
 

 

 

  های تأثیرگذار بر جلب مشاركت نوجوانان به بسیج مساجدواكاوی و تبیین سازه

 1شهرستان جهرم)ع( پایگاه بسیج مسجد امام حسین : مورد مطالعه
 2مهدی رحمانیان کوشککی

 3سعید کوشکی جهرمی

 4سعید دائمی جهرمی

 5احسان شعبانپور حقیقی

 چکيده

های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مسیاجد  ی حاضر با هدف واکاوی سازهمطالعه
این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کیاربردی و  . در شهرستان جهرم انجام پذیرفته است

پیمایشیی انجیام شیده    کیه بیه روش   ، از لحاظ کنترل متغیرها از نوع توصیفی ی همبستگی بوده 
 13ی سینی  نفر از نوجوانان در محدوده 475ی دربردارنده، حاضرپژوهش  یآمار یجامعه. است
حجیم  . (N=475) باشیند می شهرستان جهرم)ع( سال در پایگاه بسیج مسجد امام حسین  17الی 

ابیزار گیردآوری   . (n=163) به دسیت آمید   نفر 163، نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران
، همچنیین . ی جمعی از متخصصان تأیید گردیدای بود که روایی آن به وسیلهنامهها پرسشداده

های مختلف از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد کیه مقیدار آن   برای تعیین میزان پایایی بخش

                                                           
 . ارائه شده است «اسالمی انقالب از پاسداری سنگر و طراز مسجد تحقق» این مقاله پیشتر در همایش 1
 . دانشکده شهید مطهری بسیج، تهران، ایران -)ع(دکترای جغرافیا، مدرس سازمانی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین   2

 نویسنده مسئول
 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، استان فارس، ایران 3
 ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، استان فارس، ایرانشناسفوق لیسانس جامعه 4
 شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، استان فارس، ایراندانشجوی دکترای جامعه 5
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دارد مییانگین  ای فرییدمن حکاییت از آن   نتایج حاصل از آزمون رتبه. برآورد گردید 833/0برابر 
های اجتماعی و خانواده برنامه، های فرهنگی ی تربیتی برنامه، ای عوامل سازمانی و مدیریتیرتبه

داری وجیود دارد و  در سطح یک درصد تفاوت معنیی ، با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد
چنیین بیر اسیاس    هم. انید های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهها به ترتیب رتبهاین سازه

، (r=455/0هیای فرهنگیی ی تربیتیی )     برنامه، هایهای تحقیق بین سازهبخش دیگری از یافته
( با جلیب مشیارکت نوجوانیان بیه     r=827/0( و عوامل سازمانی و مدیریتی )r=356/0اجتماعی )

بیین متغییر نگیرش خیانواده     ، در ضیمن . داری وجود داردبسیج مساجد همبستگی مثبت و معنی
(111/0=r  با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبیت و معنیی )  داری مشیاهده

دار بیین  همبستگی منفی و معنیی ، های جالب به دست آمده در این مطالعهاز جمله یافته. نگردید
. ( با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد بیود r=-367/0پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار )

هیای سیازمانی و   سیازه همزمان نشان داد کیه   یمتغیرهچند  ونیحاصله از رگرس جینتا، همچنین
بیه عنیوان    بیی بیه ترت  های اجتمیاعی و خیانواده  برنامه، های فرهنگی ی تربیتی برنامه، مدیریتی
جلیب مشیارکت    راتییی درصید از تغ  6/69 نییی تب ییدر مجموع توانا، رگذاریعوامل تأث ترینمهم

 نیشتربی. اندداشتهبر عهده  شهرستان جهرم)ع( مسجد امام حسین  درپایگاه بسیج نوجوانان را به 
ی بیه سیازه  مربیوط   840/0 یآمیده به دسیت   یبا مقدار بتا جلب مشارکت نوجواناناز  راتییتغ

در . شهرستان جهیرم مشیاهده گردیید   )ع( سازمانی و مدیریتی در پایگاه بسیج مسجد امام حسین 
 . پیشنهادهایی ارائه گردید، نتایج به دست آمدهبر اساس ، پایان

 . شهرستان جهرم، )ع( مسجد امام حسین ، بسیج، جلب مشارکت، مسجد: واژگان کلیدی

 مقدمه. 1

، اجتمیاعی ، فرهنگیی ، آموزشی، های گوناگون عبادیای را در زمینهکارکردهای گسترده، مساجد از دیرباز
همواره میورد  ، ی علم و فرهنگ اسالمیمساجد در تحقق و توسعه نقش و تأثیر. اندسیاسی و غیره داشته

هایی است از جمله معدود مکان، چرا که مسجد؛ بوده است)ع( و ائمه اطهار  )ص(عنایت و تأکید پیامبر اکرم 
گونه مقام و موقعییت اجتمیاعی و   که با تمام اقشار جامعه به نوعی ارتباط دارد و بدون در نظر گرفتن هیچ

موجب رشد و کمیال آنیان در   ، مردم را برای عبادت خداوند متعال به دور هم گرد آورده، اعتباری مناصب
تیرین پایگیاه   اصیلی ، به بیان دیگیر . (2: 1395، زاده و همکاران)فقهیشود ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی می

پیس از   )ص(های پیامبر اکرم ای که یکی از رسالتبه گونه؛ اسالمی برای انجام تکالیف دینی مسجد است
بود تا مکانی بیرای عبیادت و   « مسجد»ایجاد پایگاهی به نام ، دریافت وحی الهی و رسانیدن آن به مردم

مساجد بیرای تحقیق   ، با ورود اسالم به ایران. ذکر حق تعالی و تشکیل اجتماعات اسالمی و مردمی باشد
و اینیک   (34: 1394، فیر و همکیاران  )هاشمیانشهرها و روستاهای کشور استقرار یافتند های اسالمی در آرمان
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بلکه همیواره در  ، مسجد نه تنها اعتبار و ارزش خود را حفظ کرده، ها از پیدایش اسالمپس از گذشت قرن
نیروهیای  مکانی برای بسیج ، های گوناگون زمانی )به ویژه در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس(برهه
سازماندهی و پشتیبانی نیروهای بسیجی و مردمی بوده و در این میان حضور نوجوانان و ، آموزش، مردمی

لیکن با گذشیت زمیان و سیپری شیدن آن روزهیای      . شدندجوانان در کنار سایر قشرهای مردم دیده می
ور نوجوانیان و جوانیان   بلکه با کمرنگ شدن حض، نه تنها کارکرد مساجد در کشور تغییر پیدا کرده، سخت

لذا با توجّه به این مقدمه و با عنایت به جایگاه عظیم مسیجد در  . به علل مختلف در مساجد روبرو هستیم
هیای تأثیرگیذار بیر جلیب مشیارکت      این پژوهش کوشیده است که به واکاوی و تبیین سیازه ، دین اسالم
 . و جوانان در بسیج مساجد بپردازد نوجوانان

 مسأله پژوهشبيان . 2

« دمسیج »، ترین محفل برای عبادت و تقرّب جستن به خداوند متعیال برترین و اصیل، در فرهنگ اسالم
لیغی راسم عبادی و تبمهر دینی کانونی برای اجتماع پیروانش و انجام ، از این رو. (8: 1390، )کدخداییاست 

هیا و کارکردهیای   ن است و دارای نقشایی مسلماناگاه و محل گردهمنیایش، مساجد. کندخود ایجاد می
ییره در  غصیاحبان امتییاز و مناصیب و    ، از فقیر و غنی ی اقشار جامعه اعمهمه. گوناگونی در جامعه است

هیا داشیتن   پردازنید و تنهیا امتییاز آن   گذارند و در کنار هم به عبادت میامتیازات خود را کنار می، مسجد
هیای مختلیف   برد فرهنگ و تمدن اسالمی در زمینهیرگذار در پیشبنابراین مساجد از عوامل تأث؛ تقواست
در واقیع مسیاجد   . (147: 1395، بخش و همکیاران )جهان سیاسی و فرهنگی هستند، عبادی، اجتماعی، آموزشی

ی اسیالمی  گیی در جامعیه  اجتماعی و فرهن، دارای اثرات سیاسی، گیری خودهمواره در طول تاریخ شکل
منییت  افزایش ا، دمیارتقای مشارکت مر، گوناگون همچون تقویت انسجام اجتماعی هایبوده و در زمینه

رو کیه کارکردهیای   از آن. انید ایجاد تنوّع عملکردی و ارتقای حس تعلّق مکیانی نقیش داشیته   ، اجتماعی
کت ردم و مشارمه حضور ب، مساجد در ارتباط با مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان قرار دارد برای موفقیّت

مردم را ، یمن کرآقر آنان در امور مساجد نیاز دارد و نیاز به چنین حضوری است که موجب شده خداوند در
وهُ سْةجِدٍ وَ ادْعُة  مَنْةدَ کةلِّ   قالْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْةطِ وَ أَقِیمُةوا وُجُةوهَکمْ عِ   ": به سوی مساجد دعوت کند

در بیین مسیلمانان بیه وییژه      لذا با وجود اهمیّتی کیه مسیجد  . "1تَعُودُونَمُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کما بَدَأَکمْ 
 ،در مسیاجد  حاکی از آن است که مشیارکت ، مطالعاتی که در خصوص مساجد صورت گرفته؛ شیعیان دارد

این پرسیش روبیه    حال با. (78: 1388، )کاظمی و فرجیبه ویژه در بین نوجوانان و جوانان کاهش یافته است 
هیای  ها و فعالیّتهایی باعث افزایش و تقویت مشارکت جوانان در بسیج مساجد و برنامهکه چه سازهرو هستیم 

رکت ها و عدم شناخت کیافی نسیبت بیه آنچیه در جلیب مشیا      لذا از نظر محقّق ابهام در مصداق. شودها میآن
 .  ی قرار گیردررسبهای علمی مورد ی مهمی است که بایستی با شیوهمسئله؛ جوانان اثرگذار است
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 اهميّت و ضرورت پژوهش. 3

های این کشور بیه شیمار   ترین سرمایهاز بزر ، ی اسالمیسازان جامعهنوجوانان و جوانان به عنوان آینده
اگیر معرفیت   . یّت بسزایی برخوردار استهای دینی آنان از اهمی آگاهیروند و تالش در جهت توسعهمی

ینیی  شخصییت د ؛ رخیوردار باشید  بزالل معارف دین از رشد و نمو مطلوبی های دینی و نوجوانان به آموزه
گرفی بیر آن  شی تیأثیر  ، ی اسیالمی ای شایسته شکل خواهد گرفت و هنگام ورود به جامعیه آنان به گونه

های دینیی  تواند شخصیت جوان را مطابق آموزههایی که مییکی از مکان، رواز این. جامعه خواهد داشت
اسیت کیه   « مسیجد »، دار سیازد خواهی را در اعماق وجود آنان ریشهوح خداجوئی و عدالتبارور سازد و ر
، ن با برخورداری از نیازهای دوران جوانینوجوانا. (36: 1394، فر و همکیاران )هاشمیانسازی است کانون انسان

جوان بیودن  . ندهای اجتماعی هسترصهبه ویژه در ع، مند مشارکت فعّالبیش از دیگران خواستار و عالقه
سازان جامعه موجیب گردییده   ها و آیندهجمعیّت کشور و مطرح بودن نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایه

تیأثیری   ون که نوجوانان امروز چه نقش لیکن ای. ای اجتماعی بروز کنداست این موضوع به عنوان مسئله
هیای  و ارزش آنان به جامعه و گیرفتن الگیو   خواهند داد و به چگونگی ورود ی جامعه از خود بروزدر آینده

ز ا« پذیری و اجتمیاعی شیدن  جامعه»تحت عنوان ، شناسیفرهنگی و اجتماعی بستگی دارد که در جامعه
 . شودآن یاد می

ی و دینی به خالق اسالمتوانا و متخلّق به ا، کارآمد، ضرورت تعلیم و تربیت و پرورش نیروی انسانی پارسا
. واقعیتیی انکارناپیذیر اسیت   ، گر ابعیاد توسیعه  ی فرهنگی در تحقّق دیهای توسعهاخصی یکی از شمثابه

سییار  ب، ترین کانون دین اسالم برای اجتمیاع مسیلمانان  مساجد به عنوان مهم، برای رسیدن به این مهم
 فعّال و عیالم  ،معتقد، اند نیروهای متدّینهمواره توانسته، چرا که مساجد با قدرت معنوی خود؛ تأثیرگذارند

حتّی ، یوع فداکارناز دین و مملکت خود دفاع کنند و حاضر به همه ، را پرورش دهند تا در مواقع حساس
یش از ریزی برای جلب مشارکت نوجوانان به مسیاجد بی  ضرورت برنامه، از این رو. نثار جان خویش باشند
در  ی حییات انسیان  ین و بخش معنیو لذا با توجّه به این که مسجد پایگاه اصلی د. شودپیش احساس می

ای بیرای حضیور آنیان در سیایر     توانید مقدمیه  مشارکت نوجوانان در مساجد میی ، ی اسالمی استجامعه
 . اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد، سیاسی، های اجتماعیفعالیّت

یج مساجد حال با این پرسش روبرو هستیم که چه عواملی باعث افزایش و جلب مشارکت نوجوانان در بس
از نظر . ها نزدیک کردتوان سقف جذب بسیج را به آرمانشود و چگونه میهای آنان میو برنامه و فعالیّت

مسئله مهمیی بیود   ؛ ها و عدم شناخت کافی نسبت به آن چه در جذب تأثیر داردمحققین ابهام در مصداق
متعدّدی در جلب تأثیرگذار است که این لذا عوامل . گرفتهای علمی مورد بررسی قرار میکه باید با شیوه

های میؤثر در جلیب مشیارکت جوانیان بیه      های علمی و مناسب برای تبیین سازهمقاله درصدد ارائه پاسخ
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لذا در . ( در شهرستان جهرم است)ع( ی کشوری )مسجد امام حسین بسیج مساجد با تأکید بر مسجد نمونه
 : ویی به سوأالت ذیل استپژوهش مورد نظر به دنبال پاسخگ، این خصوص

 ؟ گرددآیا خانواده سبب برانگیختن جلب مشارکت نوجوانان در بسیج مساجد می .1

 ؟ های اجتماعی بر جلب مشارکت نوجوانان در بسیج مساجد تأثیر مثبت داردآیا برنامه .2

یج های فرهنگی ی تربیتی مسجد با جلب مشیارکت نوجوانیان در بسی   آیا ارتباطی بین برنامه .3
 ؟ وجود دارد مساجد

مثبیت و   آیا عوامل سازمانی و مدیریتی بر جلب مشارکت نوجوانیان در بسییج مسیاجد اثیر     .4
 ؟  داری داشته استمعنی

، های اجتماعیبرنامه، گویی هر یک از متغیرهای مستقل )نگرش خانوادهتعیین قدرت پیش .5
ه بسیج ت نوجوانان بهای فرهنگی ی تربیتی( بر جلب مشارکعوامل سازمانی و مدیریتی و برنامه

 ؟ مساجد تا چه اندازه است

 ؟ ه استکدام سازه بیشترین تأثیر را بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد داشت .6

 ی پژوهشمبانی نظری و پيشينه. 4

دارد و  حث بسیارهر چند جایگاه ضرورت ارتقاء جلب مشارکت نوجوانان و جوانان در بسیج مساجد جای ب
م ن مهیم فیراه  لیکن چون مجال مباحثیه و موشیکافی ایی   ؛ گوناگون قابل بررسی و تبیین استاز زوایای 
میالی  ه صیورت اج هر چند بی ، بنابراین تالش خواهد شد تا به فراخور اهمیّت موضوع مورد مطالعه، نیست

 . های هر حوزه مطرح گردندترین نظریهمشارکت و جذب بسیج( تعریف و مهم، مفاهیم کلیدی )مسجد

 مسجد. 1-4

خی همچنین بر. (225: 1371، )قرشیاست « ر فروتنیخضوع و اظها، تذلّل»ی مسجد در لغت به معنای واژه
: ق 1414، منظیور )ابن «کنند و مفرد مساجد استمسجَد و مسجِد جایی است که در آن سجده می»: اندگفته

شیود و از  مسلمانان اطالق میی  عبادتگاه مسجد در اصطالح به. (2: 1395، زاده و همکیاران به نقل از فقهی 204
بیه ایین   . (351: 1385، )دشیتی سجده است ، ترین بخش آننماز و شاخص، ترین عبادت آنآن نظر برجسته

 تیرین حالیت بیه خداونید سیبحان     معنی که که سر به سجده نهادن مظهر کمال خضوع بندگان و نزدیک
 . اندمحل عبادت را مسجد نامیده، است

هیای  در طیول قیرن  . شیود مکان اجتماع است که در آن نماز اقامه و امور عمیومی اداره میی  مسجد یک 
همیواره مسیاجد کارکردهیای    ؛ آمید هایی که در جهان اسالم پیش میمتمادی بر حسب نیازها و ضرورت
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ت اکنون بعید از گذشی  ، ترین کارکرد مسجدعالوه بر کارکرد عبادی به عنوان اصلی. اندمختلفی پیدا کرده
های نوظهیوری  کارکردهایی برای مسجد وجود دارد که بعضاً پدیده، قرن از پیدایش این مکان مقدس 14

: 1387، )محمّدیشوند ی عبادی آن قلمداد میی برنامههستند که باعث رونق بیشتر مسجد و تقویت کننده

متناسب با شیرایط و نییاز   ، بنابراین از صدر اسالم تاکنون همواره مسجد عالوه بر کارکرد مذهبی خود. (1
 . شودها اشاره میاند که به برخی از آنکارکردهای دیگری هم داشته، جامعه

ارکرد بیه  این ک. کارکرد آموزشی آن است، ر طول تاریخترین کارکرد مساجد دقوی، بعد از کارکرد نیایشی
وامیع  جای کیه در اکثیر   گونیه بیه  ؛ ویژه در دوران قبل از پیدایش نهادهای مدرن بسیار پررنگ بوده است

، یگرفت و مسجد یگانه مراکیز مهیم آموزشی   حول محور مساجد شکل می، مسلمانان نظام تعلیم و تربیت
ا مجلیس  اجتماعی و قضایی در کشیورهای اسیالمی بیوده و برخیی نویسیندگان آن ر     ، سیاسی، فرهنگی

قیش فرهنگیی در بیین    ن، ی و آموزشیپس از نقش عباد. (217: 1385، )شبلیاند شورای مسلمانان نام نهاده
امالً محیط مسجد را ک )ص(یامبر اسالم پ. دارای بیشترین اهمیّت است، ها و کارکردهای مسجددیگر نقش
شد و یمی ایشان برخی مسابقات برگزار تا جایی که در حضور آن حضرت و با اجازه؛ دانستندفرهنگی می

ال هیایی اسیتقب  با حوصله و بردبیاری کامیل از چنیین فعالیّیت    ، حضرت ضمن ابراز خرسندی از حُسن کار
هیای فرهنگیی   نیز به فعالیّتع( )حضرت علی ،  )ص(پس از رحلت پیامبر . (28: 1381، رستمی)موظفکردند می

بیه امیور   ، های عبیادی گاه مسجد را ترک نکردند و افزون بر فعالیّتمسجد ادامه داد و دیگر ائمه نیز هیچ
رهنگیی  فا به عنوان پایگاهی همواره مسجد ر، در زمان غیبت نیز عالمان شیعی. پرداختندمیفرهنگی نیز 

 . (423: 1409، )حُرعاملیبرای گسترش معارف دینی برگزیدند 

رشد و افزایش معرفت دینی مردم و آشنا کردن آنان برای ادای ، هدف از تبلیغ. تبلیغی است، کارکرد دیگر
در تبلیغ اسالمی ایفای نقش نکیرده  ، ی مساجدشاید هیچ پایگاهی به اندازه .وظایف دینی و اسالمی است

هیای مسیاجد بیوده و    ترین برنامیه وعظ و خطابه از مهم، نماز، تاکنون اذان )ص(از زمان رسول خدا . باشند
ای از دیین بیه عنیوان مجموعیه    . کیارکرد اجتمیاعی اسیت   ، کارکرد بعیدی . (33-32: 1395، )شایگانهست 
های اجتماعی را در خود نهفته داشته باشد تا از ایین طرییق   باید نگرش، های مرتبط با حیات انسانآموزه

اساس دین اسالم بر اجتماعی بودن قیرار  ، به بیان دیگر. ها را ساماندهی کندبتواند حیات اجتماعی انسان
ن بیه منظیور تحقّیق اهیداف     در سیازمان معیارف دیی   . گرفته تا انسان را از زندگی فردی و عزلت برهانید 

نهادهای ، نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر )به عنوان نظارت همگانی(، اجتماعی حیات انسان
کرد آن در بهبیود شیرایط حییات    اقتصادی مانند خمس و زکات )برای تأمین مالی نظام اجتماعی و هزینه

یگیاهی بیرای اجتمیاع مسیلمین و اسیتفاده از      نهیاد مسیجد )پا  ، به عنوان مشیارکت همگیانی(  ، هاانسان
بیه  . (140: 1395، مقیدم و محمّیدی  )موسیوی های آنان برای تحقق اهداف اسالمی( تعبیه شیده اسیت   ظرفیت

آن هیم در  ، بینیم اسالم عزلت و تنهایی همراه با راز و نیاز اعتکاف را نیز در مییان جمیع  همین جهت می
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ی و ائمیه  )ص(اصیوالً یکیی از علیل تأکییدات پییامبر اسیالم       . ددهی مسجد جامع را مورد سفارش قرار می
ی تعیاون در مییان   ایجاد روحیه، معصومین بر حضور در نماز جماعت به صورت صفوف فشرده و منسجم

توانید  نمازگزاران و افزایش بُعد اجتماعی مسلمانان در کنار انجام اعمال عبادی آنان است و این حضور می
جلوگیری کند و تشکیل ایین  ؛ شودن گسیختگی که جامعه به مرور زمان دچار آن میاز هرج و مرج و عنا

شود تا مؤمنین تحت توجّه و ارشاد عالمیان و مبلّغیان دینیی    باعث می، اجتماعات در مکان مقدس مسجد
خیت  پردا، آوری کمک برای نیازمندانهایی مانند جمعهمچنین فعالیّت. (63: 1381، رستمی)موظفقرار گیرند 

ریزی برای عبادت و سرکشیی از  برنامه، اقداماتی برای تسهیل ازدواج جوانان، اعطای خدمات درمانی، وام
همگیی از مصیادیق تعیاون و کارکردهیای     ، مخصوصاً بیماران اهل مسجد و اموری از این قبیل، بیماران

 . اجتماعی مساجد است

هیم   أکید شیده و بر آن ت )ص(کارکرد سیاسی است که از زمان رسول خدا ، یکی دیگر از کارکردهای مهم مسجد
، گیذاری نظیام اسیالمی   آن حضرت پیس از بنییان  ، بر همین اساس. اکنون نیز اهمیّت آن کامالً مشخص است

میت و  ایگاه حکوپبه عنوان ؛ مسجد را که مرکزی عمومی و محل تجمع مسلمانان برای ادای فرایض دینی بود
مراسم بیعت بیا  ، تر امور سیاسی آن روز مانند معرفی خلیفههای بعد نیز بیشدر دوره. اسالم برگزیدنهاد سیاسی 

 .  (33: 1390 ،)شایگانگرفت عزل و نصب استانداران و کارگزاران و غیره در مسجد صورت می، وی

 مشارکت. 2-4

ظیر  و از من، رانجیام ییک امی   به معنی همکاری دوجانبه و متقابل افیراد بیرای   ، از نظر لغوی« مشارکت»
، عنیی وسییع و کیالن   مدر . (11: 1380، )ازکییا و غفیاری  نوعی فرآیند تعاملی چند سویه اسیت  ، شناسیجامعه
، قتصادی و فرهنگیی و بیه طیور کلیی    ا، ی افراد در حیات سیاسیشرکت فعاالنه»به معنای « مشارکت»

گیر و محییط   فرآیند تعاملی بیین کینش   را نوعی کنش هدفمند در« مشارکت». است« تمامی ابعاد حیات
فراد جامعیه  فرآیندی که ا؛ انداجتماعی او در جهت نیل به اهداف معیّن و از پیش تعیین شده تعریف کرده

کننید و  رکت میشدر آن ، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن اهداف معیّن و مشخص، به صورت آگاهانه
 . (68: 1384، )دهقان و غفاریشود عی میها در منابع اجتمامنجر به سهیم شدن آن

داند که آنیان را بیر   های گروهی می( مشارکت را درگیری ذهنی و عاطفی افراد در موقعیت1370طوسی )
. های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوندیابی به هدفانگیزد تا برای دستمی

 : در این تعریف سه جزء وجود دارد

تمیام وجیود    در فرآیند مشارکت شخص بیا ، ی نخستدر مرتبه: درگیری ذهنی و عاطفی .1
 ؛  این درگیری از نوع روانی و اجتماعی است. درگیر است
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، هیا یابید تیا بیا قابلییت    این فرصیت را میی  ، فرد در جریان مشارکت: انگیزش یاری دادن .2
 . بروز دهدهای گروهی یابی به هدفابتکارات و آفرینندگی خود را در دست

هیای خیود   انگیزانید تیا افیراد در کوشیش    مشارکت اشخاص را بر می: پذیرش مسئولیت .3
 مسئولیتی جای خود را به احساس وابسیتگی و هیم  بی، در فرآیند مشارکت. مسئولیت بپذیرند

 . (41: 1394، فر و همکاران)هاشمیاندهد سرنوشتی و مسئولیت می

 جذب بسیج. 3-4

موسیوم بیه   « میردم نهیاد  »هیای  نهادهیا و تشیکل  ، م بخیش جوامیع کنیونی   یکی از ساختارهای قیوا 
های گوناگون در حال فعالیّت هستند که در ابعاد و اشکال مختلف و در زمینه« های غیردولتیسازمان»

 . مدنی و اجتماعی هستند

، ز سیاسیی ا امعه اعیم نهادی اجتماعی با ابعاد متعدّد و وسیع برای پاسخگویی به نیازهای اساسی ج، بسیج
کتیرین امیام   دبر حسیب  . (82: 1391، )ادیب و همکاراناقتصادی و امنیتی و نظامی است ، اجتماعی، فرهنگی
القیی و غییره و از نیوع    اخ، عقیدتی، امنیتی، نظامی، ی فرهنگیبسیج یک حرکت همه جانبه، )ره(خمینی 

خیرب  مو جلوگیری از عوامیل   هارت ملّی برای رفع بحرانای است و یک قدچند تخصصی و میان رشته
. ی اسیت باشد که کارکردهای همه جانبه و گسترده دارد که گاهی فراتیر از سیطح ملّی   فرهنگی و امنیتی می

ی غیرنظامی به خصوص پس از پایان جنیگ تحمیلیی بسییار گسیترش     های بسیج در زمینهی فعالیّتدامنه
   :شرح ذیل است داده است که شامل پنج محور کلی به قرار ی عظیمی را در اختیار نظامیافته و امکان بالقوه

نقش فرهنگی بسیج به خصوص در حال حاضر کیه کشیور از هیر    : نقش علمی فرهنگی .1
در ایین   چیرا کیه  ؛ ای برخوردار استسوء مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته از اهمیّت فوق العاده

 ؛ باشدهای قابل توجّهی میاذبهامکانات و در عین حال ج، هاعرصه نیز بسیج دارای توانایی

 وزندگی بشر به طیور فطیری ییک زنیدگی اجتمیاعی بیوده       : نقش اجتماعی و سازندگی .2
ی تداوم آن همکاری و تعاون بیین آحیاد اقشیار مختلیف جامعیه اسیت و ایین راهبیرد         الزمه

ی خیود  ی افراد دست به دست هم داده و هر یک با وظیفیه شود که همههنگامی محقق می
 ؛  آشنا باشندکامالً

از . ی داخلی و خیارجی قابیل بررسیی اسیت    نقش سیاسی بسیج از دو جنبه: نقش سیاسی .3
شیود تیا مسیئولین نظیام در     ی بسیج سیبب میی  حضور فعال و گسترده، نظر سیاست خارجی

ی سیاست خارجی از موضع قدرت و با اطمینان از حماییت عظییم   المللی و عرصهمجامع بین
ضمن این که این حضور گسترده و حمایت ؛ ود را مطرح و پیگیری نمایندی خمطالبه، مردمی

هیای اتخیاذ شیده از    مستمر مردم کشور و بخصوص ارتش بیست میلیونی از تدابیر و سیاست
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به طور یقین یأس و نومیدی دشمنان جمهیوری اسیالمی اییران را بیه     ، سوی مسئولین نظام
 ؛  همراه خواهد داشت

قیادر اسیت در   ، ای است که ضمن دفاع از منافع کشیور ن بالقوهبسیج توا: نقش اقتصادی .4
ای است که نه تنها در جمهوری های دیگری را نیز داشته باشد و این نکتهزمان صلح کارایی

 ؛ اسالمی ایران بلکه در سایر کشورها نیز مورد توجّه قرار گرفته است

وده بی های فراوان د آماج توطئهانقالب اسالمی از همان بدو تولّ: نقش اطالعاتی و امنیتی .5
یین  رغم این که به لطف خدا و با حضور گسترده و دائمی میردم توانسیته بسییاری از ا   و علی
 لیکن همچنان ایین توطئیه از سیوی   . اردسخاموش و خنثی ، ها را قبل از بروز و ظهورتوطئه

، )موسیوی و همکیاران  د نماینها تداوم یافته و هر روز به شکلی جدید رخ میاستکبار و ایادی آن

1395 :7-6) . 

هیای سیازمان بسییج مستضیعفین بیه منظیور       به تمام اقدامات و مراحلی که توسیط رده ، جذب در بسیج
هیا  شکلت، در واقع. شوداطالق می، گیردپذیرفتن و عضویت داوطلبان و فعالیّت آنان در بسیج صورت می

د کیه  مکانیکی از پیچیدگی و وضع خاصیی برخوردارنی  های طبیعی و های انسانی بر خالف سامانهو گروه
؛ رسید دان آسان به نظر نمیچن، ها در قالب یک کلیتال اجزای آنهای مشارکت فعحفظ و تقویت انگیزه

 ال و با انگیزه وفضایی پویا و پرنشاط را برای حضور فع، های مناسبای که باید با تدابیر و راهکاربه گونه
خالق ، های داوطلبانه به حضور فعالها و تشکلحال آن که قوام و دوام گروه. ردهدفمند اعضاء فراهم آو

ی نیسیت  طلبانه از این قاعیده مسیتثن  که بسیج هم به عنوان تشکلی داو؛ ی اعضاء منوط استو با انگیزه
 . (215: 1394، )عزیزی و همکاران

 ی پژوهشپیشینه. 4-4

ه بی ت جوانیان  با توجّه به این که مطالعات متعدّدی در خصیوص جلیب مشیارک   ، در این قسمت از مطالعه
ط بیا  حقیق میرتب تنتایج این مطالعات و استخراج متغیرهای  نشان دادنمساجد صورت گرفته و به منظور 

هیای کلییدی بیه صیورت خالصیه در      های پژوهشیافته، انهای تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانسازه
های پیشین و هیدف  در بخش با توجّه به مطالب ذکر شده، رواز این. آورده شده است (1ی )جدول شماره
بسییج   های تأثیرگذار بر مشارکت نوجوانان بیه تحقیق حاضر با هدف واکاوی و تبیین سازه، کلی پژوهش

بیی  طالعیات تجر مبر مبنای ادبییات نظیری و   ، در قالب هدف کلی اشاره شده. مساجد انجام پذیرفته است
( اشاره 1ی )ها در قالب جدول شمارهترین آنی برخی از مهمانجام گرفته در داخل و خارج که به خالصه

 . گردیده است
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 ی جلب مشارکت جوانان به بسیج مساجددربارهی کلیدی هاپژوهشی خالصه: 2جدول 
 ی پژوهشهاافتهی عنوان پژوهش  گرپژوهش

عزیییییزی و 
همکییییاران 

(1394) 

سازمانی میؤثر در  عوامل 
جذب جوانان بیه بسییج   

 مساجد

، ی پایگیاه فرمانیده نتایج به دست آمده حکاییت از آن دارد کیه عملکیرد و میدیریت     
 ذب درجی . بیشترین تأثیر را در جذب جوانان به مسجد به خود اختصیاص داده اسیت  

 ت در بیه لییکن دقی  ؛ نیازمند توجّه به ابعاد مختلف و عیزم ملیی اسیت   ، بسیج مساجد
 .  ستایشتری کارگیری افراد و تربیت و تقویت مدیران اجرایی بسیج حائز اهمیّت ب

شیییییایگان 
(1395) 

نقش عملکرد فرهنگی ی  
اجتمیییاعی مسیییاجد در  
پیشییگیری اجتمییاعی از  

 جوانان جرائم

ز گیری انتایج پژوهش نشان داد که عملکرد فرهنگی و اجتماعی مساجد در پیش
ت وقات فراغی ای برای پرکردن زیربرنامهجوانان نقش دارد و در این بین  جرائم

سیایر   جوانان و تقویت اعتمیاد بیه نفیس و خیود کنترلیی در جوانیان بیشیتر از       
 . جوانان تأثیر دارند جرائمعملکردهای مساجد در پیشگیری از 

مییییرادی و 
حییییدرخانی 

(1396) 

ی حضور در رابطهتبیین 
، مساجد با شهادت طلبی
ایثییارگری و گییرایش بییه 

 ی اسالمیهاارزش

ور در نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حکایت از آن دارد که بین حض
زان ی اسییالمی و میییهییاارزشمیییزان توجّییه بییه ، مسییجد و میییزان ایثییارگری

که حضور  شودیمدر نتیجه استدالل . وجود دارد داریمعنی رابطهی طلبشهادت
ان ی اسییالمی و میییزهییاارزشتوجّییه بییه ، در مسییجد بییه افییزایش ایثییارگری

 . کندیمی در جامعه کمک طلبشهادت

اسییتلزنبر  
و همکییاران 

(1995) 

مشییارکت دینییی در اوان 
بزرگسییالی و تأثیرهییای  

ی زنیدگی  چرخهسنی و 
خانوادگی در عضویت در 

 کلیسا

 32 و 25، 22دینیی در هیر سیه سین )    مییزان مشیارکت   ، بر اساس نتایج این تحقییق 
ه مییزان  البتّی . ابدییمهم در زنان و هم در مردان همراه با افزایش سن افزایش ، سالگی(

س بیر اسیا  . از مشارکت دینی مردان بیشتر اسیت ، مشارکت دینی زنان در هر سه مقطع
 کت دینیی میردان و  که امکان مشیار  اندکردهی نیبشیپمحققان ، برآوردهای رگرسیونی

تیه و ایین بیه آن    درصد افیزایش یاف  8تا  4زنان متأهل نسبت به دوران تجرّد به میزان 
 .  است داریمعنمعناست که تأثیر ازدواج بر مشارکت دینی مثبت و 

 روش پژوهش. 5

روش . اسیت  یلی یی تحل   یفیتوصی  تیی و از نظر ماه یکاربرد، قیروش پژوهش حاضر از نظر روش تحق
 یدانیی ( و مینترنتی یمقالیه و منیابع ا  ، از کتیاب  یبیردار شی)فی  یااطالعات به صورت کتابخانیه  یگردآور
 475ی دربردارنیده ، پژوهش حاضیر  یآمار یجامعه. باشدی( ممیمستق یمشاهدهمصاحبه و ، نامه)پرسش

شهرسیتان  )ع( حسیین   سال در پایگاه بسییج مسیجد امیام    17الی  13ی سنی محدودهنفر از نوجوانان در 
 بیه دسیت آمید    نفیر  163، حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکیاران . (N=475) باشندیم جهرم
(163=n) .اسیتفاده   تصیادفی سیاده   یریگنمونه روش ازها انتخاب نمونه یبرا، حجم نمونه نییپس از تع
در  ی )پیوسیت الیف(  انامیه پرسش، موضوع اتیّجامع ادب یپس از بررس، اطالعات یبه منظور گردآور. شد

ی هیا سیازه سینجش و واکیاوی   ، ریمتغ 7در  انیگوپاسخ یاو حرفه یفرد یژگیبخش و هفت یبردارنده
ی هیا برنامیه ، ی اجتمیاعی هیا برنامه، ی نگرش خانوادهسازهتأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان )در پنج 
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و پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانوار( و سنجش اقداماتی در عوامل مدیریتی و سازمانی ، فرهنگی ی تربیتی 
 . (2)جدول  بهره گرفته شد جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد

و نظرها و  سیج مساجد محالتدر پایگاه ب از کارشناسان پانلی از استفاده با نیز نامهپرسش ییمحتوا ییروا
ر ابیزا  ییایی اپ. شید  دیی یتأ ی شهید مطهیری بسییج  دهدانشکاز اساتید دانشگاهی در  یتعداد یشنهادهایپ

نوجوانیان در  ) یاصل یخارج از نمونه ینفر 34 ینمونه کی قیاز طر یبا انجام آزمون مقدمات زین قیتحق
بیاخ  کرون یآزمون آلفیا  ی( با محاسبهدر شهرستان جهرم)ع( پایگاه بسیج مسجد حضرت ابوالفضل العباس 

(833/0=αمحاسبه گرد )و  هیی تجز. ده اسیت برخوردار بو یمناسب ییایپرسشنامه از پا دهدینشان مکه ، دی
 ز نیرم افیزار  و بیا اسیتفاده ا   یو اسیتنباط  یفیپیژوهش حاضیر در دو بخیش آمیار توصی      یهیا داده لیتحل

21winSPSS نیانگیی )م یفیتوصی  یهااز آماره، اطالعات لیو تحل هیجهت تجزدر پایان . انجام شده است، 
و  نمبسیتگی پیرسیو  آزمیون ه ، ی فرییدمن ارتبیه آزمیون  ) ی( و آمار استنباطتوزیع فراوانی، انحراف معیار

 . چندگانه( بهره گرفته شد ونیرگرس

 هامؤلفهتعداد متغیرهای مشهود در هریك از : 2جدول 
 مقیاس سنجش متغیرهای نشانگر )نمادها( زیر بخش بخش

سازه
ب مشار

ی تأثیرگذار بر جل
ها

ت نوجوانان
ک

 

 خانواده
 

ی هیا برنامهمسجد و ، والدینم مرا به حضور در مراسم مذهبی
 ووالدینم بیه همیراه مین در جلسیات     ؛ کنندیمبسیج تشویق 

، نماز نظر والدی؛ مراسم مذهبی در مسجد حضور مستمر دارند
ی هیا بیآسی و  جیرائم حضور در مسجد مین را در مقابلیه بیا    

و  نگیرش دینیی  ، از نظر والدینم؛ دینمایماجتماعی محافظت 
جامعه و فیرد را بیه سیوی زنیدگی     ، مذهبی از طریق مساجد

له به والدینم به فرایض دینی من از جم؛ دهدیماخالقی سوق 
 . دهندیمبسیار اهمیّت ، یرپایی نماز جماعت و روزه در مساجد

ت 
کر
 لی
ف
طی

5 
حی
سط

 
م= 
الف
خیی
الً م
یام
کی
(

1 
الً  
یام
کی
یا 
تی

م=
افق
مو

5)
 

هیییای برنامیییه
فرهنگیییی ی    

 تربیتی
 

ی زیی ربرنامیه ؛ برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی برای جوانیان 
 برای پرکردن اوقیات فراغیت جوانیان در مسیاجد بیه وییژه در      

ی برگزاری جلسات فرهنگی برای رشد و آگیاه ؛ تعطیلی مدارس
یل تشیک ؛ جوانان در مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم

؛ معرفیی شیهداء   ی فرهنگی و نصب پوسترهایی بیرای هاغرفه
عطای ی صالحین و کتابخوانی و احلقه، برگزاری جلسات احکام

 . جدی فرهنگی در بسیج مساهاکانونوجود ؛ جوایز به آنان

ت 
کر
 لی
ف
طی

5 
حی
سط

 
م=
 ک
ی
خیل
(

1 
د=
زیا
ی 
خیل

5)
 

هیییای برنامیییه
 اجتماعی

 

حضور در مسجد تا چه اندازه باعث تقویت اعتماد به نفس و مثمر 
حضور درمسجد تا چه انیدازه باعیث   ؛ گرددیمثمر بودن در جامعه 

حضیور در  ؛ ترویج و اصالح سبک زندگی اسالمی گردییده اسیت  
ی اجتمیاعی و تعامیل   هامهارتمسجد تا چه اندازه باعث آموزش 

حضور در مساجد تا چه  ؛صحیح با نامحرم در جامعه گردیده است
ی هیا گیروه اندازه باعث جذب نیروهای محلی و مؤمن و تشکیل 
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حضیور در مسیجد باعیث    ؛ گرددیمامر به معروف و نهی از منکر 
ترویج ارتباط و تعامل اهالی مساجد با یکیدیگر و در جهیت رفیع    

 .  گرددیمموانع و مشکالت آنان 

عوامل سازمانی 
 و مدیریتی

 

ب و مرتی ، ی منسیجم زیی ربرنامیه ی مسجد در اجیرای  فرماندهتفکر 
 ناسب نرمملوازم و ابزار ، فراهم آوردن تجهیزات؛ منعطف در مساجد

ی افزاری مدرن و روز در مسیجد از سیوی میدیریت و هیئیت امنیا     
یریت ی مشارکتی از سوی مید ریگمیتصمحاکم بودن افکار ؛ مسجد

د و سییاتیی از وجییود اریییگبهییره؛ ی بسیییجهییابرنامییهدر اجییرای 
ی تبلیغیی و  هیا برنامهمشهور دانشگاهی و حوزوی در  نظرانصاحب

یئیت  هاهتمیام وییژه فرمانیده و    ؛ ی مسجدفرماندهمذهبی از سوی 
رییزی و  میه امناء در مشارکت نمودن نوجوانان و جوانان در امیر برنا 

ی سینی  هیا ردهبرای  هابرنامهی بندزمانتفکیک و ؛ هااجرای برنامه
 .  ی مسجدفرمانده مختلف از سوی

 

پایگاه اجتماعی 
و اقتصیییییادی 

 خانواده

کنید مردم جامعیه وضیعیت تحصییلی والیدین شیما را      فکر می
کنیید میردم جامعیه وضیعیت     فکر می؟؛ کنندچگونه ارزیابی می

 ؟ کنندشغلی والدین را چگونه ارزیابی می

ت  
ییر
یک
ف ل
ییی
ط

5 
حی
سط

 
م   
یی
یی
 ک
ی
یی
یی
خیل
(

ش=
ارز

1 
ی  
یلی
 خ
تا ش=

ارز
با 

5)
 

تیان( بیه چیه مییزان بیرای      کنید در آمد شما )یا خیانواده میفکر 
ی طبقیه  5اگیر میردم را بیه    ؟؛ کنید ی زندگیتان کفایت میهزینه

( تقسییم  پائین و خیلیی پیائین  ، متوسط، باال، اقتصادی )خیلی باال
ت  ؟ دهیدی اقتصادی جای میی خود را در کدام طبقهخانواده، کنند
ییر
یک
ف ل
ییی
ط

5 
حی
سط

 
ی=
کاف
ینا
خیل
(

1 
تا 
ی=
کاف
 نا
لی
خی

5)
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ت نوجوانان به بسیج مساجد
ب مشارک

ت در جل
اقداما

 

ت با جوانان در رابطه بیا نحیوه  
شور و مشور

ی اداره
ی مسیجد 
؛ 

واگیذار کیردن اداره  
ی امیور  

مسجد به جوانان و به
ی آن

کارگیر
ها
؛ 

استفاده و بهره
ت
ص و مهار

ص
ی از تخ

گیر
ی جوانان 

ها
ی دوره

در اجییرا
هییا

ی
ی آموزشیی

؛ 
ی
ت از اسییاتید و مییداحان مطییرح کشییور

دعییو
؛ 

برگییز
ی 
ار

س
ال
ک

ی آگاه
ها

ی مستمر دین
ساز

، ی
ی
اجتماع

 ،
ی
فرهنگ

 ،
ی و غییره  

سیاسی
؛ 

تعامیل و ارتبیا  
ط 

ی
الس
ی با دوستان و همک

گرفتن بیشتر جوانان به مسجد و زمینه آشنای
ی مدرسه

ها
 .

 

 سطحی 5طیف لیکرت 
 (5تا خیلی زیاد= 1)خیلی کم=

 (1397، های پژوهشیافته: )منبع

 هاافتهبحث و ی. 6

 ی توصیفیهاافتهی. 6-1

ی راوانف عیتوز، 3دول در ج انیپاسخگو یاو حرفه یفرد یهایژگیبه دست آمده از و یهاافتهیمطابق با 
 17هیا  ن آنسی سال و حداکثر  12 پاسخگویانحداقل سن ی آن است که کنندهسن بیان بر اساس  افراد
 بیاً یتقر، افرادانوار خبُعد  نیانگیماز از سوی دیگر . سال بود 3/14 انیسن پاسخگو نیانگیم. باشدیم سال
درصید از   1/38، توزیع فراوانیی بیر حسیب تحصییالت حکاییت از آن دارد کیه       نیهمچن. باشدینفر م 3

دارای تحصییالت   درصید  1/17 مابقی یعنی و، راهنماییدرصد  8/44، دارای تحصیالت متوسطهها نمونه
نفیر(   55درصید )  70/33و  تیر شیبی سیال و   4ی عضویت سابقهنفر(  108درصد ) 30/66. اندبودهدیپلم 
ه بی ز آن دارد کیه اکثرییت   توزیع فراوانی پاسخگویان نیز حکایت ا. اندداشتهسال را  4ی شغلی زیر سابقه

رصد( و راکد د 8/33ضویت عادی )درصد( و مابقی دارای ع 4/60قریب پاسخگویان دارای عضویت فعال )
 . (3)جدول  اندبودهدرصد(  8/5)

 (n=163) انیپاسخگو یاو حرفه یفرد یهایژگیو: 3جدول 

 درصد معتبر فراوانی طبقات ی نوجواناناحرفههای فردی و یژگیو
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 *سن )سال(

 4/26 43 سال و کمتر 12

 7/57 94 سال 17-12

 9/15 26 سال و بیشتر 17

 100 163 مجموع

 **بعد خانوار

 5/59 97 نفر و کمتر 2

 1/30 49 نفر 4-2

 4/10 17 نفر و بیشتر 4

 100 163 مجموع

 میزان تحصیالت

 8/44 73 راهنمایی

 1/38 62 متوسطه

 1/17 21 دیپلم

 100 163 مجموع

 ***ی حضور در بسیج سابقه

 30/66 108 سال و بیشتر 4

 70/33 55 سال 4کمتر از 

 100 163 مجموع

 نوع عضویت

 4/60 93 فعال

 8/33 52 عادی

 8/5 9 راکد

 100 154 مجموع

 47/1 اریی اف معو انحیر  9/2بعید خیانوار    نیانگمی: ** 71/2 اریسال و انحراف مع 3/14سن  نیانگمی: *
 71/1 اریسال و انحراف مع 5/3 سابقه نیانگمی: ***

 (9: حداکثر سن 1: سابقهقل ( )حدا7: حداکثر بُعد خانوار 3: )حداقل بُعد خانوار( 17: حداکثر سن 12: )حداقل سن 

 آمار استنباطی. 2-6

ی تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد از هاسازهی بندرتبهابتدا به منظور ، در این قسمت
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ی ارتبیه بین مییانگین  ، دهدیمنشان  4که جدول  گونههمان. آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد
ی اجتماعی و عوامل سازمانی و میدیریتی در سیطح ییک    هابرنامه، ی فرهنگی ی تربیتی هابرنامه، خانواده

ی فرهنگیی ی    هیا برنامیه ، عوامل سازمانی و میدیریتی ، بر این اساس. داری وجود داردیمعندرصد تفاوت 
ی اول هارتبهرکت نوجوانان به بسیج مساجد به ترتیب ی اجتماعی و خانواده در جلب مشاهابرنامه، تربیتی

 . انددادهتا چهارم را به خود اختصاص 

 (n=163ی اثرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد )هاسازهی بندرتبه: 4جدول 

 دارییمعنسطح  (dfی آزادی )درجه (2Xمقدار کی دو ) یارتبهمیانگین  هاسازه

 17/3 مدیریتیعوامل سازمانی و 

021/29 3 ** 001/0 
 46/2 ی فرهنگی ی تربیتیهابرنامه

 37/2 ی اجتماعیهابرنامه

 2 خانواده

 ی در سطح یک درصدمعنادار: **

 

، فرهنگیی ی تربیتیی    ، ی اجتمیاعی هابرنامه، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای نگرش خانواده، در ادامه
عوامل سازمانی و مدیریتی و پایگاه اقتصادی ی اجتماعی خانوار با متغیر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج  

از ضریب همبسیتگی پیرسیون اسیتفاده    ، شهرستان جهرم)ع( مساجد در پایگاه مقاومت مسجد امام حسین 
 ,Davisدیویس ) برای توصیف میزان همبستگی بین متغیرها از الگوی معروف به قراردادهای. شده است

؛ ضیعیف ، 10/0-29/0؛ جزئیی ، 01/0-09/0ضرایب همبسیتگی  ، بر اساس این الگو. ( استفاده شد1977
نتایج کسیب  . شوندیمخیلی قوی توصیف ، باالتر 70/0نسبتاً قوی و ، 50/0-69/0؛ متوسط، 49/0-30/0

مسیاجد( بیا متغیرهیای    شده از تحلیل همبستگی بین متغیر وابسته )جلب مشارکت نوجوانیان بیه بسییج    
بر اساس اطالعات کسب شیده بیین متغیرهیای    . نشان داده شده است 4در جدول ، مستقل مورد مطالعه

( r=827/0( و عوامل سازمانی و میدیریتی ) r=356/0اجتماعی )، (r=455/0ی فرهنگی ی تربیتی ) هابرنامه
بین متغیر ، در ضمن. ی وجود داردداریمعنبا جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبت و 

داری یمعنی ( با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مسیاجد همبسیتگی مثبیت و    r=111/0نگرش خانواده )
همبستگی منفی و معنی دار بیین  ، های جالب به دست آمده در این مطالعهاز جمله یافته. مشاهده نگردید

. لب مشارکت نوجوانیان بیه پایگیاه بسییج مسیاجد بیود      ( با جr=-367/0پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار )
سایر متغیرها با جلب مشارکت ، به غیر از متغیر نگرش خانواده و پایگاه اقتصادی ی اجتماعی خانوار ، همچنین
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توان ایین چنیین اسیتنتاج    یم، لذا. دهندیمداری را نشان یمعننوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبت و 
ی فرهنگیی ی    هیا برنامیه دار )یمعنی نوجوانان و مدیریت مساجد در متغیرهای مستقل نمرهکرد که هر چه 

تر و هر چه پایگاه اقتصادی ی اجتمیاعی خیانوار کمتیر      یشباجتماعی و عوامل سازمانی و مدیریتی( ، تربیتی
  .(5میزان جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد )جدول ، باشد

 نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق: 5جدول 

 توصیف همبستگی (Pداری )یمعنسطح  †(rضریب همبستگی ) متغیرهای تحقیق

 - s. n 437/0 111/0 نگرش خانواده

 متوسط 001/0 455/0** ی فرهنگی ی تربیتیهابرنامه

 متوسط 011/0 356/0* ی اجتماعیهابرنامه

 خیلی قوی 001/0 827/0** مدیریتیعوامل سازمانی و 

 متوسط 008/0 -367/0* پایگاه اقتصادی ی اجتماعی خانوار

 ضریب همبستگی پیرسون: †

 یداریمعنعدم : n. s ی در سطح پنج درصدمعنادار: * ی در سطح یک درصدمعنادار: **

ه بسیج نوجوانان ب ی جلب مشارکتوابستهجهت برآورد تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر ، در پایان
بهیره   1روش تیوأم  از رگرسیون چندگانه بیه ، ی قبلمرحلهمساجد با توجّه به همبستگی به دست آمده از 

ی فرهنگیی ی    هیا رنامیه ب، پنج مؤلفه )نگیرش خیانواده  ، دهدیمنشان  6که جدول  گونههمان. گرفته شد
تغیرهیا در  مایین  . ه شیدند یریتی( به ترتیب وارد معادلی اجتماعی و عوامل سازمانی و مدهابرنامه، تربیتی
ا در ری مورد مطالعه نمونهدرصد از تغییرات در جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد در  6/69مجموع 
F 001/0=,Sig 696/0=Adj,=918/23دهنید ) یمی داری یک درصد توضییح  یمعنسطح 

2R) .   بیه عبیارت
ان بیه پایگیاه بسییج    درصد از تغییرات در جلب مشارکت نوجوانی  6/69این پنج متغیر قادر به تبیین ، دیگر

افیزایش ییک   ، دهید یمی به دست آمده نشان  Betaمقدار . اندبودهشهرستان جهرم )ع( مسجد امام حسین 
عوامل ، ی اجتماعیهارنامهب، ی فرهنگی ی تربیتیهابرنامه، ی نگرش خانوادههامؤلفهانحراف استاندارد در 

ار استاندارد جلیب  افزایش در انحراف معی 840/0و  336/0، 423/0، 028/0سازمانی و مدیریتی به ترتیب 
ی هیی کلدر  tدار بیودن  یمعنی بیا توجّیه بیه    . مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد را به دنبال داشیته اسیت  

داری یمعنی سیاجد  وجوانیان بیه بسییج م   تأثیر این متغیرها در توضیح جلب مشیارکت ن ، ی مذکورهامؤلفه
ی میورد نظیر تیأثیر    عیه مطالبیشترین ابعادی که از جلب مشارکت نوجوانان در ، به عبارت دیگر. باشدیم
 . باشدیمی سازمانی و مدیریتی در مساجد مؤلفه، پذیردیم
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مسیاجد از دییدگاه    جلب مشارکت نوجوانان به بسیج ی رگرسیونی برایمعادله، 6با توجه به نتایج جدول 
 : باشدیمبه شرح ذیل )ع( پاسخگویان مسجد امام حسین 

4X 840/0 +3X336/0 +2X423/0 +1X028/0 +51/1=Y 

، 4X، ی اجتمیاعی هاهبرنام، 3X؛ ی فرهنگی ی تربیتی هابرنامه، 2X؛ نگرش خانواده، 1Xکه در این معادله 
 . باشندیمجلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد  Yعوامل سازمانی و مدیریتی و 

 نتایج رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد: 6جدول 

 B S. E. B β Sig. T متغیرها

 037/0 028/0 073/0 022/0 خانواده

 003/0 423/0 038/0 108/0 ی فرهنگی ی تربیتیبرنامه

 009/0 336/0 080/0 098/0 ی اجتماعیبرنامه

 001/0 840/0 062/0 311/0 عوامل سازمانی و مدیریتی

 001/0=Sig 918/23=F 513/1=Constants  

 Multiple R 2R Adjust2R Change 2R متغیرها

 338/0 333/0 338/0 427/0 نگرش خانواده

 199/0 533/0 537/0 583/0 ی فرهنگی ی تربیتیبرنامه

 124/0 659/0 661/0 606/0 ی اجتماعیبرنامه

 007/0 696/0 668/0 611/0 عوامل سازمانی و مدیریتی

 ی پيشنهادهاگيری و ارایهنتيجه. 7

ی نماز و دیگر مراسم مذهبی نبوده و به عنوان کیانون اجتماعیات   مسجد صرفاً مکانی برای انجام فریضه
اجتماعات محلی در بدو امر در قالب حضور افراد محله به ویژه قشیر  ، حاضر در حال. نمایدایفای نقش می

هیای  کیانون ، هیای میذهبی  های جمعیی مشیابه )هییات   نوجوان و جوان در مساجد محلی و دیگر فعالیّت
برقیراری روابیط مییان فیردی بیا هیدف       . رسید فرهنگی و غیره( رشد یافته و به مرور زمان به تکامل می

تیرین  ی مساجد به عنوان نهادهای اجتمیاعی مسیتقل و فعیال از جملیه مهیم     در سایههای جمعی گذاری
های ایجاد سازگاری اجتماعی افراد و درک مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعیه بیه وییژه اجتماعیات     روش
هیای تأثیرگیذار بیر جلیب     به واکاوی و تبیین سیازه ، از این رو در این مطالعه. گرددای محسوب میمحله
، ی نتیایج بنید جمیع در ایین قسیمت ضیمن    . ت نوجوانان به بسییج مسیاجد پرداختیه شیده اسیت     مشارک
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 : گرددیمپیشنهادهایی در راستای گسترش کمی و کیفی جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد ارائه 

های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان حاکی از پیائین بیودن   بندی سازهنتایج رتبه (1
یکیی از  ، ی مفقیوده ای که این حلقهبه گونه؛ باشدها میدر مقایسه با سایر سازهها نگرش خانواده

ی ی مییان مسیجد و نوجوانیان و جوانیان و ایجیاد حلقیه      عوامل مهم در راستای برداشتن فاصله
ضور در حوجوانی به اگر والدین فرزند خود را از کودکی و ن، به بیان دیگر. عاطفی بین آن دو است

ه ن نقش بسیت این سنت پسندیده رفته رفته در ذهن آنا، یی فرائض دینی سوق دهندمسجد و برپا
ری داشیته  شود مبلغان دینی با نهاد خانواده تعامل بیشیت لذا پیشنهاد می. گردندو با آن مأنوس می

ی از اقیدامات  همچنیین . باشند که این خود در نگرش والدین نسبت به نهادهای دینی اثرگذار است
ی اجتمیاعی  ها در انجام هر چه بهتر نقیش خیود در زمینیه   رسانی به خانوادهاطالع قبیل کمک و

سیازی نسیل جیوان در برابیر تهیاجم      های دینی و مذهبی و مقاومکردن فرزندان از طریق ارزش
 . های بسیج محالت قرار گیردبایست در برنامهفرهنگی می

مدیریتی  بین عوامل سازمانی و داریعنیمی قوی و مثبت و با توجّه به این که رابطه (2
ر ن سیازه د با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد وجود دارد و همچنیین از آنجیائی کیه ایی    

لیذا پیشینهادهای ذییل    ؛ ی نخست را به خیود اختصیاص داده اسیت   رتبه، ای فریدمنآزمون رتبه
 : جد قرار گیردجذب حداکثری به بسیج مسا ریزان در خصوصبایست در دستور کار برنامهمی

هیای  هه بیه شییو  استفاده از افزایش حداکثری از توانمندی و مدیریت فرماندهان و شورای پایگا 
 ؛ ها در سایر مساجدها در اجرای برنامهمختلف و حمایت و پشتیبانی و کسب تجربه از آن

 ؛ هانآاصالح روش انتخاب فرماندهان پایگاه و حوزه و توجّه به مشروعیت و مقبولیت  

ن و و مشیارکت دادن )مسیئولیت داد   دیریت غیرمتمرکز(های نوین مدیریتی )ماستفاده از شیوه 
 ؛ گیرد مراعات شخصیت نوجوانان( و استفاده از نظر جوانان مؤکداً مورد استفاده قرار

 وبایست تالش کننید کیه پیونید واقعیی بیین مدرسیه       فرماندهان و مدیران تعلیم و تربیت می  
 . ی مورد مطالعه مشاهده گردیده استار کنند که این کار موفق در نمونهمسجد را برقر

ی های فرهنگی ی تربیتی و جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد رابطه بین برنامه (3
ی محقق حکاییت از آن دارد کیه اکثرییت    مشاهده و مصاحبه. داری مشاهده گردیدمثبت و معنی

رضیایت   )ع(د امیام حسیین   ی ی تربیتی در پایگاه بسیج مسیج  های فرهنگقریب نوجوانان از برنامه
 : گرددلذا برای سایر نهادهای دینی و مذهبی موارد ذیل پیشنهاد می. کامل را دارند

، هیای تخصصیی  لوازم و ابزار فرهنگیی روز دنییا از قبییل کتابخانیه    ، تجهیز مساجد به امکانات 
 ؛ وسایل آموزشی، کامپیوتر

 ؛ ءروش و اجرا، های فرهنگی و تربیتی مساجد از نظر موضوعمحتوای برنامهتنوّع بخشیدن به  
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 ؛  های فرهنگی و دینی مساجدنظران دانشگاهی و حوزوی در برنامهگیری از وجود اساتید و صاحببهره 

 . های فرهنگی ی تربیتیعالیق و سالیق نوجوانان به برنامه، توجّه به نیازسنجی 

جوانان همبستگی مثبت در بسیج مساجد و جلب مشارکت نوهای اجتماعی بین برنامه (4
ی ردهیای مسیاجد از تنیوّع بیشیتر    از این رو امیروزه هیر قیدر کارک   . داری مشاهده گردیدو معنی

اعی بهتیری  مسلماً از اقبال اجتم، جتماع همسوتر باشداها و نیازهای برخوردار باشد و با درخواست
و  معیه و کیاهش جیرائم   ایش دین بیاوری و معنوییت در جا  ی آن افزبرخوردار خواهد بود و نتیجه

 . بزهکاری در جوانان )که بیشتر ریشه در اعتقادات افراد دارد( خواهد بود

داشیته   جریان تأثیرگذاری بیر رفتیار نوجوانیان   ، حتوانند با کارکرد اجتماعی صحیبسیج مساجد می
اعی و تیرل اجتمی  کن، ویت نفس لوّامهباشند و از طریق همنوا کردن فرد با هنجارهای اجتماع و تق

 وجوانیان و بیا مشیارکت ن  ، همچنیین بسییج مسیاجد   . درونی را به بهترین نحو در فرد ایجاد کنند
های رفتارهیای  ها از گرفتار شدن جوانان در ورطهها و شخصیت دادن به آنجوانان در امور هیئت

 . کندناشایست و منحرفانه جلوگیری می
 : گرددلذا پیشنهاد می

د و سییج مسیاج  بتشویق مردم و نوجوانان به ارتباط هر چه بیشتر با نهادهای مذهبی )از جملیه   
 ؛ ها و مدارسخانواده، هاهای مذهبی( از طریق رسانههیئت

د تیا  عرفیی شیون  ماستفاده از روش الگویی )الگوهای واالی نمازگزاران واقعی به افیراد جامعیه(    
 ؛ ها بپردازندبه الگوگیری از آن نوجوانان و جوانان با بینش روشنی

 . دوستی واستفاده از روش محبّت با توجّه به سرشت آدمی و تأثیرپذیری انسان از نرمی  
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