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 چکیده 
اجتماعی، دینددداری و رسددانه بددر    –ش با هدف بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی  این پژوه    

گرایش افراد به ایدئولوژی اصددولگرایی صددورف گرفددتپ ایددن پددژوهش ا، ل ددا  هدددف،  
کاربردی و ا، نظر روش توصیفی و ت لیلی بوده و گردآوری اطالعاف ا، طریددپ پیمددایش  

(  nو حجم نموندده )   ای چند مرحله  ، ای ه خوش  ، ای طبقه ؛ گیری شیوه نمونه انجام گرفته است؛ 
و  گویدده    32پرسشنامه در قالب  ها با استفاده ا،  آوری داده شدپ تکنیک جمع   نفر برآورد   368
تجزیدده و ت لیددد گردیدددپ       Smart plsو      SPSSافددزار  هددای ت قیددپ بددا اسددتفاده ا، نرم داده 

  نظریدداف   و   هددا فرهندد    نبددرد   نظریدده   بوردیددو،   نظریاف   ا،   تلفیقی   با   پژوهش   نظری   چارچوب 
  اجتماعی پددایینی دارنددد   –کسانی که پایگاه اقتصادی    و معلوم شد   کلمبیا صورتبندی   مکتب 

بددین میددزا     ، رسددانه   در ،میندده تدداثیر   پ اسددت   ایدددئولوژی اصددولگرایی   به میانگین نمره باالتری  
رابطدده    ، ایدددئولوژی اصددولگرایی   های خددارجی و گددرایش آنددا  بدده اسددتفاده افددراد ا، رسددانه 

گددرایش    افزایش نتایج حاکی ا،    ، های داخلی در ارتباط با تاثیر رسانه و  کوس وجود دارد  مع 
  اسددتپ های داخلددی  ا، رسددانه افراد به ایدئولوژی اصولگرایی با توجه به میزا  استفاده بیشددتر  

گرایش به ایدئولوژی اصولگرایی بر حسب متوسددد دینددداری افددراد  همچنین مشخص شد 
دینددداری بدداالیی دارنددد گددرایش بیشددتری بدده    نمددره   که میددانگین  کسانی  و  پذیرد تفاوف می 

 پ ی اصولگرایی دارند ژ ایدئولو 
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 مقدمه  
عمده ا،  و  است  اجتماعی  موجودی  آ   انسا   با  اجتماعی  ،ندگی  در  که  مسائلی  ترین 

است  روب ار،ش  بر  مبتنی  گزینش  ،ندگی    پ( Inglehart, 2005: 880-883)روست،  به  ار،ش 

گردد که ا، آنها نشاف  هایی با، میبه ار،ش  در ت لید نهایی  ایدئولوژی نیز  ،دهدانسا  معنا می

استو  گرفته   ار،شی  نظام  عقلی  دقیپ  .توجیه  عبارتی  ایدهبه  ا،  نظامی  ایدئولوژی   و  تر،  ها 

یا  های رقضاوف استنتاج و موقعیت یک گروه  برای توصیف،  یافته است که  وشن و سا،ما  

می کار  به  ار،شجامعه  ا،  اساسا  که  میرود  نشاف  )بشلر،ها  ایدئولوژی (پ  7:  1370گیرد 

تاریخی  فرآورده و  ذهنی  ار،ش  استای  نوع  به  بسته  و که  یافته  رواج  جامعه  در  حاکم  های 

به  می افراد  گرایش  انواع  مت   انواعتوا   کردپ  ت لید  اجتماعی  عوامد  حسب  بر  را  آ   فاوف 

ایدئولوژی ،امختلف  اجتماعییها  شراید  گرایش   هستند  متفاوف  یده  بررسی  یک    افراد  و  به 

سیاسی خاص ایدئولوژی  ایدئولوژی  میا   بر حسبهای  ا،  اجتماعی    گوناگو   که  متغیرهای 

ا، اواخر  اصولگرایی  پ  رسی قرار گیردتواند مورد برمی  ،دست به گزینش ،ده  آنها  هفرد نسبت ب 

؛ اینکه چه عواملی باعث گرایش افراد به ایدئولوژی    وارد ادبیاف سیاسی کشور شد  1370دهه  

اصولگرایی است موضوع پژوهش است و مسئله اساسی پژوهش این است که پایگاه اقتصادی 

یزا  دینداری چه سهمی  ها )اعم ا، داخلی و خارجی( و مو اجتماعی، میزا  استفاده ا، رسانه

ا،   یکی  اصولگرایی  اینکه  به  توجه  با  داردپ  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  افراد  گرایش  در 

باشد، ضروری  های عمده ایدئولوژیک و سیاسی حاکم در جمهوری اسالمی ایرا  میجریا 

 است که عوامد موثر بر گرایش افراد به آ  مورد بررسی قرار گیردپ

 

 پیشینه تحقیق 
ای ایدئولوژی و رابطهم ققا  ا، جنبه  ،را در  به نقش  با عوامد اجتماعی    آ   های مختلفی 

اقتصادی   پایگاه  رسانه  –نظیر  ا،  استفاده  تاثیر  در  اجتماعی،  دینداری  نقش  نیز  و  های جمعی 

پرداخته افراد  سیاسی  لذااندگرایشاف  در    ؛  بررسی  مورد  متغیرهای  نزدیکی  به  توجه  با 

بهپژوهش  پیشین  نتایج بدست آمده    های  در   (1386)  پرچمی   شوداشاره میبررسی برخی ا، 

  « 1386بررسی مشارکت مردم در نهمین انتخاباف ریاست جمهوری در سال  »ت قیقی با عنوا   
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های جمعی، میزا  دینداری، جنسیت، ت صیالف،  به بررسی نقش عوامد اجتماعی نظیر رسانه

اف بر رای داد   آنا   تاثیر  و  تاهد  پرداخته استشغد،  انتخاباف  در   (1383)  پ سبزه کارراد در 

ب بر شعارها »عنوا     اپژوهشی  تکیه  با  ایرا   انقالب اسالمی  ایدئولوژی در  نتیجه  به  «  نقش  این 

است  رسیده که   وابسته  ایدئولوژی  به  منزله    وانقالب در کلیت خود  به  ذهنی  امر  ایدئولوژی 

می متجلی  انقالب  عین  در  که  فیرو،شوداست  )پ  گلوگاه  عنوا     در(  1380جائیا   با  ت قیقی 

اقتصادی تاثیر وضعیت  مشارکت سیاسی  اجتماعی  و  بررسی  بر چگونگی  این    ،دانشجویا   به 

و غیره بر    وساید ارتباط جمعی،  منزلت شغلی،  ت صیالفنتیجه رسید که عوامد اجتماعی نظیر  

تاثیر هویت  »  ی با عنوا ژوهشدر پ   (1375)  مرودشتی  مشارکت سیاسی افراد تاثیر بسزایی داردپ

گرایشاف جناحی جوانا  با    بین   به این نتیجه رسید که  « دینی جوانا  بر گرایشاف سیاسی آنا 

اجتماعی    -جوانانی که ا، پایگاه اقتصادی   ودارد    معناداری وجود  دینی آنا  رابطه  -هویت ملی

( 1394)  دیگرا   و  کشاور،پ  تری داشتندپایین باالتری برخوردار بودند میزا  مشارکت سیاسی  

»بررسیمقاله  در عنوا   با    بر  تاکید  با   اصفها   شهروندا   انتخاباتی  رفتار   بر  دینداری   تاثیر  ای 

  تطبیپ  با  و   پرداختند  انتخاباف  در   مردم  سیاسی  گرایش  بر  دینداری  تاثیر   به  دینی«   مردمساالری

  در  دینی   های مولفه  ستگی برج  به   توجه   با  که   رسیدند  نتیجه   این   به   فرهنگی   های جن   نظریه

  گرایش   بیشتر  ایدئولوژی  این   به  دارند  بیشتری  دینداری  که  کسانی   اصولگرایی،  ایدئولوژی

 پدارند

  میا    در   سیاسی  مشارکت  و  دینداری  رابطه   بررسی   در(  1389)  همکارا   و   ،ادهجمعهامام

  سیاسی  شارکتم  و  دینداری  ابعاد  بین   که  رسیدند  نتیجه  این   به  تهرا   دانشگاه  دانشجویا 

  حسب  بر  سیاسی  مشارکت  میزا   که  است  این   ا،   حاکی  نتایج  و  دارد  وجود   مستقیم  ارتباط

 پ پذیردمی تفاوف دینداری میزا 

عنوا   ت قیقی   در(  1396)  معمار  الهرحمت جامعه  با    دینی   تاثیر  درباره  شناختی»پژوهشی 

  میزا   میانگین   که  رسید  نتیجه  این   به  ایرا «   مردم  سیاسی  مشارکت  بر  مذهب  نوع  و  بود 

معناداری  نشین سنی  و  نشین شیعه  هایشهرستا   در  مشارکت  عامد  اما  دارد  یکدیگر  با  تفاوف 

  قرار  نظر  مطمح  را  سیاسی  مشارکت  و  دینداری  ارتباط  و  گذاشت  کنار  توا می  را  مذهب  نوع

 پداد
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 مبانی نظری

 ایدئولوژی  -الف

شناسی  اندیشه  معنای  به  یونانی  ریشه  با  وگوسل  و  ایده  التین   واژه  دو  متشکد ا،  ایدئولوژی

ایدئولوژی  (پ  80:  1380  )توحیدفام،  است  دید   معنای  به  و  یونانی  اصد  در  ایدهپ  است مفهوم 

این واژه در سال  پ  Eagleton, 1991: 65))شت  در شرایطی کامال ایدئولوژیک پا به عرصه گذا

اندیشه    بود که  معتقدتراسی  دو  و  ابداع شد  دوتراسیتوسد    1796 نیوتونی در علم  نیا،مند  ما 

  74)  ها را مردا  پایبند به اصول در مقابد دولتمردا  به شمار آوردایدئولوگ  نیز  هگد؛  هستیم

(Cranston, 1980: 65  نیمه به خود گرفته و تنها در  بار منفی  ایدئولوژی در تعابیر مارکسیتی  پ 

(پ 30:1390قرار گرفت )هی وود،  دوم قر  بیستم در یک معنی عینی و بیطرف مورد بررسی  

می  پارسونز اعتقادی  نظام  را  دارند ایدئولوژی  تعلپ  بدا   گروه  یک  اعضای  که  داند 

(Prsons,1951:331)ها و مفاهیم است که به  پ ایدئولوژی الگوی هنجاری مبتنی بر عقاید، ار،ش

 پ James.p, 2010: 172) )  کندمثابه نقشه راه در گزینش عمد سیاسی افراد جامعه عمد می

 

   اصولگرایی  ایدئولوژی  -ب

لغت جمع اصد در  بن اصول  و  بیخ  و  استها  ا،  77:  1377)دهخدا،    ها  تاریخی(پ    ، ل ا  

گرایی در مقابد لیبرالیسم است که یارا  امام خمینی در پی نامزدی اصولگرایی به معنای ار،ش

مقام معظم رهبری با انتقاد    1370معتقدند در اواید دهه    برخی  امابهره گرفتند    آ صدر ا،  بنی

های امام آلمسلماف انقالب و ایده  فرمودند:  های سیاسی به راست و چپا، نامگذاری طیف

تقسیممی جای  به  اصولطلبد  اصطالح  چپ،  و  راست  غیراصولبندی  و  برای  گرا  را  گرا 

  1376اما ا، سال    پ(1385:  با،تاب  پورسینا،)  ها بکار بردها و جریا بخشی انقالبی گروههویت

های  ا، شاخص  برخییافتپ در مجموع    نمود بیشتریطلب  رقابت در قالب اصولگرا و اصالح

ا،:  اصولگرایی   اسالمیعبارتند  انقالب  به  عملی  والیت  التزام  اصد  به  عملی  و  نظری  التزام   ،

عدالت  فقیه، تبری،  و  اشرافی  خواهیتولی  با  مقابله  سال    (پ13:  1386دارابی،  )گری  برای  در 

در پی نشست مشترک جامعه مدرسین حو،ه علمیه قم و جامعه روحانیت مبار،، منشور    1389

ها  منتشر شد )جامعه مدرسین حو،ه علمیه قم و جامعه  اصولگرایی در قالب اصول و شاخص

(پ برخی ا، اصول و مبانی برشمرده در این منشور عبارتند ا،: پایبندی به  1389روحانیت مبار،،  
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  ،های اسالمیدفاع ا، ار،شم و جمهوری اسالمی، خد و سیره امام، والیت مطلقه فقیه،  اسال 

اسالمی انقالب  به  رهبری  ، پایبندی  نظر  دانستن  الخطاب  و فصد  فقیه  به والیت    ،التزام عملی 

 های مشروع و مردمساالری دینی اعتقاد به آ،ادی،  ،یستیساده  ،روحانیت و مرجعیتبه  احترام  

  و  کشور  جانبههمه  پیشرفت  به  اعتقاد  نظیر  شده  یاد  مضامین   ا،  پ گرچه برخیوریم عدالت  و

 مردم   با  عطوفت   و  تدبیر   حسن  برنامه،   قانو ،  عقالنیت،   اسالمی،   موا،ین   اساس   بر  امور  اداره

  این   اما  هستند  آ   مدعی   نیز  ها جریا   دیگر   و  رقیب   ایدئولوژی  و   نبوده  اصولگرایی  مختص

 پ  گیرد قرار نظر مورد  اصولگرایی  ایدئولوژی نظری و عملی بررسی جهت صرفا تواندمی منشور
 

 پایگاه اجتماعی، اقتصادی و گرایشات سیاسی   رویکرد بوردیو در مورد
  مرتبد   یکدیگر  با  کنندمی  اشغال  اجتماعی  فضای  در  کنشگرا   که  پایگاهی  بوردیو  بنظر

  پور،  جالیی)  شود می  ریفتع  قدرف   ا،   دوری  و  نزدیکی  یا  سواد   و   شغد  حسب  بر  و  است

تجارب  طبقاتی  یا  ساختاری   موقعیت  با  افراد  او  نظر   ا،  پ(317:  1388م مدی،     مشترک، 

  پایگاه  که  کنشگرا   ا،  ایمجموعه  پ(196:  1386سیدمن،  )دارند    ایشونده  تکرار  و  مشترک

  است   م تمد  که  آنجایی  ا،  دارند  قرار  یکسانی  شراید  در  و  کنندمی  اشغال  را  یکسانی

  و  دهند  انجام  مشابهی  اعمال  احتماال   اساس  این   بر  باشند  داشته  یکسانی  عالیپ  و  رایشافگ

 و   پایگاه  ا،  اعم)  اجتماعی  موقعیت  گرفتن   نظر  در  با  بوردیوپ  کنند  اتخاذ  نیز  یکسانی  مواضع

  تابعی  نیز   ذوقی  مفاهیم   که   رسید  نتیجه   این   به   اجتماعی  متغیر   عنوا   بهپپپ(  و  ت صیالف   و  منزلت

 پ هستند اجتماعی  های ابستگیو ا،

  نظیر  اجتماعی   عوامد  و  افراد  سیاسی   ترجی اف   و   سیاسی  عقاید  بین  تمایز  کتاب   در   وی

و  اقتصادی،   موقعیت   جنس،  سن،    در   و   کندمی  مشاهده  را  معناداری  رابطه   درآمد  ت صیالف 

  ،مانی  سی؛ شنا،یبایی  مانند  نیز  سیاست  در   که  رسدمی  نتیجه  این   به   آماری  هایت لید  و  تجزیه

  و  تمایزاف  رسیم می  اجتماعی  فرادست  هایموقعیت  به  اجتماعی  فرودست   های موقعیت  ا،   که

  بر  سیاسی   ترجی اف   و   اجتماعی  های موقعیت  و  طبقاف  میا   رابطهپ  است  مشهود   ها تفاوف

 (پ 55: 1390بوردیو،) کندمی تغییر افراد اجتماعی مختلف طبقاف حسب

  است موثر افراد سیاسی   گرایش  روی  اجتماعی  طبقه  و   ددرآم  ت صیالف،  جنس،  متغیرهای

  ا،   پایینتر  ت صیالف  با  افراد   که  رسید  نتیجه   این  به   خود   پیمایش   در  او(پ  585:  1390بوردیو،)
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  ت صیالف،   میزا   و  کنندمی  نظاره   سیاسی  دیدی  با  را  جامعه  مسائد  کمتر  لیسانس،  یا  دیپلم

 عقاید (پ  585:  1390بوردیو،)  دارد  پی  در   یاسی س  مسائد  به   پاسخ  تفاوف  در  را   آشکاری   تفاوف 

  طبقاتی   خوی  و  خلپ  که  شود  تولید  متفاوف  روش  سه  به  است  ممکن   سیاسی  گرایشاف  و

  گرایش  یک  به  وفاداری  و  طرفداری  تشخیص  بنابراین   باشد؛  آ   تولید  اساسی  اصد  تواندمی

  باشد   ممکن   طبقاتی  خوی  و  خلپ   کمک  به  عملی  تشخیص  پایه  بر  است   ممکن  سیاسی

  که   رسدمی  نتیجه  این   به  خود  مطالعه  در  بوردیو  دیگر  سویی  ا،(پ  575:  1390بوردیو،)

  درصد  80  ،یرا  است  آنا   طبقاتی  خوی  و  خلپ   ا،  تابعی  ایحرفه  متخصصا   سیاسی  گرایشاف

 در (پ  575:  1390بوردیو،)  هستند  چپ  سیاسی  گرایشاف  در  که  داشتند  اذعا   صراحت  به  آنا 

  اجتماعی  عامال   ندارند  حزبی  یا  و  شخصی   فکری  خد  با  آشکاری  ربد  و،هن   که   مسائلی  مورد

  خو  و  خلپ  آ   تولید  اجتماعی  شراید  که  گردنندمی  با،  خویش   طبقاتی  خوی  و  خلپ  به  دوباره

  نویسندگا ،  مورد  در  بلکه  عادی   کنشگرا   در  تنها  نه  نکته  این   است؛  متجلی  آ   در

 (پ 575: 1390:بوردیو،) کندمی صدق نیز   سیاستمدارا یا و شناسا جامعه  روشنفکرا ،
 

 افراد  ایدئولوژیک دهیجهت بر جمعی  هایرسانه  از  استفاده تاثیر
  طبقه   دو  در  را  عقاید  و  افکار  بر  هارسانه  تاثیر  بر  مبتنی  رویکرد  توا می  اجمالی  شکد  به

   ت دیدیافته  تاثیر رویکردپ 2 مسلد طبقه رویکردپ 1: داد جای کلی
 

 1مسلط  طبقه  رویکرد

  با،تاب  و  شده  رهبری  و  هدایت   خاص  الیت  یک  توسد  ها رسانه  است  معتقد  رویکرد  این 

  رسانه  یکجانبه  و  فوری  تاثیر  بر  است  رویکرد  این   به  نزدیک  که  تزریقی   نظریهپ  است  آنا   منافع

  این  غالب   دیدگاه   دارد؛  تاکید  شده  تعیین  پیش  ا،  جهتی  به   افراد  عقاید  و  افکار   داد   سوق  بر

  کواید، ) کنند می هدایت  قدرف نهادهای راستای  در  را خود فعالیت جمعی های رسانه  که است

  مفهوم   خصوصا  فرانکفورف  مکتب   رویکرد،  این   به  متماید  نظریاف  دیگر  ا،(پ  82:  1388

  به  فرهن   صنعت  نظریه  نمود   مطرح  با  وی پ  است  تئودورآدرنو 2«فرهن    صنعت»  کلیدی

  چیزی   هورکهایمر  و  آدرنو  نزد  فرهن   صنعت پ  کندمی  اشاره  جمعی  هایرسانه  مخرب  نقش 
 

1. Class Dominant Theory 
2. Culture Industry 
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  مخاطبا   بر  ایکننده  تسطیح  و  گسترده  تاثیر  سپس   تولید  جمعی  هایرسانه  توسد  که  است

  به   پژوهشی  تا،ه  هایشیوه  رویکرد  این   آخر  دست  گرچه(پ23:  1387  جمادی،)  گذاردمی

  رسانه  اثراف   ت لید   به  را   ودخ  هم   پژوهشگرا   و   گرفت  پی   را  رسانه  با   ترپیچیده  برخورد   طرف

 (پ  42: 1382پرایس،) داشتند معطوف درا،مدف در

 
 1یافته تحدید  تاثیر  رویکرد

  حپ  شنوندمی  یا  بینندمی  که   آنچه  انتخاب   در  مردم  دارند  عقیده  رویکرد  این  صاحبنظرا 

عبارتی  کمرن   رسانه  تاثیر  و   نقش   رواین   ا، پ  دارند  گزینش  به    ،ا  بیشتر  مردم  گزینش   است 

که دارند،رسانه  تاثیری  تجربه  قبلی  دانش   به  ها    ال،ارسفلد،)  دارد  بستگی  آنا   شخصی  و 

  منفعد هارسانه با  ارتباط در مردم و( 260:1380 هاتسد،  گودف، برنارد،  برلسو ، و پد  فلیکس،

  آنها  به   رسانه  طریپ   ا،  که  اطالعاتی  و  تصاویر  با   را  متقابلی  کنش  افراد،   عبارتی  به  نیستند؛ 

  قومیت   ت صیالتو   نژاد،   جنس،  سن،   نظیر،  عواملی   حسب   بر  افراد   تفسیر  و   دارند  رسدمی

  اما  شوندمی  کنترل  و  هدایت  قدرف   نخبگا   دست  به  ها رسانه  گرچه  بنابراین پ  است  متفاوف

  و  انتخاب  در  آنا   و  است  متغیر  شد  شمرده  بر  که  اجتماعی  عوامد  حسب  بر  افراد  دیدگاه

  یا   پذیرش  با  ارتباط  در  و  کنندمی  ایفا  مهمی  نقش   رسانه  بوسیله  شده  فرستاده  هاینشانه  گزینش 

  مورد   در  مخاطبا   نظریه،  این   طبپپ  مختارند  شودمی  فرستاده  رسانه  بوسیله  که  هایینشانه  رد

  سا،گار  آنها  عقاید  با  که  هستند  اطالعاتی  دنبال  به  و  ،نندمی  گزینش   به  دست  رسانه  هایبرنامه

  تقویت   نظیر  خاصی  های کارویژه   رسانهپ  گیرندمی  قرار    بهترگزینی  فرایند  در  عبارتی  به   باشد،

  سویی   ا،  اما  هستند  عهدار  را  الگو   حفظ  و  اجتماعی   انسجام  افزایش   و  اجتماعی   هایار،ش

  آنا    عملکرد  پیامد  و  هستند   مطلوب   کارکرد  و یا  کارکرد  کج  دارای  جمعی  هایرسانه  دیگر

  نظریه  این   متفکرا (پ  263-463:1386  جیمز،  سورین، )  کندینم  مت قپ  را  آنا   اهداف  لزوما

  به   گروهی  هایرسانه  طریپ  ا،   اطالعاف  که  کنندمی  مطرح  را  2ارتباطاف   ایمرحله  دو  جریا 

 گروه   به  را  پیام  خود  خاص  تفاسیر  با  آنا   و  شودمی  منتقد  جامعه  در  مخصوصی  فکری  رهبرا 

 گروه   و  نخستین   گروه  به  فکری  رهبرا (پ  341-339:  1383  اورف،  فلور،)  کنندمی  منتقد  هدف

 
1. Limited Effect Theory 
2. Two Step Flow Mode 
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  کسانی  مطلع  گروه  و   همساال   دوستا ،   خانواده،  شامد   نخستین  گروهپ  هستند  تقسیم  قابد  مطلع

  جهت   به  گروهی  رسانه  همچنینپ  دارند  اطرافشا    م ید   و  اتفاقاف  ا،   نسبی   شناخت  که  هستند

  به  بایستی می  رسانه   که  این   تنخس :  است  نیا،مند  را  اساسی   شرطپیش   سه  مضاعف،  اثربخشی

  را  خود   های پیام  مخالف،  هایبرنامه  و  انتقاداف  غیاب  در  که  معنی  بدین   آورد  روی  ان صار 

  رسانه  پیام  کامد   اثربخشی  یعنی   است   تکمیلی   و   چهره  به  چهره  ارتباط   دوم   و  نمایند  تراثربخش 

  ب ث  به  با  چهره  به  رهچه  ارتباط  طریپ  ا،  انتشار  ا،  پس   که  بود  خواهد  پایدار  ،مانی  تنها

 (پ  464: 1386جیمز،   سورین، ) شود  تکمید و تقویت شده  مطرح هایموضوع گذارد 

 
  1هافرهنگ  نبرد نظریه منظر از سیاسی   گرایشات بر دینداری تاثیر
 ,Horsfield)  کند می  سا،ماندهی  را  جامعه  ساختار   که  است  عناصری  مهمترین  ا،  دین  

  افراد  سیاسی  گرایش   بر  دینداری  تاثیر  خصوص  در  امرو،ه  که  یمهم نظریاف  ا،(پ  37-66 :2016

  به  فرهنگی   تاریخی  هایجنبه  بررسی  با  رویکرد   این پ  است  هافرهن   جن    نظریه  است،  مطرح

  مفهوم  دو  به  تاثیر  این   ب ث  در  2لیمنپ  است  پرداخته  سیاسی  گرایش  بر  دینداری  تاثیر  بررسی

  کهن   نظم  که  بود  پیشتا،  نظامی  داریسرمایه  است  دمعتق   ویپ  پردا،دمی  آ،ادی  و  داریسرمایه

 داری، سرمایه  عصر  متفکرا پ  است  خود  ا،  بعد  ت والف  ا،  بسیاری  منشا   و  شکست  هم   در  را

  مکتب  بنیانگذار  متفکرا   این   مهمترین   که  کشیدند  چالش  به  را   فئودالیته  دینی   نهادهای   تفوق 

  شهروندا   توا نمی   و  کرده  تغییر  بکلی  ایاقض  صورف  امرو،ه  اما  بود؛  لیبرالیسم  و  فایده  اصالت

  و دین  نقش  که جاست  این  در  بخشید، ساما  عقالنی و حقوقی  های فرضپیش  بواسطه صرفا را

  دین،  نظر؛  این  ا،پ  Leege, Layman, 2015: 21))  یابدمی  نمود  جامعه   انسجام  در  فرهن 

  در  منطپ  و  علم   که  اموری  برای  غایی  هاییپاسخ  ادیا   بیشتر  چراکه  است  سیاست  بخش قوام

  عنوا   به  دین   که  رسدمی  نتیجه  این   به  این نظریهپ  دارند  پیش   ا،  را  کندمی  سکوف  آنها  مورد

  ا،   و   دارد  را   دولت   سیاسی  قدرف  تعدید  کارکرد  واسد،   نهاد  این  کندمی  عمد  واسد  نهاد

  اگر   دیگر  ی سوی  ا،(پ   (Leege, Layman, 2015: 21کندمی  حمایت  دولت  برابر  در  شهروندا 

  کنند،   مشارکت  دولت  موضوعاف  در  شهروندا   شودمی  باعث   دموکراسی  که  بپذیریم
 

1. Culturs of War 
2. Lyman 
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  به  چهره  تبادل   که  است   شده  باعث   جمعی   ارتباطاف   و  شهرنشینی   شد ،  صنعتی   نظیر  متغیرهایی

  تنظیم  ملی   دولت  لوای   ت ت  را   خود  اعمال  موظفند  شهروندا   مقابد  در  و  شود   کمرن   چهره

  جذب  خود  در   را   مصلح   و  وفادار  شهروندا   دموکراف،   ملی  دولت  که   ستاینجا  در   و  کنند 

 برابر   در  شهروندا   ا،  آنچه  که  پرداخت  بدا   1دوتوکوید   بار  اول   که  بود  اینکته  این پ  کندمی

  نظر  ا،پ  است  دین   و  مدنی   هایانجمن   نظیر  واسد  نهادهای  همانا  کندمی  حفاظت   دولت  نیروی

  رابطه   سیاسی  مختلف  گرایشاف  و  افراد  دینداری  میزا   و  چگونگی  بین  ن له  این   متفکرا 

منبع   که  دارند  الزاماتی  سنتی،  دینداری  دارای  افراد  سو  یک  ا،پ  دارد  وجود یک  به  را  آنا  

 یک  آ ،   بجای  که  دارند  قرار  افرادی  دیگر  سویی  در  کند ومی  متماید  بیرونی یا اخالق متعالی

  دهندمی  قرار  نظر  مد  را  است  بررسی  قابد  جربیت   بصورف  که   را  انسانی  اخالقی  اقتدار  نوع

Layman, 2001: 3)  وجود  مختلف  مذاهب  پیروا   بین   اساسی  اختالف  نظریه  این   اساس  بر(پ  

  یا   و  سنتی  دینی  الزاماف  که  کسانی  بین   مختلف  گرایشاف  در  سلیقه  اختالف  بلکه  ندارد

  منشا  دینی   و  مذهبی   قاداف اعت(Layman, 2001: 66).   دارد  وجود  دارند  کمتری  دینی  الزاماف

  قرار  تاثیر  ت ت  را  افراد  سیاسی  هایحمایت  مستقیما  و  است  جامعه  در  بسیاری  هایار،ش

  هایایدئولوژی  اغلب  پسندیده،  اجتماعی  هایکنش   و  اخالقیاف  درباره  الهی  عقاید  دهد؛می

  و  یاسیس   اختالفاف  مذهبی  اعمال (پ (McKenzie, 2004: 66کند می  هدایت  را  افراد  سیاسی

  به   که  افرادیپ  کندمی  تقویت  دینی   گرایشاف  درو   در  شده  ایجاد  الهیاف  م ور  با  را  فرهنگی

  دارند   تریکارانهم افظه  دیدگاه  خود   سیاسی  گرایشاف  در  دارند  گرایش   سنتی  مذهبی   اعمال

 در  مثال  بطورپ  دارند  تریلیبرال  دیدگاه  خود،  سیاسی  گرایشاف  در  مقابد  دیدگاه  با  افراد  و

  با   افراد  و  خواه جمهوری  حزب  به   هستند  سنتی  دینی   نگرش  دارای   که  کسانی   بین  در  مریکاا

  مذهبی  و  دینی   هایار،ش  بر  اصرار پ  دارند  گرایش   دموکراف  حزب   به  ترمعتدل  دینی   گرایش 

  چه  هر  تقویت  نوعی  به   مذهبی   رفتارهای  وسیله  به   اعتقاداف  و  ها ار،ش  این  داشتن   نگه   ،نده  و

  در  دین   نقش   که  این   به  توجه   با  آخر  درپ  (Layman, 2001: 66)  است   سیاسی  ترجی اف  بیشتر

  به   آنا   گرایش   و  افراد  دینداری  بین   توا می  است  برجسته  بسیار  اصولگرایی  ایدئولوژی

 پشد قائد رابطه   اصولگرایی ایدئولوژی
 

 
1. Alexis Charles De Tocqueville 
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  نظری چارچوب
 نسبت افراد   که   جامعه  پود   و  تار  در  اقتصادی  موقعیتی  عنوا    به  طبقه  بوردیو،  نظریاف  به  اتکا  با 

 و   اجتماعی  سرمایه   میزا   عملی،   دانش   نظری،  دانش   امرو،ه  -  تولید  ابزار   به  نزدیکی   یا   دوری  به 

 نظر   در  باید   تولید   ابزار  به   دستیابی   نوعی  عنوا   به   نیز   را   جمعی   ارتباط   وساید   به   دسترسی  میزا  

 و  اجتماعی   خوی  و   خلپ  خصوص   در  منظر   این   ا،پ  شد   گرفته  نظر  در  دارند  قرار  آ    در   -داشت 

  و   اقتصادی   پایگاه   به   دستیابی   شاخص   عنوا    به   را   درآمد   و   ت صیالف   شغد،   توا  می   طبقاتی، 

 ممکن   سیاسی  گرایش   یک   به   وفاداری   و  طرفداری   تشخیص   که  چرا  گرفت  نظر  در  اجتماعی

 د باش   ممکن   اجتماعی  پایگاه  و   طبقاتی  خوی   و   خلپ  کمک   به  عملی   تشخیص  پایه   بر   است

 در   با   صرفا   -  ار،شی   سوگیری   ا،   پرهیز   جهت   به   موضوع،   این   به  توجه   با (پ   575:  1390بوردیو، ) 

 بین   که  کرد   مطرح  را   فرضیه   این   توا می -رابطه  جهت  کرد    ل ا   بدو   -  رابطه   گرفتن   نظر 

 و   دارد   وجود   رابطه   اصولگرایی   ایدئولوژی   به   آنا    گرایش   و   افراد   اجتماعی   اقتصادی   پایگاه 

 ا،  اعم  هارسانه   تاثیر  با   ارتباط   درپ  پذیرد می   تفاوف   افراد  پایگاه  حسب  بر   اصولگرایی  به  گرایش 

 نظریه   ا،   استفاده   با   توا  می   سیاسی   عقاید   و  آرا   دهیشکد   و   داد    سوق  بر   خارجی   یا   و   داخلی 

 را  دیدگاه   سه   باید   نظر  این   ا،پ  نمود   اتخاذ  چندسویه  دیدگاهی   یافته،   ت دید   تاثیر   یا  کلمبیا  مکتب 

 بصورف   پیام:  اول   داد؛  قرار   نظر   مد   خاص  ایدئولوژی  به   افراد  گرایش   بر   رسانه  تاثیر   خصوص  در 

 و  ها داشت پیش   اساس  بر   هاپیام   با   مخاطبا    برخورد:  دوم   رسد،نمی   مخاطب  به   یکپارچه 

 به   ال،ارسفلد پ  رسد می   مخاطبا    به   ها واسطه   طریپ   ا،   رسانه   پیام :  سوم   و   است   قبلی   گیری موضع 

 ای رسانه   منابع   ا،   بیشتری   های دریافت   فکری،   رهبرا  پ  دهد می   لقب  فکری   رهبرا    ها واسطه   ن ای 

 اگر پ  کند  اقناع را فکری رهبرا    نخست  وهله در بتواند که   است  ترموفپ  ایرسانه   نتیجه  در دارند؛

 خودکار   بطور   توده  آید   بوجود  ،یادی   گسستگی  توده،  و   فکری   رهبرا    بین   مسائد؛  برخی  در 

پ است   کارانه م افظه   بصورف   توده   با  مطلع   هایگروه   رابطه  بنابراین پ  کند می   طرد  را فکری   را رهب 

 ارتباطی  مطلع   های گروه   و   اجتماعی   -اقتصادی   پایگاه   بین   توا  می   ب ث  این   به  توجه  با   حال 

 در   ریشه   و   ندارند   خال   در   پای   نخستین،   یا   و   مطلع   های گروه   و   افراد   چراکه   بود،   قائد   ساختاری 

 و  گزینش   اصد   بر   که  همچنا    نظریه  این   البتهپ  دارند   اقتصادی  و   اجتماعی  موقعیت   و  پایگاه 

 و  شغد   سن،  نظیر  اجتماعی   و  ای،مینه   غیرارتباطی   های مولفه   به  دارد؛  توجه  پیام   انتخاب 
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 این   بر   تکیه   با   توا  می   مجموع   در پ  پردا،د می   پیام   گزینش   و   تاثیر   فرض پیش   عنوا    به   ت صیالف 

 میزا    و  گذارد می   مخاطبا   بر   که   تاثیری   به   توجه   با   جمعی   رسانه   ا،   استفاده   میزا    بین   نظریه، 

 ا،   منفعالنه   و  واسطه بی   تاثیر   این   که   چند   هر پ  بود   قائد   رابطه   اصولگرایی   ایدئولوژی  به   گرایش 

 ر ب   آ   تاثیر   و  افراد  دینداری  میزا    مستقد  متغیر   مورد   درپ  شود نمی   گرفته  نظر  در  مخاطبا   سوی

 تر م تمد   گفت   توا  می   ها، فرهن    جن    نظریه   بر   تکیه   با   اصولگرایی   ایدئولوژی   به   گرایش 

 به  و   بنگرند   مذهبی   فعالیت   امتداد   در   را   جامعه   در   سیاسی   فعالیت   مذهبی،   پیروا    ا،   برخی   است 

  ب ث   در(پ  7-5:  2000کینی، مک   رووف، )   کنند  عمد   سیاسی  مشارکت  کاتالیزورهای   عنوا 

 هایموقعیت   در   کنشگرا    که  است  نظر   در   اصد   این   سیاسی،  ایدئولوژی   به   د افرا  گرایشاف

 صورف   میانجی   با  آنها  پاسخ   بلکه   دهند نمی   پاسخ  سیاسی   هایم رک   به   مستقیما  مختلف 

 اخص   بطور  دینداری   رواین   ا،پ  ها نگرش   ها،ار،ش   باورها، :  ا،   عبارتند   هامیانجی   این   گیرد؛ می 

 نگرش،  باور،  ا،  که   مردمی  منظر؛   این   ا، پ  داشت   خواهد   افراد  ی سیاس  گرایشاف   در  بسزایی  سهم 

 به  داد    رای   و  مشابه   سیاسی  اعتقاداف   داشتن   به   باشند  داشته  مشابهی(  معنوی   و   مادی)   هایار،ش 

 که   باورند   این   بر   هافرهن    جن    نظریه   متفکرا  (پ  2:  2005  بیکر،)   دارند   تماید  مشابهی   شیوه 

 به  بیشتر   دارند   تری معتدل   مذهبی   گرایش   که  کسانی  به  سبتن   سنتی   مذهبی   گرایش   با   افراد 

 و  جنسی   مسائد   دینداری،  خانواده،   چو    مقوالتی   در  کارانه م افظه   هایبنیا    که   احزابی 

 که  رسیدند   نتیجه   این   به   خود  ت قیقاف   در  متفکرا    این پ  متمایلند   دارند،  دست   این   ا،   مضامینی 

 و  خانواده   حقوق   گرایی، همجنس   با   مبار،ه   نظیر   مسائلی   در   بیشتر   سنتی   دینداری   میزا    با   افراد 

 :Green, 2007)ترند نزدیک  خواها  جمهوری   و  کارا م افظه  دیدگاه  به جزایی و کیفری  حقوق

 بر   تواندمی   که  است  متغیرهایی  مهمترین   ا،   دینداری  ایرا ،   ساختاری   شراید   به   توجه  باپ   (3

 کشور  سطح  در   پیمایش   نتایج (پ  27:  1386  می، پرچ )   بگذارد  تاثیر   فرهن    و   اقتصاد   سیاست،

 در  حضور   دالید   کردند،   شرکت   انتخاباف   در   که   کسانی   ا،   درصد   55/ 9  که   بود   نکته   این   بیانگر 

 یه نظر   یپ با تطب   آخر  در(پ  53:  1386  پرچمی، )   انددانسته   خود  شرعی   و   دینی  وظیفه  را  انتخاباف 

 ینی د   یش گرا   یزا  م  نسبت،   به   که  کسانی  ید رس   یجهنت   ین به ا   توا ی م  یرا  ا   ی ساختار  یدفوق با شرا 

به    بیشتری  سنت   دینی   های مولفه   چراکه   ترند نزدیک   اصولگرایی   ایدئولوژی دارند  نوع  در   ی ا، 

 پ دارد   بیشتری   نمود   بدنسبت به  جناح مقا   ییاصولگرا 
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 پژوهش   تحلیلی  مدل  7 .2

 
 پژوهش  مورد نظریه تحلیلی مدل:  یک شماره نمودار

 

 یق تحق هایفرضیه
 :است استنتاج قابد ،یر فرضیاف ت قیپ، نظری چهارچوب  به  توجه با

  معناداری   رابطه  اصولگرایی  به  آنا   گرایش   و  افراد  اقتصادی  –  اجتماعی  پایگاه  بین   -1

   دارد؛  وجود

  رابطه  اصولگرایی  به  آنا   گرایش   و  خارجی  هایرسانه  ا،  افراد  استفاده  میزا   بین   -2

 دارد؛  وجود معناداری

  رابطه   اصولگرایی  به  آنا   گرایش   و  داخلی  هایرسانه  ا،   افراد  استفاده  میزا   ین ب  -3

 دارد؛  وجود معناداری

 پ دارد وجود  رابطه اصولگرایی به آنا  گرایش  و افراد دینداری  میزا  بین -4

 

 PLS-PM  جزئی مجذورات حداقل  روش به ساختاری معادالت مدل

  حداقد   رویکردپ  شد  استفاده  1اس   ال  پی  نیکتک   ا،  پژوهش   اصلی  هایفرضیه  بررسی  برای

  متغیرهای   وسیله  به  که  است  وابسته  متغیرهای  واریانس   رساند   حداکثر  به  جزئی،  مربعاف
 

1. Partial Least Squares 
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  پایگاه  دهدمی   نشا   اسپالپ  پی  روش  ا،  استفاده  با  ،یر  هاییافتهپ  شوندمی  تعریف  مستقد

  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  افراد  گرایش   بر  را  تاثیر  بیشترین   درصد  49/0  با  اجتماعی  -  اقتصادی

 پ   است موثر اصولگرایی ایدئولوژی به افراد گرایش  بر درصد 31/0 دینداری  میزا  و دارد

 و   است  موثر  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  افراد  گرایش   بر  درصد  20/0  نیز  جمعی  رسانه

  دار معنی  ت قیپ   متغیرهای   همه  برای  T-Value  مقدار   شود می  مشاهده  ،یر  جدول  در   چنانکه 

 پاست
 

 
 پژوهش  نیکویی برازش مدل: دو  شماره نمودار
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 تحقیق  روش

  آ    در  شده  گرفته  بکار  روش  و  است  اول  دست  اطالعاف  به   دستیابی  پی  در  روپیش   ت قیپ

  تهرا   شهر  2  ،5  ،16  مناطپ  در  ساکن   سال،  64تا  18  افراد  ت قیپ  آماری  جامعهپ  است  پیمایشی

 پاست ایچندمرحله  ایخوشه ای، طبقه گیری،نمونه شیوه و
 

 پژوهش  مدل معناداری آزمون: 1 شماره جدول 

 

  ا،   جامعی  لیست  نداشتن   وجود  دلید  به  و  است  خوشه  واحد   ای،خوشه  گیرینمونه  در

  ت قیپ  این   در  ت لید  واحد(پ  54:  1393  سرائی،)  است  مجموعه  مشاهده  واحد  آماری،  جامعه

  و   سویی  ا،  آماری  جامعه  بود   رفمع  جهت  به  ت قیپ،  مستقد  متغیرهای  به  توجه  باپ  است  فرد

  ت صیالف،  سنی،  ل ا   ا،  ت قیپ  اصلی  متغیرهای  به  توجه  با  آماری  جامعه  اینکه  دلید  به

  تقسیم  متفاوتی  قشرهای  به  دینداری  میزا   و  جمعی  ارتباط  وساید  به  دسترسی  میزا   و  درآمد

  و اجتماعی هایخصشا  آ  طبپ بر که 1385 سال در  گرفته انجام سرشماری  استناد به ) شودمی

  به  نسبت  منطقه  این   اقتصادی  و   اجتماعی  هایشاخص  بهتر  وضعیت  ا،  نشا   2  منطقه  اقتصادی

  ترضعیف  وضعیت  نشانگر  1385  سال  سرشماری  ،16  منطقه  مورد  در  است،  تهرا   مناطپ  سایر

 است   تهرا   گانه  22  مناطپ  سایر  به  نسبت  اقتصادی  و  اجتماعی  هایشاخص  ل ا   به  منطقه  این 

  اجتماعی   هایشاخص  نظر  ا،   مذکور   منطقه   که   است  این  بیانگر  آمار  ،   5  منطقه   خصوص  در  و

  ابتدا   جهت  بدین (پ  دارد  قرار  گانه   22  مناطپ  به  نسبت(  متوسد)   بینابینی  وضعیت  در  اقتصادی   و

  این  ا،  یک  هر  سپس   انتخاب،  16  و  5  ،2  منطقه  سه  اقتصادی  و  اجتماعی  هایشاخص  حسب  بر

  پنج   ناحیه  هر  ا،   تصادفی  بصورف  سپس  تقسیم   غربو  شرق  جنوب،  شمال،  حیه، نا  4  به   مناطپ

  میزا  پ  است  شده  برگزیده  تصادفی  بصورف  نفر  6  بلوک  هر  ا،   آخر  در  و  شد  انتخاب  بلوک

 شده  برآورد  50  به   50  مطالعه،  مورد  جمعیت  ناهمگنی  میزا   و  درصد   5  گیرینمونه  خطای

 communality Redundancy متغیر t-values وابسته متغیر مستقد  متغیر
 4351/0 9308/0 اصولگرایی 4431/5 اصولگرایی پایگاه

 00000/0 5343/0 جمعی  رسانه 3320/2 اصولگرایی جمعی  رسانه

 4128/4 اصولگرایی دینداری
 00000/0 6897/0 دینداری
 0201/0 2982/0 پایگاه
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 برآورد   نفر  368  کوکرا   فرمول  طریپ  ا،   ت قیپ  این   نظر  مورد  نمونه   حجم  ترتیب  بدین پ  است

  ا،   اطالعاف  گردآوری  منظور  بهپ  شد  گرفته  نظر  در  نفر   400  پاسخیبی  جبرا   برای  که  شد

  و   است  بسته  عمدتا  سئواالتی  با  گویه   32  قالب  در  آ   سئواالف  که  شد  استفاده  پرسشنامه

  و  تجزیه   شد؛  تکمید  یا  پاسخگو  توسد  حضوری   بصورف  مزبور  مناطپ   در   تصادفی   بصورف 

 پ  گرفت صورف SPSS افزارنرم ا،  استفاده با ها داده ت لید 

 

 تحقیق  متغیرهای عملیاتی تعریف
 حسب  بر  توا می  را  اجتماعی  –  اقتصادی  پایگاه  متغیر  جامعه،  ساختاری  شراید  به  توجه  با

(  5)  رتبه  ادکتر  سطح   در  ت صیالف  میزا پ  نمود  بندیشاخص  شغد   و  درآمد  ت صیالف،  میزا 

  هشت   قالب  در  افراد  ماهیانه   درآمد  میزا پ  است  شده  بندیدسته(  1  رتبه)  دیپلم  ،یر  سطح  تا

 شده  بندیطبقه  ماه  در   1  رتبه   در   حقوق   کمترین  تا   8  رتبه  در(  توما   میلیو   2)  ا،  بیش   گروه

 غدمشا  ا،  یک  هر  نمره  اساس،  این   بر  خانواده  سرپرست  شغلی  منزلت  بندیطبقه  برایپ  است

  پزشک،  مانند )  تخصصی  کامال   مشاغد  شامد   یک   رتبه  ا،   منزلتی   گروه  هفت   در   مشخص 

  مانند)  ساده   بسیار   مشاغلی  شامد  هفت  رتبه  تا (  قاضی  دانشگاه،  استاد  دندانپزشک،

  را  آنها جمعی،   هایرسانه  متغیر عملیاتی تعریف درپ شد بندیطبقهپپ(  پیشخدمتی فروشی، دست

  تماشای  داخلی؛   های رسانه  مورد  در پ  نمودیم  تقسیم  خارجی   و  لی داخ  های رسانه  بعد   دو  به

  و   مجالف   ا،  استفاده  کشور،  داخد  رادیویی  هایبرنامه  به  داد   گوش  داخلی،   تلویزیو 

 و  رو،  شبانه  طول  در  ایرا   در(  نشده  مسدود)  مجا،  هایسایت  ا،  استفاده  داخلی،  هایرو،نامه

  تولید  هایفیلم  تماشای  خارجی  هایرسانه  خصوص  درپ  گرفت  قرار  نظر  مد  هفته  طول  در

  به  کرد   گوش  ماهواره،  تماشای  ،(ندارند  پخش   اجا،ه  کشور  در  که)  خارجی  کشورهای

  عملیاتی  تعریف  درپ  گرفت  قرار  مالک  شده  مسدود  هایسایت  ا،  استفاده  و  خارجی  رادیوهای

  تجربی،   اعتقادی،  بعد  بعد  چهار  دارای  استارک  و  کالگ  مدل  طبپ   بر  را   دینداری  دینداری،

  مورد   دینداری  موضوع  با  بسیاری  هایپیمایش   در  که   نمودیم  بندیطبقه  پیامدی  و  مناسکی  بعد

 پ  است گرفته قرار استفاده

 و  شد  داده  قرار  اساتید  اختیار  در  پرسشنامه  سا،ه،  و  م توایی  صوری  اعتبار  تائید  منظور  به
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  آلفای   آ،مو    ا،  پایایی  آ،مو   منظور  به  پگردید  مرتفع   ایرداف  آنا   نظراف   به   توجه  با   نهایتا

 پاست ،یر شرح به آ،مو  این  ا، حاصد  نتایج که  شده  استفاده کرونباخ

 
 کرونباخ آلفای: 2 شماره جدول

                                                              

 ر یمتغ ها  هیگو تعداد یی روا  بیضر

 ییاصولگرا یدئولوژیا 12 88/.

 یندارید زا یم 12 92/.

 ی اجتماع یاقتصاد گاهیپا 3 74/0

 ی داخل ی ها رسانه 3 69/.

 ی خارج ی ها رسانه 3 72/.

 

 وابسته  متغیر آماری توصیف

  آ    هایشاخص  که  است  بنیادینی   مبانی  دارای  رویکرد  این   اصولگرایی،  منشور  به  عنایت  با

 و (  ره)  امام  راه  ا،  پیروی  -فال :  ا،  است  عبارف  که  اندگرفته  شکد  مبانی  این   م ور  حول

  ایجاد  با  اسالم؛  دین   -پ  و  اساسی  قانو   و  ایرا   اسالمی   جمهوری  -ب   فقیه؛  مطلقه  والیت

  اساس  بر  ایدئولوژی  این   به  گرایش   سطح  سه  ،(4-20)  تغییراف  دامنه  ل ا   و  ترکیبی  شاخص

  ا،  نفر  245  اس اس  این  بر  گردید،  بندیطبقه   ،یاد   و   متوسد  کم،  گرایش   قالب  در  افراد  پاسخ

 8/21)  نفر  86  و  متوسد  گرایش (  درصد  7/15)  نفر  62  ،یاد،  گرایش(  درصد  62)  پاسخگویا 

  های شاخص  مورد  درپ  دارند  مبانی   این   به  نسبت  کمی   گرایش   پاسخگویا   ا،(  درصد

  به  عملی  التزام  اسالمی؛  انقالب  مبانی   به   پایبندی  اسالمی؛  هایار،ش  ا،  دفاع   که  اصولگرایی

  و  روحانیت  جایگاه  به  توجه  و  احترام  رهبری؛  نظر  دانستن   الخطاب  فصد  و  قیهف  والیت

  های گروه  به  ویژه  توجه  و  گریاشرافی  و   گراییتجمد  ا،   پرهیز   و   ،یستیساده  مرجعیت؛ 

 التزام  ،(11-38)  تغییراف  دامنه  با  ترکیبی  شاخص  ایجاد  با  هاشاخص  دیگر  و  نیا،مند  و  ضعیف

 143  پاسخگو،  نفر  393  مجموع  ا،   و  گرفت  قرار  سنجش   مورد  هاشاخص  این   به  پاسخگویا 

( درصد   4/35)  نفر  140  داشته،  هاشاخص  این   به  ،یادی  التزام  و  اعتقاد(  درصد  2/36)  نفر

پ  دارند ها شاخص به نسبت کمی  التزام و اعتقاد( درصد 8/27) پاسخگویا   ا،  نفر 110 و متوسد
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  مورد  منظور   به  بعد  دو  این  تلفیپ  و  اصولگرایی  ایدئولوژی  هایشاخص  و   مبانی  نمود    ل ا   با

  تغییراف   دامنه  با  طیفی  اصولگرایی  به  ت قیپ  این   در  حاضر  افراد   گرایش   داد   قرار  سنجش 

 افراد  ا،  نفر  12  آ   موجب  به  که   شد  ایجاد  کم  و  متوسد  ،یاد،  گرایش   سطح  سه  در(  18  -58)

  ا،  نفر   104  و  متوسد   گرایش (  درصد  4/54)  نفر   215  کم،  گرایش (  درصد  3)  پاسخگو 

   پ دارند اصولگرایی ایدئولوژی  به ،یادی گرایش ( درصد 3/26) پاسخگویا 

 
 اصولگرایی  مبانی به پاسخگویان التزام و اعتقاد میزان:  3  جدول

              

                                                         
            

 

 
 اصولگرایی  شاخص به پاسخگویان التزام و اعتقاد میزان:  4  جدول

 

 

 

 

 
 اصولگرایی   ایدئولوژی  به  پاسخگویان گرایش میزان:  5جدول 

 

 

 

                                           

 

 

                                   

 طبقات پاسخ  ی فراوان درصد  درصد  ی درصد تجمع

 کم 86 21.8 21.9 21.9

 متوسد 62 15.7 15.8 78.1

100 62. 62 245 
 اد ی،پ

 طبقات پاسخ  ی فراوان درصد  درصد معتبر  ی درصد تجمع

 کم 110 20.8 27.8 28.4

 متوسد 140 02.3 35.4 72.2

100 36.2 12.1 143 
 اد ی،پ

 طبقات پاسخ  ی فراوان درصد  درصد معتبر  ی درصد تجمع

 کم 12 3 3/6 3.6

 متوسد 215 54/4 65 68.8

100 31.4 26.3 104 
 اد ی،پ

 کد  331 83.8 100 
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   تحقیق فرضیات آزمون

  رابطه  اصولگرایی  به  آنا   گرایش   و  افراد  اقتصادی  –  اجتماعی  پایگاه  بین    اول  فرضیه

 پدارد وجود معناداری
 

 پایگاه حسب بر اصولگرایی به گرایش میزان درباره یکطرفه واریانس تحلیل 6  جدول

 

  این  ا،  حاکی(  000/0  معناداری  سطح  F=41/38)  یکطرفه،  واریانس   ت لید  آ،مو   نتایج

  وجود   معناداری  تفاوف  اصولگرایی  وژیایدئول  به  آنا   گرایش   و  پایگاه  متغیر  دو  بین   که  است

  اجتماعی   –  اقتصادی  پایگاه  که  کسانی   اصولگرایی   ایدئولوژی  به  گرایش   نمره  میانگین   و  دارد

  کسانی  بین   در  و  31/50  برخوردارند  متوسد  پایگاه   ا،  که  کسانی  و  64/50  با  برابر  دارند  پایینی 

  پایگاه   بین   گفت   توا می  درصد  99  ا اطمین  باپ  باشدمی   46/25  برابر  دارند  باالیی  پایگاه  که

 پدارد وجود رابطه و تفاوف اصولگرایی به آنا  گرایش  و افراد
 

 پایگاه حسب بر اصولگرایی  به  گرایش میزا  درباره LSD و  شفه: 7 شماره جدول

 رافییمنبع تغ مجموع مجذوراف ی درجه آ،اد مربعاف نیانگیم Fمقدار یسطح معنادارپ

 یگروه نیب انسیوار 3342. 2 1671 38/41 000.

 یگروه درو  انسیوار 1690 390 43  

 کد انسیوار 5033 392   

 سطح نا  یدرصد اطم 59

 ی معنادارپ
 گاهیپا هانیانگیتفاوف م اریان راف مع

(J) 

 گاهیپا
(I) 

 

  ن ییکرانه پا کرانه باال

 پ متوسد 13.19* 824. 111. 17.11 21.15
 ن ییپا

 
 

آ،مو  
 شفه

 باال 17.25* 968. 111. 22.79 27.55

 ن ییپا -13.19* 824. 111. 21.15- 17.11-
 متوسد

 باال 14.6* 821. 111. 4.12 8.16

 ن ییپا -17.25* 968. 111. 27.55- 22.79-
 باال

 متوسد -14.6* 821. 111. 8.16- 4.12-

 متوسد 13.19* 824. 111. 17.51 21.75
 ن ییپا

 
 باال 17.25* 968. 111. 23.27 27.18 آ،مو 
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  شده  انجام  شفه  و  دی  -اس  -ال   آ،مو   کمک  به   که  پسین   هایآ،مو   ا،  حاصد  نتایج

  ایدئولوژی   به  گرایش   میانگین   حسب  بر  که  است  هاییگروه  ،وجی  مقایسه  بیانگر  است

 پ باشندمی متفاوف اقتصادی  و اجتماعی پایگاه حسب بر اصولگرایی

  ایدئولوژی   به   آنا   گرایش   و  خارجی  های رسانه  ا،   افراد  ستفاده ا  میزا   بین    دوم  فرضیه

 پ دارد وجود معناداری رابطه اصولگرایی

  ا،   استفاده  میزا   متغیر  دو  بین   که   است  این  نشانگر  پیرسو   آ،مو   ا،  آمده  بدست  نتایج

(  است  ایرا   اسالمی   جمهوری  به   وابسته   که   هاییشبکه  استثنای  به)  ماهواره  خارجی   هایرسانه

 تائید   مورد   که   هاییسایت  ا،   استفاده   و  ندارند  پخش  اجا،ه  ایرا   در   دلید  هر  به  که  هایی فیلم  و

  آماری  رابطه  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  افراد  گرایش   میزا   و  نیست  ایرا   اسالمی  جمهوری

  سطح  و  بوده(  084/0)  همبستگی   متغیر،  دو   این   رابطه   ا،   حاصد  همبستگی  ضریبپ  دارد  وجود

  دوم فرضیه بعبارتی  باشد،می قوی  بسیار رابطه  این شدف  و(  0/ 000) بوده  مطلوب  نیز ری معنادا

  خارجی،   هایرسانه  ا،  استفاده  میزا   افزایش   با  گفت  باید  همچنین پ  است  شده  تائید  ت قیپ

 پ  یابدمی کاهش  نیز اصولگرایی ایدئولوژی به گرایش  میزا 
 

 اصولگرایی  به گرایش  و خارجی هایرسانه از استفاده میزان بین پیرسون همبستگی:  8  جدول

 ی آ،مو  آمار ییاصولگرا به شیگرا زا یم /ی خارج یهااستفاده ا، رسانه

 رسو  یپ ی همبستگ بیضر 0/084-

 ی سطح معنادار 0/000

  ایدئولوژی   به  آنا   گرایش   و  داخلی   هایرسانه  ا،  افراد  استفاده  میزا   بین   سوم  فرضیه

 و   نموده  تایید  را  فرضیه  پیرسو ،  آ،مو   ا،  آمده  بدست  نتایجپ  دارد  وجود  رابطه  اصولگرایی

  مطلوب   نیز  معناداری  سطح  و  بوده(  030/0)  متغیر  دو  این   رابطه  ا،   حاصد  همبستگی  ضریب

 ن ییپا -13.19* 824. 111. 21.75- 17.51-
 متوسد

LSD 

 باال 14.6* 821. 111. 4.43 7.66

 ن ییپا -17.25* 968. 111. 27.18- 23.27-
 باال

 متوسد -14.6* 821. 111. 7.66- 4.43-
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 پ  باشدمی متوسد رابطه  این  شدف و( 000/0) بوده

 
 اصولگرایی  هب گرایش و داخلی هایرسانه از استفاده میزان بین پیرسون همبستگی:  9  جدول

 ی آ،مو  آمار ییاصولگرا به شیگرا زا یم /ی خارج یهااستفاده ا، رسانه

 رسو  یپ ی همبستگ بیضر 0/030

 ی سطح معنادار 0/000

 

  ایدئولوژی  به   آنا   گرایش   میزا   و  افراد   دینداری  متوسد   بین   چهارم  فرضیه

  سطح  با ( F=21/05)  کطرفهی واریانس  ت لید  آ،مو   نتایجپ دارد وجود آماری  تفاوف  اصولگرایی،

  ایدئولوژی  به  گرایش   و  افراد  دینداری   متوسد   بین   که  است  این  ا،   حاکی(  000/0)  معناداری

 دینداری  متوسد  که  کسانی  گرایش   نمره  میانگین   و  دارد   وجود  معناداری   رابطه  اصولگرایی

  بین  در  و  91/31  برخوردارند  میانی   دینداری  متوسد  ا،  که  کسانی  و   15/27  با  برابر  دارند  پایینی

  واریانس  ت لید  آ،مو پ  باشدمی   66/42  با  برابر  دارند  باالیی  دینداری  متوسد  که  کسانی

  و  افراد  دینداری  متوسد  بین   که   گفت  درصد  99  اطمینا   با  توا می  و  گردیده  معنادار  یکطرفه

  حاصد  نتایجپ  دارد  وجود  تفاوف  آماری  ل ا   به  اصولگرایی  ایدئولوژی   به  آنا   گرایش   میزا 

  بیانگر  نیز  است  شده  انجام  شفه  و  دی  -  اس-ال  آ،مو   کمک  به  که  پسین   هایآ،مو   ا،

  حسب   بر  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  گرایش   میزا   حسب  بر  که  است  هاییگروه  ،وجی  مقایسه

 پ باشندمی متفاوف افراد دینداری متوسد
 

 پاسخگویا    دینداری   متوسد   حسب   بر   یی اصولگرا   ایدئولوژی   به   گرایش   میزا    آماری   توصیف :  10  شماره   جدول 

 نه یکم نهیشیب
ان راف  95% نا یاطم

 استاندارد

 یخطا
 استاندارد

 تعداد نیانگیم
متوسد 

 ن ییکرانه پا کرانه باال یندارید

47.11 19.11 28.11 26.29 .43 5.15  27
.15 

 کم 142

 متوسد 72 31.91 11.12 1.18 28.56 33.27 22.11 55.11

 ادی، 156 42.66 11.74 86. 41.96 44.36 23.11 58.11

 مجموع 371 34.42 11.37 59. 33.26 35.59 19.11 58.11
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 پاسخگویان   دینداری   متوسط   حسب   بر   اصولگرایی   ایدئولوژی   به   گرایش   میزان   آماری   توصیف :  11  جدول شماره 

 
 یندارید متوسد و  یی اصولگرا به  شیگرا زا یم رامو یپ LSDشفه و  نیآ،مو  پس جی: نتا12جدول شماره 

 

            

 

 

          

 ی سطح معنادار
 
F 
 

  مجموع مجذوراف ی ،ادآدرجه  مربعاف نیانگیم

 یگروه نیب انسیوار .1898 2 .9493 21.15 111.

  78.42 367 2878. 
  درو  انسیوار

 ی گروه

 کد  .4777 369   

 95% نا یاطم
 سطح

 یمعنادار

 یخطا

 استاندارد

تفاوف 
 نیانگیم

 

 (J)متوسد 

 یندارید

توسد م
(I) 

 یندارید

 
 

کرانه 
 باال

کرانه 
 ن ییپا

-.61 -6.91 .114 1.28 *76.3- 
 کم ادی، متوسد

 ،مو  آ
 شفه
 

-
12.98 

-18.13 .11 1.12 *51.15- 

 کم 76.3* 1.28 114. 61. 6.91

 ادی،
 متوسد

-8.64 -14.85 .111 1.26 *75.11- 

 کم 21.15* 1.12 111. 12.98 18.13

 متوسد
 ادی،

14.85 8.64 .111 1.26 *75.11 

 متوسد -76.3* 1.28 114. 6.28- 1.24-

 ادی،پ
 کم

 
 
 

 آ،مو 
پاسپال
 ی د

 

-
13.49 

-17.53 .111 1.12 *51.15- 

 کم 76.3* 1.28 114. 1.24 6.28

 ادی،
 متوسد

-9.26 -14.23 .111 1.26 *75.11- 

 کم 21.15* 1.12 111. 13.49 17.53

 متوسد
 ادی،

14.23 9.26 .111 1.26 *75.11 
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   تفکیکی همبستگی  جنس و  سن متغیر  دو کنترل

  روابد   اعتبار  را  مسئله  این   ماست؟  ت قیپ  نظر  مورد  روابد  هما   بررسی  ت ت  روابد  آیا

  نداری دی  متغیر  دو  بین   همبستگی  مذکور،  متغیر  دو  کنترل  با(پ  119:  1384  کرلینجر،)  نامندمی

  پارادایم  طبپ  بر  و  نکرده  م سوسی  تغییر  اصولگرایی  ایدئولوژی  به   آنا   گرایش   میزا   و  افراد

  دو  همبستگی  خصوص  درپ  ندارد  ت قیپ  وابسته  متغیر  بر  تاثیری  جنس،   و  سن   متغیر  دو  تکرار

  رب  داللت  آمده  بدست   نتایج  اصولگرایی   ایدئولوژی   و  داخلی   های رسانه  ا،  استفاده  میزا   متغیر،

  پارادایم   طبپ  بنابراین پ   است  شده   تضعیف  رابطه  جنس   و  سن   متغیر  دو  کنترل  با  که  دارد  این 

  مورد  در پ  کنندمی  عمد  واسد  متغیرهای  عنوا   به  ت قیپ  این   در  جنس   و  سن   متغیرهای  تفسیر،

  با  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  گرایش  و  خارجی  های رسانه  متغیر  دو  بین   رابطه  و  همبستگی

پ  شودنمی  ایجاد  رابطه  در  چندانی  تغییر  همانندی،  یا  تکرار  پارادایم  طبپ   جنس؛  و  سن   کنترل

  شد   مشاهده  تفکیکی،  همبستگی  کمک  به  پاسخگویا   سن   و  جنس  متغیر  دو  کنترل  با  همچنین 

  اصولگرایی   ایدئولوژی  به  گرایش   و  اقتصادی   و  اجتماعی  پایگاه  میا   رابطه  در  متغیر  دو  این   که

 پ هستند  تاثیربی رابطه در  و نداشته م سوسی نقش 
 

 تفکیکی  همبستگی جنس و سن متغیر دو کنترل:  13جدول شماره 

 ج ینتا حیتشر
 ی همبستگ

 ی کیتفک

  یرهایمتغ
 کنترل

 ی همبستگ

 مرتبه صفر 
 مستقد  ریمتغ وابسته ریمتغ

 بر یریتکرار: سن و جنس تاث
 یدئولوژیا به  شیگرا زا یم

 ندارد  یی اصولگرا

0/64 

 
 سن /جنس

 

0/66 
 یدئولوژیا

 ییاصولگرا
 یندارید

 جنس و  سن  یرهایمتغ: ریتفس
 پاست رابطه نیا واسد افراد

0/23 
-/084 

 
 سن /جنس

 

30/0 
85/0- 

 یدئولوژیا

 ییاصولگرا

 ی رسانه داخل
 یخارج و 

 بر یریتکرار: سن و جنس تاث
 یدئولوژیا به  شیگرا زا یم

 ندارد  یی اصولگرا

77/0 
 

 سن /جنس

 

-0/78 
 یدئولوژیا

 ییااصولگر
 گاهیپا
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  رگرسیون تحلیل

  هر  سهم  و  بینیپیش   مستقد  متغیرهای  حسب  بر  را  وابسته  متغیر   تغییراف  رگرسیو ؛  ت لید

  روش   ا،  رگرسیو   ت لید  در(پ  51:  1377  بابایی،)  کندمی  تعیین   را  مستقد  متغیرهای  ا،  یک

  سه  تنها  متغیرها  بین   ا،  که  است  این   بیانگر  ت لید  نتایجپ  شد  استفاده (  Stepwise)  گام  به  گام

 پ  یافتند راه معادله به  دینداری و اجتماعی -اقتصادی  پایگاه خارجی، های رسانه متغیر

  با   برابر  خارجی  هایرسانه  متغیر  رگرسیو   ضریب  آمده  بدست  نتایج(:  b)رگرسیو   ضریب

( 10/0)  با  برابر  دینداری  متغیر  و(  -80/0)    با  برابر  اجتماعی  -  اقتصادی  پایگاه  متغیر  ،  -06/2

 پ باشدمی

  پایگاه  متغیر(  -56/0)    خارجی  هایرسانه  متغیر  بتای:  beta  شده   استاندارد  رگرسیو   ضریب

( 0/ 11)  با  مساوی  مقدار  این   دینداری  متغیر  و   بوده(  -29/0)    با  برابر  اجتماعی  -اقتصادی 

 پ باشدمی

  این  در  دهش  تعدید   همبستگی   مربع  ضریب:  )ADJUSTED.R)  یافته  تعدید  تعیین  ضریب

2مقدار( 78/0) با است برابر ت قیپ 
R    ا، درصد 78/0 که است این  بیانگر و باشدمی 78/0 هما  

  واریانس  مابقی   و   است  شده  تبیین   ت قیپ  این  در   مستقد  متغیرهای  توسد   وابسته  متغیر  واریانس 

 پ است نگردیده ل ا  ت قیپ  این  در  که است متغیرهایی ا، حاصد
 

 ییاصولگرا یدئولوژی به ا شی عوامل موثر بر گرا رامونیپ ونیرگرس لی: آزمون تحل14جدول  

 

                    

 

 

 

 

 

 

                      

Method  Stepwise گام  به گام رهایروش ورور متغ 

R=0/88 گانه چند ی همبستگ بیضر 

R2=0/78 نییتع بیضر 

R2.adj=0/78 افتهی دی تعد نییتع بیضر 

S.E=5/30 اریمع یخطا 

F=43/53 انس یوار دیت ل 

Sig=0/000 ی ارسطح معناد 
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 یی اصولگرا ی دئولوژی ا  به شی درباره عوامل موثر بر گرا ونیرگرس لیتحل 15جدول  
                   

 

 

 

                    
          

                

 :  نوشت چنین   را غیراستاندارد و استاندارد رگرسیو  معادله توا می نتایج این  به  توجه با

 k                            xk+…..b2x2+ b1x1=a+b/Y: ا، است عبارف  یراستانداردغ رگرسیو  معادله

)04/59)  =اصولگرایی   ایدئولوژی   (+0-/80)  (پایگاه)  +  (-6/2)-(خارجی  هایرسانه(+ 

 ( 10/0) (دینداری)

  واحد  چند  اندا،ه  به  وابسته  متغیر  نمره  مستقد،  متغیر  واحد  هر  افزایش   با  که  معنا  بدین 

  افزایش  ساعت  یک  مثال  برای  واحد  یک  ا،ای  به  بنابراین پ  کندمی  تغییر  رگرسیو   ضریب

  به   افراد  گرایش   میزا   کاهش   شاهد(  -06/2)  میزا   به  خارجی  هایرسانه  ا،  افراد  استفاده

  اجتماعی   پایگاه   متوسد   به  واحد  یک  افزایش  با   همچنینپ  بود  خواهیم   اصولگرایی  ایدئولوژی

  و  داشت  خواهیم  را  اصولگرایی  ایدئولوژی  به  گرایش (  80/0)  مقدار  کاهش   افراد،  اقتصادی  –

 به  10/0  مقدار  دینداری  متوسد  واحد  یک  افزایش   با  که  است  مهم  این   بیانگر  معادله  این   نیز

 پ شد  خواهد افزوده اصولگرایی ایدئولوژی  به افراد گرایش 

B1Z1+B2z2+….BkZk      /ZY=:                       ا، عبارتست  استاندارد رگرسیو    معادله 

  (دینداری)  +  (-29/0)  (پایگاه)  +   (-56/0)-(خارجی  های رسانه= ) اصولگرایی   یدئولوژی      

(11/0 ) 

 میزا   خارجی،  هایرسانه  ا،  استفاده  استاندارد  ان راف  واحد  یک  افزایش   با  بنابراین 

 یک  افزایش  ا،ای   به   همچنین   شود،می  کاسته  استاندارد  ان راف  29/0  اصولگرایی  به  گرایش 

  به  آنا   گرایش   ا،  29/0  معادل  افراد   اجتماعی  و  اقتصادی  پایگاه   استاندارد  ان راف  واحد

  دینداری  استاندارد  ان راف  واحد  یک  افزایش   با  نیز  و  شودمی  کاسته  اصولگرایی  ایدئولوژی

 پ  بود خواهیم  اصولگرایی ایدئولوژی به آنا  گرایش  درصدی 11/0 افزایش  شاهد افراد،

 B Beta S.E T Sig مستقد  متغیرهای

 000/0 17/24 44/2 - 04/59 ثابت مقدار

 02/0 10/3 032/0 11/0 10/0 دینداری متغیر
 000/0 -72/6 11/0 -29/0 -80/0 اقتصادی اجتماعی  پایگاه رمتغی

 000/0 -55/16 44/2 -56/0 -06/2 خارجی  های رسانه متغیر
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 گیری نتیجه 

  ایدئولوژیی   تنها  و  است  ها ار،ش  بر  آ   استواری  ایدئولوژی،  خصوصیت  ترین اصلی

  ساخت  جامعه  هما   های ار،ش  با  متناسب   که  باشد  داشته  امید  خود   با،تولید  و  حفظ  به  تواندمی

  را   دهدمی  سوق   خاص   ار،شی  بسوی  را   افراد    که  اجتماعی   عوامد  نقش  طرفی  ا،پ  باشد  یافته 

  گرایش   و  افراد  اجتماعی  –  اقتصادی  پایگاه  بین   رابطه  بررسی  درپ  گرفت  نادیده  توا نمی  نیز

  عواملی  ا،   افراد   اجتماعی   –  اقتصادی  پایگاه  که   شد  مشخص   اصولگرایی   ایدئولوژی  به  آنا 

  امر  این پ  شود  واقع  موثر  خاص  ایدئولوژی  یک  به  افراد  گرایش   در  تواندمی  که  است   مهمی

  پایین   قشرهای  ا،  حمایت  جهت  در  شعارهایی  بر  تکیه  با   که  ایرا   یاسالم  انقالب  در  مشخصا

  درپ  است  مشهود  گرفت  قرار  نیز  اجتماع  پایین   و  متوسد   طبقاف  اقبال   مورد  و  شد  بنا  جامعه 

  1357  خرداد  ا،  پس   اما  بودند  شهری  متوسد  طبقاف  ا،  اغلب  تظاهرکنندگا   انقالب  جریا 

  کامال   وضعیت  پیوستند  خیابانی  تظاهراف  به  پایین   هپایگا  با  افرادی   و  شهری  فقرای  ،مانیکه

  اسالمی  انقالب  نهایی  پیرو،ی  که  بود  پایین   قشرهای  آمد   ص نه  به  واقع  درپ  شد  دگرگو 

  نیز  انقالب  بنیانگذار  بیاناف  در  همچنین(پ  630-629:  1389  آبراهامیا ،)  ساخت  ممکن  را  ایرا 

  تا  است  بیشتر  مستضعفین   و  کارگرا   و  کارمندا   فکر  در  اسالم  و  دارد  صراحت  موضوع  این 

  م روم،  طبقه   هایکوشش   رهین   اسالمی،   انقالب  و(  58/ 26/1:  امام  فرمایشاف)  دیگرا    فکر

: امام  فرمایشاف )  نداشت  هم   توقعی   و  رساند  ثمر  به  را  نهضت  این  که   ایطبقه  گودنشین،  طبقه

  ایدئولوژی  هایخواست  مهمترین   ا،  که  این   گرفتن   نظر  در   با  مطلب  این (پ  26/1/58

  ایدئولوژی  هایشاخص  ا،  یکی  و  است  اسالمی  انقالب  هایار،ش  به  با،گشت  اصولگرایی

  اجتماعی  و  اقتصادی   پایگاه  ا،   که   است   افرادی   به  رو،افزو   توجه  و  حمایت  اصولگرایی،

  جها    درپ  رسدمی   بنظر  مستدل  نخست  فرضیه  آ،مو   ا،  حاصد  نتیجه  هستند  برخوردار  پایینتری

  کشورهایی  و  دارند  ها ایدئولوژی  و  عقاید  دهیشکد  در  موثری  نقش   جمعی  هایسانهر  کنونی

  نظر   مورد   هایار،ش  ترویج  و   تثبیت   در  برخوردارند  بیشتری  تکنیکی   و  فنی  امکاناف  ا،  که

  به  آنا   گرایش   و  افراد  دینداری  میا   رابطه   بررسی  در پ  هستند  ترموفپ  کشورها  دیگر  به  خود

 پیوند   ایرا   جامعه  با   دین   همواره  شود  بررسی   ایرا   تاریخ  اگر  ،اصولگرایی  ایدئولوژی

  تفوق   نیز  انقالب  جریا   در  پهلوی   رژیم  فروپاشی  عوامد  مهمترین  ا،  و  داشته  ساختاری
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  بلکه  نیست  دین   یک  تنها  اسالمپ  است  بوده  رقیب  هایایدئولوژی  سایر  بر  دینی  ایدئولوژی

: 1386  بشیریه،)  گردیده  اجرا  مختلف  اشکال  به   آ   حقوقی   و   سیاسی  نظریه  که   است  نظامی

  فرایند  در  دینی  ایدئولوژی  شد   هژمونیک  در  موثر  عوامد  بررسی  در  مفرد  اخوا (پ  233

  این  مشروعیت  و  مقبولیت  بود ،   دسترس  در  نظیر  عواملی  به  اسالمی  انقالب  پیرو،ی

  ممکن  چگونه:  تاس  معتقد  کاتو،یا (پ  245-211:1376مفرد،  اخوا  )  کندمی  اشاره  ایدئولوژی

  اذا   تولدشا   هنگام  و  است  شده  بسته  مذهبی  هایخطبه  با  والدینشا   عقد  که  را  مردمی  است

  عزا   و  جشن   هنگام  به  و  اندخوانده  گوششا   در  کالم  نخستین   بعنوا   را   اکبر  اهلل  و  اندگفته

  پیامی  براک   اهلل  اینا ،  نظر  به  کرد؛  بیگانه  مذهب  با  کلی  به  را  اندشنیده  مذهبی  سرودهای

: 1360کاتو،یا ،)   کنند  قیام  ظلم  برابر  در  شعار  همین  لوای   ت ت  که  بهتر   چه  پس  آشناست 

  منشور  و  هستند   دینی   هاییگزاره  اصولگرایی،  ایدئولوژی  بنیادین   های گزاره  آنجاکه  ا،(پ  54

  ایدئولوژی  های اینشاخص  ا،  و  برشمرده  اسالم  را   اصولگرایی  مبانی   اول  اصد  نیز  اصولگرایی

  متوسد  ا،  که  افرادی  نیست  ذهن  ا،  دور  نتیجه  این   استپ  اسالمی   هایار،ش  ا،  دفاع  یزن

 باید   پایا   در  پیابند  بیشتری  گرایش  اصولگرایی  ایدئولوژی  به   برخوردارند  بیشتری  دینداری

  تا  گیرد  صورف  مبسوطی  پژوهش   نیز  طلبیاصالح  ایدئولوژی  خصوص  در  است  شایسته  گفت

  توجه با پ گردد فراهم دو  هر  علمی  بررسی  و رویکرد  دو  هر  تطبیپ  و  همقایس  امکا   طریپ  آ   ا،

  داخلی  نیروهای  همگرایی  و  وحدف  پیش   ا،  بیش   ایرا ،  اسالمی  جمهوری  کنونی  موقعیت  به

  اساسی  قانو پ  رسدمی  نظر  به  ضروری  مستقد  یا  و  اصولگرا  یا  طلباصالح  جریا   ا،   اعم

 تواند می  باال   حقوقی  و  فنی   ظرفیت   با   که  است  گاهیگره  مثابه   به  ایرا   اسالمی  جمهوری

  سیاسی  ایدئولوژی  دوپ  بخشد  انسجام  واحد  پرچمی  لوای  ت ت  را  مختلف  سیاسی  گرایشاف

  رویکرد  اتخاذ  و (  نگرهمگا   اخالق)  بر  تکیه  با   -اصولگرا   و  طلب اصالح  –  ایرا   در   برجسته 

  سیاسی،  هایاحتس  در  خود  هایخواست  کرد   مطرح  با  توانندمی(  حداقلی  تساهد)

  با   نتیجه  در  که  برسند  شکننده  چند  هر  ائتالفی  به   مقابد  جناح  با  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،

  موجب   را  شهروندا   حداکثری  مشارکت (  بلند  گام)  برداشتن   و  شعارها   ت قپ  و  مثبت  عملکرد

  و   گرایش   دو   هر  منافع   که   شد   خواهد  پیما   به   تبدید  ،مانی  شکننده،  ائتالف  اینپ  شوند

   که   دارد  وجود  هاییمولفه  و  هاشاخص  اصولگرایی،  منشور   درپ  شود  تامین   نوعی  به  شهروندا 
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  وجود  اصالحاتی  و  با،نگری  نیز   مقابد   جریا   در   متقابال   و  باشدمی  نیز  مقابد  طرف  وثوق  مورد

  نظر  مورد  ائتالف  دیگر  عبارف  به  قرار گیرد؛  اصولگرا  رویکرد پذیرش  می تواند مورد  که  دارد

  و  باشند  جامعه  های خواست  نمایتمام  آیینه  که  کند   تلفیپ  چنا   را   ایدئولوژی   دو  این  تواندیم

 پ باشد روپیش  اقداماف نظر منظور اصول به پایبند طلبیاصالح
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 منابع 
 فارسی  -الف

  علمی  انتشاراف : تهرا  اول، چاپ   ،انتقادی  گفتما  ت لید  ، (1385) فردوس،  ،اده،آقاگد -
 پ فرهنگی
و م مد   م مدی  گد  احمد:  ترجمه  ، انقالب  دو   بین   ایرا   ،(1388)  یرواند،  اهامیا ، آبر  -
 پنی نشر: تهرا   اول، چاپ فتاحی ، ابراهیم 
ابراهیم   :ترجمه  ، مدر   ایرا   تاریخ  ،(1388)  یرواند،  آبراهامیا ،   -   چاپ   فتاحی،  م مد 
 پنی نشر: تهرا  اول،
  ثالثی،  م سن :  ترجمه  ،شناسیجامعه  شهاندی  سیر  اساسی   مراحد  ،(1388)  ریمو ،   آرو ،  -
 پفرهنگی علمی  انتشاراف: تهرا  دوم، چاپ
  بررسی»  ،(1389)  امید،  نژاد،  عینی  رضا،   اوغلی،  م مود  جواد،   سید  ،اده،   جمعه   امام  -
  ،89  ،مستا   ،سیاسی  علوم  پژوهشنامه  ، « اصفها   دانشگاه   در   سیاسی  مشارکت   و   دینداری  رابطه
 پ1ششم،شماره  دوره
:  تهرا   اول،  چاپ  اسدی،  علی  ترجمه  ،چیست  ایدئولوژی  ،(1370)  ماکس،  ر،بشل  -

 .انتشار سهامی انتشاراف 
  حسن  ترجمه  ،(ذوقی  هایقضاوف  اجتماعی  نقدر)  تمایز  ،(1390)  پیر،  بوردیو،  -

 پنی نشر: تهرا  اول، چاپ  چاووشیا ،
  دانشجویا ،  سیاسی   مشارکت  میزا   بر  افراد  پایگاه  بررسی  ،(1383)  حسن،  بستانی،  -
  ارشد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرا پ کارشناسی  نامهپایا 
  رفتار   به   گرایش  بر  دینداری  تاثیر   بررسی»  ،(1392)  دیگرا ،   و  ساداف  ،هرا   کشاور،،  -

  ،کاربردی  شناسیجامعه  ،« دینی  ساالری  مردم  نظام  بر  تاکید  با  اصفها   شهرندا   انتخاباتی
  .58 پیای شماره ،92 تابستا 
:  تهرا   اول،  چاپ  فوالدوند،  اهلل   عزف  ترجمه  ،ایدئولوژی  ،(1380)  جا ،  پالمناتز،  - 

 پ فرهنگی علمی انتشاراف 
  ، « جمهوری  ریاست  انتخاباف  نهمین  در   مردم  مشارکت  بررسی»  ،(1386)  داود،  پرچمی،   -

  شماره  وم،د  دوه  بهمن،  ،،مانه  مجله  ،53  شماره  ،بهشتی  شهید  دانشگاه  انسانی  علوم  پژوهشنامه
55. 
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 .با، انتشاراف: تهرا  اول، چاپ ، ایدئولوژی هایچرخش  ،(1380) م مد، فام، توحید -
:  تهرا   ،شناسی  جامع  متاخر  هاینظریه  ،(1387)  جمال،  م مدی،  حمیدرضا،  پور،  جالیی   -
 پنی نشر

  های رسانه  فصلنامه   ،« تکنیکی   هایرسانه  و  فرهن   صنعت»  ،(1387)  سیاوش،  جمادی،   -
 پ  6 شماره ،4 دوره تابستا ،  ،شنیداری و اریدید
:  تهرا   اول،  چاپ  مجیدی،  فریبر،  ترجمه   ،ایدئولوژی  مفهوم  ،(1380)  الرین،  خورخه،   -

 .هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین  و مطالعه  سا،ما  انتشاراف 
  ا،آغ  ا،  ایرا   اسالمی  انقالب  در  سیاسی  بسیج  و  ایدئولوژی  ،(1376)  خدایار،  خدایاری،  -

 دانشگاه باقر العلوم )ع(پ  ارشد، کارشناسی نامهپایا  ،1357 بهمن  22 تا
 .اخترا  انتشاراف: تهرا  اول، چاپ ،ایدئولوژی نقد ،(1382) کمال، خسروی، -
  انتشاراف:  تهرا   سوم،  چاپ  ،اسالمی  انقالب  درباره  گفتار  ،(1382)  علی،   دارابی،   -

 پهماهن 
  دوه   بهمن،  ،،مانه  مجله  ،« آ    هایمولفه  و  ماهیت  ،  اییاصولگر»  ،(1386)  علی،  دارابی،  -
 .53 شماره دوم،
  انتشاراف :  تهرا   اول،   چاپ  اول،  جلد  ،لغت   فرهن   ، (1377)  اکبر،   علی   دهخدا،   -

 .تهرا  دانشگاه
  دوم، چاپ   (دینی گفتما   باب در  رهیافتی) اسالم در  ت ول نظریه ،(1384) علی،  ذوعلم،  -
 .اسالمی اندیشه و فرهن   هپژوهشگا انتشاراف: تهرا 
:  تهرا   دوم،  چاپ  وثوقی،  م سن   ترجمه  ،اجتماعی  تغییراف  ،(1376)  گی،  روشه،  -

 .نی انتشاراف 
  شعارها،  بر  تکیه  با  ایرا   اسالمی  انقالب  در  ایدئولوژی  نقش   ،(1383)  علیرضا،  کار،  سبزه  -
 دانشگاه؟دانشگاه تربیت مدرسپ  نام ارشد، کارشناسی  نامهپایا 
  دهقا ،  علیرضا  ترجمه  ،ارتباطاف  هاینظریه   ،(1392)  جیمز،  تانکارد،  ورنر،  ین،سور  -
 پتهرا  دانشگاه انتشاراف: تهرا  سوم، چاپ
: تهرا   جلیلی،  هادی  ترجمه  ،شناسیجامعه  در  آرا  کشاکش   ،(1386)  استیونن،  سیدمن،  -
 پنی نشر

  و  مطالعه   سا،ما :  ا تهر  ، ت قیپ  در  گیری نمونه  بر  ایمقدمه  ،(1393)  حسن،  سرایی،   -
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 .(سمت) هادانشگاه انسانی  علوم کتب تدوین 
  دوم،  دوه  بهمن،  ، ،مانه  مجله  ،« اساسی   قانو   و  اصولگرایی»  ،(1386)  م مد،  ، فرشفیعی  -
 .55 شماره
  انتشاراف :  تهرا   سوم،  چاپ  دوم،  جلد  ،آثار  مجموعه   ،(1377)  مرتضی،  مطهری،  شهید  -
 .صدرا
  اجتماعی  و  اقتصادی   وضعیت   تاثیر  بررسی  ،(1380)  اصغر،  علی   گلوگاه،  جائیا    فیرو،  -
  نامه پایا   ،(تهرا   دانشگاه   موردی   مطالعه)  دانشجویا   سیاسی  مشارکت   میزا   بر  افراد

 دانشگاه شیرا،پ  ارشد، کارشناسی
  سیروس  ترجمه  ، جمعی  ارتباطاف   شناخت  ،(1392)  ای،  دنیس   اورف،   ملوین،   فلور،  -

 .سیما و صدا دانشکده انتشاراف: تهرا  مرادی،

 پ نی نشر: تهرا   صبوری، منوچهر ترجمه ،اجتماعی نظم هایبنیا  ،(1377) جیمز،  کلمن،-
 پ نی نشر: تهرا   اول، چاپ  کتبی، مرتضی ترجمه ،عمومی افکار  ،(1380) ژودیت، ال،ار، -
 در  مردم  چگونه  ،(1382)  هاتسد،  گودف،  برنارد،  برلسو ،  و  پد  فلیکس،  ال،ارسفلد،  -

نشر  :  تهرا   اول،  چاپ  رستمی،   رضا   م مد  ترجمه   ،گزنند  می  بر  جمهوری  ریاست  نتخابافا
 تبلورپ 
:  تهرا   اول،  چاپ  مجیدی،  فریبر،  ترجمه  ،یوتوپیا   و  ایدئولوژی  ،(1355)  کارل،  مانهایم،  -

 .تهرا   دانشگاه انتشاراف 
  نامه ایا پ  آنا ،  سیاسی  گرایشاف  بر  دینی   هویت  تاثیر  ، (1375)  فهیمه،  دشتی،  مرو  -

 دانشگاه فردوسی مشهدپ ارشد، کارشناسی
  چاپ میر،ایی،  گودر، ترجمه  جمعی ارتباطاف  هایمدل ،(1388) ویندال، و  کواید  مک -
 .آینده طرح: تهرا  اول،
  بنیادگرایی  تا   لیبرالیسم   ا،  سیاسی   ایدئولوژی  بر  درآمدی  ،(1390)  اندرود،  وود،  هی  -
 پ خارجه  امور و،ارف انتشاراف: تهرا  اول، چاپ مهرآبادی، رفیعی م مد ترجمه  ،دینی
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