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چکیده

هاي داوطلبانه را به خـود جلـب کـرده    یکی از مهمترین موضوعاتی که توجه محققان سازمان
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصـر  . هاستشناسایی اقدامات اثربخش در مدیریت این سازمان

دهـد،  الگوي اقدامات اثربخش که بخش فرآیند در سیستم مدیریت اثربخش مسجد را تشکیل مـی 
سـازي عملـی منفـرد    روش طراحی الگوي مفهومی در ایـن پـژوهش، مفهـوم   . گرفته استصورت 

گـردآوري اطالعـات از منـابع    . از روش دلفی براي تأیید الگوي طراحی شده اسـتفاده شـده  . است
ي حـاکم  در این پژوهش، اقـدامات مسـجد بـه سـه مؤلفـه     . مختلف علمی و دینی انجام شده است

طبق نظر خبرگـان، هـر سـه    . و مدیریت عملیات تجزیه شده است ها، وظایف عمومیکردن ارزش
هـاي همسـو کـردن    شـاخص . الذکر تأثیري برابر در موفقیت و اثربخشی مسجد دارنـد ي فوقمؤلفه

و الگـو بـرداري از رفتـار     8,55، رهبري معنوي با امتیاز 8,35هاي مسجد با امتیاز  اقدامات با ارزش
هـا،  ي حـاکم کـردن ارزش  شترین اهمیت را به ترتیب در سه مؤلفـه بی 8,60با امتیاز ) ع(معصومین 

  .اندوظایف عمومی و مدیریت عملیات کسب کرده
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  مقدمه 
آن بار در آیات قر 28هستند که ) خیر البقاع المساجد(ها هاي خدا و بهترین بقعهخانهجد امس

تـرین  از مهـم مسـاجد  . کریم و در موارد کثیري در روایات از آنهـا سـخن بـه میـان آمـده اسـت      
هـا  از فراموش شدن ارزش خته،پرداجامعه دینی هستند که به حراست از نظام ارزشی هاي پایگاه

مسـجد بـا    .کننـد یکرده و به مثابه کانون جوشان فرهنگی در جوامع اسالمی عمـل مـ   جلوگیري
رونق و تقویـت   .تواند به عنوان یک دژ مستحکم فرهنگی، ایفاي نقش نمایدکه دارد میظرفیتی 

بـه رغـم اهمیـت ایـن نهـاد دینـی و        .داردمهمی در حفظ و تقویت کیان فرهنگـی   نقشجد، امس
فراوانـی زیــاد مســاجد در کشــورهاي اســالمی، تعــداد معــدودي تحقیقــات دانشــگاهی درمــورد  

  . گرفته استمدیریت این نهاد دینی صورت 
بایـد  . اتخاذ اقدامات اثربخش در مدیریت مسجد، کلید موفقیت در سیستم عملکرد آن است

انـد،   هـا دانسـته   بـرداري بیشـتر از ظرفیـت    طور که واژه مدیریت را امکان بهـره  اذعان داشت همان
هرچه بخواهیم مسجد به عنـوان یـک نهـاد داوطلبانـه، مردمـی، غیرانتفـاعی و مـذهبی در تحقـق         

کـارگیري اقـدامات   تـر باشـد، ضـرورت بـه     دینی خود اثـربخش  -کارکردهاي مختلف اجتماعی
در این راستا سؤالی مهم مطرح می شـود و آن اینکـه جهـت    . شود تر، بیشتر احساس میاثربخش

در تحقیقی کـه  . اداره اثربخش این نهاد دینی چه الگویی از اقدامات را باید طراحی و اجرا نمود
انجـام داده، هفـت عامـل عمـده بـه عنـوان دالیـل عـدم          1384ات اسالمی در سـال  سازمان تبلیغ

: موفقیت مساجد ذکر شـده کـه برخـی از آن عوامـل بـه ضـعف اقـدامات مـدیریتی اشـاره دارد         
و وسایل ارتباطی نوین در  فناوريگیري از عدم توانایی در بهره، نداشتن بودجه و امکانات کافی

  .اتوانی در هزینه کردن بهینه بودجه در امور مسجدو ن هاي فرهنگی و مذهبیفعالیت
متأسـفانه در برخـی   . مساجد از لحـاظ اقـدامات مـدیریتی داراي نقـاط ضـعف جـدي هسـتند       

مساجد تالش خاصی جهت حاکم کردن فرهنگ ارزشی بـر رفتـار مـأمومین صـورت نگرفتـه و      
ریزي، تقسیم کـار،  مهضعف رهبري، برنا. شودوظایف عمومی مدیریت چندان جدي گرفته نمی

توجهی بـه تشـکیل جلسـات مـداوم بـراي تبـادل نظـرات بـین         هماهنگی بین افراد یا واحدها، کم
گیــري مشــارکتی، ضــعف فعـاالن مســجد، روي آوردن بــه تصــمیمات فــردي و ضــعف تصــمیم 

توجهی به جذب جوانـان، ضـعف در اسـتفاده    آموزش و توسعه منابع انسانی مسجد به همراه کم
ز منابع و امکانات و عدم رعایت اولویـت در مصـرف منـابع، ضـعف مـدیریت تعـارض و       بهینه ا

ارتباطات و ضعف نظارت، ارزیابی و کنترل فعاالن از جمله نقاط ضعف مسئوالن مساجد در بعد 
هـاي مسـاجد یکـی دیگـر از اشـکاالت اساسـی       یکنـواختی و عـدم بهبـود برنامـه    . اقدامات است
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هـا، مـورد توجـه فعـاالن مسـاجد نیسـت و       مند برنامهبهبود نظام طراحی و. مدیریت مساجد است
الگـوبرداري  . شـود ها کمتر دیده میتنوع مخاطبان مسجد و استفاده از زبان هنر در طراحی برنامه

  ).   1389عباسی، (در حاشیه قرار دارد ) ع(از مساجد موفق و حتی سیره معصومین 
ه مدیران هر مسجد در حرکـت خـود بـه سـوي     از این رو، پرسش اصلی تحقیق، این است ک

اثربخشی و موفقیت چه اقداماتی را باید اتخاذ نمایند و الگوي اقدامات آنها به عنـوان یـک بعـد    
هـا و   هایی است؟ بالطبع، هدف اصلی ایـن تحقیـق، شناسـایی مؤلفـه    ها و شاخصشامل چه مؤلفه

  . باشدهاي مفهوم اقدامات در مسجد می شاخص
  

  یقپیشینه تحق
تعالی سازمانی به عملکرد برجسته مدیریت یک سازمان که بـه دسـتیابی بـه نتـایج درخشـان      

مداري، راهبري و ثبات در هـدف، مـدیریت   گرایی، مشتريمنتهی شده و از مفاهیم بنیادي نتیجه
بر مبناي فرآیندها و واقعیات موجود، مشارکت فعال کارکنان در مسیر بهبود، تفکـر اصـالحی و   

ه مستمر، حفظ و توسعه رابطه سودمند دوجانبـه بـا طرفهـا و شـرکاي تجـاري و پـذیرش       نوآوران
حـداکثر ظرفیـت و تـوان بـالقوه کارکنـان      . شودمسئولیت اجتماعی نشأت گرفته باشد اطالق می

هاي مشترك، ایجاد فرهنگ اعتماد و تفویض اختیـار بـه آنهـا     یک سازمان از طریق ایجاد ارزش
این روش موجب خواهد شد که همگـان بـه مشـارکت در پیشـبرد     . شودیبه بهترین وجه فعال م

. الگوي تعالی سازمانی از دو بخش توانمندسازها و نتایج تشکیل شده اسـت . امور عالقمند باشند
گرامـی و  (توانمندسازها کیفیت اداره یـک سـازمان هسـتند و نتـایج، ماحصـل اقـدامات هسـتند        

  . لگوي تعالی سازمانی در شکل زیر قابل مشاهده استنمایی از ا). 83: 1387نورعلیزاده، 
  

  
  EFQMالگوي تعالی سازمانی : 1شکل 
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هـاي  در جدول زیر فهرستی از اقدامات اثربخشی که در برخی تحقیقات موجـود از سـازمان  
  .اند آمده استهاي دینی احصا شدهداوطلبانه و سازمان

  
  نه و سازمان هاي دینیاقدامات اثربخش در سازمان هاي داوطلبا: 1جدول 

  متغیرها  محققان

گیل و همکاران 
)2005(  

ریـزي خادمیـت مـالی،     ساختار هیئت امنا، فرهنگ امنا، مأموریـت و برنامـه  
خادمیت منابع انسانی، نظارت بر عملکرد و پاسخگویی، نماینـدگی جامعـه   
ــا،        ــت امن ــدیریت هیئ ــا، م ــت امن ــعه هیئ ــک، توس ــدیریت ریس ــی، م محل

  گیري  تصمیم

دشاو و همکاران بر
)1992(  

ریـزي   گرفتـه از مـدیر عـالی، برنامـه     انـداز نشـأت   انداز مشترك، چشم چشم
استراتژیک، درگیري در عملیات، مدیریت خوب جلسات، وجود اعضـاي  

کوش در هیئت امنا، تعارض درونی امنـا، تعـارض امنـا و کارکنـان،      سخت
سـازي   سـمی شده توسط افراد، تعداد جلسـات کامـل امنـا، ر    ساعات صرف

هـاي   ، درصد در پسـت )ترتیبی(سازي هیئت امنا  ، رسمی)اسمی(هیئت امنا 
  هاي هیئت امنا، اندازه هیئت امنا رسمی، تعداد کمیته

سواینگلیس و 
  )1999(همکاران 

پاسـخ بـه نیازهـاي محلـی، اطمینـان از وجـود       : هاي استراتژیک فعالیت -1
اي بلندمـدت و اسـتراتژي   هـ  انداز و مأموریت، توسعه و سنجش برنامه چشم

ها و خـدمات،   هاي الزم براي تحویل برنامه کلی، اطمینان از وجود سیاست
ها، ارزیابی عملکرد مـدیر اجرایـی، ارزیـابی     ها و مشارکت توسعه همکاري

  مستمر عملکرد هیئت امنا
هـاي   افزایش منـابع مـالی، وکالـت و نماینـدگی بـه نفـع گـروه       : ـ عملیات2

  ها و خدمات و تحویل آنها مهذینفع، توسعه برنا
گـذاري مـالی، تخصـیص بودجـه سـاالنه،       سیاسـت : ریـزي منـابع   ـ برنامـه 3

  بگیر کارگیري کارکنان ارشد حقوق استخدام یا به
هیلل اشمید 

)2002(  
تمرکــز یــا عــدم تمرکــز، رســمیت، همــاهنگی، کنتــرل، اســتقالل کــارگر، 

آمــوزش و هــاي کــاري،  گیــري، موقعیــت درگیــري کارکنــان در تصــمیم
  توانمندسازي

  سبک رهبري تحول آفرین  )2006(نودسن 
  )کنیسه(انداز مشترك، توانمندسازي اعضا، توسعه امنا، خودارزیابی  چشم  )2002(اشنایدر 

هـاي   ریـزي عملیـاتی، ویژگـی    ها، برنامهرسالت سازمانی، استراتژي و طرح  )1388(مرادي 
  )آستان قدس رضوي(مدیران و عوامل محیطی 

وراي اسالمی ش
  )2003(سنگاپور 

  ریزي، اطالعات، کارکنان، فرآیندهاي مسجد رهبري، برنامه
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ي از سیستم مدیریت اثربخش مسجد در این تحقیـق کـه   حوزه فرآیند در الگوي تدوین شده
با عنوان اقدامات معرفی شده شامل سه بخش است که به شرح این سه قسمت یا مؤلفـه پرداختـه   

  .شودمی
  

  ها به عنوان فرهنگ حاکم حاکم کردن ارزش: ولمؤلفه ا
اندیشـند؛ بـه    هـاي آن مـی   اي است که اعضاي سازمان درباره ویژگی فرهنگ سازمانی شیوه 

فرهنـگ حـاکم بـر یـک     . عبارت دیگر درك یا پنداشت کلی است که اعضا از سـازمان دارنـد  
آنها سـهیم و مشـترك    هاي اصولی است که اکثریت اعضاي سازمان در سازمان، نمایانگر ارزش

هاي اصلی سازمان که به مقیاس  ارزش. تواند به دو صورت قوي و ضعیف باشد فرهنگ می. هستند
هر قدر اعضاي . وسیع مورد توجه همگان قرار گیرد معرف فرهنگ قوي آن سازمان خواهد بود

شته باشند سازمان هاي اصلی سازمان را بیشتر بپذیرند و تعهد بیشتري نسبت به آنها دا سازمان ارزش
یکی از نتـایج عمـده فرهنـگ قـوي، ایـن اسـت کـه        . تري خواهد بود مزبور داراي فرهنگ قوي

فرهنگ قوي باعث انسجام، وفاداري و ایجاد تعهد . دهد جابجایی کارکنان را به شدت کاهش می
زمان پیدا شوند افراد میل کمتري به ترك سا ها باعث می این پدیده. شود زیاد نسبت به سازمان می

فرهنـگ موجـب   . کنـد  فرهنگ نوعی احساس هویت در وجود اعضاي سازمان تزریق مـی . کنند
گـردد، یعنـی هماننـد چسـبی از طریـق اسـتانداردهاي الزم،        ثبات و پایداري سیستم اجتماعی می

سرانجام فرهنگ به عنوان یک عامل کنتـرل، موجـب بـه    . کند اجزاي سازمان را به هم متصل می
  ).  1386رابینز، (شود  ها و رفتار کارکنان می یا شکل دادن به نگرش وجود آمدن

هـاي  سـازي رسـالت، اهـداف و ارزش   این مؤلفه در الگوي تحقیق شامل سـه مرحلـه شـفاف   
ها و همسو ساختن همه اقدامات با این مسجد، ابالغ و تبیین آنها به منظور همگانی ساختن ارزش

الی ســازمانی نیـز قبـل از ورود بــه بحـث تعـالی ســازمانی،     در ادبیـات تعـ  . هـا خواهـد بــود  ارزش
هاي یـک سـازمان متعـالی، نگـاهی اجمـالی       اگر به ویژگی. هایی براي آن ذکر شده است ارزش

اي زیـر احتـرام گذاشـته و     هـاي پایـه   داشته باشیم سازمانی را متعالی خواهیم دانست که به ارزش
مـداري، رهبـري و    گرایی، مشتري نتیجه: عایت کندبتواند در منحنی عمر سازمان، این اصول را ر
هـا و فرآینـدها، مشـارکت و توسـعه منـابع انسـانی،        ثبات در مقاصد، مدیریت بـر مبنـاي واقعیـت   

هــاي اجتمــاعی ســازمان  هــا و مســئولیت یــادگیري، نــوآوري و بهبــود مســتمر، توســعه شــراکت 
  ). 1385جلوداري ممقانی، (
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  )هاي مدیریتی و پشتیبانیفرآیند(وظایف عمومی : مؤلفه دوم
. انـد فرآیندهاي مدیریتی و پشتیبانی الگو بـا عنـوان وظـایف عمـومی مـدیریت تعریـف شـده       

دهـد ابعـاد و   هاي عمـومی مـدیریت نشـان مـی    بررسی ادبیات مدیریت در حوزه وظایف و نقش
در ایـن رابطـه اهـم    . هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت     اجزاي مختلفـی بـراي ایـن وظـایف و نقـش     

هـاي مـدیریت عبـارت اسـت      هـا و فعالیـت   نظران مدیریت در رابطه با نقـش هاي صاحب یدگاهد
 دهـی، رهبـري، همـاهنگی، کنتـرل    برنامـه ریـزي، سـازمان   : وظایف مدیریت از دیدگاه فـایول :از

ــدگاه گیولیــک  ــزي، ســازمان : وظــایف مــدیریت از دی ــه ری ــدیابی،  برنام دهــی، هــدایت، کارمن
  .بنديجهبود ، دهیهماهنگی، گزارش

 -2رئیس تشریفات، رهبر، رابط: هاي ارتباطینقش -1: هاي مدیریت از دید مینتزبرگ نقش
کارآفرین، حلّـال  : گیريهاي تصمیمنقش -3گر، سخنگو   گر، توزیع پایش: هاي اطالعاتینقش

  گر گر منابع، مذاکره مشکالت، تخصیص
 -2تبـادل اطالعـات، مکاتبـات    : رتبـاطی هـاي ا فعالیت -1: هاي مدیریتی از دید لوتانز فعالیت

انگیـزش، مـدیریت   : مدیریت منـابع انسـانی   -3گیري، کنترل ریزي، تصمیم برنامه: مدیریت سنتی
هـاي   تعامـل بـا خـارج سـازمان، فعالیـت     : سازيشبکه -4مناقشات، کارگزینی، آموزش و توسعه

  اجتماعی-سیاسی
سـازي، انگیـزش، تشـویق،    تـیم  سـازي، حمایـت،  شـبکه : هـاي مـدیریت از دیـد یـوکی     نقش

رسـانی، شـفاف   دهی، حـل مسـائل، مشـورت، مراقبـت از عملیـات، اطـالع      ریزي و سازمانبرنامه
).1379غفاریان، (  کردن اهداف

  
  )فرآیندهاي اصلی(مدیریت عملیات : مؤلفه سوم

سازمان به منظور پشتیبانی از استراتژي و خط مشـی، خشنودسـازي مخاطبـان و ایجـاد ارزش     
فزوده براي ایشان و سایر ذینفعان، چگونه باید فرآیندهایش را طراحی و مدیریت کند و آنها را ا

در بحث فرآینـدهاي اصـلی کـه شـامل عملیـات سـازمان نیـز هسـت         ). 1384اکلند، (بهبود دهد 
بـراي تشـخیص فرآینـدهاي کلیـدي     . کنـد  شناخت فرآیندهاي کلیدي اهمیـت زیـادي پیـدا مـی    

د دارد از جمله مباحثه میـان کارکنـان سـازمان، گفتگـو بـا ذینفعـان اصـلی        هاي مختلفی وجوراه
ارزیابی فرآیندها نقـش اساسـی در اداره سـازمان    . سازمان و مراجعه به مشاوران بیرون از سازمان

آیـا  : در ارزیابی فرآیندها باید بـه سـؤاالتی از ایـن قبیـل پاسـخ دهـیم      . طبق نگاه فرآیندگرا دارد
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شوند؟ آیا فرآیندها به منظور افـزایش رضـایت ذینفعـان    مند طراحی میاي نظامفرآیندها به گونه
شوند؟ آیـا روابـط   هاي ذینفعان طراحی و ایجاد مییابند؟ آیا خدمات بر اساس خواستهبهبود می

  ).1387گرامی و نورعلیزاده، (شوند؟ با مخاطبان مدیریت و تقویت می
بندي مخاطبان روش  دسته. بندي مخاطبان است رد دستهاي که باید مورد توجه قرار بگی نکته  

بنـدي مخاطبـان بـه     ها و انتظارات پیچیده آنها اسـت کـه بـا طبقـه     تجزیه و تحلیل نیازها و دیدگاه
یعنـی افـراد خاصـی کـه نیازهـا، ادراکـات و توقعـات مشـابه دارنـد صـورت           1هاي همگون گروه

  ).1380هورویتز، (گیرد  می
این مفهوم مستلزم . بود مستمر بهترین مفهوم براي هدایت مدیریت باشدشاید به: بهبود مستمر

  : هاي زیر است یک دیدگاه سیستمی شامل قسمت
  هاي آن طرح ریزي فرآیند و ورودي -
  ها تأمین ورودي -
  اجرا کردن فرآیندها -
  ها ارزیابی خروجی -
  ارزیابی عملکرد فرآیندها -
  . هاي آنها اصالح فرآیندها و ورودي -

دهد که  این اطمینان را می -ریزي، اجرا، بررسی و اقدام  برنامه –چرخه بهبود مستمر دمینگ 
شـود را در یـک سیسـتم مـدیریتی      گیرد، آنچه که به درستی انجام مـی  سازمان از نتایج درس می

البتـه  . بخشـد  ها را بهبود مـی  کند و از آنچه یاد گرفته عملیات و خروجی مستندشده استاندارد می
ریزي گردد و به صورت سیستماتیک و  اي برنامه باید بر این نکته تاکید کرد که این کار به گونه

اصـول  . با وظیفه شناسی اجرا شود که به عنوان یک روش زندگی در کل سـازمان رسـوخ کنـد   
  .تمرکز بر مشتري، درك فرآیند، و تعهد از جانب کارکنان: گانه بهبود مستمر عبارتند از سه

  ز بر مشتريتمرک -1
سازمان در تمامی سطوح سازمانی باید تشخیص دهد که هدف از این همه کـار بـراي ایجـاد    

این بدین معنا اسـت کـه سـازمان بایـد از     . بهبود این است که به مشتري خدمت بهتري ارائه شود
هـاي آن چقـدر خـوب عمـل      طریق بازخورد و اندازه گیري بداند که از دیـد مشـتري، خروجـی   

  .کندمی
                                                                                                                                                     
1. Homogeneous Groups
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  درك فرآیند  -2
هـا را   براي عملکرد موفقیت آمیز هر فرآیندي ضروري است که آنچـه عملکـرد و خروجـی   

هـا،   ایـن کـار بـه مفهـوم تمرکـز شـدید بـر طراحـی و کنتـرل ورودي         . کند درك شود تعیین می
  . باشد هاي فرآیند می کنندگان و درك جریان همکاري نزدیک با تأمین

  تعهد از جانب کارکنان  -3
رکنان منبع ایده ها و نوآوري هستند و تخصص، دانش، تجربه و همکاري آنها باید بـراي  کا

در نظام بهبـود در اولـین گـام هـر کسـی را مـی بایـد        . ها به کار گرفته شود عملی کردن آن ایده
  ). 1384اکلند، (نسبت به نقش خودش متقاعد سازیم 

توانـد از توجـه، منـابع یـا      شود که مـی به مثابه هر شخص، گروه یا سازمان تعریف می 1ذینفع
یـا اینکـه تحـت تـأثیر آن خروجـی قـرار       ) یـا مسـتحق آن اسـت   (مند شود  خروجی سازمان بهره

ــی ــرد م ــی   . گی ــه م ــازمان داوطلبان ــک س ــان ی ــند   ذینفع ــراد باش ــن اف ــد ای ــوع،  : توانن ــاب رج ارب
، اعضـا و تـأمین   کنندگان خدمات یا مشتریان، کارکنان، داوطلبـان، مـدیران، هیئـت امنـا     دریافت

هـاي داوطلبانـه خیلـی مهـم اسـت       توجه بـه ذینفعـان در سـازمان    ). کنندگانوقف(کنندگان  مالی
یک تحلیل کامـل ذینفـع، نیـاز بـه تـیم      . ها در رضایت ذینفعان آنهاست زیرا موفقیت این سازمان

نهـا در  ریزي استراتژیک دارد تا مشخص کند ذینفعان سـازمان چـه کسـانی هسـتند، نفـع آ      برنامه
سازمان چیست، معیارهاي آنها بـراي قضـاوت در مـورد عملکـرد سـازمان چیسـت، سـازمان در        

گذارنـد و اهمیـت    کند، ذینفعان چگونـه بـر سـازمان تـأثیر مـی      قبال این معیارها چگونه عمل می
کند کـه الزامـات سـازمان در     همچنین مشخص می 2تحلیل کامل ذینفع. این ذینفعان چقدر است

سپس این تیم باید یک بیانیه مأموریت بنویسد با پاسـخ بـه شـش سـؤال     . ان آن چیستقبال ذینفع
  : زیر

  ـ ما به عنوان یک سازمان که هستیم؟ 
  ـ چه مشکالت یا نیازهاي اجتماعی ـ سیاسی وجود دارد که ما باید حل کنیم؟

  دهیم؟  سخ میکنیم و پا کنیم، پیش بینی می ـ ما چگونه این نیازها یا مشکالت را شناسایی می
  ما چگونه باید به ذینفعان کلیدي خود پاسخ دهیم؟ ـ

  هاي اساسی ما کدامند؟ ـ فلسفه و ارزش
  کند؟  فرد یا متمایز میـ چه موردي ما را منحصربه

                                                                                                                                                     
1. Stakeholder
2. Complete stakeholder analysis
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فردي وجود نداشته باشد پس رقبا بهتر قادرند ایـن کـار را   اگر مورد متمایزکننده یا منحصربه
  ).160-161: 1994، 1هرمن(انجام دهند 

  

  )1389عباسی، : منبع(هاي اقدامات اثربخش در مسجد ها و شاخصمؤلفه: 2جدول 
  هاي تحقیقمنابع حمایت کننده از سازه  ها شاخص  ها مؤلفه

هت
ن ج

تبیی
 

ري
گی

 
اي

ه
  

 
جد

 مس
شی

ارز
  

هـاي   سازي رسالت، اهـداف و ارزش  شفاف - 
  مسجد در اسالم

همگــــانی کــــردن رســــالت، اهــــداف و   - 
  سجد در اسالم هاي م ارزش

  هاي مسجد همسو کردن اقدامات با ارزش - 

ــکندري،   - ــی و اسـ ؛ 111، ص1382فرهنگـ
ــار،  ــدي، 1386نوبهــ ــی احمــ ؛  1383؛ علــ

؛ کاپالن و نورتون، 1381بالنچارد و اوکانر، 
  ؛ مصاحبه و مشاهده1384

می
مو

ف ع
ظای

و
  

  رهبري معنوي -
  ریزيبرنامه -
  )خصوصاً افراد داوطلب(توسعه فعاالن  -
ــمیم - ــدیریت   تصـ ــارکتی و مـ ــري مشـ گیـ

  جلسات 
  ها و مقرراتتقسیم کار و شرح نقش -
  هماهنگی -
  مدیریت و توسعه ارتباطات -
  تخصیص و توسعه منابع و مدیریت مالی -
  

ــالی    - ــوي تع ــازمانی؛ الگ ــالی س ــوي تع الگ
مساجد سنگاپور ؛ الگوي سیستمی سـازمان؛  

؛ 1385؛ پیـــروز و همکـــاران، 1387نبـــوي، 
ــایو ــک، 1916ل، فـ ــانز، 1937؛ گیولیـ ؛ لوتـ
؛ مینتزبرگ، کویین و همکاران، یوکی 1995

بـه   1995؛ اسـپیرز،  1378به نقل از غفاریان، 
؛ بردشـاو و  1386نقل از کریتنـر و کینیکـی،   

؛ 1997؛ هرمن و همکـاران،  1992همکاران، 
ــاران،   ــل و همک ؛ 2006؛ نودســن، 2005گی

؛ 1996؛ گــرین و گریســنگر، 2002شــنایدر، 
؛ رضـاییان،  1379کـاتر بـه نقـل از غفاریـان،     

  1386؛ قلی پور، 1384زاده، ؛ حسن1372
ــه  - ــدي 1386؛ نوبهــار، 38شــوري، آی ؛ عاب

؛ مرکز رسـیدگی  1385جعفري و همکاران، 
، ص 5؛ تفسیر نور، ج 1386به امور مساجد، 

  ؛ مصاحبه و مشاهده32

یند
فرآ

 یا 
ات

ملی
ت ع

دیری
م

  

خـدمات بـر    هـا و طراحی محتواي برنامـه  -
  اساس نیاز و انتظارات مخاطب

هــا و بهبــود فرآینــدها یــا نحــوه ارائــه برنامــه - 
  خدمات

  الگوبرداري از مساجد موفق   -
رسـانی   مدیریت ارتباط با مخاطب، اطالع -

  و دعوت از مخاطبان 

  EFQMالگوي تعالی سازمانی  -
  الگوي تعالی مساجد سنگاپور -
  1386شکوفه،  -
  یابی خدماتآمیخته بازار -
  مصاحبه و مشاهده -
  

                                                                                                                                                     
1. Herman
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  و ساخت مدل تحلیلی 1سازيمفهوم
شـود و ایـن یکـی از ابعـاد      سـازي نامیـده مـی   هاي موضوع تحقیق، مفهومبیان مفهومی پدیده

سازي، ساختن مفهوم انتزاعی براي فهمیدن امـر واقعـی   مفهوم. اصلی ساختمان مدل تحلیلی است
دهند و است که آن را تشکیل می 2ارت از تعیین ابعاديساختن یک مفهوم در گام اول عب. است

هـایی اسـت    گام بعدي در ساختن یک مفهوم، تعریـف شـاخص  . سازندامر واقعی را منعکس می
هـاي عینـی قابـل    نشـانه  3هـا  شـاخص . گیري کردکه به کمک آنها بتوان ابعاد آن مفهوم را اندازه

انـد و بـا   برخـی از مفـاهیم سـاده   . مفهـوم هسـتند   هـاي  گیري ابعاد و مؤلفـه شناسایی و قابل اندازه
کنـد  تر هستند و ایجـاب مـی  ولی بعضی مفاهیم پیچیده. شوندتعدادي بعد و شاخص مشخص می

  . تجزیه شوند 4هایی ها به مؤلفه که بعضی ابعادشان تا رسیدن به شاخص
 5ملی منفـرد یکی شیوه استقرایی است که مفاهیم ع. دو شیوه براي ساختن مفهوم وجود دارد

در ساخت مدل تحلیلی این . سازدمی 6می سازد، دیگري شیوه قیاسی است که مفاهیم دستگاهی
مفهوم عملی منفرد مفهومی است . سازي عملی منفرد استفاده شده استپژوهش، از روش مفهوم

ته اند ساخآوري کردهکه به طور تجربی بر مبناي مشاهدات مستقیم یا اطالعاتی که دیگران جمع
تـوان عناصـر الزم    از خالل مطالعات نظري و مصاحبه هاي مرحله اکتشافی است که می. شود می

  ).1388کیوي و کامپنهود، (سازي را فراهم کرد براي این مفهوم
مشـی   7گاسـتون باشـالر  . یک سري اصول اساسی باید در هر تحقیـق علمـی رعایـت گردنـد    

علمی از راه غلبه، ساختن و آزمـایش بـه دسـت     واقعیت: کند علمی را در چند کلمه خالصه می
مراحل انجام تحقیق بـا  . ها، ساختن از راه تعقل و آزمایش با واقعیات داوري آید؛ غلبه بر پیش می

مراحل یـک  . شوند در نظر گرفتن این مشی علمی همانند یک نمایش، در سه پرده نشان داده می
  : از تحقیق در پرده هاي سه گانه روش علمی عبارتند 

. هاسـت  پرده اول روش علمی، گسستن از سـوابق ذهنـی و غلبـه بـر پـیش داوري     : گسستن -
هـا گسسـته    داوري کنـد از پـیش   هاي اکتشافی به محقق کمک مـی  خواندن متون و انجام مصاحبه

  .شود
                                                                                                                                                     
1. Conceptualization
2. Dimension
3. Indicators
4. Components
5. Isolated operational concept
6. Systemic concept
7. Gaston Bachelard
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هایی ساخته شوند که بـه   این گسستن فقط زمانی عملی خواهد شد که پیش فرض: ساختن -
محقـق در پرتـو ایـن سـاختمان     . است منطق پدیده مورد نظر را بررسی نمایند نظر محقق، محتمل
  . بینی کند تواند روش کار، عملیات اجرایی و نتایج احتمالی تحقیق را پیش نظري است که می

توان علمی دانست که بتوان درستی یا نادرسـتی آن را بـه    یک قضیه را زمانی می: آزمایش -
بینی وقایع که پرده سوم از فرآیند روش علمی است آزمایش یا تجربـه  این باز. تجربه اثبات کرد

  .  شود نامیده می
هاي اکتشـافی و   در مرحله مطالعات اکتشافی، اکتشاف شامل عملیات خواندن متون، مصاحبه

برد؛ در حـالی کـه    ها را باال می خواندن متون، کیفیت پرسش. چند روش اکتشافی تکمیلی است
ي کنشـگران  شـده  کند تا بـا واقعیـت تجربـه    هاي تکمیلی به محقق کمک می ها و روش مصاحبه

  ). 1388کیوي و کامپنهود، (اجتماعی از نزدیک آشنا شود 
مبتنی بر این توضیحات، با کمک مبانی نظري موجود و با کمک تعـداد محـدودي مصـاحبه    

الگـوي مفهـومی پـژوهش     اکتشافی که در ادامه، بیان خواهند شـد مؤلفـه هـاي الگـو انتخـاب و     
  .طراحی شد

  

شناسی تحقیقروش
با توجه به موضوع خـاص ایـن تحقیـق و    . این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش اکتشافی است

چنین به منظور افزایش تسلط محقـق و تـالش بـراي کشـف زوایـاي پنهـان موضـوع مـورد نظـر و          هم
نشـی معتبـر و کـاربردي در زمینــه    اشـراف او بـر ابعـاد مختلــف موضـوع و فـراهم کـردن مجموعــه دا      

. در جامعه هدف تحقیق صـورت گرفـت   1مدیریت مسجد، مطالعاتی موردي با ابزار مصاحبه اکتشافی
تعداد هفت مسجد موفق یـا نیمـه موفـق و پـنج مسـجد ضـعیف جهـت مصـاحبه اکتشـافی و مشـاهده           

ه امـور مسـاجد و   جهت شناسایی این مساجد از نظرات کارشناسـان مرکـز رسـیدگی بـ    . انتخاب شدند
طی مشاهده و مصاحبه با فعاالن این مساجد سعی شـد خألهـاي   . تجربیات خود محقق بهره گرفته شد

داده هاي مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از رویکرد کدگذاري بـاز  . نظري در تدوین الگو رفع شود
از . ه فـراهم گـردد  مورد تحلیل قرار گرفت تـا مضـامین مـورد نیـاز بـراي تکمیـل الگـوي سـاخته شـد         

آنجایی که هدف از انجام مصاحبه ها تکمیل و رفع خألها در الگو و تسـلط بـر وضـعیت موجـود در     
مساجد بوده لذا فقط مرحله اول کدگذاري یعنی کدگذاري باز انجام شـده و کدگـذاري محـوري و    

  . انتخابی براي ساخت مقوله ها صورت نگرفته است
                                                                                                                                                     
1. Exploratory
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رآیند انجام تحقیق کـه توسـط کیـوي و کـامپنهود ارائـه شـده       الزم به ذکر است با توجه به ف
در ادامه . شوند است مصاحبه اکتشافی و مشاهده، همزمان با بررسی مبانی نظري تحقیق انجام می

آوري شده، جمـع  با استفاده از روش دلفی، نظر خبرگان و متخصصان امر راجع به الگوي تدوین
نامـه  شـده در پرسـش  خبرگان راجع بـه الگـوي طراحـی    سؤال و فضاي الزم براي اظهار نظر. شد

  .هاي آنها در این زمینه جمع آوري گردیدتحقیق در نظر گرفته شد و دیدگاه
اجـراي مـدل در دنیـاي     -1: تـوان از سـه روش اسـتفاده کـرد    به منظور آزمون یک مدل مـی 

ن ریاضـی و شـبیه   اسـتفاده از فنـو   -3استفاده از روش دلفی یا نظرسـنجی از خبرگـان    -2واقعی 
تواند به عنوان روشی براي ساخت مدل به کـار  روش دلفی، هم می). 1387کیاکجوري، (سازي 

-دلفـی را مجموعـه راه  ) 1968(و بـراون  ) 1967(دالکـی  . رود هم روشی براي آزمون یک مدل
انـد،  هاي یک گروه که معموالً افرادي متخصـص کارهایی براي بیرون کشیدن و تهذیب دیدگاه

ها و نقطه نظرات ذهنـی مختلـف   این قضاوت جمعی متخصصان گرچه دیدگاه. کنند ریف میتع
آورد ولی قابل اعتمادتر از بیانات فردي و شخصی است و در نهایت، پیامد آن، عینیت فراهم می

  ).1383ساروخانی، (تر است  و دقت هر چه بیش
پرسشـنامه و   48عات کمـی  خبره در دور اول دلفی همکاري نمودند که اطال 54در مجموع 

در دور دوم از تحقیق دلفی . ها مورد استفاده قرار گرفتنظرات کیفی خبرگان در بقیه پرسشنامه
هاي تحقیق همکـاري  خبره در پاسخگویی و تکمیل پرسشنامه 20خبره و در دور سوم  31تعداد 

امامـان موفـق مسـاجد،    هاي مرتبط بـا مسـجد،   این خبرگان شامل افراد شاغل در سازمان. نمودند
بندي خبرگـان مبتنـی   تقسیم. اعضاي هیئت امناي مساجد، و خبرگان حوزوي و دانشگاهی بودند

  .بر تخصص یا تجربه مرتبط در دور اول دلفی در جدول زیر آمده است
  

  گروه هاي مختلف خبره تحقیق: 3جدول 
درصد  تعداد  نوع دانش یا تجربه مرتبطردیف

271/24  سجدمحقق حوزه دین و م1
235/20سابقه فعالیت مدیریتی در مساجد2
17  19هاي باالدستی مسجد سابقه فعالیت در سازمان3
1/16  18محقق یا مدرس مدیریت اسالمی4
  9/8  10  محقق یا مدرس مدیریت تحول یا تعالی سازمانی5
73/6شناسی دین محقق یا مدرس علوم اجتماعی یا جامعه6
55/4هاي داوطلبانه و غیرانتفاعی ا مدرس سازمانمحقق ی7
  7/2  3  شناسی دینمحقق یا مدرس روان  8

  100  112  جمع
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هاي تحصیلی خبرگان تحقیق به تفکیک حـوزوي و دانشـگاهی در نمودارهـاي زیـر     ویژگی
  .نشان داده شده است

20.4 29.6
50

0
20
40
60
80

100

حوزوي-دانشگاهی حوزوي دانشگاهی

  
فکیک حوزوي و دانشگاهیدرصد تحصیالت خبرگان به ت: 1نمودار 

  

31.3

68.7

0
20
40
60
80

100

سطح سوم خارج

  
سطح تحصیالت خبرگان حوزوي به درصد: 2نمودار 

  

7.4
22.2

70.4

0
20
40
60
80

100

کارشناسی ارشد دکتري

  
  سطح تحصیالت خبرگان دانشگاهی به درصد: 3نمودار 
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  هاتجزیه و تحلیل داده
ي الگو مـورد سـؤال قـرار    ها تحقیق دلفی، میزان اهمیت هر یک از شاخص 1با انجام سه دور

هـاي تأییـد    هاي الگو به همراه وزن و رتبه دریافتی در جداول بعـد و شـاخص  کلیه مؤلفه. گرفت
هـا و   بنـدي مؤلفـه  رتبـه . انـد شده به همراه رتبه دریافتی در نمـودار شـماره یـک نشـان داده شـده     

سـوم دلفـی هـر     دهـد در دور شده با کمک آزمون فریدمن نشان میها طبق امتیاز کسب شاخص
هایی کـه در مرحلـه دوم و سـوم،     شاخص. سه مؤلفه از رتبه یکسانی از نظر خبرگان برخوردارند

با توجه به بـاال بـودن سـطح    . شونداند از الگوي تحقیق حذف میکسب کرده 7امتیازي کمتر از 
  .ها از الگوي تحقیق حذف نشدندداده هاي آماري به دست آمده هیچ کدام از شاخص

ها به جز یک مـورد، انحـراف    شود در تمامی مؤلفه ن طور که در جداول بعد مشاهده میهما
این امر . معیار در دور دوم نسبت به دور اول و در دور سوم نسبت به دور دوم کاهش یافته است

اي بودن با توجه به نه گزینه. نشان از نزدیک شدن نظرات به یکدیگر و کاهش پراکندگی است
در تمـامی  . باشـد مـی  1,80قیق، حداکثر انحراف معیار قابـل قبـول در هـر شـاخص     پرسشنامه تح

  .است 1,80عناصر زیر میزان انحراف معیار بسیار کمتر از 
را  8,19و در دور سوم امتیاز  8,13، در دور دوم امتیاز 7,97بعد اقدامات در دور اول، امتیاز 

  .به دست آورده است
  

  هاي الگوي تحقیق گان در رابطه با مؤلفهتوصیف آماري نظر خبر: 4جدول 

  

انحراف معیار 
مرحله اول

میانگین مرحله   
اول

  
انحراف معیار 

مرحله دوم
  

تغییر
  

میانگین مرحله 
دوم

تغییر  
  

انحراف معیار 
مرحله سوم

  

تغییر
  

میانگین مرحله 
سوم

تغییر  
  

تبیین 
هاي  گیري جهت

  ارزشی
1.148.02.76-0.388.220.20.770.018.18-0.04

وظایف 
عمومی 
  مدیریت

.887.96.69-0.198.020.06.56-0.138.130.11

مدیریت 
عملیات یا 

  فرآیند
.887.92.60-0.288.140.22.47-0.138.26  0.12  

                                                                                                                                                     
1. round
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هاي الگوي تحقیق با استفاده از آزمون رتبه اي فریدمن رتبه بندي مؤلفه: 5جدول 
  

  

میانگین رتبه
مرحله اولاي 
  

رت
به در

مرحله اول  
میانگین رتبه   
اي مرحله دوم

  

رتبه در
مرحله دوم  

میانگین رتبه  
مرحله سوماي 
  

رتبه در
مرحله سوم  

  

هاي  گیري تبیین جهت
2.0212.1321.951  ارزشی

وظایف عمومی 
1.9831.7131.931  مدیریت

مدیریت عملیات یا 
2.0022.1612.131  فرآیند

  
  نگین نظرات به تفکیک گروه هاي خبرهآزمون مقایسه میا

هـاي   شـود ایـن اسـت کـه آیـا بـین نظـرات گـروه         هایی که در ذهن متبادر مـی  یکی از سؤال
شده اختالف نظر معنـاداري وجـود    هاي الگوي تدوینمختلف خبرگان در رابطه با اهمیت مؤلفه

فـی مطـابق بـا نـوع     هاي بـه دسـت آمـده از دور سـوم تحقیـق دل      دارد؟ بدین منظور میانگین داده
. دانشگاهی مورد آزمون قرار گرفـت -تحصیالت خبرگان یعنی حوزوي، دانشگاهی و حوزوي

هاي مختلف خبره به تفکیک نـوع تحصـیالت در ابتـدا آزمـون نرمـال       براي مقایسه نظرات گروه
در صـورت تأییـد   . اسـمیرنوف انجـام شـد   -ها از طریق آزمون کولموگـوروف  بودن توزیع داده

و در صـورت غیـر نرمـال بـودن توزیـع از       ANOVAبودن توزیع، آزمون تحلیل واریانس نرمال 
  . شودآزمون کروسکال والیس براي مقایسه میانگین نظرات بهره گرفته می

هـا در تمـامی    حکایـت از نرمـال بـودن داده    1اسـمیرنوف - نتیجه حاصل از آزمون کولموگوروف
بـراي بررسـی وجـود تفـاوت بـین نظـرات        ANOVAس لـذا از آزمـون تحلیـل واریـان    . هـا دارد مؤلفه

  . دانشگاهی در ابعاد تحقیق استفاده شد- خبرگان به تفکیک سه گروه حوزوي، دانشگاهی و حوزوي
  

  اسمیرنوف راجع به مؤلفه هاي الگو در دور سوم دلفی -نتایج آزمون کولموگوروف: 6جدول 
عملیاتوظایفهاارزش

Asymp. Sig. (2-tailed).715.669.600
  

  .شود براي مقایسه میانگین نظرات خبرگان راجع به مؤلفه هاي الگوي تحقیق فرضیه زیر مطرح می
                                                                                                                                                     
1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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تبیـین  (داري بین نظرات سه گروه خبرگان راجع به مؤلفه هاي الگوي تحقیـق   تفاوت معنی: فرضیه
  . ارددر دور سوم دلفی وجود د) هاي ارزشی، وظایف عمومی و مدیریت عملیاتگیريجهت

  :با توجه به این فرضیه، فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف می شوند
H0: µ1 = µ2 =  µ3

H1:  ها با هم متفاوتند  دست کم دو تا از میانگین
داري از  در دور سوم دلفی، باالتر بودن سطح معنـی  ANOVAنتیجه آزمون تحلیل واریانس 

و عدم وجود تفاوت معنـادار بـین نظـرات     H0رض دهد که حاکی از تأیید ف درصد را نشان می 5
هـاي ارزشـی   گیـري سه گروه خبره راجع به اهمیت مؤلفه هاي الگوي تحقیق یعنی تبیـین جهـت  

  . مسجد، وظایف عمومی و مدیریت عملیات است
  

  ANOVAمقایسه نظرات خبرگان به تفکیک ابعاد با کمک آزمون : 7جدول 
عملیاتوظایفهاارزش

Asymp. Sig. (2-tailed).951.945.884
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي فریدمنهاي اقدامات اثربخش مسجد مبتنی بر آزمون رتبهبندي شاخصرتبه: 2شکل 

اقدامات 
اثربخش

  

وظایف عمومی  

تبیین  
هاي  گیري جهت

ارزشی

مدیریت 
عملیات یا 

فرآیند

  ) ع(اري از سیره، سنت و کالم معصومینالگوبرد- 1
  ز مساجد موفقالگوبرداري ا -2
ها و خدمات بر اساس طراحی محتواي برنامه -3

  نیاز و انتظارات مخاطب
  ها و خدماتي برنامهبهبود فرآیندها یا نحوه ارائه - 4

ها و احکام شرعی  همسو کردن اقدامات با ارزش - 1
  مسجد

  ها، تقدس و احکام شرعی سازي ارزش شفاف - 2

  رهبري معنوي -1
  توسعه فعاالن  -2
  مدیریت و توسعه ارتباطات -3
  ارکتی و مدیریت جلساتگیري مش تصمیم -4
  ریزيبرنامه -5
  هماهنگی -6
  هاتقسیم کار و شرح نقش -7
تخصیص منابع و مدیریت مالی -8
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شـده طبـق نظـر     از آنجایی که یکی از اهـداف روش تحقیـق دلفـی، تکمیـل الگـوي تـدوین      
ل دلفی، راجع به الگـوي  خبرگان است فضاي الزم براي اظهار نظر خبرگان در پرسشنامه دور او

بدین صورت شاخصی با عنوان . شده و بیان اجزا یا عوامل نادیده در آن در نظر گرفته شد تدوین
در مؤلفـه مـدیریت عملیـات بـا فراوانـی یـک       ) ع(الگوبرداري از سیره، سنت و کالم معصومین 

  .اضافه شد
  

  هاي جدید فراوانی پیشنهاد شاخص: 8جدول 
  

  برهتعداد خ  عنوان شاخص

  1  در رابطه با مدیریت مسجد) ع(الگوبرداري از سیره، سنت و کالم معصومین 

  
  گیرينتیجه

ــوم ــود،      مفه ــري موج ــات نظ ــر ادبی ــی ب ــاجد مبتن ــربخش در مس ــدامات اث ــوي اق ــازي الگ س
هـاي اکتشـافی محـدود و همچنـین کسـب نظـرات تخصصـی صـاحبنظران حـوزه هـاي           مصاحبه
د که اقدامات اثربخش مدیریت در مسـاجد از الگـویی بـا سـه     اي از علوم مرتبط نشان داگسترده

بررسـی  . اولین مؤلفه پیشنهادي به حاکمیت ارزشها بر مسـاجد توجـه دارد  . مؤلفه پیروي می کند
آیات قرآن کریم نشان می دهد که با توجه به تقدس فضاي مسـجد، حفـظ ارزشـهاي معنـوي و     

سـاماندهی اقـدامات مـدیریتی در    . د استخلوص حضور جزء اقدامات زیربنایی در درون مساج
بنـدي  نتایج رتبه. وظایف عمومی و مدیریت عملیات: مسجد در دو مؤلفه دیگر امکان پذیر است

ي این بعد، تفـاوت معنـاداري از نظـر اهمیـت بـا یکـدیگر       آزمون فریدمن نشان داد که سه مؤلفه
و تقدس مسـجد در مؤلفـه حـاکم    ها با ارزش  شاخص همسوسازي کلیه رفتارها و فعالیت. ندارند

ها و شاخص رهبري معنوي در مؤلفه وظایف عمومی حائز رتبه اول از نظر اهمیـت   کردن ارزش
این امر حاکی از آن است که وجود یک امام یا رهبـر  . اند و تأثیرگذاري در موفقیت مسجد شده

شـی مـی توانـد تـأثیر     که به الگویی معنوي در مسجد تبدیل شده باشد به همراه ایجاد فضایی ارز
مدیریت بـر فرآینـد و عملیـات درونـی     . قابل توجهی بر اثربخشی مدیریت در مسجد داشته باشد

پردازد که در کنار یکدیگر، خـدمت نهـایی    هایی می مسجد که به بررسی زنجیره اقدامات و گام
نت و سـیره  هاي الگوبرداري از سـ شاخص. هاي مهم در این مدل استکنند از مؤلفه را تولید می
  . اندو الگوبرداري از مساجد موفق باالترین رتبه را در این مؤلفه به دست آورده) ع(معصومین 
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ها متفاوت است مانند اطاعت مبنی بر اجبـار  به نظر اتزیونی مبناي اطاعت و کنترل در سازمان
هـا در  رزشهاي اقتصادي و رعایـت هنجارهـا و ا  هاي نظامی، جبران مادي در سازماندر سازمان

هـا مبنـاي   محـور اسـت و ارزش  جایی که مسجد یـک نهـاد ارزش  از آن. محورهاي ایمانسازمان
اطاعت و رفتار افراد در قبال یکدیگر را شکل می دهد براي ارتقاي مدیریت آن باید سعی شـود  

در نظـر برخـی مـأمومین، تقـدس مسـجد و      . تقدس و جایگاه الهی مسجد براي مردم تبیـین شـود  
حضور در آن از حضور در تکیه، حسینیه و نظایر این اماکن، همسان و یا حتی کمتر شده  آداب
حتی دیده می شود که گاهی درب مسجد در وقت نماز جماعـت بـراي حضـور در نمـاز     . است

کارشناسـان نقـاط ضـعف    . بسـته شـده اسـت   ) به غیر از مسجد(هاي مذهبی جماعت دیگر مکان
هـا در نظـر اهـل    دهنـد ولـی متأسـفانه ضـعف جایگـاه ارزش     میمسجد را به علل مختلفی نسبت 

این در حـالی اسـت کـه اصـالح بسـتر      . شود مسجد و ضعف بستر عبادي مسجد نادیده گرفته می
. کنـد عبادي مسجد، زمینه ارتقاي اثربخشی مدیریت مسجد در دیگر کارکردها را نیز فراهم مـی 

  .چهره معنوي آن استاحیاي مدیریت مسجد در وهله اول در گروي احیاي 
) ع(در مؤلفه مدیریت عملیات نیز شاخص الگـوبرداري از سـیره، سـنت و کـالم معصـومین      

این نتیجه کامالً با ماهیت مسجد بـه عنـوان   . رتبه برتر را در آزمون فریدمن به دست آورده است
سـیره و   یک نهاد الهی سازگار است زیرا بهترین الگو و راهنما در امـر بهبـود مـدیریت مسـجد،    

سؤال مهم در این زمینه ایـن اسـت کـه اگـر بـه راسـتی       . در مسجد می باشد) ع(روش معصومین 
یک راهکار بهبود و ارتقـاي  ) ع(و امامان معصوم ) ص(الگوبرداري از سیره و سنت رسول خدا 

در ) ص(عملکرد مساجد است چرا اجراي احادیث و روایـات در زمینـه نحـوه رفتـار رسـول اهللا      
هاي مرتبط با مسـجد اسـت؟ برخـی از    این حد مورد غفلت حوزه هاي علمیه و سازمان مسجد تا

این رفتارها را نباید در چارچوب فقه یا مستحب و مکروه بودن آنها بلکه در چارچوب مدیریت 
در مسـجد عمومـاً اثـرات مـدیریتی     ) ع(هـا و سـیره معصـومین    مسجد تفسیر کرد چراکـه توصـیه  

گردد رفتـار   پیشنهاد می. موفق و پیشگیري از آسیبها در مسجد دارند درخور توجهی در عملکرد
هاي باالدستی مسجد همچون در رابطه با مسجد توسط محققان سازمان) ع(و احادیث معصومین 

هاي علمیه به دقت استخراج و به ائمه جماعـت، فعـاالن و مـأمومین مسـاجد آمـوزش داده      حوزه
. شوند

علـی رغـم   . حـی شـده، الگـوبرداري از مسـاجد موفـق اسـت      دیگر شاخص مهم در مدل طرا
هـاي مـرتبط بـا مسـجد     اهمیت این شاخص، در عمل، مستندسازي تجربیات موفق توسط سازمان
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با توجه به اینکه تعـداد زیـادي از مسـاجد از نظـر تـوان تخصصـی مـدیریت،        . گیردصورت نمی
پـذیر  هزینـه و زمـان کـم امکـان     ظرفیت باالیی ندارند الگوبرداري از مساجد موفق که با صـرف 

گـردد تجربیـات مسـاجد موفـق      پیشنهاد می. تواند سرمنشأ تحول در مساجد کشور باشداست می
هـاي  هاي مرتبط مستندسازي شـده و در مفـاد آموزشـی ائمـه جماعـت در حـوزه       توسط سازمان

  .هاي ضمن خدمت فعاالن مساجد قرار بگیرندعلمیه کشور و همچنین در آموزش
در انتهـا پیشـنهاد   . پـذیر نیسـت  ارتقایی در حوزه فرهنگ و مذهب بدون آموزش امکانهیچ 

کمیتـه  «اي بـا عنـوان   هاي علمیـه، کمیتـه   هاي مرتبط خصوصاً حوزه گردد با مشارکت سازمان می
تشکیل و با اختصاص اعتبار مورد نیاز، در راستاي ارتقـاي  » طرح تحول فرهنگ دینی در مساجد

بینی ان مساجد، فعاالن و جماعت مأمومین اقدامات الزم را در سطح ملی پیشهاي امام شایستگی
سـجد یکـی از اقـدامات ایـن کمیتـه      هـاي آموزشـی ارتقـاي فرهنـگ م    تهیـه طـرح  . و اجرا نماید

  .تواند باشدمی
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