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 لتاعد سحساا ارتباط سیر). بر1395( مهسا ی،نیرحسیمو  محمّدرضا ،طالبان
فصلنامه جامعه شناسی نهادهاي  دو ،کیدئولوژیا يریسوگ و يندارید نوع با سیاسی

  .9ـ36)، 7( 3 اجتماعی

 با نوع دینداري و سوگیري ایدئولوژیکسیاسی  لتاعد سحسااارتباط  سیربر

  2یرحسینیمهسا م،  1محمّدرضا طالبان

 31/4/1395: رشیپذ خیتار      1/10/1394 :افتیدر خیتار

  چکیده
دانشجویان یا  نمیا در آن بر مؤثر ملاعو و سیاسی لتاعد سحساا انمیز سیربر فهد با حاضر هشوپژ

 لتاعد با مرتبط شناسیجامعه تنظریا ترینمهم ،ستارا ینا درست. ا هسیدر منجاا به بنقالا مسو نسل
 سیاسی يبرابر یۀنظر به توجه با سیاسی لتاعد نهایت در و گرفت ارقر سیربر ردمو اجمالاً سیاسی

 لتاعد سحساا ،جتماعیا -شناسیروان مباحث از ملهاا با سپس. یددگر زيشاخصسا و تعریف کُلمن
 به دستناا با تحقیق مستقل يمتغیرها ،مهادا در و یددگر تلقی دفر سیاسی شنگر از جزیی سیاسی

 با و پیمایش روش به هشوپژ ینا. یددگر ئهارا تحقیق تفرضیا و اجستخرا سیاسی يعهپذیرجام تنظریا
 منجاا به ايچندمرحله ايخوشه يگیرنمونه روش به دیز هنشگادا ننشجویادا از ينفر 370 اينمونه

 یاسیس عدالت احساس پاسخگویان از درصد 93 که ستا آن از حاکی تحقیق ینا يهایافته.ستا هسیدر
 بیشترین 476/0 استاندارد رگرسیون ضریب با را تجربه می کنند. نوع دینداري فرد نییپا به رو توسطم

 برسوگیري ایدئولوژیک  متغیر مستقل تأثیر همچنین. است داشته سیاسی احساس عدالت بر را تأثیر
یق تحق مستقلهاي متغیر ،مجموع در .شد شناخته معنادار 25/0 ضریب با سیاسی احساس عدالت

  .کنند تبیین را سیاسی احساس عدالت یعنی وابسته متغیر تغییرات از درصد 39 حدود توانستند
  سوگیري ایدئولوژیک ؛انواع دینداري ؛عدالت سیاسی؛ احساس عدالت سیاسی ها:کلید واژه
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  مینی و انقلاب اسلامیشناسی انقلاب، پژوهشکده امام خکارشناس ارشد جامعه-2
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  لهأمقدمه و بیان مس -1

 تیـاهم يدارا يبقدر اصل نیا. است عدالت تحقق یحکومت هر يهارسالت نیترمهم از یکی    
 کارشـان که کنندیم وانمود رنگین و خدعه هزاران با زین عالم جائران و مستبدان یحت که است

 عیـتوز یچگونگعملکرد حکومت در  به معطوف یاسیس عدالت. است بوده عدالت اصل اساس بر
 هـاانسـان و دارنـد وجـود جوامع در که است یمطلوب يزهایچ همه و ازاتیامت ها،پاداش قدرت،

-تیمطلوب و هاییدارا ازات،یامت نیا آن موجب به که یخاص وهیش. آورند دستبه را هاآن لندیما
 جامعـه تیـکل و فـرد يرو بـر ياگسترده بازتاب ،شوندیم عیتوز...) و منزلت قدرت، ثروت،( ها

 ياهـپـاداش و ثـروت قدرت، عیتوز وهیش که آورندیم وجود به يقواعد مختلف جوامع لذا. دارد
 خاستگاه رایز است، جانیهم در قاًیدق زین مسأله تیاهم و دنشو نییتع قواعد نیا براساس یروان

 ابعـاد از کـه اسـت جمـع با فرد يسازگار یا تعارض یعنی یشناختجامعه يادیبن مسائل از یکی
 رهادا نحـوه و یزنـدگ افـراد، درك بـر هاپاداش و منابع عیتوز متفاوت يساختارها آثار آن، مهم

 احساس و عدالت ياجرا: دارد ژهیو جلوة دو یاجتماع -یاسیس اتیح در عدالت .باشدیم جامعه
  .عدالت

 و یـیاجرا نظام و ساختار میترس ،يقانونگذار مرحلۀ در عدالت گاه که است همان عدالت ياجرا
ي ذ کُـلُّ إعطـاء: «شودیم آورده عدالت فیتعر در در یکل بطور و ی،دادخواه و یدادرس ،ییقضا
 حضـور يدارمملـک شـئون یتمام از مرحله نی؛ ا»شود داده حقش اندازة کس هر به :حَقَّه حَقٍ

  .  دارد یروشن
. است »عدالت احساس« نباشد، نیشیپ  جلوة از کمتر تیاهم در دیشا که عدالت گرید جلوة اما
 و درك و خود چشم با دیبا که هستند مردم نیا ،گردد اجرا جامعه در عدالت هک فرض بر یعنی
 زیـن مجـرم و هیـعلمحکـوم یحتـ کـه است آن مطلوب تیوضع. نندیبب را عدالت شیخو نشیب

 از صـحبت تنهـا ،عـدالت احساسموضوع  در. است شده اجرا عدالت ضوابط گردد قانع و ردیبپذ
 سـت،ین منصفانه صورت به هاتیموقع و قدرت ثروت، عیتوز ای ،عادلانه حکم صدور و قانون وضع
 و زمامـداران و ییاجرا دستگاه که باشد آن یکل باور و یعموم یتلق که است آن از صحبت بلکه

 کـه روسـت نیهمـ از. اند نموده تیرعا را عدالت کمال ي،داور در داوران و محاکم در دادرسان
 يرفتـار قاعدة ذات بودن عادلانه مرحله کی در: کرد ینیبازب بار دو دیبا را رفتار بر حاکم نیقوان

 .شود یم ریتعب »عدالت احساس« به که یعموم باور در آن ياجرا نقش بار گرد و
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 و سـتهیشا نحـو بـه کشـور امـور مردم، نگرش در که است آن یاسیس عدالت احساس از منظور
 یاسـیس عـدالت. شـود ادراك افراد یستگیشا و اقتیل براساس تنها زاتیتما و شود اداره عادلانه

 جوامع در که است یمطلوب يزهایچ همه و ازاتیامت پاداشها، ،قدرت عیتوز یچگونگ به معطوف
 ازات،یـامت نیا آن موجب به که یخاص وهیش. آورند بدست را هاآن لندیما هاانسان و دارند وجود

 يرو بـر ياگسـترده بازتـاب ،شـوندیم عیتوز...) و منزلت قدرت، ثروت،( هاتیمطلوب و هاییدارا
 قـدرت، عیـتوز وهیشـ کـه آورندیم بوجود يقواعد مختلف جوامع ،الذ. دارد جامعه تیکل و فرد

 جـانیهم در قاًیدق زین مسأله تیاهم و دنشو نییتع قواعد نیا براساس یروان يهاپاداش و ثروت
 جمـع با فرد يسازگار یا تعارض یعنی یشناختجامعه يادیبن مسائل از یکی خاستگاه رایز است،
 یزندگ افراد، درك بر هاپاداش و منابع عیتوز متفاوت يساختارها آثار آن، مهم ابعاد از که است

  .باشدیم جامعه اداره نحوه و
ارزیـابی مـردم از  بـا یخاصـ شکل به که است یاسیس نظام از ياصهیخص تیمشروع همچنین،

 مـردم دییـتأ و رشیپـذ با تیمشروع گر،ید عبارت به. است ارتباط در یحکومت ساختار عملکرد
 و عـدالت اصـول بـه زمامداران مردم، نگرش در که ابدی یم تحقق آنگاه احتمالاً امر نیا و است،
 دایپنیز  تیمشروعمسألۀ  با یقیوث ربط یاسیس عدالت احساس رو نیا از. بگذارند احترام انصاف

  .   کندیم
 عیـزتو نـابرابر را يمعنـو يهـا پاداش و يماد منابع يا جامعه اندازه هر که دارد وجود ادعا نیا

 رفتـهیپذ کمتـر شیاعضـا توسط زین جامعه آن یاساس يها ارزش ينابرابر نیا با متناسب کند،
 در شـوندیم حاضـر کمتـر یطیشرا نیچن در افراد ،جهینت در. ردیگیم قرار احترام مورد و شده

 بـه حاضـر شیاعضـا کـه ياجامعـه تیریمـد است یعیطب. کنند يفداکار جامعه يهاآرمان راه
 يسـازگار نیهمچنـ و نباشـند آن مـدتکوتـاه و بلندمـدت اهداف به یابیدست راه رد يفداکار
  ).  15: 1388 یعقوبی( بود خواهد نهیپرهز و دشوار چقدر باشند، داشته گریکدی با يکمتر

 مـورد در نظـر وفاق و عدالت احساس و درك بلکه ست،ینمنابع  عیتوز نحوه صرفاً مسئله اما    
 واقـع، در. دهـدیم نشـان را خود یاسیس -یاجتماع عدالت مسئله کافش در ز،ین عدالت فیتعر
 باشـند، داشـته جامعـه در ابیـکم منابع عیتوز و طیشرا ازبودن  ناعادلانه درك مردم که یزمان

 انقلـاب. شوندمی یعموم نظم با ریمغا و زیآمخشونت يرفتارها مستعد يگرید زمان هر ازبیش 
 ،يامنطقـه يهـاانیـطغ ،یابـانیخ يهاشورش و باشدیم احساسات نیا بروز اشکال از یکی تنها

 نظـم بـراشکال دیگر اعتراضات مردمی باشد که  تواندیم اجتماعی يهایناآرامسایر  و اعتصابات
 آن تیـاهم و شـودینم مربـوط یخاصـ ۀجامعـ بـه موضوع نیا. دارد یمنف اثر موجود یاجتماع
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یافته، و توسـعه کمتـر ایـ افتـهیتوسـعه يکشـورها نیب در. است آشکار جوامع یتمام در امروزه
 يبـرا هـم تیحما منشأ عادلانه بودننا و عادلانه درباره هایابیارزهمواره  دیجد و میقد يدولتها

  ).17: 1375(میرسندسی  است بوده تعارض و رییتغ سرچشمه هم و ثبات و ینظم اجتماع کی
ارزیابی مردم از  با یخاص شکلبه که ،است یاسیس نظام از ياصهیخص تیمشروع همچنین،

 مردم دییتأ و رشیپذ با تیمشروع گر،یدعبارتبه .است ارتباط در یحکومت ساختار عملکرد
 انصاف ولتعدا اصول به زمامداران مردم، نگرشرد ابدکهییم تحقق آنگاه احتمالاً امر نیا و است

 یم دایپنیز  تیمشروعمسأله  با یقیوث ربط یاسیس عدالت احساس ،رو نیا از. بگذارند احترام
  ند.ک

 عدالت بر مقدم یاسیس عدالت اسلام در معتقدند یعیش مسلمان نظرانصاحب از یبرخ
 باشند نشده انتخاب یدرست به یاسیس حاکمان جامعه در اگر که باورند نیا بر و است ياقتصاد

 بدان نیا رند؛یگ دست در ار حکومت رصالحیغ يافراد مشروع، و عادل صالح، افراد يجا به و
 ياقتصاد عدالت نشود، محقق یاسیس عدالت یوقت و نشده محقق یاسیس عدالت که معناست

 قرار یاسیس حکومت مسند در دارتیصلاح فرد یستیبا ابتدا معتقدند آنان. شودینم محقق زین
زاده ود (جمالفرما شحکم جامعه در زین ياقتصاد عدالت صالح، زمامداران انتخاب با تا ردیگ

1387 :13.(  
هاي آن برگرفته از یک تحقیق پیمایشی در میان دانشجویان است، هدف مقاله حاضر که داده

این است که اولاً تصویري از نتایج سنجش احساس عدالت سیاسی را در میان دانشجویان ارائه 
دانشجویان مورد آزمون دهد، در ثانی رابطه این متغیر را با نوع دینداري و سوگیري ایدئولوژیک 

  تر به دو سوال زیر پاسخ دهد:قرار دهد. یا به عبارت دقیق
  است؟ چقدر انقلاب سوم نسل انیم در یاسیس عدالت احساس زانیم -  1
 نییتب را یاسیس عدالت  احساس حد چه تامتغیرهاي نوع دینداري و سوگیري ایدئولوژیک  -  2
  کنند؟ یم
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   تحقیق نهیشیپ - 2
  کیتئور نهیشیپ -1-2

 اصطلاح. است هیعلمتفقو  یقطع فیتعر کی فاقد یاسیس و یاجتماع علوم در عدالت مفهوم    
 گرفتـه بکـار اقتصـاددانان و یاسـیس ،یاجتماع علوم محققان و دانشمندان يسو از غالباً عدالت

 آن علـت نیتریاساس دیشا. شود مستفاد آن مفهوم و معنا در یوحدت که آن یب شود،یم و شده
 شـهیاند در عـدالت مفهـوممعنـا و  تطوربه دلیل گستردگی  .باشد مفهوم نیا انتزاع يبالا سطح

اي اجتمــاعی و بالــاخص همتفکـران و رعایــت اصــل اختصــار، اجمالــاً بـه مــرور برخــی دیــدگاه
  کنیم.شناختی در باب این مفهوم اکتفا میجامعه

در خصـوص برابـري و  ارسـطو يآرا در بتـوان را عـدالتمربوط به  مباحث نیتریمیقد دیشا    
 ارسـطو نـزد ينـابرابر و يبرابـر مفهوم که است روشن البته .گرفت سراغ هاي اجتماعینابرابري

 هـم را تیموقع و احترام جمله، از گرید يهانهیزم بلکه شود،ینم محدود ياقتصاد عامل به فقط
ابرابري ثـروت، بلکـه نـابرابري منزلـت و شود. از نظر ارسطو، علّت انقلابات نـه فقـط نـمی شامل

 يمحدودسـاز در عـدالت گـاهیجا و نقش به ). توکویل،66-7: 1371موقعیت نیز هست (ارسطو 
 حقـوق يفایاسـت در عـدالت نقـش و رابطه حیتوض به قیطر نیا از و کرده توجه قدرت صاحبان
 حفـظ در یاساسـ يرعنصـ را عدالت ،میدورک .پردازدیمجوامع  کیدموکرات توسعۀ و يشهروند
 اتیـنظر در نیز السترو  بلا، هومنز،شناسانی مانند آدامز، جامعه. داندیم مدرن جامعه یهمبستگ

 در تأثیراتشـان و افـراد نیبـ رابطـۀ ایـ تعاملـات نحوة به گسترده بطور رد،خُ سطح در و مبادله
 از نقـلبه  263: 1995 یمارکوفسک و هگوت(اند کرده توجه عدالتییا بی عدالت احساستکوین 

 نیـا بـه پاسـخ در افـرادکنـد بیان می »عادلانه قضاوت« مدل در ). لونتال5: 1390یرسندسیم
 :سنجندیم اصل ای قاعده سه با را آن نه، ای باشدیم عادلانه شانیافتیدر يامدهایپ ایآ که سوال
 بـودن ناعادلانـه ایـ ادلانهع آثار و مبادله جینتا درباره بلا .ازهاین اصل و مساوات اصل انصاف، اصل

 يو .دارد توجـه یاجتمـاع سـاخت بر بودن ناعادلانه ای عادلانه درك ریتأث به و کند یم بحث آن
 بوجـم فرادستان قدرت اعمال از فرودستان تیرضا یهمگان و احساس مشترك که است معتقد
 کـه ندک یم فرض »منزلت ارزش« يتئور). 111: 1390یرسندسیم( گرددیم قدرت تیمشروع

 تـا اسـت لـازم یرونـیب مرجع ساختار کی هاپاداش و درآمدها بودن عادلانه درباره قضاوت يبرا
 از یمشـترک مفهـوم ،مرجـع سـاختار .کننـد يداور خودشـان يهـاپـاداش دربـاره بتوانند افراد

 شـانیاجتمـاع يهـا پـاداش بـا ارتبـاط در افتهی میتعم گرانید یاجتماع يها یژگیو یچگونگ
 و درآمـدها کـه کنـدیمـ ادعـا یمنزلت ارزش هینظر برخلافیه عدالت توزیعی جیسو، است. نظر
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 یبرابرخـواه يارهـایمع از یتـوجه قابـل زانیـم بـه کـه ییآنجـا تا خاص شغل کی يهاپاداش

 هـر یاجتماع مجموعه کی در که ردیپذینم سویج نیبنابرا. بود خواهند مشروع نشوند، منحرف
 بالـا یلیخ يدرآمدها که کندیم ادعا بلکه ،باشند مشروع يآمدهادر ،یواقع يدرآمدها از سطح

-مسـاوات و يبرابـر يهنجارها رایز ؛شوندیم درك نامشروع يمدهاآدر عنوان به ن،ییپا یلیخ و
 از نقـل بـه Jasso 1980, 1998( کنـد جلوه مشروع ،درآمد از سطح هر که گذارندینم یطلب

  ).49-50: 1388ی عقوبی
 عنصـر کـه نمـوده فیـتعر معنـا نیا بر دیتأک با را شیخو یاسیس يبرابر هیظرن ،مزکلمنیج    
ی اساسـ ۀمؤلف سه يدارا که است یاسیس توسعه لوازم و عناصر يبرابر ی،اسیس عدالت در یاصل

 ۀمؤلفـ هینظر نیا در .است »تیموفق يهنجارها«و » گراتیکل یحقوق نظم« ،» شهروندي ملّی«
 در کـه اسـت ملّـی یاسـیس جامعه کی در فرد کامل تیعضوی در برابري اساس ،ي ملّیشهروند
 ممتـاز بخـش کیـ فقـط نـه نیبنـابرا .ابدی یم یتجل شهروندان یتمام يبرا برابر یرسم حقوق
 و )مشـارکت( درونـداد يهـاژهیکـارو بـا شـهروندان بلکه رد،یگ یم قرار مرجع چارچوب جامعه
 گراکل يهنجارها يبرتر يمعنا به گرا،تیکل یحقوق نظم. دارند ارتباط حکومت )عیتوز( برونداد

 تحقـق يبـرا کـه اسـت شـهروندان با حکومت روابط حوزه در) گراخاص( جزءگرا يهنجارها بر
 يبرابـر( قـانون برابـر در مسـاوات حقـوق، نیـا. اسـت تیاهم حائز يامر يشهروند برابر حقوق
 در کسـانی يرفتـار هیرو مفهوم به هاتن نه نکته نیا. شمارد یم لازم يامر را) ازاتیامت ای حقوق
-حقـوق گـرید یتمـام از تیحما و دفاع برابر حق انگریب بلکه بوده، قضاوت و قانون ياجرا مقام

 برابـر یاکتسـاب ازاتیامت ای و حقوق در دیبا جامعه افراد ،گراتیکل یحقوق نظم اساس بر. هاست
 در یانتسـاب يهنجارهـا بر یکتسابا يهنجارها تیارجح مفهوم به تیموفق هنجار ۀمؤلف. باشند
 يشـهروند یعمـوم حـق درکنـار یاکتساب يهنجارها. است یوانید و یاسیس يها نقش ياعطا

ــوزش درخصــوص ــرورش، و آم ــرعا پ ــر اصــل تی ــاول فرصــت در يبراب ــدیم نیتضــم را هی  کن
 تفـوق عـام، يشـهروند یعنـی مـذکور عنصـر سـه اسـت معتقـد کلمن ).123-4: 1380کلمن(

 و اسـتخدام در یاکتسـاب يارهـایمع يبرتـر و شـهروندان بـا حکومـت روابط در عام يهنجارها
 دلالت عام يشهروند. هستندعدالت  يسوبه حرکت ياجزا ،يادار و یاسیس يهانقش اختصاص

 بـا حکومـت روابـط در یـیگرا عـام ،یمشـارکت فیتکال و حقوق و یعیتوز مطالبات درعدالت  بر
 يارهـایمع يبرتـر عنصـر و یحقـوق يهـاتیـمحروم و ازاتیـامت درعدالت  بر دلالت شهروندان

  .دارد دلالت هافرصت از يبرخوردار در یروانعدالت  بر هانقش صیتخص در یاکتساب
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   ينظر چارچوب -2-2

 مشـارکت حوزه در استهایس بودن ناعادلانه/ عادلانهافراد از  یابیارز به یاسیس عدالت احساس    
از آنجـا کـه در . گـرددبرمی حاکمان و مردم با آن نسبت و آن عیتوز یچگونگ ،یاسیس قدرت و

 عیوقـا و اشـخاص ا،یاشـ دربـاره یمنف/ مثبت يهایابیارز بعنوان 1علوم اجتماعی، مفهوم نگرش
 نگـرش از یجزئـی منطقـاً اسـیس عـدالت احساس)؛ پس 280: 1376تعریف شده است (رابینز 

 در» کنـدیم عمـل عادلانـه حکومتفلان « :دیگویم يفرد یوقت مثلاً. شودمحسوب می یاسیس
 ياکننـده یابیارز و ژهیو احساس ،نگرش .است داشته اظهار حکومت درباره را خود نگرش واقع،
به عبارت دیگر، وقتی کسـی نسـبت  گیرد.یم صورت شخص يباورها و دیعقا اساس بر که است

نگـرش خـود را نسـبت بـه آن واقـع،  در کنـد،یم انیـب را خود احساس ای یابیارزبه موضوعی، 
نسبت  فرد نگرش از عبارتست یاسیس عدالت احساستوان گفت، موضوع بروز داده است. لذا می

 بـه یسـتیبا یاسـیس عدالت احساس بر مؤثر عوامل یبررس ،نیبنابرا. یاسیسدر حوزة  عدالت به
  .کنند یم نییتع را هانگرش بر مؤثر عناصر که رفت ییهاهینظر سراغ

ی در ایران، و با توجـه بـا صـبغۀ دینـی اسیس عدالت احساس بر مؤثر عوامل یبررس مقامدر     
از جملـه عناصـري  نیـدنظام سیاسی حاکم،  منطقی است که در ابتدا از عامل دین آغاز کنیم. 

در حقیقـت، . اسـتبـوده  برخـوردار ی ایرانیـاناسیس يریپذجامعه در ییبالا تیظرف از است که
 حسـاب بـه یاسـیس فرهنـگ ةسـازندمهـم  املوعیکی از  جامعه، این در ینید يباورها و نید
 ریتـأث یاسیس مسائل به نسبت انسان نگرش نوع در که همانطور ینید يارزشها و باورها. دیآیم

  .   گذارندمی فراوان راتیتأث زین یاسیس يهنجارهاترسیم  و مسائل با ییآشنا وهیش در د،ندار
 کمـال و بختـی نیـک بـه یابی دست راهکارهاي و زندگی رسم و راه یعنی کلام یک در دین    

 فیـتعر نیا به توجه با. )178 - 179 :16 ج ،1382 طباطبایی،( انسان آفرینش هدف یا حقیقی
-یم ياعمده ریتأث يو نگرش بر ،ینید يهاآموزه از فرد هر درك نوع کهگفت  توانیم ن،ید از

 يراسـتا در کـه انـدتلـاش در یاسـیس ينظامهـا کـه اسـت تیـظرف نیهمـ بر یمبتن و گذارد
دینداران اگرچـه اصـول دیـن را قبـول . رندیبگ بهره آن از یاسیس يریپذجامعه و يسازفرهنگ

دارند، اما در زمینه فروع دین و بالاخص، رابطه دین و دنیا و واکـنش بـه مدرنیتـه و مظـاهر آن 
متفـاوتی دارنـد. نگـرش دینـداران مسـلمان  هاي(عقلانیت، علوم جدید، تکنولوژي و...) برداشت

نسبت به ارزشهاي دموکراتیک یکی از عوامل مهم همین برداشت متفاوت است که تحت عنـوان 

                                                             
1 Attitude  
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در این نوشتار تلاش می شود تا رابطـه  ).88: 1390 ،يذوالفقار(شود مطرح می» انواع دینداري«

شناسـی ر گیـرد. بـراي نـوعمیان انواع دینداري با احسـاس عـدالت سیاسـی مـورد بررسـی قـرا
نظران مطرح شده است. این دینداري، با مبانی و معیارهاي مختلف، انواع متفاوتی توسط صاحب

آلـی نـوع وبـري داشـته و شـبیه سـاختارهاي ها تا حدود زیادي جنبه مثالی و ایـدهشناسینوع
تواننـد قـدرت یتحلیلی هستند که ممکن است همیشه با واقعیات انطباق نداشته باشند، ولی مـ

مقایسه و تجزیه و تحلیل را فراهم آورند. در هر صورت از مجموع آنها بـراي ایـن پـژوهش، نـوع 
شناسی ویلیام شپرد که بر اساس خصوصیات جوامع اسلامی طراحی شده است، مـورد اسـتفاده 

ا ارزش قرار گرفته است. وي یکی از مبانی انواع دینداري را دوري و نزدیکی دینداران مسلمان بـ
هاي مدرن قرار داده است. به تعبیري دیگر طبقه بندي وي براساس چگونگی نگـرش دینـداران 
مسلمان به تجدد (مدرنیته) و ارزش هاي آن در بین مسلمانان اسـت. وي انـواع دینـداري را بـه 

وي هـایی بـر رعنوان مقوله هاي کاملاً جدا از هم در نظر نمی گیرد، بلکه آنها را به عنوان نقطـه
و بُعـد دیگـرش » تمامیـت گرایـی اسـلامی«دهد کـه یـک بُعـد آن یک طیف دو بُعدي قرار می

تجـددگرائی اسـلامی  -2سکولار (رادیکال، معتـدل)،  -1است. شپرد پنج نوع دینداري » تجدد«
سنت گرائی طردگرا را بازشناسی نموده اسـت.  -5سنت گرائی جدید  -4رادیکالیسم اسلامی  -3

مبتنی بر طبقه بندي عکس العمل ها و پاسخ ها به نفوذ غرب و راه حل هـایی  تقسیم بندي وي
براي احیاي اسلام در عصر حاضر می باشد. بر این اساس هرچه به یک طرف طیف نزدیـک مـی 
شویم، یعنی دینداري سکولار، نقش دین در گرایش به ارزش هاي جامعه مدرن (غربـی) بیشـتر 

شویم، طرد گرایی طردگرا) نزدیک میینداري سنتی (سنتمی شود و هرچه به آن طرف طیف د
  ).82: 1390شود (ذولفقاري ارزشهاي غربی و میزان گرایش به آنها کمتر می

 و اقـدامات درمورد افراد يهنجار حاتیترج ةکنند منعکس ک،یدموکرات يهاارزش به نگرش    
کـه  ها،انسان يبرابر. )83: 1390به نقل از ذوالفقاري 1: 2006 در،یروراشنا( است یاسیس جینتا

 کیـدموکرات يهـاارزش عناصـرجملـه مهمتـرین  از ،اسـت ارتبـاط در عدالت مقوله با ماًیمستق
 عـدالت درخصـوص او احسـاس ک،یـدموکرات يهـاارزش بـه فـرد نگرش لذا شود،یم محسوب

 نـوعرد، از آنجـا کـه طبـق نظـر شـپ الذکر،فوق مطالب به توجه با. دهدیم شکل هم را یاسیس
 گفـت توانیم ؛ پسباشدیم کیدموکرات يارزشها به نسبت آنان نگرش بر یمبتن افراد يندارید

 نظام گفتمان که نیا به توجه با. گذاردیم ریتأث يو یاسیس عدالت احساس بر فرد يندارید نوع
ایـن  تـوانیم باشـد،یم یغرب گفتمان با تقابل در موارد از ياریبس در یاسلام يجمهور یاسیس
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 باشـد، داشته يترمثبت يریگجهت تهیمدرن سمت به فرد که یزانیم به فرضیه را استنتاج نمود:
  .کندیم يکمترسیاسی  عدالت احساس و شده تردور سیاسی حاکم گفتمان از

 یاسـیس عـدالت احسـاس و نگرش بر که است یعوامل از گرید یکی زین کیدئولوژیا يریسوگ    
 - کیــدموکرات يهــا ارزش بــه افــراد شیگــرا زانیــم گــرید عبــارت بــه. اســت رگــذاریتأث فــرد

 خواهـد رگـذاریتأث یاسـیس تیواقع سطوح به نسبت آنان یمنف ای مثبت نگرش در انهیاقتدارگرا
 جـادیا خواهـان و نهـاده ارج یـیفردگرا بر باشندیم کیدموکرات شاتیگرا يدارا که يافراد. بود

 و گفتگـو بر یمبتن ،ترانهیجومشارکت ینگرش ،هستند یاجتماع تحولات قیطر از بهتر ياجامعه
 و يبرابـر طیشـرا و کننـدیم دنبال یاسیس منازعات حل يبرارا  تريقو و برتر استدلال رشیپذ

 آداب و تیحاکم قدرت، به نسبت آنها یتفاوتیب نیهمچن. خواهانند یاسیس انیب يبرا را يآزاد
 را تـازه ياسـتهایس اتخاذ و داده شیافزا رهبران نقد و نبرد سوال ریز در را آنها لیتما رسوم، و

 نظـامکامـل  شـناختنتیرسـم بـه بـر اصـل انـه،یاقتدارگرا نگرش در متقابلاً. شوندیم خواستار
 هـر به آن حفظ يبرا اقدام و )عنوان و لیدل هر به حاکم میرژ کامل تیمشروع( مستقر یاسیس

 و مخالفـان سـرکوب و ارعـاب يبـرا ینظام و یتیامن يها وهیش کاربرد جمله از و ممکن قیطر
 معمولاً یاسیس احزاب لیتشک است، محدود يشهروند يهايآزاد نگرش، نیا در. است منتقدان

  .  ندیآیم در قیتعل حالت به ای و منحل موجود احزاب و ممنوع
 در ینـوع به انیاقتدارگرا معمولاً -درست یا نادرست -کشور یاسیس يروهاین يبندصف در      
 کیـ از یاسـیس و يفکـر لحـاظ بـه کـه چـرا شوند،یم فیتعرسیاسی  کارمحافظه جناح قالب

 اعم جامعه يهاسنت حافظ را خود همواره کارانمحافظه و انیاقتدارگرا. شوندیم هیتغذ آبشخور
 و کــارانمحافظــه. کننــدیم مقاومــتاساســی  تحولــات برابــر در و داننــدیم یعرفــ و ینــید از

 قائـل يادیـز ارزش یمـذهب -یسـنت يهنجارهـا و رسوم و آداب قانون، نظم، يراب انیاقتدارگرا
 هیـعل زیـآم اعتـراض اقـدامات دییـتأ صدد در انیاقتدارگرا که را احتمال نیا ،رو نیا از. هستند

 سـمت بـه فـرد هرچـه این فرضیه را مطرح نمود که توانیم لذا. بردیم نیب از ند،یبرآ حاکمان
 بـه و نمـوده تیحما یحکومت يجار يهاهیرو از باشد داشته يریگجهت نهایاقتدارگرا شاتیگرا

 یاسـیس عدالت احساس رو آن از و دارد یاسیس نظام با يشتریب کیدئولوژیا قرابت گرید عبارت
  .دینما یم تجربه را يشتریب
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  تحقیق  روش - 3
   گیري، واحد تحلیل و نمونهپژوهشنوع   -3 -1

 گرفتـه انجام یمقطع قیتحق طرح با یشیمایپ روش با که است ینییتب نوع از حاضر پژوهش    
 را قیـتحق ایـن جمعیـت .اسـت »فـرد« پـژوهش نیـا در مشـاهده واحـد و لیتحل واحد. است

-یمـ پرسشـنامه هـاداده يگردآور ابزارو  دهندمی تشکیل یزد دانشگاه پسر و دختر انیدانشجو
-هبـ يریگنمونـه .ردگیـیمـ صورت هاداده لیتحل و هیتجز spss افزارنرم از استفاده با که باشد

 میـان از انسـانی علوم دانشکده اول، مرحلۀ در که رفتیپذ انجام ياچندمرحله ياخوشه صورت
 5528 ،1393 -1394 تحصـیلی سال در دانشکده این. گردید انتخاب دانشگاه این هايدانشکده

 در حضـور کـم زمـان لیـدل بـه يکتـرد مقطـع انیدانشجو ن،یهمچن .است داشته دانشجو نفر
 در قیتحق تیجمع تعداد که شدند گذاشته کنار تیجمع از آنها به یدسترس يدشوار و دانشگاه

 نظر در باکه  دیگرد نییتع نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با و دیرس نفر 5404 به تینها
 در یتصـادف صـورتهبـ و هیهت نامهپرسش 370 ناقص، و مفقوده هاينامهپرسش احتمال گرفتن

  .گردید عیتوز انیدانشجو انیم
 
  هاریمتغ سنجش و میمفاه حیتصر - 2-3
  عدالت احساس -1-2-3

 هـادهیـپد تـرمشـخص و ترینیع يهاجنبه به اصولاً احساس که کنندیم مطرح شناسانروان    
 نسـبت ینـیع و ملموس يهاتیوضع به توانیم را عدالت اسساح ،بیترت نیبد. ردیگیم تعلق
 بـا و شناسـندیمـ را آن هستند، ارتباط در آن با داریپا و مرتب بطور افراد که ییهاتیوضع داد،
 احسـاس از کـه شـوندیمـ دهیکشـ احساس ینوع به تهایوضع آن اساس بر و هستند نوسأم آن

  ).76: 1375ی رسندسیم ( است ریمتغ کامل عدالت احساس تا دیشد یعدالتیب
  
  ت سیاسیعدال -2-2-3

 و مـردم مشـارکت ةحوز به که پردازد یم یاسیس حوزه در عدالت موضوع به یاسیس عدالت    
 کـه نیـا. شـودیم مربـوط حاکمـان و مـردم بـا آن نسبت و آن عیتوز یچگونگ ،یاسیس قدرت

 ریـخ ایـ دارنـد تیمشـروع مردم نزد درآیا  و آورندیم بدست چگونه را خود تیمشروع حاکمان
 نیـا احـراز یستگیشا یاسیس حاکم اگر مردم دگاهید از. باشد مرتبط یاسیس عدالت با تواندیم

 را قـدرت اجبـار و زور بـا اگـر صـورت نیـا ریغ در و است عادلانه حکومت باشد، داشته را مقام
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 رفـع بـا کـه اسـت عادل یحکومت زین اجرا مقام در. است ظالم حکومت آن باشد، کرده تصاحب
 قدرت و کند فراهم یاسیس يهانهیزم در مردم يبرا را آزاد و برابر رکتمشا امکان ها،تیمحروم

  ).12: 1378 زاده جمال( کند میتقس افراد یستگیشا و استعداد برحسب را یاسیس مناصب و
با قبول این فرض که در تعریف مفهومی عدالت سیاسی، اتفاق نظر کافی وجود ندارد و صرف     

برابـري «برمبنـاي نظریـه » عـدالت سیاسـی«، در مقاله حاضـر نظر از مناقشات مفهومی مربوط
 یمـ يبرابـر نـوع چهار شامل را یاسیس يبرابر يوجیمز کلمن تعریف گردیده است. » سیاسی

  ).196: 1375(چلبی، » توزیعی، برابري قانونی، برابري فرصتی و برابري مشارکتی يبرابر« :داند
 يبـرا حکومـت قیطر از که يشهروند حقوق بر است يدیتأک دگاهید نیا در یعیتوز يبرابر    
 نسـبت مـردم انتظارات از یانعکاس واقع در يبرابر نوع نیا. شود یم نیتأم شهروندان از کی هر
 طـرف از که هستند آن خواهان شهروندان ی،عیتوز يبرابر اساس بر. است حاکم یاسیس نظام به

 يواگـذار و کننـد انتقـاد حکومـت از بتواننـد یبراحتـ شـوند، سـتهینگر چشـم کی به حکومت
  ).1383ی وسفی( رابطه نه باشد ضابطه براساس یاسیس يتهایمسئول

 یمـ شامل قانون برابر در شهروندان را از کی هر بودن کسانی ی،اسیس نظر از یقانون يبرابر     
 عیضـا یحقـ یکسـ از چنانچه که هستند آن خواهان شهروندان ي،برابر نوع نیا اساس بر. شود

 مسـتقل یپـارت و پـول از افـراد یقانون حقوق رد،یبگ پس را حق آن قانون قیطر از بتواند ود،ش
    .شود اجرا کسانی بطور همه مورد در قانون و باشد
 يتوانمنـد و اقـتیل ی،سـتگیشا براساس یاسیس و يادار ينقشها ضیتفو ی،فرصت يبرابر در    
 بـر هـاتیمسـئول کـه هستند آن خواهان ندانشهرو ي،برابر نوع نیا در. است مطرح افراد یواقع

 يشـتریب شـانس دارد، يشـتریب تخصص و تجربه هرکس شود، واگذار افراد به یستگیشا اساس
 عمل يآزاد خود درباره يریگمیتصم يبرا شهروندان از کی هر و باشد داشته شرفتیپ يبرا زین

  . باشد داشته
 و حکومـت ماتیتصـم بـر تیصـلاح واجـد نشـهروندا يرأ ریتأث اساس بر زین یمشارکت يبرابر
 نـوع نیـا اسـاس بـر .شـودیم فیـتعر حکومت طرف از شهروندان يهاخواسته به دادن تیاهم
 را لـازم زهیـانگ بگـذارد، احترام آنها نظر و يرأ به حکومت که هستند آن خواستار مردم ي،برابر

 مـوثر واقعـاً حکومت ماتیمتص در آنها يرأ و آورد وجود به حکومت با شهروندان يهمکار يبرا
  .باشد
باشـد کـه بـه حـوزة قـدرت هایی میبدین ترتیب، احساس عدالت سیاسی ناظر به وضعیت      

گـردد. الـذکر سـنجیده میهاي فوقشود و بر اساس شاخصسیاسی و مشارکت مردم مربوط می
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) 1383اي یوسـفی(گویـه 12براي عملیاتی کردن متغیـر احسـاس عـدالت سیاسـی از مقیـاس 

بدست آمد کـه از پایـایی  75/0.  مقدار آلفاي کرونباخ این مقیاس معادل با 2استفاده شده است
بعـدي بـودن بـه کند. براي سنجش اعتبار این مقیـاس از آزمـون تکقابل قبول آن حکایت می

: فصـل 1376استفاده گردید(رجوع کنیـد بـه دواس » ضریب همبستگی گویه با مقیاس«شیوة 
گویه بـا مقیـاس  12تایج این آزمون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی هر یک از پانزدهم). ن

) 30/0در نوسان بوده است که چون هیچ ضریبی کمتـر از حدنصـاب اعتبـار( 64/0تا  45/0بین 
  توان نتیجه گرفت که شواهد مزبور بر اعتبار این مقیاس دلالت داشته است.   نبوده، می

  
  انواع دینداري -3-2-3
کـه  است گرفته قرار استفاده مورد شپرد امیلیودینداري  یشناسنوعطور که گفته شد، همان    

 -4 ی، واسـلام سمیکالیراد -3 ی،اسلام یتجددگرائ -2 ،)معتدل کال،یراد( سکولار -1عبارتند از: 
  ی.گرائ سنت

 ییهـاحل راه و غرب نفوذ به هاپاسخ و هاالعملعکس يبندطبقه بر یمبتن يو يبند میتقس    
 کیسکولار نزد يندارید طرف به هرچه ،اساس نیا بر. باشدیم حاضر عصر در اسلام يایاح يبرا
 بـه هرچـه و شـودیمـ شـتریب) یغرب( مدرن جامعه يارزشها به شیگرا در نید نقش م،یشویم

 یمـ کمتـر هـا آن بـه شیگرا زانیم و یغرب يارزشها طرد م،یشو کینزد یسنت يندارید طرف
  ).82: 1390ذولفقاري( شود
 و میمفـاه از کدام هر يبرابود: اول،  متصور راه دو يندارید انواع متغیر کردن یاتیعمل يبرا     

 مخـالف اریبسـ تـا موافـق اریبس از کرتیل یقسمت پنج فیط در هیگو چند ای کی آن يهامؤلفه
 بـه کـرد؛ یمـ مشـکل اریبسـ را ينـدارید کیتفک کار که بود نیا وهیش نیا اشکال. شود نیتدو

 شـد،یمـ هم به کینزد ای و هیشب فرد يبرا يندارید انواع ازاتیامت نیانگیم چنانچه مثال عنوان
 لذا شد، یم دشوار اریبس گونه 4 انواع انیم از او يندارید نوع مورد در قضاوت و صیتشخ امکان

 متفاوت هیگو 4 ،يندارید يهاهمؤلفتک سوالات مربوط به تک يبرا ،دوم. نشد انتخاب روش نیا
 از یکـی فقـط مـورد هـر در کـه شـود خواسـته انیپاسخگو از و شود ذکر يندارید نوع 4 يبرا
 وضـوح افـراد در غالـب يندارید صیتشخ که آن بود روش نیا تیمز. ندینما انتخاب را هاهیگو

  .دیگرد انتخاب دوم روش لذا شد، یم یمنتف روش نیا در اول وهیش ابهامات و افتییم يبهتر

                                                             
  مفاد گویهها در جدول شماره یک منعکس شده است.2
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نگرش افـراد نسـبت بـه ها (دینداري براي هر کدام از مؤلفهنوع براي عملیاتی کردن مفهوم      
 مـدرن تفکر بامسلمانان  مواجهه، حکومت اداره يبرا نید ییتوانا، جامعه شرفتیپنقش دین در 

، تهـاداج در عقـل نقـش ی،اسلام يهاسنت از افراد یتلق نحوه، اسلام جهان مشکلات، تهیمدرنو 
 ینـید ،یاخلاق يها بحران با مقابلهی غرب، شناخت ییبایز و هنر فلسفه، مقولاتنحوه برخورد با 

 از ینهـ و معـروف امربـهو  هیـفق تیـولا، اسـتیس در نید دخالت، مسلمانان انیدرم یاسیس و
رح ف نوع خاصی از دینداري پنج گانه بود، طـاي که هر گویه معرّگویه چهارسوال  پانزده) منکر

که با نظر آنهـا را  هاو به پاسخگویان ارائه و از آنها خواسته شد که در هر مورد فقط یکی از گویه
مشکلات جهـان اسـلام «براي مثال، در برابر این سوال که  انتخاب نمایند. ،کندبیشتر تطبیق می

ینداري است هر یک از چهار گویۀ زیر مبیّن چهار نوع د» مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ 
  که پاسخگو، ملزم به انتخاب یکی از آنهاست:

          الف)مشکلات جهان اسلام ناشی از ایدئولوژي اسلام است و ربطی به دیگران ندارد. 
  ها.         ب)مشکلات جهان اسلام مربوط به مسلمانان است و نه غربی

  ج)تمام مشکلات جهان اسلام مربوط به استعمارگران غرب است. 
    )مشکلات مسلمانان به خاطر نفوذ تفکر مادي و سکولاریستی غرب درجهان اسلام است.د

هاي سکولار (نمره یک)، تجددگرا (نمره دو)،  اسلام گرایی رادیکال (نمره در هر سوال براي گویه
گرایی طردگرا (نمره پنج) در نظر گرفته شد. لـذا بـا جمـع گرایی (نمره چهار)، سنتسه)، سنت

در  60 حـداکثر تـا 15 حداقل ازنوع دینداري متغیر  دامنه تغییرات ،سوال 15نتخابی از نمرات ا
محسـوب نمـود. اي در سطح فاصـلهتوان آن را که از حیث سطح سنجش میخواهد بود نوسان 

الی  26، طبقه دوم 25الی  15طبقه (طبقه اول نمرات بین  4بندي نمرات در همچنین، با مقوله
) چهـار نـوع دینـداري قابـل تشـخیص 60الـی 49، و طبقه چهـارم 48الی  37، طبقه سوم 36

 پـژوهش از ينـدارید انـواع سـنجشمربـوط بـه  يهـاهیـگوکه کلیـۀ  است ذکر گردید. شایان
بدسـت آمـد  87/0مقدار آلفاي کرونباخ این سنجه معادل با  .است شده) اخذ 1387( يذوالفقار

  .کندکه از پایایی بسیار خوب آن حکایت می
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  ایدئولوژیک يسوگیر -4-2-3

ک یدموکرات يهاارزش به فرد شیگرا زانیم بر دیتأک با کیدئولوژیا يریسوگ ق،یتحق نیا در    
 تیشخصـ« پیت دو یاسیسمنظر  از. است گرفته قرار سنجش مورد انهیاقتدارگرا نگرش زانیم و

 یتیّشخصـ اقتدارگرا تیّصشخ .رندیگیم قرار هم مقابل در »کیدموکرات تیشخص« و» اقتدارگرا
 روابط يمبنا بر را ینادرست ای یدرست منطق و ضابطه سخن، ای عمل هر برابر در که خاص است

 مربوط مسائل و حکومت درباره کیدموکرات و اقتدارگرا تیشخص دو دگاهید .دهدیم قرار قدرت
  :  )1388، تیاسمتوان بشرح ذیل خلاصه نمود (را می استیس به
 را شخص که است یتیشخص نشانگان ای تیشخص از سنخ آن به اشاره کیموکراتد تیشخص -1
 محـل اسـت،یس در کیـدموکرات يندهایفرآ و کیدموکرات یاسیس ساختار در مشارکت طلب به

 مقابـل، در. دهـد یمـ سـوق نـدهایفرآ و سـاختارها گونـه نیا جادیا ای خانواده ای هاانجمن کار،
 را انیـب و شهیاند يآزاد ،یاجتماع -یاسیس يها عرصه در یعموم مشارکت اقتدارگرا تیشخص

  .    تابدینم بر
 نیـا .اسـت يانتقاد رقابلیغ گاهیجا يدارا همواره اقتدارگرا تیشخص نگاه در جامعه يرهبر -2

  .  است برخوردار تیاهم از رهبر از شتریب گروه ک،یدموکرات تیشخص يبرا که است یدرحال
 کـهیحـالدر اسـت، شـخص کیـ از تیتبع و سیرئ کی دنبال به همواره اقتدارگرا تیشخص -3
 ،اقتدارگرا تیشخص در درواقع .هستند تیاهم حائز افراد نه و نهادها کیدموکرات تیشخص يبرا

 يادیـبن اصـل کـهیدرحـال رد،یـگیم قرار توجه مورد همواره یپرستتیشخص و ییگراتیشخص
    .است یپرستتیشخص هرگونه ینف کیدموکرات تیشخص يبرا

اي سازي و سنجش میـزان اقتـدارگرایی پاسـخگویان از یـک مقیـاس ده گویـهبراي عملیاتی    
) بود که آنهـا نیـز 1391ي و دیگران (پورافکاراش برگرفته از پژوهش گویه 6استفاده گردید که 

نـو آدر  Fاز مقیـاس رانیـا جامعـه یفرهنگ يفضا به توجه باگویه را  6اند که این تصریح نموده
: 1391ي و دیگـرانپورافکـار(انـد ) گـزینش کرده1998) و مقیاس اقتدارگرایی آلتمیر (1950(

هاي پاسـخ ) اخذ شد که گزینه1390آبادي و قندهاري (اش نیز از تحقیق صالح). چهار گویه74
هر ده گویه از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف در قالب طیف لیکرت تـدوین گردیـد. مقولـات مـورد 

جش سوگیري ایدئولوژیک عبارت بودند از نگرش افراد در خصوص سرکوب افکار شورشـی و سن
 ان،یـب يآزادشنوي از افراد بالادست، حق ناسازگارنه، آزادي عمل براي وضع قواعد زندگی، حرف

و  هـا کتـاب و هـا روزنامـه سانسـوری بـراي همـه مـردم، اعتراض ییمایراهپ و اجتماعات يآزاد
 انیپاسـخگو شیگرا زانیم ک،یدئولوژیا يریسوگ ریمتغ يبرا یانتخاب يهاهیگو ،عواق درامثالهم. 
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لازم به ذکر است که مقـدار  .دادش قرار میسنج مورد انهیاقتدارگرا -کیدموکرات فیط کی در را

  بدست آمد که حکایت از پایایی مورد قبول دارد. 75/0آلفاي کرونباخ این مقیاس معادل با 
  وهشهاي پژیافته - 4

هاي جرئی عدالت سیاسـی (نتـایج در تشریح نتایج سنجش احساس عدالت سیاسی، ابتدا دلالت
-ها تشریح مـیهاي کلی عدالت سیاسی (نتایج ترکیبی) گویهها) و سپس دلالتبه تفکیک گویه

  گردد.
  توصیف اجزاء عدالت سیاسی -1-4

آن منظـور شـده، در  اي کـه بـرايگویـه 12نتایج سنجش احساس عدالت سیاسی بـه تفکیـک 
هاي عمده احساس عدالت سیاسـی در جـدول مـذکور بـه منعکس گردیده است. دلالت 1جدول

  شرح زیر است:
   3انیپاسخگو یاسیس عدالت احساسهاي گویه يدرصد عیتوز: 1 جدول

  
  ابعاد

  
  گویه ها

  میزان موافقت (درصد نسبی)
خیلی 

  کم
خیلی   زیاد   متوسط  کم

  زیاد
تعداد 
- پاسخ
هاي 
  معتبر

عی
وزی

ي ت
رابر

ب
  

. در شرایط فعلی، حکومت به 1
همه مردم (شهروندان)، با یک 

  چشم نگاه می کند.

4/28  4/28  3/27  9/11  1/4  370  

. در جامعه امروز ما، مردم نمی 2*
توانند بدون نگرانی، از دولت انتقاد 

  کنند.

9/18  8/23  5/33  4/11  1/8  369  

. واگذاري مسئولیت هاي دولتی 3*
  یشتر براساس رابطه است نه ضابطه.ب

6/21  6/27  5/30  1/15  1/5  370  

                                                             

عدالتی تلقی بی دار پاسخ مثبت حاکی از احساسهاي ستارهاند. در گویهدار(*) مشخص شدهگویه هاي منفی با علامت ستاره ٣

  شود.می
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نی
انو

ي ق
رابر

ب
  

. اگر حقی از کسی ضایع شود، فکر 4*
نمی کنم از طریق قانونی بتواند به حق 

  خود برسد.

3/7  9/14  6/38  8/23  4/15  370  

. در شرایط فعلی هرکس پول 5*
  نداشته باشد، حقش پایمال می شود.

3/20  27  7/35  5/9  6/7  370  

. در شرایط فعلی هرکس پارتی 6*
  نداشته باشد، حقش پایمال می شود.

5/26  5/30  5/26  1/11  4/5  370  

. در شرایط فعلی، قانون درباره همه 7
  افراد به طور یکسان اجرا می شود.

20  2/32  6/34  5/9  5/3  369  

تی
رص

ي ف
رابر

ب
  

. امروزه بیشتر مسئولیت ها و مشاغل 8
براساس صلاحیت و  مهم دولتی،

  شایستگی به افراد سپرده می شوند.

2/33  3/27  27  9/8  3  368  

. در شرایط فعلی، دولت، این حق را 9*
به مردم نمی دهد که آزادانه براي خود 

  تصمیم بگیرند.

8/7  9/15  5/36  1/28  1/11  368  

تی
ارک

مش
ري 

براب
  

. در شرایط فعلی، دولت بیش از هر 10
مردم اهمیت می زمانی به رأي و نظر 

  دهد.

13  5/19  9/41  7/19  9/5  370  

. امروزه مردم، علاقه و انگیزه 11*
  چندانی براي همکاري با دولت ندارند.

6/7  6/14  1/44  3/24  9/8  368  

. امروزه مردم احساس می کنند، 12
رأي آنان بیش از هر زمان دیگري مؤثر 

  شود.واقع می

8/13  1/24  5/36  5/19  9/5  369  

 
» بـازيپـارتی«دهد کمترین تردیـد مربـوط بـه نشان می 1در جدول » مردد«هاي د پاسخدرص

 ) و درمقابل بیشترین تردید 6(گویه
  باشد.) می11(گویه» انگیزه مردم براي همکاري با دولت«مربوط به 

  .پاسخگویان را نشان داده است یاسیس عدالت احساسمیزان  عیتوز کلی بطور 2 جدول
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  )n= 370( انیپاسخگو یاسیس عدالت احساس درصد و یفراوان عیتوز: 2 جدول
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  
  3/24  3/24  90  کم

  93  7/68  259  متوسط

  100  7  21  زیاد
  100  100  370  جمع کل

 
 احساس انیدانشجو از درصد 68,7 مجموع در پاسخگو، 370 انیم از فوق، جدول به توجه با    

 درصـد 93 نیبنـابرا. دارند یکم یاسیس عدالت احساس 24,3 و نددار یمتوسط یاسیس عدالت
 احسـاس هـاآن از درصـد 7 صـرفاً و نییپـا به رو متوسط یاسیس عدالت احساس انیدانشجو از

ی در جـدول زیـر اسـیس عـدالت احساس این نتایج به تفکیک ابعاد .دارند ییبالا یاسیس عدالت
  منعکس شده است. 

  )n= 370(درصدي احساس عدالت سیاسی  : توزیع3ل جدو

  ابعاد 

  عدالت سیاسی

  هاي پاسخ ( درصد)گزینه

  انحراف معیار  زیاد  متوسط  کم
هاي پاسخ

  معتبر

  100  29/2  7/2  2/66  1/31  عدالت توزیعی

  7/99  01/3  9/5  8/69  3/24  عدالت قانونی

  9/98  1/75  4/8  6/64  27  عدالت فرصتی

  2/99  48/2  4/12  7/71  9/15  عدالت مشارکتی

  -  5/7  7  7/68  3/24  عدالت سیاسی کل
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 ؛نییپـا بـه رو متوسـط یفرصتو  ،یقانون ،یعیتوز عدالت احساسشود، همانطور که ملاحظه می

ارزیـابی  نییپـا به رو متوسط یکل یاسیس عدالت احساس و ؛متوسط ی،مشارکت عدالت احساس
 عـدالت یمشـارکت عـدبُ بـه انیدانشـجو تیارضـ نیشـتریب کـه دندهیم نشانها یافته .شودمی
 تجربـه را ییبالـا به رو متوسط یمشارکت عدالت احساس درصد 84 که ،شود یم مربوط یاسیس
 از درصـد 31 و شـود یمـ مربـوط یعیتـوز عـدالت بـه زیـن تیرضـا زانیـم نیکمتر. کنند یم

 6 صـرفاً. رنـددا یکمـ یعیتـوز عـدالت احساس) قیتحق نمونه تیجمع ثلث باًیتقر( انیدانشجو
 و متوسـط حـد در هاآن درصد 70 و دارند را يادیز یقانون عدالت احساس انیدانشجو از درصد

 درصـد 27 ز،یـن یفرصـت عدالت درخصوص. اندداده یقانون عدالت به ینییپا نمره هم درصد 24
  .اند داده نمره ادیز درحد درصد 8 تنها و متوسط حد در درصد 65 کم، حد در

 نگـاه حکومـت کـه معتقدنـد يادیـز حـد در انیدانشجو درصد 31 گفت توان یم نیهمچن    
 عیـتوز و کننـد انتقـاد حکومـت از تواننـد ینمـ راحتـی بـه هـا آن ندارد، شهروندان به یکسانی

 معتقدند ادیز درحد انیپاسخگو درصد 27. ضابطه نه است رابطه براساس سیاسی هايمسئولیت
 لیاقـت و شایستگی براساس سیاسی و اداري هاي نقش یضتفو يبرا مناسب نهیزم و فرصت که
 ینمـ واگـذار افـراد بـه شایسـتگی اسـاس بر ها مسئولیت و ندارد وجود افراد واقعی توانمندي و

 گـروه نیـا. آورند ینم دست به را مشاغل دارد، بیشتري تخصص و تجربه که يافراد لزوماً شود،
 27 گـرید عبارت به اند،بوده یناراض شانهایيگیر تصمیم در شهروندان عمل آزادي از نیهمچن
. شود یم وارد مردم یشخص یزندگ حوزه در اندازه از شیب حکومت معتقدند انیپاسخگو درصد

. شـود ینمـ اجرا یکسان طور به همه مورد در قانون معتقدند ادیز حد در انیدانشجو درصد 24
 قـانونی حقـوق و بگیـرد پس را حق آن قانون طریق از تواند ینم شود، ضایع کسی از حقی اگر

 نظـر و رأي بـه حکومـت اند داشته انیب زین درصد 16. ستین مستقل بازي پارتی و پول از افراد
 و سـتین مـوثر واقعاً حکومت تصمیمات در شهروندان خواسته و رأي و گذارد ینم احترام مردم
  .ندارد وجود حکومت با شهروندان همکاري براي لازم انگیزه

 یاسـیس عدالت از بعد هر به مربوط فیرد در معتبر يها پاسخ درصد گفت توان یم علاوه به    
 درصـد 2 از کمتـر سؤالات، همه درمورد ییپاسخگو از طفره و اجتناب درصد که دهد یم نشان
 تجربه و فهم معرض در یاسیس عدالت با مرتبط مسائل اولاً که است آن از یحاک امر نیا و است
 خـود یاسـیس دیـعقا شـدن آشکار نگران افراد، قاطع تیاکثر یثان در است؛ فتهگر قرار یعموم

  .ستندین
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درصد پاسخ هاي کاملاً مخالف و کاملاً موافق در اکثر سؤالات عدالت سیاسی کمتـر از درصـد     
کارانه ها (موافق، تاحدي، مخالف) است و این بدان معناست که نظریات کاملاً محافظهسایر پاسخ

لاً رادیکال نسبت به عدالت سیاسی نظام جمهوري اسلامی ایـران، وزن و اهمیـت کمتـري یا کام
  نسبت به نظرات معتدل و میانه دارد.

) 3,01) مربوط به عدالت فرصـتی اسـت و بیشـترین اختلـاف نظـر (1,75کمترین اختلاف نظر (
صـوص رعایـت مربوط به عدالت قانونی است و این بدان معناست که در بـین پاسـخگویان در خ

هاي اداري و سیاسی اتفاق نظـر بیشـتري وجـود دارد تـا معیارهاي شایستگی در واگذاري نقش
  یکسان بودن همه شهروندان در مقابل قانون.

  توصیف متغیرهاي مستقل تحقیق -2-4
در این قسمت به توصیف متغیرهاي مستقل تحقیق (انواع دینداري، سوگیري ایدئولوژیک) و     

  انشجویان به گویه هاي مربوط به این متغیرها، اشاره می کنیم.نحوه پاسخ د
  انواع دینداري -1-2-4

طبقـه یعنـی دینـداري سـکولار،  4همان گونه کـه گفتـه شـد، شـاخص انـواع دینـداري در     
گرایانـه تقسـیم گردیـد کـه نتـایج تجددگرایی اسلامی، اسلام گرایی رادیکال، و دینداري سـنت

  منعکس شده است.  4 تجربی تحقیق در جدول

  )n= 370(: توزیع فراوانی انواع دینداري پاسخگویان 4ل جدو

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  

  2/13  2/13  49  دینداري سکولار

  4/31  2/18  67  تجددگرایی اسلامی

  2/93  8/61  229  اسلام گرایی رادیکال

  100  8/6  25  گرایانهدینداري سنت

  100  100  370  جمع کل
 



 28...............................با نوع دینداري و سوگیري ایدئولوژیکسیاسی  لتاعد سحسااارتباط  سیربر

 
توان اظهار نمـود کـه از میـان کـل پاسـخگویان می 4هاي مندرج در جدول وجه به یافتهبا ت    

درصـد دینـداري تجـددگرایی  18,2درصدشـان داراي دینـداري سـکولار، 13,2نمونۀ تحقیق،  
اند. اما یافتۀ مهـم آن اسـت کـه دینـداري درصد دینداري سنت گرایانه بوده 6,8اسلامی و تنها 

  گرایی رادیکال بوده است.درصدشان اسلام 62ۀ تحقیق، یعنی حدود اغلب دانشجویان نمون
  
  سوگیري ایدئولوژیک -2-2-4

را در میان دانشجویان نمونۀ تحقیق نشـان مـی دهـد  کیدئولوژیا يریسوگجدول زیر توزیع     
 -کــه بــا میــزان گــرایش پاســخگویان بــه ارزشــهاي دموکراتیــک (در یــک طیــف دموکراتیــک

  یده شده است. اقتدارگرایانه) سنج

  : توزیع فراوانی گرایش به ارزش هاي دموکراتیک پاسخگویان5جدول 
  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  
  5/16  5/16  61  کم

  8/93  3/77  286  متوسط

  100  2/6  23  زیاد

  100  100  370  جمع کل

 

 درصـد 16,5پاسخگوي دانشـجو،  370دهند که از میاننشان می 5یافته هاي مندرج در جدول 
درصـد  16,5اند، به عبـارت دیگـر در از نظر گرایشات اقتدارگرایانه نمره پایینی را دریافت کرده

 77,3دانشجویان گرایشات دموکراتیک شدت بیشـتري داشـته اسـت. گـرایش بـه اقتـدارگرایی 
  درصد در حد زیاد است. 6,2درصد پاسخگویان نیز در حد متوسط و 

  
  اتیفرض آزمون -3-4

نظــري ایــن تحقیــق حکایــت از تــأثیر دو متغیــر انــواع دینــداري و ســوگیري  هاياســتدلال    
ایدئولوژیک بر احساس عدالت سیاسـی بعنـوان فرضـیات تحقیـق داشـت. آزمـون تجربـی ایـن 

 شده منعکس 6 جدول در آن جینتا که گرفتانجام  چندگانه رگرسیون تحلیل قیطر از اتیفرض
  .است
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سوگیري ایدئولوژیکو  انواع دینداريلت سیاسی بر . رگرسیون احساس عدا6جدول   
  متغیرهاي 

  مستقل

همبستگی 
  مرتبۀ صفر

ضریب 
ساده 

  رگرسیون

ضریب 
استاندارد 
  رگرسیون

  مقدار

T 

  معناداري

T  

1  
انواع 

  000/0  673/10  476/0  393/0  575/0  دینداري

2  
سوگیري 

  000/0  653/5  252/0  317/0  44/0  ایدئولوژیک

  000/0  217/5  8,69=  ز مبدأ) مقدار ثابت (عرض ا

 Fمعناداري                  Fهمبستگی چندگانه         ضریب تعیین                  مقدار    

         620/0                       385/0                   751/114                   000/0        
  

  :است ریز شرحه ب مندرج چندگانه ونیرگرس لیتحل از حاصل يهاافتهی    
 ریـمتغي بـه مراتـب بیشـتر از ریتـأث ،476/0 ونیرگرسـ اسـتاندارد بیضـر با يندارید نوع -1

 زین يآمار لحاظ از که است داشته یاسیس عدالت احساس بر) 25/0سوگیري ایدئولوژیک (بتا = 
 ينـدارید از حرکـت با هکمشاهده شده حکایت از آن دارد  مثبت علامت. باشدیم معنادار کاملاً

 افتـهی نیـا. ابـدییمـ شیافـزا یاسـیس عـدالت احساس انه،یگراسنت يندارید سمت به سکولار
 عـدالت احسـاس زانیـم بـر فرد يندارید نوعمربوط بر چگونگی تأثیر  ينظر استدلال با ،تجربی

  باشدیۀ مزبور میفرضمؤید  و دارد یهمخوان يو یاسیس
 بـا زیـن است شده دهیسنج ییاقتدارگرا به شیگرا با مطالعه نیا رد که کیدئولوژیا يریسوگ -2

داشته اسـت کـه از  یاسیس عدالت احساستأثیري مثبت بر  252/0 ونیرگرس استاندارد بیضر
گیري مبنـاي نمونـه تیـجمع به میتعم قابل) و p =000/0لحاظ آماري نیز کاملاً  معنادار بوده (

 ی وي نیزاسیس عدالت احساس تر باشد،اقتدارگرایک فرد، یعنی، هر قدر سوگیري ایدئولوژ. است
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یۀ مزبـور را تأییـد فرضـ . این یافته نیز با انتظار نظري تحقیق همخوانی داشـته ودشویمبیشتر 

  کند.می
  اينهیزم يرهایمتغ کنترل از پس وابسته ریمتغ با مستقل يرهایمتغ ارتباط -1-3-4

سـایر متغیرهـاي  که ندشومی برخوردار يشتریب اعتبار از یهنگام ق،یتحق يهاهیفرضآزمون     
اي بعنوان متغیرهاي کنترلی مـدنظر مدخل کنترل شوند. در تحقیق حاضر، متغیرهاي زمینهذي

 7قرار گرفت و مجدداً فرضیات تحقیق مورد آزمون تجربی قرار گرفت کـه نتـایج آن در جـدول 
  منعکس شده است.

  . 7جدول 
 کنترل باسوگیري ایدئولوژیک و  بر انواع دینداري یاسیس عدالت احساس ونیرگرس

  اينهیزم يرهایمتغ
ضریب   اي+ متغیر مستقلمتغیرهاي زمینه

  همبستگی
ضریب 
  تعیین

ضریب 
تعیین 
 تغییر
 یافته

F   
تغییر 
 یافته

  معناداري  
F   تغییر

 یافته

جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات 
مد پدر، میزان تحصیلات مادر، میزان درآ

  000/0  928/6  118/0  118/0  344/0  پدر و میزان درآمد مادر

جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات 
پدر، میزان تحصیلات مادر، میزان درآمد 

  پدر و میزان درآمد مادر + 
  متغیر مستقل: نوع دینداري

613/0  375/0  257/0  120/27  000/0  

جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات 
صیلات مادر، میزان درآمد پدر، میزان تح

  پدر و میزان درآمد مادر + 
  متغیر مستقل: سوگیري ایدئولوژیک

511/0  261/0  143/0  936/15  000/0  

جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات 
پدر، میزان تحصیلات مادر، میزان درآمد 

  پدر و میزان درآمد مادر + 
متغیرهاي مستقل: نوع دینداري، سوگیري 

   ایدئولوژیک،

654/0  427/0  309/0  852/29  000/0  
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 زانیـم تأهـل، تیوضـع ت،یجنسـ( يا نـهیزم يرهـایمتغ نیبـ) 1( فـوق، جدول به توجه با    
 وابسـته ریـمتغ و) مـادر درآمـد زانیم و پدر درآمد زانیم مادر، لاتیتحص زانیم پدر، لاتیتحص

 تمـام کـه یمعنـ نیبـد اسـت، آمـده بدسـت 118/0 نیـیتع بیضـر) یاسیس عدالت احساس(
  .دهندیم توضیح را وابسته ریمتغ انسیوار از درصد 12 تنها مذکور اينهیزم يرهایمتغ

 شیافـزا 375/0 به 118/0از  نییتع بیضر »يندارید نوع« ریمتغ تنها نمودن اضافه از پس) 2(
 بااست. یعنی،  يندارید نوع مستقل ریمتغ بهافزایش یافته مربوط  مقدار نیا از 257/0 که افتی

 از درصـد 26 ییتنهـا بـه توانسـت يندارید نوع ریمتغ هم باز اينهیزم يرهایمتغ کنترل وجود
تغییر یافته و معنـاداري  fمقدار . توضیح دهد را) یاسیس عدالت احساس( وابسته ریمتغ انسیوار

 یاسـیس عـدالت احسـاسبا  يندارید نوعآماري آن حکایت از واقعی بودن و اعتبار ارتباط میان 
  رد. دا
 بیضـرتحقیـق  يانـهیزم يرهـایمتغ بـه کیدئولوژیـا يریسوگ ریمتغ نمودن اضافه از پس) 3(

 بـه مربـوط 143/0 و اينـهیزم يرهـایمتغ به مربوط آن 118/0 که شد 261/0 معادل با نییتع
 يرهـایمتغ کنتـرل وجـود بـا که این یافته حکایت از آن دارد  .استبوده  کیدئولوژیا يریسوگ

 ریـمتغ انسیـوار از درصـد 14 ییتنهـا بـه توانست کیدئولوژیا يریسوگ ریمتغ هم زبا اينهیزم
تغییر یافته و معناداري آماري آن نیز حکایـت از واقعـی بـودن و  fمقدار . توضیح دهد را وابسته

  دارد. یاسیس عدالت احساسبا  کیدئولوژیا يریسوگاعتبار ارتباط میان 
 يرهـایمتغ بـه کیدئولوژیـا يریسـوگ ي وندارید نوع لمستق يرهایمتغ همزمان افزودن با) 4(

 بـه مربـوط 31/0 یعنی،. افتی افزایش 427/0 به 118/0از  نییتع بیضر مقدارتحقیق  يانهیزم
تغییر یافتـه و  fمقدار . است) کیدئولوژیا يریسوگ ي وندارید نوع( مستقل يرهایمتغاثر خالص 

 کیدئولوژیـا يریسوگ ي وندارید نوعو اعتبار اثر معناداري آماري آن نیز حکایت از واقعی بودن 
  دارد. یاسیس عدالت احساسبر 

 قیـتحق اتیفرضباز هم  م،یینما کنترل را اينهیزم يرهایمتغ اگر که دهندیم نشان هاافتهاین ی
  .گردندیم دییتأ
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  يرگیجهینت -5

یـا نسـل  با هدف بررسی میزان احساس عدالت سیاسی در میـان دانشـجویان حاضر پژوهش    
 کـه داد نشان یاسیساحساس عدالت  فیتوص به مربوط نتایجسوم انقلاب به انجام رسیده است. 

 حـد در هـاآن از درصـد 68,7 دارنـد، یکمـ یاسیس عدالت احساس انیدانشجو از درصد 24,3
  .  کنند یم تجربه را يادیز یاسیس عدالت احساس هاآن از درصد 7 صرفاً و متوسط

 است دهیگرد ابراز یعیتوز عدالت عدبُ در احساس نیتر یمنف ،یاسیس لتعدا عدبُ 4 نیب در      
 زیـن قیـتحق نیـا يهـا افتـهی. شـود یمـ مربوط حکومت توسط يشهروند حقوق نیتأم به که

 در یفرصـت و یقـانون ،یعیتوز ابعاد در یاسیس عدالت احساس ،)1383( یوسفی پژوهش همانند
 یاسـیس عـدالت یمشـارکت عدبُ یوسفی مطالعه در اما کند، یم یابیارز یمنف را انیپاسخگو نیب

 سـهیمقا در لکـن ،است یمنف زین یاسیس عدالت عدبُ نیا حاضر کار در که آمده دست به مثبت
  .  اندداشته ابراز یمشارکت عدالت از را تیرضا نیشتریب انیپاسخگو ابعاد، ریسا با

از جهت گیري وي نسبت به مدرنیتـه متأثر  فرد يندارید نوع شپرد، امیلیو یشناس نوع طبق    
 عناصـر از یکـی عدالت،. گردد یم نییتع کیدموکرات يارزشها به نسبت نگرش اساس بربوده و 

 کیـدموکرات يارزشها به فرد نگرش لذا شود، یم محسوب کیدموکرات يارزشها مجموعه یاصل
 را یاسیس لتعدا خصوص در او احساس -تهیمدرن به نسبت يو يرگیجهت یچگونگ و زانیم -

  . دهد یم قرار ریتأث تحت هم
. دگـذارب ریتـأث يو یاسـیس عـدالت احسـاس زانیم برتواند می فرد يندارید نوع ،نیا بنابر      
 نظـام گفتمـان کـهنیـا بـه توجـه با شد، استدلال زین پژوهش ينظر چارچوب در که طورهمان

 گفـت توانیم باشد، یم یربغ گفتمان با تقابل در موارد از ياریبس در یاسلام يجمهور یاسیس
 دور حـاکم گفتمـان از باشـد، داشـته يتـرمثبت يریجهتگ تهیمدرن سمت به فرد که یزانیم به

   .کندیم تجربه را يکمتر یاسیس عدالت احساس و شده
به عبارت دیگر، از آنجا که احساس عـدالت سیاسـی نـاظر بـه قرابـت ایـدئولوژیک فـرد بـا       

تري نسبت به مدرنیته امی است؛ هرچه فرد جهتگیري مثبتگفتمان نظام سیاسی جمهوري اسل
داشته باشد، در تقابل بیشتر با گفتمان نظام سیاسـی قـرار گرفتـه و احسـاس عـدالت سیاسـی 

 کمتري خواهد کرد. 
 نیب يمعنادار و مثبت رابطه که است آن يایگو اتیفرض آزمون قسمت در قیتحق هايافتهی    
 گرایـیسـنت سمت به فرد يندارید هرچه برقرار است و یاسیس تعدال احساس با يندارید نوع

 نیهمچنـ. شـود یم افزوده هم يو یاسیس عدالت احساس بر کند حرکت یاسلام سمیکالیراد و
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. کنـد یمـ نیـیتب را یاسـیس عدالت احساس انسیوار نیشتریب يندارید نوع که شد داده نشان
 نگـرش که دهدیم نشان زین يو مطالعه. دارد قرابت) 1388( یعقوبی پژوهش جینتا با افتهی نیا

 قابـل یمنفـ یهمبسـتگ عـدالت احسـاس زانیم با ،)سمیسکولار( استیس از نید ییجدا درباره
  .دارد یتوجه

 کـه شـد انیب نیچن ،یاسیس عدالت احساس بر کیدئولوژیا يریسوگ يرگذاریتأث با رابطه در    
 احـوال و اوضاع با خود دهنده قیتطب ازشگر،س نوا،هم اریبس است یتیشخص اقتدارگرا تیشخص

 بر اصل انه،یاقتدارگرا نگرش در. کندیم تیحما جامعه يقرارداد و یسنت قواعد و هاارزش از که
 و) عنـوان و لیـدل هر به حاکم میرژ کامل تیمشروع( مستقر یاسیس نظام شناختن تیرسم به

 يبـرا ینظـام و یتـیامن يهاوهیشـ دکـاربر جملـه از و ممکن قیطر هر به آن حفظ يبرا اقدام
  .  است منتقدان و مخالفان سرکوب و ارعاب
 يعملکردهـا هیـعل اعتـراض و انتقـاد ،ینظرده مشارکت، ینگرش نیچن در گر،ید عبارتبه      
 وضـع حفـظ یدرپـ افـراد نیا. شودیم دانسته منکر و مذموم يامر مردم، جانب از یاسیس نظام

 اقتـدار شـاتیگرا فرد هرچه که شد استدلال نیچن لذا. باشند یم دولت اقتدار از دفاع و موجود
 و دارد یاسیس نظام با يشتریب کیدئولوژیا قرابت نیریسا به نسبت باشد داشته يشتریب انهیگرا
  .  دینما یم تجربه را يشتریب یاسیس عدالت احساس رو آن از

 زانیـم نیبـ يمعنـادار و مثبـت رابطـه گانهچند ونیرگرس لیتحل با هیفرض نیا آزمون يبرا    
 نیبـ 252/0 ونیرگرسـ اسـتاندارد بیضـر و شد مشاهده یاسیس عدالت احساس با ییاقتدارگرا

 از 063/0 کیدئولوژیـا يریسـوگ ریـمتغ کـه اسـت آن از یحـاک که آمد دست به ریمتغ دو نیا
 يآمـار لحـاظ از مقـدار نیـا. کنـدیمـ نیـیتب را یاسیس عدالت احساس وابسته ریمتغ انسیوار

   .گیري بودمبناي نمونه تیجمع به میتعم قابلو  معنادار
 طلباناصلاح که ينحو به دارد یهمخوان ،)1388( یعقوبی قیتحق جینتا با پژوهش نیا افتهی     
 عـدالت احسـاس موجود وضع ناطرفدار از کمتر هستند، موجود وضع رییتغ خواهان که یکسان

 شـده مشـاهده هیاول یهمبستگ شد داده نشان ،اينهیزم يرهایمتغ کنترل با نیهمچن .کنندیم
و قابل تعمیم به جمعیـت مبنـاي  نبوده کاذب یاسیس عدالت احساس و مستقل يرهایمتغ نیب

  .است گیرينمونه
لازم به ذکر است این یافته درستی استدلال صورت گرفته را نشان می دهد ولـی بـه معنـاي     

ی جهت افزایش احساس عدالت سیاسـی در جامعـه این نیست که مسئولان و کارگزاران حکومت
به تشدید روحیه اقتدارگرایی اقدام کنند. گسترش روحیه اقتدارگرایی به صورت وسـیع در یـک 
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جامعه پیامدهاي نامطلوبی در پی دارد و جامعه را به سمت یک نظام سیاسی بسته و خودمختار 

  که در تقابل با عدالت سیاسی است، سوق می دهد.
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