
 

 ساکنین مذهبیهای محله بر میزان مشارکت مسجد اثر مرکزیت بررسی 

 3، علی اصغر آبرون2شهاب عباس زاده ،1فریبا قرایی

 .دکتری طراحی شهری، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران

F_gharai@hotmail.com 

 چکیده

استرس،  .ماهیتاً شهر های امروزی به دالیل مختلف ساختاری، شهروندان را در معرض مداوم فشارهای روانی قرار می دهند

شرکت در  روانی بر شهروندان شده است.های آسیبباعث  و ... اجتماعی انزوایجرم و ناامنی، ، آلودگی های صوتی و بصری

 که مشارکت های مذهبیاز طرفی  .شهروندان دارند «سالمت روانی ارتقای شاخص های» بر بسزاییتاثیر  فعالیت های مذهبی

شرکت  انواع مختلفی از فعالیت ها را چون: شرکت در نماز جماعت، شرکت در جلسات مذهبی، مطالعه گروهی متون مذهبی،

در زمره ماهیتاً  ،دنرا شامل می شو مشارکت در فعالیت های جمعی خیریهو همچنین در مراسم تعزیه و دسته های عزاداری 

با توجه به نقش  .دارند ارتقای همبستگی های اجتماعیگیرند که مزایای بسیاری در  قرار می «ت های اجتماع محلیمشارک»

بر افزایش دارد با فرض نقش مرکزیت مساجد این پژوهش سعی  ،محوری مساجد در برگزاری این گونه فعالیت های مذهبی

لفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ؤمشارکت های مذهبی محلی، از طریق مطالعه میدانی دو محله شهری که در ممیزان 

محلی بررسی کند. بدین منظور مذهبی جمعیت شناختی مشابه هستند تاثیر مرکزیت مسجد محله را در جذب مشارکت های 

فرضیه  ، از طریق ضریب همبستگی پیرسیون اینspss 61امه توسط نرم افزار اطالعات بدست آمده حاصل از پرسشن با تحلیل

نفر از ساکنین  022تعداد  بدست آمد. 5/38پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ کل ضریب پایایی مورد تحلیل قرار می گیرد. 

 ی در دسترس احتمالی در این مطالعه شرکت داشتند.شهر سبزوار به شیوه نمونه گیر 6از منطقه  و انقالب اسالمی بهار تمحال

میزان مشارکت های  بر طبق این پژوهشاثبات شد؛  P<2025تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق در سطح معنی داری در انتها 

  .پذیردمذهبی ساکنین محله از مرکزیت و یا عدم مرکزیت مسجد محله تأثیر می 
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 مقدمه -1

ازدحام، شلوغی، سروصدا، بیشتر، افزایش سریع جمعیت، مهاجرت و  شدن هر چه صنعتی برای تالش

استرس  اند. به دنبال این تغییرات بنیادین، روز به روز بر امنی چهره امروز شهرهای ما را تشکیل دادهترس و نا

؛ به نقل از نورباال 0226)مورای و همکاران،  استاجتماعی جوامع افزوده شده  -ها و مسایل و مشکالت روانی

 های محیط زیست، آلودگی های آلودگی از جمله در فضاهای شهری هاانواع آلودگی. (032، 6831و همکاران، 

، زندگی در انزوا، روابط سرد اجتماعی، ازدحام و امنی و ترس، فقدان فضاهای طبیعیی، وجود نا صوتی و بصر

دننبرگ، ) اند، بر رفتار شهروندان اثرات سوء بسیاری گذاشتهروانیهای سبب ایجاد آسیبشلوغی و... به 

شهرهای امروز میل به حیات در انزوا را ارمغان  زیمل؛ فشار روانی، دل زدگی و(. 0266، 0فرامکین و جاکسون

 .(6835، 5)زیمل به ساکنانش می داند

، 6810است )سازمان زیباسازی شهر تهران،  «انسان های سالم»زیربنای توسعه برای هر کشوری، وجود 

(. جامعه مجموعه ای متشکل از انسان ها می باشد؛ و طبیعتاً زمانی این جامعه مطلوب می باشد که تک تک 65

بعد روانی »یکی از ابعاد مهم سالمتی (. 61، 16افراد تشکیل دهنده آن هم افرادی سالم باشند )پورفرزاد، 

بخش مرکزی سالمت، سالمت روان بطوریکه . (88، 6831رئیس پور،  )کجباف و ودشافراد معرفی می  «سالمت

 (.11، 6831عنوان می شود )لطافتی بریس، 

درصد برآورد شده است  06شیوع اختالل های روانی،  ،6813در سال  در مطالعات انجام گرفته در کشور

 و اجتماعی اقتصادی توسعه پنجم برنامه درو اینکه . (6836 نورباال و همکاران،؛ 8، 6812)محمدزاده شبستری، 

 ، تاکید شده«ارتقاء سالمت روانی»و  سالم انسانرویکرد  برساله،  02 انداز چشم سند راستای در فرهنگی کشور

سالمت روانی به عنوان یکی از  .(6831)معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  است

مهمترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ نقش مهمی در تضمین 

ثیر أبا توجه به نقش ت داردسعی  این مقاله لذا(. 62، 16پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند )پورفرزاد، 

مزایای ر ارتقای شاخص های سالمت روانی شهروندان، پس از تبیین دشرکت در فعالیت های مذهبی گذار 
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محلی  مذهبی مرکزیت مسجد محله را در جذب مشارکت های ثیرأت، مشارکت های مذهبی «روانی و اجتماعی»

 .کندبررسی 

 

 مشارکت های مذهبی -2

فعالیت ها را همچون مشارکت های مذهبی بُعد مهمی از مذهب را تشکیل می دهند که دامنه متنوعی از 

ه گروهی متون برگزاری نماز جماعت، شرکت در جلسات مذهبی، شرکت در جلسات مدح و سخنرانی، مطالع

(. 6831را شامل می شود )صدوقی،  مشارکت در فعالیت های جمعی خیریههمچنین مذهبی، دعای گروهی و 

ت خود جوش و خود انگیخته )علوی از حیث نوع سازماندهی بصور مشارکت در فعالیت های مذهبی محلی که

می باشد که در « اقدام به عمل»از گونه ( می باشند، در تقسیم بندی سطوح کیفیتی مشارکت 01-01، 6832تبار، 

 (.00، 6832باالترین سطح مشارکت قرار دارد )شریفیان ثانی، 

 

 های مذهبی و سالمت روانمشارکت  2-1

 از است، برخی آمده به وجود زمینه روانپزشکی در که چشمگیری علمی پیشرفتهای وجود با امروزه

 اسالم(. 13، 6810کرده اند )حمید و همکاران،  تأکیدروانی افراد  سالمت دردینداری  صاحبنظران بر نقش

 متن (؛ در31، 6816کند )اسدی و معاضدی،  می معرفی جسمانی و روانی بعد دو از متشکل را آدمی وجود

 حفظ و ها سختی با سازگاری و ناکامیها با مقابله برای از اعمال مذهبی تحت عنوان روشهایی اسالمی، تعالیم

داشتن معنا و هدف در زندگی،  (.31، همان« )اال به ذکر اهلل تطمئن القلوب»نام برده می شود.  روان سالمت

تند که افراد با برخوردای احساس تعلق به منبعی واال، برخورداری از حمایت های روحانی از جمله منابعی هس

 . ویلیام(11، 6810از آنها می توانند در برابر فشارهای زندگی، آسیب کمتری متحمل شوند )حمید و همکاران، 

معاصر نیز از اثرات مطلوب عبادت بر آرامش و سالمت روانی انسان می نویسد  بزرگ شناس جیمز، روان

 (.6816)اسدی و معاضدی، 

و همکاران  1بررسی رابطه میان رفتارهای مذهبی و سالمت روان پرداخته اند؛ کوئینگمطالعات زیادی به 

( دریافتند که میزان افسردگی در افرادی که در طی هفته یکبار یا بیشتر در مراسم مذهبی شرکت می کنند، 6113)
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یکبار در هفته  در شرایط کنترل متغیر های سالمت جسمانی، سن، جنس و نژاد، نصف کسانی است که کمتر از

. در مناطقی از دنیا مثل هلند که مشارکت افراد در (6113)کوئینگ و همکاران،  در این مراسم شرکت می کنند

فعالیت های مذهبی پایین است، دیده شده که افراد کهنسالِ کمتر مذهبی سطح باالتری از افسردگی را گزارش 

ت ها را با کاهش اندیشه پردازی خودکشی اعالم می کنند رابطه این فعالی 1(. زوریدا و احمدهمانمی دهند )

(. حتی مشاهده شده هنگامی که متغیرهای دیگر کنترل شوند صِرف حضور در 60-60، 0221)زوریدا و احمد، 

 (. 6135، 3کلیسا رابطه منفی با اضطراب  دارد )پترسون و ری

 
 اجتماعی اثراتشارکت های مذهبی و م 2-2

را  حمایتى هاى سیستمو...  دوستان، همسایگان اجتماعی نظیر گروه گروه های که است شده معلومالً کام

که گروه های مذهبی نیز در زمره این گروه های قرار  شوندیم مشکالت با مقابله تسهیل موجبفعال می کنند که 

 فعالیت هایاینگونه است که کسانی که بطور منظم در  احتماالًحتی  (.81و  85، 6831)محرابی،  می گیرند

، شبکه اجتماعی قوی تر و گسترده تری دارند؛ شرکت در این فعالیت ها باعث می شود مذهبی شرکت می کنند

و همراهی  که افرادی که در دیدگاههای کلی با هم اشتراک دارند، بصورت مدام و منظم گرد هم آیند و حمایت

و همکاری از اصول اخالقی مهم در اسالم می  ، کمکتعاون .(16، 6831)صدوقی،  کنند همدیگر را دریافت

آموزه  وجود چنین ؛(0)مائده،  «تعاونوا علی البر و التقوی» در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده استباشد که 

  .باشد کیفیت مشارکت های مذهبی ایبرپشتوانه محکمی می توانند  ییها

 در شرکت که داد نشان مطالعه این گرفت، صورت پلینزی اهل مردم میان در کاویکا توسط پژوهشی که در

ی و روحیه ی می بخشد و باعث تقویت همبستگی های اجتماع بهبود را جمعی سازگاری مذهبی، مجالس

پژوهش نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج  .(68-00، 0266، 1می شود )کاویکا همدلی بین مردم و همکاری

( 6831) شریفی و همکارانش( و 0262) 66(، رنیکو کزدایا0266) 62های انجام شده توسط رنیت یسلدیکا
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. تحقیقات متعددی نشان داده اند که شرکت در مراسم مذهبی و انجام تکالیف دینی می تواند دارد همخوانی

 (.66، 6831نقش بازدارنده در مقابل بزهکاری باشد )رستمی، 

تقویت گروه های دوستی و  هایی چون مکانیزماز طریق  مذهبی محلیمشارکت های  از طرف دیگر

ارتقای سطح سرمایه  مطلوب اجتماعی همچون؛ ثراتبرای اعضای گروه، ادریافت حمایت های اجتماعی 

عالقه  (،61، 6831؛ ستوده، 0221و همکاران،  68؛ براون53، 0221، 60فیتزپاتریک) اجتماعی، ارتقای امنیت محله

 برک) (، افزایش مسئولیت پذیری های اجتماعی60، 6830مردم )محسنی،  به محیط زندگی، اعتماد اجتماعی در

 رضایتمندی سکونتیو  (، ارتقای امنیت محله661، 6813)چمبرز،  ساکنین نفس تعزّ (،18، 6838 پور،

)محرابی،  ارتقای سالمت روانیو نهایتاً کاهش آزردگی های محیطی و ، (0266، 60)دننبرگ، فرامکین و جاکسون

 ( را به همراه دارند.85، 6831

مرکزیت مسجد محله و بین  منظور شد که:فرضیه پژوهش حاضر این با توجه با اطالعات بدست آمده، 

 وجود دارد. 65محله ارتباط )دوسویه( مشارکت های مذهبی ساکنینمیزان 

 

 تحقیق روش -3

هدف تحقیق حاضر شناسایی رابطه و همبستگی میزان مشارکت های مذهبی ساکنین محله با مرکزیت 

. روش تحقیق می باشد کیفی -و با رویکردی کمی کاربردی از نوع تحقیق حاضر مسجد محله می باشد.

 و انقالب اسالمی بهار های نفر ساکنین محله 0030جامعه آماری تحقیق حاضر  می باشد. 61یتحلیل -یتوصیف

نفر عنوان می شود )خاکی،  522تا  82بین  در پژوهش های شهری مطلوب نمونه حجممی باشند.  شهر سبزوار

و محدودیت های  موجودجامعه آماری ، با توجه به حجم نمونه در مطالعات مشابهکه در اینجا  ؛(815، 6811

افراد نمونه به روش در دسترس  می باشد. (هر محله نفر از 622) ،دو محله از ساکنین 022نمونه  ، حجمپژوهش

پرسشنامه به  ،تعداد کمی از افراد که به هر دلیلی از دریافت پرسشنامه اجتناب می کردند احتمالی انتخاب شدند؛
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 همبستگی 65

 تحلیلی می باشد. -روش تحقیق توصیفی 61 



 

 

نفر بعد تحویل داده می شد. از مجموع پرسشنامه ها دو مورد سفید برگردانده شد. سعی شد که پرسشنامه ها به 

 محله پخش شود. 0طوری موزون در تمام سطح 

 ساکنین محله میزان مشارکت های اجتماعیو متغیر وابسته محله،  مرکزیت مسجد تحقیق این مستقل متغیر

 ساکنین وضعیت معیشتی، فرهنگی، قومیتی و عوامل جمعیت شناختی می توانند ی مداخله کنندهاست. متغیر ها

 شهر سبزوار 6در منطقه  بدین منظور دو محله بهار و انقالب اسالمی .کنترل درآید که می بایست به باشند

 انتخاب شدند.

)پاپلی یزدی  61ازرا پارکرابرت علم شهرسازی همانگونه که  منطقاز حیث بهار و انقالب اسالمی دو محله 

 ، قرار گیری در یک ناحیه شهری و همچنینبه دالیلی چون همجواری عنوان می کند (6812و رجبی سناجردی، 

 63حیث عوامل زمینه ایمی بایست در مشابهت باالیی از  نرخ پایین مهاجرت پذیری، و قدمت باالی دو محله

طرح تفصیلی  )مرحله اول باشند که در مطالعات اسنادی و...()اقتصادی، فرهنگی، جمعیت شناختی، قومیتی 

 باهمچنین  این موارد اثبات شد. (6835؛ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، 6830سبزوار 

 نرمال شوند. عوامل جمعیت شناختی سعی شد تا انتخاب جمعیت نمونه در حجم باال

 

 مورد مطالعهمحدوده  -4

در جریان حیات شهریشان، متصل و  بهار و انقالب اسالمی در همسایگی هم قرار دارند وهر دو محله 

مساجد مذکور از حیث مساجد هر دو محله فعال می باشند؛ لیکن  وابسته به خیابان های درونیشان می باشند.

تحلیل  توصیف و مرکزیت مساجد دو محله، ازبه منظور بررسی  ویژگی های مرکزیتی متفاوت می باشند.

 استفاده شده است.

فاصله دورترین واحد مسکونی محله  .دسی محله قرار گرفته استدر مرکز هن (6)شکل  مسجد محله بهار

از روی اسناد طرح  Auto cadبه منظور محاسبه مصافت، از نرم افزار  می باشد. متر 152به مسجد محله حدوداً 

شعاعی می باشد که به سمت  ،در محدوده مرکز محله شبکه دسترسیسبزوار انجام شد.  6830تفصیلی سال 
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باعث افزایش که این مهم در کنار قرار گیری مسجد در مرکز هندسی محله  مسجد محله همگرا می باشد

مسجد محله بهار در مجاورت  .درونگرایی فضایی محله می شود که بر آرامش فضای جلوخان مسجد موثر است

فضای جمعی  انطباقمجاورت و اعث می باشد که ب -محله فضای سبز و باز -محله با فضاهای جمعی مرکز

مسجد تاثیر بسزایی فضای راجع پذیری جد محله شده است؛ که این مهم بر میزان مُسممحل قرار گیری  بامحله 

 داشته است.

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

پایینی محله قرار  حاشیهنیست و در  متبوعشدر مرکز هندسی محله  (0)شکل  مسجد محله انقالب اسالمی

. فاصله دورترین را برای مراجعین فراهم آورد محیطی که نتوانسته فضای درونگرای محلی و آرامش گرفته است

ین مصافت تقریباً دو برابر نظیر آن در محله که ا متر می باشد 6682حدوداً واحد مسکونی محله به مسجد محله 

که بدلیل عدم حضور فضای جمع  محله در محدوده مسجد محله، خطی می باشدشبکه دسترسی  .بهار می باشد

 مسجد محله بهار

 فضاهای مجاور مسجد فضاهای مجاور مسجد

 . مأخذ: نگارندگان.. موقعیت قرار گیری مسجد محله بهار و کیفیات فضایی مرتبط1 شکل



 

 

فرا محله  کارگاهی -تجاریکاربری های  .از کیفیات آرامش و دعوت گنندگی به دور است گرا در مقابل مسجد،

که بر گرد مسجد محله انقالب اسالمی قرار شگاه اتومبیل فرو و کارواش خودرو ؛همچون کاشی فروشی ای

 مسجد دارند.راجع پذیری مُبر  نامطلوبیثیر أت گرفته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالوه بر تحلیل کیفیت مرکزیت مساجد دو محله، به منظور جمع آوری  آزمون فرضیه تحقیق، به منظور

االت جمعیت شناختی ؤدر کنار سدر این پرسشنامه   اطالعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد؛

مشارکت  بررسی میزان منظور بهمورد ارزیابی قرار گرفت. محله  0هر  مذهبی ساکنین در مشارکت هایمیزان 

میزان  -0 مسجد محلهدر میزان شرکت در نماز جمعه  -6 زیر استفاده شد: (گویه ها) االتؤسهای مذهبی از 

میزان مشارکت  -0 محله میزان شرکت در هیئات مذهبی -8مراسم و جلسات مذهبی مسجد محله حضور در 

 مسجد محله انقالب اسالمی

روبری مسجدنمای صلب  فضاهای شهری مجاور مسجد  
 .نگارندگان: مأخذ. مرتبط ییفضا اتیفیک و انقالب اسالمی محله مسجد یریگ قرار تیموقع. 2 شکل



 

 

شرکت در کمک های میزان  -5 خیریه مسجد همچون تمیزی و نظافت مسجد محلهجمعی در فعالیت های 

میزان آگاهی از فعالیت ها و برنامه های  -1 خیریه نقدی و غیر نقدی برای نگهداری و تجهیز مسجد محله

مشورت با اساتید و پس از  مذکور های گویه.  و... مناسبتیجاری مسجد محله همچون برنامه های هفتگی و 

، 6835عتبار صوری )موسوی، الزم واجد ا انجام اصالحات و )شهرساز و متولیان امور مذهبی محل(مطلعین 

م، مورد استفاده نهایی قرار ( و کسب پایایی الزpre- testآنگاه پس از انجام آزمون اولیه آزمایشی ) ؛( شد11

(. 11، 6835)موسوی، گردد  می استفاده« ضریب پایایی»نام  به شاخصی از پایایی گیری اندازه برای .گرفت

ال )گویه میزان ؤس 1در نهایت پرسشنامه ای با  می باشد. 8/35االت ؤس مجموعضریب آلفای کرونباخ برای 

میزان سؤاالت  طرح شد. و دو سؤال زمینه ای مربوط به سن و جنس شرکت کنندگان (مشارکت های مذهبی

 6)مربوط به عالی/ خیلی زیاد( تا  5. پاسخ ها با بار نمره گذاری؛ از می باشنداز نوع بسته مشارکت های مذهبی 

 SPSSتحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  در نظر گرفته شده اند. 61)مربوط به خیلی کم(

 .انجام شد 61نسخه 

 

 ی تحقیقیافته ها -5

 شرکت کنندهتعداد  بیشترینیافته های حاصل از پرسشنامه ها به کمک تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفت. 

 51 ساالن  با فراوانیاز کل پاسخگویان بعد از آن بزرگ (%5/08) ؛نفر 31با فراوانی  گروه سنی جوانان به مربوط

( %3)نفر،  61نوجوانان با  شرکت کنندگان و در نهایت (%65)نفر؛  82میانساالن  ، سپسدرصد افراد (%03) نفر

از کل شرکت  (%5/0)نفر  1مربوط به گروه سنی کهنسال با فراوانی گروه کمترین  ،می باشند شرکت کنندگان

 نفر 620، تعداد پاسخگو 613از  .در کل دو نفر نیز به سوال سن پاسخ نداده اند .کنندگان را تشکیل می دهند

 .هستندزن ( %5/01)نفر  10( و %50) مرد

Independent Samples Test 

 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df Sig. (2- Mean Std. Error 959 Confidence 

                                                           
 الف( عالی     ب( خوب     ج( متوسط     د( ضعیف     ه( خیلی ضعیف؛ و یا بصورت: 19 

 الف( خیلی زیاد     ب( زیاد     ج( متوسط      د( کم      ه( خیلی کم  



 

 

tailed) Difference Difference Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

مشارکت 

های 

 مذهبی

Equal 

variances 

assumed 

959/6  009/0  179/2-  196 031/0  999/1-  797/0  717/3-  171/0-  

Equal 

variances 

not assumed 

  179/2-  067/177  031/0  999/1-  797/0  719/3-  170/0-  

 .آزمون تی تست؛ مقایسه میزان مشارکت های مذهبی ساکنین محلهنتایج تحلیل آماری . 1جدول 

 

از  محله،دو میزان مشارکت های مذهبی ساکنین جهت سنجش تفاوت و یا عدم تفاوت میانگینهای نمرات 

می توان نتیجه  221/2 )سطح معنی داری( با توجه به مقدار اس آی جی ؛ن تی دو گروه مستقل استفاده شدآزمو

به عبارتی؛ میزان مشارکت های  میزان مشارکت های مذهبی تفاوت معنی داری دارند.گرفت دو خیابان از نظر 

 میزان مشارکت های مذهبی در محله انقالب اسالمی تفاوت معنی داری دارد.با مذهبی در محله بهار 

به با متغیر های سن و جنس؛  مذهبیهمچنین به منظور بررسی ارتباط یا همبستگی میزان مشارکت های  

دلیل عدم توزیع نرمال و اسمی بودن جنسیت جهت بررسی معنی داری یا عدم معنی داری ارتباط میزان 

و  .بدست آمدکه عدم ارتباط معنی دار دو متغیر  های مذهبی و جنس از آزمون  من ویتنی استفاده شدمشارکت 

از آزمون اسپیرمن  به دلیل ترتیبی بودن دو متغیر شارکت های مذهبی و سنم به منظور بررسی ارتباط میزان

 مذهبی میزان مشارکت هایبه عبارتی نتیجه عدم معنی داری ارتباط دو متغیر را نشان داد؛ که  استفاده شد

 آنان نیست.و جنس أثیر معنی دار سن ساکنین محله تحت ت

 جمع بندی -6

چنانچه در بروز یا عدم بروز یک فعالیت دارد.  انجام فعالیت های ما نقش بسزاییمحیط به عنوان بستر 

، احتمال بر طبق نظریه احتمال گرایی در روانشناسی محیطی محیط واجد کیفیت های الزم برای بروز رفتار باشد

بر بروز فعالیت های  سکونتی محله مسجد محله در مرکزیت در پیدایی اثر افزایش خواهد یافت. آن رفتاربروز 



 

 

داده  متفاوت، در دو محله ای این پژوهش از طریق مطالعه میدانی پرسشنامه بین ساکنین محله، مشارکتی مذهبی

 قرار داد.مورد تحلیل  spss 61های بدست آمده را از طریق نرم افزار 

مشارکت های مذهبی در سطح محله با موقعیت قرار طبق پژوهش حاضر فرضیه اصلی تحقیق، تایید شد. 

بگونه ای که قرار گیری مسجد گیری مسجد محله به عنوان کانون جذب مشارکت ها در ارتباط مستقیم است. 

در مجاورت با کانون های و ، )خصوصاً پیاده( مرکزیت هندسی محله، در دسترسی شریان های ارتباطی محله در

محلی چون فضاهای سبز و باز نقش بسزایی در انجام بیشتر فعالیت های مشارکتی مذهبی ساکنین محله جمعی 

 دارد.

اجتماعی حمایتی از جمعی در محالت شهری در جهت امکان سازی تعامالت  -بهره از فضاهای هویتی

ملزومات طراحی محالت هستند. استقرار فضاهای پشتیبان فعالیتی در مجاورت مراکز محالت بر مُراجع پذیری، 

 حضور پذیری، تداوم استفاده و ایجاد بسترهای تعامالتی و مشارکتی برای ساکنین محالت نقش بسزایی دارند.

همچون نانوایی، واحد های تجاری، مسجد محله، همپوشانی فعالیتی کاربری های محلی جاذب جمعیت 

شورایاری و سرای محله و ... در مرکز محله بسترهای مهمی برای جرقه ی شکل گیری مشارکت های 

خودجوش، یا سازماندهی شده هستند. مساجد محلی می بایست به مرکز فعالیت ها و مشارکت های محلی بدل 

ایستی به گونه ای باشد تا شمولیت حضور برای تمام ساکنین محله مذهبی ب -شوند. تنوع فعالیت های فرهنگی

را در برگیرد. مدیریت مساجد بایستی از طرف ساکنین محلی صورت گیرد تا مشوق جذب مشارکت سایر 

ساکنین را باعث شود. بایستی در سلسله مراتب مدیریت شهری با ایجاد بسترهای الزم، نظامی جامع به منظور 

های مذهبی محلی به سمت مشارکت های توسعه محلی در زمینه هایی چون مدیریت محلی، هدایت مشارکت 

 نظارت و نگهداری، خودیاری های درون محله ای تشکیل شود.

 

 نتیجه گیری -7

مقایسه ای است که در آن اثر مرکزیت مسجد محله بر میزان مشارکت  -طرح پژوهش حاضر یک طرح علی

مطالعه قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش میتوان عنوان کرد میزان  های مذهبی ساکنین محله مورد

مشارکت های مذهبی ساکنین محله در ارتباط مستقیم با مرکزیت مسجد محله در ساختار محله شهری است. در 



 

 

 تبیین مفهوم مرکزیت مذکور می توان از کیفیت هایی چون؛ قرار گیری مسجد محله در مرکزیت هندسی محله،

دسترسی مطلوب به مسجد محله از طریق شریان های ارتباطی خصوصاً پیاده در سطح محله، همگرایی مسیر 

های دسترسی به سمت مسجد محله، استفاده از فضای پیشخوان در روبروی ورودی مسجد به عنوان پهنه نفوذ 

استقرار فضاهای باز و جمعی  فعالیت های درون مسجد به فضای باز محله، پشتیبانی فعالیتی از مسجد از طریق

 محلی در مجاورت مسجد محله، نام برد.

 ءاتکا منظور نشده است. هدایت مشارکت های محلیو  تبیینبه منظور  سفانه در کشور ما نظام هماهنگیأمت

برنامه جامع گامی مهم در زمینه تدوین د فرهنگی مساجد در محالت شهری کشور می توان -به مرکزیت هویتی

  مشارکت های محلی باشد. مدیریت

به نظر طرفداران اجتماع گرایی جوامع امروزی بیش از حد دچار فردگرایی شده اند؛ می بایست از طریق ایجاد 

فضاهایی که مردم خود را نسبت با آن متعهد دانسته، در آن حضور پیدا کنند، خود را در آن درگیر نمایند و با 

 (.013، 6813این مسئله فائق شد )بحرینی، دیگر مردم مشارکت داشته باشند، بر 

پوشیده نیست.  کسی بر شهرها اجتماعی و کالبدی وضعیت بهبود در شهروندان مشارکت ضرورت امروزه

 شهری هر ضروری موفقیت شرایط مشارکت های مردمی از که است داده نشان یافته توسعه کشورهای تجربیات

مشارکت های  ضرورت مورد در نظریاتی ظهور بود کهمیالدی  6132 و 6112 های دهه در عمدتاً است. بوده

نظریه پردازان مشارکت محلی معتقدند که این نوع از مشارکت ها، هم حقیقت و هم  محلی را شاهد بودیم.

ارزش است. مشارکت مردم محلی به عنوان ضرورتی در امور برنامه ریزی و توسعه محلی نقش دارد و از طریق 

 (6831توسعه محلی عامل رضایت اجتماعات محلی را فراهم می آورند )شوریابی، تحقق اهداف 

ایرانی کشور نقشی محوری در مشارکت های  -در این بین مشارکت های مذهبی با توجه به هویت اسالمی

می توان با توجه به جایگاه محوری مساجد در محالت شهری در صورت ایجاد فلذا  محالت شهری دارند.

الزم، از پتانسیل های مطلوب موجود در بسیاری از محالت شهری، در جهت ایجاد، سازماندهی و بسترهای 

 مدیریت مشارکت های توسعه شهری محلی در قالب گروه های مشارکت اجتماع محلی استفاده کرد.
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