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Abstract 

This study aimed to assess factors associated with participation in Quranic programs 

have been conducted in the city khalkhal. Method research is survey and data 

collection by the questionnaire. The target population included all residents age 15 

and older are city Khalkhal. Both users and those who do not use Quranic programs. 

Based on Cochran formula, 378 individuals were selected and the questionnaires 

were distributed randomly selected respondents. The results show, Tendency of 

people to participate in Quranic programs in low and middle in the city khalkhal. 

The research hypotheses turned out, Independent variables (attractiveness of the 

Quran, religious, cultural capital, expectations of individuals, community 

involvement, age, sex, marital status and education level) with tendency to engage in 

meaningful relationship with Quranic programs, But the relationship between the 

use of emerging media, with a focus on participation in Quranic programs not 

approved. Moreover, calculating the direct and indirect effects of variables in the 

analysis turned out Experimental models tend to participate in the study, 76% of the 

variance is explained in the Quran. 
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 چکیده
 شررروندان برین های قرآنری دراین پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با گررایش برش شرردت در برنامرش

ها، پرسشنامش محققو ابزار گردآوری داده یشده است. روش پژوهش، پیمایش خلخال انجام شررسال بش باالی  15
سال بش باالی شرر خلخال بودنرد درش  15هزار نفر از شرروندان  23جامعش آماری پژوهش، شامل تمام . استساختش 

روش  ها برشو پرسشرنامش ندتخاب شدعنوان حجم نمونش ان نفر بش 378از بین آنرا با استفاده از فرمول دودران، تعداد 
های گررایش افرراد برش مشراردت در برنامرش درش دادهای پرژوهش نشران یافتشبین پاسخگویان توزیع شد.  ایخوشش

داری، سررمایش های قرآنی، دیرنمتغیرهای مستقل )جذابیت برنامش بین قرآنی در شرر خلخال متوسط بش پایین است؛
ردت اجتماعی، سن، جنسیت، تأهل و سطح تحصیالت( با گررایش برش مشراردت در فرهنگی، انتظارات افراد، مشا

های های نوظررور )مراهواره و شربکشاسرتفاده از رسرانشامرا رابطرش ؛ ددار وجرود های قرآنری رابطرش معنراداریبرنامش

غیرمسرتقیم  مسرتقیم و آثراربرا محاسربش تأیید نشرد. همننرین های قرآنی مشاردت در برنامش گرایش بش اجتماعی( با
درصد از واریانس متغیرر گررایش برش مشراردت در  76 ،مدل تجربی پژوهشدش متغیرها در تحلیل مسیر معلوم شد 

 دند.های قرآنی را تبیین میبرنامش
 

 .مشاردت اجتماعی، های قرآنی، سرمایش فرهنگی، انتظارات افراددین، برنامشها: کلیدواژه

 

در  برش شرردت یشگررا یرزانمررتبط برا م یعوامرل اجتمراع یبررسر» عنوان با تحقیقی داری از برگرفتش حاضر مقالش. 1

 انجام شده است. 1396در سال است دش  «)مورد مطالعش: شرر خلخال( یقرآن یهابرنامش

. ایران دهاقان، اسالمی، ادآز دانشگاه ،واحد دهاقان ی،فرهنگ یشناسجامعش یددتر یدانشجو 

  . :ایران دهاقان، اسالمی، آزاد دانشگاه دهاقان، واحد شناسیجامعش گروه استادیارنویسنده مسئول 
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 مقدمه
ایگراه خاصری برخروردار جدر زنردگی ایرانیران از اهمیرت و  دین ازجملش نرادهایی است دش

 ایرن بخشد. این تجربش ازاست و بش افراد امکان تجربش مواجرش با ساحت متعلق بش امور مقدس را می

واسطش آنرا، دند دش بشدارای اهمیت است دش موجبات درک معانی دلّی را برای بشر فراهم می نظر

ملش منشأ حیات، مسیر نرایی زندگی، سعادت و شقاوت ابردی و...( فرم مسائل اساسی زندگی )ازج

 (.142: 2008شود )باربالت، و ارضای نیازهای مذهبی میسر می

دین یك نظام فرهنگی و متشکل از باورها و مناسك مشرترک اسرت درش برا خلرق تصرویری 

اگرر  ،ایرن اسراس برر دهد.مقدس و فراطبیعی از واقعیت، ادرادی از معنا و هدف غایی بش دست می

هرا، هنجارهرا و مفراهیم مشرترک اسرت درش هویرت ای از باورهرا، ارزشفرهنگ، شرامل مجموعرش

ها عنوان شکلی از فرهنگ، همش این ویژگیدین بش ؛آوردمشتردی را بین اعضای گروه بش وجود می

 (.534: 1386را دارد )گیدنز، 

: آگاهی دینی، گرایش دینی، مناسك اند ازبنابش نظر گالگ و استارک، تعلقات دینی عبارت

 (.11: 1380دینی و تجربش دینی )طالبان، 

شود. فرد با حضرور در های قرآنی هر چرار بعد از تعلقات دینی را شامل میگرایش بش برنامش

های درونری و جرران نهنری طور خاص علقرشهای قرآنی بشطور عام و در برنامشهای مذهبی بشآیین

همبسرتگی اجتمراعی  ،زنرد درش درنتیجرش آنبیرونی و جرران اجتمراعی پیونرد می خود را با تعلقات

 یابد.تحکیم می

هرا، هنجارهرا و های قرآنی، نظامی از ارزشتوان گفت حضور افراد در برنامشبراین اساس می

قرول گیردنز( برا سراخت جامعرش ش نروایی عامرل )برسازد دش سبب همباورهایی را در فرد نرادینش می

وحردت و انسرجام در جامعرش را سربب  ،ق فررد شردهدش تعرد دیگرخواهانرش تخلّرطوریبش ؛شودمی

 شود.می

گرذاری شرده نظام جمروری اسالمی ایران بر اساس محوریرت دیرن و فرهنرگ اسرالمی پایش

حفر  و تعمیرق » با هدفدارگیری ابزارهای مختلف رسمی و غیررسمی با بش دلیل،است. بش همین 

یافترش درش هرم خواهران زنردگی مطلروب در ای دمالجامعرش ت دینی و رسریدن برشباورها و اعتقادا
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در شرررها و را سسات قرآنی ؤم ،«خواهد در آخرت دچار فالح و رستگاری شوددنیاست و هم می

 است. درده های قرآنی ایجادبا محوریت برنامش در روستاهارا های قرآنی خانش

اسرت.  «منشور توسعش فرهنرگ قرآنری»ینی در ایران، یکی از اسناد باالدستی توسعش فرهنگ د

ای متمسك بش قرآن و عترت و برخوردار از جامعش منشور توسعش فرهنگ قرآنی با هدف دستیابی بش

در  ،یافتش برا هرویتی اسرالمی ر انقالبریارتقای ایران بش دشوری توسرعشبرای ایمان و عمل صالح و 

 انقالب فرهنگی بش تصویب اعضا رسید. شورای عالی 679و  664، 651، 643جلسات 

و خانرش با تصویب منشور توسعش فرهنگ قرآنی در شورای عالی انقالب فرهنگری، مؤسسرات

قرآنی در سراسر دشور تحت تشکیالت وزارت فرهنگ و ارشراد اسرالمی، سرازمان تبلیغرات  های

شود دش اگر لش مطرح میاین مسئ ،اسالمی و سازمان اوقاف و امور خیریش تأسیس شد. با این توضیح

ها وجود دارد و فطری است، باید همش منشأ اعتقاد بش خدا و گرایش بش دین در نراد و آفرینش انسان

های دینی گرایش ندارند؟ ها واجد دین و اعتقاد بش خدا باشند؛ پس چرا برخی بش دین و برنامشانسان

محیطی و اجتماعی در این مرم مرؤثر  علل و عوامل دش دهدسابقش و گذشتش دین در غرب نشان می

 .اندبوده

سرالش  حاد جامعش، هررآهای دینی و گسترش فرهنگ قرآنی در بین برای عملیاتی شدن آموزه

شرود؛ نظرر گرفترش می ای بررای توسرعش فرهنرگ قرآنری درردیف بودجرش ،از بودجش عمومی دشور

درل بودجرش تخصیصری بررای  دش طبق اعالم دبیر شورای توسرعش فرهنرگ قرآنری دشرور،طوریبش

المللی قرآن، دوم است )خبرگزاری بین بوده یالر یلیاردم 2000ش. 1394در سال های قرآنی برنامش

 (.1394برمن 

رود برا درش انتظرار مریاسرت شرده  قرآنی ایجاد و خانش مؤسسش 12در شررستان خلخال تعداد 

در افراد نرادینش و موجب عملیاتی های قرآنی حضور اقشار مختلف جامعش در این مؤسسات، آموزه

 د.شوها در سطح جامعش شدن این آموزه
 

 پژوهش ینضرورت انجام ا یبرا دالیلی

های قرآنی سبب تحکیم پیوند جران نهنی افراد با جران اجتماعی گرایش افراد بش برنامش ،اول

 د شد.ها و هنجارهای فردی و اجتماعی منجر خواهنوایی ارزشبش هم شود ومیآنان 
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سرطح ملری بررای تأسریس و اداره مؤسسرات  در یبودجش دالنسالش  با توجش بش اینکش هر دوم،

نظرر  ها و عملیراتی شردن اهرداف درشود، میزان گرایش افراد بش این برنامشنظر گرفتش می قرآنی در

 .استقابل بررسی  ،شده در منشور فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگیگرفتش

علرل گررایش برش  مروردتحقیقات زیرادی در دش با بررسی پیشینش پژوهش مشخص شد  سوم،

های قرآنی گرایش بش شردت در برنامش بارةولی پژوهشی در ،شده داری در داخل دشور انجامدین

 صورت نگرفتش است.

های با توجش بش ویژگی نظام جمروری اسالمی و توجری دش بش عملیاتی شردن برنامرش ،بنابراین

طرف نرادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، آمروزش  رآنی ازق

گررایش  :توان مطرح درردشود، این سؤال را میها و سایر نرادهای فرهنگی میو پرورش، دانشگاه

برش ای بین عوامل اجتماعی با میزان گررایش افرراد ست؟ چش رابطشاهای قرآنی بش چش میزان بش برنامش

 های قرآنی وجود دارد؟شردت در برنامش

میرزان  مؤثر دربررسی عوامل اجتماعی  مطالعش این اصلی هدف ،شدهبا توجش بش مطالب مطرح

اهرداف فرعری ایرن تحقیرق  ،عالوه بر هردف اصرلی .است های قرآنیگرایش بش شردت در برنامش

 از: اندعبارت

های قرآنی و میزان گرایش بش شرردت در برنامرشهای تعیین رابطش بین میزان جذابیت برنامش .1

 ؛قرآنی

 ؛های قرآنیداری و گرایش بش شردت در برنامشتعیین رابطش بین میزان گرایش بش دین .2

های تعیین رابطش بین میزان سرمایش فرهنگی خانواده و میزان گررایش برش شرردت در برنامرش .3

 ؛قرآنی

های های نوظررور و گررایش برش شرردت در برنامرشسانشتعیین رابطش بین میزان استفاده از ر .4

 ؛قرآنی

 ؛های قرآنیتعیین رابطش بین میزان انتظارات افراد و میزان گرایش بش شردت در برنامش .5

 ؛های قرآنیتعیین رابطش بین میزان مشاردت اجتماعی و میزان گرایش بش شردت در برنامش .6

ای )جنسیت، های قرآنی برحسب متغیرهای زمینشمشمقایسش میزان گرایش بش شردت در برنا .7

 ؛تحصیالت، سن، تأهل و پایگاه اجتماعی و اقتصادی(
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بینری متغیرر گررایش برش بینی هریك از متغیرهای مستقل پرژوهش در پیشتعیین سرم پیش .8

 های قرآنی.شردت در برنامش
 

 قیتحق اتیادب
نظران بروده اسرت )ترورنر، ین صاحببرانگیز در بداری یکی از موضوعات بحثتعریف دین

: رویکررد درردتروان در ادبیرات مربروه برش تعریرف دیرن متمرایز (. دو رویکرد اصرلی را می1973

 (.1994داردردگرا و رویکرد جوهری )گریل و توماس، 

دار د دررش عررردهنررگیرای در نظررر میتعرراریف درراردردگرایی دیررن، عمرردتا  دیررن را پدیررده 

نظام معنایی فراگیر  ،(1964روانی خاصی مثل انسجام اجتماعی )دوردیم، داردردهای اجتماعی یا 

 شود. ( است و با این داردردها شناسایی می1967( یا معنای نمایی )اینگر، 1964)لوک من، 

فرمنرد. مطرابق دش مرردم عرادی آن را میاست همان ترتیبی بش دین،  بشتعاریف جوهری نگاه 

باورها و عباداتی دش ناظر بش موجودات مقردس متعرالی و  :است از این تعاریف، اصوال  دین عبارت

 (.28: 1393الگوهای اجتماعی ارتباه با آنراست )قرایی و همکاران، 
 

 یندر مورد د یدنزگ یدگاهد

داری، عنوان مناسرکی از ابعراد دیرنهای قرآنری برشدر گررایش برش دیرن و برنامرش ،طوردلیبش

 .دنگیربحث قرار می مورد ،امشدر اد دش ندمرم و مؤثرعواملی 
 

 ینبه د یشدر گرا یاقتصاد یاجتماع یگاهـ نقش پا

های مربوه بش مذهب و نگرش ،هایش نتیجش گرفت دش در جران امروزاینگلرارت در بررسی

گذارنرد. هنجارهرای مربروه برش مرذهب و خانواده سطوح نسبتا  باالیی از پیوستگی را بش نمایش می

ده و تحروالت ارزشری، منجرر برش شت داهش حمایت از هنجارهای سنتی، سست موازا خانواده بش

 (.224: 1373)اینگلرارت،  ده استداری شتغییراتی مشابش در هنجارهای خانوادگی، جنسیتی و دین

دند دش اقشرار اظرار می« دین و طبقش اجتماعی»با  ارتباهشناس آلمانی، در مادس وبر، جامعش

شناختی، ممکن های دینی متفاوتی هستند و بش لحاظ جامعشدارای پیغام ،عشاجتماعی متفاوت در جام

تر تمایرل ، طبقرات پرایینزمینرشاست نیازهای طبقات اجتماعی با نیازهای دینی یکی شوند. در ایرن 
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دش طبقات مسلط، عالقرش دنند. درحالیدارند بش ادیانی روی بیاورند دش آیین رستگاری را تبلیغ می

دهرد انی دارند دش بش موقعیت و عملکردشان مشروعیت ببخشند. همننرین وی نشران میویژه بش ادی

ویژه صنعتگر، بش ادیانی ایمان دارند دش اخرال  عقالیری را توسرعش دش طبقات متوسط روبش پایین، بش

 (.157های جادویی دارند )ریتزر: جنگاوران اشتیا  زیادی بش پدیده و دش دهقانانبخشند؛ درحالی
 

 1یانتخاب عقالن یهظرـ ن

 بر اساس دارند. عقالنی دنش داند دشاز افراد می ایرا مجموعش ، جامعشعقالنی انتخاب نظریش

تررین از مرم او دارد. برخی را برای حدادثر فایده دند دشمی را انتخاب ، دنشگر، دنشینظریش این

 و جان بودون ، ریمون، جیمز دلمنهرسانی وبر، جان اند از: مادسعبارت نظریش این نظرانصاحب

 الستر.

انتخراب  تشریح شد. بش نظر دلمن، نظریرش 2بار توسط جیمز دلمنانتخاب عقالنی اولین نظریش

ترا زمران مررگش در  وییك نظریش، مفرومی درامال  دراربردی دارد.  عنوان اساس و پایشعقالنی بش

. بر اساس این نظریش، بودشناسی انتخاب عقالنی وچرای جامعشچونبی م و، سردمدار مسل1995ّسال 

معطروف برش نیرز ای از افراد است دش دنش عقالنی دارند دش این دنش، عقالنری و جامعش مجموعش

؛ یعنی افراد آگاه، مختار و هدفمند در شرایط گونراگون برش استهدف و مبتنی بر عقالنیت ابزاری 

زنند دش متضمن سود و منفعرت بیشرتری هایی میستند و دست بش انتخابدنبال افزایش سود خود ه

مبادلرش  شناختی و نظریشهای رفتارگرایی روانرا از نظریش انتخاب عقالنی برایشان باشد. آننش نظریش

های اجتماعی است. در این نظریش، بریش های جمعی و متنوع دنشدند، توجش بش ویژگیمتمایز می

هرا و نترایح حاصرل از آن توجرش درنش، ویژگی گران اجتماعی توجش شود، بش خودِاز آنکش بش دنش

 (.214: 1377شود )دلمن، می

 اخذشرده هرایگیریخود و با جرت شناخت ، افراد در محدودهبر اساس نظریش دنش عقالنی

 قعیررتمو برا یرك مواجرررش ، هنگراماجتمراعی سرراختارهای هرا و در چرارچوباز هنجارهرا و ارزش

 ایرن البترش .باشرد داشرتش دنبرال را برش نفع بیشترین برایشان دنند دشمی را انتخاب ای، گزینشمتعارض

 .است نیز مناسب جامعش و برای ، مطلوبانتخاب این تلویحا  اعتقاد دارد دش نظریش

 

1. Rational Choice Theory 
2. James Coleman 



 یقرآن یهادر برنامه به شرکت یشگرا یزانمرتبط با م یعوامل اجتماع یبررس

7 

صل محروری در الگروی ا دش معتقد است ،پردازان انتخاب عقالنیاز دیگر نظریش1،جان الستر

دار و سنجیده است. فرض بر این است دش تبیینی انتخاب عقالنی، این است دش رفتار آدمیان، هدف

دننرد؛ بررای ها، راهی را دش با اغراض و اهدافشان موافرق اسرت، انتخراب میها در چندراهیانسان

دنش عقالنری در  .گزینندبرمیدنند و بر این مبنا راهی را رفتن بش هر راهی محاسبش سود و زیان می

یا دنش مبتنی بر عقالنیت ابزاری است،  «وبر»این منظر، دنش عقالنی معطوف بش هدف در تعریف 

درواقرع،  ودنبال بیشینش دردن سود خود هسرتند مختار و هدفمند در هر شرایطی بش ،یعنی افراد آگاه

 بش شرقو  ممکنرش و عواقرب محتملرشدار فاعالنی عاقالنش است دش در چارچوب اعتقاداتشان نسبت 

 (.92: 1389شقو ، شقی را برگزینند دش برای رسیدن بش غایاتشان برترین راه ممکن باشد )درایب، 

 

 ینقش رسانه در کنش عامالن اجتماع

جانان ترنر بش نقش شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعش و افرراد توجرش دارد و معتقرد 

میان اقوام مختلف متفراوت اسرت. وی در برین شررایط اجتمراعی برش  آگاهی از حقو  دردش است 

ای آگراهی اجتمراعی افرراد را تحرت چون واسرطشهم زیرا ؛دردهای جمعی توجش ویژه نقش رسانش

ها و ترین ابررزار برررای القررای اندیشررشها پینیرردهرسررانشدررش دهنررد. وی معتقررد اسررت تررأثیر قرررار می

 (.6رام جوامع هستند )هزارجریبی و امانیان: دارآمدترین تسلیحات برای تسخیر آ

ها، محصرول و برآینرد زیسرت جمعری انسرانعنوان ها برشرسانشدش دیوید رایزمن معتقد است 

هویت مدنی برر اسراس شررروندی شوند. دننده هویت اجتماعی و مدنی شمرده میحاف  و تقویت

ها برا شرود. رسرانشبرر آن برار میمدنی  هایمسئولیتو حقو  و  آیدیك ملت ر دولت بش وجود می

عنوان بخشری از جامعرش انسرانی، از قردرت تأثیرگرذاری در عرصرش طرح این واقعیرت درش زنران برش

 پسرتوی نهنری تفررّد و اقتردارگراییتوانند در خارج ساختن آنان از می ،سازی برخوردارندتصمیم

 (.54: 1388نقش مؤثری ایفا دنند )عطارزاده، 

های آنرا را ناشی سیر تحول جوامع و دگرگونی انبوه تنرادتاب خود بش نام در  2دیوید رایزمن

برش  ودرده  داند. وی سیر زندگی بشر را بش سش دوره تقسیماز تحول ارتباطات و وسایل ارتباطی می

 

1. Elster 
2. D. Raizman 
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 .درده است ها اشارهها در تغییر سنتنقش رسانش

دهند و هر نسل فرهنگ را انتقال میها است. در این دوره سنت «سنت راهبر»دوره اول، دوره 

شرود درش یابرد و همرین باعرث میها بازمیهای پیشین از طریق اشتراک سرنتبا نسلرا پیوند خود 

های عمل ها و شیوهعنوان راهها بشهای انسانی( تأمین شود. سنتوحدت و هویت اقوام انسانی )نسل

برد. هرگونش تردید در مورد آنرا را از بین می ،آمیز دارند و همین امرو میراث نیادان، بعدی تقدس

انرد. برش هرا پیمودههایی اسرت درش نیادران جامعرش مرا طری قرنهای آینده، همان راهدر این دوره راه

سنت راهبر یك نوع ساخت اجتماعی مبتنی بر سنت، رفترار بشرر را یکنواخرت و  هدر دور ،عبارتی

 چرره بش چرره است. ،دهد. ارتباطات در این دورهبات میدند و بش او آرامش و ثبینی میقابل پیش

ها آغراز و است. این دوره برا دراهش تردریجی اهمیرت سرنت «درون راهبر»دوره دوم، دوره 

 یهمرش افرراد جامعرش از الگروی ،شرود. در ایرن دورهباعث داهش تشابرات در رفتارهرا و اعمرال می

یابرد و انسران برار ن فردگرایری گسرترش میدننرد. همننرییکسان در حیات اجتمراعی تبعیرت نمی

گیرد. در این مرحلش، انتقال میراث فرهنگی، از طریرق نوشرتار مسئولیت و عمل خود را بش دوش می

 گیرد.دهند، انجام میهای فردی را رواج میویژه چاپ و مکتوبات دش انگارهبش

هایی جمعی است و پدیردهاست دش دوران ظرور وسایل ارتباه «دگر راهبر» دوره سوم، دوره

در های آن اسرت. سروری و بحران هویت از ویژگیپرستی، شیءوارهچون هدایت از راه دور، بت

هرا را تحرت ترأثیر قررار جمعی، تودهای با استفاده از قدرت جادویی وسرایل ارتبراهعده ،این دوره

ایرن دوره در  ،«رایرزمن»عم زدنند. برشدهند و الگوهای خاص فکری و اجتماعی خود را القا میمی

ها و گرداننردگان آنررا الگوهرای رسرانش ،ای ثبت خواهد شد درش در آنهعنوان دور شتاریخ انسان ب

جمعری و پیردایش  ایرن دوران ناشری از تمردن ارتبراه ،برش عبرارتی .سرازندحیرات اجتمراعی را می

د درش در انسران موجرب آیرهای نهنی جدیردی برش وجرود میبت ،ابزارساالری است. در این دوره

 (.137: 1373شود )رابرتسون، فرهنگ بلعیده می ،در این مرحلش .شودازخودبیگانگی می
 

 یدر کنش عامالن اجتماع یفرهنگ یهنقش سرما

ای از روابط، معلومات و امتیازات است دش فرد برای حف  دردن یا سرمایش فرهنگی مجموعش

فرهنگری  دیگرر، سررمایش عبارتدنرد. برشاستفاده می بش دست آوردن یك موقعیّت اجتماعی از آن
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 (.64: 1386طور دائمی در قلمرو امکانات یك قشر، گروه، طایفش یا قبیلش است )صالحی، بش

های مباحث اصطالح سرمایش فرهنگی در قیاس با سرمایش اقتصادی و نظریات، قوانین و تحلیل

یافت. سرمایش فرهنگی بردون دوشرش شخصری،  رواج 1970در اوایل دهش  ،داریمربوه بش سرمایش

 اسرت درش طروالنی، مرداوم و پیگیرر یدسب سرمایش فرهنگی درار .شوددسب و بش ارث برده نمی

خواهد و بش امکانات مرالی و طلبد. دسب سرمایش فرهنگی زمان میپذیری را مییادگیری و فرهنگ

خورده و بش  تنگ بش سرمایش اقتصادی گرهنحوی تنگاسرمایش فرهنگی از این بابت بش .مادی نیاز دارد

 (.96: 1385شکل دیگر آن، درآمده است )شویره و فونتن، 
 

 ویبورد نگاه از یفرهنگ هیانواع سرما 

تساوی سررمایش فرهنگری  در تحقیقی دش بر اساس فرضیش عدم ،شناس فرانسویجامعش ،بوردیو

 دند:می، سرمایش فرهنگی را بش سش دستش تقسیم است انجام داده

شرده، از هرای تجربری و رفتراری و معلومرات دسبحافظرش، مرارت :سرمایش بدنی و فردی .1

تروان برش های ایرن سررمایش، میشروند. از مشخصرشهای بدنی و فرردی محسروب میسرمایش

است درش برش شرخص و  دارایینوعی یافتگی آن اشاره درد. این سرمایش، پیوستگی و درون

دیگر، تنرا، صاحب ایرن خصرایص، دارنرده ایرن عبارتاست. بشوخوی وی بدل شده خلق

شده را از طریق بخشرش، توان این سرمایش درونینمی دلیل،سرمایش فرهنگی است. بش همین 

فروش بش دیگری انتقال داد. درنرایت اینکش این نوع از سررمایش فرهنگری  و وراثت و خرید

 خورده است. یولوژیکی شخص گرهخاص با یکتایی ب یزیرا بش شکل ؛فانی و میراست

های فرهنگی، آثار ادبی و شاهکارهای هنری و جرز مجموعش میراث :سرمایش عینی فرهنگی .2

رشرتش از یافترش دارای یكعینیرت نامنرد. سررمایش فرهنگریِاینرا را سرمایش عینی فرهنگری می

ش با سرمایش فرهنگی یافتتوان از طریق رابطش سرمایش فرهنگی عینیتهاست دش تنرا میویژگی

آن را معین درد. این سرمایش )مانند دتاب، تابلوهای نقاشی، آالت موسریقی  ،بدنی و فردی

لحاظ مالکیت حقوقی  انتقال است )البتش تنرا از و...( بش لحاظ مادی از طریق صاحبانش قابل

 قابلیت انتقال دارد(.

های سرمایش ای و دارا از نمونشفشمدارک تحصیلی، مدارک حر :ایسرمایش نرادی و ضابطش .3
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اش ای هستند. مدرک تحصیلی سند تخصص فرهنگی است دش برش دارنردهنرادی و ضابطش

 (.65دهد )صالحی: ای ارائش میشدهارزش قراردادی تضمین

پیر بوردیو، از داردردهای سرمایش فرهنگی بش حف  و نگررداری موقعیرت یرا تغییرر موقعیرت 

دند و تأثیر سرمایش فرهنگی افراد را در سربك ب ساختارهای اجتماعی توجش میمراتافراد در سلسلش

 (.214: 1382دهد )چلبی، زندگی آنرا موردتوجش قرار می
 

 پژوهش نهیشیپ
های ر میرزان مشراردتدبررسی اثر مردزیت مسرجد محلرش » نامقرایی و همکاران پژوهشی با 

ادند. ایرن پرژوهش سرعی داشرت برا فررض نقرش در سبزوار انجام د 1393در سال « نامذهبی سادن

دو محلرش  های مذهبی محلی، از طریرق مطالعرش میردانیِر افزایش میزان مشاردتدمردزیت مساجد 

تررأثیر  ،شررناختی مشررابش بودنرردهای اجتمرراعی، اقتصررادی، فرهنگرری و جمعیتشرررری دررش در مؤلفررش

 د. دنهای مذهبی محلی بررسی مردزیت مسجد محلش را در جذب مشاردت

بررسی عوامل مؤثر برر میرزان حضرور دانشرجویان در »نوالفقاری و خلجی پژوهشی با عنوان 

انجام دادند. جامعش آماری این  1390در سال « نماز جماعت؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تویسردان

ش ای انتخاب شردند ترا برگیری طبقشنفر بش روش نمونش 300نفر بودند دش از بین آنرا  1400پژوهش 

 آنان نتیجش گرفتند: .ساختش از نوع بستش پاسخ دهندسؤاالت پرسشنامش محقق

برا میرزان حضرور دانشرجویان در نمراز  ،الف( بین مشاردت داردنان دانشگاه و آموزش نماز

 مستقیم وجود دارد. ایرابطش

ی ابرا میرزان مشراردت دانشرجویان رابطرش ،ب( بین مکان، زمان و امکانرات فیزیکری مناسرب

 تقیم وجود دارد.مس

برا میرزان مشراردت آنررا  ،ج( بین روحانی بودن امام جماعت و تشرویق دانشرجویان برش نمراز

 مستقیم وجود دارد. ایرابطش

بررسی عوامل مرتبط با میزان شردت داردنان »(، پژوهشی با عنوان 1394رئیسی و همکاران )

( انجام دادند. ابزار مورداستفاده بررای یابی )پیمایشیبا روش زمینش« یك واحد نظامی در نماز جمعش

 ،سراختش برود. جامعرش آمراری پرژوهشآوری اطالعرات و سرنجش متغیرهرا، پرسشرنامش محقرقجمع
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عنوان نمونش انتخاب شدند. روش نفر بش 1205داردنان یك واحد نظامی در دشور بودند دش تعداد 

نگرش و اعتقراد »دو عامل  دش ان دادهای پژوهش نشای بود. یافتشای چندمرحلشخوشش ،گیرینمونش

بیشترین تأثیر را در شردت یا عردم شرردت در نمراز « میزان تقیدات مذهبی افراد»و « بش نماز جمعش

. همننین میزان شردت در نماز جمعش با جنسیت، سابقش جبررش، سرابقش جانبرازی و نروع رندجمعش دا

 عضویت داردنان ارتباه داشت.

ها در گریزی و نقش دانشرگاهعلل و عوامل دین» نامدر پژوهش با  (،1391امینی و همکاران )

 :نتیجش گرفتند ،دش با روش تحلیل اسنادی انجام دادند« اصالح آن

 ند؛علتی نیست و علل متعددی در تحقق آن مؤثرتك ایگریزی مقولشگرایی یا دیندین .1

 هستند؛خی غیرمعرفتی و بر ،برخی از علل و عوامل مذدور، معرفتی و از سنخ دانش .2

تقسریم اسرت؛ برش ایرن  گریزی، بش علل داخلی و خارجی )درونی و بیرونی( قابرلعلل دین .3

معنی دش برخی علل بش متن جامعش دینی و پیروان آن دین مربوه است، ولی برخی دیگرر، 

 ؛زمینش خارجی دارند

دور خرواهیم داری نیرز ندین و دیر ازهرچش از عقالنیت فاصلش گرفتش شود، بش همان نسبت  .4

 .شد

بررسی مقایسش میزان تدین جوانان و ابعراد آن در سرش »(، در پژوهشی با عنوان 1392دالدی )

نتیجرش  ،دش با روش پیمرایش در شررسرتان جویبرار انجرام داد« پایگاه اجتماعی باال، متوسط و پایین

مبسرتگی پایگراه اجتمراعی و رو، هنرد. ازایرنرجوانان، گرایش و آگاهی دینی باالیی دا دش گرفت

داری جوانران در برین سرش پایگراه اجتمراعی نشران ن آنان مثبت ارزیابی شد. ولی جایگراه دیرنتدیّ

جوانران برا پایگراه اجتمراعی  نسبت برشدهد دش جوانان با پایگاه اجتماعی پایین و متوسط جامعش می

 تری دارند.ن قویتدیّ ،باالی جامعش

افرراد  درش نتیجرش گرفرت« ویژگری مخاطبران دینری»با عنروان  ی( در پژوهش2010هورسفیلد )

تحصریالت و  ،ها درش درآمردآبیو تحصیالت باالتری دارند، در مقایسش با یقرشسفید دش درآمد یقش

ن طبقرات یّتد ییرها در تغرسانش ینید یهامحتوا و برنامش... . در واقع، ، رده شغلی بسیار پایینی دارند

د و معتقد است در جوامع سالخورده اروپایی دش مشتمل بر طبقش متوسط مولّروی  بوده است.]مؤثر[ 

متوسرط، برش اجررای  بسیار بیشتر از فرد معمولی طبقش هر دو ش و توده فقیر،دارآمد هستند، طبقش مرفّ
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 هستند.پایبند دستورات مذهبی 

رجی در های بسیار داخلی و خاشده حادی از آن است دش پژوهشهای انجامبررسی پژوهش

چنرد بعردی و پینیرده روی  ةن در بررسری ایرن پدیرداباره انجام گرفتش است. هر ددام از محققاین

اند. با وجرود مطالرب جدیرد بسریاری درش در وجودآورنده آن تأدید دردهش های بتعدادی از مؤلفش

ترین ساسی. ادردتوان چندین نقد را بش هریك از آنرا وارد هریك از این مطالعات وجود دارد، می

ن در اایرن اسرت دررش برخری از ایرن محققرر دررد،تروان بررش ادثرر ایرن مطالعررات وارد نقردی درش می

 . استپشتوانش نظری  فاقداند دش هدردهایی را مطرح های خود فرضیشبررسی

نگارنده در پرژوهش فرو  قصرد دارد ترا برا در نظرر گررفتن نقایصری درش در هریرك از ایرن 

ررسری ایرن پدیرده اجتمراعی بزرردازد. ایرن پرژوهش نسربت برش سرایر برش ب ،ها مشرود استپژوهش

متغیرهرای  بررای نمونرش، .دارای مزایایی اسرت ،هایی دش در این حوزه صورت گرفتش استپژوهش

( بررسی شدند و از های قرآنیدر برنامش گرایش بش شردتمستقل زیادی در ارتباه با متغیر وابستش )

 پردازد.مختلف میاین تحقیق بش ابعاد  ،این لحاظ
 

 پژوهش یچارچوب نظر
 

 تحقیق نظری چارچوب. 1 جدول

 فرضیه
 نظریه

 پرداز
 تجربی پیشینه نظریه شرح

 یتجذاب ینب

 یقرآن یهابرنامش

آنرا  یشو گرا

ها برنامش ینبش ا

ارتباه وجود 

 دارد.

جان الستر 

 یو جرم

 بنتام

 جرمی و الستر جان عقالنی دنش یشبر اساس نظر

از الم  یو دور یو خوش یرخ لذت، سبد بنتام،

 یدنشگر مبادرت بش دنش عقالن شودیباعث م

مختار و هدفمند در هر  آگاه، افراد یعنید؛ دن

 دردن سود خود هستند. یشینشبش دنبال ب یطیشرا

 یو خلج ینوالفقار

 و ینیام(، 1390)

(، 1391) همکاران

 همکاران و صالحی

(1393) 
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 فرضیه
 نظریه

 پرداز
 تجربی پیشینه نظریه شرح

 یزانم ینب

استفاده از 

 یهاشرسان

نوظرور و 

بش  یشگرا

 یقرآن یهابرنامش

ارتباه وجود 

 دارد.

جانان 

  ،ترنر

 یویدد

 و  یزمنرا

 یاربودر

 دهندمینشان  یارتباطات اجتماع هاییشنظر یحنتا

بش  یدهدر جرت دنندهیینتع یها نقشدش رسانش

دارند. جانان ترنر،  یعامالن اجتماع یهادنش

ها دارند دش رسانشانعان  یارو بودر یزمنرا یویدد

 نیزها و ابزار برای القای اندیشش ترینینیدهپ

 یهویت اجتماعی شرروندان و عامل دنندهیتتقو

 نو هستند. یهاانتقال ارزش یبرا

 گفت هرچش فرد، در مدت توانیاساس م ینبر ا

رسانش  یر، تحت تأثیادتریو با شدت ز یشتریزمان ب

ز رسانش و القائات او ا یرپذیریتأث یزان، میردقرار گ

 خواهد شد. یشترآن ب

 (1380) غفاری و یاازد

سطح  یشبا افزا

 یالتتحص

 یفرهنگ یش)سرما

( و ینراد

 یفرهنگ شیسرما

 افتش،یتینیع

 شیگرا زانیم

 یهابرنامش بش

 رییتغ یقرآن

 .ابدییم

 یوبورد یرپ

معتقد است:  یفرهنگ یشسرما یشدر نظر یوبورد یرپ

 و معلومات روابط، از یامجموعش یفرهنگ شیسرما

 بش ای دردن حف  یبرا فرد، دش است یازاتیامت

 استفاده آن از یاجتماع تیّموقع كی آوردن دست

تنگاتنگ با سبك  یارابطش یفرهنگ شیسرما. دندیم

 دارد. یزندگ

 یفرهنگ شیفرد با داشتن سرما گفت توانیلذا م

قرار  یاجتماع یمراتب ساختارهاخاص، در سلسلش

 یخاص یتبع آن، بش سبك زندگد گرفت و بشخواه

 مبادرت خواهد درد.

و ( 1388نژاد )آهنکوب

 (2010) یلدهورسف

 یشبا افزا

مشاردت 

 یزان، میاجتماع

بش  یشگرا

شردت در 

 یقرآن یهابرنامش

خواهد  یشترب نیز

 یدنزگ

در مسائل و  یحضور مستمر فرد و شردت و

ها و زشار یباعث همبستگ یاجتماع یهابرنامش

فرد  یو جران اجتماع یجران نهن یهنجارها

 یمشاردت اجتماع یش، افزاگیدنز. بش نظر شودیم

در  یافتشیمتعم یاعتماد اجتماع یو ارتقا یددر بازتول

ثبات در  شناسی،یفشقالب گسترش، صداقت، وظ

ها و هنجارها مؤثر خواهد با ارزش یینواهم یشش،اند

 (1380) غفاری و یاازد
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 فرضیه
 نظریه

 پرداز
 تجربی پیشینه نظریه شرح

معتقد است:  یمدوردمناسك،  یشبود. بر اساس نظر شد.

 یاجتماع یهاو جشن یاداز اع یناش یانافراد در قل»

همانند، بش هم  یاعمال مشترک و دردارها یقاز طر

با هنجارها و  یکیو نزد یهمدل یشده، نوع یكنزد

 (.52: 1382)برزاد،  «دنندیم یداجامعش پ یهاارزش

 یزانم ینب

انتظارات افراد و 

آنرا بش  شیگرا

 یقرآن یهابرنامش

ارتباه وجود 

 دارد.

و  یزنآ

 ینبا یشف

 ین،با یشو ف یزنآ شدهیزیررفتار برنامش یشدر نظر

قصد فرد  ییندو دستش عامل در ارتباه با هم در تع

دش نسبت بش  ییباورها ی،دخالت دارند. از طرف

از نوع  شوند،یم یدادارش در او پ یامدهایپ

 یا یتو در اعتقاد بش موفق گذارانش هستندارزش

گرفتش است، خالصش  یشدش در پ یشکست در دار

باورها نگرش فرد را نسبت بش دار  ین. اشوندیم

 یباورها یگر،. از طرف ددنندیم یینموردنظر تع

هستند دش بر اساس گمان فرد شکل  ایینیدهپ

 یگراندش بش نظر د یجیند؛ گمان در مورد نتاگیریم

نظر  یندش خود بش ا یشد و احتراماو خواهد  یبنص

 یهنجارها دنندهیینباورها تع ینخواهد گذاشت. ا

 ینسبت بش دار یشگرا ین،اند. باوجودامردم ینهن

دش او  ایینهن یو هنجارها گرفتشیشدش فرد در پ

قصد انجام دادن دار را  یما ، مستقپروراندیدر سر م

بش  فرد نسبت یابی. ارزآورندیدر او بش وجود نم

در انجام دادن دار  یزهنجارها ن ینسب یتاهم

 (.34: 1379 یزا،است )تا یضرور

 یو خلج ینوالفقار

(1390) 

 یزانم ینب

انتظارات افراد و  

بش  یشگرا

ارتباه  دارییند

 وجود دارد.

 یدنز،گ

 یم،دورد

 ،گالک 

استارک و 

یشجاع

 و استارک و گالک دوردیم، یدنز،زعم گبش

انسجام  یشروح یتباعث تقو داریینزند دشجاعی

. هرچش فرد شودیفرد با جامعش م یو همبستگ

و  هابش حضور در برنامش یش اوگرا ،باشد دارتریند

 یرمتغ ،اساس ین. بر اشودیم یشترب یمذهب هاییینآ

عظیمی  ،(1394) یدیسع

 یهاشمی و شریعتی مزینان

(1381) 
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 فرضیه
 نظریه

 پرداز
 تجربی پیشینه نظریه شرح

با  ارتباهمستقل در  یرعنوان متغبش دارییند یزانم زند 

 مورد آزمون یقرآن یهامشاردت فرد در برنامش

 یشنشان داد با افزا یتجرب هاییافتش یجشواقع شد. نت

و  یمانیا ی،فرد در ابعاد اعتقاد دارییند یزانم

 یقرآن یهابش حضور در برنامش یو یشگرا ی،اخالق

 .شودیم یشترب

 

 یقتحق یمدل نظر

 
 تحقیق نظری. مدل 1نمودار 

 

 یقتحق هایهفرضی
های قرآنری رابطرش های قرآنی و میزان گرایش بش شردت در برنامرشبین میزان جذابیت برنامشر 

 وجود دارد.

همی قرآاـ  داری و میزان گرایش به شـرت  در براممـهبین میزان گرایش به دینـ 
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 رابطه وجود دارد.

همی راممـهبین میزان سرممیه فرهنگ  خـماواد  و میـزان گـرایش بـه شـرت  در بـ 

 قرآا  رابطه وجود دارد.

همی همی اوظهور و میزان گرایش به شرت  در براممـهبین میزان استفمد  از رسماهـ 

 قرآا  رابطه وجود دارد.

همی قرآاـ  رابطـه بین میزان ااتظمرات افراد و میزان گرایش به شرت  در براممـهـ 

 وجود دارد.

همی ان گـرایش بـه شـرت  در براممـهبین میزان مشمرت  اجتممع  افـراد و میـزـ 

 قرآا  رابطه وجود دارد.

 همی قرآا  برحسب جنسی  پمسخگویمن متفموت اس .میزان شرت  در براممهـ 

همی قرآا  برحسب سطح تحصیالت پمسخگویمن متفموت میزان گرایش به براممهـ 

 اس .

 س .همی قرآا  برحسب سن پمسخگویمن متفموت امیزان گرایش به براممهـ 

همی قرآاــ  برحســب پمیگــم  اجتمــمع  و اقتصــمدی میــزان شــرت  در براممــهـــ 

 پمسخگویمن متفموت اس .

همی قرآا  برحسب وضعی  تأهـ  پمسـخگویمن متفـموت میزان گرایش به براممهـ 

 اس .
 

 روش پژوهش
آوری روش جمع نظر پژوهش حاضر از نوع توصیفی ر تبیینی و بش لحاظ هدف داربردی و از

سال بش  15شرروندان شرر خلخال دش سن  تمامشامل  ،جامعش آماری پژوهش. ها پیمایشی استداده

دننرد )برا های قرآنی استفاده نمیدنندگان و دسانی دش از برنامشاعم از استفاده شود؛، میباال دارند

معرش آمراری جا ،رسرندسالگی بش بلرو  اجتمراعی و قرانونی می 15توجش بش اینکش افراد تقریبا  بعد از 
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حدود سن شرر خلخال در ، 1390سال قرار دادیم(. طبق سرشماری سال  15پژوهش را افراد باالی 

از فرمرول درودران اسرتفاده شرد و تعرداد  ،برای تعیین حجم نمونش .استسال  15نفر باالی  23000

اینکش شرر  انتخاب شدند. با توجش بش ایخوشش مطبقنفر بش دست آمد دش با روش  378نمونش آماری 

بندی نشده و حتی جمعیت آمراری خلخال برحسب دوچش و خیابان دقیقا  از طرف شررداری منطقش

برای توزیع پرسشنامش ابتدا شرر بش پرنح منطقرش )شرمال، جنروب، است، آن نیز دقیقا  در دست نبوده 

صرورت ها بشای انتخراب و پرسشرنامشمحلرش ،سرزس از هرر منطقرش شد.شر ، غرب و مردز( تقسیم 

هرا آوری دادهای و پیمایشری بررای جمرعاز دو روش دتابخانش ،تصادفی توزیع شد. در این پژوهش

ی یبرای تعیین روا ،است. در تحقیق حاضر بودهپرسشنامش  ،ابزار گردآوری اطالعات وشده استفاده 

دش پرسشنامش ترتیب بدین .ده استشآوری اطالعات، از روایی صوری یا نمادین استفاده ابزار جمع

با  ارتباهتا در است شده  شده، ابتدا در اختیار استاد محترم راهنما و دارشناسان قرار دادهتنظیم ةاولی

 ،دنرد یرا نرشگیری میشده، آننش را دش مردنظر اسرت، انردازهروایی پرسشنامش، اینکش سؤاالت طرح

و تغییررات الزم در شرده و دارشناسران در پرسشرنامش لحراظ  اسرتاداننرد. سرزس نظرر دننظر  اظرار

بعد از حرذف متغیرهرای  ،میزان آلفای هرددام از متغیرهای پژوهش .ه استسؤاالت بش وجود آمد

 دست آمد.ش ب 70/0باالتر از ناهماهنگ 
 

 پژوهش هاییافته
 پژوهش یهاهیفرض نییتب

 دو روش وجود دارد: ،طوردلیها در آمار استنباطی بشبرای آزمون فرضیش

 پارامتریك؛. 1

 ناپارامتریك. .2

اسرتفاده از  دلیلدش روش پارامتریك بش است  توان گفت اینآننش در تمایز این دو روش می

دهی آن باالتر است؛ اما اسرتفاده از تر و قدرت تعمیماز آزمون ناپارامتریك دقیق ،های دمّیتحلیل

تررین آزمرون هاسرت. یکری از رایحن ویژگی توزیع نرمال دادههای پارامتریك نیازمند داشتآزمون

 است. «دولموگروف ر سیمیرنف»تطابق توزیع آزمون 

دهد. اگر آل بودن توزیع احتمالی متغیر در جامعش نمونش را نشان مینمودار هیستوگرام نیز ایده
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 .استتوزیع نرمال  ،ای داشتش باشدشکل زنگولش ،نموداراین 

گیری از نمودار هیستوگرام و آزمرون دولمروگروف ر سریمیرنف ضیح؛ با بررهحال با این تو

آیرا  ،برش عبرارتی .ها از یك جامعش خاص آمرده اسرت یرا نرشخواهیم مشخص دنیم دش آیا نمونشمی

اند ترا در ادامرش از های قرآنی( توزیع نرمرال داشرتشهای متغیر وابستش پژوهش )گرایش بش برنامشداده

 متریك استفاده دنیم؟های پاراآزمون
 

 وابسته یرمتغ یعنرمال بودن توز یینتع یبرا یمیرنفآزمون کولموگروف ـ س

 
 نرمال بودن  تعیین برای یمیرنفآزمون کولموگروف ـ س .2جدول 

 قرآنی هایبرنامهبه  گرایش هایداده

 یداراسطح معن z زانیم اریانحراف مع نیانگیم نام متغیر

 562/0 814/0 875/7 62/39 یرآنق یهابرنامش بش شیگرا

 

. پس آماره دولموگروف ر است sig= 562/0 و سطح معناداری z= 814/0 ،طبق جدول فو 

ایرن  ،بنرابراین .(<05/0Zغیرمعنادار بوده اسرت ) ،سیمیرنف برای تطابق توزیع نمونش با توزیع نظری

های پارامتریك بررای ان از آزمونتوشود. پس میتأیید می ،اندها توزیع نرمال داشتشفرض دش داده

 های پژوهش استفاده درد.تحلیل فرضیش
 

 یاستنباط هاییافته

های قرآنری های قرآنی و میزان گرایش بش شردت در برنامشبین میزان جذابیت برنامش :فرضیه اول

 رابطش وجود دارد.

گرایش بش شرردت در  عنوان متغیر مستقل وهای قرآنی بشمتغیر جذابیت برنامش ،در این فرضیش

بررای  ،بنرابراین اسرت. گیری شردهای اندازهعنوان متغیر وابستش در سطح فاصلشهای قرآنی، بشبرنامش

 شود.تعیین همبستگی بین آنرا از آزمون پیرسون استفاده می

ضرریب همبسرتگی متغیرر جرذابیت  3با توجش بش آزمون همبستگی پیرسون در جدول شرماره 

 است. شدهتعیین  >01/0Pو  r = 641/0های قرآنی و گرایش بش شردت در برنامشهای قرآنی برنامش
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فرضریش پرژوهش تأییرد و  ،اطمینران درصرد 99لذا با  .لذا بین این دو متغیر رابطش معنادار وجود دارد

 شود.فرض صفر رد می
 

 یقرآن یهابرنامه یتجذاب یزانم یرمتغ ی. آزمون همبستگ3جدول 

 یقرآن یهاه شرکت در برنامهب یشگرا یزانو م

 یداراسطح معن رسونیپ بیضر نوع آزمون مستقل ریمتغ

 000/0 641/0 رسونیپ یقرآن یهابرنامش تیجذاب

 

های قرآنی رابطش داری و میزان گرایش بش شردت در برنامشبین میزان گرایش بش دین :فرضیه دوم

 وجود دارد.

داری و میررزان گرررایش بررش شررردت در دیررن برررای سررنجش ارتبرراه متغیررر میررزان گرررایش بررش

 شده است. های قرآنی از آزمون پیرسون استفادهبرنامش

داری و میزان گررایش برش آمده، رابطش میزان گرایش بش دین 4طور دش در جدول شماره همان

(. برش عبرارتی برا افرزایش میرزان >001/0Pو  r=841/0معنادار اسرت ) ،های قرآنیشردت در برنامش

 یابد.افزایش مینیز های قرآنی میزان گرایش بش شردت در برنامش ،داریایش بش دینگر

 
  داریینبه د یشگرا یزانم یرمتغ یآزمون همبستگ .4جدول 

 یقرآن یهابه شرکت در برنامه یشگرا یزانو م

 یداریسطح معن رسونیپ بیضر نوع آزمون مستقل ریمتغ

 000/0 841/0 رسونیپ یدارنید بش شیگرا

 

های قرآنری بین میزان سرمایش فرهنگی خانواده و میزان گرایش بش شرردت در برنامرش :فرضیه سوم

 رابطش وجود دارد.

میزان گرایش بش شردت  عنوان متغیر مستقل وبشسرمایش فرهنگی خانواده متغیر  ،در این فرضیش

برای  ،بنابراین است. گیری شدههای اندازعنوان متغیر وابستش در سطح فاصلش، بشهای قرآنیدر برنامش

 شود.تعیین همبستگی بین آنرا از آزمون پیرسون استفاده می
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و سررمایش فرهنگری خرانواده با توجش بش آزمون همبستگی پیرسون، ضرریب همبسرتگی متغیرر 

برین ایرن دو  اسرت؛ یعنری شده تعیین >01/0Pو  r= 354/0های قرآنی گرایش بش شردت در برنامش

فرضیش پژوهش تأیید و فررض صرفر رد  ،اطمینان درصد 99ش معناداری وجود دارد. لذا با متغیر رابط

 شود.می
 خانواده  یفرهنگ یهسرما یزانم یرمتغ یآزمون همبستگ .5جدول 

 یقرآن یهابه شرکت در برنامه یشگرا یزانو م

 یداریسطح معن رسونیپ بیضر نوع آزمون مستقل ریمتغ

 000/0 354/0 رسونیپ خانواده یفرهنگ شیسرما

 

های های نوظرور و میزان گرایش بش شرردت در برنامرشبین میزان استفاده از رسانش :فرضیه چهارم

 قرآنی رابطش وجود دارد.

عنوان متغیرر مسرتقل و گررایش برش های نوظرور بشمتغیر میزان استفاده از رسانش ،در این فرضیش

 اسرت. گیری شردهای انردازهوابسرتش در سرطح فاصرلش عنوان متغیررهای قرآنی، برششردت در برنامش

 شود.برای تعیین همبستگی بین آنرا از آزمون پیرسون استفاده می ،بنابراین

ضرریب همبسرتگی متغیرر میرزان ، 6با توجش بش آزمون همبسرتگی پیرسرون در جردول شرماره 

 تعیرین P<05/0و  r= 036/0های قرآنی های نوظرور و گرایش بش شردت در برنامشاستفاده از رسانش

رد و فررض  ،لرذا فرضریش پرژوهش .بین این دو متغیر رابطش معناداری وجود نردارد است؛ یعنی شده

 شود.صفر تأیید می
 

 نوظهور یهااستفاده از رسانه یزانم یرمتغ یآزمون همبستگ .6جدول 

 یقرآن یهابه شرکت در برنامه یشگرا یزانو م

 یداریسطح معن رسونیپ بیضر نوع آزمون مستقل ریمتغ

 062/0 036/0 رسونیپ نوظرور یهااستفاده از رسانش

های قرآنری رابطرش بین میزان انتظارات افراد و میزان گررایش برش شرردت در برنامرش :فرضیه پنجم

 وجود دارد.
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با  ،شده سنجش واقع مورد یبیسطح ترتگیری متغیر میزان انتظارات افراد چون در سطح اندازه

ای تقلیرل یافترش اسرت. لرذا بررای تعیرین صاص دد مجرازی در ایرن پرژوهش، برش سرطح فاصرلشاخت

از آزمرون  ،های قرآنری و میرزان انتظرارات افررادمیزان گرایش بش شردت در برنامرشبین همبستگی 

همبستگی معناداری بین میزان گرایش بش شردت  ،7ه شده است. طبق جدول شمار پیرسون استفاده

 .است P>05/0و  r= 375/0 زیرا ؛شودی قرآنی و میزان انتظارات افراد دیده میهادر برنامش
 

 به  یشگرا یزانانتظارات افراد و م یزانم یرمتغ یآزمون همبستگ .7جدول 

 یقرآن یهاشرکت در برنامه

 یداراسطح معن رسونیپ بیضر نوع آزمون مستقل ریمتغ

 021/0 375/0 رسونیپ انتظارات افراد

 

های قرآنری بین میزان مشاردت اجتماعی افراد و میزان گرایش بش شردت در برنامرش :ه ششمفرضی

 رابطش وجود دارد.

 سرنجش واقرع های اجتماعی چون در سطح اسمی دووجری موردگیری متغیر مشاردتاندازه

ین ای تقلیل یافتش است. لذا بررای تعیرشده، با اختصاص دد مجازی در این پژوهش، بش سطح فاصلش

های اجتمراعی از آزمرون پیرسرون های قرآنری و مشراردتهمبستگی گرایش بش شردت در برنامرش

 شده است. استفاده

های قرآنری و همبستگی معنراداری برین گررایش برش شرردت در برنامرش ،8طبق جدول شماره 

 .P>001/0و  r= 142/0 زیرا ؛شودهای اجتماعی دیده میمشاردت
 

  یاجتماع یهامشارکت یزانم یرمتغ یآزمون همبستگ .8جدول 

 یقرآن یهابه شرکت در برنامه یشگرا یزانو م

 یداریسطح معن رسونیپ بیضر نوع آزمون مستقل ریمتغ

 000/0 142/0 رسونیپ یاجتماع یهامشاردت

 های قرآنی برحسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.میزان شردت در برنامش :فرضیه هفتم

ای تقلیل سطح سنجش متغیر جنسیت، اسمی دووجری است و بش سطح فاصلش کشنبا توجش بش ای
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برای تعیرین است، گیری شده ای اندازههای قرآنی نیز در سطح فاصلشیافتش و متغیر گرایش بش برنامش

 دنیم.مستقل استفاده می tهای قرآنی از آزمون تفاوت گرایش بش برنامش

ده شرتعیرین  P>05/0و  t= 007/1 شده برابر بامحاسبش tمستقل، مقدار  tبرحسب نتیجش آزمون 

های قرآنی، در بین مردان است. لذا فرضیش پژوهش مبنی بر وجود تفاوت در گرایش افراد بش برنامش

 شود.و زنان دیده می
 

 مردان و زنان یندر ب یقرآن یهابه برنامه یشگرا یسهمقا یمستقل برا tآزمون . 9جدول 

 یداریمقدار سطح معن tمقدار  نام متغیر مستقل

 013/0 007/1 تیجنس

 

های قرآنی برحسب سطح تحصیالت پاسرخگویان متفراوت میزان گرایش بش برنامش :فرضیه هشتم

 است.

گیری و برا اختصراص درد مجرازی برش گانرش انردازهچون متغیّر سطح تحصیالت در طیف پنح

 شده است. تفادهطرفش اساز آزمون واریانس یك ،شده ای تبدیلفاصلش

. لرذا فرضریش پرژوهش مبنری برر وجرود اسرت P>05/0و  F= 057/352برحسب نتیجش جردول 

 د.شوهای قرآنی برحسب سطح تحصیالت تأیید میتفاوت در گرایش بش برنامش
 

 به یش گرا یزانتفاوت م یینتع برای طرفهیک یانسآزمون وار .10جدول 

 یالتبرحسب سطح تحص یقرآن یهابرنامه

 یداریسطح معن F زانیم نیانگیم جمع مجذورات 

 000/0 057/352 434/10 735/41 گروه نیب

  598/0 941/25 درون گروه

 

 متفاوت است. ،های قرآنی برحسب سن پاسخگویانمیزان گرایش بش برنامش :فرضیه نهم

ونرش آمراری های سنی، نمهای قرآنی در بین گروهبرای آزمون تفاوت میزان گرایش بش برنامش
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بندی شدند، سزس برای تعیین تفاوت میرزان ابتدا بش لحاظ سنشان در هشت گروه )تبدیل دد( دستش

 طرفش استفاده شد.از آزمون واریانس یك ،های سنیهای قرآنی در بین گروهگرایش بش برنامش

 000/0برا  و سطح معناداری برابرر 034/16برابر با  Fمقدار  ،11با توجش بش نتایح جدول شماره 

 های سنّی متفاوت است.های قرآنی در بین گروهتوان ادعا درد دش میزان گرایش بش برنامشمی .است
 

 به یشگرا یزانتفاوت م یینتع برای طرفهیک یانسآزمون وار .11جدول 

 برحسب سن   یقرآن یهابرنامه

 F زانیم نیانگیم جمع مجذورات 
یسطح معن

 یدار

 000/0 034/16 327/24 335/61 گروه نیب

  145/2 711/98 درون گروه

 

های قرآنی برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان میزان شردت در برنامش :فرضیه دهم

 متفاوت است.

پایگاه اجتماعی و اقتصادی در این پژوهش در سش سطح پایین، متوسط و براال در نظرر گرفترش 

ای تقلیل یافت و اد اجتماعی و اقتصادی بش سطح فاصلشددام از ابع های هردش شاخصطوریبش ؛شد

های قرآنری دهی بش ابعاد پایگاه اجتماعی ر اقتصادی این دو بعد تردیب و گررایش برش برنامرشبا وزن

( مرورد ANOVAطرفرش )برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی برا اسرتفاده از آزمرون واریرانس یك

 آمده است. 12شماره  مقایسش قرار گرفت دش نتیجش آن در جدول

 000/0و سطح معناداری برابر با  125/314برابر با  Fمقدار  ،12با توجش بش نتایح جدول شماره 

های قرآنی برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی توان ادعا درد دش میزان گرایش بش برنامشمی .است

 افراد متفاوت است.
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 ی قرآن یهابه برنامه یشگرا یسهمقا یینتع برای ANOVA آزمون .12جدول 

 یو اقتصاد یاجتماع یگاهبرحسب پا

 یداراسطح معن F زانیم نیانگیم جمع مجذورات 

 000/0 125/314 428/365 423/752 گروه نیب

  496/0 325/119 درون گروه

 

های قرآنی برحسب وضعیت تأهرل پاسرخگویان متفراوت میزان گرایش بش برنامش :فرضیه یازدهم

 است.

برا اختصراص درد  ،گیری شدهدر سطح اسمی و دووجری اندازه ،جش بش اینکش متغیر تأهلبا تو

هرای مجازی در این پژوهش بش سطح فاصلش تقلیل یافتش است ترا از آزمرون پارامتریرك درش آزمون

استفاده شود. لذا برای تعیرین تفراوت برین وضرعیت  ،های ناپارامتریك استدقیقی نسبت بش آزمون

 شده است. مستقل استفاده tاز آزمون  ،گرایشتأهل و میزان 

ده شرتعیرین  P>05/0و  t= 70/2شده برابرر برا محاسبش tمستقل، مقدار  tبرحسب نتیجش آزمون 

های قرآنری است. لذا فرضیش پژوهش مبنی بر وجرود تفراوت معنرادار در میرزان گررایش برش برنامرش

 شود.یبرحسب وضعیت تأهل، بین افراد مجرد و متأهل دیده م
 

 به شرکت  یشگرا یزانم یسهمقا یمستقل برا tآزمون  .13جدول 

 تأهل یتبرحسب وضع یقرآن یهادر برنامه

 یداریمقدار سطح معن tمقدار  نام متغیر مستقل

 006/0 70/2 تأهل تیوضع
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 رهیمتغ چند لیتحل

سرتفاده ا «تحلیرل مسریر»شرده در پرژوهش از شریوه برای آزمون مدل تجربی یرا مردل طراحی

با طراحی دیاگرام مسیر، روابط مستقیم و غیرمسرتقیم و نیرز عردم رابطرش )در  ،شود. در این شیوهمی

در شریوه تحلیرل  ،شود. عالوه بر آنصورت تأیید فرض صفر( بین تعدادی از متغیرها نشان داده می

قضاوت در مرورد ده و زمینش شمسیر عالوه بر روابط خطی بش روابط غیرخطی بین متغیرها نیز توجش 

د. شوفراهم می ر فراتر از روابط خطی دش مبتنی بر محاسبش ضرایب همبستگی استر روابط متغیرها 

میرزان و عالمرت ایرن ضرریب  .شودعنوان ضرایب مسیر استفاده میهای بتا بشاز وزن ،در این روش

 گذاری آنرا بر روی متغیر وابستش است.داللت بر ارزش و جرت

بیانگر ارتبراه  ،استشده رنگ نشان داده صورت سیاهخطوطی دش بش ،لیل مسیردر نمودار تح

 های قرآنی( است.مستقیم متغیرهای مستقل با متغیر وابستش )گرایش بش شردت در برنامش

آورده  14جدول شرماره  درمستقیم و غیرمستقیم متغیرها  آثارآمده از مجموع دستمقادیر بش

 د.درتوان ترسیم تجربی پژوهش را میمدل  ،برحسب آن دششده است 
 

 یرهامتغ یرمستقیمو غ یممستق آثارمجموع  .14جدول 

 مجموع اثر میرمستقیاثر غ میاثر مستق ریمتغ

 587/0 ر 587/0 یدارنید بش شیگرا

 916/0 774/0+244/0+308/0+054/0+097/0 358/0 یقرآن یهابرنامش تیجذاب

 197/1 739/0+175/0+078/0+048/0 157/0 انتظارات افراد

 512/1 049/0+714/0+194/0 114/0 یفرهنگ شیسرما

 51/0 375/0+046/0 089/0 یمشاردت اجتماع

 185/0 127/0 058/0 نوظرور یهااستفاده از رسانش

 907/4 544/3 363/1 جمع
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 یرمس یلمدل تحل .2نمودار 
 

های گررایش برش شرردت در برنامرش ر میرزاندمانرده برای شناسایی عوامل مؤثر ناشرناختش باقی

 شود.محاسبش می (دمیت خطا) eقرآنی، مقدار 

R2=1-e2 

1-0/752= e2=0/248 

درصرد از واریرانس متغیرر گررایش برش  24 ،آمدهدستدش مدل علّی بش توان گفتبنابراین می

عوامرل درصرد متغیرر وابسرتش توسرط  76 ،دند. بش عبارتیتبیین نمیرا های قرآنی شردت در برنامش

 بینی است.گانش پژوهش قابل پیششش
 

 گیریو نتیجه بحث

های در برنامرش بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گررایش برش شرردتدر این پژوهش بش 

 15درش سرن شود میشرروندان شرر خلخال  تمامشامل  ،جامعش آماری پژوهش پرداختش شد. قرآنی

 

 

 957. 114. 

 58. 

 127. 

 

 358. 

 421. 

  

 89. 587. 

 1.04 157. 

 

 

 

 

 

  

 جذا ی    نام   ای    نی   ا        نام   ای    نی

 س ما      نگی

 م ار   اج ما ی

 رسان   ای ن    ر

 ان  ارات ا  اد

   ا      د ن اری
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دننرد )برا های قرآنری اسرتفاده نمیگان و دسانی دش از برنامرشدننداعم از استفاده ،سال بش باال دارند

جامعرش آمراری  ،رسرندسالگی بش بلرو  اجتمراعی و قرانونی می 15توجش بش اینکش افراد تقریبا  بعد از 

حدود سن  ،شرر خلخالدر ، 1390سال قرار دادیم(. طبق سرشماری سال  15پژوهش را افراد باالی 

از فرمرول درودران اسرتفاده شرد و تعرداد  ،برای تعیین حجم نمونش .تاسسال  15نفر باالی  23000

نفر بش دست آمد دش با روش تصرادفی انتخراب شردند. برا توجرش برش اینکرش شررر  378نمونش آماری 

و حتری جمعیرت  اسرت بندی نشدهخلخال برحسب دوچش و خیابان دقیقا  از طرف شررداری منطقش

ابتدا شرر بش پنح منطقش )شرمال، جنروب،  ،رای توزیع پرسشنامشب ،آماری آن نیز دقیقا  در دست نبود

صرورت ها بشد و پرسشرنامششرای انتخراب شر ، غرب و مردز( تقسیم و سزس از هرر منطقرش محلرش

در این  همننین استفاده شد. Spss افزارنرمی تحقیق از هاشیفرضبررسی  برای. ندتصادفی توزیع شد

بودن نتایح با تحقیقات قبلی پرداختش و در پایان  ناهمسوهمسو و  و هاشیفرضفصل بش بحث و بررسی 

 پیشنرادات تحقیق ارائش شد. و هاشیفرضی ریگجشینتتبیین و 

های قرآنری های قرآنی و میزان گرایش بش شردت در برنامشبین میزان جذابیت برنامش اول: فرضیه

 رابطش وجود دارد.

های قرآنری و میرزان میرزان جرذابیت برنامرشبراه برین مبنی بر وجود ارت ،بر اساس فرضیش اول

 ؛های قرآنی مشخص شد بین این دو متغیر رابطش معناداری وجرود داردگرایش بش شردت در برنامش

های های قرآنری، میرزان گررایش برش شرردت در برنامرشدش با افزایش میزان جذابیت برنامشطوریبش

 یابد.قرآنی نیز افزایش پیدا می

خرود و برا  شرناخت ، افرراد در محردودهنظریش دنش عقالنی جان الستر و جرمری بنترامبر پایش 

 ، هنگراماجتمراعی سراختارهای در چارچوبنیز ها و از هنجارها و ارزش اخذشده هایگیریجرت

 دنبرال را برش نفع بیشترین برایشان دنند دشمی را انتخاب ای، گزینشمتعارض موقعیت با یك مواجرش

 نیرز مناسرب جامعرش و بررای ، مطلوبانتخاب این دارد دش تلویحا  اعتقاد نظریش این البتش .باشد داشتش

های قرآنی و گررایش های پژوهش مبنی بر وجود رابطش معنادار بین جذابیت برنامشنتایح یافتش .است

ی بنترام و نتیجرش تحقیقرات نوالفقراری و جان الستر و جرمر نظریشهای قرآنی با بش شردت در برنامش

 دارد. فراخوانی هم( 1393صالحی و همکاران ) و (1391(، امینی و همکاران )1390خلجی )
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های قرآنی رابطش داری و میزان گرایش بش شردت در برنامشبین میزان گرایش بش دین دوم: فرضیه

 وجود دارد.

داری و میزان گرایش بش شردت رایش بش دینمیزان گبین مبنی بر رابطش  ،پژوهش دوم یشفرض

بین این دو متغیر رابطش  دش های تجربی نشان دادنتیجش یافتش .بررسی شد های قرآنی تنظیم ودر برنامش

درصرد  84داری، با افزایش یك واحد در میزان گرایش بش دین ،بش عبارتی. شودمعناداری دیده می

زعم گیردنز، دوردریم، گرالک و اسرتارک و بش یابد.ایش میهای قرآنی افزمیزان گرایش بش برنامش

شود و هرچش فررد داری باعث تقویت روحیش انسجام و همبستگی فرد با جامعش میشجاعی زند، دین

 ،برر ایرن اسراس .شودهای مذهبی بیشتر میو آیین هابش حضور در برنامشاو گرایش  ،باشد ترداردین

های قرآنری مرورد با مشاردت فررد در برنامرش ارتباهمتغیر مستقل در عنوان داری بشمتغیر میزان دین

داری فرد در ابعراد اعتقرادی، های تجربی نشان داد با افزایش میزان دیننتیجش یافتش .آزمون واقع شد

های ایرن شرود. لرذا یافترشهای قرآنری بیشرتر میایمانی و اخالقی، گرایش وی بش حضرور در برنامرش

نترایح تحقیرق سرعیدی نیرز زنرد و یدنز، دوردیم، گالک و اسرتارک و شرجاعیگ نظریشپژوهش با 

 سویی دارد.(، هم1381( و عظیمی هاشمی و شریعتی مزینانی )1394)

های قرآنری بین میزان سرمایش فرهنگی خانواده و میزان گرایش بش شرردت در برنامرش سوم: فرضیه

 رابطش وجود دارد.

بررسری قررار  های قرآنری مروردایش بش شرردت در برنامرشسومین متغیری دش رابطش آن با گر

 ،گرفت، میزان سرمایش فرهنگی خانواده است. تبیین این فرضیش دش با آزمرون پیرسرون بررسری شرد

سرمایش فرهنگری رابطرش  ،بش عقیده بوردیو .رابطش معناداری بین این دو متغیر وجود دارد دش نشان داد

مراتب سراختارهای با داشتن سرمایش فرهنگی خاص، در سلسلشتنگاتنگی با سبك زندگی دارد. فرد 

. برر ایرن درردبش سبك زندگی خاصی مبادرت خواهرد  ،تبع آناجتماعی قرار خواهد گرفت دش بش

 های قرآنری برشعنوان متغیر مستقل در ارتباه با میزان گرایش بش برنامشمتغیر سرمایش فرهنگی بش ،مبنا

های پژوهش نشان داد برین سررمایش رد آزمون واقع شد. نتایح یافتشسبك خاصی از زندگی مو مثابة

با افزایش  ،های قرآنی رابطش معناداری وجود دارد. بش عبارتیفرهنگی و گرایش بش شردت در برنامش

های آیینری و قرآنری بیشرتر شده گررایش برش حضرور در برنامرشیافتش و سرمایش نرادینشسرمایش عینیت

( و 1388نرژاد )بوردیرو و نتیجرش تحقیقرات آهنکروب نظریرشهای این پرژوهش برا شود. لذا یافتشمی

 دارد. یفراخوان هم( 2010هورسفیلد )
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های های نوظرور و میزان گرایش بش شرردت در برنامرشبین میزان استفاده از رسانش چهارم: فرضیه

 قرآنی رابطش وجود دارد.

ه معنادار بین دو متغیر میرزان اسرتفاده از مبنی بر وجود ارتبا ،بر اساس فرضیش چرارم پژوهش

برین ایرن دو متغیرر  درش های قرآنی مشرخص شردهای نوظرور با گرایش بش شردت در برنامشرسانش

بش نظرر بودریرار،  شود.لذا فرضیش پژوهش رد و فرض صفر تأیید می .شودرابطش معناداری دیده نمی

شردن،  ساز است. در عصر جررانیترین ابزار تمدنمها و مردهنده ارزشترین ابزار انتقالرسانش مرم

دند. رسانش در دیدگاه بودریار ابزار تربیت است. ترنرر نیرز رسانش با خود ارزش و فرهنگ حمل می

ها و دارآمردترین تسرلیحات بررای ترین ابرزار بررای القرای اندیشرشها پینیردهرسانش دش معتقد است

های جمعری در عصرر رسرانش« رایرزمن»زعم بش .(6امانیان:  تسخیر آرام جوامع هستند )هزارجریبی و

دهنرد و الگوهرای خراص ها را تحرت ترأثیر قررار میتوده ،دگر راهبر، با استفاده از قدرت جادویی

های ارتبراه متغیرر اسرتفاده از رسرانش ،دنند. لرذا در ایرن پرژوهشفکری و اجتماعی خود را القا می

های این پرژوهش برا قرآنی مورد آزمون قرار گرفت دش نتیجش یافتشهای نوظرور با گرایش بش برنامش

رسرد اسرتفاده دمترر پاسرخگویان از برش نظرر می .بودریار، ترنرر و رایرزمن همسرویی نداشرت نظریش

ها شاید دلیلری برر پرایین های این رسانشهای نوظرور و عدم تحت تأثیر قرار گرفتن آنرا با پیامرسانش

( 1380) ن دو متغیر باشد. نتایح پژوهش با نتیجش تحقیرق ازدیرا و غفراریبودن ضریب همبستگی ای

 همسویی دارد.

های قرآنری رابطرش بین میزان انتظارات افراد و میزان گررایش برش شرردت در برنامرش پنجم: فرضیه

 وجود دارد.

بررسری قررار  های قرآنی در ارتباه با آن مروردمتغیر دیگری دش گرایش بش شردت در برنامش

میرزان نتیجرش آزمرون پیرسرون وجرود ارتبراه معنرادار برین متغیرر میزان انتظارات افراد بود.  ،رفتگ

بررر اسرراس نظریررش . دنرردرا تأییررد میهای قرآنرری شررردت در برنامررش و گرررایش بررشانتظررارات افررراد 

سرزس  ،نظر گرفترش گرایی هومنز مبنی بر اینکش فرد در فرایند دنش، میزان هزینش و فایده را درفایده

 ؛عنوان متغیر مستقل مرورد آزمرون واقرع شرددند، متغیر انتظارات افراد بشبش انجام عمل مبادرت می

نتیجرش  .های قرآنری چگونرش اسرتاینکش رابطش میزان انتظارات افراد با گرایش بش شرردت در برنامرش

های در برنامرش های پژوهش نشان داد با برآورده شدن انتظارات و توقعات افراد، میزان حضروریافتش
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گرایی هومنز و نتیجش تحقیقات نوالفقاری های پژوهش با نظریش فایدهشود. لذا یافتشقرآنی بیشتر می

 ( همسویی دارد.1390و خلجی )

های قرآنری بین میزان مشاردت اجتماعی افراد و میزان گرایش بش شردت در برنامرش ششم: فرضیه

 رابطش وجود دارد.

بررسری  های قرآنری مروردبا میزان گرایش بش شردت در برنامش رتباهاششمین متغیری دش در 

گررایش دهد بیشترین های توصیفی نشان میاست. یافتش های اجتماعیواقع شد، عضویت در تشکل

باالست و دمتررین  های اجتماعیتشکلدر بین افرادی است دش عضویتشان در های قرآنی بش برنامش

های اجتماعی مشاردت پرایینی ر بین پاسخگویانی است دش در تشکلهای قرآنی دگرایش بش برنامش

 .دارند

همبسرتگی معنراداری برین گررایش برش شرردت در درش  دهدهای استنباطی نیز نشان میتحلیل

دوردیم بر اساس نظریرش مناسرك معتقرد . شودهای اجتماعی دیده میهای قرآنی و مشاردتبرنامش

های اجتمراعی از طریرق اعمرال مشرترک و دردارهرای یاد و جشنافراد در قلیان ناشی از اع»است: 

هرای جامعرش پیردا و نروعی همردلی و نزدیکری برا هنجارهرا و ارزش شوندمیهمانند بش هم نزدیك 

افزایش مشاردت اجتماعی در بازتولید و ارتقای اعتمراد  ،(. بش نظر گیدنز52: 1382دنند )برزاد، می

 نروایی براهرم و شناسری، ثبرات در اندیشرشترش صرداقت، وظیفشیافتش در قالرب گسراجتماعی تعمیم

عنوان متغیرر مسرتقل متغیر مشاردت اجتماعی بش ،این اساس ها و هنجارها مؤثر خواهد بود. برارزش

های قرآنی مورد آزمون واقع شد دش نتایح پژوهش برا نظریرش با حضور در برنامش ارتباهپژوهش در 

 ( همسویی دارد.1380نتیجش تحقیق ازدیا و غفاری )مناسك دوردیم و نظر گیدنز و 

گررایش های قرآنری برش شرردت در برنامرش ،مرردان نسربت برش زنران دش ها نشان دادیافتشسایر 

های قرآنری در برین افرراد متأهرل بیشرتر از گررایش برش شرردت در برنامرشهمننرین  دمتری دارند.

 مجردهاست.

نشان داد  ،های قرآنی برحسب سن افراددر برنامش های مربوه بش میزان گرایش بش شردتیافتش

 شود. های قرآنی بیشتر میبا باال رفتن سن میزان گرایش بش شردت در برنامش

پاسررخگویانی دررش از پایگرراه اجتمرراعی و اقتصررادی متوسررطی  ها،همننررین بررر اسرراس یافتررش

 ،براالیی قررار دارنرد یراوضعیت اجتمراعی و اقتصرادی پرایین  درنسبت بش افرادی دش  ،برخوردارند

  دارند. های قرآنیبش شردت در برنامشبیشتری گرایش 
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دش اقشرار اجتمراعی متفراوت، در  دارداظرار می« دین و طبقش اجتماعی» نظریشمادس وبر، در 

برش ادیرانی  ایدش طبقات مسرلط، عالقرش ویرژهطوریبش ؛های دینی متفاوتی هستندجامعش دارای پیغام

تر تمایل بش ادیانی دارنرد درش یت و عملکردشان مشروعیت ببخشند و طبقات پاییندارند دش بش موقع

دننرد. تورسرتین وبلرن و اینگلررارت نیرز برش نقرش پایگراه اجتمراعی و آیین رستگاری را تبلیرغ می

میرزان گررایش برش داد های پژوهش نیز نشران دنند. نتایح یافتشاقتصادی در ارتباه با دین تأدید می

های قرآنی با پایگاه اجتماعی و اقتصرادی افرراد ارتبراه معنراداری دارد. همننرین نامشحضور در بر

گررایش بیشرتری برش شرردت در  ،افرادی دش از پایگاه اجتماعی و اقتصادی متوسرطی برخوردارنرد

( و 1393(، صرالحی و همکراران )1392دارند. ایرن نترایح برا تحقیقرات دالدری )های قرآنی برنامش

 دارد. یفراخوان هم( 2010هورسفیلد )

متوسرط  ،قرآنی در بین پاسرخگویان هایبش برنامش گرایش میزان توان گفتطور خالصش میبش

ارتباه همش متغیرهرای پرژوهش )جرذابیت  ،های نوظروربش باال بوده و غیر از متغیر استفاده از رسانش

راد، مشراردت اجتمراعی و داری، سررمایش فرهنگری، انتظرارات افرهای قرآنی، گرایش بش دینبرنامش

 های قرآنی تأیید شد.شناختی و موقعیتی( با گرایش بش شردت در برنامشمتغیرهای جمعیت

 درش های قرآنی برحسب سرطح تحصریالت نشران دادمیزان گرایش بش برنامش ،هابر اساس یافتش

صیالتشران های قرآنری، در برین افررادی اسرت درش تحبیشترین درصد نسبی میزان گرایش بش برنامش

های قرآنری، در برین پاسرخگویانی دش دمترین گرایش بش برنامشدرحالی ،لیسانس و باالتر استفو 

 .استتحصیالتشان زیر دیزلم دش است 
 

 تحقیق نوآوریو  امتیاز

مربوه بررسی عوامل اجتماعی دهد دش در زمینش پژوهش نشان میبا های مرتبط یشینشپمطالعش 

شررر  سرال برش براالی 15شررروندان  های قرآنی )مورد مطالعش:در برنامش تمیزان گرایش بش شردبش 

انجام این مطالعش بدیع  ،بنابراین .شودپژوهشی دیده می اهمیت باالی متغیرها، خأل با وجود خلخال(

 .استدارای جنبش نوآوری  ،بوده
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 پژوهش یپیشنهادها
در بین پاسخگویان متوسط برش پرایین های قرآنی با توجش بش اینکش گرایش بش شردت در برنامش

 شود:زیر ارائش میداربردی های پیشنراداست، بوده 

شرود فررد برین شرردت و های قرآنی باعث میجذابیت برنامش ،های پژوهشبر اساس یافتش. 1

 :شودای را انتخاب دند دش بیشترین نفع را برایش دارد. لذا پیشنراد میعدم شردت، گزینش

ها دنندگان انعطراف الزم را در برنامرشها در تنظیم زمان حضور شردتلقرآنمتولیان دارار 

  ؛داشتش باشند

های سسرشرهرای آموزشری و اعرالم نفررات برترر مها در پایران دورهبا برگزاری جشرنواره ر

 دنندگان فراهم سازند.انگیزه الزم را در شردت ،قرآنی

داری فررد در گررایش او برش میرزان دیرن اینکرش های پژوهش برش دسرت آمردآننش از یافتش .2

 :شودلذا پیشنراد می .گذاردهای قرآنی اثر میبرنامش

های فقررری و سررایر هررا مسررائل احکررام، برنامررشهای ابالغرری بررش دارالقرآندر دنررار برنامررشررر 

عنوان بعرد های قرآنی بشهای دینی نیز لحاظ شود تا فرد در دنار شردت در برنامشآموزه

 د.شودر ابعاد شناختی، تجربی و پیامدی نیز تقویت  «استارک»قول ش ب ،مناسکی دین

  :شودهای قرآنی پیشنراد میبا توجش بش ارتباه سرمایش فرهنگی با شردت افراد در برنامش .3

 و های دتراب، نقاشریهایی همنرون نمایشرگاهبرای باال بردن سرمایش فرهنگی افراد برنامشر 

 د.شورگزار جشنواره موسیقی در شرر ب

های بش شرردت در برنامرشآنرا های پژوهش، متغیر انتظارات افراد در گرایش بر اساس یافتش .4

 :شودلذا پیشنراد می .است مؤثر بودهقرآنی 

 دررده،های قرآنی عوامل انگیزشی را در این مرادرز نرادینرش ها و برنامشمتولیان دارالقرآنر 

 ند.دنش مضاعفی تال گفتار و رفتارشانهماهنگی  برای

های افزایش مشاردت اجتماعی باعث حضور افراد در برنامرش ،های پژوهشبا توجش بش یافتش .5

 بررایربرط تمریرداتی ضرورت دارد از طررف مسرئوالن نی ،دلیل ش همینب .شودقرآنی می

 صورت گیرد.افراد های مدنی و اجتماعی افزایش مشاردت
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