
عشق، ازدواج و مذهب: بررسی اولیه پرسشنامه دانشگاه کالیفرنیا، سنتاباربارا در کشورهای مصر، ایران،
تونس و ترکیه

 

 
بیش از ۱۵۰۰۰ هزار نفر به پرسشنامه اینترنتی ما- که ازطریق فیسبوک و وبلاگها درکشورهای مصر، ترکیه،

ایران و تونس پخش شد- به صورت ناشناس پاسخ دادند. همانطور که قول داده بودیم نتایج اولیه این
پرسشنامه را اینجا اعلام میکنیم. جدولهای زیر نتایج هر کشور را نشان میدهند. شرکتکنندهها به طور

خیرهکنندهای از قشر جوانان این کشورها بودند و بیش از دو سوم آنها بین ۱۸ تا ۳۳ سال بودند.

کشور تونسمجموع ایران ترکیه مصر

گروههای سنی
در پرسشنامه

19-23 40.4% 15% 43.6% 51.4% 38.9%
24-28 25.9% 31.2% 18.9% 42.1% 31.3%
29-33 13.8% 30% 11.8% 4.4% 14%
34-38 9.4% 11.2% 8.5% 1.1% 6.8%
39-43 4.8% 5.4% 6.4% 0.6% 3.8%
44-48 3.1% 3.4% 4.5% 0.1% 2.5%
49-52 1.6% 2.1% 2.9% 0.1% 1.4%
53-62 0.9% 1.1% 2.8% 0.1% 1.1%
63-72 0.1% 0.4% 0.7% 0% 0.3%

شمارش 3546 3597 3043 5259 15445



با توجه به حساس بودن برخی سوالات )از لحاظ فرهنگی و اجتماعی( نگران بودیم که شرکت زنان در این
پرسشنامه کمتر باشد،اما در حقیقت نیمی از شرکتکنندگان زن بودند.

کشور تونسمجموع ایران ترکیه مصر

جنسیت مرد 49.9% 51.9% 39.7% 56.2% 50.5%
زن 50.1% 48.1% 60.3% 43.8% 49.5%

شمارش 3751 3614 3122 5386 15873

بین یک چهارم تا نیمی از شرکتکنندگان دانشجوی دوره لیسانس یا تحصیلات تکمیلی بودند

کشور تونسمجموع ایران ترکیه مصر

آیا در حال
حاضر

دانشجو/
دانشآموز

هستید

نه. دانشجو/
دانشآموز

نیستم 59.4% 41.4% 63.5% 42.2% 50.4%
بله. دانشآموز

دبیرستان
هستم. 10.1% 0.7% 4.9% 3.3% 4.7%

بله. دانشآموز
مدرسه فنی

هستم. 2.1% 0.4% 2.2% 1.6% 1.6%
بله. طلبه

حوزه علمیه
هستم 0.7% 0.1% 1% 0.4% 0.5%

بله. دانشجوی
لیسانس هستم 20.9% 21.9% 25.6% 41.4% 29.2%
بله. دانشجوی

تحصیلات
تکمیلی هستم. 6.9% 35.5% 3% 11.1% 13.7%



شمارش 3601 3201 2948 5216 14966

اما داشتن تحصیلات دانشگاهی به معنای سکولار بودن این افراد نیست. اگر به مجموع پاسخها نگاه کنیم
میبینیم که دو سوم این افراد باور دارند که قران کلام خداست و این حقیقتی همیشگی است که در هیچز

زمان و مکانی تغییر نمیکند.

جنسیت مجموع
مرد زن

آیا باوردارید که
کتاب مقدس
دین شما کلام
خداوند است؟

بله. این همیشه  و در همه
موارد درست است و باید کلمه

به کلمه خوانده شود. 71.6% 72% 71.8%
بله. این همیشه و در همه

موارد درست است اما همیشه
نباید کلمه به کلمه خوانده شود
)تفسیر شود( و معنای کلمات

آن با گذشت زمان تغییر
میکند. 17.6% 17.3% 17.4%

بله. در خصوص موارد اصلی و
اولیه مذهبی درست است اما

ممکن است در سایر موارد
درست نباشد. 4.2% 3.8% 4%

نه. این کلام خداوند نیست. 6.7% 7% 6.8%
شمارش 4812 4924 9736



تقریبا نیمی از پاسخدهندگان مجرد در حال حاضر در یک رابطه )عاطفی( هستند.

کشور مجموع
تونس ایران تریکه مصر

آیا در حال
حاضر در یک

رابطه
)عاطفی(

هستید؟

بله

50.4% 41.5% 43.7% 47.2% 46.2%
خیر 49.6% 58.5% 56.3% 52.8% 53.8%

شمارش 2609 2212 1873 4128 10822

و نیمی از کسانی که در حال حاضر در رابطه )عاطفی( هستند خودشان را عاشق میداند

کشور مجموع
تونس ایران ترکیه مصر

آیا عاشقید نه 46.1% 44.1% 57.5% 38.4% 45.4%
بله 53.9% 55.9% 42.5% 61.6% 54.6%

شمارش 1805 1917 1624 2580 7926
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