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تاریخ پذیرش3121/20/31 :

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مادیریت مسااجد در نهادیناه ساازی باورهاای دینای و
توسعه نظام و امنیات اجتمااعی مطالعاهی ماوردی شاهر کرماان و روش تحقیاق از ناوع
همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر نامحدود است؛ بنابراین حجم نمونه  384نفردر
نظر گرفته شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه نظم و امنیت اجتماعی صحابی (،)9385
پرسشنامه نهادینه سازی باورهای دینای زارع و اماین پاور ( )9351و پرسشانامه مادیریت
مساجد استفاده شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با اساتفاده از ضاریب همبساتگی پیرساون و
رگرسیون انجام شد و نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت مسااجد باا نهادیناه ساازی
باورهای دینی و توسعه نظم و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد .بین مادیریت مسااجد باا
نهادینه سازی مشارکت دینی رابطه وجود دارد .بین مدیریت مساجد با نهادینه ساازی پاای
بندی به اعتقادات دینی بین رابطه وجود دارد .بین مدیریت مساجد با نهادینه سازی رعایت
مسائل شرعی رابطه وجود دارد .بین مدیریت مساجد با امنیت اجتماعی رابطه وجاود دارد.
بین مدیریت مساجد با عملکرد نیروی انتظامی رابطه وجود دارد .بین مادیریت مسااجد باا
قوانین حکومتی رابطه وجود دارد.
کلید واژگان :مدیریت مساجد ،نهادینه سازی باورهای دینی و توسعه نظم و امنیت اجتماعی.

 -1این پژوهش برگرفته از طرح تحقیقاتی انجام شده در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان است.
 -2کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استتان کرمتان( ،نویسنده
مسئول) ،تلفنsaadati_3096@yahoo.com -11000713110 :
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مقدمه و بیان مساله
در جوامع اسالمی ،از جمله ایران ،حضور مسااجد در زنادگی اجتمااعی ماردم حضاوری
پررنگ است بدان گونه که طبق آمارهای رسمی هم اکنون در ایران بالغ بار  71111مساجد
(محمدیان )21 : 9353 ،وجود دارد .این تعداد مسجد آنگاه مهم جلاوه میکناد کاه توجاه
کنیم تقریبا هیچ سازمانی از نوع دیگر دارای چنین تراکمی نیست .تنها امکان دارد مادارس
از این نظر با مساجد برابری کنند.
بعد از گذشت بیش از ربع قرن از انقالب اسالمی ایران و تشکیل جمهوری اسالمی ایاران،
شاهد کمرنگ شدن هر روز نقش مساجد در جامعه هستیم .این بیرونقای حتای در زمیناه
رسالت اولیه مساجد ،برگزاری آداب و آیینهای نیایشی ،هم محسوس میباشاد .عجیابتر
آن است که این بیرونقی مزمن مساجد بعد از تشکیل جمهوری اسالمی در ایاران رخ داده
است .در حالی که این مساجد در دوره قبل از انقالب بسیار فعاالتر باوده و حتای هماین
مساجد محل شکل گیری بسیاری از تالشها برای برپاایی نظاام جمهاوری اساالمی باوده
است .به رغم تمامی افتخارات و دستاوردهای عظیمی که در طول سالهای پس از پیروزی
انقالب اسالمی به دست آمد بنا به دالیلی بیان خواهد شد فرآیند تکامل و تعاالی باورهاای
دینی آحاد مردم و مسئوالن کشور در چالشی شکننده فرو غلطید و به ویژه طای ساالهای
بعد از پایان جنگ تحمیلی شاهد رشد فزایناده و فرسااینده الگوهاای فرهنگای و رفتااری
غربی در عرصههای مختلف اجتماع بودهایم .اگر مسئوالن برای رسیدن به باورهاای دینای
برنامهریزی داشته باشند ،مرحله درک ضرورت ،درست پیموده میشود.
امنیت اجتماعی در سطح جوامع ناشی از استمرار وجود ارزشهای فرهنگی چاون (فرایناد
اجتماعی شدن ،نظم ،وفاق و همکااری اجتمااعی و )....باه حفا حاریم اجتمااعی ،رفاع
خطرات،استفاده بهینه از فرصتها و ارتقا ساطح زنادگی اجتمااعی مایپاردازد .امنیات
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اجتماعی را ناوعی توانمنادی جامعاه بارای مراقبات از و ویژگیهاای بنیاادی گروههاای
اجتماعی و قومی ،در برابر تغییرات و تهدیدهای عینی جامعه یا همان تقویات هویتهاای
اجتماعی و قومی باید دانست .از نظر ماهوی امنیات باه معناای رهاایی از خطار ،تهدیاد،
آسیب ،اضطراب ،هراس ،نگرانی یا وجود آرامش ،اطمینان،آسایش ،اعتمااد ،تاأمین ،ضاامن
است .امنیت در سطوح (منفعل -فعال -فرافعال) به حف تداوم هویت اجتماعی و فرهنگی
میپردازد .امنیت اجتماعی به عنوان پدیدهای در مسیر تحوالت اجتماعی برسار راه توساعه
یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجاه ماردم و گروههاای اجتمااعی قارار
میگیرد .اهتمام به مسئله امنیت اجتمااعی در جامعاه ناشای از افازایش سارمایه اجتمااعی
خواهد بود.در سطح جامعه هر چاه شارای محیطای و میازان تاراکم و چگاالی تعاامالت
اجتماعی موجود در محی های اجتماعی بااالتر رود ،در نتیجاه انساجام ،اعتمااد و تعامال
اجتماعی بیشتر خواهد شد .به راستی مساجدی که در طول تاریخ ایران بااالخص در دوره
قبل از انقالب ،بدان گونه پررنگ بودهاند و کارکردهای بسیاری را داشتهاند چرا رفتاه رفتاه
متروک گشتهاند؟ آیا زندگی مدرن و پیچیده اماروزی دیگار پاذیرای مساجد نیسات؟ آیاا
مسجد هم اکنون کارکردهای خود را در زندگی قرن بیست و یکمی از دسات داده اسات؟
اگر بخواهیم این سؤال را به صورت اساسیتر مطرح کنیم باید پرسید آیاا جواماع مسالمان
میان «مظاهر تجدد» و «مظاهر زندگی دینای» یکای را بایاد انتخااب کنناد؟ و حاال کاه از
انتخاب تجدد گریزی نیست ،باید با زندگی اجتماعی دینای و مظااهر آن از جملاه مساجد
وداع کرد؟ آیا مسجد در یک جامعه مسلمان تنها زمانی میتواند رونق داشته باشد که دیان
در مصدر حکومت نباشد؟ و ...این سؤاالت و سؤاالت بسیار دیگری ذهن هر فارد آگااهی
را به خود مشغول میکند .اما این مقاله را سعی بر آن است که باا رویکاردی مادیریتی باه
پدیده مسجد بنگرد .وجود ظرفیت عظیمی چون هفتاد هزار مسجد در تمام نقاط کشور ،باا
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انبوهی از منابعی که در اختیار دارناد ،ضارورت نگااهی دقیاق ،علمای و موشاکافانهای را
میطلبد (فرهمند.)9359 ،
نتایج تحقیقاات پیمایشای نشاان میدهناد کاه نهادیناه ساازی باورهاای دینای از جملاه
مسئلههایی که جامعه اسالمی به طور معمول با آنها مواجه هستند تحلیلهای نظری بیانگر
آن است که در جواماع در حاال گاذار دیناداری یکای از متغیرهاای اجتمااعی اسات کاه
دستخوش تحوالت گستردهای میشود (دورکایم 9354 ،و 9354؛ برگار و الکمان.)9567 ،
دینداری در جامعه ایران هم از این تحول مستثنی نیست .پیتر برگر این تغییرات را نخستین
بار در مهمترین نهادهای حامال مدرنیتاه (اقتصااد ،صانعت ،دولات و )...دنباال میکناد و
دانشگاه که کارکرد تولید علم و فناوری را در جامعاه برعهاده دارد باه زعام وی ،یکای از
حامالن مدرنیته محسوب میشود .بنابراین میتوان دانشجویان را یکای از حاامالن آگااهی
مدرن در جوامع در حال توساعه در نظار گرفات کاه بیشاترین تاأثیر را از آن مایپذیرناد
(توسلی و مرشدی.)57:9354 ،
امروزه جوانان ایرانی از یک طرف تحت تأثیر فرهنگ دینی جامعه خاود هساتند ،فرهنگای
که مورد احترام خانوادهها اجتماعاات محلای اسات و از طرفای دیگار متاأثر از نهادهاای
آموزشی ،رسانههای جمعی (داخلی و خارجی) و عناصر سااختی دنیاای مادرن هساتند و
نسل جوان از برخی مشکالت اقتصادی و اجتماعی که ناشی از بی ثباتیهای خاص قبال و
بعد جنگ است در رنج بودهاند (سراج زاده .)951:9354 ،بررسی تغییارات ایجااد شاده در
میزان دینداری میتواند موفقیتها و کاستیهای برنامههای اجرا شده در حوزه مسائل دینی
را به ما نشان دهد .به واسطه دین میتوان کنترل اجتماعی یا باه قاول دورکایم ،انساجام و
وحدت اجتماعی را تقویت نمود .بی تردید جامعه در شکل دهی به تصورات دینی اعضای
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خود نقش کلیدی ایفا میکند و این افراد جامعه هستند که القائات جامعه را میپذیرند و به
آن شکل مطلوب خود را میدهند( .جاللی مقدم.)91:9375 ،
از آنجا که تحقیق در مورد نظم و امنیت اجتماعی در وضعیت نابسامانی قرار دارد و امنیت
اجتماعی به عنوان مهمترین نشانهی سالمت روان مطرح شده و ازجمله مباحثی اسات کاه
توجه بسیاری از روانشناسان به خصاوص مربیاان را باه خاود جلاب کارده اسات .رشاد
اجتماعی ،مهمترین جنبهی رشد هر شخص محسوب میشود .معیاار انادازه گیاری رشاد
اجتماعی فرد ،میزان آرامش او با دیگران است .رشد اجتماعی ،نه تنها طرافیانی که فارد باا
آنها در ارتباط است موثر است ،بلکه در میزان موفقیات شاغلی و تحصایلی شاخص نیاز
تأثیر دارد (رابینسون و همکاران )2115 ،برای امنیت اجتماعی تعاریف بسیار زیاادی ارایاه
شده است .اسلبی و گورا ،امنیت اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی توصایف نمودناد
که عبارتست از توانایی برقراری ارتباط متقابل با دیگران به طریقای خااص کاه در عارف
جامعها در سازگاری با قابل قبول باشد .در حالی که اسلوموسکی و دان امنیات اجتمااعی
را فرایندی میدانند که فرد را قادر میسازد تا از طرفی رفتار دیگران را ،درک و پیش بینای
نماید و ازطرف دیگر رفتار خود را ،کنترل کند تا نهایتا تعامالت اجتماعی خاود را ،تنظایم
نماید (خدایاری فر.)2191 ،
ضرورت پرداختن به مقولهی مدیریت مساجد آن از آنجا ناشی میشود مساجد پایگاههاای
بزرگ انسانسازی هستند .اما همین پایگاهها اگار فاقاد برناماه و مادیریت باشاد ناه تنهاا
نمیتواند نیروهای فعال در عرصه فرهنگی را تربیت کند بلکه باعث جدایی افاراد مساتعد
از آن میگردد .اهمیت و ضرورت نهادینه سازی باورهاای دینای را از کثارت تالشهاایی
میتوان دریافت که در سالهای اخیر برای ساخت و به کارگیری سنجههای باورهای دینی
مصروف شده است .این تالشها از دل اقتضائات و ضرورتهای قابل درکی بیارون آماده
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است که نمیتوانست بادون پاساخ بااقی بماناد .ضارورت ایان مطالعاات باه طاور عاام
برخواسته از نفوذ و اعتباری است که هنوز دین برای انسان و اجتماع دارد (شاجاعی زناد،
.)39:9384
اهداف تحقیق
 بررسی و توصیف رابطه بین نقش مادیریت مسااجد در امنیات اجتمااعی (مطالعاهیموردی شهر کرمان)
 بررسی و توصیف رابطه باین نقاش مادیریت مسااجد در عملکارد نیاروی انتظاامی(مطالعهی موردی شهر کرمان)
 بررسی و توصیف رابطه بین نقش مدیریت مسااجد در قاوانین حکاومتی (مطالعاهیموردی شهر کرمان)
پیشینه و مفاهیم تحقیق
مدیریت مسجد :در تعریف مسجد از نظر پیامبر یک نکته مهم به چشم میخاورد و آن
اینکه در معرفی مساجد ماهیت آن را بیان داشته نه شکل و صاورت آن را .بناابر تعریاف
پیامبر از مسجد ،معلوم میشود مسجد جایی است و یا جایی باید باشد که شرافت حضور
انبیا را دارا باشد و اطالق خانه خدا بر آن صدق کند .فرهنگ پیامبر هماان فرهناگ قارآن
است .پیامبر اسالم در جای دیگری میفرماید« :همه زماین را بارای مان مساجد و طهاور
کردند» از این کالم پیامبر دو برداشت مفید میسور است :یکی اینکه هر جا شرایطی داشاته
باشد که با فرهنگ قرآن و سنت مطابقت کند (به عبارت دیگر بتواند مجلس انبیاا ،روشان
به نور الهی و خانه خدا باشد) آنجا مسجد است .دیگر اینکاه میگویاد همچاون یهاود و
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نصاری نباشید که تنها و تنها معابد را محل عبادت میدانند .غرض از مساجد مالقاات باا
خدا است پس در هر جا این امکان فراهم شود آنجاا مساجد اسات .روایاات بسایاری از
پیامبر اسالم رسیده که با معرفی مسجد در واقع اهل مسجد را هم معرفی میکند ،همچون
«مسجد خانه متقین است»« ،انسانهای مسجدی مؤمن هستند» و از این دست مطالب ،کاه
ضمن معرفی مسجد به اوصاف اهل آن نیز میپردازد» (باقی و همکارن.)993 :9354 ،
نهادینه سازی باورهای دینی :نهادینه سازی باورهای دینی مجموعاه اقادامات ،رفتارهاا،
باورها و نگرشهایی است که در ارتباط با اصول دیان ،فاروع دیان ،و دیگار حیطاههای
مرتب با مذهب عنوان میشود (افروز )79 :9359
مشارکت دینی :مشارکت دینی هم بطور مستقیم رفتارهای فردی را کنترل میکناد و
هم بطور غیر مستقیم از طریق افزایش عزت نفس ،بهبود روابا باین اعضاای خاانواده و
افزایش نظارت والدین ،موجب کاهش رفتارهای نابهنجار میشود (افروز )72 :9359
پای بندی به اعتقادات دینی :پای بندی به اعتقادات دینی یعنای ساد محکمای در برابار
آسیبهای اجتماعی ،انحرافات اخالقی و تأثیرات تهاجم فرهنگی است(افروز )79 :9359
امنیت اجتماعی :روانشناسان ،امنیت فرد را در برابار محای ماورد توجاه قارار دادهاناد و
ویژگیهایی از شخصیت را بهنجار تلقی کردهاند که به فرد کمک مایکنناد تاا خاود را باا
جهان پیراماون خاویش ساازگار ساازد ،یعنی با دیگران در صلح و صفا زنادگی کنااد ،و
جایگااهی بارای خاود باه دسات آورد (اتکینساون و هیلگارد ،9351 ،ترجمهی براهنی و
همکاران) .در این میان امنیت اجتماعی انعکاسای از تعامال فاارد باا دیگاران ،رضاایت از
نقشهای خود و نحوهی عملکرد در نقشهاست که به احتمال زیاد تحت تاأثیر شخصایت
قبلی ،فرهنگ ،و انتظارات خانواده قرار دارد.
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پرورش مذهب در حقیقت مجموعه دگرگونیهایی اسات کاه در فکار و عقیاده فارد بااه
منظورایجاد نوعی خاص از عمل و رفتار که متکی بر ضواب مذهب باشد انجاام میشاود.
به عبارت دیگر در سایه دگرگونیهایی که در فکر و عقیده فاردایجااد مایگاردد اخااالق
و عادات ،آداب و رفتار ،رواب فردی و اجتماعی و ...صورت مذهبی و شارعی میگیرناد و
مذهب به عنوان عامل مسل بر زندگی فارد و جنباههای آن خودنماایی میکناد .ضاواب
مذهبی بارای رواب انسانی ضروریتر از هر گونه ضواب دیگر است زیرا در جهان اماروز
کاه صانعت تماام جوانب زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده ،به زحمت میتوان گفات
که فارد دارای وظاایفی نسبت به جامعه است (واعظی.)9354 ،
باورهای دینی و نقش و تأثیر بی دینی در طول تاریخ حیاات فاردی و اجتمااعی بشار بار
کسی پوشایده نیسات .عمادهترین رساالت پیاامبران ،اماماان معصاوم (علایهم الساالم) و
تالشهای دانشوران و مصلحان اجتماعی همواره حول محور دین بوده اسات .نیااز شادید
جامعهی جوان ما به توسعهی فرهنگ دینی و نهادینهسازی فضایل و کرامات انسانی ،تعیین
و تبیین راههای تقویت باورهای دینای را بایش از پایش ماورد توجاه و تأمال متفکاران و
متولیان فرهنگی و دینی قرار داده است ،به طاوری کاه پویاایی و کارآمادی نظاام اساالمی
خصوصا در عرصهی فرهنگ در گرو تقویت باورهای دینی و توساعهی اخاالق و فضاایل
انسانی میباشد .باورهای دینی ساختار اصلی جامعه اسالمی را تشکیل میدهاد کاه اثار آن
در رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان هویدا میشاود و بازتااب باورهاا و دغدغاههای
افراد را در فضای حاکم بر جامعه میتوان دید .از آن جا که اثرگاذاری و اثرپاذیری فارد و
جامعه امری پذیرفته شده و انکارناپذیر است ،برای اصالح ،تغییر و ایجاد فرهنگ بایاد باه
این مسئله توجه ویژهای داشت .باورهای دینی شخصی و درونیاند و آثار ویران گار آن در
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اجتماع چه اندک یا بسیار ،به چشم نمیآید و گاهی جنبه بیرونی دارند که آثار منفی آن در
جامعه بر جای میماند.
امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر جامعة انساانی مطارح باوده
است ،زیرا وجود این پدیده در سطح جوامع نظام و بقاا را باه عناوان مهمتارین کاارکرد
اساسی خود بوجود میآورد .در واقع این پدیده از اصلیترین و اساسیترین کار ویژههاای
نهاد اجتماعی حکومت یا همان دولت میباشد؛ که ماردم حاق خاود را در ماورد دفااع از
حریم عمومی و خصوصی ،حف جامعه به نهاد اجتماعی حکومت تفاوی

مایکنناد ،کاه

این مسئله بر اساس دیدگاه نخبه گرایی بیانگر نقش بارز نهاد اجتماعی حاکمیت در تاأمین
امنیت در سطح جامعه بر عهده حکومت میباشد .در مقابل این ایده ،باید اشاره به این کرد
که آنچه منشا این فرایند است باید در فرایندهای بنیادیتر مورد بحث قرار گیرد؛ کاه ایان
فرایند (امنیت اجتماعی) در بطن جامعه جاای دارد؛ بناابراین اساتمرار وجاود ارزشهاای
فرهنگی ،فرایند اجتماعی شدن ،وفاق و همکاری اجتماعی و ....در بین شهروندان میتواناد
از مهمترین عوامل ارتقا و تقویت امنیت اجتماعی به صورت واقعی باشاد؛ در حاالی کاه
نظامهای دولتی و حکومتی با توسل به قدرت نظاامی شاان و اقادامات و خا مشایهای
قهرآمیز و اجباری امنیت از جمله امنیت اجتماعی را میخواهند بسترسازی نمایند.
عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهاي دینی
آموزش و انتقال صحیح مفااهیم دینی و تعمیق باورهای دینای یکای از موضاوعات و
مباحث مهم در نظاام است .جامعاهای کاه ماا در آن زنادگی میکناایم ،تمااام اعمااال و
رفتارهاای اجتماعی و فرهنگیاش متأثر از دین اسالم است .به همین دلیل تمام دستگاههای
آموزش دهناده باید تالش خود را در جهت همسو نماودن باا فلسافهی زیربناایی اساالم
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برنامهریزی کنناد ،در صورتی که کوتاهی در انتقال مفاهیم و باورهاای دیناای بااه نساال
کودکاان و نوجواناان صاورت گیرد و تنها به آموزش صرف در مادارس بسانده شاود در
آیناده جواناان متعهاد و ماذهبی کمتاار شاده و نسال آینادهای بادون تعصاب و بیانش
صحیح نسابت باه فرهناگ اساالمی خاواهیم داشاات .هماواره از خداوناد بااری تعاالی
مسألت داریم که ما را مصداق واقعی ایان آیاهی شاریفهی قارآن مجید قارار بدهاد« :رب
اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتای» متاسفانه علی رغم اهمیات عواماال مااؤثر در اشاااعه
مفااهیم و باورهاای دینای شااگردان ،تحقیقات و پژوهشهای چندانی نیز در این خصوص
انجام نگرفته است که بتوان بدانهاا اساتناد کرد و منابع قابل استناد کشور ماا یاک کشاور
اسالمی با باورها و اعتقادات مذهبی است که انتقال این باورهای دینای در پارورش آیناده
سازان جامعه ما نقش بسزایی دارد؛ لذا بررسای عوامال اشاااعه در باورهاای دینای داناش
آموزان قادر است که در تربیت نسلی متدین ارزشاامند و کمااک کننااده باشاد (ذوعلام،
.)9354
کارکردهاي دین و ضرورت وجوه دین
نهاد دین سه نوع رابطه باا کال جامعاه دارد .ایادئولوژیک ،انتقاال فرهنگای و مااورا
الطبیعی .ادیان همیشه متفکل امور اعتقادی جامعه خویش بودهاند و تالش کردهاند با سامان
دادن به یک نظام اعتقادی ،نیاز مردم را به این گونه اماور پاساخ دهناد .البتاه ایان نظامهاا
اشکال متنوعی داشتهاند و باورهای عرضه شده توس آنها در سطوح مختلفای از تسااهل،
یکه تازی ،جزمیت ،انحصار ،تکثرگرایی ،عاطفه و احساس ،بیان هنری و مانناد آنهاا قارار
میگرفتهاند .در گذشته نهاد دین هم متفکل آموزش مذهبی و غیرمذهبی جامعه باود و هام
کار انتقال فرهنگی را انجام میداد ،روحانیون پیش از همه چیاز و هماه کاار ،معلام ماردم
بودند و در مسائل مختلف به آنها رجوع میشد .کارکرد سوم نهاد عرضه تصویری از یاک
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جهان ماورانی و فراهم کردن تجربیاتی ناشی از وجود ارتباط با آن جهان است .ارتباط ایان
امر مقدس را میتوان جوهره دینداری فرد خواند .کارکرد نهادهای دینی سامان دادن به این
تجربیات و به وجود آوردن احکام و دستورالعملهایی اسات کاه ایان تجربیاات را تاداوم
بخشید .عالمه طباطبائی کارکرد اجتماعی دین را در حف نظم و بنیادهای جامعه مایداناد.
از نظر عالمه «دین» حاف و ضامن اخاالق فاضاله در جامعاه و علات اصالی جلاوگیری
ازهوی وهوس انسانی است و در چنین جایگاهی برای دین است که نظم و انتظاام جامعاه
باقی مانده و شیرازه جامعه از هم نمیگسلد .آلبورت )9591( 9مذهب را باه عناوان فلسافه
وحدت بخش زندگی توصیف میکند و آن را یکی از عوامال باالقوه مهام بارای ساالمت
روان دانسته ،او معتقد است نظام ارزشی مذهبی بهترین زمینه را برای شخصیت سالم آماده
میکند .اما به این نکته نیز توجه داردکه اینطور نیست که تمام کساانی کاه ادعاای ماذهبی
بودن دارند ،دارای شخصیتی سالم هستند.
قرآن مجید ضرورت وجود دین را پااک کاردن انساانها از پلیادی ،شارک و آماوختن
آموزههای اساسی دین و بیرون آوردن آدمیاان از تااریکی افکاار وهام آلاود مایداناد (آل
عمران؛ آیه  .)964عالمه طباطبایی فایده دین را اصالح فرد و جامعه دانسته است .باه ایان
ترتیب که دین در نتیجه پیمان که میان زندگی و خدای متعال به وجاود مایآورد در هماه
اعمال فردی و اجتماعی برای انسان مسئولیت خدایی ایجاد کرده و از آنجا که در اعتقادات
پیروان ادیان الهی ،خدای متعال با قدرت و علم پایدار خویش از هر جهت به انسان احاطه
دارد ،به هر گونه فکری که در سرپروراندو رازی که در دل داشته باشد ،کامال آگاه اسات و
چیزی بر وی پوشیده نیست .آدمی در زندگی خود هماواره واقعیتهاایی مانناد شکسات،
ناکامی ،بی عدالتی و رنج را تجربه میکند .مرگ برای او نیز یکی از دشاوارترین و حتمای
0- Albort
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ترین تجربه هاست .وجود شرور در این چهان نیازاز تجرباههای دائمای اوسات .دیان در
واقع ،تالش آدمی است برای نسبی نمودن و از مطلقیت انداختن شروری که مطلق انگاشته
میشوند .بدین شیوه که رنج و شر را بخش الزمی از یک خبر و نیکای مطلاق و بزرگتار
معرفی میکند .دین به آدمی دیدگاه تازهای برای نگریستن به مسائل و مشکالت میبخشاد
و بدین شیوه که رنج و شر را بخش الزمی از یک خبر و نیکای مطلاق و بزرگتار معرفای
میکند .و بدین طریق از تأثیر رنج افزا و زیانبار آنها میکاهد یا ریشه غام و درد را از بان
میکند .دین ترس ،ناکامی ،دشمنی و رنجها را چنان برای آدمی تفسیر میکند که آدمای باا
نشاط و امیدوار به کام مشکالت فرو رود و برای مواجهه با آنها آماده شود .دین آدمای را
از فردیت خویش بیرون میبرد و او را وادار میسازد تاا باه روابا اجتمااعی ،مشاکالت
دیگران و خیر جمعی نیز بیندیشد و بکوشد تا دیگران نیز بتوانند به آرمانها و خواستههای
خود برسند .دین از آدم شکست خورده و ترسیده و غمزده و نومید موجودی امیدوار و باا
نشاط و فعال و فداکار میسازد که در راه دیگر همنوعان آماده ایثاراست.
پیشینه تحقیق
عباسی و همکاران ( )9353در پژوهشی با عناوان تادوین الگاوی کیفیات خادمات در
مدیریت مسجد .این تحقیق با هدف شناسایی عناصر الگاوی کیفیات خادمات در مساجد
صورت گرفته است که بخش خروجی سیستم عملکرد اثربخش مسجد را تشکیل میدهاد.
گردآوری اطالعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است .طبق نظر خبرگان و باا
کمک آزمون رتبهبندی فریدمن ،مهمترین و تأثیرگذارترین عامل در کیفیت خدمات مسجد،
کیفیت برگزاری نماز است و ابعاد محسوسات و تناوع ،کمتارین اهمیات را در ایان الگاو
دارد.
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فرهمند ( )9359در پژوهشای باا عناوان نقاش مادیریت مسااجد در تاأمین و تربیات
نیروهای انقالبی به این نتیجه رسید که مسجد هم محل عبادت و نیایش باشد و هم کاانون
پرورش و آموزش و تحرک و تعالی معنوی و انسانی .از اینرو نقش مسااجد در تاأمین و
تربیت نیروهای انقالبی ،جهادی و ارزشی بسیار مهم است .این مقاله کوشید تاا باا مطلبای
راههای جذب نیرو و پرورش آنها را بیان کند .باشد تا مورد عمل قرار گیرد.
رحیمی ( )9359در پژوهشی با عنوان نهادینه سازی باورهای اجتماعی از منظار جامعاه
شناسی به این نتیجه رسید که با توجاه باه شارای خااص جامعاه (در حاال گاذار باودن
جامعه) ،دگرگونی سریع ارزشها و هنجارها ،و با توجاه باه اینکاه هار یاک از نهادهاای
اجتماعی ارزش خاصی را اشاعه میدهناد ،در چناین شارایطی پرساش و آگااهی از ابعااد
مختلف دینداری افراد و بااالخص جواناان و بررسای تاأثیر عوامال مختلاف بار آن دارای
اهمیت به سزایی است .توصیف و تحلیل نظرات و گرایشات رفتااری کنشاگران در زمیناه
ابعاد مختلف دینداری ،این امکان را فراهم میآورد تاا باا شاناخت کامال تاری باه تبیاین
دینداری آنان پرداخته شود .با توجه باه تجزیاه و تحلیال منطالعاات انجاام شاده بار روی
دینداری به این نتیجه میرسیم که دینداری جوانان و التزام آنان باه دیان در حاال کااهش
است .ارتباط زنجیروار میان دینداری و مسایل اجتماعی صاحبنظران ،محققان ،کارشناسان
و عالقهمندان را میطلبد تا با رویکردهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...باه ایان
مقوله نگریسته و نسبت به کاهش آن چارهاندیشی نمایند و با ارائه راهکارهای عملی افاراد
را با آسیبهای کاهش دینداری آشنا سازند.
باهر ( )9351در پژوهشی با عنوان تبیین جایگاه مدیریت مساجد در نظام اساالمی باه
این نتیجه رسید که مسجد ،در تاریخ اسالم و جامعه ایران ،جایگاه و پایگاه ویژهای اسات.
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مسجد مکان سجود است و سجود باالترین درجه خشایت الهای ،توضایح آنکاه فروتنای
دارای مراتب مختلفی است که به ترتیب عبارتند از :خضوع ،خشوع ،رکوع و سجود.
مک کارتی و آتیراونگ )2113( 9به شناسایی معیارهاایی پرداختاهاناد کاه در مادیریت
مساجد موثر است و به مسائلی مانند نیروی کار ،قوانین دولتی و مسائل اجتماعی پرداختاه
شده است.
آرگیل )2111( 2در پژوهشی به این نتیجه رسید که نقش حمایت گر مذهب باا تأکیاد
بر قدرت تنیدگی زایی و بهبود شارای محیطای ،باه پیشاگیری اولیاهی ماذهب از باروز
اختالالت روانی توجه بیشتری دارد .هم چنین این فضای حمایتی و منبع وحدت یاافتگی
در سطح پیشگیری ثانویه ،در کاهش دورهی درمان نیز تأثیر به دارد.
مبانی نظری
در قرآن کریم کلمه مسجد مجموعا  28مرتبه ذکر شده است .از کل آیاتی که کلمه مسجد
در آنها یاد شده در پانزده مورد ،کلمه مسجد با پسوند «الحرام» (مساجد الحارام) و پانج
مرتبااه ،مسااجد بااه تنهااایی آمااده اساات ،یااک مااورد نیااز مسااجد بااا پسااوند «االقصاای»
(مسجداالقصی) و یک مرتبه ،مسجد با پسوند «ضرار» (مساجد ضارار) آماده و در شاش
مورد کلمه مسجد به صورت جمع (مساجد) وارد شده است .بیشترین آیاتی که نازل شده
و موضوع مسجد در آن مطرح گردیده مشعر به مسجد به معنای خااص اسات و صاریحا
درباره موضوع عام مسجد سخنی نگفته است .هر چند امکان بهره برداری از آنهاا جهات
آشنایی با مسجد و شرای آن مسدود نمیباشد» (باقی و همکاران)946 :9354 ،

0- MacCarthy & Atthirawong
2
- Argyle
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توجه به اهمیت مباحث مدیریت مساجد و و تأثیر آن بار توساعه نظام امنیات اجتمااعی،
پژوهش حاضر درصدد است تا رابطهی مدیریت مساجد در نهادینه سازی باورهای دینای
و توسعه نظم امنیت اجتماعی را شناسایی کند.
قابل ذکر است کارکردهای مطلوب و نحوه مدیریت مطلوب مسجد به عنوان یک ساازمان
غیر دولتی در دو بعد قابل طرح است:
 -9فعالیتهای نیایشی
 -2فعالیتهای غیر نیایشی
نهاد دین سه نوع رابطه با کل جامعه دارد .ایدئولوژیک ،انتقال فرهنگی و مااورا الطبیعای.
ادیان همیشه متفکل امور اعتقادی جامعه خویش بودهاند و تالش کردهاند باا ساامان دادن
به یک نظام اعتقادی ،نیاز مردم را به این گونه امور پاسخ دهند .البتاه ایان نظامهاا اشاکال
متنوعی داشتهاند و باورهای عرضه شده توس آنهاا در ساطوح مختلفای از یکاه تاازی،
جزمیت ،انحصار ،تکثرگرایی ،عاطفه و احساس ،بیان هنری و مانند آنها قرار میگرفتهاند.
درگذشته نهاد دین هم متفکل آموزش مذهبی و غیرمذهبی جامعه باود و هام کاار انتقاال
فرهنگی را انجام میداد ،روحانیون پیش از همه چیز و همه کار ،معلام ماردم بودناد و در
مسائل مختلف به آنها رجوع میشد .کارکرد سوم نهااد عرضاه تصاویری از یاک جهاان
ماورائی و فراهم کردن تجربیاتی ناشی از وجود ارتباط با آن جهان است .ارتباط ایان امار
مقدس را میتوان جوهره دینداری فرد خواند .کارکرد نهادهای دینی ساامان دادن باه ایان
تجربیات و به وجود آوردن احکام و دستورالعملهایی است کاه ایان تجربیاات را تاداوم
بخشید (نوابخش و پوریوسفی.)9354 ،
حکومت اسالمی وظیفه دارد با تهیه امکانات الزم ،نه تنها امنیت جامعه را تأمین کرده و در
برابر تهدیدات خارجی آسیبپذیر نباشد ،بلکه باید با مانور و قادرت خاویش ،دشامنان را
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مایوس و هراسناک کند .به اعضای جامعه اسالمی ،که طبیعتا خداجو و باه دنباال معنویات
هستند ،گوشزد شده است که« :یک شب نگهبانی و حف آرامش ماردم باا قصاد قربات از
هزار شب عبادت و هزار روز روزه داری برتر است».
مدل مفهومی

دینیمشارکت

بين پيشمتغير

انتخاب محلهایی برای انجام فرای
مشارکت در بحثهای دینی

مدیریت

به بندیپای

مساجد

دینیاعتقادات
مسائلرعایت
شرعی

انتخاب دوستان در میان افراد دیندار
پرهیز از انجام اعمال خالف شرع
انتخاب افراد دیندار به عنوان الگو
کارهای نیک
اعتقاداتو دینی
دیگرتنبربهاساس
دعوت پوشش
نحوه
خداپسندانه
دوستی با دوستان خدا
دوست داشتن افراد با ایمان

مالک

اجتماعیامنیت

چراغها و تیربرق در جای خود کاربرد ندارد

دینیباورهای
نیرویعملکرد
انتظامی
مالکمتغير

و نظمتوسعه
اجتماعیامنیت

دیندار
راحتی با
احساس
افراد شهر
جنایت در
قتل و
بیداد

دسترسی به ماموران نیروی انتظامی در هرزمانی
وجود ماموران باعث ایجاد امنیت
موفقیت ماموران نیروی انتظلمی برای حف امنیت

حکومتیقوانین

ابراز عقاید به راحتی در شهر
مورد احترام بودن عقاید از جانب نهادهای رسمی
امنیت از طریق قانون
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روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر کاربردی است و در تدوین این تحقیق از روشهاای توصایفی – تحلیلای و
اسنادی – پیمایشی استفاده شد.
از آنجائی که تعداد جامعه آماری نامحدود است بنابراین حجم نمونه  384نفردر نظر گرفته
شد .روش نمونه گیری به صورت خوشهای بوده است .ابزار اندازه گیری در این تحقیق از
پرسشنامه نظم و امنیت اجتماعی صحابی ( )9385که آلفای این پرسشنامه  1/78بدست امد
که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه میباشد .پرسشنامه نهادینه ساازی باورهاای
دینی زارع و امین پور ( )9351با اعتبار آزمون برای  1/537و پرسشنامه مادیریت مسااجد
محقق ساخته استفاده شدند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از تحقیاق از روشاهای
آماری توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،کمینه و بیشینه و اساتنباطی شاامل
آزمون پیرسون باه منظورتعیین نوع و میزان ارتباط بین متغیرها با استفاده از نرمافزارSPSS

استفاده شد.
یافتههای تحقیق
بخش اول توصیف داده ها
 .9توصیف متغیر مدیریت مساجد
جدول ( )9مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر مدیریت مساجد () n=384
متغیرها

میانگین

کمترین

بیشترین

متتتدیریت

211

1/22

3/05

مساجد

انحتترا
معیار
5/46

چولگی

کشیدگی

5/001

-5/223
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با توجه به اطالعات جدول ( )9میتوان نتایج زیر را گرفات :باه منظاور مطالعاه توصایفی
میزان کاربست مدیریت مساجد ،از طیاف ساهگانه پاایین ،متوسا پاایین ،متوسا و بااال
استفاده شده است .در واقع طیف پنجگویهای لیکرت ( 9تا  )9به طیف ساه گویاهای ( 9تاا
 )3تبدیل شده است .بر این اساس نمرات بین  9تا  ،2/33بیانگر سطح پاایین؛ نمارات باین
 2/34تا  3/67بیانگر سطح متوس و نمرات بین  3/68تاا  9بیاانگر ساطح بااال اسات .بار
اساس نتایج جدول ( )9میانگین میزان کاربست مدیریت مساجد ،برابر با  2/95بوده اسات.
از آنجا که این عدد در دامنه بین  9تا  2/33قرار میگیرد.
 .0توصیف متغیر نهادینه سازی باورهای دینی
جدول ( )2مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر
نهادینه سازی باورهای دینی () n=384
متغیرها
نهادینتتته ستتتازی
باورهای دینی

میتتانگ
ین
2/12

کمترین

بیشترین

1

0

انحتتتترا
معیار
5/1111

چولگی

کشیدگی

1/651

1/411

با توجه به اطالعات جدول ( )2میتوان نتایج زیر را گرفات :باه منظاور مطالعاه توصایفی
میزان کاربست نهادینه ساازی باورهاای دینای ،از طیاف پنجگاناه پاایین ،متوسا پاایین،
متوس  ،متوس باال و باال استفاده شده است .بر اساس نتاایج جادول ( )2میاانگین کنتارل
زمان ،برابر با  2/92بوده است .از آنجا که این عدد در دامنه بین  9تا  2/29قارار میگیارد؛
لذا میتوان گفت که به لحاظ توصیفی ،میزان کاربست کنترل زماان در ساطح پاایین باوده
است.
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 -1توصیف متغیر توسعه نظم و امنیت اجتماعی
جدول ( )3مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر
توسعه نظم و امنیت اجتماعی () n=384
متغیرها

میانگین

کمترین

بیشترین

انحتتترا
معیار

چولگی

کشیدگی

توستتتعه نظتتت و
امنیت اجتماعی

2/66

1

6/15

5/113

5/020

-5/232

با توجه به اطالعات جدول ( )3میتوان نتایج زیر را گرفات :باه منظاور مطالعاه توصایفی
میزان کاربست توسعه نظم و امنیت اجتماعی ،از طیاف چهارگاناه پاایین ،متوسا پاایین،
متوس و باال استفاده شده است .در واقع طیاف پنجگویاهای لیکارت ( 9تاا  )9باه طیاف
چهارگویهای ( 9تا  )4تبدیل شده است .بر این اساس نمرات بین  9تا  ،2/29بیاانگر ساطح
پایین؛ نمرات بین  2/26تا  3/91بیانگر ساطح متوسا پاایین ،نمارات باین  3/99تاا 4/79
بیانگر سطح متوس و نمرات بین  4/76تا  9بیانگر سطح باال است .بر اساس نتایج جادول
( )3میانگین میزان کاربست توسعه نظم و امنیت اجتمااعی ،برابار باا  2/44باوده اسات .از
آنجا که این عدد در دامنه بین  2/26تا  3/91قرار میگیرد؛ لذا میتوان گفت که باه لحااظ
توصیفی ،میزان کاربست توسعه نظم و امنیت اجتماعی در سطح متوس پایین بوده است.
 -0توصیف متغیر نهادینه سازی پای بندی به اعتقادات دینی
جدول ( )4مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر
نهادینه سازی پای بندی به اعتقادات دینی () n=354
متغیرها

میانگین

نهادینتته ستتازی پتتای
بنتتدی بتته اعتقتتادات 1/14
دینی

کمترین
1

بیشترین

6/05

انحتتتترا
معیار
5/241

چولگی
1/35

کشیدگی
1/146
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با توجه به اطالعات جدول ( )4میتوان نتایج زیر را گرفات :باه منظاور مطالعاه توصایفی
میزان کاربست نهادینه سازی پای بندی به اعتقادات دینی ،از طیف چهارگانه پایین ،متوس
پایین ،متوس و باال استفاده شده است .در واقع طیف پنجگویهای لیکرت ( 9تا  )9به طیف
چهارگویهای ( 9تا  )4تبدیل شده است .بر این اساس نمرات بین  9تا  ،2/29بیاانگر ساطح
پایین؛ نمرات بین  2/26تا  3/91بیانگر ساطح متوسا پاایین ،نمارات باین  3/99تاا 4/79
بیانگر سطح متوس و نمرات بین  4/76تا  9بیانگر سطح باال است .بر اساس نتایج جادول
( ،)4میانگین میزان کاربست نهادینه سازی پای بندی به اعتقادات دینی ،برابر با  9/56باوده
است .از آنجا که این عدد در دامنه بین  9تا  2/29قرار میگیرد؛ لذا میتوان گفات کاه باه
لحاظ توصیفی ،میزان کاربست نهادینه سازی پای بندی به اعتقادات دینای در ساطح پاایین
بوده است.

 -7توصیف متغیر امنیت اجتماعی
جدول ( )9مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر امنیت اجتماعی () n=354
متغیرها

میانگین

کمترین

بیشترین

امنیت اجتماعی

2/22

1/31

6/31

انحتتترا
معیار
5/411

چولگی

کشیدگی

1/101

1/133

با توجه به اطالعات جدول ( )9میتوان نتایج زیر را گرفات :باه منظاور مطالعاه توصایفی
میزان کاربست امنیت اجتماعی ،از طیف چهارگانه پاایین ،متوسا پاایین ،متوسا و بااال
استفاده شده است .در واقع طیف پنجگویهای لیکرت ( 9تا  )9به طیف چهارگویهای ( 9تاا
 )4تبدیل شده است .بر این اساس نمرات بین  9تا  ،2/29بیانگر سطح پاایین؛ نمارات باین
 2/26تا  3/91بیانگر سطح متوس پایین ،نمرات بین  3/99تا  4/79بیانگر سطح متوسا و
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نمرات بین  4/76تا  9بیانگر سطح باال است .بر اساس نتاایج جادول ( )9میاانگین میازان
کاربست امنیت اجتماعی ،برابر با  2/27بوده است .از آنجا که این عدد در دامنه باین 2/26
تا  3/91قرار میگیرد؛ لذا میتوان گفت کاه باه لحااظ توصایفی ،میازان کاربسات امنیات
اجتماعی در سطح متوس پایین بوده است.
 -6توصیف متغیر عملکرد نیروی انتظامی
جدول ( )6مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیر عملکرد نیروی انتظامی
() n=354
متغیرها
عملکرد نیتروی
انتظامی

میانگین

کمترین

بیشترین

2/21

1/20

6

انحتترا
معیار
5/423

چولگی

کشیدگی

5/163

5/614

با توجه به اطالعات جدول ( )6میتوان نتایج زیر را گرفات :باه منظاور مطالعاه توصایفی
میزان کاربست عملکرد نیروی انتظامی ،از طیف چهارگانه پایین ،متوس پاایین ،متوسا و
باال استفاده شده است .در واقع طیف پنجگویهای لیکرت ( 9تا  )9به طیف چهارگویهای (9
تا  )4تبدیل شده است .بر این اساس نمرات بین  9تا  ،2/29بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین
 2/26تا  3/91بیانگر سطح متوس پایین ،نمرات بین  3/99تا  4/79بیانگر سطح متوسا و
نمرات بین  4/76تا  9بیانگر سطح باال است .بر اسااس نتاایج جادول ( )6میاانگین میازان
کاربست عملکرد نیروی انتظامی ،برابر با  2/25بوده است .از آنجا که ایان عادد در دامناه
بین  2/26تا  3/91قرار میگیرد.
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تحلیل دادهها (بررسی فرضیههای تحقیق)
قبل از آزمون فرضیات تحقیق باید از نرمال بودن دادهها اطمیناان پیادا کارد ،بارای آزماون
نرمال بودن جمالت خطا از آزمونهای مختلفی میتوان استفاده کرد .یکی از این آزمونهاا،
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف میباشد که در این تحقیق نیز از ایان آزماون استفادهشاده
است.
 :H1متغیرهای مدل نرمال هستند
 :H9متغیرهای مدل نرمال نیستند
جدول ( )7آزمون کولموگروف -اسمیرنوف یک نمونهای برای متغیرهای تحقیق
آمارهz

متغیر

سطح معناداری

مدیریت مساجد

5/14

5/11

نهادینه سازی باورهای دینی

1/50

5/121

توسعه نظ و امنیت اجتماعی

1/24

5/523

نهادینه سازی مشارکت دینی

5/21

5/223

نهادینه سازی پای بندی به اعتقادات دینی

5/31

5/41

امنیت اجتماعی

1/51

5/112

عملکرد نیروی انتظامی

5/14

5/11

آزمون نرمال بودن متغیرها ،نوع آزمونهای آمااری را مشاخص میکناد .هماانطور کاه در
جدول ( )7مشاهده میشود نتیجه سطح معناداری این آزمون برای تمامی متغیرها ،بااالی 9
صدم میباشد ،بیانگر نرمال بودن این متغیرهاست.
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آزمون فرضیه اول
 :H1بین مدیریت مساجد با توسعه نظم و امنیت اجتماعی (مطالعهی موردی شاهر کرماان)
رابطه وجود ندارد.
باشند
 :H9بین مدیریت مساجد با توسعه نظم و امنیت اجتماعی (مطالعهی موردی شاهر کرماان)
رابطه وجود دارد.
درصورتیکه فرضیه استقالل خطاها از یکدیگر رد شود و خطاها با یکادیگر همبساتگی
داشته باشند امکان استفاده از رگرسایون وجاود نادارد .بادین منظاور از آزماون دورباین-
واتسون 9برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود .چنانچه این آماره در بازه
9/9تا  2/9قرار بگیرد H1،آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته میشاود
و در غیر این صورت H1رد میشود یعنی میتوان پذیرفت که بین باقیماندههاا همبساتگی
وجود دارد .این آماره بر اساس یافتههای جدول زیر برای این مادل برابار  9/79مایباشاد.
بنابراین فرض استقالل خطاها از یکدیگر باا توجاه باه جادول زیار رعایات شاده اسات.
همچنین در ادامه بهینه بودن مدل مورد سنجش قرار میگیرد.
جدول ( )8خالصه مدل تحقیق
مدل

R

مجذورR

1

5/114

5/152

مجتتتتتتتذورR
تعدیلشده
5/151

خطتتتای استتتتاندارد آمتتتتاره آزمتتتتون
دوربین-واتسون
برآورد شده
1/202
5/6311

مقدار Rدر این جدول  1/856میباشد که نشاندهنده این ست که مدل رگرسایون قادرت
توضیح دهندگی بسیار باالیی دارد .همچنین در جادول فاوق مقادار R2تعدیلشاده 1/81

0

- Durbin-Watson
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میباشد که میتاوانیم بگاوییم کاه مادل انتخابشاده  1/81واریاانس در متغیار ماالک را
بهحساب آورده است .که نشان میدهد مدل انتخابشده قدرت تبیین متوس دارد.
بررسی معناداری کل مدل و وجود رابطه خطی بین متغیر پیشبین و مالک
جدول ( )5آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAجهت تعیین معناداری فرضیه
مدل

1

مجمتتتتتتتتتو

درجتتتتتته میتتتتتتتتتانگین F

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

212/511

1

212/511

باقیمانده

23/331

312

5/112

کل

325/635

313

ستتتتتتتتط
معناداری

1062/603

5/555

مقدار Fدر جدول فوق برابر 9947/493است که بیانگر آن اسات کاه کال مادل در ساطح
 1/119معنادار است .همچنین جدول فوق بیانگر این است که مفروضه وجود رابطه خطای
بین متغیر پیشبین و مالک رعایت شده است.
بحث و نتیجه گیری
دیان مجموعاهای از اعتقاادات ،احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهاوم
حقیقت غایی یا امر مقدس سامان یافته است .ایان حقیقات غاایی را میتاوان بار حساب
تفاوت ادیان با یکدیگر ،واحد یاا متکثّار ،متشخص یا نامتشخص ،الوهی یا غیر الااوهی و
نظیار آن تلقّای کارد .گرایش انسان به دین امری ذاتی ،عمیق و ریشهدار است .دین نه تنها
تأمین کنندۀ بسیاری از نیازهای انسان ،بلکه خود نیازی بنیادین و نهفتاه در ژرفاای وجاود
آدمی است .حس مذهبی یکی از عناصر اولیه ثابت و طبیعی روح انسانی است .اصلیترین
و ماهویترین قسمت آن به هیچ یک از رویدادهای دیگر قابل تبدیل نیسات ،بلکاه نحاوه
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ادراک فطری ورای عقلی است که یکی از چشمههای آن از ژرفای روان ناخودآگاه فاوران
میکند و نسبت به مفاهیم(زیبایی) مربوط به هنر (و نیکی) مرباوط باه اخاالق (و راساتی)
مربوط به علم (مفهوم دینی) ،یا به طور صحیحتر ،مفهوم مقدس ،مقوله چهارمی اسات کاه
دارای همان اصالت و استقالل سه مفهوم دیگر است .از مهمترین کارکردهای اساسی دیان،
تبیین معنای زندگی است .هر انسانی از خود میپرسد که زندگی برای چیست؟ درد و رنج
و مرگ و میرها چه معنا دارد؟ و در مجموع آیا جهاان ارزش زیساتن دارد یاا ناه؟ یاافتن
پاسخی صحیح در برابر این پرسشها زندگیساز است و ناکامی در برابر آن زنادگی ساوز.
دین با تبیین جاودانگی ،حکمت و هدفمندی هستی و جهتگیری رو باه خیار و کماال و
تعالی آن ،در پرتو تدبیر خداوند حکیم و رحمان و رحیم ،خارد پاذیرترین و دلپساندترین
معنا از حیات انسان و جهان را به دست میدهد.
مساجد جایگاه دل کندن از محبت و دوستی دنیا و مرکز تحکیم رابطه اناس و دوساتی باا
مبدأ آفرینش یعنی حق تعالی است .بنابراین تبدیل ایان مکانهاای مقادس باه مراکاز تاج
ملگرایی در واقع ،خدشهدار نمودن جلوه معنوی و قدسی مساجد است.
یکی از شاخصهای این قسمت ،محور بودن شبستان و محل عبادت در طراحی و معماری
مسجد است .در طراحی ساختمان مسجد باید بهترین نقطاه از زماینِ مرباوط باه شبساتان
مسجد اختصاص یابد .معماری شبستان مسجد باید طوری باشد کاه بهتارین فضاا از نظار
شکل و طراحی به محل اصلی عبادت و برگزاری نماز جماعت اختصاص یابد و همچناین
طراحی آن به گونهای باشاد کاه امکاان تشاکیل صافوفی مانظم فاراهم شاود .وساعت و
گستردگی فضای مسجد بر حسب نیاز از نظر شارع مقدس ،مطلاوب اسات و در صاورت
محدود بودن فضای مسجد به توسعه آن اجازه داده شده است .در تاریخ اسالم نموناههاای
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بسیاری از مساجد هست که به مرور زمان توسعه یافتهاند؛ مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی
که در حیات خود آن بزرگوار و با اجازه حضرت گسترش یافتهاند.
نظم و امنیت اجتماعی به حف مجموع ویژگیهاایی ارجااع دارد کاه بار مبناای آن افاراد
خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یا به بیان دیگر معطاوف باه
جنبههایی از زندگی فرد میگردد که هویت گروهی را سامان میبخشد« .بوزان بحث خاود
را با بیان ارگانیکی نهفته در این تئوری آغاز میکند و معتقد است امنیت اجتماعی به مقابله
با خطراتی میپردازد که به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل هویت افاراد جامعاه را تهدیاد
میکنند .امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حف مجموعاه ویژگیهاایی ارجااع دارد کاه بار
مبنای ان خودشان را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یاا باه بیاان دیگار،
مربوط به جنبههایی از زندگی فرد میشود که هویت اجتماعی او را سامان میبخشند .یعنی
حوزهای از حیات اجتماعی که فرد خود را ضمیر ما متعلق و منتسب میداند و در برابار آن
احساس تعهد و تکلیف میکند ،مثل ما ایرانیان ،ما زنان ،ما مسلمانان ،ماا اعاراب ،و غیاره.
حال هر عامل و پدیدهای که باعث اختالل در احساس تعلاق و پیوساتگی اعضاای گاروه
گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتمااع محساوب
میشود .بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتمااعی را هویات دانساته و
امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است.
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