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Evaluation of the Effects of Religious Spaces on Citizen’s 
Behaviors with Particular Reference to the Selected Tehran 
Mosques

[1] Life and thought of masters of sociological [2] Mosque courtyard, historical study and its 
evolution [3] Mosque, schools [4] Environmental phycology and sustainable development: 
Expansion, maturation, and challenges [5] Environmental psychology and its applications 
[6] Environmental psychology: From spatial - physical environment to sustainable 
development [7] Environmental psychology [8] Ecologycal psychology: Historical contexts, 
curent conception, prospective directions [9] The meaning of the built environment: A 
nonverbal communication approach [10] The Environment and Social behavior: Privacy.
Personalspace [11] Public places, urban spaces: The dimensions of urban design [12] 
Phycology of place [13] Evalouation of mosques roles in environmental quality (Case study 
Amir Mosque) [14] Traditional Islamic principles of built environment [15] Study of effect 
of physical properties of habitation (apartment) on mental health and marital satisfaction 
of couples [16] The pattern of life [17] The Phenomenon of place

The nature of people-environment relationships is reflected in multiple research paradigms 
of the field, including studies of environmental stress, cognitive mapping, environmental 
assessment, human spatial behavior, resource conservation behaviors, and ecological 
psychology. The environment in which man and human life are surrounded affects human 
behaviors, senses, and perceptions. In this case, the built physical environment, particularly in 
cities is the most important part of human living spaces. These spaces can affect citizen’s life 
in various ways. Some of them grow out of the meaning of places, some of them are dealt with 
their physical features and some are concerned with the functions of the environment. Almost 
everywhere, urban religious spaces such as play a crucial role in human life. Need to pray and 
need to have an enthusiasm social life are of almost everybody’s spiritual needs. So due to meet, 
these essential needs, religious places have been established. In Islamic countries, mosques 
are of the main urban religious places, they serve as places where Muslims can get together 
for salat (Prayer) as well as for getting information, education, and dispute settlement. The 
main question of the present research is, whether attending in religious places can affect the 
citizens’ behavior or not? It seems that there are meaningful relations between attending in 
religious places and citizens’ behaviors. In order to examine the above hypothesis, two mosques 
(Hazrat-e Amir al-momenin Mosque and Hazrat-e Abolfazl Mosque) were selected as the case 
study. These mosques are located respectively in the regions 18 and 2 in the city of Tehran. 
Then the variables were determined and defined. There were two main variables in this paper. 
To evaluate the first variable (Attending in a religious place) some indexes were determined. 
Also, evaluate the second variable (Citizens’ behaviors) several indexes were chosen. Due to 
describe the variable of human behavior, the characteristics of human behavior have been 
divided into 2 parts, Social and individual, then to assess these features some indexes such 
as participation, philanthropy, self-confidence, social trust and etc, have been chosen. Then a 
questionnaire was prepared and data were collected. Finally, the responses were analyzed by 
SPSS 17. Based on the results, the hypothec of the investigation was accepted. It means that in 
the area under study there is a meaningful relation between attending in religious places and 
citizen’s behaviors.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Maroofi S.*1 PhD,
Taghvaie A.A.2 PhD,
Pourjafar M.R.2 PhD

Keywords  Mosque; Citizens’ Behaviors; Religious Places; Environmental Effects

*Correspondence
Address: Urban Planning Depart-
ment, Buein Zahra Technical Univer-
sity, Qazvin, Iran
Phone:  +98 (23) 32300258
Fax: +98 (28) 33894121
s_maroofi@modares.ac.ir

1Urban Planning Department, Buein 
Zahra Technical University, Qazvin, 
Iran
2Urban Planning Department, Art 
& Architecture Faculty, Tarbiat 
Modares University, Tahran, Iran

Article History
Received: October 02, 2018                       
Accepted: January 03, 2019                   
ePublished: March 11, 2019

How to cite this article
Maroofi S, Taghvaie A.A,  Pourjafar 
M.R. Evaluation of the Effects of Rel-
igious Spaces on Citizen’s Behaviors 
with Particular Reference to the Sel-
ected Tehran Mosques.Naqshejah-
an- Basic studies and New Techno-
logies of Architecture and Planni-
ng. 2019;8(4):205-211.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/575501
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/565387
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/565387
https://www.researchgate.net/publication/227610500_Environmental_Psychology_and_Sustainable_Development_Expansion_Maturation_and_Challenges
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/660028
https://books.google.com/books?id=G1F2nlg1pIAC&dq
https://books.google.com/books?id=Hyz-_14JKpYC&q
Not Found
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/766628
http://unipress.sbu.ac.ir/node/390
https://books.google.com/books?id=nzX8P34xbo0C&dq
https://www.amazon.com/Psychology-Place-David-V-Canter/dp/0851395325
https://bit.ly/2Hml29r
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1300129
https://www.virascience.com/thesis/482906/
https://www.amazon.com/Pattern-Life-Alfred-Adler/dp/1523227214
Not Found


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانسکینه معروفی  ۲۰۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۴، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                                                 پژوهشی نقش جهان - فصلنامه علمی

های  ارزیابی تاثیر فضاهای مذهبی بر ویژگی
رفتاری شهروندان با تاکید بر مساجد منتخب 

  تهران
  
  PhD *یمعروف نهیسک

   رانیا ن،یزهرا، قزو نیبوئ یو مهندس یفن یمرکز آموزش عال ،یگروه شهرساز
  PhD ییتقوا اکبر یعل

  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه شهرساز
  PhDمحمدرضا پورجعفر 

  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه شهرساز
  

  چکيده
پژوهش حاضر با هدف تبین چارچوب نظری در زمینه ارتباط میان فضاهای 

های رفتاری (فردی و اجتماعی) تهیه شده است.  بر ویژگی مذهبی و تاثیر آن
 بر مذهبی سئوال اصلی این پژوهش این است که مراجعه و استفاده از فضاهای

دارد؟ فرضیه تحقیق نیز این  تاثیری چه شهری جامعه افراد رفتاری های ویژگی
های رفتاری  رسد میان میزان مراجعه به مسجد و ویژگی بود که به نظر می

داری وجود دارد. برای آزمون فرضیه فوق پس از  فردی) رابطه معنی -(اجتماعی
انجام مطالعات نظری و پایه در خصوص ارایه تعاریف نظری و عملیاتی از 

 ۲های موردی (نمازگزاران دو مسجد از مناطق  همتغیرهای تحقیق، به بررسی نمون
تهران) پرداخته شد. در این پژوهش دو متغیر میزان استفاده از مسجد،  ۱۸و 

آوری داده در زمینه متغیرهای  منظور جمع های رفتاری وجود داشت. به ویژگی
گویه تهیه و با روش  ۳۶ای با  نامه تحقیق و آزمون فرضیه مورد نظر پرسش

نفر از نمازگزاران این دو مسجد در تهران تکمیل  ۹۰ری تصادفی توسط گی نمونه
و رگرسیون خطی به بررسی رابطه میان دو  SPSS 17افزار  شد. با استفاده از نرم

آمده در جامعه آماری تحت مطالعه،  دست متغیر پرداخته شد. براساس نتایج به
داری وجود  رابطه معنی های رفتاری افراد میان میزان مراجعه به مسجد و ویژگی

  داشت.
  های رفتاری، انسان کامل فضاهای مذهبی، مسجد، تاثیرات محیطی، ویژگیها:  کلیدواژه
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  ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
 هستند، جمعی زندگی به مجبور خود فطری بنابرنیاز ها انسان
 معتقدند برخی که است ای گونه به نیاز این کردن برطرف ضرورت
 یبقا و نیست حیات ادامه به قادر جمعی زندگی بدون انسان
 مذهبی فضاهای و [1]است درآمیخته او جمعی زندگی با انسانی
 حس کننده تقویت همواره مشترک مذهبی اعمال انجام و جمعی
 و مذاهب در مذهبی های آیین در امر این. اند بوده جمعی زندگی
 بر تاکید اسالم دین در مثال برای. است مشهود گوناگون ادیان
 شکل به حج اعمال برپایی ای جماعت نمازهای برگزاری
  شده است. تاکید محیط در اجتماعی زندگی بر جمعی دسته
 نقش دیرباز از مذهبی فضاهای عنوان به مساجد اسالم دین در

 ایفا کالبدی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی های زمینه در مهمی
 سوی از اند بوده عبادی مراسم برگزاری محل سو کی از آنها. اند نموده
 کرده ساماندهی را محالت ساکنان اجتماعی زندگی که مکانی دیگر
 محل همواره مساجد. پرداختند می مردم امور فتق و رتق به و

 به شمار شهرها و محالت در سطح اجتماعی ارتباطات برقراری
 مانند مردم اقتصادی و اجتماعی های کنش از بسیاری. رفتند می

 مشکالت دعاوی، رفع و فصل ، حل[2]) مدرسه - مسجد( آموزش
. گرفت می صورت مساجد درون اقتصادی مسایل حل اجتماعی،

 های اهرم عنوان به همواره سیاسی امور زمینه در مساجد حتی
. بر [3]کردند می عمل جامعه سیاسی حاکمین بر نظارت و کنترل

 مختلف ابعاد از اسالمی جامعه در مسجد گفت توان می این اساس
  .است بوده تاثیرگذار کالبدی و سیاسی اجتماعی، فردی،

های رفتاری  تاثیر فضای مذهبی (مساجد) بر الگوها و ویژگی
  شهروندان
 و دانشمندان توجه مورد و انسان متقابل محیط ارتباط همواره
 و توجه این. است بوده علوم های مختلف شاخه در پردازان نظریه
 از جدیدی شاخه ایجاد به منجر اخیر های دهه در ای گونه به تدقیق
 میان ارتباط بررسی. است شده محیط شناسی روان نام به علوم
 فضاهای نظیر گوناگون فضاهای تاثیر بیان و انسان و محیط
 رفتار و شخصیت، ادراکات، روی تفریح و آموزش سکونت،
 شناسی روان علم عالقه مورد موضوعات از انسان های فعالیت
 توجه با انسان. هستند اجتماعی شناسی روان و شهرسازی محیط،

 و سازد می دگرگون را پیرامونش محیط خود، های هدف و نیازها به
 تجاربش و رفتار شده، دگرگون محیط تاثیر تحت متقابل، طور به

 ابعاد که است مرکب و پیچیده مفهومی محیط. [4]ابدی می تغییر
 فرهنگی، اجتماعی، های جنبه فضایی، های داده. دارد گوناگونی
 ابعاد از زیستی و تاریخی جغرافیایی، نمادین، معماری، فیزیکی،
 مصنوعی، ای طبیعی مختلف عوامل. شوند می محسوب محیط مهم
سازند  می دگرگون تدریج به را آن در موجود عناصر و ساختار شکل،
 و انسان ارتباط زمینه . در[5]دهند شکل را آن سیمای در نهایت، تا

 مقهور را انسان که رویکردی دارد وجود مختلفی رویکردهای محیط
 با انسان سازگاری برای راهکارهایی ارایه به دنبال و داند می محیط
 و روانی نظر از که است این در انسان بقای است. محیط

شود، این موضوع هسته اصلی این  سازگاری محیط با فیزیولوژیک
 تامین به دنبال که است دیدگاهی رویکرد دومین. دیدگاه است

 را محیط و است زندگی در دیگر اهداف به نیل برای هایی فرصت
 مقهور را محیط کند، می قلمداد آن به رسیدن برای ابزاری و وسیله
 برای محیط نمودن رام و مهار را انسان وظیفه و دانسته انسان

 و اجتماعی رویکرد رویکرد سوم. داند می خود اهداف به دستیابی
 چارچوب در محیط با فرد رابطه بررسی به که است فرهنگی
. پردازد می اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، تاریخی، فراگیر های نظام
 متقابل و دوسویه ارتباط دارای محیط و انسان دیدگاه این از

مراجعه  ۷تا  ۴فصول  شده ساخته محیط معنی کتاب . به[6]هستند
 و محیط خصوص در تفصیل به نویسنده فصول این کنید، در
 در معروف پردازان نظریه از راپاپورت. است کرده بحث آن های نقش
 فرهنگ و محیط ارتباط ویژه به( انسان و محیط ارتباط زمینه
فرهنگ در سال  و خانه شکل همچون آثاری در او است) انسانی
 سابقه و و تاریخ۱۹۷۷شهری در سال  شکل انسانی های ، جنبه۱۹۶۹
  .است کرده خود نظرات تبیین در سعی ۱۹۹۰محیط در سال  طراحی
 رابطه که است ای رشته میان مطالعاتی حوزه محیطی، شناسی روان
 از چارچوبی علم این. کند می بررسی را انسان رفتار و محیط میان
 بهتر درک در آورد که می فراهم را ها فرضیه و تحقیقات ها، دیدگاه
. باشد راهگشا تواند می پیرامونشان، محیط و افراد متقابل روابط
 توجه شد گذاری پایه ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ در دهه که محیط شناسی روان
 آن در رفتار انسان (جایی که محیط های ویژگی به را خود عمده
 علم نیا از هدف واقع در. است کرده افتد) معطوف می اتفاق

رفتاری،  لحاظ به( انسان ارتباط از بهتری درک به دستیابی
 نظر به. است فیزیکی محیط و )اجتماعی های فعالیت و شخصیتی

 در افردای که شناسی، روان مکاتب اندیشمندان از میان رسد می
 نظر ارایه به )گرایی زمینه( گشتالت مکتب شناسی روان قالب

 های ویژگی و رفتار بر محیط تاثیر به دیگر افراد از بیش اند پرداخته
کورت  چون افرادی میان این در. اند نموده توجه انسان شخصیتی
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، کانتر پروشنسکای، ۱۹۶۸در سال  بیکر ،بونز و ۱۹۵۰در سال  لوین 
در سال  آلتمن سومر و ۱۹۷۰در سال  ریولین و اتلسون، استوکلس
 و محیط میان ارتباط زمینه در ۲۰۰۰در سال  فیشبین و اجزن، ۱۹۸۷
 تاثیر تبیین زمینه در گفت توان می کلی طور به. اند داده نظر انسان
 دو شناسی روان لحاظ به انسان رفتار و تجارب بر مصنوع محیط
 دنبال به و داشته اکولوژیکی پایه اول رویه. است داشته وجود رویه
 این. است انسان شناخت و ادراک بر اکولوژیکی عوامل تاثیر بررسی
 توجه محیط ادراکی - احساسی های ویژگی بر و بوده جزءنگر رویکرد
 فرد رفتار که محیطی زمینه به و بوده نگر کل دوم رویه. دارد ای ویژه
 قالب در اساساً  رویکرد این. کند می توجه دهد می رخ آن در

 در اجتماعی های جنبه به پرداختن و اجتماعی شناسی روان
 مهم دستاورد عنوان به هنوز رویکرد این. شود می مطرح شناسی روان

این  آن اساسی های ویژگی و است مطرح محیطی شناسی روان
عنوان واحد تحلیل به شمار  شخص در محیط به [7]موارد هستند: 

طور پویایی یکدیگر را تعریف  رود؛ هم محیط و هم انسان به می
 طور به و بوده کدیگری همزاد تغییر و دهند؛ ثبات کرده و تغییر می

 شده بینی غیرپیش طور به تغییرات دهند؛ جهت می روی مداوم
 از. است ارتاثیرگذ دیگر سطوح روی سطح کی در است؛ تغییر
 است نموده توجه محیطی شرایط به بقیه از بیش که رویکردهایی

 محیط بر عالوه دیدگاه این نظران صاحب. است گشتالت دیدگاه
 شده تجربه محیط( رفتاری محیط مفهوم) عینی محیط( جغرافیایی
 های نظریه بیان به مقاله این در. [5]اند کرده مطرح را) فرد توسط
به اختصار به  ۱جدول  در. پرداخت خواهیم دوم رویکرد در مطرح

  .است شده پرداخته رویکرد نظرات برخی از اندیشمندان این
  

  های رفتاری افراد کننده نقش و تاثیر محیط بر الگوها و ویژگی نظریات تبیین) ۱جدول 
  )۱۹۶۳( لوین
زیستی یا همان، فضای مفهوم کند. همچنین اضافه می شناسی روان در موجود فاکتورهای به را محیطی عوامل . وی میدان شناختی[5]است گشتالت از پژوهشگران مکتب لوین
 ها، آرزوها، خاطره ها، بینی پیش آینده، و حال زمان در کارکردی و نمادین روابط اجتماعی، و مادی عوامل غیرروانی شامل عناصر داند. زندگی موثر می بر فضای را غیرروانی عوامل
 که گوید می سخن محیطی از وی. داند می فردی زیستی فضای از بخشی را محیط لویناست.  وی روانی میدان تاثیر تحت فرد هر رفتار لوین نظر از. شود می شامل را دین و هنر زبان،
  .گیرد می قرار غیره و ها انگیزه ها ارزش تاثیر تحت بنابراین است، شده تجربه فرد توسط
  )۲۰۰۲( بارکر
رابطه و تناسب قرارگاه کی در رفتاری و فیزیکی ابعاد میان او نظر از. پردازد می رفتار و محیط ارتباط تبیین و فیزیکی های قرارگاه در) جمعی( فردی رفتار فوق الگوهای به بررسی بارکر
به توان می محیطی شرایط بررسی دارد و با وجود شباهت قرارگاه کی در مختلف افراد رفتار میان همچنین. کند می تغییر نیز رفتار قرارگاه، ای محیط تغییر با. دارد وجود خاصی
  دارد. وجود عینی طور به که است محیطی محیط، از بارکر منظور .[8]پرداخت افراد فردی و جمعی رفتارهای مورد در گویی پیش و بینی پیش

 )۱۹۷۷( راپاپورت
فرا  وقتی که است آموزشی ای کنند. محیط وسیله می رفتار متفاوتی طور به مختلف های محیط در افراد داند از نظر او می تاثیرگذار افراد رفتار را بر آن در نهفته معانی و راپاپورت محیط

وجود ارتباط فرهنگ و محیط دارد. بین سازی نقش توان گفت محیط در فرهنگ شود به این ترتیب می می تبدیل صحیح رفتار برای ابزاری شکل و به ذهنی ای شیوه به شود گرفته
ای زمینه هر و افتد می اتفاق زمینه کی در بشر رفتارهای همه. هستند محیط سازنده عناصر با ارتباط در مستمر طور به که است هایی موقعیت و زمینه ین،قوان از متاثر بشر رفتار. دارد
 در رفتار کننده منعکس( زمان ،)اطراف جهان از بعدی سه بسط(فضا . گیرند می قرار سازماندهی مورد عنصر چهار محیط طراحی و ساخت هنگام. است شده ساخته معانی پایه بر

. فضا است در فرهنگ هر برای مناسب رفتار تعیین محیط های نقش ترین مهم از کی). یمردم به محیط از غیرکالمی ارتباط( معنی نهایتاً  و) غیرکالمی و کالمی(ارتباطات  ،)زمان
  .[9]رود می شماربه  محیط های نقش از نیز فضا هر در رفتار سازی کسانی و سازی عادی

  )۱۹۸۷(التمن 
شامل مردم،  جنبه به چهار باید زمینه این در بود. او معتقد است کدیگری با این دو دوسویه ارتباط و محیط و انسان متقابل ارتباط تشریح پی در انفعال و فعل نظریه با ارایه التمن

 مفاهیم جمله از عمومی و خصوصی های محیط در افراد رفتاری تمایزات و شخصی فضای و محرمیت مانند مفاهیمی. نمود زمان توجه و فیزیکی شناسانه، محیط فرآیندهای روان
  .[10]بودند وی توجه مورد

  
 - عمومی های مکان کتاب بهتیزدل ( و هیس ،کرمونااز نظر 
 به کتاب دوم بخش در شهری رجوع کنید، نویسندگان فضاهای
 اجتماعی، ابعاد این جمله از اند پرداخته محیط طراحی ابعاد تشریح
 خصوص در تفصیل به بخش این در است عملکردی و ادراکی
 موضوع شود) می بحث انسانی تعامالت و انسان با محیط ارتباط
 اجتماعی و) اداراکی و روانی( فردی ابعاد در محیط و انسان ارتباط

 از نظر. دارای اهمیت خاصی است) اجتماعی تعامالت و رفتارها(
 های محیط در افراد رفتار. است تاثیرگذار افراد رفتار روی محیط آنها

 تسلط انسان بر محیط اگرچه اینان نظر به. است متفاوت مختلف
 انجام ای دهد می انجام انسان که آنچه تواند می لیکن ندارد، مطلق
 رفتارها از برخی بروز باعث دیگر عبارت به. کند تعریف را دهد نمی
 روی پنجره کی وجود(کند  می جلوگیری دیگر برخی بروز از و شده
 تبیین در افراد این) کند می فراهم را بیرون به کردن نگاه امکان دیوار
محیطی و  پذیری امکان مفاهیم از محیط و رفتار ارتباط
 معتقد هستند افراد این. کنند می استفاده محیطی پذیری احتمال
 توان بالقوه طور به که کنند طراحی را هایی محیط باید طراحان
 این مردم تا باشند داشته خود در را مردم نیازهای کردن برآورده
 در مردم .[11]نمایند تبدیل بالفعل موثر محیط به را بالقوه محیط
 بنابراین دهند می انجام خصوصی به های فعالیت خاص های مکان
 انسان تجارب و عمل روی تواند می محیط ماهیت و ها ویژگی
  .[12]باشد تاثیرگذار

ترین خاستگاه بروز ایده  عنوان اصلی توانند به فضاهای شهری می
های اجتماعی مطرح  توجه به کالبد در کنار توجه به روابط و کنش

شوند. در فضاهای شهری است که زندگی اجتماعی جوامع در درون 
گیرد، بنابراین توجه و  دی خاص شکل میآن و درچارچوب کالب

ریزی و طراحی شهری برای  تاکید بر فضاهای شهری در برنامه
ارتقای کیفیت محیط از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان 

عنوان یکی از عناصر مهم فضاهای شهری در شهرهای  مساجد به
توانند نقش بسزایی در رسیدن به این هدف ایفا  اسالمی می

دلیل پیشینه قوی در  در شهرهای اسالمی مسجد به. [13]مایندن
عنوان  زمینه عملکردهای اجتماعی و اهمیت کالبدی، همواره به

فضای شهری تاثیرگذار در میان سایر فضاهای شهری مطرح بوده 
 عملکرد نوع این از هایی نمونه وفور به نیز ایران تاریخ است. در
 غیربومی مورخان برخی که ای گونه به شود می افتی مسجد دوگانه
 در مناره دو با ایران در مسجد دروازه. اند نموده اشاره آن به نیز

 متضاد مظهر دو میان در که بوده بهشت ادآور خاطرهی آن طرفین
فردی،  اجتماعی، زندگی از ای جلوه مسجد .[2]است جهان محور تنها
 محل مسجد. گذارد می نمایش به را مسلمانان معنوی و مادی
 بندگی نوع واالترین و اسالم دین رکن پنج از کیینماز؛  برگزاری

 و است آمده بار وهشت بیست قرآن در مسجد خداوند؛ است. واژه
 عبادت آن در مسلمان انسان که مکانی عنوان به مسجد صریحًا از
 نام دارد می اظهار را خداوند گانگیی به ایمان آن وسیله به و نموده



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانسکینه معروفی  ۲۰۸
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 آن اهمیت بر تاکید و قرآن در واژه این تکرار .[14]است شده برده
 میان و اسالم دین در مسجد که دارد ای ویژه جایگاه از نشان

 های زمینه در مهمی نقش دیرباز از ایران در مساجد. دارد مسلمانان
 سو کی از آنها. اند نموده ایفا کالبدی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی،

 بودند مکانی دیگر سوی از و اند بوده عبادی مراسم برگزاری محل
 فتق و رتق به و کرده ساماندهی را محالت ساکنان اجتماعی زندگی
 مراجعه با توان می مطلب این توضیح درپرداختند.  می مردم امور
 انقالب وقوع در جریان مساجد نقش به ایران معاصر تاریخ به

 عنوان به مساجد زمان این در .کرد اشاره تحمیلی جنگ و اسالمی
. کردند می عمل مردمی های فعالیت پشتیبانی و هدایت های  پایگاه

 پاکستان، در ویژه به اسالمی کشورهای از بسیاری در همچنین
 قرآن آموزش های برنامه ارایه و به هستند فعال روز طول در مساجد

  .پردازند می مختلف سنین برای
 درنظرگرفتن مطلوب و هنجار به رفتاری های ویژگی تعیین برای
 تواند می نگرانه واقع شکل به متعالی و کامل انسان الگوی

 های ویژگی تعیین بنابراین برای. شود تحقیق این انجام راهگشای
 بیان به روان سالمت نظریه از گیری بهره با خود مدنظر رفتاری
 نظر به شد،  پرداخته حوزه این در نظر صاحب افراد از برخی نظرات
 شخصیت و روان سالمت مبتنی رفتاری های ویژگی طرح با رسد می
 بنابراین. پرداخت جامعه افراد رفتاری های ویژگی ارزیابی به بتوان
 و روان سالمت نظریه به مربوط های اندیشه بیان به ادامه در

به تبیین  ۲جدول . پردازیم می مختلف های دیدگاه از شخصیت
های انسان  زمینه سالمت روان و ویژگینظرات اندیشمندان در 

  پردازد. کامل می
  

  های رفتاری انسان کامل کننده الگوها و ویژگی های تبیین نظریه) ۲جدول 
  پرداز/ نظریات نظریه

  فروید
 و واقعی من با و است بین واقع آرمانی، من .دارد کنترل تحت فرامن را فرد، من و من آن در دارند که متعادلی ذهنی ساختارهای هستند روان سالمت افرادی که دارای فرویداز نظر 
 جای به پخته افراد های سرکوبی اغلب. کند می را ایفا تری مهم نقش افراد این در هشیاری. است شده نامحسوس فرامن و من بین مرز افراد این در واقع در. دارد تطبیق موجود
  .[15]آید می حساب به سالم روانی نظر از ای هنجار به فردی فروید نظر از پخته فرد شوند. می ظاهر واالیش ای تصعید شکل در رنجوری روان های نشانه
  آدلر
 اما. دارد بر در را ها انسان همه رفاه که کنند می دنبال را هدفی و دارند عالقه دیگران به سالم افراد دانست. می روانی سالمت و ارزیابی بهنجاری برای معیاری اجتماعی را عالقه آدلر
گوید می آدلر. دهند می نشان عمل در را خود اجتماعی عالقه مفیدترند و اجتماعی لحاظ از دارند سالم زندگی سبک افرادی که. هستند خودمحور و بهره بی احساس این از ناپخته افراد
  .[16]دهند می شکل را مواد این خالق نیروهای و تامین را شخصیت سازنده مواد محیط و وراثت و هستند آزاد و خودمختار ها انسان
  ونگی گوستاو کارل

با سازگاری در. شود سازگار نیز خود درون دنیای با پیرامونی، محیط با سازگارشدن بر عالوه باید خودپرورده انسان او نظر از. کند می مطرح خودپرورده را انسان مفهوم گوستاو یونگ
 با صورت به محیطی شرایط به تا کند می ترغیب را فرد روی پیش. کند می روی پس روانی انرژی درونی محیط با سازگاری در حالی که در کند می پیشروی روانی انرژی بیرونی محیط
 فرد. دانست می سالم الزم شخصیت رشد فرآیند برای هم کنار در را روی پس و روی پیش وی. است هدف به دستیابی از دورشدن روی، پس که حالی در. دهد نشان واکنش ثباتی

  .[15]است کرده برقرار تعادل شخصیت های جنبه تمامی میان بلکه خودهشیار است، نه و ناهشیار سلطه تحت نه خودپرورده
  فروم اریک

سالمت روان را امری . سازد می برآورده را فرد اساسی نیازهای اندازه چه تا جامعه که است این به وابسته روان سالمت نتیجه در. داند می فرهنگ محصول را شخصیت اریک فروم
 و داشتن ارتباط این نیازها شامل. داند می روان سالمت موجب را آنها نمودن برطرف که کند می مطرح را ایمنی و آزادی میان دوگانگی از ناشی نیاز پنج داند. وی اجتماعی می
  .[15]گیری هستند جهت هویت و چارچوب داشتن، حس تعالی، ریشه وابستگی،
  آلپورت
 هدف دارای سالم های واحد (شخصیت زندگی فلسفه  عاطفی، دیگران، امنیت با خود صمیمانه خود، ارتباط مفهوم کند: گسترش اشاره می معیار به هفت بالغ انسان مورد در آلپورت

  .[17]است سالم شخصیت های ویژگی دیگر از مهم کارهای انجام در هستند، خودشناسی، مهارت
  مزلو هارولد آبراهام
با ها انسان او همه نظر به. گیرند قرار مطالعه مورد بشر نوع ترین بالغ و ترین سالم باید فقط روان سالمت بررسی برای او اعتقاد به. کند می مطرح را خودشکوفا انسان مفهوم مازلو

اما شود می متولد شکوفایی خود سمت به گرایش و سالمتی به میل با هر کسی. روند می به شمار انسان کامل رشد انگیزه مشترک نیازهای این. آیند می دنیا به غریزی شبه نیازهای
تر پایین سطوح نیازهای شدن برآورده به منوط را سطحی هر نیازهای شدن برآورده و کند می بیان مراتبی سلسله شکل را به انسانی نیازهای مازلو .رسند می آن به کمی افراد
  .[15]داند می
  

  ها ابزار و روش
در پژوهش توصیفی حاضر رویکرد اصلی بر پایه پارادایم تاثیر و تاثر 

شناسی مورد استفاده  متقابل محیط و رفتارهای انسانی بود، روش
های  های توصیفی و تحلیلی و شیوه روشدر زمینه ارزیابی از 

ترکیبی شامل پیمایش کیفی و کمی بوده است. الزم به ذکر است 
ای و  های کتابخانه منظور گردآوری اطالعات از روش در این مقاله به
نامه و مصاحبه با مردم) استفاده شد. جامعه آماری  میدانی (پرسش

منطقه از تهران مورد مطالعه شامل نمازگزاران دو مسجد از دو 
پذیری  دلیل افزایش امکان تعمیم ) بوده اند (به۱۸و  ۲(مناطق 

نتایج دو مسجد از دو منطقه در دو بخش شمالی و جنوبی تهران 
انتخاب شد، "مسجد حضرت ابوالفضل در محله شهرک آزمایش و 
مسجد حضرت امیرالمومنین در محله شهرک ولیعصر"). برای 

نفر از  ۹۰ل کوکران استفاده شد و تعیین حجم نمونه از فرمو
 نمازگزاران دو مسجد انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتند. در

 های ویژگی مذهبی (مسجد)، متغیر "فضاهای دو تحقیق این
شدن متغیرهای تحقیق به  رفتاری" مطالعه شدند. پس از مشخص

  های مورد نظر پرداخته شد. ارزیابی نظرات  ها و گویه تعیین شاخص
  

نامه  سطحی لیکرت، صورت گرفت. پرسش از طریق مقیاس پنج
شده از نظر پایایی و روایی با روش آلفای کرونباخ مورد  تنظیم

 آن از استفاده میزان و مسجد تحقیق این ارزیابی قرار گرفت. در
 مانند تعداد هایی شاخص طریق بود که از مستقل متغیر عنوان به

های  ویژگی گرفت. قرار ارزیابی دمور آن از استفاده نوع و دفعات
 سنجش آن با رفتاری نیز متغیر وابسته در این تحقیق بود که برای

 های ویژگی به روان سالمت مفهوم با مرتبط های نظریه به توجه
 منظور این برای. ها تعیین شد سالم شاخص انسان رفتاری
. شدند تقسیم اجتماعی و فردی دو دسته به رفتاری های ویژگی
 این. شد تعیین هایی شاخص دسته هر برای ارزیابی منظور به

 و زندگی شیوه فرهنگ، شده، به مطالعات انجام توجه با ها شاخص
های دو  ها و گویه به شاخص ۳در جدول . شدند انتخاب سایر عوامل

  متغیر مورد نظر اشاره شده است.
و رگرسیون خطی به بررسی رابطه  SPSS 17افزار  با استفاده از نرم

  .میان دو متغیر پرداخته شد



 ۲۰۹ های رفتاری شهروندان با تاکید بر مساجد منتخب تهران ارزیابی تاثیر فضاهای مذهبی بر ویژگیـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  های پژوهش ها و گویه متغیرها، شاخص) ۳جدول 
  ها گویه  متغیرها/ شاخص

  مسجد و فضای مذهبی
  تعداد دفعات استفاده از مسجد  میزان و تعداد دفعات مراجعه به مسجد

  های اجتماعی و فرهنگی نوع استفاده به مسجد: برای اقامه نماز و انجام اعمال مذهبی؛ برای انجام امور مذهبی و مشارکت در فعالیت  از کارکردهای مسجد تنوع استفاده

  نوع نگرش به مسجد
  

  کنید؟ تا چه میزان از این مسجد برای دادن آدرس به افراد ناآشنا به محله استفاده می
  عنوان یک نماد مذهبی به آن هویت داده است؟ مسجد محله بهتا چه حد معتقدید 

  شوید. با حضور در مسجد از احوال دوستان و همسایگان خود با خبر می
  تا چه حد معتقدید که مراکز دینی مثل مساجد جایگاه مناسبی برای پرورش روحیات و معنویات در انسان هستند؟

  شود؟ تر می شود تا آدم احساس کند که به خدا نزدیک چقدر باعث می به نظر شما حضور در فضاهای مذهبی مثل مسجد
  کنید؟ تا چه حد از این که این مسجد در محله شما قرار گرفته احساس خوبی دارید و به وجود آن در این محل افتخار می

  اجتماعی) - (فردیهای رفتاری  ویژگی

  حضور معنویت در زندگی روزمره
  های انسان موثر است؟ دادن در راه خدا برای رفع گرفتاری موافقید که صدقهآیا شما هم با این نظر 

  به نظر شما تا چه حد مهم است که افراد نمازهای خود را اول وقت بخوانند؟
  شود؟ ها می با این عقیده موافقید که دین موجب عزت و سربلندی همه انسان

  نظم
  اید حتمًا به موقع آنجا باشید؟ گذاشتهکنید اگر با کسی قرار مالقاتی  تا چه حد سعی می

  تا چه حد برای انجام کارهای روزمره خود برنامه دارید؟
  کنید کارهای هر روز خود را در همان روز انجام دهید؟ تا چه میزان سعی می

  اعتماد به نفس
  توانم روی اطرافیانم تاثیر مثبتی داشته باشم. به نظرم انسان مفیدی هستم و می

  در یک گفتگوی جدی در یک جمع هستید تا چه میزان قادر به بیان نظر خود هستید؟ تصور کنید
  تا چه حد با این نظر موافقید که برای برقراری ارتباط با دیگران بهتر است که نظر آنها را بدانید؟

  اندیشی بینی و مثبت خوش

  به نظرم مردم جامعه ما با هم رابطه خوب و عاطفی دارند.
  ردم تا چه میزان در قید قول و قرارهای خودشان هستند؟به نظر شما م

  کنید؟ کًال چقدر احساس خوشبختی می
  توانند زندگی و سرنوشت خودشان را تغییر بدهند. ها با تالش و توکل به خدا می به نظرم انسان

  جویی مشارکت
  کنید؟صورت داوطلبانه در حل و فصل مشکالت محله خود مشارکت  تا چه حد حاضرید به
  کنید؟ شود شرکت می هایی که در محل بر پا می ها و عزاداری تا چه حد در جشن

  شوید؟ آیا با این نظر موافقید که با حضور در مسجد از احوال دوستان و همسایگان خود باخبر می

  دوستی نوع
  کنید؟ تا چه میزان برای رفع مشکل دیگران (دوستان و آشنایان خود) کمک می

  کنید؟ دیده کمک می زمان وقوع حوادثی مثل زلزله به افراد حادثه تا چه میزان
  دهید؟ های خود، عالیق و منافع جمع را بر منافع و عالیق خود ترجیح می گیری به نظرتان شما کسی هستید که معموًال در تصمیم

  اعتماد اجتماعی

  او اعتماد کند؟چقدر با این نظر موافقید که آدم تا از کسی بدی ندیده باشد باید به 
  توان به کسی اعتماد کرد شما چقدر این نظر را قبول دارید؟ ها معتقدند این روزها خیلی نمی بعضی

  هر انسانی تا دیگران را نشناسد نباید به آنها اعتماد کند.
  ها خیلی هشیار باشند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند. در این دوره و زمانه بهتر است انسان

  نگارندگان) (منبع:

  
  ها یافته

تحقیق حاضر با هدف بیان ارتباط میان فضاهای مذهبی و تاثیر آن 
های رفتاری (فردی و اجتماعی) افراد جامعه به انجام  بر ویژگی

رسیده است. سئوال اصلی این تحقیق این بود که آیا میزان مراجعه 
 جامعه افراد رفتاری های ویژگی بر مذهبی یو نوع نگرش به فضاها

تاثیرگذار است؟ تحقیق برای آزمون صحت و سقم این  شهری
رسد بین میزان مراجعه به مسجد و  فرضیه که "به نظر می

داری وجود دارد"  فردی) رابطه معنی - های رفتاری (اجتماعی ویژگی
  ).۴انجام شد (جدول 

شوندگان به میزان کم  پرسش %٨/٢٧دهد که  جدول فوق نشان می
% ٧/٤٦به میزان متوسط و  هان% آ٦/٢٥کنند.  به مسجد مراجعه می

کنند. بیشترین درصد  افراد به میزان زیاد به مسجد مراجعه می
به  و مستمر طور متناوب هفراوانی متعلق به گروهی است که ب

  ).٥روند (جدول  میمسجد 
دارای نمره  نفری که ٥٠دهد که از مجموع  جدول فوق نشان می

طور مستمر و متناوب به  نفر به ٣٠های رفتاری هستند  باالی ویژگی
نفر کم به مسجد  ٥طور متوسط و  نفر به ١٥مسجد مراجعه رفته و 

نفری که از نمره  ١١مراجعه دارند. از طرف دیگر از مجموع 
نفر مراجعه کمی به مسجد  ٨های رفتاری پایین برخوردارند،  ویژگی

طور مستمر و متناوب  طور متوسط و تنها یک نفر به فر بهن ٢دارند و 
  ).٦به مسجد مراجعه داشته است (جدول 

و  ۴ آزادی دو و آزمون کندال با درجه خی آزمون نتایج  به توجه با

 این که صفر با برابر است داری معنی سطح% ۹۵ اطمینان فاصله در
 موجود اطالعات با دیگر عبارت به. است تر کوچک ۰۵/۰ از مقدار
 های ویژگی و مسجد به مراجعه میزان متغیر صفر "بین فرضیه
 فرضیه مقابل و در رد ندارد" وجود داری معنی رابطه افراد رفتاری

های  توان گفت که با توجه به داده بر این اساس میشد.  تایید کی
 و مسجد به مراجعه میزان میان جامعه آماری مورد مطالعه،

 دارد وجود داری معنی رابطه آماری جامعه در رفتاری های ویژگی
  ).۷(جدول 

  
 ٩٠مطالعه ( تحت جامعه در مسجد به مراجعه میزان فراوانی آماری) ٤ جدول

  نفر)
 فراوانی مطلق  فراوانی آماری  شرح

  میزان مراجعه به مسجد
 ٢٧.٨ ٢٥) ٨/٢٧( کم
 ٥٣.٣ ٢٣) ٦/٢٥( متوسط
 ١٠٠ ٤٢) ٧/٤٦( زياد

  
  نفر) ٩٠مطالعه ( مورد آماری جامعه در مسجد به مراجعه میزان) ٥ جدول
 فراوانی مطلق  فراوانی آماری  شرح

  های رفتاری نمره ویژگی
 ٢/١٢ ١١) ٢/١٢( کم
 ٤/٤٤ ٢٩) ٢/٣٢( متوسط
 ١٠٠ ٥٠) ٦/٥٥( زياد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانسکینه معروفی  ۲۱۰

   ۱۳۹۷ زمستان، ۴، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                                                 پژوهشی نقش جهان - فصلنامه علمی

 و مسجد به مراجعه میزان متغیرهای میان همبستگی بررسی )٦جدول 
  نفر) ٩٠دو ( خی آزمون از استفاده با رفتاری های ویژگی

 داری سطح معنیدرجه آزادی ارزش 
 .٠٠ ٤ ٢٨١/٢٢ پیرسون - آزمون کای دو

 .٠٠ ٤ ٩١/٢٢ها نسبت درست نمایی داده
 .٠٠ ١ ١٩٨/١٩ خط به پیوند خط

  
 های ویژگی و مسجد به مراجعه میزان متغیرهای ارتباط میان بررسی) ٧جدول 
  نفر) ٩٠کندال ( آزمون از استفاده با رفتاری

  آزمون کندال  
  ٣٩٨/٠  ارزش

  ٠٨٤/٠  (a) خطای استاندارد تقریبی
  ٥٥٥/٤  (b) وزیعِ تِی مجانبی
  ٠٠/٠  داری سطح معنی

  
  بحث

ی در پ گوناگون شمندانیاند اتینظر ازی ریگ بهره با قیتحق نیا
 دیمو شده انجام مطالعات. بودی انسان رفتار بر طیمح نقش تبیین

 توجه مورد و انسان محیط دوسویه ارتباط دیرباز از که بود امر نیا
 و محیطی علوم مختلف های زمینه در پردازان نظریه و دانشمندان

 به تدقیق و توجه این اخیر های دهه در .است بوده شناسی روان
 مطرح محیط شناسی روان های نظریه قالب در تری گسترده شکل
 تاثیر بیان و انسان و محیط میان ارتباط بررسی. است شده

 روی تفریح و آموزش سکونت، فضاهای نظیر گوناگون فضاهای
 مورد موضوعات از انسان های فعالیت رفتار و شخصیت، ادراکات،
 اجتماعی شناسی روان و شهرسازی محیط، شناسی روان علم عالقه
  .است بوده
 فضاهی بین که ابیمی می در تحقیق این های افتهی به توجه با

 به. دارد وجود داری معنی رابطه افراد رفتاری های ویژگی و مذهبی
 از نظر صرف) مسجد( مذهبی فضای در قرارگرفتن دیگر عبارت
 تاثیرگذار رفتاری های ویژگی بر تواند می افراد دینی گرایشات میزان
 سبب فضاها این در مستمر قرارگرفتن که صورت این به. باشد
 نفس، عزت دوستی، نوع نظم، مانند رفتاری های ویژگی تقویت
. شود می اجتماعی اعتماد و زندگی به بینی خوش جویی، مشارکت
 فضاهای به پرداختن که بود مساله این بیانگر تحقیق این انجام

 به. دارد اهمیت رفتاری و روانی لحاظ به) مساجد ویژه به(مذهبی 
 برای کالبدی و اجتماعی اقتصادی، الزامات بر عالوه ترتیب این

  .دارد اهمیت نیز روانی و رفتاری الزام فضاها این احیای
 مناسبی فضای خدا خانه عنوان به مسجد گفت توان می ترتیب بدین
 گسترش و رواج با. است محله کی افراد کلیه تجمع برای

 با همچنین و آن عملکردهای به بخشی رونق و مساجد های فعالیت
 از تری گسترده احاد و بیشتر افراد حضور موجب که شرایطی ایجاد
 در تاثیرگذار ابزار کی عنوان به توان می شود، می مساجد در مردم
 از. برداشت گام انسانی متعالی رفتار و اخالق ساختن نهادینه زمینه
 فرهنگی و اجتماعی کالبدی، عظیم های سرمایه مساجد دیگر سوی
 استفاده عدم. هستند اسالمی های گاه سکونت و شهرها سطح در

 در تبذیر و اسراف عینی مصداق گرانقدر های سرمایه این از بهینه
 استفاده جهت در تالش بنابراین. رود می به شمار مسلمین اموال
 بر ای وظیفه مذهبی و ملی های سرمایه این از بیشتر و بهتر چه هر

 هدف این به رسیدن برای. است مربوطه امور اندرکاران دست دوش
 نظیر اجتماعی، مختلف امور متخصصان از ای عده است الزم

 در شناسی روان شناسی، جامعه شهرسازی، آموزشی، کارشناسان
 امور اداره در همفکری و کمک برای داوطلبانه مردمی های تشکل

 تواند می افراد این مشارکت و همفکری. نمایند مشارکت مساجد
 مذهبی و فرهنگی اجتماعی، های فعالیت گسترش های زمینه
 به رسیدن برای گفت توان می کلی طور به. نماید فراهم را مساجد
 و مساجد مدیریتی سیستم اصالح مساجد از بهینه استفاده هدف

 انجام با. است ضروری و الزم آن اداره در کارشناسی تیم از استفاده
 در مساجد اثرگذاری افزایش و ارتقای های زمینه در توان می امر این
  نمود. اقدام نیز عملکردی و کالبدی های زمینه
بودن و لزوم دستیابی به  دلیل ماهیت کیفی هب حاضر تحقیق
های کیفی در زمینه رفتارشناسی و تبیین الگوهای رفتاری و  داده

دلیل فقدان بانک جامع  های مساجد به همچنین دستیابی به داده
  .بودرو  هدیریت مساجد با مشکل و محدودیت روبماطالعاتی از 

  
  گیری نتیجه

که اگرچه فضاهای  ابیمی می در تحقیق های افتهی به توجه با
واسطه پیشینه تاریخی و  توانند به ویژه مساجد می مذهبی به

عنوان عوامل تاثیرگذار در ایجاد بنیان و  ماهیت معنوی به
گیری رفتارهای مثبت اجتماعی و  های فرهنگی و شکل زیرساخت

دلیل برخی مشکالت مدیریتی و  اما به فردی تاثیرگذار باشند،
تنها با  های عظیم کالبدی و معنوی نه توجهی به این سرمایه بی

دلیل استفاده نادرست مورد  شوند گاه به ظرفیت کامل استفاده نمی
ترین عامل در  اند. مهم مهری اقشار جامعه نیز واقع شده بی

ینه ایفای توانمندسازی مساجد احیای شرایط دیرینه مساجد در زم
نهاد و دوری از افزودن تشکیالت  های مردم عنوان سازمان نقش به

رسمی در آن است مساجد خانه خدا هستند و به هیج گروه و طبقه 
  خاصی تعلق ندارند.

  
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تشکر و قدردانی: 

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.اخالقی:  تاییدیه
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع: 

(نویسنده اول)،  معروفی سکینه سهم نویسندگان:
 %)؛٦٠/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (شناس/پژوهشگر اصلی روش
(نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر کمکی اکبر تقوایی  علی

(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی  محمدرضا پورجعفر %)؛٢٥(
)١٥(%  

 ٦١پژوهش حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی شماره منابع مالی: 
تحت عنوان بررسی نقش مساجد محلی در ایجاد همبستگی  ٩١٠٠١١

 موردی اسالمی در یک مطالعه - اجتماعی در شهرهای ایرانی
 از حمایت صندوق نظارت با که تهران بود محلی مساجد
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