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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی سلسلهمراتبی نگرش والدین و فرزندانشان نسبت به
ارزشهای سیاسی امام خمینی(ره) به انجام رسیده است .در این رابطه هفت بعد آزادی
و نسبت دین بارأی مردم ،وحدت اسالمی ،تکلیفگرایی و رابطۀ آن با نتیجهگرایی،
استقالل وعدم دخالت بیگانگان ،پیوند دین و سیاست ،استکبارستیزی و حمایت از
گروههای مبارز انقالبی و در نهایت حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر
جهان بهعنوان ارزشهای سیاسی مهم انقالب از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) مورد
سنجش قرارگرفته است .سپس دادههای تحقیق که از بین جوانان 17-25سالۀ شهر
ایالم به همراه والدینشان به روش نمونهگیری سهمیهای جمعآوریشده بود ،مورد
ارزیابی و تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند و در نهایت مشخص گردید که در بین
والدین بیشترین میزان نگرش مثبت مربوط به بعد استقالل و بیشترین میزان نگرش
منفی مربوط به بعد آزادی و همچنین در بین فرزندان آنها بیشترین میزان نگرش
مثبت مربوط به بعد استقالل و بیشترین میزان نگرش منفی مربوط به ابعاد آزادی و
پیوند دین و سیاست بوده است.
(ره)
واژگان کلیدی :ارزش ،ارزش سیاسی ،امام خمینی  ،انقالب اسالمی.
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بیان مسئله
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ارزشها در هر جامعه عناصر کلیدی فرهنگ آن جامعه را تشکیل میدهند و راهنما و
هادی در انجام کنشهای اجتماعی به شمار میروند .شناخت این ارزشها همواره یکی
از مسائل مهم برای اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم انسانی بوده است .این ارزشها
جهتگیریهای افراد را درجامعه مشخص میکنند و بر اساس این ارزشهاست که افراد
جامعه چیزی را مطلوب یا نامطلوب میدانند.از سوی دیگر تغییر این ارزشها باعث
تغییر در کنش افراد شده و به تبعیت از آن فرهنگ جامعه نیز دستخوش تغییر میشود.
هارولد تی توس 1در بخش مطالعه در زمینه ارزش مینویسد :ارزشها یکی از مهمترین
و شاید بتوان گفت مهمترین سؤال عصر حاضراست و هرچند مطالعات زیادی در مورد آن
صورت پذیرفته ،اما هیچ توافق عمومی در مورد اینکه ارزش چیست و ارزشها چگونه
معلوم و ثابت میشوند به دست نیامده است.
در دهههای اخیر مطالعه ارزش اهمیت تازهای یافته است ،اما مطالعات و تعاریف
ارائه شده نمیتوانند آنگونه که بایدوشاید روشنکنندۀ این مفهوم باشند .نیکالی
رشر2در کتاب« تئوری ارزش » به این نکته اشاره میکند که «کورت بایر» لیستی از
تعاریف گوناگون ارزش را تنظیم کرده و چنین نتیجه گرفته است که نویسندگان از
مفهوم ارزش برداشتهای مختلف داشته و از این واژه استفادههای آزاد و گاه بیربط
میکنند( .محسنیان راد۱۳۷۵ ،و غالمی.)۱۳۸۷ ،
با توجه به اهمیت موضوع ارزشها در بیشتر رشتههای علوم انسانی و از جمله
جامعهشناسی که به تبیین کنش افراد و جهتدهی این کنشها میپردازد ،الزم است
معیار مشخصی داشته باشیم تا بتوانیم با آن نظر و میزان پای بندی افراد را نسبت به
این ارزشها بسنجیم و مهمترین ابزار برای انجام چنین هدفی ساختن مقیاسی از این
ارزشها و هنجاریابی آن در میان افراد یا گروههای مختلف اجتماعی است.
58
با توجه به اهمیت ارزشها و مقیاس سازی آنها آنچه در این پژوهش مورد نظر
است ،مقیاس سازی ارزشهای سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره) است.
با توجه به اهمیت این موضوع دالیل زیادی برای پرداختن به اندیشههای امام
خمینی(ره) وجود دارد .یکی از مهمترین دالیل پرداختن به چنین موضوعی ،توجه
1. Titus.
2. Reshe.

احزاب و گروههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و عقیدتی به اندیشههای امام خمینی
بعد از رحلت ایشان میباشد .هر یک از این گروهها مدعیاند که در زمینههای پایبندی
به ارزشهای مطرحشده از سوی امام خمینی(ره) ،از دیگر گروهها متعهدترند .اما سؤالی
که ذهن را به کنکاش وامیدارد این است که چگونه میتوان به صحتوسقم این
ادعاها پی برد ؛ بهعبارتدیگر چگونه میتوان میزان پایبندی هر یک از این گروهها را
به ارزشهای مطرح شده توسط امام خمینی(ره) به دست آورد.
برای پاسخ دادن به این سؤال ،باید معیاری مشخص داشته باشیم که اوالً"
ارزشهای مطرح شده توسط امام خمینی(ره) را در زمینه مورد تحقیق که در اینجا
ارزشهای سیاسی است ،مشخص کند .ثانیاً" سنجش نظرات و ادعاهای گروهها و
افراد مدعی با یک معیار سنجیده شود تا بدینوسیله بتوانیم میزان پای بندی هر
یک از گروهها و احزاب را به دست آوریم .همچنین با آگاهی از میزان تغییرات در
زمینه ارزشهای مورد نظر میتوان جهتگیری جامعه به سوی ارزشهای مورد نظر
را تا حدودی مشخص کرد و برای هدایت جامعه به سمت ارزشهای مطرح شده
برنامهریزی کرد.
دلیل دیگر برای پرداختن به این موضوع حدس و گمانهای غلط و نظرات بدون
پشتوانه علمی است که باعث هدر رفتن هزینههای عمومی و ملی میشود .برای پرهیز
از این داوریهای ذهنی و شخصی نیاز به سنجش این ارزشها با یک معیار دقیق
علمی که مورد قبول صاحبنظران و اهلفن باشد ،داریم .لذا لزوم ساختن مقیاس و
سپس سنجش آن در میان افراد ،گروهها ،اقشار اجتماعی و احزاب سیاسی ضروری
به نظر میرسد.
با توجه به سه موضوع اساسی این پژوهش که شامل« :ارزشهای سیاسی»،
«دیدگاه امام خمینی(ره)» و «مقیاس سازی این ارزشها و اعتبار یابی آن» است ،تالش
(ره) 59
ما در ابتدا برای یافتن (تدوین) یک نظام ارزشی از ارزشهای سیاسی که امام خمینی
تأکید زیادی روی آن داشتهاند و سپس برساختن معیاری برای سنجش افکار عمومی بر
اساس این نظام ارزشی ،متمرکز شده است.
بنا بر آنچه گفته شد ،هدف اصلی این پژوهش در وهلهی اول متمرکز بر کنکاش
در آثار امام خمینی(ره) و معرفی نظام ارزشهای سیاسی ایشان و در وهلهی دوم تدوین
و ساخت مقیاسی در مورد این ارزشهاست و اینکه در پی پاسخ به این سؤال برآییم
(ره)
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که در بین دو نسل والدین و فرزندان هرکدام به ترتیب نسبت به کدامیک از ارزشهای
سیاسی مدنظر امام خمینی(ره) بیشترین تعلق و پایبندی را دارا هستند.

سؤاالت تحقیق:

.۱در بین والدین اولویت تعلق به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران چگونه است؟
 .۲در بین فرزندان اولویت تعلق به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران چگونه
است؟

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 16تابستان 97

مبانی نظری

در جوامع صنعتی جدید ،پیشرفتهای ف ّناورانه و به دنبال آن تحوالت ساختاری
در جوامع موجب دگرگونی در موقعیت طبقاتی افراد شده و زمینۀ تحرک اجتماعی
را برای افراد فراهم ساخته و با استقرار کارخانهها و محیطهای صنعتی در شهرها
مهاجرت شدت گرفته است .آموزش مهارتها و فنون موجب شده تا افراد نقش
اجتماعی متفاوتی را ایفا کنند .پیشرفتهای ف ّناورانه بهخصوص در امر وسایل ارتباطی
شامل وسایل حملونقل و رسانههای ارتباطجمعی از قبیل تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت،
فاکس ،تلفن و غیره نهتنها مرزهای جغرافیایی ،بلکه حصارهای اجتماعی و فرهنگی
بین جوامع را درنوردیده است و مفهوم زمان و مکان را کمرنگ کرده است .با گسترش
این ارتباطات ،افراد با زندگی اجتماعی و فرهنگی دیگران وسیع و متنوعی و عقاید
و ارزشهای آنها آشنا میشوند و درنتیجه تأثیر و تأثر دیگران از همدیگر بیشتر
میشود .در نظام جهانی فعلی موج ارتباطی بین فرهنگها و جوامع و گسترش وسایل
حملونقل با سرعت باال موجب شده جزئیترین تغییر در ارزشهای یک جامعه بتواند
سریعاً از یک جامعه به جامعهی دیگر انتقال یابد و ازیکطرف موجب برهم زدن تعادل
 60فرهنگی و ارزشی قبلی جامعه شده و ناهمگنی در عرصهی فرهنگی و تنوع ارزشها را
در یک جامعه پیش آورد( .گیدنز)1377 ،

مفهوم ارزش

ارزش بهعنوان یک موضوع مهم همواره مورد توجه اندیشمندان رشتههای مختلف
علوم انسانی و اجتماعی بوده است .هریک از این اندیشمندان با توجه به رشته

مفهوم ارزش در فرهنگهای علوم اجتماعی
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تخصصی خود ،تعریفی از ارزشها ارائه میدهند .این مطلب مؤید این نکته است که
نمیتوان به تعریفی جامعومانع که مورد پذیرش همهی رشتهها باشد دست یافت.
فیلسوفان ،جامعهشناسان ،روانشناسان ،انسانشناسان ،اقتصاددانان ،عالمان علوم دینی
و همچنین اندیشمندان علوم سیاسی هریک در حوزه تخصصی خود ،تعریفی برای
ارزشها ارائه کردهاند و حتی در درون هر یک از حوزههای یادشده نیز توافق کلی در
پذیرش یک تعریف برای ارزش وجود ندارد.
در این بخش با توجه به موضوع تحقیق بهطور خالصهوار به تعریف ارزش در
فرهنگهای علوم اجتماعی خواهیم پرداخت.

درکلیترین کاربرد مراد از ارزش در علوم اجتماعی ،هر موضوعی است که موردنیاز،
نگرش یا آرزویی باشد .در علوم اجتماعی این واژه در مواردی به کار برده شده است که
یک ارتباط متقابل بین نیازها ،نگرشها و آرزوها از سویی و موضوعات مورد مشاهده از
سوی دیگر برقرار باشد.لذا از نظر مشاهدهگر علمی که گروهی از مردم را تحت مشاهده
قرار میدهد ،هدفهایی که به نیازها و آرزوهای این مردم مربوط شود ارزش نیست،
مگر آنکه این ربط به نحوی به ارتباط قابل مشاهده بین اندیشهها و کنشهای افراد و
موضوعات مورد مشاهده برگردانده شود( .گولد و کولب)۴۷ :۱۳۷۶ ،
آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی به نقل از فرهنگ واژگان الالند ،چهار معنای متمایز
برای ارزشها در ارتباط با چهار ویژگی اشیاء را در نظر میگیرد .این معانی عبارتاند از:
الف) اینکه تا چه حد اشیاء مورد عالقه و مطلوب فرد و یا حسب المعمول گروهی
از افراد معین هستند.
ب) اینکه تا چه حد این اشیاء شایستگی تحسین و مطلوبیت را دارند.
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ج) اینکه تا چه حد هدفی را برمیآورند.
د) اینکه در گروهی خاص ،زمانی ویژه در برابر این اشیاء چه مقدار کاالیی که معیار
سنجش ارزش به حساب میآیند ،داده میشود.
هرچند در این تعاریف کیفیت اشیاء مطرح است ،ولی کیفیت خاص آن نه بهخودیخود،
بلکه آنطور که افراد آنها را با توجه به منافعی که در آنها میبینند و ارزیابی میکنند،
تعیینکننده ارزش است .در واقع ارزش ،میزان توانایی یک شیء (چیز) ،اندیشه یا شخص

در ازای یک میل ،یک نیاز یا یک تمنای انسانی است و لذا باید اساس ارزش را در
اندیشههای انسانی جستجو کرد که نفع یک شیء خارجی مورد ارزیابی قرار میدهد.
(بیرو)۴۴۵-۴۴۴ :۱۳۷۵ ،
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بودون و بوریکو در فرهنگ انتقادی جامعهشناسی معتقدند که پایدارترین صفت
جامعهشناسان کالسیک مانند دورکیم و وبر ،مسئله ارزشهاست و میتوان آن را یکی
از رهیافتهای اصیل تفکرشان در نظر گرفت .آنها معتقدند ارزشها چیزی نیستند
جز ترجیحات جمعی که در یک متن نهادی ظاهر میشوند و به شیوهای که شکل
میگیرند در تنظیم آن متن نهادی شرکت میکنند (بودون و بوریکو)۳۰ :۱۳۸۵ ،
از نظر بودون و بوریکو ارزشها را نمیتوان به ترجیحات فردی تقلیل داد ،زیرا
ارزشها و مناقشهها ،کشمکشها و مصالحه و سازشها میان دیدگاهها و عقاید گوناگون
نشاْت میگیرند و کسانی را که به آنها باور دارند متعهد میسازند .از طرفی چون
ارزشها در محیطی چندبعدی تشکیل میشوند همیشه به صورت ترکیبی هستند،
البته هر ارزش یا یک حکمیت یا ارزیابی مقایسهای است میان پیشامدهایی که به
شیوههای مختلف سبک سنگین شدهاند( .همان)۳۵-۳۴ :

پيشينۀ تجربی تحقيق

در رابطه با اولویتبندی میزان تعلق به ارزشهاي سياسي از ديدگاه امام خميني
به صورت خاص و با همين عنوان هیچگونه تحقيقي صورت نگرفته است ،اما اگر اين
عنوان را به اجزاء سازندهاش تقسيم كنيم ،در هر مورد كارهايي انجام شده است .اجزا
سازنده اين تحقيق را به صورتهای زير در نظر میگیریم و سپس در هر مورد به
پژوهشهای صورت گرفته اشاره میکنیم.
(ره)
الف) ارزشهاي سياسي از ديدگاه امام خميني .
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ب) مقياس سازي ارزشهاي سياسي.
ج) مقياس سازي ارزشهاي سياسي از ديدگاه امام خميني(ره).
در اين تحقيق آنچه از اهميت زيادي برخوردار است و كارهاي زيادي درباره آن انجام
شده و پایهای براي پژوهش حاضر به حساب میآید ،ارزشهاي سياسي از ديدگاه امام
(ره)
خميني(ره) میباشد كه بيشتر در قالب اندیشههای سياسي و اجتماعی امام خميني
انجام شده است كه مهمترین این آثار به شرح زیر است:
(ره)

 .۱درآمدي بر نظريه سياسي امام خميني

(ره)

 .۲اندیشههای سياسي امام خميني

(ره)
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اين كار در سال  ۱۳۷۹توسط محمدرضا دهشيري به سفارش مركز اسناد انقالب
(ره)
اسالمي انجام شده است .دهشيري با مراجعه به كتب فقهي و سياسي امام خميني
و همچنين مصاحبهها و پیامها سعي در پيدا كردن عناصر اصلي انديشه سياسي امام
خميني(ره) دارد.
دهشيري در اين زمينه چهار حوزه (شامل :نهضتي  -دفاعي  -سياست حكومتي
 سياست خارجي) را مورد بحث و بررسي قرار داده است و سعي در بازنمايي ارتباطدروني اين چهار حوزه دارد.
او در این کتاب به بررسي نهضت اسالمي از مرحله فرايند تا استقرار نهايي میپردازد و
در اين مرحله مباحثي را در سه حوزه بسترشناسي ،علتشناسي ،و مرامشناسي انقالب
مطرح میکند .او در حوزه مرامشناسي به مباحثي چون عدالتجویی ،استقاللطلبی،
آزادیخواهی ،معنويت اخالقي و سعادت بشري اشاره میکند و آنها را مهمترین
ارزشهاي سياسي از ديدگاه امام خميني(ره) به حساب میآورد.

اين اثر يكي از مهمترین آثاري است كه توسط محمدحسین جمشیدی در زمينه
اندیشههای سياسي امام خميني(ره) به رشته تحرير درآمده است و توسط معاونت
پژوهشي پژوهشكده امام خميني(ره) و انقالب اسالمي در سال۱۳۸۴انتشار يافته است.
اين اثر را میتوان به سه بخش اصلي تقسيم كرد .او در اين بخشها به توضيح انديشه
سياسي امام خميني(ره) میپردازد .او در بخش اول كار خود به زمان و شخصيت و آثار
سياسي امام خمینی(ره) میپردازد و زمان را يكي از عوامل اصلي پديد آمدن اين انديشه
(ره)
میداند .در بخش دوم كار به بررسي مفاهيم بنياد دين در انديشه امام خميني
63
میپردازد .وی در اين زمينه سه مؤلفۀ اصلي را كه شامل آزادي ،عدالت و حق و قانون
است مورد بررسی قرار داده است .در بخش سوم او به نظريه والیتفقیه اشاره میکند
و به رابطه بين جامعه و دولت ،مردم و حكومت و حكومت و واليت میپردازد و در هر
مورد با اشاره به نظرات امام به توضيح آنها میپردازد.

 .۳انديشه سياسي امام خميني

(ره)
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اين اثر توسط یحيي فوزي تهيه شده و توسط مركز برنامهریزی و تدوين متون درسي نشر
معارف نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها در سال ۱۳۸۴منتشر شده است.سازماندهی
اصلي كتاب تقريباً با اثر قبلي كه توسط جمشيدي تأليف شده است يكي میباشد.
فوزي در فصل اول به بررسي زمينه و بستر تاريخي شکلگیری انديشه سياسي
امام خميني(ره) میپردازد كه در واقع زندگينامه امام خميني(ره) را نيز در برمیگیرد.
در فصل دوم به منابع و متون انديشه سياسي امام خميني(ره) پرداخته و آنها را
تحت عناوين عرفاني ،فلسفی ،فقهي ،اصولی ،سياسي و اجتماعي دستهبندی میکند.
سپس در فصل بعد به بنيادهاي نظري انديشه سياسي امام خميني(ره) شامل مباني
معرفتشناسي ،هستيشناسي ،انسانشناسي ،مباني عرفاني و سپس مباني فقهي و
اصولي امام خميني(ره) میپردازد.
(ره)
مباحث مهمي كه او در فصل چهارم تحت عنوان انديشه سياسي امام خميني
بيان كرده و تا حدی در این پژوهش از آنها استفاده کردهایم عبارتاند از:
(ره)
الف) دین و سیاست در دیدگاه امام خمینی
(ره)
ب) ضرورت حکومت در دوران غیبت و حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی
ج) ویژگیهای حاکم اسالمی و بحث والیتفقیه و شرایط آن
د) نقش مردم در حکومت و مشروعیت بخشیدن به آن

 .۴بررسی میزان آگاهی مردم تهران از اندیشههای سیاسی حضرت
امام خمینی(ره) و میزان موافقت با آن

این پژوهش در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و توسط احمد فیروزآبادی
در سال  ۱۳۸۲انجام شده است .فیروزآبادی با محور قرار دادن کار دهشیری و بسط
64
مؤلفههای یاد شده در آن اثر ،ابعاد اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) را در سه بعد اصلی
شامل:
 -۱مباني حكومت اسالمي ،كه دربرگیرنده مؤلفههای سياست ،حكومت اسالمي،
والیتفقیه و مردم است.
 -۲اصول حكومت اسالمي ،كه دربرگیرنده مؤلفههای آزادي ،استقالل و سیاست
خارجي میباشد.

 .۵تحلیل محتوای مطالب امام خمینی
مصاحبهها ()۱۳۴۱ - ۱۳۶۸

(ره)

در پیامها ،سخنرانیها و
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 -۳اركان حكومت اسالمي كه دربرگیرنده مؤلفههای كارگزاران حكومت ،قوه
قضائيه ،مجلس شوراي اسالمي و شورای نگهبان میباشد ،در نظر گرفته است.
در مرحله بعد او برای سنجش هر یک از موضوعات یاد شده چند گویه تهیه کرده
و در مجموع همه ابعاد را با یک پرسشنامه  ۹۴گویهای در معرض سنجش افراد
قرارداده است.

این تحقیق توسط عباس عبدی در سال  ۱۳۸۵برای معاونت پژوهشی موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی(ره) انجام شده است.
هرچند ابعاد نظری این تحقیق در مورد انقالب است و در آن به تئوریهای
وابستگی و ساختاری انقالب (از جمله نظریه اسکاچ پل) اشاره شده است ،اما عبدی در
ادامه به رهبری انقالب و شکلگیری انقالب اسالمی اشاره میکند و سپس به تحلیل
محتوای پیامها و سخنرانیها و مصاحبههای امام طی دوره زمانی ۱۳۴۱ - ۱۳۶۸
میپردازد .او در این تحقیق  ۳۶مورد از موارد مهم در محتوای متون و سخنان امام
خمینی(ره) را مورد بررسی قرار میدهد و در هر مقوله ،مقوالت مرتبط با آنها را نیز
در نظر گرفته و سپس همبستگی بین آنها را مورد مداقه قرار داده است .او عالوه بر
این  ۳۶مورد به  ۱۳مورد از کلمات دوگانه متضاد (مانند عشق و نفرت ،سکوت و فریاد
و )...و  ۲۶مورد از کلمات پر استعمال دیگر در متون مورد بررسی اشاره کرده و آنها
را مورد سنجش و اندازهگیری آماری قرار داده و سپس نتایج و تحلیل خود از واژهها
و کلمات کلیدی را با تحلیل محتوای همان موارد در وصیتنامه مقایسه کرده است.
مواردی که او در تحقیق خود مورد بررسی قرار داده و در این تحقیق نیز بهعنوان
65
ارزشهای سیاسی و اجتماعی از آنها استفاده میکنیم ،عبارتاند از:
اتحاد (وحدت) ،استقالل ،آزادی ،عدل (عدالت) و ظلم ،حق و تکلیف ،جمهوریت،
مسئولیت ،قانون و شرع ،دولت و مردم.

 .۶مؤلفههای اندیشه سیاسی امام خمینی

(ره)

این تحقیق با کوشش و اهتمام گروه تحقیقات سیاسی اسالم و توسط پژوهشگاه علوم

انسانی و مطالعات فرهنگی انتشار یافته است .این کتاب دربرگیرنده دوازده مقاله
تخصصی در زمینه افکار سیاسی امام خمینی(ره) است و از دو پایگاه فکری حوزه و
دانشگاه مشرب میشود .هر یک از نویسندگان مقاالت به فراخور حوزه تخصصی خود
مقالهای درباره یکی از زوایای اندیشه سیاسی امام ارائه دادهاند.
در این مجموعه دو مقاله با دیدی حوزوی و بقیه مقاالت توسط اندیشمندان دانشگاه
به رشته تحریر درآمده است و هر مقاله دربرگیرنده چند مؤلفه از اندیشه سیاسی امام
خمینی(ره) میباشد ولی با توجه به گستردگی اندیشههای امام خمینی(ره) ،این مجموعه
تنها بخش کوچکی از اندیشه بزرگ امام(ره) را تشکیل میدهد.
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 .7تهیه ،ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشهای سیاسی و اجتماعی از
(ره)
دیدگاه امام خمینی

این تحقیق ،پژوهشی است پیرامون ارزشهای سیاسی و اجتماعی از دیدگاه
امام خمینی(ره) و یافتن یک نظام ارزشی از آنها و همچنین ساختن یک مقیاس از
میان این ارزشهاست که توسط محمدغالمی در سال  1387برای پژوهشکده امام
خمینی(س) و انقالب اسالمی انجام شده است.
برای ساختن این مقیاس ،ابتدا یک چارچوب مفهومی را از دیدگاه آلموند و پاول
مدنظر قرار داده و با انجام تعدیالتی چارچوب مفهومی نهایی خود را مشخص کرده
است .بعد از مشخص کردن چارچوب مفهومی نهایی ،ابعاد و مؤلفههای این چارچوب را
از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی کرده است ،سپس با رجوع به منابع تحقیق به یک نظام
ارزشی برای ابعاد در نظر گرفته با توجه به مؤلفهها و معرفهای آنها دست یافته است.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت آن ،سؤاالتی که در این پژوهش به آنها جواب
داده شده است ،به شرح زیر است:
66
(ره)
 -1ارزشهای سیاسی و اجتماعی که توسط امام خمینی مطرح و مورد تأکید
قرارگرفتهاند ،چه ارزشهایی هستند؟
 -2سلسلهمراتب این ارزشها (ارزشهای سیاسی و اجتماعی) چگونه است؟
 -3مقیاس ارزشهای سیاسی و اجتماعی که با توجه به نظریات و دیدگاه امام
خمینی(ره) تهیه شده از چه ابعاد و مؤلفهها و معرفهایی تشکیل شده است؟
 -4اعتبار و پایایی مقیاس ساخته شده تا چه اندازه است و چگونه به دست میآید؟

ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران

ارزشهای سیاسی عبارتاند از جهتگیریهای مثبت و منفی افراد نسبت به نظام
سیاسی یا حکومت  /دولت .جهت تشخیص ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران
بایستی به دیدگاه رهبر انقالب اسالمی ایران و بنیانگذار نظام سیاسی جمهوری
(ره)
اسالمی ایران رجوع میکردیم .حاصل کار این شد که از دیدگاه امام خميني
میتوان عمده ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران را که برای مسئله این تحقیق
موضوعیت دارند در هفت مقوله طبقهبندی نمود .از حیث مفهومسازی ،این هفت
مقوله ابعاد اصلی ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی محسوب میشوند .برای عملیاتی
نمودن هر یک از این ابعاد ،زیربعدها یا مؤلفههایی تشخیص داده شد که آنها نیز
زیرمؤلفههایی داشتند .در مرحله نهایی ،برای این ابعاد ،مؤلفهها ،و زیر مؤلفهها بر
اساس بیانات حضرت امام گویههایی تدوین گردید .جدول زیر ،این رویة عملیاتیسازی
را با تفکیک ابعاد ،مؤلفهها ،و زیرمؤلفهها نشان داده است.
جدول شمارۀ ( : )1ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران
ابعاد

مؤلفهها

زیرمؤلفهها

برقراری حکومت اسالمی در جهان

--------------
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جامعهی آماری شامل کلیهی دانش آموزان سال سوم دبیرستان و مقطع
پیشدانشگاهی منطقۀ جوکار از توابع شهرستان مالیر میباشد که از این تعداد از
طریق فرمول کوکران به تعداد نمونۀ  60مورد رسیده است .روش تحقیق ،پیمایش و
ابزار گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه بوده است.

67

پیوند دین و سیاست
رابطهی حکومت و سیاست

--------------

عمومی

عقیده و بیان
مطبوعات
انتخابات

سیاسی
نسبت آزادی و رأی

رأی
احزاب
ملتها

مردم با دین
قشرهای اجتماعی

اقلیتهای دینی
زنان
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عقاید
فردی

بیان و قلم
محل سکونت و کار

ساختاری
وحدت اسالمی
فرهنگی
فرهنگی
استقالل و عدم

اقتصادی

دخالت بیگانگان

حوزه و دانشگاه
مبارزه با ظلم
برادری
رهایی از استعمار غربی
فکری
فروش نفت
خودکفایی
قطع وابستگی

سیاسی

68

اقشار اجتماعی

نفی سلطه
جلوگیری از نفوذ دیگران
حمایت

تکلیفگرایی و رابطهی
آن با نتیجهگرایی

مبارزه با ستمگران و ظالمان

متابعت
وظیفهی انسانی

حفظ آرمانهای ملی
مقابله با استیالی فرهنگ غربی

--------------

حمایت از محرومین
و مستضعفین در

---------------

--------------

سرتاسر جهان

 .1پیوند دین و سیاست (متجلی از اندیشۀ والیتفقیه)
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استکبارستیزی

--------------

واليت و سرپرستي جوامع از جمله اولين مباحثي است که در تشکيل حکومت و رهبري
جوامع مورد توجه بوده است و اصوالً برای هر اجتماعي چه در يک گروه کوچک،
چه يک کشور نياز به سرپرستي و رهبري مشهود است و رهبران هر جامعه بهعنوان
حلقه و اصل بين تمامي ارگانها و نهادهای اجتماعي و سياسي عمل میکنند .امام
خميني(ره) نيز از همان اوايل قيام خود نسبت به رهبري و رهبران و زمامداران حکومت
حساسيت خاصي از خود نشان داده و مخالفت ایشان با رژیم پهلوی مخالفت با رهبران
و سردمداران بیلیاقت آن بوده که نمیتوانستند به نحو احسن جامعه را هدايت کنند.
بحث اصلي امام خمینی(ره) راجع به واليت و حاکميت نخستين بار در کتاب کشف
األسرار و سپس در الرسائل و البيع و در پايان در رسالهای تحت عنوان والیتفقیه
و حکومت اسالمي مطرح شده است .با توجه به مشرب فکري امام خميني(ره) که
همان اسالم اصيل و اسالم ناب محمدي است ،ایشان ضمن طرح ضرورت وجود
69
حاکمان صالح به ویژگیهای آنان نيز میپردازد و در جاهاي مختلف نيز در پیامها و
(ره)
سخنرانیهای خود به ویژگیهای زمامداران در حکومت اشاره میکند .امام خمینی
در بحث واليت ،از والیتفقیه و در بحث حکومت از حکومت اسالمي سخن میگوید.
ایشان اتکاي حکومت را نيز دين اسالم در نظر گرفته و در تعریف والیتمی فرمایند:
واليت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس که يک وظيفه
سنگين و مقدس است ،نه اينکه براي کسي شأن و مقام غیرعادی به وجود آورد و او

را از حد انسان باالتر ببرد ...بلکه وظيفه ايست خطير( .والیتفقیه ،ص)51

حضرت امام در بخشي ديگر ،والیتفقیه را يک هديهی الهي میداند که از باالترين
شئون و اختيارات يک فقيه يا مجتهد است.
والیتفقیه براي مسلمين يک هديه ايست که خداي تبارکوتعالی داده است...
والیتفقیه براي شما يک هديهی الهي است( .صحيفه امام ،ج ،10ص)407

 .2نسبت آزادی و رأی مردم با دین
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يکي از مهمترین ارزشهاي سياسي و اجتماعی که در چارچوب آلموند و پاول در نظر
گرفته شده و همواره مورد تأکيد امام خمینی(ره) قرارگرفته ،آزادي است .آزادي يکي از
بنیادیترین مفاهيم و مسائل انديشۀ اسالمي است که همراه با عدالت و در کنار آن دو
رکن اساسي انديشۀ سياسي و دانش سياست را تشکيل میدهد .آزادی همواره مورد
توجه اغلب انديشمندان بوده است .همانطور که روسو مینویسد ،آزادي را با همۀ
مخاطراتش دوست دارم ،زيرا اگر در دنيا ملتي از فرشتگان تشکيل مییافت ،بیتردید
حکومت دموکراسي را انتخاب میکردند.
آزادي در ديدگاه اغلب انديشمندان بدان معناست که مردم امکان و فرصت برابر در
استفاده از مواهب اجتماعي و اقتصادی و دیگر ارزشهاي کلي را به دست آورند و در
اين فرصت حمايت قانون شامل حالشان شود ،يعني هر انسان بالغي تا آنجا که زياني
به ديگران نرساند ،میتواند هر چيزي را بگويد يا هر کاري را که میخواهد انجام دهد.
آزادی در وسیعترین معنای کلمه ،حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسته
به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جابجا شود و در مورد انسان ،حالتی است که
در آن ارادۀ شخص برای رسیدن به مقصود خویش به مانعی برخورد نکند.
امام خمینی(ره) آزادي را در ابعاد زيادي مورد توجه قرار میدهد که مهمترین اين
70
ابعاد عبارتاند از:
 -1آزادي بيان و عقيده

آزادي بيان و قلم و عقيده براي همگان آزاد میباشد( .صحیفه امام ،ج :6ص)262
در حکومت اسالمي همۀ افراد دارای آزادی در هرگونه عقیدهای هستند( .صحیفه امام،
ج :4ص)435

اولين چيزي که براي انسان هست ،آزادي در بيان است( .صحیفه امام ،ج ،5ص)243

مطبوعات و همچنین رادیو-تلویزیون بايد مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با
کمال بیطرفی منتشر سازند( .صحیفه امام ،ج ،12ص)208
مطبوعات در نشر همۀ حقايق و واقعيات آزادند( .صحیفه امام ،ج ،4ص)266
 -3آزادي احزاب

بعضي از احزابي که انحرافي هستند ،مع ذالک چون بناي قيام مسلحانه ندارند و فقط
صحبتهای سياسي دارند ،هم آزادند و هم نشريه دارند بهطور آزاد ،پس بدانيد که
اینطور نيست که ما با احزاب ديگري یا گروههای ديگري دشمني داشته باشيم .البته ما
ميل داريم که همه گروهها و همه احزاب به اسالم برگردند( .صحیفه امام ،ج ،14ص)343
 -4آزادي اقلیتها

اقلیتهای مذهبي در اسالم احترام دارند ،آزادند ،احترام دارند( .صحیفه امام ،ج ،4ص)425

در اسالم مابين اقشار ملتها هيچ فرقي نيست ،در اسالم حق همۀ ملتها مراعات
شده است ،حقوق مسيحیين مراعات شده است ،حقوق يهود و زرتشتيان مراعات شده
است ،تمام افراد عالم را بشر میداند و حق بشري براي آنان قائل است( .صحیفه امام،
ج ،6ص)468

 -5آزادي حق رأي

احدي در سراسر ايران الزام نکرده است کسي را که رأي به اين بده يا به او بده.الزام به
رأي دادن هم نکرده است.لکن تکليف شرعي گفته شده است ،ما اگر میگوییم تکليف
شرعي میگوییم واال نه اين است که ما الزامشان بکنيم( .صحیفه امام ،ج ،18ص)413
 -6آزادي زنان

از دیگر وجوه آزادي در انديشۀ سياسي امام خميني  ،مسئلهی آزادي زنان است که
امام بر اساس خاستگاه انديشهی سیاسی خود دريافتي ناب از اسالم را بيان میکند که
(ره)

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

 -2آزادي مطبوعات

71

جوابگوي بسياري از پرسشها در مورد مهجور ماندن زنان در اسالم است.
اسالم با آزادي زنان نهتنها موافق است ،بلکه خود پایهگذار آزادي زن در تمام ابعاد
وجودي زن است( .صحيفه امام ،ج ،5ص)417

 .3وحدت اسالمی
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وحدت نيز يكي از ارزشهاي مهمي است كه امام خميني همواره آن را از جنبههای
گوناگون مورد توجه قرار میدهند .ایشان در تعريف وحدت ميگويند:
وحدت همان چيزي است كه در قرآن كريم دربارۀ آن سفارش شده است و ائمه
اطهار(ع) مسلمين را به آن دعوت کردهاند و اصوالً دعوت به اسالم ،دعوت به وحدت
است( .صحيفه امام ،ج ،16ص)35
(ره)
وحدت مطلوب از نظر امام خمینی  ،هماهنگي عملي همۀ نهادها و افراد نظام
و وحدت انديشه در اصول كلي اسالم و انقالب است و اختالف در راهكارهاي اجراي
اصول كلي و جزئيات ديگر به وحدت مطلوب خللي وارد نمیکند.امام خميني(ره) در
توصيه به مسئوالن نظام براي نيل به اين وحدت ،عموماً آنان را به مباحثات راهبردي
دعوت میکردند .ایشان وحدت را در زمینههای گوناگون در نظرمي گيرند که رئوس
آنها را به صورت زیر میتوان در نظر گرفت:
(ره)

 -1وحدت احزاب

اگر شما با هم اجتماع كنيد ،اين جبهههاى مختلفى كه داريد ،هر ده تاى شما ،صدتاى
شما با هم جمع شديد يك اسمى روى آن گذاشتيد ،اين اسمها را كنار بگذاريد و
همه با هم بشويد و يك اسم داشته باشيد ،و اتفاق كلمه داشته باشيد ،همان طورى
كه مىبينيد ايران متزلزل كرده است اين ابرقدرتها را ،اين قدرت شما هم در خارج به
 72ايران ُم ْنضَ م مىشود و بيشتر آنها متزلزل مىشوند لكن آنها از شما مىخواهند اآلن
استفاده كنند .استفاده از شما اين است كه شما را به جان هم بيندازند( .صحیفه امام،
ج ،5ص)278

 -2وحدت اقشار اجتماعي

امروز روز اين است که ما از اختالفاتمان دست بردايم و آن چيزهايي که مربوط به

حفظ وحدتمان است و مربوط به مصالح کشورمان است را در نظر بگیریم( .صحیفه
امام ،ج ،11ص)400

اگر دشمني بالد مسلمين را و یا مرزهاي آن را مورد هجوم قرار دهد ،بر مسلمانها
واجب است كه از آن به هر وسیلهای كه ممكن است با بذل جان و مال دفاع نمايند.
(تحريرالوسيله ،ج ،2ص)327

اگر چنانچه مسلمين با هم اتحاد پيدا کنند و با هم متحد باشد ،اینها جمعيت
کثيري هستند( .تحريرالوسيله ،ج ،10ص)223
 -4وحدت دولتهای اسالمي

دولتهای اسالمي بايد به منزلۀ يک دولت باشند ،کانه يک جامعه هستند و اگر
چنانچه اين آرمان حاصل بشود که بين دولتهای اسالمي از همه جهت وحدت
پيدا بشود ،اميد است که بر مشکالت خودشان غلبه پيدا کنند( .تحريرالوسيله ،ج،6
صص)125-126

 -5وحدت حوزه و دانشگاه

دانشگاه و روحانیت از هم جدا نشوند که جدا شدن اینها از هم ،هالک ملت و هالک
اسالم و هالک کشور است( .صحيفه امام ،ج ،14ص)193
بايد توجه داشته باشيد ،دانشگاهها و مدارس و همهجا توجه داشته باشند ،دانشگاه
پيوند خود را با فيضيه محکم کند .شما دو قشري هستيد که اگر اصالح بشويد ،اصالح
میشود ملتها( .صحیفه امام ،ج ،14ص)188

 .4استقالل و عدم دخالت بیگانگان

يکي از مهمترین ارزشهايي که از نظر سياسي و اجتماعی در جايگاه وااليي قرار دارد،
استقالل است .اين ارزش بهعنوان يکي از مهمترین شعارهاي انقالب همواره مورد
تأکيد امام خميني(ره) بوده است و همراه با آزادی و جمهوری اسالمي مهمترین شعار
و بالطبع مهمترین ارزشها به شمارمي روند.

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

 -3وحدت مرزها
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امام خميني(ره) هرچند تعريف خاصي از استقالل را ارائه نداده است ،ولي میتوان با
توجه به گفتههای ایشان تا حدود زیادی به آن مفهوم دست یافت .ایشان تعابیر زیادی
از استقالل دارند که از میان آنها میتوان به مفاهیم زیر اشاره کرد:
عدم وابستگي  -سرپيچي از تبعيت بيگانگان  -نفي دخالت اجانب  -عدم پيوستگي
به غير  -قطع نفوذ بيگانگان  -به دست گرفتن سرنوشت و مقررات خويش  -خروج از
نفوذ استعمار  -قطع دست اجانب  -ادارۀ مستقل مملکت
با توجه موارد ياد شده در مورد استقالل ،بدين نکته پي میبریم که استقالل داراي
ابعاد زيادي است که بدون رشد ابعاد گوناگون آن دستیابی همهجانبه به آن مشکل
است .این ابعاد حوزههای گوناگون اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نظامي و
ارتباطي را دربرمیگيرد و امام خمینی(ره) در سخنان خود و در موارد متعددي به آنها
ا شاره کرده است .در زير بهعنوان نمونه به چند مورد اشاره ميکنیم.
ما نبايد غفلت بکنيم ،واقعاً بايد به سمتي حرکت کنيم که ان شاءاهلل تمام رگههاي
وابستگي کشورمان از چنين دنياي متوحشي قطع شود( .صحيفه امام ،ج ،21ص)290
به مسئولين و دستاندرکاران در هر رده ميگويم که شرعاً بر همه واجب است
که همت کنيد تا آخرين رگ و ریشههای وابستگي اين کشور به بيگانگان را در هر
زمینهای قطع نماييد( .صحیفه امام ،ج ،21ص)156
اسالم میخواهد که هیچکس از افراد يک مملکت اسالمي پيوسته به غير نباشد،
تحت نفوذ غير نباشد( .صحیفه امام ،ج ،5ص)264

 .5تکلیفگرایی و رابطۀ آن با نتیجهگرایی

در ديدگاه امام خمینی(ره) ،محرک اساسي انسان درحرکتهای مختلف چيزي جز
انجاموظیفه الهي نيست .همه اغراض ديگري که گاهي سياستمدار را به عمل سياسي
 74وامیدارد ،حتي اغراضي که از درجهای از مشروعيت نیز برخوردارند ،بايد تحتالشعاع
اداي تکليف يا عدم تحقق آن قرار گیرند و محور اساسي در اين امور چيزي جز اداي
تکليف و وظيفۀ الهي نيست .امام خميني(ره) در اين زمينه معتقدند:
نبايد نگران باشيم که مبادا شکست بخوريم ،بايد نگران باشيم که مبادا به تکليف
عمل نکنيم ،نگراني ما از خود ماست .اگر ما به تکاليفي که خداي تبارکوتعالی براي
ما تعيين کرده است عمل بکنيم باکي از اين نداريم که شکست بخوريم ،چه از شرق و

ص )393

ما باید به تکلیف خود عمل کنیم ،نتیجه حاصل شود یا نشود به ما مربوط نیست.

(صحیفه امام ،ج ،2ص)167

امام خميني(ره) تکليفگرايي را نهتنها براي رهبران که براي همهی مردم الزم
میدانند .در اين زمينه اگر رهبران مکلف به خدمتگزاري به مردم باشند ،مردم نيز
تکاليف دارند که از آنها نبايد شانه خالي کنند.
آحاد مردم یکییکیشان تکليف دارند براي حفظ جمهوري اسالمي ،يک واجب
عيني است ،اهم مسائل واجبات دنياست ،از نماز اهميتش بيشتر است ،براي اينکه
حفظ اسالم است .نماز فرع اسالمي است ،اين تکليف براي همه ما است( .همان ،ج ،2
ص)54

 .6استکبارستیزی و حمایت از گروههای مبارز انقالبی

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

چه از غرب ،چه داخلي ،چه خارج و اگر به تکليف خودمان عمل نکنيم شکستخورده
هستيم( .صحيفه امام ،ج ،15ص)70
تکلیف ما این است که اوالً هر کاری که محول به ماست خوب انجام دهیم.
محصلید خوب تحصیل کنید ،معلمید خوب تعلیم کنید ،استادید خوب استادی کنید،
کارگرید خوب کار بکن ،کشاورزید خوب کشاورزی بکن ،مالیی خوب مالیی بکن،
هرچه هستی همان کاری را که به تو محول است ،خوب انجام بده( .صحیفه امام ،ج،10

استکبار از دیدگاه فرهنگ سیاسی اسالم ،وجود نوعی سلطه گری ،سلطهجویی ،استعمار
و بهرهکشی فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی توسط اقلیت محدودی زورگو و نفع طلب بر
خیل عظیم تودههای محروم میباشد .این عمل میتواند داخلی باشد ،به همان طریق
که یک عده دیکتاتور و زورگو بر ملتهای محروم تحت سلطه خود حاکمیت داشته،
75
آنها را تحتفشار و ظلم قرار دهند و همچنین میتواند بینالمللی باشد ،بدین معنی
که دولت و یا کشوری ،سایر ملتها را استثمار و به استضعاف بکشاند که نمونۀ بارز آن
اعمال سیاستهای استعمارگونه و امپریالیستی قدرتهای بزرگ شرق و غرب در جهان
میباشد .امروزه در فرهنگ سیاسی دنیا ،واژگانی نظیر «استعمار» و «امپریالیسم» نیز
در رساندن مفهوم فوق به کار میروند.
از نظر عقلی نمیتوان «برای حیات زیر سلطۀ غیر ارزشی قائل شد ،زیرا ارزش
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حیات به آزادی و استقالل است.حضرت امام(ره) تأکید میکند که «این مطابق هیچ
منطقی نیست که سی میلیون جمعیت ،همیشه تحت فشار باشند و همیشه این
جمعیت کار بکنند و حاصل کارشان را دیگران ببرند» ،زیرا «زندگانیای که در آن
استقالل نباشد و یک ملتی به زحمت برای استفادۀ دشمنها کار کند ،اینکه زندگانی
نیست»( .صحیفه امام ،ج ،4ص)90
درهرصورت ،اصل وقوع انقالب اسالمی ،برای رهایی از یوغ استکبار بود و حفظ آن
و همچنین تأمین اهداف و منافع کشور ،ادامۀ این مبارزه را میطلبد .عمل به آموزههای
دین مبین اسالم ،حکم عقل ،منطق و قانون اساسی است و ما را بر آن میدارد تا
در جهت حفظ عزت ،استقالل و رعایت منافع کشور خود و همچنین دستیابی به
پیشرفت و توسعۀ همهجانبه و دفاع از حقوق همۀ ستمدیدگان و مستضعفان جهان،
مبارزه با استکبار جهانی را تا پیروزی نهایی ادامه دهیم .واضح است که منظور از مبارزه
با استکبار ،فقط مبارزۀ نظامی نیست ،بلکه بیشترین تأکید بر مبارزۀ فرهنگی و تالش
برای بیداری و رشد سیاسی ملل مظلوم جهان است .حضرت امام(ره) میفرمایند :اگر
ملتی بخواهد سر پای خود بایستد ،الزم است که اول بیدار شود.
براى من مکان مطرح نیست ،آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است .هر جا
بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود( .صحیفه امام ،ج ،5ص)301

 .7حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر جهان

باید گفت که محرومین و مستضعفین جامعه ،همواره یکی از نیروهای تأثیرگذار در
پیروزی انقالب اسالمی بودهاند .چنانچه امام خمینی(ره) نیز حمایت خود را از این
گروهها اعالم نمودند و همواره درصدد این بودند که نهتنها از محرومین و مستضعفین
در داخل کشور ،بلکه از کلیۀ محرومین سایر کشورهای جهان نیز حمایت گردد و
 76بهشدت خواهان یک حمایت همگانی از محرومین و مستضعفین در سرتاسر جهان
بودند.
این تودۀ محروم ملت ما از کارگر و کشاورز و دانشجو و شما همه انقالب را به پایان
رساندید( .صحیف ه امام ،ج ،12ص)456
همۀ چیزهایی که ما داریم از این مردم است .خصوصاً از این مستضعفین ،آن
باالییها به مردم کاری ندارند ،آنها مشغول کار خودشان هستند ،آنها ناراضی

میخواهند درست کنند( .صحیفه امام ،ج ،15ص)356

روشهای تحقیق گوناگونی در جامعهشناسی بکار میروند .یکی از این روشها ،پیمایش
کمی است .در این تحقیق
است که جزو بهترین روشهای تحقیق در مطالعات پهنانگر ّ
نیز از روش پیمایش استفاده شده است (ر .ک .به :دواس.)1376 ،
از سویی دیگر ،تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از نظر زمانی واجد طرح مقطعی
است ،چراکه صرفاً در یک زمان صورت گرفته و واقعیت را در یک برهه از زمان مورد
بررسی قرار داده است .همچنین ،واحد تحلیل و واحد مشاهده در تحقیق حاضر به
ترتیب نسل و فرد است.

جمعیت و نمونه تحقیق

جمعیت این پژوهش به جوانان  17الی  25سالۀ شهر ایالم به همراه والدینشان اختصاص
یافته است .ازآنجاکه اجرای این تحقیق در دو نسل ،بهویژه در نسل والدین که مستلزم
مصاحبه حضوری بود ،مشکالت عدیدهای به همراه داشت؛ در نهایت حجم نمونه مشتمل
بر 200نفر (100نفر جوان و100نفر والدینشان) گردید.

روش نمونهگیری

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

روش تحقیق و واحد تحلیل

در این پژوهش از روش نمونهگیری سهمیهای استفاده شده است .در این شیوه نمونهگیری،
جمعیت تحقیق به دو یا چند طبقه تقسی م شده ،سپس به اختیار سهمی به هر طبقه
داده میشود و نهایتاً نمونههایی را که دسترسی به آنها سادهتر است به دلخواه انتخاب
میشوند .در مطالعه حاضر نیز ابتدا دو منطقه اصلی شهر ایالم مدنظر قرار گرفته و
77
سپس از هر منطقه سه محله به صورت تصادفی انتخاب گردید .در مرحله بعدی ،سهمیه
 17واحد مسکونی از هر محله برای انتخاب در نظر گرفته شد .البته ،انتخاب این تعداد
واحدهای مسکونی جهت گردآوری دادهها مشروط به وجود فرزند جوان و حضور والدینش
درآنواحد مسکونی بود و در غیر این صورت تا حصول این شرط در هر محله ،انتخاب
واحدهای مسکونی ادامه مییافت .در نهایت ،یکصد جوان  17تا  25ساله به همراه
1

1. Quota Sampling

والدینشان (جمعاً  200نفر) نمونه نهایی این تحقیق را تشکیل دادند.

تکنیک جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 16تابستان 97

جهت جمعآوری دادههای تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده است .ازآنجاکه
پرسشنامه سادهترین راه تهیه ماتریس دادههای ساختمند است ،رایجترین تکنیک
مورد استفاده در تحقیقات پیمایشی است (دواس  .)14 :1376در این تحقیق نیز برای
جمعآوری اطالعات ،با استفاده از پرسشنامه و به صورت حضوری به گردآوری دادهها
مبادرت شده است .البته ،پس از اتمام مرحلۀ جمعآوری پرسشنامهها ،همۀ آنها مورد
بازبینی قرار گرفتند .در مرحلۀ بعد کلیۀ اطالعات مندرج در پرسشنامهها به برنامه
آماری  Spssوارد گردید .در نهایت کلیه تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 Spssصورت گرفته است.

یافتههای تحقیق

توصیف سنجههای تحقیق

همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،برای سنجش ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی ایران
این مفهوم مرکب به  7بُعد (آزادی ،وحدت ،تکلیف ،استقالل ،پیوند دین و سیاست،
استکبارستیزی و حمایت از محرومین و مستضعفین) تجزیه و برای هر بُعد ،مقیاسی
تعبیه گردید که در مجموع شامل  69گویه شد .البته ،پس از آزمون اعتبار و پایایی
این مقیاسها  8گویه حذف گردید و سنجة نهایی این پژوهش متشکل از  61گویه در
ال موافق ،موافق ،بینظر ،مخالف ،کام ً
طیف لیکرت (کام ً
ال مخالف) شد .در این بخش به
توصیف گویههای هر مقیاس که سنجة یکی از ابعاد ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی
ایران بودند ،میپردازیم .البته باید خاطر نشان کرد که در این قسمت برای سهولت در
ال موافق و موافق را با هم بهعنوان موافق و کام ً
 78انجام کار به صورت تلخیص شده ،کام ً
ال
مخالف و مخالف را با همدیگر بهعنوان مخالف در نظر گرفتهایم و از ذکر کردن طیف
بی نظر در این قسمت خودداری کردهایم و بقیۀ جمع درصدیهای موافق و مخالف
قطعاً بی نظر بودهاند.

جدول شمارۀ ( :)2توزیع تلخیص شدۀ فراوانی پاسخگویان به گویههای بُعد آزادی
موافق

موافق

مخالف

نبایــد آزادی آنچنــان باشــد کــه هرکــس
هــر کاری دوســت داشــته باشــد انجــام
دهــد.

94

1

86

6

آزادی بایــد باشــد ،امــا نــه آزادیای کــه با
توطئــه و تباهــی همراه باشــد.

86

4

85

5

بایــد بــه همــهی گروههــا صرفنظــر از
اعتقاداتشــان ،اجــازهی شــرکت در انتخابات
داده شــود.

81

6

70

7

آزادی نبایــد مختــص قشــر خاصــی باشــد
و بایــد همــه مــردم از آن برخوردار باشــند

83

1

90

1

بایــد از آزادی به شــکل غربــی آن جلوگیری
نماییم.

76

5

63

17

آزادی نبایــد آنقــدر باشــد کــه تــوی
روزنامههــا هرکــس هرچــی دلــش بخواهــد
بنویســد.

67

15

69

15

آزادی بایــد در حــدود ضوابط و قوانین اســامی
باشد.

82

4

70

14

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )2نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویۀ «نباید آزادی آنچنان باشد که هرکس هر کاری
دوست داشته باشد انجام دهد» با  94درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط
به گویۀ «آزادی نباید آنقدر باشد که توی روزنامهها هرکس هرچی دلش بخواهد
بنویسد» با 15درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی
در طیف موافق مربوط به گویۀ «آزادی نباید مختص قشر خاصی باشد و باید همه مردم

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

گویهها

فرزندان
مخالف

والدین

79

از آن برخوردار باشند» با  90درصد و بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به
گویۀ«باید از آزادی به شکل غربی آن جلوگیری نماییم» با  17درصد میباشد.
جدول شمارۀ ( :)3توزیع تلخیص شدۀ فراوانی پاسخگویان به گویههای بعد وحدت
گویهها
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80

والدین

فرزندان
موافق

مخالف

موافق

مخالف

بایســتی تمــام مســلمانان بــه هــر قیمتی که شــده
از ایجــاد اختالف جلوگیــری نمایند.

72

8

75

4

دانشگاهیان نباید از روحانیون جدا باشند.

34

35

60

10

همـهی اقشــار و طبقــات ایرانــی بایســتی بــا هم
دوســت باشند.

79

8

90

2

لزومــی نــدارد حــوزه و دانشــگاه وحــدت داشــته
با شند .

32

39

29

44

اگــر دشــمن یــا دشــمنانی قصــد هجــوم بــه
ســرزمین مســلمین را داشــته باشــند ،بایستی که
همـهی مســلمانان بــه هــر وســیلهای کــه ممکــن
اســت مانــع هجــوم آنــان شــوند.

69

16

80

4

وحــدت نداشــتن مســلمانان میتوانــد بــه تســلط
دشــمنان بــر آنهــا منجــر گــردد.

77

6

81

6

تمــام دولتهــای اســامی میتواننــد بــا اتحــاد
بــا همدیگــر بــر مشــکالت یکدیگــر غلبــه کننــد.

76

12

86

3

جــدا شــدن دانشــگاه و روحانیــت از هــم الزم و
ضــروری اســت.

36

28

29

41

همـهی مســلمانان (اعــم از شــیعه و ســنی) بایــد
بــا هــم وحــدت داشــته باشــند.

86

8

87

2

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )3نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویۀ «همهی مسلمانان ( اعم از شیعه و سنی ) باید با

جدول شمارۀ ( : )4توزیع تلخیص شدۀ فراوانی پاسخگویان به گویههای بُعد تکلیف
گویهها

والدین

فرزندان
موافق

مخالف

موافق

مخالف

مردم مکلفاند که در انتخابات شرکت کنند.

65

11

84

4

تکلیــف مــردم کشــور بــرای حفــظ جمهــوری
اســامی ،بایســتی یــک واجــب ضــروری باشــد.

66

12

85

4

هــر شــخص عــاوه بــر اصــاح خــود ،بایســتی
دیگــران را نیــز اصــاح کنــد.

56

23

69

8

تشــکیل حکومــت بــر فقهــای عــادل ،واجــب و
ضــروری اســت.

59

7

72

3

زمامــداران بایــد بــه آرای عمومــی مــردم در
همهجــا احتــرام بگذارنــد.

88

1

89

0

در راه ادای تکلیــف ،بایــد تــا آنجائــی کــه ممکــن
اســت رنجهــا و زحمتهــا را تحمــل کنیــم.

74

14

74

6

مســلمانان بایــد بــه تکالیــف خــود عمــل کننــد،
چــه نتیجــه حاصــل بشــود چــه نشــود.

72

12

86

3

مــا نبایــد از تــرس اینکــه مبــادا شکســت بخوریم،
از انجاموظیفـ�هی خـ�ود کوتاهـ�ی کنیـ�م.

82

5

83

4

زمامــداران بایــد همــواره بــه تکلیــف خــود عمــل
کننــد.

88

1

89

0

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

هم وحدت داشته باشند» با  86درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط به گویۀ
«لزومی ندارد حوزه و دانشگاه وحدت داشته باشند» با  39درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی
در طیف موافق مربوط به گویۀ «همهی اقشار و طبقات ایرانی بایستی با هم دوست
باشند» با  90درصد و بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به گویۀ «لزومی
ندارد حوزه و دانشگاه وحدت داشته باشند» با  44درصد میباشد.

81
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اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )4نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویه های«زمامداران باید به آرای عمومی مردم در
همهجا احترام بگذارند» و «زمامداران باید همواره به تکلیف خود عمل کنند» با
 88درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط به گویۀ «هر شخص عالوه بر اصالح
خود ،بایستی دیگران را نیز اصالح کند» با  23درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی
در طیف موافق مربوط به گویه های «زمامداران باید به آرای عمومی مردم در همهجا
احترام بگذارند» و «زمامداران باید همواره به تکلیف خود عمل کنند» با  89درصد
و بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به گویۀ «هر شخص عالوه بر اصالح
خود ،بایستی دیگران را نیز اصالح کند» با  8درصد میباشد.
جدول شماره ( : )5توزیع تلخیص شدۀ فراوانی پاسخگویان به گویههای بُعد استقالل
گویهها

فرزندان

والدین

موافق

مخالف

موافق

مخالف

وابســتگی بــه دیگــر کشــورها ،ریش ـهی کشــور را بــه
تباهــی میکشــاند.

70

12

76

10

نبایــد تابــع آمریــکا و دولتهــای غربــی شــویم تــا
بعضــی چیزهــا ارزان شــود.

54

20

72

5

نبایســتی اجــازهی کوچکتریــن دخالــت را بــه ســایر
کشــورها بدهیــم.

83

7

84

1

همــواره بایــد بــه دنبــال عملــی کــردن شــعار «نــه
شــرقی ،نــه غربــی» باشــیم.

55

21

70

7

زمامــداران نبایــد هیچگونــه تســلط و یــا دخالــت
بیگانــگان را در سرنوشــت مــردم بپذیرنــد

73

7

83

2

تــا حــد امــکان بایســتی خــود تولیدکننــدهی
مایحتاجمــان باشــیم و از خریــد کــردن آنهــا از خــارج
جلوگیــری نماییــم.

76

7

82

5

بایــد در همـهی زمینههــا مســتقل شــویم و وابســته به
دیگران نباشــیم.

82

10

82

5

جدول شماره ( :)6توزیع تلخیص شدۀ فراوانی پاسخگویان به
گویههای بُعد پیوند دین و سیاست
گویهها

والدین

فرزندان
موافق

مخالف

موافق

مخالف

بایــد بــرای خنثیســازی تبلیغــات دشــمنان علیــه
اســام ،حکومت اســامی تشــکیل داد.

68

6

87

2

دیــن و سیاســت بایــد بــا هــم پیوندی ناگسســتنی
داشــته باشــند و هرگــز از هــم جدا نشــوند.

51

22

72

9

والیتفقیــه نهتنهــا دیکتاتــوری نیســت ،بلکــه
میخواهـ�د جلـ�وی دیکتاتـ�وری را بگیـ�رد.

56

14

81

0

اســام دیــن سیاســت اســت ،قبــل از اینکــه دیــن
معنویــات باشــد.

37

31

52

16

ولیفقیــه بایســتی تمــام اختیــارات حضــرت
رســول(ص) را داشــته باشــد.

42

23

63

11

بایــد پشــتیبان والیتفقیــه باشــیم تــا بــه کشــور
آســیبی نرســد.

62

17

84

3

بایــد بــرای پاســداری از اســام ،حکومــت اســامی
تشــکیل داد.

67

8

81

3

بایــد بــرای پیشــگیری انحــراف جوانــان از اســام،
حکومــت اســامی تشــکیل داد.

63

12

77

3

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )5نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویۀ «نبایستی اجازهی کوچکترین دخالت را به سایر
کشورها بدهیم» با  83درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط به گویۀ «همواره
باید به دنبال عملی کردن شعار» «نه شرقی ،نه غربی باشیم» با  21درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی در
طیف موافق مربوط به گویۀ «نبایستی اجازهی کوچکترین دخالت را به سایر کشورها
بدهیم» با  84درصد و بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به گویۀ «وابستگی
به دیگر کشورها ،ریشهی کشور را به تباهی میکشاند» با  10درصد میباشد.

83

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )6نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویۀ «باید برای خنثیسازی تبلیغات دشمنان علیه اسالم،
حکومت اسالمی تشکیل داد» با  68درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط به گویۀ
«اسالم دین سیاست است ،قبل از اینکه دین معنویات باشد» با  31درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی در
طیف موافق مربوط به گویۀ «باید برای خنثیسازی تبلیغات دشمنان علیه اسالم ،حکومت
اسالمی تشکیل داد» با  87درصد و بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به گویۀ
«اسالم دین سیاست است ،قبل از اینکه دین معنویات باشد» با  16درصد میباشد.
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جدول شماره ( : )7توزیع تلخیص شدۀ فراوانی پاسخگویان به
گویههای بُعد استکبارستیزی
گویهها

والدین

فرزندان
موافق

مخالف

موافق

مخالف

آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.

56

28

81

4

مبــارزه بیــن مــا و مســتکبرین ،مبــارزه بین اســام
و کفر اســت.

63

24

78

3

تا شرک و کفر هست ،مبارزه نیز باید باشد.

72

7

75

4

اسرائیل باید از بین برود.

64

18

76

4

هرجائــی کــه مبــارزه بــا ظلــم و ســتم هســت ،مــا
هــم بایســتی آنجا باشــیم.

58

25

65

8

هــدف دشــمنان ایــن اســت کــه مــا مســلمانان را
از دیــن و ارزشهــای الهیمــان دور کننــد.

78

5

76

4

آمریکا دشمن شمارهی یک بشریت است.

53

24

67

10

تــا مســتکبرین جهــان منقــرض نشــوند ،جهــان به
صلــح نمیرســد.

69

15

74

4

اگــر قــدرت داشــته باشــیم ،باید تمامی مســتکبرین
را از بیــن ببریم.

59

19

62

11

مظلومــان جهــان بایــد علیــه مســتکبران قیــام
کننــد.

65

14

79

6

جدول شماره ( : )8توزیع تلخیص شده فراوانی پاسخگویان به گویههای بُعد
حمایت از محرومین و مستضعفین

گویهها

والدین

فرزندان
موافق

مخالف

موافق

مخالف

دفاع از مسلمین عراق بر ما واجب است.

40

32

58

14

هم ـهی مســئولین بایــد بیشــتر بــرای محرومــان
خدمــت کننــد تــا اقشــار بــاال.

81

9

87

3

همــهی مســلمانان بایســتی بــرای نجــات مــردم
لبنــان بــه مقابلــه بپردازنــد.

38

31

46

16

بایــد بــرای دفــاع از مســلمین ســوریه بــه آنها کمک
کنیم .

54

24

60

11

همـهی مســلمانان بایســتی در راهپیمایــی روز قدس
شــرکت نمایند.

55

22

70

8

همــه بایــد قــدر ایــن جمعیــت محرومــان کــه باعــث
پیــروزی انقــاب شــدند را بداننــد.

71

15

86

0

مســئولین کشور بایستی همیشــه از قشــر محرومان و
مســتضعفان حمایت کنند.

86

3

87

2

مــا بایــد دفــاع از محرومیــن و مســتضعفین سرتاســر
جهــان را امــری الزم و ضــروری بدانیــم.

62

16

76

5

همــهی مســلمانان بایســتی بــرای نجــات مــردم
فلســطین بــه مقابلــه بپردازنــد.

46

28

66

8

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )7نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویۀ «هدف دشمنان این است که ما مسلمانان را از دین
و ارزشهای الهیمان دور کنند» با 78درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط به
گویۀ «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» با  28درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی
در طیف موافق مربوط به گویۀ «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» با  81درصد و
بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به گویۀ «اگر قدرت داشته باشیم،
باید تمامی مستکبرین را از بین ببریم» با  11درصد میباشد.

85
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اگــر همراهــی تودههــای محــروم و فقیــر نباشــد،
حکومــت اســامی هرگــز نمیتوانــد برقــرار گــردد.

56

8

72

4

همیشــه در جبهههــای جنــگ تحمیلــی ،قشــر
محــروم و مســتضعف بودنــد کــه میجنگیدنــد.

58

24

57

25

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )8نشان میدهد که در بین فرزندان ،بیشترین
فراوانی نظر موافق مربوط به گویۀ «مسئولین کشور بایستی همیشه از قشر محرومان
و مستضعفان حمایت کنند» با  86درصد و بیشترین فراوانی نظر مخالف مربوط به
گویۀ «دفاع از مسلمین عراق بر ما واجب است» با  32درصد میباشد.
این اطالعات همچنین نشان میدهد که در بین والدین نیز بیشترین میزان فراوانی در طیف
موافق مربوط به گویههای «همهیمسئولینبایدبیشتربرایمحرومانخدمتکنندتااقشار
باال» و «مسئولین کشور بایستی همیشه از قشر محرومان و مستضعفان حمایت کنند» با
 87درصد و بیشترین میزان فراوانی در طیف مخالف مربوط به گویۀ «همیشه در جبهههای
جنگ تحمیلی ،قشر محروم و مستضعف بودند که میجنگیدند» با 25درصد میباشد.
براي آمادهسازي متغيرها و تضمين مقايسهپذيري مؤلفههای مختلف تحقیق که
دامنه نمراتشان متفاوت بود ،نمرات مؤلفهها بر اساس فرمولي بهگونهای جرحوتعدیل
شد كه دامنه نمره هر مؤلفه از صفر (كمترين ميزان) تا ( 20باالترين ميزان) در نوسان
باشد (ر.ك .به :دواس .)267 :1376 ،جدول زير ،آمارههاي توصيفي مربوط به مؤلفههای
هفتگانۀ ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی را منعكس كرده است.
جدول شمارۀ ( :)9آمارهاي توصيفي مربوط به ابعاد ارزشهای سیاسی نزد والدین
مقیاسها

تعداد پرسشها

دامنه نمرات

ميانگين نظري

ميانگين مشاهدهشده

انحراف معيار

آزادی

7

0 -20

10

13/74

4/64

وحدت

9

0 -20

10

13/16

2/97

تکلیف

9

0 -20

10

13/77

3/67

استقالل

7

0 -20

10

16/03

3/18

پیوند دین و
سیاست

8

0 -20

10

14/33

3/74

حمایت از
محرومین

11

0 -20

10

13/65

ارزشهای
سیاسی

61

0 -20

10

13/67

3/47
3/28

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )9نشان میدهد که در بین والدین بیشترین
میزان همگنی ،اجماع و توافق مربوط به بعد وحدت (انحراف معیار  )2/97 -و کمترین
میزان همگنی و توافق نیز مربوط به بعد آزادی میباشد( .انحراف معیار )4/64 -
جدول شمارۀ ( : )10آمارهاي توصيفي مربوط به ابعاد ارزشهای سیاسی نزد فرزندان
مقیاسها

تعداد
پرسشها

دامنه نمرات

ميانگين نظري

ميانگين
مشاهدهشده

انحراف
معيار

آزادی

7

0 -20

10

12/54

5/24

وحدت

9

0 -20

10

11/93

3/60

تکلیف

9

0 -20

10

12/03

4/77

استقالل

7

0 -20

10

14/84

3/80

پیوند دین و
سیاست

8

0 -20

10

11/61

استکبارستیزی

10

0 -20

10

13/37

4/99

حمایت از محرومین

11

0 -20

10

11/83

4/58

ارزشهای سیاسی

61

0 -20

10

11/80

4/34

5/28

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )10نشان میدهد که در بین فرزندان بیشترین
میزان همگنی ،اجماع و توافق مربوط به بعد وحدت (انحراف معیار  )3/60 -و کمترین
میزان همگنی و توافق نیز مربوط به بعد پیوند دین و سیاست میباشد( .انحراف معیار
)5/28 -

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

استکبارستیزی

10

0 -20

10

15/09

3/38

87

جدول شمارۀ ( : )11آمارهاي توصيفي ابعاد ارزشهای سیاسی نزد کل پاسخگویان()200 - n
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مقیاسها

تعداد پرسشها

دامنه نمرات

ميانگين نظري

ميانگين
مشاهدهشده

انحراف معيار

آزادی

7

0 -20

10

13/14

4/98

وحدت

9

0 -20

10

12/55

3/34

تکلیف

9

0 -20

10

12/90

4/33

استقالل

7

0 -20

10

15/44

3/55

پیوند دین و سیاست

8

0 -20

10

12/98

4/77

استکبارستیزی

10

0 -20

10

14/23

4/33

حمایت از محرومین

11

0 -20

10

12/74

4/14

ارزشهای سیاسی

61

0 -20

10

12/73

3/95

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )11نشان میدهد که در بین پاسخگویان بیشترین
میزان همگنی ،اجماع و توافق مربوط به بعد وحدت (انحراف معیار  )3/34 -و کمترین
میزان همگنی و توافق نیز مربوط به بعد آزادی میباشد( .انحراف معیار )4/98 -
براي توصيف سادهتر وضعيت تعلق والدین و فرزندان آنها به ارزشهای سیاسی انقالب
اسالمی ،بهتر ديده شد شكل تقليل يافتهاي از مؤلفههای هفتگانۀ انقالب اسالمی سياسي
درست شود .لذا ،نمرات صفر تا بیست پاسخگويان در هفت مؤلفۀ ارزشهای سیاسی به
سه بخش تقسيم شد و نمرات يكسوم اول (نمرات بین صفر تا « ،)6/60ضعیف یا منفی» ؛
يكسوم دوم (نمرات بین 6/61تا « )13/20متوسط» ؛ و يكسوم آخر (نمرات بین 13/21تا ،)20
«قوی یا مثبت» محسوب گرديد .نتايج آن در جدول زير منعكس شده است.
جدول شمارۀ ( : )12توزیع درصدی ابعاد ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی
نزد والدین و فرزندانشان
ابعاد

قوی/مثبت

متوسط

ضعیف/منفی

کل

آزادی

52/5

۳۵

12/5

۱۰۰

وحدت

47/5

46/5

۶

۱۰۰

تکلیف

۴۸

46/5

7/5

۱۰۰

پیوند دین و سیاست

51/5

39/5

۹

۱۰۰

استکبارستیزی

63/5

۳۰

6/5

۱۰۰

حمایت از محرومین

49/5

43/5

۷

۱۰۰

ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی

۴۹

43/5

7/5

۱۰۰

اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )12حکایت از این دارد که در بین والدین
بیشترین میزان نگرش مثبت مربوط به بعد استقالل با  ۸۳درصد و بیشترین نگرش
منفی مربوط به بعد آزادی با ۱۰درصد میباشد.
این اطالعات همچنین در بین فرزندانشان نشان میدهد که بیشترین میزان نگرش
مثبت مربوط به بعد استقالل با  ۷۱درصد و بیشترین نگرش منفی مربوط به ابعاد آزادی
و پیوند دین و سیاست با  ۱۵درصد میباشد.
جدول شمارۀ ( : )13توزیع درصدی ابعاد ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی
در بین کل پاسخگویان ()n = 200
ابعاد

متوسط

قوی /مثبت

کل

ضعیف/منفی

فرزندان

والدین

فرزندان

والدین

فرزندان

والدین

فرزندان

والدین

آزادی

49

56

36

34

15

10

100

100

وحدت

41

54

50

43

9

3

100

100

تکلیف

42

54

45

44

13

2

100

100

استقالل

71

83

26

17

3

0

100

100

پیوند دین و
سیاست

43

60

42

37

15

3

100

100

استکبارستیزی

55

72

34

26

11

2

100

100

حمایت از
محرومین

43

56

45

42

12

2

100

100

ارزشهای
سیاسی

41

57

47

40

12

3

100

100

نگرش سلسلهمراتبی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدین و فرزندان

استقالل

۷۷

21/5

1/5

۱۰۰
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اطالعات مندرج در جدول شمارۀ ( )13نشان میدهد که در بین کل پاسخگویان
بیشترین میزان نگرش مثبت مربوط به بعد استقالل با  77درصد و بیشترین میزان
نگرش منفی مربوط به بعد آزادی با  12/5درصد میباشد.
در کل اطالعات جدول مزبور حاوی این نکته است که  ۴۹درصد پاسخگویان نسبت
به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی دارای نگرش مثبت و  ۷/۵نیز دارای نگرش منفی
نسبت به این ارزشها میباشند.
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با توجه به موضوع تحقیق و سؤاالت آن در پایان باید ذکر نمود که از لحاظ سلسلهمراتب
تعلق و پایبندی به ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی در بین والدین به ترتیب بیشترین
میزان تعلق و پایبندی مربوط به ابعاد استقالل ،استکبارستیزی ،پیوند دین و سیاست،
(حمایت از محرومین و مستضعفین و آزادی)( ،تکلیف و وحدت) میباشد.همچنین
باید ذکر نمود که در بین فرزندان نیز بیشترین میزان تعلق و پایبندی به ارزشهای
گفته شده به ترتیب مربوط به ابعاد استقالل ،استکبارستیزی ،آزادی( ،پیوند دین و
سیاست و حمایت از محرومین و مستضعفین) ،تکلیف و وحدت میباشد.
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