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 انی اسالمیبررسی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی ایر
  

  دکتر احمد باصري

  دکتر حجت اهللا مرادي

  جمال یوسفی صفاپور

  15/6/95:تاریخ دریافت

  26/11/95:تاریخ پذیرش

  چکیده
به  ي مختلف زندگی مسلمانان وها هي در عرصمؤثرمساجد از صدر اسالم تاکنون نقش 

سی نقش مساجد به عنوان یک  در این تحقیق به برر،اند، از این رو دهکرخصوص ملت ایران ایفا 

  . اسالمی پرداخته شده است- در ترویج سبک زندگی ایرانیمؤثرنهاد مردمی 

 ماهیت و روش، نوعی برمبناي از نوع تحقیقات کاربردي و ، هدفبرمبناياین تحقیق 

 مساجد موجود در جمهوري اسالمی تمام آماري این تحقیق شامل جامعه. استتحقیق پیمایشی 

 مسجد برآورد شده است که از بین مساجد 1 هزار70 بیش از ،که در حال حاضر است ایران

فعال مانند )  امام جماعت وت امنا، نمازگزارانأبانیان و هی(موجود بیشتر نظر بر روي ارکان مساجد 

ي کشور ها هدانشگا در ،ن مسائل اجتماعی که در حال حاضرا و متخصصاستمساجد جامع و بازار 

گیري هدفمند و  روش نمونه. باشند یمان تهران مشغول به تدریس و پژوهش  استبه خصوصو 

 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه براي جوامع محدود 100 این پژوهش  حجم نمونه

، ها هدانشگان مسائل اجتماعی و فرهنگی در ا متخصص از بین نفر34محاسبه شد، که از این تعداد 

  .ندشد مساجد انتخاب يت امناأ بانیان و هی از بین نفر34ران و  نمازگزااز  نفر32

  

 

 -ع( استادیار دانشگاه جامع امام حسین( 

 -ع( استادیار دانشگاه جامع امام حسین( 

 -ی ارشد مدیریت بحراندانشجوي کارشناس:  نویسنده مسئول 

1- http://www. iqna.ir 
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ابزار . اي و میدانی استفاده شد کتابخانه ي این تحقیق از هر دو روشها هبراي گردآوري داد

  . بود9/0ي این تحقیق پرسشنامه با ضریب پایایی آلفاي کرونباخ ها هگردآوري داد

صیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار ي این تحقیق از آمار توها هدر تحلیل داد

استفاده  ک گروهی تt اسمیرنوف و آزمون –همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف 

  .شده است

دهنده اثر مستقیم مساجد بر ترویج سبک زندگی اسالمی  نتایج حاصل از این پژوهش نشان

و فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، امنیتی و نظامی ؛ همچنین ابعاد دینی و مذهبی، اجتماعی استایرانی 

داري صفر و خطاي  شده داراي سطح معنی مساجد با ترویج سبک زندگی در همه ابعاد مطرح

توانند در ترویج سبک  که حاکی از آن است که مساجد می باشد  می5/0انحراف میانگین کمتر از 

  .دن باشمؤثرگیري   ایرانی به میزان چشم-زندگی اسالمی
  

  . ارکان مسجد، کارکرد مسجد،مسجد، سبک زندگی :ها هکلیدواژ

  

  مقدمه

 انقالب نوپا را که برهم زننده معـادالت         یند ا کر ی دشمن سع  ی انقالب اسالم  یروزيپس از پ  

 يهـا   ه از حربـ   زمینـه،  ین در همـ   .کـن کنـد    یشه و ر  ي مختلف منزو  يها  هیو به ش  ، ساله او بود   ینچند

 ،دنکـر  حاصـل    اي  یجـه  و جنگ سخت نت    ی جنگ داخل  یجادکه در ا   بعد از آن   .دکرمختلف استفاده   

 در سـبک   ییـر  دشمن در جنگ نرم تغ     ی اساس يها  ه از حرب  یکی . نرم نمود  یوه به ش  روپاشی به ف  یسع

 و بـا  ی بـه سـادگ  تـوان  ی مـ يا  هـر جامعـه  ی در سـبک زنـدگ  ی اساسـ ییرات با تغاست؛ زیرا  یزندگ

  .دکر آن جامعه را از درون استحاله ،نگ سخت ممکن نسبت به جهین هزینگذشت زمان با کمتر

 یـادآوري  اسـت کـه بـه گوشـزد و     یانینگـر سـال   ی و عمقیزبین تی فرزانه انقالب با نگاه رهبر

 نگـري،  ی مختلـف و سـطح  یل متأسفانه به دال  ی ول ،در محافل مختلف پرداخته   سبک زندگی   مسئله  

  . قرار نگرفته استی مورد توجه چندانیر مسئله توسط نخبگان تا چند سال اخینا

 در تـالش    یش گـسترده خـو    یغـی  تبل ۀ و شـبک   يا   از توان رسانه   يمند   نظام سلطه با بهره    امروزه

 از گذشـته  یش روش بـ ین کند و با ایکته مورد نظر خود را به جوامع مختلف د        یاست سبک زندگ  

 و یبرالیـسم  لگرایـی،  ي که در آن مـاد ی سبک؛ خود وادار سازدي را به کرنش در مقابل امپراتور  یادن

 یـست  نیـت  و معنوینـی  ديهـا  ه آمـوز  وی از کرامـت انـسان   يزند و خبـر     می  موج ی و پوچ  يدقی  یب

  .)15: 1393 ی،فعال(
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 و یـوي  سـعادت دن یر در مـس   ي الگـو و قـرار دادن جامعـه بـشر          بـا ارائـه    یز اسالم عز  ،در مقابل 

 و سـنت  یـث  احادیم،کـر  و نکات فراوان در قـرآن  ها  هی از جمله توص   ، مختلف يها  هیو به ش  ياخرو

 انقـالب   . دار ی و انـسان   یل اخالقـ  ی و رشـد فـضا     ي بـشر  یبـه  ط یـات  ح ]احیاي [ در یسع) ع(یتب  اهل

 ی، منفعت شخـص   گرایی،  ي به دور از ماد    ینه زم ین در ا  یشرو پ ی نظام اله  یکان به عنوان    یر ا یاسالم

 نـشان دادن    ی پـ   نظام سلطه در   هاي  یژگی و یر در حال توسعه، سرکوب و سا      يغارت منابع کشورها  

  . استی اسالمی سبک زندگین از ای کوچکيها هگوش

 یـق  عمیونـدهاي  داشته و پیران جامعه ای اجتماعیات در حی که سابقه طوالنیی از نهادها یکی

 مـسجد،   شـود   یاگرچه در نگـاه اول تـصور مـ        . استمردم با آن همواره وجود داشته است، مسجد         

 گونـاگون آن در  ي، توجـه بـه کارکردهـا    اسـت لبانه   به صورت داوط   ي مراسم عباد  يمحل برگزار 

 یـت  واقعیـن  اکننده یان مکرم اسالم تاکنون، بی مسجد توسط نب   ین اول یس از هنگام تأس   اسالم ریختا

 و یده تاکنون به ظهـور رسـ      ی متفاوت ي، کارکردها یمذهب صرفاً ساختار به ظاهر     یناست که درون ا   

 هدشـ  مشکالت برطـرف  ی رفع برخهم با جامعه یازهاي و ندان مند شده بهره آنها افراد جامعه از پرتو   

  .)1: 1393 یصري،پور ق(است 

 فـرد را  ی زنـدگ يهـا  ه تمام عرصـ تواند ی که می مردمي سازمان چندبعدیکمسجد به عنوان   

 ی پژوهش سعین در ا.است یی مختلف خودنما  يها  هیو تاکنون به ش   یرباز از د  ،مورد توجه قرار دهد   

 ی در سـبک زنـدگ     ی نهاد خودجوش مذهب   ین مساجد نقش ا   ي کارکردها یررسبر آن است که با ب     

 مورد  يا   کتابخانه یقاتنظران و تحق    نظرات صاحب براساس   یدانی پژوهش م  یک در   یرانی ا اسالمی

  .یرد قرار گیابی و ارزيواکاو

  

  بیان مسئله

می بـه   سیاسی است کـه در جامعـه اسـال   - اولین پایگاه اجتماعی و نخستین نهاد عبادي   مسجد

 شـده  برپـا  ،به شهر یثرب در هجرت تاریخی خود از مکـه بـه مدینـه             ) ص(اعظمهنگام ورود پیامبر    

 از جمله خود ایشان فعالیـت مـستقیم     )ص( همه افراد همراه پیامبر    این مسجد اریخی  در بناي ت  . است

وجـود   بـا    ،د نشانه اهمیت موضـوع باشـد کـه در میـان آن همـه کـار ناتمـام                  توان  میداشتند که این    

 خـود حـضرت     ، در یک اولویت کاري    فرسا  طاقت از یک مسافرت طوالنی و       شده  حاصلخستگی  
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 از افعال و کـردار  کدام هیچ ،آیات متعدد قرآن کریمبراساس  .پردازند میبه بناي این مکان مقدس      

 اهمیـت ایـن مکـان مقـدس را چنـد برابـر        امـر  اینه،شد میحضرت بدون دستور حق تعالی انجام ن    

  .کند می

مـسجد از منظـر قـرآن،     .کار رفته است ه بار ب28 جمع در قرآن یا مفرد به صورت مسجد   واژه

مـسـجد در صــدر   .  و واال داردیـع رفیگاهیجا) ع(یعهو امامان ش  ) ص(یامبر پ ی عمل یره و س  یاتروا

 گفــت  تـوان  یمـ . کـرد  ی مـ یفــا  ایاســی  و سی اجتماعــ ي، اعـم از عبــاد ی فراوانـيها اسـالم نقش 

 شـود   ی محـسـوب مـ    ینــی  د يزا سـاز و فرهنـگ   بک مرکـز س  ینتر  مهم ی اسـالم ۀسـجد در جامعـ  م

  .)26: 1393 ی،فعال(

  مـسجد را نظیـر  یبـ  نقـش  تـوان  می یک دور و نزديها  هدور در   یران ا یخ گذرا به تار   ی نگاه با

یجـاد   و ا  یب کـانون آمـوزش، تهـذ      یـشه  بنا شـد و هم     یرانمسجد در صدر اسالم در ا     .  کرد مشاهده

  .)450 :1376 حسن، یمابراه(  بوده استی اجتماعتحوالت

 و صـاحب نفـوذ، اعتمـاد و اعتبـار در جامعـه      مـدار  یـن مساجد در اسالم محـل تجمـع افـراد د     

 افراد جامعـه  یر در سا یريگ  چشمتأثیر   تواند  ی افراد م  ین از ا  یک فاسد بودن هر     یا و صالح    باشند  یم

 اکثـر  وع شـر کنـد؛ زیـرا   یفـا  ا تواند  ی م یشتري ب  نقش یران ا ی اسالم ي در جمهور  مسجد. داشته باشد 

 در مساجد و بـا  یران ای از صدر اسالم تاکنون و از جمله انقالب اسالمیرگ   و چشم  یخیحوادث تار 

 یلـی  در جنـگ تحم   ی بعـد از انقـالب اسـالم       ی بوده اسـت و حتـ      یون علما و روحان   هاي  يروشنفکر

 ه اعـزام بـ  ي بـرا ی انسانیروي نی و حتی و ماليتصاد اقيها   کمک يآور   جمع ی براي یگاه پا مسجد

 آن یگر از ابعاد دیر به غیز نیلی است و بعد از جنگ تحمشده ی باطل محسوب میه حق عليها هجبه

  .استمطرح ...  انتخابات وي برگزارها، یماییبه عنوان محل تجمع در انواع راهپ

ایـن   .انقالب اسـالمى ایـران اسـت    اخیر، دههى سیاسى در چند   ها  حرکت ینتر  موفق جمله   از

پایگـاه دینـى ایـن       از جملـه وجـه تمـایز،      .  متمایز است  ها  انقالب سایرانقالب از جهات بسیارى، از      

ز دینـى در  کـ فراگیرترین مر مساجد به عنوان.  آسمانى بودهاي یدئولوژياانقالب در عصر گریز از  

  .)53: 1384  همکاران،عابدي جعفري و (اسالم، در این انقالب نقشى حساس داشتند

 آمد و دامنـه آن تا      ید پد ید اسـت که در عصر جد     یمـی از مفاه  یکـی یمفهـوم سـبک زندگـ  

امـروزه جهـان غــرب  . یافـت بشـر وسـعت یـات وجـود انسـان و تمـام ابعـاد ح     يها  هی ال ترین  یقعم
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 ســوم  جهـان ي کشـورهاتریشـب. کند می و عرضـه   ی طراحـ یـی بشـر، الگوها  ي تمـام رفتارهـا  يبـرا

 سـبک پوشـش،   ي برا یگران د یـددر عصـر جد  .  هسـتند ها  هیگان ب يکنندگان الگوهـا   عمدتاً مصرف 

 ی در حـال   یـن ا. کننـد   ی مـ  یدهـ   و ســبک   ي معاشـرت و ازدواج الگوسـاز    یح، تفر ي، معمار یـه،تغذ

 ی،فعـال  (بـشـر دارد   ی تمــام ابعــاد زندگــ      ي بــرا  ی مشـخـص  ي اسـالم الگوهـا  ین مب یناسـت که د  

1393 :26(.  

 بـه مطالعـه اهمیـت ایـن نهـاد مقـدس و        زنـدگی و سـبک مـسجد    نامفعالی در کتاب خود به      

 آثار و پیامدهاي حضور در مساجد ،ینانهب واقع نگاهی و دري آن در سبک زندگی پرداخته اثرگذار

 ی اجتمـاع یهسـرما تـأثیر   یبررسـ بـه   یـصري، پورق همچنین در پژوهشی دیگر .کرده استرا بررسی  

 یـن  از ا یـک  پرداختـه و اثـر هـر         ی پس از انقالب اسالم    یران در ا  یتی امن يها  مساجد در مهار بحران   

 موجـود و  یتـی  امنيها در مهار بحران   کرد،توان در سبک زندگی افراد مشاهده         یمکه   را   ها  هسرمای

  .ده استکر ی بررسیدانی کار میک ی ط، را در جامعهیکاحتمال وقوع هر 

 و یشناخت  جامعهیکـرد دو رویت و بـا نظـر بـه اهمی مسـئله سـبک زندگـیتا توجـه بـه اهمبـ

 یـن در ا .  شــود  ی مطـرح و بررســ    ی سـبک زندگـ  یت و ماه  یقـت اسـت حق  ي ضـرور یشناخت  روان

 ی سـبک زنـدگ    یج مـساجد در تـرو     نقـش  یزان که م  یم سؤال هست  ین به ا  ییمطالعه به دنبال پاسخگو   

  است؟ قدرچ یم اسال-یرانیا

  

  و ضرورت تحقیقتیاهم

 و الگوهاي زندگی روزمره است که الگوهاي فـردي مطلـوب از   ها هسبک زندگی همان شیو   

 آنها خو کرده یا عمالً با آنها یی را که فرد یا اعضاي یک گروه بهها روشزندگی و تمام عادات و      

گیـرد و     برمـی را در ...  لبـاس و   ، الگوهاي روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف     :، مانند سروکار دارند 

  . کند  منعکس می، فرد و گروهی را که عضو آن استینیب  و جهانها ارزشها،  نگرش

   سـبک زنـدگی ایرانـی اسـالمی افـراد           ،ي و گـستردگی ارتباطـات     فنـاور امروزه بـا پیـشرفت      

ي هـا   مکـان  مساجد از صدر اسالم تاکنون به عنـوان یکـی از             .دچار تحوالت گوناگونی شده است    

  ي کــه در شــرایط مختلــف  ا گونــه بــه .ر افــراد و جامعــه مطــرح بــوده و هــستند    دگــذار تأثیر

ر سبک زنـدگی ایرانـی   د لذا در این تحقیق نقش مساجد .کنند یمي متفاوتی در جامعه ایفا ها  نقش
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  : شده استبررسیمسلمانان 

زندگی کـه   انجام این تحقیق موجب استفاده بهینه از کارکردهاي مساجد در ترویج سبک              -

  .دش خواهد ،ي مقام معظم رهبري استها هاز خواست

 در تـرویج سـبک     مـؤثر  ایـن گنجینـه پنهـان        ،انجام این تحقیق سبب شناخت بهتـر مـساجد         -

  .زندگی خواهد شد

 ترویج سـبک زنـدگی   هانجام این تحقیق سبب دسترسی هدفمند و آسان از طریق مساجد ب          -

  .خواهد شد

: اقتبــاس (یاســالم –آن در تــرویج ســبک زنــدگی ایرانــی تبیــین نقــش مــسجد و ارکــان  -

  .)10:1393قیصري،پور

اسالمی و نقش مساجد در تـرویج  -یرانی ای و مختصات سبک زندگ    ها  ه مؤلف یانضرورت ب  -

  .)17:1392 ،یرابی ماقتباس؛( و اصالح آن

  . اسالمی-تقویت کارکرد مساجد در جامعه در راستاي ترویج سبک زندگی ایرانی -

  .اسالمی -تفاده از ظرفیت مساجد در ترویج سبک زندگی ایرانیاس -

در صورت عدم انجام این تحقیق اطالع درستی از کارکردهاي مـساجد در تـرویج سـبک                  -

  .زندگی نخواهد بود

خاص خواهد افراد اي   مساجد را فقط محدود به اعمال عبادي و عده،عدم انجام این تحقیق -

  .دکر

 در ترویج سبک زنـدگی  مؤثرهاي عظیم   ین تحقیق یکی از ظرفیت    در صورت عدم انجام ا     -

  .چنان ناشناخته خواهد ماند اسالمی ایرانی هم

  

  پیشینه تحقیق

 یـل  در صـدد تحل »ی تا سـبک زنـدگ  یاز طبقه اجتماع« در مقاله  ؛1386 یان، و چاوش  ياباذر -

 مفهـوم  نکـه ی ارغـم  بـه .  هـستند ي در جوامـع امـروز  یت هو ی شالوده اجتماع  ییر تغ یچگونگ

  یـا کیـستی    یشـناخت    در سنت تفکر جامعه    ی اجتماع هاي  یین تب یادین اصل بن  »یطبقه اجتماع «

 حـوزه  ینـده  فزایـت  اهم یرش به سمت پـذ    یر اخ ی اجتماع يها  هظری ن یريگ  بوده است، جهت  

  .  استی و اجتماعی شخصیت در شکل دادن به هو»یسبک زندگ «هاي یتو فعال» مصرف«
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 یریت مـدل مطللـوب کـارکرد و مـد    یطراحـ  «ا نام بيا  ران در مقاله   و همکا  ي جعفر ي عابد -

 ي مـسجد در اسـالم بـرا      یل تـشک  یـی  به چرا  »ی سازمان داوطلبانه مذهب   یکمساجد به عنوان    

 مـسلمانان و تفـاوت آن بـا         ی مـدن  یخ آن در طـول تـار      يکارکردهـا و   یازها به ن  ییپاسخگو

 یـري، گ  مساجد را موجـب شـکل  هاي یت دامنه فعالپذیري  پرداخته و انعطاف  ی غرب ينهادها

  .اند  متنوع آن دانستهي کارکردهاسازي یاده و پیطراح

 و  هـا   ه مؤلفـ  یقـی مطالعـه تطب  « ارشد خود با موضـوع       ی کارشناس نامه  یان، در پا  ی قشون یرابیم -

 مطالعـات  یـشمند  و سـه اند يي مقـام معظـم رهبـر   هـا  ه در اندیش  یهاي سبک زندگ    شاخص

 مقام معظـم    یدگاه از د  یهاي سبک زندگ     و شاخص  ها  هاي مؤلف   ه مقایس ی به بررس  ،»یفرهنگ

 ي خصوص پرداختـه و بـا واکـاو        ین در ا  ی غرب یشمندي سه اند  ها  ه با نظرات و اندیش    يرهبر

 و یــشنهادها و پکنــد  مــی نظــرات مــشخصیــن ایــانرا از ب آنهــا  اهــداف،یــکنظــرات هــر 

  .دهد ائه می اری سبک زندگیک یح صحینش گزیوه مناسب را در شيراهکارها

 بر مساجد یدکأبا ت( نرم ید نقش مساجد در تهدیبررس« خود با عنوان     نامه  یان، در پا  يانصار -

 ي و. است نرم پرداختهید تهدسازي یخنث و یا یجاد مساجد در اآثار یبه بررس » )شهر اراك 

 یـن  اآثار سپس ،دهکر ساخت مسجد در اسالم اشاره     يها  ضرورت به مسجد   یفابتدا با تعر  

  .ده استکر ی و حفظ آن بررسی را در انقالب اسالممردمینهاد 

  

   تحقیقاهداف

) ویـژه (فرعـی    هدف کلـی تحقیـق و اهـداف          :کند  می حاضر دو نوع هدف را دنبال        پژوهش

  .تحقیق

  

   کلیهدف

 : عبـارت اسـت از  ،آیـد  طور کـه از عنـوان آن برمـی     همان ، کلی از انجام تحقیق حاضر     هدف

ویج سبک زندگی ایرانی اسالمی که تحقق آن درگرو تحقـق اهـداف             شناخت نقش مساجد در تر    

  :استفرعی زیر 
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   فرعیاهداف

 شناسایی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی دینی و مذهبی ایرانی اسالمی  -

 شناسایی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی ایرانی اسالمی -

 ی سیاسی ایرانی اسالمی شناسایی نقش مساجد در ترویج سبک زندگ -

 اسالمی ایرانی شناسایی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی اقتصادي  -

  شناسایی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی امنیتی و نظامی ایرانی اسالمی -

 

   تحقیقيها سؤال

   اصلیسؤال

   است؟چگونه ی اسالمیرانی ای سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم -

  

  سؤاالت فرعی

   است؟چگونه ایرانی اسالمی  و مذهبیدینی ی سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم -

 چگونـه ایرانـی اسـالمی     یفرهنگـ ی و    اجتمـاع  ی سبک زندگ  یج مساجد در ترو   نقش یزانم -

  است؟

   است؟ چگونه ی اسالمیرانی ایاسی سی سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم -

   است؟چگونه ی اسالمیرانی اي اقتصادی سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم -

  است؟ چگونه ی اسالمیرانیای امنیتی و نظامی  سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم -

  

  روش تحقیق

 ی سـبک زنـدگ    یج مساجد در ترو   یت موفق یزان م ی حاضر به دنبال بررس    یق تحق که آنجایی از

 سبک  یجگذار مسجد در ترو   تأثیرمل   عوا یق تحق ین ا یهسا در نظر دارد تا  در   و است ی اسالم یرانیا

 یقـات  تحقزمـره  در هـدف  نظـر  از حاضـر  یق تحقنتیجه در ، کندیی را شناسا  ی اسالم یرانی ا یزندگ

 و عملکرد مساجد    یف محقق به دنبال توص    ینکه به ا  توجه با ،یگر از طرف د   .گیرد  می قرار يکاربرد

 حاضـر در  یـق  تحقیـز یـن نظـر ن   از ااسـت،  ی اسالمیرانی ای سبک زندگ یج آن در ترو   کارکردهاي

  .است پیمایشی – یفی توصیقاتزمره تحق
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  آماري جامعه. 1

 کـه در  اسـت  مساجد موجود در جمهوري اسالمی ایران     تمام آماري این تحقیق شامل      جامعه

 هزار مسجد برآورد شده است که از بین مساجد موجود بیشتر نظر بـر روي                70حال حاضر بیش از     

ي کشور ها هدانشگان مسائل اجتماعی که در حال حاضر در    ا؛ و متخصص  تاس مساجد بازار و جامع   

 .هستند استان تهران مشغول به تدریس و پژوهش به خصوصو 

انجـام پیمـایش مـورد نظـر در آن بـودو            یکی از ملزومات این تحقیـق، یـافتن محیطـی بـراي             

ته و حضور مـستمر  هاي مختلف مساجد داش     اطالعات کافی از مسجد و فعالیت      همچنین افرادي که  

ت امنـا و  أامـام جماعـت، هیـ     ( ماننـد ارکـان مـساجد      ، داشته باشند  آني مختلف   ها  هو دائم در برنام   

 به صورت منسجم و آنها  که ارکان مسجد در   شدند مساجدي انتخاب    زمینه در همین    .)نمازگزاران

در تأثیرگذار مساجد  که بیشتر شامل بودند از مدیریت مناسبی برخوردار      ،فعال مشغول فعالیت بوده   

ت امنـا و  أ دو گـروه یـک گـروه از بانیـان و هیـ          شـود   میهر شهر مانند مساجد جامع و مسجد بازار         

ن مسائل فرهنگی و ادوم متخصصگروه د؛ ششده انتخاب     نمازگزاران در مساجد مختلف شرح داده     

ف اجتمـاعی    که اطالعات کافی از نحـوه پـیش آمـدن مـسائل مختلـ               بودند ها  هاجتماعی در دانشگا  

 در این رابطه نیز یـک گـروه از          .بودندي مختلف مسائل اجتماعی     ها  هنظر در حوز     و صاحب  ندداشت

مـسجد و سـبک     (ي مختلف کشور کـه در حـوزه مـسائل اجتمـاعی و فرهنگـی                ها  ه دانشگا استادان

ن در ا اسـتفاده از ایـن متخصـص   .دشـدن  انتخاب بودند،داراي تجربه کافی علمی و اجرایی       ) زندگی

یابی و اثرگـذاري مـسائل اجتمـاعی بـر محـیط بـوده کـه                  در ریشه  آنها   راستاي تجربه و کنجکاوي   

  .انداز روشنی براي یک تحقیق خوب فراهم آورد تواند چشم می

  

  گیري  نمونهروش. 2

 از نقش مسجد در ی اطالع کافنظران صاحب که شد هدفمند استفاده نمونه از پژوهش در این

ي مورد نظر در این تحقیق ارکان       ها  هنمون یکی از . داشته باشند  یرانی ا یم اسال ی سبک زندگ  یجترو

 فعال و داراي مدیریت مناسب بوده که نقش       ) امنا، نمازگزاران، امام جماعت    هیأتبانیان و   (مساجد

 و  اسـتادان  ، نمونـه دیگـر    .انـد   مساجد را در ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی بـه خـوبی دریافتـه             

 بـا   ارتبـاط باشـند کـه اطالعـات کـافی در             می ها  هرهنگی و اجتماعی در دانشگا    ن مسائل ف  امتخصص

 بـراي . در تحـوالت جامعـه از گذشـته تـا بـه حـال داشـته باشـند                  آنهـا    تـأثیر سازي مساجد و     سبک
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 افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی در مساجد و مراکـز علمـی و پژوهـشی انتخـاب          ،گیري  نمونه

نظـر    صـاحب استادان و مساجد آماري، شامل جامعهاعضاي تعدادي از   دا ابت  براي این منظور   .دشدن

ي گلولـه برفـی، پیـک و    هـا  روش و با ارسال پرسـشنامه مربـوط بـه       انتخاب شدند  به شکل تصادفی  

  .دشآوري  حویل حضوري اطالعات مورد نظر جمعت

  

   نمونه آماريحجم .3

براسـاس   حجـم نمونـه آمـاري      ،وزهن ایـن حـ    ابا توجه به جامعه باز افراد نمازگزار و متخصص        

نظـران و خبرگـان، نمـازگزاران و ارکـان          در سه گروه صـاحب     ) نفر 30باالتر از   (ي بزرگ   ها  هنمون

تعیـین حجـم نمونـه بـراي جوامــع     فرمـول  براسـاس  بـرآورد حجـم نمونـه    . دندشـ مـساجد انتخـاب   

 صـورت  0,1یـانس   درصد و حـداکثر وار     95 با توجه به سطح اطمینان       زیر) 1393سرایی؛(نامحدود

   :گرفت

z =نمره استاندارد معادل سطح اطمینان 
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ن مـسائل  امتخصـص از  نفـر  34 نفـر افـزایش یافـت کـه     100 به ، دقت بیشتربا هدفاین تعداد   

ن و مـدیران مـساجد       بانیـا   از بین   نفر 34نمازگزاران و    از    نفر 32،  ها  هدانشگااجتماعی و فرهنگی در     

  .دندشانتخاب 

  

  گیري اندازه ابزار .4

ي استاندارد در خـصوص  ها ه پیمایش مورد نظر در این تحقیق، ابتدا پرسشنام     دادن براي انجام 

دهنـده    ي مهم تشکیل  ها  ه براي تهیه پرسشنامه از مؤلف     .کارکردهاي مساجد مورد مطالعه قرار گرفت     

 بـراي تهیـه سـؤاالت    .دشـ شده اسـتفاده    ریات محققان بیان  کارکرد مساجد که در اکثر مطالب و نظ       

بررسی و از بین تحقیقـات    ي مرتبط با آنها  هیرها و مؤلف  هر یک از متغ    مورد نظر مطالعات مرتبط با    

شده، مرتبط  مورد واکاوي قرار گرفت و آنچه با الگوي طراحی آنها   پیمایشی در دسترس، سؤاالت   

در نهایـت،  .  محترم و اندیشمندان مرتبط قـرار گرفـت       استادانظر  بود، استخراج و در معرض ارائه ن      
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اي سـن و تحـصیالت تهیـه و      سؤال درباره متغیرهاي زمینـه 2 سؤال اصلی و     38پرسشنامه مربوطه با    

طیـف لیکـرت بـا مقیـاس        براسـاس   اي    سؤاالت پرسشنامه . دشآماده توزیع در بین جامعه مورد نظر        

دهنـدگان بـا درج عالمـت،     امالً موافقم در نظر گرفته شـد کـه پاسـخ     گانه از کامالً مخالفم تا ک       پنج

اي در    شده  ي تعریف ها  هاي نیز گرو    براي متغیرهاي زمینه  . دندکر پاسخ مورد نظر خود را انتخاب می      

  .کننداي خود را اعالم  دهندگان، با درج عالمت، مشخصات زمینه پرسشنامه قرار داده شد تا پاسخ

  

  ادبیات نظري تحقیق

  مسجد. 1

 از ماده سجد بوده و در لغت به معناي محل سـجده کـردن آمـده و در                   : تعریف مفهومی  -

مـسجد را   ) ره (ییطباطبـا عالمـه   ). 1804:2 ، ج 1364 عمید،(است  هم نامیده شده    ) مزگت(فارسی  

اي کـه بـراي سـجده     شـود یـا خانـه      داند و به معناي محلی که در آن سجده انجام می            اسم مکان می  

  .)163:9، ج 1374طباطبایی، (نماید شود، یاد می میساخته 

هاي خاص بناشده براي اقامـه نمـاز در منـاطق مختلـف                منظور از مسجد مکان    ،در این تحقیق  

هاي مختلـف عبـادي       اکنون نیز فعالیت   شده و هم    جاري آنها   است که از نظر شرعی صیغه مسجد بر       

  .)163: 1374طباطبایی،  (جریان دارد آنها در... و

 که   است  محصور  محدود ،ی با محدوده جغرافیایی مشخص    مکانمسجد  : تعریف عملیاتی -

شـود و در آن نمـاز جماعـت و            هـاي اطـراف سـاخته مـی         معموالً با معمـاري متفـاوت از سـاختمان        

  .)13 :1393، پور قیصري (شود  دیگر برپا میيها مراسم

  

  سبک زندگی. 2

و الگوهـاي زنـدگی روزمـره اسـت کـه            هـا   هسبک زندگی همان شـیو    : تعریف مفهومی  -

 یی را که فرد یا اعضاي یـک گـروه بـه   ها روشالگوهاي فردي مطلوب از زندگی و تمام عادات و      

 ، مانند الگوهاي روابط اجتمـاعی، سـرگرمی، مـصرف   ،سروکار دارند آنها خو کرده یا عمالً باآنها  

 ،فرد و گروهی را که عـضو آن اسـت      بینی     و جهان  ها  ارزشها،    گیرد و نگرش    را دربر می  ... لباس و 

  1.کند منعکس می

 
1- effat.blogfa.com 
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 ارتباط  وشیوه رفتاري فرد در ارتباط با خداوند به عنوان سرمنشأ هستی  : تعریف عملیاتی  -

 نمایـانگر شخـصیت فـردي و       وشـود      که شامل جامعه و سایر موجودات می        است با خود و دیگران   

  .استاجتماعی فرد 

   انـد  گرفتـه راي سبک زندگی ابعاد مختلفی را در نظـر        اندیشمندان ب : ابعاد سبک زندگی 

 بـه شـکل   تواننـد  یمـ  که باشند یمی از این ابعاد اساسی سبک زندگی الگوهاي ارتباطی فرد    که یک 

 ایـن الگوهـاي ارتبـاطی در سـه حـوزه زیـر              . باشـند  مـؤثر ي بـر زنـدگی افـراد و اجتمـاع           ریگ  چشم

   :ي شده استبند دسته

خدا در سبک زندگی انـسان را    الهی یا رابطه با    بعد :خدا ندگی با ارتباط فرد در طول ز    ) الف

شامل پرهیـز جـدي از همـه         ( محرمات تركتوان در پنج مؤلفه       فرهنگ ایرانی اسالمی می   براساس  

 ، فـی سـبیل اهللا  ، جهـاد   زکات، حـج   ،، روزه نماز (انجام واجبات ؛  )گناهان در ارتباط با تمام جوارح     

و   دوري از مکروهـات  ؛ تمایل بـه مـستحبات     ؛)ی و تبري  ، تول  منکر  به معروف و نهی از     ، امر خمس

  .دکر در مباحات خالصه ضرورت

خلوت فـردي   ،  ارتباط با خود و یا مناسبات و افعال شخصی و فردي و یا به تعبیري دیگر               ) ب

یـک    در.شامل تمام حاالت و مناسبات فرد به تنهـایی و در خلـوت خـود بـدون ارتبـاط بـا جامعـه            

  و سـالمت فـردي   ،  مـسکن ،  یت ظاهري  وضع ،خوراكي  ها  ه به مؤلف   آن را  توان   کلی می  بندي  دسته

  .کردبندي   تقسیمریزي برنامه

طبیعـت و سـایر    ، محـیط اطـراف  ،هـا  انـسان  سـایر  تعامل بـا  :ارتباط فرد با جامعه که شامل    ) ج

  .شود میموجودات 

   ر سـبک  دار تأثیرگـذ  عوامل : ایرانی-ر سبک زندگی اسالمی   دتأثیرگذار  عوامل

شده و استنادات وارده از دیـدگاه اندیـشمندان در            با توجه به مطالب گفته      را زندگی ایرانی اسالمی  

  :کرد به صورت زیر بیان توان بندي نوین می یک دسته

مطالعات دانشمندان در حوزه ژنتیـک و وراثـت کـه           براساس   ):ژنتیکی (یوراثتعوامل  ) الف

 بـسیاري از کردارهـا و امیـال     ،توان به بررسی آن پرداخت      میگنجد و     بحث آن در این مبحث نمی     

توان بـه صـراحت        بر این اساس می    .شود  فردي و اجتماعی هر فرد به ژنتیک و وراثت او مرتبط می           

تأثیر تواند    فرد نمی  ،د که قسمتی از سبک زندگی هر فرد در جامعه خارج از اختیار او بوده              کربیان  
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  .  در این امر مختار نیست و به ناچار در آن واقع شده است، به تعبیريچندانی در آن داشته باشد یا

ثر در فرهنـگ و  ؤتوان عوامل محیطـی مـ      شده می    براساس مطالعات انجام   : محیطی عوامل) ب

  :کرد را در پنج حوزه زیر بررسی سبک زندگی فردي و جمعی هر فرد

   مداري، رفتارهاي دینی ق اخال،)اعتقادات مذهبی (يخداباور :عوامل دینی و مذهبی) 1

  عوامل اجتماعی و فرهنگی) 2

   گروه-

 و)مدرسـه و دانـشگاه   (هـا   ی همکالسـ  ،خـانواده ): بـدون اختیـار   ( ناخواسـته    يهـا   ه گرو  

   تصادفیيها هگرو

 و هـا  مساجد، حـسینیه   (یمذهب سیاسی و    ، علمی يها  هگرو،  دوستان :ي اختیاري ها  ه گرو 

  ) مذهبی مراسمهاي مذهبی، هیأت

  رسانه -

 ــداريهــا هرســان ــداري هــا ه رســان:ي دی ــوب ي دی ــداري هــا هرســان، )چــاپی(مکت ي دی

  الکترونیکی

 رادیو و:ي شنیداريها هرسان ...  

ي سیاسی وابسته به نظام حاکم،      ها  هشیوه عملکرد نظام سیاسی حاکم، گرو      : سیاسی  عوامل )3

خـارجی، وضـعیت سیاسـی     ي سیاسی پنهان و آشکار مخالف نظام حاکم، وضعیت سیاسی           ها  هگرو

  داخلی

 تقیـد  میـزان    ، شـیوه کـسب درآمـد      ،یزان درآمد ، م درآمد (يفرداقتصاد   : اقتصادي عوامل) 4

  ، اقتصاد جامعه)...اصول اخالقی آن جامعه وبراساس افراد در کسب درآمد 

 فضاي آرام و ،ناامنی و حاکم بودن فضاي نظامی در جامعه، امنیت      :عوامل امنیتی و نظامی   ) 5

  رامش در جامعهآ

  

   مسجديکارکردها

 در این پـژوهش  .براي مساجد کارکردهاي مشهودي از صدر اسالم تاکنون مطرح شده است         

 و دري آور جمـع اسـناد و روایـات      براسـاس   در یک کار میدانی وسیع بیشتر کارکردهـاي مـساجد           
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 نظــامی ي مختلـف دینـی و مـذهبی، اجتمــاعی و فرهنگـی، سیاسـی، اقتـصادي، امنیتـی و       هـا  هحـوز 

  .شود یمي شده است که در ادامه به تفکیک نتایج تحقیق در این پنج حوزه اشاره بند دسته

، اعتکـاف   )77:1387 جمعـی از نویـسندگان،    (نمـاز و یـاد خـدا        : دینـی و مـذهبی    ) الف

، )77 :1387 جمعـی از نویـسندگان،     (عروج به ملکـوت و شـهود آیـات خـدا          ،  )84: 1393،  فعالی(

، )88 و 87: 1393، فعـالی (تقـرّب بـه خـدا     ،)85:1387 جمعی از نویسندگان،(طهارت روح و جان    

جمعی ( زیستن   بایو ز  نظافت،  )87 :1387 جمعی از نویسندگان،  (رامات ربانى و الهامات رحمانى      ک

خــواهى  حاجــت، دعــا و )227 :8-7، ج طبرســی (تیــهــدایت و نوران، )89 :1387 از نویــسندگان،

آموزش حـالل  ،  )86:1393،  فعالی(توبه  ،  )85:1393،  فعالی(رائت قرآن   ق،  )83 و   84: 1393،  فعالی(

  .)183:همان(و حرام 

جامعـه  حیـات دیـن در      ،  )67 ی،نرشـخ (اسـالم    یجتوسعه و ترو  : اجتماعی و فرهنگی  ) ب

گریزى  مساوات و ستم، )107:1393، فعالی(بخش  عامل وحدت، )97:1387 جمعی از نویسندگان،(

پاسـخ  برگزارى جلسات پرسش و ، )89:1393،  فعالی (یآموزش،  )97:1387 جمعی از نویسندگان،  (

مطالعـه   فرهنـگ    یجتـرو ،  )242 :همـان (مسجد  برگزارى مناظرات علمى در     ،  )229:1385،  نجادي(

، )162:1393، فعـالی  (یتـی ترب،  )399 :2 ج   ی،غزالـ (و خطابـه     وعظ ،)99 :2 ج    ق،  ه 1403ی،مجلس(

ــالی (يا و رســانه یارتباطــات ــات فراغــت در مــسجد ، )163:1393، فع ــالی(تفکــر ، گــذران اوق ، فع

ي هـا  هبرنامـ ، )173 :همـان  (یـاري هم، )172 :همـان (دوسـتان   و یشان با خویداردمحل ،  )171:1393

تقویت اخوت ، )176 :همان (يشهر تیریمد، )176-173:همان (یعلم ورزشی و ،یتی، تربیفرهنگ

  مرکـز ،)177 :همـان (انحـراف  قابلـه بـا فـساد و        م،  )177 و   176 :همـان  (ینـی دی و همبستگی    اسالم

 :همان(قضا  کارکرد  ،  )179 :همان (یگراند حقوق   یترعا،  )178 :همان (یريپذ گرایی و نظم    قانون

نون حفظ ، کا)290-95: 1373ی،  السباعیمکّ(مساجد  يها  هکتابخان،  )96:همان(مبلّغ   یت ترب ،)114

 جشنمحل برگزاري   ،  )105 :همان (یبانسافران و غر  پناهگاه م ،  )104-100: 1393،  فعالی (ها  ارزش

، )30 :1373 ی، الـسباع یمکّـ (طالق ازدواج و برگزاري مراسم   محل  ،  )106:1393فعالی،  (و مراسم   

نوجوانان ،  کودکان(امور مخاطبان، نمازگزاران و فعاالن      ،  )184:1393،  فعالی(خانواده   نهاد   میتحک

، فعـالی  (یشـعرخوان برنامـه   ،  )189-186:همـان ()مـازگزاران ن،   اصناف ،ساالن بزرگ ،زنان،  و جوانان 

107:1393(.  
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 یاسـی سهـاي   هیـأت  بـا  یـدار د، )109:1393،  فعـالی  (یاسـی سهـاي     رشد آگاهی : یاسیس) ج

، محـل   )568 :1369 ي،واقـد  (یعـت ب  انجـام  ،)111 :همـان  (یعموم افکار   يروشنگر،  )110 :همان(

  .مایی سیاسی راهپیبه منظوربرگزاري انتخابات، محل تجمع 

 یدمکان خر، )100-99 :1387 جمعی از نویسندگان،(اقتصادى حل مشکالت : اقتصادى )د

محل نگهداري ، )181:1393، فعالی (یمردمهاي   پخش کمک مرکز،)107:1393، فعالی(و فروش   

مکـانی بـراي آمـوزش حرفـه بـه          ،)10 :4 ج   :ق. ه 1418،یـزي مقر (یاسـالم حفظ خزانه مملکـت     و  

ارائـه  ، )183 :همـان  (یمقـاومت  اصـول اقتـصاد      یـان ب،  )182:1393،  فعـالی  (یمل ید تول درشجوانان و   

   .)183 :همان (ياقتصاد و یخدمات مال

 یـت امن،  )95:1387 جمعـی از نویـسندگان،     (ی روحـى و روانـ     یـت امن: امنیتی و نظامی  ) و

، )113 :نهمـا (اردوگـاه سـپاه   ، )185 :همـان ( و جنـگ  یامـور دفـاع  ،  )109:1393،  فعـالی  (یعموم

تـرویج فرهنـگ جهـاد و شـهادت         ،  )114 :همـان  (یمقر فرمانـده  ،  )113 :همان( مجروحان   يمداوا

  رزمـی و تفریحـی،   اردویـى يهـا  هاجراى برنام(پایگاه مقاومت بسیج مسجد   ،  )231:1385،  نجادي(

 بسیج و امر به معروف و نهـى از          ،شورکت در امر سازندگى و آبادانى       ک مشار ،هاي ورزشى   تیفعال

  . )251-234: 1385، نجادي( )رمنک

  

  ي تحقیقها هیافت

 به منظـور   ،ي هر بعد  ها  هي تحقیق براي هر کدام از ابعاد به تفکیک مؤلف         ها  هدر این بخش یافت   

  .دشو  ارائه می)1 (مقایسه به صورت جدول

  

  دهندگان  تحصیالت پاسخسطح

دهنـدگان داراي      پاسـخ  درصـد 19,2 ،دهد  یع فراوانی نشان می    توز گونه که نتایج جدول     همان

دهندگان   درصد پاسخ42,3 درصد داراي مدرك لیسانس      34,6 ،یپلمد  فوقتحصیالت زیر دیپلم تا     

  .هستند باالتریسانس و ل فوق
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  مدل مفهومی تحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هبیدینی و مذ

 

 اجتماعی و فرهنگی

 سیاسی

 اقتصادي اقتصادي

 سیاسی

 اجتماعی و فرهنگی

 دینی و مذهبی

ترویج 

سبک 

 زندگی

ابعاد سبک 

 زندگی

 کارکرد مساجد

 امنیتی و نظامی
 امنیتی و نظامی

 خداباوري

 يمدار اخالق

 رفتارهاي دینی

 رسانه

 عملکرد نظام سیاسی

 ي سیاسیها گروه

 اسیوضعیت سی

  فرهنگیخارجی

  وضعیت

 اقتصادي فرد

 اقتصاد جامعه

 ناامنی و حاکم بودن

فضاي امنیتی در 

 جامعه

امنیت و فضاي آرام 

 و آرامش در جامعه

 گروه 

 مساجد
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   پاسخگویانتحصیالت توزیع فراوانی میزان -1جدول 

 تجمعی انیفراو درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت
درصد فراوانی 

 تجمعی

 0/20 0/20 2/19 20 یپلمد فوق تا

 0/56 0/36 6/34 36 لیسانس

 0/100 0/44 3/42 44 یسانس و باالترل فوق
 

  0/100 2/96 100 کل

  

  دهندگان  سنی پاسختیوضع

کـه    اسـت 60-75، 45-60، 30-45، 15-30در چهـار گـروه سـنی    یع سـنی پاسـخگویان     توز

 سـنی   و گـروه   درصد   37,5 سال با فراوانی     45 تا   30یان در دو گروه سنی      گو  پاسختعداد  ترین    بیش

   . درصد قرار دارند22,1 سال با فراوانی 60 تا45

در بعـد دینـی و       مقـدار انحـراف اسـتاندارد        نی کمتر دهد یمنشان  ) 2(نتایج حاصل از جدول     

کننـده     که مشخص  استتارهاي دینی    مؤلفه رف   در مربوط به مؤلفه خداباوري و بیشترین آن      مذهبی  

 بـا سـبک   ارتبـاط شـده در   یکسانی نظرات نمونه در مؤلفه خداباوري بـا توجـه بـه سـؤاالت مطـرح           

بیشترین مقدار میانگین مربوط به مؤلفه رسـانه و  ین در بعد اجتماعی و فرهنگی  همچن.استزندگی  

کننـده یکـسانی نظـرات        شخص که مـ   استکمترین مقدار انحراف استاندارد مربوط به مؤلفه گروه         

 بـا   ارتبـاط شـده در      نمونه در مؤلفه گروه نسبت به مؤلفه رسانه با توجه بـه سـؤاالت مطـرح               ي  اعضا

کمترین مقدار انحـراف اسـتاندارد       در بعد سیاسی     .استسبک زندگی در بعد اجتماعی و فرهنگی        

کننده   که مشخصاستی ي سیاسها همربوط به مؤلفه عملکرد نظام سیاسی و بیشترین آن مؤلفه گرو

یکسانی نظرات نمونه در مؤلفه عملکرد نظام سیاسی نسبت به دو مؤلفه دیگر با توجـه بـه سـؤاالت                   

 و مقدار انحراف 18/4مقدار میانگین  بعد اقتصادي    در .است با سبک زندگی     ارتباطشده در     مطرح

 .استفه اقتصاد فردي نه در مؤل نمويکننده انحراف نظرات اعضا    که مشخص  است/ 757استاندارد  

 و حـاکم بـودن      ی نـاامن  کمترین مقدار انحراف اسـتاندارد مربـوط بـه مؤلفـه          در بعد امنیتی و نظامی      

 نمونه در این رابطـه نـسبت       يکننده نزدیکی نظرات اعضا     مشخصکه  است    در جامعه  یتی امن يفضا

  .است ،شده به مؤلفه دیگر با توجه به سؤاالت مطرح
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  2جدول 

 انحراف استاندارد گینمیان مؤلفه بعد

        

 44324/0 4317/4 خداباوري

 دینی و مذهبی. 1 53418/0 4500/4 مداري اخالق

 68247/0 1667/4 دینی رفتار

 45267/0 2857/4 گروه

 اجتماعی و فرهنگی. 2 52102/0 3333/4 رسانه

 53446/0 3567/4 سیاسی نظام عملکرد

 89098/0 2100/4 سیاسی يها هگرو
 سیاسی. 3

 65820/0 3100/4 خارجی سیاسی وضعیت

 75719/0 1800/4 فرد وضعیت اقتصادي اقتصادي. 4

 41768/0 5220/4 جامعه در امنیتی فضاي بودن و حاکم ناامنی
 امنیتی و نظامی. 5

 49437/0 5600/4 جامعه در و آرامش آرام فضاي و امنیت

  

  ي تحقیقها ه یافتفیتوص

و گروه سنی بر تحصیالت ی، شامل سطح شناخت تیجمععوامل تأثیر ی در این قسمت به بررس

 از آزمـون تحلیـل   ،براي این منظـور . ي پژوهشی پرداخته شدها ه به هر یک از مؤلفشده دادهنمرات  

 بـه هـر یـک از        شـده   دادهه براي مقایـسه و آزمـون نمـرات          ق تعقیبی ش  آزمون و   طرفه  کواریانس ی 

   .ه شدهاي اساسی پژوهشی استفاد سؤال

 نشان داد   یبی آزمون تعق  یجه نت :گروه سنی  کیتفک اعضاي نمونه به   نظرات مقایسه. 1

 سال تفاوت 75-60و  60-45 و  45-30 يها  ه سال با نظرات گرو    30-15 ی نظرات گروه سن   ینکه ب 

 ي، نسبت به بعد اقتصادین سنیر سال، نسبت به سا60-45 افراد با سن ،یبه عبارت. معنادار وجود دارد

   . دارندتري ي قوي باورها،ی سبک زندگیجمساجد در ترو
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 در خصوص ابعاد اساسی پـژوهش در سـطح      ،شده  مشاهده Fبراساس میزان سطح معناداري و      

05/0≤p    کـه 004/0 در خصوص بعد اقتـصادي   سنیيها هگرو با توجه به انیگو پاسخ، بین نظرات  

این تفـاوت نـشان از اخـتالف نظـر اعـضاي             دارد که  تفاوت معنادار وجود     ،باشد   می 05/0کمتر از   

کننده تأیید نیز شده مشاهدهنتایج توصیفی ؛ استي این بعد ها ه با میزان اهمیت مؤلف  ارتباطنمونه در   

  .استهمین موضوع 

 آزمـون تعقیبـی   جـه ینت :سطح تحـصیالت   کیتفک اعضاي نمونه به   نظرات مقایسه. 2

 يهـا  هگـرو  نظـرات   بـا دیـپلم و کمتـر     ت فـوق  نشان داد که بین نظرات گروه داراي سطح تحـصیال         

 افراد داراي مـدرك     ،به عبارتی . لیسانس و باالتر تفاوت معنادار وجود دارد         فوق ،تحصیلی لیسانس 

 نسبت به بعد اقتـصادي مـساجد در تـرویج    ،ي تحصیلیها ه نسبت به سایر گرو،لیسانس و باالتر  فوق

بعـد اقتـصادي مـساجد در    تـأثیر   بـا  ارتبـاط ر  تفاوت نظرات د؛ وسبک زندگی تمایز بیشتري دارند 

  .سبک زندگی وجود دارد

 در خصوص ابعاد اساسی پـژوهش در سـطح      ،شده  مشاهده Fبراساس میزان سطح معناداري و      

05/0≤p    قتـصادي تفـاوت   در خـصوص بعـد ا    با توجه به سطح تحصیالت     انیگو  پاسخ، بین نظرات

بـا میـزان اهمیـت       ارتبـاط ف نظر اعضاي نمونه در       این تفاوت نشان از اختال     دارد که معنادار وجود   

  .استکننده همین موضوع تأیید نیز شده مشاهده نتایج توصیفی .استي این بعد ها همؤلف

 

  پاسخ به سؤاالت تحقیق

  ؟ استچگونه ی اسالمیرانی ای سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم: سؤال اصلی

 بر همین اساس، نسبت بـه       .شدد مساجد استفاده    ي کارکر ها  ه از مؤلف  ،ي پاسخ به این سؤال    برا

شده  یک از ابعاد در نظر گرفتههر تأثیر  در ابتدا الزم است .تهیه و توزیع پرسشنامه مربوطه اقدام شد

یده شـود تـا پاسـخ بـه سـؤال اصـلی میـسر               و سنج  ایرانی بررسی    -ر ترویج سبک زندگی اسالمی    د

 مـورد ارزیـابی قـرار       ،هر یک از ابعاد   تأثیر  ي تحقیق،   ها  هفتیابراساس   در اینجا ابتدا     ، بنابراین .گردد

  .گیرد می

 ر بعد دینی و مذهبی سبک زندگیدمساجد تأثیر . 1

   است؟چگونه ایرانی اسالمی  و مذهبیدینی ی سبک زندگیج مساجد در ترونقش
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 33=گذاري  مبناي ارزش توصیف

 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
T Df 

سطح 

 داري معنی

 اختالف

 میانگین

 990/14 000/0 99 478/31 762/4 99/47 بعد دینی و مذهبی

  

که ) 00/0(داري به دست آمده  یمعن و سطح 478/31 گروهی تک tبا استناد به نتیجه آزمون     

داري بین دو  یمعنتوان گفت که رابطه آماري  یم درصد 95 است، با اطمینان بیش از 05/0کمتر از 

  .ویج سبک زندگی ایرانی اسالمی وجود دارد مذهبی و تر-متغیر دینی 

دهـد کـه مـساجد در          نشان می  33 نسبت به حد متوسط      99/47مقایسه میانگین به دست آمده      

  .ندتأثیرگذارحد زیادي در ترویج سبک زندگی دینی و مذهبی اسالمی ایرانی 

  

 ر بعد اجتماعی و فرهنگی سبک زندگیدمساجد تأثیر . 2

   است؟قدرچاجتماعی و فرهنگی ایرانی اسالمی  ی زندگ سبکیج مساجد در ترونقش

  

 33=ي گذار ارزشمبناي  توصیف

 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
T Df 

سطح 

 داري یمعن

اختالف 

 میانگین

 بعد اجتماعی

 فرهنگی و
29/47 749/4 092/30 99 000/0 290/14 

  

که ) 00/0(به دست آمده داري  یمعن و سطح 092/30 گروهی تک tبا استناد به نتیجه آزمون 

داري بین دو  یمعنتوان گفت که رابطه آماري  یم درصد 95 است، با اطمینان بیش از 05/0کمتر از 

  . فرهنگی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی وجود دارد-متغیر اجتماعی 

دهـد کـه مـساجد در          نشان می  33 نسبت به حد متوسط      29/47مقایسه میانگین به دست آمده      

  .ند هستتأثیرگذارزیادي در ترویج سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی اسالمی ایرانی حد 
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 ر بعد سیاسی سبک زندگیمساجد دتأثیر . 3

  است؟ چگونهسیاسی اسالمی ایرانی  ی سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم

  

 18=ي گذار ارزشمبناي  توصیف

 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
T Df 

سطح 

 داري یمعن

ف اختال

 میانگین

 700/7 000/0 99 754/25 990/2 70/25 سیاسیبعد 

  

که ) 00/0(داري به دست آمده  یمعن و سطح 754/25 گروهی تک tبا استناد به نتیجه آزمون 

داري بـین دو متغیـر    یمعنتوان گفت که رابطه آماري    یم درصد   95 است، با اطمینان     05/0کمتر از   

  . ایرانی وجود داردسیاسی و ترویج سبک زندگی اسالمی

دهـد کـه مـساجد در          نشان می  18 نسبت به حد متوسط      70/25مقایسه میانگین به دست آمده      

  .ندتأثیرگذارحد زیادي در ترویج سبک زندگی سیاسی اسالمی ایرانی 

  

 ر بعد اقتصادي سبک زندگیدمساجد تأثیر . 4

  است؟ قدرچاقتصادي اسالمی ایرانی  ی سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم

  

 6=ي گذار ارزشمبناي  توصیف

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
T Df 

سطح 

 داري یمعن

اختالف 

 میانگین

 360/2 000/0 99 584/15 514/1 36/8 اقتصاديبعد 

  

که ) 00/0(داري به دست آمده  یمعن و سطح 548/15 گروهی تک tبا استناد به نتیجه آزمون 

داري بـین دو متغیـر    یمعنتوان گفت که رابطه آماري    یم درصد   95 است، با اطمینان     05/0کمتر از   
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  .اقتصادي و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی وجود دارد

دهد که مـساجد در حـد     نشان می6 نسبت به حد متوسط   36/8مقایسه میانگین به دست آمده      

  .ندهستتأثیرگذار زیادي در ترویج سبک زندگی اقتصادي اسالمی ایرانی 
  

  مساجد بر بعد امنیتی و نظامی سبک زندگیأثیر ت. 5

  است؟ قدرامنیتی و نظامی اسالمی ایرانی چ ی سبک زندگیج مساجد در ترونقش یزانم

  

 24=ي گذار ارزشمبناي  توصیف

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
T Df 

سطح 

 داري یمعن

اختالف 

 میانگین

 و بعد امنیتی

 نظامی
29/36 066/3 086/40 99 000/0 290/12 

  

که ) 00/0(داري به دست آمده  یمعن و سطح 086/40 گروهی تک tبا استناد به نتیجه آزمون     

داري بـین دو متغیـر    یمعنتوان گفت که رابطه آماري    یم درصد   95 است، با اطمینان     05/0کمتر از   

  . نظامی و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی وجود دارد-امنیتی 

دهـد کـه مـساجد در          نشان می  24 نسبت به حد متوسط      29/36آمده  مقایسه میانگین به دست     

  .ندتأثیرگذارحد زیادي در ترویج سبک زندگی امنیتی و نظامی اسالمی ایرانی 
  

  سبک زندگیجیر ترودمساجد تأثیر . 6

   است؟چگونهمیزان نقش مساجد در ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی 

  

 114=ي گذار ارزشمبناي  توصیف

 

 گینمیان
انحراف 

 استاندارد
T Df 

سطح 

 داري یمعن

اختالف 

 میانگین

 سبک یجترو

 زندگی
63/165 70589/13 670/37 99 000/0 630/51 
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کـه  ) 00/0(داري به دست آمده  یمعن و سطح 670/37  گروهیتک t استناد به نتیجه آزمون با

داري بین دو  یمعن آماري توان گفت که رابطه یم درصد 95 است، با اطمینان بیش از 05/0کمتر از 

  .متغیر مساجد و ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی وجود دارد

دهد که مساجد در   نشان می114 نسبت به حد متوسط     63/165مقایسه میانگین به دست آمده      

  .ندتأثیرگذارحد زیادي در ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی 

توان بیان داشت کـه نقـش مـساجد در            یماره،  ب  بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق دراین       

کننـد، منبعـی      یمـ میان نمازگزاران با توجه به ارتباط و تعاملی که آنان با یکدیگر در مسجد برقرار                

در این تحقیق به این مسئله پرداختـه شـد کـه          .  براي غلبه بر برخی از مشکالت جامعه است        باارزش

تـوان بـا    یم که دارند خوداسالمی ایرانی در درون     مساجد توان الزم را براي ترویج سبک زندگی         

  .دکر از این منبع هم به نحو مطلوب استفاده ،شده  آن، در کنار سایر موارد مطرحتکیه بر

  

  يریگ جهینت

 tن نتـایج آزمـو  :  و مـذهبی  دینی ی سبک زندگ  یج مساجد در ترو   یت موفق یزانم

ن داد کـه بعـد دینـی و مـذهبی      که به منظور بررسی این سـؤال صـورت گرفـت، نـشا      تک گروهی 

، لذا پاسخ این سؤال     استتأثیرگذار  مساجد در ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی در حد زیادي           

شـده    براساس نتایج به دست آمده در این تحقیـق و سـایر تحقیقـات انجـام                .گرفت قرار   تأییدمورد  

ارکردهـاي در نظـر   د که این کـارکرد نـسبت بـه سـایر ک        شمشخص  .. .توسط پورقیصري، اسدي و   

دن نمازگزاران با یکدیگر در ترویج سبک زندگی کرشده از توان و ظرفیت باالیی در همراه  گرفته

هاي مدیریتی مورد توجه مـسئولین قـرار          ریزي  تواند در برنامه    ایرانی اسالمی برخوردار است که می     

  .گیرد

ـ ی و    اجتمـاع  ی سـبک زنـدگ    یج مساجد در ترو   یت موفق یزانم ایج نتـ : یفرهنگ

 که به منظور بررسی این سؤال صورت گرفت، نشان داد که بعد اجتمـاعی و           تک گروهی  tن  آزمو

، لـذا پاسـخ    استتأثیرگذار  فرهنگی مساجد در ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی در حد زیادي            

با توجه به نتایج ایـن تحقیـق، بـا فعـال شـدن مـسجد در مباحـث         .گرفت قرار   تأییداین سؤال مورد    

بـرداري بـه عمـل        د و از آن بهـره     کرجامعه دو چندان      را در  آنتوان نقش      می ،اعی و فرهنگی  اجتم

  .آورد
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 تـک   tن  نتـایج آزمـو   : یاسـی  س ی سـبک زنـدگ    یج مساجد در تـرو    یت موفق یزانم

 که به منظور بررسی این سؤال صورت گرفت، نشان داد که بعد سیاسی مساجد در تـرویج            گروهی

 قـرار   تأییـد  لذا پاسخ این سؤال مـورد        .استتأثیرگذار   حد زیادي    سبک زندگی ایرانی اسالمی در    

  اسـت، شده   البته با توجه به اینکه تحقیق حاضر در بین نمازگزاران تعدادي از مساجد انجام  .گرفت

هاي مـذهبی و دینـی کـه بـه آن مقیـد هـستند، از        رفت که نمازگزاران با توجه به پایبندي     انتظار می 

  . ردار باشندتوانایی بیشتري برخو

 تـک   tن  نتـایج آزمـو   : ي اقتـصاد  ی سبک زنـدگ   یج مساجد در ترو   یت موفق یزانم

 به منظور بررسی این سؤال صـورت گرفـت، نـشان داد کـه بعـد اقتـصادي مـساجد در                      که گروهی

 تأییدلذا پاسخ این سؤال مورد       .استتأثیرگذار  ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی در حد زیادي         

هـاي معنـاداري    ن تفاوت که در بعد اقتصادي برخالف ابعاد دیگر مساجد تفـاوت           ، با ای  گرفتقرار  

هـا بیـشتر در    شـده دلیـل ایـن تفـاوت     هاي انجام   دهندگان وجود دارد که با بررسی       بین نظرات پاسخ  

  .دشدهندگان ارزیابی  تفاوت سن و میزان تحصیالت پاسخ

 tن نتـایج آزمـو  : یی امنیتی و نظـام  سبک زندگیج مساجد در ترو یت موفق یزانم

 مساجد در ترویج سبک زنـدگی ایرانـی اسـالمی در      امنیتی و نظامی  نشان داد که بعد     تک گروهی   

توجـه بـه ایـن ظرفیـت         .گرفـت  قـرار    تأییـد  لذا پاسخ این سؤال مـورد        .استتأثیرگذار  حد زیادي   

حمیلـی، حـضور   ي بارزي مانند انقالب اسـالمی، جنـگ ت      ها  هتواند در ابعاد امنیتی و نظامی نمون        می

 دي 9 و مهـار آن و حماسـه   88هـاي سیاسـی، فتنـه     ها و مـشارکت   گسترده مردم در اکثر راهپیمایی    

  . داشته باشد

کـه بـه     تک گروهی    tن  نتایج آزمو :  موفقیت مساجد در ترویج سبک زندگی      زانیم

منظور بررسی این سؤال صورت گرفت، نـشان داد کـه مـساجد در تـرویج سـبک زنـدگی ایرانـی                      

 بـه  توجـه  .گرفـت  قـرار  تأییـد  لذا پاسخ ایـن سـؤال مـورد    .هستندتأثیرگذار می در حد زیادي     اسال

دهد که   نشان میها  هشده تحقیق براي شناخت و ارزیابی هر یک از مؤلف           هاي در نظر گرفته     شاخص

بایـد از   و دارنـد نمازگزاران مساجد به عنوان بخشی از مـساجد، نقـش مهمـی در تحـوالت جامعـه        

مجموعه منـسجمی کـه آنـان بـراي         . مند شد   بهره آنان براي رفع نیازهاي جامعه و مشکالت         توانایی

د؛ بلکـه قـادر اسـت بـا         شـو  آورند، فقط بـراي برگـزاري نمـاز تـشکیل نمـی             اداي نماز به وجود می    

  .ي مورد نظر را پیدا کندها هي حضور در سایر صحنها هبخشی، زمین راهنمایی و آگاهی
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 سایر مسائل اجتماعی و      در  بلکه ،در ترویج سبک زندگی   تنها    نه مساجد   با کارکرد  ارتباطدر  

 اسـت ید همـین نتـایج      ؤم... گرفته توسط فعالی، پورقیصري، اسدي و       تحقیقات صورت   نیز فرهنگی

  .داردي مختلف ها هکه نشان از عظمت و گستردگی فعالیت مساجد در حوز

 سـاز در   سـبک  عنـصر ین  تر  مهمدهد که     ی صدر اسالم به ما نشان م      به ویژه  جهان اسالم    تاریخ

  . مسلمانان، مسجد بوده استزندگی

 ،انـد  گـذارده  و گاه رو به افـول  نیافت یلها و شئون مساجد تقل  از نقشیاري هر چند بس امروزه

 بـه  یدهـ  بـدیل در سـبک    بـی ی نقـش دتوان  می مساجد.یدجد را ارتقاء بخش   ا مس ي کارکردها توان  می

  ).213:1393فعالی، (د ن داشته باشانیرانی مسلمانان و ایزندگ

  

  شنهادهایپ

هـاي متفـاوتی    ، همـواره نقـش  ایـران  به عنوان اولین نماد تمدن اسالمی در طول تاریخ           مسجد

ي مجـدد کارکردهـاي   بـازپرور  .برعهده داشته و کارکردهاي مختلفی از آن به یادگار مانده اسـت          

 در ایـن    مـضاعف کارگیري توان     جدي و به   نیازمند عزم    ، یا تقویت کارکردهاي فعلی    شده  فراموش

  .راستاست

شـده    ي مطـرح  هـا   ه با توجه به کارکرد دینی و مذهبی، اجتماعی و فرهنگی مساجد و مؤلف             -1

که در همه    ر سبک زندگی  د آنها   آثار و   ها  هشده از مؤلف    در این کارکردها و نتایج حاصل     

 دعـوت و    :شـود   یر ارائه می  ز  راهکارهاي کارکردهاي مساجد از حد متوسط و باالتر بود؛       

 اوقـات  پـر کـردن   پـذیرایی و  :ماننـد هـاي مختلـف       جذب مردم به مساجد از طریق مشوق      

در ...) هـاي مختلـف و       برگـزاري کـالس    ، باشگاه ورزشی  ،نمایش فیلم، کتابخانه  (فراغت  

 انـسجام   ،به سوي رفتارهـاي دینـی      آنها    کشاندن ،مداري   اخالق ،جهت افزایش خداباوري  

 متناسـب بـا یـک جامعـه         و سـالم  یاکردن محیطی پاك    مههاي گروهی و      الیتدرونی و فع  

   .ایرانی اسالمی

، هـا  هفروشـگا  قـرار گـرفتن درمانگـاه،     : نزدیکی مـساجد ماننـد      در  افزایش خدمات رفاهی   -2

در حیطه و یا نزدیکی مساجد در جهت در دسترس بودن و ارتبـاط              ... ، بازار و  ها  هورزشگا

ی رسـان  کمـک  مسجد در راستاي افزایش سـالمت اقتـصادي و    ازار ب امور روزانه مردم و با    
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 با معنوي جلوه دادن این امـور  ، و جلوگیري از مفاسد اقتصادي    و بالعکس مردم به مساجد    

با این مکان به عنوان یک مکان برگزیـده و تـرویج سـبک زنـدگی ایرانـی                   آنها   و ارتباط 

   .اسالمی

اي که مانند مساجد صدر       به گونه  ،مردم و جامعه   در راستاي نیازهاي      مساجد  کیفی کردن  -3

ي هـا  ه ایجـاد حلقـ  بـراي مثـال،   .داشـته باشـد  ارتباط اسالم همه امور جاري مردم با مسجد       

ی به محرومان، حضور فعاالن سیاسی و اقتصادي در مساجد و استفاده         رسان  کمکتعاون و   

زي صـحیح در مـساجد   ری  برنامه  و بخشی به مردم    ی و آگاهی  رسان  کمکاز آنان در جهت     

  . ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی و پرهیز از اسراف و مدگراییبه منظور

 از مساجد بـه عنـوان     باید ،ي تحقیق در بعد امنیتی و نظامی نشان داد        ها  هگونه که یافت    همان -4

محلی براي افزایش امنیت عمومی و روانـی مـردم بـا توسـعه و همگـانی کـردن بـسیج در              

الت بـا اخـذ مجـوز از ادارات         ي امر به معروف در مـساجد محـ        ها  هل گرو مساجد و تشکی  

 اسـتفاده   اسـالمی - سـنت و سـبک زنـدگی ایرانـی      يیاو اح در راستاي ترویج    ...  و مربوط

  .شود
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