23  7/20  13 2/12  3/3  100 %  

  
همان گونه كه در جدول فوق آمده اسـت در مجمـوع   

درصد را  7/49درصد از پاسخگويان را مردان و  3/50
بر اساس آمـار فـوق، بيشـترين    . زنان تشكيل مي دهند

ســال و  18 -25تعــداد پاســخگويان در گــروه ســني  
سـال و بـاالتر قـرار     65كمترين تعداد در گروه سـني  

  .دارند
  

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )شهر اصفهان: مطالعه موردي( بررسي جامعه شناختي شخصيت قدرت طلب
 

33  

  
  .ارگرايي افراد بر حسب درجه آنميزان اقتد  -3جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني ا
5/0 2 زياد معتبر  5/0  5/0  

8/66 246متوسط  8/66  4/67  
6/32 120 كم  6/32  100 

  100 100 368مجموع

 

با توجه به متغير اصلي تحقيق يعني شخصيت قـدرت  
بـل  طلب در جدول زيـر ميـزان اقتـدارگرايي افـراد قا    

 5تا  0بر اساس جدول فوق و نمره بين . مشاهده است
مشاهده مي شود ) اقتدارگرايي كم تا اقتدارگرايي زياد(

درصد از پاسـخگويان اقتـدارگرايي زيـاد     5/0كه فقط 
) درصــد 8/66(دارنــد در حــالي كــه اكثــر افــراد     

  .اقتدارگرايي در حد متوسط دارند

  تحليل استنباطي -2
 8گفته شد، ايـن تحقيـق داراي   همان طور كه قبال هم 

فرضيه بود كه به منظور بررسـي صـحت و سـقم ايـن     
فرضيات از آزمون هاي آماري مختلفـي اسـتفاده شـده    

  .كه در اين قسمت، به آنها پرداخته مي شود

  .تك نمونه اي براي اقتدارگرايي و شاخص هاي آن  Tآزمون  -4دول ج

  t درجه آزادي ن هاتفاوت ميانگي ميانگين انحراف از استاندارد

 اقتدارگرايي -690/5  000/0 -122/0 878/2 41115/0

 عرف پرستي 673/0 501/0 0367/0 0367/3 04498/1

 اطاعت از قدرت 430/2 016/0 1318/0 1318/3 04054/1

 تعرض مستبدانه-656/21 000/0 -8913/0 1087/2 78954/0

 ديشيخشك ان-597/20 000/0 -6474/0 3526/2 60299/0

 خرافه پرستي 180/27 000/0 9783/0 9783/3 69044/0

 قدرت و صالبت  110/5 000/0 1947/0 1947/3 73108/0

 بدبيني و ويرانگري-614/21 000/0 -7889/0 2111/2 70022/0

 فرافكني 875/17 000/0 8505/0 8505/3 91279/0

 نگرش به جنس-647/16 000/0 -9620/0 0380/2 10851/1
توجه به ميانگين به دست آمده، اقتـدارگرايي افـراد،   با 

اولـين  پـس  . اسـت ) 87/2(تر از حد متوسط بيشكمي 
امـا در مـورد شـاخص     .مي شـود  تاييدفرضيه تحقيق 

، تعـرض مسـتبدانه   :گفـت تـوان   هاي اقتدارگرايي مي

حساسيت به مسائل مربوط به ، بدبيني، خشك انديشي
عـرف   .سـت افراد ، كمتـر از حـد متوسـط ا    در جنس
، فرافكنـي ، خرافـه پرسـتي  ، اطاعت از قـدرت , پرستي

  .قدرت و صالبت در افراد ، باالتر از حد متوسط است
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آزمون ساير فرضيه ها براي هـر يـك از متغيرهـا،    
ضرايب هر كدام، مقدار آماره و معنـاداري آنهـا در   

  .قابل مشاهده است 5جدول 

  

  آزمون فرضيه هاي تحقيق -5جدول 

  آزمون فرضيه  )sig(  معناداري  )Value(مقدار   نماد ضريب  )Variable(متغير 
 تاييد فرضيه  ρ  168/0- 001/0 پيرسون سن

 تاييد فرضيه ρ  154/0- 005/0 پيرسون عضويت گروهي

 تاييد فرضيه V  876/0 000/0 كرامر جنس

 تاييد فرضيه  b τb  241/0 000/0كندال  ساخت خانواده

 تاييد فرضيه b τb  115/0- 001/0كندال   ساخت نظام آموزشي

 تاييد فرضيه b τb  126/0- 001/0كندال  ساخت رسانه هاي جمعي

سطح تحصيالت، نوع اشتغال و 
 درآمد

 تاييد فرضيه R² 300/0 031/0 رگرسيون چند متغيره

  
مدل معادله ساختاري مقاله حاضر ترسيم , در ادامه

ز نرم با توجه به اين مدل كه با استفاده ا. شده است
مالحظه مي شود كه سه , رسم گرديده Lisrel افزار

متغير پنهان بيروني كه خود با تعدادي متغير مشاهده 
بر متغير پنهان , مورد سنجش قرار گرفته اند, شده

تاثير ) authoper(وابسته يعني شخصيت قدرت طلب 
تاثير متغير جامعه پذيري قدرت , در اين ميان. دارد

متغير شخصيت قدرت . شتر استاز بقيه بي) 72/44(
معرف كليدي كه توسط آدورنو مطرح  9خود با , طلب

مشاهده . مورد سنجش قرار گرفته است, شده است
بيشترين ) X2(مي شود كه متغير اطاعت از قدرت 

را در ساختن متغير شخصيت قدرت ) 86/0(سهم 
  .طلب داشته است

چرا كه آماره , برازش مدل به طور كلي خوب است
ي اسكوئر كه به لحاظ فني شاخص بدي برازش كا

درجه آزادي و مقدار  114با  44/123برابر با , است

مالحظه مي شود كه . است 257/0احتمال حدوداً 
آماره كاي اسكوئر معنادار نيست و در مدلسازي به 
دنبال كاي اسكوئر غير معنادار هستيم و بنابراين مدل 

ه دادهاي معادله ساختاري تدوين شده به وسيل
. كوواريانس نمونه اي حمايت مي شود -واريانس

تفسير ديگر اين است كه چون مقدار كاي اسكوئر 
برازش مدل , نزديك به تعداد درجات آزادي است

بر اساس ) NCP(پارامتر غير مركزي . قوي است
تفاوت مقدار كاي اسكوئر و درجه آزادي محاسبه مي 

به عبارت . است شود و داراي مقدار مورد انتظار صفر
بيانگر برازش كامل  NCPمقدار صفر براي , ديگر
معيار سوم اين است كه ريشه ميانگين مربعات . است

محاسبه  044/0برابر با ) RMSEA(خطاي برآورد 
كوچكتر از (شده كه در سطح قابل قبول اين معيار 

در نهايت شاخص نيكويي برازش . قرار دارد) 05/0
آمده كه در دامنه قابل قبول اين به دست  98/0برابر با 
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از مجموع اين شاخص . است) به باال 95/0(شاخص 
هاي برازش به اين نتيجه مي رسيم كه مدل قابل قبول 
و خوب برازش شده است و مدل نظري تدوين شده 

توسط محققان به وسيله داده هاي نمونه اي حمايت 
 )142 -101: 1388, شوماخر و لومكس. (مي شود

  

  بحث و نتيجه گيري
ــاي      ــاخص ه ــري و ش ــات نظ ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
اقتدارگرايي، مهم ترين و اصلي ترين فرضيه تحقيق كه 
به ذهن محقق رسيد، اين بـود كـه اقتـدارگرايي افـراد     

بـه   Tبا اسـتفاده از آزمـون   . باالتر از حد متوسط است
اد، كمـي  اين نتيجه رسيديم كه ميانگين اقتدارگرايي افر

  .بود 87/2باالتر از حد متوسط و تقريباً برابر 
، تعـرض مسـتبدانه را گـرايش بـه يـافتن      )1384(ميلر 

افرادي كه ارزشهاي عرفي را زير پا مي نهنـد و رسـوا   
ــد  ــا، تعريــف مــي كن . كــردن و مجــازات و طــرد آنه

حساسيت نسبت به مسائل جنسـي هـم مـي توانـد در     

كـه متجـاوزين و   تعرض مستبدانه، جـاي گيـرد، چـرا    
منحرفين جنسي هم كساني هستند كه ارزشهاي عرفي 

از نتايج تحقيق، به دسـت آمـد كـه    . را زير پا مي نهند
تعرض مستبدانه و حساسيت نسبت به مسائل جنسـي،  

به نظـر  مـي رسـد كـه تـا      . كمتر از حد متوسط است
حدودي ارزش هـاي جامعـه و برخـورد بـا خاطيـان،      

هايي چون شرف، انضباط، كمرنگ شده است و آرمان 
تربيت، كاركردن سخت و پاكدامني، جديت و اهميـت  
سال هاي گذشته را ندارند، اين امر مي تواند به خاطر 

  .يك سري تبليغات ناشيانه باشد
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انديشي به معناي مخالفـت بـا تخيـل، تصـور،      خشك
باريك بيني و خالقيت است و بدبيني، خصومت عـام  

اين دو شاخص نيز در . دو بدگويي از انسان تعريف ش
جامعه ايـران در  . ميان افراد، كمتر از حد متوسط است
در يـك جامعـه   . گذشته، جامعه اي توليدي بوده است

ــدي و در نتيجــه كاســب و    ــار ي ــت ك ــدي، اهمي تولي
ــاد اســت  ــده زي ــت،  . توليدكنن ــات فراغ ــريح و اوق تف

. آن چه مهم است، كار و توليد اسـت . جايگاهي ندارد
رود فناوري هاي نوين، زمينه بـراي تخيـل،   امروزه با و

. تصور، باريـك بينـي و خالقيـت بيشـتر شـده اسـت      
هنرمندان و اساتيد، ارج و قرب بيشتري يافته اند و بـا  
استفاده از تكنولوژي، هنر خويش را دو چنـدان ابـراز   

  .  نموده اند
با توجه به نتايج، بدبيني نيز كمتر از حد متوسط اسـت  

ي از عدم شناخت افراد نسبت به هـم  كه مي تواند ناش
همان طور كه در ضرب المثلي گفتـه مـي شـود    . باشد

امروزه، چه بسا افـرادي  . »آگاهي تخم نفرت مي كارد«
كه از همسايه مجاور خويش   بي خبرند و شايد اصالً 
او را نمي شناسند، پس چگونه مي توانند نسبت بـه او  

و ارزيـابي   قضاوت كرده و اعمال وي را مـورد انتقـاد  
قرار دهند؟ بنابراين، خوش بيني مـردم مـي توانـد بـه     

  .خاطر ناآگاهي آنها باشد
عرف پرستي كه پيروي از ارزش هـا و رسـوم جامعـه    

به نظر جالب اسـت  . است، بيشتر از حد متوسط است
كه اطاعت از عرف و رسوم براي مردم اهميت دارد اما 

باختـه  برخورد با خاطيان از ارزش هاي عرفـي، رنـگ   
خود، اطاعت مي كنند اما نسبت به عدم اطاعت . است

اين امر مي تواند ناشي از . و تجاوز ديگران بي تفاوتند
همانطور كـه  . پيروي كوركورانه از عرف و سنت باشد

در قرآن هم مي خـوانيم، كفـار و مشـركان ابـراز مـي      
كردند كه دنباله روي كيش پدرانشان هستند؛ اما بـدون  

افـراد جامعـه از عـرف و سـنت     ! ختيهيچ گونـه شـنا  
هـيچ  «چنين مي كنند يـا  » همه«پيروي مي كنند، چون 

آنها تنها مي خواهنـد هماننـد و   . چنين نمي كند» كس
  .  همرنگ ديگران باشند

خرافه پرستي و پذيرش تعيين كننـده هـاي غيبـي، در    
متأسـفانه،  . ميان افراد جامعه باالتر از حد متوسط است

تن سطح تحصيالت و پيشرفت علـوم  علي رغم باال رف
و فنون، هنوز هم افراد زيادي هستند كه در كوچه پس  
كوچه هاي شهر، سراغ خانه فالگيرها و رمال ها را مي 

هنوز هم كتاب هاي طـالع بينـي از پـر فـروش     . گيرند
هنوز هم بسياري از گـره هـايي   . ترين كتاب ها هستند

بـا دنـدان   كه به دست اطباء و حكيمان باز مـي شـود،   
: 1388, زارع. (فالگيرها و جادوگران كـور مـي گـردد   

www.nrisp.ac.ir(  
فرافكني هم از صفاتي اسـت كـه ميـانگين آن از حـد     

افراد جامعه، مشـكالت و كاسـتي   . متوسط بيشتر است
هاي موجـود در خـانواده و جامعـه شـان را ناشـي از      

آنها هيچ . كارشكني ها و دخالت هاي ديگران مي دانند
ه فكر نمي كنند كه ممكن است خودشان بـد عمـل   گا

كرده باشند يا در تصميم گيري هايشـان دچـار اشـتباه    
ديگران را مقصر دانستن، عادت آنها شـده  . شده باشند

لذا به تعريف و تمجيد يـا سـرزنش و شـماتت    . است
  .ديگران مي پردازند

از ميان فرضيه هاي تحقيق، رابطه اقتدارگرايي بـا سـن   
بـا توجـه بـه ضـريب همبسـتگي پيرسـون،        .تأييد شد

مشخص شد كه رابطه اي منفي بين اقتدارگرايي و سن 
برقرار است؛ به عبارت ديگر، هر چه سـن بـاالتر رود،   

اين رابطه ايـن  . اقتدارگرايي كاهش مي يابد و بالعكس
گونه قابل توجيه است كه هر چه سن پايين تر باشـد،  

در نتيجـه  . سـت وابستگي و اتكاء بـه ديگـران بيشـتر ا   
با افزايش سـن  . اطاعت و قدرت طلبي هم بيشتر است
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و استقالل بيشتر، فرد لزومي نمي بيند كه در همه امور 
اين امـر در نظريـات زيگمونـد    . از ديگران تبعيت كند

از ديـدگاه او،  . هم قابل مشاهده است) 1975( 1فرويد
انسان قبل از رسيدن به استقالل، بـراي رفـع نيازهـاي    

بــه شــدت بــه ديگــران، وابســته اســت و ايــن  خــود 
. وابســتگي، نقطــه شــروع روابــط ســلطه آميــز اســت 

درخواست و تقاضا از ديگران خـود، متضـمن روابـط    
قدرت كسـي كـه از او درخواسـت مـي     . قدرت است

شود و مي تواند درخواست را بپذيرد يا رد كند و هـم  
چنين قدرت درخواست كننده كه احساس مي كند مي 

. اده درخواست شونده را زير سلطه خود بگيردتواند ار
در تحقيقات نوريس و دوريـز و وان هيـل نيـز رابطـه     

  .منفي سن و اقتدارگرايي حاصل گرديده است
با توجه به نتايج تحقيق بـين اقتـدارگرايي و عضـويت    

بـه ديگـر سـخن    . گروهي، رابطه معكوس وجود دارد
رايي اينكه هرچه عضويت گروهي بيشتر باشد، اقتدارگ

اين نتيجه با توجه بـه نظريـات   . كمتر است و بالعكس
به عقيده هانـا  . مكتب تئوري توده وار توجيه مي شود

آرنت، قدرت طلبان يا همان توده هـا، شـديداً ذره اي   
در انــزوا قــرار دارنــد و ارتباطــات بهنجــار . شــده انــد

آنـان فاقـد سـازمان يـافتگي طبقـاتي خاصـي       . ندارند
در هـيچ سـازمان مبتنـي بـر نفـع       نمي تواننـد . هستند

مشترك، در احزاب سياسي يا حكومت هاي محلي يـا  
سازمانهاي حرفه اي و  اتحاديه هاي كارگري گرد هم 

آنها بي طرف و بي تفاوتند، هرگز به حزبي نمـي  . آيند
  .پيوندند و به ندرت در رأي گيري ها شركت مي كنند

ري فرضيه ديگـر، رابطـه اقتـدارگرايي بـا جامعـه پـذي      
قدرت است كه آن را در سه قسمت ساخت خـانواده،  
ساخت نظام آموزشي و سـاخت رسـانه هـاي جمعـي     

                                                      
1 Freud، Sigmund  

مورد ارزيابي قرار داده شد و هر سه فرضيه تأييد شد، 
به عبـارت ديگـر، اقتـدارگرايي بـا سـاخت خـانواده،       
ساخت نظام آموزشي و سـاخت رسـانه هـاي جمعـي     

ي كه قبال بـه  اين نتيجه در تحقيقات ديگر. ارتباط دارد
در مطالعـات  . . آنها اشاره شده است تاييد گرديده بود

پيشين مشاهده مي شود كه درويش پور، موسي نژاد و 
ــك و    ــه دموكراتي ــا ب ــانواده ه ــيم خ ــه تقس ــاني ب كيه
استبدادي، اهتمام ورزيده اند و كيهـاني، زارعيـان، الـه    
دادي و نوريس به اين نتيجه رسيده اند كه بين ساخت 

ــانواد ــدارگراييخ ــه   -ه و اقت ــرش ب ــل آن نگ در مقاب
همچنـين الـه   . رابطه معنـادار وجـود دارد   -دموكراسي

دادي در پايان نامه خود به رابطـه معنـادار نگـرش بـه     
دموكراسـي و جامعــه پـذيري قــدرت از رسـانه هــاي    

  .جمعي اشاره كرده است
، در نظريـه جامعـه پـذيري    )1967( 2جرج هربرت ميد

هويـت اجتمـاعي انسـان در    خود مطرح مي كنـد كـه   
انسان، جامعـه پـذير اسـت و    . جامعه به وجود مي آيد

مـاركوزه  . جامعه پذيري وي رفتارش را شكل مي دهد
هم از كساني است كه نظام سركوب جامعه را ) 1367(

كه شامل خـانواده، مدرسـه و دسـتگاه هـاي دولتـي و      
مذهبي مي شود، مسئول گرايش به خشونت در جامعه 

بـه عقيـده وي، دوران كـودكي تـأثير     . كنـد معرفي مي 
مك ميالن، خـانواده را  . بسزايي در شخصيت فرد دارد

او به خـانواده هـايي   . مهم ترين نهاد اجتماعي مي داند
كه ساختار دموكراتيك دارند، توجه مي كنـد و سـنگ   
ــاي      ــانواده ه ــك را خ ــه دموكراتي ــاي جامع ــر بن زي

خانواده  شوستروم، هم به ساخت. دموكراتيك مي داند
به عقيده . و هم به ساخت نظام آموزشي توجه مي كند

وي، والــدين و معلمــان قــدرت طلــب، كنتــرل رفتــار 

                                                      
2 G.H. Mead  
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خارجي كودكان و دانش آموزان را وظيفـه خـود مـي    
آنها نقشي همانند قاضي و خداونـد دارنـد و بـه    . دانند

خاطر احساس مسئوليتشـان اسـت كـه از شـيوه هـاي      
توكويل . استفاده مي كنند سلطه جويانه و قدرت طلبانه

به ارتباط رسانه هايي چون مطبوعات با دموكراسي مي 
او معتقد است كه رسانه هاي ضد دموكراتيـك  . پردازد

به طور گزينشي به اخبار و اطالعات توجه مي كنند و 
هر آنچه را كه در جهت باورهاي خودشان است، نقـل  

  مي كنند
ي و پايگــاه وجــود رابطــه ميــان دو متغيــر اقتــدارگراي 

اقتصادي، در تجزيه و تحليل داده ها تأييـد    –اجتماعي
ــر. شــد ــه پايگــاه اجتمــاعي )1978( 1مــاكس وب  –، ب

وي با تفكيك . اقتصادي انسان توجه زيادي كرده است
اقتصـادي از طبقـه اجتمـاعي، آن را     –پايگاه اجتماعي

تعريف نموده و مترادف با گروه هاي منزلتـي در نظـر   
اقتصـادي كـه بـا سـه      –ايگاه اجتمـاعي پ. گرفته است

شاخص تحصيالت، درآمد و اشتغال تا حدي ولي بـه  
سختي قابل سنجش است، بـا بسـياري از متغيرهـا در    

به نظـر اريـك فـروم، در طبقـات پـايين      . ارتباط است
جامعه، ناتواني اجتماعي و حقارت ناشـي از آن ماننـد   

هن آنها ناتواني كودكان به خلق من برتر اقتدارگرا در ذ
مي انجامد كه تبعيت آنها از طبقات باال را سهولت مي 

حالت سادومازوخيستي ايجـاد شـده و  سـلطه    . بخشد
. پذيري توده ها، سلطه طلبي رؤسا را تسهيل مـي كنـد  

كورن هاوزر، معتقد است كه افرادي كه به جنبش توده 
 –و به اصطالح مـا  قـدرت طلبنـد     –اي مي پيوندند 
. طبقات اجتماعي موجود در جامعه انـد معموالً از همه 

به نظر او، روشنفكران مستقل، عناصر حاشيه اي طبقـه  
متوسط، كارگران منزوي صنايع و كشاورزي،گونه هاي 
اجتماعي اصلي در جنبش هاي توتاليتر را تشكيل مـي  
                                                      
1 Weber، Max  

ليپست، از ديگر نظريه پـردازان مكتـب تئـوري    . دهند
مرفه تر باشـند،  توده وار، معتقد است كه هر قدر افراد 

گرايشات دموكراتيك آنها باالتر اسـت زيـرا بيشـتر از    
. بقيه از شهرنشيني، آموزش و صنعت بهـره مـي برنـد   

ــترش      ــث گس ــه باع ــط در جامع ــه متوس ــد طبق رش
لذا به نظر ليپست، رفاه . دموكراسي در جامعه مي شود

اقتصادي و پايگاه طبقاتي در ايجـاد دموكراسـي مـؤثر    
ر برخي نظريـات جامعـه شناسـي    همانطور كه د. است

اقتصادي از عوامل  –مشاهده مي شود، پايگاه اجتماعي
تأثيرگذار بر اقتدارگرايي و شخصيت ضد دموكراتيـك  

ــايين بيشــتر   . اســت ــه پ ــراد طبق ــه اف ــه اي ك ــه گون ب
ــاال و متوســط بيشــتر    ــه ب ــراد طبق ضــددموكرات و اف

اله دادي در پايان نامه خود بـه ايـن   . دموكرات هستند
جه رسيده بود كه بين نگرش به دموكراسي و پايگاه نتي

اقتصادي رابطه معنادار وجود دارد در حالي  -اجتماعي
كه بين نگرش به دموكراسي و سطح تحصيالت، رابطه 

در پژوهش دوريز و وان هيل، رابطـه  . اي وجود ندارد
منفي اقتدارگرايي با سطح تحصيالت بـه دسـت آمـده    

  .است
  

  اتراهكارها و پيشنهاد 
براي پيشگيري از شكل گيري شخصيت هـاي قـدرت   

  :طلب مي توان به موارد زير اشاره كرد
دروني كردن قواعد و مقررات تنظيم شده از جانب  -1

  .والدين و فرزندان
ــدان در     -2 ــات فرزن ــد و احساس ــه عقاي ــان آزادان بي

 .خانواده
 .تصميم گيري با دخالت و مشورت فرزندان -3
يـاري و كمـك بـه    احترام متقابل در خـانواده و هم  -4

 .هم
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توجه به يادگيري هاي شناختي و فهم دقيق دروس  -5
 .در مدارس

استفاده معلمان از شيوه هاي مدبرانـه جهـت اداره    -6
 .كالس به جاي شيوه هاي قدرت طلبانه

بـدون سانسـور و   , اطالع رساني صحيح و به موقع -7
 .جهت گيري در رسانه هاي جمعي

پـايين  كاهش فشارها و تنش هاي وارد بـر اقشـار    -8
 .جامعه

, پاي بندي جامعـه بـه ارزش هـايي چـون تحمـل      -9
 .مدارا و تقويت فرهنگ نقد, همكاري
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