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 چكیده

های محیطی با آنان   همیشه مطرح در عملكرد مساجد محلی، چگونگی تعامل سازمان های پرسشیكی از 
صـورت  های محیطی مرتبط   است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر الگوی تعاملی مسجد با سازمان

سازی عملی منفرد است. روش تحقیق نیز   گرفته است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم
مشتمل بـر مصـاحبه اكتشـافی، مشـاهده و نظرسـنجی دلفـی از خبرگـان. گـردآوری          ،روشی تركیبی است

هـای محیطـی بـا      اطالعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. در این پژوهش، تعامل سازمان
كه در فرایند نظرخواهی از خبرگان هر  هعد روابط حمایتی، نظارتی و اطالعاتی پیشنهاد شدمسجد در سه ب

عـد روابـط        سه بعد مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش پیشنهادهای تحقیق نیز بـا توجـه بـه رتبـه بـاالی ب
چه در سطح محلی و چـه نهـادی    ،ور مساجدترین توصیه، پرهیز از متمركز و دولتی نمودن ام حمایتی مهم

د مدیریت كاركردهای مساجد با محوریت و نظـارت امامـت مسـجد بـه     شو پیشنهاد می رو، از این ؛است
  تیمی از فعاالن مردمی واگذار گردد.
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  مقدمه

نمادهای یک جامعه اسالمی، مساجد هستند آن هم با ظـاهر و عملکـردی ترین  یکی از مهم

های این   ترین رسالت درخور و شایسته. حفظ و حراست از نظام عقیدتی و دینی جامعه از مهم

هـای دینـی و   های مهـم مسـاجد ارائـه آموزش های الهی است. یکـی دیگـر از رسـالت  خانه

صصی به خواص جامعه بوده و هسـت. گسـتردگی های تخ  اجتماعی به عموم مردم و آموزش

عملکرد برخی مساجد در طول تاریخ تـا جـایی پـیش رفـت کـه آن مسـاجد نقـش و کـارکرد 

    دانشگاهی به خود گرفتند.

رغم اهمیت این نهاد دینـی و فراوانـی زیـاد مسـاجد در کشـورهای اسـالمی، تحقیقـات  به

راهمیـت صـورت گرفتـه اسـت. یکـی از مـدیریت ایـن نهـاد دینـی پ ناچیزی دربارۀدانشگاهی 

ن مطـرح بـوده چگـونگی رابطـه ن مـردم و مسـئوالیـاکه همواره در نظام اسالمی م هایی پرسش

هایی اطالق   های محیطی مرتبط به سازمان  های محیطی مرتبط با مسجد است. سازمان سازمان

تعـامالت و ولـی  هسـتند،شود که خارج از حوزه اختیارات رسـمی مـدیریت یـک سـازمان   می

دهند   محیط اختصاصی مسجد را شکل می ،ها  ارتباطات مهمی با آن سازمان دارند. این سازمان

 ،های اصلی که در ارتباط مستقیم با مساجد مردمی قـرار دارنـد  و بر آن تأثیرگذار هستند. سازمان

زمان اوقـاف و ها، سـا  های علمیه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شـهرداری  اند از: حوزه عبارت

امور خیریه، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغـات اسـالمی، سـازمان بسـیج مستضـعفین و 

  های فرهنگی و هنری مساجد.  ستاد عالی کانون

یـا حتـی بایـد در قبـال مسـجد بـه  ،توانند  ای می  ها چه نقش و رابطه که سازمان پرسشاین 

بسیاری از فعاالن حوزه مسـجد را بـه خـود  زبانن و ذه ،ترین نهاد دینی داشته باشند  عنوان مهم

 آنهامساجد و حفظ استقالل  کردنمانند پرهیز از دولتی  ،ه است. برخی مالحظاتداشتمشغول 

فقیه در نظام اعتقادی شـیعی، ورود سـازمانی بـه مسـجد را بـا  ولّی  یاهدر عین توجه به اختیار

با در نظر گرفتن این مالحظـات تا ش است رو نموده است. این تحقیق در تال چالش جدی روبه

دهی امور مساجد، خأل نبود الگو در تعریف این  فقیه در سامان و با نگاه به اختیارات خاص ولّی 

  ).۱۳۸۹رابطه را برطرف نماید (عباسی، 

الگـوی ارتبـاطی و تعـاملی مسـاجد  بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق آن است کـه

ــازمان  و ــ  س ــه تفکی ــی ب ــاخص های محیط ــد و ش ــدف ک ُبع ــالطبع، ه ــت؟ ب ــه اس چگون

های محیطی و   های الگوی تعاملی سازمان تحقیق نیز شناسایی ابعاد و شاخص  این  اصلی

  مسجد است.
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  پیشینه نظری

 خارج از حیطـه سـازمان (خـارج از کنتـرل مـدیران 
ً
عوامل محیطی متغیرهایی هستند که عموما

سـازمان تأثیرگـذار  همـهیـا  یک بخـشبالقوه بر  گیرند و به صورت بالفعل یا سازمان) شکل می
تعریف شده اسـت. محـیط عمـومی از  ها دو محیط عمومی و اختصاصی هستند. برای سازمان

سیاسی و قانونی مؤثر در عملکرد سازمان شـکل  مجموعه عوامل فرهنگی، اقتصادی، آموزشی،
ندگانی کـه یـک سـازمان بـرای کن  کنندگان و تأمین از رقبا، توزیع نیز گیرد. محیط اختصاصی می

شـود. فنـاوری نیـز یکـی از عوامـل  تشـکیل می ،فعالیت، بقا و رشد خود به آنها وابسـته اسـت

ای فراتـر از تولیـد محصـوالت را دربـر داشـته و مفـاهیمی  محیطی است. امروزه فناوری حیطـه
  ).۱۳۷۹گیرد (غفاریان،  وکار را دربر می های کسب همچون رویکردهای مدیریتی و شیوه

 حکومت
ً
های غیـر دولتـی یـا   ترین عامل محیطی سـازمان ها، به عنوان مهم  ها یا دولت  اصوال

 با اتخاذ گام شوند. دولت  مردمی محسوب می
ً
هایی چند اقدام به ورود به هـدایت و کنتـرل   ها غالبا

ای غیـر دولتـی ه کنند. راهبردهای مختلفی برای کنترل سـازمان  های غیر دولتی می  عملکرد سازمان
. ۲شـود؛  ها از قانون عملـی می که با ثبت قانونی و تبعیت این سازمان 1. نظارت،۱اند:  عنوان شده

هایی هستند کـه  که سازمان 2دولتی های شبه غیر . ایجاد سازمان۳ها؛  هماهنگی میان این سازمان
دیر و کارکنـان ایـن شـوند. مـ از سوی مردم تأمین مالی شده و زیر نظر یـک نهـاد عـالی کنتـرل می

  ).۱۹۸۹ 4(براتون،  3. انحالل۴شوند و  ها از سوی مقامات دولتی انتخاب می سازمان

های غیر دولتـی بـه صـدور پروانـه فعالیـت و   نامه تأسیس و فعالیت سازمان آیین ِم فصل سو
تـی، های غیـر دول  ها اشاره دارد. ویژگی اصلی سـازمان  فصل چهارم آن به نظارت بر این سازمان

های دولتـی و   ها (حکومت)، سازمان  غیر دولتی بودن آنهاست که به معنای عدم دخالت دولت

 ممسئوالن دولتی (به لحاظ شخصیت حقـوقی) در تأسـیس و مـدیریت آنهاسـت. در تبصـره دو
» غیر دولتـی«های غیر دولتی چنین آمده است: واژه  نامه تأسیس و فعالیت سازمان ماده یک آیین

های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان، دخالت نداشـته باشـند. از  ناست که دستگاهبه این مع

دوسـتانه  ن های غیر انتفاعی، غیر سیاسی، انسا های غیر دولتی، فعالیت های مهم سازمان ویژگی
شـوند و اقشـار  ها می و داوطلبانه است و به همین دلیـل، افـراد بـاانگیزه، جـذب ایـن سـازمان

ها در کسـب  کنند که باعث توانـایی ایـن سـازمان تباط مناسبی با آنها برقرار میمختلف مردم، ار

شود. درنتیجه، از طرف دیگر ماهیت مردمی و غیر دولتی  اطالعات و جلب مشارکت مردمی می
  فقیه نیست) در آن صورت نگیرد. های دولت (منظور ولّی  کند که دخالت مسجد ایجاب می

                                                           
1. monitoring  2. cooptation  

3. dissolution  4. Bratton  
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�م �;-�در کتاب Cسـوره توبـه:  ۱۰۹الف ذیل آیـه ۱۳۸۶یدگی به امور مساجد، (مرکز رس ا�

فَانْه�_ار�  ه�_ارٍورِض�وانٍ خَیر* ا�م م�ن� ا�س�س� ب�نْیانَه� ع�لَ� شَفَا ج�_ر�فٍ  ال �ه
ا�س�س� ب�نْیانَه� ع�لَ� تَقْوی م
ن�  ا�فَم�ن�«
. نظـارت بـر مسـاجد امـری ۱چنین آمـده اسـت: » بِه
 ف
� نَارِ ج�ه�نَّم� وال �ه� ال8 یه�دِی الْقَو5م� الظَّ_ال
م
ین�

. تقویت مساجد در جهت دستیابی به اهداف ارزشی امری بایسته است و ۲مطلوب و الزم است؛ 

طلب تحت عنوان مدیریت، الزم است. ایـن مطلـب از  های افراد فرصت منع از عملکرد و فعالیت

شـود  . از مقایسه دو مسجد اسـتفاده می۳شود؛  نوع پرسشی که در آیه به کار رفته است استفاده می

هـا و  کند، ذات خود آنها نیست، بلکه بـه مـدیریت، انگیزه که آنچه مساجد را از یکدیگر متمایز می

گردد؛ پـس مسـئوالن و اولیـای امـور در صـورت احـراز نّیـات شـوم  اهداف مدیران مساجد برمی

 ۱۱۴چنین مسجدی شوند. در ذیل آیـه توانند از همان مراحل آغازین، مانع ساخت  سازندگان، می

یذْکر� ف
یه�ا اس�م�ه� وس�ع�� ف
� خَر�ابِه�_ا اAو5لَ__ئ
ک م�_ا ک_انَ  ا�نا�ظْلَم� م
م�ن م�نَع� م�س�اجِدَ ال �ه
  وم�ن�«سوره بقره: 
نیز آمده است، کـه » ع�ظ
_یم* ب*ع�ذَایدْخُلُوه�ا اKالJ خَآئ
ف
ین� له�م� ف
� الدُّنْیا خ
ز�ی ولَه�م� ف
� اآلخ
ر�ة
  ا�نلَه�م� 

شـود کـه مـدیریت مسـاجد و  اسـتفاده می» یدْخُلُوه�ا اKالJ خَآئ
ف
ین� ا�ناAو5لَ_ئ
ک م�ا کانَ لَه�م� «از عبارت 

ای باشد که هر خیانتکاری نتواند به سهولت در این اجتماع  های درون مساجد باید به گونه  فعالیت

م جـز در پرتـو یـک نظـارت مسـتمر و مـدیریت منسـجم ارزشمند رخنه کند؛ تحقق ایـن امـر هـ

کننـدگان مسـجد،  ویژه اداره پذیر نیست و این مدیریت منسجم با مشارکت همـه مؤمنـان بـه امکان

تـوان  اندرکاران میسر خواهـد شـد و از همـین نکتـه می یعنی امام جماعت و متولیان و دیگر دست

 لزوم نظارت حکومت اسالمی بر فعالیت مسا
ً
جد را استفاده کـرد. از ایـن قسـمت آیـه کـه تلویحا

توان استفاده کرد فردی که مصـداق  می» ع�ظ
_یم* ع�ذَاب*له�م� ف
� الدُّنْیا خ
ز�ی ولَه�م� ف
� اآلخ
ر�ة
 «فرمود: 

قرار گیرد، قوه قضاییه حق دارد عمل او را مجرمانه تلقی کند و کیفری مناسـب » مانعین از مساجد«

  الف).۱۳۸۶(مرکز رسیدگی به امور مساجد (با جرمش در نظر بگیرد 

  متن حکم مقام معظم رهبری خطاب به آیت
ّ
که بـه تأسـیس  ۱۳۶۸ه مهدوی کنی در سال الل

دیگـر منبـع مـورد اسـتفاده در طراحـی  شد،مرکز رسیدگی به امور مساجد در استان تهران منجر 

  ست:شرح ا بدینایشان های این بخش از تحقیق بوده است. متن حکم  شاخص
هـای  جمله ائمه جماعت، گروه  مراجعات متعدد از سوی مرتبطین با مساجد تهران، ِمن

گـاه و  بسیج، متولیان و متصدیان و غیرهم، حـاکی از فقـدان مرکـز و مرجـع مقبـول و آ
  ترین پایگاه دین و معنویت و اخالق است. ای در امر مساجد، یعنی اصلی نافذالکلمه

های معنوی و انقالبی  و تقویت هماهنگ جنبه شک نیست که حفظ قداست مساجد
و تعلیمی و تبلیغی آن، نیازمند سالمت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات و 

 جنابلذا شایسته است  ؛مناقشات داخلی در آن است
ّ
ه برخـوردار از عالی که بحمدالل
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ان وجاهت و قبول و حرمت در نزد حضرات آقایان ائمه جماعـت مسـاجد شـهر تهـر
باشید با تعیین مرکزی و نمایندگانی به مهمه مساجد پرداختـه و در مـوارد الزم بـا  می

های اسالمی در مساجد و یا لدی االقتضاء با نصـب امـام  کمک و حمایت از برنامه
جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مسـاجد بـه رونـق و کـارایی و شـکوفایی هرچـه 

کمـک نماییـد. توفیـق متزایـد جنابعـالی را از  های انقالب و اسـالم بیشتر این پایگاه
  کنم. خداوند متعال مسئلت می

درصـد از خبرگـان  ۹۷در تحقیقی که از سوی آقای قدوسی، در سازمان تبلیغات اسالمی انجام شـد، 

درصد نیـز  ۵/۵۴شدت مخالف بودند.  کننده در تحقیق با دولتی شدن کامل امور مساجد به مشارکت

 بسترهای الزم برای حضور بیشتر مردم را فراهم سازد. قبا این رویکرد مواف
ً
  اند که دولت صرفا

نمـازگزاران مسـجد صـورت گیـرد و از از سوی شایسته است انتخاب ائمه جماعت مسجد 

تحمیل امام جماعت برای مسجد پرهیز شود. امام جماعتی که مورد پـذیرش عمـوم نمـازگزاران 

 موفـق بوده و از اقبال عمومی برخوردار باشد
ً
تر و  تر خواهـد بـود و مسـجد نیـز پرجمعیـت قطعا

  جماعت به دو صورت قابل انجام است: مامانتر خواهد شد. انتخاب ا  فعال

  _ انتخاب توافقی.
ُ
بـرای با یـک روحـانی خود منا یا نمازگزاران مسجد گاهی اوقات هیئت ا

اب آنان ایجاد کـرد. تنهـا رسند. در این صورت نباید مانعی در انتخ به توافق میامامت جماعت 

جهت تأیید توانایی علمی و مدیریت و صالحیت اخالقی امام جماعت شایسته است نامبرده را 

ای مبنی بر دارا بـودن   یدیهیهای علمیه یا نهادهای مربوط منطقه، تأ ملزم سازند تا از یکی از حوزه

  خذ نماید.أشرایط اقامه نماز جماعت 

 اگر ه _ انتخاب درخواستی.
ُ
نظر نـدارد تـا مسـئولیت امامـت ر منای مسجد کسی را دیئت ا

، مربوطهای علمیه منطقه یا نهادهای  توانند از حوزه در این صورت می ،مسجد را به عهده بگیرد

درخواست معرفی امام جماعت نمایند. این نهادها نیز بهتر است با معرفی دو نفر و بـا برگـزاری 

  جلسه
ُ
 منا یا نماینای با هیئت ا

ً
دگان مسجد، آن روحانی را که مورد پسند و توافق آنهاست رسـما

  به مسجد معرفی نمایند.

اگر بنا باشد که مدیریت مساجد مردمی باشد و نهادهای دولتی در این زمینه نقشـی نداشـته 

های علمیـه کـه یـک نهـاد غیـر  الزم است برای معرفی ائمه جماعت به مساجد از حوزه ،باشند

های علمیه باید واحـدی بـا عنـوان واحـد  اده شود. به همین منظور، در حوزهاستف ،دولتی است

اندازی شود کـه زیـر نظـر مسـتقیم رئـیس حـوزه علمیـه  دهی ائمه جماعت راه جذب و سازمان

ن کاردان و شایسته، آنهـا را جـذب نمـوده و بـه اند. این واحد ضمن شناسایی روحانیکفعالیت 

  ).۴۷و  ۴۶، ص۱۳۸۱ند (موظف رستمی، ک کننده معرفی می مساجد درخواست
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 همـههای تخصصـی آموزشـی مـدیریت و مشـاوره را بـرای  دوره دهای علمیه بای البته حوزه

برگـزار  ،نی که در آینده قصد دارند مدیریت یک مسجد را بر عهـده گیرنـداطالب یا برای روحانی

ها را بـرای معرفـی بـه  رهکنند و حتی با تهیه یک بانک اطالعاتی، اسامی طالب موفق در این دو

  ند.آورمساجد فراهم 

عـد در ، در الگوی تحقیق، دو بُ هادرنتیجه با کاوش منابع نظری موجود و مبتنی بر محتوای آن

انـد از:  های روابـط حمـایتی عبارت نظر گرفته شد: روابط حمایتی و روابـط نظـارتی. شـاخص

عملیـاتی، کمـک و همکـاری، دهی راهبـردی و   ارتباط، مشـاوره و آمـوزش، هـدایت و جهـت

داخلی مسجد، ارزیابی و تشویق. از آنجا که مردمی بـودن یکـی  یاه هگری و رفع مناقش میانجی

هـای   لذا در این الگوی پیشنهادی اعطای کمک ؛های مهم موفقیت در مساجد است  از شاخص

ط نظـارتی شـامل شود. رواب  ها دیده نمی  ها به مساجد در بین این شاخص  مالی و مادی سازمان

  .استسه شاخص نظارت، مداخله مؤثر و ثبت رسمی 

  های محیطی با مسجد  : الگوی تعاملی سازمان1جدول 

 های تحقیق  كننده از سازه منابع حمایت ها شاخص ابعاد مفهوم

ن
ما

از
س

ط 
واب

ر
 

جد
س

 م
 با

ی
ط

حی
 م

ی
ها

 

ــط  روابـ
 حمایتی  

  _ ارتباط
  

  _ همكاری
  

  _ ارزیابی و تشویق
  

  آموزش _ مشاوره و
  

دهـــی   _ هـــدایت و جهـــت 
  راهبردی و عملیاتی

  
گــــری و رفــــع  _ میــــانجی

 های داخلی مسجد مناقشه

ه مهدوی كنی در لّال تن حكم مقام معظم رهبری به آیت_ م
  خصوص تأسیس مركزی برای رسیدگی به امور مساجد

نامه اجرایی تأسیس و فعالیت   _ فصل سوم و چهارمِ آیین
  ، وزارت كشور1384مصوب  های غیر دولتی،  سازمان

  1370_ مقام معظم رهبری، اسفند 

  1382_ رضایی بیرجندی، 

  1995_ لوتانز، 

  1995_ كالرك، 

  1993_ آنیبان، 

  1989_ براتون، 

  2000_ یانگ، 

  1379_ كویین و همكاران، 

  43، ص4، جصحیفه نور_ 

 _ مصاحبه و مشاهده

ــط  روابـ
 نظارتی  

  _ ثبت رسمی

  _ نظارت

 ثر_ مداخله مؤ

  و ساخت مدل تحلیلی 1سازی  مفهوم

شود و این یکی از ابعاد اصـلی  سازی نامیده می  های موضوع تحقیق، مفهوم  بیان مفهومی پدیده

سازی، ساختن مفهوم انتزاعـی بـرای فهمیـدن امـر واقعـی   ساختمان مدل تحلیلی است. مفهوم

                                                           
1. conceptualization 
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اسـت کـه آن را تشـکیل  1عبـارت از تعیـین ابعـادی نخست،است. ساختن یک مفهوم در گام 

ســازند. گــام بعــدی در ســاختن یــک مفهــوم، تعریــف   دهنــد و امــر واقعــی را مــنعکس می  می

 2هـا گیری کـرد. شـاخص  هایی است که به کمک آنها بتـوان ابعـاد آن مفهـوم را انـدازه شاخص

رخـی های مفهـوم هسـتند. ب گیری ابعـاد و مؤلفـه  های عینی قابل شناسایی و قابـل انـدازه  نشانه

ترند   ولی بعضی مفاهیم پیچیده ،شوند  اند و با تعدادی بعد و شاخص مشخص می  مفاهیم ساده

  تجزیه شوند. 3هایی ها به مؤلفه کند بعضی ابعادشان تا رسیدن به شاخص  و ایجاب می

 4دو شیوه برای ساختن مفهوم وجود دارد. یکی شیوه اسـتقرائی اسـت کـه مفـاهیم عملـی منفـرد

سازد. در سـاخت مـدل تحلیلـی ایـن   می 5گری شیوه قیاسی است که مفاهیم دستگاهیسازد، دی می
سازی عملی منفرد استفاده شده است. مفهوم عملـی منفـرد مفهـومی اسـت   پژوهش، از روش مفهوم

انـد سـاخته   آوری کرده  های مستقیم یا اطالعاتی که دیگـران جمـع طور تجربی بر مبنای مشاهده که به

تـوان عناصـر الزم  های مرحله اکتشـافی اسـت کـه می الل مطالعات نظری و مصاحبهشود. از خ می
تـوان بـرای   ). البته عنوان دیگـری کـه می۱۳۸۸سازی را فراهم کرد (کیوی و کامپنهود،   برای این مفهوم

روش طراحی در این تحقیق برگزیـد، روش تحلیـل منطقـی اسـت. در ایـن روش اهتمـام محقـق بـر 

 های غالب در یک مدل از مطالعات اسنادی است. دستیابی بـه یـک دسـتگاه  و شاخصشناسایی ابعاد 
هندسی و نظام منطقی کالن مدل که تا حد امکان جامع و مانع باشد هدف انتخاب این روش اسـت 

  گیرد.  های دیگر صورت می  شده با کمک روش  ). البته تکمیل و تأیید مدل طراحی۱۳۹۲(بابکی، 

های اکتشـافی اولیـه، الگـوی   لعات اسنادی و با انجام تعـدادی مصـاحبهمبتنی بر این مطا
  مفهومی پژوهش طراحی و سپس تأیید شد.

  روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش اکتشافی است. با توجه به موضوع خاص این تحقیق و نیـز 
ظـر و اشـراف او بـر به منظور افزایش تسلط محقق و تالش برای کشف زوایای پنهان موضوع مورد ن

ابعاد مختلف موضوع و فراهم کردن مجموعه دانشی معتبر و کاربردی در زمینـه مـدیریت مسـجد، 
در جامعه هدف تحقیق صورت گرفت. هفت مسـجد  6مطالعاتی موردی با ابزار مصاحبه اکتشافی

ای موفق و پنج مسجد ضعیف برای مصاحبه اکتشافی و مشـاهده انتخـاب شـدند. بـر موفق یا نیمه

های خـود  شناسایی این مساجد از نظریات کارشناسان مرکز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد و تجربـه

                                                           
1. dimension  2. indicators  

3. components  4. isolated operational concept  

5. systemic concept  6. exploratory  
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محقق بهره گرفته شد. طی مشاهده و مصاحبه با فعاالن این مساجد سعی شد خألهای نظـری در 

تدوین الگو رفع شود. گفتنی است، با توجه به فرایند انجام تحقیق که از سـوی کیـوی و کـامپنهود 
شوند. در  شده، مصاحبه اکتشافی و مشاهده، همزمان با بررسی مبانی نظری تحقیق انجام می ارائه

آوری   شـده، جمـع ادامه با استفاده از روش دلفی، نظر خبرگان و متخصصان دربـارۀ الگـوی تدوین

شده در پرسشـنامه تحقیـق   شد. سؤال و فضای الزم برای اظهار نظر خبرگان راجع به الگوی طراحی
 آوری گردید.  های آنها در این زمینه جمع  نظر گرفته شده و دیدگاهدر 

. اجـرای مـدل در دنیـای واقعـی؛ ۱توان از سه روش اسـتفاده کـرد:   به منظور آزمون یک مدل می

ــان؛   .۲ ــا نظرســنجی از خبرگ ــی ی ــی و شبیه۳اســتفاده از روش دلف ــون ریاض ــتفاده از فن ــازی  . اس س
تواند به عنوان روشی برای ساخت مدل به کار رود، هـم   ، هم می). روش دلفی۲۰۰۸ 1(کیاکوجوری،

 ) دلفی را مجموعه راهکارهایی بـرای بیـرون۱۹۶۸) و براون (۱۹۶۷روشی برای آزمون یک مدل. دالکی (

 افرادی متخصص  کشیدن و تهذیب دیدگاه
ً
 کنند. ایـن قضـاوت اند، تعریف می  های یک گروه که معموال

آورد، ولـی قابـل اعتمـادتر از بیانـات   های ذهنی مختلف فراهم مـی  دگاهجمعی متخصصان گرچه دی
  ).۱۳۸۳ 2فردی و شخصی است و درنهایت، پیامد آن، عینیت و دقت هرچه بیشتر است (ساروخانی،

پرسشـنامه و  ۴۸خبره در دور اول دلفی همکاری نمودند که اطالعات کّمـی  ۵۴مجموع  در
 ،ها مورد استفاده قرار گرفت. در دور دوم از تحقیق دلفی  نامهات کیفی خبرگان در بقیه پرسشینظر

های تحقیـق  خبـره در پاسـخگویی و تکمیـل پرسشـنامه بیسـتخبـره و در دور سـوم  ۳۱تعداد 

های مرتبط با مسجد، امامـان موفـق   همکاری نمودند. این خبرگان شامل افراد شاغل در سازمان
 
ُ
بندی   گـان حـوزوی و دانشـگاهی بودنـد. تقسـیممنای مساجد، و خبرمساجد، اعضای هیئت ا

  خبرگان مبتنی بر تخصص یا تجربه مرتبط در دور اول دلفی در جدول ذیل آمده است.

  های مختلف خبره تحقیق : گروه2جدول 

 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 های باالدستی مسجد 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

                                                           
1. Kiakojoori  2. Sarookhani  



  87  های محیطی طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان

  

  ها یافته

های الگو مـورد سـؤال قـرار گرفـت.   یک از شاخص  تحقیق دلفی، میزان اهمیت هر 1با انجام سه دور

اند. در دور   های بعدی به ترتیب نشان داده شـده ها به همراه وزن و رتبه دریافتی در جدول همه شاخص

عد و شاخص جدید پیشنهاد شدند که درنتیجه ُبعد روابط اطالعاتی بـا دو شـاخص اول دلفی چند بُ 

های محیطـی و   به الگوی تحقیق افزوده شد. در الگوی مدیریت اثربخش مسجد، ُبعد ارتباط سازمان

دهنده اهمیت باالی این ارتبـاط در اندیشـه خبرگـان   برخوردار است و این نشان ۶۸/۷مسجد از امتیاز 

دهـد ُبعـد روابـط   شـده بـا کمـک آزمـون فریـدمن نشـان می  بندی ابعاد طبق امتیاز کسب  هاست. رتب

در مرحله دوم بیشترین اهمیت و ُبعد روابط نظارتی بـا  ۲۵/۲ای   و میانگین رتبه ۴۱/۷حمایتی با امتیاز 

سـوم، ُبعـد کمترین اهمیت را از نظـر خبرگـان دارنـد. در مرحلـه  ۷۳/۱ای   و میانگین رتبه ۹۷/۶امتیاز 

هایی کـه در مرحلـه دوم و سـوم،  بیشـترین اهمیـت را دارد. شـاخص ۶۵/۷روابط حمایتی بـا امتیـاز 

شـوند. گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه   اند، از الگوی تحقیق حذف می  امتیازی کمتر از هفت کسب کرده

نتیجـه کسب امتیاز پایین، دو شاخص ثبت رسمی و مداخله مؤثر از الگوی تحقیق حذف شدند و در

  شاخصی تبدیل شد.  ُبعد روابط نظارتی به ُبعدی تک

بودن میزان انحراف معیار هـر شـاخص    یکی از شرایط الزم برای توقف دورهای دلفی، پایین

ها انحـراف  ابعـاد و شـاخص بیشترشود در  بعد مشاهده می های که در جدول گونه است. همان

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

ای بـودن   ه گزینـهات به یکدیگر و کاهش پراکندگی دارد. با توجه به ُنـینشان از نزدیک شدن نظر

عناصـر  همـه. در است ۸۰/۱پرسشنامه تحقیق، حداکثر انحراف معیار قابل قبول در هر شاخص 

  .است ۸۰/۱میزان انحراف معیار بسیار کمتر از  ذیل

هـای  ات گروهیـشـود ایـن اسـت کـه آیـا بـین نظر هایی که در ذهن متبادر می یکی از سؤال

شده اختالف نظر معناداری وجود دارد؟  مختلف خبرگان در رابطه با اهمیت ابعاد الگوی تدوین

 ،آمده از مرحله سوم تحقیق دلفی مطابق با نوع تحصیالت خبرگان دست های به منظور داده بدین

  دانشگاهی مورد آزمون قرار گرفت. ی، دانشگاهی و حوزوْی یعنی حوزو

ات سه گروه خبره بر مبنای نوع تحصیالت راجـع بـه بعـد اصـلی یبرای مقایسه میانگین نظر

  شود: الگوی تحقیق در دور سوم تحقیق دلفی فرضیه زیر مطرح می

محیطـی و های   ات سه گروه خبرگـان راجـع بـه روابـط سـازمانینظر میانداری  اتفاوت معن

  مسجد در دور سوم دلفی وجود دارد.

                                                           
1. round 
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  شوند:  تعریف می ذیلهای آماری صفر و مقابل به صورت  با توجه به این فرضیه، فرض

H0: µ1  = µ2 =  µ3 

  :H1  ها با هم متفاوتند کم دو تا از میانگین دست

بعـد اصـلی الگـو بـه تفکیـک نـوع  دربـارۀهای مختلـف خبـره  ات گروهیبرای مقایسه نظر

 1اسمیرنوف _ ها از طریق آزمون کولموگوروف هدر ابتدا آزمون نرمال بودن توزیع داد ،صیالتتح

و در صورت  "ANOVA"انجام شد. در صورت تأیید نرمال بودن توزیع، آزمون تحلیل واریانس 

ات اسـتفاده یـبـرای مقایسـه میـانگین نظر 2والـیس _ غیر نرمال بودن توزیع از آزمون کروسکال

عد روابط های بُ   نشان داد داده اسمیرنوف در دور سوم دلفی _ تیجه آزمون کولموگوروفشود. ن  می

 های محیطی از توزیع نرمال برخوردارند.  مسجد و سازمان

داری  در دور سوم دلفی، باالتر بودن سـطح معنـی "ANOVA"نتیجه آزمون تحلیل واریانس 

ات سـه یـنظر میـانتفاوت معنادار  نبودنو  H0تأیید فرض  بیانگردهد که  درصد را نشان می ۵از 

  های محیطی و مسجد است.  اهمیت روابط سازمان دربارۀگروه خبره 

  : توصیف آماری نظر خبرگان در رابطه با بعد اصلی الگوی تحقیق3جدول 

انحراف 

معیار مرحله 

 اول

میانگین 

مرحله 

 اول

انحراف معیار 

 مرحله دوم
 تغییر

میانگین 

 مرحله دوم
 تغییر

حراف معیار ان

 مرحله سوم
 تغییر

میانگین 

 مرحله سوم
 تغییر

84/1 98/6 24/1 59/0_ 19/7 21/0 81/0 43/0_ 68/7 49/0 

  

  بندی آنها با كمك آزمون فریدمن : توصیف آماری نظر خبرگان در رابطه با ابعاد الگوی تحقیق و رتبه4جدول 

 ابعاد
انحراف معیار 

 مرحله اول

میانگین 

مرحله 

 اول

ف انحرا

معیار 

 مرحله دوم

تغییر 

میانگین 

مرحله 

 دوم

 تغییر

انحراف 

معیار مرحله 

 سوم

 تغییر

میانگین 

مرحله 

 سوم

 رتبه تغییر

روابط 

 حمایتی
56/1 31/7 92/0 64/0_ 41/7 10/0 91/0 06/0 65/7 24/0 1 

روابط 

 نظارتی
 شاخصی تك 88/0 85/7 _17/0 09/1 32/0 97/6 _41/0 83/1 65/6 24/2

روابط 

 اطالعاتی
 2 15/0 55/7 _17/0 93/0 _ 40/7 _ 09/1 عامل جدید

                                                           
1. one-Sample Kolmogorov-Smirnov test 

2. Kruskal-Wallis test 
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  بندی آنها با كمك آزمون فریدمن های هر بعد و رتبه : توصیف آماری نظر خبرگان در رابطه با شاخص5جدول 

 ها شاخص

انحراف 

معیار مرحله 

 اول

میانگین 

 مرحله اول

انحراف 

معیار 

مرحله 

 دوم

 تغییر

میانگین 

مرحله 

 دوم

 رتغیی

انحراف 

معیار 

مرحله 

 سوم

 تغییر

میانگین 

مرحله 

 سوم

 رتبه تغییر

  

 روابط حمایتی

مشاوره و 

 آموزش
52/1 65/7 77/0 75/0_ 94/7 29/0 64/0 13/0_ 10/8 16/0 1 

هدایت و 

دهی   جهت

راهبردی و 

 عملیاتی

82/1 45/7 72/1 1/0_ 35/7 1/0_ 43/1 29/0_ 55/7 2/0 2 

كمك و 

 همكاری
82/1 21/7 89/0 93/0 48/7 27/0 70/0 19/0_ 80/7 32/0 3 

گری و  میانجی

رفع 

های  مناقشه

 داخلی مسجد

16/2 19/7 75/1 41/0_ 16/7 03/0_ 50/1 25/0_ 40/7 24/0 4 

ارزیابی و 

 تشویق
99/1 06/7 34/1 65/0_ 13/7 07/0 31/1 03/0_ 40/7 27/0 5 

  

 روابط نظارتی

 نظارت

37/2 96/6 87/1 5/0_ 23/7 27/0 09/1 78/0_ 85/7 62/0 

ی
ص

شاخ
ك 

ت
 

 حذف حذف 90/6 حذف 29/1 35/0 77/6 _42/0 03/2 42/6 45/2 ثبت رسمی

 حذف حذف حذف _19/0 47/6 _24/0 16/2 66/6 40/2 مداخله مؤثر

  

 روابط اطالعاتی

سازی   شبكه

 مجازی
- 17/1 _ 50/7 _ 99/0 18/0_ 60/7 10/0 1 

تبادل اطالعات 

كاری بین 

ها و  زمانسا

 مساجد

_ 12/1 _ 30/7 _ 05/1 07/0_ 50/7 20/0 1 
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  های محیطی های الگوی تعاملی مسجد و سازمان  : ابعاد و شاخص1شكل 

  گیری بحث و نتیجه

های محیطـی  مطابق با نظر خبرگان تحقیق، از نظر تأثیر بر موفقیت عملکردی مسـجد، سـازمان

بنـدی آزمـون   انـد. همچنـین بررسـی نتـایج رتبه  سـب کردهرا ک ۹از امتیـاز  ۶۸/۷اهمیتی برابر با 

شـده   ابعاد الگـوی طراحی میاندهد ُبعد روابط حمایتی بیشترین اهمیت را در   فریدمن نشان می

در  ،شناسـانه بـه موضـوع نگریسـته شـود  مبتنی بر این الگو، اگر با نگاهی آسیب رو، از ایندارد. 

هـای علمیـه   ضعف در حوزه نقطه نخستینحیطی با مسجد، های م  زمینه روابط حمایتی سازمان

نشـدن طالب به تعداد مـورد نیـاز، ارائـه نشدن وجود دارد. کمبود امام جماعت به دلیل تربیت 

از  ،هـای علمیـه  های تخصصی مدیریت مسجد و مشاوره به طالب علوم دینـی در حوزه  آموزش

رابطـه بـا مـدیریت مسـاجد اسـت. تعـدد  های علمیـه در کاری حوزه  کم های قاترین مصد مهم

ها، روشـن  ایـن سـازمان میـانهای موازی مرتبط با مسجد و اختالفات پنهان و آشـکار  سازمان

ها در قبال مسجد، روشن نبودن چگـونگی پشـتیبانی دولـت از  یک از سازمان نبودن وظایف هر

گیری، اجـرا و   میمنبود نظام جامع و واحد مدیریت امـور مسـاجد، پراکنـدگی در تصـ مساجد،

اجـرای  ،مراکز مرتبط با مسـجد و همچنـین میانبرای ایجاد هماهنگی  نبودن یک مرکزنظارت، 

های مرتبط با مساجد و حتـی خـود  های کاربردی و ارائه نتایج به سازمان  پژوهش و تهیه آموزش

ریزی   امـهتوجهی به ارائه آموزش و مشاوره به مساجد، ضـعف در هدفگـذاری و برن  مساجد، کم
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کارگیری نیروهای توانمند، سیاسی عمـل کـردن (در برخـی  جهت دستیابی به آنها، ضعف در به

موارد)، دخالت در امور داخلی مسجد (در برخی موارد)، عزل یـا نصـب امـام جماعـت بـدون 

یک شبکه مجازی کامـل و جـامع بـرای ایجـاد  نموارد)، نبود برخی(در  نمازگزارانتوجه به نظر 

توجهی رسانه ملی به مسجد و   دستیابی به اطالعات همه مساجد، کمنیز مساجد و  میان ارتباط

احکام مسجد در رسانه و خلق رقیب بـرای مسـجد ماننـد حسـینیه، دارالقـرآن و ندادن آموزش 

های محیطـی بـه زعـم خبرگـان   عد رابطه مساجد و سـازمانضعف موجود در بُ  موارداز  ،هیئت

  ).۱۳۸۹تحقیق است (عباسی، 

ترین شاخص،  مهم ،های محیطی با مسجد با توجه به نتایج تحقیق و اینکه در رابطه سازمان

طـرح تحـول «ای بـا عنـوان   گردد با تشکیل کمیتـه پیشنهاد می ،شاخص آموزش و مشاوره است

، های مـرتبط سـازمان بیشتر و با اختصاص اعتبار مورد نیاز و مشارکت» فرهنگ دینی در مساجد

های ائمـه جماعـت،  های اجرایی الزم در راستای ارتقای شایستگی های علمیه، گام حوزه ویژه به

 ن) مساجد برداشته شود.افعاالن و جماعت (مأموم

 بـرایهـای علمیـه  متأسفانه در حال حاضر، آمـوزش تخصصـی مـدیریت مسـجد در حوزه

ست مرکز مـدیریت دارد. ضروری ا اهمیت بسیار کمتوانمندسازی ائمه جماعت در اداره مساجد 

شناسـی، فـن  مانند مدیریت مسجد، مشـاوره و روان ،های آموزشی خاص های علمیه دوره حوزه

شناسـی را در قالـب یـک یـا دو نیمسـال تحصـیلی بـه  های سخنرانی و جامعه خطابه یا مهارت

مدت تبلیغ طالب را به عنوان بخـش عملـی   های کوتاه توان دوره طالب آموزش دهند. حتی می

هـایی   ها نیز در ارائه چنین آموزش  های آموزشی در نظر گرفت. از ظرفیت علمی دانشگاه دوره این

  توان استفاده نمود.  به ائمه جماعت می

اساسی مساجد کشور، کمبود روحـانی بـرای تصـدی جایگـاه امامـت  های ضعف یکی از

اعت مـورد نیـاز هـر ائمه جمو آموزش تربیت  برایریزی  شود برنامه جماعت است. پیشنهاد می

از تصدی جایگاه امامـت مسـجد،  پسهای علمیه آن استان واگذار شده و حتی  استان به حوزه

 ها باشد. استمرار آموزش آنها به عهده این حوزه

های مرتبط و مـبهم بـودن وظـایف آنهـا در  های عرصه مسجد، تعدد سازمان یکی از آسیب

مدیریت واحد یـا هماهنـگ  نبودنیت مساجد و نظام جامع مدیر نقبال مسجد و همچنین نبود

ولی سـتانده الزم بـه  ،شود حجم باالیی از بودجه در این زمینه صرف می ،بین آنهاست. درنتیجه

 یشود: یک راهکار، تأسیس سـازمان رفع این موانع پیشنهاد می برایآید. چند راهکار  دست نمی

تشکیل یک شورای  ،د است. راهکار دومه امور مساجهممدیریت  برایمستقل با اختیارات الزم 
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های مـرتبط بـا   سـازمان میـانسیاسـتگذاری و ایجـاد همـاهنگی  برایعالی با اختیارات کامل 

های مـرتبط و انجـام تقسـیم  مساجد و تعیین محدوده فعالیت هر سازمان است. ادغام سازمان

نظـور حـذف ها در قبـال مسـجد بـه م کار ملی و مشخص کردن دقیـق شـرح وظـایف سـازمان

  از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. ،کاری و روشن شدن کمبودها  موازی

د از انتصاب ائمه جماعـت بـدون شو پیشنهاد می ،از آنجا که مسجد یک نهاد مردمی است

ن هـر محلـه امؤمن از سویپرهیز شود. شایسته است انتخاب امامت مساجد  نمازگزارانرضایت 

یعنی مراکز رسیدگی به امور مساجد فقط صالحیت علمـی  ،لهای مسئو صورت گیرد و سازمان

 و اخالقی آن امام را تأیید نمایند.

بلکـه از  ،وجه نباید رنگ و بوی دولتی به خود بگیـرد هیچ مسجد یک نهاد مردمی است و به

توانـد بـر عملکـرد دولـت و  ای دیگر، مسجد هماننـد دیگـر نهادهـای جامعـه مـدنی می  جنبه

ننـد کـه کای رفتـار  می نظارت کند. دولت و نهادهای حاکمیتی نباید بـه گونـههای عمو سازمان

 دیگـر، ورود بـه نهـاد الهـْی  سـویجنبه نظارتی مساجد بر عملکرد خود را تضعیف نماینـد. از 

هـای  به ظرافـت خاصـی نیـاز دارد. در ایـن راسـتا رفتارهـای سیاسـی و دخالت ،مردمی مسجد

های منفی در مسـاجد ایجـاد  د بازتابنتوان های مرتبط می انشده سازم یا غیر حساب ،ای سلیقه

  د داشت.نمنفی عمیقی خواه آثار د که در نگرش مردم و جذب آنها به مسجدنکن

بر تقویـت جایگـاه  ، افزونات مراجع محترم تقلید در رابطه با مساجدیگیری از نظر بهره برای

مـرتبط بـا مسـاجد ارتبـاط تنگـاتنگی بـا  ها یا مراکـز د سازمانشو پیشنهاد می ،های علمیه حوزه

ات آنها در نحوه تعامـل بـا مسـاجد یند و به صورت مستمر از نظرسازمراجع محترم تقلید برقرار 

  نند.کاستفاده 

های موجـود در موضـوع  های اساسی کشـور بـرای رفـع شـکاف گیری در حال حاضر جهت

یـاتی توسـعه مسـاجد یـا بـه های راهبـردی و عمل مساجد چندان روشن نیست. تـدوین برنامـه

افـزاری  افزاری و نرم ابعـاد سـخت همـهطراحی نظام جـامع توسـعه مسـاجد کشـور در  ،عبارتی

  د.شو پیشنهاد می

ماننـد حسـینیه، مهدیـه،  ،های اخیر تأسیس مراکز دینی مـوازی بـا مسـجد  متأسفانه در دهه

مراکـز رقیـب مسـجد خودنمـایی بـه عنـوان  ند وآنچنان افزایش یافت ،قرآن فاطمیه، زینبیه و مهِد 

های متولی امر از اعطای مجوز ساخت و فعالیت به ایـن مراکـز  د سازمانشو کردند. پیشنهاد می

که قصد دارند در جوار مسـجد  دهندند و فقط به مراکزی مجوز ورزبه صورت مستقل خودداری 

 ند.کنو تحت مدیریت آن فعالیت 



  93  های محیطی طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان

  

هــای علمیــه و  حوزه از ســویدر مســجد های مطلــوب  تــدوین و نگــارش محتــوای برنامــه

 ویژه ، بـههای تخصصی بـه مجریـان در مسـاجد های دخیل در امر مسجد، ارائه آموزش سازمان

افزارهای مناسب  سازمان تبلیغات اسالمی، تدوین کتاب، متون آموزشی و نرم ، از سویمداحان

ری و سـازمان تبلیغـات هـای فرهنگـی و هنـ  ستاد عالی کانون از سویبرای پشتیبانی از مساجد 

اسالمی، تشکیل یک دفتر حقوقی برای پیگیری مشکالت حقوقی مساجد در مراکز رسیدگی بـه 

ن مسجدساز در سـازمان اوقـاف و اهای مردمی از خیر ها یا تشکل امور مساجد، تشکیل انجمن

مـور هـای ملـی مراکـز رسـیدگی بـه ا تجلیل از برترین آنها در هر سـال در همایش و امور خیریه

مساجد یا ستاد اقامه نماز به منظور تقویت فرهنـگ مسجدسـازی در کشـور، ایجـاد کـانونی از 

طراحی و نظارت بر نحوه ساخت مساجد جهت دستیابی بـه  برایمهندسان و معماران اسالمی 

های محیطـی   از دیگر پیشنهادهای مرتبط با سازمان ،اسالمی در معماری مساجد الگوی ایرانْی 

 مساجد است.

 ،ها وجـود دارنـد طبـق الگـوی تحقیـق  در مساجدی هم که در نهادهایی همچون دانشـگاه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری اداره  از سویامور مسجد همه گردد به جای اینکه   پیشنهاد می

واگـذار  انادتاداره امور با پشتیبانی و نظارت مسئوالن نهاد به تیمـی از دانشـجویان و اسـ ،گردد

گری، ارتبـاط خـود را بـا   ایسته است نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به جای تصـدید. ششو

گونـه  ند؛ زیـرا همانکمساجد دانشگاهی در قالب سه ُبعد حمایتی، نظارتی و اطالعاتی تعریف 

باعـث افـزایش  ،هـا و...  هـا، کانون  های دانشـجویی در انجمن  که اصل داوطلبانه بودن فعالیت

هـای مسـاجد   داوطلبانـه بـودن فعالیت د،گـرد دانشجویان به فعالیت بیشـتر می انگیزه و رغبت

دانشگاهی نیز این تحرک را در دانشجویان ایجاد خواهد نمود. دیگر پیشنهاد در رابطه با مساجد 

هایی برای ارزیـابی مسـاجد دانشـگاهی،   دانشگاهی اینکه شایسته است ضمن تعریف شاخص

  و از برترین مساجد تقدیر به عمل آید. شودی و کیفی ارزیابی کّم  هر ساله عملکرد این مساجد
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