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 چکیده مطلب:

 یریگبر اساس روش نمونهکرده که منتشر  یاینظرسنج یهاسلسله گزارش« گمان یافکارسنجگروه مطالعات »

و  یسنجش افکار در سطح مل یبرا غیر علمیکاملا  یکه اساسا روش شودیانجام م  نیآنلا یبرفگلوله

 . به کل جامعه است جینتا میتعم

 یمورد استفاده قرار م یفیک یها یاست که در نظرسنج یاحتمال ریروش غ کی یگلوله برف یریروش نمونه گ

 گردد. یبه دست آوردن چارچوب و کشف جامعه هدف استفاده م یبرا شتریروش ب نیو از ا ردیگ

؛ ندیآ یبه دست م یبه سخت گرید یاست که از راهها یینمونه ها یجمع آورنمونه گیری گلوله برفی روشی برای 

 . شود یمشترک استفاده م یهایژگیو دوستان با و یچرا که از شبکه اجتماع

ه و تمایلی به شناخت ستندیقدر و منزلت ن یدارا یکه نمونه ها از لحاظ اجتماع یزمان یروش به خصوص برا نیا

  اشد.بیم دی( مفنیمجرمین، ، معتاد ی، استفاده کنندگان از کودکان ، متعرضین جنس هایالکلشدن ندارند )

  که در این متن به آن اشاره میشود. همچنین افکار سنجی دقیق و علمی مختلفی دارداین روش معایب 

 که به میزان دینداری نیز پرداخته است بخش دیگر این نوشتار است. موج سوم

 

http://www.soada.ir/
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با  1)گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان( موسسه گمانتوسط  «نیبه د انیرانینگرش ا» ی با عنواننظرسنج  خیراا

انجام  99تیر  1تا  99خرداد  11پیشتیبانی مالی و همکاری لادن برومند، از موسسان بنیاد عبدالرحمن برومند، در تاریخ 

ی با استفاده از روش  این نظرسنجی .در آن مطرح شده استدهنده هزار پاسخ ۰۵از  شیب گرفته است که ادعای شرکت

 مردم ایران را درباره دینداری بدست آورد. تو نظرا هادگاهیتا د ه استتلاش کردآنلاین 

 رهیزنجیجاد اشیوه  با( virtual snowball samplingاین نظرسنجی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی)

از طریق شبکه های مختلف اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، توییتر و فیس  یریمتعدد و متنوع نمونه گ یها

 صورت گرفتبوک 

نیمی از جامعه ایران از دین داری به بی دینی رسیده اند و »موسسه گمان بر اساس این نظرسنجی ادعا می کند 

 « می نامند "مسلمان شیعی"درصد جامعه، خود را  23فقط 

رار قاین موسسه را مورد بررسی برای بررسی صحت ادعای صورت گرفته ابتدا روش نمونه گیری استفاده شده توسط 

 ،دهیم و در انتها با مقایسه با یک تحقیق علمی در زمینه دینداری اثبات می کنیم نتیاج به دست آمده به لحاظ روشیمی

 بل تعمیم به جامعه ایران نیستعلمی نمی باشد و اصلا قا

 گیری گلوله برفینمونه

و از  ردیگ یمورد استفاده قرار م یفیک یها یاست که در نظرسنج یاحتمال ریروش غ کی یگلوله برف یریگروش نمونه

 گردد. یبه دست آوردن چارچوب و کشف جامعه هدف استفاده م یبرا شتریروش ب نیا

ته با صفت نادر خواس تیجمع یاز اعضا ینیاست، از تعداد مع یشبکه ا یرینمونه گ یکه از جمله روش ها وهیش نیدر ا

 یضاشود که اع یشده خواسته م یمعرف یاز اعضا بیترت نیکنند و به هم یرا معرف تیجمع گرید یشود که اعضایم

 آخر. یکنند و ال یمد نظر معرف یژگیرا با و یگرید

؛ چرا ندیآ یبه دست م یبه سخت گرید یاست که از راهها یینمونه ها یجمع آورنمونه گیری گلوله برفی روشی برای 

 هیاول روش از شرکت کنندگان نیدر واقع در ا. شود یاستفاده م مشترک یهایژگیوو دوستان با  یکه از شبکه اجتماع

رکت دارد که ش یکاربرد را زمان نیشتریرا به پژوهشگر ارجاع دهند و ب شود تا افراد همسان خود یخواسته مو در دسترس 

د که اگر بخواهند از بین در واقع این شیوه برای موضوعاتی کاربرد دار 2.در دسترس باشند یبه سختنادر و یا کنندگان 

 کل جامعه و با احتمال یکسان نمونه گیری کنند، احتمال کشف نمونه مطابق نظر آنها صفر خواهد بود.

ندگان ، استفاده کن هایالکل) ستندیقدر و منزلت ن یدارا یکه نمونه ها از لحاظ اجتماع یزمان یروش به خصوص برا نیا

 این در .دارند، شناخته شوند لیافراد کمتر تما نیباشد. ایم دی( مفنیمجرمین، ، معتاد یاز کودکان ، متعرضین جنس

در  میتقمس یگریشود. هر فرد با شخص دیاستفاده م یسازمان نیو ب یفرد نیاز اطلاعات ب یدر شبکه ا یریگنمونه

پنهان(  تیمؤثر در پژوهش را )جمع ایتواند افراد بالقوه شرکت کننده و  یم یباشد و با استفاده از شبکه اجتماعیارتباط م

 3.دینما یمعرف

                                                           
 گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان )گمان( یک موسسه پژوهشی غیرانتفاعی، مستقل و ثبت شده در کشور هلند است1

 .31۵-2۵(: 4) 1؛ 1391کیفی در علوم سلامت جلالی رستم، نمونه گیری در پژوهش های کیفی. مجله تحقیقات 2 

 .31۵-2۵(: 4) 1؛ 1391جلالی رستم، نمونه گیری در پژوهش های کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 3 
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 گیری گلوله برفینمونه معایب

 کیگرفتن رفتار  جهینت یبرا ،یاحتمال ریغ یریگنمونه یهاروش 4 این شیوه نمونه گیری، غیر احتمالی است.  .1

 یدگیچیپ درک یبر رو قیکه تمرکز تحق شودیاستفاده م یبلکه از آنها زمان شوند،نمی استفاده آنجامعه بر اساس نمونه 

ابلیت ق . پسستنی مشخص هم عضو هر شانس و ندارند شدن انتخاب اعضاشانساتفاق است. در آنها همه  ای هیقض کی

 ۰تعمیم به کل جامعه ندارد.

در این شیوه نمونه گیری، با توجه به اینکه انتخاب نمونه اولیه با توجه به هدف و سوال مورد نظر انتخاب   .2

 6شوند لذا سوگیری در انتخاب نمونه در این شیوه مشهود است.می

ل اشیوه های نمونه گیری در این روش، داوطلبانه است. یعنی تعداد بسیار زیادی دعوتنامه به افراد مختلف ارس  .3

می شود و از بین اینها کسانی در نظرسنجی شرکت می کنند که در آن زمینه، به صورت رادیکال فعال هستند و از نظر 

 1فکری، با هدف طراحان نظرسنجی همسویی دارند. 

 رزیابیا برای آیا برفی گلوله گیری نمونه روش مدل این این سوال مطرح می شود که با توجه موارد مطرح شده اکنون 

 مردم که تداش بررسی مورد جامعه مشخصات به نگاهی باید پاسخ یافتن برای باشد؟می مناسب جامعه یک افراد دینداری

  خیر؟ یا باشند می مشخص و دسترس قابل جامعه

 یندارید ارزیابی برای برفی گلوله و احتمالی غیر گیری نمونه از استفاده مشخص بوده، پس جامعهافراد هر  شک بدون

 گردد انتخاب دیگر افراد از مستقل بطور فرد هر و کرد استفاده احتمالی گیری نمونه روشهای از باید بلکه نیست، مناسب

 و یروای لحاظ کامل به سوال طرح ، دقیق پژوهش انجام نمونه، انتخاب درست صورت در را آمده بدست نتایج بتوان تا

ادامه  که در-موج سوم  پژوهش به توان می نمونه عنوان به. داد تعمیم هدف جامعه به  آماری شرایط انجام سایر و پایایی

  ای مرحله چند گیری نمونه روش با  مردم دیندرای های شاخص ارزیابی به که کرد اشاره -به آن پرداخته خواهد شد 

 است پرداخته

 

 چه هندهد نشان گیری گلوله برفی از روش نمونه  آمده بدست نتایج که است این کرد توجه آن به باید که ای نکته

 ها مهپرسشنا و باشد شده رعایت گمان تحقیق در برفی گلوله روش علمی روشهای تمامی واقعا اگر و است؟ موضوعی

 !چیست؟ نشانگر آمده بدست اطلاعات باشد نشده پر خاص باهدف و گیری جهت بدون و طراحی درست بصورت

 فرد و شوند یم وصل  یکدیگر به وار زنجیر بصورت ها نمونه که برفی گلوله گیری نمونه روش اصلی شاخصهبه  توجه با

 موسسه ینا پاسخ دهندگان اکثر که رسید نتیجه این به توان می باشد می پرسشنامه پرکردن برای بعدی فرد معرف اول

  ... و بودنندیندار  مانند باشند می اشتراکاتی وجه دارایاند بودن مخفی برفی گلوله گیری نمونه دوم شاخص دارای که

                                                           
4 MorganDL.RandomSampling. In:TheSAGEEncyclopedia of QualitativeResearchMethods.Thou-

sandOaks,UnitedStates:SAGEPublications;2۵۵2. 
۰ Donmoyer R.Generalizability.In:TheSAGEEncyclopedia of Qualitative ResearchMethods.Thou-

sandOaks:SAGEPublications; 2۵۵2. 
6 Fabiola Baltar, Ignasi Brunet, (2۵12),"Social research 2.۵: virtual snowball sampling method using Facebook", 

Internet Research, Vol. 22 Iss: 1 p. 63. 
1 Fabiola Baltar, Ignasi Brunet, (2۵12),"Social research 2.۵: virtual snowball sampling method using Facebook", 

Internet Research, Vol. 22 Iss: 1 p. 63. 
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 ویژگی دارای «یا دنبال کنندگان ما طرفداران» نماید اعلام باید «ایران جامعه» کند اعلام موسسه این اینکه بجای بنابراین

 نیست.قابل تعمیم به مردم ایران  به هیچ وجهباشند و نتایج به لحاظ علمی  می زیر های

 نگرش ایرانیان به دین

با  94 درسالبرای نگاه دقیق آماری از وضعیت دین داری، باید به پایش های علمی مراجعه کرد. آخرین پیمایش کشور 
های ملی طراحی و اجرا های ایرانیان با فاصله دوازده سال از موج دوم در دفتر طرحها و نگرشموج سوم ارزشعنوان 

در موج دوم، برخی مفاهیم جدید را نیز در کشور مورد سنجش قرار  شد. این پیمایش علاوه بر سنجش اکثر مفاهیم موجود
بر خلاف دو موج پیشین، از نمونه کشوری شهری و روستایی نفر انجام گرفته، و  149۵6حجم نمونه که با  موج سوم .داد

 شوند. جامعه آماریمنبع اطلاعات مهمی درباره تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می کهبرخوردار است 
انتخاب  و ایچندمرحلهو به روش  استان کشور 31سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در 1۰افراد بالای  این پیمایش

از همه   های مسکونیاب تصادفی پاسخگویان از بلوکانتخ و هاگیری تصادفی از بلوکنمونه ، هدفمند شهرها و روستاها
 استخراج شده است علاوه دو روستای تابعه هر شهرمرکز و یک شهر به استانهای کشورکه از استان

ی مردم ایران می پردازد که به بخشی از آن به همراه تفکیک نید ینگرشها و رفتارهافصل هشتم این پیمایش ملی به 

 م استانی اشاره می کنی
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در انجام دادن امور مهمّ زندگی چقدر به خدا توکّل میکنید؟

زیاد و خیلی زیاد متوسط کم و خیلی کم
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د؟ارادت و محبّت داری( خاندان پیامبر اسالم)تا چه اندازه به اهل بیت 
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شرکت در مجالس روضه و عزاداری

شرکت می کنم به ندرت شرکت نمی کنم
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زیارت اماکن متبرکه

شرکت می کنم به ندرت شرکت نمی کنم
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سال پیش به دلیل تغییرات عجیب جهانی مقایسه کرد اما به جرات  04هر چند که نمی شود میزان دینداری مردم را با 

که  -می توان گفت که بسیاری از ما تصور اشتباهی نسبت به دینداری دوران پهلوی داریم به عنوان مثال بحث حجاب

برخی تصور می کنند در زمان پهلوی همه مردم عاشق حجاب بوده و فقط خاندان پهلوی مخالف  -آخرین تصویر بالا است

 این امر بودند در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست.

که دستور الزامی بودن حجاب در ادارات مطرح شد هزاران زن بر ضد این دستور الهی تضاهرات   7۱اسفند  ۷۱در روز 

 هزار نفر تخمین می زند. البته برخی منابع این ۷7تعداد تظاهر کنندگان را  ۷۵7۱اسفند  ۷۱ی کیهان، روزنامهکردند. 

 -ق وجود داردکه البته احتمال اغرا-هزار نفر نیز بیان کرده اند ۷44عدد را تا 

نوشته شده است  هرچند این کتاب از لحاظ  "۷۵7۱در اسفند  رانیزنان ا زشیخ "به عنوان نمونه کتابی تحت عنوان 

 محتوا و سند بسیار ضعیف بوده و فقط جنبه سیاسی دارد ونه علمی، اما در آن آمده است:

شرکت کردند، در  ییمایپراه نیدر ا ۷۵7۱اسفند  ۷١و شنبه  ۷۱پنجشنبه  یهاروز نیکه ب یتن از زنان ۷7از  شیب "

از  ییهاکه در مکان زنندیم نیهزار تن تخم ۷44تا  74 نیتظاهرکننده را در کل ب تیکتاب جمع سندگانیبا نومصاحبه 

 "ودندگرد هم آمده ب یجمله دانشگاه تهران و کاخ دادگستر

ارادت و عشق  -علی رقم تمام تبلیغات دشمنان–سال  04بیت علیهم السلام که در این و یا در رابطه با ارادت به اهل 

 مردم بیشتر شده است

افزایش چشمگیری داشته  ١0تا آخرین پیمایش در سال  ۱0از اولین آمار موجود در سال  خوانی روضه مراسم در شرکت
 8است

 

 

و در نقطه مقابل کسانی که در مراسمات روضه خوانی شرکت نمی کنند و یا به ندرت شرکت می کنند، به شدت کاهش  

 یافته است 

                                                           

 نگرش و ها ارزش محسنی، و  منوچهر آقای محقق 4231ایران، در فرهنگی-اجتماعی رفتارهای و ها نگرش بررسی2 

 42۳1 ،سوم ( موج) انیرانیا یارزشها و نگرشهاو  4234دوج( دوم,  ایرانیان)موج های
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نه تنها شرکت در مجالس روضه بلکه در بسیاری از امور دیگر مانند زیارت اماکن مذهبی و...  نیز افزایش داشته است و 

 ز انقلاب در دسترس نیستدر بسیاری از امور آمار برای قبل ا

این میزان معنویت در حالی است که در این سالها چالش های جدی در مسیر دین داری قرار گرفته است؛ مشکلاتی که 

 سال پیش وجود نداشت؛ مشکلاتی مانند: 04تا چهل سال پیش و شاید تا همین 

 گسترش فساد در دنیا؛ .۷

ا های بسیار متنوع، اینترنت بدنیا؛ مانند ماهواره با کانالهای صوتی و تصویری در افزون رسانهگسترش روز .0

 های بسیار بالا و... ؛جلوه

 شدن دستیابی به هرگونه محصول مبتذل؛آسان .۵

 های مبتذل، مانند سواحل خاص، مراکز ارائۀ سکس، مراکز ارائۀ کنسرت و رقص و... ؛فراوانی مجموعه .0

 ایل نقلیۀ مدرن؛ شدن مسافرت به کشورهای دنیا به کمک وسآسان .7

 های جهانی برای ایجاد فساد در جمهوری اسلامی ایران؛شده ازسوی قدرتریزیتهاجم برنامه .6

 ها عامل دیگر.و ده

یون ای که مردم در آن یا تلویزاوضاع امروز با قبل از انقلاب اسلامی بسیار متفاوت است. بسیار فرق است بین جامعه

های اینترنتی در تمام ای و سایتهای ماهوارهای که در آن، شبکهیی خاصی ندارد، با جامههندارند و یا اگر هم دارند، کارا

نقاط کشور، حتی روستاها و مناطق محروم نفوذ کرده و با ایجاد فضایی بسیار متنوع، همۀ امکانات جذاب برای نسل جوان 

شود که عرض خطر ابتلا هستند، بلکه کمتر مؤمنی پیدا میتنها افراد معمولی دائماً در ماند. در این فضا نهرا فراهم ساخته

 های ویرانگر این فضای مبتذل، به طور کامل، حفظ کند.بتواند خود را از آسیب

ی می توان به نمونه های دارند کهام برمیداری گویژه جوانان در مسیر دینبا همۀ این موانع و مشکلات، باز هم مردم، به

 اشاره کرد: آنعینی از 

 های مذهبی:گسترش کمی و کیفی تشکل 
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در  تأسیس خودجوش بیش از نودهزار هیئت مذهبی، بعد از انقلاب اسلامی و حضور جوانان عاشق اهل بیت .1

 .هزار مداح در ایران و استقبال جوانان از مداحان اهل بیت 64۵ها و وجود بیش از این هیئت

 ها، مجالس قرآنی و... .روضهبرگزاری هزاران جلسۀ خانگی اعم از  .2

 :پاسداشت مناسبات و شعائر مذهبی 

 حسینیه در سراسر کشور؛ 1۰22ۀ جامعه به شعائر اسلامی و انقلابی با تأسیس و تجهیز اقبال گسترد .1

 مسجد کشور؛ ۰۰۵۵هزار نفر برای برگزاری مراسم اعتکاف در بیش از 2۵۵حضور سالیانه بیش از  .2

 در اجتماع اربعین حسینی در کربلا؛ اعبداللهحضور میلیونی مشتاقان اب .3

 های باشکوه عید غدیر؛های مردمی دینی، از جمله جشنبرپایی جشن .4

  ، خصوصاً سید و سالار شهیدان با جمعیت انبوه میلیونی؛برگزاری مراسم عزاداری اهل بیت .۰

 )که قبل از انقلاب اسلامی، تقریباً فراموش شده بود(؛ برپایی مراسم شهادت حضرت زهرا .6

 های مردمی دهۀ کرامت در دوهزار نقطه از کشور؛برپایی جشن .1

 بخش در سراسر کشور در هفتۀ وحدت؛برگزاری مردمی صدها برنامۀ وحدت .2

 برگزاری دعاهای ندبه، کمیل، عرفه، توسل و... با تجمعات میلیونی؛ .9

 های قدر؛اسم شبها میلیونی مربرگزاری ده .1۵

هزار شهر و  4همراه کودکان شیرخواره در همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از . حضور میلیونی مادران به11

 بقعۀ متبرکۀ کشور؛  239روستا و 

 ورزشی؛ المللیدر مسابقات بین« یا ابوالفضل!»و « یا زهرا!»، «یا حسین!»، «یا علی!»شدن شعارهای انداز . طنین12

المللی، با حجاب اسلامی، باوجود تبلیغات گسترده علیه هزار نفر از زنان ورزشکار در مسابقات بین12حضور  .13

 حجاب.

 گسترش کمی و کیفی زیارت معصومان :و امامزادگان 

 ؛الرضاموسیبنمیلیون زائر، به حرم مطهر حضرت علی3۵تشرف سالانه، بیش از  .1

 ؛به زیارت حضرت فاطمۀ معصومه میلیون زائر1۵تشرف سالانه، بیش از  .2

 ؛1391، فقط در نوروز چراغتشرف بیش از یک میلیون زائر به حرم حضرت شاه .3

 میلیون زائر منتظر به مسجد مقدس جمکران؛2۵تشرف سالانه،  .4

 ؛1396میلیون زائر به بقاع متبرکه و اماکن مذهبی در سال 4۰تشرف  .۰

 های مذهبی کشور؛ه، هزاران مسجد و هیئتبقعۀ متبرک ۰63برگزاری هفتگی دعای توسل، در  .6

 های نماز:گسترش کمی و کیفی مساجد و فعالیت 

 1۰به حدود  13۰1هزار مسجد در سال 3۵برابری تعداد مساجد کل کشور با مشارکت مردمی؛ از  ۰/2افزایش  .1

 ؛1391هزار مسجد در سال 

 با حضور پرشور سربازان؛ ها و مراکز نظامی و انتظامیبرگزاری نماز جماعت در تمام پادگان .2

 عنوان؛  2۵۵۵عنوان  به بیش از 1۵تر از افزایش عناوین کتب مروّج نماز از کم .3

 نامۀ دانشگاهی و مقالۀ تحقیقی و پژوهشی، در زمینۀ دفاع از دین اسلام، نماز و... ؛نگارش صدها هزار پایان .4

 حضور میلیونی مردم در نماز عید سعید فطر در کشور؛   .۰

 آموزان مدارس و دانشجویان در نماز جماعات؛اری از دانشحضور بسی .6
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 در سراسر کشور؛ -اکثراً خودجوش و مردمی-آموزی هزار جشن تکلیف دانش1۵۵برگزاری سالیانه  .1

 سیاسی نماز جمعه.-حضور صدها هزار نفری مردم در مراسم عبادی .2

 های تبلیغی:گسترش چشمگیر فعالیت 

سابقۀ دشمن به های علمیه، باوجود هجمۀ بیحصیل فرزندانشان در حوزهها از تاستقبال چشمگیر خانواده .1

 هزار طلبه در سراسر کشور؛ 1۰۵روحانیت و فعالیت 

 هزار طلبه؛2۵افزایش تعداد طلاب خانم، به بیش از  .2

، ، مریم مقدس، یوسف پیامبرهایی با مضامین دینی، از جمله فیلم امام علیاستقبال مردمی از فیلم .3

 امه و... .مختارن

 :گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری 

 ؛رشد ده برابری وقف در دهۀ گذشته .1

مؤسسۀ خیریه تا  1۰۵۵۵اندازی مؤسسات خیریه و ثبت بیش از نظیر مردم کشور از تأسیس و راهاستقبال بی .2

 ؛1391سال 

  ؛139۰میلیارد تومان زکات فطره در سال 3۵۵پرداخت بیش از  .3

 الحرام در برپایی سنت حسنۀ عید قربان؛اللهی ایرانیان با حجاج بیتمشارکت و همراهی میلیون .4

 شد(؛احیای موقوفات )حتی موقوفاتی که در زمان پهلوی در مکان خود استفاده نمی .۰

و افزایش  1392میلیون تومان در شهریور  6۵۵میلیارد و  46آوری ها و جمعحضور پرشور مردمی در جشن عاطفه .6

 سال قبل؛ بهدرصدی آن نسبت 41

نفر زندانی غیرعمد  1932ریزان و همیاری مردم و ستاد دیه و درنتیجه آزادی کمک چشمگیر مردم در مراسم گل .1

 میلیارد ریال؛ 1۰911ها، با مجموع بدهی بالغ بر از زندان

 های افطار در هزاران مسجد و حسینیه و محله در ایران؛برپایی سفره .2

 آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در سطح کشور؛موقوفۀ علمی،  62۵۵ثبت بیش از  .9

 درصدیِ وقف در حوزۀ درمان؛ 2۰سهم  .1۵

 وجود هزاران کتاب و کتابخانۀ وقفی؛ .11

 مندی دانشجویان از چهل دانشگاه موقوفه.بهره .12

 های جهادی:آور فعالیتگسترش حیرت 

 ؛ 1392سال هزار گروه در ، به دوازده1319های جهادی از چهل گروه در سال افزایش تعداد گروه .1

 میلیون نفری جهادگران )غالباً جوان( در مناطق محروم؛ ۰/2حضور  .2

 ؛1392زده در سال هزار مهندس جهادگر برای سازندگی مناطق سیل6۵حضور  .3

 ونیم؛سالروستا، در مدّت دو 2292زدایی نیروهای جهادی در زایی و محرومیّتاشتغال .4

المنفعه در چهارصد پروژۀ عام 1۵۰2و اجرای  1391رها در سال پذیر حاشیۀ شهاجرای طرح کرامت مناطق آسیب .۰

 محله؛

 زدگان، با کار جهادگران؛واحد مسکونی برای زلزله 122۵برداری از بهره .6

 مسکن مربوط به بهزیستی، با کار و تلاش جهادگران؛  3۰۵ساخت  .1

 زدگان؛دی برای کمک به سیلهزار نبروی جها 12محور با دار و محلهگروه جهادی شناسه ۰32۵رسانی خدمت .2

 زدگان؛رسانی به سیلگروه جهادی در صف خدمت 22۵۵انتظار  .9

 زده، با کار جهادگران؛کوچه و خیابان در مناطق سیل 24۵۵هزار خانه و 2۵سازی پاک .1۵
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تیم مشاوره برای  2۵۵پزشکی و تیم دام 11۵تیم پزشکی تخصصی،  3۵2تیم عمومی پزشکی،  616حضور  .11

 زده؛ر مناطق سیلرسانی دخدمت

 زده در همان روزهای اول، با کار جهادگران.های سیلپل موقّت روستایی در استان 4۵۵بند و سیل 13۵۵احداث  .12

 های دفاع مقدس:پاسداشت ارزش 

 حضور میلیونی مردم در تشییع جنازۀ شهید حججی و شهدای غواص؛  .1

 اقدامات خودجوش مردمی؛هزار یادوارۀ شهدا در هر سال، با 2۵برگزاری پرجمعیت  .2

 1324هزار نفر در سال 4۵۵های عملیاتی دوران دفاع مقدس، از افزایش حضور مردم، خصوصاً جوانان، در یادمان .3

  ؛1396به بیش از هفت میلیون نفر در سال 

 ها.دیدار هفتگی بسیاری از بسیجیان با خانوادۀ شهدا و حضور در منزل آن .4

 ایران:های قرآنی در گسترش فعالیت 

 دار؛ترین اجتماعات قرآنی جهان، در ماه مبارک رمضان و با حضور مردم روزهبرپایی بزرگ .1

 افزایش چشمگیر مدارس قرآنی و استقبال والدین از این مدارس؛ .2

 صورت مردمی و خودجوش؛زبان زندۀ دنیا، اکثراً به 142ترجمۀ قرآن کریم به  .3

 هزار عنوان کتاب قرآنی؛31انتشار  .4

 ش از چهارصد سایت قرآنی؛ایجاد بی .۰

 های قرآنی؛اندازی مؤسسات و مدارس و کانونراه .6

 حضور گستردۀ زنان در محافل، مسابقات و مؤسسات قرآنی کشور و پرورش استادان قرآنی از میان بانوان. .1

 وضعیت دینداری ایرانیان در مقایسه با سایر کشورها 

تایج ای دارد. براساس نمعنوی در ایرانیان برجستگی و درخشش ویژههای با دیگر کشورهای جهان نیز گرایشدرمقایسه

 ۷4خوانند، در کشورهای مختلف به شرح زیر است:درصد افرادی که هر روز دعا می ١های مرکز تحقیقاتی پیو،پژوهش

  ۷۱چین 
  6۱انگلستان 
  ١۱آلمان 
  ۷4۱فرانسه 
  ۷8۱استرالیا و روسیه 
  07۱کانادا 
  0۱۱رژیم غاصب صهیونیستی  
   77۱آمریکا  
  8۱۱ایران 

                                                           

9

 متن کامل این گزارش در نشانی زیر قابل دسترسی است:. 1۵ 

-an-is-s-u-prayer-of-levels-high-/with2۵19/۵۰/۵1tank/-https://www.pewresearch.org/fact

._dayofprayer_ratesofdailyprayer/۵1-۵۰-19nations/ft_-wealthy-among-outlier 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/with-high-levels-of-prayer-u-s-is-an-outlier-among-wealthy-nations/ft_19-05-01_dayofprayer_ratesofdailyprayer/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/01/with-high-levels-of-prayer-u-s-is-an-outlier-among-wealthy-nations/ft_19-05-01_dayofprayer_ratesofdailyprayer/


2۵ 

 

گونه که در نقشۀ زیر پیداست، ایران جزو کشورهای برتر جهانی ازنظر میزان گرایش افراد به مداومت در دعاخواندن همان

 های مهم معنویت است.روزانه است که از شاخص

 PEWم./ منبع: 04۷۱تا  0448سال  تصویر شماره : اطلس جهانی میزان عبادت و دعا کردن روزانه از

 

 PEWمنبع: مؤسسۀ تحقیقاتی 

 

 


