
 

 

  13-43: 1394، زمستان 4شماره  ،23، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

  سازي پیامدهاي کیفیت مطلوب خدمات مفهوم
  در مساجد 

  * رسول عباسی
  ** غالمرضا طالقانی

  *** حسن عابدي جعفري
  **** ابوالحسن فقیهی
  5/12/94: پذیرش نهایی        19/3/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

جذب مخاطب و هدایت و تعالی دو بعد اصلی است که پیامد یا اثر کیفیت خدمات در نهاد 
ها و شاخصهاي دو بعدي  این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه. دهد دینی مسجد را شکل می

روش . دهدسامانه مدیریت اثربخش مسجد را تشکیل میصورت گرفته است که بخش پیامدها، 
از روش دلفی براي تأیید . سازي عملی منفرد است طراحی الگوي مفهومی در این پژوهش، مفهوم

گردآوري اطالعات از منابع مختلف علمی و دینی صورت . الگوي طراحی شده استفاده شده است
ه رشد حضور و وفاداري و هدایت و در این پژوهش، جذب مخاطب به دو مؤلف. گرفته است

طبق نظر . هاي احساسی ـ عاطفی، شناختی ـ عقیدتی و رفتاري تجزیه شده استتعالی نیز به مؤلفه
اي فریدمن مشخص شد که هدایت و تعالی اهمیت بیشتري از خبرگان و با کمک آزمون رتبه

یشتر و در بعد جذب مخاطب دارد و در بعد جذب مخاطب، مؤلفه رشد حضور از اهمیت ب
هاي شناختی ـ  مؤلفه. عاطفی از اهمیت بیشتري برخوردار استـ  هدایت و تعالی، مؤلفه احساسی

  .عقیدتی و رفتاري در درجات بعدي اهمیت قرار دارد
مدیریت اسالمی، مدیریت مسجد، کیفیت خدمات مسجد، جذب مخاطب، هدایت و  :ها واژه کلید
  .تعالی

  

  r.abbasi@hmu.ac.ir          )اهللا علیهاسالم(استادیار دانشگاه حضرت معصومه : نویسنده مسئول *
 gtaleghani@ut.ac.ir                دانشیار دانشگاه تهران **

  hajafari@ut.ac.ir                  استادیار بازنشسته دانشگاه تهران ***
 a.faghihi@srbiau.ac.ir        )ره(استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی * ***
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  مقدمه 
مسجد به عنوان نهادي دینی و فرهنگی از اهمیت و اثر خاصی در جامعه مسلمانان برخوردار 

بار  28نظر به این جایگاه ویژه، قرآن کریم  . اند اي که به آن لقب پایگاه مسلمین دادهاست به گونه
مساجد در حفظ و نگهداشت نظام ارزشی  .هاي الهی در آیات مختلف اشاره کرده است به این بقعه

رغم اهمیت بسیار مساجد، پژوهشهاي دانشگاهی  متأسفانه به. ـ دینی جامعه نقش مهمی دارد
  ). 1389عباسی، (معدودي در زمینۀ آن انجام شده است 

همان طور که در . هاي دین اسالم است جذب و حضور هر چه بیشتر مردم در مساجد از توصیه
راجع تقلید در احکام نماز جماعت نوشته شده است، هر چه تعداد حاضران در نماز هاي م رساله

با توجه . یابد جماعت بویژه تا بیش از ده نفر فزونتر باشد، فضیلت آن به طرز چشمگیري افزایش می
به ماهیت داوطلبانه نهاد مسجد، حضور و توجه داوطلبان به آن و حتی تعداد داوطلبان در مسجد 

این امر جز با ارائه . شاخصهاي مهم سنجش موفقیت و استمرار رونق کارکردي آن استیکی از 
. خدماتی با کیفیت مطلوب در مساجد مطابق با آنچه در شرع مقدس ترسیم شده است، میسر نیست

کیفیت خدمات، متغیري است که در ادبیات سازمانی مشهور، و اثر آن بر رضایت مشتري و جذب 
معتقد است تأمین کیفیت محصوالت و ) 1384(کاوسی . امالً پذیرفته شده استو وفاداري آنها ک

کنندگان آنها و در نهایت موجب وفاداري  خدمات ابتدا باعث ایجاد رضایت در مصرف
  . کنندگان خواهد شد مصرف

کیفیت خدمات در مسجد هم داراي پیامدهایی در جامعه مشتریان مسجد است؛ لیکن در 
کننده به مسجد  شود؛ زیرا مراجعه تنها واژه مخاطب جایگزین واژه مشتري می ادبیات دینی مسجد

  .  کند جبراً به پرداخت بهاي خدمات مسجد محکوم نیست و خدماتی رایگان دریافت می
در الگویی که از مدیریت اثربخش مسجد در قالب الگوي سیستمی طراحی شد، کیفیت 

در این الگو جذب مخاطب و . هاي الگو شناسایی شد دهخدمات به همراه تنوع آنها به عنوان ستان
). 1391عباسی، (کیفیت خدمات معرفی شد  1هدایت و تعالی دو بعدي است که به مثابه پیامد و اثر

از این . پردازد این نوشتار به تجزیه این دو مفهوم و ساخت الگوي مفهومی آنها در محیط مسجد می
را بدین صورت عنوان کرد که کیفیت مطلوب خدمات در  توان پرسش اساسی این تحقیق رو، می

 
1 - Consequence & Impact 
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بالطبع، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی . مساجد چه پیامدهایی را در جامعه مخاطبان خود دارد
  . پیامدهاي کیفیت مطلوب خدمات در مساجد در قالب ابعاد، عوامل و شاخصها است

  
  پیشینه پژوهش

یازده بعد در پنج حوزه ورودي، فرایند، خروجی، در طراحی الگوي مدیریت اثربخش مسجد، 
هاي امام ابعاد ورودي عبارت است از شایستگی. پیامد خروجی و عناصر محیطی شناسایی شد

حوزه ). منابع مالی، مادي و اطالعات(هاي جماعت و منابع  هاي فعاالن، شایستگیمسجد، شایستگی
. شودها و خدمات را شامل میو کیفیت برنامه گونیفرایند، بعد اقدامات و حوزه خروجیها، گونه

عناصر محیطی نیز . دهدجذب مخاطب و هدایت و تعالی، حوزه پیامد خروجی را تشکیل می
  . دربرگیرنده سازمانهاي محیطی و بافت محلی است

کیفیت خدمات چه آثاري را بر جامعه مشتریان هر سازمان دارد؟ در پاسخ به این سؤال در 
شده، دو عنصر جذب مخاطب و آثار تحولی مسجد در نظر گرفته ر الگوي ترسیمبستر مسجد د

  . شود شده است که به تفکیک به تشریح هر یک پرداخته می
  الف ـ جذب مخاطب

رشد . در این الگو، جذب مخاطب در دو عامل رشد میزان حضور و وفاداري دیده شده است
ن فعالیت در مسجد از نظر زمان و فراوانی دفعات میزان حضور به افزایش حضور مراجعان و داوطلبا

  .هاي سنی مختلف بویژه نوجوانان و جوانان به تفکیک جنسیت اشاره دارد حضور، آن هم از گروه
بخش مهمی از مراجعان به مسجد، افرادي هستند که به قصد فعالیت داوطلبانه در مسجد حضور 

یقیناً هر . در سازمانهاي داوطلبانه بیان شده است هاي متفاوتی براي فعالیت انگیزه. کنند پیدا می
هاي خیرخواهانه و بشردوستانه  کند، انگیزه کسی که زمان و نیروي خود را صرف این سازمانها می
هاي شخصی دیگري  اما افراد اغلب انگیزه. دارد؛ بدون این ارزشها بقاي این بخش امکانپذیر نیست

  : براي مشارکت در این سازمانها دارند
چنین . دهد پیوندند؛ زیرا شناخت، احترام و جایگاه خاصی به آنها می ـ آنها به هیئت امنا می

شود که نفوذ فرد و حس  هاي قدرتمند منجر می عضویتی بیشتر به تماس با افراد دیگر در موقعیت
  . دهد ارزشمندي را در او افزایش می
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ع روابط عمومی، تسکین وجدان و گاهی نیکوکاران، پول را براي کسب وجهه، منافاز ـ بعضی 
  . دهند اوقات دستیابی به نفوذ بیشتر بر امور سازمان می

ـ داوطلبان وقت خود را به دلیل نیاز به برقراري دوستی و فعالیت اجتماعی، کسب مهارتها و 
  ).38ـ  37: 1993، 1پیرس(کنند  اعطاي نقش به آنها در جمعی بزرگتر صرف می

هاي کار داوطلبان  هاي زیر به عنوان انگیزه انجام شد، انگیزه 1991سال در پژوهشی که در 
کمک به مردم، اجراي کار مفید، لذت از کار : اعالم شده که به ترتیب اهمیت عبارت است از

رسانی به دوست یا آشنا، تجربه یادگیري و وقت آزاد  داوطلبانه، مالحظات دینی، خدمت
  ). 291: 1992، 2هاجکینسون و ویتزمن(

شود؟ بیان تمایل به کمک به جامعه در پاسخ به این  چه چیزي باعث داوطلب شدن افراد می
هایی را در این رابطه  سؤال تا حد زیادي مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا زمانی که افراد پرسشنامه

اگر دالیل شود خود را با اهمیت ارزیابی کنند؛ حتی  کنند، هنجارهاي اجتماعی باعث می پر می
دریافتند که فرصت اجتماعی ) 1995(ویلیام و همکاران . دیگري براي داوطلب شدن داشته باشند

) 1996( 3الستد. هاي درجه اول داوطلب شدن است شدن با مردم و تسهیم عالیق مشترك، انگیزه
. اوطلبان بودشدن با دیگر داوطلبان، منبع اولیه رضایت د دریافت که مالقات با افراد جدید و دوست 

تشخیص دادند که یادگیري یا تجربه آموزشی، توسعه افقهاي دید، ) 1998( 4فارل و همکاران
دریافت که شناخته ) 1998( 5فیشر و اکرمن. مشارکت و حس هیجان، منابع رضایت داوطلبان بود

). 51: 2004، 6استبینز(دهد  احتمال پذیرفتن نقش داوطلب را افزایش می) پرستیژ شخصی(شدن 
هاي سنی هدف این مطالب این است که در صورت تمایل به جذب داوطلب به مساجد از گروه

  . مختلف و ایجاد وفاداري براي حضور باید نیازها و عالیق متفاوتی را مد نظر قرار داد
  : است  تر بیان شده عوامل اصلی جذب جوانان به مسجد در چهار عامل کلی

ثابت بودن، توانایی علمی، نظم، بیان ساده : اراي این ویژگیها باشداو باید د. الف ـ امام جماعت
و شیوا، خالقیت، دوستی با جوانان و نوجوانان، احترام و تواضع، آراستگی ظاهري، توانایی جسمی، 

 
1 - Pearce 
2 - Hodgkinson & Weitzman 
3 - Elstad 
4 - Farrel et al 
5 - Fisher & Ackerman 
6 - Stebbins 
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  .دارا بودن دانش الزم، درك موقعیت سنی جوانان
کننده  تواند عامل جذب یسازي است و م ها و ویژگیهاي امام مسجد، خود عامل انسان شایستگی
  . مأمومان باشد

  ب ـ خود مسجد
فضاي مناسب و ظاهر خوب آن، نظافت، وسایل صوتی، گرمازا و سرمازا، ایجاد امکانات 

  گیري متمرکز صدا، تصمیم گیري از افراد خوشفرهنگی ورزشی، بهره
  ج ـ هیئت امنا

انان، اهتمام به مسئله جوانان، همکاري جدي، تقسیم کار، تأمین بودجه، توجیه جوانان و نوجو
  هاي متفاوت استفاده از تخصص
  د ـ سایر عوامل

ترجمه و توضیح ذکرها و دعاها، آشنا کردن جوانان به فلسفه رفتار عبادي، اخالق و رفتار 
براي حضور در (نمازگزاران، جذب از طریق دوستان، خادم، رفع مشکالت، تشویق و اعطاي جایزه 

، برگزاري نمایش، نمایشگاه، اردو، مسابقات و ورزش از دیگر عوامل جذب جوانان و )مسجد
  ). 1382رضایی بیرجندي، (ست نوجوانان ا

خود فرد، خانواده، . موانعی هم براي جلوگیري از جذب و حضور جوانان مطرح شده است
موانع جذب جوانان . است هاي آموزشی، جامعه و خود مسجد به عنوان این موانع معرفی شده محیط

  :از به مساجد که ناشی از خود مسجد است عبارت است
هاي مساجد با نیازهاي فکري و فرهنگی  هاي مسجد، منطبق نبودن برنامه گون نبودن برنامهگونه

هاي مسجد براي پیران،  جوانان، طرح نکردن مسائل و مشکالت جوانان، اختصاصی شدن برنامه
ضعف تحقیق و مطالعه امامان مساجد، وضع نامناسب لباس و شکل ظاهري، ناهماهنگی در گفتار و 

با روانشناسی تبلیغ، ضعیف بودن صالحیت علمی و توان تبلیغی،  رفتار واعظان دین، ناآشنایی
  ).   1382رضایی بیرجندي، (اخالقی و اجتماعی بعضی روحانیون، تشخیص ندادن درد جوانان 

  : فرمایند می) ره(در این زمینه امام خمینی 
یک ما در . امروز یک روزي است استثنایی. تکلیف است امروز. مسجدها را خالی نکنید«

من تکلیفم را باید ادا . ترسند اینها از مسجد می... . ایم که استثنایی است مقطع از عصر واقع شده
سنگر است . تان مساجد را بروید پر کنید ها، شما دانشجوها، همه شما دانشگاهی ،به شما بگویم. کنم
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شود؛  از آن شروع میگویند یعنی آنجایی که حرب  محراب به آن می. سنگرها را باید پر کرد. اینجا
مقصود این وقت است؛ این عصر است ـ  "امروز"امروز از همه روزها براي ما ـ یعنی . محل حرب

تر است؛ براي اینکه همه چیز درست شده است و شیطانها از اطراف  از همه وقت براي ما حساس
ال که همه چیز خواهند حا خواهند حاال که همه چیز درست شده است و شیطانها از اطراف می می

درست شده و مأیوس شدند، نگذارند اجرا بشود کارها؛ باز تهیه ببینند ولو ده سال دیگر، ولو براي 
  ).393:  12، ج 1373امام خمینی، (» ده سال دیگر تهیه ببینند

مسجد نباید به عنوان . شود هاي مختلف از مخاطبان را شامل می جذب حداکثري، جذب گروه
آفرینی مسجد در گروي این است که به  ایفاي نقش وحدت. احی شناخته شودپایگاه حزبی و جن

دهد که  سیره پیشوایان معصوم نشان می. صورت پایگاهی فراجناحی در جامعه اسالمی شناخته شود
دادند تا آنان که به  آنان حتی در اوج قدرت و حاکمیت خود، مسجد را در قبضه حکومت قرار نمی

سیره امیرالمؤمنین در برابر . یا مخالفند از حضور در مسجد منعی نداشته باشند نظام حاکم بی اعتنا و
مخالفان مانند خوارج چنان نبود که آنان از حضور در مسجد حتی مسجدي که خود حضرت، 

شهید . امامت آن را داشت ممنوع باشند و حضور در مسجد به پیروان آن حضرت اختصاص یابد
آمدند  خوارج به مسجد می«: گوید پردازد می به بحث می) ع(اسی علیمطهري وقتی با عنوان دموکر

روزي امیرالمؤمنین بر منبر . کردند ایجاد مزاحمت می) ع(و هنگام سخنرانی و خطابه حضرت علی
ها از بین مردم فریاد یکی از خارجی. بالبداهه پاسخ گفت) ع(علی. مردي آمد و سؤالی کرد. بود
فرمود رهایش کنید او به من تنها ) ع(دیگران خواستند متعرض شوند امام علیاهللا ما افقه قاتله: زد

  ).1382رضایی بیرجندي، (» دشنام داد
وفاداري یعنی تعهد قوي براي خرید . عامل دیگر در مفهوم جذب مخاطب، وفاداري آنهاست

مختلف براي  رغم تأثیرات محیطی و تالشهاي بازاریابیدوباره یا مشتري محصول شدن در آینده به
دو ). 1388به نقل از ظهوري  1999اولیور، (ایجاد تغییر جهتهاي بالقوه به سمت برندهاي دیگر 

طبق رویکرد رفتاري، مشتریان وفادار . رویکرد عمده به وفاداري عبارت است از رفتاري و نگرشی
کنند و به دنبال  میکنند؛ فقط به آن برند توجه  آنهایی هستند که برند خاصی را دوبار خریداري می

وفاداري را با تناوب خرید ) 1988(تلیس . هیچ گونه اطالعاتی در راستاي برندهاي دیگر نیستند
گیري وفاداري  پژوهشگران براي اندازه. کند گیري می دوباره یا خرید حجیم از برندي خاص اندازه

خاب برند براي طوالنی مدت از دید رفتاري از متغیرهایی نظیر احتمال خرید دوباره و احتمال انت

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

www.irpublicpolicy.ir

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


 19 /  مفهوم سازي پیامدهاي کیفیت مطلوب خدمات در مساجد

 

از سوي دیگر، وفاداري نگرشی بر اساس ترجیح یک برند به سایر برندها و تعهد . کنند استفاده می
شود و بنابراین با قصد خرید دوباره، مقاومت در برابر سایر برندهاي  احساسی، عملیاتی می

، به نقل از ظهوري، 2004، 1ايیوج(شود  گیري می جایگزین و نیت بازاریابی دهان به دهان اندازه
1388.(  

مانند نه فقط به  مشتریان، وفادار می. تواند وفاداري پایداري را ایجاد کند بازاریابی به تنهایی نمی
ارزش . کنند هاي بازاریابی، بلکه به دلیل ارزشی که دریافت می دلیل فعالیتهاي ترفیعی و برنامه

محصول، خدمت، پشتیبانی فروش و در دسترس بودن اي از ویژگیها نظیر کیفیت  توسط مجموعه
بنابراین وظیفه بازاریابی کنترل همه بخشهاي سازمان است تا همکاري آنها به . آید آن به وجود می

ارائه ارزش منحصر به فرد منجر شود و ارزشی واالتر را ایجاد کند که در نهایت به وفاداري مشتري 
  ). 1388ز ظهوري، ، به نقل ا1995، 2پین(شود  منجر می

  :بر اساس وفاداري نگرشی و رفتار خرید چهار نوع وفاداري نیز مشخص شده است
  

  چهار نوع وفاداري مشتریان: 1جدول 
    رفتار تکرار خرید

  کم  زیاد
  قوي  وفاداري پنهان  وفاداري واقعی

  نسبی نگرش
  ضعیف  عدم وفاداري  وفاداري جعلی

1384الهی و حیدري، : منبع  
  

وفاداري واقعی هنگامی وجود دارد که مشتریان به طور منظم از یک سازمان به سبب 
وفاداري پنهان بر اساس نگرش خوب مشتریان نسبت به سازمان و نشان . ترجیحات قوي خرید کنند

هاي این دسته از مشتریان  گزینش. شود ولی رفتار خرید آنها مشخص نیست تجاري آن مشخص می
شده از دیگران  کننده، وضعیت موجودي کاال یا تأثیرات پذیرفته ر محل عرضهمعموالً تحت تأثی

هاي در دسترس  در وفاداري جعلی، مشتریان به سبب اینکه باور دارند گزینه. گیرد قرار می
در نتیجه مشتریان ممکن است تنها به . عالقگی دارند گوناگون نیست، شباهت زیادي به حالت بی

 
1 - Youjae 
2 - Payne 

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

www.irpublicpolicy.ir

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


  

 1394زمستان ، 4، شماره 23سال   فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  20

وفادار نبودن به . اشند و بسادگی رقیبان را به جاي سازمان برگزینندصورت گهگاهی وفادار ب
شود که نگرش نسبی مشتري و نیز رفتار تکرار خرید وي در سطح پایین  هایی گفته می موقعیت

الهی و حیدري، (کنند  خریداران این طبقه بر پایه آسودگی خود و نه وفاداري خرید می. باشد
  ).1388به نقل از مسعودي،  1384
  

  عوامل و شاخصهاي مفهوم جذب مخاطب: 2جدول 
  هاي تحقیقمنابع حمایت کننده از سازه  شاخصها  ها مؤلفه

  1ضورحرشد 

  رشد تعداد افراد حاضر در مسجد ـ
  رشد زمان حضور در مسجد ـ

، دیدار با طالب 1388اي، آذر  آیت اهللا خامنه ـ
  و اساتید حوزه

  1386مرکز رسیدگی به امور مساجد،  ـ
  1387موظف رستمی،  ـ
  1382رضایی بیرجندي،  ـ
  مصاحبه و مشاهده ـ

  وفاداري

  میزان معرفی و توصیه یک مسجد به دیگرانـ 
هاي نیایشی یک  عالقه به حضور در برنامه ـ

  مسجد 
هاي غیرنیایشی  عالقه به حضور در برنامه ـ

  یک مسجد 

  1384کاوسی،  ـ
  2006نودسن،  ـ
  1382رضایی بیرجندي،  ـ
  1384و مرداد  1371اي، آبان  آیت اهللا خامنه ـ
  مصاحبه و مشاهده ـ

  
  ب ـ هدایت و تعالی

بینی  گویند دین، مطلق روش زندگی و یا نوعی جهان ساموئل کینگ، تیلش و تعدادي دیگر می
در این تعریف، دین، مفهوم وسیعی داردکه شامل . و تفسیر و برداشت از جهان به اضافه عمل است

ي هند و بودا و مکاتب فلسفی و اجتماعی هاهو توحیدي اسالم و دین بشري و اسطور دین الهی
کنند که دین آن  کانت، ماکس مولر، میشل مایر و عده دیگري اظهار می. شود مانند مارکسیسم می

زند وکیلی، (است که در آن باور به خدا لحاظ شده باشد؛ زیرا آن روح مشترك تمام ادیان است 
می و داوري معتقدند سنجش دینداري با سه متغیر باور، دلبستگی و مشارکت صورت سلی). 1383

 
1 - Growth of attendance 
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باورها بیانگر ترس از دوزخ و ترس از مجازاتهاي ماوراي طبیعی، دلبستگی بیانگر نفوذ . پذیرد می
عملی دین در زندگی روزانه افراد و گستره تأثیر باورهاي دینی بر رفتارهاي روزمره افراد و 

هاي دینی و گوش فرادادن به  نگر میزان حضور در مراسم دینی، میزان مطالعه نوشتهمشارکت بیا
  .ها است هاي دینی رسانه برنامه

مقصود از آثار . ـ آثار معنوي اولین اثر آن است 1: آثار مختلفی براي دینداري بیان شده است
سازد و او را به عالم  میاي انسان را از حیات زمینی و دنیوي جدا معنوي آثاري است که به گونه

هاي دینی  خواند؛ مانند نماز و نیایش با خداوند و لذتهاي معنوي که بر اثر تجربه فوق طبیعت فرا می
آید؛ یعنی حیرت کردن در راز عالم، دیدن باطن جهان، دریدن حجابهاي و عرفانی به دست می

ود همان فضایل اخالقی است که ـ آثار اخالقی، مقص 2. حس، شهود عالم باال و مشاهده جمال حق
در عین حال که اخالق مستقل از دین است مورد . شود معموالً در علم اخالق از آنها بحث می

براي بسیاري از مردم تا ارزشهاي اخالقی از ناحیه نیروي مافوق، توصیه . تأکید و اهتمام دین است
ایی انسان، نیازمند مهار درونی رعایت اصول اخالقی در خلوت تنه. یابد نشود، اهمیت جدي نمی

برخی اوصاف اخالقی مانند ایثار، از خود گذشتگی و فداکاري در پرتوي دینداري به دست . است
وقار و متانت و نبود لودگی و تمسخر، دلبستگی نداشتن به دنیا و عالیق دنیوي، مهرورزي . آیدمی

ـ آثار شناختی ـ  3. قی دینداري استو شفقت بر خلق و ارائه الگوهاي عملی اخالق از آثار اخال
احساس جدید براي . آید معرفتی در حوزه شناختی انسان یعنی آرمانها، باورها و شناخت پدید می

زندگی، تسلیم محض در برابر خداوند و در نظر گرفتن مشیت الهی در وقایع زندگی، معانی جدید 
الت مکاشفه، استماع هاتف غیبی و بینی نسبت به جهان، الهام و اشراق و حا در زندگی، خوش

ـ آثار هیجانی ـ عاطفی که مقصود آثاري  4. معرفتهاي آسمانی از عناصر شناختی دینداري است
انگیزشها، هیجانها، گرایشها، امیال و احوالی که جنبه . است که در حوزه احساسات انسان قرار دارد

خفیف درد و رنج آدمی مانند ترس، رفع یا ت. گیرد همگی در این بخش قرار می ،عاطفی دارد
تنهایی، افسردگی، اضطراب و بیقراري و تجربه کردن عواطف و احساسات مثبت چون آرامش، 
امید، عشق و هیجان، قدرت، لذت، نشاط و بهجت، تحمل و استقامت  و احساس قدرت، قوت قلب 

بهداشت روانی مطابق . انیـ سالمت و بهداشت رو 5. هاي دینداري استالعاده از بهره و نیروي فوق
تعریف سازمان بهداشت جهانی، الگوها، روشها و تدبیرهایی است که زندگی راحت و بدون 
دغدغه و اضطراب را تأمین کند و به عبارت دیگر وجود وضعیت مطلوب و خوب جسمی، روحی 
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ی ممکن سالمت جسم. و اجتماعی فرد که توان ارتباط متعادل و هماهنگ با دیگران داشته باشد
           است بر اثر رفتارهاي سالم و بهداشتی افراد دیندار باشد؛ زیرا بسیاري از بیماریها ناشی از 

این . بندوباریهاي جنسی است یا بی) مصرف دخانیات یا مشروبات(بندوباریها در رژیم غذایی بی
. یکپارچگی هویتـ انسجام شخصیت و  6. خورد رفتارها در افراد متدین کمتر به چشم می

هویت شخصی، احساس . سازد شخصیت کلیت روانشناختی است که انسان خاصی را مشخص می
شخصیت به امر واقعی و . همانندي یا استمرار خود به رغم تغییرات محیطی و رشد فردي است

انسجام و یکپارچگی شخصیت . گویندظر است اما هویت به برداشت ما از شخصیت میاتکوینی ن
گسیختگی یا چندپارگی شخصیت ترجمه  اسکیزوفرنی به روان. مستقیم با سالمت روانی داردنسبت 

  ). 1387آذربایجانی، (دینداري موجب انسجام و یکپارچگی شخصیت است . شود می
ایشان معتقد است با . شجاعی زند نیز، الگویی براي سنجش دینداري در ایران ارائه کرده است

. هاي آنها سه جنبه معرفتی، عاطفی و رفتاري قابل تشخیص است موزهتأمل در فحواي ادیان و آ
دهد و وجوه معرفتی، عاطفی و عملی از وجوه ذهن، روان و تن ابعاد وجودي انسان را تشکیل می

ـ وجه عاطفی، ابعاد ایمانیات  2) معتقد بودن(ـ وجه معرفتی، بعد اعتقادات 1دین است؛ در نتیجه 
       )  اخالقی عمل کردن(و اخالقیات ) اهل عبادت فردي و جمعی بودن(، عبادیات )مؤمن بودن(
داشتن ظاهر دینی . گیرد را در بر می) عمل به تکالیف فردي و جمعی(ـ وجه عملی، بعد شرعیات  3

هاي عمل به تکالیف فردي و داشتن اهتمام شعائري، مشارکت دینی،  و ابراز هویت دینی از نشانه
شجاعی زند، (هاي عمل به تکالیف جمعی است مام دینی در خانواده از نشانهمعاشرت دینی و اهت

1384  .(  
شود و هر  با مشاهده این موضوع، که مطالعات مرتبط با دین به نتایج متناقض منتهی می 1گالك

 کند به این فکر افتاد که مفهوم دقیق و باریک پژوهشگري به سلیقه خودش دین را تعریف می
هاي متفاوت دین را که  براي این منظور از مطالعات دیگر محققان، جنبه. دین بسازد اي ازبینانه
او آنها را در چهار محور جمع کرد و مفهوم عملی جدایی با . توان مد نظر گرفت، دستچین کرد می

  :این ابعاد چهارگانه عبارت است از. چهار بعد ساخت
شوند این  براي اشخاصی که به آن نایل می ـ بعد تجربی ناظر بر تجربیات زندگی معنوي که 1

 . شود که با خدا یا با ذات الهی در ارتباط هستند احساس ایجاد می
 

1 - Charles Y. Glock. 
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خدا، شیطان،  ـ بعد ایدئولوژیکی ناظر بر اعتقادات به واقعیت الوهیت و پیوستهاي آن است؛ 2
 ...دوزخ، بهشت و 

نماز، دعا،  ناظر است؛ ،شود م میـ بعد مناسکی بر رفتاري که در چارچوب زندگی دینی انجا 3
 ...تقدیس، زیارت و 

ـ بعد استنتاجی ناظر است بر اجراي اصول و فرمانهاي دینی در زندگی روزمره؛ عفو به جاي  4
 ).1388کیوي و کامپنهود، ... (قصاص، درستکاري در تجارت و

: فرمود) ص(خدا رسول . رود تعالی، هدایت و انسانسازي از اهداف اصلی مسجد به شمار می   
امتم را زمانی فرا خواهد رسید که از اسالم و قرآن چیزي جز نام و نشانی بر جاي نماند؛ خود را 

مسجدهایشان آباد است و از . دانند در حالی که بیش از همگان با اسالم فاصله دارند مسلمان می
مسجد همانند ). 348: 1381، به نقل از شاکري و محمدي، 2/109/61بحاراالنوار، ( )1(هدایت تهی

مسجد سنگري است براي ترویج اسالم و دفاع از . ستاد مقدسی است براي تعلیم و تربیت شایسته
مسجد آموزشگاهی است براي یادگیري اصول عبودیت و بندگی و . حریم عقیده و ایدئولوژي حق

انسانساز و مسجد دانشگاه . مهدي است براي آموزش راه و رسم صحیح زندگی فردي ـ اجتماعی
مسجد پایگاه یکتاپرستی و مکانی است براي ایجاد . بستري است براي تربیت عنصر صالح انسانی

مسجد خانه ارشاد و هدایت است و نهاد . زمینه وحدت و یکپارچگی جامعه موحد و یکتاپرست
 مسجد مکانی است براي تمرین و ممارست خلق. بخش روابط عقیدتی و عاطفی آحاد انسانتحکیم

و خوي و رفتار و کردار پسندیده انسانی و محل مناسبی است براي اجرا کردن و عملی ساختن 
ارزشهاي واالي اخالقی و رفتاري در ابعاد گوناگون زندگانی و سکوي پرواز است به ملکوت پس 

شده بر  در مسجد تأسیس: فرماید همان طور که خداوند متعال می. از خودسازي فردي و اجتماعی
دارد  دارند پاك باشند و خداوند پاکان را دوست می تقوا، مردمانی هستند که دوست می اساس

  ).129: 1382رضایی بیرجندي، (
کند و با الهام و رهنمود پیامبران و فرستادگان الهی  انسان مؤمن در مسجد، وجهۀ الهی پیدا می

یابد و به عیار میودي تمامگیرد و در نتیجه ارزش وج در سکوي پرش به بلنداي انسانیت قرار می
در حدیثی نسبتاً طوالنی، راز ) ص(رسول گرامی اسالم . رسد مقام قرب و حب و رضوان می

  :محبوبیت مساجد را نزد خداوند چنین بیان فرموده است
دارد باید مرا دوست بدارد و هر که من را دوست بدارد، باید قرآن  هر کس خدا را دوست می
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کس قرآن را دوست بدارد، باید مساجد را دوست بدارد؛ زیرا مساجد  را دوست بدارد و هر
اي هستند که خداوند اذن داده است که بلند و مرتفع شوند و داراي  آستانهاي الهی و بناهاي پاکیزه

مساجد و . مساجد مکانهایی میمونند و اهل آنها نیز مردمانی سعید و خوشبختند. خیر و برکت باشند
اند چون در  آنها محافظت شده. هستند  آراسته به جمال و کمال معنوي و روحانیاهل آنها هر دو 

آنان در مسجدند و خداوند به دنبال . نمازند و خداوند در صدد برآوردن نیازمندیهاي ایشان است
  ).    172: 1382به نقل از رضایی بیرجندي،  355: 3مستدرك الوسائل، ج(گشایی از آنان مشکل

لغو امتیازهاي طبقاتی، نژادي و قومی در صفوف به هم فشرده نماز جماعت در اهل مسجد با 
ایستند؛ پس از نماز جماعت همچون برادري مهربان و صمیمی دست یکدیگر را  کنار یکدیگر می

روز حداقل یک بار با هم دیداري معنوي و روحانی  کنند و شبانه فشرند؛ با هم مصاحفه می می
شود که روح اخوت و برادري را در  ین دیدار موجب ارتباط محکمی میبه مرور زمان ا. دارند

در نتیجه از کمبودها، گرفتاریها و امکانات یکدیگر آگاه . کند جمع نمازگزاران تقویت می
  .کنند شوند و به یاري یکدیگر، مشکالت و نیازهاي افراد نیازمند را تأمین می می

ل تطهیر روح و تصفیه قلب، جایگاه پرورش عقل و مسجد کانون تقوا و پایگاه پرهیزکاري، مح
مسجد گناهکاران را به توبه و برگشت از راه شیطان و نفس . مکتب تهذیب و تزکیه اخالق است

  ).201: همان(آیند  فرزندان مسجد، مؤمنان راستین جامعه دینی به شمار می. کند اماره دعوت می
تواند در آثاري است که حضور در مسجد می هدایت و تعالی از. نهادي انسانساز است ،مسجد

در این نوشتار، آثار هدایت و تعالی مسجد در سه عامل عاطفی ـ . انسان و اجتماع به ارمغان بیاورد
  .   احساسی، شناختی ـ عقیدتی و رفتاري تعریف شده است

ه احساسات واکنشهاي فوري نسبت ب. عامل احساسی ـ عاطفی اولین مؤلفه معرفی شده است
احساسات . دهد احساسات پایدار نیست؛ بلکه نامنظم و گهگاه رخ می. محرکهاي خارجی است

احساسات یا مثبت است ). 1386قلی پور، (مثبت بیانگر حاالت مساعد و خوشایند است؛ مثل شادي 
. احساسی است شود فرد غیر وقتی احساس خنثی است، اصطالحاً گفته می. یا منفی یا خنثی

احساسات مثبت بیانگر حاالت مساعد و خوشایند است و احساسات منفی بیانگر وضعیت 
کند، بیش از احساسات مثبت بر تفکر و  هایی که احساسات منفی را ایجاد می وضعیت. ناخوشایند

احساسات منفی در سازمانها شامل عصبانیت و خشم، پرخاشگري، . گذارد انرژي فرد تأثیر می
، حرص، تکبر و منیت، خودپسندي، حقارت، فریب، ناکامی، ناامیدي، عدم اعتماد، تنفر، حسرت
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احساسات مثبت شامل . شود حوصلگی می ترس، افسردگی، ناشکیبایی، غم و اندوه، حسادت و بی
شادمانی، شادي، عشق، تواضع، مهربانی، بخشش، دوستی، صلح، همدلی، اشتیاق، شور، آرامش، 

هاي  حفظ امنیت و آرامش محیط درون مسجد از توصیه). 1386قلی پور، (شود  امید و همدردي می
  . و اذ جعلنا البیت مثابه للناس و امناً: فرماید سوره بقره می 125قرآن کریم در آیه . دین اسالم است

) ص(در روایتی رسول خدا . انس با مسجد یکی از شاخصهاي عامل احساسی ـ عاطفی است
اي جز سایه او نیست بر آنها  ه خداوند عزوجل در روز قیامت، که هیچ سایهفرمود هفت نفرند ک

سنن النسائی، (شمرد که به مسجد دلبسته باشد  حضرت یکی از این افراد را کسی می. افکندسایه می
  ).284: 1381، به نقل از شاکري و محمدي، 8/228

دارد از اینکه  از شما را باز میچه چیزي هر یک : روایت شده است که فرمود) ع(از امام صادق 
چون غمی از غمهاي دنیا او را فرا گرفت، وضو بگیرد و وارد مسجد شود و دو رکعت نماز بخواند 

واستعینوا : فرماید اید که خداوند می و در آن دو رکعت، خداوند را به کمک بخواهد؟ آیا نشنیده
  ).286: 1381ري و محمدي، ، به نقل از شاک91/341بحاراالنوار، (بالصبر و الصلوه 

عامل بعدي، مؤلفه شناختی ـ عقیدتی است با سه شاخص تحکیم عقاید و باورهاي فردي و 
باورها چیزي بیش . اجتماعی، حل سؤاالت و چالشهاي شناختی و افزایش آگاهی دینی و اجتماعی

ت که در جان اي اس در باور، تنها علم و آگاهی مطرح نیست بلکه مرحله. از علم و آگاهی است
. باورها در واقع همان ایمان افراد است. دهد کند و اعتقاد قلبی او را شکل می آدمی رسوخ می

آید و با ایمان حالتی است قلبی و روانی که در اثر دانستن یک مفهوم و گرایش به آن به دست می«
: 3، ج1377مصباح یزدي، ( »پذیرد شدت و ضعف هر یک از این دو عامل، کمال و نقص می

و قوام ایمان نیز به همین  دآییبه دست مبنابراین از انضمام دانش با گرایش، ایمان و باور ). 127
گرایش قلبی است؛ اما از نقش علم و معرفت نیز در انعقاد ایمان نباید غافل شد؛ زیرا ایمان منهاي 

ه ایمان، عنصر گرایش را از آنجا ک. علم و معرفت اگر هم امکان داشته باشد، ناپایدار خواهد بود
شود تا ارتباط تنگاتنگی با مقوله عمل برقرار سازد و ایمان  در درون خود دارد، همین امر موجب می

هر قدر ایمان، قویتر و کاملتر باشد، تأثیر بیشتري در رفتار مناسب با . بدون عمل را غیرممکن سازد
دو عنصر معرفت و گرایش را در خود  آن بر جاي خواهد گذاشت؛ براي مثال، ایمان به خدا، که

کسی که خداوند را یگانه خالق هستی و سزاوار پرستش بداند و . دارد مستلزم عمل به فرمان اوست
تدبیر عالم هستی را در دست او ببیند و با چنین معرفتی، خضوع قلبی را نسبت به او در خود 

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

www.irpublicpolicy.ir

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


  

 1394زمستان ، 4، شماره 23سال   فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  26

دهد و شخص مؤمن را به  نشان میاحساس کند، بی شک چنین معرفت و گرایشی در عمل، خود را 
آفرین است  به این دلیل ایمان، شورانگیز و حرکت. خواند عبودیت او و عمل به فرمانهایش فرا می

  ).1385پیروز و همکاران، آقا(
آخرین عامل در بعد هدایت و تعالی، مؤلفه رفتاري است با دو شاخص رفتار فردي و رفتار 

ر دینی، پایبندي به دستورهاي دین، کاهش رفتارهاي منفی و عناصري مانند داشتن ظاه. اجتماعی
افزایش رفتارهاي مثبت، پرهیز از بدیها و افزایش خوبیها، شاخص رفتار فردي و عناصري چون 

و ایجاد ) امربه معروف و نهی از منکر(هاي دینی، کنترل اجتماعی  معاشرت و مشارکت در فعالیت
ه، اصالح رفتارهاي فرهنگی، همبستگی و انسجام اجتماعی، اجتماع اخالقی، تقویت بنیان خانواد
خواهی،  رسانی و ایثار، پرورش روحیه دفاع از مظلوم و عدالت ارتقاي فرهنگ خیررسانی و یاري

از نگاه . دهد تقویت هویت انقالبی و استقالل فرهنگی عناصر رفتار اجتماعی را شکل می
و اساسی مسجد این است که به معناي حقیقی کلمه، یکی از رسالتهاي مهم ) ع(امیرالمؤمنین علی

مسجد ). 1386نوبهار، به نقل از  713، حدیث1من الیحضره الفقیه، ج( کانون هدایت مسلمانان باشد
هر مسجدي که عامل تفرقه میان مسلمانان باشد، مسجد . باید عامل وحدت میان نمازگزاران باشد

) ع(علی). 144و  145: 5، ج1385قرائتی، (شکستن وحدت مسلمانان همتراز کفر است . ضرار است
فرماید صفهاي نمازگزارانی که دلهاي آنان با هم نزدیک و همراه نباشد، چیزي نیست که بتوان  می

دین اهرم کارامد استحکام و دوام بخشیدن به همبستگی اجتماعی  ). 1386نوبهار، ( بدان خرسند بود
یگر و ایجاد و تقویت همبستگی میان آنها وحدت اجتماع را است؛ چون با پیوند دادن افراد به یکد

این پیوند از طریق طراحی مراسم گوناگون دینی و ایجاد باورها و ارزشهاي مشترك . کند تأمین می
والذین اتخذوا مسجداً ضراراً و «سوره توبه  107طبق آیه ). 1383سلیمی و داوري، (گردد  برقرار می

منین و ارصاداً لمن حارب اهللا و رسوله من قبل و لیحلفنّ ان اردنا الّا الحسنی کفراً و تفریقاً بین المؤ
هم لکاذبون به منظور ایجاد تفرقه بین مسلمانان ساخته  وکه به مسجد ضرار اشاره دارد » واهللا یشهد انّ

شد، مهمترین کارکرد مسجد باید ایجاد و افزایش همبستگی باشد و هر مسجدي که در راستاي 
گی اسالمی عمل نکند، مسجد نیست؛ مکانی است که به اشتباه نام مسجد بر آن نهاده شده همبست
  ).1385سادات فخر، (است 

شناسی، تقویت روحیه  استوار کردن ارزشهاي اسالم و انقالب اسالمی، تقویت روحیه دشمن
که براي ستیزي و مخالفت با استکبار و ارتقاي فرهنگ خیررسانی از جمله تأثیراتی است  ظلم
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عنوان شده ) 1385(انداز و برنامه چهارم توسعه در همایش ساالنه مسجد  مسجد مبتنی بر سند چشم
  . است

یکی از فروعات دین، امر به معروف و نهی از منکر است که در عوامل رفتار اجتماعی در 
. اند ان کردهدانشمندان علوم اجتماعی این کارکرد را در قالب کنترل اجتماعی بی. مسجد آمده است

کنترل اجتماعی فرایندي . یکی از کارکردهاي مسجد بویژه در سطح محله کنترل اجتماعی است
گذارد و آن را است که به وسیله آن جامعه یا گروه مشخصی از آن بر رفتار اعضاي خود تأثیر می

ه براي شود که جامعهایی گفته می چنین به ساختار کند و هم در جهت ضوابطی مستقر عوض می
کنترل اجتماعی از دو . برد واداشتن اعضایش به سازگاري و جلوگیري از ناسازگاري به کار می

  ). 1377شایان مهر، (گیرد  طریق اقناع و کنترل صورت می
  :شمردمی نقش و کارکردهاي مسجد مطلوب در اسالم را در سه بخش) 1387(انجم شعاع 

  بسیج همگانی مؤمناننظارت بر قدرت و : الف ـ کنترل سیاسی
خدمات تبرعی، ایجاد ارتباط میان مؤمنان و اصالحات اجتماعی : گرایی اجتماعیب ـ تحول

گستري، امر به معروف و نهی از منکر، امنیت، حل اختالف و شامل قضاوت و دادخواهی و عدالت(
  )هاي رفتاري در دینداراناصالح ناهنجاري
رسانی، مقابله و مبارزه و مراسم مذهبی، تبلیغات و اطالعپاسداشت مناسبتها : سازيج ـ فرهنگ

با تحریفات و انحرافات دینی، احیا و ترویج سنتهاي دینی، دفاع از فرهنگ و ارزش دینی، آموزش 
برقراري روابط انسان با خدا، شناسایی ناهنجاریهاي رفتاري و (و نشر معارف انسانی، انسانسازي 

  )اخالقی خود و اصالح آن
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  عوامل و شاخصهاي مفهوم هدایت و تعالی: 3ول جد
  هاي تحقیقمنابع حمایت کننده از سازه  شاخصها  ها مؤلفه

  عقیدتیـ  شناختی
  حل سؤاالت و چالشهاي شناختیـ 
تحکیم عقاید و باورهاي فردي و ـ 

  اجتماعی

؛ قلی پور، 1386؛ کریتنر و کینیکی، 258: 1387آذربایجانی، 
  مصاحبه و مشاهده؛ 1375 ؛ هرسی و بالنچارد،1386

  عاطفیـ  احساسی

  احساسات مثبتـ 
  برقراري روابط عاطفی پایدار ـ 
دلبستگی و وابستگی (انس با مسجد ـ 

  )عاطفی به مسجد

؛ عابدي جعفري و همکاران، 251-257: 1387آذربایجانی، 
؛ قلی 1386؛ کریتنر و کینیکی، 305: 9؛ طباطبایی، ج1385
، فروغ مسجد، ش 1385؛ عارفی، 1386؛ نوبهار، 1386پور، 

؛ سلطانی رنانی، 2، فروغ مسجد، ش 1385؛ محمدي، 3
؛ 1370اي، دي  ؛ آیت اهللا خامنه2فروغ مسجد، ش ؛1385

  مصاحبه و مشاهده

  رفتاري

  فرديـ 
  اجتماعیـ 

؛ ابن بابویه، 1002: البالغه؛ نهج392 :12، ج1373امام خمینی، 
؛ رضایی 255: 1387آذربایجانی، ؛ 713حدیث ،1، ج1385

؛ سند 1387شعاع، ؛  انجم1386؛ نوبهار، 1382بیرجندي، 
؛ سلیمی و داوري، 1384چشم انداز مساجد؛ شجاعی زند، 

  ؛ مصاحبه و مشاهده1386
  
 پژوهش روش

شود و این یکی از ابعاد اصلی  نامیده می 1سازيهاي موضوع تحقیق، مفهومبیان مفهومی پدیده
. سازي، ساختن مفهوم انتزاعی براي فهمیدن امر واقعی استمفهوم. ساختمان الگوي تحلیلی است

دهد و امر واقعی را منعکس است که آن را تشکیل می 2ساختن هر مفهوم در گام اول تعیین ابعادي
خصهایی است که به کمک آنها بتوان ابعاد گام بعدي در ساختن هر مفهوم، تعریف شا. سازدمی

گیري ابعاد و هاي عینی قابل شناسایی و قابل اندازهنشانه 3شاخصها. گیري کردآن مفهوم را اندازه
 ،شودبرخی از مفاهیم ساده است و با تعدادي بعد و شاخص مشخص می. هاي مفهوم است مؤلفه

کند که بعضی ابعاد آنها تا رسیدن به شاخصها به تر است و ایجاب میولی بعضی مفاهیم پیچیده

 
1 - Conceptualization 
2 - Dimension 
3 - Indicators 
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  . تجزیه شود 1هایی مؤلفه
می  2یکی شیوه استقرایی است که مفاهیم عملی منفرد: دو شیوه براي ساختن مفهوم وجود دارد

در ساخت الگوي تحلیلی این . سازدمی 3دیگري شیوه قیاسی است که مفاهیم دستگاهی. سازد
مفهوم عملی منفرد به طور تجربی بر . عملی منفرد استفاده شده استسازي پژوهش از روش مفهوم

از خالل . اندآوري کردهشود که دیگران جمع مبناي مشاهدات مستقیم یا اطالعاتی ساخته می
سازي را توان عناصر الزم این مفهوم هاي مرحله اکتشافی است که میمطالعات نظري و مصاحبه

مبتنی بر این توضیحات با کمک مبانی نظري و با استفاده از  ).1388کیوي و کامپنهود، (فراهم کرد 
  .برخی روشهاي تکمیلی که در ادامه بیان خواهد شد، الگوي مفهومی پژوهش طراحی شد

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

ابعاد مختلف موضوع و فراهم کردن مجموعه دانشی معتبر و کاربردي در زمینه مدیریت مسجد، 
هفت مسجد . در جامعه هدف تحقیق صورت گرفت 4مطالعاتی موردي با ابزار مصاحبه اکتشافی

به منظور . مشاهده انتخاب شد موفق یا نیمه موفق و پنج مسجد ضعیف جهت مصاحبه اکتشافی و
شناسایی این مساجد از نظر کارشناسان مرکز رسیدگی به امور مساجد و تجربیات خود پژوهشگر 

طی مشاهده و مصاحبه با فعاالن این مساجد سعی شد خألهاي نظري در تدوین . بهره گرفته شد
کیوي و کامپنهود ارائه شده که توسط  ،الزم به ذکر است با توجه به فرایند پژوهش. الگو رفع شود

در ادامه با . شود است، مصاحبه اکتشافی و مشاهده، همزمان با بررسی مبانی نظري تحقیق انجام می
سؤال و فضاي الزم . آوري شداستفاده از روش دلفی، نظر خبرگان و متخصصان دربارة الگو، جمع

هاي آنها در این ظر گرفته، دیدگاهبراي اظهار نظر خبرگان دربارة الگو در پرسشنامه تحقیق در ن
  .آوري شدزمینه جمع

        ـ اجراي الگو در دنیاي واقعی1: توان از سه روش استفاده کردمی به منظور آزمون هر الگو
سازي ـ استفاده از فنون ریاضی و شبیه 3ـ استفاده از روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان  2
تواند براي ساخت الگو به کار رود و هم روشی براي یروش دلفی، هم م). 1387کیاجوري، (

 
1 - Components 
2 - Isolated operational concept 
3 - Systemic concept 
4 - Exploratory 
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دلفی را مجموعه راهکارهایی براي بیرون کشیدن و ) 1968(و براون ) 1967(دالکی . آزمون آن
ساروخانی، (اند کنند که معموالً افرادي متخصص هاي یک گروه تعریف میتهذیب دیدگاه

آورد، نظرات ذهنی مختلفی فراهم می ها واین قضاوت جمعی متخصصان گرچه دیدگاه). 1383
قابل اعتمادتر از بیانات فردي و شخصی است و در نهایت، پیامد آن، عینیت و دقت هر چه بیشتر 

  . است
پرسشنامه و نظر  48خبره در دور اول دلفی همکاري کردند که اطالعات کمی  54در مجموع 

خبره  31در دور دوم از پژوهش دلفی . گرفتها مورد استفاده قرار کیفی خبرگان در بقیه پرسشنامه
این . هاي تحقیق همکاري کردند خبره در پاسخگویی و تکمیل پرسشنامه 20و در دور سوم 

خبرگان شامل افراد شاغل در سازمانهاي مرتبط با مسجد، امامان موفق مساجد، اعضاي هیئت امناي 
برگان مبتنی بر تخصص یا تجربه بندي خ تقسیم. مساجد، و خبرگان حوزوي و دانشگاهی بودند

  .مرتبط در دور اول دلفی در جدول ذیل آمده است
  

  هاي مختلف خبره پژوهش گروه: 4جدول 
 درصد  تعداد   نوع دانش یا تجربه مرتبط ردیف

 1/24 27  پژوهشگر حوزه دین و مسجد 1

 5/20 23 سابقه فعالیت مدیریتی در مساجد 2

 17  19 باالدستی مسجدهاي سابقه فعالیت در سازمان 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
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  هایافته
پژوهش دلفی، میزان اهمیت هر یک از شاخصهاي الگو مورد سؤال قرار  1با اجراي سه دور

دهد و نمره هر بعد برابر  هاي شاخصهاي یک عامل، نمره آن عامل را شکل میمیانگین نمره. گرفت
تمام ابعاد، عوامل و شاخصها به همراه وزن و رتبه دریافتی . استهاي آن هاي مؤلفهبا میانگین نمره

ها و شاخصها طبق امتیاز  بندي ابعاد، مؤلفهرتبه. در جدولهاي بعدي به ترتیب نشان داده شده است
در مرحله اول،  8.16دهد بعد هدایت و تعالی با امتیاز شده با کمک آزمون فریدمن نشان میکسب
در مرحله سوم اهمیت بیشتري را در مقایسه با بعد جذب مخاطب از  8.38 در مرحله دوم و 8.24

هاي این بعد  در ضمن، عامل احساسی ـ عاطفی بیشترین اهمیت را بین مؤلفه. نظر خبرگان دارد
نمایش داده  6و  5ها در سه مرحله تحقیق در جدولهاي شماره  امتیازات ابعاد اصلی و مؤلفه. دارد

ل چهار شاخص جدید پیشنهاد شد که در نتیجه دو شاخص به مؤلفه وفاداري، در دور او. شده است
. عاطفی و یک شاخص به مؤلفه شناختی ـ عقیدتی افزوده شدـ  یک شاخص به مؤلفه احساسی

اند از الگوي پژوهش شاخصهایی که در مرحله دوم و سوم، امتیازي کمتر از هفت کسب کرده
اند، هیچ  ه تمامی شاخصها امتیاز از هفت بیشتر دریافت کردهلیکن با توجه به اینک ؛شودحذف می

  .شاخصی در فرایند تحقیق از الگوي مفهومی ترسیم شده حذف نشد
شود در بیشتر ابعاد، عوامل و شاخصها انحراف  همان طور که در جدولهاي بعد مشاهده می

این امر از . هش یافته استمعیار در دور دوم نسبت به دور اول و در دور سوم نسبت به دور دوم کا
اي بودن با توجه به نه گزینه. نزدیک شدن نظریات به یکدیگر و کاهش پراکندگی نشان دارد

در تمامی عناصر . ، است1.80پرسشنامه پژوهش، حداکثر انحراف معیار قابل قبول در هر شاخص 
  .بسیار کمتر است 1.80زیر میزان انحراف معیار از 

دهد بعد هدایت و تعالی از نظر خبرگان تحقیق از فریدمن هم نشان می اينتایج آزمون رتبه
در بعد اول هم مؤلفه رشد حضور مهمتر از . اهمیت بیشتري نسبت به جذب مخاطب برخوردار است

 . وفاداري و در بعد هدایت و تعالی نیز مؤلفه احساسی ـ عاطفی در رتبه اول اهمیت قرار دارد
  .تی و رفتاري هم در درجات بعدي اهمیت قرار داردهاي شناختی ـ عقیدمؤلفه

  
  

 
1 - round 
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  هاي الگوي پژوهش  توصیف آماري نظر خبرگان در زمینۀ ابعاد و مؤلفه:  5جدول 

  هاابعاد و مؤلفه

ار 
معی

ف 
حرا

ان
ول

ه ا
رحل

م
له   
رح

ن م
نگی

میا
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ا
  

ار 
معی

ف 
حرا

ان
دوم

له 
رح

م
  

ییر
تغ

  

له 
رح

ن م
نگی

میا
ییر  دوم
تغ

  

ار 
معی

ف 
حرا

ان
وم

ه س
رحل

م
  

ییر
تغ

  

له 
رح

ن م
نگی

میا
وم

س
ییر  

تغ
  

  ابعاد
 12/0 96/7 06/0 /57 10/0 84/7 -63/0 /51 74/7 14/1  جذب مخاطب

 14/0 38/8 -05/0 /48 08/0 24/8 -62/0 /53 16/8 15/1  هدایت و تعالی

 هامؤلفه

جذب 
  مخاطب

رشد 
  حضور

15/1 89/7 62/ 53/0- 00/8 11/0 63/ 01/0 13/8 13/0 

 13/0 80/7 06/0 /63 08/0 67/7 -66/0 /57 59/7 23/1  وفاداري

هدایت 
  و تعالی

 احساسی
  عاطفیـ 

28/1 23/8 68/ 60/0- 34/8 11/0 51/ 17/0- 48/8 14/0 

ـ  شناختی
  عقیدتی

23/1 16/8 52/ 71/0- 28/8 12/0 58/ 06/0 40/8 12/0 

 15/0 25/8 -17/0 /55 02/0 10/8 -48/0 /72 08/8 20/1  رفتاري
  

  اي فریدمن  بندي ابعاد و عوامل الگوي پژوهش با استفاده از آزمون رتبه رتبه: 6جدول 

  هاابعاد و مؤلفه

تبه
ن ر

نگی
میا

ي 
ا ول

ه ا
رحل

م
  

 در
تبه

ر
ول  

ه ا
رحل

م
تبه  

ن ر
نگی

میا
ي 

ا دوم
له 

رح
م

  

 در
تبه

ر
دوم  

له 
رح

م
تبه  

ن ر
نگی

میا
ي 

ا وم
ه س

رحل
م

  

 در
تبه

ر
وم  
ه س

رحل
م

  

  ابعاد
 2 10/1 2 13/1 2 15/1  جذب مخاطب

 1 90/1 1 87/1 1 85/1  هدایت و تعالی

 ها مؤلفه

جذب 
  مخاطب

 1 70/1 1 74/1 1 64/1  رشد حضور

 2 30/1 2 26/1 2 36/1  وفاداري

هدایت 
  و تعالی

 1 30/2 1 29/2 1 11/2  اطفیـ ع احساسی

 2 90/1 3 84/1 2 95/1  عقیدتیـ  شناختی

 3 80/1 2 87/1 3 94/1  رفتاري
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  شاخصهاي جذب مخاطب
اگرچه تنها شاخص رشد تعداد افراد حاضر در مسجد در دور سوم دلفی امتیاز بیشتر از هشت 

عشق و عالقه به امام مسجد، . یافته است، شاخصهاي با امتیاز کمتر از هفت در این بعد وجود ندارد
رتبه دوم در مؤلفه وفاداري به شاخص میزان معرفی و . مهمترین شاخص مؤلفه وفاداري است

  . یک مسجد به دیگران مربوط است توصیه
کمتر  1.8میزان انحراف معیار شاخصها نیز در دور اول در تمامی این شاخصها از حد مجاز 

میزان انحراف . این امر نشانه توافق زیاد خبرگان در زمینه تناسب یا اهمیت این شاخصها است. است
کاهش یافته، و از حد مجاز کمتر معیار در دور دوم دلفی نسبت به دور اول در تمامی شاخصها 

بوده است ولی در دور سوم تنها در دو شاخص رشد تعداد حضور و عالقه به فعالیت داوطلبانه در 
البته میزان این افزایش در شاخص عالقه به . مسجد کاهش، و در دیگر شاخصها افزایش یافته است

  .ر بقیه شاخصها ناچیز بوده استو د 0.28هاي غیرنیایشی یک مسجد برابر با  حضور در برنامه
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  توصیف آماري نظر خبرگان در زمینۀ شاخصهاي بعد جذب مخاطب: 7جدول 

  شاخصها
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له   
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له 
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میا
وم

س
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تغ
  

  افزایش میزان حضور
رشد تعداد افراد 
  حاضر در مسجد

21/1 06/8 63/0 58/0- 26/8 20/0 60/0 03/0- 45/8 19/0 

رشد زمان حضور 
  در مسجد

20/1 71/7 93/0 27/0- 74/7 03/0 95/0 02/0 80/7 06/0 

  وفاداري
میزان معرفی و 

توصیه یک 
  مسجد به دیگران

37/1 69/7 79/0 58/0- 81/7 12/0 83/0 04/0 95/7 14/0 

عالقه به حضور 
هاي  در برنامه

نیایشی یک 
  مسجد

33/1 72/7 82/0 51/0- 71/7 01/0- 89/0 07/0 80/7 09/0 

عالقه به حضور 
هاي  در برنامه

غیرنیایشی یک 
  مسجد

45/1 38/7 11/1 34/0- 35/7 03/0- 39/1 28/0 40/7 05/0 

عالقه به فعالیت 
داوطلبانه در 

  مسجد
- 92/0 - 77/7 - 75/0 17/0- 85/7 08/0 

عشق و عالقه به 
  امام مسجد

- 90/0 - 71/7 - 92/0 02/0 00/8 29/0 
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  شاخصهاي هدایت و تعالی
در بعد هدایت و تعالی، که مهمترین عنصر در الگوي عملکرد مسجد است، شاخص تقویت 

عاطفی، بیشترین اهمیت را به در مؤلفه احساسی ـ ) ع(عشق و ایمان به پروردگار متعال و معصومین 
انس با مسجد و احساسات مثبت نیز به ترتیب از اهمیت زیادي از نظر خبرگان . دست آورده است

صبر، امید به زندگی و رضایت، نشاط، آرامش، احساس قدرت، لذت معنوي از . است ربرخوردا
ل بعدي از نظر عام ،تقویت وضعیت شناختی ـ عقیدتی مأمومان. مصادیق احساسات مثبت است

. به دست آورده است 8.45تحکیم عقاید و باورهاي فردي و اجتماعی اهمیتی برابر با . اهمیت است
مؤلفه آخر تحول رفتاري . است 8.35رتبه بعدي مربوط به حل سؤاالت و چالشهاي شناختی با نمره 

ي تحول فردي مصداقها. و رتبه یکسان است 8.25داراي دو شاخص فردي و اجتماعی با امتیاز 
  .داشتن ظاهر دینی، پایبندي به دستورهاي دین، پرهیز از بدیها و افزایش خوبیها: عبارت است از

این امر . کمتر است 1.8میزان انحراف معیار در دور اول در تمامی این شاخصها از حد مجاز 
راف معیار در دور میزان انح. تناسب یا اهمیت این شاخصها است نشانه توافق زیاد خبرگان در زمینۀ

است و در بوده دوم دلفی نسبت به دور اول در تمامی شاخصها کاهش یافته، و از حد مجاز کمتر 
  . دور سوم در سه شاخص، کمی افزایش داشته و در بقیه شاخصها کاهش یافته است
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  توصیف آماري نظر خبرگان در زمینۀ شاخصهاي بعد هدایت و تعالی: 8جدول 
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  احساسی ـ عاطفی
 02/0 25/8 1/0 02/1 -11/0 23/8 -30/0 92/0 34/8 22/1  احساسات مثبت

برقراري روابط 
  عاطفی پایدار

41/1 19/8 01/1 40/0- 32/8 13/0 68/0 33/0- 40/8 08/0 

 24/0 50/8 -51/0 61/0 09/0 26/8 -30/0 12/1 17/8 42/1  انس با مسجد

تقویت عشق و 
ایمان به 

پروردگار متعال 
  )ع(و معصومین

- 57/0 - 55/8 - 44/0 13/0- 75/8 2/0 

  شناختی ـ عقیدتی
حل سؤاالت و 

چالشهاي 
  شناختی

34/1 02/8 71/0 63/0- 20/8 18/0 75/0 04/0 35/8 15/0 

تحکیم عقاید و 
باورهاي فردي 

  و اجتماعی
20/1 29/8 62/0 58/0- 42/8 13/0 60/0 02/0- 45/8 03/0 

افزایش آگاهی 
  دینی و اجتماعی

- 67/0 - 23/8 - 68/0 01/0 40/8 17/0 

  رفتاري
 15/0 25/8 -19/0 64/0 -03/0 10/8 -40/0 83/0 13/8 23/1  فردي

 15/0 25/8 -2/0 55/0 06/0 10/8 -50/0 75/0 04/8 25/1  اجتماعی

  
در شکل بعد، الگوي نهایی دو مفهوم هدایت و تعالی و جذب مخاطب به مثابه پیامدهاي 

مبتنی بر میزان اهمیت  در این شکل، ترتیب شاخصها. کیفیت خدمات در مساجد ترسیم شده است
  .اي فریدمن به دست آمده استآنها از نظر خبرگان پژوهش است که با استفاده از آزمون رتبه
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  ها و شاخصهاي پیامدهاي کیفیت مطلوب خدمات در مسجدمؤلفه: 1 شکل
  

 تعالی رفتاري

  تعالی 
  شناختی ـ عقیدتی

  تعالی
 احساسی ـ عاطفی

ـ تقویت عشق و ایمان به پروردگار 
  )ع(متعال و معصومین 

  مسجدمیزان عالقه به امام ـ 
  انس با مسجدـ 
  احساسات مثبتـ 
 برقراري روابط عاطفی پایدارـ 

تحکیم عقاید و باورهاي فردي و ـ 
  اجتماعی

  افزایش آگاهی دینی و اجتماعیـ 
 حل سؤاالت و چالشهاي شناختیـ 

  فرديـ 
 اجتماعیـ 

  افزایش 
 میزان حضور

 

  افزایش تعداد نمازگزارانـ 

   حضور در مسجد افزایش زمانـ 
 

  وفاداري

میزان معرفی و توصیه مسجد به ـ 
  دیگران

هاي  عالقه به حضور در برنامهـ 
  نیایشی مسجد

عالقه به فعالیت داوطلبانه در ـ 
  مسجد

هاي  عالقه به حضور در برنامهـ 
 غیرنیایشی مسجد

پیامدهاي کیفیت 
 مطلوب خدمات

 هدایت و تعالی

 جذب مخاطب
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  هاي خبره آزمون مقایسه میانگین نظرات به تفکیک گروه
هاي مختلف  شود این است که آیا بین نظر گروه یکی از سؤالهایی که به ذهن متبادر می

شده، اختالف نظر معناداري وجود دارد؟ بدین منظور  لگوي تدوینخبرگان در زمینۀ اهمیت ابعاد ا
ها از مرحله سوم تحقیق دلفی مطابق با نوع تحصیالت خبرگان یعنی حوزوي،  میانگین داده

هاي مختلف  براي مقایسه نظر گروه. دانشگاهی و حوزوي ـ دانشگاهی مورد آزمون قرار گرفت
ها از  نوع تحصیالت در ابتدا آزمون نرمال بودن توزیع دادهخبره دربارة ابعاد اصلی الگو به تفکیک 

در صورت تأیید نرمال بودن توزیع، آزمون . طریق آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف انجام شد
و در صورت غیر نرمال بودن توزیع از آزمون کروسکال ـ والیس  ANOVAتحلیل واریانس 

یج عملی آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف در نتا. بهره گرفته شد اتبراي مقایسه میانگین نظر
هاي این دو بعد از درصد داده 5داري از  دهد با توجه به باالتر بودن سطح معنینشان می 9جدول 

 ANOVAها از آزمون تحلیل واریانس توزیع نرمال برخوردار است؛ لذا براي مقایسه میانگین
  .شود  استفاده می

  
  کولموگوروف ـ اسمیرنوف دربارة ابعاد الگو در دور سوم دلفینتایج آزمون : 9جدول 

  جذب  تعالی 

Asymp. Sig. (2-tailed) .889 .974 

  
براي مقایسه میانگین نظر خبرگان در زمینۀ ابعاد الگوي تحقیق در دور سوم دلفی فرضیه زیر 

  .شود مطرح می
داري بین نظر سه گروه خبرگان دربارة تمامی ابعاد اصلی الگوي پژوهش  تفاوت معنی: فرضیه

هاي جماعت، منابع، اقدامات، تنوع  هاي فعاالن، شایستگی هاي امام مسجد، شایستگی شایستگی(
ها و خدمات، جذب مخاطب، هدایت و تعالی، سازمانهاي  ها و خدمات، کیفیت برنامه برنامه

  . در دور سوم دلفی وجود دارد) بافت محلی باالدستی و
  :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    
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در دور سوم دلفی، که در جدول بعدي قابل مشاهده  ANOVAنتیجه آزمون تحلیل واریانس 
و  H0دهد که حاکی از تأیید فرض  درصد را نشان می 5داري از  است، باالتر بودن سطح معنی

نبودن تفاوت معنادار بین نظر سه گروه خبره دربارة اهمیت تمامی ابعاد الگوي پژوهش یعنی جذب 
  . مخاطب و هدایت و تعالی است

  
  در دور سوم دلفی ANOVAمقایسه نظر خبرگان به تفکیک ابعاد با کمک آزمون : 10جدول 

  جذب  تعالی 
Asymp. Sig. (2-tailed) 185.  319.  

  
از آنجا که یکی از اهداف روش پژوهش دلفی، تکمیل الگو طبق نظر خبرگان است، فضاي 

زمینۀ الگو و بیان اجزا یا عناصر نادیده الزم براي اظهار نظر خبرگان در پرسشنامه دور اول دلفی، در 
تقویت عشق و ایمان به پروردگار متعال و  بدین صورت دو شاخص. در نظر گرفته شد

عالقه به  و افزایش آگاهی دینی و اجتماعی در بعد هدایت و تعالی و دو شاخص) ع(معصومین
ب مخاطب با فراوانی یک فعالیت داوطلبانه در مسجد و عشق و عالقه به امام مسجد در بعد جذ

  .اضافه شد
  فراوانی پیشنهاد شاخصهاي جدید: 11جدول 

  هدایت و تعالی
  1  )ع(تقویت عشق و ایمان به پروردگار متعال و معصومین 

  1  افزایش آگاهی دینی و اجتماعی

  جذب مخاطب
  1  عالقه به فعالیت داوطلبانه در مسجد

  1  عشق و عالقه به امام مسجد
  

  نتیجه گیري
دهد این پژوهش در موضوع خود جزء پژوهشهاي نادر و  بررسی سوابق پژوهشی نشان می

در این تحقیق مشخص شد که از نظر خبرگان حوزه موضوعی تحقیق، بعد . منحصر به فرد است
. هدایت و تعالی از نظر خبرگان تحقیق از اهمیت بیشتري نسبت به جذب مخاطب برخوردار است

فه رشد حضور مهمتر از وفاداري و در بعد هدایت و تعالی نیز مؤلفه در بعد جذب مخاطب، مؤل
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احساسی ـ عاطفی در رتبه اول اهمیت و مؤلفه هاي شناختی ـ عقیدتی و رفتاري در درجات بعدي 
این امر نشان . هدایت یا ملجأ بودن مسجد اهمیتی بیشتر از جذب مخاطب دارد. اهمیت قرار دارد

محیط مسجد باید . و پناهگاه آرامش و اطمینان خاطر مؤمنان تبدیل شود دهد مسجد باید به ملجأمی
  .تسخیر قلوب، راز موفقیت مساجد است. محیط امنیت و آرامش روح و روان باشد
ها و عوامل موجده هدایت و تعالی در مخاطبان مسجد، زمینهبه دلیل نقاط ضعف عمده در پیش

تعالی در افراد در ابعاد احساسی ـ عاطفی، شناختی ـ  متأسفانه اکنون از ظرفیت مساجد در ایجاد
نبودن فضاي آرام و منظم و به دور از قیل و قال، بسیاري از . شودعقیدتی و رفتاري استفاده نمی

توجهی چنین توجه به روش سخنرانی یکطرفه و بیهم. آثار مثبت روانی مسجد را از بین برده است
هاي معرفت باعث ضعف نتایج تحولی مسجد در بعد حلقهبه روشهاي ارتباط تعاملی همچون 

جمع این دو نقطه ضعف نیز مقدمه ایجاد ضعف در آثار تحولی . شناختی ـ عقیدتی شده است
  .   مسجد در تغییر رفتار مخاطبان است

تواند اي است که هر گاه رخ دهد، میاخالق در فطرت انسانی ریشه دارد و ماهیت آن به گونه
؛ لذا از ناحیه )209: 1392امیري و عابدي جعفري، (بر روابط بین انسانی داشته باشد  اثر شگرفی

شود امام و اخالق و به منظور تقویت شاخصهایی چون احساسات مثبت و انس با مسجد پیشنهاد می
فعاالن هر مسجد از علنی و آشکار کردن اختالفات خود در مأل عام بپرهیزند و محیطی آرام و به 

آشکار کردن اختالف و تضاد بین فعاالن . ز پرخاشگري و اختالف را در مسجد ایجاد کننددور ا
مسجد عالوه بر تأثیرات منفی، که بر جذب و نگهداري مخاطب دارد، باعث ایجاد محیطی ناآرام و 

هاي شناختی ـ عقیدتی نیز پیشنهاد به منظورتقویت مؤلفه. گردد ناامن روانی براي مأمومان می
هاي معرفت با حضور امام مسجد و در د از روشهاي تعاملی گفتگو و مباحثه مانند حلقهشو می

در زمینه تأثیرات رفتاري مسجد تالش . صورت لزوم با حضور اندیشمندان حوزه دین استفاده شود
هاي امر به معروف و نهی از چنین تشکیل گروهامام و فعاالن مسجد براي تبدیل شدن به الگو و هم

  .شودها با هدایت بزرگان محله پیشنهاد میدر محله منکر
به دست آورده  9از سقف امتیاز  7.96بعد جذب مخاطب از نظر خبرگان تحقیق اهمیتی برابر با 

. دهد جذب مخاطب از پیامدهاي بااهمیت در زمینۀ مدیریت مسجد استاین امتیاز نشان می. است
نی و توانی در جذب مخاطبان از گروهنظري و تنگ کردن دایره جذب افراد، ناتنگ هاي متفاوت س

از قشرهاي مختلف اجتماعی، ناتوانی در نگهداري مخاطبان پس از جذب و افزایش وفاداري و 
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تعلق خاطر آنها به حضور در مسجد، تبدیل شدن مسجد در برخی موارد به محل تجمع سالمندان و 
نی پایینطرد گروه پرهیز . ضعف مساجد در بعد جذب مخاطب است تر توسط آنها از نقاطهاي س
نظري و تالش براي جذب افراد با افکار گوناگون و جذب همه نه یک قشر  نظري و تنگ از کوته

مانند برخورد خدام با (خاص بویژه برخورد مناسب امام و فعاالن هر مسجد با مأمومان هر مسجد 
. شودحضور مخاطبان در مسجد پیشنهاد می به منظور افزایش میزان و تداوم) کودکان و نوجوانان

توان ادعا کرد در بهبود مدیریت مسجد، اگر رهنمودهاي مدیریت اسالمی بخوبی  به تعبیر کلی می
تواند افراد را جذب کند این در حالی است که در مکاتب دیگر چنین ظرفیتی وجود  اجرا شود، می

  ).34: 1392عابدي جعفري و معصومی مهر، (ندارد 
نی و  زان حضور افراد در مسجد بویژه در نماز جماعت به تفکیک گروهمی هاي مختلف س

سنجش مداوم این شاخص نیز براي . اجتماعی شاخص خوبی براي سنجش موفقیت مساجد است
  . شود ارزیابی موفقیت مساجد به مسئوالن مراکز رسیدگی به امور مساجد پیشنهاد می

  
  یادداشت

  8/307/479الکافی، : دیگر احادیث مشابه. خراب من الهدي مساجدهم عامره و هیـ  1
  

   فارسی منابع
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. شناسی دینروان). 1387(آذربایجانی، مسعود 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. مدیریت در اسالم). 1385(آقا پیروز، علی و همکاران 
  .دارالکتب االسالمیه: تهران. ترجمه علی اکبر غفاري. یحضره الفقیهمن ال ). 1385(ی محمد بن عل ،هیبابو ابن

 .سمت: تهران. رویکردها: مدیریت اسالمی). 1392(امیري، علی نقی؛ عابدي جعفري، حسن 

: نقش مساجد ایران پس از انقالب اسالمی در گسترش فرهنگ دینی و انقالبی). 1387(شعاع، آذر  انجم 
  . هاي علمیه خواهرانمرکز حوزه: قم. نامه سطح سه پایان. هاها و چارهچالش

  .مؤسسه فرهنگی ثقلین: تهران. جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمی). 1382(رضایی بیرجندي، علی 
 .نشر زمزم هدایت: قم. مردم شناسی فرهنگی). 1383(وکیلی، مهدي  زند

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

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. جامعه شناسی کجروي). 1386(سلیمی، علی؛ داوري، محمد 
 .هاي فرهنگی هنري مساجدستاد عالی کانون: تهران. حدیث مسجد). 1381(شاکري، سید رضا؛ محمدي، حیدر 
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 34: 1ش. 6دوره . مجله جامعه شناسی ایران. مدلی براي سنجش دینداري در ایران). 1384(شجاعی زند، علیرضا 
  .66تا 

. ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی .18ج . چ چهارم. تفسیر المیزان). 1370(طباطبایی، سید محمد حسین 
 .کانون انتشارات محمدي: تهران

هاي مند بر وفاداري مشتري به برند گوشیتأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه بررسی). 1388(ظهوري، بهاره 
 .دانشگاه تهران .کارشناسی ارشد مدیریتپایان نامه . تلفن همراه

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

ها و موانع تحقق آن در جامعه مدل(مدیریت اسالمی ). 1392(عابدي جعفري، حسن؛ معصومی مهر، حمیدرضا 
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. )هاو سازمان

. رساله دکتري. تدوین الگوي مدیریت اثربخش نهادهاي دینی، مطالعه موردي مسجد). 1389(عباسی، رسول 
 .نشگاه تهراندا

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. الگوي مدیریت اثربخش مسجد). 1391(عباسی، رسول 

  .هایی از قرآندفتر نشر مرکز فرهنگی درس: تهران. تفسیر نور). 1385(قرائتی، محسن 
 .انتشارات سمت: تهران. )رفتار فردي(مدیریت رفتار سازمانی ). 1386(قلی پور، آرین 

. ترجمه علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده. مدیریت رفتار سازمانی). 1386(آنجلو، کینیکی  رابرت؛کریتنر، 
 . پیام پویا: تهران

. سنجش عوامل ساختاري الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش تعاون). 1387(کیاکجوري، داود 
 .25ـ  3: 12ش .3س. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

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

نشر : تهران. چ دوم. گیري رضایت مشتري هاي اندازه روش). 1384(عباس  ،سقاییرضا؛  سید محمد ،کاوسی
 .سبزان

ت برگزیده سومین همایش بین المللی هفته مجموعه مقاال( فروغ مسجد). 1385(مرکز رسیدگی به امور مساجد 
  .5و  4، 3، 2ش . مؤسسه فرهنگی ثقلین: تهران). جهانی گرامیداشت مساجد
 .انتشارات ثقلین: قم. مدیریت مسجد ).1386(مرکز رسیدگی به امور مساجد 

ان خودرو ارزیابی رضایتمندي مشتري از کانالهاي ارتباط با مشتري در شرکت ایر). 1388(مسعودي، مصطفی 
 .دانشگاه تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد. و تعیین رابطه آن با سطح وفاداري

  .الملل سازمان تبلیغات اسالمینشر بین: تهران. 3ج . آموزش عقاید). 1377(تقی  مصباح یزدي، محمد
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 ).ره(امام خمینیمؤسسه تنظیم و نشر آثار : تهران. ج دوازدهم. صحیفه نور). 1385(موسوي خمینی، روح اهللا 

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

 .انتشارات ستاد اقامه نماز: تهران . مسجد نمونه). 1386(نوبهار، رحیم 

: تهران. ترجمه علی عالقه بند. کاربرد منابع انسانی: مدیریت رفتار سازمانی). 1385(هرسی، پال؛ کنت، بالنچارد 
  .مؤسسه انتشارات امیرکبیر
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