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چکیده
با توجه به اینکه می توان تمام اشکال قدرت را از نظر مشروعیت تحلیل کرد ،بررسی درک کنشگران از
مشروعیت قدرت اعمالی در فرایند پژوهش و واکنشهای احتمالی آنان ،هدف پژوهش کیفی حاضر
است که به روش پدیدارشناسی توصیفی موستاکاس انجام شده است .برای گردآوری دادههای کیفی،
مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافتهای با  19دانشجو و فارغالتحصیل دانشگاه تهران بهصورت
هدفمند و با استفاده از راهبرد نمونهگیری معیار (مالکمدار) انجام شده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها از روش تجزیه و تحلیل استیوک-کوالیزی-کین استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه تهران قدرت اعمالشده را براساس اخالق ،تجربه و
تخصص ،عقالنیت و کارآمدی مشروع و بر مبنای اخالق ،ارزشهای اقتصادی ،تجربه و تخصص،
دین ،عدالت ،عرف ،عقالنیت ،قانون و کارآمدی غیرمشروع ارزشیابی کردهاند .همچنین ،اجتناب از
موقعیت زورگویانه ،برنامة درسی پنهان ،تسلیم ،تعهد ،خشم و ناراحتی ،سازش ،مقاومت و همدستی،
واکنشهای کنشگران به قدرت اعمالی در فرایند پژوهش بوده است .از آنجا که واکنشهای منفی مانند
خشم و ناراحتی به قدرت اعمالی بیش از واکنش مثبت مانند تعهد است ،یافتههای پژوهش
نشاندهندة مشروعیتنداشتن یا مشروعیت کم قدرت عامالن و سیاستگذاران در فرایند پژوهش
است .این موضوع ضرورت سیاستگذاری باز در آموزش عالی و توجه به گفتههای دانشجویان و
مشارکتدادن آنان در فرایند سیاستگذاری پژوهشی را دوچندان میکند.
واژههای کلیدی :پدیدارشناسی ،پژوهش ،دانشگاه ،قدرت ،مشروعیت قدرت.
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مقدمه و طرح مسئله
قدرت ،حقیقت زندگی دانشگاهی و عنصری مهم در همة سازمانهاست .کسب قدرت و اعمال
مؤثر آن برای بقای سیستم در محیط امروزی ،امری ضروری است .قدرت و کاربست آن
بهعنوان یک مؤلفه و ابزار اساسی برای جهتدهی رفتار سازمانی مطرح است و از اینرو نقشی
اساسی در تحقق اثربخشی سازمان ایفا میکند .گسترة نقش و اهمیت این مقوله در سازمانها به
حدی است که صاحبنظرانی مانند گالبرایت و هال ،قدرت و سازمان را همزاد و مترداف هم
تلقی میکنند (معینی شهرکی و همکاران .)1390 ،بخشی از مفاهیمی مانند سازمان ،اختیار،
کنترل ،هدایت ،رقابت ،تعارض ،هماهنگی ،برنامهریزی ،بودجهبندی ،کارمندیابی یا سایر وظایف
اداری است و عنصری مازاد بر روابط بینفردی محسوب میشود که به رهبر اجازه میدهد بر
دیگران اثر بگذارد و اطاعت راغبانة آنها را بهدست بیاورد (فیرهلم .)2003 ،یکی از کارکردهای
نظام دانشگاهی پژوهش است که مستلزم ایجاد رابطهای اجتماعی است که قدرت بهصورت
آشکار و ملموس در آن دیده میشود؛ زیرا پژوهش بهویژه پژوهش تیمی و گروهی برای
اجراشدن به رابطهای اجتماعی نیاز دارد .کنشگران نیز برای رسیدن به اهداف خود ،بر دیگران
اعمال قدرت میکنند .به اعتقاد وبر ( )1394روابط اجتماعی برای اشاره به رفتار دستهای از افراد
بهکار میرود؛ تا آنجا که کنش هر شخص در محتوای معنادارش کنش دیگران را نیز در خود
لحاظ کرده باشد .پارسونز نیز نظام اجتماعی را تعدادی کنشگر انسانی میداند که در موقعیتی با
بافت فیزیکی یا محیطی ،با یکدیگر کنش متقابل میکنند .در چنین موقعیتی ،کنشگران افرادی
درنظر گرفته میشوند که میخواهند کامروایی خود را بهینه کنند (ریتزر.)1390 ،
اعمال صحیح و صواب قدرت موجب راهبری فرایند پژوهش و اعمال نادرست آن ،سبب
انحراف از اهداف علمی و گروهی میشود؛ زیرا همانطور که زیمل معتقد بود ،افراد براساس
فرایندهای آگاهانه درگیر کنش میشوند .آنها درکنش متقابل خود ،انگیزهها ،هدفها و عالقههای
گوناگونی دارند .او همچنین اعتقاد داشت ،افراد میتوانند پس از دریافت محرکهای بیرونی آنها
را ارزشیابی کنند ،جریان مختلف کنش را امتحان کنند و بعد تصمیم بگیرند که چهکاری انجام
دهند (همان)1390 ،؛ بنابراین ،اهداف 1و مخاطبان اعمال قدرت ،هنگامیکه قدرت بر آنان اعمال
میشود ،مشروعیت 2آن را از دیدگاه خود بررسی میکنند و به آن واکنش نشان میدهند.
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1. Targets
2. Legitimacy
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برایناساس ،میتوان تمام شکلهای قدرت را از طریق لنز مشروعیت بررسی کرد .هر قدرتی
چه کوچک یا بزرگ برای وجود و استمرار خود به مشروعیت ،یعنی نیاز به پذیرش آن قدرت
در میان قدرتهای دیگر نیازمند است (نبوی)1379 ،؛ زیرا قدرت به واقعیت میزان صاحبان آن
متکی نیست ،بلکه بر تصور افراد از آن مبتنی است (هرسی 1و همکاران 2002 ،به نقل از
ترکزاده و معینی شهرکی .)1391 ،به عبارت دیگر ،همة شکلها و منابع قدرت ،مرجعیت،
تخصصی ،اجباری ،پاداشی و ،...چون براساس درک ،تصور و اعتقاد پذیرندگان خود شکل
میگیرند ،همواره برای اعمال و بهرهبرداری به مشروعیت نیاز دارند؛ در غیر این صورت با
اطاعتنکردن و مقاومت روبهرو خواهند شد .در این باره ،فرنچ و ریون ()161 :1959
مینویسند« :ما اصطالح مشروع را نهتنها بهعنوان یک پایگاه برای قدرت یک عامل ،بلکه برای
توصیف رفتار کلی یک فرد بهکار بردهایم؛ بنابراین P ،ممکن است مشروعیت تالشها برای
استفاده از سایر انواع قدرت توسط  Oرا درنظر بگیرد».
گرنت ( )2003نیز ضمن بررسی الیههای مختلف نظارت و راهنمایی دانشجویان در فرایند
پژوهش ،معتقد است این فرایند فراتر از افق استاد راهنما و دانشجوست .بهزعم او ،دانشجو و
استاد راهنما قدرتی دارند که میتوانند در برابر کنشهای یکدیگر کنشگری کنند و این کنشگری
تأثیرات پیشبینیناپذیر و ترکیبی دارد .قدرت استاد راهنما برای اعمال بر کنشهای دانشجو
بهشکلی بالقوه ،منبع خوشایند و دردناکی برای دانشجو و استاد راهنماست (گرنت)2003 ،؛
بنابراین روابط قدرت در فرایند نظارت و راهنمایی هم میتواند سبب پیشرفت این فرایند شود و
هم از سوی برخی از اختالفات موجود در این روابط (اختالفات جنسیتی ،فرهنگی و زمینههای
یادگیری) با ظهور قدرتهای غیرمشروع مانند روابط برده-ارباب و استثمارطلبی فرهنگی
(وایسکر و رابینسون )2014 ،همچنین سوءاستفاده از قدرت از جمله زورگویی ،به انحراف از
اصالت آن منجر شود و روح آن را خدشهدار کند.
بنابراین ،روابط قدرت در فرایند پژوهش میتواند به چالشهای بیشماری در این فرایند
منجر شود .به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران (صفایی موحد1396 ،؛ ایزدینیا2014 ،؛ بزمان و
یوتی ،)2016 ،سوءاستفاده از قدرت و همچنین زورگویی صاحبان قدرت در پژوهش دانشگاهی
به بروز مسائل بسیاری در مراحل مختلف پژوهش میانجامد .این چالشها شامل مسئلة قدرت
در تصمیمگیری دربارة تخصیص اعتبار و ترتیب نام نویسندگان در پژوهش (بارتا ،هرمان و
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1. Hersey
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گارت2000 ،؛ بزمان و یوتی2016 ،؛ ساندلر و راسل2005 ،؛ لی2008 ،؛ استریت و همکاران،
2010؛ مک فارلن ،)2017 ،سوءاستفاده از قدرت در نظارت و راهنمایی دانشجویان (بزرگ و
خاکباز1392 ،؛ بنیاسدی و ضرغامی1394 ،؛ گودیر ،کرگو و جانستون )1992 ،و رفتار
غیراخالقی در پژوهش (ادیب ،فتحی و موال قلقاچی1394 ،؛ اصغری و نعمتی1395 ،؛ بنت و
تیلور2003 ،؛ ساندلر و راسل )2005 ،است؛ بنابراین ،روابط قدرت در سیمای منفی آن ،یعنی
سوءاستفاده از قدرت ،به انحرافات بسیاری منجر میشود.
همچنین با توجه به خاصیت سستپیوندی روابط کنشگران در محیط دانشگاه (برن بائوم،
 ،) 1389چنانچه کنشگران ،قدرت عامالن را مشروع ارزیابی نکنند ،ممکن است از عامالن
اطاعت نکنند .این موضوع میتواند سبب اجرای نامطلوب سیاستهای آموزش عالی از جمله
سیاستهای پژوهشی شود؛ از اینرو مطالعة روابط قدرت در فرایند پژوهشهای دانشگاهی
برای فهم اجراکردن یا اجرانکردن بسیار مهم است .از سوی دیگر ،از آنجا که پژوهشهای بسیار
اندکی (بوتاس2004 ،؛ منگ ،هی و لئو2014 ،؛ ایزدینیا2014 ،؛ ساپیر و الیور )2017 ،در این
مورد انجام شده است ،مسئلة مشروعیت قدرت در فرایند پژوهش و واکنشهای هدفهای
قدرت در آن بهخوبی بررسی نشده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است درک
کنشگران از مشروعیت قدرت اعمالی در فرایند پژوهش و واکنشهای احتمالی آنان مطالعه
شود .درنتیجه هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤاالت است که درک کنشگران از
مشروعیت قدرت اعمالشده بر آنها در پژوهش دانشگاهی چگونه است و پاسخها /واکنشهای
کنشگران در برابر قدرت اعمالشده بر آنها در فرایند پژوهش چیست.

پیشینة پژوهش
فرنچ و ریون ( )1959قدرت مشروع را یکی از انواع پایگاههای قدرت تشخیص دادند و آن را
براساس درک هدف در این مورد که عامل ،حقی مشروع برای تعیین رفتار اوست ،تعریف
کردند .با وجود این ،بهنظر میرسد قدرت مشروع بر دیگر پایگاههای قدرت احاطه داشته باشد
و بهنوعی کلیت پایگاههای قدرت را دربربگیرد .به عبارت دیگر این نوع قدرت ،تنها یک پایگاه
قدرت نیست ،بلکه بهعنوان ارزشیاب سایر پایگاههای قدرت عمل میکند .براساس این دیدگاه،
باید قدرت مشروع عمیقتر و دقیقتر بررسی شود.
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قدرت مشروع و غیرمشروع
مشروعیت درجهای است که  Rاز نظر هنجاری احساس میکند که مکلف است از  Cاطاعت
کند (دال .)1986 ،مشروعیت قدرت را میتوان در تعریفی کوتاه و رسا ،یعنی «درجة باور
قدرتپذیران به اعتبار و لزوم اعمال قدرت تولیدشده بر آنان بهوسیلة تولیدکنندگان قدرت»
(نبوی )1379 ،تعریف کرد .براساس نظریة مشروعیت زلدیخ و واکر ،1اختیار مشروع حقی برای
اطاعت دیگری همراه با دستوراتی است که درون محدودة آن اختیار قرار دارد .حقوق اختیار
شامل تنظیم معیارها ،تخصیص وظایف ،ارزیابی عملکرد و تخصیص محرومیتهای مبتنی بر
عملکرد است .از آنجا که این حقوق بهطور عادی در میان پستهایی در سازمان رسمی تقسیم
میشود ،زلدیخ و واکر نتیجه میگیرند که اختیار هر پست به همکاری پستهای دیگر متکی
است؛ بنابراین مشروعیت فرایندی جمعی است که فراتر از موقعیت رسمی ساده یا حمایت در
سطح فردی قرار دارد (فورد و جانسون .)1998 ،قدرت مشروع ناشی از هنجارهای اجتماعی
است که براساس آنها هدف نفوذ 2باید از دستور و خواست عامل نفوذ 3اطاعت کند (ریون،
 .)2008اهمیت مشروعیت در قدرت بهاندازهای است که پارسونز قدرت را همواره مشروع
میداند و آنچه را که خارج از مشروعیت است ،اصالً قدرت نمیداند (مداحی .)1389 ،آرنت
( )1986نیز با مقایسة زور و قدرت بیان میکند که قدرت در ذات جوامع سیاسی است و به
توجیه نیازی ندارد ،اما به مشروعیت نیازمند است .براساس یافتههای منگ ،هی و لئو (،)2014
قدرت مشروع به اطاعت نگرشی و رفتاری منتج میشود.
مشروعیت قدرت با ارزشیابی هدف قدرت 4دربارة اعتبار قدرت و منابع قدرت عامل صورت
میگیرد و این ارزشیابی براساس منابع مشروعیت انجام میشود .هدف قدرت ،این ارزشیابی را
درونی میکند (فرنچ و ریون )1959 ،و براساس ارزشهای درونی دربارة آن ،چنانچه آن قدرت را
مشروع ببیند ،متعهدانه آن را میپذیرد و از روی رضایت از آن اطاعت میکند .براساس ادبیات
پژوهش میتوان قدرت مشروع را به دو دستة آشکار و نمادین تقسیم کرد:
 .1به حالت آشکار قدرت مشروع «آمریت» گفته میشود .پذیرندة قدرت براساس اختیار یا
مذاکره این نوع قدرت را میپذیرد .این دیدگاه با دیدگاه وبر ( )1394همسو است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Zelditch and Walker
2. The Target of Influence
3. The Influencing Agent
4. Target of Power
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 .2قدرت مشروع نمادین ،با همدستی پذیرندة قدرت اعمال میشود ،بدون آنکه خود بداند .این
قدرت با نفوذ و دستکاری در اعتقادات ،باورها و عادتوارههای هدف قدرت اعمال
میشود .دیدگاه دوم نیز با اندیشههای بوردیو ( )1394همخوانی دارد.
چنانچه هدف قدرت ،آن قدرت را نامشروع ارزشیابی کند ،دو حالت رخ میدهد .1 :قدرت
نامشروعی که تا حدودی نرم و مالیم است و هدف قدرت توان مقاومت با آن را دارد (بکراک و
اللر 1980 ،به نقل از بوتاس2004 ،؛ یاکل و تریسی2003 ،؛ فلور .2 .)2016 ،قدرت نامشروعی
که با زور و سلطة آشکار (بکراک و اللر 1980 ،به نقل از بوتاس )2004 ،اعمال میشود .این
قدرت نامشروع بهاندازهای خشن و قوی است که هدف قدرت چارهای جز پذیرش آن ندارد.
به این نوع از قدرت نامشروع ،زورگویی گفته میشود (سینکونن ،پوهاکا و مرلینن.)2014 ،
جدول  1انواع قدرت مشروع و نامشروع را نشان میدهد.
جدول  .1انواع قدرت مشروع و نامشروع
انواع قدرت

قدرت
مشروع
قدرت

انواع قدرت
مشروع /نامشروع
قدرت نمادین
آمریت

واکنشهای هدفهای قدرت
همدستی (اطاعت و پذیرش نامرئی هدف قدرت
بدون اینکه او این قدرت را احساس کند)
تعهد (اطاعت و پذیرش آشکار هدف قدرت از روی
رضایت)

قدرت

قدرت نرم

مقاومت (در برابر عامل قدرت)

نامشروع

زورگویی

تسلیم (اطاعت از روی زور و اجبار)

منابع ارزشیابی مشروعیت قدرت
براساس پیشینة پژوهش ،مهمترین منابع مشروعیت عبارتاند از عقالنیت ،سنت ،دانش تجربی،
ارزشهای پایة انسانی ،منابع مادی ،قرارداد اجتماعی (توافق عمومی بر مبنای رأی اکثریت)،
کارآمدی و دین (نبوی .)1379 ،اعتمادیفرد ( )1392نیز زمینة فرهنگی از جمله اعتماد را به این
منابع مشروعیت اضافه میکند .به اعتقاد او ،اعمال قدرت میانجی اصلی خردهنظام سیاسی است
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که امکان فراگیرشدن نمییابد؛ مگر با توجه به زمینة فرهنگی که توانسته آن را برای دیگران
قابلاطمینان کند .همین امر است که به قدرت ،مشروعیت میبخشد و آن را بهنوعی «اقتدار»1
مبدل میکند .ریون ( )2008نیز چهار منبع برای قدرت مشروع قائل است :موقعیت ،عمل
متقابل ،انصاف و مسئولیت.
 قدرت مشروع موقعیت :2این نوع قدرت ،واضحترین شکل قدرت مشروع است که نشان
می دهد ما باید از افرادی اطاعت کنیم که در موقعیتی برتر در یک ساختار اجتماعی رسمی
یا غیررسمی قرار دارند؛ برای مثال ،براساس هنجارهای فرهنگی مختلف ،حق نفوذ والدین
در فرزندان خود ،افراد مسنتر در افراد جوانتر ،استادان در دانشجویان ،افسران در
شهروندان از اینگونه است.
 قدرت مشروع عمل متقابل :3براساس هنجار متقابل ،اگر کسی سود یا فایده به ما برساند ،ما
باید به او احساس تعهد داشته باشیم.
 قدرت مشروع انصاف :4انصاف میتواند تفکری دربارة اصالح اشتباه پس از یک هنجار
جبرانی باشد («من سخت کارکردهام و رنجبردهام» ،یا «رفتار گذشتة شما به من آسیب
رسانده است» و «من حقی برای درخواستکردن از شما برای انجامدادن چیزی دارم»).
 قدرت مشروع مسئولیت :5براساس هنجار مسئولیت اجتماعی ،ما برای کمک به کسانی که
نمیتوانند به خودشان کمک کنند یا کسانی که به ما وابسته هستند ،تعهد داریم .این شکل
قدرت مشروع ،بهنوعی قدرت کسانی است که هیچ قدرتی ندارند.
به اعتقاد وبر ( ،)1394مشروعیت بهکمک انگیزههای درونی یا بیرونی صورت میگیرد:
الف) انگیزههای درونی در یکی از حالتهای زیر قرار دارند:
 .1صرفاً احساسی که شامل یک حالت وفاداری به منشأ احساس باشد؛
 .2براساس باور عقالیی به یک نظام و با نمود ارزشهای متعالی مانند ارزشهای اخالقی،
زیباشناختی یا هر نوع دیگری از ارزش؛
 .3براساس نگرشهای مذهبی.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Authority
2. Legitimate Position Power
3. Legitimate Power of Reciprocity
4. Legitimate Power of Equity
5. Legitimate Power of Responsibility
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ب) مشروعیت براساس انگیزههای کامالً بیرونی یا منفعتی که به امید تبعات بیرونی خاص
صورت میپذیرد .در این صورت مشروعیت براساس هنجارهای مربوط به عرف یا قانون است.
با توجه به این منبع قدرت ،چنانچه میان افراد تضاد و تعارض منافع رخ دهد ،ممکن است
مشروعیت قدرت یکی از دو طرف یا طرفین قدرت تضعیف شود یا از بین برود.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهدلیل قابلیت کاربست دادههای آن در سیاستگذاری و برنامهریزی آموزش
عالی ایران ،از نوع کاربردی است .الگوی پژوهش تفسیری است؛ زیرا در جستوجوی درک
تجربههای قدرت در فرایند پژوهش بهعنوان پدیدهای است که مشارکتکنندگان ساختهاند .از
آنجا که اکتشاف و توصیف تجربههای دانشجویان و فارغالتحصیالن از اعمال قدرت در فرایند
پژوهش هدف پژوهش بوده است ،طرح پژوهش ،کیفی است .پژوهشگر در این پژوهش بهدنبال
توصیف ویژگیهای مشترک تجربههای دانشجویان و فارغالتحصیالن است و براساس ارتباط و
تعامل با مشارکتکنندگان ،این ویژگیها را از دل تجارب پژوهشی که آنان بیان میکنند،
استخراج میکند؛ بنابراین بهنظر میرسد مناسبترین روش پژوهش برای پژوهش حاضر،
پدیدارشناسی است؛ زیرا این روش ،پژوهشی دربارة تجربة انسان و شیوههایی است که مسائل
بهکمک آن و در آن خودشان را به ما اهدا میکنند (ساکالوفسکی.)2005 ،
کرسول ( ) 2007در کتاب خود با عنوان « پویش کیفی و طرح پژوهش »1دو رویکرد را در
پدیدارشناسی برمیشمرد :پدیدارشناسی هرمنوتیک( 2فن منن) و پدیدارشناسی تجربی،
استعالیی یا روانشناختی( 3موستاکاس) .با توجه به اینکه پژوهشگر روابط قدرت را بهمثابة
یک پدیده یا موجود تاحدی ناشناخته تصور می کند که به توصیف ویژگی های آن نیاز است،
رویکرد پدیدارشناسی موستاکاس ( )1994که رویکردی توصیفی ،تجربی ،استعالیی و
روان شناختی است ،مناسبتر بهنظر می رسد .این رویکرد شامل چهار فرایند عمده است:
آمادهسازی برای جمعآوری دادهها ،جمعآوری داده ها ،سازمان دهی ،تحلیل و ترکیب دادهها و
خالصه ،داللت ها و یافتهها.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Qualitative Inquiry and Research Design
2. Hermeneutic Phenomenology
3. Empirical, Transcendental, or Psychological Phenomenology
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دو رکن اصلی پژوهشهای دانش گاهی ،استادان و دانشجویان (بهویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی) هستند ،اما در این پژوهش ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران،
جامعة پژوهش را تشکیل داده اند؛ زیرا آن ها از یک سو ،هدف قدرت استادان قرار میگیرند و
استادان به کمک مدیریت ،نظارت و کنترل آنان ،فرایند پژوهش را رهبری میکنند .از سوی
دیگر ،مشروعیت قدرت بهکمک دیدگاه هدف ها و مخاطبان قدرت قابلدرک است .همچنین
دلیل انتخاب دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه محور برای جمعآوری دادهها این است که این
دانشگاه جامع است و با توجه به قدمت ،وسعت و همچنین تنوع افراد و گروهها با
شاخصههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی میتواند آبستن و مأمن روابط و
بازیهای پیچیدة قدرت باشد.
با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر کامالً کیفی است ،نمونه های پژوهش بهصورت
غیراحتمالی و هدفمند از جامعة مورد مطالعه انتخاب شدهاند .در این نوع نمونهگیری،
پژوهشگر افراد را بهگونهای انتخاب می کند که هدف تحقیق برآورده شود (بازرگان.)2010 ،
کرسول ( )2007معتقد است «طیف محدودی از راهبردهای نمونه گیری را برای مطالعات
پدیدارشناسی یافته ام .در این مطالعات باید همة مشارکت کنندگان پدیدة مورد مطالعه را تجربه
کرده باشند .وقتی همة افراد مورد مطالعه افرادی باشند که باید پدیدة مورد مطالعه را تجربه
کرده باشند ،میتوان از نمونه گیری معیار استفاده کرد» (کرسول)128 :2007 ،؛ بنابراین روش
نمونه گیری پژوهش حاضر ،روش نمونه گیری معیار است .براین اساس ،دانشجویان و
فارغ التحصیالنی در این پژوهش مشارکت داده شدند که معیار تجربة پژوهش تیمی و مشترک،
دردسترس بودن و موافقت با مصاحبه را داشته باشند .همچنین سعی شده است براساس
معیارهای اشاره شدة فوق ،حداکثر تنوع میان نمونه ها رعایت شود تا بتوان پاسخها و یافتههای
متفاوت و حاشیه ای را نیز دریافت و بررسی کرد و به تحلیل و نتیجهگیری عمیق تری دست
یافت .جدول  2ویژگی های دانشجویان و فارغ التحصیالن را نشان میدهد که بهعنوان
نمونه های این پژوهش انتخاب شدهاند.

 528مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 1399
جدول  .2ویژگیهای نمونههای پژوهش (دانشجویان و فارغالتحصیالن)
جنسیت

تحصیلی

تحصیلی

تحصیلی

روزانه

6

روزانه

2
8

اقتصاد
مهندسی
برق قدرت
علوم
سیاسی
علوم
سیاسی
زیست
شناسی
جامعه
شناسی

دوره

آقا

دکتری
کارشناسی
ارشد

آقا

دکتری

روزانه

آقا

دکتری

روزانه

7

روزانه

6

روزانه

4

روزانه

6

روزانه

6

روزانه

4

روزانه

2

خانم

دکتری

روزانه

12

خانم

کارشناسی
ارشد

روزانه

4

خانم

دکتری

روزانه

6

برنامهریزی
درسی

خانم

دکتری

روزانه

2

شیمی

آقا

آقا
آقا
آقا
دانشجویان

مقطع

ترم

رشته

آقا
آقا
آقا

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد

علوم
کامپیوتر
مهندسی
عمران
مهندسی
شیمی
مدیریت
فناوری
زبان و
ادبیات
فارسی
مهندسی
شیمی

تعداد
دانشکده

تجربة پژوهش
تیمی

اقتصاد
دانشکده
مهندسی برق
حقوق و
علوم سیاسی
حقوق و
علوم سیاسی
زیست
شناسی
علوم
اجتماعی
علوم ریاضی،
آمار و علوم
کامپیوتر

25
3
6
4
1
3
1

فنی مهندسی

2

فنی مهندسی

1

مدیریت

3

ادبیات و
علوم انسانی

4

انستیتو نفت

2

روانشناسی
و علوم
تربیتی
شیمی

15
2
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ادامه جدول  .2ویژگیهای نمونههای پژوهش (دانشجویان و فارغالتحصیالن)
جنسیت

فارغالتحصیالن

مقطع
تحصیلی

دوره

ترم

رشته

تحصیلی

تحصیلی

تعداد
دانشکده

تجربة پژوهش
تیمی

آقا

دکتری

روزانه

زمین
شناسی

زمینشناسی

23

آقا

کارشناسی
ارشد

روزانه

ریاضی
محض

علوم ریاضی،
آمار و علوم
کامپیوتر

10

فنی مهندسی

3

زیست
شناسی

1

زمینشناسی

5

آقا
خانم
خانم

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد
کارشناسی
ارشد

روزانه
شبانه
روزانه

مهندسی
عمران
زیست
شناسی
زمین
شناسی

با توجه به جدول  ،2با نوزده دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه تهران (چهارده دانشجو و
پنج فارغ التحصیل) مصاحبة نیمه ساختاریافته صورت گرفت .همة این ها دانشجویان و
فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی بودند؛ زیرا معموالً داشتن تجربة پژوهش مشترک و تیمی
در این سطح از دوران دانشجویی بیشتر اتفاق می افتد .از سوی دیگر سعی شده است با هر دو
نوع جنسیت (آقا و خانم) ،هر دو دوره (روزانه و شبانه) ،همة گروه های درسی و تحصیلی
(علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی) ،بیشتر سنوات تحصیلی (ترم باال و ترم پایین) و
مهم تر از همه ،همة طیف های دانشجویی از نظر داشتن تجربة پژوهش مشترک (تازهکار تا
باسابقه) مصاحبه صورت بگیرد.
در مطالعات پدیدارشناسی ،فرایند گردآوری دادهها عمدتاً شامل مصاحبههای عمیق است .در
بیشتر موارد ،چندین مصاحبه با هریک از مشارکتکنندگان پژوهش انجام میشود (کرسول،
)2007؛ بنابراین ابزار اصلی و محوری در گردآوری دادههای پژوهش حاضر ،مصاحبة عمیق و
نیمهساختاریافته است .مصاحبهها بهصورت اختصاصی انجام شده است؛ بهگونهای که شرایط،
سؤاالت و مدتزمان انجام مصاحبه برای همة مصاحبهشوندگان یکسان نبوده است .در ابتدا
سؤاالت مصاحبة دانشجویان و فارغالتحصیالن ،تدوین شد و سپس مصاحبة انفرادی با
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تکنمونهها صورت گرفت .با همة مشارکتکنندگان پژوهش بهجز یک مورد آنان ،یکبار
مصاحبه شد که آن نیز بهدلیل طوالنیشدن زمان مصاحبه و به درخواست مصاحبهشونده بوده
است .کمترین زمان مصاحبه با دانشجویان و فارغالتحصیالن  30دقیقه و بیشترین زمان مصاحبه
 4ساعت و  30دقیقه بوده ،اما میانگین مدتزمان مصاحبهها ،تقریباً  1ساعت و  30دقیقه بوده
است .با اجازه از مصاحبهشونده ،مصاحبه بهصورت صوتی ثبت و ضبط شد .سپس فایل هریک
از مصاحبهها بهصورت مکتوب پیاده و تحلیلهای الزم انجام شد .در هریک از مصاحبهها،
چندین سؤال مطرح شده است که مطابق موارد زیر است .همچنین در همة سؤاالت مطرحشده
از مصاحبه شوندگان و مطلعان این دو سؤال نیز پرسیده شد که قدرت اعمالی را چگونه
ارزشیابی کردهاید و واکنش شما به آن چگونه بوده است؟

سؤاالت محوری
• بهترین و بدترین تجربة شما در مواجهه با روابط قدرت در فرایند پژوهش کدام است؟
• بهعنوان نقش شاهد چه تجربهای از روابط قدرت در فرایند پژوهش دارید؟
• تجربة شما دربارة روابط قدرت در انتخاب موضوع پژوهش چگونه بوده است؟
• تجربة شما دربارة روابط قدرت در کسب مجوز دفاع از پروپوزال یا پایاننامه چیست؟
• تجربة شما از میزان مشارکت سایر اعضای تیم پژوهش چگونه بوده است؟
برای تحقق اعتبار پژوهش ،اقدامات زیر انجام شده است:
 مشارکت طوالنیمدت و پیوستة پژوهشگر در امر پژوهش :پژوهشگر بهصورت پیوسته
از اردیبهشتماه  1398تا شهریورماه  1398مشغول به گردآوری و تحلیل دادهها بوده
است.
 پرهیز از نتیجهگیری زودهنگام :پژوهشگر ضمن اینکه تجارب و پیشفرضهای خود را
کنار گذاشته ،در هریک از خردهمراحل گردآوری و تحلیل دادهها نتیجهگیری نکرده
است.
 بازنگری همکاران پژوهش :پژوهشگر بهمنظور تحلیل دادهها و رسیدن به یافتهها
بهصورت مداوم ،با استادان یا دوستان متخصص خود بهعنوان همکار ،بحث و گفتوگو
داشته است.
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پژوهشگر برای اعتمادپذیرکردن یافتهها ،اقدامات زیر را انجام داده است:
 فرایند گردآوری و تحلیل دادهها را بهصورت دقیق توصیف کرده است.
 دادهها را بهصورت نوشتاری و دیداری نمایش داده است.
 بهمنظور کدگذاری دادهها ،پژوهشگر بار دیگر به ادبیات پژوهشی مربوط مراجعه کرده
است.
پژوهشگر بهمنظور سازماندهی ،تجزیه و تحلیل دادهها از روش تجزیه و تحلیل استیوک-
کوالیزی-کین 1استفاده کرده است که موستاکاس ( )1994آن را بهعنوان یکی از روشهای
تجزیه و تحلیل دادههای خود تعدیل کرده است .برایناساس ،پژوهشگر توصیفهای متنی و
ساختاری فردی ،توصیفهای متنی و ساختاری مرکب و ترکیبی از معانی متنی و ساختاری را در
فرایند پژوهش انجام داده است.

یافتههای پژوهش
درک کنشگران از مشروعیت قدرت اعمالشده بر آنها در پژوهش دانشگاهی چگونه است؟
کنشگران دانشگاهی قدرت اعمالشده را براساس اخالق ،تجربه و تخصص ،عقالنیت و
کارآمدی مشروع ،و براساس اخالق ،ارزشهای اقتصادی ،تجربه و تخصص ،دین ،عدالت،
عرف ،عقالنیت ،قانون و کارآمدی غیرمشروع ارزشیابی کردند .هریک از این مالکها براساس
مضامین فرعی که در جدول  3مشاهده میشود ،توصیف شده است.
جدول  .3مضامین اصلی و فرعی مشروعیت قدرت
ارزشیابی مشروعیت

مشروع

قدرت

مضمون اصلی

مضامین فرعی

اخالق

رضایت از ترتیب نویسندگی براساس توافق اولیه
بیتجربهبودن دانشجو و مشروعیت اینکه نویسندة اول استاد باشد

تجربه و

ایده و مشارکت در پژوهش ،عامل تعیینکننده در ترتیب نویسندگان

تخصص

بیتجربهبودن دانشجوی کارشناسی ارشد و انتخاب موضوع از سوی
استاد

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Stevick-Colaizzi-Keen
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ادامه جدول  .3مضامین اصلی و فرعی مشروعیت قدرت
ارزشیابی مشروعیت
قدرت

مضمون اصلی

مضامین فرعی
لزوم قدرت نابرابر در پژوهش آزمایشگاهی

عقالنیت

مشارکت بیشازحد استاد و تعیین ترتیب نویسندگان از سوی او
طبیعیبودن محدودیت در انتخاب استاد راهنما بهدلیل تکمیل
ظرفیت
وابستگی علمی و مالی ،عامل هدایت پژوهشگر از سوی پژوهشگر

کارآمدی

ارشد
پذیرش قوانین نویسندگی مقاالت مستخرج با قید مشارکت استادان
پژوهش باکیفیت بهدلیل مشارکت استاد
منافع مالی ،عامل محدودیت در انتخاب استاد راهنما در خارج از گروه
دفاعنکردن دانشجو در جلسة دفاع بهمنزلة توهین به خود
بیتوجهی استاد به کرامت انسانی
منفعتطلبی شخصی استاد و تحقیرکردن دانشجو از سوی او
بیتوجهی استاد راهنما به محدودیتهای تحصیلی دانشجو

اخالق

کسب امتیاز بیشتر ،عامل حذف نویسندة همکار
مشروعنبودن اعتبار نویسندگی براساس مغایرت با توافق اولیه
نارضایتی دانشجو از همکاری در پژوهش اجباری بهدلیل گروکشی استاد

غیرمشروع

نبود مشروعیت زورگویی بهدلیل رضایتنداشتن دانشجو
آسیبهای روانی ناشی از اعمال قدرت ناصواب
پیگیریهای زیاد دانشجو و از بین رفتن شأن و کرامت انسانی
غیراخالقیبودن قانون مقاالت مستخرج از پایاننامه
مقبولنبودن مشارکت کم استاد بهدلیل بهرهمندی از مزایای پژوهش
ارزشهای

تطابقنداشتن عملکرد استاد با نقش او بهعنوان راهنمای پایاننامه

اقتصادی

مقبولنبودن رفتار استاد براساس هزینة فرصت ازدسترفتة دانشجو
ضایعکردن حقوق مادی مشارکت دانشجویان از سوی استاد

تجربه و

نداشتن مشروعیت علمی پژوهشگر ارشد

تخصص

قدرت مالی عامل هدایت پژوهش برای اهداف غیرعلمی

دین

مشروعنبودن رفتار استاد از نظر دینی
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ادامه جدول  .3مضامین اصلی و فرعی مشروعیت قدرت
ارزشیابی مشروعیت
قدرت

مضمون اصلی

عدالت

عرف
عقالنیت

مضامین فرعی
ناعادالنهبودن حذف از فهرست نویسندگان
حمایتنکردن استاد از دانشجو و بهرهمندی حداکثری استاد از
امتیازات پژوهش
ترس دانشجو از پذیرشنشدن مقالة خود سبب شده است که استاد
نویسندة مسئول مقاله باشد
نویسندگی اول استاد (امری ناعادالنه) بهدلیل منابع قدرت او
ماهیت پژوهش تیمی و لزوم مشارکت همة اعضا
مشارکتنداشتن دانشجو در وضع قوانین و مشروعیتنداشتن آنها
نمرة ناعادالنة دفاع
قدرت نابرابر و از بین رفتن مفهوم شراکت در پژوهش مشترک
نداشتن مشروعیت چاپلوسی دانشجویان براساس تبعیض استاد میان
آنها
ناعادالنهبودن قانون مقاالت مستخرج از پایاننامه
نبود تناسب مشارکت با ترتیب نویسندگان
سوءاستفاده از موقعیت برتر
مقبولنبودن رابطة ارباب-برده ،استاد-دانشجو از دید جامعه
مشروعیتنداشتن قانون مقاالت مستخرج بهدلیل مشارکتنکردن
استادان
مالکیتنداشتن موقعیت جغرافیایی برای استاد
مالکیتنداشتن مطلق پژوهش برای استاد راهنما

قانون

مشروعیتنداشتن مشارکت کم استاد از نظر قانونی

کارآمدی

اطاعت اجباری عامل کیفیت پایین پژوهش
نارضایتی از اینکه استاد نویسندة اول باشد ،تنها بهدلیل قدرت
البیگری او
مقبولنبودن نداشتن مشارکت استاد راهنما بهدلیل کیفیت کم پژوهش
پیگیرینکردن استاد راهنما ،عامل دفاعنکردن دانشجو
ضعف علمی کتاب ترجمهشده از سوی دانشجویان
نداشتن قابلیت اجرایی قانون بهدلیل ابهام آنها
قصور استاد بهعنوان پژوهشگر ارشد و نداشتن قابلیت چاپ پژوهش
حمایتنکردن استاد راهنما از دانشجو
آزادی مطلق در فرایند پایاننامه ،عامل بیانگیزگی دانشجو
ناکارآمدی آزادی مطلق در انتخاب موضوع
نارضایتی از تنهابودن در فرایند پایاننامه
مشروعیتنداشتن بهدلیل ضعف علمی فارغالتحصیالن
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برخی از مهمترین مضامین فرعی مطرح در جدول  3در ادامه آمده است.
مشروعیت قدرت براساس معیارهای اخالقی
 رضایت از ترتیب نویسندگی براساس توافق اولیه :هنگامیکه کنشگران دانشگاهی پیش از
انجام پژوهش ،دربارة چگونگی انجام آن و سایر امور از جمله ترتیب نویسندگان به توافق
برسند ،خروجی کار هرچند با واقعیت فاصله داشته باشد ،اخالقی بهنظر میرسد .یکی از
مصاحبهشوندگان دربارة اهمیت این موضوع گفته است« :چون ایده از دوستم بوده ،من انتخاب
رو میدم به ایشون که هرجور بخواد ترتیب نویسندهها رو تعیین کنه».
مشروعیتنداشتن قدرت براساس معیارهای اخالقی
 غیراخالقیبودن قانون مقاالت مستخرج از پایاننامه :قانون مقاالت مستخرج از پایاننامه
مشروعیت قانونی دارد ،اما به اعتقاد برخی ،دانشجویان و فارغالتحصیالن مشروعیت اخالقی
ندارند« :بعضی از این ضوابط ،اصول اخالقی رو نقض میکنه؛ مثالً ممکنه نویسندة مسئول
مشارکت کمی داشته باشه و حتی اصالً هیچ مشارکتی در این کار نداشته باشه ،اما براساس
ضوابط قانونی ایشون باید نویسندة مسئول باشه».
مشروعیت قدرت براساس تجربه و تخصص
 بیتجربه بودن دانشجو و مشروعیت اینکه استاد ،نویسندة اول باشد :دانشجو بهدلیل
اینکه خود را بیتجربه می داند ،معتقد است با وجود مشارکت حداکثری خود در فرایند
پژوهش ،اگر استاد نویسندة اول باشد ،کامالً مقبول است« :اون موقع ضعیف و در حال
آموزش بودم ،یکی باید کمکم میکرد؛ به همین خاطر از نظر من اسم استاد بهعنوان نفر اول
مقاله کامالً منصفانه بوده».

مشروعیتنداشتن قدرت براساس تجربه و تخصص
 قدرت مالی عامل هدایت پژوهش در جهت اهداف غیرعلمی :براساس مصاحبه با یکی از
دانشجویان و در تأیید این مضمون بیان شده است که «مدیر دستگاه اجرایی پژوهشگر رو محدود
میکنه و اون رو به اون سمتی میبره که خودش میخواد و لزوماً اون سمت علم نیست».
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مشروعیتنداشتن قدرت براساس عقالنیت
 نداشتن مالکیت مطلق پژوهش برای استاد راهنما :برخی از استادان راهنما معتقدند نام آنها
باید در همة پژوهشهای دانشجوی تحت راهنمایی گنجانده شود؛ حتی اگر در آن پژوهش
بهصورت مستقیم و آشکار مشارکت نداشته باشند؛ درحالیکه دانشجویان مخالف چنین
دیدگاهی هستند و معتقدند پژوهش تحت مالکیت مطلق استاد راهنما قرار ندارد« :این موضوع
رو که استاد راهنما بخواد در کار پژوهشی که دانشجو با استاد دیگری بدون مشارکت وارد بشه،
اون هم بهعنوان نویسندة مسئول ،مشروع نمیدونم؛ چون مقاله ملک پدریش نیست که بخواد
براش تصمیم بگیره».
مشروعیتنداشتن قدرت براساس کارآمدی
 اطاعت اجباری عامل کیفیت کم پژوهش :یکی از دانشجویان دکتری ،تجربة پژوهش در
دوران کارشناسی خود را با پژوهشگر به اشتراک گذاشته است .او معتقد است« :خب ببینید وقتی
از روی ناچاری تبعیت میکنید ،حتماً کیفیت کارتون میاد پایین ،یعنی از هر جایی که بتونید از
کار میزنید».
مشروعیتنداشتن براساس ارزشهای اقتصادی
 نبود تطابق عملکرد استاد با نقش او بهعنوان راهنمای پایاننامه :براساس مصاحبه با یکی
از دانشجویان و در تأیید این مضمون آمده است که «استادا تو کار پژوهشی خیلی ساده
خودشونو از کار کنار میذاشتن؛ یعنی میخوام بگم با وجود اینکه استاد راهنما و مشاور در
رأس کار قرار دارن ،عملکردشون با این موضوع تطابقی نداره».
 ضایعکردن حقوق مادی مشارکت دانشجویان از سوی استاد :یکی از مصاحبهشوندگان که
تجربة چنین رخدادی را داشته است ،این تجربه را با پژوهشگر به اشتراک گذاشته است« :استاد
اسم خودش رو بهعنوان نویسنده فهرست کرد و حتی اسم ما رو بهعنوان نویسنده یا نویسندة
همکار نزد .همة کارا رو ما انجام داده بودیم ،حتی تایپ و ویرایش و . ...قرار بود بابت این
کارها هزینهای پرداخت کنه که این کار رو هم نکرد».
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مشروعیتنداشتن براساس دین
 مشروعنبودن رفتار استاد از نظر دینی :به اعتقاد برخی از مصاحبهشوندگان ،مشارکتنداشتن
استادان در پژوهش دانشجو ،مصداق بارز ضایعکردن حقالناس است« :ما در دینمون ،حالل و
حروم داریم ،حتی به یکی از استادا گفتم ،ارتقایی که از طریق مقالة دانشجویان گرفته میشه و
مازاد حقوقی که از این طریق اضافه میشه به حقوق شما ،با موازین دینی سازگار نیست و من
اون رو مصداق مال حروم میدونم».
مشروعیتنداشتن براساس عدالت
 قدرت نابرابر و از بین رفتن مفهوم شراکت در پژوهش مشترک :مصاحبهشوندهای ازبین-
رفتن مفهوم مشارکت در پژوهشهای تیمی بهدلیل بیتعادلی قدرت را اینگونه شرح داده است:
«این اصل یک اصل پذیرفتهشدهایه که استاد میتونه کار نکنه؛ یعنی استاد در جایگاهیه که به
توضیح و توجیه مشارکت نیازی نداره و دانشجو هم در جایگاهی نیست که از استاد توضیح
بخواد .اینجا مفهوم رئیس و مرئوسی بیشتره تا مفهوم مشارکت در پژوهش».
 ناعادالنهبودن قانون مقاالت مستخرج از پایاننامه :به اعتقاد برخی از دانشجویان ،قوانین
باید بهگونهای تنظیم شود که بر منافع عمومی متمرکز باشد و تنها گروه خاصی از آن قوانین
منتفع نشوند« :این موضوع عادالنه نیست .کار رو کس دیگهای انجام میده ،اما نفع رو کس
دیگهای میبره .کسایی که این قانون رو مینویسن خودشون از این موضوع سود میبرن».

پاسخها /واکنشهای کنشگران به قدرت اعمالشده بر آنها در فرایند پژوهش
چیست؟
براساس مصاحبه با دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه تهران ،پاسخها /واکنشها به قدرت
اعمالشده در هشت مضمون اصلی تقسیمبندی شدهاند :اجتناب از موقعیت زورگویانه ،برنامة
درسی پنهان ،تسلیم ،تعهد ،خشم و ناراحتی ،سازش ،مقاومت و همدستی .این مضامین به همراه
مضامین فرعی توصیفکنندة آنها در جدول  4آمده است.
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جدول  .4مضامین اصلی و فرعی پاسخها /واکنشها به قدرت اعمالشده
مضمون اصلی

مضامین فرعی

مضمون
اصلی

انتخابنکردن دانشگاه سلطه برای
ادامة تحصیل
اجتناب از قرارگرفتن در موقعیت
مجادلهآمیز
اجتناب از
موقعیت
زورگویانه

خشم و ناراحتی

سازش

همکارینکردن در پژوهشهای آتی
مراجعهنکردن به استاد بهدلیل
تجربة تلخ پایاننامه با او
همکاری دانشجو با استاد دیگر
بهدلیل مشغلهداشتن استاد راهنما
تمایلنداشتن به پژوهش تیمی برای
فرار از سوءاستفادة دیگران
ناراحتی دانشجویان از اجحاف حق
خود

همدستی

دانشجو عامل انتظارات بیشازحد
استادان
اطالعنداشتن دانشجو برای دریافت
امتیاز مادی انتشار کتاب
تمایلنداشتن دانشجو به مشارکت
استاد راهنما از روی دلسوزی
نویسندة مسئول شدن دانشجو در مقاله
و عذرخواهی از استاد راهنما
طبیعیبودن نویسندگی مسئول استاد
راهنما در مقاالت مستخرج
طبیعیبودن نویسندة مسئول بودن استاد
بهدلیل تجربة کم دانشجو
پذیرش زورگویی استاد از سوی
دانشجو بهدلیل کسب وجهة علمی
پذیرش گروکشی استاد از سوی
دانشجو بهدلیل داشتن حس منفعت
شخصی

خشم درونی دانشجو از خلفوعدة
استاد
خشم درونی دانشجو از زورگویی
استاد به او
سکوت و انفعال در برابر زورگویی
استاد
کنارآمدن با قوانین گروه بهدلیل
نقش کماهمیت استاد مشاور
پذیرش عرف نویسندة اول بودن
استاد
پذیرش محدودیت در انتخاب
استاد راهنما از خارج دانشکده
منفعت حداقلی عامل رضایت از
سوءاستفادة استاد
پیگیری و درنهایت سازگاری
رفاقتی
مقاومتنکردن در برابر استاد بهدلیل
ترس از قطع رابطه با او
نبود مقاومت و پذیرش بهدلیل
انحصار استاد بر موقعیت پژوهشی

مضامین فرعی

استقبال استاد از خودشیرینی دانشجو

تعهد

رضایت دانشجو از اینکه استاد
نویسندة اول باشد
اطاعت پژوهشگر از پژوهشگر ارشد
بهدلیل مشروعیت قدرت او
تبعیت همکاران از استاد براساس منابع
قدرت او
پذیرش منطق استاد
احساس احترام دانشجو به استاد و
نویسندة اول شدن او
احساس دین دانشجو به استاد ،عامل
اعمال قدرت استاد
رضایت دانشجو از ترجمة کتاب
بهدلیل گرفتن نمره و نداشتن دردسر
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ادامه جدول  .4مضامین اصلی و فرعی پاسخها /واکنشها به قدرت اعمالشده
مضمون
اصلی

مضامین فرعی
مقاومت دانشجو در برابر بیمسئولیتی

پذیرش انجام پژوهش تحمیلی از سوی

استاد راهنما

دانشجو

مقاومت دانشجو در برابر درخواست

تسلیمشدن دانشجو در برابر استاد

غیرمنطقی استاد داور

راهنمای تحمیلی

مقاومت دانشجو در برابر استدالل

تسلیمشدن دانشجو در برابر مقاله

غیرمنطقی استاد داور

نویسی اجباری

مقاومت دانشجو در برابر ایجاد

تسلیمشدن دانشجو در برابر نویسندگی

محدودیت در پژوهش

اجباری استاد راهنما

مقاومت دانشجو با البیگری گروه در
تحمیل استاد راهنما

مقاومت

مضمون اصلی

مضامین فرعی

تسلیم

تسلیم موقت تا تجهیز به منابع قدرت

مقاومت دانشجو با دستور حذف استاد

تسلیمشدن دانشجو در برابر قدرت

راهنمای دوم از سوی استاد راهنمای اول

ساختاری استاد

مقاومت دانشجو با ترتیب نویسندگی

تسلیمشدن دانشجو در برابر قوانین

ناعادالنه

نویسندگی مقاالت مشترک با استادان

مقاومت دانشجو در برابر استاد براساس

پایاندادن به مقاومت بهدلیل نیاز و

قدرت علمی خود

ترس از پیامدها

مقاومت دانشجو با انتخاب استاد راهنمای

مقاومت اولیه و تسلیم بهدلیل ترس از

تحمیلی

دست دادن امتیاز معنوی پژوهش

قانعنشدن و مقاومت دانشجو در برابر

هدایت پایاننامه بهکمک برنامة درسی

استاد

پنهان

مخالفت دانشجو با چاپ کتاب مستخرج
از مقاالت کالسی

ازبینرفتن جایگاه استاد سلطهگر نزد

مخالفت دانشجو با ارجاعدهی تحمیلی
استاد
تأخیر در پژوهش تحمیلی از سوی
دانشجو
ارسالنکردن مقاله بهدلیل مقاومت با
تحمیل نویسندگی صوری از سوی
دانشجو

دانشجویان
برنامة درسی
پنهان

آگاهیبخشی به دانشجو برای مقابله با
سوءاستفاده از دانشجویان
آگاهیبخشی به دانشجویان برای
انتخاب استاد راهنما و مشاور
تخصص موضوعی بهعنوان منبع قدرت
و برند پژوهشی

در ادامه برخی از مضامین فرعی جدول  4براساس متن مصاحبه با دانشجویان بیان شده
است.
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اجتناب از موقعیت زورگویانه
 همکارینکردن در پژوهشهای آتی :اگر اعضای تیم پژوهش از همکاریهای پیشین
رضایت نداشته باشند ،سعی میکنند در پژوهشهای آتی با این تیم همکاری نکنند« :این استادی
که من باهاشون کتاب چاپ کردم ،بعد از چاپ کتاب ،چند بار دیگه بهم پیام فرستاد که کار
جدیدی نیست که با هم همکاری داشته باشیم و من اصالً جواب ایشون رو هم ندادم ،واقعیتش
اینه که اصالً نمیخوام باهاشون کار کنم».
برنامة درسی پنهان
 ازبینرفتن جایگاه استاد سلطهگر نزد دانشجویان :براساس مصاحبه با یکی از دانشجویان
این مضمون بهخوبی تأیید میشود که «معموالً دانشجوهایی که این اجحاف در حقشون شده ،به
همه میگن که فالنی رفته کار رو به نام خودش ثبت کرده و اسم ما رو هم نزده و اینا».
تسلیم
 تسلیمشدن دانشجو در برابر استاد راهنمای تحمیلی :در یکی از گروههای دانشگاه تهران ،مدیر
گروه در انتخاب استاد راهنمای دانشجو اعمالنفوذ میکند و دانشجویان نیز گزینهای جز تمکین از او
را ندارند« :مدیر گروهه که انتخاب میکنه دانشجو با کی کار کنه و دانشجو هم میپذیره».
 تسلیمشدن دانشجو در برابر مقالهنویسی اجباری :یکی از مشارکتکنندگان پژوهش حاضر
که چنین موضوعی را دیده است ،از واکنش دانشجو در برابر اجبار استاد راهنمایش به
مقالهنویسی اینگونه سخن گفته است« :مجبور بود قبول کنه؛ چون راهی جز این نداشت .برای
اینکه دفاع کنه ،باید پایاننامهشو انجام بده و به مجوز استاد راهنما برای دفاع نیاز داره».
 تسلیم موقت تا تجهیز به منابع قدرت :برخی دانشجویان بهدلیل ترس از عواقب،
موضوعات حساس را انتخاب نمیکنند« :من سعی میکنم حداقل تا جایی که شخصیت
اجتماعیم تثبیت نشده وارد این موضوعات نشم».
تعهد
 پذیرش گروکشی استاد از سوی دانشجو بهدلیل منفعت شخصی :براساس مصاحبه با
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه تهران آمده است که «استاد هم یه دست کاغذ رو به
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دانشجو داد و گفت این کتاب منه و از انتشارات برگشتخورده و نیاز به اصالح داره .تا شما
این کار رو انجام بدین ،من هم رسالهتونو میخونم .دانشجو هم پذیرفت و انجام داد .دانشجو
فکر میکرد منفعت فعلی من در این کاره».
خشم و ناراحتی
 نمایش خشم درونی دانشجو از زورگویی استاد بر او :یکی از دانشجویان که از زورگویی
استاد راهنمایش در جلسة دفاع بسیار ناراحت بود ،واکنشش را اینچنین نقل کرده است« :توی
جلسة دفاع سکوت کردم ،اما بعد دفاع کلی گریه کردم».
سازش
 سکوت و انفعال در برابر زورگویی استاد :نیاز دانشجو به استاد ممکن است سبب شود که
این دانشجو نتواند در برابر زورگویی استاد عکسالعمل خاصی از خود نشان دهد و تنها
میتواند سکوت کند« :برای کسری خدمت به این پروژه نیاز داشتم و فکر میکنم به خاطر این
فشار و اینکه اینها دست باال رو داشتند ،من دیگه چیز خاصی نگفتم به ایشون».
مقاومت
 مقاومت دانشجو با استدالل غیرمنطقی استاد داور :یکی از دانشجویان در این باره گفته
است که «سکوت در مقابل ایراد ایشون رو درست نمیدونستم؛ چون یک سال روی این کار
زحمت کشیدم و پذیرفتن این ایرادات داور رو توهین به خودم میدونستم».
 مقاومت دانشجو با البیگری گروه در تحمیل استاد راهنما« :نمیتونم با این استادی که شما
تعیین کردید کار کنم و لج کردم و گفتم نه این کار رو نمیکنم .باید دو سال توی آزمایشگاه
ایشون باشم و هر روز چشم تو چشم ایشون باشم ،اصالً نمیتونم ایشون رو تحملکنم».
 مخالفت دانشجو با ارجاعدهی تحمیلی استاد :برخی از استادان ،فرایند پایاننامه را فرصت
مناسبی برای افزایش ارجاعات به پژوهشهای پیشین خود میدانند .آنان با ترغیب یا الزام
دانشجویان خود به این کار ،فهرست منابع پایاننامه را مملو از پژوهشهای خود میکنند.
دانشجویانی که ارتباط موضوع خود را با منابع پیشنهادی استاد بسیار ضعیف میپندارند ،با این
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موضوع مخالفت میکنند« :درنهایت من به پژوهشهای استاد مشاورم ارجاع ندادم .در دفاع
پروپوزال هم بهشون گفتم که من میخواستم این موضوع رو بررسی کنم نه موضوع شما رو».
همدستی
 دانشجو ،عامل انتظارات بیشازحد استادان :برخی از دانشجویان با خوشخدمتی خود
توقع استادان را بیشتر میکنند .این موضوع به یک عرف تبدیل شده است« :دانشجو داره با استاد
همدستی میکنه که این ظلم بهش وارد بشه و من بهعنوان دانشجوی تازهوارد میبینم یه
چیزهایی عرفه و همینا باعث میشه یه انتظاراتی برای استاد به وجود بیاد».

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش ،دانشجویان چه بهعنوان شاهد و چه هدف ،قدرت اعمالشده را با
توجه به معیارهای اخالق ،تجربه و تخصص ،عقالنیت و کارآمدی ،مشروع ،و با توجه معیارهای
اخالق ،ارزش های اقتصادی ،تجربه و تخصص ،دین ،عدالت ،عرف ،عقالنیت ،قانون و
کارآمدی ،غیرمشروع ارزشیابی کردند .معیار عرف با مطالعات نبوی ( )1379فرنچ و ریون
( ،)1959داناییفرد ( )1395و اعتمادیفرد ( )1392همخوانی دارد .همچنین ارزشهای اقتصادی
با اندیشههای وبر ( ،)1394اخالق و عدالت با نبوی ( )1379و ریون ( ،)2008عقالنیت با نبوی
( )1379و وبر ( )1394و کارآمدی با نبوی ( )1379همخوانی دارد .با استناد به تعداد معیارهای
مشروعیتنداشتن و تعداد رخدادهای غیرمشروع ،دانشجویان بهعنوان مصاحبهشوندگان پژوهش
حاضر ،قدرت اعمالشده در فرایند پژوهش را نامشروع درک کردهاند.
همچنین اجتناب از موقعیت زورگویانه ،برنامة درسی پنهان ،تسلیم ،تعهد ،خشم و ناراحتی،
سازش ،مقاومت و همدستی ،واکنشهای هدفهای قدرت به قدرت اعمالی در فرایند پژوهش
است .اجتناب از موقعیت زورگویانه ،از جمله واکنشهای فعال و مسئلهمحور (سینکونن ،پوهاکا
و مرلینن )2014 ،یا کنشهای عقالنی (وبر )1394 ،است که هدف قدرت نسبت به قدرت
اعمال شده متصور است؛ زیرا کنشگر هنگامیکه با مسئلهای مانند اعمال قدرت ناصواب یا
زورگویی روبهرو میشود ،سعی میکند با فاصلهگرفتن از آن ،مانند تغییر دانشگاه ،این مسئله را
حل کند .این واکنش درصورتی رخ میدهد که کنشگر قدرت عامل را غیرمشروع تصور کند و
بخواهد ضمن کمترین آسیب با آن روبهرو نشود.
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برنامة درسی پنهان ،به تجربههایی اشاره دارد که آموزندگان در تعامل با فضای آموزشی و
بهصورت غیررسمی و پیشبینینشده کسب میکنند (فتحی واجارگاه .)1388 ،این مضمون با
پژوهش بزرگ و خاکباز ( )1392همسویی دارد .براساس مضامین فرعی شناساییشده،
هنگامیکه دانشجویان در فرایند پژوهش ،راهنمایی یا بازخورد کافی از استاد خود نمیگیرند،
سعی میکنند از ظرفیت های بالقوة موجود ،مانند یادگیری از دانشجویان دیگر بهره ببرند.
همچنین دانشجویان ترمهای باالتر هنگامیکه با چالشهای موجود در فرایند پژوهش آشنا
میشوند ،سعی میکنند آموختههای خود را به دانشجویان دیگر ،بهویژه دانشجویان ترم پایینی
منتقل کنند؛ برای مثال ،استاد «الف» در جلسة دفاع از دانشجو خوب دفاع نمیکند یا استاد «ب»
شما را در فرایند پایاننامهنویسی رها میکند؛ بنابراین نظارت استثمارگر ،نظارت
سوءاستفادهکننده ،نظارت ناکافی ،نظارت نامناسب ،روابط دوگانه ،تشویق به تقلب ،دخالت
ارزشهای ناظر و رهاکردن نظارت (گودیر ،کرگو و جانستون )1992 ،برچسبهایی هستند که
از دل برنامههای درسی پنهان در فرایند پژوهش میان دانشجویان حاصل میشوند.
براساس یافتههای پژوهش ،تسلیم ،یکی دیگر از واکنشهای هدفهای قدرت است .اگر
هدفهای قدرت در برابر قدرت غیرمشروع باشند ،در برابر آن تسلیم میشوند .به اعتقاد وبر
( )1394یکی از دو پاسخ ممکن در برابر سلطه ،تسلیمشدن است .بهزعم او ،افراد بهدلیل ضعف
فردی و ناتوانی ،چون گزینة قابلقبول دیگری ندارد ،تسلیم میشوند (وبر .)1394 ،به اعتقاد
گالبرایت ( ،)1986افراد در برابر قدرت تنبیهی و مجازات بهدلیل ناتوانی ،گزینة دیگری غیر از
تسلیمشدن ندارند .شاید در نگاه اول ،بهنظر برسد که با توجه به ماهیت علمی فضای دانشگاه و
فرایند پژوهش دانشگاهی و رابطة تعاملی آن نباید انتظار چنین واکنشی از کنشگران داشت ،اما
بهدلیل ضعف علمی یا شخصیتی افراد یا بهدلیل فضای سلطهآمیز میان برخی استادان و
دانشجویان ،این واکنش در فرایند پژوهش شایع است.
تعهد ،مطلوبترین واکنش هدفهای قدرت به قدرت اعمالی است؛ زیرا آنان قدرت عامل
را مشروع درک میکنند و متعهدانه برای اجرای دستورات او اقدام میکنند .پارسونز ()1986
قدرتی را مشروع میداند که به ایجاد الزامات متعهدانه منجر شود .رخدادهای متعهدانه
شناساییشده در پژوهش حاضر اندک نیستند ،اما با وضعیت مطلوب فضاهای دانشگاهی فاصلة
بسیاری دارند .خشم و ناراحتی ،یکی از واکنشهای منفعالنه و احساسی (سینکونن ،پوهاکا و
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مرلینن )2014 ،است که کنشگران در صورت نداشتن گزینهای دیگر برای مقابله با عامل از خود
نشان میدهند .همانگونه که یافتههای ایزدینیا ( )2014نشان میدهد ،درصورتیکه دانشجویان
قدرت عامل را غیرمشروع درک کنند و توان مقابله با آن را نداشته باشند ،ضمن اینکه از درون
آشفته میشوند ،انگیزه ،عالقه و اعتمادبهنفس خود را ازدسترفته میبینند.
سازش ،شکل دیگری از واکنشهای شناساییشده در فرایند پژوهش دانشگاهی است .اگر
کنشگر ،قدرت عامل را غیرمشروع درک کند ،اما چارهای جز اطاعت و پذیرش نداشته باشد و
نخواهد آسیبی متحمل شود ،سعی میکند خود را تغییر دهد و با مسئلة پیشرو تطبیق پیدا کند.
در این صورت ممکن است هدف قدرت ،در آینده به عامل قدرت غیرمشروع دیگری تبدیل
شود ،به عبارت دیگر ،بازتولید قدرت غیرمشروع رخ خواهد داد .این واکنش با یکی از یافتههای
صفایی موحد ( )1396همسویی دارد .وی بازتولید استثمار را یکی از پیامدهای استثمار در
آموزش عالی میداند.
مقاومت در برابر سایر واکنشها از جمله تسلیم ،خشم ،ناراحتی و سازش واکنش مالیمتری
است؛ زیرا نشان میدهد که فضای حاکم در رابطة اجتماعی سلطهآمیز ،زورگویانه یا
خشونتآمیز نیست و هدف قدرت میتواند در برابر عامل قدرت مخالفت کند یا فرامین او را
نپذیرد .البته این موضوع ممکن است برای برخی از عامالن زیاد مطلوب نباشد؛ زیرا برخی
مخالفت یا مقاومت با نظر یا خواست خود را تحمل نمیکنند .مقاومت نشاندهندة وجود قدرت
نسبتاً برابر در طرفین رابطة اجتماعی است و سبب میشود آن رابطه به رابطهای پویا تبدیل شود.
در این صورت عامل به هدف و هدف به عامل قدرت تبدیل میشوند (بوتاس .)2004 ،اهمیت
این موضوع به حدی است که فوکو ( )1986و وبر ( )1394قدرت را براساس مقاومت تعریف
کرده اند و قسمی را که در آن شرایط مقاومت وجود نداشته باشد خارج از تعریف قدرت
میدانند .فوکو ( )1986شرایطی را که در آن امکان مقاومت وجود نداشته باشد ،رابطة ارباب-
بردگی میداند.
آخرین واکنش شناساییشده ،هم دستی ،یعنی نوعی واکنش نمادین به قدرت اعمالی است؛
بهگونه ای که هدف بدون اینکه متوجه قدرت اعمالی شود ،واکنشی مطابق با خواست یا فراتر از
خواست عامل صورت میدهد .در این شرایط ،عامل قدرت بانفوذ در هدف ،او را مطیع خواست
و ارادة خود میکند .این شکل از رابطه براساس اندیشههای بوردیو ( )1394است .او از
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خشونت نمادین برای نشاندادن چنین رابطهای یاد میکند .به اعتقاد وی ،خشونت نمادین
خشونتی است که «بهواسطة آن از افراد بهزور ،تعهد اطاعت و تسلیم میگیرند ،ولی بهدلیل
ریشهداشتن این اطاعت و تسلیم در انتظارات جمعی ،در اعتقادات از نظر اجتماعی تلقینشده و
جاافتاده ،کسی آن را به این عنوان تلقی نمیکند» (بوردیو .)255 :1394 ،فهم چنین واکنشی برای
پژوهشگر بسیار دشوار بود؛ زیرا با توجه به ماهیت نمادین آن ،خود هدف نیز از آن بیاطالع
بود؛ بنابراین رخدادهای شناساییشده تنها براساس ردیابی گفتههای هدفهای قدرت
استخراجشده یا با توجه شواهدی است که شاهدان قدرت بهصراحت به آنها اشارهکردهاند؛
درنتیجه وجود اینگونه رخدادها بیش از موارد شناساییشده خواهد بود.
هدفها و شاهدان اعمال قدرت ،قدرت اعمالی را با توجه به ارزشها ،دیدگاهها ،اصول،
دانش ،تجربه و سایر منابع خود ارزشیابی میکنند و مشروعیت آن را میسنجند .اگر قدرت
عامل را مشروع ببینند ،متعهدانه از او اطاعت خواهند کرد و اگر قدرت او را نامشروع درک کنند
و در مقایسه با عامل قدرت نسبتاً برابری داشته باشند ،با آن مقاومت میکنند .اگر توان مقاومت
نداشته باشند ،اما بتوانند از آن فاصله بگیرند ،سعی میکنند از آن اجتناب کنند .همچنین در
صورتی که قدرت عامل را بسیار بیشتر از قدرت خود تصور کنند و عزت خود را تضعیفشده
ببینند ،بهدنبال سازش با عامل خواهند بود .اگر با وجود میل باطنی و ناتوانی در مقابله با او
مجبور به پذیرش و اطاعت از عامل شوند ،ناراحتی خود را نشان میدهند؛ بنابراین باید به درک
و ارزشیابی کنشگران از قدرت عامالن توجه کرد؛ زیرا اگر آنان قدرت عامالن را مشروع
ارزشیابی نکنند ،با اطاعتکردن یا اطاعتنکردن ،همراه با بیمیلی به انحراف از سیاستهای
پژوهشی منجر خواهند شد ،اما از آنجا که واکنشهای منفی مانند خشم و ناراحتی به قدرت
اعمالی بیش از واکنش مثبت مانند تعهد است ،یافتههای پژوهش نشاندهندة مشروعیتنداشتن
یا مشروعیت کم قدرت عامالن و سیاستگذاران در فرایند پژوهش است .این موضوع ضرورت
سیاستگذاری باز در آموزش عالی و توجه به صدای دانشجویان و مشارکتدادن آنان در فرایند
سیاستگذاری پژوهشی را دوچندان میکند .برایناساس به سیاستگذاران حوزة آموزش عالی
پیشنهاد میشود:
 .1امکانسنجی و اجرای نهادی برای حمایت از قربانیان زورگویی در آموزش عالی؛
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 .2سازوکارهای نظارت بر پژوهشگران ،بهویژه در زمینة رعایت اخالق در پژوهش ،اصالح
و تقویت شود؛ بهگونهای که با ایجاد الیههای مختلف نظارت ،اینگونه تخلفات کاهش
یابد؛
 .3سازوکارهای انتظامی اعضای هیئتعلمی ،بهویژه در فرایند پژوهش و پایاننامهنویسی
اصالح و تقویت شود؛
 .4با مشارکت همة ذینفعان در فرایند سیاستگذاری آموزش عالی ،مشروعیتبخشی
روندها و فرایندهای دانشگاهی تعدیل شود؛
 . 5از آنجا که براساس شواهد تجربی و شواهد گفتاری موجود در پژوهش حاضر ،بسیاری
از رفتارهای غیرمشروع شناساییشده ناشی از جو رقابتی و کمیگرایانه نظام ارتقای
اعضای هیئتعلمی است ،با اصالح نظام ارتقای اعضای هیئتعلمی بهگونهای عمل شود
که ارتقای آنان براساس معیارهای کیفی میسر شود.
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