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 با استفادهت مساجد يظرف از جيبس استفاده يراهبردهال يتحل
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مردم  يو اجتماع ينيت ديريو بص يفرهنگ ،يدر سازمان اجتماع يمتعدد يهامساجد از بدو ظهور اسالم نقش:دهيچک

 يبالقوه و بالفعل يت هايظرف يدارا يو انقالب ياسالم يت ها و تحقق اهداف و ارزشهايد و در انجام مامورينما يفاء ميا

هاي وابسته به مسجد، قداست خانه خدا و ارزشي گزاران، مجموعهامنا، نماز از آن جمله: امام جماعت، هيئت .است

ن يدر استفاده از ا يار مهميسم بسيمکان ،يو فرهنگ ياسي، سيک تشکل اجتماعيز بعنوان يج نيسببودن مسجد. 

ت ساز و يجاد و تقويمناسب، جهت ا يارائه راه کارها زينن پژوهش ين هدف کالن ايرود. بنابرا يبه شمار م يتهايظرف

ز ياطالعات ن ياست. جمع آور يليو تحل يفيق توصي. روش تحقاست ت مساجديج از ظرفيبس يکار استفاده حداکثر

ج نشان يده است. نتاياستفاده گرد اطالعات ليز در تحلين يک دلفياز تکن انجام شده است يدانيو م ياسناد به روش

توان  يآن م يتهاياز ظرف .دارد يران اسالمينقش در توسعه ا يفايا يبرا يار مهميبس يتهايد ظرفدهد که مساج يم

 استفاده نمود. يانقالب اسالم يمختلف توسعه و آرمانها يدر تحقق اهداف برنامه ها

  .يجان غربيکارکرد مساجد، آذر با، يمساجد، دلف، بسيج د واژه: يکل

 

 

 مسالهان يبمقدمه و 

است که تمام عناصر  يمسجد تنها مکان ،يان الهياد يان معابد و مراکز عباديتوان اذعان نمود که در م ين ميقيبطور قطع و 

که  يو ظاهر يافته است. مسجد هم به لحاظ شکلي، انسجام و وحدت در آن نمود يگانگياز  ين بوده و نماديو اجزاء آن وحدت آفر

ت آنها ياست که غا يو اعمال يافعال يکارکردها يدارا يو ماهو ييافته است و هم از نظر محتوايتلف شکل در قالب اجزاء و عناصر مخ

و  يبوده و نقش محور يدر طول قرون متماد يجوامع اسالم يماعتو اج ياسين نهاد سيترمساجد، مهم .است يگانگيجاد وحدت و يا

نماز جماعت و نماز جمعه به  کـه در آن ين، مسجد  به عنوان مکـانيبنابرا .فا کرده استيل در اداره جامعه و تحوالت آن ايبديب

ل يتبد يکشورهاي اسالم ياز مشخصات اصل يکيبه  رسد،يم بـه انجـام يهـاي دولـت اسـالمف و آرمـانيکننده وظا انيعنوان ب
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جامعه و  يازهايمختلف با توجه به ن يهانقش يفايا ين نهاد برايت ايتر، ظرفت مسجد و از آن مهمين همه نشانه اهمي. اشـده اسـت

رود، پيشتاز ان بسيج مساجد و محالت که پيکره اصلي بسيج به شمار ميين ميدر ا (.93: 0932،ي)الهاماست يو مکان يط زمانيشرا

  تحقق فرامين و مطالبات واليت است. 

شه گرفته و ير ياست که از انقالب اسالم يي اجتماعهيق سرماياز مصاد يکيو  يسياسي ـ اجتماع يادهيج به عنوان پديبس

ل: ياز قب يف مختلفيوظا يج داراينکه بسيشبرد اهداف انقالب داشته است. با توجه به ايدر پ ييي گذشته نقش بسزادر طول سه دهه

 يرده ها يريو بکارگ ي، ورزشي، فرهنگيجذب، آموزش، سازمانده ينه هايج محالت در زمياز بسيه و دستور العمل مورد نيته

محالت با  يج اقشار با رده هايبس ين اعضايجاد ارتباط متقابل بيبه منظور ا يزيبرنامه ر -ربط يذ يمعاونت ها يمحالت با هماهنگ

 يج ميکه بس ياز مراکز يکيهاي بسيج بسيار گسترده بوده و از اين رو همواره وظايف و مأموريت  .باشد يربط و ... ميذ يسازمانها

در سازمان  يمتعدد يها.مساجد از بدو ظهور اسالم نقش0د مساجد استيخود استفاده نما يتحقق اهداف و آرمانها يتواند برا

مردم نقش  يو اجتماع ينيت ديريو بص ي، اجتماعيز  مساجد در توسعه فرهنگيمردم داشته است و امروزه ن يو فرهنگ ياجتماع

است  يبالقوه و بالفعل يت هايظرف يدارا يو انقالب ياسالم يت ها و تحقق اهداف و ارزشهايمامور د و در انجامينما يفاء ميرا ا يفعال

هاي وابسته به مسجد، قداست خانه خدا و ارزشي بودن گزاران، مجموعهامنا، نماز : امام جماعت، هيئتبه توان يکه از آن جمله م

ها به نحو هايش و انجام مأموريتها براي حضور خود، کيفي کردن برنامهظرفيت تواند از اينان بسيج ميين مي. در ااشاره نمود مسجد

 احسن استفاده کند و در راستاي مسائل اعتقادي، تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي از آنها بهره ببرد.

متفاوت،  يو فرهنگ يف، تنوع قومو هم مرز بودن با سه کشور مختل ييايت جغرافيبا توجه به موقع يجان غربيدر استان آذربا

ـ  يشمال يدگيو کش ي، گستردگيت مليمتفاوت و موثر در امن يروستا با فرهنگ ها 9222ش از يشهر و ب 20حدود  يپراکندگ

در اجرا و  يار موثريتواند نقش بس يج مينقاط استان به صورت متعادل به مرکز استان، بس يتمام ياستان و عدم دسترس يجنوب

ق يرو هدف تحق نيا از د.يفا نمايا يينقاط روستا يدر تمام يات مقام معظم رهبريو منو يانقالب اسالم يتحقق اهداف و آرمانها

استان، چه  ييو روستا يدر نقاط شهر ييايو جغراف ي، فرهنگيمختلف اجتماع يهايژگين مبنا خواهد بود که با توجه به ويحاضر بر ا

 ج وجود دارد؟يق اهداف بسيتحق يمساجد در راستا يل هايها و پتانستياز ظرف ياستفاده حداکثر يابر ييراهکارها
 

 ت موضوعيضرورت و اهم

ج لشگر مخلص خداست که يبس»ند: يفرمايدانسته و م يخيتار يو عموم يک اصل کليرا  يجيج و بسي)ره( بس ينيامام خم

ار گسترده بوده و شامل همه مدافعان يج بسين، دامنه بسي، بنابرا«اندن امضاء نمودهيآخرن تا ين از اوليرا همه مجاهددفتر تشکل آن

از به استمرار يانقالب و اسالم، ن يست. چرا که مساله دفاع از ارزشهاين يا زمان خاصيک گروه و يج متعلق به يباشد. بسياسالم م

 در ليبد يب ينقش ک،يدئولوژيا و فکري کانون عنوان به ان، مساجدين ميحفظ تحقق آنها دائما در تالش بود. در ا يد برايداشته و با

 و يسن گروههاي از انيمسجد مستمر حضور و داشته يدموکراس ياصل هاي هيپا عنوان به «ييگرا کثرت» و « مشارکت آزادي»تحقق

 و امامت رقيب مسجد تحت امور اداره در نمازگزاران عمل ابتکار و آزادي و« يهمگان مشارکت »متفاوت و فکريِ و يشغل طبقات

 و محدوده در را« شهروندي حقوق»مساجد،  در نيمومن نکهيا چه .بود خواهد مطلوب و يآرمان جامعه تحقق ساز نهيزم ت،يوال

 .ندينما ادهيپ خود« ينيد ساالر مردم» جامعه  در را آن تا کنند يم نيتمر کوچکتر ياسيمق

 ر خالصه کرد:يتوان بصورت ز يج را ميتحقق اهداف بس يک مکان موثر برايت مسجد به عنوان ين اهميبنابرا

                                                           
7  - http://montazeranmahdi3.blogfa.com/post/3 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 161-141، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

851 
 

فرصت  يج دانش آموزيکنند. به عنوان مثال در بس يج سپريتوانند در بس يرا م يان زمان کمتريجيگر اقشار بسيدر د -

ن زمان يمساجد ا يگاه هايدر پا يگردد ول يج به زمان حضورشان در مدرسه محدود ميبس يت هايشرکت اعضاء در فعال

 .ل استيتعط يروزها يشتر و شامل اکثر اوقات فراغت و حتيار بيبس

گاه ينه مناسب حضور در پايجاد زمين امر باعث ايار اندک است و ايج تا محل سکونت اعضاء بسيگاه بسيمعموالً فاصله پا -

 .ردير بربگاز ديتواند اکثر اوقات شبانه روز را در صورت ن يکه م يباشد. حضور يمقاومت م

و ذکر و دعا و توسل و کسب  ياستفاده از نمازجماعت و مراسم مذهب يج مسجد همواره با بار معنويگاه بسيحضور در پا -

 يمردم يروهايگر نيران با ديج در ايبس يج نخواهد بود و تفاوت اصليها، بسج بدون آنيهمراه است که بس يل اخالقيفضا

 .است ين نکته اساسيدر سراسر جهان در هم

ج اسالم يشبرد امور انقالب و ترويپ يافراد برا يت هايتوان از تمام ظرف يج مساجد از همه اقشار حضور دارند و ميدر بس -

ن تر ييرستان و پايدب يروهاين يه علمينمون بن يس و قويتدر يان دانشجو برايجيتوان از بس يبهره برد. به عنوان مثال م

 .استفاده کرد

ج مساجد مهم يتوان گفت بس يج شوند، لذا ميافته و عضو بسيتوانند در مسجد حضور  ين ميين پايسنمعموالً افراد از  -

ن افراد يم که فعال ترين رو شاهديج است. از ايگر اقشار بسيدر د ييروين يرساخت هايز يآماده ساز ين بخش برايتر

ج يپردازند و ارتباط آن ها با بس يت ميبه فعالج مسجد محل يگاه بسيهستند که در پا يج در اقشار مختلف همان کسانيبس

 .گاه با قوت برقرار استيدر هر دو پا

ج يشوند به سرعت جذب بس يا اصناف ميوارد مدرسه، دانشگاه، اداره  يجيه و سابقه بسيکه با روح يگر سو کسانياز د -

 ييط آن آشنايج و محيده اند و با بسيالزم را د يکه قبالً آموزش ها يپردازند در حال يت مياقشار شده و در آن به فعال

 .کامل دارند

گر ين امکان در ديج حضور داشته باشند، ايک خانواده در کنار هم در بسيکند که  يجاد مين امکان را ايج مساجد ايبس -

 .اقشار وجود ندارد

ران است. با توجه به يا ياسالم ينظام جمهور يتحقق آرمانها ييمساجد در راستا يهاتيظرف يايج به دنبال احين راستا، بسيدر ا

مناسب جهت استفاده از  يرد و راهکارهاين موضوع مورد کاوش قرار گياست که ا يج و مسجد ضروريت موضوع ارتباط بسياهم

 .ن گردديين و تبيت مساجد تدويظرف

 

 پژوهش: يسوال اصل

 وجود دارد؟ يجان غربياستان آذربات مساجد در يج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يبرا يچه راهکارها

 :يسواالت فرع

کدام  يجان غربي( استان آذرباييو روستا يت ائمه جماعت مساجد )شهريج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يراهکارها (0

 است؟

کدام  يجان غربي( استان آذرباييو روستا يامنا مساجد )شهر ت هيئتيج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يراهکارها (0

 است؟

کدام  يجان غربي( استان آذرباييو روستا يمساجد )شهر يهات کتابخانهيج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يراهکارها (9

 است؟
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کدام  يجان غربي( استان آذرباييو روستا يگزاران مساجد )شهرت نمازيج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يراهکارها (2

 است؟

 

  ينظر يمبان

 ج يبس -

 در که هستند« غيردولتى هاىسازمان» به موسوم« نهاد مردم»هاى تشکل و نهادها کنونى؛ جوامع بخش قوام ساختارهاى از يکى

 نهادى (. بسيج09: 0911ن، يريهستند ) ش اجتماعى و مدنى فعاليت حال در گوناگون هاى زمينه در و مختلف اشکال و ابعاد

 در اقتصادى و اجتماعى، فرهنگى، سياسى، اعم از  از جامعه اساسى نيازهاى به پاسخگويى براى وسيع  و متعدد ابعاد با اجتماعى

 يافت تبلور اسالمى انقالب از محافظت جهت  نظامى کاربردى در ابتدا (. بسيج81: 0911است )خزايى،  نظامى و امنيتى نياز صورت

 عنوان به اىخامنه اهلل آيت حضرت رهبرى معظم مقام ايشان، از پس و انقالب رهبر کبير توسط نيز بعد هاى سال در آنچه بنابر و

 اگرچه نيست؛ هم سازمان آن، حتى از باالتر و نيست و نبوده نظامى صرفاً  سازمان يک بسيج که شودمى مشخص شده، رهنمود بيان

 (.89: 0911بزمشايى،  و آهنگر شده است )حسنى گرجلوه بسيج مقاومت نيروى سازمان در آن از اىجلوه

 عالمانه دورانديشي و ابتکار به که نهادي است گوناگون، هاي بحران و شرايط از نظام گذار در مردم مشارکت تجلي مثابه به بسيج

ف کرده ين صورت تعريج را به اين ، بسيج مستضعفيدر اساسنامه بس(. 19: 0930ب و همکاران، يشد )اد تأسيس )ره( حضرت امام

آن و جهاد در راه  يو دستاوردها ياز انقالب اسالم يکه هدف آن نگهبان يمقام معظم رهبر ياست تحت فرمانده يج نهاديبس»: اند

با  يق همکارياز طر يه دفاعيت کامل بنيران و تقويا ياسالم ين جمهوريت قانون خدا در جهان طبق قوانيخدا و گسترش حاکم

 . بررسي(01: 0913کياکجورى، « )باشد  ير مترقبه مين کمک به مردم هنگام بروز بال و حوادث غيمسلح و همچن يروهاير نيسا

 منظر از قانوني، هايظرفيت نظر از شد، نهاده خميني)ره( بنا امام فرمان به 3/3/0931 تاريخ در که ران،يا اسالمي جمهوري در بسيج

 هايصحنه در آن حضور نوع و مختلف هايمأموريت در بسيج گذشتة عملکرد و معظم رهبري مقام نظر از نيز و خميني)ره( امام

 در داوطلب هايسازمان و بسيج مرسوم بين که است واقعيت اين بيانگر کشور، کالن مسائل در آن مثبت هاي تأثيرگذاري سخت و

 در مردم يسازمانده و جذب چند هر (؛0912، يدارد )مرند وجود و بنيادي اساسي تفاوت ايران، اسالمي جمهوري در بسيج و دنيا

 به اقدام به ظاهر ياسالم انقالب از قبل هم رانيا در ( و0919،  ياست )نظام مرسوم و متداول ايدن در يرنظاميغ و ينظام دفاع امر

دارند،  کار و سر و ... درس و بحث با که محصل و جوان طيف با طرف کي از (. بسيج0913، يروح و يبود )تراب شده يمسائل نيچن

 و ارکان همة در حضور و اقشار و محالت تمام حضور در است. مرتبط روحاني و استاد دانشجو، طلبه، با ديگر طرف از و دارد ارتباط

 مانيا نور از يمندمثل بهره ها،يژگيو و اتيخصوص يبرخ کنار در حضور، گستردگي اين است. امتيازات بسيج از همه جامعه، اجزاي

 بودن، مردم جنس از مردم، با ارتباط نبودن، مزد منتظر و يدرون زةيداشتن، انگ صراحت بودن، شرويپ ،ييآرمانگرا دل، در تيهدا و

 افراد همة در يحت و باشد ينسب تواند يم چند شود. )هريم هاييقابليت ايجاد (. سبب001: 0930 ان،يو... )رمضان تنوّع تعدّد قشري،

 جامعه زواياي به همة آگاهي و علم ،يکارامد و يفرزانگ شود. يم يافت جايي کمتر در که باشد( افتهيتبلور ن اندازه کي به هم اقشار و

 کاره همه ها،چالش و هادانيم به ورود يبرا تيقابل و يآمادگ ع،يالعمل سرعکس سرعت داشتن شناخت، قدرت تخصص، دانش، و

  است. بسيج يهاتيقابل از بخشي (،18 – 13: 0911 دانشجويي، بسيج و... )سازمان انعطاف داشتن و بودن
 

 مسجد: -

است، به معناي سجده گاه و سجده به معناي پيشاني بر خاک نهادن براي تعظيم و تکريم « سَ جَ د َ» مسجد واژه اي عربي از ريشه 

 امکانات و هايژگيو اما است، اسالم يمذهب هاينحله و فرق همة نيب مشترک نهادي مسجد چه . گر(2289: 0918است..)معين، 

 نماز و جماعت آن نماز در که يمکان عنوان به مسجد ن،ياست. بنابرا دهيبخش آن به مضاعف يتياهم و گاهيجا عهيش فرهنگ خاص
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 ليتبد ياسالم کشورهاي ياصل مشخصات از يکي به رسد،يانجام م به ياسالم دولت هايآرمان و فيوظا کننده انيب عنوان به جمعه

هاي محل نيترعمده از يکي مساجد ز،ين ياسالم انقالب روزييپ و رييگشکل روند (. در031: 0912پور، فيلط است )هنري شده

 و بود هاتوده رييگشکل در يمهم که عامل تيجمع تجمع واقع در بود. شاه ميرژ هيعل تظاهرات رييگشکل و مردم اعتراض و تجمع

 ابزار نيترعمده مساجد گرفت.يم شهير مساجد از داشت، شاه ميرژ هيعل ياعتراضات مردم و تظاهرات رييگشکل در ييسزا به نقش

 د.يرسيم گوش مردم به تيروحان اميپ و انقالب دئولوژييا آنها قيطر از و بودند جامعه مختلف اقشار با براي ارتباط جيت و بسيروحان

 ،يمردم اعتراضات و هااميق در بازار و مسجد يخيوند تاريپ ليدل به که بودند مساجد ان،يبازار و تجار جيبس ياصل ن، عامليهمچن

 سازمان يعني انقالب عمده ارکان از يکي عنوان به مساجد ،ياسالم انقالب در ن،يبنابرا ان بود.يبازار يسازمانده و تشکل مرکز مسجد

 کي عنوان به و پرداختند ينيآفر به نقش دئولوژييا و رهبري يعني گريد رکن دو کنار در ميرژ مخالف هايگروه ياجتماع گاهيو پا

 جامعه در يمهم اريبس نقش مدرن، يمدن نهادهاي و هاسازمان با سهيدر مقا توانستند گوناگون کارکردهاي ارائه با يبوم يمدن نهاد

 ياسالم يمسجد در اسالم و کشورها(. 020: 0911، يبگذارند )فاضل شينما به را يمذهب نهادهاي و ت مذهبيقابل و کرده فايا

داشته و دارد که  يار سازنده اينقش بس ياسيو س ين کارکردها در توسعه، وحدت و انسجام اجتماعيدارد که ا يمختلف يکارکردها

 ر خالصه نمود:يز يتوان در عبارتها يآنرا م ين کارکردهاياز مهمتر يبرخ

  (.83، 1ق: ج393)المتقي الهندي، مسجد يبعد ارزش -

 (01 مسجد)قرآن مجيد،جن: ينقش عباد -

 ( 010، 0،ج0981)ابن الجوزي، مسجد يو آموزش ينقش فرهنگ -

 :يغاتيگاه تبلين پايمسجد نخست -

 (.1: 0919)همتي، ج فرهنگ جهاد و شهادتيگاه ترويمسجد پا -

 (. 939، 2: ج0980)محمدي ري شهري، گاه دانشين جايمسجد نخست -

 (.8: 0919مسجد )همتي، ينظام يو سازمانده ينقش نظام -

 (.02: 0919)همتي، در مسجد و نماز جماعت: ياسيس –ياجتماع يجنبه ها -

 (.00: 0919)همتي، يدر جامعه اسالم ياسيمسجد عامل تشکل س -

 (.00: 0919)همتي، يگاه قضائيمسجد پا -

 (980، 9ق: ج0202)محدث نوري،يمسجد به عنوان مرکز خدمات اجتماع -

 (.20: 0912)توسلي،  حياط مسجد به عنوان فضاي شهري -

 عنوان به «ييگرا کثرت»و « مشارکت آزادي»تحقق در ليبد يب ينقش ک،يدئولوژيا و فکري کانون عنوان به مساجدگر، يعبارت دبه 

 مشارکت »متفاوت و فکريِ و يشغل طبقات و يسن هايگروه از انيمسجد مستمر حضور و داشته يدموکراس ياصل هاي هيپا

 مطلوب و يآرمان جامعه تحقق ساز نهيزم ت،يوال و امامت رقيب مسجد تحت امور اداره در نمازگزاران عمل ابتکار و آزادي و« يهمگان

» جامعه  در را آن تا کننديم نيتمر کوچکتر ياسيمق و محدوده در را« شهروندي حقوق» مساجد،  در نيمومن نکهيا چه .بود خواهد

 .ندينما ادهيپ خود« ينيد ساالر مردم

 نظام گسترش در يسع مساجد، و ينظام آموزش ،يقانون هايچارچوب و نهادها ها،رسانه : مانند يمختلف مجاري قيطر از هادولت

 و هادهيا ساختن يدرون با افراد که است ايگونه به ماند،يم جاي بر مجاري نيق ايطر از که يراتيتأث دارند. د خو يفرهنگ و يارزش

(. 13: 0930پور، و حسن يدهند )نظر يم نشان بندييپا عمل و تفکر از يخاص گونه به ،يفرهنگ هنجارهاي از هاي برآمدهتيذهن

هاي وابسته به مسجد، قداست خانه خدا گزاران، مجموعهامنا، نماز امام جماعت، هيئت مانند؛هاي فراواني مساجد ظرفيتان ين ميدر ا

هايش و انجام ها براي حضور خود، کيفي کردن برنامهتواند از اين ظرفيتبسيج مي دارند که و ارزشي بودن حضور در مسجد

ها به نحو احسن استفاده کند و در راستاي مسائل اعتقادي، تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي از آنها بهره ببرد و مأموريت
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هاي نظام آن مسجد وپايگاه بسيج وجود دارد، ارتقاي توانمنديداري بين ما عماًل شاهديم در مساجدي که يک پيوند عميق و ريشه

ها تواند از امام جماعت کمک بگيرد. در عرصه تقويت ارزشدرآن محله بيشتر است. يعني در عرصه مسائل اعتقادي وتربيتي بسيج مي

هاي وابسته به مساجد مثل صندوق تواند در عرصه مسائل اجتماعي از نهاداز فضاي ارزشي مسجد استفاده کند. همچنين بسيج مي

هاي مختلف نظام نيز هايي که در هر مسجدي وجود دارد بهره ببرد. در عرصه حضور مردم در صحنهالحسنه، کتابخانه و مجموعهقرض

 باشد. تواند پشتيبان بسيار خوبي براي بسيج در همه مواردتوان از وجود نمازگزاران مساجد استفاده کرد. هيئت امناء هم ميمي

 

 مواد و روش

کاربردي و  - يق توسعه ايت و روش، نوع تحقيقات بر اساس ماهيهاي فوق الذکر و با توجه به انواع تحقبدين ترتيب بر اساس ديدگاه

 .باشديق توصيفي ـ تحليلي  ميتحق يکرد حاکم بر فضايرو
 

 

  يمحدوده مورد مطالعه : جامعه آمار

ل شده يروستا تشک 9088شهر و 20باشد. که از هفده شهرستان و يم يغربجانيکل استان آذربان پژوهش يمحدوده مورد مطالعه ا

ئت امنا و يها ، هن امام جماعتياستان و همچن يها، حوزه ها و سپاهيها، نواحگاهين پايمسئول ن پژوهش رايا ياست. جامعه آمار

 .باشديمو محالت و شهر  يو اجتماع يافراد صاحب نظر و سرشناس فرهنگ

 

 هال دادهيه و تجليو تجر يروش گردآور

 هاي )داده اسنادي صورت دو به به سواالت در محدوده مورد مطالعه، يعلم ييپاسخگو براي هاداده گردآوري روش قيتحق نيدر ا

با  يفيدر بخش توص .است بوده مصاحبه و نامهپرسش يشيمايپ روش در استفاده مورد ابزار ه( وياول هاي )دادهيشيمايپ ه( ويثانو

دانشگاه و  يهااز پژوهش از منابع و مآخذ موجود در کتابخانهيمورد ن يهااطالعات و داده يو اسناد يااستفاده از مطالعات کتابخانه

نامه ، از ابزار پرسشيشيمايخواهد شد. در روش پ يربط در سازمانها و ادارات مختلف مانند .... جمع آوريو موسسات ذ يمراکز پژوهش

 ران و کارشناسان، استفاده شد.يگميجهت اخذ نظرات تصم يبه عنوان روش 0يو مصاحبه با استفاده از روش دلف

و با کمک  يدرون يد بر همسانيکرونباخ با تأک يآلفا يعني، ييايج سنجش پايرا يهاز از روشيپرسشنامه ن ييايسنجش پا يبرا

 افزار استفاده شده است. نرم

 قيتحق يافته هاي

 دلفي پانل تركيب و تشكيل -1

 دلفي پانل عنوان با افراد اين باشند. تخصص و دانش داراي پژوهش موضوع در که پذيرد مي صورت افرادي مشارکت با دلفي روش

کار  نتايج اعتبار زيرا آيد؛ مي حساب به روش اين مراحل مهمترين از دلفي پانل شرايط براي واجد افراد گزينش شوند. مي شناخته

 تعداد دلفي، پانل تشکيل در موارد از يکي(Story et al., 0220; Powell, 0229). دارد  افراد اين دانش و شايستگي به بستگي

 امکان چون هايي محدوديت باشند، پژوهش موضوع متخصصان از بايد اعضاي پانل که روش اين در است. آن اعضاي براي مناسب

 باشد، داشته وجود پانل تجانس اعضاي ميان که هنگامي يابد. مي افزايش اطالعات گردآوري هزينه و الزم زمان به افراد، دسترسي

 نمونه صورت به پژوهش اين براي دلفي پانل اعضاي اساس اين بر (Story et al., op.cit).شود  مي توجيه عضو 02 تا 02 حدود

 افرادي نامزد از نفر 8 ابتدا راستا اين در شدند. برگزيده اي زنجيره و قضاوتي و هدفدار هاي از روش ترکيبي و غيراحتمالي گيري

                                                           
8- Delphi 
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 تحقيق موضوع تعريف و نامزدها تک تک با از تماس پس . دانستند مي مناسب پژوهش اين در مشارکت براي پژوهشگران که شدند

 .پژوهش باشند اين در مشارکت مناسب اساس اين بر که کنند معرفي را ديگري افراد شد افراد خواسته اين از کار؛ انجام چگونگي و

 0 که کردند انتخاب را نفر 00 مجموع در نفر 8که  ترتيب اين به شدند؛ گرفته نظر در دلفي گروه اعضاي به عنوان تن 02 نهايت در

 نفراز 9اول، گروه از آنها نفر 0 که کردند معرفي را نفر 1 نيز دوم گروه بودند. جديد نفر 3 داشتند و وجود اول گروه در قبالً آنها از نفر

 يزمان يدلف کيتکن در .نکردند معرفي دلفي در گروه مشارکت براي را ديگري فرد نيز سوم گروه بودند. جديد ديگر نفر 3 و دوم گروه

ن يا در کارشناسان تعداد به توجه با که  بود خواهد % 12از  شيب ييايپا بيضر باشد نفر 09ش يب نيمتخصص گروه تعداد که

 .است يقبول قابل حد در زين ييايپا نفر( 02) پژوهش

 
 اي زنجيره و قضاوتي شهاي رو با دلفي گروه اعضاي انتخاب : چگونگي1 - 4  شكل

 

 يمرحله اول دلف  -2

 در يجان غربيمساجد استان آذراب تيظرف از جيبس يحداکثر استفاده يراهکارها يينامه باز به منظور شناسادر مرحله اول، پرسش

 در هم، به کينزد اي مشابه يشنهاديپ ياستانداردها آنان، يهادگاهيد يبررس و پاسخ افتيدر از پس قرار گرفت. ار کارشناسانياخت

 ارائه شده است. 2 -3تا   2 -0ج آن در جداول يکه نتا .شدند ادغام گريکدي

 ک بهره برديراهکار مندرج در جدول شماره  00تواند از   يت امام جماعت، براساس نظر کارشناسان، ميج در استفاده از  ظرفيبس

 

 ت امام جماعتياستفاده از ظرف ي: راهكارها1جدول  

زان تکرار يم راهكارها

(n) 

 يو انسجام اسالم يکرد اتحاد ملين)ع( با رويت معصوميگاه و حقانيت ، جايم معارف نسبت به شخصين و تعظييتب

 توسط امام جماعت
02 

 3 جيت در بسيق امام جماعت در جهت عضويق جوانان از طريتشوب و يترغ

برگزاري انتخاباتي پر شور و تشويق و ترغيب در حضوري پرشکوه مردم پاي صندوق استفاده از امام جماعت  در 

 هاي رأي و انتخاب کانديداهايي اصلح و خبره
3 

 1 در خطبه ها و منبر يدر مصرف آب، برق و انرژ ييت صرفه جويه اهمياستفاده از امام جماعت در توج

 1 ه نقش مشارکت در توسعه محل و کشورياستفاده از امام جماعت در توج

 1 امام جماعت يهمکارمسجد با محله برنامه ريزي جهت امداد به مستضعفين 

 8جمع آوري کمک تشکيل گروههاي امداد براي پيشگيري و کاهش عوارض حوادث طبيعي نظير سيل ، زلزله و 
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 امام جماعت يبا همکار براي آنان

 3 هيئت امناء يبا همکار جيسيتوسط  تشکيل صندوق قرض الحسنه تعاوني مصرف محلي

 3 ت امام جماعتيريو مد يج با همکاريبس ياسيو س يو فرهنگ يبحث گفتگو در باره موضوعات روز اجتماع

با مشارکت ائمه جماعات  جوانانک نوبت در هفته با حضور کارشناسان جذاب و مورد عالقه يمناظره و بحث آزاد، 

 ئت امنا يو ه
2 

 9 ائمه جماعات  تيعضوبا مختلف در مسجد  يجهت مطالعه و پژوهش در زمبنه ها يپژوهش هسته فيتعر

 

 .ديشنهاد گرديراهکار در قالب جدول شماره دو توسط کارشناسان پ 1مساجد،  يئت امنايت هيج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يبرا

 

 ئت امنايت هياستفاده از ظرف ي: راهكارها2جدول 

زان تکرار يم راهكارها

(n) 

 09 مساجد يئت امنايج در هيبس يگاه هايت فرماندهان پايعضو

و  يج با همکاريتوسط بس و ... محالت هاي بهداشتيهاي سازندگي، همکاري در اجراي طرحمشارکت در طرح

 ئت امنايمشارکت ه
00 

 00 ئت امنا در جهت حل و فصل آنيمحله و ارائه آن به ه يطرح موضوعات مختلف اجتماع

 02 ئت امنايه يز گرد مسجد با همکاريل ميتشک

 02 ئت امنا يه يج با همکاريبس برگزاري مناسب مراسم جشنهاي مذهبي و ملي

 1 مسجد يئت امنايه يبا همکار يمحلدار يصندوق توسعه پال يتشک

 3 ئت امنا و نمازگزارانيه يج با همکاريجاد باشگاه مسجد توسط بسيا

 
 مساجد در جدول شماره سه، توسط کارشناسان ذکر شده اند يت کتابخانه هاياستفاده از ظرف يراهکارها

 

 ت كتابخانهياستفاده از ظرف ي: راهكارها3جدول 

زان تکرار يم راهكارها

(n) 

اسالم  يدر راستا يجيق فرهنگ بسيگسترش و تعم يقرآن ونهج البالغه برا يهاآموزه يآموزش يکالسها يبرگزار

 در سالن کتابخانه. يونيليم 02در ارتش  )ص( يناب محمد
02 

موضوع اتحاد  ارتباط بادر و...  يو بصر يدات سمعي، مطبوعات، تولهاکتاب کتابخانه به ياز فضا ياختصاص بخش

 يمل
09 

ه يت سرمايج در جهت تقويبس يان اعضايزگرد مسجد در سالن کتابخانه در جهت بحث و گفتگو ميم يبرگزار

 جيبس يان اعضايم يو همبستگ يجاد همدليو ا ياجتماع
09 

 09 يجيدانش و فرهنگ بس نشر و نگهداري محل عنوان به مساجد استفاده از کتابخانه

، فرهنگ مصرف آب، برق و گاز در قالب نوشتار، يت قانون مدارياعالنات کتابخانه در جهت تقو ياستفاده از تابلو

 در جامعه ير واقعيکاتور و تصاويکار
02 
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مشاوره کشاورزان، صنعتگران، دامداران و ... در سالن کتابخانه مساجد روستاها و مناطق  يکالسها يبرگزار

 يريعشا
3 

 1 يعير طبيو غ يعيطب يايکمک به مقابله با حوادث و بالآموزش  يالسهاک يبرگزار

به  انيجيبس مشارکت و کمک ،يآماده ساز يک در سالن کتابخانه در راستايشهروند الکترون يکالسها يبرگزار

 .يمردمان محل يج برايتوسط بس کشور ييمختلف اجرا يبخشها
8 

 2 در سالن کتابخانه. يجيفرهنگ بس يشعر و قصه خوان يکالسها يبرگزار

 2 در سالن کتابخانه. يو طراح ي، نقاشيسيخوشنو يکالسها يبرگزار

 2 مشاوره خانواده در سالن کتابخانه. يکالسها يبرگزار

  

 باشد يم 2شنهاد و  مندرج در جدول شماره يت نمازگران، توسط کارشناسان پينه راهکار جهت استفاده از ظرف

 

 گزارانت نمازياستفاده از ظرف يراهكارها: 4جدول 

زان تکرار يم راهكارها

(n) 

 03 يتحقق اهداف اقتصاد مقاومت يت نمازگزاران برايو ظرف بهره گيري از فضاي مساجد

 00 يگر يو انقالب يژه در قالب تحول خواهيمختلف به و يبروندادهانمازگزاران با  يو هماهنگ يهمخوان

 02 ينيد يها آموزه اساس بر گرايى تحّول و خواهى تحوّل هيروح تيتقو

 02 عمومى افکار تنوير و سياسى روشنگرى ياستفاده از نمازگزاران برا

 1 انفاق و صدقه ،زکات ،پرداخت خمس يبراتقويت دين داري و با توجه به فضاي معنوي حاکم بر نمازگزاران 

 1 جيبس يکارگروه فرهنگ، آب و ... توسط نه برقيمصرف به يان راهکارهاين نمازگزاران و بيع بروشور بيوزت

 ياجتماع يهابيآس يريجلوگ يدر مورد مورد مصرف انواع مواد مخدر به نمازگزاران برا يرسانو اطالع يگاه سازآ

 گريد
1 

 3 يتعاون وهمکار ،يبستر مناسبى براى حرکت جمعجاد يا

ل،زلزله، ي)س يو اجتماع يعيدگان طبيب ديآس از يو معنو يماد يباني، در پشتنمازگزاران يت و سازماندهيهدا

 و...( 
3 

 
ک يراهکار مندرج در جدول شماره  00تواند از   يمساجد، براساس نظر کارشناسان، م يت کانون فرهنگيج در استفاده از  ظرفيبس

 .بهره برد

 

 يت كانون فرهنگياستفاده از ظرف ي: راهكارها5جدول 

تکرار زان يم راهكارها

(n) 

هشت سال دفاع  يهاانقالب و صحنه يروزياقشار مختلف جامعه در پ يهايمختلف از دالور يشگاه هاينما ييبرپا

 مقدس
09 

 00ت يتقو يبرا منظم، برنامه کي طبق مسجد در مختلف يها دوره يبرا دروس يوجبران يتيتقو يها کالس يبرگزار

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 161-141، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

851 
 

  مسجد و نوجوانان در جوانان حضور ارتباط ارتباط

 يفرهنگ و يعلم تيفعال انه،يرا يکاربرد آموزش ياطالعات، برا يفناور يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان مکان

 جوانان و نوجوانان
1 

 1 يحيتفر ،ياحتي، سيارتيز ياردوها تدارک يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان محل

ها،  ي، عزادار اديو اع ها مناسبت يبرا ق وهماهنگيدق يزير برنامه کي با يومساجد،  جيبس يها کانون ارتباط

 سال طول در مراسم ريوسا ها جشن
1 

 1 محله يشهدا يمعرف يبرا يفرهنگ يت هايجاد وب سايا

 8 نوجوانان و جوانان يج با همکاريتوسط بسه و روزنامه مساجد يل نشريتشک

 8 ... و ي، پزشکي، شغليلي، تحصيروان، ينه مسائل روحيزمج در يمشاوره توسط بس يهال جلسهيتشک

 8 جي... توسط بس و ي، ورزشي، علميفرهنگ اتمسابق انواع يبرگزار

 3 هاى مردم و واگذارى وام بدون بهرهالحسنه، ارائه خدمات بانکى اعم از حفظ سپردهتشکيل صندوق قرض

 2 جامعه و محله يفرهنگ موضوعات تيتقو راستاي در مجازي فضاي ميت جاديا

 

 مرحله دوم:  -3

ن راهکار يشده بود، فهرست شد و به صورت پرسشنامه بسته، در قالب چند يآورنامه اول جمعکه از پرسش ييدر مرحله بعد پاسخ ها

ت ياستفاده از ظرف يراهکارها 00ئت امنا، يت هياستفاده از ظرف يراهکارها 1ت امام جماعت، ياستفاده از ظرف يراهکار برا 00)

و  يت بنديالو ي( برايت کانون فرهنگياستفاده از ظرف يراهکارها 00گزاران و ت نمازياستفاده از ظرف يراهکارها 3مساجد،  کتابخانه

، کامال 2، موافقم = 9ستم = ي، مطمئن ن0، مخالفم = 0کرت )کامال مخالفم = يف ليک با استفاده از طيزان موافقت با هرين مييتع

ف،  و در يباشد اجماع ضع يم  < 0SDکه  ييج بدست آمده راهکارهايناسان قرار گرفت. بر اساس نتاار کارشي( در اخت3موافقم = 

 ج نشان داده شده است.ين نتايا 02تا  8وجود دارد در جداول  ي، اجماع قوSD > 0که  ييمورد راهکارها

راهکار  1ت امام جماعت، در خصوص ياز ظرفج يبس ياستفاده حداکثر يشده برا ييازده راهکار شناسايدهد که از  يج نشان مينتا

ن و ييتب "دهده که راهکار  يرات نشان مييب تغيبر حسب ضر يت بندين الويف وجود دارد همچنيراهکار اجماع ضع 9و  ياجماع قو

، "توسط امام جماعت يو انسجام اسالم يکرد اتحاد ملين)ع( با رويت معصوميگاه و حقانيت ، جايم معارف نسبت به شخصيتعظ

ت صرفه يه اهمياستفاده از امام جماعت در توج "و   "ه نقش مشارکت در توسعه محل و کشورياستفاده از امام جماعت در توج"

 ت اول تا سوم قرار گرفته اند.يب در اولويبه ترت  "در خطبه ها و منبر يدر مصرف آب، برق و انرژ ييجو

 

 راتييب تغيت امام جماعت بر حسب ضرياستفاده از ظرف يراهكارها يت بندي: اولو6جدول 

انحراف  نيانگيم راهكارها

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

 تياولو

ت يگاه و حقانيت ، جايم معارف نسبت به شخصين و تعظييتب

 ن)ع( ...يمعصوم
2533 25302 25000 

0 

ه نقش مشارکت در توسعه محل و ياستفاده از امام جماعت در توج

 کشور
9513 25311 25039 

0 

در مصرف آب،  ييت صرفه جويه اهمياستفاده از امام جماعت در توج

 برق و ...
250 25820 25038 

9 
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ت در يق امام جماعت در جهت عضويق جوانان از طريب و تشويترغ

 ج...يبس
250 25838 25088 

2 

استفاده از امام جماعت  در برگزاري انتخاباتي پر شور و تشويق و 

 ترغيب ...
2523 25133 25011 

3 

ج با يسيتشکيل صندوق قرض الحسنه تعاوني مصرف محلي توسط 

 هيئت امناء يهمکار
9583 25113 25022 

8 

تشکيل گروههاي امداد براي پيشگيري و کاهش عوارض حوادث طبيعي 

 نظير سيل ...
9583 25399 25038 

1 

ج يبس ياسيو س يو فرهنگ يبحث گفتگو در باره موضوعات روز اجتماع

 ... يبا همکار
952 25119 25082 

1 

امام  يبرنامه ريزي جهت امداد به مستضعفين محله مسجد با همکار

 جماعت
9533 05233 25902 

3 

ک نوبت در هفته با حضور کارشناسان جذاب و يمناظره و بحث آزاد، 

 مورد عالقه ... 
9503 05001 25922 

02 

مختلف  يجهت مطالعه و پژوهش در زمبنه ها يپژوهش هسته فيتعر

 در مسجد ...
9 05002 25223 

00 

 

 9و  يراهکار اجماع قو 3دهد که در مورد  يئت امنا مساحد نشان ميت هياستفاده از ظرف يدر مورد راهکارها 1ج جدول شمار ينتا

مشارکت در  "، "مساجد يئت امنايج در هيبس يهاگاه يت فرماندهان پايعضو" ين راهکارهايف وجود دارد. همچنيراهکار اجماع ضع

طرح  "و  "ئت امنايو مشارکت ه يج با همکاريتوسط بس و ... محالت هاي بهداشتيهاي سازندگي، همکاري در اجراي طرحطرح

 ر دارند.ت اول تا سوم قرايب در اولويبه ترت "ئت امنا در جهت حل و فصل آنيمحله و ارائه آن به ه يموضوعات مختلف اجتماع

 

 راتييب تغيئت امنا بر حسب ضرياستفاده از ه يراهكارها يت بندي: اولو7جدول 

انحراف  نيانگيم راهكارها

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

 تياولو

 0 25099 25823 25332 مساجد يئت امنايج در هيبس يگاه هايت فرماندهان پايعضو

هاي بهداشتي هاي سازندگي، همکاري در اجراي طرحمشارکت در طرح

 25080 25810 25032 محالت و ... 

0 

ئت امنا در جهت يمحله و ارائه آن به ه يطرح موضوعات مختلف اجتماع

 25023 25309 05322 حل و فصل آن

9 

 2 25012 25328 95322 ئت امنايه يز گرد مسجد با همکاريل ميتشک

 3 25012 25302 95032 ئت امنا يه يج با همکاريمناسب مراسم جشنهاي مذهبي و ملي بسبرگزاري 

 8 25038 05232 95332 مسجد يئت امنايه يبا همکار يدار محليل صندوق توسعه پايتشک

 1 25222 05022 05322 ئت امنا و نمازگزارانيه يج با همکاريجاد باشگاه مسجد توسط بسيا
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راهکار اجماع  3مساجد، در خصوص  يت کتابخانه هاياستفاده از ظرف يازده راهکارهايان يدهد که از م يم جدول شمار هشت نشان

 يآموزش يکالسها يبرگزار" يدهد که راهکارها ين راهکارها نشان ميا يبندتيج اولويف وجود دارد. نتايراهکار اجماع ضع 0و  يقو

در  يونيليم 02در ارتش  )ص( ياسالم ناب محمد يدر راستا يجيق فرهنگ بسيگسترش و تعم يقرآن ونهج البالغه برا يهاآموزه

موضوع اتحاد  در ارتباط باو...  يو بصر يدات سمعي، مطبوعات، تولهاکتاب کتابخانه به ياز فضا ياختصاص بخش"، "سالن کتابخانه

کاتور ينگ مصرف آب، برق و گاز در قالب نوشتار، کار، فرهيت قانون مدارياعالنات کتابخانه در جهت تقو ياستفاده از تابلو"و   "يمل

 ت اول تا سوم قرار دارند. يب از اولويبه ترت "در جامعه ير واقعيو تصاو

 

 

 راتييب تغيمساجد بر حسب ضر يت كتابخانه هاياستفاده از ظرف يراهكارها يت بندي: اولو8جدول 

انحراف  نيانگيم راهكارها

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

 تياولو

ق يگسترش و تعم يقرآن ونهج البالغه برا يهاآموزه يآموزش يکالسها يبرگزار

 25000 25302 25332 فرهنگ 
0 

و  يدات سمعيکتابخانه به کتابها، مطبوعات، تول ياز فضا ياختصاص بخش

 25092 25331 25822 و...  يبصر
0 

فرهنگ ، يت قانون مدارياعالنات کتابخانه در جهت تقو ياستفاده از تابلو

 25032 25309 95122 مصرف آب و ...
9 

 يان اعضايزگرد مسجد در سالن کتابخانه در جهت بحث و گفتگو ميم يبرگزار

 25080 25322 95822 ج ..يبس
2 

ر يو غ يعيطب يايآموزش کمک به مقابله با حوادث و بال يکالسها يبرگزار

 25013 25333 95232 يعيطب
3 

دانش و فرهنگ  نشر و نگهداري محل عنوان به مساجد استفاده از کتابخانه

 25038 25399 95032 يجيبس
8 

، يآماده ساز يک در سالن کتابخانه در راستايشهروند الکترون يکالسها يبرگزار

 25902 25323 95232 مشارکت 
1 

 1 25902 25319 95222 در سالن کتابخانه. يو طراح ي، نقاشيسيخوشنو يکالسها يبرگزار

مشاوره کشاورزان، صنعتگران، دامداران و ... در سالن  يکالسها يبرگزار

 25903 05212 95032 کتابخانه مساجد 
3 

 02 25993 25333 05332 در سالن کتابخانه. يجيفرهنگ بس يشعر و قصه خوان يکالسها يبرگزار

 00 25390 05019 05222 مشاوره خانواده در سالن کتابخانه. يکالسها يبرگزار

  

وجود  ياجماع قو يراهکارها يدهد که در مورد تمام يگزاران مساجد نشان مت نمازياستفاده از  ظرف يج حاصل از راهکار هاينتا

 يهمخوان"، "يتحقق اهداف اقتصاد مقاومت يت نمازگزاران برايو ظرف بهره گيري از فضاي مساجد " يان راهکارهاين ميدارد اما در ا

 تحوّل و خواهى تحوّل هيروح تيتقو"و  "يگر يو انقالب يژه در قالب تحول خواهيمختلف به و يبروندادهانمازگزاران با  يو هماهنگ

 ت اول تا سوم قرار دارند.ياز اولو "ينيد يها آموزه اساس بر گرايى
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 راتييب تغيگزاران بر حسب ضرت نمازياستفاده از  ظرف يراهكارها يت بندي: اولو9دول ج

انحراف  نيانگيم راهكارها

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

 تياولو

تحقق اهداف اقتصاد  يت نمازگزاران برايو ظرف بهره گيري از فضاي مساجد

 25022 25212 25122 يمقاومت
0 

ژه در قالب تحول يمختلف به و يبروندادهانمازگزاران با  يو هماهنگ يهمخوان

 25093 25821 25322 يگر يو انقالب يخواه
0 

 9 25039 25831 25922 ينيد يها آموزه اساس بر گرايى تحّول و خواهى تحوّل هيروح تيتقو

 2 25012 25123 25032 عمومى افکار تنوير و سياسى روشنگرى ياستفاده از نمازگزاران برا

پرداخت  يبراتقويت دين داري و با توجه به فضاي معنوي حاکم بر نمازگزاران 

 25021 25130 25022 انفاق و صدقه ،زکات ،خمس
3 

، آب و ... توسط نه برقيمصرف به يان راهکارهاين نمازگزاران و بيع بروشور بيوزت

 25003 25301 25222 جيبس يکارگروه فرهنگ
8 

 يدر مورد مورد مصرف انواع مواد مخدر به نمازگزاران برا يرسانو اطالع يگاه سازآ

... 95132 25381 25031 
1 

 1 25033 25311 95932 يتعاون وهمکار ،يحرکت جمعبستر مناسبى براى جاد يا

دگان يب ديآس از يو معنو يماد يباني، در پشتنمازگزاران يت و سازماندهيهدا

 25038 25399 95032 ل،زلزله، و...( ي)س يو اجتماع يعيطب
3 

 
راهکار موجود،  00ان يدهد که از م يمساجد نشان م يفرهنگ يهات کانونيدر مورد استفاده از ظرف02ج حاصل از جدول شماره ينتا

مختلف  يشگاه هاينما ييبرپا"يراهکار، راهکارها 00ن يان ايف وجود دارد. در ميراهکار اجماع ضع 9و  يراهکار اجماع قو 1 يبر رو

 يوجبران يتيتقو يها کالس يبرگزار"، "هشت سال دفاع مقدس يهاانقالب و صحنه يروزياقشار مختلف جامعه در پ يهاياز دالور

و  "مسجد و نوجوانان در جوانان حضور ت ارتباط ارتباطيتقو يبرا منظم، برنامه کي طبق مسجد در مختلف يها دوره يبرا دروس

 "جوانان و نوجوانان يفرهنگ و يعلم تيفعال انه،يرا يکاربرد آموزش ياطالعات، برا يفناور يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان مکان"

 ت اول تا سوم قرار دارند.يب از اولويبه ترت
 

 راتييب تغيمساجد بر حسب ضر يفرهنگ يهات كانونياستفاده از ظرف يراهكارها يت بندي: اولو11جدول 

 راهكارها
 نيانگيم

انحراف 

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

 تياولو

 يروزياقشار مختلف جامعه در پ يهايمختلف از دالور يشگاه هاينما ييبرپا

 25232 25222 25132 انقالب و 
0 

 مسجد در مختلف يها دوره يبرا دروس يوجبران يتيتقو يها کالس يبرگزار

 25010 25132 25222  طبق
0 

 يکاربرد آموزش ياطالعات، برا يفناور يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان مکان

 25029 25319 25222  تيفعال انه،يرا
9 
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 2 25089 25300 95322 محله يشهدا يمعرف يبرا يفرهنگ يت هايجاد وب سايا

 3 25010 25302 95932 نوجوانان و جوانان يج با همکاريه و روزنامه مساجد توسط بسيل نشريتشک

 ،ياحتي، سيارتيز ياردوها تدارک يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان محل

 25013 25399 95932 يحيتفر
8 

 يبرا ق وهماهنگيدق يزير برنامه کي با يومساجد،  جيبس يها کانون ارتباط

 25928 25312 95022 و  ها مناسبت
1 

 1 25900 25333 95022 جيو ... توسط بس ي، ورزشي، علميانواع مسابقات فرهنگ يبرگزار

، يلي، تحصي، روانينه مسائل روحيج در زميمشاوره توسط بس يهال جلسهيتشک

 25910 05080 95232 ، يشغل
3 

هاى مردم الحسنه، ارائه خدمات بانکى اعم از حفظ سپردهتشکيل صندوق قرض

 25203 05202 05222 و واگذارى وام 
02 

 00 25281 05292 05022 جامعه و محله يفرهنگ موضوعات تيتقو راستاي در مجازي فضاي ميت جاديا

 

 مرحله سوم:  -4

آنها در دو سطح موافق و مخالف  يهادگاهيک از راهکارها، ديمورد هر  ن درصد توافق کارشناسان درييدر مرحله سوم به منظور تع

در  ياج به دست آمده از پرسشنامه اول و دوم در قالب پرسشنامهيب نتاياز ترت ين منظور خالصه ايقرار گرفت. بد يمورد بررس

 اند.مشخص شده موافق يت هايار کارشناسان قرار گرفت و از آنان خواسته شد نشان دهند تا چه اندازه با اولوياخت

ش از يت امام جماعت، بيشده در خصوص استفاده از ظرف ييراهکار شناسا 00زان موافقت در مورد يج بدست آمده، ميبراساس نتا

گاه و يت ، جايم معارف نسبت به شخصين و تعظييتب"درصد کارشناسان در مورد راهکار 022که يزان مخالفت با آنها بود. بطوريم

ر راهکارها ي، اتفاق نظر داشتند. سطح توافق با سا"توسط امام جماعت يو انسجام اسالم يکرد اتحاد ملين)ع( با رويت معصوميحقان

 نشان داده شده است. 00ت امام جماعت در جدول شماره ياز ظرف ياستفاده حداکثر

 

 امام جماعت(ت يشده )راهكار استفاده از ظرف ييشناسا ي: سطح توافق با راهكارها11جدول 

درصد  درصد مخالفت ت(يب الويراهكارها )به ترت

 موافقت

ت يگاه و حقانيت ، جايم معارف نسبت به شخصين و تعظييتب

 ن)ع( ...يمعصوم
2/2 022 

ه نقش مشارکت در توسعه محل و ياستفاده از امام جماعت در توج

 کشور
8/1 2/30 

در مصرف آب،  ييت صرفه جويه اهمياستفاده از امام جماعت در توج

 برق و ...
3 30 

ت در يق امام جماعت در جهت عضويق جوانان از طريب و تشويترغ

 ج...يبس
1/09 9/18 

استفاده از امام جماعت  در برگزاري انتخاباتي پر شور و تشويق و 

 ترغيب ...
3/08 3/19 
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ج با يسيتشکيل صندوق قرض الحسنه تعاوني مصرف محلي توسط 

 هيئت امناء يهمکار
01 10 

تشکيل گروههاي امداد براي پيشگيري و کاهش عوارض حوادث طبيعي 

 نظير سيل ...
8/21 2/11 

ج يبس ياسيو س يو فرهنگ يبحث گفتگو در باره موضوعات روز اجتماع

 ... يبا همکار
3/93 3/18 

امام  يبرنامه ريزي جهت امداد به مستضعفين محله مسجد با همکار

 جماعت
3/93 3/12 

ک نوبت در هفته با حضور کارشناسان جذاب و يمناظره و بحث آزاد، 

 مورد عالقه ... 
3/91 0/81 

مختلف  يجهت مطالعه و پژوهش در زمبنه ها يپژوهش هسته فيتعر

 در مسجد ...
1/92 0/83 

 

از  يشده در خصوص استفاده حداکثر ييراهکار شناسا 1نشان داده شده است درصد موافقت با  00که جدول شماره  يهمانطور

 ين موارد هفت گانه توافق نسبيا يتوان گفت رو ين ميها است؛ بنابرازان مخالفت با آنيش از ميمساجد، ب يئت امنايت هيظرف

هاي مشارکت در طرح "و  "مساجد يئت امنايج در هيبس يگاه هايت فرماندهان پايعضو " يوجود دارد و کارشناسان، راهکارها

ن يتررا از مهم "ئت امنايو مشارکت ه يج با همکاريتوسط بس و ... محالت هاي بهداشتيازندگي، همکاري در اجراي طرحس

 اند.نه دانستهين زميدر ا يراهکارها

 

 ئت امنا(يت هياستفاده از  ظرف يشده ) راهكارها ييشناسا ي: سطح توافق با راهكارها12جدول 

درصد  راهكارها

 مخالفت

درصد 

 موافقت

 31 9 مساجد يئت امنايج در هيبس يگاه هايت فرماندهان پايعضو

هاي بهداشتي هاي سازندگي، همکاري در اجراي طرحمشارکت در طرح

 محالت و ... 
8/1 2/30 

ئت امنا در جهت يمحله و ارائه آن به ه يطرح موضوعات مختلف اجتماع

 حل و فصل آن
3/02 3/13 

 2/12 8/03 ئت امنايه يهمکارز گرد مسجد با يل ميتشک

 12 92 ئت امنا يه يج با همکاريبرگزاري مناسب مراسم جشنهاي مذهبي و ملي بس

 8/80 2/92 مسجد يئت امنايه يبا همکار يدار محليل صندوق توسعه پايتشک

 3/39 0/28 ئت امنا و نمازگزارانيه يج با همکاريجاد باشگاه مسجد توسط بسيا

 

ش از يمساجد ب يت کتابخانه هايج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يزان موافقت با راهکارهايم 09جدول شماره بر اساس مندرجات 

قرآن ونهج  يآموزه ها يآموزش يکالسها يبرگزار "درصد از کارشناسان با راهکار  022ان، ين ميزان مخالفت با آنهاست. در ايم

اتفاق  "در سالن کتابخانه يونيليم 02)ص(در ارتش  ياسالم ناب محمد يادر راست يجيق فرهنگ بسيگسترش و تعم يالبالغه برا
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ان يزان موافقت را در مين ميکمتر "مشاوره خانواده در سالن کتابخانه يکالسها يبرگزار"است که راهکار  ين در حالينظر داشتند. ا

 شده به خود اختصاص داده است. ييراهکار شناسا 00

 

 مساجد( يت كتابخانه هاياستفاده از ظرف يشده )راهكارها ييشناسا يراهكارها: سطح توافق با 13جدول 

درصد  راهكارها

 مخالفت

درصد 

 موافقت

گسترش و  يقرآن ونهج البالغه برا يهاآموزه يآموزش يکالسها يبرگزار

 ق فرهنگ يتعم
2/2 022 

و  يدات سمعيکتابخانه به کتابها، مطبوعات، تول ياز فضا ياختصاص بخش

 و...  يبصر
3/3 3/33 

، فرهنگ يت قانون مدارياعالنات کتابخانه در جهت تقو ياستفاده از تابلو

 مصرف آب و ...
03 13 

ان يزگرد مسجد در سالن کتابخانه در جهت بحث و گفتگو ميم يبرگزار

 ج ..يبس ياعضا
3/08 3/19 

ر يو غ يعيطب يايآموزش کمک به مقابله با حوادث و بال يکالسها يبرگزار

 يعيطب
2/03 8/12 

دانش و فرهنگ  نشر و نگهداري محل عنوان به مساجد استفاده از کتابخانه

 يجيبس
03 13 

آماده  يک در سالن کتابخانه در راستايشهروند الکترون يکالسها يبرگزار

 ، مشارکت يساز
0/01 1/10 

 81 99 در سالن کتابخانه. يو طراح ي، نقاشيسيخوشنو يکالسها يبرگزار

مشاوره کشاورزان، صنعتگران، دامداران و ... در سالن  يکالسها يبرگزار

 کتابخانه مساجد 
1/28 9/39 

 32 28 در سالن کتابخانه. يجيفرهنگ بس يشعر و قصه خوان يکالسها يبرگزار

 3/30 3/21 مشاوره خانواده در سالن کتابخانه. يکالسها يبرگزار

 

 3ان يدهد. از م يت نمازگزاران مساجد را نشان ميج از ظرفيبس ياستفاده حداکثر يراهکارهازان موافقت با يم 2جدول شماره 

تحقق اهداف اقتصاد  يت نمازگزاران برايو ظرف بهره گيري از فضاي مساجد"راهکار  ينه،  بر روين زميشده در ا ييراهکار شناسا

، نمازگزاران يت و سازماندهيهدا "زان موافقت با راهکار ين ميکمترکه يدرصد از کارشناسان اتفاق نظر داشتند در حال 022 "يمقاومت

 .بود "ل،زلزله، و...( ي)س يو اجتماع يعيدگان طبيب ديآس از يو معنو يماد يبانيدر پشت
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 گزاران(ت نمازياستفاده از  ظرف يشده )راهكارها ييشناسا ي: سطح توافق با راهكارها14جدول 

 راهكارها
درصد 

 مخالفت

درصد 

 موافقت

 022 2/2 يتحقق اهداف اقتصاد مقاومت يت نمازگزاران برايو ظرف بهره گيري از فضاي مساجد

 يو انقالب يژه در قالب تحول خواهيمختلف به و يبروندادهانمازگزاران با  يو هماهنگ يهمخوان

 02 يگر
32 

 3/11 3/00 ينيد يها آموزه اساس بر گرايى تحّول و خواهى تحوّل هيروح تيتقو

 18 02 عمومى افکار تنوير و سياسى روشنگرى ياستفاده از نمازگزاران برا

 ،زکات ،پرداخت خمس يبراتقويت دين داري و با توجه به فضاي معنوي حاکم بر نمازگزاران 

 3/03 انفاق و صدقه
3/12 

کارگروه ، آب و ... توسط نه برقيمصرف به يان راهکارهاين نمازگزاران و بيع بروشور بيوزت

 3/09 جيبس يفرهنگ
3/18 

 81 90 ... يدر مورد مورد مصرف انواع مواد مخدر به نمازگزاران برا يرسانو اطالع يگاه سازآ

 2/80 8/91 يتعاون وهمکار ،يبستر مناسبى براى حرکت جمعجاد يا

و  يعيدگان طبيد بيآس از يو معنو يماد يباني، در پشتنمازگزاران يت و سازماندهيهدا

 20 ل،زلزله، و...( ي)س ياجتماع
33 

 
نشان داده شده  03مساجد در جدول شماره  يفرهنگ يت کانون هايج از شرفيبس ياستفاده حداکثر يزان منوافقت با راهکارهايم

زان ين ميشتريان بيمن يوجود دارد. در ا يشده توافق نسب ييراهکار شناسا 00 ين جدول بر رويج حاصل از اياست. بر اساس نتا

 يهاانقالب و صحنه يروزياقشار مختلف جامعه در پ يهايمختلف از دالور يشگاه هاينما ييبرپا "موافقت کارشناسان با راهکار 

 و محله يفرهنگ موضوعات تيتقو راستاي در مجازي فضاي ميت جاديا "زان موافقت با راهکار ين ميو کمتر "هشت سال دفاع مقدس

 باشد. يم "جامعه

 

 مساجد( يفرهنگ يهات كانونياستفاده از ظرف يشده )راهكارها ييشناسا ي: سطح توافق با راهكارها15جدول 

 راهكارها
درصد 

 مخالفت

درصد 

 موافقت

 يروزياقشار مختلف جامعه در پ يهايمختلف از دالور يشگاه هاينما ييبرپا

 3 انقالب و 
33 

 مسجد در مختلف يها دوره يبرا دروس يوجبران يتيتقو يها کالس يبرگزار

 03  طبق
13 

 يکاربرد آموزش ياطالعات، برا يفناور يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان مکان

 3/02  تيفعال انه،يرا
3/13 

 11 00 محله يشهدا يمعرف يبرا يفرهنگ يت هايجاد وب سايا

 1/12 9/03 نوجوانان و جوانان يج با همکاريه و روزنامه مساجد توسط بسيل نشريتشک

 12 92 ،ياحتي، سيارتيز ياردوها تدارک يبرا ياستفاده از مسجد به عنوان محل
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 يحيتفر

 يبرا ق وهماهنگيدق يزير برنامه کي با يومساجد،  جيبس يها کانون ارتباط

 3/98 و  ها مناسبت
3/89 

 3/31 3/20 جيو ... توسط بس ي، ورزشي، علميانواع مسابقات فرهنگ يبرگزار

، يلي، تحصي، روانينه مسائل روحيج در زميمشاوره توسط بس يهال جلسهيتشک

 1/22 ، يشغل
0/33 

هاى مردم الحسنه، ارائه خدمات بانکى اعم از حفظ سپردهتشکيل صندوق قرض

 3/21 و واگذارى وام 
3/30 

 3/32 3/23 جامعه و محله يفرهنگ موضوعات تيتقو راستاي در مجازي فضاي ميت جاديا

 

 يريجه گينت 

رود، پيشتاز تحقق فرامين و مطالبات واليت بسيج بازوي واليت است و بسيج مساجد و محالت که پيکره اصلي بسيج به شمار مي

هاي توانمنديداري بين آن مسجد وپايگاه بسيج وجود دارد، ارتقاي ما عماًل شاهديم در مساجدي که يک پيوند عميق و ريشه. است

د بر استان يبا تاک ت مساجديج از ظرفياستفاده بس يراهکارها يبا استفاده از روش دلف پژوهش نينظام درآن محله بيشتر است. در ا

ت امام جماعت، هفت راهکار استفاده از ياستفاده از ظرف يازده راهکار برايان ين ميل قرار گرفت که در ايمورد تحل يجان غربيآذربا

ازده يت نمازگزاران و يمساجد، نه راهکار استفاده از ظرف يت کتابخانه هايازده راهکار استفاده از ظرفيمساجد،  يئت امنايه تيظرف

مشخص  يشدند. در مراحل مختلف روش دلف ييمساجد توسط کارشناسان شناسا يفرهنگ يهات کانونيراهکار استفاده از ظرف

سطح توافق در خصوص  يمساجد متفاوت است اما بررس تياستفاده از ظرف يبرا ييشناسا يراهکارها يزان اجماع بر رويد که ميگرد

ن و ييتب"همچون  يدر خصوص راهکارها يکه که حتيباشد. بطور ينه مين زميکارشناسان در ا يراهکارها نشان دهنده توافق نسب

 "، "توسط امام جماعت يو انسجام اسالم ياتحاد ملکرد ين)ع( با رويت معصوميگاه و حقانيت ، جايم معارف نسبت به شخصيتعظ

 ياسالم ناب محمد يدر راستا يجيق فرهنگ بسيگسترش و تعم يقرآن ونهج البالغه برا يآموزه ها يآموزش يکالسها يبرگزار

اقتصاد  تحقق اهداف يت نمازگزاران برايو ظرف بهره گيري از فضاي مساجد"و  "در سالن کتابخانه يونيليم 02در ارتش  )ص(

همچون مناظره و بحث آزاد،  يزان موافقت با راهکارهارهاين ميو کمتر ان کارشناسان وجود دارد.يم يدرصد 022توافق  "يمقاومت

مختلف  يجهت مطالعه و پژوهش در زمبنه ها يپژوهش هسته فيک نوبت در هفته با حضور کارشناسان جذاب و مورد عالقه،  تعري

ئت يه يج با همکاريجاد باشگاه مسجد توسط بسيمسجد،  ا يئت امنايه يبا همکار يدار محليتوسعه پال صندوق يدر مسجد، تشک

مشاوره خانواده در  يکالسها يدر سالن کتابخانه. برگزار يجيفرهنگ بس يشعر و قصه خوان يکالسها يامنا و نمازگزاران،  برگزار

و  يماد يباني، در پشتنمازگزاران يت و سازماندهيهدا،  يتعاون وهمکار ،يبستر مناسبى براى حرکت جمعجاد يسالن کتابخانه. ا

الحسنه، ارائه خدمات بانکى اعم از حفظ ،  تشکيل صندوق قرضل،زلزله، و...( ي)س يو اجتماع يعيدگان طبيب ديآس از يمعنو

 باشد. يجامعه م و محله يگفرهن موضوعات تيتقو راستاي در مجازي فضاي ميت جاديهاى مردم و واگذارى وام، اسپرده

ها از فضاي ارزشي مسجد تواند از امام جماعت کمک بگيرد. در عرصه تقويت ارزشيعني در عرصه مسائل اعتقادي وتربيتي بسيج مي 

الحسنه، کتابخانه و تواند در عرصه مسائل اجتماعي از نهادهاي وابسته به مساجد مثل صندوق قرضاستفاده کند. همچنين بسيج مي

توان از وجود هاي مختلف نظام نيز ميدي وجود دارد بهره ببرد. در عرصه حضور مردم در صحنههايي که در هر مسجمجموعه

تواند پشتيبان بسيار خوبي براي بسيج در همه موارد باشد. يک فرصتي که نمازگزاران مساجد استفاده کرد. هيئت امناء هم مي

ها به عنوان هاي مذهبي و ديني است که اين فرصتمراسم و مناسبتمساجد دارند با اقامه سه وعده نماز جماعت در طول روز، انجام 
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فرمودند: )اقتصاد  0939گيرد و چنانچه حضرت آقا  در سال گذار مورد استفاده قرار ميهزينه سنتي ولي اثريک تريبون مردمي و کم

سازي است. و بر اساس، محالت دارند فرهنگهاي بسيج مساجد و ترين نقشي که پايگاهو فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي( مهم

ن فرهنگ  يسازي براي مصرف کاالهاي داخلي و پرهيز از کاالهاي خارجي است و همچنهاي مستمر بحث  فرهنگيکي از بحث

اد مردم هاي بسيج مساجد جذب آحباشد. با توجه به اينکه اساساً مأموريت اصلي پايگاه ياستفاده از منابع آب، برق و گاز و ... م

هاي تربيتي، آموزشي و فرهنگي هاي اصلي پايگاه از جمله برنامهخصوصاً جوانان و نوجوانان به بسيج با محوريت مسجد است و برنامه

نکف بسياري از امور اجرايي مساجد را يباشد با توجه به ا يگيرد بنابراين جذب به بسيج يعني جذب به مسجد مدر مسجد انجام مي

بيني شود که نماز جماعت محور قرار گيرد. مثالً زمان تشکيل ها طوري پيشريزيد برنامهيدهند. باو نوجوانان انجام ميهمين جوانان 

هاي بسيج است به نحوي تنظيم شود که شروع يا پايان آن با حضور در نماز جماعت ترين کار پايگاههاي صالحين که اصليحلقه

 باشد.

 شده خدماتي و توليد صنعتي، زمينه در تحوالت بزرگي منشأ کارآفرينان عنوان به مبتکر و نوآور خالق، دافرا جهاني، عرصه در امروزه

به حرکت  گذارى سرمايه و توليد توسعه با همواره اقتصادي توسعه هايچرخ شود،ياد مي ملي قهرمانان عنوان به نيز آنان از و اند

 سازندگى، عرصه قهرمانان تواند اکنون مى هم بودند، کفر عليه جنگ و جبهه هاى عرصه قهرمانان ما بسيجيان روزى اگر آيد.درمي

 .باشند توسعه و اشتغال اقتصاد،

 

 منابع

 العالم: مصر« الوفاء باالحوال المصطفي»(، 0981ابن الجوزي، ) -

 .3، شماره ي ستاد عالي کانونهاي مساجد ماهنامه، ي( مسجد و ادب فارس0932، شراره )يالهام -

 فرهنگ اشاعه بسيج در مقاومت هاى پايگاه و بسيجيان (،  نقش0930سياوش) وسف؛ تاجور، آذر؛ پورطهماسبييب، ياد -

 .10 – 31، صص 19، شماره يفرهنگ ي، مهندس مقاومتى اقتصاد

 مطالعات و تحقيقات و سازمان آيه فرهنگي مرکز تهران، قانون، پرتو در (، بسيج0913روحي ) ياله نب و مصطفي ترابي، -

 بسيج

 .دانشگاه تهران ،يشهر يفضا يطراح يارهايقواعد و مع (،0913) تا(، ي)ب، ، محموديتوسل -

 سال مطالعات بسيج، نرم، فصلنامه آورىفن فوق راهبرد کارگيرى(، به0911بزمشايى ) حميد و محمدرضا آهنگر، حسنى -

 .20شماره  دوازدهم،

 فارس بسيج، ماهنامه خليج نقش بر تأکيد مقابله با هاىراه و کارکردها ها،خاستگاه نرم، (،  تهديد0911على اکبر ) خزايى، -

 .30 – 39شماره  امنيت، و

 دانشگاه تهران؛ تهران، لغت نامه دهخدا(، 0919) هخدا5 علي اکبرد -

فصلنامه ، يسپاه پاسداران انقالب اسالم يت نهاديت ماهيج در حفظ و تقوي(، نقش بس0930) يعلان، شعبانيرمضان -

 .000 – 092، صص 33، شماره 03ج، سال يبس يمطالعات راهبرد

 جيبس سازمان يهاپژوهش و مرکز مطالعات تهران، افته،ي نظم تشکّل مجموعه (، 0911) ييدانشجو جيبس سازمان -

 .ييدانشجو

 .220  ش انقالب، اميد نشريه هاى، رسانه بسيج و بسيج (، رسانه0911على) شيرين، -

-، پژوهش رانيا در هاي مسجدگفتمان به يشناخت جامعه و يليتحل مروري : تهيمدرن و (، مسجد0911اهلل ) نعمت ،يفاضل -

 «.ياجتماع هايپژوهش» ياجتماع و يانسان علوم نامه
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   .20 شماره انقالب، پيام ، ماهنامه نرم جنگ با مقابله در بسيج (، نقش0913کيانوش ) کياکجورى، -

 ، دفتر تبليغات اسالمي: قم2(، ميزان الحکمه ج 0980)محمدي ري شهري، محمد  -

 ، انتشارات اميرکبير: تهران«فرهنگ فارسي 00ج »(، 0918معين، محمد، ) -

 نشر و تنظيم مؤسسه تهران، و نهم، بيست دفتر موضوعي، آثار خميني )ره(، امام انديشه در بسيج (؛0912مهدي ) مرندي، -

 .خميني)ره( امام آثار

 و ريزيبرنامه مرکز تهران، جهان، و در ايران مردمي نيروهاي کارگيري به و سازماندهي جذب، نحوة (؛0919قدير) نظامي، -

 .انقالب اسالمي پاسداران سپاه درسي کتابهاي تأليف

 ران،  فصلنامهيا ياسالم جمهوري نظام در قدرت يفرهنگ ندهاييفرآ و (، مسجد0930) يپور، علاشرف؛ حسني، علينظر -

 .11 -000، صص 2 اول: شمارة ، سالياسالم انقالب پژوهشنامه يپژوهش -يعلم

- .  

، موسسه آل البيت االحياء «جلد01مستدرک الوسايل،»ق(، 0202نوري، حاج ميرزا حسين، )مشهور به محدث نوري(، ) -

 التراث: قم

هفته جهاني مساجد(، مرکز )مجموعه سخنراني ها م مقاالت  تاريخ دومين همايش 0(، فروغ مساجد0919همتي، عباس ) -

 رسيدگي به امور مساجد: قم

 .دوم چاپ ،يانقالب اسالم اسناد مرکز تهران، ،ياسالم انقالب و عهيش ياسيس فرهنگ (،0912داهلل )ي فپور،يلطهنري -

 .و امور مجلس يقي، دفتر حقيسپاه پاسداران انقالب اسالمد قانون، تهران؛ ي(، سپاه از د0980، مسعود )ياسائي -

- Powell C, 0229. The Delphi technique: Myths and realities. Methodological Issues in 

Nursing Research 20(2): 918-910 

- Story, V., Hurdley, L., Smith, G., Saker, J.(0220). Methodological and Practical 

Implications of the Delphi Technique in Marketing Decision-making: A reassessment, The 

Marketing review, 0 . 

-  http://montazeranmahdi9.blogfa.com/post/9 
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