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برابر  0/833برآورد گردید .نتایج حاصل از آزمون رتبه ای فرییدمن حکاییت از آن دارد مییانگین
رتبه ای عوامل سازمانی و مدیریتی ،برنامههای فرهنگی ی تربیتی ،برنامههای اجتماعی و خانواده
با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد ،در سطح یک درصد تفاوت معنییداری وجیود دارد و
این سازهها به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهانید .همچنیین بیر اسیاس
بخش دیگری از یافتههای تحقیق بین سازههای ،برنامههیای فرهنگیی ی تربیتیی (،)r=0/455
اجتماعی ( )r=0/356و عوامل سازمانی و مدیریتی ( )r=0/827با جلیب مشیارکت نوجوانیان بیه
بسیج مساجد همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .در ضیمن ،بیین متغییر نگیرش خیانواده
( )r=0/111با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبیت و معنییداری مشیاهده
نگردید .از جمله یافتههای جالب به دست آمده در این مطالعه ،همبستگی منفی و معنییدار بیین
پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار ( )r=-0/367با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد بیود.
همچنین ،نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیرهی همزمان نشان داد کیه سیازههیای سیازمانی و
مدیریتی ،برنامههای فرهنگی ی تربیتی ،برنامههای اجتمیاعی و خیانواده بیه ترتییب بیه عنیوان
مهمترین عوامل تأثیرگذار ،در مجموع توانایی تبییین  69/6درصید از تغیییرات جلیب مشیارکت
نوجوانان را به پایگاه بسیج در مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم بر عهده داشتهاند .بیشترین
تغییرات از جلب مشارکت نوجوانان با مقدار بتای به دسیت آمیدهی  0/840مربیوط بیه سیازهی
سازمانی و مدیریتی در پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهیرم مشیاهده گردیید .در
پایان ،بر اساس نتایج به دست آمده ،پیشنهادهایی ارائه گردید.

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

 .1مقدمه
مساجد از دیرباز ،کارکردهای گستردهای را در زمینههای گوناگون عبادی ،آموزشی ،فرهنگیی ،اجتمیاعی،
سیاسی و غیره داشتهاند .نقش و تأثیر مساجد در تحقق و توسعهی علم و فرهنگ اسالمی ،همواره میورد
عنایت و تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده است؛ چرا که مسجد ،از جمله معدود مکانهایی است
که با تمام اقشار جامعه به نوعی ارتباط دارد و بدون در نظر گرفتن هیچگونه مقام و موقعییت اجتمیاعی و
مناصب اعتباری ،مردم را برای عبادت خداوند متعال به دور هم گرد آورده ،موجب رشد و کمیال آنیان در
ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی میشود (فقهیزاده و همکاران .)2 :1395 ،به بیان دیگیر ،اصیلیتیرین پایگیاه
اسالمی برای انجام تکالیف دینی مسجد است؛ به گونهای که یکی از رسالتهای پیامبر اکرم (ص) پیس از
دریافت وحی الهی و رسانیدن آن به مردم ،ایجاد پایگاهی به نام «مسجد» بود تا مکانی بیرای عبیادت و
ذکر حق تعالی و تشکیل اجتماعات اسالمی و مردمی باشد .با ورود اسالم به ایران ،مساجد بیرای تحقیق
آرمانهای اسالمی در شهرها و روستاهای کشور استقرار یافتند (هاشمیانفیر و همکیاران )34 :1394 ،و اینیک
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پس از گذشت قرنها از پیدایش اسالم ،مسجد نه تنها اعتبار و ارزش خود را حفظ کرده ،بلکه همیواره در
برهه های گوناگون زمانی (به ویژه در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس) ،مکانی برای بسیج نیروهیای
مردمی ،آموزش ،سازماندهی و پشتیبانی نیروهای بسیجی و مردمی بوده و در این میان حضور نوجوانان و
جوانان در کنار سایر قشرهای مردم دیده میشدند .لیکن با گذشیت زمیان و سیپری شیدن آن روزهیای
سخت ،نه تنها کارکرد مساجد در کشور تغییر پیدا کرده ،بلکه با کمرنگ شدن حضور نوجوانیان و جوانیان
به علل مختلف در مساجد روبرو هستیم .لذا با توجّه به این مقدمه و با عنایت به جایگاه عظیم مسیجد در
دین اسالم ،این پژوهش کوشیده است که به واکاوی و تبیین سیازههیای تأثیرگیذار بیر جلیب مشیارکت
نوجوانان و جوانان در بسیج مساجد بپردازد.

 .2بيان مسأله پژوهش
در فرهنگ اسالم ،برترین و اصیل ترین محفل برای عبادت و تقرّب جستن به خداوند متعیال« ،مسیجد»
است (کدخدایی .)8 :1390 ،از این رو ،هر دینی کانونی برای اجتماع پیروانش و انجام مراسم عبادی و تبلیغی
خود ایجاد میکند .مساجد ،نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان است و دارای نقشهیا و کارکردهیای
گوناگونی در جامعه است .همهی اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی ،صیاحبان امتییاز و مناصیب و غییره در
مسجد ،امتیازات خود را کنار میگذارند و در کنار هم به عبادت میپردازنید و تنهیا امتییاز آنهیا داشیتن
تقواست؛ بنابراین مساجد از عوامل تأثیرگذار در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسالمی در زمینههیای مختلیف
آموزشی ،اجتماعی ،عبادی ،سیاسی و فرهنگی هستند (جهانبخش و همکیاران .)147 :1395 ،در واقیع مسیاجد
همواره در طول تاریخ شکلگیری خود ،دارای اثرات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیی در جامعیهی اسیالمی
بوده و در زمینههای گوناگون همچون تقویت انسجام اجتماعی ،ارتقای مشارکت مردمی ،افزایش امنییت
اجتماعی ،ایجاد تنوّع عملکردی و ارتقای حس تعلّق مکیانی نقیش داشیتهانید .از آنرو کیه کارکردهیای
مساجد در ارتباط با مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان قرار دارد برای موفقیّت ،به حضور مردم و مشارکت
آنان در امور مساجد نیاز دارد و نیاز به چنین حضوری است که موجب شده خداوند در قرآن کریم ،مردم را
به سوی مساجد دعوت کند" :قالْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْةطِ وَ أَقِیمُةوا وُجُةوهَکمْ عِنْةدَ کةلِّ مَسْةجِدٍ وَ ادْعُةوهُ
مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کما بَدَأَکمْ تَعُودُونَ ."1لذا با وجود اهمیّتی کیه مسیجد در بیین مسیلمانان بیه وییژه
شیعیان دارد؛ مطالعاتی که در خصوص مساجد صورت گرفته ،حاکی از آن است که مشیارکت در مسیاجد،
به ویژه در بین نوجوانان و جوانان کاهش یافته است (کاظمی و فرجی .)78 :1388 ،حال با این پرسیش روبیه
رو هستیم که چه سازههایی باعث افزایش و تقویت مشارکت جوانان در بسیج مساجد و برنامهها و فعالیّتهیای
آنها میشود .لذا از نظر محقّق ابهام در مصداقها و عدم شناخت کیافی نسیبت بیه آنچیه در جلیب مشیارکت
جوانان اثرگذار است؛ مسئلهی مهمی است که بایستی با شیوههای علمی مورد بررسی قرار گیرد.

واکاوی و تبیین سازههای تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد149 

 .3اهميّت و ضرورت پژوهش
نوجوانان و جوانان به عنوان آیندهسازان جامعهی اسالمی ،از بزر ترین سرمایههای این کشور بیه شیمار
میروند و تالش در جهت توسعهی آگاهیهای دینی آنان از اهمیّت بسزایی برخوردار است .اگیر معرفیت
نوجوانان به آموزههای دینی و زالل معارف دین از رشد و نمو مطلوبی برخیوردار باشید؛ شخصییت دینیی
آنان به گونه ای شایسته شکل خواهد گرفت و هنگام ورود به جامعیهی اسیالمی ،تیأثیر شیگرفی بیر آن
جامعه خواهد داشت .از اینرو ،یکی از مکانهایی که میتواند شخصیت جوان را مطابق آموزههای دینیی
بارور سازد و روح خداجوئی و عدالت خواهی را در اعماق وجود آنان ریشهدار سیازد« ،مسیجد» اسیت کیه
کانون انسانسازی است (هاشمیانفر و همکیاران .)36 :1394 ،نوجوانان با برخورداری از نیازهای دوران جوانی،
بیش از دیگران خواستار و عالقهمند مشارکت فعّال ،به ویژه در عرصههای اجتماعی هستند .جوان بیودن
جمعیّت کشور و مطرح بودن نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایهها و آیندهسازان جامعه موجیب گردییده
است این موضوع به عنوان مسئلهای اجتماعی بروز کند .لیکن این که نوجوانان امروز چه نقش و تیأثیری
در آیندهی جامعه از خود بروز خواهند داد و به چگونگی ورود آنان به جامعه و گیرفتن الگیو و ارزشهیای
فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد که در جامعهشناسی ،تحت عنوان «جامعهپذیری و اجتمیاعی شیدن» از
آن یاد میشود.
ضرورت تعلیم و تربیت و پرورش نیروی انسانی پارسا ،کارآمد ،توانا و متخلّق به اخالق اسالمی و دینی به
مثابهی یکی از شاخصهای توسعهی فرهنگی در تحقّق دیگر ابعیاد توسیعه ،واقعیتیی انکارناپیذیر اسیت.
برای رسیدن به این مهم ،مساجد به عنوان مهم ترین کانون دین اسالم برای اجتمیاع مسیلمانان ،بسییار
تأثیرگذارند؛ چرا که مساجد با قدرت معنوی خود ،همواره توانستهاند نیروهای متدّین ،معتقد ،فعّال و عیالم
را پرورش دهند تا در مواقع حساس ،از دین و مملکت خود دفاع کنند و حاضر به همه نوع فداکاری ،حتّی
نثار جان خویش باشند .از این رو ،ضرورت برنامهریزی برای جلب مشارکت نوجوانان به مسیاجد بییش از
پیش احساس میشود .لذا با توجّه به این که مسجد پایگاه اصلی دین و بخش معنیوی حییات انسیان در
جامعهی اسالمی است ،مشارکت نوجوانان در مساجد مییتوانید مقدمیه ای بیرای حضیور آنیان در سیایر
فعالیّتهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد.
حال با این پرسش روبرو هستیم که چه عواملی باعث افزایش و جلب مشارکت نوجوانان در بسیج مساجد
و برنامه و فعالیّتهای آنان میشود و چگونه میتوان سقف جذب بسیج را به آرمانها نزدیک کرد .از نظر
محققین ابهام در مصداق ها و عدم شناخت کافی نسبت به آن چه در جذب تأثیر دارد؛ مسئله مهمیی بیود
که باید با شیوههای علمی مورد بررسی قرار میگرفت .لذا عوامل متعدّدی در جلب تأثیرگذار است که این
مقاله درصدد ارائه پاسخهای علمی و مناسب برای تبیین سازههای میؤثر در جلیب مشیارکت جوانیان بیه
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بسیج مساجد با تأکید بر مسجد نمونهی کشوری (مسجد امام حسین (ع) ) در شهرستان جهرم است .لذا در
این خصوص ،پژوهش مورد نظر به دنبال پاسخگویی به سوأالت ذیل است:
 .1آیا خانواده سبب برانگیختن جلب مشارکت نوجوانان در بسیج مساجد میگردد؟
 .2آیا برنامههای اجتماعی بر جلب مشارکت نوجوانان در بسیج مساجد تأثیر مثبت دارد؟
 .3آیا ارتباطی بین برنامههای فرهنگی ی تربیتی مسجد با جلب مشیارکت نوجوانیان در بسییج
مساجد وجود دارد؟
 .4آیا عوامل سازمانی و مدیریتی بر جلب مشارکت نوجوانیان در بسییج مسیاجد اثیر مثبیت و
معنیداری داشته است؟
 .5تعیین قدرت پیش گویی هر یک از متغیرهای مستقل (نگرش خانواده ،برنامههای اجتماعی،
عوامل سازمانی و مدیریتی و برنامههای فرهنگی ی تربیتی) بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج
مساجد تا چه اندازه است؟
 .6کدام سازه بیشترین تأثیر را بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد داشته است؟

 .4مبانی نظری و پيشينهی پژوهش
هر چند جایگاه ضرورت ارتقاء جلب مشارکت نوجوانان و جوانان در بسیج مساجد جای بحث بسیار دارد و
از زوایای گوناگون قابل بررسی و تبیین است؛ لیکن چون مجال مباحثیه و موشیکافی ایین مهیم فیراهم
نیست ،بنابراین تالش خواهد شد تا به فراخور اهمیّت موضوع مورد مطالعه ،هر چند بیه صیورت اجمیالی
مفاهیم کلیدی (مسجد ،مشارکت و جذب بسیج) تعریف و مهمترین نظریههای هر حوزه مطرح گردند.
 .1-4مسجد

واژهی مسجد در لغت به معنای «تذلّل ،خضوع و اظهار فروتنی» است (قرشی .)225 :1371 ،همچنین برخی
گفتهاند« :مسجَد و مسجِد جایی است که در آن سجده میکنند و مفرد مساجد است» (ابنمنظیور 1414 ،ق:
 204به نقل از فقهیزاده و همکیاران .)2 :1395 ،مسجد در اصطالح به عبادتگاه مسلمانان اطالق مییشیود و از
آن نظر برجستهترین عبادت آن ،نماز و شاخصترین بخش آن ،سجده است (دشیتی .)351 :1385 ،بیه ایین
معنی که که سر به سجده نهادن مظهر کمال خضوع بندگان و نزدیکتیرین حالیت بیه خداونید سیبحان
است ،محل عبادت را مسجد نامیدهاند.
مسجد یک مکان اجتماع است که در آن نماز اقامه و امور عمیومی اداره مییشیود .در طیول قیرنهیای
متمادی بر حسب نیازها و ضرورتهایی که در جهان اسالم پیش میآمید؛ همیواره مسیاجد کارکردهیای
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مختلفی پیدا کردهاند .عالوه بر کارکرد عبادی به عنوان اصلیترین کارکرد مسجد ،اکنون بعید از گذشیت
 14قرن از پیدایش این مکان مقدس ،کارکردهایی برای مسجد وجود دارد که بعضاً پدیدههای نوظهیوری
هستند که باعث رونق بیشتر مسجد و تقویت کنندهی برنامهی عبادی آن قلمداد میشوند (محمّدی:1387 ،
 .)1بنابراین از صدر اسالم تاکنون همواره مسجد عالوه بر کارکرد مذهبی خود ،متناسب با شیرایط و نییاز
جامعه ،کارکردهای دیگری هم داشتهاند که به برخی از آنها اشاره میشود.
بعد از کارکرد نیایشی ،قویترین کارکرد مساجد در طول تاریخ ،کارکرد آموزشی آن است .این کارکرد بیه
ویژه در دوران قبل از پیدایش نهادهای مدرن بسیار پررنگ بوده است؛ بیه گونیهای کیه در اکثیر جوامیع
مسلمانان نظام تعلیم و تربیت ،حول محور مساجد شکل میگرفت و مسجد یگانه مراکیز مهیم آموزشیی،
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و قضایی در کشیورهای اسیالمی بیوده و برخیی نویسیندگان آن را مجلیس
شورای مسلمانان نام نهادهاند (شبلی .)217 :1385 ،پس از نقش عبادی و آموزشی ،نقیش فرهنگیی در بیین
دیگر نقشها و کارکردهای مسجد ،دارای بیشترین اهمیّت است .پیامبر اسالم (ص) محیط مسجد را کامالً
فرهنگی میدانستند؛ تا جایی که در حضور آن حضرت و با اجازهی ایشان برخی مسابقات برگزار میشد و
حضرت ضمن ابراز خرسندی از حُسن کار ،با حوصله و بردبیاری کامیل از چنیین فعالیّیتهیایی اسیتقبال
میکردند (موظفرستمی .)28 :1381 ،پس از رحلت پیامبر (ص)  ،حضرت علی (ع) نیز به فعالیّتهیای فرهنگیی
مسجد ادامه داد و دیگر ائمه نیز هیچگاه مسجد را ترک نکردند و افزون بر فعالیّتهای عبیادی ،بیه امیور
فرهنگی نیز میپرداختند .در زمان غیبت نیز عالمان شیعی ،همواره مسجد را به عنوان پایگاهی فرهنگیی
برای گسترش معارف دینی برگزیدند (حُرعاملی.)423 :1409 ،
کارکرد دیگر ،تبلیغی است .هدف از تبلیغ ،رشد و افزایش معرفت دینی مردم و آشنا کردن آنان برای ادای
وظایف دینی و اسالمی است .شاید هیچ پایگاهی به اندازهی مساجد ،در تبلیغ اسالمی ایفای نقش نکیرده
باشند .از زمان رسول خدا (ص) تاکنون اذان ،نماز ،وعظ و خطابه از مهمترین برنامیههیای مسیاجد بیوده و
هست (شایگان .)33-32 :1395 ،کارکرد بعیدی ،کیارکرد اجتمیاعی اسیت .دیین بیه عنیوان مجموعیهای از
آموزههای مرتبط با حیات انسان ،باید نگرش های اجتماعی را در خود نهفته داشته باشد تا از ایین طرییق
بتواند حیات اجتماعی انسانها را ساماندهی کند .به بیان دیگر ،اساس دین اسالم بر اجتماعی بودن قیرار
گرفته تا انسان را از زندگی فردی و عزلت برهانید .در سیازمان معیارف دیین بیه منظیور تحقّیق اهیداف
اجتماعی حیات انسان ،نهادهایی مانند امر به معروف و نهی از منکر (به عنوان نظارت همگانی) ،نهادهای
اقتصادی مانند خمس و زکات (برای تأمین مالی نظام اجتماعی و هزینهکرد آن در بهبیود شیرایط حییات
انسانها ،به عنوان مشیارکت همگیانی) ،نهیاد مسیجد (پایگیاهی بیرای اجتمیاع مسیلمین و اسیتفاده از
ظرفیتهای آنان برای تحقق اهداف اسالمی) تعبیه شیده اسیت (موسیویمقیدم و محمّیدی .)140 :1395 ،بیه
همین جهت می بینیم اسالم عزلت و تنهایی همراه با راز و نیاز اعتکاف را نیز در مییان جمیع ،آن هیم در
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مسجد جامع را مورد سفارش قرار میدهید .اصیوالً یکیی از علیل تأکییدات پییامبر اسیالم (ص) و ائمیهی
معصومین بر حضور در نماز جماعت به صورت صفوف فشرده و منسجم ،ایجاد روحیهی تعیاون در مییان
نمازگزاران و افزایش بُعد اجتماعی مسلمانان در کنار انجام اعمال عبادی آنان است و این حضور میتوانید
از هرج و مرج و عنان گسیختگی که جامعه به مرور زمان دچار آن میشود؛ جلوگیری کند و تشکیل ایین
اجتماعات در مکان مقدس مسجد ،باعث می شود تا مؤمنین تحت توجّه و ارشاد عالمیان و مبلّغیان دینیی
قرار گیرند (موظفرستمی .)63 :1381 ،همچنین فعالیّتهایی مانند جمعآوری کمک برای نیازمندان ،پرداخیت
وام ،اعطای خدمات درمانی ،اقداماتی برای تسهیل ازدواج جوانان ،برنامهریزی برای عبادت و سرکشیی از
بیماران ،مخصوصاً بیماران اهل مسجد و اموری از این قبیل ،همگیی از مصیادیق تعیاون و کارکردهیای
اجتماعی مساجد است.
یکی دیگر از کارکردهای مهم مسجد ،کارکرد سیاسی است که از زمان رسول خدا (ص) بر آن تأکید شیده و هیم
اکنون نیز اهمیّت آن کامالً مشخص است .بر همین اساس ،آن حضرت پیس از بنییانگیذاری نظیام اسیالمی،
مسجد را که مرکزی عمومی و محل تجمع مسلمانان برای ادای فرایض دینی بود؛ به عنوان پایگاه حکومیت و
نهاد سیاسی اسالم برگزید .در دورههای بعد نیز بیشتر امور سیاسی آن روز مانند معرفی خلیفه ،مراسم بیعت بیا
وی ،عزل و نصب استانداران و کارگزاران و غیره در مسجد صورت میگرفت (شایگان.)33 :1390 ،
 .2-4مشارکت

«مشارکت» از نظر لغوی ،به معنی همکاری دوجانبه و متقابل افیراد بیرای انجیام ییک امیر ،و از منظیر
جامعهشناسی ،نوعی فرآیند تعاملی چند سویه اسیت (ازکییا و غفیاری .)11 :1380 ،در معنیی وسییع و کیالن،
«مشارکت» به معنای «شرکت فعاالنهی افراد در حیات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگیی و بیه طیور کلیی،
تمامی ابعاد حیات» است« .مشارکت» را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بیین کینشگیر و محییط
اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معیّن و از پیش تعیین شده تعریف کردهاند؛ فرآیندی که افراد جامعیه
به صورت آگاهانه ،داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن اهداف معیّن و مشخص ،در آن شرکت میکننید و
منجر به سهیم شدن آنها در منابع اجتماعی میشود (دهقان و غفاری.)68 :1384 ،
طوسی ( )1370مشارکت را درگیری ذهنی و عاطفی افراد در موقعیتهای گروهی میداند که آنیان را بیر
میانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند.
در این تعریف سه جزء وجود دارد:
 .1درگیری ذهنی و عاطفی :در مرتبهی نخست ،در فرآیند مشارکت شخص بیا تمیام وجیود
درگیر است .این درگیری از نوع روانی و اجتماعی است؛
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 .2انگیزش یاری دادن :فرد در جریان مشارکت ،این فرصیت را میییابید تیا بیا قابلییتهیا،
ابتکارات و آفرینندگی خود را در دستیابی به هدفهای گروهی بروز دهد.
 .3پذیرش مسئولیت :مشارکت اشخاص را بر می انگیزانید تیا افیراد در کوشیشهیای خیود
مسئولیت بپذیرند .در فرآیند مشارکت ،بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابسیتگی و هیم
سرنوشتی و مسئولیت میدهد (هاشمیانفر و همکاران.)41 :1394 ،
 .3-4جذب بسیج

یکی از ساختارهای قیوا م بخیش جوامیع کنیونی ،نهادهیا و تشیکلهیای «میردم نهیاد» موسیوم بیه
«سازمان های غیردولتی» هستند که در ابعاد و اشکال مختلف و در زمینه های گوناگون در حال فعالیّت
مدنی و اجتماعی هستند.
بسیج ،نهادی اجتماعی با ابعاد متعدّد و وسیع برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه اعیم از سیاسیی،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی و نظامی است (ادیب و همکاران .)82 :1391 ،بر حسیب دکتیرین امیام
خمینی (ره) ،بسیج یک حرکت همه جانبهی فرهنگی ،نظامی ،امنیتی ،عقیدتی ،اخالقیی و غییره و از نیوع
چند تخصصی و میان رشتهای است و یک قدرت ملّی برای رفع بحرانها و جلوگیری از عوامیل مخیرب
فرهنگی و امنیتی می باشد که کارکردهای همه جانبه و گسترده دارد که گاهی فراتیر از سیطح ملّیی اسیت.
دامنهی فعالیّتهای بسیج در زمینهی غیرنظامی به خصوص پس از پایان جنیگ تحمیلیی بسییار گسیترش
یافته و امکان بالقوهی عظیمی را در اختیار نظام قرار داده است که شامل پنج محور کلی به شرح ذیل است:
 .1نقش علمی فرهنگی :نقش فرهنگی بسیج به خصوص در حال حاضر کیه کشیور از هیر
سوء مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته از اهمیّت فوق العادهای برخوردار است؛ چیرا کیه در ایین
عرصه نیز بسیج دارای تواناییها ،امکانات و در عین حال جاذبههای قابل توجّهی میباشد؛
 .2نقش اجتماعی و سازندگی :زندگی بشر به طیور فطیری ییک زنیدگی اجتمیاعی بیوده و
الزمه ی تداوم آن همکاری و تعاون بیین آحیاد اقشیار مختلیف جامعیه اسیت و ایین راهبیرد
هنگامی محقق میشود که همهی افراد دست به دست هم داده و هر یک با وظیفیهی خیود
کامالً آشنا باشند؛
 .3نقش سیاسی :نقش سیاسی بسیج از دو جنبهی داخلی و خیارجی قابیل بررسیی اسیت .از
نظر سیاست خارجی ،حضور فعال و گستردهی بسیج سیبب مییشیود تیا مسیئولین نظیام در
مجامع بینالمللی و عرصه ی سیاست خارجی از موضع قدرت و با اطمینان از حماییت عظییم
مردمی ،مطالبهی خود را مطرح و پیگیری نمایند؛ ضمن این که این حضور گسترده و حمایت
مستمر مردم کشور و بخصوص ارتش بیست میلیونی از تدابیر و سیاستهیای اتخیاذ شیده از
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سوی مسئولین نظام ،به طور یقین یأس و نومیدی دشمنان جمهیوری اسیالمی اییران را بیه
همراه خواهد داشت؛
 .4نقش اقتصادی :بسیج توان بالقوهای است که ضمن دفاع از منافع کشیور ،قیادر اسیت در
زمان صلح کارایی های دیگری را نیز داشته باشد و این نکته ای است که نه تنها در جمهوری
اسالمی ایران بلکه در سایر کشورها نیز مورد توجّه قرار گرفته است؛
 .5نقش اطالعاتی و امنیتی :انقالب اسالمی از همان بدو تولّد آماج توطئههای فراوان بیوده
و علی رغم این که به لطف خدا و با حضور گسترده و دائمی میردم توانسیته بسییاری از ایین
توطئهها را قبل از بروز و ظهور ،خاموش و خنثی سارد .لیکن همچنان ایین توطئیه از سیوی
استکبار و ایادی آن ها تداوم یافته و هر روز به شکلی جدید رخ مینمایند (موسیوی و همکیاران،
.)7-6 :1395

جذب در بسیج ،به تمام اقدامات و مراحلی که توسیط ردههیای سیازمان بسییج مستضیعفین بیه منظیور
پذیرفتن و عضویت داوطلبان و فعالیّت آنان در بسیج صورت میگیرد ،اطالق میشود .در واقع ،تشکلهیا
و گروههای انسانی بر خالف سامانههای طبیعی و مکانیکی از پیچیدگی و وضع خاصیی برخوردارنید کیه
حفظ و تقویت انگیزههای مشارکت فعال اجزای آنها در قالب یک کلیت ،چندان آسان به نظر نمیرسید؛
به گونهای که باید با تدابیر و راهکارهای مناسب ،فضایی پویا و پرنشاط را برای حضور فعال و با انگیزه و
هدفمند اعضاء فراهم آورد .حال آن که قوام و دوام گروهها و تشکلهای داوطلبانه به حضور فعال ،خالق
و با انگیزهی اعضاء منوط است؛ که بسیج هم به عنوان تشکلی داوطلبانه از این قاعیده مسیتثنی نیسیت
(عزیزی و همکاران.)215 :1394 ،

 .4-4پیشینهی پژوهش

در این قسمت از مطالعه ،با توجّه به این که مطالعات متعدّدی در خصیوص جلیب مشیارکت جوانیان بیه
مساجد صورت گرفته و به منظور نشان دادن نتایج این مطالعات و استخراج متغیرهای تحقیق میرتبط بیا
سازه های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان ،یافتههای پژوهشهیای کلییدی بیه صیورت خالصیه در
جدول شمارهی ( )1آورده شده است .از اینرو ،با توجّه به مطالب ذکر شده در بخشهای پیشین و هیدف
کلی پژوهش ،تحقیق حاضر با هدف واکاوی و تبیین سازههای تأثیرگذار بر مشارکت نوجوانان بیه بسییج
مساجد انجام پذیرفته است .در قالب هدف کلی اشاره شده ،بر مبنای ادبییات نظیری و مطالعیات تجربیی
انجام گرفته در داخل و خارج که به خالصهی برخی از مهمترین آنها در قالب جدول شمارهی ( )1اشاره
گردیده است.
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جدول  :2خالصهی پژوهشهای کلیدی دربارهی جلب مشارکت جوانان به بسیج مساجد
پژوهشگر

عنوان پژوهش

عزیییییزی و عوامل سازمانی میؤثر در
همکییییاران جذب جوانان بیه بسییج
مساجد
()1394
نقش عملکرد فرهنگی ی
شیییییایگان اجتمیییاعی مسیییاجد در
پیشییگیری اجتمییاعی از
()1395
جرائم جوانان
تبیین رابطه ی حضور در
مییییرادی و
مساجد با شهادت طلبی،
حییییدرخانی
ایثییارگری و گییرایش بییه
()1396
ارزشهای اسالمی
مشییارکت دینییی در اوان
بزرگسییالی و تأثیرهییای
اسییتلزنبر
و همکییاران سنی و چرخه ی زنیدگی
خانوادگی در عضویت در
()1995
کلیسا

یافتههای پژوهش

نتایج به دست آمده حکاییت از آن دارد کیه عملکیرد و میدیریت فرمانیدهی پایگیاه،
بیشترین تأثیر را در جذب جوانان به مسجد به خود اختصیاص داده اسیت .جیذب در
بسیج مساجد ،نیازمند توجّه به ابعاد مختلف و عیزم ملیی اسیت؛ لییکن دقیت در بیه
کارگیری افراد و تربیت و تقویت مدیران اجرایی بسیج حائز اهمیّت بیشتری است.
نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد فرهنگی و اجتماعی مساجد در پیشگیری از
جرائم جوانان نقش دارد و در این بین برنامهریزی برای پرکردن اوقات فراغیت
جوانان و تقویت اعتمیاد بیه نفیس و خیود کنترلیی در جوانیان بیشیتر از سیایر
عملکردهای مساجد در پیشگیری از جرائم جوانان تأثیر دارند.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حکایت از آن دارد که بین حضور در
مسییجد و میییزان ایثییارگری ،میییزان توجّییه بییه ارزشهییای اسییالمی و می یزان
شهادتطلبی رابطهی معنیدار وجود دارد .در نتیجه استدالل میشود که حضور
در مسییجد بییه افییزایش ایثییارگری ،توجّییه بییه ارزشهییای اسییالمی و میییزان
شهادتطلبی در جامعه کمک میکند.
بر اساس نتایج این تحقییق ،مییزان مشیارکت دینیی در هیر سیه سین ( 25 ،22و 32
سالگی) ،هم در زنان و هم در مردان همراه با افزایش سن افزایش مییابد .البتّیه مییزان
مشارکت دینی زنان در هر سه مقطع ،از مشارکت دینی مردان بیشتر اسیت .بیر اسیاس
برآوردهای رگرسیونی ،محققان پیشبینی کردهاند که امکان مشیارکت دینیی میردان و
زنان متأهل نسبت به دوران تجرّد به میزان  4تا  8درصد افیزایش یافتیه و ایین بیه آن
معناست که تأثیر ازدواج بر مشارکت دینی مثبت و معنیدار است.

 .5روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق ،کاربردی و از نظر ماهییت توصییفی ی تحلیلیی اسیت .روش
گردآوری اطالعات به صورت کتابخانیهای (فییشبیرداری از کتیاب ،مقالیه و منیابع اینترنتیی) و مییدانی
(پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهدهی مستقیم) میباشد .جامعهی آماری پژوهش حاضیر ،دربردارنیدهی 475
نفر از نوجوانان در محدودهی سنی  13الی  17سال در پایگاه بسییج مسیجد امیام حسیین (ع) شهرسیتان
جهرم میباشند ( .)N=475حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکیاران 163 ،نفیر بیه دسیت آمید
( .)n=163پس از تعیین حجم نمونه ،برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصیادفی سیاده اسیتفاده
شد .به منظور گردآوری اطالعات ،پس از بررسی جامع ادبیّات موضوع ،پرسشنامیهای (پیوسیت الیف) در
بردارندهی هفت بخش ویژگی فردی و حرفهای پاسخگویان در  7متغیر ،سینجش و واکیاوی سیازههیای
تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان (در پنج سازهی نگرش خانواده ،برنامههیای اجتمیاعی ،برنامیههیای
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فرهنگی ی تربیتی ،عوامل مدیریتی و سازمانی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانوار) و سنجش اقداماتی در
جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد بهره گرفته شد (جدول .)2
روایی محتوایی پرسشنامه نیز با استفاده از پانلی از کارشناسان در پایگاه بسیج مساجد محالت و نظرها و
پیشنهادهای تعدادی از اساتید دانشگاهی در دانشکدهی شهید مطهیری بسییج تأییید شید .پاییایی ابیزار
تحقیق نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق یک نمونهی  34نفری خارج از نمونهی اصلی (نوجوانیان در
پایگاه بسیج مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع) در شهرستان جهرم) با محاسبهی آزمون آلفیای کرونبیاخ
( )α=0/833محاسبه گردید ،که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده اسیت .تجزییه و
تحلیل دادههیای پیژوهش حاضیر در دو بخیش آمیار توصییفی و اسیتنباطی و بیا اسیتفاده از نیرم افیزار
 SPSSwin21انجام شده است .در پایان جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،از آمارههای توصییفی (مییانگین،
انحراف معیار ،توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمیون رتبیهای فرییدمن ،آزمیون همبسیتگی پیرسیون و
رگرسیون چندگانه) بهره گرفته شد.

طیف لیکرت  5سطحی
(کییامالً مخییالفم= 1تییا کییام ً
ال
موافقم=)5
طیف لیکرت  5سطحی
(خیلی کم= 1خیلی زیاد=)5

سازههای تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان

بخش

جدول  :2تعداد متغیرهای مشهود در هریك از مؤلفهها
مقیاس سنجش
متغیرهای نشانگر (نمادها)
زیر بخش
والدینم مرا به حضور در مراسم مذهبی ،مسجد و برنامه هیای
بسیج تشویق می کنند؛ والدینم بیه همیراه مین در جلسیات و
مراسم مذهبی در مسجد حضور مستمر دارند؛ از نظر والدینم،
حضور در مسجد مین را در مقابلیه بیا جیرائم و آسییب هیای
خانواده
اجتماعی محافظت می نماید؛ از نظر والدینم ،نگیرش دینیی و
مذهبی از طریق مساجد ،جامعه و فیرد را بیه سیوی زنیدگی
اخالقی سوق میدهد؛ والدینم به فرایض دینی من از جمله به
یرپایی نماز جماعت و روزه در مساجد ،بسیار اهمیّت میدهند.
برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی برای جوانیان؛ برنامیه رییزی
برای پرکردن اوقیات فراغیت جوانیان در مسیاجد بیه وییژه در
برنامیییههیییای
تعطیلی مدارس؛ برگزاری جلسات فرهنگی برای رشد و آگیاهی
فرهنگیییی ی
جوانان در مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم؛ تشیکیل
تربیتی
غرفه های فرهنگی و نصب پوسترهایی بیرای معرفیی شیهداء؛
برگزاری جلسات احکام ،حلقهی صالحین و کتابخوانی و اعطای
جوایز به آنان؛ وجود کانونهای فرهنگی در بسیج مساجد.
حضور در مسجد تا چه اندازه باعث تقویت اعتماد به نفس و مثمر
ثمر بودن در جامعه میگردد؛ حضور درمسجد تا چه انیدازه باعیث
برنامیییههیییای
ترویج و اصالح سبک زندگی اسالمی گردییده اسیت؛ حضیور در
اجتماعی
مسجد تا چه اندازه باعث آموزش مهارتهای اجتمیاعی و تعامیل
صحیح با نامحرم در جامعه گردیده است؛ حضور در مساجد تا چه
اندازه باعث جذب نیروهای محلی و مؤمن و تشکیل گیروههیای
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امر به معروف و نهی از منکر میگردد؛ حضیور در مسیجد باعیث
ترویج ارتباط و تعامل اهالی مساجد با یکیدیگر و در جهیت رفیع
موانع و مشکالت آنان میگردد.
تفکر فرماندهی مسجد در اجیرای برنامیهرییزی منسیجم ،مرتیب و
منعطف در مساجد؛ فراهم آوردن تجهیزات ،لوازم و ابزار مناسب نرم
افزاری مدرن و روز در مسیجد از سیوی میدیریت و هیئیت امنیای
مسجد؛ حاکم بودن افکار تصمیمگیری مشارکتی از سوی میدیریت
عوامل سازمانی
در اجییرای برنامییههییای بسیییج؛ بهییرهگیییری از وجییود اسییاتید و
و مدیریتی
صاحبنظران مشهور دانشگاهی و حوزوی در برنامههیای تبلیغیی و
مذهبی از سوی فرماندهی مسجد؛ اهتمیام وییژه فرمانیده و هیئیت
امناء در مشارکت نمودن نوجوانان و جوانان در امیر برنامیهرییزی و
اجرای برنامهها؛ تفکیک و زمانبندی برنامهها برای ردههیای سینی
مختلف از سوی فرماندهی مسجد.
طیییف لیکییرت 5
سطحی
(خیلییییی کییییم
ارزش= 1تا خیلیی
با ارزش=)5
طیییف لیکییرت 5
سطحی
(خیلیناکافی= 1تا
خیلی ناکافی=)5

فکر می کنید مردم جامعیه وضیعیت تحصییلی والیدین شیما را
چگونه ارزیابی میکنند؟؛ فکر میکنیید میردم جامعیه وضیعیت
پایگاه اجتماعی شغلی والدین را چگونه ارزیابی میکنند؟
و اقتصیییییادی
فکر میکنید در آمد شما (یا خیانوادهتیان) بیه چیه مییزان بیرای
خانواده
هزینهی زندگیتان کفایت میکنید؟؛ اگیر میردم را بیه  5طبقیهی
اقتصادی (خیلی باال ،باال ،متوسط ،پائین و خیلیی پیائین) تقسییم
کنند ،خانوادهی خود را در کدام طبقهی اقتصادی جای میدهید؟

اقدامات در جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد

شور و مشورت با جوانان در رابطه بیا نحیوهی ادارهی مسیجد؛ واگیذار کیردن ادارهی امیور
مسجد به جوانان و بهکارگیری آنها؛ استفاده و بهرهگیری از تخصص و مهارتهای جوانان
در اجییرای دورههییای آموزشییی؛ دعییوت از اسییاتید و مییداحان مطییرح کشییوری؛ برگییزاری
کالسهای آگاهسازی مستمر دینی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسیی و غییره؛ تعامیل و ارتبیاط
گرفتن بیشتر جوانان به مسجد و زمینه آشنایی با دوستان و همکالسیهای مدرسه.
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طیف لیکرت  5سطحی
(خیلی کم= 1تا خیلی زیاد=)5

(منبع :یافتههای پژوهش)1397 ،

 .6بحث و یافتهها
 .6-1یافتههای توصیفی

مطابق با یافتههای به دست آمده از ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان در جدول  ،3توزیع فراوانی
افراد بر اساس سن بیان کنندهی آن است که حداقل سن پاسخگویان  12سال و حداکثر سین آنهیا 17
سال میباشد .میانگین سن پاسخگویان  14/3سال بود .از از سوی دیگر میانگین بُعد خانوار افراد ،تقریبیاً
 3نفر میباشد .همچنین توزیع فراوانیی بیر حسیب تحصییالت حکاییت از آن دارد کیه 38/1 ،درصید از
نمونهها دارای تحصیالت متوسطه 44/8 ،درصد راهنمایی ،و مابقی یعنی  17/1درصید دارای تحصییالت
دیپلم بودهاند 66/30 .درصد ( 108نفر) سابقهی عضویت  4سیال و بییشتیر و  33/70درصید ( 55نفیر)
سابقهی شغلی زیر  4سال را داشتهاند .توزیع فراوانی پاسخگویان نیز حکایت از آن دارد کیه اکثرییت بیه
قریب پاسخگویان دارای عضویت فعال ( 60/4درصد) و مابقی دارای عضویت عادی ( 33/8درصد) و راکد
( 5/8درصد) بودهاند (جدول .)3
جدول  :3ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان ()n=163
ویژگیهای فردی و حرفهای نوجوانان طبقات

فراوانی

درصد معتبر
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سن (سال)

بعد خانوار

*

**

میزان تحصیالت

سابقهی حضور در بسیج

نوع عضویت

***

 12سال و کمتر

43

26/4

 17-12سال

94

57/7

 17سال و بیشتر

26

15/9

مجموع

163

100

 2نفر و کمتر

97

59/5

 4-2نفر

49

30/1

 4نفر و بیشتر

17

10/4

مجموع

163

100

راهنمایی

73

44/8

متوسطه

62

38/1

دیپلم

21

17/1

مجموع

163

100

 4سال و بیشتر

108

66/30

کمتر از  4سال

55

33/70

مجموع

163

100

فعال

93

60/4

عادی

52

33/8

راکد

9

5/8

مجموع

154

100

* :میانگین سن  14/3سال و انحراف معیار  :** 2/71میانگین بعید خیانوار  2/9و انحیراف معییار 1/47
*** :میانگین سابقه  3/5سال و انحراف معیار 1/71
(حداقل سن 12 :حداکثر سن( )17 :حداقل بُعد خانوار 3 :حداکثر بُعد خانوار( )7 :حداقل سابقه 1 :حداکثر سن)9 :
 .2-6آمار استنباطی

در این قسمت ،ابتدا به منظور رتبهبندی سازههای تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد از
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آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد .همانگونه که جدول  4نشان میدهد ،بین مییانگین رتبیهای
خانواده ،برنامههای فرهنگی ی تربیتی ،برنامههای اجتماعی و عوامل سازمانی و میدیریتی در سیطح ییک
درصد تفاوت معنیداری وجود دارد .بر این اساس ،عوامل سازمانی و میدیریتی ،برنامیههیای فرهنگیی ی
تربیتی ،برنامههای اجتماعی و خانواده در جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد به ترتیب رتبههای اول
تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  :4رتبهبندی سازههای اثرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد ()n=163
سازهها

میانگین رتبهای

عوامل سازمانی و مدیریتی

3/17

برنامههای فرهنگی ی تربیتی

2/46

برنامههای اجتماعی

2/37

خانواده

مقدار کی دو ()X2

29/021

درجهی آزادی ()df

3

سطح معنیداری

** 0/001

2
** :معناداری در سطح یک درصد

در ادامه ،جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای نگرش خانواده ،برنامههای اجتمیاعی ،فرهنگیی ی تربیتیی،
عوامل سازمانی و مدیریتی و پایگاه اقتصادی ی اجتماعی خانوار با متغیر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج
مساجد در پایگاه مقاومت مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم ،از ضریب همبسیتگی پیرسیون اسیتفاده
شده است .برای توصیف میزان همبستگی بین متغیرها از الگوی معروف به قراردادهای دیویس ( Davis,
 )1977استفاده شد .بر اساس این الگو ،ضرایب همبسیتگی  ،0/01-0/09جزئیی؛  ،0/10-0/29ضیعیف؛
 ،0/30-0/49متوسط؛  ،0/50-0/69نسبتاً قوی و  0/70باالتر ،خیلی قوی توصیف میشوند .نتایج کسیب
شده از تحلیل همبستگی بین متغیر وابسته (جلب مشارکت نوجوانیان بیه بسییج مسیاجد) بیا متغیرهیای
مستقل مورد مطالعه ،در جدول  4نشان داده شده است .بر اساس اطالعات کسب شیده بیین متغیرهیای
برنامههای فرهنگی ی تربیتی ( ،)r=0/455اجتماعی ( )r=0/356و عوامل سازمانی و میدیریتی ()r=0/827
با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .در ضمن ،بین متغیر
نگرش خانواده ( )r=0/111با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مسیاجد همبسیتگی مثبیت و معنییداری
مشاهده نگردید .از جمله یافته های جالب به دست آمده در این مطالعه ،همبستگی منفی و معنی دار بیین
پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوار ( )r=-0/367با جلب مشارکت نوجوانیان بیه پایگیاه بسییج مسیاجد بیود.
همچنین ،به غیر از متغیر نگرش خانواده و پایگاه اقتصادی ی اجتماعی خانوار ،سایر متغیرها با جلب مشارکت
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نوجوانان به بسیج مساجد همبستگی مثبت و معنیداری را نشان میدهند .لذا ،میتوان ایین چنیین اسیتنتاج
کرد که هر چه نمرهی نوجوانان و مدیریت مساجد در متغیرهای مستقل معنیدار (برنامیههیای فرهنگیی ی
تربیتی ،اجتماعی و عوامل سازمانی و مدیریتی) بیشتر و هر چه پایگاه اقتصادی ی اجتمیاعی خیانوار کمتیر
باشد ،میزان جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد (جدول .)5
جدول  :5نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

نگرش خانواده

†

ضریب همبستگی ()r

سطح معنیداری ()P

توصیف همبستگی

0/111

0/437 n. s

-

برنامههای فرهنگی ی تربیتی

**0/455

0/001

متوسط

برنامههای اجتماعی

*0/356

0/011

متوسط

عوامل سازمانی و مدیریتی

**0/827

0/001

خیلی قوی

پایگاه اقتصادی ی اجتماعی خانوار

*-0/367

0/008

متوسط

† :ضریب همبستگی پیرسون

** :معناداری در سطح یک درصد * :معناداری در سطح پنج درصد  :n. sعدم معنیداری

در پایان ،جهت برآورد تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهی جلب مشارکت نوجوانان به بسیج
مساجد با توجّه به همبستگی به دست آمده از مرحلهی قبل ،از رگرسیون چندگانه بیه روش تیوأم 1بهیره
گرفته شد .همانگونه که جدول  6نشان میدهد ،پنج مؤلفه (نگیرش خیانواده ،برنامیههیای فرهنگیی ی
تربیتی ،برنامههای اجتماعی و عوامل سازمانی و مدیریتی) به ترتیب وارد معادله شیدند .ایین متغیرهیا در
مجموع  69/6درصد از تغییرات در جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد در نمونهی مورد مطالعه را در
سطح معنیداری یک درصد توضییح مییدهنید ( .)R2Adj=0/696 Sig,=0/001 F,=23/918بیه عبیارت
دیگر ،این پنج متغیر قادر به تبیین  69/6درصد از تغییرات در جلب مشارکت نوجوانیان بیه پایگیاه بسییج
مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم بودهاند .مقدار  Betaبه دست آمده نشان مییدهید ،افیزایش ییک
انحراف استاندارد در مؤلفههای نگرش خانواده ،برنامههای فرهنگی ی تربیتی ،برنامههای اجتماعی ،عوامل
سازمانی و مدیریتی به ترتیب  0/336 ،0/423 ،0/028و  0/840افزایش در انحراف معیار استاندارد جلیب
مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد را به دنبال داشیته اسیت .بیا توجّیه بیه معنییدار بیودن  tدر کلییهی
مؤلفههای مذکور ،تأثیر این متغیرها در توضیح جلب مشیارکت نوجوانیان بیه بسییج مسیاجد معنییداری
میباشد .به عبارت دیگر ،بیشترین ابعادی که از جلب مشارکت نوجوانان در مطالعیهی میورد نظیر تیأثیر
میپذیرد ،مؤلفهی سازمانی و مدیریتی در مساجد میباشد.
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با توجه به نتایج جدول  ،6معادلهی رگرسیونی برای جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مسیاجد از دییدگاه
پاسخگویان مسجد امام حسین (ع) به شرح ذیل میباشد:
Y=1/51 +0/028X1 +0/423X2 +0/336X3 +0/840 X4

که در این معادله  ،X1نگرش خانواده؛  ،X2برنامههای فرهنگی ی تربیتی؛  ،X3برنامههای اجتمیاعی،X4 ،
عوامل سازمانی و مدیریتی و  Yجلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد میباشند.
جدول  :6نتایج رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد
متغیرها

B

β

S. E. B

Sig. T

خانواده

0/022

0/073

0/028

0/037

برنامهی فرهنگی ی تربیتی

0/108

0/038

0/423

0/003

برنامهی اجتماعی

0/098

0/080

0/336

0/009

عوامل سازمانی و مدیریتی

0/311

0/062

0/840

0/001

Sig=0/001

F=23/918

Constants=1/513

2

R

R Adjust

R Change

نگرش خانواده

0/427

0/338

0/333

0/338

برنامهی فرهنگی ی تربیتی

0/583

0/537

0/533

0/199

برنامهی اجتماعی

0/606

0/661

0/659

0/124

متغیرها

عوامل سازمانی و مدیریتی

Multiple R

2

2

0/611

0/668

0/696

0/007

 .7نتيجهگيری و ارایهی پيشنهادها
مسجد صرفاً مکانی برای انجام فریضه ی نماز و دیگر مراسم مذهبی نبوده و به عنوان کیانون اجتماعیات
ایفای نقش مینماید .در حال حاضر ،اجتماعات محلی در بدو امر در قالب حضور افراد محله به ویژه قشیر
نوجوان و جوان در مساجد محلی و دیگر فعالیّتهای جمعیی مشیابه (هییاتهیای میذهبی ،کیانونهیای
فرهنگی و غیره) رشد یافته و به مرور زمان به تکامل میرسید .برقیراری روابیط مییان فیردی بیا هیدف
گذاریهای جمعی در سایه ی مساجد به عنوان نهادهای اجتمیاعی مسیتقل و فعیال از جملیه مهیمتیرین
روش های ایجاد سازگاری اجتماعی افراد و درک مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعیه بیه وییژه اجتماعیات
محلهای محسوب میگردد .از این رو در این مطالعه ،به واکاوی و تبیین سیازههیای تأثیرگیذار بیر جلیب
مشارکت نوجوانان به بسییج مسیاجد پرداختیه شیده اسیت .در ایین قسیمت ضیمن جمیعبنیدی نتیایج،
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پیشنهادهایی در راستای گسترش کمی و کیفی جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد ارائه میگردد:
نتایج رتبهبندی سازه های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان حاکی از پیائین بیودن
(1
نگرش خانوادهها در مقایسه با سایر سازهها میباشد؛ به گونهای که این حلقهی مفقیوده ،یکیی از
عوامل مهم در راستای برداشتن فاصلهی مییان مسیجد و نوجوانیان و جوانیان و ایجیاد حلقیهی
عاطفی بین آن دو است .به بیان دیگر ،اگر والدین فرزند خود را از کودکی و نوجوانی به حضور در
مسجد و برپایی فرائض دینی سوق دهند ،این سنت پسندیده رفته رفته در ذهن آنان نقش بسیته
و با آن مأنوس میگردند .لذا پیشنهاد میشود مبلغان دینی با نهاد خانواده تعامل بیشیتری داشیته
باشند که این خود در نگرش والدین نسبت به نهادهای دینی اثرگذار است .همچنیین اقیداماتی از
قبیل کمک و اطالعرسانی به خانوادهها در انجام هر چه بهتر نقیش خیود در زمینیهی اجتمیاعی
کردن فرزندان از طریق ارزشهای دینی و مذهبی و مقاوم سیازی نسیل جیوان در برابیر تهیاجم
فرهنگی میبایست در برنامههای بسیج محالت قرار گیرد.
با توجّه به این که رابطهی قوی و مثبت و معنیداری بین عوامل سازمانی و مدیریتی
(2
با جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد وجود دارد و همچنیین از آنجیائی کیه ایین سیازه در
آزمون رتبهای فریدمن ،رتبهی نخست را به خیود اختصیاص داده اسیت؛ لیذا پیشینهادهای ذییل
میبایست در دستور کار برنامهریزان در خصوص جذب حداکثری به بسیج مساجد قرار گیرد:
 استفاده از افزایش حداکثری از توانمندی و مدیریت فرماندهان و شورای پایگاه بیه شییوههیایمختلف و حمایت و پشتیبانی و کسب تجربه از آنها در اجرای برنامهها در سایر مساجد؛
 اصالح روش انتخاب فرماندهان پایگاه و حوزه و توجّه به مشروعیت و مقبولیت آنها؛ استفاده از شیوههای نوین مدیریتی (مدیریت غیرمتمرکز) و مشیارکت دادن (مسیئولیت دادن ومراعات شخصیت نوجوانان) و استفاده از نظر جوانان مؤکداً مورد استفاده قرار گیرد؛
 فرماندهان و مدیران تعلیم و تربیت میبایست تالش کننید کیه پیونید واقعیی بیین مدرسیه ومسجد را برقرار کنند که این کار موفق در نمونهی مورد مطالعه مشاهده گردیده است.
بین برنامه های فرهنگی ی تربیتی و جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد رابطهی
(3
مثبت و معنیداری مشاهده گردید .مشاهده و مصاحبهی محقق حکاییت از آن دارد کیه اکثرییت
قریب نوجوانان از برنامههای فرهنگی ی تربیتی در پایگاه بسیج مسیجد امیام حسیین (ع) رضیایت
کامل را دارند .لذا برای سایر نهادهای دینی و مذهبی موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 تجهیز مساجد به امکانات ،لوازم و ابزار فرهنگیی روز دنییا از قبییل کتابخانیههیای تخصصیی،کامپیوتر ،وسایل آموزشی؛
 -تنوّع بخشیدن به محتوای برنامههای فرهنگی و تربیتی مساجد از نظر موضوع ،روش و اجراء؛

  164فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی   سال اول ی شماره سوم ی پاییز 1397

 بهرهگیری از وجود اساتید و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی در برنامههای فرهنگی و دینی مساجد؛ توجّه به نیازسنجی ،عالیق و سالیق نوجوانان به برنامههای فرهنگی ی تربیتی.بین برنامههای اجتماعی در بسیج مساجد و جلب مشارکت نوجوانان همبستگی مثبت
(4
و معنیداری مشاهده گردید .از این رو امیروزه هیر قیدر کارکردهیای مسیاجد از تنیوّع بیشیتری
برخوردار باشد و با درخواستها و نیازهای اجتماع همسوتر باشد ،مسلماً از اقبال اجتماعی بهتیری
برخوردار خواهد بود و نتیجهی آن افزایش دین بیاوری و معنوییت در جامعیه و کیاهش جیرائم و
بزهکاری در جوانان (که بیشتر ریشه در اعتقادات افراد دارد) خواهد بود.
بسیج مساجد میتوانند با کارکرد اجتماعی صحیح ،جریان تأثیرگذاری بیر رفتیار نوجوانیان داشیته
باشند و از طریق همنوا کردن فرد با هنجارهای اجتماع و تقویت نفس لوّامه ،کنتیرل اجتمیاعی و
درونی را به بهترین نحو در فرد ایجاد کنند .همچنیین بسییج مسیاجد ،بیا مشیارکت نوجوانیان و
جوانان در امور هیئتها و شخصیت دادن به آنها از گرفتار شدن جوانان در ورطههای رفتارهیای
ناشایست و منحرفانه جلوگیری میکند.
لذا پیشنهاد میگردد:
 تشویق مردم و نوجوانان به ارتباط هر چه بیشتر با نهادهای مذهبی (از جملیه بسییج مسیاجد وهیئتهای مذهبی) از طریق رسانهها ،خانوادهها و مدارس؛
 استفاده از روش الگویی (الگوهای واالی نمازگزاران واقعی به افیراد جامعیه) معرفیی شیوند تیانوجوانان و جوانان با بینش روشنی به الگوگیری از آنها بپردازند؛
 -استفاده از روش محبّت با توجّه به سرشت آدمی و تأثیرپذیری انسان از نرمی و دوستی.
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