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چکیده
هدف این مطالعه تبیین رابطه حضور در مساجد و شههاد للبهی ،ایثهارگری و گهرایش بهه
ارزشهای اسالمی با تمرکز بر شههر کرمانشهاه اسهت .ایهن مطالعهه بها اسهت اده از روش کمهی و
تکنیک پیمایشی انجام و برای جمع آوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه است اده به عمل آمد.
جامعه آماری در این مطالعه شههروندان سهاکن در شههر کرمانشهاه کهه تعهداد کهل آنهها برابهر
 529112ن ر هستند .از این تعداد 111 ،ن ر بر اسها

نمونههگیهری تصهادفی سهاده بهرای مطالعهه

انتخاب گردید .جهت برآورد روایی و پایایی ابزار پژوهش از روایی صوری و آل ای کرونبها
و برای تجزیه و تحلیل دادهها متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمونهای همبستگی ،مقایسهه
میانگینها و رگرسیون چندمتغیره است اده گردید .در این مطالعه سه فرضیه اصلی وجهود دارد و
در آنها سعی میشود اثرا حضور در مساجد بر تقویهت روحیهه ایثهارگری ،شههاد للبهی و
ارزشهای اسالمی بررسی شوند .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشهان مهیدههد کهه
بین حضور در مسجد و میزان ایثارگری( ،)r= 1/523میزان توجه به ارزشههای اسهالمی(1/923
= ،)rو میزان شهاد للبی( )r= 1/521رابطه معناداری وجود دارد .نتهایج حاصهل از رگرسهیون
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نشان میدهد که حضور در مساجد به عنوان متغیر مستقل توانسته اسهت ( )Beta=1/95از میهزان
ایثههارگری )Beta=1/92( ،از میههزان توجههه بههه ارزشهههای اسههالمی و ( )Beta=1/52از میههزان
شهاد للبهی را تبیهین و بررسهی کنهد .اسهتد ل مهیشهود کهه حضهور در مسهجد بهه افهزایش
ایثارگری ،توجه به ارزشهای اسالمی و میزان شهاد للبی در جامعه کمک میکند.
واژههای کلیدی :حضور در مسجد ،ایثارگری ،شهاد للبی ،ارزشهای اسالمی ،کرمانشاه.
مقدمه و بیان مسأله
یکههی از مسههایلی کههه امههروزه بحههر و بررسههی دربههاره آن مهههم بههه ن ههر مههیرسههد ،تقویههت
ارزشهای ایثار و شهاد در جامعه است .در این راستا نقش عوامل زیادی قابل بررسهی اسهت،
اما حضور در مساجد که به عنوان یک پایگاه دینی است و از فرهنگ دینهی حمایهت مهیکنهد،
می تواند بر بالندگی آن بیافزاید .شاید یکی از نهاهایی که بیشتر از سهایر نهادههای اجتمهاعی در
تقویت ارزش های اسالمی و ایثهار و شههاد وفی هه دارد ،مسهاجد و حضهور افهراد در مسهاجد
است .بنابراین شناخت این واقعیت می تواند به عنهوان مرجعهی بهه برنامهه ریهزان کمهک مهؤثری
بنماید .از آغاز پیدایش مسجد ،جنبههای فرهنگی آن در ن ر گرفتهه شهده بهود و حتهی در نبهود
پیامبر (ص) فعالیتهای فرهنگی مسجد ادامه داشت .آنچه در تاریخ مسهجد در سراسهر ایهران و
در لول مبارزا و فعالیتهای انقالبی به دست میآید ،مساجد تنها جایگهاهی بهوده اسهت کهه
در جوی آکنده از وحد و اخو و معنویهت ،نیروههای مبهارز و مهؤمن و شهجاد را در خهود
جای داده و از این لریق در جهت بیداری و آگاهی بخشهی بهه تهودهههای بسهیج و گهروهههای
مختلف مردمی ،رسالت خویش را محقق ساخته است .من ور از فرهنگ ایثار و شههاد للبهی،
مجموعه ن ام ارزش ها ،باورها و الگوهای هنجهاری ههدایتگر بهه مجموعهه نقهشهها ،رفتارهها و
روابط اجتماعی برخاسته از جهان بینی اسالمی ،فرهنگ عاشورای حسینی و آرمانههای انقهالب
اسالمی و اندیشههای حضر امام خمینی(ره) و جامعه ایثارگران است.
در بعد کارکرد آموزشی مسجد از همان آغهاز اسهالم ،بهه عنهوان جایگهاه اصهلی دانهش بهه
فعالیت به شمار میرفت .در بعد کارکرد اقتصادی مسجد در جنگ میتوان گ ت که در کشور
ما حضور فعال مساجد ،آنها را به ستادهای مردمی توزیع کنترل شده اجنا

تبهدیل کهرد و بهه
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نوعی مرکز سازماندهی اقتصادی شرایط جنگی مبدل ساخت .در بعد فرهنگی مسجد به روحیهه
ایثار و شهاد و ح ظ الگوهای اسالمی در ن ام اسالمی ،کمک شایانی نمود و از وجود همهین
فرهنگ بوده و هست که حقایق اسالم هم چنان پابرجا و زنده تاکنون باقی مانده اسهت .مسهجد
کارکرد ن امی هم دارد .پیهامبر اکهرم (ص) مقهدما فکهری و اجتمهاعی بیشهتر غهزوا را در
مسجد فراهم میکرد .آن حضر با ایراد خطبههای گرم و پرشهور ،مسهلمانان را بهرای نبهرد بها
دشمنان اسالم بسیج میکرد و از همان جا نیروهای مسلمان را به جبهههای نبرد با دشمنان اسهالم
بسیج میکرد و از همان جا نیروهای مسلمان را به جبهههای نبرد اعزام میکرد.
از دیدگاه ن ری شهاد للبی ،ایثارگری و ارزشهای اسالمی میتوانند در قالهب فرهنهگ
سازمانی قابل تبیین و توضیح باشند .اندیشمندان با لراحی مدلهای گوناگون ،فرهنگ سازمانی
و ارزشهای فرهنگی درون آن را به بحر و بررسی کشاندهاند .بر ایهن اسها

پهژوهش حاضهر

به دنبال بررسی اثرگذاری مساجد بر شهاد للبی ،ایثارگری و گرایش به ارزشههای اسهالمی
است .در این راستا محقق با پرسشنامه محقق ساخته نسبت بهه سهنجش متغیرههای مهذکور اقهدام
مینماید .هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر مساجد بر شههاد للبهی ،ایثهارگری و
گرایش به ارزشهای اسالمی در استان کرمانشاه است.
در راستای موضود مورد مطالعه مطالعا متعددی به صور مستقیم یا غیرمسهتقیم صهور
گرفته است .از جمله آنها میتوان به نیازی و کارکنان نصر آبادی ( )9619اشهاره کهرد کهه در
مطالعهای تحت عنوان "نقهش و تهأثیر کارکردههای اجتمهاعی مسهاجد دانشهگاههها در گهرایش
دانشجویان به نماز" به نقش اجتماعی مسهاجد بهه عنهوان یکهی از معیارهها و مهال ههای دینهی
پرداختند و ایجاد انسجام ،همبستگی اجتمهاعی ،تقویهت روحیهه تعهاون ،همکهاری و مشهارکت،
انعکا

نقطه ن رها و پیشنهادهای دانشجویان به مدیران دانشگاهی را از مهمتهرین کارکردههای

اجتماعی مساجد و فضاهای دینهی در دانشهگاههها برشهمردند (نیهازی و کارکنهان نصهر آبهادی،
 .)72-33 :9619هاشمی در پژوهشی تحت عنوان "تهاثیر فرهنهگ سهازمانی بهر رضهایت شهغلی
اعضاءرسمی سپاه" در سال  9677نتیجه گرفت که بین فرهنهگ سهازمانی و عوامهل  99گانههای
همچون روحیه خود کنترلی ،مشارکت در تصمیم گیریها ،تعیین هویت افراد با سهازمان ،ن هام
پاداش ،الگوههای ارتبهالی ،احتهرام و توجهه بهه زیردسهتان ،روشهن نمهودن افکهار ،همکهاری و
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صمیمیت بین افراد رابطه مثبت و مسهتقیم وجهود دارد(هاشهمیان .)9677 ،عسهکری( )9675لهی
پژوهش تحت عنوان "بررسی نگرش و راههای جذب دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسهطه
استان همدان نسبت به لرح اقامه نماز" اعالم کرد که زمان مناسب برگزاری نماز ،آشهنا نمهودن
دانش آموزان با اهمیت و به ویژه فلس ه نماز و تقویت درونی دانهش آمهوزان در ایهن خصهوص
باید مورد تأکید قرار گیرد .مسعودی فر( )9672در پژوهشی تحت عنوان "بررسی عوامهل مهؤثر
درگرایش نوجوانان دبیرستانهای شهر مشهد به نماز جماعت" نقش اجتمهاعی دختهران شهرکت
کننده در نماز جماعت را بیشتر از پسران اعالم کرد و به تأثیر فراینهدهای شهناختی دختهران کهه
بحران بلوغ را پشت سر گذاشته و با فهراغ بهال بیشهتر بهه تجربهه انهدوزی ،درون سهازی و بهرون
سازی شناختی پرداختهاند ،اشاره میکند .کمالی نههاد( )9672در مطالعههای بها عنهوان "بررسهی
عوامل خانوادگی مدرسهای گرایش دانش آموزان به نماز جماعت" گرایش نوجوانان دختر بهه
نماز جماعت را بیش از پسران دانسته اسهت .سهبیالن ( )9671در مطالعههای بها عنهوان "راهههای
گسترش فرهنگ نماز در بین دانش آموزان ،مقطع متوسطه شهرستان اردستان" براین باور اسهت
که وضعیت اعتقادی والدین نقش مستقیمی در شرکت دانش آمهوزان بهه نمهاز جماعهت ایجهاد
میکنند .صادقی ( )9675در پژوهشی با عنوان "بررسی نگرش دانش آموزان نسهبت بهه فریضهه
نماز" به این نتایج دست یافت که میان تحصیال پدر و مادر با نگرش و هم چنین اقامه نماز بهه
وسیله آنان به صور جماعت رابطه معنادار وجود نهدارد .قابهل ککهر اسهت کهه پهژوهشههای
بیشتری در ایهن راسهتا وجهود دارد از جملهه جهانیهان ( )9673بهه رابطهه ارتبهام صهمیمانه میهان
مسؤو ن مدار

و شرکت دانش آموزان در نماز جماعت ،زنگهی آبهادی ( )9675و مسهعودی

فر ( )9672نقش دوستان را در تمایل دانش آموزان به نماز جماعت را مورد بررسی قرار دادند.
ادبیات نظری پژوهش
با توجه به این که این مطالعه با روش پیمایش و در راستای پهارادایم اثبهاتگرایی انجهام شهده
است ،بنابراین چارچوب ن ری و مروری بر ادبیا ن ری مرتبط با موضود میتواند در راسهتای
تبیین و فهم بهتر مسأله و هم چنین تدوین و ارائه فرضیهها به محقق کمک مؤثری بنماید .شهایان
ککر است ،که ن ریههایی که بتواند موضود پژوهش را در ارتبام با دیگر پدیدهههای اجتمهاعی
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به صور خاص و ش اف تعیین کند ،بصور مستقیم ارائه نشهده اسهت ،از ایهن رو نهاگزیر بهه
بررسی دیدگاهها و ن ریا متعدد شده ایهم .مزیهت اصهلی ایهن شهیوه پهژوهش ایهن اسهت کهه
موضود پژوهش را نه تنها از یک بعد ،بلکه از زوایای گوناگون مورد مطالعه قهرار داده اسهت و
بالطبع نتایج آن از جامعیت بیشتری برخوردار است.
ن ریه دورکیم و نهادههای دینهی :یکهی از مهمتهرین کارکردههای مسهجد ،کهارکرد ایجهاد
همبستگی است ،کارکرد تجانس وحد و انسجام بخشهیدن جامعهه و بهه اعضهای یهک گهروه
اجتماعی را معمو ً دین و ن امهای قانونی برعههده داشهتهانهد .یکهی از نیازههای اساسهی جامعهه
اسالمی ،همبستگی نیروهای مسلمان بر محور دسهتورهای الههی اسهت .وحهد از یهک سهو بهه
اسباب و عواملی نیاز دارد تا هرچه بیشتر پایدار شود و از سوی دیگر ،نیازمند مکهانی اسهت کهه
در آن حضور یابد ،تا دسیسه های دشمنان پیهدا و ناپیهدا را نقهش بهر آب کنهد .مسهجد ،کهانونی
است که همه نود قشر ،چه فقیر و غنی در آن در یک صف واحد میایستند و نماز میخوانند و
یکسانند و هر روزه این کار را تکرار میکنند .یکی بر دیگری برتری ندارد ،جهز ایهن مسهتحب
است ،آنان که از ن ر علم و کما

انسانی و تقوا بر دیگران برتهری دارنهد ،در صهف نخسهت

باشند .حضور هر روزه در مسجد از یک سو ،دلهای مسلمانان سست ایمان را نیرو میبخشهد و
از سوی دیگر سبب میشود تا دشمنان دین ،یعنی آنان که به انت ار ت رقه و پراکندگی مسلمانان
نشستهاند ،ناامید شوند (سلیمان پور .)611 :9619 ،براسا

ن ریه دورکیم میتوان گ ت مسهجد

منجر به تقسیم کار ،همبستگی اجتماعی و به لور ضمنی تعهد بهه معنهی پایبنهدی بهه نقهشههای
اجتماعی میشود و این به نوبه خود عامل ایجاد همبستگی در جوامع است.
دورکیم معتقد است «همۀ ادیان متضمن اعمال تشری اتی و شعائری من م هسهتند کهه در آن
گروهی از مؤمنان گرد هم میآیند .در مراسم تشری ا جمعی ،حس همبستگی گروههی تأییهد
و تقویت میشود»(گیدنز .)9653 ،در واقع «تشری ا و شعائر از ن ر دورکیم «برای پیونهد دادن
اعضای گروه ضروری است .از این رو است که آنها نه تنها در وضعیتههای عهادی پرسهتش،
بلکه در بحرانهای گوناگون زندگی که در آن تغییرا و گذرهای عمدۀ اجتماعی تجربه می-
شود ،مانند تولد ،ازدواج و یا مرگ نیز ،یافت میشود» (گیدنز.)9653 ،
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ن ریه کنترل اجتماعی :کنترل اجتماعی به مجمود عوامل محسو

و نامحسوسهی کهه یهک

جامعه در جهت ح ظ معیارهای خود به کار میبرد و مجمود مهوانعی کهه بهه قصهد جلهوگیری
افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار میدهد ،گ ته میشود (ستوده .)962 :9656 ،کنتهرل
اجتمههاعی بههه دو صههور رسههمی و غیررسههمی اسههت .کنتههرل رسههمی در جریههان هههمنههوایی بهها
هنجارهای اجتماعی براسا

قوانین و مقرراتی که به وسیله دولت یا نیروی اجرایهی انجهام مهی-

گیرد؛ مثل نیروی انت امی و امنیتی .کنترل غیررسمی شامل کلیه امر و نهیهایی است که به فهرد
میشود تا بتواند با هنجارهای اجتماعی گروهی سازگار شود؛ مثل :خانواده ،مسهجد .مسهجد بهه
عنوان یکی از نهادهای اجتمهاعی نقهش مهؤثری در کنتهرل اجتمهاعی افهراد دارد ،کهه از لریهق
فریضه امر به معروف و نهی از منکر متجلی میگردد.
ن ریه پیوند اجتماعی :هیرشی )9131( 9پایهگذار ن ریه پیوند اجتماعی بر این باور است کهه
کژ رفتاری زمانی روی میدهد که پیوند میان فرد و جامعه ضهعیف یها گسسهته گهردد .او چههار
عنصر اصلی دلبستگی ،سرسپردگی ،درگیری و ایمان را باعر پیوند بین فرد و جامعهه مهیدانهد:
دلبستگی :دلبستگی به افراد و نهادهای اجتماعی یکهی از شهیوهههایی اسهت کهه فهرد خهود را از
لریق آن به جامعه پیوند میدهد ،ضعف چنین پیوندهایی موجب میشهود کهه فهرد خهود را در
ارتکاب کژرفتاری آزاد بداند .سرسپردگی (تعهد) :افراد در دستیابی به هدفههایی کهه بهرای
آنها سرمایهگذاری کردهاند و وقت و انرژی خود را در راه آن صرف کردهاند ،تعهد دارند .از
این رو به من ور موقعیت و پایگاه اجتماعی که با تهالش خهود بهه دسهت آوردهانهد ،کژرفتهاری
نمیکنند .درگیری و مشارکت :معمو ً کسانی که درگیر کار ،زنهدگی خهانوادگی ،سهرگرمی،
مشارکت اجتماعی و  ...هستند؛ کمتهر فرصهت پیهدا مهیکننهد کهه هنجهار شهکنی کننهد .ایمهان
(اعتقههاد) :هیرشههی معتقههد اسههت کههه هرچههه میههزان اعتقههاد بههه ارزشهههای اخالقههی و هنجارهههای
فرهنگی ،ضعیفتر باشد ،احتمال کژرفتاری کمتر میشود.
ن ریه انتقال فرهنگی :ن ریه انتقال فرهنگی بر این نکته تأکید دارد که رفتارههای انحرافهی از
لریق معاشر با «دوستان ناباب» آموخته میشود .ادوین ساترلند ( )9161بر این اعتقاد بهود کهه
رفتار انحرافی از لریق پیوند افتراقی یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواد خاصهی از مهردم ماننهد
1 Hirschi
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«تبهکاران» آموخته میشود (ستوده .)911 :9651 ،بنابراین دوسهتان تهأثیر فراوانهی بهر شخصهیت
آدمی دارند و سعاد و شقاو او را رقهم مهیزننهد .ههمنشهینان فاسهد و نابهاب ،جهدا از آنکهه
میتوانند عرضه کنندۀ الگوهای رفتاری ناصواب و محرمانه باشهند؛ از لریهق همراههی ،تأییهد و
تقویت رفتارهای نابخردانۀ آدمی ،به گمراهی بیشتر او کمک میکنند .حضر علی(د) بر ایهن
نکته تصریح دارد که معاشر با اشرار و پلیدان ،مانند بازی و تما
میسوزاند و از بین میبرد (خسروی .)9657 ،براسا
در مسجد آغاز میشود براسا

با آتش است کهه انسهان را

این ن ریه میتوان گ ت :دوستیهایی که

تولی و تبری است و از جرم و جنایهت و  ...سهر در نمهیآورد،

دوستانی که با معیارهای دینی برگزیده شدهاند همواره موجب زینت و سرافرازی انسان بودهاند.
نکته مقابل این نود دوستی ،دوستی افراد غیرصالح و غیرمتقی است که غالباً به هنگام گرفتهاری
نه تنها از دوست خود حمایت نمیکننهد ،بلکهه او را لهو مهیدهنهد و یها تنهها رهها مهیکننهد .در
احادیر نبوی آمده است که انسان با هر چیزی که مونس شده و آن را دوست داشته باشهد روز
قیامت با همان محشور میشود (سلیمان پور.)199 :9619 ،
دیدگاه ن ری پارسونز :براسا

ن ریه پارسونزمی توان گ ت مسجد یک سازمان اجتمهاعی

در ن ر گرفته شده که ارزشها و اهداف آن متناسب با ن ام اجتمهاد اسهت .ایهن سهازمان بهرای
ارائه یکسری عملکردهای اصلی به وجود آمده که در کنار آن عملکردهای جانبی را نیهز بهرای
رفع نیازهای مردم و جلب مشارکت آنان انجام میدهد .مسجد به عنوان یک سازمان اجتمهاعی،
دارای سه سطح فنی ،مدیریتی و نهادی است .بخش فنی که شامل ابزار و وسایل دسهتیهابی بهه
هدف ،امکانا و تجهیزا است .سطح مدیریتی امهام جماعهت و اعضهای هیهأ امنها و سهطح
نهادی که وفی ه مراقبت از ارزشهای سازمان را به عهده دارد .براسا

ن ریه پارسونز اگر ایهن

سه بخش همکاری و هماهنگی زم را با یکدیگر داشته باشند ،میتوانند به هدف خهود (جلهب
مشارکت مردم) نائل شوند (شایگان.)963 :9651 ،
روش پژوهش
روش تحقیق در این مطالعه ،توصی ی – تحلیلی از نود پیمایشی است .بها توجهه بهه ایهن کهه
شهر کرمانشاه وسیع بوده و امکان گردآوری دادههها از همهه شههروندان بهرای محققهان مقهدور
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نبود ،لذا با است اده از روش پیمایشی دادهها جمع آوری شهدند تها ایهن کهه بعهد ًا قهدر تعمهیم
پذیری برای نویسندهها وجود داشته باشد .جامعه آماری در این مطالعه شههروندان سهاکن شههر
کرمانشاه میباشند .براسا

سرشماری سال  9611کشور ،کل جمعیتهی کهه در شههر کرمانشهاه

سکونت دارند برابر  5291129ن ر میباشند .در ایههههن پژوهش برای حجهههههم نمونهه از فرمهول
نمونه گیری کوکران است اده شد .حجم نمونه  652ن ر در ن ر گرفته شهد کهه بهر اسها
گیری تصادفی ساده دست به انتخاب نمونه زده شد .این فرمول بر اسا

نمونهه

جمعیهت کهل (جامعهه

آماری) و سطح المینان  %12و خطای  ، %2حجم نمونهه را بهرآورد مهیکنهد(رفیع پهور:9671 ،
 .)656براین اسا

حجم نمونه در این پژوهش بر اسا

فرمول کوکران برابر با  652ن هر اسهت

که برای با رفتن پایایی و دقت زم تعداد  111ن ر مبنای مطالعه و تحلیل قرار گرفت.
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ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته است .این پرسشنامه براسا

مبهانی ن هری و

پیشینه پژوهش و هم چنین تعریف عملیاتی متغیرها تدوین و لراحی شد.
در مطالعه حاضر با است اده از مطالعهه مقهدماتی بهر روی نمونههای  21ن هری از آزمهودنیهها
خواسته شد ن ر خود را درباره کی یت سؤا

اعالم کنند و براسا

ن ریا آنهها اصهالحا

زم در پرسشنامهها صور گرفت .پس از پایان یافتن گرداوری دادهها ،پرسشنامهها ،استخراج
و آن گاه به کهامپیوتر انتقهال یافهت و سهپس بها اسهت اده از بسهته نهرم افهزار آمهاری بهرای علهوم
اجتماعی 5مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنهد .بهرای تجزیهه و تحلیهل دادههها متناسهب بها سهطح
سنجش متغیرها از آزمونهای همبسهتگی ،مقایسهه میهانگینهها و رگرسهیون چنهدمتغیره اسهت اده
گردید.

9

جامعه آماری سال  9611در ن ر گرفته شده است .دو دلیل برای این کار وجود دارد :اول این که پژوهش حاضر نتیجه لهرح تحقیقهاتی

است که در سال  9619با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه صور گرفته است و پیشنهاد داور و نافر براین بود کهه ایهن سهال
مدن ر باشد و دوم این که آخرین و نزدیکترین آمار رسمی به زمان مطالعه آمار سال  9611بود.
)2 Statistical Package for Social Science(SPSS
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تعریف مفاهیم و متغیرها
 -9فرهنگ ایثار و شهاد  :به مجموعهای از آگاهیهها ،باورهها ،اعتقهادا و اعمهالی گ تهه
میشود که موجب تقرب انسان به عالیترین درجه کمال یعنهی انتخهاب آگاهانهه مهرگ در راه
خدا میگردد(معدنی .) 91 :9675 ،در این پهژوهش فرهنهگ ایثهار و شههاد بها اسهت اده از سهه
م هوم روحیه ایثارگری ،شهاد للبهی و گهرایش بهه ارزشههای اسهالمی مهورد سهنجش قهرار
گرفت.
الف -ایثار :ایثار در لغت به معنای از خودگذشتن و خود را رها کردن و دیگری را انتخهاب
کردن است(ممدوحی .)911 :9657 ،روحیه ایثارگری عبار است تمایل عال ی و کهنهی فهرد
به از خودگذشتن و خود را رها کردن و دیگری را انتخاب کهردن اسهت .روحیهه ایثهارگری در
این پژوهش با است اده از  59گویه در قالب لیف  2درجهای لیکهر و بها اسهت اده از ابعهاد زیهر
سنجش گردید.
 -9مبارزه و جهاد فی سبیل اهلل :به معنای ایثار جان و مال در راه اعتالی اسالم و پایهداری در
راه اقامه شعائر دینی با تحمل مشکال و مقاومت در برابر لوفان حوادث.
-5بصیر و آگاهی :توان تشخیص حق از بالل و پهی بهردن بهه کنهه فتنهه و رفتهار منافقانهه
دشمنانی که به من ور رخنه در ص وف مسلمین لبا

مسلمانی پوشیدهاند.

-6مبارزه فکری و اعتقادی :شناخت بنیانهای اعتقادی دشمن و تجهیهز خویشهتن بهه سهالح
اندیشه و فکر و پای نهادن در میدان مبارزه اعتقادی و فکری در تمامی صحنهها.
ب -ح ظ ارزشهای اسالمی :متغیر دوم وابسته در این پهژوهش ح هظ ارزشههای اسهالمی
است .این متغیر با است اده از  56گویه و با است اده از ابعاد و مؤل ههای زیهر مهورد سهنجش قهرار
گرفت:
-9تزکیه و تعلیم و تربیت اسالمی :پایبندی به اصول و فرود دین و رعایت مهوازین اخالقهی
نشأ گرفته از دین مبین اسالم و احترام به دیگران و کسب فضیلتها و سجایای اخالقی است.
-5پیاده کردن احکام اسالمی(اجتماعی) :تقید بهه اجهرای احکهام اسهالم و تهالش در جههت
پیاده کردن آن به بهترین نحو ممکن و جلوگیری از زیر پا نهادن این احکام توسهط کسهانی کهه
دارای تقید زم نیستند .با اجرای امر به معروف و نهی از منکر.

 / 915فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

-6بسههط و گسههترش نشههام دینههی در جامعههه :تههالش در جهههت بسههط لههراو و شههکوفایی
استعدادهای درونی در پرتو آموزههای دینی و کوشش برای رفهع موانهع فهرا روی اندیشهه نهاب
اسالم محمدی(ص)و ایجاد امید و نشام و آینده نگری در مردم مسلمان.
-1علم ورزی و علم اندوزی :عبارتست از علم دوستی و کسب علم و دانش و تهالش بهرای
افزودن بر اندوختههای علمی به من ور اعتال بخشیدن به اندیشه ناب اسالمی.
-2رعایت تقوای فردی و پرهیز از محرما  :تقوا به معنای دوری از محرما و کارههای نها
ثواب و ناشایست و هر آنچه که موجبا خشم و غضب خداوند را فهراهم مهیسهازد اسهت کهه
عدم انجام محرما موجب جلب رضایت و غ ران الهی میشود.
ج -شهاد  :با ترین درجهه ایثهار و فهداکاری در راه خداونهد بهه شهمار مهیرود (سهلیمی،
 .)53 :9635عملی آگاها نه و هدفمند که شهخص در آن بها نثهار جهان خهود در راه خهدا تسهلیم
میشود .شهاد للبی عبار از وضعیت و شرایطی که لی آن مردم یک کشور بر اسا

میهل

و عالقه شدید نسبت به باورها ،اعتقادا و سرزمین خود اقدام بهه فهداکاریههای بهزرگ؛ بهذل
جان و دست کشیدن از تمام هستی و دارائی خود مینمایند .به لور خالصه میتوان مؤل ههههای
شهاد للبی را به صور زیر ارائه نمود:
 -9رسیدن به تکامل و جاودانگی:
 -5معامله سودمند با خداوند(تقدیم جان در برابر بهشت):
 -6الاعت از خدا ،رسوا و اولی ا مر:
 -1کمک به مستضع ین و برپایی عدالت ،آزادی و رفع فلم و فتنه:
 -2امر به معروف و نهی از منکر و احیا و اشاعه سنتهای الهی:
 -3تزریق خون تازه به پیکر اجتماد و تقویت روحیه انقالبی در آحاد مردم:
 -7حضور در صحنه جهاد فی سبیل اهلل:
 -5سیر و سلو

معنوی و لی لریق:

میزان شهاد للبهی بها اسهت اده از  93گویهه در قالهب لیهف پهنج درجههای لیکهر مهورد
سنجش قرار گرفت.
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د -میزان حضور افراد در مسجد :در این پهژوهش میهزان حضهور پاسهخگویان در مسهجد بها
است اده از  5گویه در قالب لیف پنج درجهای لیکر سنجش گردید .از آن جا که گویههههای
تدوین شده برای این متغیر برای برنامههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی ،خهانوادگی،
خدما داوللبانه و  ....بود و تعداد گویههای ههر بعهد بعضهاً بهه کمتهر از دو گویهه تقلیهل پیهدا
میکرد بنابراین ککر تعداد گویهها کافی بود چون آنها در راستای هم بوده و در نهایت بها ههم
جمع شدند .از جمله این ابعاد و مؤل هها:
حضور در مسجد برای ادای نماز
حضور در مسجد برای ادای نماز جماعت
حضور در مسجد برای همکاری با مسجد محله
حضور در مسجد برای تشکیل مراسم اعیاد مذهبی و عزاداریها
حضور در مسجد برای شرکت در دعاهای مذهبی
حضور در مسجد برای شرکت در مناسبتها مانند شهاد معصومین
حضور در مسجد برای امور اجتماعی و خانوادگی
حضور در مسجد برای مباحثا سیاسی
برای روایی ابزار پژوهش در این مطالعه از روایی صوری است اده بهه عمهل آمهد .بهرای ایهن
من ور ،سؤالهای پرسشنامه در اختیار تعداد شش ن ر از اساتید و متخصصان قرار گرفهت .آنهها
پس از بررسی و اعالم ن را خود راجع به سؤا

 ،در نهایت با در ن ر گرفتن اجمهاد فکهری

آن ها ،پرسشنامه نهایی تدوین و مبنای جمع آوری دادهها قهرار گرفهت .جههت سهنجش پایهایی
ابزار پژوهش نیز از تکنیهک آمهاری آل های کرونبها اسهت اده گردیهد .نتهایج حاصهل از آن در
جدول شماره  9وجود دارد.
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جدول شماره  :1ابعاد و شاخصهای متغیرهای پژوهش
نام متغیر

نود

سطح

متغیر

سنجش

وابسته

فاصلهای

مستقل

فاصله ای

مستقل

فاصله ای

مستقل

فاصله ای

مؤل هها

تعداد

میزان

گویه

آل ا

حضور در مسجد برای ادای نماز ،نماز جماعهت،
همکاری با مسجد محله
حضور در
مسجد

تشههکیل مراسههم اعیههاد مههذهبی و عههزاداریههها،
،دعاههای مهذهبی ،شهرکت در مناسهبتهها ماننهد

 5گویه

1/11

شهاد معصومین ،امور اجتمهاعی و خهانوادگی،
مباحثا سیاسی
میزان
ایثارگری

مبارزه و جهاد فی سهبیل اهلل ،بصهیر و آگهاهی،
مبارزه فکری و اعتقادی

59
گویه

1/15

ح ظ ارزش های اسالمی ،تزکیه و تعلیم و تربیت
ارزشهای
اسالمی

اسالمی ،پیاده کردن احکهام اسهالمی(اجتماعی)،
بسههط و گسههترش نشههام دینههی در جامعههه ،علههم
ورزی و علههم انههدوزی ،رعایههت تقههوای فههردی و

56
گویه

1/52

پرهیز از محرما
رسیدن به تکامل و جاودانگی ،معامله سودمند بها
خداوند(تقدیم جان در برابر بهشهت) ،الاعهت از
خدا ،رسوا و اولی ا مر ،کمک بهه مستضهع ین و
شهاد للبی

برپایی عدالت ،آزادی و رفع فلم و فتنهه ،امهر بهه
معروف و نهی از منکر و احیا و اشاعه سنتههای

93
گویه

1/51

الهی حضور در صحنه جهاد فی سبیل اهلل ،سهیر و
سلو

معنوی و لی لریق

یافتههای پژوهش
9

دادههای پژوهش حاصل استخراج پرسشنامههایی است کهه توسهط  111ن هر از شههروندان
9

 .براسا

نمونه گیری کوکران  652ن ر به دست آمد ولی برای با بردن روایهی و پایهایی ابهزار پهژوهش دادهههای زم از

 111ن ر جمع آوری گردید.

تبیین رابطه حضور در مساجد با شهاد للبی ،ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسالمی 912 /

کرمانشاه تکمیل گردیده و اسا

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش حاضهر قهرار گرفتهه اسهت.

یافتههای پژوهش به صور زیر تحلیل شدند.
مشخصات فردی پاسخگویان
نتایج حاصل نشان میدههد کهه بیشهترین تعهداد پاسهخگویان را افهراد لبقهه متوسهط جامعهه
تشکیل میدهند به لوری که  561ن ر از پاسهخگویان در ایهن لبقهه قهرار مهیگیرنهد .از لرفهی
 99/6درصد از پاسخگویان در لبقا بها ی جامعهه 25/2 ،درصهد در لبقها میهانی جامعهه و
 61/6درصد از آنها هم در لبقا پایین جامعه قرار دارند .از  111ن ر نمونه آماری لحاظ شده
در این پژوهش 911 ،ن ر از پاسخگویان شاغل و  513ن ر غیرشاغل بوده است .هم چنین  51ن ر
جزء کارکنان مشاغل دولتی که  56/1درصد جمعیت نمونه و  969ن هر جهزء کارکنهان مشهاغل
آزاد و غیردولتی میباشند که  67/5درصد جمعیت نمونه و  962ن ر نیز مربوم به افرادی اسهت
که دانشجو ،خانه دار ،بازنشسته و  ...بودند که  65/1درصد جمعیت نمونهه و در نهایهت  15ن هر
نیز به این سؤال پاسخ ندادند کهه ایهن افهراد  95/1درصهد جمعیهت نمونهه را تشهکیل مهیدهنهد.
میانگین سنی افراد مورد مطالعه برابر  69/65سال است .که تقریبهاً متوسهط سهنی نسهبتاً جهوان را
بیان میکند.
نتایج نشان میدهد که میانگین حضور پاسخگویان در مسجد برابر  53/29است که این نمره
در مقایسه با میانگین مورد انت ار )51( 9بیشتر است .شاخص دیگر میانگین میزان نگهرش نسهبت
به ایثارگری برابر با  ،31/15میانگین میزان نگرش نسبت به ارزشهای اسالمی  75/19و میانگین
میزان نگرش نسبت به شهاد برابر  22/21است .این ابعاد در مقایسه با میانگینهای مورد انت ار
برای متغیرهای فوق به ترتیب  31 ،36و  15است.

9

 .میانگین مورد انت ار در این مطالعه برای هر یک از متغیرها به این صور محاسبه گردید که تعداد گویههای مربهوم بهه ههر متغیهر در

عدد ( 6حد متوسط جوابها ی در ن ر گرفته شده برای هر گویه لبق لیف پنج درجهای لیکر ) ضرب شده است .عدد به دسهت آمهده
از ضرب فوق را با میانگین واقعی که با است اده از دادهها ی گردآوری شده مقایسه نمودیم .چنانچه میانگین واقعهی کهوچکتر از میهانگین
مورد انت ار باشد گ ته می شود که مقدار و میزان آن متغیر کمتر از میزان متوسط یا حد وسط جامعه بوده و بالعکس.

 / 913فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

جدول  2میزان وضعیت ایثارگری ،شهادت و ارزشهای اسالمی در میان پاسخگویان
انحراف

تعداد

آل ای

میانگین

نام متغیر

فراوانی
واقعی

مورد انت ار

معیار

گویهها

کرونبا

51

3/76

5

1/111

میزان حضور در مسجد

611

53/29

93/57

59

1/152

میزان ایثارگری

611

31/15

36

56

1/521

میزان ارزشهای اسالمی

611

75/19

31

95/97

93

1/513

میزان شهاد للبی

611

22/21

15

99/22

رابطه حضور در مسجد و ایثارگری :نتهایج بهه دسهت آمهده از آزمهون ضهریب همبسهتگی
پیرسون مؤید این مطلب است کهه بهین میهزان ایثهارگری و حضهور در مسهجد رابطهه معنهاداری
وجود دارد( .)r= 1/523مطابق با نتایج به دست آمده میتوان چنین عنوان کرد که به هر میزانهی
که افراد در مسجد حضور پیدا کنند ،به همان میزان بر روی میزان ایثارگری آنها تأثیر دارد.
رابطه حضور در مسجد و شهاد للبی :نتایج حاصل نشان میدهد بین دو متغیر حضهور در
مسجد و میزان شهاد للبی رابطه معناداری وجود دارد( .)r= 1/923میتوان چنین عنوان کهرد
که به هر میزانی که افراد در مسجد حضور پیدا کنند ،بهه همهان میهزان بهر روی میهزان شههاد
للبی آنها تأثیر دارد.
رابطه حضور در مسجد و میزان توجه به ارزشهای اسالمی :نتایج به دست آمهده از آزمهون
ضریب همبستگی پیرسهون نشهان مهیدههد بهین دو متغیهر حضهور در مسهجد و میهزان توجهه بهه
ارزشهای اسهالمی رابطهه معنهاداری وجهود دارد( .)r= 1/521مطهابق بها نتهایج بهه دسهت آمهده
میتوان چنین عنوان کرد که به هر میزانی که افراد در مسجد حضور پیدا کنند ،بهه همهان میهزان
بر روی میزان توجه به ارزشهای اسالمی آنها تقویت میشود .هم چنین نتایج بهه دسهت آمهده
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مؤید این مطلهب اسهت کهه بهین سهن و حضهور در مسهجد
( ،)r= 1/592میزان ایثارگری ( ،)r= 1/666میزان شههاد للبهی( )r= 1/615و میهزان توجهه بهه
ارزشهای اسالمی ( )r= 1/651رابطه معناداری وجود دارد.

تبیین رابطه حضور در مساجد با شهاد للبی ،ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسالمی 917 /

جدول  3ضریب همبستگی پیرسون بین میزان حضور در مسجد و میزان ایثارگری
همبستگی
مسجد

میزان حضور در

میانگین

انحراف معیار

همبستگی

معناداری

میزان ایثارگری

31/15

93/57

1/523

1/111

میزان شهاد للبی

22/21

99/22

1/923

1/115

میزان توجه به ارزشهای اسالمی

75/19

95/97

1/521

1/111

میزان حضور در مسجد

53/29

7/61

1/592

1/111

میزان ایثارگری

31/15

93/57

1/666

1/111

میزان شهاد للبی

22/21

99/22

1/615

1/111

میزان توجه به ارزشهای اسالمی

75/19

95/97

1/651

1/111

سن

آزمون رگرسیون دو متغیهره :در ایهن بخهش بهه تحلیهل رگرسهیون از دادههها و روابهط بهین
متغیرها پرداخته میشود  .هدف از ایهن تحلیهل ،مشهخص نمهودن سههم نسهبی میهزان حضهور در
مسجد در میزان ایثارگری ،ارزشهای اسالمی و میزان شهاد للبی اسهت .جهدول شهماره  1آ
مارههای تحلیل رگرسیون دومتغیره میزان ایثارگری را نشان میدهد .یافتهها نشهان مهیدههد کهه
مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده برابر  1/95است .این عدد نشهان مهیدههد کهه بهه ازای
یک واحد افزایش در میزان حضور در مسجد ،به اندازه  1/95به میزان ایثارگری افهراد افهزایش
2
مییابد .مقدار ( Rتصحیح شده) نشان میدهد که  52درصد از تغییرا متغیر میزان ایثهارگری

افراد توسط میزان حضور آنها در مسجد تبیین و پیش بینی میشود .معنهی دار بهودن  Fبهه ایهن
معنی است که به لور حتم بین میزان حضور در مسجد و میزان ایثارگری رابطه خطی مسهتقیمی
وجود دارد.
جدول  4آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه میزان ایثارگری
ضریب رگرسیونی

متغیر
حضور در مسجد

()ß

()Beta

1/31

1/95

Constant=25/115

آماره t

معناداری

2/537

1/111

مقدار R 2

کمیت

معناداری

57/767

1/111

F

1/523

Durbin-Watson:9/996 Method: stepwise
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جدول شماره  2آمارههای تحلیل رگرسیون میزان شهاد للبی را نشهان مهیدههد .یافتهههها
نشان میدهد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شهده برابهر  1/923اسهت .ایهن عهدد نشهان
میدهد که به ازای یک واحد افزایش در میزان حضور در مسهجد ،بهه انهدازه  1/923بهه میهزان
2
شهاد للبی افراد افزایش مییابد .مقدار ( Rتصحیح شده) نشان میدهد کهه  923درصهد از

تغییرا متغیر میزان شهاد للبی افراد توسط میزان حضور آنها در مسجد تبیین و پهیش بینهی
میشود .معنی دار بودن  Fبه این معنی است که بهه لهور حهتم بهین میهزان حضهور در مسهجد و
میزان شهاد للبی رابطه خطی مستقیمی وجود دارد.
جدول  5آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه میزان شهادت طلبی
ضریب رگرسیونی

متغیر
حضور در مسجد

()ß

()Beta

1/535

1/923

Constant=15/611

آماره  tمعناداری
6/917

1/115

مقدار R 2

F

معناداری

1/923

1/112

1/115

Durbin-Watson:9/512 Method: stepwise

جدول شماره  3آمارههای تحلیل رگرسهیون ،میهزان توجهه بهه ارزشههای اسهالمی را نشهان
میدهد .یافتهها نشان میدهد که مقدار ضریب رگرسهیونی اسهتاندارد شهده برابهر  1/521اسهت.
این عدد نشان میدهد که به ازای یک واحهد افهزایش در میهزان حضهور در مسهجد ،بهه انهدازه
2
 1/521به میزان توجه به ارزشهای اسالمی افراد افزایش مهییابهد .مقهدار ( Rتصهحیح شهده)

نشان میدهد که  521درصد از تغییرا متغیر میزان توجه بهه ارزشههای اسهالمی افهراد توسهط
میزان حضور آنها در مسجد تبیین و پیش بینی میشود .معنی دار بودن  Fبه این معنی است کهه
به لور حتم بین میهزان حضهور در مسهجد و میهزان توجهه بهه ارزشههای اسهالمی رابطهه خطهی
مستقیمی وجود دارد.

تبیین رابطه حضور در مساجد با شهاد للبی ،ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسالمی 911 /

جدول  6آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه میزان توجه به ارزشهای اسالمی
ضریب رگرسیونی

متغیر
میزان حضور در مسجد

()ß

()Beta

1/311

1/521

آماره  tمعناداری
2/552

Method: stepwiseConstant=21/115

1/111

مقدار R 2

F

معناداری

1/521

57/155

1/111

Durbin-Watson:9/916

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه حضور مسجد در تقویت بنیانهای ایثارگری ،شهاد للبی و ح ظ و تهرویج
ارزشهای اسالمی نقشی پررنگ دارد که به شرح زیر تعبیر میشود:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد کهه میهانگین حضهور پاسهخگویان در مسهجد برابهر
 53/29است که در مقایسه با میانگین مهورد انت هار ( )51بیشهتر اسهت .همچنهین میهانگین میهزان
نگرش نسبت به ایثارگری برابر با  ،31/15میانگین میزان نگهرش نسهبت بهه ارزشههای اسهالمی
 75/19و میانگین میزان نگرش نسهبت بهه شههاد برابهر  22/21اسهت .ایهن ابعهاد در مقایسهه بها
میانگینهای مورد انت ار برای متغیرهای فوق به ترتیب  31 ،36و  15است .نتایج به دسهت آمهده
از آزمههون ضههریب همبسههتگی پیرسههون نشههان مههیدهههد بههین حضههور در مسههجد و میههزان
ایثارگری( ،)r= 1/523حضور در مسجد و میزان شهاد للبی( ،)r= 1/923حضور در مسجد و
میزان توجه بهه ارزشههای اسهالمی( ،)r= 1/521سهن و حضهور در مسهجد ( ،)r= 1/592سهن و
میزان ایثارگری ( ،)r= 1/666سن و میزان شههاد للبهی( )r= 1/615و سهن و میهزان توجهه بهه
ارزشهای اسالمی ( )r= 1/651رابطه معناداری وجود دارد.
یکی از نتایج این پژوهش تأثیرگذاری مسجد بر روی ایثارگری است .تشریح فرهنگ ایثهار
و شهاد و معرفی ویژگیهای اخالقی و اجتماعی شههدا ،تهأثیر بهه سهزایی در روحیههی مهردم
به ویژه جوانان داشت .بسیاری از ابعاد شخصیتی و اخالقی رزمندگان ،پس از شهاد آنان برای
مردم بازگو میشد و حتی نزدیکان رزمندگان بعد از شهاد عزیرانشان متوجه میشدند که چه
افراد بزرگواری برای شهاد گلچین شده اند ،و خداوند خریدار جان عاشقانی است که جز بهه
وصال او نمیاندیشند و در آتش فراق او میسوزند .بیان اوصاف و خالرا شههدا در مسهاجد،
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تأثیر الگویی فراوانی در جوانان داشت و یکی از عوامل مهم تشویق آنان جهت اعزام به جبههها
بود.
از دیگر نتایج حضور مردم در مسجد میتوان به پایگاه تبلیغ انقالب اسالمی و دفهاد مقهد
اشاره کرد .مساجد از مراکز مهم تبلیغ جهانی انقالب اسالمی و ارزشهای دفاد مقد

به شمار

می آیند .نگاهی گذرا به دوران انقالب اسالمی ،نشان میدهد که مردم حقایق انقالب اسالمی و
حوادث جهانی را از لریق مساجد دنبال میکردند .مسؤو ن و شخصیتهای سیاسی و مهذهبی
انقالب ،از لریق مساجد با مردم ارتبام داشتند و مطالب گ تنی را به مردم منتقل مینمودنهد .در
دوران دفاد مقد

هم حوادث جبهههها و پیامهدهای سیاسهی و اجتمهاعی عملیها رزمنهدگان،

بیشتر از تریبونهای مساجد برای مردم تبیین میشد؛ حتی فرماندهان مؤثر دفاد مقد

پهس از

انجام عملیا های مهم ،در مساجد حضور پیدا میکردند ،و دربهارهی چگهونگی عملیها هها و
دستاوردهای آن ه به ویژه تأثیر آن در تحو

منطقهای و جهانی ه سخن میگ تند و مردم ههم

سخنان پرشور آنان را بهعنوان س یران صادق دفهاد مقهد  ،بهه جهان و دل مهیسهپردند و بهرای
دیگران نقل میکردند.
از جمله دیگر نتایج به دسهت آمهده در ایهن پهژوهش ،تهأثیرا حضهور در مسهجد بهر روی
شهاد للبی افراد است .از خودگذشتگی و فداکاری برای آرمانهای اسالمی و انقالبی بسهیار
ارزشمند است؛ به لهوری کهه تها وقتهی ایهن خصهلت همگهانی نشهود و محهدودۀ فراگیهری آن
گسترش نیابد ،همواره خطرا فراوانی ،امنیت و آرامش عمهومی را تهدیهد مهی کنهد .براسها
نتایج حاصل از این مطالعه میتوان استنبام کرد که مسجد تنها محل برگزاری مجالس ترحیم و
عزاداری نیست ،بلکه پذیرای مسهایل و مراسهم ازدواج ،تعلهیم و تربیهت ،مهذاکرا و تصهمیم-
گیریهای اقتصادی و تجاری و امور مربوم به خانواده مهیباشهد .در ایهن جها اسهت کهه زمینهه
ایجاد اخو اسالمی فراهم میگردد .فلس ه اساسی تأسیس مسجد در محلهها و شههرها ،تحقهق
همین امر است.
به عبار دیگر ،مسجد صرفاً مکانی برای انجام فریضه نماز و دیگر مراسم مهذهبی نبهوده و
به عنوان کانون اجتماعا ای ا نموده است .در حال حاضر ،اجتماعا محلههای در بهدو امهر در
قالب حضور افراد محله در مساجد محلی و دیگر فعالیتهای جمعی مشابه رشد یافته و به مهرور
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زمان به بلوغ میرسد .برقراری روابط میان فردی با هدفگذاریهای جمعی در سایه مساجد بهه
عنوان نهادهای اجتماعی مستقل و فعال از جمله مهمترین روشهای ایجاد سهازگاری اجتمهاعی
افراد و در

مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه به ویژه اجتماعا محلهای محسوب میگردد.

بیان اوصاف و خالرا شهدا در مساجد ،تأثیر الگویی فراوانی در جوانان داشت و یکهی از
عوامل مهم تشویق آنان جهت اعهزام بهه جبههههها بهود .افسهو

کهه بعهد از دفهاد مقهد

ایهن

استوانههای ایمان و شهاد فراموش شدهاند و بعضاً با یاد و آثار آنان هم برخوردی مصهرفی بها
کائقهی روزمرّگی میشود ،و مساجد رفتهه رفتهه از لنهین حماسههی آنهان بهیبههره مهیشهوند و
فرهنگ عافیت جویانه ،لعنه به میراث خون بار آنان میزند ،و باغبان ناشی ،گل را به جای خار
وجین میکند.
بنابراین مسجد به عنوان یک مؤسسه و سازمان فرهنگی در اجماد فکری ،رفع نیازها و ح ظ
و انسجام اجتماعی میتواند اثرا مهمی به جا میگذارد .تحقیقا انجام شده نشان میدهد که
ح ظ روحیه ایثارگری با تمرکز ت کرا و اجماد فکهری عالمهان امکهان پهذیر اسهت کهه ایهن
عوامل از مواردی است که معمو ً در مساجد مورد تصمیم سازی قرار میگیرند.
ات اق ن ر پاسخگویان بر ابعهاد و شاخصههههای روحیهه ایثهارگری دلیهل علمهی و مهتقن بهر
انتخاب صحیح مؤل هها و عناصر مطلهوب آن اسهت کهه همهین عناصهر اساسهی باعهر جهذب و
گرایش خیل جوانان و دیگر اقشار جامعه به ویژه دانشجویان به روحیه ایثهارگری شهده اسهت و
این روحیه سازمانی توانسته است همچون پلی محکم جزایر متعدد و پراکنده را بهه ههم وصهل و
از ترکیب انرژیهای مت رق انرژی ع یم اتحاد و انسجام ملی را حول دفاد از ارزشهها و منهافع
ملی شکل دهد نتایج آشکار که ساخت که روحیه ایثارگری قادر است سهطحی از رضهایتمندی
و اقناد را برای همه افراد جامعه بدون توجه به محل سکونت و خاستگاه اجتمهاعی آنهان فهراهم
سازد به نحوی که این اعضاء حاضرند بدون کوچکترین چشم داشهتی تها سهرحد جهان بهرای
ح ظ و بقاء آن کوشش کنند.
این پژوهش به نوبه خود توانست بخشی از مهمترین عناصر قوام بخش روحیهه ایثهارگری را
در شهر کرمانشاه که برخواسته از اندیشههای الهی و معنوی جوانهان ایثهارگر بهود تبیهین کنهد و
انت ارا مردم این شهر از ایثارگران در افق دید آنها را کهه در امتهداد خهط سهر شههیدان در
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دوران دفاد مقد

است را به خوبی بیان میکند .از آن جا که مطالعه مذکور بها روش پیمهایش

و در سطح وسیعی انجام پذیرفته اسهت ،احتمها ً بها رعایهت احتیهام آن را بهه سهایر اسهتانهها و
شهرها ،تعمیم داد.
براسا

ن ر دورکیم میتوان استنبام کرد که مسهاجد از سهه لریهق و بها اسهت اده از سهاز و

کارهای زیر میتواند سرمایه اجتماعی و زمینه بروز مؤل ههای آن را در جامعه فهراهم نمایهد :در
مرحله اول مساجد این ایده را تقویت میکند که روابط مثبت در میان افهراد جامعهه امهری قابهل
تحسین و ستودنی است .در مرحله دوم نهادهای مذهبی و مساجد از مکانیزمهایی اسهت اده مهی-
کند که از آن لریق به حمایت رسمی از افراد میپردازند .سومین مجموعه از مکانیزمهها شهامل
نقش مذهب و مساجد در ایجاد فروبستگی در رابطه اجتماعی از لریق متصل کهردن دوسهتان و
همسایه ها در یک گروه اجتماعی همانند است ،یعنی اتصهال و همبسهتگی بهین اجهزاء و عناصهر
یک مجموعه.
براسا

ن ریه کنترل اجتماعی مساجد میتوانند از لریق کنترل غیررسمی کهه شهامل کلیهه

امر و نهیهایی است که به فرد میشود تا بتواند با هنجارهای اجتمهاعی گروههی سهازگار شهود؛
مثل :خهانواده ،مسهجد .مسهجد بهه عنهوان یکهی از نهادههای اجتمهاعی نقهش مهؤثری در کنتهرل
اجتماعی افراد دارد .بنابراین باعر نوعی آرامش فکری ،روانی و اجتمهاعی بهرای افهراد شهده و
به تقویت ارزشهای اسالمی کمک مینماید..
براسا

ن ریه پیوند اجتماعی افهراد اههل مسهجد بهه دلیهل داشهتن دلبسهتگی ،سرسهپردگی،

درگیری و ایمان به واسطه حضور در مسجد دارای پیوندهای اجتماعی قهویتهری هسهتند .چهرا
که مسجد و مراسمها آن ،با تحم یهل انضهبام بهر ن هس افهراد شهرکت کننهده در آن و آمهوزش
خویشتن داری و تحمل و صبر بر آنها ،آنها را برای زندگی اجتماعی آماده میکند .عالوه بهر
این در این مراسم افراد و گهروهههای مختلهف گهرد ههم مهیآینهد و بهه ایهن ترتیهب پیونهدهای
مشترکشان را دوباره تصدیق میکنند و در نتیجه همبستگی اجتماعی خود را تحکم مهیبخشهند.
هم چنبن براسا

ن ریه پارسونز میتوان استنبام کرد که مسجد کهارکرد یکپهارچگی و ح هظ

الگو در جامعه دارد و با تن یم کنشها ی متقابهل اجتمهاعی ،الگوههای ن هام منهد را میهان اعضها
برقرار میکند.

تبیین رابطه حضور در مساجد با شهاد للبی ،ایثارگری و گرایش به ارزشهای اسالمی 996 /

با توجه به اینکه میانگین انت ار مردم از ایثارگران استان در حد با یی قرار دارد ،لذا پیشهنهاد
میگردد برنامههایی از لهرف صهدا و سهیما بهرای آنهها تهدوین گهردد کهه بهه عنهوان نمونهه و
الگوهای اجتماعی و فرهنگی برای سایرین درآیند .از لرفی هم امکاناتی در اختیهار آنهها قهرار
داده شود که بتوانند به آن الگو و مرجع مورد ن ر برای سایرین برسند.
 -9تقویت فرهنگ عاشورایی و تأثیر آن بر جامعه با حضور مردم در این مجهالس و اثهر آن
در روحیه.
 -5ترغیب شهروندان در مجامع عمومی و توسعه اخالق و معنویا و تأثیر آن در جامعهه بها
عشقورزی به مکتب اسالمی.
 -6ترویج ارزشهای اخالقی و معنهوی بهین جوانهان و نوجوانهان بها برنامههریهزی مناسهب و
دعو از این عزیزان جهت شرکت و حضور.
 -1ترویج و تعالی فرهنگ ایثهار و شههاد و ایجهاد وحهد و افهزایش آمهادگی در برابهر
آسیبهای اجتماعی از لریق آگاهی به افراد.
 -2تقویت و تحکیم روحیه مقاومت و از خودگذشتگی در جامعه برای احیای اجتماعی.
الف -نقش سازمانهای مذهبی و اجتماعا و به خصوص مساجد ،در این زمینه ،مهیتوانهد
در راستای تحکیم بعد معنوی حیا جوانان سرنوشتساز باشد .هم براسا
براسا

وفی ه انسانی و هم

تکلیف اساسی ،زم است به هدایت و راهنمایی آنان پرداخت.

ب -والدین به عنوان اولین مربیان جوان در محیط خانواده ،مربیان مدار

در محیط مدرسه

و متولّیان و گردانندگان امور مساجد به عنوان سهومین و عمهومیتهرین محهیط و جامعهه تربیتهی
نقشی مهم و اساسی ای ا میکنند.
ج -تکیه بر مساجد به دلیل نقش تاریخی این پایگاه در زمینه تربیهت و تعلهیم از یهک سهو و
جنبه دینی و مذهبی آن ،که مطابق بها فطهر پها

دوران جهوانی و نوجهوانی اسهت ،از سهوی

دیگر است .بنابراین ،یکی از اساسیترین وفهایف والهدین و مربیهان تشهویق و ترغیهب قهولی و
عملی جوانان و نوجوانان به شرکت در برنامههای معنا محور مساجد است.
( )9این مقاله برگرفته از لرح پژوهشی با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه است.
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فرهنگ ایثار و شهاد  ،همایش ملی ایثار و شهاد و توسعه کشور (از جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،وحد و انسجام ملی ،سیاسی ،امنیتی ،دینی ،فرهنگی ،هنهری و ادبهی) 95 ،آبهان
.9651
 -5بوتول ،گاستون ( ،)9671جامعه شناسی جنگ ،ترجمهه هوشهنگ خجسهته ،تههران ،شهرکت
انتشارا علمی و فرهنگی.
 -6ترنر ،جاناتان اچ ( .)9671ساخت ن ریه جامعه شناختی ،ترجمه دکتر عبدالعلی لهسائی زاده،
شیراز :انتشارا نوید شیراز.
 -1جهانیان ،رمضان(  .) 9673بررسی جاکبهها و دافعهها در اقامه نمهاز جماعهت دبیرسهتانههای
پسرانه شهر تهران .شورای تحقیقا آموزش و پرورش استان تهران.
 -2خسروی ،محمد حسن ( ،)9657راهکارهای کنترل جرم از نگهاه امیرالمهؤمنین ،بهه سه ارش
ستاد مردمی پیشگیری و ح افت اجتماعی.
 -3دوچ ،مورتون( )9671ن ریهها در روانشناسهی اجتمهاعی ،ترجمهه :مرتضهی کتبهی ،تههران،
انتشارا دانشگاه تهران.
 -7رفیعپور  ،فرامرز( ،)9671کندوکاوها و پنداشتههها ،تههران ،شهرکت سههامی انتشهار ،چها
چهارم.
 -5زنگی آبادی ،مهدی .) 9675 ( .بررسی شیوه و روشهای جذب دانش آموزان کال ههای
دوم و سوم متوسطه به نماز و نماز جماعت در دبستان کرمان .شورای تحقیقها آمهوزش و
پرورش استان کرمان.
 -1سبیالن اردسهتانی( .)9671راهههای گسهترش فرهنهگ نمهاز در بهین دانهش آمهوزان ،مقطهع
متوسطه شهرستان اردستان .دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان (پایان نامه).
 -91ستوده ،هدایت اهلل( ،)9656آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافا ) ،تهران ،آوای
نور.
 -99سلیمان پور ،محمدعلی( ،)9619مسجد :ن ریهها و کارکردها با تاکید بر سالمت اجتمهاعی،
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مجموعه مقا

منتخب نخستین جشنواره ملی مسهجد ،پیشهگیری از وقهود جهرم ،سهالمت

روانی ،سنندج ،خرداد .9619
 -95سلیمی ،حسین( ،)9635روانشناسی ن امی ،تهران ،انتشارا شرکت بین المللی نشر و تبلیغ.
 -96سوره جن ،آیه .95
 -91شاعری ،محمد حسین( ،)9655جامعه شناسی شهاد للبی و انگیهزهههای شههیدان ،تههران،
انتشارا شاهد.
 -92شایگان ،فریبا ( ،)9651تبیین جامعه شناسی مشهارکت مهردم در مسهاجد ،تههران ،انتشهارا
جامعه شناسان.
 -93صادقی ،محمد و همکاران( .)9675بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فریضهه نمهاز ،در
استان گلستان .شورای تحقیقا آموزش و پرورش استان گلستان.
 -97عسگری ،محمد( .)9675بررسی نگرش و راههای جذب دانهش آمهوزان دوره راهنمهایی و
متوسطه استان همدان نسبت به لرح اقامه نماز .شورای تحقیقا آمهوزش و پهرورش اسهتان
همدان.
 -95فتح اللهی ،مسلم و علیرضا جمالی منش ( ،)9651فرهنگ شهاد و انسهجام ملهی ،همهایش
ملی ایثار و شهاد و توسعه کشور (از جنبههههای اقتصهادی ،اجتمهاعی ،وحهد و انسهجام
ملی ،سیاسی ،امنیتی ،دینی ،فرهنگی ،هنری و ادبی) 95 ،آبان .9651
 -91کارکنان نصهرآبادی ،محمهد )9653( ،بررسهی نگهرش شههروندان در مهورد رابطهه سهرمایه
اجتماعی و توسعه شهری ،پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه پیام نور مرکهز
تهران.
 -51کمههالی نهههاد ،محمههدعلی .)9679( .بررسهی عوامههل خههانوادگی مدرسهههای گههرایش دانههش
آموزان به نماز جماعت .شورای تحقیقا

آموزش و پرورش استان مرکزی.

 -59کوزر ،لیویس( .)9676زنهدگی و اندیشهه بزرگهان جامعهه شناسهی ،ترجمهه محسهن ثالثهی،
تهران :انتشارا علمی.
 -55گار ،تدرابر ( .)9677چرا انسانها شورش مهی کننهد  ،ترجمهه علهی مرشهدی زاد ،تههران،
پژوهشکده مطالعا راهبردی.

 / 993فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613
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