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 چکيده
از جمله مسایلی که می تواند در مطالعات جامعه شناسی دین مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد، 

هرجامعه ای . بررسی رابطه بین نگرش های دینی و نحوه عملکرد اقتصادی افراد جامعه می باشد

، عملکرد افراد آن جامعه دارای یک نظام ارزشی مبتنی بر اصول دینی است که به گونه ای نسبی

. تسلط دارد و نحوه ی عمل اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی آن ها را تحت تاثیر قرارمی دهد

دین همراه دیرینه و همیشگی انسان در برهه های مختلف تاریخ بوده و خواهد بود و از آنجایی که 

و باورها ، ارزش ها و  جامعه ایرانی که جامعه دینی بوده و اساس و شالوده ی نظام فرهنگی

اعتقادات دینی تشکیل می دهند ، بدین جهت برای مطالعه ی ساختاراجتماعی هرجامعه ای نیاز به 

در این پژوهش با استفاده از الگوی دینداری گالک و .بررسی ساخت دینی جامعه وجود دارد

م به تهیه استارک و ضمن معرفی متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دینداری اقدا

پرسشنامه نموده و پس از تکمیل آن ها توسط کسبه بازار قیصریه و کفاشان میدان نقش جهان، 

نسبت به تهیه آمار توصیفی و تهیه جداول و رسم نمودارها اقدام نموده و سپس با استفاده از نرم 

مطالعه،فرضیه با تکیه بر آمار استنباطی، آزمون فرضیه ها صورت گرفته است.در این  spssافزار 

بین عملکرد اقتصادی و میزان ارتباط بین پایگاه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، های ارتباط 

بین متغیرهایی فرهنگی و ارتباط  بین متغیرهای اجتماعی و میزان دینداری،ارتباط  دینداری،

 است همچنینبین میزان دینداری و انجام اعمال اقتصادی دینی تایید شده  ، ارتباطمیزان دینداری

تحصیالت، تفاوت وجود دارد نیز تایید شده است. بر حسب  بین میزان دینداریفرضیه ارتباط 

تفاوت  فرضیه اعتقاد راسخ در دین و پذیرش آن از طریق تحقیق و تفحص بر حسب میزان درآمد

 وجود دارد مورد تایید قرار نگرفته است.

 

 ی، عوامل فرهنگی، نگرش های دینی، الگویعوامل اجتماعی، عوامل اقتصاد  :يديکل واژگان

 .استارک و گالک دینداری
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 مقدمه

 

اند. با صنعتی شدن دین یکی از قدیمی ترین و مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تمامی جوامع در طول تاریخ دارای دین بوده        

ی را در کنار مفاهیم دنیوی تشکیل دادند.گرایش به خدا، ذاتی های غیردینی، دین و باورهای دینی تنها قلمرو خاصجوامع، ظهور اندیشه

ی ادیان جهان است بر جای خواهد ذهن انسان و مکمل طبیعت بشری است. شاید همه چیز تحلیل رود ولی اعتقاد به خدا که اصل همه

گوید جامعه ست. همان طور که کُنت میماند. این گرایش اصیل یعنی خداجویی در هر نحله و مذهبی به شکل های گوناگون تجلی یافته ا

های سازد که اگر نبود، اختالفی مشترکی را فراهم میبه یک اعتقاد مذهبی مشترک نیاز دارد: دین همان اصل وحدت بخش است و زمینه

به خاطر عشق به همنوعشان شان فایق آیند و دهد تا برتمایالت خودخواهانهها اجازه میگسیختند. دین به انسانفردی جامعه را از هم می

ی نیرومندی است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام عقیدتی مشترک به همدیگر فراتر از این خودخواهی عمل کنند. دین همان شیرازه

ست. هیچ است و برای مشروع ساختن زمان های حکومت اجتناب ناپذیر ا ، فرهنگ و اقتصاددهد و نیز سنگ بنای سامان اجتماعیپیوند می

ی فرماندهی و فرمانبری، قدرتی دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام آورد؛ هر حکومتی برای تقدیس و تنظیم رابطه

ی جامعه محسوب (. دین در چشم انداز جامعه شناسی به عنوان یکی از پنج نهاد عمده34: 1382الجرم به یک دین نیاز دارد )کوزر، 

دین با تاثیر بر متغیرهای فرهنگی و ای ای در حیات جمعی بشر برعهده دارد. بدیهی است در هر جامعهتعیین کنندهشود که نقش می

آن چه مسلم است این است که انسان براساس فراگرد جامعه پذیری و تعامل اجتماعی، اجتماعی و اقتصادی اثر خود را ابراز می دارد. 

و از  شناسدها و هنجارهای جامعه را میشود و ارزشها و ... آشنا میها، تشکلالگوهای رفتاری ـ گروه رفتارهای گوناگون را می آموزد و با

. در این تحقیق سعی شده است با دیدی جامع همه مهم تر دین با تاثیر نیرومند خود می تواند تمام این هنجارها و ارزش ها را شکل دهد

 موثر بر عملکرد اقتصادی بازاریان را با تاکید بر مبانی نگرش های دینی ل اجتماعی و فرهنگینگر و با استفاده از چارچوب نظری، عوام

 .دهدبررسی و مورد مطالعه قرار

 تحقيق ي پيشينه -2

 را محقق تواند می تحقیقات این مرور .دارد زیادی اهمیت تحقیق باموضوع ارتباط در  دیگران توسط شده انجام تحقیقات مرور هرتحقیق در

 انجام کارهای معایب به هم و محاسن به هم طریق این از تا سازد آگاه آنها تحقیقات کیفیت و وکمیت دیگران توسط تحقیق انجام ازروند

 محقق که ای مقایسه همچنین.بردارد قدم تحقیق مراحل بردن پیش به و تحقیق موضوع درتدوین بهتر هرچه بتواند و شود آشنا بیشتر شده

 به بخش دراین.کند کمک اند نکرده کشف دیگران  که مسایل از ای پاره شدن روشن به تواندمی دهد می انجام گوناگون تحقیقات  میان

 . است شده اشاره دارند تحقیق یبامساله را قرابت بیشترین که وخارجی داخلی تحقیقات از تعدادی

 داخلي تحقيقات 2-1
 یجامعه به بررسی "دینی بانوگرایی جوانان اجتماعی-اقتصادی پایگاه ی رابطه بررسی "انعنو تحت ای نامه در پایان (1382بیابانی) آزیتا

 اند نفربوده  87178تعداد  که پرداخته 81-80 تحصیلی سال در شهر تهران دولتی هایدبیرستان سوم ی پایه آموزان دانش یکلیه آماری

 برای محقق هاییکهشاخص .اند گردیده انتخاب نمونه حجم عنوان به( احبهنفرمص30, نفرپرسشنامه300) نفر 330تعداد از آن طوری که به

 دید ,فردی صورت به دینی مناسک انجام به گرایش,دینداری گری انتخاب ,دینی گرایی کثرت:از عبارتند است درنظرگرفته دینی نوگرایی

 : شمارد برمی چنین رااین تحقیق نتایج سپس وی. پاک قلب ودینداری دردینداری ترکیبی هایگرایش,دین به نسبت داشتن دنیوی

 .ندارند موثری نقش,دینی نوگرایی در جنسیت .1

 .دارد ومعکوس معنادار ی رابطه,انها دینی نوگرایی و اموزان دانش دینی اعتقادات به پلیبندی میزان بین .2

 .دارد وسمعک و معنادار ی رابطه انها دینی نوگرایی با  اموزان دانش اجتماعی  اقتصادی پایگاه .3

 مورد شاخصهای لحاظ به سکونت ی منطقه هرگه یعنی.دارد اموزان دانش درنوگرایی بسزایی تاثیر سکونت محل ی منطقه .4

 .است بیشتر نوگرایی ,باشد باالتر مطالعه

 .کند می ایفا اموزان دانش دینی درنوگرایی ای عمده نقش مادر پدرو تحصیالت .5

 کند می ایفا ای عمده سهم اموزان دانش دینی درنوگرایی, والدین اشتغال وضعیت .6

 دانشجویان اجتماعی– اقتصادی تاثیرپایگاه میزان شناختی جامعه بررسی" ارشد باعنوان کارشناسی ی نامه ( در پایان1379) کشاورز امراهلل

 این یشیوه .پردازد می آنان دینی هایبرنگرش دانشجویان  اجتماعی– اقتصادی تاثیر پایگاه میزان به بررسی "هاآن دینی برنگرشهای

 .است شده می جمع شیراز دانشگاه ازدانشجویان نفری400 ی نمونه یک از پرسشنامه ی بوسیله تحقیق های وداده بوده پیمایشی تحقیق

 درسه دینی نگرش ی وپدیده است شده داده دینی نگرش ای پدیده تبیین جهت وآرجیل هاالمی ,اینگلهارت ,وبر نظریات از تحقیق دراین

 میزان و مذهبی پذیری جامعه متغیرهای دهد می نشان تحقیق نتایج .است گرفته قرار بررسی مورد دینی واعتقادات رفتارها,شناختها بعد
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 میزان, مادیگرایی میزان , خانواده ی هزینه میزان درحالی که ,اند داشته تاثیرمثبت دینی برنگرش ارتباطی ازوسایل مذهبی ی استفاده

 شغل ,مادر تحصیالت ,پدر تحصیالت متغیرهلی بین اما .اند داشته دینی یانگرش منفی یرابطه, شخصی ی هزینه ومیزان انوادهخ درآمد

 از متاهل دانشجویان دینی نگرش که دهد می نشان تحقیق نتایج همچنین .ندارد وجود دار معنی یرابطه دینی ونگرش مادر شغل ,پدر

 .است تربوده قوی لیسانس وفوق لیسانس از دیپلم فوق دانشجویان و مهندسی دانشجویان از انسانی لومع دانشجویان ,مجرد دانشجویان

 ی هزینه ومیزان ارتباطی ازوسایل مذهبی ی استفاده میزان ,مذهبی پذیری جامعه متغیرهای که دهد می نشان چندمتغیره تحلیل نتایج

 بدون ازمتغیروابسته درصد 20 عبارتی به ,کنند راتبیین متغیروابسته ازتغییرات درصد 80اند توانسته جمعاً که هستند متغیری سه خانواده

 ماند. می باقی تبیین

 "اجتماعی بازاریان مختلف هایگروه اقتصادی عملکرد ی برنحوه دینی هایتاثیرنگرش بررسی" عنوان با تحقیقی ( در1375رونقی) مرضیه

 از آنها اقتصادی برعملکرد که وتاثیری( بازاریان) جامعه از قشرخاصی دینی هاینگرش سیرابرر خود پژوهش هدف وی .است گرفته صورت

 دهد می نشان تحقیق های یافته .است پرسشنامه اطالعات آوری جمع وابزار پیمایش وی تحقیق روش.داند پذیرد، می می دینی هاینگرش

 می مستقلی متغیرهای عنوان به نیز و سابقه سن,دهند می قرار تاثیر حترا ت افراد اقتصادی عملکرد که دینی هاینگرش برسطح عالوه که

 برخوردارند تری ضعیف دینی اعتقادات از بازاری جدید نسل .آورند وجود به را افراد اقتصادی عملکرد ی ونحوه ها درنگرش تفاوت توانند

 وحال شود حاصل دینی دستورات و باضوابط ومنافی شروعنام هایراه طریق از بسا چه که است مادی رفاه به رسیدن درزندگی وهدفشان

 فراهم را هاآن اقتصادی انزوای موجبات توجه این که اند، هرچند داشته نیزتوجه اخرت به دنیوی برموقعیت دربازارعالوه ترقدیمی نسل آنکه

 کند. حاصل هاآن برای را ناچیزی مادی ومانفع سازد محدود را هاآن و روابط کند

 بررسی به "جوانان دینداری بر وجنسیت اجتماعی  اقتصادی پایگاه تاثیر شناسی جامعه بررسی" عنوان با درتحقیقی (1383امیری) وشسیا 

 می استارک و گالک مدل و وبر های ازاندیشه تحقیق نظری چارچوب. است پرداخته جوانان ی دیندار و اجتماعی قشربندی میان رابطه

 به دینداری پژوهش این به وابسته متغیرهای. باشد می اقتصادیاجتماعی پایگاه و سن جنسیت، پژوهش، این در مستقل متغیرهای. باشد

 که است داده نشان پژوهش این توصیفی های یافته نتایج ..است دین پیامدی بعد و مناسکی بعد ، تجربی بعد اعتقادی، بعد ، کلی صورت

 وابسته متغیرهای همه با جنسیت متغیر که است داده نشان نتایج آماری، بخش در. دارند دین به نسبت شخصی و فردی رویکرد یک جوانان

 ها یافته اجتماعی،  اقتصادی پایگاه متغیر با ارتباط در. هستند مردان از دیندارتر دین، ابعاد همه در زنان که طوری به. دارد معناداری رابطه

 این در همچنین. دارد گوناگون ابعاد و جوانان دینداری با معنادار و معکوس رابطه یک اجتماعی  اقتصادی پایگاه های شاخص که داد نشان

 آن از حاکی همچنین ها یافته. دارد معنادار و معکوس رابطه تجربی، بعد استثنای به دین، ابعاد همه با سن متغیر که شد مشخص بخش

 . است مناسکی بعد در انآن دینداری از تر قوی اعتقادی بعد در جوانان دینداری که است

. است داده انجام "نوجوانان های ارزشیگرایش با خانواده اجتماعی - اقتصادی پایگاه رابطه بررسی "عنوان تحت پژوهشی (1375ملکی) امیر

 و سیاسی لمی،ع مذهبی، اقتصادی، شناختی، زیبا هایارزش با خانواده اجتماعی- اقتصادی پایگاه بین که است آن پژوهش این اصلی فرضیه

 و شناختی زیبا هایوارزش خانواده اجتماعی - اقتصادی پایگاه بین رابطه وجود پژوهش این نتایج. دارد وجود نوجوانان رابطه اجتماعی

 رد. بود معکوس رابطه نوجوانان مذهبی هایارزش و خانواده اجتماعی- اقتصادی پایگاه بین سویی از. دهد می نشان را نوجوانان اقتصادی

 نوجوانان علمی بین هایارزش مورد در اما. است مشابه متفاوت اجتماعی -اقتصادی پایگاه از برخاسته سیاسی نوجوانان هایارزش ضمن

 با پایین و متوسط، با باال اجتماعی -اقتصادی پایگاه درمقایسه، اما. دارند وجود معنادار تفاوت پایین و اجتماعی - اقتصادی پایگاه به متعلق

 های زیبا جنبه به بیشتر باال طبقه اعضای صنعتی، جوامع در که است حاکی تحقیق این کلی گیری نتیجه.دارد وجود معنادار تفاوت البا

 اقتضا اجتماعی رسوم که پردازند می امور زمانی به بیشتر و است محدود دینی فعالیتهای در آنان مشارکت میزان. مندند عالقه دین شناختی

 طبقات و دارند گرایش اخالقی و عقالنی مبنای بر دینی های جاذبه برابر در دادن واکنش نشان متوسط طبقه اعضای قابل،م در. کند می

 . گرایانه بنیاد و احساسی تر واکنش پایین

انش آموز د 222( در مطالعه ای که تقریباً از مدلی شبیه گالک و استارک برای سنجش دینداری بر اساس نمونه های 1373صباغ پور )

 تهرانی انجام داده است. درتحقیق صباغ پور برای بررسی نگرش های دینی سه بعد تعریف شده است: 

 بعد دانش .1

 بعد احساسات .2

 آمادگی برای عمل .3

ی درصد پاسخگویان در هر سه بعد در مقوله 97تا  65تحقیق او حکایت از میزان پایین دینداری در میان پاسخگویان دارد، به طوریکه 

تر در تعریف دینداری باشد.همچنین یین قرار گرفته اند. شاید این نتیجه گیری غیر عادی ناشی از به کار بردن معیار های  سختگیرانهپا

فقدان گزارش دقیق در مورد روش تحقیق و ابهام سنجه های دینداری به کار رفته در آن تحقیق مشهود است واین ها روایی سنجه ها را زیر 
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. او در تحقیقش عوامل موثر بر نگرش های مذهبی را پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های گروه های رسمی، استفاده سوال می برد

از رسانه های گروه های غیررسمی، میزان پذیرش و مراعات و پذیرش ارزش های اجتماعی ومیزان پایمندی به گروه های مرجع دانسته 

است که پایگاه اجتماعی با میزان استفاده از  رسانه های گروهی غیر رسمی، روی نگرش مذهبی اثر منفی است. او همچنین نتیجه گرفته 

داشته است و کسانی که مراعات و پذیرش ارزش های اجتماعی در آن ها باالست و از رسانه های گروهی رسمی استفاده می کنند نگرش 

ی به گروه های مرجع، بسته به ماهیت این گروه تاثیر مثبت و منفی بر روی نگرش مذهبی باالیی از خود نشان  داده اند.میزان وابستگ

 مذهبی جوانان داشته است.

  خارجي تحقيقات 2-2

که  تحقیق انجام داده است. او در این واستارک گالرک دینداری با استفاده از مدل سنجش درمورد خارجی ( تحقیق1984حمیدپوریوسفی )

 نمونه رابرای باالیی دینداری استبدین نتیجه رسیده که میزان شده انجام شیکاگو دردانشگاه تحصیل به مشغول نمسلما دانشجویان برروی

 از بیش وعاطفی اعتقادی دردوبعد دانشجویان دینداری است، میزان سنجیده را دینداری گوناگون ابعاد که تحقیق دراین.دهد می گزارش

 است. بوده ومناسکی پیامدی دوبعد

 نشان ها آن های پژوهش نتایج. اند کرده  بررسی المللی بین ی مطالعه یک در اقتصادی عملکرد بر را مذهب به اعتقاد تأثیر کلری ومک بارو

 را اقتصادی رشد مرگ از پس زندگی و جهنم به تر بیش اعتقاد که این ضمن همراه است، اقتصادی رشد کاهش با کلیسا در حضور داد

 دهد. افزایش می

( هم درکتابش تحت عنوان تحول فرهنگی درجامعه ای پیشرفته ی صنعتی بیان می کند، چنانچه تحول ارزشی از 1373داینگلهارت)رونال

یک نسل به نسل دیگر که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی فاصله دارد، روی داده باشد، انتظار این است که نگرش های غیرمذهبی بیشتری 

کنیم. وی همچنین مطرح می کند، میزان کاهش اهمیت به خدا در بین جوانان در مقایسه با بزرگتر ها از را درمیان جوانترها مشاهده 

جامعه ای به جامعه ی دیگر فرق دارد. وی درادامه بیان می کند در همه جوامع پیشرفته ی صنعتی شواهدی وجود دارد که نشانگر وجود 

تی است.این نتایج باتوجه به تحقیقاتی که درچند کشور غربی صنعتی انجام شده است فاصله ی بین مردم وهنجارهای فرهنگی و مذهبی سن

 به دست آمده است.

ط مایرز به گونه ای غیرمحسوس، سرمایه ی اجتماعی درون خانواده رادرارتباط با دینداری قرار می دهد. مایرز ازدینداری والدین،کیفیت رواب

مذهبی بودن والدین، خوشبختی والدین، حمایت والدین، سختگیری مناسب، کار کردن شوهر وکار خانواده، ساخت سنی خانواده، مولفه های 

نفر ازدواج کرده)والدین( و نیز  2033نکردن زن وتوانایی والدین در اداره ی امورات خانه، صحبت می کند ونمونه ی خود را با استفاده از 

انتخاب می کند. نتایجی که او به دست می آورد چنین است: دینداری والدین تاثیر  ، نوزده سال داشتند،1972فرزندان آن ها که در سال 

مهمی بر روی دینداری فرزندانشان می گذارد. به عبارت دیگر فرزندان هنگامی دینداری باالیی دارند که پدرشان دارند و مادرشان عقاید 

ندان افزایش می یابد و اگر پدر تصمیم گیرنده ی اصلی باشد تاثیرش بیشتر مشابهی با آنان دارند. با باالرفتن تحصیالت پدر، دینداری فرز

است. همچنین گسترش مشارکت والدین در نیروی کار، در دینداری فرزندان موثر است. به طور کلی در کار مایرز، نحصیالت پدر، مشارکت 

، توانایی والدین در انتقال دینداری بیشتر است و ئینداری در نیروی کار و روابط قدرت در خانه نشان می دهد که در خانواده های سنتی

 جوانان بیشتر به وسیله ی دینداری والدین تعیین می شود.

 چارچوب نظري تحقيق -3

 1استارک و گالک دینداري الگوي 1-3

 و کرد زنده کشور این در را دینی التزام ابعاد بحث وی. بود امریکا در دین تبیین و فهم برای تالش در میالدی 60-50 دهه طی گالک چارلز

 های شیوه درک عموماً ها، آن اصلی هدف. پرداخت دینداران از جدیدی الگوی بسط و شرح به 1956 سال در استارک رادنی همکاری با

 در جهانی ادیان کهآن رغم به که بودند عقیده براین استارک و گالک. کردند می تلقی مذهبی را خود آن، به توسل با مردم که بود گوناگونی

 (.27:1388احمدی،) شود می جلوهگر ابعاد آن یا و ها حوزه آن در دینداری که هستند کلی های حوزه دارای اما متفاوتند، بسیار جزییات

 ابعاد این. اند کرده مطرح دینی الزام عمومی ابعاد عنوان تحت را معرفت یا دانش تجربه، باور، عمل، اصلی بعد چهار دینداری برای ها آن

 بخش دو به عمل بعد تفکیک از ناشی آن، افزایش که اند شده تقسیم مقیاس یا شاخص پنج به اولیه های مقیاس سطح در گانه، چهار

 روابط بر ناظر های شاخص که است یافته افزایش عدد هشت به نهایت در ها شاخص ثانویه، مقیاس در. است عبادی و مناسکی شاخص

 .شودمی آورده ها آن نظر مورد دینداری الگوی از شرحی زیر در(. 115:1383گنجی،) است شده اضافه آن به مه دینداران اجتماعی

                                                           
1 .Glock and Stark 
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 نوع سه به دین هر در را باورها این استارک و گالک. باشند داشته اعتقاد بدان دین یک پیروان رود می انتظار که است چیزی آن :باور بعد

 خواست و هدف که غایتگرا، باورهای. اوست صفات و ذات معرفی و خدا وجود به شهادت بر ناظر که لم،مس پایهای باورهای: اند کرده تقسیم

 اصول و خداوند خواست و اهداف تأمین های روش که ساز زمینه باورهای. است هدف این به نیل راه در او نقش و انسان خلقت از خدا

 نیز ایدئولوژیکی بعد را عقیدتی یا باور بعد استارک و گالک. گیرد برمی در کند، توجه ها آن به باید اهداف آن تحقق برای بشر که را اخالقی

 .اند نامیده

 بنابر ادیان تمام. یابند می عینی نمود مناسک صورت به اعتقادات این اما دارد، وجود دینی هر در اعتقادی نظام (:عمل) مناسکي بعد

 پرتو در ناخواه، خواه عمل این. است دینی عمل همان که کنند می الزام مؤمن بر را زیست و عمل از خاصی نحوه خود، الهیات نوع اقتضای

 را...  و ذکات صدقه، روزه، نماز، فردی، های عبادت نظیر مشخصی دینی اعمال مناسک، یا عمل بعد. پذیرد می سامان اخالقی و فقهی نظام

 در مشارکت بر عالوه بعد، این کردن عملیاتی در که اند کرده تأکید نکته ینا بر مناسکی بعد تشریح در استارک و گالک. گیرد برمی در

 (.405:1386آرون،) شود می بررسی نیز آن فاعالن نزد عمل آن معنای و عمل یک ماهیت به مربوط های تفاوت مناسکی، های فعالیت

 است دینداری از تری عالی وجه دینی عواطف و حساساتا. است مرتبط دیندار فرد درون و تجربیات احساسات، با دینی تجربه :تجربي بعد

 نامیده "مخلص" کنند می کسب را بعد این که دیندارانی. ندارد بیرونی نمود آیینی مراسم و مناسک برخالف و بوده درونی و قلبی کامالً که

 .شوند می

 به اشتیاق و خدا آگاهانه گزینش: خدا؛ترغیبی وجود هب تأیید و مؤدت حس: تأییدی: دانند می نوع چندین را دینی تجربه استارک و گالک

 مهدی) بودن خدا فرستاده و کارگزار و شدن واقع خدا اعتماد مورد: وحیانی خدا؛ به نسبت وجد و شور و صمیمیت حس: شیدایی او؛

 (.25:1385زاده،

 در اعتقادات در شناخت و آگاهی به مربوط بعد دو این تفاوت است نزدیک بسیار عقیدتی بعد با دانش یا عقالنی معرفتی، بعد :دانشي بعد

 استارک، و گالک نظر از. باشد دینی تجربه و عمل باور، برای الگویی تواند می که است دینی متون به آگاهی دینی، معرفت. است دانش بعد

 .آموزند می مذهب درباره دینی عالمان طریق از مردم که است مطالبی با ارتباط در معرفتی بعد

 اینکه، جمله از شد، حذف مدتی از پس استارک و گالک دینداری الگوی ابعاد میان در انتقادات، بیشترین دلیل به بعد، این :پيامدي بعد

 به شد، گذاشته کنار دینداری الگوی از انتقاد این با که دینداری، پیامدی بعد. آن از بعدی نه است دینداری پیامد نفسه فی پیامدی بعد

 از. است بشر های کنش و زندگی در ایمان نتایج و ثمرات از و گیرد می ریشه مذهبی اعمال و احساسات عقاید، از که شود می فتهگ اعمالی

 دینداری از ای سنجه پیامدی معنای در توانند می دینی رفتارهای. نیست بررسی قابل ابعاد سایر از جدا پیامدی بعد محقق، دو این نظر

 مهدی) شود پیروی دینی دانش و تجربه اعمال، باور، از تا شود منجر که آنجا. شود می مذهبی ایمان تواریاس به منجر که باشند

 وام آن از را خود ابعاد بعدی، دینداری الگوهای از بسیاری که است الگوهایی نخستین از استارک، و گالک دینداری الگوی (.43:1385زاده،

 اند. گرفته

 بازار رویکرد با دینداری بر اجتماعی و اقتصادی عوامل نقش تبیین به استارک، و گالک نظریه از الگو با حقیقت این در شده استفاده مدل

 نماید. روشن تر را تحقیق این مدل می تواند زیر نمودار. است گشته تعریف متغیرهایی عوامل، این از کدام هر برای و گشته تبیین

 2روش تحقيق -4 

مقاالت،   ها،باشد. ابتدا با به کارگیری از روش اسنادی کلیه منابع از جمله کتابروش اسنادی و پیمایشی میاین پژوهش مبتنی بر دو 

از بررسی اسنادی همچنین برای  .اینترنتی مطالعه و براساس آن مبانی نظری و چارچوب نظری تحقیق طراحی شدهای مجالت، سایت

نهایت با استفاده از روش پیمایشی  در. متغیرها مورد استفاده قرارگرفته استمناسب با های شاخص سازی تحقیق  ویافتن شاخص

در این بخش با استفاده از ابزار پرسشنامه که پرکاربرد ترین تکنیک مورد استفاده در پیمایش است ها داده. تحقیق آزمون شدندهای فرضیه

 .گردآوری شده است

 

 3جامعه و نمونه آماري پژوهش 4-1 

(. جامعه 27:1386گردد که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند)پاشا شریفی وشریفی ،ری به کلیه افراد یا اشیایی اطالق میجامعه آما

لغ آماری این پژوهش را بازاریان و کسبه مستقر در بازار قیصریه و بازارکفاشان میدان نقش جهان اصفهان تشکیل داده اند که تعداد آن ها با

 اشد.نفر می ب 484بر 

                                                           
2- Research method  
3-Populationuniverse 
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 حجم نمونه 4-2

 
2

2

0
d

pqt
n 

 
 ( تعیین حجم نمونه 1فرمول)

 ( اطالعات مربوط به محاسبه حجم نمونه1جدول)

N 141 حجم نمونه 

N 484 حجم جامعه 

T 95 سطح اطمینان قابل قبول 

P 5/0 نسبتی از جمعیت دارای صفت معین 

Q 5/0 نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 

D 05/0 مالی مطلوب یا فاصله اطمیناندقت احت 

 

 ابزار جمع آوري اطالعات 4-3
ای با مراجعه به منابع موجود مرتبط داخلی و خارجی صورت گرفت و از آنجایی که رایج ترین جمع آوری اطالعات در بخش اول کتابخانه

برای جمع آوری اطالعات از یک پرسشنامه استاندارد باشد لذا در پژوهش حاضر نیز می 4وسیله جمع آوری اطالعات در تحقیقات پرسشنامه

 استفاده شده است. 

 سوال باز و بسته می باشد. 43آوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه ای با ابزار جمع

مقیاس پنج ها بر اساس اهداف، تنظیم و ضمن رعایت سادگی، عدم وجود دو گانگی و ادراکات پاسخگویان بر اساس های این پرسشنامهگویه

 )کامالٌ موافقم، موافقم ، نظری ندارم ،مخالفم ، کامالٌ مخالفم(تنظیم گردید. 5ای لیکرتدرجه

 

 روش نمونه گيري 4-4
 در این تحقیق با مراجعه به بازار قیصریه و بازار کفاشان میدان نقش جهان اصفهان، تمام کسبه ها و مشاغل اعم از مغازه داران مالکیتی،

 هنی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند.استیجاری و ر

 

 مدل تحقيق: -5 

 انواع متغيرها  5-1

 عوامل اقتصادی -عوامل فرهنگی-عوامل اجتماعی:  متغير مستقل

 : میزان دینداری متغير وابسته

 

 ( سواالت پرسشنامه مرتبط با متغيرهاي تحقيق2جدول )

 متغير وابسته)ميزان دینداري(

 گویه در پرسشنامه شماره شاخص ابعاد

 بعد اعتقادی:

 

 اعتقاد به وجود خداوند .1

 اعتقاد به معاد .2

 اعتقاد به دین اسالم .3

 اعتقاد به منجی آخر بشریت .4

15-16-17-18-24 

 44-23-22-21-20-19 اعتقاد به نماز .1 بعد مناسکی:

                                                           
4-Questionarie 
5-Likert scale  

http://www.rassjournal.ir/


 251-265، ص 1395، پاییز  7، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 اعتقاد به روزه .2

 اعتقاد به امرمعروف ونهی ازمنکر .3

 اعتقاد به خمس وزکات وانجام این عمل .4

 وکمک های بشر دوستانه کمک به خیریه ها .5

 مجری فعالیت فرهنگی و مذهبی در حوزه دین .1 بعد تجربی

 تالیف کتب در حوزه دین .2

25-26-43 

 میزان اعتقاد در انجام امور دینی .1 بعد فکری

 مطالعه در حوزه دین و تاریخ اسالم .2

 مطالعه در حوزه ادیان دیگر .3

 شک و تردید در حوزه اعمال دینی .4

27-28-29-30-31 
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 . مدل تحقیق1نمودار 

 

 6روایي واعتبار پرسشنامه 5-2

دهد که آیا این روایی اشاره به میزان صحت تحقق بخشیدن هدفی که در نظر گرفته شده و پرسشنامه طراحی شده، دارد. روایی نشان می

 سنجد؟ پرسشنامه واقعاً موضوع و هدف ما را می

 توان از ابعاد گوناگون بررسی کرد:روایی را می

                                                           
6-Questionarie validity  

ضریب 

 جینی

زیربنای واحد 

 مسکونی
 درآمد

 سرانه

عوامل 

 اقتصادی

میزان 

 تحصیالت

 شغل

عوامل 

 اجتماعی

 ریدیندا

بعد 

 اعتقادی

بعد 

 تجربی

بعد  بعد پیامدی

 مناسکی

 فکریبعد
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 ازه.روایی محتوایی، روایی صوری، روایی مالکی و روایی س

 برای بررسی روایی از روایی محتوایی بهره گرفته ایم که در این نوع روایی به این مطلب اشاره دارد که نمونه سؤاالت استفاده شده در یک

 آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سؤاالت ممکن است. هر چه آزمون از این لحاظ بهتر باشد، دارای روایی بیشتر است.

 

 پایایي 5-3
رای پایایی است که اگر در فاصله زمانی کوتاهی چندین بار به گروههای واحدی داده شود، نتایج بدست آمده به هم نزدیک باشند. آزمونی دا

 پایایی شرط الزم برای روایی است.

نباخ)با استفاده از نرم در این تحقیق برای آزمون پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده شده است. در این روش با استفاده از آلفای کرو

کنیم که آیا پرسشنامه پایا هست یا نه. به این صورت که سواالت اساسی و مهم را که بیشتر هدف ما هستند وارد (، بررسی میSPSSافزار 

د ولی اگر این مقدار باشد، پرسشنامه پایایی دار 0,7دهیم. اگر مقدار آلفای بدست آمده تقریباً بزرگتر از آزمون کرده و آزمون را انجام می

شوند( حذف شوند تا مقدار آلفا باال برود و پرسشنامه باشد، باید سواالتی که اضافی هستند)در نرم افزار این سواالت مشخص می 0,7کمتر از 

 پایا شود. 

 یی الزم را دارد.با انجام این آزمون بر روی پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برابر با  بدست آمد، در نتیجه پرسشنامه پایا

 

 نحوه نمره دهي به متغيرهاي وابسته و مستقل 5-4

 

 ( نحوه نمره دهي به متغيرهاي وابسته و مستقل3جدول)

کامالً  موافق نظري ندارم  مخالف کامالًمخالف

 موافق

 کليه گویه ها

 نمره 5 4 3 2 1

 

 هاي آماريتجزیه و تحليل داده و روش 5-5
ای این پژوهش با در نظر گرفتن فرضیات مطرح شده صورت گرفته است.لذا به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات هروش تجزیه وتحلیل یافته

ها در دو ها، دادهنامهآوری پرسشپس از جمعهای مربوط به هرکدام استفاده شده است.تحقیق با توجه به سطح سنجش و نوع متغیرازآزمون

استفاده و..  های آماری از قبیل؛ فراوانی، درصدهاو تحلیل قرار گرفتند.در بخش توصیفی تحلیل و استنباطی مورد تجزیهی بخش آمار توصیف

استفاده شده و ضریب رگرسیون و... 2χ -آزمون خی دوکای اسکوئراز  ،های آماری موردنیازتحلیل،با کمک باطیندر بخش استگردیده است. 

کلیه ها براساس ماهیت متغیرهای تحقیقو سطح سنجش آنها صورت گرفته است. مونالبته الزم به ذکر است که انتخاب این نوع آز است.

های بدست آمده از داده. ه استانجام شد7SPSSافزار استفاده از نگارش بیست و دو نرم نرم افزار تحقیق با کمکهای آماری تحلیل

گرفته ها دردوسطح توصیف و تبیین صورت داده وتجزیه وتحلیل ندشددر محیط ویندوز پردازش  های فوقافزارها با استفاده از نرمپرسشنامه

 های آماری بر اساس ماهیت متغیرها در فرضیات تحقیق است.به کارگیری تکنیک. است

 

 نتایج تحقيق: -6

 هاي پژوهش(آمار استنباطي )آزمون فرضيه 6-1

 هایفرضیه رد ای قبول به توجه با تا شده سعی و است گرفته قرار آماری استنباط تحلیل مورد تحقیق هایفرضیه آزمون قسمت این در

ی تحقیق، جهت آزمون در این بخش با توجه به نوع متغیرهای مستقل و وابسته .یافته شود تحقیق هایسؤال برای مناسب پاسخی تحقیق

و آزمون تحلیل واریانس استفاده  قلمبتنی بر دو نمونه مست tفرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی و مدل رگرسیون، آزمون 

 گردیده است. نتایج در ذیل ارایه شده است. 

 بررسي نرمال بودن داده ها با توجه به متغيرهاي کمي تحقيق 6-2

 ، برای آزمون نرمال بودن استفاده می شود. فرض های صفر و مقابل به صورت زیر بیان می شوند. KS 8اسمیرنف-آماره کولموگروف

                                                           
7- StatisticalPackage For Social Science  
8 Kolmogorov–Smirnov test 
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 : توزیع داده ها نرمال است.فرضیه صفر

 فرضیه یک: توزیع داده ها نرمال نیست.

 (141: نتایج آزمون نرمال بودن براي متغيرهاي کمي تحقيق )تعداد =  4جدول 

 pسطح معنی داری  K-Sآماره  هامتغیر

 0,082 1,281 پایگاه اجتماعی 

 0,064 1,308 عملکرد اقتصادی 

 0,325 0,758 میزان دینداری 

 0,214 0,762 تغیر اجتماعی م

 0,052 1,212 متغیر فرهنگی

 0,059 1,021 تحصیالت

 0,062 1,010 میزان درآمد

 0,057 1,23 اعتقاد راسخ در دین و پذیرش آن از طریق تحقیق و تفحص

 0,072 1,34 انجام اعمال اقتصادی دینی

گفت چون سطوح معنی داری آزمون نرمال بودن برای متغیرهای اصلی ، می توان  4بر اساس نتایج آزمون نرمال بودن مندرج در جدول 

بیشتر است لذا فرض صفر رد نمی شود و متغیرهای تحقیق تقریباً دارای توزیع نرمال هستند و می توان از آزمون های  5تحقیق از خطای %

ای متغیرهای میزان دینداری و متغیر اجتماعی پارامتریک جهت بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده نمود. فرض نرمال بودن بر

ضعیف است اما طبق قضیه حد مرکزی در آمار و با توجه به اینکه حجم نمونه بزرگ است لذا ضعف در فرض نرمال بودن اهمیت چندانی 

 ی پارامتریک بررسی نمود.هاندارد و می توان بدون در نظر گرفتن نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نیز فرضیه های تحقیق را با آزمون

 آزمون فرضيه ها: 6-3

 بين پایگاه اجتماعي و عملکرد اقتصادي رابطه وجوددارد؟ :1ي فرضيه
 های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته می شود.فرضیه

 oH ندارد. وجود : بین پایگاه اجتماعی و عملکرد اقتصادی رابطه 

 1H دارد. وجود رابطه : بین پایگاه اجتماعی و عملکرد اقتصادی 

 ی اول پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده است. در بررسی فرضیه

 : نتایج آزمون فرضيه اول )متغير وابسته : عملکرد اقتصادي( 5جدول

 (p)سطح   معنی داری tمقدار  ضریب رگرسیون پارامتر

 000/0 405/8 015/3 عرض از مبدأ

 030/0 894/2 296/0 پایگاه اجتماعی

 354/0 024/0( = Rضریب همبستگی ) 786/0( = 2Rضریب تعیین )

(، لذا فرض  > p 05/0کمتر است ) 05/0با توجه به اینکه سطح معنی داری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون از خطای  ، 5در جدول

مقدار ضریب همبستگی پیرسون . دارد وجود رابطه بین پایگاه اجتماعی و عملکرد اقتصادییعنی، صفر رد و فرض مقابل تأیید می گردد 

میزان تحصیالت)متغیر پایگاه اجتماعی(، بهبود عملکرد اقتصادی محاسبه شده و ارتباط مثبت )مستقیم( و متوسط است و با افزایش  354/0

 296/0، پایگاه اجتماعیبرآورد گردید و به ازای تغییر در هر یک واحد  296/0مقدار پایگاه اجتماعی، ضریب رگرسیونی  حاصل می شود.

 درصد نشان از برازش مناسب مدل دارد. 6/78حاصل می گردد. ضریب تعیین  در ارتقای عملکرد اقتصادی تغییرواحد 

 بين عملکرد اقتصادي و ميزان دینداري رابطه وجوددارد؟ :2ي فرضيه
 به صورت زیر نوشته می شود.های صفر و مقابل فرضیه

 oH ندارد. وجود : بین عملکرد اقتصادی و میزان دینداری رابطه 

 1H دارد. وجود : بین عملکرد اقتصادی و میزان دینداری رابطه 

 . ی دوم پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده استدر بررسی فرضیه
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 : نتایج آزمون فرضيه دوم )متغير وابسته : ميزان دینداري( 6 جدول 

 (p)سطح   معنی داری tمقدار  ضریب رگرسیون پارامتر

 008/0 448/3 154/3 عرض از مبدأ

 016/0 125/3 327/0 عملکرد اقتصادی

 446/0 042/0( = Rضریب همبستگی ) 686/0( = 2Rضریب تعیین )

(، لذا فرض  > p 05/0کمتر است ) 05/0به اینکه سطح معنی داری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون از خطای ، با توجه  6در جدول

مقدار ضریب همبستگی پیرسون . دارد وجود رابطه بین عملکرد اقتصادی و میزان دینداریصفر رد و فرض مقابل تأیید می گردد یعنی، 

افزایش می یابد. ضریب ، میزان دینداری سط است و با بهبود عملکرد اقتصادیمحاسبه شده و ارتباط مثبت )مستقیم( و متو 446/0

در میزان دینداری واحد  369/0، عملکرد اقتصادیبرآورد گردید و به ازای تغییر در هر یک واحد  327/0مقدار  عملکرد اقتصادیرگرسیونی 

 از برازش مناسب مدل دارد.درصد نشان  6/68حاصل می گردد. ضریب تعیین نشان می دهد، حدود بهبود 

 بين متغيرهاي اجتماعي و ميزان دینداري رابطه وجوددارد؟ :3ي فرضيه
 های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته می شود.فرضیه

 oH ندارد. وجود رابطه : بین متغیرهای اجتماعی و میزان دینداری 

 1H دارد وجود رابطه : بین متغیرهای اجتماعی و میزان دینداری. 

 ی سوم پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده است. در بررسی فرضیه

 : نتایج آزمون فرضيه سوم )متغير وابسته : ميزان دینداري( 7 جدول

 (p)سطح   معنی داری tمقدار  ضریب رگرسیون پارامتر

 011/0 550/5 365/2 عرض از مبدأ

 026/0 205/4 215/0 متغیرهای اجتماعی

 382/0 034/0( = Rضریب همبستگی ) 582/0( = 2Rضریب تعیین )

(، لذا فرض  > p 05/0کمتر است ) 05/0، با توجه به اینکه سطح معنی داری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون از خطای  7در جدول 

مقدار ضریب همبستگی پیرسون . دارد وجود رابطه یرهای اجتماعی و میزان دینداریبین متغصفر رد و فرض مقابل تأیید می گردد یعنی، 

افزایش می یابد. ضریب  شعور اجتماعی، میزان دینداری نیزمحاسبه شده و ارتباط مثبت )مستقیم( و متوسط است و با افزایش  382/0

در ارتقای واحد  215/0، متغیر های اجتماعیدر هر یک واحد  برآورد گردید و به ازای تغییر 215/0مقدار  متغیرهای اجتماعیرگرسیونی 

 درصد نشان از برازش نسبتاً مناسب مدل دارد. 2/58حاصل می گردد. ضریب تعیین نشان می دهد، حدود  میزان دینداری، تغییر

 بين متغيرهاي فرهنگي و سطح دینداري رابطه وجود دارد. :4ي فرضيه

 ت زیر نوشته می شود.های صفر و مقابل به صورفرضیه

OH :.بین متغیرهای فرهنگی و سطح دینداری رابطه وجود ندارد  

1H :.بین متغیرهای فرهنگی و سطح دینداری رابطه وجود دارد 

 ی چهارم پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده است. در بررسی فرضیه

 : نتایج آزمون فرضيه سوم )متغير وابسته : سطح دینداري( 8جدول

 (p)سطح   معنی داری tمقدار  ضریب رگرسیون پارامتر

 017/0 664/4 418/3 عرض از مبدأ

 031/0 986/3 242/0 متغیرهای فرهنگی

 227/0 025/0( = Rضریب همبستگی ) 659/0( = 2Rضریب تعیین )

(، لذا فرض  > p 05/0کمتر است ) 05/0معنی داری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون از خطای ، با توجه به اینکه سطح  8در جدول

مقدار ضریب همبستگی پیرسون . دارد وجود رابطه بین متغیرهایی فرهنگی و میزان دینداریصفر رد و فرض مقابل تأیید می گردد یعنی، 

افزایش می یابد. ضریب  سطح فرهنگ، میزان دینداری نیزافزایش  محاسبه شده و ارتباط مثبت )مستقیم( و متوسط است و با 227/0

در ارتقای واحد  242/0، متغیر های فرهنگیبرآورد گردید و به ازای تغییر در هر یک واحد  242/0مقدار  متغیرهای فرهنگیرگرسیونی 

 از برازش نسبتاً مناسب مدل دارد.درصد نشان  9/65حاصل می گردد. ضریب تعیین نشان می دهد، حدود  میزان دینداری، تغییر

 بين ميزان دینداري بر حسب تحصيالت تفاوت وجود دارد. :5ي فرضيه
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 های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته می شود.فرضیه

OH :است. تحصیالت یکسان بر حسب  میزان دینداری 

1H :تحصیالت، تفاوت وجود دارد.بر حسب  بین میزان دینداری  

 ی پنجم از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده است. در بررسی فرضیه

 : نتایج آزمون فرضيه پنجم 9جدول

 F pمقدار  انحراف معیار میانگین تحصیالت متغیر

 میزان دینداری

 0,52 2,52 زیر دیپلم

354/3 034/0 
 0,58 2,67 دیپلم

 0,61 2,82 کارشناسی 

 0,67 2,90 باالترکارشناس ارشد و 

بین میزان می گردد و فرض مقابل تأیید می گردد. یعنی  ، لذا فرض صفر رد > p 05/0، نشان می دهد که  9نتایج مندرج در جدول 

از ، بیشتر باالترنگرش پاسخگویان با تحصیالت تحلیل میانگین ها و گروه بندی نشان داد که  تحصیالت تفاوت وجود دارد.بر حسب دینداری 

 از سایرین در افزایش میزان دینداری موثر می باشد.

 : اعتقاد راسخ در دین و پذیرش آن از طریق تحقيق و تفحص بر حسب ميزان درآمد تفاوت وجود دارد.6ي فرضيه
 های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته می شود.فرضیه

OH :یکسان است.  سب میزان درآمداعتقاد راسخ در دین و پذیرش آن از طریق تحقیق و تفحص بر ح 

1H :تفاوت وجود دارد. اعتقاد راسخ در دین و پذیرش آن از طریق تحقیق و تفحص بر حسب میزان درآمد 

 ی ششم از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده است. در بررسی فرضیه

 : نتایج آزمون فرضيه ششم 10جدول

 F pمقدار  انحراف معيار ميانگين انمحل سکونت شهروند متغير

اعتقاد راسخ در دین و 

پذیرش آن از طریق 

 تحقیق و تفحص

 0,24 2,42 هزار 800کمتر از 

215/1 352/0 

800001-1500000 2,45 0,35 

1500001-2500000 2,41 0,28 

2500001-4000000 2,43 0,29 

 0,31 2,48 4000000بیشتر از 

یعنی اعتقاد  .، لذا فرض صفر پذیرفته می شود و لذا این فرضیه تایید نمی گردد < p 05/0، نشان می دهد که 10ج در جدول نتایج مندر

 یکسان است. راسخ در دین و پذیرش آن از طریق تحقیق و تفحص بر حسب میزان درآمد

 ؟بين ميزان دینداري و انجام اعمال اقتصادي دیني رابطه وجود دارد :7ي فرضيه
 های صفر و مقابل به صورت زیر نوشته می شود.فرضیه

OH :.بین میزان دینداری و انجام اعمال اقتصادی دینی رابطه وجود ندارد  

1H :.بین میزان دینداری و انجام اعمال اقتصادی دینی رابطه وجود دارد 

 اده استفاده شد. نتایج در ذیل ارایه شده است. ی هفتم پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون سدر بررسی فرضیه

 : نتایج آزمون فرضيه هفتم )متغير وابسته : انجام اعمال اقتصادي دیني( 11جدول 

 (p)سطح   معنی داری tمقدار  ضریب رگرسیون پارامتر

 021/0 201/2 118/2 عرض از مبدأ

 033/0 413/3 116/0 میزان دینداری

 134/0 030/0( = Rضریب همبستگی ) 523/0( = 2Rضریب تعیین )

(، لذا فرض  > p 05/0کمتر است ) 05/0با توجه به اینکه سطح معنی داری ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون از خطای ، 11در جدول 

ستگی پیرسون ضریب همب. دارد وجود بین میزان دینداری و انجام اعمال اقتصادی دینی رابطهصفر رد و فرض مقابل تأیید می گردد یعنی، 

افزایش  میزان دینداری، انجام اعمال اقتصادی دینی نیزمحاسبه شده و ارتباط مثبت )مستقیم( و متوسط است و با افزایش  134/0مقدار 
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در واحد  116/0، میزان دینداریبرآورد گردید و به ازای تغییر در هر یک واحد  116/0مقدار  میزان دینداری،می یابد. ضریب رگرسیونی 

 درصد نشان از برازش نسبتاً مناسب مدل دارد. 3/52ضریب تعیین نشان می دهد، حدود  رتقای انجام اعمال اقتصادی دینی، موثر می باشدا

 

 نتيجه گيري -7
 در این مطالعه، با توجه به آمار توصیفی که از بررسی پرسشنامه های نمونه انجام شده است نتیجه گیری های زیر حاصل می گردد:

 از شرکت کنندگان در این مطالعه، به مباحث اعتقادی همچون اعتقاد به وجود   80تباط با بعد اعتقادی دینداری، نزدیک به در ار

 خداوند، معاد، دین اسالم و منجی آخر بشریت اعتقاد دارند.

  داشته اما این درصد در انجام روزه و در ارتباط با بعد مناسکی، درصد بسیار زیادی از افراد در این مطالعه به انجام عمل نماز اعتقاد

امر به معروف و نهی از منکر، کمتر می گردد. همچنین در مورد اعمال خمس و زکات جامعه به دو نیمه موافق و مخالف تقسیم 

می گردند، که الزم است دولتمردان و علماء ضمن معرفی  مصارف این وجوه مالی در جامعه فعالیت بیشتری نمایند تا مردم 

 شور بتوانند با مشاهده مزایای این مصارف در جامعه، نسبت به پرداخت آن مشارکت بیشتری نمایند.ک

  در ارتباط با بعد تجربی، نمودارها بیانگر این هستند که درصد بیشتری از افراد، اعمال انفرادی دینی خود مانند نماز را اعتقاد زیادی

ود می دانند اما در مورد مباحث اجتماعی و مشارکتی مردم مانند برپایی تکیه ها و داشته و آن را به گونه ای قدردانی از خالق خ

مسجد رفتن و دعا و نیایش و رفتن به زیارتگاه ها، مشارکت بالنسبه کمتری دارند که گویای این است که مردم، دین را به عنوان 

و دولتمردان و علماء باید در بعد اجتماعی و  یک عمل فطری دانسته، همانگونه که در دین اسالم چنین ذکر گردیده است

 مشارکتی مردم فعالیت و برنامه های بیشتری را تبیین نمایند.

  در ارتباط با بعد فکری، به دلیل سطح پایین مطالعه در حوزهدین و انتخاب آن و نیز درصد باالی شک و تردید در دین و

راین استنباط می گردد که درصد بسیار زیادی از افراد، دین را به واسطه اعتقاداتشان و نیز درصد پایین مطالعه در ادیان دیگ

داشتن پدران و مادران و خانواده های دیندار پذیرفته اند، که الزم است افراد را به مطالعه در حوزه های مختلف از جمله دین 

 د.ترغیب نموده و سرانه مصرف مطالعه در کشور را به واسطه برنامه هایی افزایش دا

  در ارتباط با بعد پیامدی، الزم به ذکر است که در مورد مسایلی همچون بی حجابی و بی بند و باری به عنوان مقوله فرهنگی

نادرست، تخریب نرم بنیان خانواده توسط رسانه های اجتماعی مانند ماهواره، حساسیت نسبت به کشتار شیعیان در سراسر دنیا، 

دو نیمه تقسیم می گردند که نشان دهنده این است که جامعه امروز تمایل دارد خود به آگاهی  نمونه آماری در این مطالعه به

الزم در این موارد برسد و سیاست های سخت گیرانه پیرامون این موارد می تواند مقاومت مردم را در پی داشته باشد و نیز الزم 

به مسایلی مانند حجاب، خانواده و احساس مسئولیت نسبت  است یک سری برنامه های مدون و حساب شده برای تمایل جوانان

 به سایر مسلمانان و شیعیان در کشور پایه ریزی نمود.

  درصد افراد اعتقاد به تعیین رزق و روزی توسط خدای خود را  91یکی از نکات قابل توجه در این مطالعه این است که در حدود

عالیت می تواند سرنوشت خود را تعیین کند، این مورد از این جهت حائز اهمیت است دارند و نیز  معتقدند که انسان با تالش و ف

که آن ها معتقدند که انسان با تالش می تواند سرنوشت خود را تعیین نمایند و دعا و نیایش می تواند تنها مسیر را برای آن ها 

 هموار سازد.

 سال پیش جوابگوی نیاز های اقتصادی جامعه  1400که قوانین دینی در  نتایج این مطالعه بیانگر است که افراد بالنسبه معتقدند

امروز نبوده، این موضوع می رساند که باید در حوزه اقتصاد اسالمی تالش بیشتری صورت گرفته و با تدوین مدل و شاخص هایی، 

حوزه کاهش نرخ سود بانکی می باشد. مسیر حرکت به سوی اقتصاد اسالمی را هموار نمود که الزمه این امر انجام مطالعاتی در 

 چرا که اسالم معتقد به نرخ بهره صفر و یا حتی منفی می باشد، چیزی که در بسیاری از اقتصاد های پیشرفته رخ داده است.

 ض با توجه به باال بودن نرخ سود بانکی، درصد بسیار زیادی از افراد، تمایل به سپرده گذاری در بانک بوده، و صندوق های قر

الحسنه سهم کمی در سپرده گذاری ها خواهند داشت، که راه حل آن حرکت به سمت نرخ بهره صفر مطابق با دستورات دین 

 اسالم می باشد.
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 پيشنهادات -8

الزم است دولتمردان و علماء ضمن معرفی  مصارف این وجوه مالی در جامعه فعالیت بیشتری نمایند تا مردم کشور بتوانند با  (1

 زایای این مصارف در جامعه، نسبت به پرداخت آن مشارکت بیشتری نمایند.مشاهده م

با توجه به پایین بودن سهم مشارکت اجتماعی شرکت کنندگان در این پرسشنامه،  گویای این است که مردم، دین را به عنوان یک  (2

علماء باید در بعد اجتماعی و مشارکتی عمل فطری دانسته، همانگونه که در دین اسالم چنین ذکر گردیده است و دولتمردان و 

 مردم فعالیت و برنامه های بیشتری را تبیین نمایند.

به دلیل سطح پایین مطالعه در حوزهدین و انتخاب آن و نیز درصد باالی شک و تردید در دین و اعتقاداتشان و نیز درصد پایین  (3

ادی از افراد، دین را به واسطه داشتن پدران و مادران و خانواده مطالعه در ادیان دیگر این استنباط می گردد که درصد بسیار زی

های دیندار پذیرفته اند، که الزم است افراد را به مطالعه در حوزه های مختلف از جمله دین ترغیب نموده و سرانه مصرف مطالعه 

 در کشور را به واسطه برنامه هایی افزایش داد.

ی الزم در این موارد برسد و سیاست های سخت گیرانه پیرامون این موارد می تواند مقاومت جامعه امروز تمایل دارد خود به آگاه (4

مردم را در پی داشته باشد و نیز الزم است یک سری برنامه های مدون و حساب شده برای تمایل جوانان به مسایلی مانند 

 ور پایه ریزی نمود.حجاب، خانواده و احساس مسئولیت نسبت به سایر مسلمانان و شیعیان در کش

باید در حوزه اقتصاد اسالمی تالش بیشتری صورت گرفته و با تدوین مدل و شاخص هایی، مسیر حرکت به سوی اقتصاد اسالمی را  (5

هموار نمود که الزمه این امر انجام مطالعاتی در حوزه کاهش نرخ سود بانکی می باشد. چرا که اسالم معتقد به نرخ بهره صفر و یا 

 فی می باشد، چیزی که در بسیاری از اقتصاد های پیشرفته رخ داده است.حتی من

بهبود شاخص ها و متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و باالبودن مشارکت اجتماعی مردم یک کشور و نیز افزایش سرمایه اجتماعی 

 می تواند رشد و پیشرفت کشور را در تمامی زمینه ها از جمله دین را حاصل نماید
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