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 چکيده

این پژوهش . پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل وزنی ارزیابی مسجد طراز انقالب به انجام رسید
جامعیه آمیاری   . باشید از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می، از لحاظ هدف کاربردی

آگیاهی  تسیلط و   هیا آنگروهی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بودند که وجه مشیترک  ، تحقیق حاضر
از روش ، یند انتخاب ایین گیروه خبیره   آگفتنی است که در فر. کامل به مفهوم مسجد طراز انقالب بود

نفره از خبرگان انتخیاب و در تحقییق    15گروهی ، بر این اساس. استفاده شد "نمونه برداری قضاوتی"
بود که بنا به اهیداف   ییهاپرسشنامه، در این تحقیق هادادهابزار اصلی جمع آوری . مشارکت داده شدند

، گفتنی است کیه در ایین تحقییق   . مختلف طراحی گردید و در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد
، بیاز طراحیی گردیید    صیورت بیه های مسجد طیراز انقیالب   پرسشنامه اول با هدف شناسایی شاخص

بیر   بسیته و های شناسیایی شیده بیه صیورت     پرسشنامه دوم با هدف غربالگری و دسته بندی شاخص
ها و و نهایتاً پرسشنامه سوم با هدف تعیین اوزان شاخص، لیکرت تنظیم شدای اساس طیف پنج گزینه

، هیا هیا و جمیع آوری داده  آوری پرسشنامهبعد از توزیع و جمع. مقایسات زوجی طراحی گردید صورتبه
متلب و اکسیل در دسیتور    ،اس. اس. پی. ی اسافزارهاهای الزمه از طریق نرم انجام تجزیه و تحلیل

                                                           
 . ارائه شده است «اسالمی انقالب از پاسداری سنگر و طراز مسجد تحقق» این مقاله پیشتر در همایش 1
 دانش آموخته دکتری مدیریت، نویسنده مسئول 2
 دانش آموخته مهندسی شیمی 3
 مهندسی برقدانش آموخته   4
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، اسیمیرنوف -آزمیون کولمیوگراف  ، (tی )تی  آزمیون آنالیزهایی همچیون  ، در این فرآیند. کار قرار گرفت
نتیایج تحقییق منجیر بیه     . و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به انجام رسید، تحلیل عاملی اکتشافی

های مربوط به ارتباطیات بیرونیی و   شاخص، های استراتژیکدسته شاخص اصلی )شاخص 3شناسایی 
شیاخص   20های مربوط به منابع انسانی و ارتباطیات داخلیی( و   و نهایتاً شاخص، های اجتماعییتحما

ابزار ارزییابی مسیجد   ، بر اساس نتایج حاصله، در پایان تحقیق نیز. تعیین شد هاآنفرعی گردید و وزن 
 .  طراز انقالب پیشنهاد گردید

 ابزار ارزیابی، مسجد طراز انقالب: یدیهای کلواژه

 مقدمه و بيان مسئله. 1

کمیت ه عینی حاولی نماد یک جامعه اسالمی و نمون، باعنایت به اینکه مسجد یک واحد اجتماعی کوچک
. ودد از مسیجد آغیاز شی   بایی ... علیم و ، از قبیل تقیوا  ییهاتحقق ارزش، بنابراین. اسالمی است یهاارزش

 (1395، همکاران)شیرزادکبریا و 

تربیتی بوده اسیت   وآموزشی  و فرهنگی نقش دارای تاکنون آن بنای آغاز از که سنگری عنوان به گمان بی مسجد
یبا طلب زمان خواه و جوان آر، ساکت و بی برنامه باشد و از آن طرف، در خصوص نسل جوان و پرسش گر تواندینم

 (1397، کویی)نی. نسبت به این مکان مقدس بی توجه باشد تواندیکه تشنه مذهب و عواطف دینی است نم

 ظیم انقیالب  ترکیبی حکیمانه و دقیق است که نخستین بیار توسیط رهبیر مع   ، مسجد طراز نظام اسالمی
نظر گردید )گل طرحم( 1389)در سال  نماز سراسری اجالس نوزدهمین به پیام در (العالیمدّظلّه)اسالمی 
ع فی مبتنیی بیر منیاب   ابتدا باید تعری، درک درست مختصّات این عنوان با مسمّیبرای . (1397، و همکاران

 نقیالب اسجد طراز یا م ای مقصودشان از مسجد طراز اسالمیعده. ودعلمی از واژگان این ترکیب ارائه نم
اسیالم و   و کارکردهیای مسیجد در صیدر    هیا یژگی یهمانا مسجدی است که کامالً منطبق بر و، اسالمی

. (1397، انیی و و پیر)علمیدارل  زمان حکومت نبوی در مدینه الرّسول صلی اهلل علیه و آله باشد خصوصاً در
و حتی گیاهی   قدیر استاین تلقّی اگرچه از لحاظ ابتناء بر روش و سیره پیامبراعظم بسیار صواب و قابل ت

 و بشیوید  امیر  یین ا بیه  موفیق  امییدوارم ": فرمودند که باشدیدر ظاهر منطبق با فرمایشی از امام راحل م
مام یگر احیای تدبه عبارت . اما نگرشی جامع و پویا نیست، "حال مساجد صدر اول به برگردد مساجدمان

ش نچه از فرمیای امری بسیار ضروری و متین است لیکن چنا، مسجد در عصر نبوی یهاکارکردها و نقش
مان د مسجد هآفرینی و کارکر حضرت امام راحل و نظایر آن چنین برداشت شود که سقف و نهایت نقش

مسیاجد   را بیرای  است که در صدر اسالم ظهور و بروز پیدا کرد و کسی حق ندارد کیارکردی فراتیر از آن  
  .(1392، هار)نوبچنین برداشتی قطعاً ناصواب و عامل رکود و ایستایی خواهد بود ، تعریف نماید

با یک شکاف نظیری و  ، ز انقالب اسالمیی صورت گرفته در حوزه مسجد طراهاپژوهشبا بررسی دقیق 
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ی هیا بحیث رغیم  بیدین معنیا کیه علیی    . مطالعاتی روشن در خصوص نحوه ارزیابی مساجد مواجه هستیم
برای اینکیه وضیعیت و موقعییت    ، گسترده پیرامون اهمیت مسجد طراز انقالب اسالمی و کارکردهای آن

ابیزار علمیی   ، ب اسالمی مشخص شیود فعلی یک مسجد در مسیر تبدیل شدن به یک مسجد طراز انقال
تحقیق ، از اینرو. در این زمینه با خالء مدل ارزیابی مواجه هستیم، به بیان بهتر. مشخصی در دست نیست

مدل ارزییابی  ": به سؤال اصلی زیر پاسخ دهد، مندحاضر بر آن است تا با اتخاذ یک رویکرد علمی و نظام
امید است نتایج این تحقیق بتوانید ضیمن ارائیه ییک میدل      . "؟ باشدیممسجد طراز انقالب به چه نحو 

 .  در حد توان به کمتر شدن خالء مطالعاتی فوق الذکر کمک نماید، ارزیابی دقیق

 اهداف تحقيق. 2

 : این تحقیق با چهار هدف زیر به انجام رسید
 بی هیای ارزییا  بندی شاخصدسته. انقالب اسالمی های ارزیابی مسجد طرازشناسایی شاخص

 .  مسجد طراز انقالب اسالمی

 جد طراز انقالب اسالمیهای ارزیابی مستعیین وزن نسبی شاخص  . 
 ارائه مدل ارزیابی مسجد طراز انقالب اسالمی  . 

 روش شناسی پژوهش. 3

نقالب ابی مسجد طراز اچراکه به دنبال ارائه مدل ارزی، شودیممحسوب  اکتشافیاین تحقیق به طور کلی 
ییدانی  ماین تحقیق جزو تحقیقیات  ، همچنین. دلی ارائه نشده است(باشد )که تا کنون چنین میماسالمی 
میع آوری  قدام به جا، چراکه پژوهشگر با حضور در میدان مطالعه و در میان جامعه آماری مورد نظر. است
بیا   حاضیر  پیژوهش ، گفتنی است در میان انواع مختلف تحقیقیات مییدانی  . ی مورد نیاز کرده استهاداده

گفتنی است . شودیمای محسوب پرسشنامه –میدانی، هادادهتوجه به روش اتخاذ شده در فاز جمع آوری 
تیوان  یمی ، ییرد گد مورد استفاده قیرار  یند ارزیابی مساجآتواند در فریمبا توجه به اینکه نتایج این تحقیق 

 . باشدیمگفت این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی 

 : الزم به ذکر است که این تحقیق در دو فاز کلی زیر به انجام رسیده است، همچنین
 های ارزیابی مسجد طراز انقالب اسالمیغربالگری و دسته بندی شاخص، شناسایی: فاز اول  . 

 های ارزییابی مسیجد طیراز انقیالب اسیالمی بیر اسیاس        تعیین وزن نسبی شاخص: فاز دوم
 . 1مراتبی فازییند تحلیل سلسله آمتدولوژی فر

                                                           
1 Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP) 
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  : جامعه و نمونه تحقیق. 3. 1

 امیل بیه مفهیوم   تسیلط و آگیاهی ک   هاآنگروهی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی بودند که وجه مشترک 
ی مونیه بیردار  ن"از روش ، یند انتخیاب ایین گیروه خبیره    آگفتنی است که در فر. مسجد طراز انقالب بود

شیارکت داده  منفیره از خبرگیان انتخیاب و در تحقییق      15 گروهی، بر این اساس. استفاده شد "قضاوتی
 .  شدند

 : هادادهابزار جمع آوری . 3. 2

 : از سه پرسشنامه زیر بهره برده شد، در این پژوهش

  هیای ارزییابی   نیمه باز طراحی شد و هدف از آن شناسیایی شیاخص   صورتبهپرسشنامه اول
 . مسجد طراز انقالب اسالمی بود

  های شناسایی شاخص لیکرت( و بر اساسای بسته )طیف پنج گزینه صورتبهپرسشنامه دوم
ر دایی شده شده در مرحله قبل طراحی شد و هدف از آن غربالگری و دسته بندی موانع شناس

 . مرحله قبل بود

 های نهایی شده در مرحله دوم و بر مبنای مقایسات زوجیی  پرسشنامه سوم بر اساس شاخص
 . های بودآن تعیین وزن نسبی شاخصطراحی شد و هدف از 

 : هادادهابزار و روش تجزیه و تحلیل . 3. 3

 : در این پژوهش

 های تجزییه و تحلییل توصییفی    از روش، هابندی شاخصغربالگری و دسته، در فاز شناسایی
و تحلییل عیاملی   ، یت آزمون، اسمیرنوف-)فراوانی و میانگین( و استنباطی )آزمون کلموگروف

از نیرم افزارهیای   ، الیذکر هیای فیوق  ییل تحلگفتنی است جهت انجیام  . اکتشافی( استفاده شد
 . بهره گرفته شد 2اس. اس. پی. و اس 1اکسل

 یند تحلیل سلسله مراتبی فازی اسیتفاده  آاز روش فر، هاهمچنین در فاز دستیابی به وزن نسبی شاخص
 . مورد استفاده قرار گرفتند 4متلب، 3نرم افزارهای اکسل، شد و جهت انجام محاسبات آن نیز

 

                                                           
1 Excel 
2 SPSS 
3 Excel 
4 MATLAB 
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 هادادهنتایج تجزیه و تحليل . 4

 : هاغربالگری و دسته بندی شاخخ، شناسایی. 4. 1

هیای  شیاخص ، نفیر از خبرگیان   15های باز و به کمک ابتدا سعی شد از طریق پرسشنامه، در این تحقیق
تکراری  و حذف موارد هاپرسشنامهبعد از جمع آوری . ارزیابی مسجد طراز انقالب اسالمی شناسایی گردد

 : اندشدهها معرفی این شاخص، (1در جدول ). شاخص استخراج گردید 32نهایتاً ، و ادغام موارد مشابه

 های شناسایی شده اولیه( شاخخ1جدول 

 ی شناسایی شده اولیههاشاخخ
 پرداختن به مباحث تنازع بین دین و مدرنیته در مسجد

 پرهیز از سنت گرایی مطلق و توجه به نواندیشی دینی در مسجد

 ی زندگی با محوریت سبک زندگی ایرانی اسالمیهامهارتدر دستور کار قرار دادن 

 ی هویتی و غنا بخشیدن و فربه نمودن امر هویت در مخاطبان خودهاچالشبررسی 

 محوری در مسجداصالت بخشی به رویکرد تعلیمات محوری و عبور از تبلیغات 

 ی دوتایی و دو انگاریهاتقابلی نظام اسالمی با اجتناب از رهیافت هامصلحتتوجه به 

 ات(کنش و گرایش( و حسن فعلی )رفتار متناسب با اعتقاد، همزمانی پرداختن به حسن فاعلی )بینش

 مدظله(الب اسالمی )و رهبر انق )ره(ترویج معنویت عقالنیت گرا مبتنی بر رویکرد عرفان سیاسی امام 

 اسالمی و دنیای جدید، آموزش موفقیت عناصر انقالب اسالمی با رویکرد میراث ایرانی

 در جایگاه کانون عبادت، مسجد

 در جایگاه کانون تعلیم و تربیت، مسجد

 های سیاسییتفعالدر جایگاه کانون ، مسجد

 در جایگاه مرکز دادخواهی و قضاوت، مسجد

 جایگاه پایگاه نظامیدر ، مسجد

 در جایگاه پایگاه تعاون و وحدت اجتماعی، مسجد

 (... نماینده خواهران و، نوجوانان، جوانان، داشتن هیئت امنا ترکیبی )افراد با تجربه

 محوریت امام جماعت در امور مسجد

 داشتن پشتوانه مالی جهت تحقق بهتر اهداف و حرکت به سمت خودکفایی

 کانون فرهنگی و پایگاه مقاومت، هیئت امنا، مابین امام جماعتتعامل مناسب 

 ... محرومیت زدایی و، حل اختالف، محور بودن مسجد در محله جهت انجام اموری مانند مصالحه

 استفاده مسجد از فضای مجازی جهت تبلیغ و ترویج امور دینی

 مجهت تلنگر و تفکر در عامه مردبرگزاری برخی از مراسمات دینی و اجتماعی در خارج از مسجد 

 و مدارس هاخانوادهتعامل سازنده مسجد با 

 هاآنتوجه خاص به جوانان و نوجوانان و تفویض مسئولیت به 
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 ایجاد جذابیت برای کودکان نظیر اتاق بازی و مهدکودک در محل مسجد

 ایجاد مرکز آموزش و خلق آثار هنری در راستای تقویت بسیج مسجد

 های اجتماعی در مسجدیبآسمرکز پیشگیری از  ایجاد

 ایجاد مرکز حمایت از نخبگان و توانمندسازی علمی افراد در مسجد

 ایجاد مرکز آموزش راه اندازی و مدیریت کسب و کار با رویکرد اسالمی در مسجد

 در روزهای مربوطه هاالهو یوم  هامناسبتپاسداشت 

 شهدا و جانبازانی هاخانوادهارتباط نزدیک با 

 با انگیزه و انقالبی به صورت تمام وقت در مسجد، منصوب کردن یک روحانی باسواد

بیدین  . ردلگری قرار گینیاز بود تا نظرات تجمیع شده خبرگان مورد غربا، هاپس از شناسایی اولیه شاخص
 2شینامه شیماره   ز پرسی حاصیل ا هیا داده، در ایین راسیتا  . انتخاب گردیید ای تک نمونه tآزمون ، منظور

و  هیا دادهال بیودن  نرمی ، اما پییش شیرط اسیتفاده از ایین آزمیون     . شدند SPSSافزار تلخیص و وارد نرم
زار رم افی نی اسیمیرنوف در  -در وهله اول سعی شد تا بیا اسیتفاده از آزمیون کولمیوگروف    ، لذا. متغیرهاست

SPSS ،است نتایج آن در زیر قابل مشاهدهود که ها( اطمینان حاصل شاز نرمال بودن متغیرها )شاخص : 

 اسمیرنوف(-ها )کلموگروف( نتایج آزمون نرمال بودن شاخخ2جدول 

 تعداد
کلموگروف 

 اسمیرنوف

معنی 

 داری
 هاشاخخ

 پرداختن به مباحث تنازع بین دین و مدرنیته در مسجد 053/0 346/1 15

 نواندیشی دینی در مسجدپرهیز از سنت گرایی مطلق و توجه به  162/0 121/1 15

 مییرانی اسالی زندگی با محوریت سبک زندگی اهامهارتدر دستور کار قرار دادن  115/0 196/1 15

15 212/1 106/0 
ر ی هیویتی و غنیا بخشییدن و فربیه نمیودن امیر هوییت د       هیا چالشبررسی 

 مخاطبان خود

 سجدماز تبلیغات محوری در اصالت بخشی به رویکرد تعلیمات محوری و عبور  071/0 293/0 15

15 290/1 072/0 
ی دوتیایی و  هاتقابلی نظام اسالمی با اجتناب از رهیافت هامصلحتتوجه به 
 دو انگاری

15 310/0 065/0 
 کینش و گیرایش( و حسین فعلیی    ، همزمانی پرداختن به حسن فاعلی )بیینش 

 )رفتار متناسب با اعتقادات(

15 275/0 077/0 
 و رهبیر  ره()امیام  ترویج معنویت عقالنیت گرا مبتنی بر رویکرد عرفان سیاسی 

 انقالب اسالمی )مدظله(

15 328/1 059/0 
می و اسیال ، آموزش موفقیت عناصر انقالب اسالمی با رویکرد مییراث ایرانیی  

 دنیای جدید

 در جایگاه کانون عبادت، مسجد 096/0 232/1 15

 جایگاه کانون تعلیم و تربیتدر ، مسجد 138/0 156/1 15
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 های سیاسییتفعالدر جایگاه کانون ، مسجد 116/0 193/1 15

 در جایگاه مرکز دادخواهی و قضاوت، مسجد 077/0 275/1 15

 در جایگاه پایگاه نظامی، مسجد 064/0 313/1 15

 در جایگاه پایگاه تعاون و وحدت اجتماعی، مسجد 080/0 268/1 15

15 220/1 102/0 
اهران اینیده خیو  نم، نوجوانان، جوانان، داشتن هیئت امنا ترکیبی )افراد با تجربه

 (... و

 محوریت امام جماعت در امور مسجد 124/0 179/1 15

 ییداشتن پشتوانه مالی جهت تحقق بهتر اهداف و حرکت به سمت خودکفا 062/0 319/1 15

 متگاه مقاوکانون فرهنگی و پای، هیئت امنا، تعامل مناسب مابین امام جماعت 059/0 327/1 15

15 220/1 102/0 
، فحیل اخیتال  ، محور بودن مسجد در محله جهت انجام اموری مانند مصالحه

 ... محرومیت زدایی و

 استفاده مسجد از فضای مجازی جهت تبلیغ و ترویج امور دینی 077/0 275/1 15

15 292/0 065/0 
لنگیر و  تو اجتماعی در خارج از مسجد جهت برگزاری برخی از مراسمات دینی 

 تفکر در عامه مردم

 و مدارس هاخانوادهتعامل سازنده مسجد با  112/0 203/1 15

 هاآنتوجه خاص به جوانان و نوجوانان و تفویض مسئولیت به  069/0 581/0 15

 دمسجایجاد جذابیت برای کودکان نظیر اتاق بازی و مهدکودک در محل  209/0 209/1 15

 ایجاد مرکز آموزش و خلق آثار هنری در راستای تقویت بسیج مسجد 333/0 966/0 15

 ر مسجدهای اجتماعی دیبآسایجاد مرکز پیشگیری از  187/0 946/0 15

 ایجاد مرکز حمایت از نخبگان و توانمندسازی علمی افراد در مسجد 088/0 288/0 15

15 186/1 092/0 
 المی دراندازی و مدیریت کسب و کار بیا رویکیرد اسی   ایجاد مرکز آموزش راه 

 مسجد

 در روزهای مربوطه هاالهو یوم  هامناسبتپاسداشت  117/0 267/0 15

 ی شهدا و جانبازانهاخانوادهارتباط نزدیک با  077/0 045/1 15

15 566/0 069/0 
ر د ام وقتبا انگیزه و انقالبی به صورت تم، منصوب کردن یک روحانی باسواد

 مسجد

را نرمیال فیرض    هادادهتوان یملذا ، است 05/0ها باالتر از مربوط به همه شاخص. sigبا توجه به اینکه 
بیا اسیتفاده از   ، بیر ایین اسیاس   . ها استفاده نمودبا هدف غربالگری شاخص tنمود و از آزمون پارامتریک 

از ، کیم اسیت   هیا آنهایی کیه اهمییت   و به منظور حذف شاخص 2های حاصل از پرسشنامه شماره داده
نتایج آزمون . رفته شددر نظر گ %95و درجه اطمینان  3در این آزمون حد آستانه . استفاده گردید tآزمون 

t ( بیان شده است3در جدول ) : 
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 هاغربالگری شاخخمربوٍ به  t( نتایج آزمون 3جدول 

آمةةةاره 

 تی

درجةةةه 

 آزادی
 هاشاخخ معناداری

 پرداختن به مباحث تنازع بین دین و مدرنیته در مسجد 000/0 14 614/6

 پرهیز از سنت گرایی مطلق و توجه به نواندیشی دینی در مسجد 033/0 14 227/2

 یرانی اسالمسبک زندگی ایی زندگی با محوریت هامهارتدر دستور کار قرار دادن  061/0 14 784/3

 خاطبان خودی هویتی و غنا بخشیدن و فربه نمودن امر هویت در مهاچالشبررسی  000/0 14 504/5

 ر مسجداصالت بخشی به رویکرد تعلیمات محوری و عبور از تبلیغات محوری د 002/0 14 422/3

761/4 14 000/0 
و ی دوتایی و دهاتقابلی نظام اسالمی با اجتناب از رهیافت هامصلحتتوجه به 
 انگاری

692/4 14 000/0 
رفتار )کنش و گرایش( و حسن فعلی ، همزمانی پرداختن به حسن فاعلی )بینش

 متناسب با اعتقادات(

178/8 14 000/0 
 و رهبیر  ره()ترویج معنویت عقالنیت گرا مبتنی بر رویکرد عرفیان سیاسیی امیام    

 انقالب اسالمی )مدظله(

784/3 14 001/0 
می و اسیال ، آموزش موفقیت عناصر انقالب اسالمی با رویکیرد مییراث ایرانیی   

 دنیای جدید

 در جایگاه کانون عبادت، مسجد 000/0 14 476/4

 در جایگاه کانون تعلیم و تربیت، مسجد 004/0 14 095/3

 های سیاسییتفعالدر جایگاه کانون ، مسجد 000/0 14 014/5

 در جایگاه مرکز دادخواهی و قضاوت، مسجد 333/0 14 178/8

 در جایگاه پایگاه نظامی، مسجد 000/0 14 223/8

 در جایگاه پایگاه تعاون و وحدت اجتماعی، مسجد 000/0 14 100/7

748/7 14 000/0 
هران ینیده خیوا  نما، نوجوانیان ، جوانان، داشتن هیئت امنا ترکیبی )افراد با تجربه

 (... و

 محوریت امام جماعت در امور مسجد 055/0 14 706/6

 یداشتن پشتوانه مالی جهت تحقق بهتر اهداف و حرکت به سمت خودکفای 000/0 14 952/6

 تاه مقاومکانون فرهنگی و پایگ، هیئت امنا، تعامل مناسب مابین امام جماعت 000/0 14 403/7

318/7 14 078/0 
، فحیل اخیتال  ، محور بودن مسجد در محله جهت انجام اموری مانند مصیالحه 

 ... محرومیت زدایی و

 استفاده مسجد از فضای مجازی جهت تبلیغ و ترویج امور دینی 000/0 14 274/7

188/5 14 116/0 
 لنگیر و برگزاری برخی از مراسمات دینی و اجتماعی در خارج از مسجد جهیت ت 

 مردم تفکر در عامه

 و مدارس هاخانوادهتعامل سازنده مسجد با  209/0 14 704/3
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 هاآنتوجه خاص به جوانان و نوجوانان و تفویض مسئولیت به  000/0 14 406/2

 دایجاد جذابیت برای کودکان نظیر اتاق بازی و مهدکودک در محل مسج 069/0 14 395/3

 هنری در راستای تقویت بسیج مسجدایجاد مرکز آموزش و خلق آثار  074/0 14 614/4

 مسجد های اجتماعی دریبآسایجاد مرکز پیشگیری از  111/0 14 278/6

 ایجاد مرکز حمایت از نخبگان و توانمندسازی علمی افراد در مسجد 000/0 14 283/8

677/6 14 091/0 
 می درایجاد مرکز آموزش راه اندازی و مدیریت کسب و کیار بیا رویکیرد اسیال    

 مسجد

 در روزهای مربوطه هاالهو یوم  هامناسبتپاسداشت  177/0 14 263/6

 ی شهدا و جانبازانهاخانوادهارتباط نزدیک با  208/0 14 409/5

755/4 14 000/0 
ر م وقیت د با انگیزه و انقالبی به صورت تما، منصوب کردن یک روحانی باسواد

 مسجد

 : دزیر در نظر گرفته ش صورتبهفرض صفر و فرض یک ، برای تحلیل نتایج این آزمون

H0: µ = 3 

H1: µ ≠ 3 

ای از طیف پنج گزینه، 2در نظر گرفته شد به این دلیل بود که در پرسشنامه شماره  3دلیل اینکه میانگین 
بیا توجیه بیه جیدول فیوق و      . باشدیم 3میانگین برابر با ، نقطه ای 5لیکرت استفاده شد و در یک طیف 

ینید تحقییق بیاقی    آباشید در فر  05/0کمتر از  هاآن( . sigهایی که معناداری )شاخص، ی مذکورهافرض
 .  یند تحقیق حذف شدندآها از فرمانده و بقیه شاخص

های شناسایی شده دسته بندی نیاز بود تا شاخص، یند تحلیل سلسله مراتبی فازیآیری فرکارگبهاما برای 
از تحلیل عاملی اکتشافی کمیک گرفتیه   ، جهت انجام این کار. مختلف قرار گیرندی هامجموعهشده و در 

هیا  عامل و برای چرخش 1اصلی یهاها از روش مؤلفهر تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عاملد. شد
میورد   در گییری یممیالک تصیم  . اسیت  بهیره گرفتیه شیده    3با نرمیال سیازی کیسیر    2از روش واریماکس

. اسیت  نظر گرفته شیده  ( در4/0( و نمرات عاملی باالتر از )1از ) باالتر همقادیر ویژ، هاشاخص یبنددسته
زییر  در  شیاخص هیر   دادن اینکهجهت نشان . است ارائه شده (4نتایج آزمون تحلیل اکتشافی در جدول )

زییر  بیا رنگیی دیگیر در جیدول      شیاخص بیشترین بار عاملی آن ، است کدام عامل جای گرفتهمجموعه 
 :  باشدیممشخص 

                                                           
1 Principle Component 
2 Varimax Rotation 
3 Kaiser Normalization 
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 کیسر یسازماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفة اصلی و روش چرخش واریماکس با نرمال (4جدول 

 A B C هاشاخخ

ک 
را
ةةت
ةة
ةة
شة
ا

ی
اج
خر
ست
ا

 

 687/0 147/0 413/0 690/0 پرداختن به مباحث تنازع بین دین و مدرنیته در مسجد

 704/0 178/0 243/0 703/0 نواندیشی دینی در مسجدپرهیز از سنت گرایی مطلق و توجه به 

در  ی هویتی و غنیا بخشییدن و فربیه نمیودن امیر هوییت      هاچالشبررسی 
 مخاطبان خود

229/0 168/0 140/0 645/0 

ی در اصالت بخشی به رویکرد تعلیمات محوری و عبیور از تبلیغیات محیور   
 مسجد

542/0 322/0 210/0 612/0 

ی دوتایی هاتقابلی نظام اسالمی با اجتناب از رهیافت هامصلحتتوجه به 
 و دو انگاری

303/0 205/0 273/0 562/0 

لیی  کنش و گرایش( و حسین فع ، همزمانی پرداختن به حسن فاعلی )بینش
 )رفتار متناسب با اعتقادات(

580/0 062/0 231/0 520/0 

و رهبر  ره() ترویج معنویت عقالنیت گرا مبتنی بر رویکرد عرفان سیاسی امام
 انقالب اسالمی )مدظله(

600/0 200/0 508/0 566/0 

 وسیالمی  ا، آموزش موفقیت عناصر انقالب اسالمی با رویکرد میراث ایرانی
 دنیای جدید

687/0 180/0 387/0 566/0 

 594/0 224/0 606/0 096/0 در جایگاه کانون عبادت، مسجد

 543/0 502/0 615/0 053/0 در جایگاه کانون تعلیم و تربیت، مسجد

 584/0 053/0 063/0 487/0 های سیاسییتفعالدر جایگاه کانون ، مسجد

 707/0 338/0 755/0 731/0 در جایگاه پایگاه نظامی، مسجد

 683/0 091/0 709/0 76/0 در جایگاه پایگاه تعاون و وحدت اجتماعی، مسجد

ماینیده  ن، نوجوانیان ، جوانیان ، داشتن هیئت امنیا ترکیبیی )افیراد بیا تجربیه     
 (... خواهران و

164/0 372/0 530/0 688/0 

 588/0 084/0 281/0 604/0 فاییداشتن پشتوانه مالی جهت تحقق بهتر اهداف و حرکت به سمت خودک

یگیاه  فرهنگیی و پا کیانون  ، هیئیت امنیا  ، تعامل مناسب مابین امام جماعت
 مقاومت

556/0 299/0 782/0 552/0 

 657/0 191/0 007/0 787/0 استفاده مسجد از فضای مجازی جهت تبلیغ و ترویج امور دینی

 646/0 716/0 263/0 651/0 هاآنتوجه خاص به جوانان و نوجوانان و تفویض مسئولیت به 

 587/0 073/0 063/0 539/0 دافراد در مسجایجاد مرکز حمایت از نخبگان و توانمندسازی علمی 

 643/0 314/0 015/0 620/0با انگیزه و انقالبی به صورت تمام وقت ، منصوب کردن یک روحانی باسواد
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 در مسجد

 در هیا صشیاخ اند که تمام باالتر از یک استخراج شده هبا مقدار ویژ دسته کلی سه، فوق باتوجه به جدول
، عیاملی اکتشیافی   بر اسیاس خروجیی تحلییل   ، (5در جدول )، بر این اساس. اندجای گرفته دسته سهاین 

، ی جیای گرفتیه در هیر مجموعیه    هیا اخصشو بر حسب نوع  اندگرفتهها در سه دسته کلی جای شاخص
 : ینی مرتبط انتخاب گردیدوعنا هادستهبرای 

 ها( دسته بندی نهایی شاخخ5جدول 

 کد هاشاخخ ابعاد اصلی

هیییای شییاخص 
 استراتژیک

(m1) 

 F1 پرداختن به مباحث تنازع بین دین و مدرنیته در مسجد
 F2 پرهیز از سنت گرایی مطلق و توجه به نواندیشی دینی در مسجد

 F3 اطبان خودی هویتی و غنا بخشیدن و فربه نمودن امر هویت در مخهاچالشبررسی 
 F4 سجدعبور از تبلیغات محوری در ماصالت بخشی به رویکرد تعلیمات محوری و 

ی دوتیایی و دو  هیا تقابیل ی نظام اسالمی با اجتنیاب از رهیافیت   هامصلحتتوجه به 
 انگاری

F5 

تیار  کینش و گیرایش( و حسین فعلیی )رف    ، همزمانی پرداختن به حسن فاعلی )بینش
 متناسب با اعتقادات(

F6 

الب و رهبیر انقی   ()رهترویج معنویت عقالنیت گرا مبتنی بر رویکرد عرفان سیاسی امام 
 اسالمی )مدظله(

F7 

 F8 یدنیای جدداسالمی و ، آموزش موفقیت عناصر انقالب اسالمی با رویکرد میراث ایرانی
 F9 های سیاسییتفعالدر جایگاه کانون ، مسجد

 F10 اهداف و حرکت به سمت خودکفاییداشتن پشتوانه مالی جهت تحقق بهتر 
 F11 استفاده مسجد از فضای مجازی جهت تبلیغ و ترویج امور دینی

 F12 ایجاد مرکز حمایت از نخبگان و توانمندسازی علمی افراد در مسجد

هیییای شییاخص 
مربییییوط بییییه 
ارتباطات بیرونی 

هییای یییتحماو 
 (m2اجتماعی )

 F13 در جایگاه کانون عبادت، مسجد

 F14 در جایگاه کانون تعلیم و تربیت، مسجد

 F15 در جایگاه پایگاه نظامی، مسجد

 F16 در جایگاه پایگاه تعاون و وحدت اجتماعی، مسجد

هیییای شییاخص 
مربوط به منیابع  
انسییییییییانی و 

 F17 (... و ه خواهراننمایند، نوجوانان، جوانان، داشتن هیئت امنا ترکیبی )افراد با تجربه
 F18 قاومتمکانون فرهنگی و پایگاه ، هیئت امنا، تعامل مناسب مابین امام جماعت

 F19 هاآنتوجه خاص به جوانان و نوجوانان و تفویض مسئولیت به 
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 ارتباطات داخلی
(m3) 

 F20 جدقت در مسبا انگیزه و انقالبی به صورت تمام و، منصوب کردن یک روحانی باسواد

 : هاتعیین وزن نسبی شاخخمقایسات زوجی فازی و . 4. 2

در ایین  . خبیره توزییع شید    15ای بیا طییف زبیانی مییان     پرسشینامه ، هاجهت تعیین وزن نسبی شاخص
 : ( برای مقایسات زوجی فازی استفاده شد1( و شکل )6از مقیاس جدول )، پرسشنامه

 ( مقیاس مقایسات زوجی6جدول 

 عدد فازی طیف زبانی

 (1و  1و  3) برابر

 (1و  3و  5) ترمهمکمی 

 (3و  5و  7) ترمهم

 (5و  7و  9) ترمهمبسیار 

 (7و  9و  11) ترمهم کامالً

 
 معیارها زبانی ارزش برای فازی عضویت ( تابع1شکل 

 

اصیل از  یج نهایی حنتا، در زیر. از میانگین هندسی نظرات کارشناسان استفاده شد، برای شروع محاسبات 
 : ها ارائه شده استو شاخص تعیی وزن نسبی ابعاد

 ( تعیین وزن ابعاد اصلی7جدول 

 اوزان ابعاد اصلی

m1 486/0 
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m3 301/0 

m2 213/0 

 

 m1های زیرمجموعه ( تعیین وزن شاخخ8جدول 

 اوزان هاشاخخ

F5 159/0 

F4 088/0 

F9 080/0 

F7 079/0 

F12 079/0 

F3 077/0 

F1 075/0 

F6 075/0 

F8 074/0 

F2 073/0 

F11 072/0 

F10 069/0 

 

 m2های زیرمجموعه ( تعیین وزن شاخخ9جدول 

 اوزان موانع فرعی

F14 412/0 

F13 197/0 

F15 196/0 

F16 195/0 

 

 m3های زیرمجموعه ( تعیین وزن شاخخ10جدول 

 اوزان موانع فرعی

F18 372/0 

F17 221/0 

F20 213/0 
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F19 195/0 

 : هانهایی شاخخ تعیین وزن نسبی. 4. 3

بعیاد اصیلی در وزن نسیبی    ابیا ضیرب وزن   . هیا محاسیبه شیده اسیت    وزن نهایی شاخص، در این مرحله
 : آمده است به دستها وزن نهایی شاخص، هاشاخص

 ها( اوزان کلی شاخخ11جدول 

 وزن کلی هاشاخخ

F1 037/0 

F2 036/0 

F3 037/0 

F4 043/0 

F5 077/0 

F6 036/0 

F7 039/0 

F8 036/0 

F9 039/0 

F10 034/0 

F11 035/0 

F12 038/0 

F13 042/0 

F14 088/0 

F15 042/0 

F16 042/0 

F17 066/0 

F18 112/0 

F19 059/0 

F20 064/0 

 نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات، بحث. 5

مدلی وزنی ، مندهدفمند و نظام ، در این تحقیق سعی شد تا با طراحی و اجرایی کردن یک پژوهش علمی
در ایین راسیتا   . جهت ارزیابی مساجد کشور در جهت رسیدن به یک مسجد طراز نقیالب طراحیی گیردد   
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. را نیز کیرد  هاآنشاخص ارزیابی را در قالب سه دسته کلی شناسایی نمود و وزن نسبی  20تحقیق حاضر 
 : باشدیممدل )ابزار( ارزیابی ذیل قابل ارائه ، بر اساس نتایج حاصل از تحقیق

 ( مدل ارزیابی پیشنهادی تحقیق12جدول 

 فرم ارزیابی مساجد کشور در جهت رسیدن به یك مسجد طراز نقالب

 : نام مسجد: منطقه: شهرستان: استان

 هاشاخخ ابعاد اصلی
وزن 

 شاخخ

هییییای شییییاخص
 استراتژیک

 

 037/0 پرداختن به مباحث تنازع بین دین و مدرنیته در مسجد

 036/0 گرایی مطلق و توجه به نواندیشی دینی در مسجد پرهیز از سنت

مخاطبیان   ی هویتی و غنا بخشیدن و فربه نمودن امر هویت درهاچالشبررسی 
 خود

037/0 

 043/0 ر مسجداصالت بخشی به رویکرد تعلیمات محوری و عبور از تبلیغات محوری د

و ی دوتایی و دهاتقابلی نظام اسالمی با اجتناب از رهیافت هامصلحتتوجه به 
 انگاری

077/0 

رفتیار  )کنش و گرایش( و حسن فعلی ، همزمانی پرداختن به حسن فاعلی )بینش
 متناسب با اعتقادات(

036/0 

 و رهبیر  ره()ترویج معنویت عقالنیت گرا مبتنی بر رویکرد عرفیان سیاسیی امیام    
 انقالب اسالمی )مدظله(

039/0 

می و اسیال ، انقالب اسالمی بیا رویکیرد مییراث ایرانیی    آموزش موفقیت عناصر 
 دنیای جدید

036/0 

 039/0 های سیاسییتفعالدر جایگاه کانون ، مسجد

 034/0 یداشتن پشتوانه مالی جهت تحقق بهتر اهداف و حرکت به سمت خودکفای

 035/0 استفاده مسجد از فضای مجازی جهت تبلیغ و ترویج امور دینی

 038/0 حمایت از نخبگان و توانمندسازی علمی افراد در مسجد ایجاد مرکز

های مربیوط  شاخص
به ارتباطات بیرونیی  

هییییای یییییتحماو 
 اجتماعی

 042/0 در جایگاه کانون عبادت، مسجد

 088/0 در جایگاه کانون تعلیم و تربیت، مسجد

 042/0 در جایگاه پایگاه نظامی، مسجد

 042/0 و وحدت اجتماعی در جایگاه پایگاه تعاون، مسجد

های مربیوط  شاخص
بیه منیابع انسیانی و    

 066/0 (... ان ونده خواهرنمای، نوجوانان، جوانان، داشتن هیئت امنا ترکیبی )افراد با تجربه

 112/0 اه مقاومتکانون فرهنگی و پایگ، هیئت امنا، تعامل مناسب مابین امام جماعت
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 ارتباطات داخلی
 

 059/0 هاآنتوجه خاص به جوانان و نوجوانان و تفویض مسئولیت به 

 م وقیت در با انگیزه و انقالبی به صورت تمیا ، منصوب کردن یک روحانی باسواد
 مسجد

064/0 
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