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Religious institutions are a group of social institutions that aim to meet the religious needs of society.
A religious institution that has an active presence in
Islamic societies is the mosque. Mosque, as the main
building in Islamic cities, serves two main purposes.
Religious purpose: it means the worship of God collectively and social purpose: it means creating unity
within the community and reinforcement of social
relations. The purpose of this study is to identify the
role that religious institutions, especially mosques,
can play in the development of local communities.
Research adopts a descriptive-analytical approach.
In the theoretical framework and literature of the
subject, the documentary method has been used
and the research findings have been collected using
the field method and preparing a questionnaire. The
statistical population of the present study includes
the residents of Sheshgelan neighborhood in District
10 of Tabriz Municipality. Shashgelan is one of the
few neighborhoods that has 6 active mosques, and
the service area of some of these mosques includes
the whole city of Tabriz. Existence of a network of
effective communication between the residents of
the neighborhood with a sense of sharing interests
has turned Sheshgelan into a developing neighborhood community. But what has been neglected in
the meantime is the role that the related mosques
can play in the development of the local community.
The Cochran's formula has been used to obtain the
sample size. Based on this and according to the statistical population, the sample size includes 150
people and the unit of analysis in this study is indi-

vidual. The research hypothesis is based on the fact
that there is a significant relationship between religious institutions and the development of local
communities. Kendall coefficient and Spearman correlation coefficient were used to determine this relationship. Results of the research show that the value
of the Kendall coefficient among all components of
local community development and religious institutions is above 60% and the Spearman correlation
coefficient exceeds 65%, which indicates a positive
and significant relationship between components of
local community development and its religious institution. Findings show that daily interaction in the
mosques of Sheshgelan neighborhood leads to the
formation of a sense of trust that is effective in restoring trust and continuity of interaction. The
neighborhood mosque is a place of gathering and a
basis for unity and solidarity of different strata of the
neighborhood residents. The neighborhood mosque
can even be considered as a council mosque and a
representative of the Muslim community in the
neighborhood, and this social unit with principled
planning can have a tremendous impact on advancing the neighborhood development and solving its
problems. Also, the mosque plays a great role in creating harmony and empathy and creating social interactions among the residents of the
neighborhoods, to provide a work space and interaction at the neighborhood level.
Keywords: Religious institutions, local community
development, Sheshgelan neighborhood.
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پیمان زاده باقری
دکترای شهرسازی اسالمی ،مدرس دانشگاه و برنامهریز شهری ،یاسوج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1399/7/2 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/10/15 :

چکیده
نهادهای مذهبی ،گروهی از نهادهای اجتماعی هستند که هدفشان برآورده ساختن نیازهاای دننای و ماذهبی جام اه
است .نکی از نهادهای مذهبی که در جوامع اسالمی حضاوری ف ااد دارد ،نهااد مساسد اسات .مساسد باه عناوان
اصلیترنن بنا در شهرهای اسالمی ،دو هدف عمده دارد .هدف مذهبی :ن نی پرسات

و عباادخ خادا باه صاورخ

شناسانی نقشی است که نهادهای مذهبی و بهون ه مساجد مایتوانناد در توسا ا اجتماعااخ محلای داشاته باشاند.
روششناسی پ وه  ،رونکرد توصیفی – تحلیلی است .در قسمت چاارچو
اسنادی استفاده شده است و نافتههای پ وه
آماری پ وه

نظاری و ادبیااخ موضاوع از روش

نیز با استفاده از روش میدانی و تهیه پرس نامه باوده اسات .جام اا

حاضر ،شامل ساکنان محلا ششگالن در منطقه ده شهرداری تبرنز است که برای بهدست آوردن حسم

نمونه از فرمود کوکران استفاده شده است .بر انن اساس و با توجه به جام ا آماری ،حسم نمونه شاامل  150نفار و
واحد تحلیل در انن پ وه  ،فرد است .فرضیا پ وه

بر انن اساتوار اسات کاه باین نهادهاای ماذهبی و توسا ا

اجتماعاخ محلی ارتباط م ناداری وجود دارد .برای ت یین انن ارتباط ،از آزمون ضرنب کنداد و ضارنب همبساتگی
اسپیرمن استفاده شد .نافتههای پ وه
اجتماع محلی و نهادهای مذهبی بی

نشان میدهند که مقدار ضرنب کناداد در باین تماامی مه فاههاای توسا ا
از  60درصد و مقدار ضرنب همبستگی اسپیرمن نیز بی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

جم ی و هدف اجتماعی :ن نی انساد اتحاد در درون اجتماع و تقونات رواباا اجتمااعی .هادف از انان پا وه ،

از  65درصد اسات

که انن امر بیانگر رابطا مثبت و م ناداری میان مه فههای توس ا اجتماع محلی و نهادهای مذهبی است.

نهادهای مذهبی ،توس ه اجتماع محلی ،مساجد تبرنز ،محلا ششگالن.
* نونسندۀ مسئود مکاتباخ:

pzadehbagheri@gmail.com
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واژگان کلیدی

مقدمه

تو ید دارانیهانی تشرنح میشود که ظرفیت سااکنان را بارای

ماایتااوان گفاات اناان نهاااد مااذهبی بااه عنااوان بزرگتاارنن و

Green and

گستردهترنن پانگااه اجتمااعی ،فرهنگای و تبلیغای در ساطح

 .)Haines 2007اننگوناه توسا ه هنگاامی رم مایدهاد کاه

کشور است ( .)Movazaf Rostami 2005علایرغام اهمیات

ساکنان مت هد ،سرمانهگذاری بار روی دارانایهانشاان داشاته

انن نهاد ماذهبی و ضارورخ بهارهگیاری از کارکردهاای آن،

باشند ( .)Kretzman and Mcnight 1993نکی از دارانیهاای

اننگونه به نظر میرسد که نق

انن نهاد ماذهبی در توسا ا

اجتماع محلهای در شهرهای اسالمی نهادهای ماذهبی هساتند

اجتماع محلهای کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ارتقاء کیفیات زنادگیشاان افازان

مایدهاد (

که به واسطا خدماتی که به ساکنان محاالخ مایرساانند ،باه

محلا ششگالن در منطقا ده شهرداری تبرناز ،از محادود

عنااوان ناااورانی خاااموش عماال ماایکننااد (.)Sullivan 1998

محالتی است که ش

مساسد ف ااد در ساطح محلاه دارد و

مسسد به عنوان مهمترنن نهاد ماذهبی در محاالخ شاهرهای

حوزۀ خدماخدهی برخی از انن مساجد تمامی شهر تبرناز را

اسالمی ،نهادی است ف اد ،اثرگذار ،مسئو یتپذنر در صاحنا

شامل میشود .وجود شبکهای از ارتباطااخ ماهثر میاان افاراد

ت امالخ اجتماعی و فرهنگی که همواره با رفع نیازهاانی کاه

ساکن در انن محله با احساس اشتراك منافع ،محلا ششاگالن

دو ت ،آنها را در سطح محلی برآورده نکرده است ،خادماتی

را به نک اجتماع محلهای در حاد توس ه تبدنل کارده اسات.

ارائه میدهاد و در جهات توسا ا اجتماعااخ محلاهای قاد

اما چیزی که در انن بین ،مغفود مانده است توجاه باه میازان

سوی سازمان تبلیغاخ اسالمی و ستاد اقاما نماز ،باه ازای هار

توس ا اجتماع در محلا ششگالن داشته باشند.

 .1سئوال پژوهش

در جاهااانی کااه افااراد بیشااتر در مساااجد حضااور داشااتند،

پرس

اصلی پا وه

انان اسات کاه حضاور سااکنان در

نهادهای مذهبی محله تا چه اندازه میتوانناد در ارتبااط باا
توس ا اجتماعاخ محلهای نق

آفرننی کنند؟

ملموستر بوده است.
نیشا باتچوی 2005( 2میالدی) در مقا ا خود باا عناوان
«حضور بت

مذهبی در توس ا اجتماع محلی» باه بررسای

وس ت خدماخ ارائه شده و شباهت و تفااوخهاای مکاانی

 .2پیشینۀ پژوهش

بین سازمانهای اجتماع محور سکوالر و گروههاای ماذهبی

بهاری 2016( 1میالدی) در مقا ا خود با عنوان «تبیین نقا

که باه ارائاه خادماخ در فیالد فیاای شاما ی مایپردازناد،

مساجد در توسا ا اجتمااع محلای – تساار

ماا زی» باه

پرداخته است .انن پ وه

از رونکردهای کمای و کیفای و

کشور ما زی و نقشی که انن مساجد مایتوانناد در توسا ا

بهدست آماده را بررسای کناد و اثار بتشای ماذهب را در

داشته باشاند ،پرداختاه اسات.

توس ا اجتماع محلی ،بسنسد .مقا ه ،نتیسهگیری میکناد کاه

نشان میدهند که رابطا مستقیمی باین میازان

نهادهای مذهبی و به ون ه اجتماعااخ و ساازمانهاای دنان

حضور افراد محلی در مسسد با توس ا اجتماع محلی وجود

محور ،حضور اجتماعی مهمی در خدماخرسانی دارند و در

دارد و در بیشتر مساجد بررسی شده ،توس ا اجتماع محلای

جااانی کااه کااار ماایکننااد بااه عنااوان ناااورانی خاااموش در

اجتماع در مکانهای متتل
نتانج پ وه
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بررسی میزان حضور افراد در مساجد در شاهرهای متتلا

ابزارهانی برای تحلیل فضاانی اساتفاده کارده تاا اطالعااخ

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

برداشته اسات ( .)Botchwey 2005طبا آماار ارائاه شاده از

نق

و تأثیری است که مساجد انن محله میتوانند در جهات

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

توس ا اجتماع محلهای به عنوان تالشی برنامهرنزی شده برای

هزار نفر ،نک مسسد در انران وجود دارد که باه انان ترتیاب

واکاوی نقش نهادهای مذهب پایه در توسعۀ اجتماع محلهای
نمونۀ موردی :محلۀ ششگالن

خدماخرسانی به افراد اهمیت حیاتی دارند و بارای توسا ا

 .3چارچوب نظری پژوهش

محلی در نواحی شهری آمرنکا سرمانههای نهادی (هر چناد

انگاشت نهاد مذهبی

اغلب دنده نمیشوند) کمکهای مهمی فراهم میآورند .انن

نهادهای اجتماعی مهمترنن سازمانهای اجتماعی هساتند کاه

ماایکنااد کااه

نیازهای اساسی انسانها را در جوامع برآورده میکنناد .علات

مهسساخ محلای و انسمانهاای شاهروندی ،نااریرساانان

وجود و نق

نهادها در جوامع بشری ،آن است کاه نیازهاای

بزرگی در توس ا اجتماع هستند ،زنرا آنها بهطور مستقیم به

اساسی و همیشگی هار جام اه را پاسای مایدهناد .در هماا

نیازمندان کمک میکنند.

جوامع بشری برای برآورده ساختن نیازهای اساسای اعضاای

پ ا وه  ،اعتقاااد تیاامیمگیااران را آزمااان

مساجد در توس ا اجتماع محلهای در شهر مشاهد» باا

مهمی را به عهده دارد .کمیات و کیفیات انان نهادهاا ممکان

بررسی متغیرهای مربوط به ف ا یتهای چندگانا مسسد ،در

است از جام های به جام های دنگر متفاوخ باشد ،و ی آنهاا

مسسد در غنیسازی

در هما جوامع پدند آمده و توس ه نافتهاند .انن نهادها عبارخ

اوقاخ فراغت ،انساد فضای فرهنگی ،ارائا کمکهای ماا ی،

هسااتند از نهادهااای خااانوادگی ،دنناای و مااذهبی ،حکااومتی،

میازان

اقتیادی و آموزشای .در جواماع متفااوخ نهادهاای دننای و

مشارکت ساکنان محله ،ارائا کمکهای مشااورهای ،ارتقاای

مذهبی مت دد و متنوعی وجود دارند ،و ای اکثار کارکردهاای

نظارخ درونای و

نهادهای دننی در جوامع متتل  ،مشترك است .از جمله انان

بیرونی) و همچنین بررسی استقباد مرد محله از ف ا یتها،

کارکردها میتوان به انساد مبانی اخالقای و ارزشای ،تقونات

برنامهها و بسترهای فراهم شده توساا مساسد ،باه تحلیال

انسسا میان افراد ،انساد همبستگی در جام اه ،انسااد هونات

مسسد به عنوان گستردهترنن شبکا فراگیر اجتمااعی و

اخالقی ،تقونت ارزشهای انسانی و توجه دادن باه انساانهاا

نق آفرننی آن در توس ا محلهای در شهر مشهد میپاردازد.

اشاره کرد ( .)Gholi Pour 2006, 19نکی از نهادهاای ماذهبی

احمدنان ( )1۳۹5در پ وه
نق

سطح محله در هفت محور کلی (نق

برگزاری مراسم و جلساخ مذهبی -فرهنگی ،افزان
امنیت فردی و اجتماعی ،از طرن افزان

نق

نتانج انن پ وه

نشان میدهند که مسااجد در محورهاای

مورد بررسی ،برنامههای مهثری را در جهت توس ا محلهای
تقوانی و م روفی ( )1۳8۹در پا وه
«ارزنااابی نق ا

خاود باا عناوان

مساااجد در ارتقاااء کیفیاات محاایا ،مطا اا

موردی -مسسد امیر تهران» به تأثیر مسسد بر کا باد پیراماون
آن ماایپااردازد و نقاا

آن را در انساااد و تحکاایم هوناات،

خوانانی ،م نابتشی و جهاتدهای باه محایا کا بادی ماهثر
ماایدانااد .همچنااین در اناان پ ا وه  ،ارتباااط میااان سااطح
عملکردی مسسد امیر در حوزههاای اجتمااعی و فرهنگای و
مذهبی با میزان همبستگی اجتمااعی در میاان سااکنان محلاه
تأنید شده ،به گونهای که هر چه بار میازان کمیات و کیفیات
است و افراد بیشتری در انسا انن ف ا یتها درگیر شادهاناد،
میزان همبستگی اجتماعی سااکنان منطقاه نیاز تقونات شاده
است.

مسااسد در عاارف و فرهنااي اسااالمی بااه عبادتگاااه
مسلمانان گفته میشاود ،و در اصاطالش شارعی باه مکاانی
اطالق میشود که برای نماز خواندن هماا مسالمانان وقا
شده باشد .رسا ت اصلی نهاد مسسد ،برگزاری آنین کارن
و نیان

و ارتباط عبادی انسان با خداوند مت اد است ،و ای

هیچگاه کارکرد مساجد صرفاً به اقامه نماز جماعت و انساا
عباداخ جم ی محدود نشده است .جدود شمارۀ  1کاارکرد
مساجد را در ادوار متتل

نشان میدهد.

انگاشت اجتماع و اجتماع محلی
انگاشت اجتماع در م انی متتل

و مت دد باه کاار مایرود

و ی جوهر مشترك آن م انی ،م رف نوعی فضای اجتمااعی
است که در آن بُ د مکانی و بُ د اجتماعی وحدخ پیدا کرده
است .انن مفهومی است که از نظر برنامهرنزی شهری بسیار
حائز اهمیت است .در واقع ،آنچه بر ادبیاخ اجتمااع تسالا
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ف ا یتهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی مسسد افزوده شاده

که در جوامع اسالمی حضوری ف اد دارد ،نهاد مسسد است.
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

دارند.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

خود باا عناوان «بررسای

جام ه ،پنج نهاد اجتماعی او یه انساد شده است و کارکردهای

جدول  :1کارکرد مسجد در ادوار مختلف
)Table1: The function of the mosque in different time periods (Shayegan 2010

زمان
کارکرد

2

فرهنگی
آموزشی

3

سیاسی
اجتماعی

4

اقتصادی

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ارتباطاخ اعضای خود موجودنت می نابند و فقا واحدهای

چون نواحی خُرد شهری باا طارش کا بادی شاامل کااربری

قلمرونی تلقی نمی شوند ،بلکه شامل اتیاالخ موجود میاان

زمین و تسهیالخ زنربنانی در انن اجتماع مورد توجه اسات

مرد میشوند که منافع مشترکی را در شبکهای از ارتباطااخ

( .)Deller and Sheilds 1998به طور کلی ،اجتماع محلی باا

گوناااگون از

مایشاود ( Green and

اجتماااعی سااهیم هسااتند .بااا وجااود ت ااارن

انگاشت اجتماع ،انن انگاشت کاه اجتمااع را افاراد تشاکیل

سه عنیر به صاورخ زنار ت رنا
:)Haines 2002

میدهند و موضاوعاتی چاون ت امال شابکههاای اجتمااعی



مکان (محدوده ،ناحیه ،نواحی خُردشهری)

هونت جم ی را دربردارند مورد تواف اسات .در واقاع باه



سازمان نا نهادهای اجتماع که ت امل عادی بین

نااک گااروه اجتماااعی بااا شاابکههااای پیچیاادهای از ت اماال
اجتماعی دال ت دارد ( .)Grant 2006اجتماع محلی نیاز باه
اجتماع مبتنی بر مکان نا محله باه مثاباه انگاشات سانتی در

ساکنان را فراهم میکند.


ت امل اجتماعی مبتنی بر موضوعاخ و عالئ
مشترك ساکنان

نواحی خُرد شهری دال ت دارد که در محدودهای مشتص و
مساورخ هم زندگی میکنند و ت امالتی رو در رو بر اساس

انگاشت توس ا اجتماع محلی بر انن باور است که نک شهر

نزدنکی سکونت دارند ،انساد شده است .اجتماع محلی ،باه

نا نک واحد همساانگی فقاا مسموعاهای از سااختمانهاا

مثابه موجودنت جم ی شامل افرادی با ون گیهای گوناگون

نیست ،بلکه اجتماعی از مرد است که با مشکالخ مشاترك

(چون سن ،جنسیت ،زباان ،قاو ) اسات ،کاه در مسااورخ

روبرو هستند و با داشتن ظرفیتهانی بارای خاود

بهباودی۳

فضانی پیوندهای روانشناختی باا همادنگر دارناد و ت امال

که هنوز بای اساتفاده بااقی ماناده اسات ،تاالش مایکنناد.
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] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.37

متمانز دور ناک ساکونتگاه ناا ناحیاهای باا افارادی کاه در

انگاشت توسعۀ اجتماع محلی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

دارد ،فضا و ون گی ها و ت امالخ است .اجتماعاخ با وجود

اجتماعی و اقتیادی افراد در مکاانی کاه زنادگی مایکنناد

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

1

عبادی

 -1نماز جماعت
 -2برگزاری مراسم دعا
 -3برگزاری جلسات سخنرانی
 -1تبلیغ دین
 -2کالسهای سواد آموزی
 -3کالسهای هنری و ورزشی
 -4برگزاری اردوهای سیاحتی  -زیارتی
 -1قضاوت
 -2بیعت و رأیگیری
 -3برگزاری مراسم ختم
 -4امر به معروف و نهی از منكر
 -5پناهگاه مردم نیازمند
 -۶مذاکرات سیاسی
 -7مكانی برای مشورت افراد اجتماع
 -1کمك بالعوض به مردم نیازمند
 -2تشكیل تعاونیهای مصرف محلی
 -3تشكیل صندوق قرضالحسنه

صدر اسالم

اکنون

واکاوی نقش نهادهای مذهب پایه در توسعۀ اجتماع محلهای
نمونۀ موردی :محلۀ ششگالن

ت ارن  ،ابتدا به افراد و ارتباط آنها و سپس به مکاانهاای

همکاری کاردن و درگیار شادن در ناک ف ا یات ،مشاارکت

جغرافیانی اشاره می کنند و انن امر را نادآور مایشاوند کاه

محسو مایشاود ( .)Oxford 2003عاالوه بار آن ،ت اارن

باادون ماارد و ارتباطاااخ میااان آنهااا نااک اجتماااع فقااا
مسموعهای از ساختمانها و خیابانها محسو

میشاود .در

مت ددی هم در حوزههای متتل

علو اجتماعی از مشارکت

وجود دارد .انگاشت مشارکت از پانهایتارنن مفااهیم مارتبا

قویتری را از افراد و ارتباطاخ اجتماعی و روانشناختی کاه

اصلی مشارکت مردمی ،دخا ت دادن مارد در زمیناههاانی از

آنها در آن سهیم هستند ،به خود میگیارد .مبااحثی کاه بار

توس ه و برنامهرنزی شهری اسات کاه باه عماو شاهروندان

انن جنبه از توس ا اجتماع محلی تمرکز مایکناد ،باه مانناد

مربوط است .دخا ت دادن مرد  ،در طیفی از اختیار کامال در

نااک فراننااد آموزشاای در توانمندسااازی 4شااهروندان در

برنامهرنزی تا دخا ت سطحی آنان را دربر میگیرد .مشاارکت

رونارونی با مشکالخ از طرن تیمیم سازی گروهی اسات

کامل فقا در جانی تحق مینابد که مرد بتوانند نق

ف ای

و نا احتمااد دارد کاه توسا ا اجتمااع محلای را باهعناوان

را در فرانند تهیا برناماه بار عهاده گیرناد (.)Arnstein 1971

درگیری در فرانند برشمرند که در پی دستیابی به ارتقااء در

آنچه در مفهو مشاارکت در فرانناد توسا ا اجتمااع محلای

برخی جنبه های زندگی اجتماع اسات و باه شاکل طبی ای،

اهمیت مایناباد ،چگاونگی ماهثر باودن دانا

و اطالعااخ

چنین عملی به قوی کردن ا گوی اجتماع ،ارتباطااخ نهاادی

ساااکنان در فراننااد مشااارکت اساات .بااه بیااان دنگاار «بساایج

و انسانی منسر میشود .تمامی انن جوانب از توس ا اجتماع

اجتماع» 5و «ظرفیات ساازی اجتمااع» 6بارای تأثیرگاذاری در

بر فرانند آموزش مرد که چگونه با نکادنگر کاار کنناد تاا

فرانند تیمیمسازی و تیمیمگیاری و مشاارکت هدفمناد در

مشکالخ م ماود و مشاترك را بگشاانند ،متمرکاز هساتند

توساا ا اجتماااع نقاا

Christenson and

( .)Phillips and Pittman 2009با توجه به آنچه بیاان شاد،

.)Robinson 1989

توس ا اجتماع محلی نوعی از تحود مثبت در مقیاس محلاه
است که هدف آن شناسانی مشکالخ محله ،افازان

اعتباار

مشارکت داوطلبانه و خودنارانه در میاان اجتمااع (سااکنان)
نک محلاه در جهات بهباود شارانا فیزنکای ،اجتمااعی و
اقتیادی است .در ت رنفی دقی تر میتوان گفات ،برناماهای
است که با توجه به شرانا خاص هر محلاه و سارمانههاای
اجتماعی موجود در آن ،توسا ساکنان همان محله و نظارخ
تسهیلگران توس ه ،تدونن و انسا مایشاود و ت مایمهاای
ذهنی و غیرواق ی در انن زمینه ،در نظار گرفتاه نمایشاود.
توس ا اجتماع محلای ناک ساری مه فاههاا دارد از جملاه
مشارکت ،احساس ت ل به محله ،اعتماد و ت امل اجتمااعی،
که در زنر آمدهاند (.)Grant 2006

احساس تعلق به محله
احساس ت ل به گروه ،جام اه و مکاانی خااص ،از جملاه
احساساخ ضروری در زندگی اجتماعی انساانهاا اسات .از
دندگاه روانشناسی اجتماعی ،حس ت ل اجتمااعی ،زباان و
چارچوبی را به وجود میآورد که به وسیلا آن ،ما نسبت باه
نحوۀ عملکرد افراد در گروهها و اجتماعاخ ،دان

و آگاهی

پیدا کنیم .وجود انن حس سبب میشود از نک سو فارد در
جام ه و محیا به شکل با نده و پونا عمل کناد و از ساونی
دنگر موجب میشود کاه فارد ،گاروه و جام اه و محلاه را
مت ل به خود بداند و در جهت اعاتال ،ارتقااء و توسا ا آن

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

منابع ما ی و محلی اسات و عباارخ از فراننادی مبتنای بار

اساساای دارد (

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

انن رابطه ،توس ا اجتماع محلی ،شاکل توسا ا اجتماعااخ

با توس ا اجتماع محلای اسات .در امار برناماهرنازی ،مفهاو

بکوشد .داشتن حس ت لا  ،منسار باه انسااد حاس داشاتن
سرنوشاات مشااترك ماایشااود ،حساای کااه موجااب انساااد

انگاشت مشارکت

اجتماع میشود ( .)Taghvaye 2010حس ت ل به محایا و

مشارکت در م نای غوی آن« ،سهمی در چیزی غیار از خاود

مکان از جمله محله ،نیز ناوعی از احسااس ت لا اسات و

داشااتن» اساات ( )Aryanpour 1996بااا هاام شاارنک شاادن،

وجود انن حس ضمن اننکه برای فارد ،ناوعی تشاتیص و
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همکاری ،ت اون و مشارکت در میان اعضای ناک گاروه ناا

با ندگی را به هماراه دارد ،سابب مایشاود کاه سااکنان در

تعامل اجتماعی

ف ا یااتهااای اجتماااعی مربااوط بااه محل اا خااود احساااس

نکی از نیازهای فطری انسانها نیاز باه برقاراری ت اامالخ و

مسئو یت و در آن مشارکت کنند .حاس ت لا محلاهای باا

روابا اجتماعی است .از ت امالخ و روابا اجتمااعی هام باه

تأثیر گذاشتن بر میزان مشاارکتهاای اجتمااعی در محلاه،

عنوان نک نیاز فطری و هم وسیلهای بارای ارضاای نیازهاای

سبب تسرنع و تسهیل در جرنان توس ا محلاهای مایشاود

دنگر نا برده میشود .به طاوری کاه انساان بادون برقاراری

(.)Mousavi 2008

رواباا اجتمااعی قاادر باه زنساتن نیسات .هرگااه عملاای از
شتیی سر زند که با پاسی از ساوی شتیای دنگار هماراه

اعتماد

باشد ،اصطالحاً به انن عمل متقابل دوسونه ،ت امال اجتمااعی

اعتماد ،به میزان اطمینان افراد در مورد اننکه دنگاران چقادر

نا کن

به حرفهای خود عمل میکنند و نا انتظار میرود که عمال

انن دو شتص ،نک رابطا اجتماعی برقرار میشود .سادهترنن
اجتمااعی اسات .کان

اطالق میشود .سطح اعتماد شتص به فرد دنگر ،بستگی به

اجتماااعی ،سلسااله حرکاااخ بااارزی اساات کااه انسااان باارای

برداشاات شتیاای از قاباال اعتماااد بااودن آن دنگااری دارد

دستیابی به هدفی نسبت به انسانی دنگر انسا میدهاد .افاراد

( .)Commission Research Paper 2003فوکوناماا ()1۹۹5

به برقراری رابطه اجتماعی ،نیاز ذاتی دارند و به هماین د یال

اعتماد را انتظااری مایداناد کاه در اجتمااعی برخاوردار از

موق یتهانی را فراهم میآورناد تاا بتوانناد رابطاا اجتمااعی

رفتاری منظم ،دارای روابا صادقانه و مبتنی بر ت اون ،پدناد

خود را تسربه کنند ( .)Abaszadeh 2013در واقاع ،آنچاه بار

میآند و مبنای آن هنسارهاای مشاترك باین مارد اسات و

ادبیاخ توس ه اجتماع محلی تسلا دارد ،فضا و ون گایهاا و

کالس اوفه ( )Offe 1998نیز اعتمااد را باه م ناای بااور باه

ت امالخ است .اجتماعااخ باا وجاود ارتباطااخ و ت اامالخ

عملی که از دنگران انتظار میرود ،میداند .در جمعبنادی از

اجتماعی اعضای خود موجودنت مینابند و فقاا واحادهای

منابع و متون جام هشناسی ،اعتماد را به عنوان سرمانا افراد،

قلمرونی تلقی نمیشوند ،بلکه شامل اتیااالخ موجاود میاان

نا سرمانهای مستتر در روابا اجتماعی و نا نظاا اجتمااعی،

مرد هستند کاه مناافع مشاترکی را در شابکهای از ت اامالخ

مفهو سازی کردهاند که تناسبی با رفتار منطب بر کن هاای

اجتماعی سهیم میشوند (.)Grant 2006

انسا گرفته در سطح فاردی نادارد ( .)Piran 2013توسا ا
اجتماعاااخ محلاای باادون اعتماااد و مشااارکت اجتماااعی

 .4فرضیه پژوهش

شهروندان در امور محلی و باهکاارگیری نظاا مناد سارمانا

بین حضور ساکنان محلاا ششاگالن در نهادهاای ماذهبی ،از

اجتماعی در خدمت توس ا محلی ،ممکن نتواهد بود .انان

جمله مساجد محله و مه فههای توس ا اجتماع محلای رابطاا

امر افزان

ت ل و نظم اجتمااعی شاهروندان را باه هماراه

م ناداری وجود دارد.

میآورد و ت امل و ارتباط فراگیر مرد و مادنران شاهری را
موجب می شود و عاالوه بار پوناانی اجتمااعی اجتماعااخ

 .5مدل نظری پژوهش

اجتماعاخ و بین شهروندان میشود و در کال ظرفیاتهاا و

خیااوص توساا ا اجتماااع محلاای و نهادهااای مااذهبی و

میدهاد و

تأثیرگذاری متغیرهاای مهام اجتمااعی کاه زنار مسموعاا دو

آنااان را از حمانااتهااای اجتماااعی بهاارهمنااد ماایسااازد

مفهااو نهادهااای مااذهبی و توسا ا اجتماااع محلاای هسااتند،

(.)Molahassani 2006

میتوان مد ی ترسیم کرد که بیانگر تأثیر نهادهاای ماذهبی بار

مهارخ های افراد را در گشودن مشکالخ افزان
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نظاری و نظرناههاای ارائاه شاده در
] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.37

محلی ،سبب گسترش مناسباخ و روابا اجتماعی در ساطح

با توجه باه چاارچو

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

کنند و باالخره حرفهای آنان باه چاه میازان موثا اسات،

عنیر زندگی مشترك انسانی ،کان

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

متقابل اجتماعی گفته میشود .در انان صاورخ میاان

واکاوی نقش نهادهای مذهب پایه در توسعۀ اجتماع محلهای
نمونۀ موردی :محلۀ ششگالن

میدهد که توس ا اجتماع محلهای باه طاور اجتناا ناپاذنری

پا وه  ،از روش کتابتاناهای اساتفاده شاده اسات .جام اا

تحتتأثیر متغیرهانی چون مشارکت ساکنان در اماور مرباوط

آماااری اناان پ ا وه  ،ساااکنان محاادوده مطا اااتی (محلااه

به محله ،ت امالخ اجتماعی مابین ساکنان محله ،وجاود حاس

ششگالن) واقع در منطقا ده شهرداری تبرنز هستند .به منظور

اعتماد مابین ساکنان محله و احساس ت ل ساکنان نسابت باه

ت یین حسم نمونه ،از روش کوکران استفاده شده است .ت اداد

محله ،قرار دارد.

پرس شوندگان بر اسااس فرماود کاوکران شاامل  146نفار

مدد مفهاومی پا وه

میتوان به شرش زنر ترسیم کرد.

است کاه در انان مطا اه جهات تحیایل اطمیناان بیشاتر و
خطاهای احتما ی که در برخی پرسا ناماههاا ممکان اسات
وجود داشته باشد ،نمونه  150تانی برای محله انتتا

شد که

 .6روش پژوهش

از انن ت داد  ۹4نفر مرد و  56نفر زن بودند و افراد در طیا

رونکرد حاکم بر پ وه  ،رونکردی توصیفی  -تحلیلی اسات.

سنی  17تا  6۹ساد قرار داشتند که با استفاده از نموناهگیاری

با عنانت به انگاشتپردازی و آزمون نظرنه صورخ گرفتاه در
انن پ وه  ،مقا ا حاضر در زمرۀ جستارهای ترکیبی-تلفیقای

تیادفی ،انتتا

شدند.

در انن پ وه  ،پرس نامهای بر اساس طیا

یکارخ7

گنسانااده ماایشااود .روشهااای جمااعآوری دادههااا در اناان

تنظیم شده است که در آن ،از هر پرس شونده خواسته شاده

پ وه  ،به دو دستا اصلی ،روش کتابتانهای و روش میدانی

است تا میزان موافقت خود را باا انان گوناه کاه "مان فکار

منظور پاسی به سئواد پا وه

و آزماون فرضایه ،عمومااً از

(شاخصهای پا وه ) در محلاا ششاگالن شاود" در پانج

روش می ادانی (تهیااه پرس ا نامااه) اسااتفاده شااده و جهاات

سطح کامالً موافقم (با امتیاز  )5تا کامالً متا فم (باا امتیااز )1
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تقسیم میشوند .در انن پ وه

برای جمعآوری اطالعاخ به

میکانم حضاور در مساسد محلاه مایتواناد سابب افازان

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.6.4

توس ا اجتماع محلی باشد .ادبیاخ موضوعی پا وه  ،نشاان

جمعآوری اطالعاخ مربوط باه ادبیااخ و چاارچو

را بار اسااس ادبیااخ موضاوع،

نظاری

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :1مدل مفهومی پژوهش
Fig.1: Conceptual model of research

تصویر  :2محلۀ ششگالن در منطقۀ ده شهرداری تبریز

اعال کند .میزان موافقت متاطبان با هر گونه ،به منز ا میازان
اهمیت و نقا

نهادهاای ماذهبی در افازان

جنو

شااخصهاای

به خیابان فارابی ،از شرق به خیابان بهشتی و از غار

به خیابان ثقهاالسال محدود شاده اسات .کااربری غا اب در
محدودۀ مطا ااتی ،کااربری مساکونی و در او ونات ب ادی

مربوط به توس ا اجتماع محلی است.

کاربری تساری – خدماتی است ،اما با انن وجود کاربریهای

 .7قلمرو مکانی پژوهش

فرهنگی و مذهبی نیاز باه عناوان کااربریهاای شااخص در

محلا ششگالن در منطقا دَه شهرداری تبرناز قارار دارد .انان

محدودۀ مورد مطا ه ،حضور دارند .ششگالن شا

محله مساحتی  66هکتاری دارد که تقرنباً م اادد  6/۳درصاد

دارد که م روفترنن آن مسسد سید حمازه اسات کاه در کناار

از منطقا ده شهرداری تبرنز است کاه باا داشاتن جم یتای در

بق ا مبارکه سید حمزه ،نهادی مذهبی را تشکیل میدهناد کاه

حدود  7200نفر ،نکی از محالخ قدنمی و ماذهبی در شاهر

روزانه پذنرای دو هزار نفر از ساکنان محلاا ششاگالن و کال

تبرنز محسو

میشود .محلا ششاگالن از سامت شاماد باه

مساسد

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

)Fig. 2: Sheshgalan neighborhood in district 10 of Tabriz municipality (Naghshe Mohit Consultee 2012

شهر تبرنز است.

محلا سرخا  ،از سمت جنو به محلاا خیاباان و رودخاناا
مهرانرود ،از سمت شرق به محلههای پلسانگی و سایال و
و حار خاناه محادود

خیییههای عمومی شرکتکنندگان در مطا ا آماری (سکنه

میشود و حدود آن از پل قاری تا خیابان عباسی اسات .و ای

محله) در جدود زنر آمده اسات .انان ون گایهاای عماومی

در وضع موجود به د یل خیابانکشیهای انساا شاده حادود

مطاب با پرس نامههای آماری در قا اب پانج متغیار عماومی

نافته و از شماد به خیابان عاارف ،از

(جنس ،سن ،وضا یت زناشاونی ،میازان تحیایالخ و ناوع

از سمت غر به محلههاای سارخا

ت رنفی انن محله کاه

جدول  :2مشخصات عمومی پرسششوندگان
Table 2: General details of the respondents

جنسیت

سن

درصد

مرد

زن

جوان -زیر  30سال

میانسال

پیر -باالی  ۶0سال

متأهل

مجرد

زیر کارشناسی

کارشناسی و ارشد

دکتری

آزاد

کارمند

بیكار

دانشجو

خانه دار

بازنشسته

۶2

38

تحصیالت

29

۶4

7

۶4

3۶

34

57

5

37

20

9

21

8

5
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وضعیت
زناشویی

شغل
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 .8یافتههای پژوهش

واکاوی نقش نهادهای مذهب پایه در توسعۀ اجتماع محلهای
نمونۀ موردی :محلۀ ششگالن
جدول  :3میزان تاثیرگذاری نهادهای مذهبی در افزایش حس اعتماد
Table 3: The effectiveness of religious institutions in increasing the sense of trust

کام ً
ال
موافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

کام ً
ال
مخالفم

امتیاز

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب افزایش احساس اعتماد به یكدیگر (هم محلهها) در
محلۀ ششگالن میشود.

29

51

42

20

8

523

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب افزایش احساس اعتماد به نهادهای مذهبی تأثیرگذار
در مدیریت محله میشود.

24

57

47

15

7

52۶

میانگین امتیاز

دارند به طوری که  64درصد پرس شوندگان به سطح زناد

میزان تأثیرگذاری نهادهاای ماذهبی از جملاه مسااجد
محلا ششگالن در افزان

ت اامالخ اجتمااعی اشااره داشاتهاناد.

و بسیار زناد افزان

حاس اعتمااد سااکنان محلاه باه

بیشاتر پرسا شاوندگان ،برگازاری آناینهاای ماذهبی و

نکدنگر در جدود ذنل آمده است .همانطوری کاه مالحظاه

گردهمانیهاانی را کاه عمادتاً باه صاورخ خودجاوش و

حاس

غیررسمی در قا ب برپانی نمازهای نومیه ،برگزاری مراسام

میشود میزان تأثیرگذاری نهادهای مذهبی بر افزان

اعتماد در محله ششگالن ،متوسا به باال است به طوری کاه
 5۳درصد پاستگونان از افزان

زناد تا بسایار زنااد حاس

اعتماد خود نسبت به دنگر ساکنان محله به واسطا نهادهاای

عزاداری ،اعیاد و جشنهای مذهبی در مساجد محله انساا
مایگیارد ،موجاب تقونات ت اامالخ اجتمااعی در محلاه
ششگالن میدانستند.
بااا مراج ااه بااه نافتااههااای پ ا وه  ،میاازان افاازان

مذهبی موجود در محله ستن گفتهاند .نکتا قابل توجاه کاه
ساکنان محله ،نسبت به همسانگانی که به مسسد محله رفت

مذهبی در محله ششگالن ،در  55درصاد جام اه مطا ااتی

و آمد داشتند ،اعتماد بیشتری داشاتند و انان افاراد را قابال

زناد و بسیار زناد ،در  15درصد متوسا و در  ۳0درصد کم

اعتمادتر میدانستند.

و خیلی کم بوده است (جدود شماره .)5

میزان افزان

مادنی باه واساطا حضاور نهادهاای

ت امالخ اجتماعی در باین سااکنان محلاه

میاحبه با پرس شوندگان نشان میدهاد کاه در محلاا

به واسطا وجاود نهادهاای ماذهبی در محلاا ششاگالن در

ششگالن نهاد دنگری به غیر از مسااجد محلاه کاه بتوانناد

جدود زنر آمده اسات .هماانطوری کاه مشااهده مایشاود

مربوط محله ،مشارکت دهناد

نافتهها دال ت بر سطح بااالی افازان

ت اامالخ اجتمااعی

ساکنان آن را در امور متتل

وجود نادارد .مشاارکت در تهیاا جهیزناه بارای زو هاای

جدول  :4میزان تأثیرگذاری نهادهای مذهبی در افزایش تعامالت اجتماعی
Table 4: The effectiveness of religious institutions in increasing social interactions

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب افزایش ارتباط بین ساکنان محله ششگالن میشود.

42

54

23

23

8

549

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب افزایش امنیت در محله ششگالن میشود.

37

48

31

24

10

528

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب بهبود روابط همسایگی در محله ششگالن میشود.

39

44

29

20

18

51۶

میانگین امتیاز
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کامال
موافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

کامال
مخالفم

امتیاز
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در میاحبه با پرس شوندگان مشتص شد انان اسات کاه

مشارکتهای متتلا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شغل) بررسی شدهاند.

525

جدول  :5میزان تأثیرگذاری نهادهای مذهبی در افزایش مشارکتهای مدنی
Table 5: The effectiveness of religious institutions in increasing civic participation

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب شرکت در گروههای فرهنگی و مذهبی محله
ششگالن میشود.

38

45

22

31

14

512

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب مشارکت در کمك به فقرا و تهیدستان در محله
ششگالن میشود

34

40

25

27

24

483

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب مشارکت در طرحهای عمرانی مربوط به محله
ششگالن میشود

29

39

33

23

2۶

472
489

میانگین امتیاز

جااوان ،کمااکهااای مااا ی بااه افااراد تهاایدساات ،برگاازاری

 .۹تجزیه و تحلیل یافتهها و آزمون فرضیه

مراسمهای عازاداری و شاادی و مشاارکت در جهات رفاع

در انن پ وه  ،برای آزمون فرضیه و اثبااخ م ناادار باودن

مشااکالخ محلااه از مااواردی اساات کااه در مساااجد محلااه

رابطا بین حضور در نهادهای مذهبی و متغیرهاای پا وه

ششگالن صورخ میگیرد.

مرباوط باه توسا ا اجتمااع محلاای در محلاه ششااگالن ،از

میزان تأثیرگذاری نهادهای ماذهبی محلاا ششاگالن در

ضرنب هماهنگی کنداد و ضارنب اساپیرمن اساتفاده شاده

احساس ت ل به محله ،در بین ساکنان آن در جدود

است .در ارتباط با متغیر ت اامالخ اجتمااعی ،باا توجاه باه

ذنل آمده است .همانطوری کاه مالحظاه مایشاود ،میازان

ضرنب کنداد محاسبه شده ( ،)0/7۳4بین دو متغیار حضاور

احساس ت ل باه محلاه ششاگالن در باین سااکنان

ت اامالخ اجتماااعی رابطاا

افزان
افزان

در نهادهاای مااذهبی و افاازان

محله و باه واساطه نهادهاای ماذهبی تقرنبااً متوساا و تاا

م نادار وجود دارد .ضرنب همبستگی اسپیرمن ()0.78=Rho

حدودی رو به زناد بوده است.

نیز انن رابطه را تأنید میکند .بنابرانن ،هر چه میزان حضاور

به واسطا نهادهای مذهبی در رابطه با مسسد سید حمزه باه

اجتماعی نیز افزان

مینابد.

وضوش مشتص بوده است .به گفتا پرس شوندگان ،وجود

در ارتباط با متغیر مشارکت اجتمااعی ،ضارنب کناداد

مسسد سید حمازه در محلاا ششاگالن ،مهمتارنن عامال و

( )0/712و همچنااااین ضاااارنب همبسااااتگی اسااااپیرمن

نشانهای است که سبب میشاود انان محلاه باه واساطا آن،

( )0.74=Rhoمورد محاسبه با ساطح اطمیناان  ۹5درصاد و

برای ساکنان دنگر محالخ شناخته شده باشد.

خطای  5درصد ،م نادار بودن رابطا بین دو متغیر حضور در

جدول  :۶میزان تأثیرگذاری نهادهای مذهبی در افزایش احساس تعلق به محله
Table 6: The effectiveness of religious institutions in increasing the sense of belonging to the neighborhood

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب شناخت افراد بیشتری از ساکنان محله ششگالن میشود.

20

39

51

29

11

478

من فكر میکنم حضور در مساجد محله ششگالن سبب افزایش عالقه به این محله میشود.

22

4۶

53

15

14

497

من فكر میکنم حضور در مساجد سبب افزایش کمك به همنوعان در محله ششگالن میشود.

33

۶0

3۶

1۶

5

550

میانگین امتیاز

4۶

│
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کامال
موافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

کامال
مخالفم

امتیاز
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احساس ت ل نسبت به محله در بین پرسا شاوندگان

ساکنان در نهادهای ماذهبی بیشاتر باشاد ،میازان ت اامالخ

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

کامال
موافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

کامال
مخالفم

امتیاز

واکاوی نقش نهادهای مذهب پایه در توسعۀ اجتماع محلهای
نمونۀ موردی :محلۀ ششگالن
جدول  :7بررسی رابطه بین مؤلفه تعامالت اجتماعی و نهادهای مذهبی
Table 7: Investigating the relationship between the component of social interactions and religious
institutions

تعامالت اجتماعی
**0.734
0.011
1
0
150

نهادهای مذهبی
1
0
150
**0.734
0.011 .

 tau_b Kendall'sنهادهای مذهبی Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed
N

تعامالت اجتماعی

Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed

N
] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

جدول  :8بررسی رابطه بین مؤلفه مشارکت اجتماعی و نهادهای مذهبی
Table 8: Investigating the relationship between the component of social participation and religious
institutions

مشارکت اجتماعی
**0.712
0.041
1
0
150

نهادهای مذهبی
1
0
150
**0.712
0.041 .

 tau_b Kendall'sنهادهای مذهبی Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed
N

مشارکت اجتماعی

Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed

N

نهادهای مذهبی محله و مشارکت اجتماعی را نشان میدهد.

نتانج حاصل از آزمون کنداد برای سنس

م ناداری بین

دو متغیرحضور در نهادهای مذهبی و افزان

حاس اعتمااد

به محله ،ضرنب ( )0/671را نشان میدهد که انان ضارنب

به ساکنان محله ،ضرنب ( )0/610را نشان میدهاد کاه انان

همراه باا ضارنب همبساتگی اساپیرمن ( )0.69=Rhoرابطاا

ضرنب همراه با ضارنب همبساتگی اساپیرمن ()0.65=Rho

مستقیم و م نادار بین انن دو متغیر را تأنید میکند.

رابطا مستقیم و م نادار بین انن دو متغیر را تأنید میکند.

جدول  :9بررسی رابطه بین مؤلفه حس اعتماد و نهادهای مذهبی
Table 9: Investigating the relationship between the component of trust and religious institutions

حس اعتماد
**0.۶10
0.044

 tau_b Kendall'sنهادهای مذهبی

Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed

N

حس اعتماد

Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed

N
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1
0
150

نهادهای مذهبی
1
0
150
**0.۶10
0.044
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نتانج حاصل از آزمون کنداد برای سنس

م ناداری بین

دو متغیر حضور در نهادهای مذهبی و احساس ت ل نسابت

جدول  :10بررسی رابطه بین مؤلفه احساس تعلق و نهادهای مذهبی
Table 10: Investigating the relationship between the sense of belonging component and religious
institutions

احساس تعلق
**0.۶71
0.035
1
0
150

نهادهای مذهبی
1
0
150
**0.۶71
0.035

 tau_b Kendall'sنهادهای مذهبی

Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed

N

احساس تعلق

Correlation coefficient
)Sig. (2-tailed

N

نهادهااای مااذهبی و باهونا ه مساااجد در محااالخ شااهری،

آن جانی که نک نهاد مردمی است ،کامالً با موضوع مشارکت،

نهادهانی هستند که باا وجاود اننکاه کماکهاای آنهاا در

پیوند و ارتباط دارد و موفقیت و پونانی آن هم در گرو حضور

توس ا اجتماع محلی ناملموس است ،میزان خدماخ آنها و

و مشاارکت مارد اسات .مساسد محلاه ،محال اجتمااع و

موق یتشان در انان جواماع ،بار اهمیات آنهاا دال ات دارد.

سااکنان محلاه

حاضر ،بر انن پی

پ وه

زمینهساز وحدخ و همبستگی اقشار متتل

مرد و ساکنان محالخ در نهادهای مذهبی و بهون ه مساجد

نمانندۀ اجتماع مسالمانان در محلاه محساو

شاود و انان

محلا ششگالن و مه فههای توس ا اجتماع محلاهای ارتبااط

واحد اجتماعی با برنامهرنزی اصو ی میتواند تأثیر شاگرفی

هار چاه

در پیشبرد توس ا محله و رفع م ضاالخ آن ،داشاته باشاد.

میزان حضور ساکنان محله در مساجد محالخ بیشتر باشاد،

همچنین مسسد ،در انساد وفاق و همد ی و انساد ت اامالخ

تحق توس ا اجتماع محلهای باه وسایلا مه فاههاای آن ،از

اجتماعی در بین ساکنان محالخ ،برای فراهمساازی فضاای

جمله افزان

مشارکت شهروندان ،احساس ت ل نسبت باه

کار و ت امل در سطح محله نق

زنادی انفا میکند .در واقع

محله ،افزان

میزان ت امالخ اجتماعی مابین سااکنان محلاه

همت عمومی در سطح محالخ نیازمند فضای وحدخ رونه

حااس اعتماااد نساابت بااه همسااانگان و هاام

و همفکااری در پااذنرش اصاال موضااوع و هماااهنگی و

محلهایهای خود بیشتر میشود .نتانج حاصله نشان میدهد

همکاری در عمل و اجرای برناماههاا و انساا اماور اسات.

که در سطح  ۹5درصاد اطمیناان ،باین نهادهاای ماذهبی و

مسسد ،حداقل روزی سه مرتبه ،عمو افراد محله را فراخوانی

مه فههای توس ا اجتماع محلاهای رابطاا دوساونه و مثبتای

و روش جمعگرانای و نظامپاذنری را در آنهاا تقونات و باا

وجود دارد.

انزواطلبی و روحیا بیتفاوتی افراد مباارزه مایکناد .فضاای

م ناداری وجود دارد .با توجه به نافتههای پ وه

و افاازان

نافتهها نشان میدهند که ارتباط متقابل هرروزه و کان

مسسد عالوه بر تشون روحیا همکاری و تحقا و تشاکیل

نوعی حس اعتماد منسر مایشاود کاه در بازگشات دوباارۀ

ف ا یتهای اجتماعی و به خیوص ف ا یتهای دننی ،زمیناا

اعتماد و تداو کن های متقابل تأثیرگذار اسات .مساسد از

تسربه آن را هم در خود ،فراهم میکند.
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