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 چكيده
گان در نمازهاي جماعت ميـان  كنند ي افزايش ميزان شركتها اين مطالعه با هدف بررسي مؤلفه

باشد. جامعه آمـاري كـل    لي ميبسيجيان شهر كرمانشاه انجام گرفت. روش مطالعه توصيفي تحلي
نـت بسـيج علمـي سـپاه حضـرت نبـي       اعضاي فعال بسيج شهر كرمانشاه است كه طبق آمار معاو

هـا از پرسشـنامه تـوأم بـا      آوري داده باشـند. بـراي جمـع    مي  223,565كرمانشاه برابر اكرم
ه هـاي ضـريب همبسـتگي پيرسـون، آزمـون مقايسـ       هـا از آزمـون   مصاحبه و جهت تحليل داده

. شـد گـام استفاده  به ها و براي برآورد مدل پژوهش از رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام ميانگين
پـذيري   يي ماننـد جامعـه  هـا  دهـد كـه مؤلفـه    نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان مي

) 36/0( )، زمان نمـاز 33/0( هاي امام جماعت )، ويژگي24/0( دهي )، ميزان پاداش45/0مذهبي (
گان در نمازهـاي  كنند ) داراي رابطه معناداري با افزايش ميزان شركت33/0ت نمازخانه (و كيفي

گام نشـان   به وه گاميون چندگانه به شيباشند. نتايج حاصل از رگرس ميجماعت در شهر كرمانشاه 
پذيري مذهبي، ميزان كيفيت مكان نمازخانه، مناسـب   يي مانند ميزان جامعهها دهد كه مؤلفه مي

ن يـي ت در تبيـ زان اهميب ميبه ترت دهي هاي امام جماعت و ميزان پاداش مان نماز، ويژگيبودن ز
درصد از تغييرات درونـي متغيـر    58اند  رفته توانسته هم اند و روي ر وابسته وارد معادله شدهيمتغ
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  مقدمه

کنندگان در نمازهـای  موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی، افزایش میزان شرکتجمله از 
زیـرا  ؛ای اسـت باشد. در فرهنگ اسالمی نمازهای جماعت دارای اهمیت و جایگاه ویژه جماعت می

ه مطلوب اسالمی است که عناصری مانند رهبری، اتحاد و نظـم نماز جماعت نمادی باارزش از جامع
را در بردارد. نماز جماعت عبادتی سیاسی اجتماعی مـنظم از نظـر مکـان و زمـان و تـواتر اسـت کـه 

تـوان گفـت سـند انسـجام  کارکردهای زیـادی در زنـدگی اجتمـاعی اعضـای یـک جامعـه دارد و می
ای ارزنـده از همـاهنگی مسـلمانان اسـت  اینکـه نمونـه در نهایـتمسلمانان و تبلور انضـباط آنـان و 

سـوره  ۴٣حضور در نماز جماعت براساس احادیث و روایات (آیه  .)١٢، ص١٣٧٧(غمخوار یزدی، 
سوره بقره)، کماالت روحی مانند  ١١۴و آیه  ٧٧، ص١٣٧٧به نقل از شیرازی،  مستدرک الوسائلبقره، 

لهـی را در پـی دارد. حفـظ اعتبـار اجتمـاعی در گـرو بهشت برین، همنشینی و همدمی با فرشـتگان ا
شرکت در نماز جماعت مسلمانان است و هر کس در نماز جماعـت مسـلمانان شـرکت کنـد از ایـن 

). نماز جماعـت یکـی از ١۶٢، ص١٣٨٠طلب،  اعتبار و هویت اصلی برخوردار خواهد بود (رضوان
شود. نمـاز، تقـدیم حمـد و  ی برگزار میهای توجه به تربیت مذهبی است که در جوامع اسالم مصداق

جویی است (نصر و  ترین نیاز انسان، یعنی کمال ترین پاسخ به عالی سپاس به درگاه خالق منان و کامل
دهند که عـواملی ماننـد نامناسـب بـودن نمازخانـه،  ها نشان می ). پژوهش۶٢، ص١٣٨٧همکاران، 

 گـاه ، مناسب نبـودن وقـت برگـزاری نمـاز ونامناسب بودن امکانات فیزیکی مانند سرویس بهداشتی
شـود کمتـر بـه نمازهـای  باعـث میبه دلیل طوالنی بودن زمان برگزاری  بودن  این مراسم ه کنند خسته

). برخی نیز ضعف ایمان قلبی شخص، ظاهرنمـایی حضـور ١٣٧٨آورند (کمالی نهاد،  جماعت روی
حسـن داننـد ( ه ایـن ارزش اجتمـاعی میتوجهی ب افراد سازمانی در صفوف نماز جماعت را علت کم

هایی که اقامه نماز را جدی گرفته و به آن پایبند  ها و سازمان ). از طرفی هم گروه٣٨، ص١٣٧٢بیگلو، 
باشـد. بـا ایـن  ها و مشکالت اخالقی در آنهـا کمتـر می ها، ضد ارزش هستند، اضطراب و ناهنجاری

نگ شوند، مستعد جرم و انحرافات اجتماعی شـده ر های اجتماعی کم ای که در آن ارزش وجود جامعه
یابـد. یکـی از  دوستی و انسجام اجتماعی میان اعضای آن کـاهش می و اتحاد، یکپارچگی، حس نوع

ها و آداب و رسوم اسالمی گام بردارند  آل در راستای ارزش عنوان ایده رود که به هایی که انتظار می گروه
عنوان  باشـند. بسـیج بـه د جامعـه ایفـای نقـش نماینـد، بسـیجیان میعنوان الگویی برای سایر افرا و به

چنـان پویـا و پیشـرو و  های زیرین اعتقادات مـردم بسـتر افکنـده آن سازمانی فراگیر که در عمق و الیه
ای از  بینی است، که هر تحقیقی تنها در زمان خود شکافنده و نمایاننده وضـعیت و گوشـه پیش غیرقابل

 است. همچنین بسیج از عناصر اصلی و اساسی در فرهنگ راهبردی امام خمینیآن در همان زمان 
هـم در میـان   ). تحقیق و پژوهش پیرامون برپایی نمازهای جماعـت آن۵ص، ١٣٨۶، کوشکیاست (
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های کـالن  العاده و حساس است. شناخت این مسأله در طراحی استراتژی قشر بسیجی امری بس فوق
توانـد  دارد. برپایی نمازهای جماعت در میان قشـر بسـیجی میویزه یتی متخصصان امور مربوطه اهم

تأثیراتی در الگودهی به اقشار جامعه و همچنین ارتقاء سطح فرهنگی سایر قشـرهای اجتمـاعی داشـته 
المللـی  های متفاوت به دنبال عرضه خـود در سـطح بین باشد. امروزه در بطن جامعه مدرن که فرهنگ

دارنـد از تـالش کننـد و  ها جسـتجو می ها را در اعتقادات بسیجی اط حساس ملتباشند، اولین نق می
طریق نفوذ و ورود به فضای فکری و اعتقادی آنها چه به صورت مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم نخبگـان را 
هدف حمله خود قرار دهند. در این راستا توجه به معنویات و به پا داشـتن مناسـک و مراسـم مـذهبی 

  د، یکپارچگی و همبستگی افراد آن جامعه است. نشان از اتحا
هـم در میـان بسـیجیان از چنـد جهـت  رامون نمـاز جماعـت آنیپ یحال پژوهش و بررس بااین

های فرهنگی جامعه هستند. بنابراین الزم اسـت در جهـت  بسیجیان حامیان ارزش. ١ت دارد: یاهم
آنهـا اقـدامات تارهـا و اعمـال دینـی چنین رفهمتقویت بصیرت دینی، اعتقادات و باورهای دینی و 

 یرگذاریباشد و با توجه به تأث خانواده می یکنده یهر بسیجی در جامعه نما .٢ ؛مهمی صورت گیرد
 .٣ ؛ی برخوردار استتوجه ت قابلیشان از اهم آنان در سطح دوستان و خانواده، مطالعه رفتار دینی

، بسیجیان باید در بعد فرهنگـی تقویـت در راستای اهداف و توسعه نظام مقدس جمهوری اسالمی
عنوان الگوهایی خاص جهت تشکیل جامعه اسالمی اقدام نمایند. این مهم تحقق  شوند تا بتوانند به

  ).۶٢، ص١٣٨٧نصر و همکاران، ( نخواهد یافت مگر اینکه بدنه فرهنگی جامعه تقویت گردد
گان در نمازهای جماعـت نندک ی افزایش میزان شرکتها هدف اصلی این پژوهش بررسی مؤلفه

  باشد.  می
  

  اهداف فرعی

  ؛ن شرکت بسیجیان در نمازهای جماعتهای روحانی بر میزا تعیین تأثیر ویژگی .١
  ؛ن شرکت بسیجیان در نمازهای جماعتتعیین تأثیر کیفیت نمازخانه بر میزا .٢
  ؛ن شرکت بسیجیان در نمازهای جماعتتعیین تأثیر مدیریت زمان بر میزا .٣
  ؛ن شرکت بسیجیان در نمازهای جماعتپذیری مذهبی بر میزا تعیین تأثیر میزان جامعه .۴
  ؛ی جماعتبر میزان شرکت بسیجیان در نمازها دهی میزان پاداشتعیین تأثیر  .۵
بـر شـرکت  جنسـیت)و  میـزان درآمـد، میـزان تحصـیالت( متغیرهای جمعیتیتعیین تأثیر  .۶

  ؛بسیجیان در نماز جماعت
  .گان در نمازهای جماعتکنند ریزان در جهت افزایش میزان شرکت به برنامه کارهاییراه ارائه .٧
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  ادبیات نظری پژوهش

؛ آل ۴٣بقـره، آیـه ( دهـد مـیند و بـدان فرمـان ک مید کیتأکل جماعت خداوند بر اقامه نماز به ش
نماز جماعت حمل ن فرمان و امر را بر وجوب یهان ایه فقک) هرچند ٢٩، اعراف، آیه ۴٣ه یعمران، آ

  اند.  کد آن را گفتهؤی استحباب ماند، ول کردهن
اكِعِنيَ « :۴٣سوره بقره، آیه  عَ الرَّ واْ مَ عُ كَ ارْ ٰوةَ وَ كَ واْ الزَّ اتُ ءَ ٰوةَ وَ لَ واْ الصَّ أَقِيمُ ؛ و نماز را بپـا داریـد و »وَ

  ].آوریدگان رکوع کنید [نماز را با جماعت به جا کنند زکات را بپردازید و همراه رکوع
اكِعِنيَ « :۴٣سوره آل عمران، آیه  عَ الرَّ عِی مَ كَ ارْ ی وَ دِ جُ اسْ بِّکِ وَ نُتِی لِرَ مُ اقْ يَ رْ ا مَ ؛ ای مـریم! بـرای »يَ

  .کنندگان رکوع کن پروردگار خود خضوع کن و سجده به جا آور و با رکوع
جِ  ... « :٢٩سوره اعراف، آیه   سْ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ كُ وهَ جُ واْ وُ أَقِيمُ ؛ توجه خویش را در هر مسـجد »دٍ وَ

  [و به هنگام عبادت] به سوی او کنید. 
اد یـبـه صـورت خـاص  امبریـسوره شعراء از نمـاز جماعـت پ ٢١٩و  ٢١٨ات یخداوند در آ

ت یـ). عنا٢١٩و  ٢١٨ات یـسـوره شـعرا، آ( ت نمـاز جماعـت اسـتیانگر اهمین خود بیه اکند ک می
نشـان  یات بـه خـوبیـن آیـا و نماز جماعت در امبریپ یهاازیژه خداوند به راز و نیخاص و نگاه و

ت و نگـاه یـن عنایـا» کرایـ«با واژه  رو اینخاص دارد. از  یه خداوند به نماز جماعت نگاهکدهد  می
های  ت دهند. نظریـهیز به نماز جماعت اهمیدهد تا آنان ن میخاص را مورد توجه خوانندگان قرآن قرار 

های دینی، فرد را واحد تحلیل قرار داده و بر نیروهای فردی  باورها و گرایششناختی که در راستای  روان
ل باورهـای دینـی باشند که بر این باورند عوامل تکـوین و تشـکی میو همکاران او  1تأکید دارند؛ کرچ
که شخص در معـرض  اطالعاتی )ب؛ کند آنچه که نیازهای شخصی را برآورده می )چهار عامل: الف

  ).٢١، ص١٣٧٧باشند (باللی،  میشخصیت فرد ) تعلق گروهی و د )ج ؛یردگ آن قرار می
همۀ ادیان متضمن اعمال تشریفاتی و شعائری مـنظم هسـتند کـه در آن «معتقد است  2دورکیم

آیند. در مراسم تشریفات جمعی، حـس همبسـتگی گروهـی تأییـد و  گروهی از مؤمنان گرد هم می
امور مربوط به زندگی اجتماعی نامقدس دور کرده و به قلمـرو شود. تشریفات افراد را از  تقویت می

شوند، در حقیقت بیان نفوذ و  کند، که در آن تأثیرات الهی و یا خدایان سنت داده می متعالی وارد می
بـرای پیونـد «تشریفات و شعائر از نظر دورکـیم «). درواقع ١٣٨۶(گیدنز، » تأثیر جمع بر فرد است

هـای عـادی پرسـتش،  تنها در وضـعیت نه آنهااست که  رو ایناست. از  دادن اعضای گروه ضروری
شـود،  های گوناگون زندگی که در آن تغییرات و گذرهای عمدۀ اجتماعی تجربـه مـی بلکه در بحران

  ).٧٧٨، ص١٣٨٩ 3(گیدنز،» شود مانند تولد، ازدواج و یا مرگ نیز، یافت می
                                                           
1. Krech 

2. Durkhiem 

3. Giddens 
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تواند سرمایه اجتماعی و  از سازوکارهای زیر می نهادهای دینی مساجد از سه طریق و با استفاده
جای آوردن آداب و  های آن را در جامعـه فـراهم نمایـد: حضـور در مسـاجد و بـه زمینه بروز مؤلفه

کند که روابط مثبت در میان افراد جامعه امـری قابـل تحسـین و  مناسک نماز این ایده را تقویت می
هایی است که از آن طریق حـس حمایـت  از مکانیزم ستودنی است. حضور در مساجد و اقامه نماز

یابد. حضور در مسجد و به جای آوردن نماز به ایجاد فرو بستگی  (رسمی و غیررسمی) افزایش می
، ها در یک گروه اجتماعی همانند است در رابطه اجتماعی از طریق متصل کردن دوستان و همسایه

  جموعه.و عناصر یک م یعنی اتصال و همبستگی بین اجزا
انسجام اجتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامـل و ارتبـاط متقابـل  1براساس نظریه پارسونز

توان انسجام اجتماعی را بـه  اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر داللت دارد. می
های  تعامل آمیز، میزان روابط اجتماعی و احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت

). انســجام ۶، ص١٣٨٣هــای مشـترک و منسـجم تعریــف کـرد (نیـازی،  گروهـی براسـاس ارزش
انسجام در کل ناظر بـر «اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد. به عبارتی 

هـای تمایـل یافتـه اسـت  هنگهـا و خـرده فر گـران، گروه ان و الگوی رابطـه متقابـل بـین کـنشمیز
  ).٣٩٣، ص١٣٩١پور،  ان(سلیم

نماز جماعت کارکرد یکپـارچگی و حفـظ الگـو شود که  میبراساس نظریه پارسونز چنین استنباط 
 کنـد های متقابل اجتماعی، الگوهای نظام مند را میان اعضا برقـرار می در جامعه دارد و با تنظیم کنش

هـا و  شـده کـه ارزش ه). مسجد یـک سـازمان اجتمـاعی در نظـر گرفت٣٩٣، ص١٣٩١پور،  (سلیمان
سری عملکردهای اصلی به وجود  ع است. این سازمان برای ارائه یکاهداف آن متناسب با نظام اجتما

آمده که در کنار آن عملکردهای جانبی را نیز برای رفع نیازهـای مـردم و جلـب مشـارکت آنـان انجـام 
ش یریتی و نهادی است. بخـعنوان یک سازمان اجتماعی، دارای سه سطح فنی، مد دهد. مسجد به می

یابی بـه هـدف، امکانـات و تجهیـزات اسـت. سـطح مـدیریتی امـام فنی که شامل ابزار و وسایل دست
های سازمان را بـه عهـده دارد.  امنا و سطح نهادی که وظیفه مراقبت از ارزش جماعت و اعضای هیئت

یکـدیگر داشـته باشـند،  براساس نظریه پارسونز اگر این سـه بخـش همکـاری و همـاهنگی الزم را بـا
  ).١٣۶، ص١٣٨٩توانند به هدف خود (جلب مشارکت مردم) نائل شوند (شایگان،  می

چون سایر امور در باطن و روح او نهفته شده که این قالب و از دیدگاه فرهنگی حقیقت نماز هم
 گونه  مینصورت را پذیرا شده است هرگاه آن حقیقت بخواهد در عالم خارج تحقق یابد قطعًا باید ه

قالب خاص باشد و در غیر این صورت نماز نبوده بلکه پدیده دیگری است. هرگاه ایـن قالـب در و 
                                                           
1. Parsons 
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خاص و صورت ظاهری نماز با روح و باطن آن آمیخته و قرین گردد نماز حقیقـت خـود را یافتـه و 
  گذارد.  تأثیر خود را می

باشد. نظر به  می ضرت امامحث نمازهای جماعت، نظر حی فرهنگی به مبها یکی از دیدگاه
ار یفه امام جماعت بسـی، چه بسا وظیو اجتماع ی، نظامیاسی، سینقش مهم مسجد در ابعاد عباد

 یامام جماعت در تمـام یستگیلزوم و احراز شااز این رو  ؛باشد ینماز جماعت م یکتر از  گسترده
شخصـًا امـام  یدر موارد یه حتکقرار داشت. تا جایی  ینید حضرت امام خمکیمراحل مورد تأ
ه کـردند. از طرف دیگر جوانـان و دانشـگاهیان ک یم یاز مساجد را انتخاب و معرف یجماعت برخ

شور را بر عهده بگیرند، باید تحت تربیت اسالم ناب محمدی قرار گیرنـد و کباید در آینده مقدرات 
ی روحانیـت از جوانـان بر جدایتالش ه دشمن کان برای این امر مسجد است. در حالی کبهترین م

ه قدرت دانشگاهی و طبقه جوان کاند  حت به روحانیون نمودهینص لذا حضرت امام داشته است.
های  از مسـئولیت یکیاند.  ات اشاره نمودهکبه بعضی ن را حفظ نمایند و در راستای این امر امام

شـرفت اسـالم و یاعـث پسته انجام شـود بیشا یه، اگر به نحوکن است یغ دیمهم امام جماعت، تبل
انجام نشود باعث انحراف  یافکآن مطالعه  ین توجه و برایغ دیاگر به روش تبل یشود. ول یجامعه م

برای جذب جوانان به مسجد، امام جماعـت بایـد  شود. از نظر امام خمینی یجوانان و جامعه م
وشد، مسیر حـق را کتبلیغ ب ۀوسیل د. باید در حفظ جوانان بهمهذب بوده و واقعًا روحانی و الهی باش

را از خود دور ننماید. امامان جماعت باید از نزاع و اختالف دور باشند، تـا  آنهانشان دهد و  آنهابه 
ه، مسئولیت بزرگـی کمردم از روحانیت و جمهوری اسالمی ناامید نشوند. ایشان باید متوجه باشند 

و در نهایـت بایسـتی خـود را خـدمتگزار بر عهده دارند و آبروی اسالم در دست روحانیت اسـت. 
  ).٣١٢، ص١٣٨٣ی، بهشت( ارواح و قلوب مردم بدانند

 یتـیترب−یهای فرهنگ رد تمام خرده نظامکارکمحصول  ینیت دیه تربکمعتقد است  ید بهشتیشه
اسـت.  یط اجتمـاعیون و محـی، گـروه همسـاالن، روحـانیجمع یها اعم از خانواده، مدرسه، رسانه

 یعملـ یها افتن راهی یا در پیدن«و معتقد است که  کند ید مکیبه نماز تأ یدعوت عمل شهید بهشتی بر
سـراغ داشـته  یاسـالم یارهـای. هر جا هر مقدار عمل بـه معییی ادعاها ستن است نه راهیبهتر ز یبرا
مـان او (مخاطـب) یر و اکـخود دل و جـان و ف سـت. خودبـهیغ نیـبـه تبل یاجیچ احتیگر هید، دیباش

م مـردم یه و تعلکیه در راه تزک ینیعالم د یکر یت خطیب، مسئولین آسیاز ا یریجلوگ یو براآنجاست 
ن صـورت نـه یـر ایـد؛ در غیـوشش نماکر تقوا یند و در مسکه کیه ابتدا خود را تزکوشد، آن است ک یم
  ).٣١٢، ص١٣٨٣ی، بهشت( رندیپذ یند و نه حرفش را مکر دعوت یتواند به خ یم

ه را حوزه مطالعات دینی و فرهنگی هر کدام از دیدگاه نظـری خـود ایـن قضـیسایر اندیشمندان 
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اشاره نمـود. مـالتبی و دی بـه  2و دی 1توان به مالتبی میاند، از جمله  مورد بحث و بررسی قرار داده
زای زندگی  هایی در ارتباط با تقابلی برای حوادث استرس عنوان مکانیزم بهجای آوردن آداب دینی را 

اران بر ایـن باورنـد کـه مناسـک مـذهبی کو هم 3. فرانسیس)٢٠٠٣(مالتبی و دی،  کنند یمطرح م
های نهفته شخصیت افراد دارند. بر ایـن  ی با ویژگیباشند ارتباط عمیق مذهبی بودن میهسته عمیق 

همچنین تکامل روحـی در تکوین شخصیت افراد و توانند  اساس انجام آداب و مناسک مذهبی می
. از دیدگاه شیر؛ )٢٠٠۴(فرانسیس و دیگران،  ای سالمت روانی نقش مهمی داشته باشندو ارتق هاآن

. (Schere, 1987: 166) شـوند مـیافراد در جامعه  یو خوشبخت یدوارینی باعث امیرفتارهای د
نتـرل و کاحسـاس  یروزنتال و کییف بر این باور هستند کـه انجـام رفتارهـای دینـی بـه افـراد نـوع

در  ینـد، نقـش مهمـکرا جبـران  ینتـرل شخصـک یافتگیـاهش کـتواند  شد و میبخ می یارآمدک
ــرو ــا اســترس ییاروی ــدگ ب ــد بحران دارد و می یهای زن ــای شــد توان ــدگیه ــد ید زن ــدکل یرا تع   ن

Rosentiel & Keefe, 1993) (رفتارهای دینی را راهبردی بـرای مقابلـه بـا  5و لینهارت 4. اشبی
بـرگین معتقـد اسـت کـه انجـام مناسـک و  )١٩٩۴ینهـارت، (اشبی و لدانند. میمشکالت زندگی 

ه بـر سـالمت ککند  ز مییافراد تجو یتر را برا سالم یزندگ کتوانند سب میرفتارهای مذهبی و دینی 
   (Bergin, 1991: 398).گذارد  تأثیر می آنها یروان

انـد کـه  هجماعت مطالعات متنوعی انجام داداز طرفی هم مطالعات تجربی در زمینه نمازهای 
ای تحـت  )، در مطالعـه١٣٨٠( و چمنـزاری بیمرغـی شود: عطاردی مییی پرداخته ها به ذکر نمونه
دانشـگاه در اقامـه نمـاز در شهرسـتان  یفرهنگ یارشناسان نهادهاکران و ینظرات مد یعنوان بررس

تری  ها در حـد پـایین نمـاز جماعـت در سـازمان یت برگـزاریگناباد به این نتیجه رسیدند که وضع
و اقامه  ییاز افراد برپا ٣/۶۵ها قرار دارد. نتایج وی نشان داد که  طور کل در دانشگاه نسبت به نماز به

  دانند. طور کل در حد خوب به باال می نماز در دانشگاه را به
آمـوزان در  و شرکت دانـش عوامل مؤثر برجذب یلیفراتحل ی) در بررس١٣٨٧( نصر و همکاران

مقولـه  ٧عامل که در  ٢۶قالب های خود در  کرد کوهن یافتهیاز رو با استفادهنماز جماعت مدارس 
 ی، انسـانی، خـانوادگیاند از: عوامل فرد گانه عبارت های هفت شده، ارائه نمودند. مقوله یبند دسته

  ط.یای، همساالن و مح ر عوامل مدرسهیای، سا درون مدرسه یکیزیای، ف درون مدرسه
ت کزان شـریـای تحت عنـوان عوامـل مـرتبط بـا م ) در مطالعه١٣٨٧( احمدی نوده و همکاران
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بهبـود  ی، تـالش بـرایدات مـذهبیـش تقییافت کـه افـزا  نان در نماز جمعه به این نتایج دستکارک
 یبـرا یالتیسازی تسه در جهت فراهم یش اعتقاد نسبت به نماز جمعه، انجام اقداماتینگرش و افزا

ر یو سـا یمحلی، هـم مسـجد اران، همکهای هم در قالب گروه و یت افراد به صورت خانوادگکشر
تواند موجب  گان و راحت به نماز جمعه، مییالت تردد رایسازی تسه ها در نماز جمعه و فراهم گروه
  ت افراد در نماز جمعه شود. کزان مشاریش میافزا

آمـوزان  امـل مـرتبط بـا اقامـه نمـاز در دانـشای تحـت عنـوان عو )، در مطالعـه١٣٨۵( علوی
ت کان فقط بر شریت دانشجویه جنسکرمان نشان داد کهای شهر  ان دانشگاهیها و دانشجو دبیرستان

ت در نمـاز جماعـت رابطـه کان و شـرین سن و معـدل دانشـجویر دارد. بیآنان در نماز جماعت تأث
ت یضـعر دارد و ویت در نماز جمعه تـأثکان بر شریپلم دانشجویده و معدل دکوجود دارد. نوع دانش

  ر دارد. یان بر نماز خواندن آنان تأثیبودن دانشجو یبوم
ای معنـادار یافتـه  آموزان رابطـه وزش در مدرسه و نماز خواندن دانشمیان آم ،)١٣٧۴( حسینی
چنین، نحـوه عملکـرد معلمـان و شـرکت آنـان در نمـاز جماعـت مدرسـه و ارتبـاط هماست. وی 

مندی دانش آمـوزان بـه  تر نماز جماعت و عالقه ه باشکوهصمیمانه با دانش آموزان را در برپایی هرچ
نـوان بررسـی نگـرش و نحـوه ) طی پژوهش خود بـا ع١٣٧٨( این امر مؤثر دانسته است. عسکری

ب ده است که زمان مناسـکرآموزان استان همدان به نماز جماعت مدارس چنین اعالم  جذب دانش
آمـوزان  فلسفه نماز و تقویت درونی دانش ویژه و به آموزان با اهمیت برگزاری نماز، آشنا نمودن دانش

کید قرار گیرد.   در این خصوص باید مورد تأ
کننده در نماز جماعت را بیشتر  ) در پژوهشی رشد اجتماعی دختران شرکت١٣٧۵( فر مسعودی

 ته و بـااز پسران اعالم کرد و به تأثیر فرایندهای شناختی دختران که بحران بلوغ را پشـت سـر گذاشـ
کند. نتایج  اند، اشاره می سازی شناختی پرداخته برونسازی و  اندوزی، درون فراغ بال بیشتر به تجربه
بلکـه دختـران از  ،تنها باالتر از پسران اسـت دهد که رشد اجتماعی دختران نه این پژوهش نشان می

  ثبات بیشتری نسبت به پسران برخوردارند.
ن دختر به نماز جماعت را بیش از پسران دانسته اسـت. ) نیز گرایش نوجوانا١٣٧۵( کمالی نهاد

آمـوزان پسـر بـه نمـاز جماعـت مـدارس تمهیـداتی  زم است در زمینه جذب بیشتر دانشبنابراین ال
والـدین نقـش ) براین باور اسـت کـه وضـعیت اعتقـادی ١٣٧٩(اردستانی  اندیشیده شود. سبیالن

کنند. از طرفی وی به این نتیجـه رسـید  اد میآموزان به نماز جماعت ایج مستقیمی در شرکت دانش
آموزان در نماز جماعت تفـاوت معنـاداری وجـود  یزان تحصیالت والدین و شرکت دانشکه میان م

یافت که میان تحصیالت پدر و   ) در پژوهشی به این نتایج دست١٣٧٨( و همکاران ندارد. صادقی
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ه صورت جماعت رابطـه معنـادار وجـود نـدارد. وسیله آنان ب چنین اقامه نماز بههممادر با نگرش و 
) و زنگـی ١٣٧۶( های بیشتری در این راستا وجود دارد ازجمله جهانیـان ذکر است که پژوهش قابل
آمـوزان در نمـاز  کت دانـش) به رابطه ارتباط صمیمانه میان مسـئوالن مـدارس و شـر١٣٧٢( آبادی

  جماعت پرداختند.
های مطالعه و مراحل انجـام پـژوهش  ها، روش فرضیه مطالعات مذکور پژوهشگر را در تدوین

کـه در ایـن این مدد خواهند کرد با این وجود در این پژوهش چند نکته متمـایز وجـود دارد ازجملـه
  های فرهنگی خاص خودشـان، نمونـه باشد که با توجه به ویژگی مطالعه جامعه آماری بسیجیان می

تـالش باشـند. در ایـن مطالعـه  نمازهای جماعـت میخوبی برای بیان رفتارهای دینی و شرکت در 
چنین مدل تجربی نیز مورد آزمون قـرار گیـرد و از طرفـی همشود مدل نظری پژوهش طراحی و  می
عـات مـذکور متغیرهـایی ماننـد . همچنین در مطالشودشناسی انب متعدد آن بیشتر با دید جامعهجو

و تعـدادی از متغیرهـای  دهی پـاداشی شـخص روحـانی، میـزان ها پذیری مذهبی، ویژگی جامعه
  جمعیتی استخراج گردید.

ی افــزایش میــزان ها پــژوهش (بررســی مؤلفــه ۀلئی گونــاگون در مــورد مســهــا بــا مــرور نگــرش
ن موضـوع یـبا ا یه به نحوکقات گذشته یج تحقیگان در نمازهای جماعت) و استفاده از نتاکنند شرکت

بـر افـزون  یگردد. انتخاب چارچوب نظـر یوهش ارائه مپژ ینون چارچوب نظرکاند، ا در ارتباط بوده
عنـوان  یم، بـهنـکان یـب یتـر قیـا بـه صـورت دقی یبند را از نو فرمول یدهد پرسش آغاز یه اجازه مکآن

بـه پرسـش  یمحقـق پاسـخ منسـجم آنهـاه به اعتبار کرود  یار مکبه  ییها هیارائه فرض یبرا یا شالوده
اسـت.  یـیگرا کـرد اثبـاتیآن بنـا شـده، رو ن پژوهش بـریا یرخواهد داد. آنچه چارچوب نظ یآغاز
یـات را از واقع یواقع شده بخش یگر موضوعات مورد بررسیدگاه و دین دیه در اک ییها هیاز نظر یکهر
سـازند،  یثر مـأکـه موضـوع پـژوهش را متـ یا چنـد عامـل از عـواملی یکدام به ک رد و هریگ یبر مدر

 باشد.  یبر موضوع پژوهش م یگریر عوامل دیتأث ۀز نشان دهندیقات گذشته نیاند. تحق پرداخته
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  دستگاه نظری پژوهش .١جدول 

  مفاهیم و متغیرها  ارائه فرضیه استنتاج نظری ایده نظری  پرداز نام نظریه

کرچ و کراچفیلد و 
  باالچی

عوامل تکوین و تشکیل باورهای
دینی را نیازهای شخصی، 

اطالعاتی که شخص در معرض آن 
گیرد، تعلق گروهی و  ر میقرا

 دهد.شخصیت فرد تشکیل می

پذیری یکی از عوامل  جامعه
دهنده باورهای دینی  تشکیل

  است.

پذیری  بین جامعه
مذهبی و شرکت 

در نمازهای 
جماعت ارتباط 
  وجود دارد

  پذیری مذهبی جامعه

  پارسونز

براساس نظریه پارسونز انسجام 
اجتماعی بر افزایش حجم و 

ل و ارتباط متقابل بسیاری تعام
اجتماعی و میزان اعتماد افراد 
جامعه نسبت به یکدیگر داللت 

  دارد.

نماز جماعت کارکرد
یکپارچگی و حفظ الگو در 

جامعه دارد و با تنظیم 
های متقابل  کنش

اجتماعی، الگوهای 
مند را میان اعضا برقرار  نظام

 کندمی

پذیری  بین جامعه
مذهبی و شرکت 

در نمازهای 
ارتباط  جماعت

  وجود دارد

  پذیری مذهبی جامعه

  امیل دورکیم

همۀ ادیان متضمن شعائری منظم
هستند که حس همبستگی گروهی 
تأیید و تقویت کرده و تشریفات افراد 
را از امور مربوط به زندگی اجتماعی 
نامقدس دور و به قلمرو متعالی وارد 

کند، که در آن تأثیرات الهی  می
 وجود دارد.

ساجد روابط حضور در م
مثبت، حس حمایت 

(رسمی و غیررسمی)، 
اتصال و همبستگی بین 
اجزا و عناصر یک گروه را 

  دهد. افزایش می

دهی و  بین پاداش
شرکت در نمازهای 

جماعت ارتباط 
  وجود دارد

  دهی پاداش

  امام خمینی

های مهم امام  یکی از مسئولیت
جماعت، تبلیغ دین است که، اگر به 

ام شود باعث نحوی شایسته انج
  شود. پیشرفت اسالم و جامعه می

  

برای جذب جوانان به
مسجد، امام جماعت باید 

مهذب بوده و واقعًا روحانی و 
الهی باشد. امامان جماعت 
باید از نزاع و اختالف دور 

باشند، تا مردم از روحانیت و 
جمهوری اسالمی ناامید 

 نشوند.

های  بین ویژگی
روحانی و شرکت 

در نمازهای 
جماعت ارتباط 
  وجود دارد

  های روحانی ویژگی

  شهید بهشتی

شهید بهشتی معتقد است که دنیا
های عملی برای  در پی یافتن راه

های  بهتر زیستن است نه راه
ی. هر جا هر مقدار عمل به یادعا

معیارهای اسالمی سراغ داشته 
باشید، دیگر هیچ احتیاجی به تبلیغ 

 نیست.

تربیت دینی محصول
های  تمام خرده نظام کارکرد

تربیتی اعم از −فرهنگی
های  خانواده، مدرسه، رسانه

جمعی، گروه همساالن، 
روحانیون و محیط اجتماعی 

است.

پذیری  بین جامعه
مذهبی و شرکت 

در نمازهای 
جماعت ارتباط 
  وجود دارد

  پذیری مذهبی جامعه

شـناختی اسـت. بـدیهی  یـنشـناختی و د مطالعه تلفیقی از متغیرهای جامعهمدل مفهومی این 
های  پذیری مـذهبی، از عوامـل اجتمـاعی و نظریـه واملی مانند جامعهاست متغیرهای جمعیتی و ع

مان و مکـان نمـاز از متغیرهـای ی فرد روحانی، زها شناسی اخذ شده و عواملی مانند ویژگی جامعه
  شناختی هستند.  دین
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 مدل مفهومی پژوهش. ١مدل 

 
 
  های پژوهش فرضیه

  ؛نمازهای جماعت رابطه وجود دارد های روحانی بر میزان شرکت بسیجیان در ویژگی .١
  ؛نمازهای جماعت رابطه وجود دارد کیفیت نمازخانه بر میزان شرکت بسیجیان در .٢
  ؛نمازهای جماعت رابطه وجود دارد مدیریت زمان بر میزان شرکت بسیجیان در .٣
  ؛د داردکت بسیجیان در نمازهای جماعت رابطه وجوپذیری مذهبی بر میزان شر میزان جامعه .۴
  ؛ر نمازهای جماعت رابطه وجود داردبر میزان شرکت بسیجیان د دهی میزان پاداش .۵
بر شرکت بسیجیان در نمـاز  جنسیت)و  میزان درآمد، میزان تحصیالت( متغیرهای جمعیتی .۶

  .دجماعت تأثیر دارن
  
  پژوهش  روش

ی مـک یکردهـایرو یکـیگیرد.  انجام می یکرد اصلیستفاده از دو روپژوهش با ا یدر علوم اجتماع
ک یـ براسـاسن پـژوهش محقـق یـاسـت. از آنجـا کـه در ای فـکی یکردهایرو یگریباشد و د می

یرهـا متغ یدارد، رو را  نیت معـیـک واقعیـدر سنجش  یکند، سع مند حرکت می چهارچوب قاعده
آن،  یکـرد مقتـــضیکنـد، رو را مطالعه می یعامان اجتیک جریرون ین از بیرکز است و همچنمتم
منزلـه  ش بهیمـایموضوع پژوهش و با توجه بـه امکانـات، روش پ یباشد. به اقتضا می یکرد کمیرو

هـا در ایـن  آوری اطالعات موردنظر قرار گرفت. ابـزار گـردآوری داده جمع یترین روش برا مناسب
تواند  که پرسشنامه بهتر می ین دلیل صورت گرفت مطالعه، پرسشنامه است. استفاده از این ابزار به ا

و خود  ینظر یله گفتارهاین وسیرها را بسنجد، تا بدیم و متغیک از مفاهیهای درجه آخر هر  معرف

 عوامل جمعيتي
------- 

 ميزان تحصيالت
 ميزان درآمد
 رشته تحصيلي

 جنسيت

پذيري مذهبيجامعه

 مديريت زمان

 (پيش نماز) ي روحانيها ويژگي

شركت در نمازهاي 
 جمعه و جماعت

 كيفيت نمازخانه

 ميزان پاداش دهي
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کند. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه از دو دسته سؤال  یبررس یرا به صورت تجرب یآن تئور
پرداخت که معموًال  می ای  هشناختی و زمین غیرهای جمعیتمت از سؤاالت به ای  هتشکیل گردید: دست

ی بـاز و ها برای هر متغیر با استفاده از یک سؤال اقدام گردید و این دسته سؤاالت در قالـب پرسـش
دسته دوم از سـؤاالت پرسشـنامه کـه بـه صـورت بسـته  ؛متناسب با نوع سؤال) مطرح گردید( بسته

پذیری مذهبی، میزان شرکت در نماز جماعـت  ایی مانند جامعهمربوط به متغیره سنجش گردیدند؛
لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند به نحـوی کـه بـه  ای  هدرج ۵و سایر متغیرهایی که در قالب طیف 

، ٣نظـر (متوسـط) کـد  ، گزینه بی۴ینه موافق (زیاد) کد ، گز۵موافق (خیلی زیاد) کد  گزینه کامالً 
  اختصاص داده شد. ١مخالف (خیلی کم) با کد  ه کامالً و گزین ٢گزینه مخالف (کم) کد 

در سـال  آنهـان پژوهش شامل کل بسیجیان شهر کرمانشاه است. تعداد کل یدر ا یجامعه آمار
گیری لین پس از اطمینان از تعـداد  باشد. با استفاده از جدول نمونه نفر می ٢٢٣٫۵۶۵برابر  ١٣٩٢

نفر  ۴٠٠دست آمد؛ که جهت افزایش پایایی و روایی آن  نفر تعداد حجم نمونه آن به ٣٨۵، آنهاکل 
کـه اول این :گیری بـه چنـد مـورد بـود شود. دلیل انتخاب جدول لـین بـرای نمونـه در نظر گرفته می

های وسـیع و  گیری با استفاده از کوکران و مورگان تقریبًا نزدیـک بـه هـم بـوده و بـرای جامعـه نمونه
دهند در حالی که لین برحسب وسعت جامعه انـدازه نمونـه  می ای نزدیک به هم ارائه کوچک نمونه

ها را با دقت بیشتری نسبت به فرمول کـوکران و  که جدول لین قادر است نمونهدوم این .کند تغییر می
های انتخاب نمونه، بـا سـطوح خطاهـا و سـطوح اطمینـان متفـاوت  جدول مورگان و یا سایر روش

گیری انجـام  ها متناسب بـا سـطح خطـای نمونـه حجم نمونه گزینش نماید. در جدول لین معموالً 
اسـتفاده  ٠۵/٠شود. بنابراین در این مطالعه از جدول لین برای حجم نمونه با استفاده از خطای  می

گیـری در ایـن مطالعـه  روش نمونـه نفر در نظر گرفته شد. ۴٠٠نفر مشخص شد که  ٣٨۵گردید و 
 هـاکه آمار افراد مورد مطالعه در دسترس بود و هر کدام از آنینی سیستماتیک بود. با توجه به اتصادف

دارای یک کد بسیجی بودند، بنابراین با استفاده از تقسیم جامعه آماری بر حجم نمونه عددی برابـر 
داد. از طرفـی انتخـاب نمونـه اول در  میرا نشان  ها به دست آمد که این عدد فاصله بین نمونه ۵۵٨

، اقـدام بـه ها تصادفی ساده انتخاب شد و سـپس بـا اسـتفاده از فاصـله نمونـهاین مطالعه به روش 
  گردید. ها انتخاب سایر نمونه

  مفاهیم اساسی مورد مطالعه در این پژوهش به شرح زیر سنجش گردیدند:
ی شـخص روحـانی یـا پـیش نمـاز، هـا جـا منظـور از ویژگیدر اینهای روحانی:  ویژگی .١
اعت، نحوه سخن گفتن و بیان امام جماعت و ظاهر آراسـته مـدنظر هایی چون سن امام جم ویژگی

  ؛ه در قالب طیف لیکرت سنجش گردیداست که با استفاده از شش گوی
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در این پژوهش منظور از نمازخانـه شـامل شبسـتان مسـاجد، مصـلی و  کیفیت نمازخانه: .٢
ردی مانند آراستگی نمازخانه، باشد. برای سنجش نظر افراد در این زمینه بر موا مینمازخانه ادارات 

نظافت، جامهری و وجود سجاده، جاکفشی، وسایل سرمایشی و گرمایشی، کیفیت و اندازه موکت 
  ؛تی و مناسب مورد بررسی قرار گرفتهای بهداش و وجود سرویس

هـای سـازمان در زمینـه برگـزاری نمـاز بـه صـورت  در ایـن بعـد فعالیت زمان اقامه نماز: .٣
  ؛ا زمان اقامه نماز مدنظر استردن برنامه کالس یا برنامه نهار بجماعت، منظم ک

مشارکت به معنی داشتن شرکتی فعاالنه در گروه خاصی و داشـتن سـهمی در آن  مشارکت: .۴
های ارادی داللت دارد که  ). به تعبیر دیگر به آن دسته از فعالیت٢۵٧، ص١٣۶۶ بیرو،( گروه است

، ١٣٨۶غفـاری و نیـازی، ( کننـد ر امورات اجتماعی شرکت میاعضای یک جامعه د آنهااز طریق 
  ؛دن بسیجیان در نمازهای جماعت است). در این مطالعه منظور از مشارکت، شرکت کر١۶ص

 جهـت در گـروه قـدرت منابع کاربرد و سیاسی نظر از شدن فعال معنای به بسیج بسیجی: .۵
بسـیجی فـردی  .)١١: ص١٣٧٢(بشـیریه،  گـردد می تعیـین آن ایدئولوژی وسیله به که است اهدافی

کنـد از  هـای اسـالمی تـالش می است که با تمام توان خود در راه حفظ، اشاعه و نگهـداری ارزش
نماید. در این مطالعه بسیجیان افرادی هستند که به صورت مـداوم  های اسالمی پاسداری می ارزش
  ؛باشند ت میا بسیج مشغول به فعالیهای مرتبط ب وقت در سازمان یا پاره
، هـا ارزشفـرد بـا  ییو همنوا یهمساز یبه معنا یریپذ جامعه پذیری مذهبی: جامعه .۶

ی شـدن فراگـرد یعگر، اجتمـایا به مفهوم دیاست  یاجتماع یگروه یها هنجارها و نگرش
مشـارکت مـؤثر و  یالزم بـرا یاجتمـاع یهـا آن، هر فرد، دانش و مهارت طۀاست که به واس
  .کند یرا کسب م یو اجتماع یگروه یفعال در زندگ

برای روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ اسـتفاده بـه عمـل 
گویه موردسـنجش قـرار گرفـت کـه  ٢٢جماعت با استفاده از آمد. متغیر میزان شرکت در نمازهای 

باشد و مورد تأیید است. میزان آلفای کرونباخ بـرای متغیـر میـزان  می ٧۶/٠میزان آلفا برای آن برابر 
، ٧٧/٠گویـه برابـر  ٣، برای مناسب بودن زمان نماز با ٨٨/٠گویه برابر  ٨کیفیت مکان نمازخانه با 

و  ٨٧/٠گویه برابر  ۴با  دهی ، برای میزان پاداش٨۶/٠گویه برابر  ۵عت با های امام جما برای ویژگی
  باشد. می ٩۴/٠گویه برابر  ٢١پذیری مذهبی با  برای میزان جامعه

  
 ها تحلیل و ارائه یافته و  تجزیه

تحلیـل  و  پردازش شدند و تجزیه SPSSافزار  ها با استفاده از نرم آمده از پرسشنامه دست های به داده
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رها و بـا یمتغ یع فراوانیاز توز یفین صورت گرفت. در سطح توصییف و تبیها در دو سطح توص داده
ت مـورد یـع جمعیـاز توز یریر وابسـته تصـویـمستقل با متغ یرهایمتغ یاستفاده از جداول تقاطع

  مطالعه به دست آمد. 
 ٣٣٣اند برابـر  قرار داده دهد که تعداد افرادی که امکانات نمازخانه را مورد تأیید نتایج نشان می

اند در ایـن مطالعـه  درصد) و تعداد افرادی که امکانات نمازخانه را مورد تأیید قرار نداده ٠/٨٣نفر (
دهد که تعداد افرادی که امکانات نمازخانـه را  باشد. نتایج نشان می درصد) می ٢/١۵نفر ( ۶١برابر 

دهد که تعـداد افـرادی کـه وضـعیت بهداشـتی  ن میاند، بیشتر است. نتایج نشا مورد تأیید قرار داده
درصـد) و تعـداد افـرادی کـه وضـعیت  ٣/٨٢نفـر ( ٣٣٠اند برابـر  نمازخانه را مورد تأیید قرار داده

باشـد.  درصد) می ٧/١۵نفر ( ۶٣اند در این مطالعه برابر  بهداشتی نمازخانه را مورد تأیید قرار نداده
اند، بیشتر  که وضعیت بهداشتی نمازخانه را مورد تأیید قرار داده دهد که تعداد افرادی نتایج نشان می

در  آنهـادهد که تعداد افرادی که رئیس و کادر اداری سازمان بـر روی  است. نتایج حاصل نشان می
درصد)، تعداد افرادی کـه همکـاران مـذهبی  ٩/٣٧نفر ( ١۵٢نماز جماعت تأثیرگذار هستند، برابر 

  باشند. درصد) می ۴/۴۴نفر ( ١٧٨اعت تأثیرگذار هستند، برابر در نماز جم آنهابر روی 
  

  های مختلف توزیع نظر پاسخگویان برحسب مؤلفه ٢جدول 

  درصد  فراوانی  نام مؤلفه درصد فراوانی نام مؤلفه
  ٢/١۵  ۶١  نامناسب بودن امکانات نمازخانه ٠٠/٨٣ ٣٣٣ مناسب بودن امکانات نمازخانه

  ٩/٣٧  ١۵٢  تأثیر رئیس و کادر اداری ٣/٨٢ ٣٣٠ نمازخانهمناسب بودن وضعیت بهداشتی
  ۴/۴۴  ١٧٨  تأثیر افراد مذهبی ٧/١۵ ۶٣ نامناسب بودن وضعیت بهداشتی نمازخانه

  
های آموزشـی اسـتفاده  تا چـه حـد از برنامـه«دهد که به سؤال  چنین نتایج حاصل نشان میهم

 ٧/٣٠نفـر ( ١٢٣درصد) نمره کم،  ٧/١١( نفر ۴٧درصد) نمره خیلی کم،  ٠/٧نفر ( ٢٨، »کنید می
درصد) نمره خیلـی زیـاد  ٢/١۵( نفر ۶١درصد) نمره زیاد و  ٧/٣٣نفر ( ١٣۵درصد) نمره متوسط، 

درصـد) نمـره  ٧/٣نفـر ( ١۵، »کنیـد های مـذهبی اسـتفاده می تا چه حد از برنامه«دادند. به سؤال 
 ٢/٢٩نفر ( ١١٧صد) نمره متوسط، در ۴/٣٨نفر ( ١۵۴درصد) نمره کم،  ٠/١٣( نفر ۵٢خیلی کم، 

تا چه حـد «درصد) نمره خیلی زیاد دادند. از طرفی هم به سؤال  ٠/١۴( نفر ۵۶درصد) نمره زیاد و 
 نفـر ۴۶درصـد) نمـره خیلـی کـم،  ٢/۴نفر ( ١٧، »کنید های فیلم و سخنرانی استفاده می از برنامه

درصد) نمره زیاد و  ۴/٣۵نفر ( ١۴٢ درصد) نمره متوسط، ٧/٢٧نفر ( ١١١درصد) نمره کم،  ١١/۵(
دهد که در پاسخ به این سـؤال  درصد) نمره خیلی زیاد دادند. نتایج حاصل نشان می ۵/١٩( نفر ٧٨
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درصد)  ۵/٢۶نفر ( ١٨که خانواده چقدر در حضور شما برای شرکت در نماز جماعت تأثیر داشته، 
 ٩/٢٢نفـر ( ٩٢درصد) نمره متوسـط،  ٠/۶نفر ( ٢۴درصد) نمره کم،  ٢/٢( نفر ٩نمره خیلی کم، 

درصد) نمره خیلی زیاد دادند. در پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـرای  ٣/۶٧( نفر ٢٧٠درصد) نمره زیاد و 
 ١٠٧درصد) نمـره کـم،  ۵/۵( نفر ٢٢درصد) نمره خیلی کم،  ٢/١نفر ( ۵دانشگاه محل تحصیل، 

درصد) نمـره  ۴/٢٠( نفر ٨٢ درصد) نمره زیاد و ٩/۴٣نفر ( ١٧۶درصد) نمره متوسط،  ٧/٢۶نفر (
درصد) نمـره خیلـی  ٢/٠نفر ( ١خیلی زیاد دادند. در پاسخ به این سؤال برای دوستان و همساالن، 

درصـد)  ٢/٣٢نفر ( ١٢٩درصد) نمره متوسط،  ٠/١۶نفر ( ۶۴درصد) نمره کم،  ٢/۵( نفر ٢١کم، 
 درصد) نمره خیلی زیاد دادند.  ١/۴۵( نفر ١٨١نمره زیاد و 

  
  های مختلف بر شرکت در نماز لفهؤتوزیع تأثیر م .٣جدول 

  خیلی کم کم  متوسط زیاد خیلی زیاد نام مؤلفه
  )٠/٧( ٢٨  )٧/١١( ۴٧  )٧/٣٠( ١٢٣ )٧/٣٣(١٣۵ )٢/١۵(۶١ های آموزشی در نمازخانهاستفاده از برنامه
  )٧/٣( ١۵  )٠٠/١٣( ۵٢  )۴/٣٨( ١۵۴ )٢/٢٩(١١٧ )٠/١۴(۵۶ های مذهبی در نمازخانهاستفاده از برنامه

  )٢/۴( ١٧  )۵/١١( ۴۶  )٧/٢٧( ١١١ )۴/٣۵(١۴٢ )۵/١٩(٧٨ های فیلم و سخنرانی در نمازخانه استفاده از برنامه
  )۵/٢۶( ١٨  )٢/٢( ٩  )٠/۶( ٢۴ )٩/٢٢(٩٢ )٣/۶٧(٢٧٠ تأثیر خانواده در حضور شما برای شرکت در نماز
  )٢/١( ۵  )۵/۵( ٢٢  )٧/٢۶( ١٠٧ )٩/۴٣(١٧۶ )۴/٢٠(٨٢ تأثیر دانشگاه در حضور شما برای شرکت در نماز
  )٢/٠( ١  )٢/۵( ٢١  )٠/١۶( ۶۴ )٢/٣٢(١٢٩ )١/۴۵(١٨١ تأثیر دوستان در حضور شما برای شرکت در نماز

  
دهد. نتایج حاصل  توزیع خصوصیات متغیر وابسته در این پژوهش را نشان می ۴جدول شماره 

باشـد  می ٠٧/٣۴زان شرکت بسیجیان در نمازهای جماعت برابر دهد که میانگین متغیر می نشان می
دهـد کـه میـزان  (میانگین مورد انتظار) کمتر بوده و نشـان می ۶۶که این میانگین در مقایسه با نمره 

 شرکت بسیجیان در نمازهای جماعت کمتر از حد مورد انتظار است. 
  

  توزیع خصوصیات متغیر وابسته در این پژوهش ۴جدول 

  ن شرکت درمیزا
  نمازهای جماعت

 میانگین واقعی میانگین مورد انتظارتعداد گویه
٢٢۶۶٠٧/٣۴ 

  
و میـزان شـرکت بسـیجیان در  ای  هآزمون رابطه بـین متغیرهـای مسـتقل فاصـل ۵جدول شماره 

 دهد.  نمازهای جماعت را نشان می
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مازهای جماعت رابطه کیفیت مکان نمازخانه بر میزان شرکت بسیجیان در ن. ١فرضیه شماره 
  وجود دارد. 

دهـد  است. این نتیجه نشـان می ۴٣/٣١میانگین نمره میزان کیفیت نمازخانه در نماز جماعت برابر 
باشـد. رابطـه ایـن متغیـر بـا میـزان  ) می٢۴که میزان کیفیت نمازخانه باالتر از سطح مورد انتظار (

 باشد. ) می٣٣/٠شرکت بسیجیان در نماز جماعت (متغیر وابسته) برابر (
  

  کیفیت زمان بر میزان شرکت بسیجیان در نمازهای جماعت رابطه وجود دارد. . ٢فرضیه شماره 
دهد که مناسب بـودن  است. این نتیجه نشان می ٣٢/١٢میانگین نمره مناسب بودن زمان نماز برابر 

زان شـرکت بسـیجیان در باشد. رابطه این متغیر بـا میـ ) می٩زمان نماز باالتر از سطح مورد انتظار (
 باشد. ) می٣۶/٠نماز جماعت (متغیر وابسته) برابر (

  
های روحانی بر میزان شرکت بسیجیان در نمازهـای جماعـت رابطـه  ویژگی. ٣ه شماره فرضی

  وجود دارد. 
لیکرت سـنجش  ای  هگویه در قالب طیف پنج درج ۵های امام جماعت با استفاده از  اهمیت ویژگی
هـای  دهد که اهمیت ویژگی است. این نتیجه نشان می ۴٣/٢٠نمره این متغیر برابر  گردید. میانگین

باشد. رابطه این متغیر با میزان شـرکت بسـیجیان  ) می١۵امام جماعت باالتر از سطح مورد انتظار (
 است. ٨۶/٠باشد. میزان آلفای کرونباخ برابر  ) می٣٣/٠در نماز جماعت (متغیر وابسته) برابر (

  
بر میزان شـرکت بسـیجیان در نمازهـای جماعـت رابطـه  دهی میزان پاداش .۴شماره  فرضیه

  وجود دارد.
لیکرت سنجش گردید. میانگین  ای  هگویه در قالب طیف پنج درج ۴با استفاده از  دهی میزان پاداش

مـورد باالتر از سطح  دهی دهد که میزان پاداش است. این نتیجه نشان می ٠/١۵نمره این متغیر برابر 
باشد. رابطه این متغیر با میزان شرکت بسیجیان در نمـاز جماعـت (متغیـر وابسـته)  ) می١٢انتظار (

 باشد. ) می٢۴/٠برابر (
  

پذیری مذهبی بر میزان شرکت بسیجیان در نمازهـای جماعـت  میزان جامعه .۵فرضیه شماره 
  رابطه وجود دارد.

لیکـرت سـنجش  ای  هدر قالب طیـف پـنج درجـ گویه ٢١پذیری مذهبی با استفاده از  میزان جامعه
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پـذیری  دهد که میزان جامعه است. این نتیجه نشان می ٠٠/٧٧گردید. میانگین نمره این متغیر برابر 
باشد. رابطه این متغیر با میزان شرکت بسیجیان در نماز  ) می۶٣مذهبی باالتر از سطح مورد انتظار (

 باشد.  ) می۴۵/٠جماعت (متغیر وابسته) برابر (
  

  ای و میزان شرکت بسیجیان در نمازهای جماعت  آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فاصله. ۵جدول 

 میانگین واقعیمیانگین مورد انتظارتعداد گویهضریب همبستگی میزان شرکت در نمازهای جماعت
 ۴٣/٣١ ٣٣/٠٨٢۴میزان کیفیت مکان نمازخانه
 ٣٢/١٢ ٣۶/٠٣٩مناسب بودن زمان نماز

 ۴٣/٢٠ ٣٣/٠۵١۵های امام جماعت ویژگی
 ١۵ ٢۴/٠۴١٢دهیمیزان پاداش

  ٠٠/٧٧ ٢١۶٣ ۴۵/٠ پذیری مذهبیمیزان جامعه

  
ن یـگام استفاده شـده اسـت. در ا به وه گامیره به شیون چند متغیدر پژوهش حاضر از آماره رگرس

شـوند. نتـایج  وابسته وارد معادله می رین متغییت در تبیزان اهمیب میمختلف به ترت یرهایروش متغ
اند و  دهد که پنج متغیر با هم وارد معادلـه رگرسـیونی شـده حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان می

درصد از تغییـرات درونـی متغیـر وابسـته (میـزان شـرکت در نمازهـای  ۵٨اند  رفته توانسته هم روی
پذیری مذهبی اسـت.  ر این معادله میزان جامعهبینی نمایند. اولین متغیر د جماعت) را تبیین و پیش

ر و میزان ین متغین ایه بکدهد  ج حاصله نشان مییاست. نتا ٢٩/٠برای این متغیر برابر  Betaمیزان 
ر یـن متغیـا یبـرا Tمقـدار  طوری که وجود دارد، به ییباال یشرکت در نمازهای جماعت همبستگ

 یب همبســتگیزان ضــریــباشــد. م ) میSig.T=٠٠٠/٠داری ( ب معنــیی) و ضــر=١٧/۶T( برابــر
ن برابر با ییب تعیزان ضرین مرحله میآمده است. در ا دست /. به۴۴ر وابسته ی) با متغR( چندگانه آن

١٩=./2R آمده است. دومین متغیر در این معادله میزان کیفیت مکان نمازخانه است. میزان  دست به
Beta ر و میـزان یـن متغیـن ایه بـکـدهـد  ج حاصله نشـان مییاست. نتا ٢٠/٠بر برای این متغیر برا

ر یـن متغیـا یبـرا Tمقـدار  طوری که وجود دارد، به ییباال یشرکت در نمازهای جماعت همبستگ
 یب همبســتگیزان ضــریــباشــد. م ) میSig.T=٠٠٠/٠داری ( ب معنــیی) و ضــر=٧٣/٣T( برابــر

ن برابر با ییب تعیزان ضرین مرحله میآمده است. در ا دست /. به۵٢ر وابسته ی) با متغR( چندگانه آن
٢٧=./2R آمده است.  دست به  

 ٢٣/٠برای این متغیر برابر  Betaسومین متغیر در این معادله مناسب بودن زمان نماز است. میزان 
 یای جماعـت همبسـتگر و میزان شرکت در نمازهـین متغین ایه بکدهد  ج حاصله نشان مییاست. نتا

داری  ب معنـیی) و ضـر=١٢/۵T( ر برابـریـن متغیـا یبـرا Tمقـدار  طوری کـه وجود دارد، بـه ییباال
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)٠٠٠/٠=Sig.Tــباشــد. م ) می ــه آن یب همبســتگیزان ضــری ــا متغR( چندگان ــ) ب /. ۵۶ر وابســته ی
آمده اسـت.  دسـت به 2R/.=٣٢ن برابـر بـا یـیب تعیزان ضـریـن مرحلـه میـآمده اسـت. در ا دست به

 ١٧/٠برای این متغیر برابـر  Betaهای امام جماعت است. میزان  چهارمین متغیر در این معادله ویژگی
ر و میزان شـرکت بسـیجیان در نمازهـای جماعـت ین متغین ایه بکدهد  ج حاصله نشان مییاست. نتا
ب ی) و ضـر=٩٧/٢T( ر برابـریـن متغیـا یبـرا Tمقـدار  طوری کـه وجـود دارد، بـه ییباال یهمبستگ
/. ۵٧ر وابسـته ی) با متغR( چندگانه آن یب همبستگیزان ضریباشد. م ) میSig.T=٠٢/٠داری ( معنی
  آمده است.  دست به 2R/.=٣٣ن برابر با ییب تعیزان ضرین مرحله میآمده است. در ا دست به

 ٨٠/٠برای ایـن متغیـر برابـر  Betaاست. میزان  دهی پنجمین متغیر در این معادله میزان پاداش
ر و میزان شرکت بسیجیان در نمازهای جماعـت ین متغین ایه بکدهد  ج حاصله نشان مییاست. نتا
ب ی) و ضـر=٠٠١/٢T( ر برابـریـن متغیـا یبـرا Tمقدار  طوری که وجود دارد، به ییباال یهمبستگ
ر وابسـته یـ) با متغR( چندگانه آن یبستگب همیزان ضریباشد. م ) میSig.T=٠۴۶/٠داری ( معنی
 باشد.  می 2R/.=٣۴ن برابر با ییب تعیزان ضرین مرحله میآمده است. در ا دست /. به۵٨

  
  بینی متغیر میزان شرکت در نماز جماعت نتایج رگرسیون برای پیش .۶جدول 

sig t Beta B 2R R متغیرها
١٧  ٠٠٠/٠/۶ ٢ %٢٩۴% ١٩% ۴۴%  پذیری مذهبیمیزان جامعه
٢ %٢٠ ٧٣/٣ ٠٠٠/٠۴% ٢٧% ۵٢% مناسب بودن زمان نماز
١٢ ٠٠٠/٠/۵ ١٢ %٢٣% ٣٢% ۵۶% میزان کیفیت مکان نمازخانه
٣ %١٧ ٩٧/٢ ٠٣/٠۶% ٣٣% ۵٧% های امام جماعت ویژگی
٠۴۶/٨/٠ ٨/٠ ٠٠١/٢ ٠ ٣۴/٠ ۵٨/٠ دهیمیزان پاداش

  
  باشد: ن صورت مییره در پژوهش حاضر به ایون چند متغیس معادله رگرسن اسایبر ا

nbxbxbxaY ....21  

مناسـب ( ٢٠/٠) + پـذیری مـذهبی جامعـهمیـزان ( ٢٩/٠= میزان شرکت در نمازهای جماعت
) + هـای امـام جماعـت ویژگی( ١٧/٠)+ میزان کیفیت مکـان نمازخانـه( ٢٣/٠)+ بودن زمان نماز

  .ei ) +دهی اشمیزان پاد( ٨٠/٠
 

  ها بحث و تفسیر یافته

گـاهی از  کنیم، می اگر بخواهیم به عوامل و راهکارهای جذب مردم به نماز جماعت اشاره توان بـه آ
هـای  های کالمی و غیرکالمی خصوصـًا در موقعیت فلسفه نماز، تذکر آثار مفید اقامه نماز، تشویق
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جیان بـه نمـاز، برگـزاری نمـاز جماعـت در جذب بسـی  زمینهاحساسی، مساجد کارآمد و فعال در 
ها و مسابقات با محوریت نمـاز،  ها، برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ، همایش سازمان

ارتباط نزدیک و صمیمی نهادهای فرهنگی و مبلغان دینـی بـا بسـیجیان، اسـتفاده از فرهیختگـان و 
مـاز، تولیـد و پخـش کارهـای های برتر علمی، مذهبی و ورزشی جهت ترویج فرهنگ ن شخصیت

های جمعـی و تشـریح زنـدگانی دانشـمندان مسـلمان و تکـریم  هنری بـا موضـوع نمـاز از رسـانه
  شخصیت بسیجیان در این راستا اشاره کرد.

در نمـاز جماعـت،  آنهـاعوامل مرتبط با میزان پایبندی افراد و شرکت و حضور فعـال جمله  از 
در قالب تقید دینی والدین، تأثیرات دوستان و مدرسه اسـت. پذیری مذهبی است. این متغیر  جامعه

دهد که هراندازه والدین در امورات مذهبی فعـال و در انجـام  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
تالش کنند و آن را به نحو احسن انجام دهند، این امر تأثیر مثبت روی فرزندان دارد که موجـب  آنها

شود. میزان پایبندی افراد بـه شـرکت در نمـاز جماعـت،  ی جماعت میدر نمازها آنهاشرکت فعال 
آمده از ایـن پـژوهش در خصـوص  دسـت دارد. نتیجـه به آنهاارتباط مستقیم با مذهبی بودن والدین 

توان ایـن  چنین میهمباشد.  ) همسو می١٣٧٩( فرضیه تقید دینی والدین با نتایج مطالعات سبیالن
شناسی که محیط خانواده خصوصًا پدر و مادر نقـش اساسـی در  روان های فرضیه را براساس نظریه

باشـند، تبیـین و تفسـیر  آنهاتوانند بهترین الگو برای  زندگی و رفتار و شخصیت فرزندان دارند و می
باشـند  دهد که بسیجیانی که دارای دوستان مـذهبی می نمود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

ت پررنگ و فعالی دارند که این نشان از این دیدگاه دارد که دوستان تأثیر در نمازهای جماعت، شرک
مستقیمی در زندگی و رفتار و گفتار همدیگر دارند. دوستان خوب و مـذهبی و بـا تقیـد دینـی بـاال 

دیگر داشـته باشـند و نسـبت بـه تشـویق همـدیگر در یکـای در رفتـار  کننـده توانند نقش تعیین می
ینی ازجمله شرکت در نماز جمعه و جماعت تأثیر فراوان داشته باشند و بـه خصوص انجام فرایض د

باید در انتخـاب دوسـتان فرزنـدان خـود حساسـیت  آنهاهای  رسیم که افراد و خانواده این نتیجه می
زیادی نشان دهند و دقت الزم را در این خصوص مبذول داشته باشند. نتیجه مذکور براساس دیدگاه 

خصـوص دوسـتان  باشد که فرزندان از محـیط اطـراف و به باندورا قابل تبیین می یادگیری اجتماعی
  پذیرند.  تأثیر زیادی می

فرضیه دیگری که مورد تأیید قرار گرفت و ارتباط مستقیمی با میزان پایبندی بسیجیان و شرکت و 
. این فرضیه باشد ها و مساجد می در نماز جمعه و جماعت دارد، کیفیت نمازخانه آنهاحضور فعال 

با شرکت بسیجیان در نمازهای جماعت ارتباط مستقیم و معناداری دارد. در دیـن مبـین اسـالم بـه 
کید فراوانی شده است. انسان وقتی می خواهد با خالق خود ارتباط برقرار کند، اگر  رعایت نظافت تأ
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د کـه بـه آن محـل شـو آن مکان دارای محیطی تمیز و مناسب باشد، به این امر ترغیب و تشویق می
رود. ما باید بیشتر از  جهت راز و نیاز باخدای خود مراجعه نموده و با رغبت بیشتری به آن مکان می

ها و  ها و مسـاجدمان توجـه داشـته باشـیم. بایـد نمازخانـه جا به نظافـت و کیفیـت نمازخانـه همه
ایشـی و گرمایشـی مساجدی داشته باشیم که از همه لحاظ چه از نظـر تمیـزی و چـه از نظـر سرم

دهـد کـه بسـیجیان رغبـت بیشـتری بـه  امکانات مطلوبی داشته باشد. نتایج این پژوهش نشان می
شرکت در نمازهای جماعتی دارند که در آن مکان از همه لحاظ دارای کیفیت باشد تا لحظـاتی کـه 

  کنند در یک مکان مناسب و خوب باشند.  باخدای خود خلوت می
تأیید قرار گرفت و ارتباط مستقیمی با میزان پایبندی بسیجیان و شرکت و فرضیه دیگری که مورد 

باشد. براساس تعالیم دین مبین  در نماز جماعت دارد، مناسب بودن زمان نماز می آنهاحضور فعال 
ای دارای وقت و  گرفته و انجام هر فریضه اسالم تمامی احکام دینی ما براساس یک نظم معین شکل

باشد. نماز نیز از این قاعده مستثنا نیست. در احکام و روایات به نماز اول وقت  زمان مشخصی می
کید  شده است. ما باید براساس این احکام و قواعد فرایض دینی خود را انجام دهیم. نتـایج وافری تأ

دهد در هرجایی که نماز در زمان معین و در وقـت شـرعی خـود اقامـه گردیـده،  پژوهش نشان می
آمده از این پژوهش در خصوص ایـن  دست ان به صورت پررنگی بوده است. نتیجه بهشرکت بسیجی

  باشد.  ) همسو می١٣٧٨( فرضیه با نتایج مطالعات عسکری
فرضیه دیگری که مورد تأیید قرار گرفت و ارتباط مستقیمی با میزان پایبنـدی بسـیجیان و شـرکت و 

باشد. بسیجیانی که در نمازهـای  ام جماعت میهای ام در نماز جماعت دارد، ویژگی آنهاحضور فعال 
گاه می جماعت شرکت می کـه یـک فریضـه بر اینافزون و دوست دارند که  باشند کنند معموًال افرادی آ

سری مسائل دیگر نیـز آگـاهی پیـدا کننـد. بسـیجیان روحـانی  ، به یکدهند الهی به نام نماز انجام می
موقع او، رفتار و گفتارش برایشان خیلـی مهـم اسـت.  بودن، وضعیت ظاهری امام جماعت، حضور به

کنند، باید فردی باشد که دارای کماالت حسـنه باشـد و مسـائلی  دارند به کسی که اقتدا می اعتقاد آنها
دهد که عوامـل فـوق  چه ازلحاظ دینی، سیاسی، اخالقی، ... از او یاد بگیرند. نتایج پژوهش نشان می

شکوه در نمازهای جماعت تأثیر زیـادی دارد و مـا بایـد تـدابیری در شرکت بسیجیان جهت حضور با
  تر برگزار شدن نماز جماعت استفاده کنیم.  بیاندیشیم که از این افراد جهت هر چه باشکوه

در راسـتای تقویـت تمایـل مـردم و بـه را  موارد زیر  توان میطور کلی براساس نتایج حاصله  به
  نظر گرفت: خصوص بسیجیان به نمازهای جماعت در

فرضیه مهمی که مورد تأیید قرار گرفـت و ارتبـاط مسـتقیمی بـا میـزان  امکانات نمازخانه:. ١
ها و مسـاجد  در نماز جماعت دارد، کیفیت نمازخانه آنهاپایبندی بسیجیان و شرکت و حضور فعال 
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کید فراوانی شده است. انسان وقتی م می خواهـد بـا  یباشد. در دین مبین اسالم به رعایت نظافت تأ
خالق خود ارتباط برقرار کند، اگر آن مکان دارای محیطی تمیز و مناسب باشد، به این امر ترغیـب و 

شود که به آن محل جهت راز و نیاز باخدای خود مراجعه نموده و با رغبت بیشتری به آن  تشویق می
مسـاجدمان توجـه داشـته  ها و جا به نظافت و کیفیت نمازخانـه رود. ما باید بیشتر از همه مکان می

ها و مساجدی داشته باشیم که از همه لحاظ چه از نظر تمیـزی و چـه از نظـر  باشیم. باید نمازخانه
سرمایشی و گرمایشی امکانات مطلوبی داشته باشد. در مسجد، کتابخانه یا قفسـه کتـابی کـه قـرار 

  در آن باشد.  دینیکتب مختلف با موضوعات دینی و غیربندی شود. از  گیرد، دسته می
شود متولیان نمازخانه باید در خصوص غبارروبی، نظافت منظم روزانـه یـا  میبنابراین پیشنهاد 
انـات بهداشـتی کایجـاد ام ها،  نند. نظافت دستشوییکها و عطرافشانی اقدام  هفتگی، شستن فرش

محـیط و شستشـوی مرتـب و مـنظم  هـا ناکننده، آب گـرم در زمسـت نظیر صابون، مایع ضدعفونی
ه گاهی کسانی کهای مناسب از ضروریات نمازخانه است.  ار بردن خوشبوکنندهکها و به  دستشویی

چه با مسائل ناخوشـایندی از قبیـل نامناسـب بـودن صـدای  یابند چنان به مناسبتی به مسجد راه می
اذهان ایشان  ذهنی منفی در ۀرو شوند، سابق هحد نمازخانه روب از  گوها و سرد یا گرم بودن بیش بلند

   ؛گذارد باقی می
این متغیر در قالب تقید دینی والـدین، تـأثیرات دوسـتان و مدرسـه  پذیری مذهبی: جامعه .٢

دهد که هراندازه والـدین در امـور مـذهبی فعـال و در  است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
أثیر مثبت روی فرزنـدان دارد کـه تالش کنند و آن را به نحو احسن انجام دهند، این امر ت آنهاانجام 

شود. دوستان خوب و مذهبی و با تقید دینی بـاال  در نمازهای جماعت می آنهاموجب شرکت فعال 
ای در رفتـار همـدیگر داشـته باشـند و نسـبت بـه تشـویق همـدیگر در  کننـده توانند نقش تعیین می

ان داشـته باشـند و بـه ایـن جمله شرکت در نماز جماعت تأثیر فراو خصوص انجام فرایض دینی از
باید در انتخاب دوستان فرزندان خود حساسـیت زیـادی  آنهاهای  رسیم که افراد و خانواده نتیجه می

نشان دهند و دقت الزم را در این خصوص مبـذول داشـته باشـند. نتیجـه مـذکور براسـاس دیـدگاه 
وص دوسـتان خصـ اطـراف و بهباشد که فرزندان از محـیط  یادگیری اجتماعی باندورا قابل تبیین می

  ؛پذیرند تأثیر زیادی می
کننـد معمـوًال  بسیجیانی که در نمازهای جماعـت شـرکت می های امام جماعت: ویژگی .٣

گاه می دهند،  که یک فریضه الهی به نام نماز انجام میند و دوست دارند که عالوه بر اینباش افرادی آ
گاهی مانند روحانی بودن، وضعیت ظاهری امام جماعـت، یی ها . ویژگییابند به مسائل دیگر روز آ

اعتقاد دارنـد بـه کسـی کـه  آنهاموقع او، رفتار و گفتارش برای بسیجیان خیلی مهم است.  حضور به
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کنند، باید فردی باشد که دارای کماالت حسنه باشد و مسائلی چه از لحاظ دینی، سیاسی،  اقتدا می
در شـرکت بسـیجیان یاد شـده دهد که عوامل  ژوهش نشان می... از او یاد بگیرند. نتایج پو اخالقی

جهت حضور باشکوه در نمازهای جماعت تأثیر زیادی دارد و باید تدابیری اندیشیده شود که از این 
امام جماعـت دارای  تر برگزار شدن نماز جماعت استفاده کنیم. از طرفی افراد جهت هر چه باشکوه
و ها، عملکـرد، شخصـیت  ها، شایسـتگی کـه صـالحیت ای کـه گونـهبهنقشی ممتاز و ویژه است، 

   ؛طور مستقیم بر مسجد و جذب افراد تأثیرگذار است چگونگی برخورد او با جوانان به
دعوت از امام جماعت مسجد محل برای اهداء هدایا بـه  دهی: دادن هدایا و میزان پاداش .۴

… زاری اردوهای علمی، تفریحی، زیـارتی و ی علمی، اخالقی و ... برگها بسیجیان ممتاز در زمینه
هیأت امناء مساجد و با حضور امام جماعت و با همکاری سپاه پاسداران در از سوی برای بسیجیان 

شـود  میجذب و تربیت دینی بسیجیان بسیار مؤثر است. بسیجی که مسئولیتی در مسجد به او داده 
 ای  هداند و تمام تالش خود را برای انجام وظیف میخود را متعلق به مسجد و مسجد را متعلق به خود 

   ؛بندد میکار ه که به او سپرده شده ب
در راستای مدیریت زمان، طوالنی نشدن نماز جماعت از عوامل مؤثر برای  مدیریت زمان: .۵

باشد. چه خوب است که امام جماعـت  میجذب بسیجیان و حفظ و تداوم حضور آنها در مساجد 
چنـین را برای بعد از نمـاز بگذارنـد. همنماز جماعت اکتفا نمایند و مستحبات  مسجد به واجبات

تنظیم برنامه برای برگزاری جشن عبادت در مسجد، حسـینیه و همـاهنگی بـا امـام جماعـت بـرای 
 صحبت با بسیجیان در ایجاد انس به نماز و مسجد مؤثر و سازنده است.
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