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Abstract  
Introduction: One of the most important questions about the evolution of 

religiosity among Iranians is whether the process of evolution of religiosity 

and its dimensions are similar among different social groups. In the meantime, 

The question of the difference between the religious status of the veterans and 

their families, is one of these questions. It is expected  that martyrs, families 

of martyrs, veterans and Prisoners of war released who have logically grown 

and lived within religious discourse, religious education and adherence to 

religious beliefs and behaviors, have the upper level of religious values and 

attitudes than the total population of Iranian society. thus, considering the 

trend of cultural developments in the society, including the level of values and 

attitudes of Iranians, this study basic question is that “Are there significant 

differences  between  veterans community and total population in religious 

attitudes and behaviors?” 

Method: The first wave of the National Survey of Values and Attitudes of the 

veterans Community was conducted in 2017. The statistical population of the 

national survey was all the veterans and their families in urban and rural areas 
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of the country. A total of 11,960 samples from 31 provinces of the country 

have been selected and studied by stratified sampling method. Since one of 

the main axes in this survey was religious attitudes and behaviors, in this 

study, in the framework of a secondary analysis, the indicators of religiosity, 

especially the religious attitudes and behaviors of the veterans community, 

were compared with the status of those indicators in society. For this purpose, 

the results of the secondary analysis of this national survey have been 

compared with the results of the two surveys "Iranian Religiosity" (Kazemi & 

Faraji, 2016) and "Iranian Values and Attitudes" (Javadi Yeganeh, 2016). 

Findings: Secondary analysis of the National Survey data on the values and 

attitudes of the veterans community shows that the veterans and their families 

are higher than the general public in the indicators of trust in God, feeling 

close to God and believing in imitation in the rulings of their religion. They 

are also more attached to public rituals such as Friday and congregational 

prayers, participating in extracurricular activities in mosques, participating in 

mourning ceremonies, participating in religious services, and prayer 

ceremonies than the general public. But their participation in Muharram and 

Safar mourning ceremonies is not significantly different from the general 

public. They are more committed to prayer than the general public and 

slightly less than the general public to fasting in Ramadhan. At the same time, 

in the pilgrimage to holy places, there is significantly more engaged in the 

community of veterans than the general public. In general, most of the 

indicators of religious attitude and behavior in the veterans community, like 

the general population, are more among women than men, showing a direct 

relationship with age and an inverse relationship with the level of education. 

Conclusion: The results of this secondary analysis study show that although 

religious attitudes and behaviors in the community veterans are slightly higher 

than the general public. But it is not much different from the indicators among 

the general public. In some cases, this difference becomes very small or 

insignificant. Based on the provided results, practical suggestions have been 

presented to modify and optimize cultural policies and programs in order to 

deepen the religious beliefs and behaviors in the community of veterans. 
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 چکیده

های مطرح در حوزه تحوالت دینداری ایرانیان این پرسش است که آیا روند ترین پرسش یکی از مهم

های مختلف اجتماعی مشابه است؟ در این میان، تفاوت بین  تحوالت دینداری و ابعاد آن در میان گروه

های آنان، محل پرسش است. از آنجا که از ایثارگران و خانواده وضعیت دینداری عموم مردم با قشر

ها و رفتارهای دینی  های جامعه ایثارگری، نگرش ها و نگرش محورهای اصلی در پیمایش ملی ارزش

، در این پژوهش نتایج موج نخست این پیمایش در چارچوب یک تحلیل ثانویه، با وضعیت  بوده

آمده در این  دست اساس، نتایج به جامعه مقایسه شده است. براینها و رفتارهای دینی عموم  نگرش

های  ها و نگرش های ملی دینداری و همچنین آخرین پیمایش ملی ارزش های پیمایش پیمایش با یافته

های دینداری جامعه ایثارگری و عموم جامعه، در مورد  ایرانیان مقایسه شده تا با مقایسه بین شاخص

تفاوت بین جامعه ایثارگری و کلِ جامعه بتوان استدالل منطقی بر اساس مبانی روندهای مشابه یا م

ها و رفتارهای دینی  دهد که نگرش نظری موجود، ارائه کرد. نتایج این پژوهشِ تحلیل ثانویه نشان می

های مورد بررسی در میان عموم مردم بوده، اما تفاوت قابل  در جامعه ایثارگری هرچند بیش از شاخص

ها و هم در سطح رفتارهای دینی، وجود ندارد. ای با کل جامعه هم در سطح باورها و نگرش حظهمال

های  ها و برنامه سازی سیاست آمده پیشنهادهای کاربردی جهت اصالح و بهینه دست بر مبنای نتایج به

 فرهنگی در جهت تعمیق باورها و رفتارهای دینی جامعه ایثارگری ارائه شده است.

 دینداری، نگرش، رفتار، باور، جامعه ایثارگری ی کلیدی:هاواژه

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
  ها و رفتارهای مذهبی در  تحلیل ثانویه نگرش»مقاله علمی ـ پژوهشی، مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان

 و امور ایثارگران.  بنیاد شهید ، به سفارش«رگریهای جامعه ایثا ها و نگرش پیمایش ملی ارزش

 mrpouyafar@gmail.comشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران،  استادیار جامعه . 1
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 مقدمه طرح مسئله
ها و رفتارهای مردم، از جمله در  ها، نگرش ویژه ارزش های اجتماعی به سنجش شاخص

های دینداری، برای جوامع مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت در  شاخص

ای دارد، هم در قالب پرسش پژوهشی حوزه گاه ویژهجوامعی همچون ایران که دین در آن جای

گذاری و حکمرانی دینی و ارزیابی شناسی دین و هم در قالب پرسش از نظام سیاست جامعه

حال پرسش از دینداری و وضعیت آن برای  تر است. درعین اثرات آن در سطح جامعه، برجسته

های مدرنِ ذرانده و به استقرار دولتبخش دین در جامعه را گجوامعی که مرحله اقتدارِ تعیّن

ای دیگر دارای اهمیت است. اما آنچه به طور ویژه برای جوامعی اند نیز از از جنبهسکوالر رسیده

کنند ـ حائز همچون ایران ـ که در حال گذار هستند و تحوالت فرهنگی پرشتاب را تجربه می

. تغییرات دینداری به مثابه بخشی از توجه است، مطالعه تغییرات دینداری در بستر زمان است

تحول در بخش همیشگی زندگی خصوصی و  تغییرات فرهنگی در بستر حیاتِ اجتماعی،

های مختلف  های گذشته پیمایشدهد. بر همین مبنا طی سالعمومی مردم ایرانیان را نشان می

ها و  رزشذیل عنوان ا –های مورد بررسی در آن  ملی انجام شده که یا بخشی از شاخص

، 1231به دینداری اختصاص داشته است )محسنی تبریزی،  -ها یا رفتارهای ایرانیان نگرش

(، یا به 1281یگانه، ، جوادی1281، شورای فرهنگ عمومی، 1291، گودرزی، 1291رضایی، 

فرد، ، خدایاری1299اند )طالبان، طور اختصاصی به پیمایش و سنجش دینداری ایرانیان پرداخته

های فرهنگی،  ها در صدد سنجش شاخص(. این پژوهش1281و  1298، کاظمی و فرجی، 1299

های ایرانیان هستند. اما این پرسش همچنان باقی است که آیا وضعیت  ها و نگرش ارزش

ها و اقشار مختلف مردم، مشابه است؟ ذیل این های فرهنگی جامعه، در میان گروه شاخص

شود که مبنای اصلی پژوهش حاضر  رد دینداری مطرح میپرسش کلی، پرسش خاصی نیز در مو

ها، فرض عمومی بسیاری از مردم در خصوص آنهای خاص که پیشاست. یکی از این گروه

ها و باورهای آنها در گذر زمان دچار نوسان یا تغییرات کمتری  ـ  این است که رفتارها، نگرش

 (1)هنجارهای ارزشی داشته باشند، ایثارگرانهای دیگرِ جامعه ـ شده باشد و ثبات برخالف گروه

 های آنان هستند.و خانواده

صورت ملی در تمامی  به 1286های جامعه ایثارگری در سال  ها و نگرش پیمایش ارزش

(. واحد مشاهده در این پیمایش ایثارگران، همسر و 1286های کشور اجرا شد )قاسمی،  استان

های خانوادگی، همبستگی  بینی از آینده، ارزشتماعی، پیشفرزندان آنان بود. هویت، سرمایه اج
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های بنیادین،  های اجتماعی، رضایت کلی از زندگی، ارزش اجتماعی، نظم اجتماعی، آسیب

ها و  دینداری، عدالت، کرامت و الگوی گذران اوقات فراغت، محورهای اصلی سنجش ارزش

یکی از متغیرهای بسیار مهم،  های جامعه ایثارگری در این پیمایش ملی هستند. نگرش

ها و رفتارهای دینی بود که در پژوهش حاضر به طور ویژه مورد  های مربوط به نگرش شاخص

ها و رفتارهای دینی  آیا نگرش»توجه قرار گرفته است. بر این مبنا، پرسش اصلی این است که 

این پژوهش در « ؟ها و رفتارهای دینی عموم مردم متفاوت هستندجامعه ایثارگری با نگرش

های تفصیلی حاصل از موج نخست پیمایش ها و یافتهچارچوب روش تحلیل ثانویه بر پایه داده

های دینداری در جامعه ایثارگری  های جامعه ایثارگری به بررسی شاخص ها و نگرش ارزش

 ه کند.ای از دینداری این گروه خاص در مقایسه با عموم مردم ارائ پرداخته تا تصویری مقایسه

 تأملی بر بنیان نظری سنجش دینداری در ایران

ترین های مختلفی انجام شده است. قدیمی برای سنجش دینداری مسلمانان مطالعات و پیمایش

رسد. برخی از آنها همچون نخستین  خورشیدی می 1211ها در ایران به دهه این پژوهش

تنها شامل برخی سواالت در مورد  (1212ها در ایران )اسدی،  ها و نگرش پیمایش ملی ارزش

(، هرچند نه به طور کامل، اما 1212ها و رفتارهای دینی بوده و برخی دیگر )گلریز،  نگرش

ها با هدف سنجش تمامی  ترین تالش اند. اما مهم  حداقل بر وجوهی از دینداری متمرکز شده

شده مبتنی بر مدل بومی. او سنجه (1)زاده آغاز شده استابعاد دینداری با سید حسین سراج

گانه )اعتقادی، مناسکی، پیامدی، تجربه دینی و دانش دینی( را گالک و استارک با ابعاد پنج

آموزان دبیرستانی تهران اجرا کرد. با این تفاوت که بعد دانش  طراحی و در میان جمعیت دانش

دینداری حذف کرد های رسمی دین در مدارس، از سنجه نهایی  دینی را به دلیل وجود آموزش

بار مدل سنجش   ( برای نخستین1889زاده )(. بدین ترتیب سراج1889و  1292زاده، )سراج

 سازی کرده و به کاربست. گالک و استارک را برای سنجش دینداری در ایران بومی

زند بعد معتقد بودن زند است. شجاعی سنجة دیگر، سنجش دینداری مدل شجاعی

محتوای نظری « عقیده»کند. او معتقد است  من بودن )ایمانیات( متمایز می)اعتقادیات( را از مؤ

شناختی و مسائل غایی حیات است. اما یک آیین است که ناظر به موضوعات بنیادین هستی

رساند  شدت تعلق و عمق دلبستگی و میزان اعتماد و اتکای به آن محتوا را می« ایمان»

انیات )مؤمن بودن( از ابعاد قابل سنجش دینداری، (. با حذف بعد ایم1291زند،  )شجاعی
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عنوان ابعادِ قابل  زند به طور کلی ابعاد اعتقادات، عبادیات، اخالقیات و شرعیات را به شجاعی

کند. در این پیمایش  نامه( احصا می سنجش دینداری با استفاده از ابزارهای سنجش کمّی )پرسش

 ده شده است. بجای بعد اخالقیات از بعد پیامدی استفا

فرد در ارائه مقیاس سنجش دینداری مسلمانان سنجة بومی دیگر، نخستین تالش خدایاری

گیری اعتقادات و نگرش مذهبی تهیه مقیاس اندازه»در پژوهشی با عنوان  1239در ایران به سال 

فرد در اصالحات نهایی مقیاس سنجش دینداری،  است. در تالش بعدی خدایاری« دانشجویان

 1291در سال « سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری دانشجویان آماده»وهشی با عنوان پژ

انستیتو روانپزشکی و مرکز »شناس و همکاری  با همراهی یک گروه علمی از پژوهشگران روان

فرد شامل سه  انجام شده است. دینداری در تعریف عملیاتی خدایاری« تحقیقات بهداشت روان

شود. در این  ور دینی، عالیق و عواطف دینی و التزام به وظایف دینی میبعد شناخت و با

 (. 1296پیمایش از ابعاد عواطف دینی و التزام به وظایف دینی استفاده شده است)پویافر، 

بندی ابعاد کلی ( از نظر تقسیم1299سنجه دینداری طالبان و پیمایش ملی بر اساس آن )

فرد است. او هم دینداری را شامل بعد اعتقادی، عاطفی و دایاریدینداری کامالً مشابه با کار خ

ها، عالیق و  داند که به ترتیب این ابعاد متناظر با بعد شناخت و باور دینی، گرایش رفتاری می

عواطف دینی و التزام و عمل به وظایف دینی است. در مورد بعد عاطفی، کار طالبان این تفاوت 

ه خدایاری فرد، کل این بعد را در چارچوب عواطف و احساسات را با خدایاری فرد دارد ک

ای متفاوت با خدایاری  شناس، از دریچه عنوان یک جامعه دینی تعریف کرده، اما طالبان که به 

شناس به موضوع نگریسته، عالوه بر علقه و عواطف دینی، هویت دینی و همچنین  فردِ روان

 ا هم لحاظ کرده است. ر« تجربه دینی»ای ویژه به نام  مؤلفه

در نهایت، سنجه دینداری کاظمی، فروغی و پویافر و سنجش ملی دینداری با آن، عباس 

اند که  ( برای سنجش دینداری از هفت بعد استفاده کرده1281و  1298کاظمی و مهدی فرجی )

اند از: اعتقادات دینی، اخالق دینی، مناسک جمعی دینی، رفتارهای واجب دینی،  عبارت

محرمات دینی، رفتارهای مستحبی، احساسات، عواطف و تجربه دینی. سنجه کاظمی، فروغی و 

( که به کارفرمایی 1298بار در پیمایش ملی دینداری ایرانیان )کاظمی و فرجی،  پویافر نخستین

هزار نفر، به محک  19بر   ای بالغ در میان نمونه 1298سازمان تبلیغات اسالمی اجرا شد در سال 

اجرا  1281به در آمد. این سنجه برای دومین بار در موج دوم همین پیمایش ملی در سال تجر

هزار نفر انجام شده  1ای حدود شد. این آخرین پیمایش ملی دینداری در ایران بوده که با نمونه
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است. در این پیمایش، از ابعاد اعتقادات دینی، اخالقی دینی، مناسک جمعی و عواطف دینی 

 ش دینداری، استفاده شده است. برای سنج

 شناسی پژوهشروش
های  ها و نگرش ارزش»های پیمایش ملی این مطالعه در چارچوب تحلیل ثانویه با تکیه بر داده

این  ها و رفتارهای دینی انجام شده است. های نگرش ، با تمرکز بر شاخص«جامعه ایثارگری

ها و رفتارهای فرهنگی جامعه  گرشها، ن پیمایش در محورهای گوناگونی به سنجش ارزش

های  بود. داده« های نگرش و رفتار دینی شاخص»ایثارگری پرداخته که یکی از محورهای آن 

گردآوری شده در آن، مبنای تحلیل جدیدی به عنوان یک پژوهش مستقل در مورد دینداری 

 (. جامعه ایثارگری و مقایسه آن با عموم جامعه قرار گرفته است )پژوهش حاضر

های جامعه  ها و نگرش ارزش»الزم به توضیح است که جمعیت آماری پیمایش ملی 

های شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش خدمات بنیاد شهید  شامل تمامی خانواده« ایثارگری

ای، بر اساس اطالعات بانک و امور ایثارگران است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه

نفر به عنوان نمونه  11861ر سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تعداد، اطالعات جامعه هدف د

گویاه  13انتخاب شدند. برای سنجش نگرش و رفتار دینی در جامعه ایثارگری در مجموع از 

های دینی در نظر گرفته حال، دو سؤال هم برای اقلیت برای مسلمانان استفاده شده است. درعین

دینی در میان جمعیت « رفتار»و « نگرش»در دو بخش یا بعد کلیِ گویه  13شده است. این 

 آماری مورد سنجش قرار گرفته است.

های مورد  ها و رفتارهای دینی در پژوهش حاضر، از ترکیبی از شاخص برای سنجش گرایش

داران ایرانیانِ  های ملی دین های ایرانیان و پیمایش ها و نگرش های ملی ارزش سنجش در پیمایش

های جامعه ایثارگری  ـ که  ها و نگرش سلمان استفاده شده است. در پیمایش ملی ارزشم

های ملی، از  های آن مبنای پژوهش حاضر بوده ـ برای امکان مقایسه با نتایج سایر پژوهش داده

ها نیز منحصراً در  است. این شاخص ها بهره گرفته شدههای مورد استفاده در آن شاخص

های مورد استفاده در انواع  گنجند، بلکه شاخص نجش دینداری خاص نمیچارچوب یک مدل س

ها و  حال، در پیمایش ملی ارزش های بومی دینداری در ایران مورد توجه بود. درعین سنجه

های جامعه ایثارگری تمرکز اصلی بر سنجه بومی شده گالک و استارک بوده که برای  نگرش

ران عملیاتی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، بار از سوی سراج زاده در ای نخستین
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های مربوط به آن، به طور نسبی و نه کامالً مبنای تعریف عملیاتی دینداری و سنجش شاخص

گانه مدل گالک و استارک بوده که در آن دینداری شامل پنج بعد اعتقادی،  1دقیق، ابعاد 

عنوان مقیاس  عریف شده است. در عین حال، آنچه بهمناسکی، تجربه دینی، پیامدی و شناختی ت

های جامعه ایثارگری سنجش  ها و نگرش مربوط به نگرش و رفتار دینی در پیمایش ملی ارزش

 هایی با سنجة مبناییِ مورداستفاده، یعنی سنجة گالک و استارک دارد: شده، تفاوت

 های جامعه ایثارگری ها و نگرش . ابعاد دینداری برای تعریف عملیاتی در پیمایش ارزش1جدول 

 ها ابعاد و مؤلفه سازه

 دینداری

 اعتقادی

 مناسکی
 فردی

 جمعی

 عاطفی

 اخالقی یا پیامدی

 شناختی

ها و رفتار دینی در  بنابراین، هرچند که مبنای نظری طراحی سؤاالت مربوط به نگرش

شده آن از سوی سراج نسخه بومیویژه  پیمایش ملی، مدل سنجش دینداری گالک و استارک، به

های  ( بوده، اما برای طراحی و انتخاب نهایی سؤاالت، هدف اصلی، سنجش شاخص1889زاده )

ها و  های ملی ارزش های مناسکیِ مهمی بوده که در پیمایش ویژه شاخص مهم ذهنی و عینی به

ها  ین وضعیت این شاخصترتیب، امکان مقایسه ب این های ایرانیان نیز مورد توجه است. به نگرش

های نهایی ها و گویه در عموم مردم با جامعه ایثارگری بهتر فراهم آمده است. در نتیجه شاخص

 نامه نهایی شامل موارد زیر هستند: در پرسش

 «های جامعه ایثارگری ها و نگرش ارزش»پیمایش ملی های دینداری در  . شاخص2جدول 

 گویه شاخص بعد

 کنید؟ در انجام امور مهم زندگی چه میزان به خدا توکل می اتوکل به خد اعتقادی

 کنید؟چقدر به خدا احساس نزدیکی می احساس نزدیکی به خدا عاطفی

 شناختی
نحوه عمل در مسائل و 

 احکام دینی
 کنید؟ در مسائل و احکام دینی چگونه عمل می

 اید؟تب خواندهطی یک سال گذشته نمازتان را مر نمازخواندن رفتار فردی )واجب(

 به نظر بجا آوردن نماز اول وقت در زندگی اثرگذار است؟ اثرگذاری نماز اول وقت شناختی
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 «های جامعه ایثارگری ها و نگرش ارزش»پیمایش ملی های دینداری در  . شاخص2دول ادامه ج

 گویه شاخص بعد

 شرکت در نماز جماعت جمعی -مناسکی 
اید در نماز جماعت نستهدر طول یک سال گذشته چقدر توا

 شرکت کنید؟

 شرکت در نمازجمعه جمعی -مناسکی 
اید در نمازجمعه در طول یک سال گذشته چقدر توانسته

 شرکت کنید؟

 رفتار فردی )واجب(
های  تقید به گرفتن روزه

 واجب

)چنانچه بیماری یا عذر شرعی نداشته باشید( تا چه حد 

 دانید؟ مضان میخود را مقید به گرفتن روزه درماه ر

 جمعی -مناسکی 
برنامه  های فوق فعالیت

 مسجد
 کنید؟ برنامه مسجد محله شرکت می های فوق آیا در فعالیت

رفتار فردی 

 )مستحبی(
 تالوت قرآن تالوت قرآن

 جمعی -مناسکی 
شرکت در مجالس روضه 

 و عزاداری
 شرکت در مجالس روضه و عزاداری

رفتار فردی 

 )مستحبی(
 صدقه دادن صدقه دادن

رفتار فردی 

 )مستحبی(
 زیارت اماکن متبرکه زیارت اماکن متبرکه

 جمعی -مناسکی 
های  شرکت در هیئت

 مذهبی
 های مذهبی شرکت در هیئت

 جمعی -مناسکی 
شرکت در عزاداری تاسوعا 

 و عاشورا
 شرکت در عزاداری تاسوعا و عاشورا

رفتار فردی 

 )مستحبی(
 استخاره کردن استخاره کردن

 جمعی -مناسکی
شرکت در مراسم دعای 

 کمیل
 شرکت در مراسم دعای کمیل

 شناختی
نحوه عمل در مسائل و 

 احکام دینی
 کنید؟ در مسائل و احکام دینی چگونه عمل می

 های جامعه ایثارگری منبع: فصل دوازدهم گزارش ملی پیمایش ارزشها و نگرش
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 هاای یافتهتحلیل مقایسه
های جامعه ایثارگری با دو پیمایش ها و نگرشهای پیمایش ارزشفتهیا 2در جدول شماره 

-های ایرانیان )جوادیها و نگرش( و ارزش1281دینداری ایرانیان )سازمان تبلیغات اسالمی، 

های نگرشی و رفتارهای دینداری ( مقایسه شده است. که در ادامه به تشریح تفاوت1281یگانه، 

 پردازیم.دم میایثارگری و عموم مر جامعه

 های نگرش و رفتاری دینی در جامعه ایثارگری و عموم مردم . وضعیت شاخص3جدول 

 عبارت سؤال طرح پژوهشی شاخص
خیلی 

 کم/کم
 متوسط

زیاد / خیلی 

1زیاد
 

توکل به 

 خدا
 

جامعه 

1ایثارگری
 

در انجام امور مهم زندگی چه میزان 

 کنید؟ به خدا توکل می
3/1  8/1  1/86  

 ایرانیان
دادن امور مهمّ زندگی  در انجام

 کنید؟چقدر به خدا توکّل می
1/1  1/8  98/6 

احساس 

نزدیکی به 

 خدا

جامعه 

 ایثارگری

-چقدر به خدا احساس نزدیکی می

 کنید؟
2/1  8.9 8/99  

 ایرانیان
-چقدر به خدا احساس نزدیکی می

 کنید؟
8/2  1/13  9/39  

پیمایش 

2دینداری
 

گاهی اوقات احساس نزدیکی 

 کنم. یشتری به خدا میب
1/9  1/16  1/31  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
خیلی کم/ کم، متوسط، »های جامعه ایثارگری، به ترتیب ها و نگرش های ارزش های پاسخ در تمامی گویه گزینه . 1

هیچ وقت/ به »های ایرانیان، به ترتیب  ها و نگرش های مورد مقایسه از پیمایش ارزش گویهاست. « زیاد/خیلی زیاد

های پاسخ در عموم سواالت به  است. در مورد پیمایش دینداری ایرانیان، گزینه« ندرت، گاهی، اکثر اوقات/ همیشه

نماز اول »های  وط به شاخصو در سواالت مرب« ها/ همیشهها، بیشتر وقتاصالً/ خیلی کم، بعضی وقت»ترتیب 

های خاص، چند بار در ماه، اصالً/ فقط زمان»های پاسخ به ترتیب ، گزینه«قرائت قرآن»و « کردن استخاره»، «وقت

 بود.« چند بار درهفته/ هر روز

ها و پیمایش ارزش»به جای عبارت کامل « جامعه ایثارگری»برای رعایت اختصار در جداول این نوشتار، از  . 1

ها پیمایش ارزش»به جای عبارت کامل « ایرانیان»و همچنین از (« 1286های جامعه ایثارگری، موج نخست )نگرش

 استفاده شده است.(« 1281های ایرانیان )و نگرش

به جای عبارت کامل « پیمایش دینداری»برای رعایت اختصار در جداول این نوشتار، از عبارت اختصاری  . 2

 استفاده شده است.(« 1281یرانیان، موج دوم کاظمی و فرجی)پیمایش دینداری ا»
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 های نگرش و رفتاری دینی در جامعه ایثارگری و عموم مردم . وضعیت شاخص3دول ادامه ج

 عبارت سؤال طرح پژوهشی شاخص
خیلی 

 کم/کم
 متوسط

زیاد / خیلی 

1زیاد
 

 نمازخواندن

 

جامعه 

 ایثارگری

طی یک سال گذشته نمازتان را 

 اید؟مرتب خوانده
1/1  1/11  6/31  

1/9 نمازخواندن ایرانیان  12 1/39  

پیمایش 

 دینداری
1/11 خواندن نمازهای واجب روزانه  1/11  9/36  

نماز اول 

 وقت
 

جامعه 

 ایثارگری

به نظر بجا آوردن نماز اول وقت در 

 زندگی اثرگذار است؟
2/1  6/1  1/82  

پیمایش 

 دینداری
1/11 خوانیدچقدر نماز را اول وقت می  9/16  1/61  

شرکت در 

نماز 

 جماعت

جامعه 

 ایثارگری

در طول یک سال گذشته چقدر 

اید در نماز جماعت شرکت توانسته

 کنید؟

3/11  12.1 2/21  

6/11 شرکت در نماز جماعت ایرانیان  1/18  1/16  

پیمایش 

 دینداری
1/13 شرکت در نماز جماعت  3/16  2/16  

شرکت در 

 نمازجمعه

 

جامعه 

 ایثارگری

ل گذشته چقدر در طول یک سا

اید در نمازجمعه شرکت توانسته

 کنید؟

2/11  26.1 6/11  

2/61 شرکت در نمازجمعه ایرانیان  2/11  1/16  

پیمایش 

 دینداری
1/61 شرکت در نمازجمعه  2/19  2/16  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
خیلی کم/ کم، متوسط، »های جامعه ایثارگری، به ترتیب ها و نگرش های ارزش های پاسخ در تمامی گویه گزینه . 1

به هیچ وقت/ »های ایرانیان، به ترتیب  ها و نگرش های مورد مقایسه از پیمایش ارزش است. گویه« زیاد/خیلی زیاد

های پاسخ در عموم سواالت به  است. در مورد پیمایش دینداری ایرانیان، گزینه« ندرت، گاهی، اکثر اوقات/ همیشه

نماز اول »های  و در سواالت مربوط به شاخص« ها/ همیشهها، بیشتر وقتاصالً/ خیلی کم، بعضی وقت»ترتیب 

های خاص، چند بار در ماه، اصالً/ فقط زمان»ترتیب  های پاسخ به، گزینه«قرائت قرآن»و « کردن استخاره»، «وقت

 بود.« چند بار درهفته/ هر روز
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 های نگرش و رفتاری دینی در جامعه ایثارگری و عموم مردم . وضعیت شاخص3دول ادامه ج

 سؤال عبارت طرح پژوهشی شاخص
خیلی 

 کم/کم
 متوسط

زیاد / خیلی 

1زیاد
 

تقید به 

گرفتن 

های  روزه

 واجب

 

جامعه 

 ایثارگری

)چنانچه بیماری یا عذر شرعی 

نداشته باشید( تاچه حد خود را 

مقید به گرفتن روزه در ماه رمضان 

 دانید؟ می

9/1  3.1 1/81  

9/11 روزه گرفتن ایرانیان  3/11  1/31  

پیمایش 

 دینداری
1/11 گرفتنروزه   1/11  1/31  

های  فعالیت

برنامه  فوق

 مسجد
 

جامعه 

 ایثارگری

برنامه مسجد  های فوق در فعالیتآیا 

 کنید؟ محله شرکت می
1/22  21.1 1/21  

1/26 حضور در مسجد ایرانیان  1/21  2/19  

پیمایش 

 دینداری
1/12 های مذهبی مسجد حضور در برنامه  1/18  1/13  

تالوت 

 قرآن
 

جامعه 

 ارگریایث
1/11 تالوت قرآن  12.2 3/11  

1/21 تالوت قرآن ایرانیان  1/11  3/13  

پیمایش 

 دینداری
6/29 خوانید؟ چقدر قرآن می  1/11  8/21  

شرکت در 

مجالس 

روضه و 

 عزاداری

جامعه 

 ایثارگری

شرکت در مجالس روضه و 

 عزاداری
9/11  3/21  1/13  

 ایرانیان
شرکت در مجالس روضه و 

 عزاداری
6/11  2/23  1/29  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
خیلی کم/ کم، متوسط، »های جامعه ایثارگری، به ترتیب ها و نگرش های ارزش های پاسخ در تمامی گویه گزینه . 1

هیچ وقت/ به »یان، به ترتیب های ایران ها و نگرش های مورد مقایسه از پیمایش ارزش است. گویه« زیاد/خیلی زیاد

های پاسخ در عموم سواالت به  است. در مورد پیمایش دینداری ایرانیان، گزینه« ندرت، گاهی، اکثر اوقات/ همیشه

نماز اول »های  و در سواالت مربوط به شاخص« ها/ همیشهها، بیشتر وقتاصالً/ خیلی کم، بعضی وقت»ترتیب 

های خاص، چند بار در ماه، اصالً/ فقط زمان»های پاسخ به ترتیب ، گزینه«قرآنقرائت »و « کردن استخاره»، «وقت

 بود.« چند بار درهفته/ هر روز



 

 

 

 

 

 433...  های دینداری ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری )مقایسه شاخص نگرش

 

 

 های نگرش و رفتاری دینی در جامعه ایثارگری و عموم مردم . وضعیت شاخص3دول ادامه ج

 عبارت سؤال طرح پژوهشی شاخص
خیلی 

 کم/کم
 متوسط

زیاد / خیلی 

1زیاد
 

 صدقه دادن
 

جامعه 

 ایثارگری
1/1 صدقه دادن  3/11  1/31  

1/11 صدقه دادن ایرانیان  1/19  1/61  

پیمایش 

 دینداری
1/11 دهید؟ چقدر صدقه می  8/11  8/62  

زیارت 

اماکن 

 متبرکه
 

جامعه 

 ایثارگری
1/8 زیارت اماکن متبرکه  21.2 1/16  

1/12 زیارت اماکن متبرکه ایرانیان  88 1/21  

پیمایش 

 دینداری
6/11 زیارت اماکن دینی  1/28  1/26  

شرکت در 

های  هیئت

 مذهبی

جامعه 

 ایثارگری
3/12 های مذهبی شرکت در هیئت  21.9 1/11  

پیمایش 

 دینداری

های مذهبی  آیا در جلسات هیئت

 کنید؟ شرکت می
6/21  6/29  9/21  

شرکت در 

عزاداری 

تاسوعا و 

 عاشورا

جامعه 

 ایثارگری

شرکت در عزاداری تاسوعا و 

 عاشورا
1/1  8.1 1/61  

پیمایش 

 دینداری

امسال در طول محرم و صفر در 

دسته های عزاداری در خیابان 

 اید؟ کت کردهشر

1/11)خیر(   1/91)بله(    

استخاره 

 کردن
 

جامعه 

 ایثارگری
8/28 استخاره کردن  21.2 9/11  

1/11 استخاره کردن ایرانیان  2/13  1/11  

پیمایش 

 دینداری
8/31 کنید؟ چقدر استخاره می  3/11  1/11  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
خیلی کم/ کم، متوسط، »های جامعه ایثارگری، به ترتیب ها و نگرش های ارزش های پاسخ در تمامی گویه گزینه . 1

هیچ وقت/ به »های ایرانیان، به ترتیب  ها و نگرش ارزشهای مورد مقایسه از پیمایش  است. گویه« زیاد/خیلی زیاد
های پاسخ در عموم سواالت به  است. در مورد پیمایش دینداری ایرانیان، گزینه« ندرت، گاهی، اکثر اوقات/ همیشه

نماز اول »های  و در سواالت مربوط به شاخص« ها/ همیشهها، بیشتر وقتاصالً/ خیلی کم، بعضی وقت»ترتیب 
های خاص، چند بار در ماه، اصالً/ فقط زمان»های پاسخ به ترتیب ، گزینه«قرائت قرآن»و « کردن استخاره»، «وقت

 بود.« چند بار درهفته/ هر روز
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 و عموم مردمهای نگرش و رفتاری دینی در جامعه ایثارگری  . وضعیت شاخص3دول ادامه ج

 عبارت سؤال طرح پژوهشی شاخص
خیلی 

 کم/کم
 متوسط

زیاد / خیلی 

1زیاد
 

شرکت در 

مراسم 

 دعای کمیل
 

جامعه 

 ایثارگری
3/21 شرکت در مراسم دعای کمیل  26.1 1/21  

پیمایش 

 دینداری

آیا در جلسات دعا )کمیل، ندبه، 

 کنید؟ زیارت عاشورا( شرکت می
3/21  1/11  2/12  

نحوه عمل 

مسائل و  در

 احکام دینی

 سؤال طرح پژوهشی

از 

مراجع 

تقلید 

کنم می  

عمل 

به 

احتیاط 

کنم می  

به 

تشخیص 

خود 

عمل 

کنممی  

کدام هیچ  

جامعه 

 ایثارگری

در مسائل و احکام دینی چگونه 

 کنید؟ عمل می
3/91  1/9  8/1  2/1  

1/62 شیوه عمل به اعمال دینی ایرانیان  1/16  3/16  1/1  

پیمایش 

 دینداری
1/36 داشتن مرجع تقلید  3/1  1/1  1/12  

درصد از  16دهد که های ایرانیان نشان می ها و نگرش نتایج پیمایش ارزش توکل به خدا:

کنند. اما این میزان شان تا حد زیاد و خیلی به خداوند توکل میمردم در انجام امور مهم زندگی

خوبی قابل  درصد است؛ بنابراین به 2/36های جامعه ایثارگری  ها و نگرش در پیمایشِ ارزش

مشاهده است که مجموع تقید و تعهد جامعه ایثارگری به توکل در زندگی بیشتر از سطح عموم  

 جامعه ایرانی است. 

احساس نزدیکی به خداوند در میان جامعه ایثارگری همچون میزان  احساس نزدیکی به خدا:

های یی قرار دارد. بر اساس مقایسه یافتهتوکل به خداوند در امور مهم زندگی در سطح باال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  
خیلی کم/ کم، متوسط، »های جامعه ایثارگری، به ترتیب ها و نگرش های ارزش های پاسخ در تمامی گویه گزینه . 1

هیچ وقت/ به »های ایرانیان، به ترتیب  ها و نگرش ی مورد مقایسه از پیمایش ارزشها است. گویه« زیاد/خیلی زیاد

های پاسخ در عموم سواالت به  است. در مورد پیمایش دینداری ایرانیان، گزینه« ندرت، گاهی، اکثر اوقات/ همیشه

نماز اول »های  اخصو در سواالت مربوط به ش« ها/ همیشهها، بیشتر وقتاصالً/ خیلی کم، بعضی وقت»ترتیب 

های خاص، چند بار در ماه، اصالً/ فقط زمان»های پاسخ به ترتیب ، گزینه«قرائت قرآن»و « کردن استخاره»، «وقت

 بود.« چند بار درهفته/ هر روز



 

 

 

 

 

 439...  های دینداری ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری )مقایسه شاخص نگرش

 

 

های ایرانیان، در این شاخص هم  ها و نگرش پیمایش دینداری جامعه ایثاگری با پیمایش ارزش

میزان فراوانی کسانی که احساس نزدیکی زیادی به خداوند دارند، در جامعه ایثارگری بیشتر از 

های پیمایش دینداری ایرانیان، در یافته توجه این است که  عموم مردم جامعه است. نکته جالب

آید که احساس نزدیکی بیشتری به اند که خیلی زیاد پیش میدرصد از مردم گفته 2/21تنها 

های  ها و نگرش خداوند داشته باشند. البته نوع سؤال طرح شده در این پیمایش با پیمایش ارزش

 ایرانیان و جامعه ایثارگری تفاوت دارد.

در تقید به نمازهای واجب روزانه )یومیه(، در مجموع فراوانی کسانی که  نمازخواندن:

ها، آورند، در حد باالیی است. این یافته اغلب اوقات یا همیشه نمازهای واجب خود را بجا می

های پیمایش دینداری ایرانیان در بین تمامی اقشار جامعه و البته کمی نزدیک و مشابه با یافته

درصد کسانی که تقید متوسط به نماز دارند و در واقع گاهی  11ت. البته وجود باالتر از آن اس

نمازهای خود را می خوانند، آن هم در میان جامعه ایثارگری قابل تأمل است. همچنین 

فراوانی کسانی که تقید کاملی در بجا آوردن نمازهای یومیه دارند در میان جامعه ایثارگری نه 

ها و همچنین پیمایش دینداری ایرانیان(  ها و نگرش دم )پیمایش ارزشتنها بیشتر از عموم مر

اند نیست، بلکه اندکی کمتر است. به سخن دیگر، درصد فروانی عموم مردم که اظهار داشته

آورند بیشتر از درصد فراوانی آن در جامعه  همیشه نمازهای واجب روزانه خود را بجا می

انی کسانی که تقید کم یا خیلی کمی به نماز دارند در میان ایثارگری است. اما در مقابل، فراو

درصد از پاسخگویان در  1/1که در مجموع  جامعه ایثارگری کمتر از عموم مردم است. درحالی

اند که تقید کم یا خیلی کمی به نماز دارند، در پیمایش پیمایش دینداری جامعه ایثاگری گفته

درصد و در پیمایش دینداری ایرانیان، مجموعاً  1/9اً ها این میزان مجموع ها و نگرش ارزش

ها بگذریم و وضعیت تقید به نماز را در جامعه ایثارگری درصد است. اگر از این تفاوت 11

ها در مورد فرضتوان استدالل کرد که برخی پیشمشابه با کل جامعه بدانیم، حداقل می

 .تر ایثارگران گاهاً نادرست استتقیدات دینی قوی

های  ها و نگرش این سوال به طور ویژه تنها در پیمایش ارزش اثرگذاری نماز اول وقت:

ها و  های ارزش جامعه ایثارگری مطرح شده است. بنابراین یافته دقیقاً مشابهی با آن در پیمایش

 های پیمایش دینداری جامعههای ایرانیان یا دینداری ایرانیان وجود ندارد. بر اساس یافته نگرش

اند که بجا آوردن نماز اول وقت در زندگی درصد از پاسخگویان گفته 1/82ایثاگری، در مجموع 

تا حد زیاد یا خیلی زیادی اثرگذار است. بنابراین نگرش جامعه ایثارگری به تأثیر نماز اول وقت 
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نگرشی بسیار مثبت است. در پیمایش ملی دینداری ایرانیان بجای پرسش از نگرش پاسخگویان 

در مورد تأثیر نماز اول وقت، از تقید افراد در بجا آوردن نماز اول وقت سؤال شده است. در آن 

 11خوانند. در مقابل،  درصد گفته بودند که همیشه نماز خود را اول وقت می 1/21پژوهش 

 خوانند.وقت نماز اول وقت نمی درصد هم گفته بودند که هیچ

کسانی که در مجموع مشارکت زیادی در نماز  میزان فراوانی شرکت در نماز جماعت:

های انجام شده در سطوح ملی پایین است. این وضعیت به  جماعت دارند، در تمامی پیمایش

از ایثاگران تحت  2/21طور نسبی در مورد جامعه ایثارگری هم صادق است. در مجموع تنها 

کنند. هر چند در جماعت شرکت میاند که تا حد زیاد یا خیلی زیادی در نماز مطالعه بیان کرده

، در «خیلی کم تا خیلی زیاد»های پاسخ به این سؤال بجای طیف های ملی، گزینه سایر پیمایش

های های پاسخ، یافتهقرار دارد، اما با برقراری تناظر بین گزینه« اصالً تا همیشه»محدوده طیف 

های ایرانیان  ها و نگرش ایش ارزششود. در پیمها مشاهده میمشابهی با پیمایش حاضر در آن

-ها یا همیشه در نماز جماعت حاضر میاند که بیشتر وقتدرصد پاسخگویان پاسخ داده 1/21

است. بنابراین میزان مشارکت جامعه  2/16شوند و در پیمایش دینداری ایرانیان این میزان 

شارکت عموم مردم است، اما ایثارگری در نماز جماعت هرچند به میزان بسیار اندکی باالتر از م

 این تفاوت خیلی چشمگیر نیست.

های قابل تأمل در  شرکت در نمازهای جمعه نیز یکی از شاخص شرکت در نماز جمعه:

درصد از پاسخگویان  6/11که تنها  های پیمایش داینداری جامعه ایثارگری است. در حالی یافته

اند که به درصد گفته 2/11کنند، جمعه شرکت میاند که در حد زیاد یا خیلی زیادی در نمازگفته

های  کنند. مقایسه این داده یا  نتایج پیمایشمیزان کمی در این آیین سیاسی ـ عبادی شرکت می

دهد که هرچند میزان مشارکت جامعه ایثارگری در نماز ملی در میان عموم مردم ایران نشان می

تر است، اما تا حدود زیادی بر روند کاهش جمعه از میانگین مشارکت عموم مردم کمی باال

مشارکت در مناسک جمعیِ عبادی همچون نماز جماعت و نماز جمعه در کل جامعه ایران 

اند که درصد پاسخ داده 1/16های ایرانیان، تنها  ها و نگرش مطابقت دارد. در پیمایش ارزش

پیمایش دینداری ایرانیان این  کنند. همچنین درها یا همیشه در نمازجمعه شرکت میبیشتر وقت

 است. 2/16میزان 

های پژوهش نشان از تقید داری، یافتهدر مورد تقید به روزه های واجب: تقید به گرفتن روزه

درصد از پاسخگویان تا حد زیاد یا خیلی  1/99باالی پاسخگویان در جامعه ایثارگری است. 



 

 

 

 

 

 439...  های دینداری ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری )مقایسه شاخص نگرش

 

 

های ملی،  های پیمایشاند. در مقایسه با یافتههای واجب خود را در ماه رمضان گرفتهزیادی روزه

های ایرانیان،  ها و نگرش این میزان به طور بارزی باالتر است. این میزان در پیمایش ملی ارزش

درصد است. این تفاوت در درصد فراوانی  1/31درصد و در پیمایش دینداری ایرانیان،  1/31

 ، نیز قابل مشاهده است. کسانی که تقید کم یا بسیار کمی به روز دارند

برنامه مسجد،  های فوق از نظر شرکت در فعالیت برنامه مسجد: های فوق شرکت در فعالیت

یک توزیع متوازن فراوانی بین پاسخگویان وجود دارد. بیشترین درصد فراوانی مربوط به سطح 

پائین مشارکت ها است. اما درصد فراوانی سطح ها و فعالیتمتوسط شرکت در این نوع برنامه

ها و  های پیمایش ارزشها مشابهت زیادی با یافتهبییشتر از سطح باالی مشارکت است. این یافته

های  های ایرانیان دارد که در آن نشان داده شد میزان فعالیت عموم مردم در فعالیتنگرش

پراکندگی های پیمایش دینداری ایرانیان در این مورد مساجد در سطح کم است. هرچند یافته

توان گفت بیشتری را بین سطوح مختلف فعالیت در مساجد نشان داده است، اما در مجموع می

های مساجد مشابه با عموم مردم، در سطحی کمتر از  مشارکت جامعه ایثارگری در فعالیت

 متوسط قرار داشته است.

ر حد متوسطی درصد( پاسخگویان د 2/11بیشترین فراوانی از جمعیت نمونه ) تالوت قرآن:

اند که در حد زیاد یا خیلی درصد نیز گفته 3/11کنند. این در حالی است که قرآن تالوت می

دهد که میزان اهتمام به خواندن قرآن در جامعه ایثارگری خوانند. این نشان میزیادی قرآن می

یرانیان های ا ها و نگرش نسبت به عموم مردم جامعه بیشتر است. چرا که پیمایش ملی ارزش

 3/13خوانند در مجموع ها یا همیشه قرآن میدهد که فراوانی کسانی که بیشتر وقتنشان می

 درصد است. 8/21درصد است و همچنین در پیمایش دینداری ایرانیان، این میزان 

های پژوهش بیش از نیمی از بر اساس یافته شرکت در مجالس روضه و عزاداری:

اند که تا حد زیاد یا خیلی زیادی در مجالس درصد، گفته 1/13پاسخگویان، یعنی در مجموع 

درصد پاسخگویان مشارکت اندکی در این نوع  9/11کنند. و روضه و عزاداری شرکت می

شود که میزان های ایرانیان مشاهده می ها و نگرش مجالس دارند. در مقایسه با نتایج ارزش

داری بیش از مشارکت عموم مردم در این مشارکت جامعه ایثارگری در مجالس روضه و عزا

 مجالس است. 

درصد زیادی از پاسخگویان در جامعه ایثارگری اهل صدقه دادن هستند. گواه  صدقه دادن:

دهند. درصد از پاسخگویان در حد زیاد یا خیلی زیادی صدقه می 1/31این امر آن است که 
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ارگری بیش از عموم مردم اهل صدقه دادن دهد که جامعه ایثهای ملی نشان می های پیمایشیافته

ها یا درصد از مردم بیشتر وقت 61های ایرانیان  ها و نگرش هستند. بر اساس پیمایش ارزش

درصد  8/62دهند و بر اساس نتایج پیمایش دینداری ایرانیان، این میزان برابر با همیشه صدقه می

ه ایثارگری در صدقه دادن نسبت به عموم است. این اطالعات نشانگر مشارکت نسبتاً بیشتر جامع

 مردم است. 

درصد از پاسخگویان تا حد زیاد یا  1/16های پژوهش، بر اساس یافته زیارت اماکن متبرکه:

درصد نیز تا حد متوسطی به این کار اهتمام  2/21خیلی زیادی اهل زیارت اماکن متبرکه هستند. 

های ملی در میان عموم مردم  ان گزارش شده در پیمایشاند. این میزان بسیار باالتر از میزداشته

ها یا درصد از پاسخگویان بیشتر وقت 22ها،  ها و نگرش ایران است. در پیمایش ملی ارزش

درصد  1/26روند. در پیمایش دینداری ایرانیان نیز در مجموع همیشه به زیارت اماکن متبرکه می

روند. این اطالعات بیانگر سطح نسبتاً باالی ارت میها یا همیشه به زیاند که بیشتر وقتگفته

 فعالیت زیارتی ایثارگران نسبت به عموم مردم است.

های مذهبی هم ایثاگران میزان های مذهبی: از نظر میزان شرکت در هیأتشرکت در هیأت

درصد  1/11که در مجموع  مشارکت باالتری نسبت به عموم مردم ایران دارند. در حالی 

کنند، بر اساس هبی شرکت میهای مذاند که در حد زیاد یا خیلی زیادی در هیأت هگفت

ها درصد هستند که بیشتر وقت 9/21های پیمایش دینداری ایرانیان، در بین عموم مردم،  یافته

کنند. البته عبارت سؤال در پیمایش ملی های مذهبی شرکت مییا همیشه در جلسات هیأت

تواند توجیه کننده بخشی هایی دارد که همین مسئله می ر نیز تفاوتدینداری با پیمایش حاض

حال، در  از تفاوت بارز بین نتایج پژوهش حاضر با پیمایش دینداری ایرانیان باشد. درعین

اند که خیلی کم یا کم در درصد اظهار داشته 3/12پیمایش دینداری جامعه ایثارگری تنها 

 کنند.های مذهبی شرکت میهیأت

 91دهد که در مجموع های پیمایش نشان میکت در عزاداری تاسوعا و عاشورا: یافتهشر

درصد از جمعیت نمونه معموالً در حد زیاد یا خیلی زیادی در عزاداری تاسوعا و عاشورا 

کنند. درصد از آنان کم یا خیلی کم در این مراسم شرکت می 1/1کنند. در مقابل، تنها شرکت می

درصد از جمعیت نمونه در آخرین  91دهد که ج پیمایش دینداری ایرانیان نشان میمقایسه با نتای

اند. باید توجه های عزاداری در خیابان شرکت داشتهاند، در دستهمحرم و صفری که سپری کرده

شرکت در »با « های عزاداری، در طول محرم و صفرشرکت در دسته»داشت که پرسش از 



 

 

 

 

 

 434...  های دینداری ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری )مقایسه شاخص نگرش

 

 

به طور کلی )نه در دو ماه محرم و صفر( تاحدودی متفاوت است. با « عزاداری تاسوعا و عاشورا

های عزاداری در محرم و صفر با پاسخ به این وجود، میزان پاسخ مثبت به مشارکت در دسته

 سؤال مشارکت در عزاداری تاسوعا و عاشورا در پیمایش حاضر، مشابهت دارد.

دهنده گرایش نه چندان زیاد  شانها ندر خصوص استخاره کردن یافته: استخاره کردن

توان به در نظر گرفتنِ مقوله نظر از نقدی که میپاسخگویان به استخاره کردن است. صرف

دهد که بیشترین های پیمایش نشان میاستخاره کردن به مثابه شاخص دینداری داشت، یافته

ره هستند. همچنین درصد( در سطح کم یا خیلی کمی اهل استخا 8/28فراوانی از پاسخگویان )

کنند بیش از کسانی است که زیاد یا خیلی  فراوانی کسانی که گاهی اوقات )متوسط( استخاره می

ها و  های ملی ارزش های یاد شده با نتایج پیمایشکنند. مقایسه یافتهزیاد از استخاره استفاده می

ه نه چندان زیاد جامعه دهد که با وجود میزان استفادها و دینداری ایرانیان نشان می نگرش

ایثارگری از استخاره، بازهم میزان این شاخص در این گروه، بیش از سطح میانگین جامعه ایرانی 

درصد از پاسخگویان  1/11دهد که تنها ها نشان می ها و نگرش های پیمایش ارزشاست. یافته

ان جمعیت نمونه در در حد زیاد یا خیلی زیادی اهل استخاره کردن هستند. این میزان در می

اند که کم یا درصد، گفته 8/31درصد از است. در مقابل،  1/11پیمایش دینداری ایرانیان برابر با 

 کنند.خیلی کم استخاره می

شرکت در مراسم دعای کمیل: در پیمایش دینداری جامعه ایثاگری، شرکت در دعای کمیل 

عا و نیایش مورد بررسی قرار گرفته است. های جمعی دبه مثابه یک نمونه از مشارکت در مراسم

کنند. بیشتر پاسخگویان در حد متوسطی )معادلِ گاهی اوقات( در مراسم دعای کمیل شرکت می

-فراوانی کسانی که به میزان کم یا در مقابل، میزان زیادی در این نوع مراسم دینی شرکت می

های پیمایش دینداری ایرانیان مشابهت هها تا حدودی با یافتکنند، به هم نزدیک است. این یافته

اند که بعضی درصد از جمعیت نمونه گفته 8/11دارد. در آن پژوهش نیز بیشترین فراوانی، یعنی 

کنند. البته سؤال مطرح شده در اوقات در جلسات دعا )کمیل، ندبه، زیارت عاشورا( شرکت می

قط دعای کمیل. اما فراوانی کسانی که به آن پیمایش به طور کلی در مورد مراسم دعا بوده و نه ف

کنند نسبت به پیمایش جامعه ایثارگری میزان زیاد یا خیلی زیادی در این نوع مراسم شرکت می

توان گفت که مشارکت کمتر است. بنابراین، با کمی مسامحه در تطبیق نتایج دو پیمایش می

 مردم جامعه است. جامعه ایثارگری در مراسم جمعی دعا بیش از میانگین عموم
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 3/91نحوه عمل در مسائل و احکام دینی: در مورد نحوه عمل در مسائل و احکام دینی، 

نیز به  8/1درصد عمل به احتیاط و  1/9کنند. در مقابل، اند که از مراجع تقلید میدرصد گفته

یسه با کنند. میزان عمل به تقلید از مراجع در جامعه ایثارگری در مقاتشخیص خود عمل می

های ایرانیان نشان  ها و نگرش های پیمایش ارزشعموم مردم در سطح باالتری قرار دارد. یافته

کنند. این میزان بر درصد از جمعیت نمونه از عموم مردم، از مراجع، تقلید می 1/62دهد که می

ین دو یافته، است. با مالک قرار دادن هریک از ا 1/36های پیمایش دینداری ایرانیان اساس یافته

شود که میزان تقید به رجوع به مراجع در میان جامعه ایثارگری باالتر از سطح بازهم مشاهده می

 عموم جامعه است. 

ها و رفتارهای دینی با  های مختلف نگرش ها به روابط شاخص بخش دیگری از یافته

شود. در مجموع روابط های آنان، مربوط می ای در میان ایثارگران و خانوادهمتغیرهای زمینه

توان بر اساس  ها و رفتارهای دینی مورد بررسی را می ای مختلف با نگرشمتغیرهای زمینه

 جدول زیر خالصه کرد.

 شناختی های دیندرای در جامعه ایثارگری با متغیرهای جمعیت. رابطه مؤلفه4جدول 

 ها شاخص
 ای رابطه با متغیرهای زمینه

 هبمذ تأهل تحصیالت سن جنس

 توکل به خدا
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

 احساس نزدیکی به خدا
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

 نمازهای روزانه
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس
 عدم معناداری

عدم 

 معناداری

 بجا آوردن نماز اول وقت
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

 شرکت در نماز جماعت
مردان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

متأهالن بیش از 

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

 شرکت در نمازجمعه
مردان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

تقید به گرفتن روزه در ماه 

 مضانر

زنان 

 بیشتر
 مستقیم مستقیم

متأهالن بیش از 

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر
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 شناختی های دیندرای در جامعه ایثارگری با متغیرهای جمعیت. رابطه مؤلفه4دول ادامه ج

 ها شاخص
 ای رابطه با متغیرهای زمینه

 مذهب تأهل تحصیالت سن جنس

برنامه مسجد  های فوق فعالیت

 محله

مردان 

 بیشتر
 قیممست

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

 تالوت قرآن
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

شرکت در مجالس روضه و 

 عزاداری

زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

 صدقه دادن
زنان 

 بیشتر

عدم 

 معناداری

عدم 

 اداریمعن

متأهالن بیش از 

 بقیه

ها  سنی

 بیشتر

 زیارت اماکن متبرکه
زنان 

 بیشتر

عدم 

 معناداری

عدم 

 معناداری

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

 های مذهبی شرکت در هیئت
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

شرکت در عزاداری تاسوعا و 

 عاشورا

مردان 

 تربیش
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

 استخاره کردن
زنان 

 بیشتر
 معکوس

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

 شرکت در مراسم دعای کمیل
زنان 

 بیشتر
 مستقیم

رابطه 

 معکوس

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

نحوه عمل در مسائل و احکام 

 دینی

زنان 

 تربیش
 مستقیم مستقیم

بیش از « سایر»

 بقیه

شیعیان 

 بیشتر

از بررسی محتوای جدول باال چند نکته مهم قابل استنباط است. در بیشتر موارد، زنان نسبت به 

مردان از دینداری باالتری برخوردار بودند. غیر از حضور در نمازهای جمعه، نماز جماعت، 

همچنین عزاداری تاسوعا و عاشورا، در بقیه موارد، برنامه مساجد و  های فوق شرکت در فعالیت

پایبندی زنان به مناسک دینی بیشتر از مردان است. شرکت در نماز جمعه، نماز جماعت و شرکت 

به عواملی همچون حضور بیشتر مردان در بیرون از  برنامه مساجد با توجه   های فوق در فعالیت

های مساجد قابل توجیه است. اما  تر مردانه، فعالیتهای شغلی و همچنین ماهیت بیشخانه و محیط
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های دینداری نمره باالتری دارند، کامالً همسو با مبانی در مجموع این یافته که زنان در بیشتر مؤلفه

های متعدد و فراوان در  شناسی دین قرار دارد. پژوهش ها در حوزه جامعهنظری و تجربی پژوهش

 اند.اند که زنان دیندارتر از مردانهداخل و خارج از کشور نشان داد

های فراوان انجام شده  ها و پژوهشهای دینداری، طبق نظریهدر خصوص رابطه سن با مؤلفه

یابد. نتایج شناسی دین، میزان دینداری با افزایش سن افزایش می داخلی و خارجی در حوزه جامعه

ند. نکته اینجاست که هر چه در جامعه کپیمایش جامعه ایثارگری نیز همین گزاره را تأئید می

رسیم، های هفتاد به بعد میایثارگری از نسل دوران جنگ به نسل سوم و حتی فرزندان دهه

راستا با روند تحوالت اجتماعی و فرهنگی نوعی هم  یابد. این مسئله خود بهدینداری کاهش می

 جامعه ایرانی قابل درک است. 

شناسی دین، رابطه دینداری و تحصیالت  شده در حوزه جامعه های انجام ها و پژوهشنظریه

شان پائین است. نتایج اند هر چه تحصیالت افراد باالتر باشد میزان دینداریرا معکوس بیان کرده

کرده پیمایش دینداری جامعه ایثاگری نیز مؤید این گزاره است. میزان دینداری ایثارگران تحصیل

نظر از رشته صرف به خوبی نشان دهنده تأثیر تحصل دانشگاهی ـتر است. این یافته پائین

های اجتماعی افراد است، روندی که نشانگر همسویی وضعیت  تحصیلی ـ بر نگرش و ارزش

 جامعه ایثارگری با شرایط عمومی جامعه ایران است.

های مورد بررسی بر حسب وضعیت تأهل افراد است. نتایج  نکته مهم دیگر، تفاوت شاخص

ها تری نسبت به متأهالن یا سایر گروههای پایین دهد که اوالً مجردها عموماً شاخصنشان می

اند. این نیز البته پشتوانه نظری بسیار قوی در ادبیات علمی دارد. چرا که )مطلقه و بیوه( داشته

ل با شناسانی همچون دورکیم نیز تأیید کننده رابطه مثبتِ تأه های کالسیک جامعه حتی پژوهش

های نگرش و  ها، شاخص دینداری است. اما نکته قابل توجه این است که در اغلب شاخص

ها( بیش از متأهالن است. به بیان دیگر، کسانی ها و بیوهرفتار دینی در میان گروه سایر )مطلقه

 گذرانند.که پس از تجربه تأهل اکنون دوباره دوران زندگیِ تنها را می

های موردمطالعه بین پاسخگویان سنی و  داشت که تفاوت شاخص در نهایت باید اشاره

های نگرش و رفتارهای  شود. در بخش نخست که بیشتر به شاخصشیعه، به دو بخش تقسیم می

دینی همچون توکل، احساس نزدیکی به خدا، تأثیر نماز اول وقت، نماز جماعت و جمعه، روزه، 

-ها تقید باالتری را نشان دادهشود، سنیبوط میهای مسجد و قرائت قرآن مر شرکت در فعالیت

ها همچون شرکت در مجالس روضه و عزاداری، زیارت اماکن  اند. اما در برخی دیگر از شاخص



 

 

 

 

 

 493...  های دینداری ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری )مقایسه شاخص نگرش

 

 

های عزاداری، شرکت در عزاداری تاسوعا و عاشورا، استخاره و شرکت متبرکه، شرکت در هیأت

. نکته مهم این است که این بخش دوم انددر مراسم دعای کمیل شیعیان تقید باالتری داشته

ها، مواردی هستند که عموماً یا ماهیتِ شیعی دارند، یا اساساً مانند زیارت، بیشتر مورد  شاخص

ها در مقابل  اعتقاد و تقید شیعه هستند. بنابراین شاید طرح سؤال از برخی از این شاخص

ها  تظار بود که در این شاخصپاسخگویان سنی کار دقیقی نیست. به همین دلیل هم قابل ان

 نمرات پاسخگویان شیعه بیشتر از سنیان باشد.

 گیری بحث و نتیجه
های جامعه ایثارگری نکات کلیدی ارزشمندی در فهم  ها و نگرش های پیمایش ارزشیافته

گذارد. در این مورد پیش از هر چیز باید های و رفتارهای دینی ایثارگران در اختیار می نگرش

الزمه فهم درست وضعیت دینداری در جامعه ایثارگری، توجه به این نکته است که  گفت که

جامعه ایثارگری، بخش مجزا و مستقلی از جامعه ایرانی نیست. بنابراین روند تحوالت فرهنگی 

ها و رفتارهای آنان کمابیش در مسیری مشابه با روند تغییرات  ها، نگرش از جمله در ارزش

های مورد بررسی  در حال رخ دادن است. از همین روست که عموم شاخصاجتماعی در ایران 

های ملی  هایی در میزان هر شاخص با آنچه در سایر پیمایش در پیمایش حاضر هر چند تفاوت

 ها برخوردارند. دهند، اما از الگویی متفاوت در توزیع فراوانی پاسخآمده، نشان می دست به

در آن به طور خاص در مسیر  های مختلف اجتماعیوهجامعه ایرانی به طور کلی و گر

های دارد. بخش مهمی از این تغییرات در نتیجه رشد مصرف رسانه تحوالت فرهنگی گام بر می

های مجازی، سرعت مضاعفی یافته است. نشانه های مبتنی بر اینترنت و شبکهویژه رسانه نو به

رشد مسائل اجتماعی همچون طالق، تغییر الگوی بارز این تحوالت فرهنگی را در پدید آمدن یا 

روابط خانوادگی، تغییر الگوی تعامالت بین جنسی، مسائل مربوط به اخالق عمومی در جامعه 

)صداقت، امانتداری، سالمت مالی( و مانند آن است. در این میان نقش حکومت دینی و شیوه 

هویت ملی نیز بی تأثیر نیست.  حکمرانی برای توسعه و ترویج فرهنگ دینی و حفظ فرهنگ و

رسد که تأثیری عکسِ اهدافِ مورد نظر را در برداشته است.  ها گاه حتی به نظر می این سیاست

در نتیجه، همراه با تحوالت عمومی در جامعه ایرانی، جامعه ایثارگری یعنی ایثارگران، همسران 

 ند.اها نیز از این تغییرات فرهنگی برکنار نماندهو فرزندان آن



 

 

 

 

 

 0911، پاییز 3، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   499 

  

 

های مورد بررسی در جامعه  اما صرفنظر از مسئله باال، نتایج پیمایش حاضر در غالبِ شاخص

ایثارگری، در سطحی باالتر از عموم مردم جامعه قرار داشته است. البته این به سهم خود قابل 

رفت که های ایثارگران، انتظار میها در مورد خانوادهفرضانتظار هم هست. اما طبق برخی پیش

های مورد بررسی به طور بارزتری باالتر از عموم مردم باشند. اما مقایسه با نتایج  شاخص

های و همچنین دینداری ایرانیان نشان داد که تفاوت یادشده  ها و نگرش های ملی ارزش پیمایش

 نه چندان زیاد و در مواردی بسیار کم است. 

برانگیز برخی شود، پایین بودن تأملتنباط مینکته مهم دیگری که از نتایج پیمایش حاضر اس

عنوان نمونه در مورد تقید به نمازخواندن، تنها  ها در میان جامعه ایثارگری است. به از شاخص

اند. این میزان حتی درصد از پاسخگویان تقید کاملی )خیلی زیاد( به نمازهای یومیه داشته 2/11

ش دینداری ایرانیان در میان عموم مردم است. اگر قرار آمده در پیمای دست های بهکمتر از یافته

باشد که برای تقید عملی به دین تنها یک شاخص برای سنجش انتخاب شود، شاید تقید به 

های ترین گزینه است. در چنین شرایطی، اینکه کمترین میزان در یافتهنمازخواندن، مناسب

 جمعیت نمونه باشد، مسئله قابل تأملی است. پیمایش جامعه ایثارگری مربوط به تقید به نمازِ 

های دیگری همچون تقید به روزه گرفتن در جمعیت  در کنار تقید به نمازخواندن، شاخص

مورد مطالعه در سطح باالیی گزارش شده است. همچنین میزان شرکت در مجالس روضه و 

ر سطح باالیی قرار های مذهبی دهای تاسوعا و عاشورا و شرکت در هیأتعزاداری، عزاداری

-داشته است. عالوه براین، درصد کسانی که در مسائل و احکام دینی از مراجع دینی تقلید می

درصد از پاسخگویان نیز مرجع تقلید ندارند و  11کنند نیز بسیار باالست. هرچند که نزدیک به 

 کنند.حداکثر اینکه عمل به احتیاط می

های فعلی سیاستگذاری و اهبردی و بازاندیشانه به رویهبر اساس آنچه گفته شد باید نگاهی ر

های ایثارگران داشت. این نگاه راهبردی و بازاندیشانه باید ریزی فرهنگی برای خانوادهبرنامه

های فرهنگی و حمایتی بنیاد شهید و  های فعلی در خصوص برنامهابتدا پاسخی نقادانه به رویه

های ایثارگران نه فقط مربوط  ه بخش مهمی از مسائل خانوادهامور ایثارگران داشته باشد. چرا ک

هاست. این مسائل از مسائل خانوادگی گرفته تا به خودِ ایثارگران، بلکه همسران و فرزندان آن

شود. همچنان که بخش های افراد در حوزه باورها و رفتارهای دینی را شامل میمسائل و چالش

ای در های جدیِ و اساسی تازههای جدید امروزه با پرسشلویژه نس  مهمی از مردم جامعه به

اند، این پرسش مطرح مورد  اعتقادات دینی و نقش دین در حل مسائل فردی و اجتماعی مواجه
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توان کمک کرد تا عالوه بر ارتقای سطح باورها و تقید به احکام و اعمال است که چگونه می

رگران به طور مناسب پاسخ داده شود و همچنین به های خانواده ایثاها و چالشدینی، پرسش

آفرینی مؤثر دین در عرصه اجتماعی به طور عملی باور داشته باشند؟ پاسخ به این پرسش  نقش

های های فرهنگی که شامل طراحی و اجرای برنامهریزیهای رایج در برنامهباید فارغ از کلیشه

دارنده نگاهی نو هم به فرم و هم به محتوای سازی به طور سنتی است، در برآموزشی و آگاه

ریزی مناسب بر مبنای ریزی در این مورد باشد. چنانچه به برنامه گذاری و برنامهسیاست

های کاربردی های علمی، همچون مطالعات اجتماعی ملی در جامعه ایثارگری و داللت پژوهش

های آماری ارائه شده، شنیده ن یافتهبرآمده از آن توجه کافی نشود و صدای هشدارآمیز آن از میا

های اجتماعی آن بسیار قابل جبران نباشد. سابقه امثال این نشود، ممکن است، پیامدها و هزینه

( در 1289ها در تاریخ ایران چندان دور نیست. آنچه عباس عبدی و همکارانش )توجهیبی

ره به همین نادیده انگاشتنِ اند نیز، در واقع اشابه آن پرداخته« صدایی که شنیده نشد»

شناختی از سوی حکومت پهلوی و عواقب آن  های جامعه های شناسایی شده با پژوهش واقعیت

 .برای سیاستگذاری اجتماعی است

 هانوشتپی
هرچند یک اطالق عام است، اما در اینجا مراد از این واژه به طور خاص، رزمندگان « ایثارگران»واژه   -1

ها و و آزادگان( دوران هشت سال جنگ ایران و عراق هستند که در حال حاضر آن شهدا، جانبازان

-خانواده شان، جامعه هدف برخی نهادهای خدماتی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران تعریف می

 شوند.

ن ( به عنوان یک مسلمان، مدل سنجش دینداری با تمرکز بر دی1883کمی پیش از او نیز، البالیخی ) -1

 اسالم طراحی کرده بود.
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 منابع
 (1333اسدی، علی ،)تهران: مرکز های اجتماعی در ایران های فرهنگی و نگرش پیمایش گرایش ،

 تلویزیون. و رادیو سازمان اجتماعی سنجش افکار و تحقیقات

 ( 1331پویافر، محمدرضا ،)ارشد ، پایاننامه کارشناسیهای دینداریای سنجهبررسی مقایسه

 علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی.پژوهش 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و های ایرانیان ها و نگرش (، ارزش1333یگانه، محمدرضا )جوادی ،

 ارتباطات.

 مختلف سطوح دینداری اقشار ارزیابی و دینداری مقیاس سازیآماده(، 1333فرد، محمد ) خدایاری 

 هران(، تهران: دانشگاه تایران )پیمایش ملی جامعة

 ( 1331رضایی، عبدالعلی ،)موج اول(، تهران: وزارت فرهنگ و  های ایرانیان ها و نگرش ارزش(

 ارشاد اسالمی )دفتر طرح های ملی(

 نو. ح طر، تهران: و مدرنیتهن ی دیـاـالشهـچ(، 1333زاده، سیدحسین )اجسر 

 ایران شناسی جامعه مجله ،»ایران در دینداری سنجش برای مدلی»(، 1334علیرضا ) زند،شجاعی، 

 .11-34: 1شماره

 ( 1332شورای فرهنگی عمومی کشور ،)طرح پیمایش ملی، های فرهنگ عمومی کشور،  شاخص

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ( 1333طالبان، محمدرضا ،)تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان پیمایش ملی دینداری در ایران ،

 ایران )ایسپا(

 صدایی که شنیده نشد(، 1333سدی، علی، تهرانیان، رضا؛ گودرزی، محسن )عبدی، عباس، ا ،

 تهران: نشر نی.

 ( 1331قاسمی، سجاد )موج اول(، تهران: بنیاد شهید و  های جامعه ایثارگری ها و نگرش ارزش(

 امور ایثارگران

 ( 1333کاظمی، عباس و مهدی فرجی ،)بلیغات ، تهران: سازمان تپیمایش ملی دینداری ایرانیان

 اسالمی

 ( 1333کاظمی، عباس و مهدی فرجی ،)تهران: سازمان تبلیغات پیمایش ملی دینداری ایرانیان ،

 اسالمی



 

 

 

 

 

 499...  های دینداری ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری )مقایسه شاخص نگرش

 

 

 ش مذهبی با نگربین بطه ش مذهبی و بررسی رانگرپژوهشی برای تهیه مقیاس (، 1333گلشن )یز، گلر

 اسی دانشگاه تهرانشن ارشد روان نامه کارشناسی ، پایانصیتیشخصیات خصوو ا ـهردخوزباسایر 

 ( 1332گودرزی، محسن ،)موج دوم(، تهران: وزارت فرهنگ و  های ایرانیان ها و نگرش ارزش(

    های ملی(ارشاد اسالمی )دفتر طرح

 ( 1334محسنی، منوچهر ،)تهران: ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران ها، نگرش آگاهی ،

رهنگ و ارشاد اسالمی )معاونت پژوهشی و دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی و وزارت ف
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