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 عوامل مرتبط با ميزان شركت كاركنان در نماز جمعه
Personnel partnership on Friday pray related factors 
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تحقيق حاضر با اين هدف انجام شد كه عوامل مرتبط با ميزان شركت كاركنان 

  .يك واحد نظامي در نماز جمعه را شناسايي نمايد
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Abstract 

Introduction: Friday praying Ceremony is of great 
importance in Islamic culture and research in this field is 
absolutely essential. The following research intends to 
investigate the related factors of participating personnel on 
Friday pray. 
Method: This study was a survey research in which data 
was collected using researcher-made questionnaire which 
was including demographic data, participating in Friday 

praying ceremony, and personal, familial and social factors 
which are in relationship with participating in Friday praying 
ceremony. Target population of this study were selected 
from part of military personnel, 1205 personnel were 
selected randomly using multistage cluster sampling. 
Results: The two most effective factors in participating were 
attitude toward ceremony and also religious beliefs. Also, 
demographic factors such as sex, war records and type of 

membership are related to participating on Friday pray. 
Conclusion: There are different methods for increasing 
participation in Friday praying ceremony, such as training 
religious beliefs, improving attitudes toward Friday praying 
ceremony, facilities for participating families in Friday 
praying ceremony, organizing groups like, group of colleges, 
neighbors, etc. for participating and also free transportation 
facilities. 
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  مقدمه 

رفتار ]. 1[هاي مذهبي و عمل به آنها از عوامل بهزيستي است  آموزه

ساز است و با اي تربيتي و انسانمذهبي و از جمله دعا، برنامه

در بين عبادات مذهبي نماز جمعه ]. 2[سالمت رواني ارتباط دارد 
اجتماعي كه  -نماز جمعه عبادتي است سياسي. ويژگي خاصي دارد

را به جماعت سفارش كرده و حتي در شرايطي واجب دين اسالم آن 

نماز جمعه مراسمي است منظم از نظر مكان، زمان، . دانسته است

تواتر و شكل برگزاري كه در برگزاري آن اهداف ديني، سياسي و 
  ]. 3[اجتماعي لحاظ شده است 

اوال، شركت در : شركت در نماز جمعه به داليل متعددي مهم است

اي كساني "فرمايد خداوند مي. ر توصيه شده استنماز جمعه بسيا
ايد، در هنگامي كه براي نماز در روز جمعه ندا داده  كه ايمان آورده

بشتابيد، داد و ستد را ) اقامه نماز جمعه(شد، پس به سوي ياد خدا 

درباره نماز ]. 4[ "رها كنيد كه اين براي شما بهتر است اگر بدانيد

هر كس كه ايمان دارد در روز "مايد فرمي) ص(جمعه رسول خدا 

يا در روايتي ديگر از  ،]5[ "جمعه نبايد نماز جمعه را فراموش كند

شنبه دارويي نخوريد كه روز پنج"آمده است كه ) ع(اميرالمومنين 

 "تان برودشما را در بستر بياندازد تا مبادا نماز جمعه فردا از دست
ماز جمعه مورد مذمت و ثانيا، طي رواياتي عدم شركت در ن]. 6[

هر كس سه "فرمايد مي) ص(است، رسول خدا نكوهش قرار گرفته 
جمعه متوالي بدون عذر و بيماري عمدا در نماز جمعه شركت نكند بر 

ثالثا، دشمنان اسالم و ]. 7[ "شود دل او مهري از نفاق زده مي
انقالب كه همواره درصدد ايجاد تفرقه و تضعيف مسلمانان هستند، 

شوند و دايما تالش دارند تا  ز برگزاري مراسم نماز جمعه ناراحت ميا

اين سد استوار ايماني را بشكنند، امامان جمعه را تضعيف كنند و 
بر همين اساس است كه . مردم را از شركت باشكوه در آن بازدارند

... نمازهاي جمعه را باشكوه بجاي آريد "فرمايد مي) ره(امام خميني 

رابعا، ]. 8[ "ترسند ترسند، از نماز مي ا از مسجد ميه كه شيطان

هر چند نماز جمعه در عصر "مطابق فتواي مقام معظم رهبري 
حاضر واجب تخييري است ولي با توجه به فوايد و آثار شركت در 

آن، سزاوار نيست كه مومنين خود را از بركات حضور در اين نماز به 

عذرهاي واهي ديگر  مجرد تشكيك در عدالت امام جمعه و يا

ترك حضور و شركت "فرمايد له مي ، همچنين معظم"محروم سازند

سياسي جمعه به خاطر اهميت ندادن به آن  -نماز عبادي نكردن در
شرعا مذموم است و خودداري كردن از شركت در آن به صورت 

  ].9[ "دايمي وجه شرعي ندارد
هرگونه امتياز شركت در نماز جمعه ويژه قشر خاصي نيست و داشتن 

شركت در نماز ]. 3[جز تقواي الهي باطل است در نماز جمعه به
جمعه متغيري چند عاملي است و عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي 

از بين اين عوامل برخي اهميت ]. 10[و سياسي در آن نقش دارد 

توان گفت كساني كه در نماز جمعه شركت  مي. بيشتري دارند

. تقادات ديني و تقيدات مذهبي بيشتري هستندكنند، داراي اع مي

مقصد مهم نماز جمعه ايجاد ارتباطي مستمر بين حكومت و مردم 

هاي مورد است تا هم حكومت مردمي بماند و هم غايات و ارزش

توان گفت كه وجهه  مي]. 11[نظر اسالم در حكومت پياده شوند 

بته اين به اين ال. هاي آن غلبه دارد ديني نماز جمعه بر ساير جنبه
معني نيست كه نماز جمعه صرفا عملي عبادي و ديني است، بلكه 

  ].12، 10[مفهومي گسترده و مرتبط با سياست و اجتماع است 

ميزان مشاركت در نماز جمعه تحت تاثير عوامل مختلفي است و 
شود و هر  همچون هر نهاد ديگري از تحوالت اجتماعي متاثر مي

تواند بر ميزان مشاركت مردم در نماز جمعه  نوع تغيير اجتماعي مي

بندي هايي گروه توان در مولفه اين عوامل را مي]. 10[تاثير بگذارد 
كرد كه انگيزه، موقعيت اجتماعي، ويژگي شخصيتي، محيط سياسي، 

از ]. 14، 13[ها، منابع و اعتقادات شخصي از جمله آنهاست مهارت

توان گفت كه هر چه فرد  هاي شخصيتي و اجتماعي مي نظر ويژگي

گراتر باشد بيشتر احتمال دارد در مسايل سياسي و تر و برون اجتماعي
در اين زمينه پژوهشي نشان داده كه ]. 15[اجتماعي مشاركت كند 

و غيرشاغلين % 4/46كننده در نماز جمعه درصد شاغلين شركت

اقتصادي پايين و  -افراد در دو سطح اجتماعي]. 12[است % 7/51
در تحقيق ديگري ]. 3[كنند  توسط بيشتر در نماز جمعه شركت ميم

شد كه كنندگان نماز جمعه صورت گرفت نشان داده  كه با شركت

كنند و در كل  گويان هر هفته در نماز جمعه شركت ميپاسخ% 55
اكثر . ها در نماز جمعه شركت دارند گويان بيشتر هفتهپاسخ% 90

ز جمعه را خوب و مناسب ارزيابي كرده و نمازگزاران بعد محتوايي نما

ارشاد  ،آگاهي مردم از مسايل روز كشور، رسيدگي به مشكالت مردم

ترين كاركردهاي و هدايت آنها به سوي معنويات و دين را جزء مهم
همچنين از نظر آنها محتواي ضعيف، تكراري . اند نماز جمعه دانسته

  ].16[عه است هاي نماز جم ترين آسيبو جناحي بودن، مهم
  

با وجود اهميت فراواني كه نمازهاي جمعه و جماعات از نظر فردي، 

اجتماعي و سياسي دارند، متاسفانه تحقيقات ميداني كمي در اين 

با اين حال برخي تحقيقات انجام شده . زمينه صورت گرفته است
شده نشان در تحقيقات انجام. نتايج قابل توجهي را ارايه داده است

ده كه عواملي چون معماري ساختمان نمازخانه، امكانات داده ش

هاي آموزشي و اداري با وقت نماز،  رفاهي محل نماز، تداخل برنامه

حضور مسئولين در نماز، نوع برخورد امام جماعت، مدت سخنراني، 
اي نماز در ميزان حضور  هاي حاشيه موضوع سخنراني و برنامه

نگرش بيشتر مردم در مورد . تكاركنان و دانشجويان موثر بوده اس

برپايي مراسم نماز جماعت در اماكن عمومي مثبت است و اكثر 
فضاي ]. 17[دهندگان با برگزاري نماز جمعه موافق هستند پاسخ

مناسب مسجد، قدمت مسجد، رفتار اجتماعي نمازگزاران، قدرت 

هاي  اليتـفع ،ماعتـياسي امام جـاهي سـريزي و آگ امهـبرن
تماعي مسجد و توجه به جوانان با ميزان حضور جوانان اج -سياسي

كنندگان در نماز جمعه در شركت% 90حدود . در مساجد ارتباط دارد

به پايگاه % 10سطح اقتصادي متوسط و پايين هستند و تنها 
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كنندگان در نماز شركت% 80اقتصادي باال تعلق دارند و  -اجتماعي

يلي قوي و بقيه در سطح جمعه از نظر دينداري در سطح قوي و خ

همچنين ميزان مشاركت در نماز ]. 3[متوسط از نظر دينداري هستند 

  ]. 18[جمعه از سوي زنان كمتر از مردان است 
افزون دشمن براي كاهش رغبت به شركت در نمازهاي تالش روز

اي با  فريضه. جمعه شاهدي بر تاثير نماز جمعه در وحدت ملي است

در فرهنگ اسالمي در خور توجه و عنايت اين جايگاه و اهميت 
شناسي اين فريضه، مهم بر اين اساس بررسي و آسيب. اي است ويژه

هاي بخش دلبايد تالش كرد تا اين سنگر تحكيم. و اساسي است

ساز با كاهش حضور فرزندان انقالب مومنين و اين مدرسه انسان
منفي  كاهش شركت مردم در نماز جمعه پيامدهاي. مواجه نشود

. شود براي نظام اسالمي دارد و موجب خرسندي دشمنان نظام مي

بر . لذا تالش براي افزايش مشاركت  موجب تقويت نظام خواهد بود

صورت اين اساس، درصدد برآمديم تا تحت پژوهشي علمي كه به
ميداني انجام شد ميزان شركت كاركنان يك واحد نظامي در نماز 

  .مل موثر بر آن را شناسايي كنيمجمعه را بررسي كرده و عوا

  

  روش

يابي فرآيندي پژوهشي زمينه. بود) پيمايشي(يابي روش تحقيق زمينه
آوري اطالعات درباره موضوعاتي از قبيل است كه به منظور جمع

تاري انجام ـكنند و يا چه رفدانند، چه فكر مياينكه مردم چه مي

بايد توجه داشت كه در اين  البته. گيرددهند مورد استفاده قرار ميمي
گيرد اظهارات افراد درباره پژوهش آنچه مورد سنجش قرار مي

هدف اساسي اين . موضوعي خاص است و نه آنچه واقعا وجود دارد

هدف پژوهش ]. 19[نوع تحقيق، هم توصيف و هم تبيين است 
حاضر، توصيف وضع موجود، يعني ميزان حضور كاركنان در نماز 

  .جمعه بوده است

انجام شد و جامعه آماري آن كاركنان يك  1386پژوهش در سال 

. نفر محاسبه شد 1300تعداد نمونه . واحد نظامي در كشور بودند
براي ] 20[تعداد نمونه با استفاده از جدول كرسي و مورگان 

ميزان محاسبه شده از جدول براي . هاي توصيفي تعيين شد پژوهش

رفتن اُفت و وجود دو گروه زنان و افزايش اعتبار نتايج، در نظر گ
. مردان در جامعه آماري به ميزاني بيش از دو برابر افزايش داده شد

با توجه به اينكه برخي از افراد منتخب از همكاري در تكميل 

ها نيز مخدوش  نامهها خودداري كردند و برخي از پرسش نامهپرسش
دهي  نامه دادهشپرس 1205در مجموع تعداد  ،بود و كنار گذاشته شد

اي  گيري خوشهروش نمونه. شده و در نتايج مورد استفاده قرار گرفت

تعداد افراد مورد نظر از بين كاركنان يك واحد . اي بود چند مرحله

 ،هاي نوع جنس نظامي  با روش تصادفي منظم و با رعايت نسبت
  . رده، محل خدمت و درجه انتخاب شدند

آوري اطالعات و سنجش متغيرها، عابزار مورد استفاده براي جم

امه براي تدوين و ـناين پرسش. اخته بودـسامه محققـنپرسش

تدوين اوليه  ،مطالعه ابعاد متغيرها: سازي مراحل زير را طي كردآماده

اجراي آزمايش و  ،صوري و محتوايي -بررسي روايي ،نامهپرسش

ر است كه الزم به ذك. نامهبررسي اعتبار و تدوين نهايي پرسش

خانوادگي، دهندگان مشخصات نام و نامجهت افزايش اعتماد پاسخ
آدرس و ساير مواردي كه موجب شناسايي فرد شود اخذ نشد و ساير 

اين . نامه قرار گرفتمشخصات دموگرافيك هم در انتهاي پرسش

هاي فرعي ميزان شركت در نماز جمعه،  نامه شامل مقياسپرسش
شناختي، هاي روان خانوادگي، ويژگيوضعيت روابط و مشكالت 

وضعيت امكانات رفاهي در نماز جمعه، وضعيت اشتغال، طرز نگرش 

به امام جمعه، فضاي نماز جمعه، وضعيت اعتقادات ديني، ميزان 
تقيدات مذهبي، ميزان اعتقاد به نظام و فعاليت اجتماعي و سياسي 

اسخ پ. سئوال بود 5نامه داراي هر مقياس فرعي پرسش. بود

. سئواالت با استفاده از مقياس پنج سطحي ليكرت تنظيم شده بود

نامه پس از تدوين اوليه از نظر روايي محتوا و سازه مورد پرسش
هاي  بررسي و تاييد قرار گرفت و براي تاييد آن عالوه بر پژوهش

شناسي شناسي و جامعهديگران از همكاران و متخصصان روان

نامه با استفاده از روش ار پرسشهمچنين اعتب. استفاده شد
نامه با ميزان همبستگي دروني پرسش. همبستگي دروني بررسي شد

 95/0نامه به ميزان كرونباخ براي كل پرسش استفاده از روش آلفاي

دست آمد كه ميزان قابل و براي هر مقياس فرعي به شرح زير به
 ،71/0: ميزان شركت در نماز جمعه: قبولي براي پژوهش بود

اي ـــه ويژگي ،61/0: وادگيـكالت خانـعيت روابط و مشـوض

 ،69/0: وضعيت امكانات رفاهي در نماز جمعه ،69/0: شناختيروان

طرز  ،58/0: طرز نگرش به امام جمعه ،68/0: وضعيت اشتغال
وضعيت  ،81/0: فضاي نماز جمعه ،58/0: نگرش به نماز جمعه

ميزان اعتقاد به  ،90/0: مذهبيميزان تقيدات  ،50/0: اعتقادات ديني

نامه هم به پرسش. 79/0: فعاليت اجتماعي و سياسي ،50/0: نظام
 حداكثر(هاي كوچك صورت فردي و هم به صورت گروهي با گروه

گويان، نامه از سوي پاسخبراي تكميل پرسش. قابل اجرا بود) نفر 10

گويان در ترجيحا از روش گروهي استفاده شد تا ميزان مقاومت پاسخ
نفر  10البته تعداد هر گروه بيش از . پاسخ به سئواالت كاسته شود

  .نبود

هاي آمار  براي تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از پژوهش از روش

توصيفي مانند محاسبه فراواني، درصد فراواني و رتبه درصدي 
دادن و توصيف اطالعات به صورت جداول براي نشان. استفاده شد

داري تفاوت بين  و براي مقايسه معني tي پارامتريك ها از آزمون

متغيرهاي مورد بررسي در تعيين عوامل مرتبط با ميزان حضور در 
  . نماز جمعه از تحليل واريانس استفاده شد

   

  ها يافته

نشان داده شده  1نتايج بررسي اطالعات دموگرافيك در جدول 

ه ميزان شركت بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش در زمين. است
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افراد بيشتر % 25كاركنان در نماز جمعه، مالحظه شد كه حدود 

بيشتر اوقات با همكاران و % 5/11اوقات به همراه اعضاي خانواده و 

از سويي . كردند هاي فرهنگي در نماز جمعه شركت مياعضاي گروه

بدون % 66بدون خانواده و يا خيلي كم با خانواده و % 34ديگر 
ها در هاي فرهنگي و يا خيلي كم با اين گروهاي گروههمراهي اعض

  ).2جدول(كردند  نماز جمعه شركت مي
  

  اطالعات دموگرافيك جمعيت مورد بررسي )�*��( 

 )��*�( �F�& K��5�U ���� 	
�� ��  

  وضعيت
ميزان 

  كتشر
  درصد  فراواني

ميزان 
شركت به 
همراه 
اعضاي 
  خانواده

  
  3/12  148  اصال
  8/21  263  كم
  9/39  481  متوسط
  9/20  252  زياد

  1/4  50  خيلي زياد
  9/0  11  مشخص نا

  100  1205  جمع

ميزان 
شركت به 
همراه 
اعضاي 

هاي گروه
فرهنگي يا 
  همكاران

  
  9/35  432  اصالً
  30  361  كم
  21  253  طمتوس
  8/8  106  زياد

  7/2  33  خيلي زياد
  7/1  20  مشخص نا

  100  1205  جمع

   
اي ميزان شركت در نماز جمعه بر اساس متغيرهاي  بررسي مقايسه

سابقه جبهه و  ،داري بر اساس جنسيتدموگرافيك تفاوت معني

كاركنان مرد بيش از . )p>01/0(جانبازي و نوع عضويت نشان داد 
كاركنان داراي سابقه جبهه و جانبازي بيش از افراد  ،نكاركنان ز

فاقد اين سوابق و كاركنان رسمي بيش از اعضاي قراردادي و 

در ميزان شركت كاركنان در . كردندبورسيه در نماز جمعه شركت مي

 ،ميزان تحصيالت ،سابقه اسارت ،نماز جمعه بر حسب وضع تاهل

نوع مسكن و موقعيت جغرافيايي محل  ،وضع اقتصادي ،درجه

  ).3جدول (ديده نشد ) p>05/0(داري  سكونت تفاوت معني
نتايج حاصل از بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيك و ميزان 

شركت كاركنان در نماز جمعه با استفاده از ضريب همبستگي 

پيرسون نشان داد كه بين ميزان شركت در نماز جمعه به ترتيب با 
 ،15/0با تعداد فرزندان به ميزان  ،16/0سابقه جبهه به ميزان مدت 

) p>01/0( 10/0با سن به ميزان  ،11/0با درصد جانبازي به ميزان 

رابطه همبستگي ) p>05/0( 07/0و با سنوات خدمتي به ميزان 
  .داري وجود دارد معني

همچنين در بررسي رابطه بين ميزان شركت در نماز جمعه و عوامل 

اجتماعي مورد مطالعه در اين پژوهش مالحظه شد كه  -فردي
ميزان شركت كاركنان در نماز جمعه به ترتيب با تقيدات مذهبي آنها 

  ،41/0با نگرش و اعتقاد آنها به نماز جمعه به ميزان  ،43/0به ميزان 

و با ميزان مشاركت در  36/0هاي امام جمعه به ميزان  با ويژگي

رابطه همبستگي  30/0اسي آنها به ميزان هاي اجتماعي و سي فعاليت

اي به اين  وجود چنين رابطه. دارد) p>01/0(داري  مثبت و معني
وجود  ،اعتقاد به نماز جمعه ،معني است كه با افزايش تقيدات مذهبي

هاي  هاي مثبت در امام جمعه و افزايش مشاركت در فعاليت ويژگي

جمعه افزايش  ميزان شركت افراد در نماز ،اجتماعي و سياسي
  ).4جدول (يابد  مي
   

  

  

  

  

  

  درصد  فراواني  سطوح  متغير

  جنس
  7/83  1009  مرد

  3/16  196  زن

  سن

  31  373  سال 29زير 

  2/33  400  سال 39تا  30بين 

  7/31  382  سال 49تا  40بين 

  7/2  33  سال و باالتر 50

  4/1  17  مشخص نشده

وضعيت 

  تاهل

  3/15  184  مجرد

  1/84  1013  متاهل

  7/0  8  مشخص نشده

ميزان 

  تحصيالت

  2/33  400  زير ديپلم

  1/60  7241  ديپلم

  8/5  70  تحصيالت عالي

  9/0  11  مشخص نشده

  نوع عضويت

  9/88  1072  رسمي

  5/8  102  قراردادي

  6/2  31  جودانش

  سابقه جبهه
  42  506  دارند

  58  699  ندارند

سابقه 

  جانبازي

  5/18  223  دارند

  5/81  982  ندارند

سابقه 

  اسارت

  7/1  21  دارند

  3/98  1184  ندارند

وضعيت 

  اقتصادي

  3/17  208  ينيپا

  2/78  942  متوسط

  5/2  30  باال

  1/2  25  نشدهمشخص

  نوع مسكن

  4/46  559  شخصي

  5/27  331  اياجاره 

  6/9  116  سازماني

  9/15  192  پدري

  6/0  7  نشدهمشخص

محل 

  سكونت

  9/12  156  شمال شهر

  6/25  308  جنوب شهر

  1/25  303  مركز شهر

  1/27  327  هاي اطراف شهرشهرك

  7/4  57  مناطق دور از شهر

  5/4  54  نشدهمشخص
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  و تحليل واريانس يكراهه براي مقايسه ميزان شركت در نماز جمعه بر اساس متغيرهاي دموگرافيك tنتايج آزمون ) �*��(

                                                                                                                                                      01/0 = p<**

  ضرايب همبستگي ميزان شركت در نماز جمعه و ساير متغيرهاي پژوهشي )�*��( 

  

  

  جايگاه تفاوت  داريسطح معني f/tميزان   انحراف معيار  ميانگين  هاگروه  متغير

  جنس
 مردان - 1
  زنان - 2

18/2  
59/1  

99/0  
98/0  39/7  0001/0∗∗  2 > 1  

  وضعيت تأهل
  مجرد - 1
  متأهل - 2

10/2  
09/2  

04/1  
01/1  13/0  89/0 -  -  

  سابقه جبهه
  .دارند - 1
  .ندارند - 2

25/2  
9/1  

98/0  
02/1  54/4  0001/0∗∗  2 > 1  

  سابقه جانبازي
  .دارند - 1
  .ندارند - 2

35/2  
03/2  

99/0  
007/1  18/4  0001/0∗∗  2 > 1  

  سابقه اسارت
  .نددار - 1
  .ندارند - 2

39/2  
09/2  

10/1  
01/1  35/1  17/0 -  -  

  ميزان تحصيالت

  17/1  32/2  ابتدايي و راهنمايي - 1

41/0  83/0 -  
  
-  
  

  09/1  07/2  دبيرستان - 2
  94/0  08/2  ديپلم - 3

  02/1  10/2  فوق ديپلم و ليسانس - 4
  98/0  02/2  فوق ليسانس و دكترا - 5

  58/1  2  علوم حوزوي - 6

  نوع عضويت

  99/0  19/2  رسمي نظامي - 1
  
89/8  
  

  1 < 3و4  ∗∗00001/0
  99/0  84/1  رسمي كارمندي - 2

  05/1  78/1  قراردادي - 3
  06/1  74/1  بورسيه - 4

  
  درجه
  

  97/0  15/2  درجه داري - 1

68/1  16/0 -  -  
  97/0  08/2  افسري جزء - 2
  05/1  14/2  افسري ارشد - 3

  71/0  64/2  داريسر - 4

  وضعيت اقتصادي
  01/1  98/1  پائين - 1

  01/1  12/2  متوسط - 2  -  - 17/0  74/1
  19/1  95/1  باال - 3

  نوع مسكن

  01/1  11/2  شخصي - 1

59/0  61/0 -  -  
  99/0  03/2  استيجاري - 2
  99/0  15/2  سازماني - 3
  05/1  09/2  پدري - 4

  محل سكونت

  02/1  2  شمال شهر - 1

59/0  66/0 -  -  
  01/1  14/2  جنوب شهر - 2
  02/1  11/2  مركز شهر - 3

  95/0  1/2  شهرك هاي اطراف - 4
  13/1  95/1  مناطق دور از شهر - 5

  مدت اشتغال  اسارت مدت  رتبه و درجه  سنوات خدمتي  سن  درصد جانبازي  تعداد فرزندان  مدت جبهه  عوامل

  - 02/0  02/0  04/0  07/0  10/0  11/0  15/0  16/0 ضريب همبستگي

  54/0  52/0  23/0  03/0  0001/0  0001/0  0001/0  0001/0 داري سطح معني

  عوامل

ي
هب
مذ
ت 
دا
قي
ت

اد  
تق
اع
و 
ش 

گر
ن

  

 
عه
جم
ز 
ما
ه ن
ب

  

ي
ژگ
وي

 
ي
ها

  

 
عه
جم
م 
ما
ا

ي   
اع
تم
اج
ت 

الي
فع

  

ي
س
سيا

و 
  

ي
دگ
وا
خان
ل 
وام
ع

  

ام
نظ
ه 
د ب
قا
عت
ا

ي   
يك
يز
ط ف

حي
م

  

ي
سان

 ان
و

ي  
غل
ش
ل 
سائ

م
ي  

رد
ل ف

سائ
م

ي  
س
تر
س
 د
ت
ول
سه

  

اد
تق
اع

ي
دين
ت 

ا
  

ضريب 

 همبستگي
43/0  41/0  36/0  30/0  26/0  26/0  23/0  21/0  20/0  18/0  18/0  

سطح 

 داري معني
001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  
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  بحث

نماز جمعه عامل پيوند دين و سياست و عامل وحدت بين مسلمين 

ماز جمعه با انقالب اسالمي در نظام جمهوري اسالمي ايران ن. است

است و بسياري از جوانان و نوجوانان نماز جمعه را مرتبط شده 
. شناسند همچون ساير نهادهاي انقالبي همراه با انقالب اسالمي مي

از سويي ديگر سازمانهاي نظامي، نهادي براي حراست از كشور و 

ظام هاي اجتماعي ن لذا حضور آنها در صحنه. نظام اسالمي هستند

ترين  ويژه مهمهاي انقالبي بهبنابراين مطالعه ارزش. ضروري است
عدم . آن يعني شركت در نماز جمعه در بين آنها مهم و اساسي است

داليل متعددي همچون شركت دائمي در نماز جمعه ممكن است به

، وضعيت اجتماعي و ]12[، فعاليت شغلي ]15[مشكالت فردي 
، امكانات و ]16[ها  ه و محتواي خطبه، نوع امام جمع]3[اقتصادي 

ولي با توجه به  ،باشد] 15[تسهيالت يا اعتقادات ديني و مذهبي 

اهميت و ضرورت نماز جمعه عدم شركت يا سستي در آن به هر 
هايي در الزم است تالش]. 8 ،7 ،6 ،5 ،4[دليل ممكن جايز نيست 

شي از بخ. جهت شركت گسترده كاركنان در نماز جمعه صورت گيرد

تواند در راستاي افزايش تقوي و تقيدات مذهبي و  ها مياين تالش

كه همچنان. بهبود نگرش و اعتقاد افراد نسبت به نماز جمعه باشد
نتايج نشان داد تقيدات مذهبي و نگرش و اعتقاد به نماز جمعه به 

با ميزان شركت در نماز جمعه رابطه همبستگي  41/0و  43/0ترتيب 

توان گفت كه  هاي پژوهشي ديگران مي راين در تاييد يافتهبناب. دارند
جز تقوي الهي باطل است داشتن هرگونه امتيازي در نماز جمعه به

كنند داراي اعتقادات ديني  و كساني كه در نماز جمعه شركت مي] 3[

  . و تقيدات مذهبي باالتري هستند

ماز ها در جهت افزايش شركت كاركنان در نبخشي ديگر از تالش
تواند مربوط به امكانات و تسهيالت رفاهي در اياب و  جمعه مي

وجود امكانات اياب و ذهاب رايگان . ذهاب و محيط نماز جمعه باشد

ها و مساجد كه افراد بتوانند به راحتي به نماز  محله ،از تمامي مراكز
تواند امكان شركت خانوادگي و گروهي را  مي ،جمعه رفت و آمد كنند

معموال شركت با حضور اعضاي خانواده و اعضاي . هدافزايش د

هاي فرهنگي  ها و ساير اعضاي گروه محليگروه همكاران، هم
تواند شركت در نماز جمعه را به يك اردوي چندساعته تبديل كند  مي

كنندگان براي شركت دايمي در نماز و موجب تشويق بيشتر شركت

از جمعه نيز كمك چنين حضوري به شركت زنان در نم. جمعه شود

  . كند مي
اند كه زنان نشان داده] 15[هم تحقيق حاضر و هم تحقيقات ديگر 

كنند، در حالي كه شركت  كمتر از مردان در نماز جمعه شركت مي

هر چند كه . تواند اين تفاوت را كاهش دهد خوبي ميخانوادگي به
د كند؛ كه تواند مانع ايجا داري زنان نيز مي داري و بچه مسئوليت خانه

البته ايجاد تمهيداتي از قبيل ايجاد مراكز نگهداري كودك در محيط 

نماز جمعه يا ايجاد محيط جذاب و جالب براي كودكان و نوجوانان 
تواند موجب جذب آنها شده  در مصالي نماز جمعه يا اطراف آن مي

و سختي نگهداري از كودك براي مادران در محيط نماز جمعه را 

حتي . در نهايت به افزايش مشاركت زنان كمك كند كاهش داده و

تواند مشوق  كنندگان در نماز جمعه نيز ميپذيرايي مختصر از شركت

ويژه براي افرادي كه مسير دوري را براي شركت در خوبي باشد؛ به
  . شان نسبت به گرسنگي كمتر است كنند يا تحمل نماز جمعه طي مي

مينه افزايش شركت كاركنان هاي الزم در زسومين بخش از تالش

در نماز جمعه تمركز روي افرادي است كه كمتر در نماز جمعه 
هاي پژوهشي ميزان شركت در نماز  مطابق يافته. كنند شركت مي

جمعه با سابقه جبهه و جانبازي، نوع عضويت، تعداد فرزندان و سن 

 لذا تالش سازماني در جهت حراست از. داري دارد افراد رابطه معني
هاي بعدي، توجه  هاي دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسلارزش

در جذب اعضاي جديد و تقويت تقيدات مذهبي در آنها و كمك به 

تواند  پروري و حل مشكالت خانوادگي كاركنان مي هاي فرزندمهارت

از سويي ديگر، . در افزايش مشاركت آنها در نماز جمعه موثر باشد
فيك از قبيل وضع تاهل، تحصيالت، درجه، ساير متغيرهاي دموگرا

وضع اقتصادي و اجتماعي در ميزان شركت كاركنان در نماز جمعه 

تاثيري ندارد و اين تاييدي بر اين مدعي است كه شركت در نماز 
جمعه ويژه گروه خاصي نيست و داشتن هرگونه امتياز در نماز جمعه 

زم است، تالش و بر اين اساس ال]. 3[جز تقوي الهي باطل است به

تذكر و يادآوري . تبليغي عمومي در زمينه نماز جمعه صورت گيرد
يادآوري نماز جمعه  ،نماز جمعه در تمامي مراسم رسمي و غيررسمي

شنبه و آموزش اهميت آن به عنوان يك در روزهاي چهارشنبه و پنج

هاي آموزشي رسمي و غيررسمي در  واحد درسي در تمامي دوره

شنبه كه افراد بتوانند در اين روز به  تعطيلي روز پنج سازمان و حتي
تر در نماز  امورات خانوادگي بپردازند تا در روز جمعه با خيال راحت

  .تواند موثر باشد جمعه شركت كنند مي

به عنوان چهارمين شيوه براي افزايش شركت كاركنان در نماز جمعه 
و نقش امام  ها توجه به مواردي از قبيل محيط نمازجمعه، خطبه

هاي امام جمعه با ميزان شركت در نماز جمعه به ويژگي. جمعه است

رابطه همبستگي  36/0عنوان سومين عامل اثر بخش به ميزان 
هاي پژوهشي محتواي ضعيف مطابق يافته. داري دارد مثبت و معني

احي بودن آن از جمله ـراري و جنـهاي نماز جمعه، تك بهـخط

تواند موجب كاهش شركت  و مي] 16[است هاي نماز جمعه آسيب

امام جمعه عادل، متقي، توانمند و داراي . افراد در نماز جمعه شود
ها و بيان  محوري در خطبهگيري جوان مهارت سخنوري و با جهت

هاي پرشور، مطابق نياز روز مردم و تبديل صحنه نماز جمعه  خطبه

تواند موجب  يبه صحنه عدالت، حل مشكالت و برابري و مساوات م
  .افزايش مشاركت در نماز جمعه شود

  

  گيرينتيجه

توان گفت كه شركت در نماز جمعه متغيري  در مجموع مي
چندعاملي است كه عوامل فردي، خانوادگي، اجتماعي و سياسي در 
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از بين اين عوامل، داشتن اعتقادات ديني، تقيدات . آن نقش دارند

ميت بيشتري دارند و تقويت هاي انقالبي اهمذهبي و داشتن ارزش

ها  اين يافته. شود آنها موجب افزايش شركت افراد در نماز جمعه مي

  .منطبق است] 16 ،14 ،12، 10[هاي ديگر نيز هاي پژوهش با يافته

  

در پايان الزم است از سازمان تحقيقات بسيج  :تشكر و قدرداني

ي آن را بر كه زمينه اجرايي طرح را فراهم ساخته و پشتيباني اجراي

  .عهده داشت به نام سپاس و قدرداني ياد كنيم
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