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چکیده
مسجد به عنوان یک فضای شهری ،همواره کارکردهای مختلفی را بر عهده داشته است؛ بطوریکه علاوه برر عارادب بره
عنوان مهمترین کارکرد آن ،در امور فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی نیز فعال بوده است .مسجد به علت عرضه عملکردها و
فعالیتهای متنوع مذهای و اجتماعی ،از توانایی لازم برای تقویت تعاملاب اجتماعی و گسترش شاکههای عملکرردی و
افزایش ظرفیتهای اجتماعی برخوردار است .هدف این تحقیق ،بررسی نقش مساجد در پایداری اجتمراعی شرهر یراین
است .در این تحقیق ،نقش مسجد در ارتااط با پایداری اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی ،مشارکت ،آگاهی و هماستگی
اجتماعی و رضایت از محله بررسی شده است .رویکرد پژوهش ،کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها ،ماتنی بر داده های
کتابخانهای و میدانی میباشد .به منظور توزیع پرسشنامه ،نمونهای به تعداد  111نفر مورد بررسی یرار گرفت .جهت توزیع
پرسشنامه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .تحلیل داده ها ،با استفاده از نرم افزار  spssکرد گرذاری
گردید .از شاخصهای آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آزمونهای آماری استنااطی از جمله آزمون تی تک نمونهای
و خیدو انجام شده است .بر اساس آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان میدهد که مساجد شهر یائن ،در بهارود عوامرل
رضایت از محله ،عدالت اجتماعی و مشارکت ایفای نقش میکننرد؛ ایرن در لرالی اسرت کره نقرش مسراجد در بهارود
هماستگی اجتماعی و ارتقاء آگاهی های مردم ،چندان تاثیرگذار ناوده است .جهت تقویت آثار مساجد در بعد هماستگی
و ارتقا آگاهی های مردم ،پرر نگ تر شدن مساجد در این لوزه با توجه به اهمیت این ،موضوعاب پیشنهاد می شود.
کلیدواژهها :آگاهی ،پایداری اجتماعی ،رضایت از محله ،عدالت اجتماعی ،مسجد ،مشارکت.
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پژوهشی – مطالعه موردی
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 .1مقدمه

شمارۀ اول

مسجد نه تنها به عنوان جایگاه اصرلی اجتمراع مؤمنران

 .1 .1طرح مساله

برای برگزاری مراسم مذهای مورد استفاده برود ،بلکره

در میران انردامهرای درونری هرر شرهر و روسرتا،

کانون معارف و الکام اسامی ،مرکرز جهراد تالیغراتی و

نیایشگاه همرواره جایگراه ویرژه خرود را داشرته اسرت

ارشادی ،یرارگاه سیاسی و اداره دولرت نیرز بره شرمار

(پیرنیا ،1931 ،ص )93.و ابنیه مذهای از اساسریتررین

میرفت (زرگر و دیگران ،1931 ،ص .)14 .بسریاری

عناصر بافت ،ساخت و شکل شهرها محسوب شدهانرد

از کنشهای اجتماعی و ایتصادی مردم نظیر آموزش و

(پیرنیرا ،1931 ،ص .)4.از ایرن رو ،مسراجد و ابنیرة

للوفصل دعاوی ،رفرع مشرکلاب اجتمراعی و لرل

مذهای ،کانون عارادی ،اجتمراعی و فرهنگری هرویتی

مسائل ایتصادی در درون مسراجد صرورب میگرفرت

دیرینه است که هرگز نمیتواند از ساختار اجتمراعی و

(امینزاده گوهرریزی ،1931 ،ص.)3.

شرهری آن جردا شرود (بهزادفرر ،1931 ،ص .)11.از

در این میان ،شرهر یرائن بره عنروان دومرین شرهر

شاخصههای ایفای نقش مساجد به عنوان فضای شهر،

بزر استان خراسان جنوبی در طول تاریخ همواره به

ویژگی  14ساعته بودن و تقویت لضور در زمانهرای

عنوان شهر مرذهای شرناخته شرده اسرت .ایرن شرهر

مختلف است .برگزاری آیینها ،مناسرک و مراسرم در

دارای  11مسجد است کره همرواره جرزء شرلو ترین

هر فضای شهری ،به خصوص صحن و لیاط مساجد

اماکن عمومی شهر محسوب میشوند .لذا هردف ایرن

در شکلگیری خراطراب ،در طرول زمران ،در ارتقرای

تحقیق ،بررسی نقرش مسراجد در پایرداری اجتمراعی

لس مکرانِ ایرن فضراها و تقویرت و ارتقرای لیراب

شهر یاین است .بر این اسراس ،فرضریه کلری تحقیرق

شهری آن ها نقش مؤثّری ایفا میکند .به طرور اجمرال

این طور بیان می شود که :به نظر می رسرد مسرجد از

عواملی چون وجود تعامل اجتماعی ،برگزاری مراسرم

منظر عدالت اجتماعی ،مشارکت ،آگراهی ،هماسرتگی

و مناسک ،تعدّد ورودیها و ارتااط با گذرهای اطراف،

اجتماعی ،و رضایت از محلره برر پایرداری اجتمراعی

صحن و لیاط مساجد را در زمررۀ فضراهای شرهری

تاثیرگذار است.

جای میدهد (همتی و دیگران ،1911 ،ص.)61.
مسرجد بره عنروان اولرین و بااهمیرتترین نهراد
اجتمراعی مسرلمانان دارای وظرایف و کارکردهرای
چندی است؛ به گونهای که افزون بر مهمترین کرارکرد
آن عاادب ،فعالیتهای آموزشی ،نظامی و سیاسی نیرز
در آن جریان داشته است .مسراجد برزر بره ویرژه در

 .6 .1پیشینه تحقیق و مبانی نظری

مطالعاب متعدد نشان دادهاند که مشرارکت مرنظم
در فعالیتهای مذهای سازمانیافته نظیر نمازخواندن یا
دعا کردن ،رابطه مثاتی با بسریاری از پیامردهای مثارت
1

نظیر سلامت جسمانی (ریپنتررو و دیگرران ،1116 ،
1

ص ،)919 .امید به زندگی (من و لراریمور  ،)1111 ،و

سدههای میانره ،فعالیتهرای گسرترده از فعالیتهرای
غیرعاررادی داشررتند (هرریلن برانررد ،1931 ،ص.)41.

1. Rippentrop et al
2. Mann and Larimore
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السرراس خوشررحالی و نشرراط (فرانسرریس)1119 ،1

(الیسون ،1111 ،4ص .)31.درنتیجره اینطرور بره نظرر

دارند .همچنین بنا بر پژوهشهای گوناگون ،مذهب و

میرسد مساجد به عنوان مکانی برای انجام امور دینری

گرایشهای مذهای ساب کاهش اضطراب ،خودکشی،

و مذهای ،میتواند رضایت مردم از محل زندگی خود

مصرف مواد ،بزهکاری و افسردگی میشوند و سراب

را تحت تأثیر یرار دهرد .در ایرن راسرتا ،در سرالهای

افرزایش رضرایت از زنردگی و سرازگاری اجتمراعی

اخیر در ارتااط با موضوع ایرن تحقیرق پژوهشهرایی

میشررررود (کیمیررررایی و دیگررررران ،1911 ،ص.)1.

انجام پذیرفته اسرت کره در ادامره بره برخری از آنهرا

برخورداری از دین و تعالیم مذهای مشترك ،پایاندی و

اشاره شده است:

وفاداری به آن ،اعتقاد و تمایل به مناسرک و آیینهرای

پوربایر و دیگرران ( )1913در مقالرهای برا عنروان

مذهای ،علاوه بر اینکه از لحاظ کارکردی عامل مهمری

"واکاوی نقش مسراجد در تحقرق عردالت اجتمراعی

در روابط اجتماعی به لساب میآید ،موجب دلگرمی،

شهرهای اسلامی معاصر" اظهار داشتند هرچنرد کره از

سرزندگی ،نشاط و اشتیاق عمرومی اسرت (کلرانتری و

نقش عدالتپروری مساجد نسات بره گذشرته کاسرته

دیگران ،1933 ،ص )113.که میتوانرد سرط کیفیرت

شده است ،اما مساجد با توجه به تأثیر سرازندهای کره

زندگی افراد را تحت تأثیر یررار دهرد .کینرگ 1معتقرد

در عرصرره مرردیریت ،تعرراون و ولرردب اجتمرراعی،

است :کسانی که در مراسم مرذهای لضرور دارنرد ،از

تقویت امنیت اجتماعی ،کاهش آسیبپذیری جامعره و

نظر رفاه ذهنی یک سط بالاتر از دیگران یررار دارنرد،

کنترل کنشهای ناهنجار ،تکریم لقروق شرهروندی و

چرا که سازمانهای دینی برای تعامرل اجتمراعی برین

کرامت انسانی و درنهایرت تحکریم و تقویرت توسرعه

مردم ،ارتقای دوستی ،شاکهها و لمایتهای شخصی

پایدار دارند ،به عنوان یک سرمایه اجتماعی در تحقرق

و برابری اجتماعی فرصتهایی ایجاد میکنند که افرراد

عدالت اجتماعی محسوب میشوند.

مذهای به خاطر لضور منظم در مراسرماب مرذهای و
جماعاب و ایجاد شاکههای اجتماعی در زندگی خرود

ادهمرری و دیگررران ( )1911در مقالرره "نقررش

اجتماعی اماکن مذهای در جامعه" ،اظهرار داشرتند کره

راضرریتر هسررتند (لرریم و پوتنررام ،1111 ،9ص-111.

زندگی مذهای به خودی خود در تمام مراتب ،فعالیرت

 .)114بره اعتقراد ایلسرون ،دیرن از طریرق لمایرت

اجتماعی اسرت کره ایرن نروع فعالیتهرا ،هماسرتگی

اجتماعی ،بریراری روابط شخصری برا شرخص الهری

اجتماعی را تولید میکنند.

دیگرر ،ارائره سیسرتمهرای معنرا و ارتقرای الگوهرای

موسوی مقدم و محمدی ( ،)1916در مقالرهای برا

خراصتر از سرازمانهای مرذهای و شریوه زنردگی

عنرروان "بررسرری نقررش مسررجد در افررزایش سرررمایه

شخصری باعر

افرزایش سرلامت روانری میگرردد

اجتماعی بر اسراس نماگرهرای اصرلی آن در یررآن و
لرردی " اظهررار داشررتند کرره نهرراد مسررجد از طریررق

1. Francis
2. king
3. Lim and Putnam

اثرگررذاری مسررتقیم بررر عناصررر هنجارهررای مشررترك،
4. Ellison
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اعتمرراد و مشررارکت ،سرراب تولیررد و توزیررع سرررمایه
اجتماعی میشود.
المرردیان و عرفانیرران ( )1914در مقالرره "بررسرری

شمارۀ اول

دلزنرده و دیگرران ( )1919در مقالره "برازتعریف
مسجد و جایگاه آن در محوریت تعاملراب اجتمراعی،
شهر اسلامی" به ارائه راهکارهای مفهومی و کراربردی

نقش مسراجد در توسرعة محلرهای در شرهر مشرهد"

در جهت تقویرت اجتمراع و ارتاراط سرازی در شرهر

اظهار نمود که متغییرهای مربوط به فعالیرت چندگانره

اسلامی پرداختهاند.

مسجد در سط محلره بره چنرد محرور کلری :نقرش

شیری گرمی( )1919در مقاله "ویژگیهای کالادی

مسجد در غنیسازی اویاب فراغرت ،امنیرت فرردی و

مسجد بر مانای ارتقاء تعاملاب اجتماعی"بره مطالعره و

اجتماعی ،مشرارکت اجتمراعی ،برنامرههای مرذهای و

بررسی نحوه تأثیرگذاری مساجد بر افرزایش تعاملراب

فرهنگی میپردازد.

اجتماعی پرداختهاند .در این زمینره تأکیرد برر کرارکرد

عادالملکی و دیگران ( )1919در مقالره "واکراوی

کالادی مسجد در دو لوزه بیرونری و درونری مردنظر

نوع نگراه بره نهراد مسرجد در سیاسرتهای فرهنگری

بوده که در آن نوع و ارتااطاب برونی و درونی مساجد

جمهوری اسرلامی ایرران" بیران نمودنرد کره افرزایش
آگاهیهای اجتمراعی و فرهنگری ،مقاومسرازی ابعراد

بررسی و تحلیل شدهاند.

مدی و فروغی در مقالره (" )1911انسران ،محرور

فرهنگی ارزشی جامعه ،آگاهی بخشی به افرراد نسرات

اصلی در پایداری اجتماعی و لس مکان" به بررسری

به تهاجماب فرهنگی ،هویت مذهای مشرترك ،ایجراد

لس مکان در مساجد پرداخته و اینکره شرهروندان در

انسجام و هماستگی اجتماعی ،کمک در جامعهپرذیری،

مسجد امام تهران تا چه میزان به لضور خرود در ایرن

نقشآفرینی در انتقال مواری و ارزشهرای فرهنگری،

مکان وایرف هسرتند و در نهایرت راهکارهرایی بررای

بسترسازی جهت عمومیت یابی فرهنگ شرورا ،ایجراد

لفظ این مسجد تاریخی به عنوان مکان پایدار پیشنهاد

روح تعاون و همکاری ،تقویت و یوام بخشی به لوزه

نمودهاند.

عمرومی ،از زمرره مهمتررین کارکردهرای فرهنگری
اجتماعی مسجد به شمار میآید.

فضلعلی زاده و وثوق ( )1911در مقالره "بررسری

پایررداری اجتمرراعی در مسرراجد" بیرران داشررتند کرره

فعالی ( )1919در کتاب خود با عنوان "مسرجد و

مؤلفررههایی از جملرره تعاملرراب اجتمرراعی ،اعتق راداب،

ساک زندگی" ،رشد آگاهیهای سیاسری ،روشرنگری

دلاستگی و تعهد در پایداری اجتماعی فضاهای آیینری

افکار عمومی ،و دیردار برا هیراب هرای سیاسری را از

مررؤثر اسررت .بهرهگیررری از ایررن مؤلفررهها و ارائرره

جمله کارکردهای مسجد معرفی میکند.

راهکارهای معماری ،این فضراها را از نظرر اجتمراعی

معمراری و کیوانلرو ( )1919در مقالره " نقرش
محوری مسجد در توسعه پایردار شرهری"بره تشرری

پایدارتر میسازد.
پورجعفر و پرورجعفر ( )1911در مقالره "الگروی

جایگاه مسجد ،کارکردهای آن و نقرش آن در توسرعه

پیشررنهادی محلرره ،بررا مرکزیررت مسررجد و فضرراهای

پایدار اشاره نمودهاند.

عمررومی موردنیرراز در شررهر ایرانرری -اسررلامی" اظهررار

سال هفتم
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نمودند کره مسرجد نقرش پراهمیتری در ابعراد کیفری

و نهرری از منکررر و فررراهم آوردن بسررترهای مناسررب

طرالی شهرها و بازتاب اجتماعی مسرائل نسرات بره

تحقرررق آن از جملررره فعالیرررت آزادانررره رسرررانهها و

ماانی طرالیهای غرب که تنهرا بره ابعراد فیزیکری و

مطاوعراب ،لرضور الرزاب یوی و یدرتمند مخالف

کمی پرداخته ،داشته و همچون بستری برای تعاملراب

جریان لراکم و تررویج فرهنرگ ایثرار و شررهادب از

اجتماعی به لساب میآید.

راه نهادهرای آموزشری از ابترداییترین مرالرل آن ترا

ادریسی خسروشاهی و دیگران ( )1911در مقاله "

مراکز آموزش عالی و بکرارگیری ابزارهررای نرروین و

نقرش مسراجد محلرهای در توسرعه شرهری پایردار"،

جررذاب در معرفرری آن ،میتوانررد در خلررق مشررارکت

جایگاه مسجد در توسعه پایدار شهر اسلامی را بررسی

اجتماعی از دیدگاه اسلام مؤثر باشد.

و اظهار داشتهاند کره مسراجد بایرد برا عناصرر جدیرد
شهری ترکیب شوند تا پویایی خود را لفظ کنند.
خواجهنوری و همکاران ( )1911در مقاله "رابطره

میزان دینداری با کیفیت زندگی جوانان" نشان دادنرد

تقوایی و معروفی ( )1931در مقاله "ارزیابی نقرش

مساجد در ارتقاء کیفیت محیط" ضمن تایرین جایگراه
کیفیت محیط شهری و مؤلفههای آن ،به ارزیابی نقرش
مساجد در ارتقاء کیفیت محیط پرداختهاند.

که تقویت عوامل مذهای ،باورها ،عقاید افراد و هویرت

ویلدز 1و همکاران ( )1111در تحقیقی به بررسری

دینی افراد جامعه تأثیر بسزایی بر بهاود سرلامت روانری،

رابطه دینداری با کیفیت زنردگی در برین  113نفرر از

اجتماعی و جسمانی و در کرل کیفیرت زنردگی افرراد

بازماندگان بیمراری سررطان سرینه در آمریکرای لراتین

دارد.

پرداختهاند .بر اسراس نترایج ،رابطره برین دیرنداری و

بالجرانی و همکراران ( )1911در مقالره "بررسری

کیفیت زندگی مثات و معنادار بود.

ارتااط بین مذهب سلامت معنوی امید و کیفت زندگی

عادالخالد )1111( 1در بررسی رابطه برین کیفیرت

در بیماران ماتلا به سرطان" به این نتیجره رسریدند کره

زندگی و رضایت ذهنری و دیرنداری بره ایرن نتیجره

توجه به عواملی مانند هدفمند بودن در زندگی ،اعتقراد

رسیدند که برین کیفیرت زنردگی و مرذهب ارتاراط و

به خردا و اعمرال مرذهای و خروشبینی بره آینرده در

هماستگی مثاتی وجود دارد.

برنامهریزی مرایاتی از بیماران ماتلا به سرطان میتوانرد
موجب ارتقای کیفیت زندگی آنها گردد.

محمدنقی و منتظری مقدم ( ،)1931در مقالهای برا
عنوان "سرمایه اجتماعی و توسعه ایتصادی مطالعرهای
دربرراره مشررارکت اجتمرراعی از منظررر اسررلام" ،اظهررار

لیم 9و پاتنام )1111( 4در تحقیقی کره بره صرورب
پانل انجام دادند ،نشان دادند که افراد مذهای بره خراطر
لضور منظم در مراسم مرذهای و جماعراب و ایجراد
شاکههای اجتماعی در زندگی خود راضیتر هستند.

داشررتند کرره الیررای کارکردهررای مسرراجد و نهادهررای
مرتاط با آن ،به گونهای که در خردمت رشرد و تعرالی
جامعه یرار گیرد ،تقویت و نهادینه کردن امربرهمعروف

1. Wildes
2. Abdel-Khaled
3. Lim
4. Putnam
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فضاهای شرهری بسرتر تعاملراب و برروز رفتارهرا

ویژهای را به خود اختصاص میدهد .ارتاراط گسرتردۀ

هستند که باید با تحلیل و طرّالری مناسرب فضرا ،بره

مسجد با بافرت شرهری از طریرق مسریرهای ارتاراطی

استفاده صرحی بیانجامنرد (همتری و دیگرران،1911 ،

منتهی به ورودی مسجد بریرار میشود و بر این اساس

ص .)43.در بررسری و تحلیرل فضراهای شرهری ،برا

می توان ارتااط کاربران مسجد را تایین نمود (مهردوی-

عناصر شهری مانند میدان ،خیابان و  ...مواجه هسرتیم.

نررژاد و مشررایخی ،1931 ،ص .)31.مسررجد از برردو

فضاهایی که علاوه بر ایفای نقش عملکردی و ارتااطی

تأسیس ،علاوه بر محل عاادب ،محیطی برای تعاملراب

بره عنروان محلّری مناسرب بررای بریرراری تعاملراب

اجتماعی بوده است .این مکان در طرول زمران ،محلری

اجتماعی و لضور شهروندان در اجتماع ایفرای نقرش

برای مشورب در مورد امور روزانه اجتمراع مسرلمانان

می نمایند .به جهت گسترش لروزۀ نفروذ ایرن گونره

در نظر گرفته شد و به ایتضایِ فضای لاکم ،به مکرانی

فضاهای شهری ،میتوان از فضراهای براز مرذهای بره

برای تصمیمگیری سیاسی و در زمان صرل و آرامرش

طور عام و صحن و لیاط مساجد به طرور خراص بره

به جایی برای آموزش و تعلیم تادیل میگردیده اسرت

عنوان فضای شهری یاد کرد (همتی و دیگرران،1911 ،

(سعید آفترابی ،1911 ،ص .)16.از زمران بنیانگرذاری

ص .)49.در این میان ،آدام مترز 1معتقرد اسرت کره در

مساجد اسلامی توسط نای اکرم (ص) تاکنون ،نره تنهرا

شهرهای اسلامی لیاط مساجد با ورودیهای متعدّد بره

مساجد به صورب شکلی متحول شدهاند ،بلکه از نظرر

عنوان فضاهای شهری عمل می کنند (توسرلی،1931 ،

فرهنگی و اجتمراعی نیرز در جریران دگرگرونی یررار

ص .)41.فضایی کره در صرورب مطالعره ،طرّالری و

گرفته و هویتی جدیرد یافتهانرد؛ بهطوریکره در تمرام

مدیریّت بهینه ،نقش مناسای در شرکل گیرری لیراب

دوران اسامی مسجد نخستین کرانون عارادی ،نخسرتین

اجتمراعی شرهروندان دارد (همتری و دیگرران،1911 ،

پایگراه تالیغراتی ،نخسرتین جایگراه دانرش ،مرکرز

ص .)49.یرارگیری مسرجد در میران بافرت شرهری و

فعالیتهرای سیاسری و اجتمراعی و مرکرز خردماب

مخصوصراً محلراب مسرکونی شرهر ،ارتاراط هرویتی

اجتماع ،فعالیتهای نظامی ،یضاوب ،محرل اسرکان و

مسجد را با عامه مردم بر یرار می کنرد .مسرجد را مری

معامله بوده است (زرگر و دیگران ،1931 ،ص.)63.

توان به عنوان محوریترین ،کانونیترین و ارزندهترین

مسجد به علت عرضره عملکردهرا و فعالیتهرای

عنصرر کالارد متالرور کننرده مردنیت جامعره اسرلامی

متنوع مذهای و اجتماعی از توانایی لازم بررای تقویرت

دانست .بناهای مذهای یکری از اساسری تررین عناصرر

تعاملاب اجتماعی و گسرترش شراکههای عملکرردی

بافت ،ساخت و شکل شهرها بروده و هسرتند .ترداوم

(رسمی و غیررسمی) و افزایش ظرفیتهای اجتمراعی

لضور بناهای مذهای در شکل شرهر از ظهرور اولرین

برخوردار است .کثررب تعاملراب اجتمراعی در یالرب

شهرهای شناخته شده تا امروز با لیراب شرهر عجرین

شراکههای رسرمی و غیررسرمی ،افرزایش انسرجام و

شدهاند .در بناهای مذهای درون شهرها مسجد جایگاه

هماسرتگی اجتمراعی در جامعره را سراب میشرود.

1. Adam metz

برگزاری آیینهای مذهای و گردهماییهایی که عمدتاً

سال هفتم

نقش مساجد در پایداری اجتماعی (نمونه موردی :مساجد شهر یاین)
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به شرکل خودجروش و غیررسرمی در یالرب برپرایی

میرران ابعرراد مختلررف توسررعه پایرردار (کولررانتونیو 1و

نمازهای یومیه ،مراسم عرزاداری ،اعیراد و جشرنهای

دیکسون ،1111 ،1ص .)4.دسترسی یکسان نسرلهای

مذهای انجام میگیرد ،ساب تقویت تعاملاب اجتمراعی

آینررده و کنررونی برره منررابع اجتمرراعی اسررت (مررک 9و

میشود .از سوی دیگر افرادی کره در طرول روز یرا در

پیکرراك ،111 ،4ص .)1.پایررداری اجتمرراعی برره چهررار

ضمن برگزاری مراسمی که به صورب متناوب در ایرام

رکن اساسی اشاره دارد کره عاارتنرد از :آگراهی بررای

گونراگون سرال در درون مسراجد برگرزار میشرود،

پایداری و هماستگی اجتماعی ،عردالت ،مشرارکت ،و

یکدیگر را ملایاب میکنند ،به نوعی از جریان زنردگی

کیفیت جوامع (لیتینگ 6و گریسلر ،1116 ،1ص.)13.

روزمره یکدیگر آگاه میشوند .وجرود ایرن ارتااطراب

در ایررن زمینرره ،افررزایش آگاهیهررای سیاسرری و

میتواند عامل مهمی در جهت اشرتراك مسراعی افرراد

اجتماعی را میتروان از مهمتررین نقشهرای مسراجد

جامعه در جهت لل مشکلاب یکدیگر باشرد (لمرزه

عنوان نمود .مسجد محل تجهیرز فکرری و رولری و

نژاد و والددهکردی ،1911 ،ص .)61.کثررب و تنروع

اخلررایی ،آگاهیهررای سیاسرری و اجتمرراعی اسررت

روابط و تعاملاب اجتماعی منجر به تقویرت انسرجام و

(علاءالدین ،1931 ،ص .)63.مساجد از بردو تأسریس،

هماستگی اجتماعی میشود (عارفی ،1936 ،ص.)19.

فعالیررت اطلاعرسررانی را در سررنت خررود داشررتهاند،

در این راستا تعامل اجتماعی میتواند یک موضوع

ازاینرو میتوان از این مراکز با عنوان مراکرز مردیریت

فیزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه یا ارتااط بین افراد باشد

اطلاعرسانی نام بررد بهنحویکره مرجرع مهمری بررای

کره از یرک سرو خرود مسرتلزم تعریرف رویردادها و

انتشار اخاار به ویژه در سط محلهای باشند (مهردوی

فعالیتهای متناسب و در نتیجه نقشپرذیری مرردم در

وفررا ،1914 ،ص .)116.بررهعااربدیگر ،مسرراجد در

فضا و عضویت آنها در گروهها و شاکههای اجتماعی

کشورهای اسلامی تربیون آزادی برای تررویج معرارف

است و از سوی دیگرر ظرفیتهرای محیطری زنردگی

وایعی دینی به شمار میروند .علمای دینی از مسراجد

عمررومی بسررتر ایررن تعاملرراب اسررت (دانشررپور و

به عنوان یک شاکه گسترده مردمری ،در تایرین الکرام

چرخچیررران ،1931 ،ص .)11.دروایرررع انسررررران

دین استفاده میکنند .اکثر گروههای اسرلامی بره ویرژه

موجودی اجتماعی اسررت و به تعاملراب اجتمراعی و

سیاسررتمداران اسررلامی برررای فعالیتهررای اجتمرراعی،

ارتااط با دیگرران نیازمنرد اسرت .ازایرنرو ،فضراهای

فرهنگی و سیاسی خود از مساجد اسرتفاده میکننرد و

شهری در ایفای این ویژگی ،نقش یابرلتوجهی دارنرد

در کشورهایی کره بره رسرانههای عمرومی دسترسری

و مسرراجد میتواننررد یکرری از ایررن فضرراها باشررد

ندارند ،مساجد بره عنروان مناسربترین رسرانه مرورد

(شرراطریان ،1911 ،ص .)913.در ایررن میرران ،شرریوه
زندگی انسان و اثراب آن بر تعاملاب اجتماعی در طول
زمرران ،بواسررطه ماحر پایررداری اجتمرراعی بررسری
میگردد .هدف از پایداری اجتماعی بره عنروان رابرط

1. Colantonio
2. Dixon
3. Mak
4. Peacock
5. Litting
6. Griesler
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استفاده یرار میگیرد (عرشری نیاسرر ،1933 ،ص.)43.

آنان در راسرتای رفرع نارسراییهای اجتمراعی باشرد.

همچنین مسجد میتوانرد بره عنروان کرانون اتحراد و

مساجد در صدر اسلام در جایگاه کانونی برای تهیریج،

هماستگی و انس و الفت مسلمانان برا یکردیگر باشرد

تحریررک و ترغیررب مررردم برره همکرراری ،همیررراری،

بهنحویکه مردم هرر محلره را روزی چنرد نوبرت در

همارررستگی و مرررساعدب عمرررل کرررده ،تعاملهررا و

کنار هم در نمازهای جماعت ،جمرع و براهم مرأنوس

کنشهای اجتماعی را تسهیل میکرد و میتروان ادعررا

میسازد« .مذهب چه به وسریله لاراس و یرا مناسرک،

کررد کره لیراب اجتماعی اسلام در برهرههای زمرانی

آیینهای مرذهای و چره بره وسریله مکانهرایی ماننرد

گوناگون و لساس تاریخی به واسطه نقرش مررسجد

کلیسرا ،مسرجد ،لررم و امرامزاده ،علرائم نرامرئی از

در پدیدساختن مشرارکت اجتمراعی الیرا ،تقویرت و

نمادهایی تفکیککننده هستند تا بهتر ولدب باخشرند.

لفظ شده است .لضور در مسجد ازآنجاکره رولیره

علاوه بر اینها زندگی مذهای به خودی خرود در تمرام

هماسرررتگی و تعررراون را در یالرررب مشرررارکتهای

مراتب ،فعالیت اجتمراعی اسرت .ایرن نروع فعالیتهرا،

غیررسمی نهادینه میکنرد ،مشرارکت اجتمراعی را در

اجتماعی را تولید میکنند» (ادهمری و دیگرران،1911 ،

پرری داشررته ،برره خلررق سرررمایه اجتمرراعی میانجامررد

ص.)913.

(نظرپور و منتظرری مقردم ،1931 ،ص .)11-31.اگرر

علاوه بر این ،مسجد از گذشته تا کنرون بره عنروان

مشارکت را در دو بُعد :شامل بُعرد ذهنری ،کره همران

مکانی برای رسیدگی به شکایتهای مردم بوده اسرت.

تمایل به مشارکت اجتمراعی کره در نتیجره اعتمراد و

در گذشته ،تقریااً تمامی مسائل لقویی و اختلافهرای

سایر عوامل زمینهساز در افراد ایجراد میشرود ،و بُعرد

میرران مررردم کرره نیازمنررد رسرریدگی بررود ،در مسررجد

عینی و رفتاری ،که به صورب عضویت ،نظارب ،اجرا

للوفصل میشد .یضاوبهای امیرمؤمنران علری (ع)

و تصمیمگیری بروز میکند که همان پیوند عینی افرراد

در دَکررة القضررای مسررجد کوفرره و آغرراز لکومررت

است (موسوی ،1936 ،ص )13.مطرح کنریم ،مسرجد

عدلگستر مهدی موعود از مسجدالحرام ،نشران پیونرد

نقشی بیبدیل و تعیینکننده در زمینهسازی بررای ایرن

تاریخی مسجد و عدالت است .در لرال لاضرر نیرز،

دو بُعد مشارکت افراد خواهرد داشرت .بهطوریکره از

اگرچرره عمرروم دادرسرریهررا در مراکررز یضررایی انجررام

منظر بُعد عینری مشرارکت ،بایرد گفرت نهراد مسرجد

میشود ،اما در برخی مروارد از وجرود امرام جماعرت

میتواند برای تحقق این بُعد از مشارکت بستر مناسرای

مسررجد محلرره نیررز برررای داوری و لکمیررت در

باشد ،زیرا اجتماع شرکلگرفته برا محوریرت مسرجد،

اختلافهای محلی بهره گرفته میشود (عرشی نیاسرر،

هنجارهررای مشررترکی در ابعرراد اندیشرره و رفتررار دارد.

 ،1933ص.)43.

علاوه بر این ،زمینه اعتماد افرراد بره یکردیگر در بسرتر

مسجد به عنوان پایگاه عمرومی مسرلمانان ،محرل

مسجد فراهم است .این دو عنصر میتوانرد موجاراب

لضور یشرهای گوناگون است؛ لذا میتواند به عنروان

تمایل افراد به مشرارکت در بُعرد ذهنری آن را فرراهم

جایگاه مناسای برای تقویت رولیه تعاون و مشرارکت

کند .با تحقق این امرر ،بررای مشرارکت افرراد در بُعرد

سال هفتم
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عینرری آن در بسررتر مسررجد فررراهم اسررت .در ایررن

سؤالاب پرسشنامه پس از بررسری ادبیراب موضروع و

خصوص ،نماز جماعت یکری از مصرادیق مشرارکت

تحقیقهای مرتاط و با توجه به نحروه طررح سرؤالاب

افراد است که زمینه را برای مشارکت افرراد در سرط

در پرسشنامههای استاندارد ،طرالی شرد و سرپس بره

اعمال عارادی فرراهم مریکنرد .مناسرکی ماننرد نمراز

تائید  11نفر از کارشناسران و متخصصران ایرن لروزه

جماعت ،اعتکاف و جز آن از جمله این مروارد اسرت

رسید .به منظور سنجش پایرایی پرسشرنامه از ضرریب

که در هر یک از آنها تدابیری اندیشریده شرده اسرت

آلفای کرونااخ استفاده شده است .در ایرن خصروص،

که فرد با ماادرب به آنهرا در جریران مشرارکت یررار

بررا لررذف سررؤال "میررزان تمایررل برره مهرراجرب" از

میگیرد (موسوی مقدم و محمردی ،1916 ،ص-161.

پرسشنامه ،با توجه به یرابرت کمترری آن برا سرؤالاب

.)166

دیگر ،ضریب آلفای کرونااخ برابر برا  1/111محاسراه
گردیرد .بنرابراین برا توجره بره اینکره ضرریب آلفررای

 .6روششناسی پژوهش

محاساهشده بیشتر از  1/3میباشد نشران میدهرد کره

 .1 .6روش پژوهش

پرسشررنامههای مررذکور دارای پایررایی خرروب و یابررل

رویکرد کلی پژوهش ،از نوع پژوهشهای کمی و

یاولی میباشد .در این تحقیق به منظور تحلیل دادههرا،

از نظر شریوه گرردآوری دادههرا ،ماتنری برر دادههرای

علاوه بر شاخصهای آمار توصریفی همچرون توزیرع

کتابخانررهای و پیمایشرری (از طریررق پرسشررنامه) برروده

فراوانی ،آزمونهای آماری اسرتنااطی از جملره آزمرون

است .مطالعاب میردانی تحقیرق در بهرار  1911انجرام

تی تک نمونهای و خیدو بکار گرفته شده است.

پذیرفته است .با توجه به توصریفی برودن پرژوهش و

 .6. 6متغیرها و شاخصهای پژوهش

لزوم وجود نمونهای به لجم لدایل  111نفر (دلراور،

این تحقیق برر پایره پرنج بُعرد عردالت اجتمراعی،

 ،1936ص ،)19.به منظور توزیع پرسشرنامه ،نمونرهای

مشارکت ،آگاهی ،هماستگی اجتمراعی ،و رضرایت از

به تعداد  111نفر ،از میان افرادی کره بره مسرجد مری

محله اسرتوار اسرت .براسراس ادبیراب تحقیرق ،مردل

روند ،مدنظر میباشد .به منظرور توزیرع پرسشرنامه از

تحلیلرری ایررن تحقیررق در شررکل ( )1نشرران داده شررده

روش نمونهگیری تصادفی ساده اسرتفاده شرده اسرت.

است .برای سنجش هرر یرک از ابعراد چنرد سرؤال و

در تحقیق لاضر جهت تعیرین روایری پرسرشنامه از

گویرره برره شرررح جرردول ( )1مرردنظر میباشررد.

روایرری محترروایی اسررتفاده گردیررد .بررهاینترتیب کرره
جدول  .1متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته

ابعاد

عدالت اجتماعی
پایداری اجتماعی
مشارکت

منابع

پوربایر و دیگران ( ،)1913عرشی نیاسر
()1933
موسوی مقدم و محمدی ( ،)1916المدیان و
عرفانیان ( ،)1914عادالملکی و دیگران

تعداد گویه ها

6
1
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متغیر وابسته

منابع

ابعاد

شمارۀ اول
تعداد گویه ها

( ،)1919محمدنقی و منتظری مقدم ()1931
عادالملکی و دیگران ( ،)1919فعالی ()1919

آگاهی

ادهمی و دیگران ( ،)1911عادالملکی و

هماستگی اجتماعی

دیگران ()1919

4
6

تقوایی و معروفی ( ،)1931المدیان و
عرفانیان ( ،)1914پوربایر و دیگران (،)1913
معماری و کیوانلو ( ،)1919پورجعفر و

رضایت از محله

6

پورجعفر ( ،)1911ادریسی خسروشاهی و
دیگران ()1911

عدالت اجتماعی
مشارکت
پایداری اجتماعی

مسجد

آکاهی
هماستگی اجتماعی
رضایت از محله

شکل .1مدل تحلیلی تحقیق
 .9 .6قلمروی جغرافیایی پژوهش

یائناب میباشد .این شرهر برر روی دشرتی همروار در

یلمرو مکرانی ایرن تحقیرق ،مسراجد شرهر یراین

ارتفاع  1441متر از سط دریا یرار داشته و فاصرله آن

میباشد (شکل  .)1شهر یائن شرهر دارای  11مسرجد

از بیرجند مرکز استان خراسران جنروبی  116کیلرومتر

است که همواره جزء شلو ترین اماکن عمرومی شرهر

میباشد .بر پایه سرشماری عمومی نفروس و مسرکن

محسوب میشود .در این میان ،مسجد جامع شرهر بره

در سال  1916جمعیت ایرن شرهر  41919نفرر بروده

عنوان یدیمی ترین مسجد شهر مطررح اسرت کره در

است.

آثار ملی ایران نیز به ثات رسیده اسرت .یراین یکری از
شهرهای اسرتان خراسران جنروبی و مرکرز شهرسرتان

سال هفتم
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شکل  .6موقعیت جغرافیایی شهر قاین
 .9یافتههای پژوهش

بر مانای آمار توصیفی تحقیق ،میانگین سنی نمونره
موردمطالعه  41سال است که بیشرترین فراوانری آن در
گروه سنی  91تا  44سال یرار داشته که  41درصرد از
نمونرره موردمطالعرره را شررامل میشررود .همچنررین 33
درصد از نمونه موردمطالعه را مرردان و  19درصرد را
زنان تشکیل میدهند 49 .درصرد نمونره موردمطالعره
دارای مشررراغل آزاد 13 ،درصرررد را کارمنررردان و 41

میدهند .همچنین  13درصد از نمونه موردمطالعره بره
مسجد محل سکونت خویش مراجعره میکننرد و 99
درصد دیگر به مسجد محل کار خود میروند.
به منظور سنجش توزیع فراوانیهای شراخصهای
تحقیق از آزمون خیدو استفاده گردیرده کره نترایج آن
در جداول زیر نشان داده شده اسرت .برر ایرن اسراس
جدول ( ،)1نتایج آزمون خریدو در ارتاراط برا نقرش
مساجد در زمینه مشارکت را نشان میدهد .همرانطور
که در جردول ( )1نشران داده شرده اسرت ،بیشرترین

درصررد باییمانررده را دانشررجویان ،دانررشآمرروزان و ...

فراوانی مشاهدهشده در سرؤالهای "میرزان مشرارکت

 91درصد نمونه از نظر تحصیلاب زیرر دیرپلم41 ،

محله و مسجد"" ،نقرش مسرجد در امرور سیاسری"،

تشکیل دادهاند.
درصد دیپلم و مابقی را فوقدیپلم و لیسرانس تشرکیل

افراد در امور خیریه مسجد"" ،مشرارکت در کارهرای

111
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"میررزان مشررارکت مررردم در فعالیتهررای فرهنگرری

شمارۀ اول

طاق جدول ( ،)1بیشترین فراوانی مشاهدهشرده در

مررذهای" ،و "میررزان مشررارکت مررردم در برنامررههای

سررؤال "نقررش مسررجد در مطالارراب از دولررت و

آموزشی مسرجد" در شرهر یراین ،در سرط متوسرط

شهروندان" ،در سط کم میباشد .با توجره بره اینکره

میباشد .با توجه به اینکه سط معنریداری در سرط

سط معنیداری در سط کمتر از آلفای  1/11اسرت،

کمتررر از آلفررای  1/11اسررت ،لررذا توزیررع فراوانرری از

لذا توزیع فراوانری از اختلراف معنریداری برخروردار

اختلرراف معنرریداری برخورداراسررت .بنررابراین بررا 11

بوده و با  11درصد از درجه اطمینران میتروان گفرت

درصررد از درجرره اطمینرران میترروان گفررت کرره نقررش

که نقش مساجد در این گویه ،در سرط کرم بررآورد

مساجد در این شاخص در سط متوسط برآورد شرده

شده است.

است.
جدول  .6نتایج آزمون خیدو در ارتباط با شاخص مشارکت
مشارکت در امور
خیریه

مشارکت در
کارهای محله و
مسجد

نقش مسجد در
امور سیاسی

مشارکت در

نقش مسجد در

میزان مشارکت در

فعالیتهای فرهنگی مطالبات از دولت و برنامههای آموزشی
مذهبی

شهروندان

مسجد

خیلی کم

3

4

4

4

16

11

کم

11

16

13

11

41

91

متوسط

41

91

41

41

91

93

زیاد

14

91

11

94

4

4

خیلی زیاد

1

1

1

1

1

1

کل

111

111

111

111

111

111

Chi-Square

19/1

13/44

41/43

91/31

41/14

16/14

df

9

9

9

9

9

9

Asymp. Sig.

1

1

1

1

1

1

مأخذ( :یافتههای پژوهش)1916 ،

در ادامه مطابق با جدول ( ،)9نتایج آزمون خریدو

بریراری لق" ،همچنرین "مهررورزی بره خرانواده" و

در ارتااط با نقش مساجد در زمینره عردالت اجتمراعی

اینکرره "مسررجد دارای کررارکرد پاسررداری از عرردالت

نشان داده شده اسرت .همرانطور کره در جردول ()9

است" ،در سط زیاد میباشد .با توجه به اینکه سرط

نشررران داده شرررده اسرررت ،بیشرررترین فراوانیهرررای

معنرریداری در سررط کمتررر از آلفررای  1/16اسررت،

مشاهدهشده در سرؤالهای "از مسرجد نردای عردالت

بنررابراین توزیررع فراوانرری از اختلرراف معنرریداری

به گوش میرسد"" ،لضور در مسجد باعر التررام

برخورداراست .لرذا برا  11درصرد از درجره اطمینران

برره همسررایگان شررده"" ،لضررور در مسررجد باع ر

سال هفتم
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میتوان گفت که نقش مساجد یاین در ایرن شراخص

111

در سط زیاد برآورد شده است.

جدول  .9نتایج آزمون خیدو در ارتباط با شاخص عدالت اجتماعی
ندای عدالت از مسجد

حضور در مسجد

حضور در مسجد

باعث احترام به همسایه باعث برقراری حق

حضور در مسجد
باعث مهرورزی به
خانواده

کارکرد مسجد
پاسداری از عدالت

خیلی کم

9

1

1

1

1

کم

11

1

1

1

11

متوسط

91

96

91

96

96

زیاد

49

61

69

66

46

خیلی زیاد

11

11

3

3

11

کل

111

111

111

111

111

Chi-Square

61/91

63/11

64/11

31/31

93

df

4

9

9

9

9

Asymp. Sig.

1

1

1

1

1

مأخذ( :یافتههای پژوهش)1916 ،

در جدول ( ،)4نتایج آزمون خریدو در ارتاراط برا
نقش مساجد در زمینه آگاهی نشران داده شرده اسرت.
همانطور که در جردول ( )4نشران داده شرده اسرت،

بیشترین فراوانری در سرؤالهای "لضرور در مسرجد
باع

آگاهی از اوضاع سیاسی"" ،لضرور در مسرجد

باعر آگرراهی از اوضرراع ایتصررادی" ،و "لضرور در
مسجد باع

آگاهی از اوضراع اجتمراعی" ،در سرط

همچنین مطابقه با جدول ( )4در سؤال مربوط بره

"لضرررور در مسرررجد باعررر آگررراهی از اوضررراع
زیستمحیطی جامعه" ،بیشترین فراوانی در سط کرم
میباشد .با توجه به اینکه سط معنریداری در سرط
کمتر از آلفای  1/16است ،بنرابراین توزیرع فراوانری از
اختلاف معنیداری برخورداراست .لذا با  11درصرد از
درجه اطمینان میتوان گفت که نقش مساجد یراین در

متوسط میباشد .با توجه به اینکه سط معنریداری در

آگاهی از اوضاع زیستمحیطی جامعره در سرط کرم

سررط کمتررر از آلفررای  1/16اسررت ،بنررابراین توزیررع

میباشد.

فراوانی از اختلاف معنیداری برخورداراسرت .لرذا برا
 11درصد از درجه اطمینان میتوان گفرت کره نقرش
مسرراجد یرراین در گویرره هررای فوقالررذکر ،در سررط
متوسط برآورد شده است.
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شمارۀ اول
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جدول  .4نتایج آزمون خی دو در ارتباط با شاخص آگاهی
حضور در مسجد باعث

حضور در مسجد باعث

حضور در مسجد باعث

آگاهی از اوضاع سیاسی آگاهی از اوضاع اقتصادی آگاهی از اوضاع اجتماعی

حضور در مسجد باعث
آگاهی از اوضاع
زیستمحیطی

خیلی کم

1

11

11

91

کم

11

11

16

11

متوسط

49

66

66

19

زیاد

96

11

11

11

خیلی زیاد

4

1

1

1

کل

111

111

111

111

Chi-Square

19/6

41/13

61

14/3

df

4

9

9

9

Asymp. Sig.

1

1

1
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در جدول ( ،)6نتایج آزمون خریدو در ارتاراط برا

و "لضررور در مسررجد باعرر ایجرراد اعتمرراد بررین

نقش مساجد در زمینه هماستگی اجتماعی نشران داده

همشهریان" در سط زیاد میباشد .با توجه بره اینکره

شده است .همرانطور کره در جردول ( )6نشران داده

سط معنیداری در سط کمتر از آلفای  1/11اسرت،

شده است ،بیشترین فراوانری در سرؤالهای "لضرور
در مسجد باع

افزایش مسروولیتپذیری"" ،لضرور

توزیع فراوانی از اختلاف معنریداری برخورداراسرت.
لذا با  11درصد از درجه اطمینران میتروان گفرت کره

در مسجد باع

وابستگی به همشهریان" و" لضرور

نقررش مسرراجد در آگرراهی از شرررایط دوسررتان و

در مسجد باع

آگاهی از لقوق مردنی شرهروندان"،

در سط متوسط میباشد .برا توجره بره اینکره سرط
معنرریداری در سررط کمتررر از آلفررای  1/11اسررت،
بنررابراین توزیررع فراوانرری از اختلرراف معنرریداری
برخورداراست .لرذا برا  11درصرد از درجره اطمینران
میتوان گفت که نقش مسراجد یراین در گویره هرای
فوقالذکر ،در سط متوسط برآورد شده است.
طاق جدول ( ،)6بیشرترین فراوانری در سرؤالهای

"لضور در مسجد باع

آگاهی از شررایط دوسرتان"

همشهریان ،و ایجاد اعتماد بین همشهریان ،در سرط
زیاد میباشد.

سال هفتم
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جدول  .5نتایج آزمون خی دو در ارتباط با شاخص همبستگی اجتماعی
نقش مسجد باعث

حضور در مسجد

حضور در مسجد

حضور در مسجد

باعث آگاهی از

باعث ایجاد اعتماد

باعث وابستگی به آگاهی از حقوق مدنی

حضور در مسجد
باعث افزایش

شرایط دوستان

بین همشهریان

همشهریان

شهروندان

مسئولیتپذیری

خیلی کم

1

1

4

13

1

کم

1

1

11

94

11

متوسط

19

99

41

96

44

زیاد

19

61

41

14

91

خیلی زیاد

11

16

1

1

1

کل

111

111

111

111

111

Chi-Square

36/34

36/31

69/13

14/14

31/3

df

9

9

9

9

4

Asymp. Sig.

1

1

1

1/111

1
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در ادامه مطابق با جدول ( ،)1نتایج آزمون خریدو

امنیت" ،در سط زیراد میباشرد .برا توجره بره اینکره

در ارتااط با نقش مساجد در زمینره رضرایت از محلره

سط معنیداری در سط کمتر از آلفای  1/11اسرت،

نشرران داده شررده اسررت .طاررق جرردول ( )1بیشررترین

بنررابراین توزیررع فراوانرری از اختلرراف معنرریداری

فراوانی مشاهدهشده در سؤالهای "میرزان رضرایت از

برخورداراست .لرذا برا  11درصرد از درجره اطمینران

عرردالت"" ،رضررایت از زنرردگی در محلرره"" ،ایجرراد

میترروان گفررت کرره نقررش مسرراجد در گویررههررای

رولیرره نشرراط"" ،افتخررار برره محلرره" ،و "السرراس

فوقالررذکر ،در سررط زیرراد برررآورد شررده اسررت.

جدول  .0نتایج آزمون خیدو در ارتباط با شاخص رضایت از محله
میزان رضایت از

رضایت از زندگی در

عدالت

محله

خیلی کم

11

1

1

کم

11

13

1

4

متوسط

16

11

91

91

13

زیاد

91

41

66

61

61

خیلی زیاد

1

11

14

11

13

کل

111

111

111

111

111

Chi-Square

13.11

61.91

14.33

66.61

44.11

df

4

4

9

9

9

Asymp. Sig.

1

1

1

1

1

ایجاد روحیه نشاط

افتخار به محله

احساس امنیت

1

1
4
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فرضیههای تحقیق لاضر بر اسراس نترایج آزمرون

همانطور که در جدول تی ترک نمونرهای نشران داده

تی تک نمونهای ،مورد بررسری یررار گرفتره انرد .بره

شده ،سط معنیداری در سط کمترر از آلفرای 1/16

منظور آزمرون فرضریه اول تحقیرق ،ماتنری برر نقرش

است؛ لذا اختلاف معناداری بین میرانگین نظرری ( )9و

مساجد شهر یائن در افزایش مشارکت هرای مردمری،

میانگین جامعه وجود دارد .بنابراین نقش مساجد شرهر

جدول ( )3ارائه شده است .با توجه به جدول شرماره

یاین در افزایش مشرارکتهای مردمری در سرط کرم

( ،)3میررانگین جامعرره  1/11محاسرراه شررده اسررت.

ارزیابی گردیده است

جدول  .7نتایج آزمون تی در ارتباط با نقش مساجد در مشارکت های مردمی
مشارکت
فرضیه اول

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

111

1/11

1/14

1/11

t

df

)Sig. (2-tailed

-4/34

11

1

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean
Difference
Upper
Lower

-1/9

-1/13

-/49
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نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیرق ،ماتنری برر نقرش

معنیداری در سط کمترر از آلفرای  1/16اسرت؛ لرذا

مساجد شرهر یراین در ارتقراء عردالت اجتمراعی ،در

اختلاف معناداری بین میرانگین نظرری ( )9و میرانگین

جدول ( )3ارائه شده است .با توجره بره جردول (،)3

جامعه وجود دارد .بنابراین نقش مساجد شهر یاین در

میانگین جامعه  9/1محاساه شده است .همرانطور کره

ارتقاء عدالت اجتماعی ،در سط زیاد ارزیابی گردیرده

در جدول تی تک نمونرهای نشران داده شرده ،سرط

است.

جدول  .1نتایج آزمون تی در ارتباط با نقش مساجد وپایداری اجتماعی
عدالت اجتماعی
فرضیه دوم

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

111

9/1

1/11

1/11

t

df

)Sig. (2-tailed

3/31

11

1

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean
Difference
Upper
Lower

1/41

1/1

1/34
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جدول ( ،)1نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق ماتنی

محاساه شده است .همانطور که در جدول تری ترک

بررر نقررش مسرراجد شررهر یرراین در آگرراهی مررردم از

نمونهای نشان داده شرده ،سرط معنریداری بیشرتر از

جریانهای اجتماعی و ایتصادی و سیاسی را بیان مری

آلفای  1/16است؛ لذا اختلاف معناداری برین میرانگین

دارد .با توجه بره جردول ( ،)1میرانگین جامعره 9/16

سال هفتم
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نظری ( )9و میانگین جامعه وجود ندارد .لرذا مسراجد
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شهر یاین در افزایش آگاهی مردم نقرش کمری دارنرد.

جدول  .3نتایج آزمون تی در ارتباط با نقش مساجد در ایجاد آگاهی
آگاهی
فرضیه سوم

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

111

9/16

.61093

.06109

t

df

)Sig. (2-tailed

1/33

11

1/93

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference
Upper
Lower

1/16

1/13

-1/11
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نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق ماتنی برر نقرش

معنیداری بیشتر از آلفرای  1/16اسرت؛ لرذا اختلراف

مساجد شرهر یراین در ارتقراء هماسرتگی اجتمراعی،

معناداری بین میرانگین نظرری ( )9و میرانگین جامعره

جدول ( )11ارائه شده است .با توجه به جردول (،)11

وجررود نرردارد .لررذا مسرراجد شررهر یرراین در ارتقرراء

میانگین جامعه  1/11محاساه شرده اسرت .همرانطور

هماستگی اجتماعی نقش کمی دارند.

که در جدول تی تک نمونهای نشان داده شرده ،سرط
جدول  .16نتایج آزمون تی در ارتباط با نقش مساجد در افزایش همبستگی اجتماعی
هماستگی
فرضیه چهارم

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

111

1/11

1/11

1/11

t

df

)Sig. (2-tailed

-9/14

11

1/11

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference
Upper
Lower

-1/13

1/11

-1/61
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در جدول ( )11ارائه شده است .با توجره بره جردول

همچنین نتایج آزمون فرضیه پرنجم تحقیرق ماتنری

( ،)11میانگین جامعه  9/99محاساه شده است.

بر نقش مساجد شهر یاین بر رضایت مرردم از محلره

جدول  .11نتایج آزمون تی درارتباط نقش مساجد بر رضایت از محل زندگی
کیفیت
فرضیه پنجم

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

111

9/99

1/41

1/14

t

df

)Sig. (2-tailed

1/31

11

1

Test Value = 3
95% Confidence Interval of the Difference
Mean Difference
Upper
Lower

1/99
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1/19

1/49
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همانطور که در جدول تری ترک نمونرهای نشران

شمارۀ اول

جوانرران" ،ویلرردز 1و همکرراران ( ،)1111المررد و

داده شده ،سط معنیداری در سرط کمترر از آلفرای

عادالخالد ،)1111( 1لیم و پاتنام )1111( 9میباشرد کره

 1/16است؛ لذا اختلاف معناداری بین میرانگین نظرری

بهطورکلی ،مساجد و اماکن مذهای را موجرب ارتقراء

( )9و میررانگین جامعرره وجررود دارد .بنررابراین نقررش

رضایت مردم از محل زندگی خود میدانند.

مساجد شهر یاین در ارتقاء کیفرت زنردگی مرردم ،در
سط زیاد ارزیابی گردیده است.
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

نقش مساجد بر آگاهی و همبستتگی :مطرابق برا
تحلیل دادهها در این تحقیرق ،مسراجد شرهر یرائن در
افزایش آگاهی مردم و همچنین هماسرتگی اجتمراعی
تأثیرگذار ناوده است .نترایج ایرن تحقیرق ،مخرالف برا

در این تحقیق ،نقش مساجد در ارتااط با پایرداری

نتایج پژوهش عادالملکی و دیگران ( )1919است کره

و هماستگی ،و رضایت از محله مرورد ارزیرابی یررار

مسجد در سیاسرتهای فرهنگری جمهروری اسرلامی

اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی ،مشرارکت ،آگراهی
گرفت .بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان میدهرد کره
مساجد شهر یائن موجرب ارتقراء رضرایت از محلره،
بهاود عدالت اجتماعی ،و افزایش مشارکت میان مرردم
شده است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مسراجد

در مقاله خود با عنروان "واکراوی نروع نگراه بره نهراد

ایران" بیان نمودنرد افرزایش آگاهیهرای اجتمراعی و

فرهنگی ،آگاهی بخشی به افراد نسرات بره تهاجمراب
فرهنگی،و ایجراد انسرجام و هماسرتگی اجتمراعی از
زمره مهمترین کارکردهای فرهنگی اجتماعی مسجد به

شهر یائن بر ارتقراء آگاهیهرای سیاسری ،اجتمراعی و

شمار میآید .همچنین نتایج تحقیق لاضر ،مخالف برا

نداشته است .بر این اسراس نترایج لاصرل از تحلیرل

اجتماعی اماکن مذهای در جامعره" ،اسرت کره اظهرار

ایتصادی مردم و همچنین هماستگی اجتماعی ،تأثیری
دادهها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیرق بره شررح زیرر
مطرح است:

اظهاراب ادهمی و دیگران ( )1911در پژوهش "نقش

داشتند زندگی مذهای به خودی خود در تمام مراترب،
فعالیرت اجتمراعی اسرت کره ایرن نروع فعالیتهرا،

نقش مساجد بر رضایت از محله :نترایج تحلیرل

هماستگی اجتماعی را تولیرد میکننرد .علراوه برر ایرن

دادهها در این تحقیق نشان داد که مسراجد شرهر یرائن

نتایج این تحقیق با اظهاراب فعرالی ( )1919در کتراب

بر ارتقاء رضایت مردم از محله تأثیرگذار اسرت .نترایج

"مسجد و ساک زندگی" است کره رشرد آگاهیهرای

این تحقیق مشابه برا پژوهشهرای تقروایی و معروفری

سیاسی ،روشنگری افکار عمومی ،و دیردار برا هیراب

( )1931با عنوان " ارزیرابی نقرش مسراجد در ارتقراء

های سیاسی را از جملره کارکردهرای مسرجد معرفری

کیفیت محیط" ،خواجرهنوری و همکراران ( )1911برا
عنروان "رابطره میرزان دیرنداری برا کیفیرت زنردگی

میکند.
1. Wildes
2. Ahmed and Abdel-Khaled
3. Lim and Putnam
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نقش مساجد بر مشارکت :تحلیل دادههرا در ایرن

که اظهار داشتند مساجد با توجه به تأثیر سازندهای کره

تحقیررق نشرران داد کرره مسرراجد شررهر یرراین بررر

در عرصرره مرردیریت ،تعرراون و ولرردب اجتمرراعی،

مشارکتهای مردمی تأثیرگرذار میباشرد .نترایج ایرن

تقویت امنیت اجتماعی ،کاهش آسیبپذیری جامعره و

تحقیق مشابه با پژوهشهای موسوی مقدم و محمدی

کنترل کنشهای ناهنجار ،تکریم لقروق شرهروندی و

( )1916با عنوان "بررسری نقرش مسرجد در افرزایش

کرامت انسانی و درنهایرت تحکریم و تقویرت توسرعه

سرمایه اجتماعی برر اسراس نماگرهرای اصرلی آن در

پایدار دارند ،به عنوان یک سرمایه اجتماعی در تحقرق

یرررآن و لرردی " ،المرردیان و عرفانیرران ( )1914بررا

عدالت اجتماعی محسوب میشوند.

عنوان "بررسی نقش مسراجد در توسرعة محلرهای در

الاتره متغیرهرای مرورد بررسری در ایرن پرژوهش

شهر مشهد" ،و محمدنقی و منتظری مقدم ( )1931برا

نمیتوانند تایینکننده تمرامی اثرراب نقرش مسراجد در

عنوان "سرمایه اجتماعی و توسعه ایتصادی مطالعرهای

جوامع باشند .یعنی عوامرل و متغیرهرای دیگرری هرم

درباره مشارکت اجتماعی از منظرر اسرلام" اسرت کره

وجود دارند که از وجود مساجد در جوامرع مختلرف،

بهطورکلی مساجد را موجب خلق مشارکت اجتمراعی

تأثیر میپذیرند؛ اما به دلیل وجود عوامرل محدودکننرده

معرفی میکنند.

تحقیق ،امکان بررسری تمرامی ایرن متغیرهرا و عوامرل

نقش مساجد بر عتدالت اجتمتاعی :برر اسراس

تأثیرپذیر وجود نداشت .این امرر میتوانرد فرصرتی را

نتایج لاصلشده در این تحقیق ،مسراجد شرهر یرائن

برای انجام تحقیقاب بعردی و تکمیلری توسرط سرایر

بر ارتقاء عدالت اجتماعی تأثیرگذار اسرت .نترایج ایرن

محققان فراهم آورد
.

تحقیق مشرابه برا نترایج پرژوهش پوربرایر و دیگرران
( )1913با عنوان "واکراوی نقرش مسراجد در تحقرق

عدالت اجتماعی شهرهای اسرلامی معاصرر" میباشرد
کتابنامه

 .1المدیان ،م .ع ،.و عرفانیان ،س .)1914( .بررسی نقش مساجد در توسعه محلهای در شهر مشهد .مجله جغرافیرا و
توسعه فضای شهری.19-111 ،)1(1 ،

 .1ادریسی خسروشاهی ،ن ،.پناهی ،س ،.و بایری مهکی ،م .)1911( .نقش مساجد محلهای در توسعه شهری پایردار.
مجموعه مقالاب دومین همایش ملی معماری پایدار .همدان :مرکز آموزشی و فرهنگی سما.
 .9ادهمی ،ع .ر ،.ادریسی ،ا ،.و عامری ،م .)1911( .نقش اجتماعی اماکن مذهای در جامعه مورد مطالعه زیارتگاههای
لرم عادالعظیم و امامزاده صال در شهر تهران .مجله مدیریت شهری.113-913 ،)41(11 ،

 .4امین زاده گوهرریزی ،ب .)1931( .لیاط مسجد بررسی تراریخی و سریر تحرول آن .مجموعره مقالراب همرایش
معماری مسجد با گذشته لال آینده .جلد اول ،اصفهان :انتشاراب دانشگاه هنر.
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 .6بالجانی ،ا ،.کاظمی ،م ،.امان پور ،ا ،.و تیزفهم ،ب .)1911( .بررسی ارتااط بین مذهب سلامت معنوی امید و کیفیت
زندگی در بیماران ماتلا به سرطان .مجله پرستاری و مامایی مشهد.13-93 ،)9(13 ،
 .1بهزادفر ،م .)1931( .معماری مسجد و نمای شهری .مجموعه مقالاب همایش معماری مسجد :گذشته ،لال ،آینده،
جلد دوم ،اصفهان :انتشاراب دانشگاه هنر.
 .3پوربایر ،س ،.ابراهیمی ،م ،.و انتظاری ،ف .)1913( .واکاوی نقش مسراجد در تحقرق عردالت اجتمراعی شرهرهای
اسلامی معاصر .دومین همایش بینالمللی ایدههای راهاردی در معماری شهرسازی جغرافیا و محیطزیست ،مشرهد:
موسسه تعاونی دانشبنیان کمرآوش.
 .3پورجعفر ،م .ر ،.و پورجعفر ،ع .)1911( .الگوی پیشنهادی محله ،با مرکزیت مسجد و فضراهای عمرومی موردنیراز
در شهر ایرانی-اسلامی .مجله مطالعاب شهر ایرانی اسلامی.16-14 ،)11(9 ،
 .1پیرنیا ،م .ك .)1931( .معماری ایران دوره اسلامی :مساجد .تدوین محمد یوسف کیرانی ،تهرران :انتشراراب جهراد
دانشگاهی.
 .11پیرنیا ،م .ك ،)1931( .آشنایی با معماری اسلامی ایران .تدوین غلامحسرین معماریران ،تهرران :انتشراراب سرروش
دانش.
 .11تقوایی ،ع .ا ،.و معروفی ،س .)1931( .ارزیابی نقش مساجد در ارتقاء کیفیت محیط مطالعره مروردی مسرجد امیرر
تهران .مجله مدیریت شهری.111-194 ،)16(3 ،
 .11توسلی ،م ،.و بنیادی ،ن .)1931( .طرالی فضای شهری .تهزان :مرکز مطالعاب و تحقیقاب شهرسرازی و معمراری
ایران.
 .19لمزهنژاد ،م ،.و والددهکردی ،ش .)1911( .امکانسنجی مجراورب مسراجد شریعه و سرنی برا رویکررد افرزایش
پایداری اجتماعی مطالعه موردی مسجد جامع شهر گناد کاووس .مجله مطالعاب شهر ایرانی اسرلامی-11 ،)13(3 ،
.69
 .14خواجهنوری ،ب ،.ریالی ،ز ،.و مساواب ،ا .)1911( .رابطه میزان دینداری با کیفیت زندگی جوانان موردمطالعره
جوانان شیراز .مجله نامه پژوهش فرهنگی.113-161 ،)14(11 ،
 .16دانشپور ،س .ع .ه ،.و چرخچیان ،م .)1931( .فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر لیاب جمعی .مجلره برا نظرر،3 ،
.11-13
 .11دلاور ،ع ،)1936( .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :انتشاراب ویرایش.
 .13دلزنده ،ع ،.ذوالفقرارزاده ،ح ،.و جاراری ،س .)1919( .برازتعریف مسرجد و جایگراه آن در محوریرت تعاملراب
اجتماعی شهر اسلامی .کنفرانس ملی شهرسازی مدیریت شهری و توسعه پایدار .تهران :موسسره ایرانیران -انجمرن
معماری ایران  -یطب علمی برنامهریزی و توسعه پایدار دانشگاه تهران.
 .13زرگر ،ا ،.ندیمی ،ح ،.و مختارشاهی ،ر .)1931( .راهنمای معماری مسجد .تهران :انتشاراب دید.
 .11سعید آفتابی ،ح .)1911( .توصیههایی برای طرالی یک مسجد الگویی با عملکرد دانشرگاهی.بنردرانزلی :دانشرگاه
آزاد اسلامی والد بندرانزلی.
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 .11شاطریان ،ر .)1911( .تحلیل معماری مساجد ایران .تهران :انتشاراب نوپردازان.

 .11شیری گرمی ،س .)1919( .ویژگیهای کالادی مسجد بر مانای ارتقاء تعاملاب اجتماعی .کنفرانس ملی شهرسرازی
مدیریت شهری و توسعه پایدار .تهران :موسسه ایرانیان -انجمن معماری ایران -یطب علمی برنامهریزی و توسرعه
پایدار دانشگاه تهران.

 .11عارفی ،م .)1936( .نقش مسجد در امنیت اجتماع محلهای .مجموعه مقالاب سومین همایش هفتره جهرانی مسرجد
(فرو مسجد) .یم :انتشاراب موسسه فرهنگی ثقلین.
 .19عادالملکی ،ح ،.سلیمانی ساسانی ،م ،.و نرادری ،ا .)1919( .واکراوی نروع نگراه بره نهراد مسرجد در سیاسرتهای
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .مجله راهارد اجتماعی فرهنگی.3-91 ،)11(9 ،
 .14عرشی نیاسر ،ع ،)1933( .مسجد گوهر بیهمتا .یم :انتشارب نشر معروف.
 .16علاءالدین ،م .ر .)1931( .نگرشی نو به تربیت دینی کودکان و نوجوانان .اصفهان :نشر پیام صادق.
 .11فضلعلیزاده ،ز ،.و وثوق ،س .)1911( .بررسی پایداری اجتماعی در مساجد ،نمونه موردی :جمعه مسرجد اردبیرل.
دومین کنفرانس بینالمللی تحقیقاب در عمران ،معماری و شهرسرازی و محیطزیسرت پایردار .اسرتاناول :مؤسسره
مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

 .13فعالی ،م ،.ب ،)1919( .مسجد و ساک زندگی ،چا

اول ،یم :دفتر مطالعاب و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور

مساجد.
 .13کلانتری ،ع .ح ،.عزیزی ،ج ،.و زاهد زاهدانی ،س .)1933( .هویت دینی و جوانران (نمونره آمراری جوانران شرهر
شیراز) .مجله تحقیقاب فرهنگی.116-141 ،)1(1 ،

 .11کیمیرایی ،ع .خادمیران ،ح ،.و فرهرادی ،ح .)1911( .لفرظ یررآن و ترأثیر آن برر مؤلفرههای سرلامت روان .مجلره
جامعهشناسی زنان.1-11 ،)4(1 ،
 .91مدی ،ح ،.و فروغی فرید ،ف .)1911( .انسان محرور اصرلی در پایرداری اجتمراعی و لرس مکران تحلیرل روش
شناسانه نمونه موردی مسجد امام تهران .همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری .بوکان :شرکت سازه کویر.

 .91معماری ،ر ،.و کیوانلو شهرستانکی ،س .)1919( .نقش محوری مسجد در توسعه پایدار شهری .اولین همایش ملی
معماری عمران و محیطزیست شهری .همدان :دانشگاه شهید مفت .
 .91مهدوی نژاد ،م .ج ،.و مشایخی ،م .)1931( .بایستههای طرالی مسجد بر مانای کارکردهرای فرهنگری -اجتمراعی.
مجله آرمانشهر.16-33 ،6 ،
 .99مهدوی وفا ،ح .ا .)1914( .مسجد نماد شهر اسلامی .تهران :نشر دانشپذیر.
 .94موسوی مقردم ،س .م ،.و محمردی ،م .)1916( .بررسری نقرش مسرجد در افرزایش سررمایه اجتمراعی برر اسراس
نماگرهای اصلی آن در یرآن و لدی  .مجله مدیریت سرمایه اجتماعی.191-111 ،)1(9 ،
 .96موسوی ،م .ط .)1936( .مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی .مجله رفاه اجتمراعی-11 ،)19(1 ،
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