
 

 

 

 مدل سازی معادالت ساختاری نقش مسجد طراز 

 EQS 1با استفاده از نرم افزار  بر كاهش طالق

2اسماعیل پوالدی  

3پروانه بیاتی   

 چکيده

های مختلف زنیدگی مسیلمانان و بیه خصیوص     مساجد از صدر اسالم تا کنون نقش مؤثری در عرصه
ق ز بیر کیاهش طیال   از این رو در این تحقیق به بررسیی نقیش مسیجد طیرا    . اندمردم ایران ایفا کرده
، وشاهییت و ر منیای  این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مب. پرداخته شده است

 ماری سیال جامعه آماری این تحقیق زوجین شهرستان فراشبند که طبق سرشی . تحقیق پیمایشی است
زوج بیرای حجیم    372 باشد که با استفاده از فرمول کیوکران تعیداد  می زوج 10692تعداد آنان  1395

ه معنیادار و  ن داد کیه رابطی  نشیا  SPSS24 ستفاده از نرم افزارهای تحقیق با ایافته. نمونه برآورد گردید
ییت  تحقق امن نقش مسجد طراز در، مستقیمی بین متغیرهای مستقل نقش مسجد طراز در تربیت افراد

 اهش طیالق کی فردی و نقش مسجد طراز در جامعه پذیری و اجتماعی کردن افراد بیا متغییر وابسیته    
، ییق مستقل تحق تعیین متغیرهایبررسی رگرسیون چندگانه هم نشان داد که مقدار ضریب . وجود دارد

دل سیازی  می ها با استفاده از همچنین تحلیل داده. کندتغییرات متغیر وابسته کاهش طالق را تبیین می
قابل قبول بیودن  ، های نیکویی برازشبا بررسی وضعیت شاخص EQS معادالت ساختاری از نرم افزار

 .  مدل معادله ساختاری را نشان داد

 .  القطکاهش ، جامعه پذیری، امنیت فردی، تربیت اخالقی و ایمانی، د طرازمسج: واژگان کلیدی

                                                           
 . ارائه شده است «اسالمی انقالب از پاسداری سنگر و طراز مسجد تحقق» این مقاله پیشتر در همایش 1
 مسئول، دکتری جامعه شناسی فرهنگینویسنده  2
 دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران  3



 EQS  167تاری نقش مسجد طراز بر کاهش طالق با استفاده از نرم افزار سازی معادالت ساخمدل

 

 مقدمه و بيان مسئله. 1

طان ای کیه بیرای سیل   به لباس وییژه . واژه طراز در اصل کلمه پارسی تراز بوده و سپس معرب شده است
ایین واژه اطیالق   شود و از همانجا بر هر چیزی که خوب و عالی بوده اسیت  شود طراز گفته میبافته می

طیراز   سیند باشید  گردیده است و در نهایت به تقدیر مستوفی یعنی چیزی کیه در انیدازه و قیواره میورد پ    
شیود کیه   های لغت فارسی این گونه استفاده میی از کتاب: نویسداین منظور در لسان العرب می. گویندمی

. ته و هیم سیطح اسی   هم پایی ، هم شأن، عنو، قسم، رتبه، روش، قانون، واژه طراز یا تراز به معنای قاعده
جیالس  زدهمین امسجد طراز اسالمی عنوانی است که نخستین بار مقام معظم رهبری در پیامی که به نو

منظیور از  . ی شدند( به اجالسیه نماز دادند خواستار رسیدن به چنین مسجد89مهرماه  18) سراسری نماز
سیجد در  م. ساس قاعده و روش صدر اسالم باشید مسجد طراز اسالمی رسیدن به مسجدی است که بر ا

یین بیه   از آمیوزش امیور د  . های زندگی به صورت کامل ایفا کردعصر پیامبر نقش خود را در تمام عرصه
مانیان و  هیا و اسیتقبال از میه  وسیله صحابه گرفته تا آماده سازی و مدیریت لشیکر و امضیای توافقنامیه   

قش نین ایفای ا. رها و مدیریت قضایی و امور دولت و حکومتاعزامی دیگر کشوهای فرستادگان و هیأت
. شدیری نمیمسجد پیگ پررنگ و جدی بود که تقریباً هیچ کاری جز در موارد نادر در خارج ازای به اندازه

زافیزون و  سیالمی رو انقش آفرینی مسجد تا زمان خلفا و بعد از آن نیز ادامه داشت تا آنگاه کیه فتوحیات   
ود کیه  باینجا . دگسترده شد و مسلمانان بر امور گوناگون کشورهای فتح شده نظارت کردندولت اسالمی 

قش مسجد فأنه از ننظارت کردند و اکنون متاس... نهادهایی را تأسیس و به امور دولت حکومت دادرسی و
. ها گردیدموعظهها و کاسته شد و تنها منحصر به اقامه نماز خطبه نماز جمعه نمازهای عید و برخی درس
جد به محلیی  بینیم که مساالبته امروزه برخی وظایف خود را بازیافته و در برخی از کشورهای اسالمی می

شک مسجد همواره در اسالم نمادی بیرای جامعییت   بی. اندهای گوناگون تبدیل شدهبرای برپایی فعالیت
و علیم و   شییفتگان دانیش  . دهددم پاسخ میباقی خواهد ماند چرا که به کلیه مراجعات دینی و دنیایی مر

برنید گمشیده خیود را در آن    خواهند و پویندگان امور دنیایی که بدان پناه میی فتوا که از مسجد یاری می
های مختلف و نهادهای مستقل بیه وجیود   هر چند زمینه فعالیت. یابندجویند و به هدف خود دست میمی
 . ی خواهد مانداسالم باقآید اما مسجد همچنان نخستین نماد می

مسجد از منظر قرآن روایات و سیره . بار به کار رفته است 28ه مسجد به صورت مفرد یا جمع در قرآن ژوا
های فراوانی اعم از مسجد در صدر اسالم نقش. و امامان شیعه جایگاهی رفیع و باال دارد )ص(عملی پیامبر 

ترین مرکز سبک ساز و گفت مسجد در جامعه اسالمی مهمتوان می. کردعبادی اجتماعی سیاسی ایفا می
هیای دور و  با نگاهی گذرا بیه تیاریخ اییران در دوره   . (26: 1393، فعالی) شدفرهنگ زای دینی محسوب می

مسجد در صدر اسالم در ایران بنیا شید و همیشیه    . نظیر مسجد را مشاهده کردتوان نقش بینزدیک می
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مسیاجد در صیدر   . (450: 1376ابیراهیم حسین   ) تحوالت اجتماعی بوده اسیت کانون آموزش تهذیب و ایجاد 
باشند و صالح یا فاسد بودن اسالم محل تجمع افراد دین مدار و صاحب نفوذ اعتماد و اعتبار در جامعه می

مسجد در جمهیوری اسیالمی اییران    . تواند تأثیر چشمگیری در سایر افراد جامعه داشته باشداین افراد می
تواند ایفا کند زیرا شروع اکثر حوادث تاریخی و چشم گیر از صدر اسیالم تیا کنیون و از    یشتری مینقش ب

های علما و روحانیون بوده است و حتیی در بعید از   جمله انقالب اسالمی ایران در مساجد و با روشنفکری
لی و حتیی  های اقتصیادی و میا  انقالب اسالمی در جنگ تحمیلی مسجد پایگاهی برای جمع آوری کمک

نیروی انسانی برای اعزام به جبهه بوده است و بعد از جنگ تحمیلی نیز به غیر از ابعاد دیگر آن به عنوان 
لذا مسیجد بیه   . (1: 1393، پورقیصیری ) مطرح است... برگزاری انتخابات و، هامحل تجمع در انواع راهپیمایی

از ، های زندگی فرد را مورد توجه قرار دهید تواند تمام عرصهعنوان یک سازمان چند بعدی مردمی که می
بیر آن اسیت    های مختلف نقش خود را ایفا نموده است که در این پژوهش سیعی دیرباز تا کنون به شیوه

 . نقش مسجد طراز بر کاهش طالق را مورد بررسی قرار دهد

 اهميت پژوهش. 2

داشته و پیوندهای عمیق مردم بیا آن  یکی از نهادهایی که سابقه طوالنی در حیات اجتماعی جامعه ایران 
محل برگزاری مراسیم  ، شود مسجداگر چه در نگاه اول تصور می. مسجد است، همواره وجود داشته است

عبادی به صورت داوطلبانه است اما توجه به کارکردهای گوناگون آن در تاریخ اسالم از هنگیام تأسییس   
کننده این واقعیت است که درون آن ساختار به ظیاهر  اولین مسجد توسط نبی مکرم اسالم تا کنون بیان 

اند و ها بهره مند شدهکارکردهای متفاوتی تا کنون به ظهور رسیده و افراد جامعه از پرتو آن، صرفاً مذهبی
لیذا طیالق کیه از    . (8: 1393، پرقیصیری ) نیازهای جامعه هم با رفع برخی مشیکالت برطیرف شیده اسیت    

شود دارای اضالعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسیانی  انسان تلقی میهای حیات ترین پدیدهمهم
، دوستان، بلکه فرزندان، زیرا به تعادل روانی نه تنها دو انسان، نخست طالق یک پدیده روانی است. است

توانید  یاقتصادی است به این معنا که هیم می  ای ثانیاً طالق پدیده. گذاردها اثر میبستگان و نزدیکان آن
خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی بر پای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند مقدار 

ای گذشته از این طالق پدییده . شوددرآمد خانواده و به طور کلی فقر موجب از هم گسیختگی خانواده می
گذارد چون تنهیا  میت جمعیت اثر میاست مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه زیرا از طرفی بر ک

پاشد و از طرف دیگر بر کیفییت جمعییت اثیر دارد    واحد مشروع و اساسی تولید یعنی خانواده را از هم می
های خانواده تحویل جامعه گردند که به احتمال زییاد فاقید   شود فرزندانی محروم از نعمتچون موجب می

چهارم آنکه طالق یک پدیده فرهنگی اسیت و از  . اندجامعه شرایط الزم در راه احراز مقام شهروندی یک
درست و طبیعی ، که فاقد ارتباطات سالمای بدین سان در جامعه. دیدگاهی دیگر یک پدیده ارتباطی است
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پس توجه به طالق نه تنهیا از دییدگاه فیرد بیه عنیوان انسیان و       . پیوند زناشویی نیز استثناء نیست، است
: 1395، باصری) اقتصاد و حتی جمعیت قابل اعتناست، فرهنگ، لکه از دیدگاه جامعهب، فرزندانش مهم است

 . بنابراین در این پژوهش به نقش و اهمیت مسجد طراز بر کاهش طالق خواهیم پرداخت. (57

 پيشينه پژوهش. 3

، دیید نگرحظیه  با توجه به اینکه تحقیقی با موضوع نقش مسجد طراز بر کاهش طالق پرداخته باشید مال 
دییک  هایی که به بخشی از موضوع این تحقیق پرداخته یا به موضوع این تحقییق نز لیکن سایر پژوهش

 : شودهستند به شرح زیر اشاره می

د طیراز  در پژوهش خود به بررسیی و شناسیایی کارکردهیای تربیتیی مسیج     ، (1395) محمد رضا جعفری
، تمیاعی اج، سیاسی نشان داد که کارکردهای تربیتینتایج تحقیق . اسالمی در استان سمنان پرداخته است

ین تر از یبانی پایمعنوی و پشت، جسمانی و اخالقی مساجد استان سمنان در ابعاد عمران ظاهری، اعتقادی
پیژوهش خیود بیه     در، (1395) احمید باصیری  . باشدمیانگین کارکردهای تربیتی مسجد طراز اسالمی می

یین پیژوهش   انتایج حاصیل از  . گی ایرانی اسالمی پرداخته استبررسی نقش مسجد در ترویج سبک زند
 واد دینیی  همچنیین ابعی  . نشان دهنده اثر مستقیم مساجد بر ترویج سبک زندگی اسیالمی ایرانیی اسیت   

عیاد  گی در همیه اب مساجد با ترویج سبک زنید ... امنیتی و، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مذهبی
باشد که حیاکی از آن  می 05/0معناداری صفر و خطای انحراف میانگین کمتر از مطرح شده دارای سطح 
عابدی . توانند در ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی به میزان چشمگیری مؤثر باشنداست که مساجد می
یریت مسیاجد  در پژوهش خود به بررسی و طراحی مدل مطلوب کارکرد و مد، (1360) نجعفری و همکارا

ربیی  غنهادهیای   یک سازمان داوطلبانه مذهبی در طول تاریخ مدنی مسلمانان و تفیاوت آن بیا  به عنوان 
طراحیی و پییاده سیازی    ، وجیب شیکل گییری   مهیای مسیاجد را   پرداخته و انعطاف پذیری دامنه فعالیت

قیش مسیجد در   ندر پژوهش خیود بیه بررسیی    ، (1394) شمس اعالیی. اندکارکردهای متنوع آن دانسته
قیش  ای سیطحی ن نتایج پژوهش نشان داد که راهکاره. ز جرائم در شهر اردبیل پرداخته استپیشگیری ا

ررسیی  در پیژوهش خیود بیه ب   ، (1393) عفاف حسین الحسیینی  . کارآمدی مسجد را کم رنگ کرده است
از ش مسجد طیر در این پژوهش به نق. مسجد و نقش آن در تأمین امنیت فردی و اجتماعی پرداخته است

ر د، (1379) شیمس ضیرابی  . رداخته استهای تربیتی پعه پذیری و اجتماعی شدن و عرصهدر عرصه جام
دهید کیه   می نتایج پژوهش نشان. پژوهش خود به بررسی نقش و عملکرد مسجد در تربیت پرداخته است

تیرین عامیل   های فرهنگی را مهمانونکتابخانه و ک، های امام جماعتویژگی، اکثر قریب به اتفاق جوانان
 . دانندذب خود به مسجد میج
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میاعی از  رسد بررسی جامعی از اتصال نظری بین نظریه پردازی اجتبا بررسی تحقیقات پیشین به نظر می
ه نجیام نشید  انقش مسجد طراز بر کاهش طالق که ارتباط مستقیمی با موضوع این تحقیق داشته باشید  

سجد طراز بر کاهش طیالق صیورت   منقش تری به بررسی تببین اما در این تحقیق به شکل جامع. است
 . سازدگرفته است که آن را از سایر تحقیقات پیشین متمایز می

 چارچوب نظری پژوهش. 4

جد های نظری مطرح شده در مبانی نظری و مطالعات مقدماتی پیژوهش در نقیش مسی   با توجه به دیدگاه
هنجیاری ییا آنیومی میک آییور      بیی برای تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریه ، طراز بر کاهش طالق
ای است که هنجارها از بین رفته و یا در تضاد قیرار  هنجاری حاصل وضعیت آشفتهبی. استفاده شده است

از آنجیایی کیه اعضیای آن    ، وجود داشته باشید  هنجاری به شکل وسیعها بیجوامعی که در آن. اندگرفته
جهتیی  و بیی  ر اختییار ندارنید و احسیاس جیدایی    خطوط راهنما د، جامعه برای رسیدن به مقاصد مشترک

حسیاس  وابستگی و ا، شودیمهنگامی که فرد دچار حالت آنومیک . گیرنددر خط تالش قرار می، کنندمی
هیا  پیذیرد و از آن هنجارهای گروهی را به عنیوان سرمشیق نمیی   ، دهدتعلق خود را به گروه از دست می

زییرا  . بیرد دقیق تر در کم هنجاری ییا کژرفتیاری بیه سیر میی     هنجاری یا گریزد و برای مدتی در بیمی
ولیی  ، دهدمیالبته تمام هنجارها را از دست ن. پیشین سازد یابد تا جایگزین هنجارهایهنجارمطلوبی نمی
ی را بدین گونیه  مک آیور آنوم. یابدکشد و کمتر خود را با دیگران همنوا و همسان میخودش را کنار می

پیا   سیتگاه آن پشیت  نومی عبارت از حالت ذهنی کسی است که به اخالقیات حاکم و خواآ: کندتعریف می
. بینید هیا نمیی  ز آنازده و دیگر اعتقادی به جمع جامعه خویش ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پییروی  

 پردازد و مسؤولیت هییچ چییز و هییچ   شود و به تمایالت خود میاز نظر ذهنی کنترل می، انسان آنومیک
 . (15: 1394، اعالیی) پذیردکس را نمی

 های پژوهشفرضيه. 5

 : شوندهای تحقیق به شرح ذیل تعریف میفرضیه، بر اساس سؤاالت مطرح شده و مبانی نظری مرور شده

 . ین نقش مسجد طراز در تربیت افراد با کاهش طالق رابطه وجود داردب -1

 . کاهش طالق رابطه وجود دارد ین نقش مسجد طراز در تحقق امنیت فردی باب -2

 . ردد طراز در جامعه پذیری و اجتماعی کردن افراد با کاهش طالق رابطه وجود دابین نقش مسج -3
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 روش پژوهش. 6

ه جامعی . ها از طریق پرسشنامه گردآوری شیده اسیت  این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته و داده
ای نه گییری خوشیه  شیوه نمو. باشدبند استان فارس میآماری تحقیق شامل زوجین بومی شهرستان فراش

در  وای و بر اساس نقشه بلوک بندی شهر فراشبند تعدادی بلوک بیه روش تصیادفی انتخیاب    چند مرحله
ربیوط بیه   ممرحله بعد تعدادی از واحدهای مسکونی که بر اسیاس اطالعیات سیایت مرکیز آمیار اییران       

 372باشد و حجم نمونه بیا اسیتفاده از فرمیول کیوکران     می خانواده 10692تعداد  1395سرشماری سال 
هیا  ل دادهنین تحلیهمچ. خانواده که در هر خانواده زوجین به صورت جداگانه پرسشنامه را تکمیل نمودند

وابط بیین متغیرهیای   به بررسی ر EQSبا استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار 
ای هیا دربیاره متغیرهی   بیرای آزمیون فرضییه    با یک رویکرد آماری جیامع ، مشاهده شده() پنهان و آشکار

 . مشاهده شده و پنهان در الگوی مدل معادالت ساختاری پرداخته خواهد شد

 تعاریف نظری و عملياتی متغيرهای پژوهش. 7

 متغیر وابسته. 1. 7

 ن و آزاد کیردن معنیای رهیا کیرد    طالق در لغیت بیه  . باشدر کاهش طالق میضمتغیر وابسته تحقیق حا
عنیی گسسیتن   ی، صیغه مخصوصه است و در اصطالح به معنای ازاله قیدالنکاح به (15: 1391، صدراالشرفی)

تیوان گفیت طیالق نیوعی گسسیت و جیدایی و اخیالل در        بنابراین می. با لفظی مخصوص پیوند ازدواج
بیرای  . (379: 1387، محقیق دامیاد  ) شیود که منجر به جدایی همیشیگی میی   های اساسی خانواده استبنیان

. باشید یه میی گو 5سنجش متغیر وابسته کاهش طالق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که شامل 
 1دامنه نمیرات بیین   . شودحاصل می 5نمره آزمودنی از طریق حجم نمرات سؤاالت و تقسیم آن بر عدد 

. ش میزان طالق اسیت ه باالتر نشانه نقش مسجد در کاه)کامالً موافق( است که نمر 5)کامالً مخالف( تا 
 . ب برخوردار استدست آمده است که از همسانی درونی مناس به 79/0پایایی این مقیاس با ضریب آلفای 

 متغیرهای مستقل. 2. 7

 نقش مسجد طراز در تربیت افراد. 1. 7. 2

چرا که ایین نهادینیه شیدن ایمیان در     ، بنددمعنای ایمان و حقیقت آن بر جان انسان نقش می، در مسجد
بیه  . ترین مبانی ساخت جامعه اسالمی به شکلی اصولی صیحیح اسیت  یکی از مهم، جان و دل مسلمانان

برای ساختمانی ای همین دلیل خداوند متعال ایمان به خود را بر همه واجب کرده و آن را همچون شالوده
این حقیقیت زمیانی آشیکار    . نای ساختمان ویران خواهد شدکه بدون آن بای شالوده. بلند قرار داده است
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ایمانی که انسان مسلمان را در ، شود که هویت اسالم بر پایه ایمان به خداوند متعال شکل گرفته استمی
هوییت  ، انسان مسلمان با این حالت. کندحالتی خالص از یقین مطلق به وحدانیت خدواند متعال غرق می

لیذا همانگونیه کیه    . کنید د هستی معنا میی منهماهنگ و قانون، متکامل، یکپارچه وجودی خود را در نظام
مسجد نقش مهمی در تربیت ایمانی افراد جامعه دارد به همان اندازه در تربیت اخالقی فرد فرد مسلمانان 

رایند کند که خود را به فضائل اخالقی بیاپیامبر گرامی به مسلمانان امر می. در جامعه اسالمی سهیم است
هیا را از ارتکیاب رذاییل اخالقیی نهیی      آن، از جانیب دیگیر  . ها به رفتاری اسالمی تبدیل شودتا رفتار آن

برای سنجش متغیر تربییت اخالقیی و   . (14: 1393، حسن الحسینی) کنند تا از شر این رذایل آسوده باشندمی
ای لیکیرت  درجیه  5حسیب مقییاس    گویه استفاده شده است که پاسخگو نظر خود را بر 6ایمانی افراد از 
پایایی این مقیاس با . باشد)کامالً موافق( می 5)کامالً مخالف( تا  1نماید و دامنه نمرات بین مشخص می
 .  باشداز همسانی درونی مناسب برخوردار می 81/0 ضریب آلفای

 نقش مسجد در تحقق امنیت فردی. 2. 2. 7

رای ها و خیالص کیردن عبیادت بی    تن نهال ایمان در دل آنمسجد با تربیت معنوی افراد جامعه و کاش
خلیص  مبیا ایمیان و    مسلمانان. کندسایه شوم ناامیدی و ترس را از سر مسلمانان دور می، خدای یکتا

سیلمان  م. دانند که خداوند متعال برای هر کاری توانا و از همیه امیور آگیاه اسیت    بهتر از هر کسی می
بدین ترتیب مسجد . سازدکند و آرامش پیشه میود را به خدا واگذار مینتیجه کار خ، مخلص و با ایمان

هیا انتقیال و تزرییق ایین     کند تا هر یک از آنامنیت و آرامش را در جان و نهاد افراد جامعه تثبیت می
اندن تعالی ورسی ممسجد در مسیر دستیابی به این هدف . آرامش و امنیت را به درون جامعه شروع کنند

هیای  هعی از شییو فردی و اجتمیا ، مانان در جامعه اسالمی به باالترین درجات امنیت روانیامنیت مسل
های اخالقی اریریشه کن کردن ناهنج، پر کردن اوقات فراغت جوانان و بزرگساالن: مختلفی از جمله

مسیجد   ای سنجش نقشبر( 51: 1381، )مهدیزاده. کندبازدارندگی از جرم و جنایت استفاده می، و آثار آن
هیا  هم از گویی طراز در تحقیق امنیت فردی بر کاهش طالق از دو گویه استفاده شده است که هر کیدا 

ز ا 74/0ب آلفیای  پایایی این مقیاس بیا ضیری  . سنجدشاخص اوقات فراغت و ناهنجاری اخالقی را می
 . باشدهمسانی درونی مناسب برخوردار می

 رادجامعه شناسی یا اجتماعی کردن اف. 3. 2. 7

راهنمایی و مشاوره دادن به والدین توسط امامان جماعت مساجد درباره چگونگی تربیت نسل مسلمان که 
باعث ایجاد ... های امام جماعت وهای اسالمی باشند و همچنین سخنرانیپیرو و پایبند به اصول و ارزش

نقیش مسیجد طیراز در جامعیه      برای سنجش. شودآرامش و ارتباط بهتر با سایر افراد جامعه و خانواده می
هیا  پذیری و اجتماعی کردن افراد با کاهش طالق از دو گویه استفاده شده است کیه هیر کیدام از گوییه    
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از  84/0پایایی این مقیاس با ضریب آلفای . سنجدشاخص مشاوره به والدین و تربیت وجدان درونی را می
 . (12: 1393، حسن الحسینی) باشدهمسانی درونی مناسب برخوردار می

هیا  حی آنکات اصیال نبرای تعیین روایی پرسشنامه از نظر چند تن از اساتید جامعه شناسی استفاده شد و 
 . در پرسشنامه لحاظ گردید

 های پژوهشیافته. 8

 : ی پاسخگویانجمعیت -اجتماعی های توصیف ویزگی. 1. 8

 شغل و سن، تحصیالت، جنسیتتوزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب : 1جدول شماره 

 متغیر جنسیت تحصیالت

لیسانس و 
 باالتر

 زن مرد بیسواد ابتدایی دیپلم

 فراوانی 186 186 0 نفر 20 نفر 153 نفر 199

 درصد 50 درصد 50  درصد 4/5 درصد 1/41 درصد 5/53
درصةةةةةةد 

 فراوانی

 متغیر شغل سن

سال به  41
 باال

 40تا  31
 سال

 آزاد دولتی مشاغلسایر  سال 30تا  20

 فراوانی نفر 71 نفر 153 نفر 148 نفر 95 نفر 216 نفر 61

 درصد 1/19 درصد 1/41 درصد 8/39 5/25 درصد 1/58 درصد 3/16
درصةةةةةةد 

 فراوانی
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 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: 1 نمودار شماره

 
 

 پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلیتوزیع و درصد فراوانی : 2 نمودار شماره
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 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل: 3 نمودار شماره

 
 

 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 4 نمودار شماره
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 های استنباطییافته. 9

 . گیردر میهای تحقیق مورد آزمون قرافرضیه، در این بخش

 پیرسون بین نقش مسجد طراز بر کاهش طالقضریب همبستگی : 2جدول شماره 

 (sig) سطح معنی داری تعداد ضریب همبستگی متغیر مستقل

 000/0 372 352/0 نقش مسجد طراز در تربیت افراد

 048/0 372 247/0 نقش مسجد طراز در تحقق امنیت فردی

 000/0 372 295/0 نقش مسجد طراز در جامعه پذیری و اجتماعی کردن

کیه بیین   ، (sig≤0/05دست آمیده از آزمیون و بیا توجیه بیه سیطح معنیی داری )        های بهدادهبر اساس 
 نقیش مسیجد   نقش مسجد طراز در تحقق امنیت فیردی و ، تأثیرگذاری نقش مسجد طراز در تربیت افراد

شیود  شاهده میی مطراز در جامعه پذیری و اجتماعی کردن و رابطه آن با کاهش طالق رابطه معنی داری 
که با افیزایش   به این معنا. شودهای تحقیق تأیید میبنابراین فرضیه. رابطه مثبت و مستقیم است که این

 . یابدنقش تأثیرگذاری این متغیرها در افراد جامعه میزان طالق کاهش می

 تحلیل رگرسیون چندگانه. 1. 9

 . گیرددر این قسمت متغیرهای مستقل تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین متغیرهای مستقل تحقیق: 3جدول شماره 

 مدل
 ضریب همبستگی

R 

 ضریب تعیین

R Square 

 ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R Square 

 خطای برآورد انحراف استاندارد

Std. Error of the stimate 

1 571/0 326/0 184/0 50795/4 

انی قیی و ایمی  که تأثیر متغیرهای مستقل نقش مسجد طراز بر تربیت اخالدر این قسمت سعی برآن است 
ن تمیاعی کیرد  نقش مسجد طراز در تحقق امنیت فردی و نقش مسجد طراز در جامعه پیذیری و اج ، افراد

ثیرپیذیری  مییزان تأ  برای پیش بینیی . افراد بر متغیر وابسته کاهش طالق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
فاده گانه اسیت اهش طالق از متغیرهای مستقل تحقیق از روش تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیر وابسته ک
اسیت کیه    571/0 با توجه به جدول باال مقدار ضریب همبستگی چندگانه متغیرهیای مسیتقل  . شده است

 . دهدرابطه بین متغیر وابسته کاهش طالق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می



 EQS  177تاری نقش مسجد طراز بر کاهش طالق با استفاده از نرم افزار سازی معادالت ساخمدل

 

 EQS سجد طراز بر کاهش طالق با استفاده از نرم افزارمدل معادله ساختاری نقش م

 
ز نیرم  سیتفاده ا اشاخص نیکویی برازش بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شده مدل معادله سیاختاری بیا   

، (93/0 CFI)، (pvalue 004/0شیاخص برازنیدگی )  ، نقش مسجد طیراز در کیاهش طیالق    EQS افزار
(85/0AGFI) ،(91/0 GFI( و )030/0RMSEAبه دست آمد که بر اساس شاخص )   های بیرازش قابیل

 . گیردقبول در مدل معادله ساختاری مورد تأیید قرار می

 گيرینتيجه. 10

نتایج آزمون فرضیات نشان داد که رابطه معنی دار و مستقیمی بین متغیرهای مستقل نقش مسجد طیراز  
تحقق امنیت فردی و نقش مسجد طراز در جامعیه  نقش مسجد طراز در ، بر تربیت اخالقی و ایمانی افراد

بررسیی نقیش   ، در ایین پیژوهش  . پذیری و اجتماعی کردن افراد با متغیر وابسته کاهش طالق وجود دارد
های انجام شده با استفاده از آمارهای محاسبه. مسجد طراز بر کاهش طالق مورد تحقیق قرار گرفته است

D1*

TAVAFOGH

ATEFY

talagh

E146*

E148*

EMANEY

AKHLAGHY

tarbeyat*

E159*

E163*

OGHAT

NAHANJAR

amneyat*

E156*

E157*

MOSHAVER

VEJDAN

jameehpazery*

E154*

E155*

0.94

0.35

0.90*
0.44

0.74

0.67

1.00*
0.00

0.77

0.64

1.00*
0.00

0.95

0.31

1.00*
0.00

0.21*

0.93

0.13*

0.26*
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درصید( از افیراد نمونیه دارای     50نفیر )  186، نفر حجم نمونه 372دهد که از مجموع توصیفی نشان می
 5/25نفر از حجم نمونه ) 95همچنین . انددرصد( نیز دارای جنسیت زن بوده 50نفر ) 186جنسیت مرد و 

 61سیال و   40تیا   31درصد( بین سنین  1/58نفر از حجم نمونه ) 216، سال 30تا  20درصد( بین سنین 
توزییع پاسیخگویان بیر حسیب     . انید سیال بیوده   50تیا   41درصد( بیین سینین    3/16نفر از حجم نمونه )

 نفیر  153دییپلم  ، درصید(  4/5) نفیر  20ابتیدایی  ، تحصیالت هم نشان داد که تعداد افراد بیسواد صفر نفر
توزییع فراوانیی پاسیخگویان بیر     . باشید درصد( می 5/53نفر  199و لیسانس و باالتر هم  9 درصد 1/41)

 1/19) نفیر  71، درصد( دارای مشاغل دولتیی  1/41نفر ) 153بیانگر این موضوع بود که حسب شغل هم 
 . انددرصد( از پاسخگویان هم دارای سایر مشاغل بوده 8/39نفر ) 148درصد( دارای مشاغل آزاد و 

ر د طیراز د نقش مسیج  بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول که بررسی رابطه بین
نشیان دهنیده    000/0و سطح معنیاداری   352/0ضریب همبستگی ، باشدتربیت افراد با کاهش طالق می

افزایش نقیش   یعنی با. باشدرابطه معنادار بین متغیر مستقل تربیت افراد با متغیر وابسته کاهش طالق می
. یابید یمی اد کیاهش  افیر تأثیرگذار مسجد طراز در تربیت اخالقی و ایمانی افراد میزان طالق در بین ایین  

ق از در تحقی از آزمون فرضیه دوم که بررسی نقیش مسیجد طیر    همچنین با توجه به نتایج به دست آمده
نشان دهنده رابطیه معنیادار    048/0 یبا سطح معنادار 247/0 باشد که ضریب همبستگیامنیت فردی می

ؤثر باشید  متواند در تحقق امنیت فردی مییعنی با توجه به اینکه مسجد طراز . باشدبین این دو متغیر می
قیش  سیوم هیم بیه ن    در فرضییه . یابید امنیت فردی میزان طالق در جامعه کاهش می شبنابراین با افزای

ح بیا سیط   295/0پردازد که ضیریب همبسیتگی   مسجد طراز در جامعه پذیری و اجتماعی کردن افراد می
ز ز کارکردهای مسجد طیرا ابا توجه به اینکه یکی  باشد کهنشان دهنده این موضوع می 000/0معناداری 

ز نقیش  اباشد و همچنین رابطه معنادار بیین ایین متغییر حیاکی     جامعه پذیری و اجتماعی کردن افراد می
ان طیالق  گیریم که با توجه به اینکه امروز مییز بنابراین نتیجه می. باشدمسجد طراز در کاهش طالق می
توانند با حضور مستمر خود در مسیاجد و  ها میشته است بنابراین زوجنسبت به گذشته رشد چشمگیری دا

لش را از چیا  زندگی خود، دوستان و همکاران برای حضور پررنگ تر در مسجد، همچنین تشویق فرزندان
د بیا  سیجد دارنی  طالق مصونیت بخشیده و همچنین هیأت امنا و افراد تأثیرگذار که حضور بیشیتری در م 

روع های جوان کیه در ابتیدای شی   جمله تشویق نوجوانان و جوانان و همچنین زوج تقویت نقش مسجد از
هت کاهش میزان طالق در جامعه تیالش و  جدر ، باشند جهت حضور بیشتر در مسجدزندگی مشترک می

 . ای مبذول دارنداهتمام ویژه
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