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ژوهش حاضر بررسی ارتباط متغیرگکهاي كمال گرايی، جزم انديشی و راهبردهاي مقابله هدف پ چكيده:

شناختی با دو بعد قدرت گرايی ) قدرت گرايی جناح راست و جهت گیري سلطه گري اجتماعی( در 

بیران در سطح راهنمايی و جمعیت ورزشکار و معلم بود. جامعه آماري پژوهش تمامی آموزگاران و د

بودند. ابزارهاي مورد  1387متوسطه و تمامی ورزشکاران حرفه اي شهر اردبیل در نیمه دو م سال 

استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از: مقیاس چندبعدي كمال گرايی، مقیاس كمال گرايی مثبت و 

جزم انديشی ري ، پرسشنامه  منفی، آيتم هاي خودانتقادي پرسشنامه تجارب افسرده ساز، مقیاس

راهبردهاي مقابله اي فولکمن و الزاروس،مقیاس قدرت گرايی جناح راست زاكريسون و مقیاس جهت 

و روش هاي آماري همبستگی  SPSSگیري سلطه گري اجتماعی پراتو و همکاران. از نرم افزار آماري 

براي تجزيه و تحلیل  LSDون تعقیبی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل دوعاملی,تحلیل ممیز و آزم

داده ها استفاده شد. نتايج همبستگی مثبتی را بین كمال گرايی مثبت، خودمدار، تجويز شده توسط 

جامعه و خود انتقادي با قدرت گرايی جناح راست نشان داد. همچنین همبستگی بسیار قوي و معناداري 

د. اين سازه قوي ترين همبستگی را با راهبرد بین جزم انديشی و قدرت گرايی جناح راست بدست آم

مقابله اي خويشتن داري و بعد از آن با باز ارزيابی مثبت و حل مساله تدبیرآمیز نشان داد. در خصوص 

جهت گیري سلطه گري اجتماعی قوي ترين ارتباط بین كمال گرايی خودمدار و بعد از آن بین كمال 
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بدست آمد. از میان راهبردهاي مقابله اي، سلطه گري قوي ترين همبستگی را با خويشتن داري نشان 

داد. عمده ترين تفاوت مربوط به بازارزيابی مثبت بود، كه قدرت گرايان جناح راست تمايل داشتند تا به 

از آن استفاده نمايند، در حالیکه چنین تمايلی در سلطه گران اجتماعی يافت نشد.  نحو قوي و معناداري

بین دو گروه از نظر قدرت گرايی جناح راست تفاوت معناداري ديده نشد، در حالیکه از نظر سلطه گري 

 تفاوت معناداري بین دو گروه ديده شد، كه آموزگاران تمايل بیشتري به سلطه گري داشتند. 
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 مقدمه -1-1 

ي فرزند پروري مستبدانه چه تاثیرات و نتايجی دارد؟ آيا كودكان را براي اطاعت بی چون و چرا از شیوه    

سازد مراجع قدرت در آينده آسیب پذير می نمايد؟ يا از آنان اقتدار طلبانی مستبد و انعطاف نا پذير می 

تر چه نقشی در جهان دارد؟ آيا جوامع را براي اد وسیع گري در ابعكه خواهان تسلط بر ديگرانند؟ سلطه 

پیشرفت به سوي اهداف انسانی و رشد و شکوفايی انسانها پیش می برد؟ يا از افراد انسانی ماشینهاي سرد 

گیري و شخصیت انسانی می سازد كه بی آنکه بدانند آسیبهاي تصمیم گونه قدرت  روح و فاقد هر و بی 

دهند، و به صورت ابزاري در ا با خود حمل نموده و آن را به نسلهاي آينده نیز انتقال می جبران ناپذير ر

 آيند كه گاهی به سالمت جامعه صدمه خواهند زد ؟خدمت مقاصد تنی چند بر می 

بعد از جنگ جهانی دوم، بیش از چند دهه است كه اين پرسش ذهن پژوهشگران را به خود مشغول    

ي پیشداوري از آن ا برخی از مردم بیشتر از بقیه دچار پیشداوري هستند. اهمیت مساله نموده است كه چر

خصمانه نسبت به گروه هايی كه مورد پیشداوري قرار گرفته اند آسیب روست كه فرد را نسبت به اقدام هاي 

د. اطاعت يک پذير می نمايد. عاملی كه پیشداوري را به مقاصد خصمانه پیوند می زند، اطاعت نام دار

(.  اگرچه ممکن است 1957مکانیسم روانی است كه عمل فرد را به مقاصد سیاسی وصل می كند )میلگرام،

گناه بینديشند، اما اين تنها افراد اندكی به اهدافی چون پاكسازي قومی يا از میان بردن هزاران انسان بی 

اري از افرادي كه به اطاعت از چنین افرادي گردن امر ممکن نخواهد بود، مگر با همکاري استوار و قاطع بسی

 می نهند.   

( بسط 1981( مطرح شد، و توسط آلتمیر )1950گرايی كه ابتدا توسط آدرنو و همکاران )نظريه قدرت    

يافت، شرحی است درباره ي يک فرم قوي پیشداوري كه محور اصلی آن اطاعت می باشد. دوبعد اساسی 

  (SDO)گري اجتماعی گیري سلطه پذير و جهت با پیروانی سلطه (RWA) ح راستگرايی جناآن قدرت 

به ي يکی از عوامل مهم پديد ي قدرت می باشد. محقق در اين پژوهش به قدرت به مثا رهبرانی جوينده  با

 می نگرد. 1آورنده ي پیشداوري

  بيان مساله -1-2  

زدن مکانیسم روانی اطاعت است، ستین صورت تجربی محک ( كه نخ1975) 2يافته هاي آزمايش میلگرام   

كننده در  دهد، حیرت انگیز است. دو سوم افراد شركتو آن را در شرايط گوناگونی مورد آزمون قرار می 

1- Preudice      2- Milgeram 



 ولت( پیش رفتند و هیچ يک از شركت كنندگان 450آزمايش به فرمان آزمايش گر، تا آخرين درجه شوک )

گر سر پیچی بانی نخستین اعتراض جدي خود را اعالم می كرد از فرامین آزمايش ولت كه قر 150تا شوک 

( در روند اطاعت تغییراتی در تفکر فرد مورد آزمايش 1957نکردند. عالوه براين، طبق بررسی میلگرام )

ت ي شخص مطیع اين اسبخشد. عام ترين تغییر در انديشه افتد كه اطاعت آن را استحکام می اتفاق می 

داند. شخص تحت فرمان مرجع قدرت حس اخالقی خود را از دست كه خود را مسئول اعمال خويش نمی 

يابد نداده است، بلکه موضع اخالقی او از عمل به وجدان خويش به عمل به فرامین مرجع قدرت تغییر می 

در مقابل فرامین مراجع فرمانی از مرجع قدرت احساس گناه می نمايد. در اطاعت وجدان فردي و فرد با نا 

قدرت قرار می گیرد. البته گاه ممکن است فرد فرامین مرجع قدرت را در وجدان فردي خود گنجانده باشد 

و بنابراين تعارضی را تجربه نکند. اما در مواقعی كه وجدان فردي در تعارض با اين فرمان قرار می گیرد از 

كنند كه سركشی تمامی بافت هاي جامعه را به ستدالل می كار اكدام بايد پیروي نمود؟ فالسفه محافظه 

خطر می اندازد و حتی هنگامی كه مرجع قدرت به شر فرمان دهد، بهتر است اين فرمان به اجرا درآيد ، 

اما انسان گرايان در اين مورد بر تقدم وجدان فردي تاكید دارند و استدالل می كنند كه وقتی قضاوت 

گیرند، قضاوت اخالقی فرد بايد تقدم داشته باشد. در هر قدرت با هم درتضاد قرار می اخالقی فرد و مرجع 

كه اطاعت سبب فرديت باختگی و به انجام رساندن مقاصد نادرست و چه بسا رسد زمانی حال به نظر می 

ه ابتدا توسط گرايی كزا شود می بايد آن را به عنوان يک عالمت هشدار در نظر گرفت. نظريه قدرت آسیب 

( بسط يافت، شرحی است درباره ي يک فرم 1981( مطرح شد، و توسط آلتمیر )1950آدرنو و همکاران )

با (RWA) گرايی جناح راست قوي پیشداوري كه محور اصلی آن اطاعت می باشد. دوبعد اساسی آن قدرت 

 ي قدرت می باشد. ی جوينده با رهبران  (SDO)گري اجتماعی گیري سلطه پذير و جهت پیروانی سلطه 

اي از هنجارهاي مرجع قدرت رسد جايگزين شدن يک خود كاذب )كه مجموعه عالوه براين به نظر می     

می باشد( با خود واقعی ) كه از وجدان فردي ناشی می شود(، جهت گیري خالق و رو به رشد جامعه را با 

ي شخصی كند كه از اراده ان هايی ضعیف و وابسته تبديل می رو می نمايد و افراد را به انسدشواري رو به 

 برخوردار نمی باشند.

هاي مستقیم اندكی درباره ي رابطه ي متغیرهاي مورد بحث با متغیرهاي قدرت گرايی از آنجا كه پژوهش  

جناح راست و جهت گیري سلطه گري اجتماعی وجود دارد محقق به گرد آوري پژوهشهاي مرتبط با 

و قدرت  1انديشیرابطه جزم  وع مبادت ورزيده است كه در اين مقدمه به برخی از آنها اشاره می شود.موض

( نشان داده شده است، و اصوال به نظر می 1960،1950، 2گرايی در مطالعات بسیاري ) به طور مثال،روكیچ

    Dogmatism    2- Rokeach -1نظرگرفت كه جزم انديشی با گرايی باشد. روكیچ خود در  ناپذير قدرترسد كه جزم انديشی جزء جدايی 



نوعی ستايش مرجع قدرتی كه به طور مثبت ارزيابی شده و  بهتان نسبت به مرجع قدرتی كه به طور منفی 

پذيري نسبت به مرجع قدرت ي روكیچ نیز ارتباط سلطه براين در مطالعه ارزيابی شده همراه است. بنا

(RWA)  ارتباط متغیر كمالگرايی با قدرت گرايی، نظر به اينکه  انديشی مشهود است. در رابطه بابا جزم

داري با تفکر مقوله به طور معنا  2 گرايی منفی( كمال 1،2005هاي انجام شده )برنز و فدواطبق پژوهش 

چنین با ناشکیبا بودن و عدم اعتماد به ديگران ، گرايش به ديدن جهان در مناسبات سیاه يا سفید، و هم 3اي

رودكه  براين گمان میشوند، بناگرايی محسوب می هاي قدرت ته است كه همگی از ويژ گی هم بس

نیز با  4كمالگرايی منفی با قدرت گرايی همبسته باشد.  در ضمن تصور می شود كمالگرايی خود انتقادي

هش ها رابطه ي تمايالت خود تنبیهی با قدرت گرايی قدرت گرايی همبسته باشد، از اين رو كه در پژو

در رابطه با ارتباط سه بعد كمالگرايی با قدرت  (.1956و همکاران،  5فريدمن)مثبت گزارش شده است 

و قدرت گرايی بدست  7گرايی ديگر مدار( رابطه مثبتی بین كمال 1991) 6گرايی در مطالعه  فلت و هويت

 آمد.

گرايی پژوهش چندانی مشاهده نشده است، و با قدرت  8بردهاي مقابله شناختیدرخصوص ارتباط راه   

سپتامبر  و راهبردهاي افراد در كنار آمدن با اين  11پژوهش هايی كه مشاهده شده است اغلب به واقعه 

نشده مساله اشاره دارد. بدين ترتیب با توجه به اينکه تاكنون در ايران پژوهشی درباره قدرت گرايی مشاهده 

 از كشور هنوز جاي فراوان براي علی رغم پژوهش هاي گوناگون در زمینه قدرت گرايی در خارجاست و 

 پژوهش وجود دارد، پژوهشگر به تحقیق درباره اين پديده مبادرت ورزيده است.

ردهاي مساله اصلی در اين پژوهش عبارت بود از: بررسی ارتباط ابعاد قدرت گرايی با كمال گرايی و راهب    

 مقابله شناختی به ويژه در ارتباط با مشاغل

 سوال پژوهش: جهت گیري سلطه گري اجتماعی با كدامیک از انواع كمال گرايی ارتباط دارد؟

 اهميت و ضرورت تحقيق -1-3   

 ي اختیار آدمی بیش از هر چیزله ژوهش و پژوهشهايی از اين دست شايد مسا درضروت و اهمیت اين پ   

ي اختیارات انسان تا كجاست؟ انسان تا چه اندازه مالک خويشتن بوده و ديگر حائز اهمیت باشد. محدوده 

ي خويشتن برخوردار است و تا چه اندازه پیروي از قدرت و رعايت هنجارهاي ارائه شده از قدرت اداره  از

ي قدرت در ايران به نحوي اسف سوي افرادي قدرتمند تر از او براي وي مطلوب است. متاسفانه مساله 

هايی كه در اين باره ترجمه شده بود، حتی به مجموع كتاب  1369انگیز ناشناخته مانده است. تا سال 

هر چند در سالهاي اخیر تالشهاي بیشتري در اين  شماره انگشتان دست نیز نمی رسید، فقط سه كتاب.

  Burns & Fedewa  2- Negative perfectionism 3- Categorical thinking   4- Self-criticism    5- Freedman  -1شکافی قدرت، در ي كتاب كالبد ه گالبرايت نويسنده باره صورت گرفته است. اين در حالی است كه به گفت

 6- Flett & Hewit  7- Other-oriented perfectionism    8- Cognitive Coping Ways   



زبان انگلیسی درباره قدرت آنقدر كتاب نوشته شده است كه عمر يک محقق براي خواندن آنها كافی نیست. 

همیت می محقق شناخت مساله قدرت را در ايران ، كشوري كه در حال تجربه تازه دموكراسی است با ا 

گیري گاه حتی از دولتمردان ستبداد و استعمار بر او سايه انداخته و توان تصمیم داند. كشوري كه سالها ا

رسد شناخت مساله قدرت سبب می شد چه رسد به عامه مردم. در سطح اجتماعی به نظر می سلب می 

گیري داند كه به كار با بینش كافی تصمیم گیرنده باشند. محقق قدرت را به مثابه ابزاري می شود افراد 

شکوفايی گام بردارد و بکارگیري آن در حد افراط صحیح آن سبب می شود جامعه به سمت باروري و خود 

اهمیت ديگر اين پژوهش می تواند  كشاند.نیروهاي خالقه را فرو نشانده و جامعه را به انفعال و سستی می 

 2گرا توسط آدرنوخصیت قدرت ( سندرم ش1973) 1در حوزه آسیب شناسی روانی باشد. طبق نظر ويلسون

تصور  "اجتماعی يا اسکیزوفرنی نوعی سندرم آسیب شناختی همچون شخصیت ضد "و همکاران به عنوان 

( گشودگی و وسواس عملی با ايدئولوژي جناح 2004) 3شد. بر طبق مطالعه ون هیل، مرويلد و دي فرويت

(، وسواس -36/0) 4راست و گشودگیبعد جناح  راست همبسته بودند. تحلیل نتايج روابط معناداري بین

( نشان داد. همچنین در اين پژوهش نوعی رابطه منفی بین سازگاري 16/0) 6سازگاري( و نا 19/0) 5عملی

مک  (.2001،7و جهت گیري سلطه اجتماعی گزارش شد )جهت گیري سلطه گري اجتماعی، هون و بوسی

گري اجتماعی به طور مثبت با روانپريشی و پرخاشگري خصومت آمیز دريافتند كه سلطه  8فارلند و آدلسون

 رنجوري و دفاعی بودن همبسته بود.گرايی با روان و قدرت 

گرايی را به عنوان يک وضعیت قدرت  "يه پردازان اولیه ( ذكر كردند كه نظر 1994و همکاران ) 9پراتو  

بسندگی و آسیب پذيري م دفاع از خود برابر احساسات نا شناختی و به عنوان يک فرمنحرف و آسیب 

سازگارانه گرايی نوع دفاعی و نا كنند كه قدرت .به بیان ديگر آن ها به طور ضمنی پیشنهاد می "نگريستند

سازگار قضاوت شدند. گرا افسرده، مشوش و نا پیشداوري است. همچنین در پژوهش لیپا و آراد مردان قدرت 

هماهنگ با توصیف هاي تئوريکی در مطالعه ون هیل، مرويلد، دي فرويت، شخصیت وسواسی به طور مثبت 

 گرايی همبسته بود.كاري و قدرت با محافظه 

رسد اطاعت داند. به نظر می محقق پژوهشهايی از اين دست را در حوزه روابط انسانی نیز با اهمیت می    

ت و دلبستگی بیش از حد به آن فرد را از ارتباط موثر با ديگران محروم بی چون و چرا از يک مرجع قدر

گرا را به عنوان ئولوژي قدرت  ي روابط وي را محدود می نمايد. پژوهشگران هواداران ايدكرده و حوزه 

گرايان ط توصیف كردند. برخالف افرا "شده تحمل و تهديد همدل، جزم انديش، بی گريز، نا مردم  "افرادي 

هستند)ناتسون،  "ي ابهام و ديگران بوده، همدل، تهديد نشده و اعتماد كنندهتحمل كننده  "جناح چپ كه 

 Wilson      2- Adorno  3- Van Hiel, Mervielde, De Fruyt    4- Openness to experience  5- Compulsiveness -1گرايی می تواند تلويحاتی را درخصوص سیستم همچنین پژوهش در زمینه قدرت  (.1974،10اينستون

6- Disagreeableness   7- SDO, Heaven , Bucci  8- Mc Farland, Adelson   9- Pratto   10- Einson 



دن دانش آموزان به اطاعت بی چون آموزشی و نیز خانواده در برداشته باشد. دور از ذهن نیست كه وادار نمو

يی را تواند آسیب هاگرا می و چرا قدرت خالقه آنان را از بین خواهد برد و در سطح خانواده سیستم قدرت 

 براي كودكان و نیز نقش آنان در اجتماع در بر داشته باشد.

 تحقيق اهداف -1-4    

 ژوهش عبارتند از :ف اين پنظر به اهمیت شناخت مساله اطاعت در پیشداوري اهدا   

 اهداف كلي :  -1-4-1   

گرايی )قدرت ي شناختی با قدرت هاي مقابله گرايی، جزم انديشی، و راهبرد بررسی ارتباط كمال  .1

گري اجتماعی ( در گروه ورزشکار و معلم در شهر اردبیل گیري سلطه گرايی جناح راست و جهت 

  1387در سال 

گرايی جناح راست و جهت يی )قدرت گرا ن وضعیت كمالگرايی و جزم انديشی در طیف قدرت تعیی .2

 گري اجتماعی ( گیري سلطه 

گرايی جناح راست و جهت گرايی )قدرت ي شناختی در طیف قدرت هاي مقابله تعیین راهبرد  .3

 گیري سلطه گري اجتماعی (

 اهداف جزئي :  -1-4-2  

گرايی جناح را ست و جهت الگرايی منفی و مثبت با طیف قدرت گرايی ) قدرت تعیین ارتباط كم .1

 گري اجتماعی (.گیري سلطه 

( با طیف  2مدار ، تجويز شده از سوي جامعه، ديگر  1مدارتعیین ارتباط سه بعد كمالگرايی )خود  .2

 گري اجتماعی (. گرايی جناح راست و جهت گیري سلطه گرايی ) قدرت قدرت 

گرايی جناح راست و جهت گرايی )قدرت انتقادي با طیف قدرت لگرايی خود عیین ارتباط كما ت .3

 گیري سلطه گري اجتماعی ( 

گیري سلطه گرايی ) قدرت گرايی جناح راست و جهت انديشی با طیف قدرت تعیین ارتباط جزم  .4

 گري اجتماعی ( .

 گرايی جناح راست. بله اي  با قدرت تعیین ارتباط راهبردهاي مقا  .5

 گري اجتماعی . گیري سلطه .   تعیین ارتباط راهبردهاي مقابله اي با جهت 6

 سواالت تحقيق -1-5

كدامیک از مولفه هاي متغیرهاي كمال گرايی، جزم انديشی و راهبردهاي مقابله شناختی می توانند در  -1

 Self-oriented perfectionism    2- Social –prescribed perfectionism -1 داشته باشند؟پیش بینی قدرت گرايی جناح راست در معلمان ضرايب بیشتري 



كدام يک از مولفه هاي كمال گرايی، جزم انديشی و راهبردهاي مقابله اي می توانند در پیش بینی  -2

   جهت گیري سلطه گري اجتماعی در معلمان ضرايب بیشتري داشته باشند؟

نی كدام يک از مولفه هاي كمال گرايی، جزم انديشی و راهبردهاي مقابله اي می توانند در پیش بی -3

 قدرت گرايی جناح راست در ورزشکاران ضرايب بیشتري داشته باشند؟

كدام يک از مولفه هاي متغیرهاي كمال گرايی، جزم انديشی و راهبردهاي مقابله اي می توانند در پیش  -4

 کاران ضرايب بیشتري داشته باشند؟بینی جهت گیري سلطه گري اجتماعی در ورزش

 فرضيه هاي تحقيق –1-6      

در دو  گرايی جناح راست (گري اجتماعی و قدرت گیري سلطه گرايی با قدرت گرايی )جهت .كمال  1

 گروه ورزشکار و معلم ارتباط معنادار  دارد. 

 گرايی جناح راست در دو گروه ورزشکار و معلم ارتباط معنادار  دارد. كمالگرايی منفی با  قدرت  -1-1

 گرايی جناح راست در دو گروه ورزشکار و معلم رابطه ي معنادار دارد. درت مدار با قكمالگرايی خود  -1-2

در دو گروه ورزشکار و معلم رابطه  راستكمالگرايی تجويز شده توسط جامعه با قدرت گرايی جناح  -1-3

 ي معنادار دارد.

لم ارتباط معنادار گرايی جناح راست در دو گروه ورزشکار و معلگرايی خود انتقادي با قدرت كما -1-4

 دارد.

در دو  گرايی جناح راست (گیري سلطه گري اجتماعی و قدرت گرايی )جهت . جزم انديشی  با قدرت 2

 گروه ورزشکار و معلم رابطه  معنادار  دارد. 

گرايی جناح راست و جهت گیري سلطه گري گرايی ) قدرت هاي مقابله شناختی با قدرت راهبرد  -3

 دو گروه ورزشکار و معلم رابطه ي معنادار دارد. در اجتماعی(

در دو گروه ورزشکار  استفاده از راهبرد مقابله اي حل مساله تدبیر آمیز با قدرت گرايی جناح راست-3-1

 و معلم رابطه ي معنادار  دارد.  

ورزشکار و  در دو گروه استفاده از راهبرد مقابله اي بازارزيابی مثبت با قدرت گرايی جناح راست -3-2

 معلم رابطه ي معنادار  دارد.  

در دو گروه ورزشکار و معلم  استفاده از راهبرد مقابله اي دوري گزينی با قدرت گرايی جناح راست -3-4

 رابطه ي معنادار  دارد.  

در دو گروه ورزشکار و  استفاده از راهبرد مقابله اي مسئولیت پذيري با قدرت گرايی جناح راست - 3-5

 م رابطه ي معنادار  دارد.  معل



استفاده از راهبرد مقابله اي  خويشتن داري با قدرت گرايی جناح راست در دو گروه ورزشکار و  -3-6

 معلم رابطه ي معنادار  دارد.

استفاده از راهبرد مقابله اي خويشتن داري با جهت گیري سلطه گري اجتماعی در دو گروه ورزشکار  -3-7

 دار دارد.و معلم رابطه معنا

استفاده از راهبرد مقابله اي دوري گزينی با جهت گیري سلطه گري اجتماعی در دو گروه ورزشکار  -3-8

 و معلم رابطه معنادار دارد.

در دو گروه ورزشکار  اجتناب با جهت گیري سلطه گري اجتماعی–استفاده از راهبرد مقابله اي گريز -3-9

 و معلم رابطه ي معنادار دارد.

استفاده از راهبرد مقابله اي مسئولیت پذيري با جهت گیري سلطه گري اجتماعی در دو گروه  -3-10

 ورزشکار و معلم رابطه ي معنادار دارد.

مدا ر وديگرمدار و تجويز شده توسط جامعه، كمالگرايی منفی و مثبت  و خود انتقادي، كمالگرايی خود  -4

گري اجتماعی، جزم انديشی و راهبردهاي مقابله ي  گیري سلطهگرايی جناح راست و جهت قدرت 

 شناختی می توانند به نحو صحیح تعلق به دو گروه ورزشکار و معلم را توصیف كنند.

انديشی در دوگروه ورزشکار و گري اجتماعی، و جزم گیري سلطه گرايی جناح راست، جهت . قدرت 5

 معلم در تعامل با جنسیت متفاوت هستند.

 متغيرها يا مفاهيم اساسي تحقيق -7- 1   

 متغیرهاي مستقل: كمالگرايی، جزم انديشی، راهبردهاي مقابله شناختی   

 متغیر وابسته : قدرت گرايی جناح راست در دو گروه و جهت گیري سلطه گري اجتماعی در دو گروه    

 متغیر تعديل كننده: جنسیت   

 متغیر كنترل: سن، سطح تحصیالت  

 متغيرها يتعاريف مفهومي و عمليات - 1-8   

 كمال گرايي:   1-8-1   

گرايانه معطوف به خود را در بر می گیرد مدار: كمال گرايی خود مدار رفتارهاي كمال كمال گرايی خود    

كردن گرايی خود مدار شامل رفتارهايیست از قبیل تعیین كه پیش تر توصیف شد. بدين ترتیب كمال 

گیرانه و سانسور كردن رفتار خود.  بنا به تعريف، گیرانه براي خود و ارزيابی سخت سخت  استاندارد هاي

مدار بايد با اشکال مشابه رفتار معطوف به خود از قبیل سطح آرزو وسرزنش خود همراه گرايی خود كمال 

چندين نشانه ناسازگاري، گرايی خود مدار با (. به عالوه كمال 1989، 1باشد )هويت، میتل ايستاادت و والرت



؛ 1985،2(، بی اشتهايی عصبی )كوپر، كوپر و فیربرن1989)به طور مثال، فلت و همکاران، شامل اضطراب

؛ هويت و 1989، 5؛ پايرت1986،4( و دلتنگی ارتباط دارد )هويت و ديک1983،3گارنر، الم استید و پولیوي

 (. 1990؛ هويت، میتل ايستاادت، و فلت،a 1990،1990فلت،

گرايی عقايد و انتظارات دربارۀ قابلیت هاي ديگران را در بر كمال گرايی ديگر مدار: بعد مهم ديگر كمال    

گرايانه فردي كمال (، پیشنهاد كرد كه برخی افراد در رفتار میان 1965) 6می گیرد. به طور مثال، هولندر

براي افرادي كه نزد وي از اهمیت برخوردارند،  درگیر می شوند. باور بر اين است كه كمال گراي ديگر مدار

واقع بینانه داشته، و براي كامل بودن افراد ديگر اهمیت قائل بوده،  عملکرد ديگران را استانداردهاي غیر 

گرايی ديگر مدار بايستی به سرزنش معطوف به ديگري، فقدان اعتماد، گیرانه ارزيابی می كند. كمال سخت 

بت به ديگران منجر شود. عالوه بر اين، اين بعد بايد با ناكامی هاي میان فردي از و احساس خصومت نس

 (.1965؛ هولندر، 1983قبیل بدبینی و تنهايی و با مشکالت خانوادگی يا مربوط به ازدواج مرتبط باشد)برنز،

دستیابی به گرايی، نیاز ادراک شده براي گرايی تجويز شده توسط جامعه: سومین بعد كمال كمال    

استانداردها و انتظاراتی را در بر می گیرد كه توسط افراد مهم ديگر تجويز شده است. كمال گرايی تجويز 

شده توسط جامعه مستلزم اعتقاد يا درک افراد است از اينکه افراد بااهمیت، استانداردهاي غیر واقع بینانه 

 اشند بر آنان اعمال فشار می كننده، و براي اينکه كامل بگیرانه ارزيابی نمودبراي آنها دارند، آن ها را سخت 

گانه كمالگرايی ( براي سنجش ابعاد سه 1991) در اين پژوهش از مقیاس  چند بعدي كمالگرايی هويت وفلت

 استفاده شد. 

 كمالگرايي مثبت و منفي : 

ی و غیر بالینی نشان داد كه ( تفاوت هاي بین گروه هاي بالین1995و همکاران )  7در مطالعۀ تري شورت   

گرايی منفی بیشتر با جمعیت هاي بالینی هم گرايی ممکن است همیشه سازگارانه نباشد. اگر كمال كمال 

گرايی گرايی مثبت بیشتر با جمعیت هاي غیر بالینی هم بسته است، بنابراين كمال بسته است، كمال 

مثبت بواسطۀ تقويت هاي مثبت ، همچون عزت  گرايممکن است يک صفت انطباقی باشد. يک كمال 

گراي منفی بواسطۀ ترس از شکست نفس باال برده شده و رضايت از خود سوق می يابد؛ در مقابل، يک كمال 

اين در  .(9،1978؛ هاماچک1990و همکاران،  8؛ فراست1995)تري شورت و همکاران،  سوق می يابد

 ( استفاده شد.  1995مثبت و منفی ) تري شورت و همکاران ،گرايی مقیاس كمال  PANPS 1  پژوهش از

 : خود انتقادي يكمال گراي

يکی از دو سبک شخصیت می باشد كه افراد را براي افسردگی مستعد می نمايد. اين تركیب  يانتقادخود    

خود انتقاد را در برمی گیرد. افرادي كه بسیار از  3ارزشمنديو خود 2شخصیت موضوعات مربوط به هويت 

1- Hewitt, Mittelsteaedt,Wallert    2- Cooper, Cooper & Fairburn     3- Garner, Olmstead & Polivy 

4- Dyck       5-  Pirot       6- Hollender     7-  Terry short       8- Frost       9-  Hamachek        



ي خودشان بسیار سخت گیر باشند )بلت و گر، و درباره می كنند تمايل دارند پیشرفت گرا، رقابت 

ژوهش خود انتقادي به عنوان يکی از سازه هاي كمالگرايی فرض شده است.و از (. در اين پ1992زوروف،

( براي ارزيابی خود 1976اران ،و همک 5ساز )بلتتجارب افسرده  (DEQ)4انتقادي مقیاسآيتمهاي خود 

 انتقادي استفاده شده است. 

 جزم انديشي:  -1-8-2  

الف( باورهاي قوي داشتن ب(  ( جزم انديشی  را به عنوان 1988) 6ورد وبسترفرهنگ واژگان نیو    

يا اهمیت ندادن به باورهاي متفاوت ديگران ، ودر عوض ج( درنظر نگرفتن شواهدي كه ممکن است تغییر 

جزم « میزان شده ي»اصالح باورهاي فرد را توجیه نمايد، تعريف می كند. در اين پژوهش از مقیاس 

 ( استفاده شد.7،1970انديشی )ري

 قدرت گرايي:  -1-8-3

 اين سازه ازدو بعد بنیادين تشکیل می شود: قدرت گرايی جناح راست و جهت گیري سلطه گري اجتماعی. 

ي همگرا شامل پرخاشگري قدرت قدرت گرايی جناح راست كه از سه مولفه   قدرت گرايي جناح راست: 

گرا، سلطه پذيري قدرت گرا و پیروي از رسوم تشکیل شده است با وجود پیروانی سلطه پذير كه به طور 

  (RWA)نمايند مشخص می شود. در اين پژوهش از نسخه كوتاه غیر انتقادي از مرجع قدرت پیروي می 

 ( تهیه شده است استفاده می شود.2005كريسون،كه توسط )زا

( 1999پرتو،سیدانیوس ،  SDOگري اجتماعی )گیري سلطه جهت  جهت گيري سلطه گري اجتماعي: 

يک متغیر فردي است كه بر گرايش عمومی براي هواداري از افزايش سلسله مراتب و  نابرابري گروهی تاكید 

( براي سنجش 1994گري اجتماعی )پراتو و همکاران،گیري سلطه  می نمايد.در اين پژوهش از مقیاس جهت

 اين متغیر استفاده شد.  

 راهبردهاي مقابله شناختي:-1-8-4   

از ديدگاه فرآيندي، مقابله به عنوان تالشهاي شناختی و رفتاري براي مهار نمودن نیازهاي درونی و/ يا  

تر، مقابله روند، تعريف می شود. به بیان ساده ن فراتر می بیرونی خاص كه بر منابع شخص فشار آورده و از آ

 (. 1993هاي شناختی و رفتاري براي مهار نمودن استرس روانشناختی است)الزاروس،شامل تالش 

خرده مقیاس را بررسی می   8( كه 1988آيتمی الزاروس و فولکمن كه ) 66در اين پژوهش از پرسشنامه 

 كند استفاده شده است.

 

 

1-  Positive and negative perfectionism scale   2-  Identity  3- Self-worth     4- Depressive Experience 

Questionnaire 5- Blatt    6-  Webster New world   7- Ray 



 درآمدي بر قدرت گرايي -2-1

ي با دو گونه از افراد سر و كار داشته باشیم: يکی كسی كه اراده 1 رسد در بررسی مساله قدرتبه نظر می   

 كند و ديگري كسی كه تسلیم اين تحمیل می گردد.خود را بر ديگران تحمیل می 

قدرت، يعنی تحمیل اراده ي كسی  "گويد: كافی است كه می  2رو ب سبراي آغاز كار تعريف ساده ي ما ك

شوند از اين رو كه با گرا خوانده می قدرت هستند نیز قدرت افرادي كه تسلیم يک مرجع  "بر ديگران.

گیري هاي منشی ضمن معرفی جهت  3واگذاري اراده ي خود، به قدرت ديگري می گروند. اريک فروم

كند . اعم از حاد باور را واكنشی در برابر نگرانی معرفی می مختلف يک نوع عمومی و متداول فعالیت غیر 

جهت ناشی از عصبانیت انسان امروزي است. اشکال يا مزمن ، آگاهانه يا نا آگانه كه رشد آن در تمايالت بی 

 هم در می آمیزند ، فعالیتی است كه مبتنی بر تسلیممختلف فعالیت برانگیخته شده از نگرانی، كه اكثرا با 

كه معموال  –يا تابعیت از مرجع قدرت می باشد. ممکن است آن مقام مورد ترس، تحسین يا عشق باشد 

ولی سبب فعالیت دستور مقام قدرتمند است. )انسان براي خويشتن ،  –اي از هر سه مورد است آمیخته 

خود را از قدرت گرا ست. چنین افرادي انگیزه ( اين نوع فعالیت مخصوص اشخاص قدرت  104و  103ص: 

توانند به محركهاي اختیاري جرم نمی كنند كه نه قابل اعتراض است و نه تغییر پذير و ال باال دريافت می 

 یگرايآيین قدرت  رخیزند اعتنا كنند. وي دو نوع اخالق را از يکديگر متمايز می كند. دكه از درون می 

اسب است تعیین كرده و هنجارهاي اخالقی را مقرر می يک مقام مقتدر آنچه را كه براي انسان خوب و من

نیستی انسان خود واضع و در عین حال تابع هنجارهاست. منظور از آيین قدرت دارد. در اصول اخالقی اوما 

باشد. آيا تبعیت غیر منطقی است كه مترادف نظامهاي استبدادي و غیر دموكراتیک می اقتدار غیر  "گرايی 

رجع قدرتی باالتر از فرد و اهمیت ندادن به نیروي خرد براي تشخیص خیر و شر آسیبهايی نیز انتقادي از م

به دنبال دارد يا مسئولیت را از انسان سلب نموده و آزادي بیشتري به او اعطا می نمايد؟  شايد مهمترين 

جمعی عمال دسته از ا يباختگی باشد.  بسیارآسیب تبعیت بی چون و چرا از مراجع قدرت نوعی فرديت 

با مراجع قدرت اختیار خويش  یشود كه با هم نوايبار به دست كسانی انجام می خالی از تامل و خشونت 

را به دست او می سپارند. اريک فروم بر آن است كه آثار ناشی از شکست در مبارزه علیه مرجع قدرت 

نه هاي بیماري می شود كه مهمترين آنها ه نشا ند و تبديل بنامعقول در باطن هر روان نژندي باقی می ما 

 "خود "خود و جايگزين كردن آن با يک  ي ابتکار و اختیار شخص است. تضعیفتضعیف يا فلج شدن قوه 

دهد كه می  "خود "اي دربی رنگ شده و جاي خود را به تجربه  "من هستم "كاذب كه در آن حس 

ین تبديل خودمختاري به سرسپردگی می باشد. مهمترين اثر مجموع خواسته هاي ديگران است و همچن

 شدن وجدان گناهکار است. "خود"شکست در مبارزه براي 

1- Power                                     2- Maks & Verber                  3- Eric Foroom 



 پيشداوري و رويكرد هاي مربوط به آن  -2-2  

نه به هر فرد بیرون داورا يافته به معناي گرايش به واكنش نشان دادن با نگرش پیش پیشداوري تعمیم    

(. پنج دهه پیش گوردون آلپورت متوجه شد كه يکی از 1992،2؛ دوكیت1954،1آلپورتباشد )گروه می 

ي آن وجود دارد اين است كه افرادي كه يک فرد بیرون گروه را طرد واقعیاتی كه اطمینان بسیاري درباره 

ود است، يهمی نمايند تمايل خواهند داشت تا ديگر افراد بیرون گروه را نیز طرد كنند. اگر يک فرد ضد 

(. عالوه بر اين 1954سیاه، و ضد هر فرد بیرون گروه نیز می باشد)آلپورت، كاتولیک، ضداحتماال ضد 

پیشداوري تعمیم يافته می تواند به عنوان يک عامل برانگیزنده پیش از پديدآيی نظريه ي شخصیت قدرت 

تی نسبت به داليل پیشداوري در ( فرض شود. دو رويکرد در پژوهش روانشناخ1950گرا )آدرنو و همکاران،

گیرد، يعنی، شخصیت يا افراد وجود دارد. رويکرد اول پیشداوري را نتیجه عوامل درون افراد در نظر می 

برنز ويک،  –تببین شخصیتی ) به طور مثال، آدرنو، فرنکل  –هاي خاص مربوط به شخصیت آنها ژگی وي

؛ اكهامر و اكرمی، 2002دوكیت، واگنر، دو پلسی، و بیروم، ؛1998، 4؛ آلتمیر1950، 3لوينسون، و سنفورد

شود كه مرتبط با دنیاي ( پیشداوري بواسطه عواملی ايجاد می 2(؛ يا اينکه )2004گیلجه، و زاكريسون،

اجتماعی، طبقه بندي خود اجتماعی، خارجی مردم است، به طور مثال، عضويت در گروه اجتماعی، هويت 

تبیین اجتماعی روانشناختی ) به طور مثال، گايموند، دامبرون، میچیناو ، و  –موقعیت اجتماعی 

 (.1989، 5؛ تاجفل و ترنر2001؛ رينولدز، ترنر، هسالم، و ريان، 2003دوارته،

 –هاي فردي در پیشداوري مطرح شده اند در رويکرد شخصیت دو نظريه عمده براي تبیین تفاوت     

قدرت گرايی جناح  RWA( 6(  ها به نظريه جديدتر نو و همکاران، كه بعد گرا )آدرنظريه شخصیت قدرت 

سیدانیوس و  ،SDT؛ به طور مثال 1998، آلتمیر،  RWAراست بسط پیدا كرد )به طور مثال 

يک پیش بین  RWA، SDO اند كه تركیب نمرات افراد در (. مطالعات قبلی نشان داده 1999،7پراتو

 (.1998به طور مثال،  مک فارلند،  ي آنها می باشد )داورقدرتمند براي پیش 

؛ دوريز و ون 1998وجود دارد )به طور مثال، آلتمیر،   RWAو  SDOچندين تفاوت مفهومی بین  

بر سلطه گري بین گروهی تمركز می كند،  SDO(. نخست، 1999؛ وايتلی،2001؛ هون و كانرز،2002هیل،

  SDOده ي درون گروهی در نظر گرفته می شود. دوم، افراد به طور بنیادين يک پدي  RWAدر حالیکه

  RWAتمايل دارند از ديگران اطاعت نمی كنند. سوم، افراد ي كه از نظر  RWA به شیوه اي كه افراد 

قوي می باشند اين چنین   SDOبه مذهبی بودن دارند، در حالی كه افرادي كه از نظر قوي  هستند تمايل 

قوي می   SDOقوي هستند در تضاد با افرادي كه از نظر   RWAدي كه از نظر نیستند. چهارم، افرا

و نه   RWAباشند، تمايل دارند تا نیازمند ساختار بوده و به همرنگی بها دهند. پنجم، در پژوهش ها 

1- Allport        2- Duckitt      3- Adomo, Frenkel- Brunswik, Levinson & Sanford           4- Altmeyer   5- Duckitt,  

Wagner      ryan          5- Tajfel & turner 6- Right-Wing Authoritarianism       7- RWA, Altemeyer; SDT,  



SDO   با ارزش امنیت همبسته بود.  به طور عمومی، به نظر می رسدRWA , SDO  به دو بعد ارزشی

مختاري( گرايی ) خود (. اولی با جمع گرايی )همرنگی( در مقابل  فرد  2000یه باشند ) دوكیت،گسترده شب

نگري ) يا فاصله قدرت(. اين ابعاد تفاوت هاي ملی سر و كار دارد و ديگري با سلسله مراتب  در مقابل برابر 

 و نیز فردي را توصیف می نمايند.

 

 يري سلطه گري اجتماعي قدرت گرايي جناح راست و جهت گ -2-3   

( تمايل دارد تا قدرت گرايی را به عنوان يک سکه ي دورويه  1998گرايی معاصر)آلتمیر،ي قدرت نظريه  

پذير را ( كه پیروانی سلطه RWAراست )گرايی جناح گرا يا قدرت پذيري قدرت بنگرد: روي اول، سلطه 

( كه فراهم آورنده SDOي اجتماعی )گیري سلطه ا جهت گرا يگري قدرت فراهم كرده و روي دوم سلطه 

كند كه جوامع استدالل می  1(SDTگري اجتماعی )ي سلطه نظريه  .ي رهبرانی جوينده قدرت است

ي ايدئولوژيهايی كه برتري يک گروه را بر ديگر گروه تعارض گروهی را از طريق پديد آوردن اجماع در باره 

( هنگامی كه اين 1994،2ند به حداقل می رسانند )پراتو،سیدانیوس،استالورث و اكسمالدهها رواج می 

توجیهی »شوند كه ايدئولوژي ها به طور گسترده اي پذيرفته می شوند، به حقايقی بديهی تبديل می 

سیستم اخالقی و عقالنی را براي توزيع قدرت، امتیاز و موقعیت در میان گروههاي اجتماعی موجود در درون 

( و در نتیجه در جهت ثبات ظلم و ستم خدمت 1994،3)سیدانیوس، پراتو و بوبو «اجتماعی، فراهم می كند.

گري اجتماعی در سطح بااليی قرار دارند ، اعضاي خارج از گیري سلطه كنند. افرادي كه از نظر جهت می 

كنند هايی حمايت می آنان از خط مشی دهند، گروه خود را تحقیر كرده و آنها را مورد تبعیض قرار می 

كه به امتیاز هاي درون گروهی بر بیرون گروه باور دارند، و نسبت به گروه هايی كه نگرشهايی را در رابطه 

با تقلیل سلسله مراتب  می پذيرند نگرشهاي منفی دارند. اندكی بعد از جنگ جهانی دوم )آدرنو و 

ز ديدگاه روان پويايی معرفی را براي تبیین افزايش فاشیسم ا« گرا شخصیت قدرت ( »1950همکاران،

یرانه ، تنبیه خشن و گي انضباط سخت كردند . آنها چنین فرض كردند يک دوره ي كودكی كه به واسطه 

كند آور را ايجاد می سوي والدين مشخص می شود، نوعی ساختار شخصیتی ويژه و زيان  زمحبت اندک ا

( دريافت 1981،1998كنند.  آلتمیر )ي است كه ايدئولوژيهاي فاشیستی را تحسین می ي افرادكه مشخصه 

ي شخصیت قدرت گرا به حد كافی از نظر درونی سازگار و به طور درونی همبسته اند ؛ كه تنها سه جنبه 

شم پرخاشگري قدرت گرا )احساس خ )پیروي سخت ازارزشها و هنجارهاي قرار دادي (، 4پیروي از رسوم 

نسبت به هنجار شکنان( و سلطه پذيري قدرت گرا ) اطاعت غیر انتقادي از قدرت (، بر اساس نظريه 

از افراد ديگر از طريق آموزش يا الگوبرداري(  RWA( فرض می كند كه 1988يادگیري اجتماعی آلتمیر )
1- Social Dominance Theory  2-Pratto Sidanivs.stallworth, XMalle     3- Sidanius,   4- Conventionalism  

 



اگر چه او، همزمان و نیز از تجربه ي خودمان كسب می شود و در تمام عمر قابلیت بسط و گسترش دارد. 

نوجوانی را يک مرحله ي سازنده ي بسیار مهم در نظر می گیرد و استدالل می كند كه قدرت گرايی بعد 

پیش بینی كننده هاي مستقل  SDO و  RWAاز اين دوره ي زندگی نسبتا نسبت به تغییر مقاوم است . 

راسی و تبعیض جنسی هستند )به طور و جمع پذير چندين فرم پیش داوري از قبیل نژاد پرستی ، انسان ه

 (.2006،1مثال،سیبلی،رابرتسون و ويلسون

كنند نسبت به مرجع قدرت ي اجتماعی كسب می گیري سلطه ي بااليی در جهت كسانی كه نمره    

كند كه به واسطه ي آن نگرش ها ( مدلی را ترويج می  2006(. دوكیت )1998مطیع نیستند )آلتمیر، 

راست گیري سلطه اجتماعی و قدرت گرايی جناح اد خارج از گروه به طور افتراقی از جهت نسبت به افر

گیري اجتماعی يکدنگی )خشن فکري و بی گیري سلطه كه مبناي جهت پذيرند. به طوري تاثیر می 

م، در است و اين ديدگاه كه جهان مکانی است كه بايد در آن براي منابع با ارزش رقابت كنی 5احساسی(

حالیکه مبناي قدرت گرايی جناح راست ترس از يک دنیاي خطرناک و بنابراين درک كردن برخی از افراد 

گرايی را ( تمايل دارد تا قدرت 1998گرايی معاصر )آلتمیر، خارج گروه به عنوان تهديد است. نظريۀ قدرت 

( كه RWAگرايی جناح راست )درت گرا يا قپذيري قدرت به عنوان يک سکۀ دو رويه بنگرد با سلطه 

كه  (SDO) گري اجتماعیگیري سلطه گرا يا جهت پذير را فراهم آورده و سلطۀ قدرت پیروانی سلطه 

(. مطالعات اخیر تصريح 2007، 2رهبرانی جويندۀ قدرت را فراهم می آورد )دوريز، سوئنس، ونستینکیسته

؛ 2001د شخصیت در نظر گرفته نشوند )دوكیت،ممکن است به عنوان ابعا  SDOو  RWAكردند كه

 (.1993،3استون؛ لیدرر و كريستی
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Statistical research population was the total of teachers and athletes in second half of 

1387. Teachers sample were selected by cluster sampling  and athletes sample were 

selected randomly. Measures were included: MPS-H, PANPS, some items of DEQ, 

Ray Dogmatism Scale, WCQ Folkman and Lazarus, RWA Zakrisson Scale, SDO 

Pratto et al Scale.  The raw data were analyzed with Pearson correlation, stepwise 

regression, tow-way analysis of variance, discriminant analysis, and LSD as post hoc 

test. Results indicated a positive correlation between positive, self-oriented, social 

prescribed, and self-critical perfectionism with authoritarianism. The positive and 

strong correlation also was observed between Dogmatism, and Right- Wing 

authoritarianism. This construct was correlated most strongly with self controlling, 
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dominance orientation was correlated significantly with all dimensions of 
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and social prescribed perfectionism with SDO. There was a strong and significant 

correlation between SDO and dogmatism. In respect to coping ways, SDO indicated 

the strongest relationship with self-controlling. The main difference was in regard to 

positive reappraisal, that right-wing authoritarians tend to utilize it most widely, 

while there was no such tendency among athletes. it was observed significant 

difference between tow groups, with teachers having more tendency to dominate. 
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