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  تدوین الگوي کیفیت خدمات 
  در مدیریت مسجد

  * رسول عباسی
  **حسن عابدي جعفري

  *** غالمرضا طالقانی
  **** ابوالحسن فقیهی
  11/4/93: پذیرش نهایی        24/4/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عناصر الگوي کیفیت خدمات در مسجد صورت گرفته است که 
روش تحقیق در طراحی الگوي . دهدبخش خروجی سیستم عملکرد اثربخش مسجد را تشکیل می

سازي عملی جدا و روش مفهوممفهومی در این پژوهش مبتنی بر الگوي تحقیق کیوي و کامپنهود 
گردآوري اطالعات از منابع مختلف . شده در این تحقیق، روش دلفی استتأیید الگوي تدوین

در این پژوهش، ابعاد اصلی کیفیت خدمات مسجد، که مورد . علمی و دینی انجام شده است
شناسایی قرار گرفت، عبارت است از تعامل، قابلیت اطمینان برگزاري نماز، در دسترس بودن، 

بعد تعامل به نه شاخص، بعد قابلیت اطمینان در ادامه، . تنوعمحسوسات و کیفیت مجریان، و 
برگزاري نماز به پنج شاخص، بعد در دسترس بودن به چهار شاخص، بعد کیفیت مجریان به چهار 

طبق نظر . استشاخص، بعد محسوسات به نه شاخص و بعد تنوع به پنج شاخص تجزیه شده 
تأثیرگذارترین عامل در کیفیت خدمات بندي فریدمن، مهمترین و خبرگان و با کمک آزمون رتبه

مسجد، کیفیت برگزاري نماز است و ابعاد محسوسات و تنوع، کمترین اهمیت را در این الگو 
  .دارد
کیفیت خدمات مسجد، مدیریت اسالمی، مدیریت مسجد، اثربخشی در مدیریت  :ها واژه کلید

  .مسجد
  

  r.abbasi@hmu.ac.ir                                 )      س(استادیار مدیریت دانشگاه حضرت معصومه * 
  hajafari@ut.ac.ir                                استادیار مدیریت دانشگاه تهران                             ** 

  gtalghani@ut.ac.irدانشگاه تهران                                                          تیریمد اریدانش ***
 a.faghihi@srbiau.ac.ir                                   )ره(استاد مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی**** 
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  مقدمهـ  1
ها و خدمات بر جذب مخاطبان بویژه جوانان به مسجد تأثیر قابل بدیهی است کیفیت برنامه

احتمال تأثیرگذاري مسجد و ایجاد تحول در چنین بودن کیفیت خدمات همقوي. توجهی دارد
کیفیت خدمات یکی از ابعاد اصلی در الگوي عملکرد اثربخش . دهدمأمومان مساجد را افزایش می

منظور تحقق اثربخشی، شناسایی اجزاي نیازهاي توسعه خدمات مساجد بهیکی از پیش. مسجد است
شناخت عوامل و عناصر کیفیت خدمات  توان بدونواقعاً چگونه می. الگوي کیفیت خدمات است

هاي ارتقاي کیفیت خدمات مساجد به زبان آورد؟ در موضوع در مساجد، سخنی از تهیه برنامه
عدم اقامه تمامی نمازهاي . ها و خدمات مساجد نقاط ضعف جدي وجود داردکیفیت برنامه

انند تأخیر و یا عدم جماعت روزانه بویژه نماز صبح، وجود کمبود در برگزاري نماز جماعت م
مسجد، وجود فواصل زمانی گاه طوالنی  جماعتتشکیل نماز جماعت به علت عدم حضور امام 

هاي ها، مقطعی بودن برنامه بین دو نماز، تحت تأثیر قرار گرفتن نماز جماعت توسط برخی برنامه
ها به  صی بر برنامهغیرنیایشی، برخورد نامناسب خادم مسجد بویژه با افراد کم سن، تسلط سلیقه شخ

جاي حاکمیت مبانی دینی، ضعف رعایت ارزشهاي دینی در رفتار برخی فعاالن با مأمومان، رفتار 
سیاسی حزبی و جانبدارانه برخی فعاالن، ضعف در رعایت حقوق همسایگان مانند پخش قرائت 

به حقوق و ناآگاهی (قرآن و دو اذان و گاه صداي سخنرانی و عزاداري از بلندگوي مساجد 
، ازدحام در اطراف مساجد و ایجاد سروصدا، کثیف نمودن )همسایگان مسجد در بسیاري از موارد

محیط اطراف مسجد هنگام پذیرایی یا اطعام، عدم رعایت شایسته نظافت و بهداشت محیط مسجد، 
فرسودگی فضاي کالبدي برخی مساجد، خوش بو نبودن فضاي مسجد، قرائت اذان و دعاها با 

ي غیر نیکو، تنوع کم در مجریان مانند مداح، سخنران، مؤذن و مکبر، بسته بودن در مسجد در صدا
هنري از نقاط ضعف ـ  اي فرهنگیبیشتر ساعات شبانه روز و ضعف استفاده از تجهیزات رایانه

  ).1389عباسی، (ها و خدمات است برخی مساجد در بعد کیفیت برنامه
از این رو به منظور رفع نقاط ضعف عملکردي مسجد در عرضه خدمات، اولین گام، شناسایی 

در نتیجه، پرسش اصلی تحقیق، این است که کیفیت . اجزا و عناصر کیفیت خدمات در مسجد است
خدمات در مسجد شامل چه ابعاد و شاخصهایی است و میزان اهمیت آنها از نظر میزان تأثیر بر 

بالطبع، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی ابعاد و شاخصهاي . کرد مسجد چقدر استاثربخشی عمل
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  . کیفیت خدمات مسجد و میزان اهمیت آنها از نظر خبرگان این حوزه است
  

  ـ پیشینه نظري 2
کند  هاي واقعی مشتري را بیان میکیفیت در تعریفی ساده، تحقق و براورده ساختن خواسته

. گذارد بر نظر و عقاید مشتریان کنونی و مشتریان بالقوه تأثیر می "خدماتکیفیت "). 1384اکلند، (
 هر پژوهشهاي بازاریابی نشان داده است که به طور متوسط هر فرد ناراضی از کیفیت خدمات

به نقل از اکلند،  1990، 1ثورویتز(تواند نظر منفی خود را به سه نفر دیگر القا کند  مؤسسه می
ده بعد مختلف براي کیفیت در عرصه خدمات شناسایی شد که تجزیه و به طور کلی ). 1384

با ادغام برخی ابعاد، ابزار . تحلیلهاي آماري، وجود همبستگی بین ابعاد آن را مشخص ساخت
پنج . گیري رضایت مشتري از کیفیت خدمات به دست آمد براي اندازه 2جدیدي به نام سروکوآل

  :بعد این ابزار عبارت هست از
وضعیت تسهیالت فیزیکی، تجهیزات، ظاهر کارکنان ): عوامل ظاهري و امکانات(حسوسات ـ م

  و وسایل ارتباطی به لحاظ ظاهري
توان اجراي خدمات تعهدشده به شکل صحیح و قابل اطمینان ): اطمینان دادن(ـ توانایی اطمینان 
 و در همان زمان مقرر

تریان و عرضه خدمات به آنان به صورت منظور یاري رساندن به مشتمایل به: ـ پاسخگویی
  فوري

برخورداري از دانش و ادب و نزاکت کارکنان، توانایی آنان ): قابل اعتماد بودن(ـ تضمین 
  براي ایجاد اعتماد هنگام عرضه خدمت و برقراري ارتباط مؤثر با مشتري

ي مشتري و تک مشتریان و حساس بودن به نیازها اهمیت دادن و بذل توجه به تک: ـ همدلی
  ).1985، 3پاراسورامن(تالش براي درك آنها 

چنین منابع دینی و فقهی در زمینه مسجد با بررسی و تحلیل ادبیات نظري مدیریت اسالمی و هم
ها و  و با تأکید بر مباحث مربوط به کیفیت خدمات در ادبیات مسجد، در مفهوم کیفیت برنامه

ت از تعامل، اطمینان برگزاري نماز، در دسترس خدمات شش بعد استخراج شده که عبارت اس
 

1 - Thorovitz 
2 - SERVQUAL 
3 - Parasuraman 
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  . بودن، کیفیت مجریان، محسوسات و تنوع
  تعامل: بعد اول

داشتن برخورد نیکو و . اولین بعد مربوط به چگونگی تعامل و کنش با مخاطبان مسجد است
ر پاسخگویی به مخاطبان و مراجعان مسجد از دیگ. ارزشی از مهمترین ویژگیهاي این بعد است

از . سازمانهاي داوطلبانه در مورد پاسخگویی در جایگاه خاصی قرار دارند. شاخصهاي تعامل است
هاي بازار  نفعان از طریق سازوکارگذاران، مشتریان و ذي جهت نظري، سازمانهاي تجاري به سرمایه

د سیاسی گذاران و کاربران آنها از طریق فراین سازمانهاي عمومی نیز به سرمایه. پاسخگو هستند
سازمانهاي داوطلبانه در نظر، نه از طریق سازوکار بازار و نه از طریق . دمکراتیک پاسخگو هستند

مفهوم بخش عمومی یک کنند که پاسخگویی  بعضی استدالل می. فرایند انتخابات پاسخگو هستند
ضرورت دارد  ،است؛ اما در واقع از آنجا که سازمانهاي داوطلبانه بین بازار و دولت قرار دارند

بخش داوطلبانه به همراه بخشهاي خصوصی و دولتی . هایی را براي پاسخگویی ایجاد کنند سازوکار
گرایی قرار گرفته است و طبق آن باید نیازها و تقاضاهاي مشتري تحت تأثیر ایدئولوژي مشتري

  ). 67-72: 1996، 1لیت(مورد توجه قرار بگیرد 
وجهه معنوي امام و . م مسجد و فعاالن ذکر شده استشاخص دیگر وجهه و شهرت معنوي اما

فعاالن مسجد به این دلیل اهمیت دارد که توحید عملی و فضایل و ارزشهاي الهی اگر در عمل و 
گویاترین زبان در مقام ارشاد، تبلیغ و . رودشمار میرفتار آنها متجلی باشد، بهترین وسیله تربیتی به

  . مهدایت، زبان عمل است و نه کال
جدایی سازمان از محیط اجتماعی و مشغول . شاخص بعدي مسئولیت محلی ـ اجتماعی است

توجهی آنان به مسائل اجتماعی موجب گشوده شدن بابی  شدن مدیران به اهداف سازمان و بی
جدید در مدیریت شد که آن را مدیریت مسائل اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی براي مدیران 

گیرد، رعایت  ولی عاملی اساسی که در این بخش مورد توجه قرار می) 1386، الوانی(اند  نامیده
  . حقوق همسایگان و پرهیز از تضییع حقوق آنان در برابر همجواري با مسجد است

در مورد شاخص پرهیز از رفتار حزبی در مسجد نیز باید گفت با تعریفی که اسالم از مسجد 
مسجد از یک سو به خدا و از سوي . سیاسی حزب باشدتواند پایگاه  کند، مسجد نمی عرضه می

 
1 - Leat 
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دیگر به مردم تعلق دارد؛ از این رو نباید در زیر سیطره باند سیاسی قرار بگیرد و از آن به صورت 
    هاي اسالمی  اساساً اجتماعاتی که در برنامه. مرکز فعالیتهاي تشکیالت گروهی استفاده شود

معه و حج به منظور فرو ریختن مرزهاي جناحی و در هم بینی شده از جماعت گرفته تا جپیش
  ). 1382رضایی بیرجندي، (شکستن این اختالفات است 

رغم پیشرفتهاي زیاد علمی و فناوري در دنیاي اخیر، هنوز هم پیروي از خرافات بین جوامع به
عمیق نگرشی و  تواند انحرافات این خرافات زمانی که در مسائل دینی اتفاق بیفتد، می. رواج دارد

مبارزه با انحراف، بدعت و خرافه در دین باید یکی از . محتوایی در شیوه دینداري مردم ایجاد کند
  . وظایف مسئوالن مساجد بویژه امام جماعت مسجد باشد

  قابلیت اطمینان برگزاري نماز: بعد دوم
قابلیت اطمینان برگزاري نماز، اطمینان به برگزار شدن منظم و بموقع نماز و اطمینان از رعایت 

به طور مثال نبود نگرانی از تأخیر امام یا ایراد سخنرانی (اعتدال و کوتاه برگزار شدن نماز جماعت 
  ). 1389عباسی، (و رعایت آداب ظاهري آن است ) بین دو نماز
  ظاهري  کیفیت عوامل: بعد سوم

البته آراستگی مسجد به معناي  مسجد، که پایگاه مسلمین است، باید آراسته، زیبا و باجاذبه باشد
سادگی ). 53: 5، ج1385قرائتی، (هاي فخر و تجمل نیست از بین بردن سادگی آن و ایجاد جلوه

مگر هرگز قومی بدکردار نشد : فرمود) ص(رسول خدا . هاي دین اسالم است مسجد از توصیه
مساجد ). 350: 1381، سنن ابن ماجه، به نقل از شاکري و محمدي(اینکه مساجدش را تزیین کرد 

  ).  93و 94: 1382رضایی بیرجندي، (بناهایی بسیار ساده و ابتدایی بود ) ص(عصر رسول خدا 
مساجد جایگاه دل کندن از محبت و دوستی دنیا و مرکز تحکیم رابطه انس و دوستی با مبدأ 

گرایی در واقع،  بنابراین تبدیل این مکانهاي مقدس به مراکز تجمل. نش یعنی حق تعالی استآفری
  ). 1372نوبهار، (دار نمودن جلوه معنوي و قدسی مساجد است  خدشه

یکی از شاخصهاي این قسمت، محور بودن شبستان و محل عبادت در طراحی و معماري 
ین نقطه از زمینِ مربوط به شبستان مسجد در طراحی ساختمان مسجد باید بهتر. مسجد است

معماري شبستان مسجد باید طوري باشد که بهترین فضا از نظر شکل و طراحی به . اختصاص یابد
اي باشد  گونهچنین طراحی آن بهمحل اصلی عبادت و برگزاري نماز جماعت اختصاص یابد و هم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.irpublicpolicy.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393پاییز و زمستان ، 2، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  62

فضاي مسجد بر حسب نیاز از نظر وسعت و گستردگی . که امکان تشکیل صفوفی منظم فراهم شود
شارع مقدس، مطلوب است و در صورت محدود بودن فضاي مسجد به توسعه آن اجازه داده شده 

اند؛ مانند در تاریخ اسالم نمونه هاي بسیاري از مساجد هست که به مرور زمان توسعه یافته. است
حضرت گسترش یافته اند  مسجدالحرام و مسجدالنبی که در حیات خود آن بزرگوار و با اجازه

  ).188و9: 1382رضایی بیرجندي، (
  کیفیت مجریان: بعد چهارم

ویژگی مؤذن ) ع(حضرت علی . است...) سخنران، مؤذن، مداح و (بعد بعدي کیفیت مجریان 
تان از جهت گفتار ترین آوازترین و فصیح باید خوش: لیؤذن لکم افصحکم: را چنین ذکر فرمودند

دانش سخنرانان در مسجد از ). 1387، به نقل از انجم شعاع، 4مستدرك الوسائل، ج(اذان بگوید 
گاه مطرح نمودن حرفهاي نو درباره معارف اسالمی در مسجد آن. اهمیت ویژه اي برخوردار است

امکانپذیر است که دانشمند دینی، افزون بر توان علمی الزم، داراي مطالعات پیگیر باشد تا بتواند 
انگیز آن، روح و جان مسجدیان را  هایی نو بچیند و با عطر دل از بوستان معارف اسالمی گلپیوسته 

شود، روح و جان او  گونه که بدن انسان از خوردن غذاهاي یکنواخت خسته می همان. صفا بخشد
البالغه، حضرت از نهج 91در حکمت شماره . شود نیز از دریافت مطالب تکراري، آزرده می

شود؛  چون بدن آنها گاه افسرده می جانهاي آدمیان، هم: فرمایند گفتاري حکیمانه میدر ) ع(علی
یکی از نکات مهمی که . هاي نو و تازه بهره جویید از حکمت) پس براي رفع افسردگی آن(

امام . گیرند، سخن گفتن به فراخور فهم و اندیشه حاضران در مجلس است سخنرانان ماهر به کار می
پیامبر . هرگز با مردم بر پایه عمق اندیشه و عقل خویش سخن نگفت) ص(پیامبر : ودفرم) ع(صادق 

خود فرمود ما گروه پیامبران مأموریم تا با مردم به فراخور عقل و اندیشه آنان سخن بگوییم 
آن حضرت دیگران را نیز به این امر مهم سفارش ). 1376به نقل از نوبهار،  85: 1بحاراالنوار، ج(

المثل در سخنرانیها  استفاده از حکایات و وقایع تاریخی پندآموز و ضرب). 1376نوبهار، (د کردن می
  . نشان از دانش و تبحر سخنران دارد

آور نبود بلکه  کننده و مالل براي افراد حاضر در مسجد نه تنها خسته) ص(سخنرانیهاي پیامبر 
  :ازبعضی از علتهاي این امر عبارت است . بسیار پرجاذبه بود

  .شد جلسات موعظه و سخنرانی رسمی همه روزه برگزار نمیـ 
برگزاري جلسه سخنرانی و گفتگوهاي علمی پس از نماز صبح و شام بیش از دیگر نمازها ـ 
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  .بود
  . شد گاهی زمان سخنرانی از پیش توسط ایشان اعالم میـ 
  .یافتند در مجالس سخنرانی ایشان زنان نیز حضور میـ 
گفت و به فراخور فهم و اندیشه حاضران در مجلس صحبت مع سخن میمتناسب با جـ 

  .کرد می
دهد مدت زمان سخنرانیهاي  در دست است، نشان می) ص(هایی که از پیامبر  محتواي خطبهـ 

  .کرد آن حضرت از چند دقیقه تجاوز نمی
انجم (د کر هاي آن هم، جانب اعتدال را رعایت می در نماز جمعه و در خطبه) ص(پیامبر ـ 

  ).1387شعاع، 
  در دسترس بودن: بعد پنجم

تداوم در برگزاري دعاها و فعالیتهاي غیرنیایشی و . ها است بعد بعدي در دسترس بودن برنامه
شاخص دیگر، قرار داشتن مسجد در . فرهنگی یعنی مقطعی نبودن آنها از شاخصهاي این بعد است

محله، باعث عدم ایجاد فاصله چشمگیر بین منازل قرار گرفتن مسجد در مرکز . مرکزیت محله است
در . شود شود و امکان دسترسی آسانتر تمام منازل در یک محله به مسجد فراهم می با مسجد می

نقل شده است که ایشان فرمود اگر خانه از مسجد دور باشد ) ص(حدیثی از رسول گرامی اسالم 
بحاراالنوار، به نقل از (، شوم و نامبارك است به طوري که در آن صداي اذان و اقامه شنیده نشود

اي، دیگر شاخص این بعد را تشکیل خدمات اینترنتی یا شبکه). 341: 1381، شاکري و محمدي
هایی که مساجد باید به آن وارد شوند،  با توجه به پیشرفتهاي فناورانه اخیر، یکی از حوزه. دهد می

  . فضاي مجازي است
  گوناگونی خدمات : بعد ششم

تواند مسجد را در  اي در مسجد و تنها براي اداي نماز نمی طبیعی است که حضور چند دقیقه
آن حضرت . در این زمینه الگوي خوبی براي ماست) ص(عمل پیامبر . ابعاد گوناگون شکوفا کند

صرف پاسخگویی به نشست و بخشی از این وقت را  پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در مسجد می
  ). 1386نوبهار، (کرد  هاي مسلمانان می پرسش

. نیایشی تقسیم می شود هاي مسجد به دو بخش نیایشی و غیر بندي کلی، برنامهدر یک تقسیم
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برگزاري نمازهاي جماعت در چند نوبت، نماز عید سعید فطر و قربان، مراسم نیایشی ساالنه مانند 
روزانه و هفتگی مانند قرائت قرآن، دعاي کمیل و توسل از جمله شبهاي قدر و اعتکاف و دعاهاي 

  .رودهاي نیایشی مسجد به شمار می برنامه
هاي غیرنیایشی مسجد را تشکیل  هاي تبلیغی ـ آیینی، تربیتی، اجتماعی و خدماتی برنامه برنامه

، خدمات فعالیتهاي وعظ و خطابه، مراسم آیینی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی، خیریه. دهد می
در مبانی . هاي غیرنیایشی مسجد در نظر گرفته شده است سالمت و اطعام و پذیرایی از جمله برنامه

: نظري موجود، کارکردهاي مختلفی براي مسجد عنوان شده است که مهمترین آنها عبارت است از
، ارزشی، کارکردهاي عبادي، آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، علمی، تعلیم و تربیت، سیاسی، اجتماعی

و ) آموزش تجارت اسالمی(اي، هنري، خدماتی ـ امدادي، بهداشتی، اقتصادي  قضایی، رسانه
  ). 1381موظف رستمی، (ورزشی 

عالوه بر سخنرانی، کالسهاي آموزشی نیز در مسجد تشکیل ) ص(رسول گرامی اسالم 
ند توحید و معاد، مباحث اعتقادي مان. نبود) ص(مدرس این کالسها هم تنها پیامبر . دادند می

آموزش مبانی اعتقاد به خداوند، آموزش قرآن، مباحث فقهی و آموزش احکام از موارد مطرح در 
در میان ) ص(هاي علمی خود را با پیامبر  جلساتی که مأمومان بتوانند پرسش. این جلسات بود

  ). 1386نوبهار، (شد  بگذارند نیز در مسجد تشکیل می
. اعی، نظارت و کنترل همگانی بر سازمانهاي محلی نیز قابل طرح استهاي اجتم در بحث برنامه

فقط در پرتو احساس مسئولیت همگانی و به تبع آن، نظارت همگانی، فساد اقتصادي، سیاسی و 
هاي دین اسالم است؛  نظارت و نصیحت مسئوالن از توصیه. شود اداري از جامعه مسلمین پاك می

شهرت دارد؛ حتی نویسندگان مسیحیت در این زمینه » مه المسلمینالنصیحه الئ«همان چیزي که به 
اگر . کلیسا در تمامی موقعیتها باید آماده باشد که حقیقت را با عشق به دولت بگوید: اند نوشته

قدرت دولت منحرف شود و سیستم یاغی گردد، کلیسا با برداشتن نقاب خدایان دروغین و دعوت 
شان، مسئولیت خاصی در رویارویی و مقابله با دولت دارد کردن آنها به اجراي نقش صحیح

  ). 1993، 1آنیبان(
وظیفه متولیان مسجد . اي برخوردار استالعاده هاي خیریه مسجد نیز از اهمیت فوق برنامه

حتی قرآن کریم یکی از ویژگیهاي کسانی ). 33: 5، ج1385قرائتی، (رسیدگی به محرومان است 
 

1 - Aniban 
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تواند با مدیریت مسجد می). 18/توبه(داند  کنند، پرداخت زکات می د میرا که مساجد خدا را آبا
اي را براي  الحسنه، منابع مالی گستردهسازماندهی منسجم و تشکیل صندوق خیریه و قرض

  . دستگیري از فقیران و مستمندان فراهم، و پرداخت کند
تشکیل . روانی استها و خدمات مسجد، عرضه خدمات سالمت جسمی و  یکی دیگر از برنامه

ها از جمله فعالیتهاي مسجد در  کالسهاي آموزش روانشناسی یا جلسات مشاوره روانی به خانواده
دادن افطاري در ماه . ها و خدمات مسجد، اطعام و پذیرایی است یکی دیگر از برنامه. این بعد است

م تأکید خاصی بر مبارك رمضان یا اداي نذورات از مواردي است که حتی در شرع مقدس اسال
هاي طوالنی  هاي مسجد بویژه زمانی که برنامه پذیرایی نیز در بین برنامه. برخی از آنها شده است

خالصه این ابعاد که مستخرج از ادبیات مرتبط . شود از اهمیت خاصی برخوردار است برگزار می
ل نشان داده شده ها و خدمات مساجد است در جدول ذیدینی و تخصصی در موضوع کیفیت برنامه

 .است
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  در مساجد ها و خدماتکیفیت برنامهمفهوم پیشنهادي بعاد و شاخصهاي ا: 1جدول 
  هاي تحقیقسازه منابع حمایت کننده از  شاخصها  ابعاد

  تعامل

  شهرت معنوي امام مسجد و فعاالن -
  محوري ارزش -
  برخورد نیکو -
  همدلی -
  پاسخگویی به انتقادها -
  رعایت حقوق همسایگان: مسئولیت محلی -
  طرفانه سیاسیرفتار فعال و بی -

  الگوي کیفیت خدمات سروکوآل -
  1383میچل،  -
فروغ مرکز رسیدگی به امور مساجد،  -

  146: 3مسجد، ش
  1379فرهنگی،  -
  454 :1389اي، خامنه -
  19: 13صحیفه نور، ج ، )ره(امام خمینی  -
  146: 3فروغ مسجد، ش -
  1386نوبهار،  -
  146: 3فروغ مسجد، ش -
  130: 3فروغ مسجد، ش  -
  152:  3فروغ مسجد، ش -
  1385مرکز رسیدگی به امور مساجد،  -
  1380حشمتی و باباشاهی،  -
کمیسیون مرکز رسیدگی به امور مساجد،  -

  3آسیب شناسی مساجد، فروغ مسجد، ش
  1382رضایی بیرجندي،  -
  912توضیح المسائل امام، مسئله  -
  1385ري و همکاران، عابدي جعف -
  1381موظف رستمی،  -
  1387موظف رستمی،  -
  128:  3فروغ مسجد، ش -
  31: 2صحیفه نور، ج، )ره(امام خمینی -
  1381شاکري و محمدي،  -
  90و  33: 5قرائتی، ج  -
  1382رضایی بیرجندي،  -
  مصاحبه و مشاهده -
  

کیفیت مجریان 
سخنران، مداح، (

  ...)مؤذن، مکبر و 

  )مؤذن، مداح و مکبر(خوش صداي  -
  دانش یا مهارت مرتبط -
  )به کارگیري افراد مختلف(تعداد یا تنوع مجریان  -
  شهرت علمی یا اخالقی -

ایجاد اطمینان در 
  برگزاري نماز

  تداوم در برگزاري نمازهاي جماعت  -
  بموقع بودن  -
  سرعت و اختصار -
  نظم و آداب ظاهري -

  در دسترس بودن

  در برگزاري قرائت قرآن و دعاهاتداوم  -
  تداوم در برگزاري فعالیتهاي غیرنیایشی -
  ساعات باز بودن در مسجد -
  )در مرکزیت محله یا فاصله نزدیک(مکان مسجد  -
  ايخدمات اینترنتی یا شبکه -

کیفیت عوامل ظاهري 
  و محسوسات

  مساحت کافی ساختمان و فضاهاي اصلی و جنبی -
  روزتجهیزات و فناوري بهوجود امکانات،  -
  سادگی، جذابیت و زیباشناختی معماري -
  بهداشت، نظافت و مرتب بودن -
  خوشبو و معطر بودن فضا -
  اندرکارانآراستگی ظاهر امام مسجد و دست -

  تنوع

  نیایشی -
  آیینیـ  تبلیغی -
  )پرورشی(تربیتی  -
  اجتماعی -
  خدماتی -
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  و ساخت الگوي تحلیلی 1سازيـ مفهوم 3
 هايسازي به بیان مفهومی پدیدهمفهوم. سازي از ابعاد اصلی ساختمان الگوي تحلیلی استمفهوم

. موضوع تحقیق اشاره دارد؛ به تعبیر دیگر، ساختن مفهوم انتزاعی براي فهمیدن امر واقعی است
تعریف شاخصها، . م استدهد، گام اول ساختن هر مفهوکه مفهومی را تشکیل می 2تعیین ابعادي

. گیري کردگام بعدي در ساختن مفهوم است که به کمک آنها بتوان ابعاد آن مفهوم را اندازه
برخی از . است 3گیري ابعاد و عوامل مفهوم، شاخصهاهاي عینی قابل شناسایی و قابل اندازهنشانه

تر است و مفاهیم پیچیدهشود ولی بعضی است و با تعدادي بعد و شاخص مشخص میمفاهیم ساده 
دو شیوه براي ساختن . تجزیه شود 4الزم است بعضی ابعادشان تا رسیدن به شاخصها به عواملی

دیگري شیوه قیاسی است . سازدمی 5یکی شیوه استقرایی است که مفاهیم عملی جدا: مفهوم هست
سازي عملی مفهومدر ساخت الگوي تحلیلی این پژوهش از روش . سازدمی  6که مفاهیم دستگاهی

مفهوم عملی جدا مفهومی است که به طور تجربی بر مبناي مشاهدات . جدا استفاده شده است
از خالل مطالعات نظري و . اندآوري کردهشود که دیگران جمع مستقیم یا اطالعاتی ساخته می

اهم کرد سازي فرتوان عناصر الزم را براي این مفهوم هاي مرحله اکتشافی است که میمصاحبه
مبتنی بر این توضیحات با کمک مبانی نظري موجود و با استفاده از  ).1388، 7کیوي و کامپنهود(

برخی روشهاي تکمیلی که در ادامه، بیان خواهد شد، الگوي مفهومی پژوهش طراحی شد که 
  .شکل اولیه و پیشنهادي آن در شکل یک در بخش ادبیات نظري مقاله ارائه شد

  
 ـ روش تحقیق 4

چنین به با توجه به موضوع خاص این تحقیق و هم. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی است
بر ابعاد منظور افزایش تسلط محقق و تالش براي کشف زوایاي پنهان موضوع مورد نظر و اشراف 

مختلف موضوع و فراهم کردن مجموعه دانشی معتبر و کاربردي در زمینه مدیریت مسجد، 

 
1 - Conceptualization 
2 - Dimension 
3 - Indicators 
4 - Components 
5 - Isolated operational concept 
6 - Systemic concept 
7 - Raymond Quivy & Van Campenhoudt 
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تعداد هفت . در جامعه هدف تحقیق صورت گرفت 1موردي با ابزار مصاحبه اکتشافیمطالعاتی 
. منظور مصاحبه اکتشافی و مشاهده انتخاب شدمسجد موفق یا نیمه موفق و پنج مسجد ضعیف به

براي شناسایی این مساجد از نظر کارشناسان مرکز رسیدگی به امور مساجد و تجربیات خود محقق 
مشاهده و مصاحبه با فعاالن این مساجد سعی شد خألهاي نظري در تدوین  طی. بهره گرفته شد
الزم به ذکر است با توجه به فرایند تحقیق، که توسط کیوي و کامپنهود ارائه شده . الگو رفع شود

در ادامه با . شود مصاحبه اکتشافی و مشاهده، همزمان با بررسی مبانی نظري تحقیق انجام می ،است
سؤال . آوري شدشده، جمع ش دلفی، نظر خبرگان و متخصصان درباره الگوي تدویناستفاده از رو

شده در پرسشنامه تحقیق در نظر و فضاي الزم براي اظهار نظر خبرگان راجع به الگوي طراحی
  .هاي آنها در این زمینه جمع آوري گردیدگرفته، و دیدگاه

  ـ اجراي الگو در دنیاي واقعی 1: کرد توان از سه روش استفادهبه منظور آزمون یک الگو می
ـ استفاده از فنون ریاضی و شبیه سازي  3ـ استفاده از روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان  2
تواند به عنوان روشی براي ساخت الگو به کار رود و هم روش دلفی، هم می). 1387کیاکجوري، (

دلفی را مجموعه راهکارهایی براي ) 1968(و براون ) 1967(دالکی . روشی براي آزمون یک الگو
 کنند که معموالً افرادي متخصص هاي یک گروه تعریف میبیرون کشیدن و تهذیب دیدگاه

آورد، ها و نظریات ذهنی مختلف فراهم میاین قضاوت جمعی متخصصان گرچه دیدگاه. هستند
یت و دقت هر چه بیشتر قابل اعتمادتر از بیانات فردي و شخصی است و در نهایت، پیامد آن، عین

  ). 1383ساروخانی، (است 
پرسشنامه و نظر  48خبره در دور اول دلفی همکاري کردند که اطالعات کمی  54در مجموع 

خبره و  31در دور دوم از تحقیق دلفی . ها مورد استفاده قرار گرفتکیفی خبرگان در بقیه پرسشنامه
این خبرگان . سشنامه هاي تحقیق همکاري کردندخبره در پاسخگویی و تکمیل پر 20در دور سوم 

شامل افراد شاغل در سازمانهاي مرتبط با مسجد، امامان موفق مساجد، اعضاي هیئت امناي مساجد و 
بندي خبرگان مبتنی بر تخصص یا تجربه مرتبط در دور تقسیم. خبرگان حوزوي و دانشگاهی بودند
  :اول دلفی در جدول ذیل آمده است

  
  

 
1 - Exploratory 
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  هاي مختلف خبره تحقیقگروه: 2جدول 
 درصد  تعداد   نوع دانش یا تجربه مرتبط ردیف

 1/24  27  پژوهشگرحوزه دین و مسجد 1

 5/20 23 فعالیت مدیریتی در مساجد پژوهشگر 2

  17  19 فعالیت در سازمانهاي باالدستی مسجد پژوهشگر  3
  1/16  18 یا مدرس مدیریت اسالمی پژوهشگر  4
  9/8  10  یا مدرس مدیریت تحول یا تعالی سازمانی پژوهشگر 5
 3/6 7 شناسی دین یا مدرس علوم اجتماعی یا جامعه پژوهشگر 6

 5/4 5 یا مدرس سازمانهاي داوطلبانه و غیرانتفاعی پژوهشگر 7

  7/2  3  یا مدرس روانشناسی دین پژوهشگر  8
  100  112  جمع

  
  هاـ یافته 5

تمام . تحقیق دلفی، میزان اهمیت هر یک از شاخصهاي الگو مورد سؤال قرار گرفت 1با سه دور
بندي ابعاد رتبه. شاخصهاي تأیید شده به همراه رتبه دریافتی در شکل بعد به ترتیب نشان داده است

دهد بعد قابلیت اطمینان شده با کمک آزمون فریدمن نشان میو شاخصها طبق امتیاز کسب
در مرحله سوم بیشترین اهمیت را در ابعاد کیفیت خدمات مسجد از  8.65با میانگین  برگزاري نماز

تداوم در برگزاري نماز برترین شاخص در این بعد و برخورد نیکو برترین . نظر خبرگان دارد
  . شاخص در بعد دیگر یعنی کیفیت تعامل است

است از الگوي تحقیق  ردهکسب ک 7شاخصهایی که در مرحله دوم و سوم، امتیازي کمتر از 
بودن میزان انحراف معیار هر  یکی از شرایط الزم براي توقف دورهاي دلفی، کم. شودحذف می

اي بودن پرسشنامه تحقیق، حداکثر انحراف معیار قابل قبول در  با توجه به نه گزینه. شاخص است
بسیار  80/1راف معیار از در دور سوم دلفی در تمامی شاخصها، میزان انح. ، است80/1هر شاخص 
شود در بیشتر ابعاد و شاخصها  چنین همان طور که در جدولهاي بعد مشاهده میهم. کمتر است

. انحراف معیار در دور دوم نسبت به دور اول و در دور سوم نسبت به دور دوم کاهش یافته است

 
1 - Round 
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  . ددهنشان میرا این امر نزدیک شدن نظریات به یکدیگر و کاهش پراکندگی 
هاي مختلف  شود این است که آیا بین نظر گروه یکی از سؤالهایی که به ذهن متبادر می
بدین منظور . شده اختالف نظر معناداري وجود دارد خبرگان در مورد اهمیت ابعاد الگوي تدوین

هاي مرحله سوم تحقیق دلفی مطابق با نوع تحصیالت خبرگان یعنی حوزوي، دانشگاهی و  داده
  .دانشگاهی مورد آزمون قرار گرفتحوزوي ـ 

براي مقایسه میانگین نظر سه گروه خبره بر مبناي نوع تحصیالت در مورد ابعاد الگوي تحقیق 
  :شود در دور سوم تحقیق دلفی فرضیه زیر مطرح می

ها و خدمات در داري بین نظر سه گروه خبرگان در مورد کیفیت برنامه تفاوت معنی: فرضیه
  . مساجد در دور سوم دلفی وجود دارد

  :شود  با توجه به این فرضیه، فرضهاي آماري صفر و مقابل به صورت زیر تعریف می
H0: µ1  = µ2 =  µ3 
H1: ها با هم متفاوت است  دست کم دو تا از میانگین    

تفکیک نوع تحصیالت هاي مختلف خبره در مورد ابعاد اصلی الگو به  براي مقایسه نظر گروه
. انجام شد 1ها از طریق آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف در ابتدا آزمون نرمال بودن توزیع داده

و در صورت غیر نرمال  ANOVAدر صورت تأیید نرمال بودن توزیع، آزمون تحلیل واریانس 
نتیجه . شودیاستفاده م یاتبراي مقایسه میانگین نظر 2بودن توزیع از آزمون کروسکال ـ والیس

هاي بعد کیفیت خدمات از اسمیرنوف در دور سوم دلفی نشان داد، دادهـ  آزمون کولموگوروف
  . توزیع نرمال برخوردارند

 5داري از  در دور سوم دلفی، باالتر بودن سطح معنی ANOVAنتیجه آزمون تحلیل واریانس 
ت معنادار بین نظر سه گروه خبره و نبودن تفاو H0دهد که حاکی از تأیید فرض  درصد را نشان می

  . درباره اهمیت کیفیت خدمات در مسجد است
  
  
  
  

 
1 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
2 - Kruskal-Wallis Test 
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  توصیف آماري نظر خبرگان درباره مفهوم اصلی الگوي پژوهش و ابعاد آن : 3جدول 

  مفهوم اصلی

یار
 مع
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حر
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ول 

ه ا
رحل
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ه ا

رحل
ن م

نگی
میا
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له 
رح
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ییر
تغ

  

 0.15 8.18 0.02 .50 0.10  8.03 -0.29 .48 7.93 .77  ها و خدماتکیفیت برنامه

  ابعاد
 0.14 8.58 -0.02 .51 0.10 8.44 -0.26 ..53 8.34 0.79  تعامل

 0.16 8.65 -0.05 .40 0.18 8.49 -0.56 .45 8.31 1.01  اطمینان برگزاري نماز

 0.15  7.96 -0.01 .77 -0.12 7.81 -0.32 .78 7.93 1.10  کیفیت محسوسات

 0.08 7.95 -0.03 .63 0.05 7.87 -0.14 .66 7.82 0.80  کیفیت مجریان

 0.22 7.98 0.09 .67 0.36 7.76 0.59 .58 7.40 1.17  در دسترس بودن

 0.15 7.96 -0.06 .57 0.07 7.81 -0.22 .63 7.75 0.86  تنوع
  

بندي متغیرها نیست بلکه الزم است از استفاده از ظاهر میانگین عددي، مالك مناسبی براي رتبه
بندي ابعاد اي فریدمن براي رتبهآزمونهاي معتبر در این زمینه استفاده شود؛ بدین منظور آزمون رتبه

. داده شده است بندي ابعاد در جدول شماره چهار نشانکیفیت خدمات اجرا شد که نتیجه رتبه
مبتنی بر این جدول، اطمینان برگزاري نماز به عنوان مهمترین بعد مفهومی در کیفیت خدمات 

چگونگی تعامل امام مسجد و کارگزاران با مخاطبان مسجد دومین شاخص . آیدمساجد به شمار می
  .از نظر اهمیت است

  بندي ابعاد کیفیت خدمات با کمک آزمون فریدمنرتبه: 4جدول 
 ايمیانگین رتبه بعد رتبه

  5.33  اطمینان برگزاري نماز 1
  4.95 تعامل  2
  2.88 در دسترس بودن 3
  2.65 مجریان 4
  2.60 محسوسات 5
  2.60 تنوع  6

رغم گستردگی آن، اگرچه الگوي پیشنهادي پژوهش تعداد قابل توجهی شاخص دارد علی
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نتایج  5جدول . میزان اهمیت تک تک این شاخصها از خبرگان تحقیق، مورد سؤال قرار گرفت
شاخصهایی که از نظر . دهداي نشان میاز نظر میانگین عددي و اهمیت رتبهرا عددي شاخصها 

  .شوداهمیت در سطح پایینی قرار بگیرد از الگوي پژوهش حذف می
  اي فریدمن خدمات با استفاده از آزمون رتبهبندي شاخصهاي کیفیت رتبه: 5جدول 

  ايمیانگین رتبه  میانگین عددي  شاخصها  رتبه
 تعامل

 5.74 8.79  برخورد مؤدبانه، محترمانه و نیکو 1

 5.74 8.80  همدلی 2

 5055 8.70  محوريمحوري و شرع ارزش 3

 5016 8.60  پاسخگویی و رسیدگی به انتقادها 4

 4076 8.40  اندرکاران امام مسجد و دستوجهه یا شهرت معنوي  6

 4061 8.50  رعایت حقوق همسایگان: مسئولیت محلی 7

 4.61 8.55  رفتار فعال سیاسی و بیطرفانه از نظر حزبی و قومی 8

 4.82 8.55  زدگیگرایی و پرهیز از خرافات و عوامتعقل 5

 4.03 8.35  وجود آرامش و امنیت روانی 9

  اهمیت برگزاري نماز
 3.60 8.95  تداوم در برگزاري نمازهاي جماعت  1

 3.53 8.90  )بدون تأخیر(بموقع بودن  2

 3.05 8.65  نظم و آداب ظاهري 3

 2.45 8.40  اختصار و اعتدال در سرعت 4

احساس وجود جذابیت معنوي در نماز امام مسجد و قرائت  5
  دلنشین

8.35 2.38 

  کیفیت عوامل ظاهري و محسوسات
 6.28 8.35  بهداشت، نظافت و مرتب بودن 2

 6.38 8.40  آراستگی ظاهر امام مسجد و فعاالن 1

 5.40 8.10  خوشبو و معطر بودن فضا 4

 5.70 8.20  سادگی، جذابیت و زیباشناختی معماري 3

 4.83 7.95  وجود امکانات و تجهیزات 5

 4.75 7.90  مساحت کافی ساختمان و فضاهاي اصلی و جنبی  7

 3.95 7.65  محور بودن شبستان و محل عبادت در طراحی و معماري 8

 4.80 7.95  رعایت احکام شرع در ساختمان و فضاي مسجد  6

 2.93 7.15  روزفناوري به 9
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  اي فریدمن بندي شاخصهاي کیفیت خدمات با استفاده از آزمون رتبهرتبه: 5جدول ادامه 
  ايمیانگین رتبه  میانگین عددي  شاخصها  رتبه

  کیفیت مجریان
 2.73 8.10  دانش یا مهارت مرتبط 2

 2.33 7.75  )علمی یا اخالقی(شهرت  3

 2.75 8.15  )مؤذن، مداح و مکبر(صداي خوش  1

 2.20 7.80  تعداد یا تنوع مجریان 4

 در دسترس بودن

 2.90 8.40  مکان مسجد 1

 2.83 8.30  ساعات باز بودن در مسجد 2

 2.20 7.80  قرائت قرآن و دعاتداوم در برگزاري  3

 2.08 7.40  تداوم در برگزاري فعالیتهاي غیرنیایشی 4

 حذف 6.70  ايخدمات اینترنتی یا شبکه                  

  
شده طبق نظر خبرگان  از آنجا که یکی از اهداف روش تحقیق دلفی، تکمیل الگوي تدوین

شده و  پرسشنامه دور اول دلفی درباره الگوي تدویناست، فضاي الزم براي اظهار نظر خبرگان در 
در این دور تعدادي بعد و شاخص . است در نظر گرفته شد بیان اجزا یا عواملی که مغفول مانده

جدید پیشنهاد شد که در نتیجه دو شاخص به بعد تعامل، سه شاخص به بعد محسوسات و یک 
  . دشاخص به بعد اطمینان برگزاري نماز افزوده ش

  ـ فراوانی پیشنهاد شاخصهاي جدید 6جدول 
  تعداد خبره  عنوان شاخص

  4  احساس وجود جذابیت معنوي در نماز امام مسجد و قرائت دلنشین آن
  3  روزفناوري به

  2  زدگیگرایی و پرهیز از خرافات و عوامتعقل
  2  وجود آرامش و امنیت روانی

  1  معماري مسجد محور بودن شبستان و محل عبادت در طراحی و
  1  رعایت احکام شرع در ساختمان و فضاي مسجد مانند عدم نصب تصویر در مسجد
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  ها و خدماتابعاد و شاخصهاي کیفیت برنامه: 1شکل 

ها و کیفیت برنامه
 خدمات

 

ـ اطمینان  1
 برگزاري نماز

 

 ـ تعامل 2

ـ در دسترس  3
 بودن

  جماعت  ينمازها يتداوم در برگزار - 1
  بموقع بودن - 2
  نظم و آداب ظاهري - 3
  اختصار و اعتدال در سرعت - 4
 در نماز امام مسجد يمعنو تیاحساس وجود جذاب - 5

  کویبرخورد ن - 1
  یهمدل - 2
  محوري محوري و شرع ارزش - 3
  پاسخگویی به انتقادها - 4
  از خرافات  زیو پره گرایی تعقل - 5
  امام مسجد و فعاالن يشهرت معنو ایوجهه  - 6
  مسئولیت محلی - 7
  یاز نظر حزب ی طرفانهو ب یاسیرفتار فعال س - 8
  یروان تیوجود آرامش و امن - 9

  مکان مسجد - 1
  ساعات باز بودن در مسجد - 2
  قرائت قرآن و ادعیه يتداوم در برگزار - 3
 فعالیتهاي غیرنیایشی يتداوم در برگزار - 4

  صداي خوش  - 1
  مهارت مرتبط ایدانش  - 2
  شهرت  - 3
  انیتنوع مجر ایتعداد  - 4

کیفیت مجریان  -4
 )مؤذن، مداح و مکبر(

  ظاهر امام مسجد و فعاالن یآراستگ - 1
  بهداشت، نظافت و مرتب بودن - 2
  يسادگی، جذابیت و زیباشناختی معمار - 3
  خوشبو و معطر بودن فضا - 4
  وجود امکانات و تجهیزات - 5
  مسجد  ياحکام شرع در ساختمان و فضا تیرعا - 6
   یساختمان و فضاي اصلی و جنب یمساحت کاف - 7
  يو معمار یمحور بودن شبستان در طراح - 8
  روز به يفناور - 9

 تیفیک -5
 محسوسات

  یشیاین - 1
  ینییـ آ یغیتبل - 2
  یتیـ ترب یپرورش - 3
  یاجتماع - 4
  یخدمات - 5

 تنوع -6
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  ـ بحث و نتیجه گیري 6
بندي فریدمن نشان داد از نظر خبرگان تحقیق، بین ابعاد کیفیت خدمات، نتیجه آزمون رتبه

در . مهمترین ابعاد استکیفیت برگزاري نماز و کیفیت تعامل امام و فعاالن مسجد با مردم و محله 
در بعد . هاي نیایشی مانند نماز جماعت استهاي مسجد، مهمترین برنامه، برنامه بعد تنوع برنامه

توجه ویژه به . کیفیت خدمات نیز قابلیت اطمینان برگزاري نماز، بیشترین اهمیت را به دست آورد
. نیازهاي کنونی مساجد استاین برنامه در مسجد و بهبود برگزاري و رفع کاستیهاي آن از 

هاي نماز جماعت، تعیین جانشین براي امام مسجد در مواقع عدم حضور،  برگزاري تمامی وعده
برگزاري نماز جماعت به فاصله نزدیک بعد از اذان، کوتاه کردن فاصله زمانی بین دو نماز، رعایت 

  .  کیفیت این شاخص است اعتدال و اختصار در نماز جماعت از پیشنهادهاي الزم براي ارتقاي
تقویت مهارت . دهدتوجهی ارتباطی به نمازگزاران، اثربخشی مسجد را قویاً کاهش میکم

اي قوي با مخاطبان حاضر در مسجد و حتی افراد انسانی امام مسجد در جهت حفظ و افزایش رابطه
د آراستگی عرضه الگو چه در ابعا. محله از دیگر راهکارهاي افزایش اثربخشی مسجد است

ظاهري، معنویت باطنی و کردار مبتنی بر تقوا به همراه تالش و پشتکار زیاد براي امام مسجد 
  .ضروري است

یکی از شاخصهاي بااهمیت در بعد کیفیت تعامالت، مسئولیت محلی مسجد یا رعایت حقوق 
یاري از مساجد متأسفانه در بس). 9در دور سوم نظرخواهی دلفی از  8.50امتیاز (همسایگان است 

شود و نتیجه آن، ایجاد نگرشی منفی نسبت به مقوله همجواري با  کشور به این قضیه عنایتی نمی
توان از بلندگوي مسجد پخش از آنجا که در شرع مقدس اسالم تنها صدایی را که می. مسجد است

تواند به کرد اذان است، پخش صداي قرائت قرآن، دعا و برخی مراسم از بلندگوي مساجد می
شود غیر از صوت به مدیران مساجد پیشنهاد می. عاملی در تضییع حقوق همسایگان مسجد بدل شود

  .ها پخش نشوداذان آن هم با صدایی خوش، هیچ صوتی از بلندگوي مساجد در محله
با توجه به اینکه هر فردي . شاخص مهم دیگر نداشتن رفتار حزبی یا قومی در مسجد است

اسی یا قومی دارد در وقایعی مانند انتخابات رسمی در کشور، طرفداري و سلیقه خاص سی
. تواند باعث ایجاد انشقاق یا کدورت در مأمومان مسجد شود جانبداري از فرد یا گروه خاص می

شود مدیران مساجد بویژه ائمه جماعت و واحدهاي فعال در مساجد از تبلیغات له یا علیه  پیشنهاد می
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  .زده کردن محیط مسجد پرهیز کنند ضاي مسجد خودداري، و از سیاستکاندیدایی در ف
ها در مسجد منجر شود، همان گونه تواند به ارتقاي کیفیت خدمات و برنامهنکته دیگري که می

شود پیشنهاد می. که در بعد کیفیت مجریان آمده است، تالش براي ارتقاي کیفیت مجریان است
ریان از استادان، سخنرانان و مداحان توانمند و مشهور دعوت به براي بهبود شاخصهاي کیفیت مج

  . عمل آید و مؤذنان و مکبران خوش صدا در مسجد به قرائت اذان و دعا بپردازند
یابی  مکان. وجود دارد، مکان مسجد است» در دسترس بودن«مهمترین شاخصی که در بعد 

سی به مساجد و مسجدمحور شدن محالت مناسب مساجد در محالت با در نظر گرفتن آسانی دستر
هاي مربوط از جمله وزارت مسکن در این زمینه الزم است دستگاه. هاي این پژوهش استاز توصیه

یابی مناسبی براي مساجد را در طرحهاي توسعه و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مکان
  . شهري و روستایی مد نظر داشته باشند

ها و خدمات مسجد توجه به وضعیت ظاهري و فیزیکی د کیفیت برنامهآخرین نکته در بع
تأمین امکانات و تجهیزات مساجد از جمله وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب و . مسجد است

توان با حتی تجهیزات فناورانه روز مانند پروژکتور از پیشنهادهاي مربوط به این بخش است که می
بعضی از شرایط، شرایط الزم و حداقلی براي . مسجد کمک کردهاي کمک آنها به پخش برنامه

رعایت شایسته نظافت و بهداشت مساجد از جمله این شرایط است؛ یعنی . حضور در مسجد است
اگرچه ممکن است رعایت نظافت، بهداشت و خوشبویی مساجد باعث جذب مخاطب بیشتر نشود، 

  . محیط نامناسب است مطمئناً باعث حذف عامل دفع مخاطب به دلیل نبود
هاي شرع یکی از آسیبها در بعد محسوسات در برخی مساجد، وجود تجمالت برخالف توصیه

هاي گرایی در مساجد به دلیل تعارض آن با توصیه شود از تجملپیشنهاد می. مقدس اسالم است
  .  دین در این زمینه یعنی رعایت سادگی پرهیز شود

ها مبتنی است، تالش براي تبدیل مساجد تک یعنی تنوع برنامه نکته دیگري که بر آخرین بعد
پیشرفتهاي فناوري و به . هاي آنهاستکارکردي به چندکارکردي از طریق افزایش تعداد برنامه

وجود آمدن انواع سرگرمیها همچون تلویزیون، رایانه و بازیهاي الکترونیکی ضرورت طراحی 
البته با توجه به . نان را بیش از پیش نموده استهاي جذاب خاص جوانان و نوجوا برنامه

ها را فقط توسط مدیران مسجد  توان برخی از این برنامه محدودیتهاي فضاي عبادي مسجد می
هدایت کرد و آنها را در خارج از مسجد و در فضاهاي مناسب همچون فضاهاي فرهنگی و ورزشی 
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  .و با نظارت کافی اجرا نمود
  

   فارسی منابع
: تهران. ترجمه محسن الوندي. دستیابی به عملکرد کالس جهانی: تعالی سازمان فراگیر). 1384. (اس  اکلند جان

  .نشر رسا
  . نشر نی: تهران. ام چ سی. مدیریت عمومی). 1386(الوانی، سید مهدي 
: نقش مساجد ایران پس از انقالب اسالمی در گسترش فرهنگ دینی و انقالبی). 1387(انجم شعاع، آذر 

  . علمیه خواهرانمرکز حوزه هاي : قم. پایان نامه سطح سوم. هاها و چارهچالش
  .مؤسسه عمران مساجد: تهران. راهنماي ساخت مسجد). 1380(حشمتی، محمدرضا باباشاهی، علی؛ 

  . نشر امیرکبیر: تهران. اجوبه االستفتائات). 1389. (اي، سید علیخامنه
 .یوزارت ارشاد اسالم .یانقالب اسالم یمرکز مدارك فرهنگ: تهران .نور فهیصح). 1365(روح اهللا ،ینیخم

 .مؤسسه فرهنگی ثقلین: تهران. جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمی). 1382(رضایی بیرجندي، علی 

-85: 4ش . 2سال . مجله مطالعات زنان. دلفاي کیفی ابزار پژوهش در علوم اجتماعی). 1383(ساروخانی، باقر 
122.  

 .ستاد عالی کانون هاي فرهنگی هنري مساجد: انتهر. حدیث مسجد). 1381(شاکري، سید رضا؛ محمدي، حیدر 

طراحی مدل مطلوب کارکرد و مدیریت مساجد در قالب یک سازمان ). 1385(عابدي جعفري، حسن و همکاران 
 . مؤسسه فرهنگی ثقلین: تهران. 4 فروغ مسجد.  داوطلبانه مذهبی

به راهنمایی . مطالعه موردي مسجدتدوین الگوي مدیریت اثربخش نهادهاي دینی، ). 1389(عباسی، رسول 
 .دانشگاه تهران. رساله دکتري مدیریت. غالمرضا طالقانی

مطالعات . معرفی توانمندسازي در مدیریت و الگوهاي آن). 1382(فرهنگی، علی اکبر؛ اسکندري، مجتبی 
 .122-99: 30و29ش . مدیریت

  .فرهنگی درس هایی از قرآندفتر نشر مرکز : تهران. تفسیر نور). 1385(قرائتی، محسن 
فصلنامه . سنجش عوامل ساختاري الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش تعاون). 1387(کیاکجوري 

 . 25-3: 12ش . سال سوم. انجمن علوم مدیریت ایران

. گهر ترجمه عبدالحسین نیک. در علوم اجتماعی روش تحقیق). 1388(کیوي، ریمون؛  کامپنهود، لوك وان 
 .نشر توتیا: تهران

 .انتشارات ثقلین: قم. فرهنگ مسجد). 1385. (مرکز رسیدگی به امور مساجد

مجموعه مقاالت برگزیده سومین همایش بین المللی هفته (فروغ مسجد ). 1385. (مرکز رسیدگی به امور مساجد
  .3ش . مؤسسه فرهنگی ثقلین: تهران). جهانی گرامیداشت مساجد

 . نشر گویه: تهران. 3، 2، 1ج . آیین مسجد). 1381. (موظف رستمی، محمدعلی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.irpublicpolicy.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393پاییز و زمستان ، 2، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  78

نشر : کرج .هاي جذب نوجوانان و جوانان به مسجد و نماز جماعتروش). 1387. (موظف رستمی، محمدعلی
 .پرهیب

انتشارات : تهران. ترجمه حسین شکرکن. زمینه رفتار سازمانی: ها مردم در سازمان). 1383. (میچل، ترنس آر
  .رشد

  . نشر مؤلف: قم. ج اول .سیماي مسجد). 1372. (رحیم نوبهار،
  .انتشارات ستاد اقامه نماز: تهران . مسجد نمونه). 1386. (نوبهار، رحیم

 
 منابع انگلیسی

Aniban, F. Halili (1993). Church-state relations in Newman. Spain: Universidad de Navarra 
AAT.  

Leat, Diana. (1996). Are voluntary organizations accountable? David Billis (ed). Voluntary 
agencies: challenges of organization & management. London: McMillan press LTD. 

Parasuraman. A. et al (1985). A conceptual model of service quality and its implications for 
future research. Journal of Marketing. Vol 49: 41-50. 

  
|||  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.irpublicpolicy.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



