
  
  
  
  

  تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

  1*رسول عباسي

  **طالقاني غالمرضا

  ***ابوالحسن فقيهي

 چكیده
اسـت. روش  انجـام شـده   تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر اساسی الگوی مدیریت اثربخش مسـجد  

گـردآوری اطالعـات از منـابع     بـوده و سازی عملـی منفـرد    طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم
گیری تحقیق، بنیـادی؛ فلسـفه تحقیـق،     هتمختلف علمی و دینی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر ج

نیـز  ی؛ استراتژی تحقیق، پیمایشی (دلفی)؛ اهداف تحقیق، اكتشافی و ئگرا؛ رویكردهای تحقیق، استقرا اثبات
. با طراحی پرسشنامه و تشكیل پانل دلفی از خبرگان نظری و اجرایی، سـه  استاز نظر افق زمانی، مقطعی 

عد در این الگو در پنج حوزۀ ورودی، فرایند، خروجـی، پیامـد   . یازده بمرحله تحقیق دلفی انجام شده است
هـای امـام مسـجد،     انـد از: شایسـتگی   خروجی و عناصر محیطـی شناسـایی شـدند. ابعـاد ورودی عبـارت     

هـای جماعـت (مـأمومین) و منـابع (منـابع مـالی، مـادی و         های فعاالن(كارگزاران)، شایسـتگی  شایستگی
هـا و خـدمات را شـامل     ها، تنوع و كیفیت برنامه ، بعد اقدامات و حوزه خروجیاطالعات). حوزه فرایند

دهند. عناصـر محیطـی نیـز     شوند. جذب حداكثری و تحول و تعالی حوزه پیامد خروجی را تشكیل می می
دهد  . بررسی و تحلیل نتایج تحقیق دلفی نیز نشان میهستندهای محیطی و بافت محلی  دربرگیرنده سازمان

های امام مسجد بیشترین تأثیر را در اثربخشی  ابعاد مختلف الگو، شایستگی میانظر خبرگان تحقیق، از از ن
هـای   های مسجد، اهمیت بیشتری را در شـاخص  مسجد دارد. ضمناً برخالف تصور عمومی، كیفیت برنامه

  ها و خدمات دارد. عملكردی مسجد در مقایسه با تنوع برنامه
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  . مقدمه1

حفـظ و ارتقـای جایگـاه دیـن در سـطح      ر عملكرد بهینه و متعالی مسجد، نقشی شـگرف د 
در بیسـت   ،كشور ترسیم شده مسجدهایاندازی كه برای  در سند چشم .جوامع اسالمی دارد

  سال آینده:
پذیر در صحنه تعامالت فرهنگی، برخـوردار   مسئولیتمسجد نهادی است فعال، اثرگذار، 

از روحیه تعاون، سازگاری اجتماعی، توانا، پویا،  توانمند در ترویج، آموزش و تبلیـغ فرهنـگ   
مندی از حضور و مشاركت مردمی و حمایت از حضور و مشاركت مردمـی و   اسالمی، با بهره

و نظام اسالمی براساس تعالیم عالی  های فرهنگی، اجرایی، متعهد به انقالب حمایت دستگاه
، رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری در جهـت      خمینی(ره) های گوهربار امام اسالم و اندیشه

ویـژه   بـه  ،بخش، مؤثر برای جهان معاصـر  تربیت و هویت اسالمی انقالبی، وحدت ملی، الهام
 كشورهای اسالمی.

و عبـادت در برابـر پروردگـار     كه از نام آن پیداست، محلی برای سجده گونه مسجد همان
 كـه هرچنـد  دهـد   یكتاست. نگاهی به تاریخ گذشته خصوصاً در صدر اسالم به ما نشان مـی 

رسالت اصلی مسجد، برگزاری آیین كرنش و نیایش و ارتباط عبادی انسان با خداوند متعـال  
جمعـی   هـای  گاه كاركرد مساجد صرفاً به اقامه نماز جماعت و انجام عبـادت  ولی هیچ ،است

محدود نشده است. توصیه و تأكید دین بر انجام اعمال عبادی به صـورت جمعـی، نشـان از    
مسلمانان دارد. در پرتو تشكیل این جماعـات،   میاناهمیت مزایای جنبی تشكیل اجتماع در 

برای عامه مـردم بـه وجـود     ...،های مختلف اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و برداری امكان بهره
به عنوان مركز تعلیم و تعلم معـارف   زمانهایی از  كه مسجد در برهه استخ گواه آید. تاری می

اجتمـاعی،   _ رسانی، مجلس شور و مشورت سیاسـی  دینی و حتی علوم بشری، جایگاه اطالع
دهی امور نظامی و محل رسیدگی به امـور گونـاگون مسـلمانان بـوده      ستاد فرماندهی و سامان

هر زمان مدیریت بهتری بر ایـن نهـاد دینـی    كه نین بیان كرد توان چ می سخن، است. به دیگر
 گونـه  برداری بیشتری شده است. همان ها و كاركردهای بالقوه آن، بهره اعمال شده، از ظرفیت

انـد، هرچـه    هـا دانسـته   برداری بیشتر از ظرفیت كه در تعریف واژه مدیریت، آن را امكان بهره
لبانـه، مردمـی، غیـر انتفـاعی و مـذهبی در تحقـق       بخواهیم مسجد به عنوان یـك نهـاد داوط  

نیـاز بـه مـدیریتی     ،تـر باشـد   تـر و اثـربخش   دینی خود موفق _ كاركردهای مختلف اجتماعی
  شود. بیشتر احساس می ،توانمند و اثربخش
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  . بیان مسئله2

در داخـل كشـور، ضـعف مـدیریت مسـجد، دلیـل اصـلی         یافته انجامها  نظرسنجی بیشتردر 
 عنــوان شــده اســت. ضــعف آگــاهی كــادر اجرایــی هاجدمــردم بــه مســ نداشــتنگــرایش 

ریزی و چگونگی تعامـل بـا جماعـت     های صحیح مدیریت و برنامه نسبت به شیوه هاجدمس
ـ  رونقـی  كمباعث ی مختلف، ّنهای س مسجد از گروه و خـالی شـدن آنهـا از طیـف      هاجدمس

تعطیـل  حتـی  یا  ،دل گشتهای ب به نمازخانه هاجدمس جوانان فعال كشور شده است و بعضی
هایی از نتایج طرح تهیه شناسنامه امـاكن مـذهبی كشـور     اند. در تأیید این مدعا به بخش شده

  شود: اشاره می
ـ   6كننـد حـدود    ی كه سه نوبت نماز را اقامه میهایجدمس   _ ـ درصـد از ك  هایجدل مس

  دهند. كشور را تشكیل می
  ای برای جوانان ندارند. ظاهری جاذبهبسیاری از مسجدها از جهت بهداشتی و نظافت   _ 
 ،ای برای جوانان ندارنـد  تنها جذبه كشور نه هایجدئت امنا در غالب مسن و هیاخادم  _ 

بیشـتر  هـای فرهنگـی جوانـان هسـتند و      بلكه خـود مـانع فعالیـت بسـیج و كـانون     
كشور تنها در موقع نماز باز بوده و نقشـی در اجتمـاع و حـل معضـالت      مسجدهای

  ).1384و اجتماعی ندارند (حشمتی، فرهنگی 
دارد تـا از زاویـه علـم مـدیریت،      كشور، ما را بـر آن مـی   هایجدمسرونق برخی  وضعیت كم

بـه   كـرده، مدیریت اثربخش مسجد را كه نهادی دینی، داوطلبانه و مردمی است واكاوی دقیق 
مری كه پژوهشـگران  از نگاه مخاطبان بپردازیم؛ ا ویژه هب ،شناسایی عوامل و عناصر اساسی آن

مدیریت اثـربخش  . اینك سؤال اساسی این است كه اند كردهتوجه  بدانعرصه مدیریت كمتر 
  كند؟ مسجد دارای چه عوامل و عناصری است و ارتباط میان این عناصر از چه الگویی پیروی می

با توجه به اهمیت شناخت عوامل و اجزای الگوی مدیریت اثربخش مسجد در دسـتیابی  
هـای   پرسـش هداف و كاركردهای مختلف آن، در این پژوهش برآنیم در صورت امكان به به ا

  پاسخ دهیم: ذیل
  اند؟ دامكت اثربخش مسجد یریمد یالگو یابعاد اساس  _ 
 رها چگونه است؟ین متغیا میان یارتباط منطق  _ 

  زان است؟یاز نظر خبرگان امر چه م ،ن ابعادیك از ای ت هریاهم  _ 
هدف این تحقیق؛ ترسیم الگو، مشخص سـاختن ابعـاد اساسـی الگـوی مـدیریت       ،بنابراین

  یك از این ابعاد است. اثربخش مسجد و تعیین اهمیت هر
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  . پیشینه نظری3

بـه معنـای جایگـاه سـجده و محـل      » سجد یسـجد «واژه مسجد در لغت، اسم مكان از فعل 
 ولی در قرآن كریم ،ستعبادت است. در اصطالح عرفی، مسجد عبادتگاه خاص مسلمانان ا

بر معابد اهل كتاب نیز اطالق شده است. مسجد كه در زبان عربی اسم مكان مشـتق   این واژه
است در زبان فارسی به معنای جایگاه نماز و محـل عبـادت بـه    » سجد«از ریشه ثالثی مجرد 

 ،كار رفته است. در اینكه چرا كلمه مسجد برای مكان عبادت و محـل نمـاز اسـتعمال شـده    
ترین اركـان نمـاز اسـت در آن بـیش از دیگـر       ترین و مهم اند: از آنجا كه سجود، شریف گفته

لذا اسم مكان را از این فعـل اتخـاذ و بـر محـل      ،شود افعال نماز انسان به خداوند نزدیك می
اند. در اصطالح شرعی، مسجد به مكان معین و موقوف برای نماز  عبادت و نماز اطالق كرده

المـراد بالمسـجد الم�ـان «ه، چنان كه در متـون فقهـی در ایـن بـاب آمـده اسـت:       اطالق شد
؛ منظور از مسجد، مكانی است كـه بـرای برگـزاری نمـازِ     الةالمسلمین للص� ةالموقوف عل� کاّف

  ).1382ق؛ به نقل از: رضایی بیرجندی، 1392همه مسلمانان وقف شده است (نجفی، 
الْم�س�ـاجَِد ل�لَّـه�  و�ا�نَّ«فرماید:  گونه كه قرآن می هدف مسجد است؛ همان ،پرستش و عبادت

پس باید احـدی جـز او را نپرسـتید (جـن،      هستند؛ مساجد از آن خدا ا�ح�دًا ال:�ه�َف8َ9 تَْدع1وا م�ع� 
سـوره توبـه    108گونـه كـه خداونـد در آیـه      ). همچنین تقوا اساس مسجد است. همـان 18
 ا�نم�ـن	 ا�وNلِ یـوMمL ا�ح�ـقC ا�ن تَُقـوم� ف�یـه� ف�یـه� رِج�ـالG یح�بCـوَن  التَّْقـو�یم�س	جِدٌ ا?س<�ـس� ع�َلـ& لَّ«فرماید:  می

 بنــا شــده؛ آن مســجدی كــه از روز نخســت براســاس تقــوا یَتطَه�ـر1وْا و�ال:<ــه1 یح�ـبC الْم1طَّه<ِــرِین�
نی هستند كه دوست دارند پاك در آن كسا اینكه، تر است در آن به نماز قیام كنی، چه شایسته

  ).1382و منّزه باشند و خداوند پاكیزگان را دوست دارد (رضایی بیرجندی، 
بدون شك هر مسجد در جامعه اسالمی، یك سازمان منسـجم معنـوی اسـت كـه دارای     

 اسـت. هـای مخصـوص بـه خـود      مأموریت، اهداف، وظایف، كاركرد، تشكیالت و سیستم
بلكـه   ،تشكیالت اداری، انتفاعی، تجاری یا اقتصادی نیست تشكیالت و سازمان مسجد یك

مردمی است كه رسالت هدایتی، معنـوی، آموزشـی، تربیتـی و تبلیغـی      _ مسجد سازمان الهی
كه با رهبری معنوی و نفوذ كلمه و مدیریت امام جماعت و با حضور توده مردم و اقشـار   دارد

  شود. دهی می مختلف آن سازمان
ویژه جوانان هستند كه بایـد بـا    به ،یستم (مسجد) اقشار مختلف مردمهای این س ورودی

های شایسته، توانا، فرهیختـه و مـؤمن تبـدیل شـوند.      فرایند تعلیم و تربیت اسالمی به انسان
عامل اصلی پذیرش مسئولیت و حضور نمازگزاران در یك مسـجد انسـجام، نظـم و اجـرای     
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، اخالقی و معنوی امام جماعت و قداسـت  های امام جماعت، شخصیت علمی دقیق رهنمود
  ).150و  149، ص1382های معنوی است (رضایی بیرجندی،  مكان و در یك كالم انگیزه

  . الگوی پیشنهادی4

مدیریت اثربخش عبارت است از كسـب اهـداف سـازمانی یـا بـیش از آن. همچنـین مـدیر        
را به كار بگیـرد (رضـاییان،   های افراد  درصد توانایی 90تا  80اثربخش كسی است كه بتواند 

). مقصود اساسی این تحقیق، شناسایی عناصر مدیریتی تأثیرگذار بر اثربخشی یك نهاد 1379
دینی یا به عبارتی شناسایی عناصری است كه این نهـاد دینـی را بـه سـوی اثربخشـی سـوق       

ت نهـاد دینـی   د؛ یعنی ما به دنبال شناسایی اقدامات و روابط آنها در جعبه سیاه مدیرینده می
ی قطعی از اثربخشی سـازمانی وجـود نـدارد و    ایمعن ،اشاره شد تر پیشكه  گونه هستیم. همان

هـای متعـدد و    نویسندگان، سنجش اثربخشی سـازمانی را مسـتلزم تعریـف شـاخص     بیشتر
داننـد. بـرخالف    هـای متفـاوت مـی    ارزیابی وظایف مختلف سازمانی با استفاده از خصیصـه 

 ،افراد آشنا به علم مدیریت، اثربخشی صرفاً دسـتیابی بـه هـدف نیسـت     نمیاتصور غالب در 
نظران چهار رویكرد بـه سـنجش    د. صاحبنبلكه رویكردهای مختلفی به اثربخشی وجود دار

ایـن   ؛رویكرد، رویكرد دستیابی به هدف است نخستین ؛اند اثربخشی سازمانی را معرفی كرده
، رویكـرد  رویكـرد شود. دومـین   رد مشخص میرویكرد با شناسایی اهداف در سنجش عملك

این نگاه به اثربخشی بر توانایی یك سازمان در جذب منابع  ستم باز است،منابع سیستم یا سی
برای اطمینان از بقا تأكید دارد. جذب منابع ضروری و حفظ یك رابطه هارمونیك با محیط از 

كنتـرل،   اسـت؛  رویكرد فراینـد داخلـی   ،سوم رویكردضروریات كاربرد مدل سیستمی است. 
بینـی عملكـرد از    هـای قابـل پـیش    سازی، ثبـات، اسـتمرار، نظـم و شـاخص     تمركز، رسمی

شـوند و   . كاركنان برای اطاعت از مقـررات پـاداش داده مـی   هستندهای این رویكرد  شاخص
كـه   كننـد و بـاور دارنـد    گیـری كـرده و مسـتند مـی     های مختلف كـار را انـدازه   رهبران جنبه

شوند. تأكید بر منابع انسانی بـه   سازی به ثبات، نظم و استمرار ختم می سازی و رسمی یكسان
های استراتژیك یا رضایت ذینفعان  شود كه به رویكرد اجزا یا گروه چهارمین رویكرد ختم می

تـرین   نفعان اصلی از اثربخشی، مهم مشهور است. در این رویكرد، مشخص كردن دیدگاه ذی
شود. هر گروه ممكن است تقاضای متفاوتی نسـبت بـه شـیوه عمـل سـازمان       ض مینكته فر

شـود و توانـایی سـازمان را در راضـی      داشته باشد. این رویكرد از چارچوب سیاسی ناشی می
نفع بـه   دهد. ذی های داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می ساختن مجموعه متنوعی از گروه
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توانـد از توجـه، منـابع یـا خروجـی       شود كه می تعریف میمثابه هر شخص، گروه یا سازمان 
  گیرد. مند شود (یا مستحق آن است) یا اینكه تحت تأثیر آن خروجی قرار می سازمان بهره

انـد تركیبـی از رویكردهـای     تر اشاره شد، بعضـی محققـان كوشـیده    گونه كه در پیش همان
ئه دهند. از جمله، كوشنر و پـول ادبیـات   های داوطلبانه ارا اثربخشی سازمانی را در حوزه سازمان

هـای داوطلبانـه غیـر     اثربخشی سازمانی را به صورت كلی و به صورت كاربردی بـرای سـازمان  
انتفاعی بررسی نموده و مدلی با چهار جزء اثربخشی سازمانی پیشنهاد كردند. این اجـزا مسـتقیم   

همچنین در یك توالی مشخص هـر  و غیر مستقیم با اثربخشی كلی سازمانی در ارتباط هستند و 
های مختلفی كه مناسـب نـوع سـازمان و شـرایط آن هسـتند سـنجیده شـود.         جز باید به شیوه

  توان هم نخستین علت و هم نتیجه اثربخشی داشت. ها (اجزا) را می رضایت گروه
نگری، نگاهی جامع، فراگیـر   آن شدیم كه با پرهیز از بخشی بر حاضر در تحقیق رو، از این

فرایندگرا به پدیده اثربخشی در نهاد دینی مسجد داشـته باشـیم. در ایـن نگـاه سـعی شـد        و
هـای ایـن مـدل در نظـر      پذیری، خالقیت و استمرار در بهبود كیفیت به عنوان ویژگی انعطاف

اثربخشـی سـازمانی هنگـامی     ،شـود  كه در الگوی تعالی سازمانی اشاره می چناند. نگرفته شو
دقیقـاً   ،های داخلی سازمان كه دارای ارتبـاط متقابـل هسـتند    فعالیت همهیابد كه  افزایش می

نفعـان اداره   مند و با استفاده از اطالعـات قابـل اطمینـان از ذی    شده و به صورتی نظام شناخته
  د.نصورت گیر هاهای مرتبط با عملیات جاری براساس آن گیری د و تصمیمنشو

ان نتایج كار تعریف شود. گروهی عملكرد را بعضی محققان معتقدند عملكرد باید به عنو
كننـد.   دهنـد) تلقـی مـی    ها و افراد كار را انجام مـی  ها، گروه به عنوان رفتار (روشی كه سازمان

) معتقد است عملكرد، رفتار است و باید از نتایج متمـایز شـود زیـرا عوامـل     1996( 1كمپبل
) عملكرد را هم به معنای رفتارها 1998( 2توانند نتایج را منحرف كنند. برومبراچ سیستمی می

شـود كـه هنگـام     گیـری منجـر مـی    داند. این تعریف از عملكرد به این نتیجـه  و هم نتایج می
ها (نتایج) باید در نظـر   ها (رفتار) و هم خروجی ها و افراد، هم ورودی مدیریت عملكرد گروه

  ).1385گرفته شوند (آرمسترانگ، 
با توجه به این نكات در طراحی چـارچوب نظـری تحقیـق سـعی شـده از رویكردهـای       

مدار، منابع سیستم، فرایند داخلـی   یعنی رویكرد هدف ،در اثربخشی سازمانی یادشدهمختلف 
آن شدیم با اسـتفاده   نفعان استفاده شود. با نگاه به این رویكردها و تنوع آنها بر و رضایت ذی

گیـری رویكردهـای    رچوبی را طراحی و ارائه كنـیم كـه بتوانـد جهـت    از الگوی سیستمی، چا
                                                           
1. Campbell  2. Brumbrach  
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مختلف اثربخشی را همچون چتری دربر بگیرد. درنتیجه الگوی سیستمی در علم مدیریت به 
عنوان مبنای اصلی نظری در طراحی الگوی تحقیق و شناسایی اجزا و عناصر آن انتخاب شد. 

سـان، سـرمایه، مـدیریت و فنـاوری)، فراینـد      ها (ان رویكرد سیستمی در مدیریت، شامل داده
دهی، استخدام، رهبری و كنترل)، ستاده (محصوالت، خـدمات، سـود،    ریزی، سازمان (برنامه

  رضایت و یكپارچگی هدف) و محیط است.
الگوی تعالی سازمانی، الگوی دیگری است كه در طراحی الگـوی نظـری تحقیـق بـه آن     

سته مدیریت یك سازمان كه بـه دسـتیابی بـه نتـایج     توجه شده است. تعالی به عملكرد برج
ـ  شده اطالق می درخشان منتهی شـامل رهبـری،    ،توانمندسـازها  ن الگـو از دو بخـشِ  شود. ای

شـامل   ،نتایج و همچنینها و منابع، و فرایندها؛  مشی و راهبرد، مشاركت توسعه كاركنان، خط
  لیدی عملكرد تشكیل شده است.نتایج كاركنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه و نتایج ك

شكل ساده الگوی مدیریت اثربخش مسجد مبتنی بر الگوی سیستمی و تعالی سازمانی را 
  نمایش داد: ذیلتوان به صورت  می

  : شكل ساده الگوی مدیریت اثربخش مسجد1شكل 

. منـابع ورودی اعـم از منـابع    1 :طبق این چارچوب نظری معتقدیم توانمندسـازها یعنـی  
. 2انـدركاران و جماعـت) و منـابع مـالی، فیزیكـی و اطالعـاتی؛        انسانی (امام مسجد، دست

. از هسـتند  ها یا نتایج تأثیرگذار اقدامات مجموعه مدیریتی مسجد به عنوان فرایند بر خروجی
در الگـوی  آنجایی كه عنصر فرایند در الگوی سیستمی شـامل وظـایف عمـومی مـدیریت و     

 دیـدگاه لذا در بعد اقدامات الگـو، تركیـب هـر دو     استتعالی سازمانی، فرایند زنجیره تولید 
مورد توجه قرار گرفت و وظایف عمومی مدیریت از الگوی سیستمی و مدیریت عملیـات یـا   
فرایند از الگوی تعالی سازمانی اقتباس شد. با توجه به ارزشی بودن فضای معنـوی مسـجد و   

هـا بـه جـای فضـای بوروكراتیـك و       ها بر روابط بین فردی و فعالیت حاكم كردن ارزشلزوم 
هـای ارزشـی مسـجد در مؤلفـه      گیـری  ای با عنوان تبیـین جهـت   مراتبی، مؤلفه روابط سلسله



  1391 بهار و تابستان/ 1/ ش1ساسالم و مديريت/   44

  

دهـد.   اقدامات پیشنهاد شده است كه روح یا فرهنگ ارزشی این سازمان معنوی را شكل مـی 
. 2هـا و خـدمات؛    هـا شـامل تنـوع و كیفیـت برنامـه      . خروجی1 :یعنی ،نتایج نیز طی دو گام

پیامدها (اهداف) شامل جذب حداكثری و تحول و تعالی دیده شـده اسـت. ایـن زنجیـره از     
توانـد كمیـت و    شود و بالتبع می پویا تبدیل می ۀطریق بازخورد (رشد و یادگیری) به یك حلق

ثیرگذار بر اجـزای داخلـی   أم از عناصر تكیفیت عناصر ورودی را ارتقا دهد. عناصر محیطی ه
های محیطـی مسـجد و بافـت مـذهبی، فرهنگـی، اجتمـاعی،        سیستم هستند. روابط سازمان

ثیرگـذار بـر مسـجد در نظـر     و تأسیاسی و تكنولوژیكی محله به عنوان اجزای محیط نزدیـك  
  اند. گرفته شده

ها و خدمات را جزئی از  نامهتوان تنوع بر اگرچه می باید گفت كهها  البته در مورد خروجی
سازی و نشان دادن اهمیت ویژه آن، به عنوان یـك   ولی به منظور برجسته ،كیفیت قلمداد كرد

 دارایهای مسجد از این جهـت   بعد مستقل در نظر گرفته شده است. تنوع كاركردها و برنامه
سـخن   یـا بـه   ،كـاركردی  اهمیت است كه مسجد در سنّت نبوی، هرگز یك تشكیالت تـك 

و محـل انجـام    مسـلمانان دهی امـور   برای عبادت نبوده، بلكه مركز سامان فقط مكانی دیگر،
  های مختلف بوده است. كاركردها و برنامه

  

  
  : الگوی مدیریت اثربخش مسجد2شكل 
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فرض تأسیس مسـجد   متناسب با این توضیحات و با پیش الگوی مدیریت اثربخش مسجد
لَّم�س	ـجِدٌ ا?س<�ـس� ع�َلـ& «: سـوره توبـه   108) مبتنی بر آیـه  ال �ـه ال� قربةبراساس تقوا و اخالص (

 »یَتطَه�ـر1وْا و�ال:<ـه1 یح�ـبC الْم1طَّه<ِـرِین� ا�نم�ن	 ا�وNلِ یـوMمL ا�ح�ـقC ا�ن تَُقـوم� ف�یـه� ف�یـه� رِج�ـالG یح�بCـوَن  التَّْقو�ی
تـوان   روشـنی مـی   ریم بهقرآن ك ۀ) طراحی شده است. از این آی144، ص5، ج1385(قرائتی، 

دریافت كه آنچه مسجد قبا را درخور مدح و ستایش كرده تقوا و اخالص مؤسسـان آن بـوده   
است. امام باقر(ع) یكی از عوامل مبارك بودن مسجد غنی در كوفـه را مـؤمن بـودن بـانی آن     

بـر   ). همچنین بنـا 1372؛ به نقل از: نوبهار، 519، ص3ق، ج1403دانسته است (حّر عاملی، 
ت فاعل آن است. زمـانی  ارزش هر عملی به قصد و نی» اتعمال بالنی�ـاّنما األ«حدیث معروف 

ت خالص و بـرای رضـای   كه با نی داردبنا كردن یك مسجد ارزش واالیی نزد پروردگار متعال 
) در ایـن زمینـه   146، ص5، ج1385(قرائتـی،   تفسـیر نـور  صورت گرفته باشد. صـاحب   او

  ».افكند مسجد، بانیان خود را به قعر دوزخ میگاهی «نویسد:  می

  و ساخت مدل تحلیلی 1سازی . مفهوم5

شود و این یكی از ابعاد اصلی  سازی نامیده می های موضوع تحقیق، مفهوم بیان مفهومی پدیده
سازی، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیـدن امـر واقعـی     ساختمان مدل تحلیلی است. مفهوم

دهنـد و   است كه آن را تشـكیل مـی   2تعیین ابعادی نخست،م در گام است. ساختن یك مفهو
هایی است  سازند. گام بعدی در ساختن یك مفهوم، تعریف شاخص امر واقعی را منعكس می

هـای عینـی قابـل     نشانه 3ها گیری كرد. شاخص كه به كمك آنها بتوان ابعاد آن مفهوم را اندازه
انـد و بـا    های مفهوم هستند. برخـی مفـاهیم سـاده    ؤلفهگیری ابعاد و م شناسایی و قابل اندازه

كنـد   و ایجاب مـی  ندتر ولی بعضی مفاهیم پیچیده ،شوند تعدادی بعد و شاخص مشخص می
  د.ه شوتجزی 4هایی ها به مؤلفه كه بعضی ابعادشان تا رسیدن به شاخص

عملـی  ی اسـت كـه مفـاهیم    ئیكی شیوه استقرا ،دو شیوه برای ساختن مفهوم وجود دارد
سازد. در سـاخت مـدل    می 6سازد، دیگری شیوه قیاسی است كه مفاهیم دستگاهی می 5منفرد

سازی عملی منفرد اسـتفاده شـده اسـت. مفهـوم عملـی       تحلیلی این پژوهش، از روش مفهوم
طور تجربی بر مبنای مشاهدات مستقیم یا اطالعـاتی كـه دیگـران     مفهومی است كه به ،منفرد
های مرحله اكتشافی  شود. از خالل مطالعات نظری و مصاحبه ساخته می ،اند آوری كرده جمع

                                                           
1. conceptualization  2. dimension  
3. indicators 4. components  
5. isolated operational concept 6. systemic concept  



  1391 بهار و تابستان/ 1/ ش1ساسالم و مديريت/   46

  

 ).1388سازی را فراهم كرد (كیوی و كامپنهود،  توان عناصر الزم برای این مفهوم است كه می
هـای   مبتنی بر این توضیحات، با كمك مبـانی نظـری موجـود و بـا اسـتفاده از برخـی روش      

  الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. ،تكمیلی كه در ادامه بیان خواهند شد

 . روش تحقیق6

این پژوهش از نظر هدف، یك پژوهش اكتشافی است. با توجه به موضوع خاص این تحقیق 
و همچنین به منظور افزایش تسلط محقق و تالش برای كشف زوایای پنهـان موضـوع مـورد    

معتبر و كـاربردی در  نظر و اشراف او بر ابعاد مختلف موضوع و فراهم كردن مجموعه دانشی 
 1زمینه مدیریت مسجد، عالوه بر مطالعات نظری، مطالعاتی موردی با ابزار مصاحبه اكتشـافی 

در جامعه هدف تحقیق صورت گرفت. تعداد هفت مسجد موفق یا نیمه موفق و پنج مسـجد  
ـ   بـرای مصاحبه اكتشافی و مشاهده انتخاب شدند.  برای ،ضعیف ـ شناسـایی ای از  هاجدن مس

خود محقق بهره گرفتـه شـد.    های هكارشناسان مركز رسیدگی به امور مساجد و تجرب اتینظر
طی مشاهده و مصاحبه با فعاالن این مساجد سعی شد خألهای نظری در تدوین الگـو رفـع   

 ،كیوی و كامپنهود ارائـه شـده   از سویاست با توجه به الگوی انجام تحقیق كه  گفتنید. نشو
شود. در ادامه بـا   همزمان با بررسی مبانی نظری تحقیق انجام میمصاحبه اكتشافی و مشاهده، 

آوری  شده، جمـع  استفاده از روش دلفی، نظر خبرگان و متخصصان امر راجع به الگوی تدوین
شـده در پرسشـنامه    الگـوی طراحـی   دربارۀشد. سؤال و فضای الزم برای اظهار نظر خبرگان 

  آوری گردید. در این زمینه جمع های آنها تحقیق در نظر گرفته شد و دیدگاه
. اجـرای مـدل در دنیـای    1توان از سه روش اسـتفاده كـرد:    به منظور آزمون یك مدل می

. اسـتفاده از فنـون ریاضـی و    3. استفاده از روش دلفـی یـا نظرسـنجی از خبرگـان؛     2واقعی؛ 
ت مدل تواند به عنوان روشی برای ساخ ). روش دلفی، هم می1387سازی (كیاكجوری،  شبیه

) دلفـی را  1968) و بـراون ( 1967هم روشـی بـرای آزمـون یـك مـدل دالكـی (       ،به كار رود
های یك گروه كه معموالً افـرادی   مجموعه راهكارهایی برای بیرون كشیدن و تهذیب دیدگاه

ـ هـا و نظر  گرچه دیدگاه ،كنند. این قضاوت جمعی متخصصان اند، تعریف می متخصص ات ی
ولـی قابـل اعتمـادتر از بیانـات فـردی و شخصـی اسـت و         ،آورد فراهم میرا ذهنی مختلف 

  ).1383درنهایت، پیامد آن، عینیت و دقت هرچه بیشتر است (ساروخانی، 
پرسشنامه و  48خبره در دور اول دلفی همكاری نمودند كه اطالعات كمی  54درمجموع 

 ،در دور دوم از تحقیـق ها مورد استفاده قرار گرفـت.   ات كیفی خبرگان در بقیه پرسشنامهینظر
                                                           
1.exploratory 
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هـای تحقیـق    خبـره در پاسـخگویی و تكمیـل پرسشـنامه     20 ،خبره و در دور سوم 31تعداد 
مرتبط با مسجد، امامان موفق  های . این خبرگان شامل افراد شاغل در سازمانكردندهمكاری 

بندی  ، و خبرگان حوزوی و دانشگاهی بودند. تقسیمهاجدمس ، اعضای هیئت امنایهاجدمس
  برگان مبتنی بر تخصص یا تجربه مرتبط در دور اول دلفی در جدول ذیل آمده است.خ

  های مختلف خبره تحقیق : گروه1جدول 

 درصد  تعداد  نوع دانش یا تجربه مرتبط ردیف

 1/24 27  محقق حوزه دین و مسجد 1

 5/20 23 سابقه فعالیت مدیریتی در مساجد 2

 17  19 باالدستی مسجدهای  سابقه فعالیت در سازمان 3

 1/16  18 محقق یا مدرس مدیریت اسالمی 4

  9/8  10  محقق یا مدرس مدیریت تحول یا تعالی سازمانی 5

 3/6 7 شناسی دین محقق یا مدرس علوم اجتماعی یا جامعه 6

 5/4 5 های داوطلبانه و غیر انتفاعی محقق یا مدرس سازمان 7

  7/2  3  شناسی دین محقق یا مدرس روان  8

  100  112  جمع
  

 6/29درصـد خبرگـان دارای تحصـیالت دانشـگاهی،      50از نظر تحصیالت علمـی نیـز   
ــوزوی، و    ــیالت حـ ــد دارای تحصـ ــترك    4/20درصـ ــیالت مشـ ــد دارای تحصـ درصـ

دانشگاهی بودند. از میان خبرگانی كه تحصیالت خود را حـوزوی اعـالم نمودنـد     و حوزوی
درس درصـد تحصـیالت خـود را     7/68و  هحوز الت خود را سطح سومدرصد تحصی 3/31

 4/7 ،بیان كردند. افرادی كه تحصیالت خود را دانشـگاهی اعـالم كـرده بودنـد     هخارج حوز
  درصد درجه دكترا داشتند. 4/70درصد كارشناسی ارشد و  2/22درصد درجه كارشناسی، 

  

  

  : درصد تحصیالت خبرگان به تفكیك حوزوی و دانشگاهی1نمودار 
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  : سطح تحصیالت خبرگان حوزوی به درصد2ر نمودا

  

  

  : سطح تحصیالت خبرگان دانشگاهی به درصد3نمودار 

درصـد   3/9درصد دارای تحصـیالت دكتـری مـدیریت و     5/31دهنده  از كل افراد پاسخ
  دارای تحصیالت كارشناسی ارشد مدیریت بودند.

  ها . یافته7

های الگو مـورد سـؤال قـرار     یك از شاخص تحقیق دلفی، میزان اهمیت هر 1با انجام سه دور
بعدی بـه ترتیـب نشـان     های ها به همراه وزن و رتبه دریافتی در جدول شاخص همهگرفت. 

شـده بـا كمـك آزمـون      ها طبق امتیاز كسب ها و شاخص بندی ابعاد، مؤلفه اند. رتبه داده شده
در مرحلـه اول و   43/8بـا امتیـاز    مسـجد  های امـام  بعد شایستگی كه دنده فریدمن نشان می

در مرحله سـوم بیشـترین اهمیـت را در بخـش منـابع انسـانی        42/8در مرحله دوم و  41/8
مسجد از نظر خبرگان دارد. در ضمن، فضایل اخالقی و رفتاری امام مسجد بیشترین اهمیـت  
                                                           
1.round 
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ر این سه بعـد، كمتـرین اهمیـت و تأثیرگـذاری د     میانهای این بعد دارد. در  مؤلفه میانرا در 
در دور سـوم   91/7در مرحلـه دوم و   65/7در مرحلـه اول و   20/7با امتیـاز   ،موفقیت مسجد

ـ     ابعاد اصلی و مؤلفه هایمربوط به مأمومین مسجد است. امتیاز ق در هـا در سـه مرحلـه تحقی
اند. در دور اول تعدادی مؤلفـه و شـاخص جدیـد     نمایش داده شده 5و  4شماره  های ولجد

اخالقـی در بعـد    _ یجه تعداد هفت شاخص بـه مؤلفـه فضـایل ایمـانی    پیشنهاد شد كه درنت
هـای فعـاالن و    های امام مسجد؛ یك مؤلفه جدید با دو شاخص به بعد شایستگی شایستگی

هایی كه  های جماعت افزوده شد. شاخص یك مؤلفه جدید با سه شاخص به بعد شایستگی
شوند.  اند از الگوی تحقیق حذف می دهكسب كر هفتدر مرحله دوم و سوم، امتیازی كمتر از 

بـا توجـه بـه كسـب امتیـاز پـایین و حـذف دو شـاخص از مؤلفـه سـرمایه           كه است  گفتنی
  اجتماعی، عنوان این مؤلفه به سرمایه اجتماعی تغییر پیدا كرد. _  انسانی

هـا   ها و شـاخص  ابعاد، مؤلفه بیشترشود در  بعد مشاهده می های ولگونه كه در جد همان
اف معیار در دور دوم نسبت به دور اول و در دور سوم نسبت بـه دور دوم كـاهش یافتـه    انحر

. با توجـه بـه   داردت به یكدیگر و كاهش پراكندگی ك شدن نظریااست. این امر نشان از نزدی
 80/1ای بودن پرسشنامه تحقیق، حداكثر انحراف معیار قابل قبـول در هـر شـاخص     گزینه هُن

  است. 80/1میزان انحراف معیار بسیار كمتر از  یلذعناصر  همه. در است

  های حاصل از مطالعۀ دلفی . یافته1_7
هـای تحقیـق    ها و شاخص ات خبرگان راجع به ابعاد، مؤلفهیبعد، میانگین نظر های ولدر جد

های امـام مسـجد    شایستگی ،مشخص است ها ولن جدای دركه  گونه آورده شده است. همان
در بین ابعاد اصلی الگو باالترین امتیاز و اهمیـت را كسـب كـرده اسـت. فضـایل اخالقـی و       

د. تالش و همت چشمگیر، نهای امام مسجد دار مؤلفه میانرفتاری نیز باالترین اهمیت را در 
در  مسـجد  های امام دومین گام موفقیت امام مسجد است. در گام سوم، میزان دانش و مهارت

  مدیریت مسجد، عامل اثربخشی مسجد است.
 میـان شـود كـه در       هـای فعـاالن (كـارگزاران) مطـرح مـی      پس از امام مسجد، شایستگی

هـای   د. در شایسـتگی نهای بین فردی یا گروهی باالترین اهمیت را دار های آن، ویژگی مؤلفه
در دور سـوم دلفـی    03/8ز جماعت (مأمومین) اگرچه مؤلفه آگاهی به آداب حضور بـا امتیـا  

ولی نتیجه آزمون فریـدمن نشـان داد    كند،ها كسب  مؤلفه دیگرتوانسته است امتیازی بیش از 
های جماعت  های شایستگی مؤلفه میاناخالقی باالترین رتبه را در  _ كه مؤلفه سرمایه ایمانی
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برگـان دارای  عناصر ورودی الگـوی تحقیـق، بعـد منـابع در مسـجد از نظـر خ       میان. در دارد
  در مقایسه با دیگر عوامل نیست. بسیارتأثیرگذاری 

تـوان آن را   لذا نمی ؛یعنی اقدامات قرار دارد ،تنها یك بعد ،در بخش فرایند الگوی تحقیق
كه عنصری همجنس برای مقایسه با آن وجود ندارد. بعـد   چرا ؛با عنصر دیگری مقایسه نمود

ت. هر سه مؤلفه، اهمیت باالیی را از نظر خبرگان كسـب  اقدامات به سه مؤلفه تجزیه شده اس
 ،هـای مسـجد اشـاره دارد    اند. مدیریت عملیات در مسجد كه به طراحی و بهبود برنامـه  كرده
دلیـل   ،ترین مؤلفه در این بعد است. از آنجا كه مسجد یك نهـاد دینـی و ارزشـی اسـت     مهم

های مسجد است. خبرگان نیـز بـا    ارزشاطاعت و پیروی افراد از یكدیگر، رعایت هنجارها و 
توجه به این نكته در بعـد اقـدامات، مؤلفـه حـاكم كـردن فرهنـگ ارزشـی در مسـجد را از         

دانند. با حاكم كردن یك فرهنـگ ارزشـی قـوی در     ترین اقدامات مدیریتی در مسجد می مهم
  .ساختهای مسجد را فراهم  توان بستر صحیح و مناسب گسترش فعالیت مسجد می

ها و خدمات، اهمیتی بیشتر از تنـوع آنهـا دارد. در بعـد     راساس نظر خبرگان، كیفیت برنامهب
های اطمینان برگزاری نماز و كیفیت تعامل افراد با یكـدیگر   ها و خدمات نیز مؤلفه كیفیت برنامه

یـن دو  ، باید اذعان داشت كه ا5/8در مسجد، بیشترین اهمیت را دارند. با توجه به نمره باالتر از 
هـا و خـدمات،    مؤلفه، اهمیتی قابل توجه در موفقیت یك مسجد دارنـد. در بعـد تنـوع برنامـه    

دهـد خبرگـان    آیینی بیشترین اهمیت را دارند. این امر نشـان مـی    _  های نیایشی و تبلیغی برنامه
ـ   ترین برنامه معتقدند مهم غ های مسجد همان كاركرد مورد انتظار از مسجد، یعنی عبـادت و تبلی

ها در درجه دوم اهمیت قرار دارند. در بخش پیامـدهای الگـوی تحقیـق،     دین است. بقیه برنامه
تحول و تعالی نیز اهمیت بیشتری در اثربخشی مسجد دارد تا جذب حداكثری. در بعد تحـول و  

هـای آن بـه خـود اختصـاص      عاطفی اهمیت باالتری را در میان مؤلفه  _  تعالی، مؤلفه احساسی
اند كه میزان آنها با توجـه   های محیطی اهمیتی برابر با منابع داشته در دور اول، سازمان داده است.

آمـده اسـت. بـه سـخن      دسـت  بـه  68/7، چندان باال نیست. در دور سوم، امتیاز 04/7به امتیاز 
هـای محیطـی در    دیگر، خبرگان معتقدند منابع (مالی، مـادی و اطالعـات) مسـجد و سـازمان    

عناصر، تأثیر بسیار كمتری در اثربخشی مساجد دارند. مؤلفه روابـط حمـایتی در    مقایسه با دیگر
انـد. در دور سـوم، مؤلفـه     را كسب كـرده  97/6و مؤلفه روابط نظارتی نمره  41/7دور دوم، نمره 

روابط نظارتی با توجه به حذف دو شاخص آن، به یك شاخص تبـدیل شـده اسـت. در میـان     
های محیطی بـر   تأثیری بیشتر از سازمان 84/7افت محلی با امتیاز عناصر محیطی در دور سوم، ب

هـایی چـون مـذهبی، فرهنگـی و      هایی كه از پتانسـیل بیشـتری در شـاخص    مسجد دارد. محله
  اجتماعی برخوردارند، احتمال و امكانِ داشتنِ مسجدهای موفق در آنها بیشتر است.
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ات خبرگان در تحقیقـات دلفـی   یهای مهم در تحلیل نظر انحراف معیار، یكی از شاخص
در دور اول دلفی تنها بعد كه دهد  است. بررسی میزان انحراف معیار ابعاد اصلی الگو نشان می

داشـته   8/1های محیطی با مسجد، انحراف معیاری بیشتر از حـد مجـاز یعنـی     روابط سازمان
ست. این امر نشـان از  است. در دور دوم دلفی، انحراف معیار تمامی ابعاد الگو كاهش داشته ا

 بیشـتر ات خبرگان است. حتی مقدار عددی انحراف معیار در یكاهش میزان پراكندگی در نظر
 دوبـاره ابعاد الگو  بیشترابعاد به زیر یك رسیده است. در دور سوم دلفی، میزان انحراف معیار 

سـت كـه   كاهش یافته است و در تعدادی، كمی افزایش داشته است. البتـه نكتـه مهـم ایـن ا    
  ابعاد در دور سوم به زیر یك رسیده است. همهانحراف معیار 

در دور اول و دوم » روابـط نظـارتی  «های تحقیق به جز مؤلفـه   انحراف معیار تمامی مؤلفه
دلفی كمتر از حد مجاِز تعریف شده است. انحراف معیـار مؤلفـه روابـط نظـارتی در دور اول     

ها در دور دوم دلفـی   مؤلفه همهاست. انحراف معیار  83/1و در دور دوم برابر با  24/2برابر با 
ها در دور سـوم نسـبت بـه دور     مؤلفه بیشترور اول كاهش یافته است. این رقم در نسبت به د

  افزایش ناچیزی داشته است. دیگر موارددوم كاهش و در 

  : توصیف آماری نظر خبرگان در رابطه با ابعاد اصلی الگوی تحقیق2جدول 
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  01/0 42/8 05/0 49/0 -02/0 41/8 - 10/0 44/0 43/8 54/0 های امام مسجد شایستگی

  22/0 37/8 05/0  50/0 03/0 15/8  - 66/0 45/0 13/8  11/1  های فعاالن شایستگی

  26/0 91/7 -04/0  60/0  45/0 65/7  - 63/0  64/0 20/7 28/1  (مأمومین)های جماعت  شایستگی

  39/0 76/7 -08/0  70/0  41/0 37/7  - 46/0  78/0 97/6 24/1  منابع

  06/0 19/8 -05/0 53/0 16/0 13/8 -28/0  58/0 97/7 86/0  اقدامات

  15/0 96/7  - 06/0  57/0 07/0 81/7 -22/0  63/0  75/7  86/0  ها و خدمات تنوع برنامه

 15/0 22/8  04/0  51/0 11/0 07/8 -33/0  47/0  96/7  80/0  ها و خدمات كیفیت برنامه

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

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

های  سازمان 1های علمیه، حوزه

  باالدستی و همكار و واحدهای محلی
84/1  98/6 24/1  59/0- 19/7  21/0 81/0  43/0-  68/7 49/0 

 30/0 84/7  -03/0  51/0 16/0 54/7 - 69/0 54/0 38/7  23/1  بافت محلی

                                                           
  در دور دوم پرسشنامه به الگو افزوده شده است. »های علمیه حوزه«واژه  .1
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  ای فریدمن بندی ابعاد اصلی الگوی تحقیق با استفاده از آزمون رتبه : رتبه3جدول 
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 1 45/3 1  68/3  1 49/3  های امام مسجد شایستگی
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  واحدهای محلی
38/1  2 31/1 2 45/1 2 

 1 55/1 1 69/1 1  63/1  بافت محلی

  گیری . بحث و نتیجه8

های امام مسجد بیشترین تأثیر را در موفقیت و اثربخشـی   طبق نظر خبرگان تحقیق، شایستگی
كـه باعـث    راهـایی   هـا و توانـایی   قابلیـت  همـه های امام مسجد نیز  د. شایستگینمسجد دار

 میـان . همچنـین در  گیرنـد  دربـر مـی   گـردد  اثربخشی و موفقیت او در امر مدیریت مسجد می
های این بعد، فضایل اخالقی رفتاری باالترین رتبه را دارد. این امر گویای آن است كـه   مؤلفه

اگر امام جماعتی در پی موفقیت خود در مسجد است در وهله اول بایـد خـود را بـه فضـایل     
هـای امـام    شده در بعـد شایسـتگی   های تدوین شاخص میان. در كندو رفتاری مجهز  اخالقی

های  ویژگی میانمسجد اخالص، خلق نیكو و حسن معاشرت باالترین امتیاز یا اهمیت را در 
هـای بااهمیـت در ایـن     صدر و مدارا با مردم نیز از شـاخص  اند. سعه امام مسجد كسب كرده

جماعت با عنایت به این نكات بیش از پیش درصدد تبـدیل   نامامابعد است. ضروری است 
باشند. اهمیـت دو شـاخص اخیـر را در آیـه      هاجدمسشدن به یك الگوی اخالق حسنه در 

  فرماید: توان مشاهده نمود كه می عمران نیز می سوره آل 159
Sم�ة	یظَ اْلَق فَبِم�ار�ح واْ م]ن� ال:<ه� ل�نت� لَه1م	 و�لَوM ك�نت� فَظWا غَلـ� Cلْـبِ ̂النَفضـ	ن كَ فَـاع	ف1  مـ� ح�وMلـ�

رِ  بC  فَـا�ذَاع�نْه1م	 و�اس	تَغْف�ر	 لَه1م	 و�شَاوِر	ه1م	 ف�& االbمـ	 ه� یحـ� ه� ا�نَّ ال:ـ< ل	 ع�لَـ& ال:ـ< ت� َفَتو�كـ� ع�ز�مـ	
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؛ مرحمت خدا، تو را با خلق، مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تندخو الْم1تَـو�كhل�ین�
شدند پس چون امت به نادانی دربـاره   مردم از گرد تو متفرق میدل بودی  و سخت

 ،تو بد كنند از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش كن و با آنها مشـورت نمـا  
آنچه خود تصمیم گرفتی با توكل به خدا انجام بده كه خدا آنـان را كـه بـر او     ولی

  ».كند اعتماد كنند دوست دارد و یاری می

برخـورداری از ظـاهر    هسـتند جماعت نیازمند تعامل بیشتر با قشر جوان  امامانه از آنجایی ك
  نیكو یا حسن ظاهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

میزان اهتمام به حل مشكالت مردم و تالش امام مسجد نیز تأثیر خاصـی بـر موفقیـت و    
نند دانش فقهی و دانش نمازگزاران دارد. سطح دانش (ما میانای مطلوب از او در  ایجاد چهره

گردد  های ارتباطی امام مسجد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. پیشنهاد می روز) و مهارت
هـای مـورد نیـاز طـالب      های آموزشی خاصی با هدف ارتقای سـطح دانـش و مهـارت    دوره

از  مسـجدها جماعت فعلـی   امامانهای علمیه و برای  حوزه از سویجماعت بالقوه)  امامان(
  های مرتبط برگزار گردد. سازمان ویس

هـای فـردی فعـاالن و وجـود      ترین ویژگی صدر و مدارا و التزام عملی به دین از مهم سعه
فردی فعاالن هستند. این  های بین ترین ویژگی الفت و محبت و احترام و اعتماد متقابل از مهم

ند به شرح صـدر و ایجـاد   كه در آیاتی چ چرا ؛وضوح قابل مشاهده است امر در قرآن كریم به
های فردی فعاالن، صداقت و وفـای بـه    مؤمنان اشاره دارد. در شایستگی های میان قلبالفت 

. صداقت و وفای بـه عهـد   هستندهای پراهمیت در نظر خبرگان  عهد و امانتداری از شاخص
 ه استآمدبه آنها منتسب شده است. در روایات  ،هایی است كه داشتن ایمان واقعی از ویژگی

بـه صـداقت، وفـای بـه      كه كه برای شناخت ایمان واقعی افراد نه به طول ركوع و سجود آنها
بانـه در   طلبانـه و ریاسـت   ت یا رفتار قـدرت عهد و امانتداری در آنها توجه كنید. نداشتن نیĤم

ت هـر فـرد از فعالیـت در    های فعاالن است. شایسته آن است كه نی مسجد از دیگر شایستگی
ارتبـاطی نیـز ارتبـاط بـا      _ های اجتمـاعی  ت خدمتگزاری باشد. در مؤلفه شایستگینیمسجد 

  ترین شاخص است. مردم محله مهم
هـای جماعـت در اثربخشـی آن     تأثیر شایسـتگی از اصوالً در تحقیقات مربوط به مسجد، 

د كه مسـج  شود. از آنجا های امام و فعاالن مسجد توجه می شایستگیبر غفلت شده و عمدتاً 
آن  موفـق بـودن یـا نبـودن    مأمومین هم نقش پررنگـی در   ،یك نهاد داوطلبانه و مردمی است

تـرین آنهـا از    های جماعت به چهار مؤلفه تجزیه شد كه مهم دارند. در این تحقیق، شایستگی
  اخالقی و سپس آگاهی به آداب حضور است. _ نظر خبرگان سرمایه ایمانی
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محقـق و گـردآوری    از سویدر تهران و برخی شهرهای دیگر  هاجدت مسمشاهده وضعی
؛ ضـعف  مسـجد های زیاد جنبی و عدم ثبات برخی امامان  ات خبرگان نشان داد مشغلهینظر

توجهی  تر و كم های سنی پایین های مدیریت، مشاوره و ضعف ارتباط با گروه آشنایی به روش
  آیند. به شمار میجماعت مامان ضعف عمده ا مواردبه مشكالت مردم و محله از جمله 

 نطلبانه بودن رفتار بعضی اعضای هیئـت امنـا در مسـاجد و نبـود     طلبانه و قدرت ریاست
ت خدمتگزاری؛ ضعف روحیه انسجام و برادری؛ ضعف تالش و پشتكار؛ تسخیر جایگـاه  نی

یـت  و با سطح تحصیالت پـایین و گـاه بـا ظرف    پرسن و سالافراد  از سویهیئت امنا و خدام 
هـای   ؛ فراهم نكردن شـرایط الزم بـرای حضـور جوانـان در موقعیـت     تر روانی پایین _ روحی

 ،تمایل به دعوت از افراد توانمند برای خـدمت در مسـجد   نبودنو  هاجددر مس گیری تصمیم
  روند. به شمار می هاجدفعاالن مس ضعف جدی موارداز 

حرمـت   نكـردن  سالم و رعایتبه تقدس و جایگاه مسجد در دین ا نداشتن آشنایی كامل
به آداب مسجد و نماز جماعت؛ ضـعف در رعایـت   نداشتن طور شایسته؛ آشنایی كامل  آن به

ماننـد ایجـاد    ،به مكروهات و گاه محرمـات  دچار شدنآداب حضور و آداب نماز جماعت و 
استفاده نكـردن  مانند  ،توجهی به مستحبات حضور هنگام حضور در مسجد؛ بی بهسر و صدا 

نظمـی   مانند وجود بی ،های الزم در مورد نماز جماعت توصیه نكردن بوی خوش و رعایت زا
سكوت به هنگام اذان و اقامه و حتـی بـه هنگـام شـروع      رعایت نشدندر تشكیل صفوف یا 

  روند. ضعف عمده مأمومین مساجد به شمار می مواردنماز از 
مطـابق   هاجدمس های كنونی آسیبرفت از  در این قسمت پیشنهادهایی برای ارتقا و برون

های امام مسجد نسبت بـه   گردد. باالتر بودن اهمیت شایستگی با ابعاد الگوی تحقیق بیان می
ـ   كـه  دهـد  دیگر ابعاد نشان می ـ اثربخشـی و موفقی بـه میـزان    نخسـت در وهلـه   هاجدت مس

به  هاجدت در مسگردد برای ایجاد موفقی های امام مسجد بستگی دارد. پیشنهاد می شایستگی
ـ    جماعت به  امامانتوسعه و توانمندسازی طالب و   هاجدعنوان امامـان بـالقوه و بالفعـل مس

های علمیه به عنوان مرجع اصلی آمـوزش   حوزه آن است كهتوجه خاص مبذول گردد. انتظار 
شناسـی و   های تخصصی مانند مـدیریت مسـجد، مشـاوره و روان    علوم دینی، به ارائه آموزش

  طالب بپردازند. شناسی به جامعه
امامان جماعت باید نسبت به مشكالت مأمومین حساس باشند. آموزش حساسـیت بـه   

شدت، اثربخشی  توجهی ارتباطی به نمازگزاران به رسد. كم طالب در این زمینه الزم به نظر می
دهد. تقویت مهارت انسانی امام مسجد با حفـظ و افـزایش یـك رابطـه      مسجد را كاهش می
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بان حاضر در مسجد و حتی افراد محله از دیگر راهكارهـای افـزایش اثربخشـی    قوی با مخاط
مسجد است. ارائه یك الگو چه در ابعاد آراستگی ظاهری، معنویـت بـاطنی و رفتـار و كـردار     

  مبتنی بر تقوا به همراه تالش و پشتكار زیاد برای امام مسجد ضروری است.
های ناظر بر مسجد قـرار گیـرد.    جه سازمانتواند مورد تو نیز می هر مسجدآموزش فعاالن 

گـردد. نـوع    جد پیشنهاد مـی مدت فعاالن مس های آموزشی كوتاه در این راستا برگزاری كارگاه
توانـد بـا    امـام آن مسـجد اسـت كـه مـی      از سـوی دیگر آموزش، آموزش فعاالن یك مسجد 

آموزش جوانان در مـورد  های فعاالن را ارتقا دهد.  هنگام، سطح قابلیت های مؤثر و به مداخله
چگونگی رفتار با افراد مسن و آمـوزش افـراد مسـن در مـورد چگـونگی رفتـار بـا كودكـان،         

  رود. های مهم امام مسجد به شمار می نوجوانان و جوانان از مهارت
هـای مـأمومین و همسـایگان مسـجد را      ها و قابلیـت  ضروری است فعاالن مساجد توانایی

ا دعوت از این افراد برای فعالیت در مسجد، سرمایه انسانی مسـجد را  نظر داشته باشند و ب  مورد
افزایش دهند. پذیرش مشاركت جوانان به عنوان عضو هیئت امنا و سپردن مسئولیت بـه آنهـا از   

واحدی فعاالن با مردم محله، اصناف،  نكات حائز اهمیت در موفقیت مسجد است. ارتباط برون
  شود. یشنهادهای مؤثر در موفقیت محیطی مسجد محسوب میهای محلی از پ نهادها و ارگان

های جماعت (مأمومین)، آگاهی به آداب حضور، احكام نماز جماعـت   در بعد شایستگی
جـدی در ایـن دو شـاخص     های كشور ضعف هاجدبسیاری دارد. مسو رعایت آنها اهمیت 

و آداب حضـور در   احكـام نمـاز جماعـت    همـه دارند. متأسفانه برخی مأمومین مساجد یا با 
های اكیـد رسـول    یا اینكه تمایلی به رعایت آنها ندارند. برخالف توصیه ،مسجد آشنا نیستند

 ،به نمادی از نظم دینی و اجتمـاعی تبـدیل شـوند    هاجدكه مسگرامی اسالم(ص) به جای آن
چه در هنگام نماز جماعت و چه غیر از زمان نمـاز   ،نظمی كشور به نماد بی هایجدمسبرخی 

در نـزد مـردم در    خودجماعت با توجه به جایگاه معنوی  اماماناند. ضروری است  بدل گشته
  ها بپردازند. این زمینه احساس مسئولیت نموده و به آموزش، مداخله و اصالح این آسیب

مستحبات یا مكروهاتی كه دارای آثار اجتماعی هسـتند بـا    میاندر مسجد تفاوت زیادی 
مانند ورود با پای راسـت بـه مسـجد كـه      ؛اجتماعی نیستند، وجود دارداعمالی كه دارای آثار 

بیشتر دارای آثار فردی و مستحبی مانند زینت (آراستگی و بوی خـوش) یـا مكروهـی ماننـد     
اجتمـاعی قابـل تـوجهی بـر دیگـران دارنـد.        هایایجاد سر و صدا در مسجد كه هر دو تأثیر

ای در آمـوزش مسـتحبات و    یگر، توجـه ویـژه  با تفكیك این اعمال از یكـد  شود پیشنهاد می
  مكروهات دارای آثار جمعی به مأمومین مبذول گردد.
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ها و خـدمات مسـجد، ارتقـا و بهبـود وضـعیت ظـاهری، فیزیكـی و         در بعد كیفیت برنامه
بهداشتی مسجدها ضروری است. تأمین امكانات و تجهیزات و حتی تجهیـزات فناورانـه روز از   

ها و خـدمات، تبـدیل    به این بخش است. نكته دیگر در رابطه با تنوع برنامهپیشنهادهای مربوط 
هـای آنهاسـت. طراحـی و     كاركردی به چندكاركردی از طریق افزایش تعداد برنامـه  مساجد تك

هـای باالدسـتی مسـجد و     های فرهنگی و مذهبی از سوی سازمان نگارش متن و محتوای برنامه
  های فرهنگی و دینی مساجد دارد. بخشی به برنامه نوعهای علمیه كمك شایانی به ت حوزه
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