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  چکیده
ـتاي  از آن در تـوان   ین نمود معماري اسالمی، سنگري است که میتر مهمعنوان  مسجد به راس

ـیش   بازشناسی و مواجهه با تهدیـدها و فرصـت   ـاي پ ـاي سـرمایه   ه ـاي فرهنگـی و    رو، احی ه
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و همچنین سیر  چهارچوب. در کردهاي اسالمی استفاده  ارزش

آفـرین   ین پایگاه نقـش تر مهممسجد  ،کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر، علم و زندگی
ـاي   مدل تأثیربه بررسی با استفاده از روش پیمایشی، ر تحقیق حاضر . داست ادراك حسـی  ه
پس از تبیین  .شهر قزوین پرداخته شده استاي  بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله مؤثر
ـاجد    مؤثرادراك حسی، معیارهاي ارزیابی هاي  همؤلفو ها  مدل ـایتمندي در مس بر افزایش رض

 یابی معادالت ساختاري بق طیف لیکرت تنظیم شده و با روش مدله طنام پرسشاستخراج و 
)SEM(  ۀوجـود رابطـ   ،تحقیقهاي  . یافتهشدندها تحلیل  آن تأثیرها و میزان میان متغیرروابط 

کـه   دهند می را نشاناي  ادراك حسی و رضایتمندي در مساجد محلههاي  همؤلف میانمعنادار 

                                                      
 اي محلـه حس تعلق به مکان در مساجد  ادراك حسی موثر برهاي  تبیین مدل« از رساله دکتري با عنوانبرگرفته این مقاله  .1
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ـاعی موجـود در محلـه از دیگـر     ي ها شاخصهگذاري  تأثیرمیزان  ،در آن فرهنگی و نظام اجتم
 ۀدهنـد  . همچنین رعایت الگوهاي حسی در طراحـی عناصـر تشـکیل   است بیشترها  شاخصه
ـاري    به این امر و افزایش حس رضایتمندي شده  سببمساجد  ـاي معم ایجاد و تقویـت الگوه

  .انجامد می مذهبیهاي  حسی انطباقی در مکان

ـ اسالمی  ، ادراك حسی، الگوهاي اي حلهممساجد : واژگان کلیدي ، معماري معماري ایرانی 

  .حسی انطباقی، رضایتمندي
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ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

  مقدمه و بیان مسئله. 1
ظهور و تجلـی نـور هـدایت اسـ�م و      ۀگیتی باید عرص ۀطور که قرآن رسالت جهانی دارد و گستر  همان

ـ تر مهمقرآن باشد، ظرفیت  محـور تحـو�ت   بایـد  اسـت کـه   اي  گونـه ه ین پایگاه دینی یعنی مسجد نیز ب
رو هسـتیم. همـین    المللی و فراملی روبه هاي بین سازمان ۀروی بنیادین جهانی قرار گیرد. امروزه با رشد بی

نهـاد   ،پـردازان اسـ�می   در نگاه به سازمان مساجد اس�می داشته باشـیم. در نگـاه نظریـه    بایدرویکرد را 
  گذار باشد.تأثیرگستري  جهان فرایندسازي و  بروز جهانیتواند در  فراملی است و می یسازمان» مسجد«

نگـاهی نـو   باید سیر تحو�ت جهانی را به سمت عبودیت خداي متعال رهبري کنیم،  خواهیم میاگر 
هاي سـنتی و بـومی را در سرتاسـر جهـان در راسـتاي معرفـت حـق         و فرهنگ یفکنیمببه عالم و انسان 

ایـن   .)1391 غرویـان، ( یابد سامان نمی» مسجد« ۀیافت ت سازماندهی کنیم و این مهم جز با محوری جهت
مؤمنان هر دین ملـزم بـه اسـتفاده از فضـاهاي خـاص عبـادي       اهمیت دارد که تمامی ادیان میان مهم در 
تـرین نمـود معمـاري     مهـم  ،عنوان فضاهاي عبادتگاهی مخصوص دین اس�م معماري مساجد به .هستند

  اس�می از تنوع و گوناگونی خاصی برخوردار است.هاي  هنه سرزمینشود که در پ می اس�می محسوب
 .مسجد در قلب معماري اس�می جاي دارد و نمادي مناسب بـراي اعتقـادات مربـوط بـه آن اسـت     

هـاي   ایجـاد نشـانه   سـبب آغازین دریافتند و همان بود که  ۀاین نقش نمادین را در همان مرحلمسلمانان 
خداوند منـان و مسـجد    ۀهنرمندان و معماران مسلمان، جهان هستی آفرید از دیدگاه .شدبصري مناسبی 

ست کـه حکمـا و   ا بشر و تمثیلی از حیات و هستی است. شباهت انسان، جهان و معماري رازي آفریدۀ
بردارند. آنان از طریق دل خود به عـالم هسـتی نقـاب    آن حدودي پرده از  اند تا معماران مسلمان توانسته

و دسـت یافتـه   تـري در دل آن   به آفـرینش جهـان معنـوي کوچـک     ،س براساس طرح الهیو سپاند  زده
کارکرد مسجد عبادت اسـت ولـی بـه حکـم ضـرورت، مسـجد ایفـاگر        ترین  اند. اصلی مسجد را ساخته

  بوده است.مختلف در مقاطع زمانی گوناگون هاي  نقش
، بلکـه کـانون   گزاري مراسم عبـادي مؤمنان براي برتنها جایگاه اصلی اجتماع  نهدر طول زمان مسجد 

. بـوده اسـت  دولت نیـز   ۀمعارف و احکام اس�می، مرکز جهاد تبلیغاتی و ارشادي، قرارگاه سیاسی و ادار
چنانکـه در صـدر    ؛)56: 1386، زرگـر ( بود بـا چنـدین نقـش    يترتیب مسجد از نظر عملکرد نهاد بدین

گونـاگون فرهنگـی و اجتمـاعی مردمـان شـهر در      هاي  اس�م جز برگزاري نماز و انجام عبادات، فعالیت
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از مسـجد جـدا شـده و داراي مکـانی     هـا   . پس از آن به مرور زمان، بعضی عملکردشد می مسجد انجام
یـک عبادتگـاه نبـوده اسـت.     تنهـا  مسـجد   ،در هیچ دوره تاریخی ولی مدارس مانند خاصِ خود شدند،

محـل عبـادت باشـند بلکـه بایـد محلـی بـراي         ره) مسـاجد نبایـد صـرفاً   (براساس دیدگاه امام خمینـی 
سیاسی و تبلیغاتی بوده و تا حد امکـان عملکردهـایی در مسـجد جریـان داشـته باشـند کـه        هاي  فعالیت

  ).155: 1378، صحیفه نور( جوانان را جذب مساجد سازد
 گیـري  در بطن شـکل که  موضوع معماري استترین  و محتواگرایانهترین  ترین، آرمانی مسجد خالص

معنایی مندرج در اصـول و  هاي  بخشیدن به موضوع، مفاهیم و پایه اصالت ،آن ۀدهند عناصر اصلی تشکیل
سفانه غفلـت از ایـن ضـروریات، امـروزه در     أ. متشود می اس�می امري ضروري و اساسی تلقیهاي  ایده

بـه   توجـه کـه  را  »گرایـی افراطـی   مصـداق « و طراحی مساجد به صورت گرایشی مزمن درآمـده اسـت  
). در 56: 1386: زرگـر ( دارد می بیاناست، شده  کالبد شناخته بندي چند عنصر و مصداقی خاص و سرهم

و شـوند   مـی  مساجد مسلمانان با کالبد و اشـکال متفـاوت بـا گذشـته، طراحـی و سـاخته       ،عصر حاضر
توجـه قـرار    بسیار مـورد  ،اخیرهاي  و اشکال متفاوت در دههها  گیري این کالبد شکلشیوۀ جوي  و جست

  است.تبدیل شده پردازان معماري اس�می  رسالتی براي تمامی نظریهبه گرفته و 
توانـد   مـی  است و توجه بـه ایـن مقولـه   شده خاستگاه هنر و معماري اس�می با ساخت مسجد آغاز 

 با علم به اینکه انقـ�ب فرهنگـی از مسـاجد آغـاز    کند. در ترویج معماري اس�می ایجاد  یتحول شگرف
ـ هویـت اسـ�می     انـداز  چشـم تواند در تحقق اهداف سند  می جانبه به مساجد شود، نگاه ویژه و همه یم

در دوران معاصـر  ولـی   .کنـد  مرکز فرهنگی قابل اعتماد مردم، نقشی حیاتی ایفاترین  مهم عنوان به »ایرانی
 ی و سـاخت مسـاجد  تمامی مسائل مربوط به طراحـ  ۀبرگیرند نی که درمستقل و مدوهاي  سیاستفقدان 
در مـورد الگوهـاي مناسـب     ،معاصـر  معماري اسـ�می ایرانـی  پردازان  نظریهتا ، باعث شده است هستند
ایران اس�می کـه  تا است شده . این امر سبب اي نرسند به نتیجهمعماري و شهرسازي آینده  ۀکنند هدایت

و همچنـین  اسـت  اسـ�م بـوده    دار توسعه و الگوسازي فرهنگ اس�می ایرانـی در جهـان   همواره ط�یه
بـر رسـالت ملـت و نظـام جمهـوري       مبنـی که رسالت سند الگوي پایه اس�می ایرانی پیشرفت  براساس

در جهت ایجاد تمدن نوین اسـ�می متناسـب    اي را انه و متعهدانهمؤمنحرکت عق�نی،  باید اس�می ایران
زایی در الگوسازي و الگودهی طراحی مسـاجد  ، نتواند نقش بسترسیم کندبوم ایران  در زیستها  با آرمان

  معاصر به دیگر کشورها داشته باشد.



 ۱۸۱  پور زند، رسول پهلوان الدین سهیلی، مهدي خاك اي/ جمال تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله

 

ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

زیادي در الگوسازي مساجد وجود دارد و همین امـر موجـب شـده اسـت     هاي  چالش حاضر درحال
پرداختـه  اي  مساجد محلـه  ویژه بهطراحی و ساخت مساجد  فرایندتا در این تحقیق به رفع مشک�ت در 

هد افزایش روزافزون و گسترش توجـه اقشـار جامعـه بـه مسـاجد و تبیـین الگوهـاي        شود تا بتوانیم شا
بخشـی و فراگیـري    اسـ�می، جهـت هویـت   ـ   با توجه به معمـاري ایرانـی   اي محلهمساجد  ۀدهند شکل

  اس�می باشیم.ـ مساجد ایرانی  الگوهاي

  پژوهشهاي  و پرسش اهداف. 2
تغییـرات گونـاگون در   بایـد  در این موضوع دانست که ان تو میاهمیت رسالت معماران معاصر ایرانی را 

حل بحـران  براي ایرانی تحلیل کرده و نتایج آن را ـ اس�می   طراحی مساجد را در بستر شهرهاي معاصر
رو هدف اصلی ایـن   نیا از ؛کار گیرنده مقدسی چون مسجد بهاي  سازهاي مکان و آمده در ساخت وجود هب

افـزایش رضـایتمندي کـاربران در مسـاجد      ادراك حسـی بـر  هاي  مدل رتأثیپژوهش، واکاوي چگونگی 
معاصـر و تبیـین و تـرویج الگوهـاي معمـاري اسـ�می ایرانـی متناسـب بـا مقتضـیات روز و           اي  محله

. هدف دیگري کـه در ایـن پـژوهش بـه آن پرداختـه      است فرهنگ توحیدي ۀدهند و تعمیق کننده تقویت
مـدنی،  هـاي   اخ�ق اس�می، هنجارهاي  ترویج آموزهبراي ن محلی عنوا شناساندن مساجد به ،خواهد شد

 و دستاوردهاي انق�ب اس�می بـه جهـان اسـ�م   ها  ارزش ۀبینان تبلیغ عملی دین، شناساندن عملی و واقع
ـ انجام مطالعـات م  ،به این هدفدستیابی . در سیر است ـ و تحل یدانی از نظـر نیازهـاي    یط محلـ یل شـرا ی

شهري بسیار حائز اهمیت بوده است که ایـن  هاي  حتی اقتصادي موجود در محله فرهنگی و اجتماعی و
ن یتـر  مهـم یکـی از  ؛ در نتیجه رود می شماره باي  مساجد محله یو طراح یابی انکم هاي از الزام یکیمهم 

 سـاکنان ادراك حسـی در  هـاي   همؤلفـ  تـأثیر که آیا واکاوي میـزان  این است پژوهش حاضر  هاي پرسش
سـاز   الگـو هاي  معاصر و ایجاد شاخصههاي  افزایش حس رضایتمندي به مساجد محلهأثیري در تها  محله
  دارد؟گونه مساجد  این

 پیشینه تحقیق. 3

می�دي آغاز شده است که حـس مکـان    1960کیفی در معماري از دهه هاي  همؤلفپرداختن به  ۀتاریخچ
کیفیـت کالبـدي بناهـا ظهـور      ۀسازندهاي  همؤلفین تر مهمعنوان  به ،و در درجه با�تر حس تعلق به مکان

حس تعلق به مکان و رضـایتمندي از مکـان   زمینۀ در  هاي گوناگونی ها و مقاله کتابحاضر  درحال .یافت
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از مفـاهیم و کاربردهـاي متناسـب بـا     اي  خ�صهشود  میکه در طول این پژوهش ت�ش  شده استارائه 
محقق به این نتیجـه   ،شده در این زمینه توجه به تحقیقات انجام است باگفتنی  شود.موضوع مقاله استفاده 

حسـی در  هـاي   مـدل  تـأثیر با رویکرد مورد نظر یعنی بررسی چگونگی  ۀرسیده است که به موضوع مقال
الگوهاي معماري اس�می ایرانـی متناسـب    عنوان به اي محلهمساجد  ۀدهند تبیین و ترویج الگوهاي شکل

  محققان دیگر پرداخته نشده است.   با مقتضیات روز، توسط
الگوي پیشـنهادي محلـه، بـا مرکزیـت مسـجد و فضـاهاي       «عنوان با ) در پژوهشی 1391( پورجعفر

مسکونی در شـهرهاي اسـ�می از   هاي  به مبانی طراحی محله »ایرانی ـ اس�می عمومی مورد نیاز در شهر 
اي  عنوان یکی از عوامل مهم محلـه  به را دو در آن نقش و جایگاه مسجاست صدر اس�م تاکنون پرداخته 

کـرده  مسکونی شهر بررسـی  هاي  بسیاري از نیازهاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش ۀکنند و برطرف
در شهرهاي اس�می گذشته، به ایـن  ها  آمده از بررسی محله دست هاست. وي در این پژوهش طبق نتایج ب

عاد کیفی طراحـی شـهرها و بازتـاب اجتمـاعی مسـائل      راهمیتی در ابمهم دست یافت که مسجد نقش پ
  .نسبت به مبانی طراحی واحدهاي همسایگی در غرب داشته است

در راسـتاي  اي  گزینـی مسـجد محلـه    ارزیـابی مکـان  «عنـوان   ا) در پژوهشی ب1395( و خزاعییی خدا
اي  مسـاجد محلـه   گزینـی  بـه ارزیـابی مکـان    »مکانی براي سـکونت  عنوان به ها هتقویت ساختار هویتی محل

 عنـوان  بـه به سـاختار هـویتی    ها همیزان دستیابی محلو مطلوبیت، سازگاري و آسایش هاي  براساس شاخص
هـاي   تطبیقی شـاخص  ۀمنظور ابتدا به ارائه مدلی مفهومی از مقایس بدینمکانی براي سکونت پرداخته است. 

 شـهر  کـ�ن  ۀگان سپس از میان مناطق سیزدهو  شده پرداخته ها هبخشی به محل گزینی و معیارهاي هویت مکان
مذهبی مشهد، منطقه مطلوب و مساجد مورد نظر براساس نوع بافت و میزان برخـورداري مـذهبی انتخـاب    

آسـایش را در   و آرامـش، امنیـت   ماننـد بخشـی   میـزان اثربخشـی معیارهـاي هویـت     ،. نتایج تحقیقاند شده
عنـوان   بخشی به مح�ت بـه  از میان پنج معیار هویت کلی طور بهو دهد  می نشانها  گزینی مساجد محله مکان

  .تري قرار دارند مکانی براي سکونت، معیار آرامش و امنیت در جایگاه مناسب
در اي  نقـش مسـاجد در توسـعۀ محلـه     یبررس«عنوان با خود را  ۀمقال ،)1394( احمدیان و عرفانیان

مسجد در سـطح   ۀچندگانهاي  تیمربوط به فعال يرهایق با بررسی متغی. این تحقکردندارائه  »شهر مشهد
ـ   ياوقـات فراغـت، ایجـاد فضـا     يساز نقش مسجد در غنی( محله در هشت محور کلی  ۀفرهنگـی، ارای

 ئـه فرهنگی، افزایش مشارکت سـاکنان محلـه، ارا   ـ  مذهبی هاي همراسم و جلس يمالی، برگزارهاي  کمک



 ۱۸۳  پور زند، رسول پهلوان الدین سهیلی، مهدي خاك اي/ جمال تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله

 

ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

و اجتمـاعی   يت فردیامن يمحله، ارتقا يازهای�ت و نسنجی مسائل، مشک ، اولویتيا مشاورههاي  کمک
هـا   ها، برنامـه  تین، بررسی استقبال مردم محله از فعالیرونی) و همچنیاز طریق افزایش نظارت درونی و ب

ـ فراگ ۀشـبک ترین  گسترده عنوان به آنل نقش یشده توسط مسجد به تحل فراهم يو بسترها ر اجتمـاعی و  ی
ـ پـردازد. نتـایج تحق   می در مشهد مقدساي  آفرینی در توسعه محله نقش دهـد، مسـاجد در    مـی  ق نشـان ی

  .دارنداي  در جهت توسعه محله يمؤثرهاي  مورد بررسی برنامه يمحورها

  پژوهش نظري هاي همالحظ. 4
  تعاریف مفاهیم. 4- 1
  اي محله. مساجد 4- 1- 1

هـاي   کـنش  ورتبلـ  مکـان  و بـوده  شهري عمومی فضاي از بخشی اي محله مساجد حاضر بحث در
 کـوچکی  مساجد فضاها این. است اجتماعی مختلفهاي  گروه بین تمایزهاي از بازتابیو  اجتماعی
 ،هسـتند  خاصـی  اجتمـاعی  طبقـات  داراي کـه  محلـی  جمعیـت  معمو�ً را آنهاي  هزینه که هستند

 و عملـی  اقتصـادي  نظر از مساجد این. است جمعیت همین ۀعهد بر نیز آن نگهداري و پردازند می
 هـر  کـه  است مساجد همین طریق از. دارند مهمی اجتماعی و دینی کارکردهاي و هستند تکثیر قابل

 بزرگ جامعه با گوناگون، اجتماعی طبقات با گزیده یسکن یا نشین مهاجر از اعماي  پراکنده جمعیت
 .کنند می برقرار ارتباط شهري

 کـه  گیرنـد  مـی  خود به را مجتمعی فرم غالباً ،هستند نماز اقامه براي محلی اینکهبر  ع�وه مساجد این
 آمـوزش،  خـانواده،  کارکردهـاي  یعنـی  محلـی  دینـی  و فرهنگـی  اجتمـاعی،  نیازهـاي  ۀهمـ  خدمت در

 و هولـود ( گیرند قرار می ،محله آن خاص اجتماعی طبقات غذاي تهیه حتی و کتابخانه زنان،هاي  فعالیت
 اجتمـاعی،  نظـر  از جامعـه  بهاري زگخدمت دراي  لهمح مساجد انعطاف گفت توان می ).21: 1390، 1خان

 بـدون  اغلـب  مساجد این. )2018، 2آصف( است شهري مساجد دیگر از بیشتر سیاسی حتی و اقتصادي
 بـه  ناآگـاه  اشـخاص سـوي   ازاغلب  و بوده قاعده بی بسیار مساجد، ۀدهند شکل اصلی الگوهاي به توجه
  .شوند می ساخته ،هستند محله آن خاص اجتماعی قهطب به متعلق بیشترکه  مسجد طراحی اصلی اصول

                                                      
1. Holod & Khan 
2. Asif, Nayeem 
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  حسی ادراك. 4- 1- 2

 حسـی هـاي   انـدام  وسـیله  بـه  خـارج  دنیاي با تماس و شناخت از زیادي بخش محیط، ادراك فرایند در
 استشـمام  بوهـا  شـوند،  مـی  لمـس  و دیـده  اشـیا  شهر در .است حواس به یورش ،شهر. شود می حاصل

؛ حـال  گیرند می شکل متنوعی عاطفی ـ  حسیهاي  تجربه ترتیب دینب و شوند می شنیده صداها شوند، می
 ،لطفـی ( اسـت  شـده  پرداختـه  آن »حسـی « صـفات  از دور به شهر »فنی و عینی« توصیف به بیشتر آنکه

 تنهـا  کـه  کنـد  می زندگی يفقیر ادراکیـ  ذهنی منظر در انسان رسد می نظر به امر این به توجه با). 1394
 بـه  که چرا است شدن کم حال در ادراکیهاي  ظرفیت رو کند؛ ازاین می ثبت را تجربیات از سطحیاي  �یه
. )2008، 1لنـدري ( اسـت  نشـده  پرداختـه  هـا  آن به و نشده شناخته رسمیت به حواس بیشتر کافی ۀانداز
 کـار،  این انجام با دارند امید و کنند متمرکز نیات برترین سمت به را خود توجه دهند می ترجیحها  انسان

 فضـاها  گونـه  این معتقدندکنند. همچنین  معرفی مذهبی فضاهاي ویژه به و معاصر معماري در را معنویت
، 2لیـون ( شـوند  پدیـدار  هـا  آن در شـدن  تجربـه  قابلیت و حسی ادراك الگوهاي کهشوند  می درك زمانی
 معمـولی  حالـت  در. رنـد یگ می قرار آن تأثیر تحت خود و داده قرار تأثیر تحت را طیمحها  انسان. )2018
 اتیکـ تحر لهیوسـ  بـه  امـر  نیا م،ینک احساس را طیمح دیبا ابتدا ،ردیگ انجام متقابل عمل نیا هکنیا براي
 ،یینـا یب ،طیمحـ  احسـاس  در ارزش بـا  و عمده حس چهار. ردیپذ می انجام حسیهاي  اندام روي طییمح

  .است �مسه و ییایبو ،ییشنوا

  3انطباقی حسی معماري. 4- 1- 3

 قبـل  از بهتر محیط، با حسی تجربه برقراري از پس افراد آن در که است معماري انطباقی حسی معماري
 کمـک  خـود  نظـر  مـورد  اهـداف  بـه  آنـان  رسیدن و محیط ساکنان به نهایت در امر این و کنند می رفتار
 شـد  هـد خوا شـده  ساختههاي  محیط و ساکنان بین آگاهی افزایش سبب تطبیقی حسی طراحی. رساند می
 خواهـد  ادامـه  آینـده  در خود پیشرفت به فناوري ازآنجاکه. گذارد می تأثیر هریک بر دو این بین تعامل و

 را انطبـاقی  حسـی  معماري و گرفته آغوش در سازد میرا  انسانی تجربه آنچه طراحان که است مهم داد،
. گیرنـد  کـار ه ب انسان حسی جربهت زیباییِ از تجلیل و حفظ کنترل،براي  تکنولوژي ۀکنند هدایت عنوان به

 و ممتـاز  الگوهـاي  رشـد  موجـب  حسـی،  تجربـه  ایجـاد  دلیـل  بـه  هایی محیط چنین به بیشتر دسترسی
                                                      
1. Landry 
2. Lyons 
3. Adaptive Sensory Architecture 
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ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

 طریـق  آن ازکـه  اسـت   يکاتـالیزور  انطبـاقی  حسـی هـاي   محـیط  معماريشود.  می آینده در نامحسوس
 فضـاهاي  بهبـود  حلقـه  همچنـین در نقـشِ  . شـود  می ایجاد ساکنان براي محیط به نسبت حسی یادگیري
 پدیـد  سـاکنان  بـراي  حسـی  چند ۀتجرب با را هایی محیط حسی، طراحی طریق از و کند می عمل معماري

  .)1970، 1لمان(شود  می افراد در مکان به تعلق و رضایتمندي حس افزایش سبب نهایت در که آورد می

  رضایتمندي. 4- 1- 4

ـ  ،پیچیـده  اي پدیـده  معماري فضاي از رضایتمندي  تـوان  مـی . اسـت  گونـاگونی وابسـته   عوامـل  هب
 طریـق  ایـن  از ودانسـت  هـا   انسـان  اساسی نیازهاي و تمای�ت يارضا میزان بیانگر را رضایتمندي

 موجـود  ترین کامل وترین  پیچیده عنوان به انسان. شود می مرتبط نیاز با رضایتمندي مفهوم که است
 را اوهـاي   فعالیـت  و اهـداف  کـه  است یپایان بی و متنوعهاي  انگیزه و نیازها داراي ،آفرینش جهان
 فرانچسکیتو توسط ،رضایتمندي تعریف مورد در مهمهاي  دیدگاه از یکی. دهند می قرار تأثیر تحت
 داراي کـه اسـت   کـرده  تعریف چندوجهی يساختار و نگرش را مفهوم این وي. است شده مطرح
انـد   شـده  مدعی محققان از بسیارياست.  چندبعدي احساسات و گذاريتأثیر شناختی،هاي  ویژگی

یاد  بعدي چند مفهومی ساختار عنوان به آن از و است تر جامع و تر رضایتمندي، کامل از تعریف این
 و انتظارات متفاوت سطوح بر عامل مؤثرترین مستقل، صورت به فردي متغیرهاي واقع دراند.  کرده

  .شوند می شناخته زندگی از افراد تمای�ت
 شـکل هـا   محـیط  ایـن  از را افراد واقعیهاي  تجربه نیز معماريهاي  محیط کالبدي و اجتماعی عوامل

 وجـود  بیشـتري  همپوشانی محیط از ها آن واقعی ۀتجرب با افراد انتظارات در هرچه ،میان این در. دهند می
 ارتبـاط  ایجـاد  رو ؛ ازاین)1989، 2فرانچسکیتو( یابد می افزایش معماري محیط از رضایتمندي باشد، داشته

 مرکـز  آن در مـداوم  حضـور  و مسـاجد  ویـژه  بـه  خـاص هـاي   مکان در انسان ادراکات با محیط پیوند و
 تا مسـاجد جایگـاه  شده است  موجب ،دارد بشري سرنوشت دراي  کننده تعیین نقش که عمیق و محتوا پر

  .باشند داشته انسان معنوي تکامل و رشد مراحل دراي  ویژه و خاص
انسان از  ۀگذشت هاي هتجرب واسطه به کهاي  سلیقههاي  برداشت و رضایتمندي مفهوم به توجه با

 عرفـانی  و روانـی  تمـای�ت  و انتظـارات  متفـاوت  سطوح اتتأثیروجود آمده است، ه این مفهوم ب

                                                      
1. Lehman 
2. Francescato 



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۸۶

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

 هسـتی  جهـان  خالق با معنوي ارتباط و روحانی فضایی ایجاد براي انسان بر مساجد کالبدي محیط
بـوده   اصلی عامل ایران مساجد معماري طراحی در ،ستها زیبایی اصلی ۀپدیدآورند و زیبا خود که

 باور، فرهنگ، با آن فیزیکی عناصر تزئینی نقوش در زیبایی خلق و کالبدي طرح بر تمرکز و است،
 بـا  انسـان  معنـوي  پیونـد  اصلی عوامل از دارند، ارتباط محیط آن با مستمر که مردمانی هنر و ایمان
 نظـام  موجودیـت  افزایش حـس رضـایتمندي، حـس    و بشريهاي  ارزش با آشنایی وست ا محیط

  .شود می شامل را انسان هستی و آفرینش

  پژوهش نظري چهارچوب. 4- 2
  ره)(خمینی امام نظر از آن کارکرد مسجد و. 4- 2- 1

 بیـانگر  امـر  ایـن  مسجد، عملکرد و نقش ۀدربار (ره)خمینی امام هاي فرمایش و هانظر نیفراوا به توجه با
 بـه . اسـت  ایرانـی ــ   اسـ�می  جامعـه  اجتماعی و فرهنگی ساختار دهی شکل در مساجد راهمیتپ نقش
 اسـ�می  جامعـه  در آن ۀویـژ  جایگـاه  و مسـجد  مـورد  در ایشـان  بیانـات  ازاي  مجموعه به منظور همین
  .پردازیم می

  تربیت و تعلیم مرکز ؛مسجد. 4- 2- 1- 1

تربیـت   مرکـز  بایـد  مسـاجد : «فرماینـد  مـی  تربیتی امور در مسجد مهم شنق به تذکر در (ره)امام خمینی
 را مسـاجد  اسـ�می، هاي  تربیت به البته شوند، تربیت باید روند می مسجد به که اشخاصی باشند، صحیح
 هسـتند  شماهاي  دشمن کنند، دور مسجد از را شما و بکشند نقشه خواهند می که هایی آن .نگذارید خالی

 همـه  در معنـا  تمـام  بـه  تعلیم و تربیت مبارك ماه در باید فرمایند می همچنین .)217: 12ج نور، صحیفه(
 مختلـف  مسـائل  از بسـیاري  ماننـد  (ره)امـام خمینـی   .)211: 12ج نور، صحیفه( باشد مساجد در بعدش
 از نیـز  تربیـت در مسـاجد   و تعلیم امر با رابطه در کردند، می     دعوت فعالیت براي ملت عموم از که دیگر
 در مسـاجد  امراین  راستاي دراند  کرده درخواست ملت     فرد فرد تایی اجرا مقامات با�ترین از افراد، همه
  باشند. کوشا

  سیاسی مرکز ؛مسجد. 4- 2- 1- 2

 محـور  از پـس  نیـز  ایران اس�می انق�ب دوران در .است بوده اس�م سیاست مرکز مسجد ایشان نظر از
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ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

 اسـت؛  بـوده  سیاسـت  محور در مساجد کار بخش بارزترین وترین  فعال ترین، پررنگ عبادي، و اعتقادي
 وانـد   داشـته  مـؤثري  نقـش  انقـ�ب  از پس و پیش دوران در مردمهاي  توده بیداري و آگاهی در چراکه
 کـه  گونـه  همـان  است واضح .ترسند می انق�بی نهاد هر از بیش مسجد از نیز جهان استعماريهاي  رژیم

 کـه  طـور  همـان  و ،اسـت  بوده عبادي کانون نخستینو ها  مکان ترین محبوب و خدا خانه آغاز از مسجد
 همـان  بـه  اسـت،  بـوده  دینی مسائل بررسی و بحث و قرآن متعلّ و تعلیم مرکز و دانش جایگاه نخستین
امـام   .بـوده اسـت   خاصـی  اعتبار و جایگاه از برخوردارو  اس�می جامعه در سیاسی نهاد نخستین نسبت
 معـین  تکلیـف  اسـت،  شـده  می پا بر نماز مسجد در« فرمایند: می مسجد سیاسی عدب تبیین در (ره)نیخمی
 ریختـه  اش شـالوده  مسـاجد  از ممالـک  تـدبیر  شود، می ریخته اش شالوده آنجا ازها  جنگ است، شده می
ولـی   ،سـت ا تعالی و تبارك خداي و افراد بین فردي رابطه یک کلیسا ،نیست کلیسا مثل مسجد. شود می

  .)120 :1ج نور، صحیفه( »است بوده اس�م سیاست مرکز مسلمین مسجد

  اسالم تبلیغ مرکز ؛مسجد. 4- 2- 1- 3

اي   کنیـد،  حفـظ  را خودتـان  مسـاجد  ملـت، اي  : «دانستند می اس�م تبلیغ و حفظ سنگر را مسجد ایشان
 اسـ�م  صـدر  در کـه  طور همان مساجد .)58: 7ج نور، صحیفه( »کنید حفظ را خود مساجد روشنفکران،

 همیشـه . ه اسـت بـود  سیاسـی هـاي   خطبه جمعه، نمازهاي  خطبه.باشد باید نیز اکنون بوده سیاست مرکز
  .)121: 7 ج نور، صحیفه( است بوده اس�م تبلیغات مرکز و بسیج مرکز مساجد

  جوانان حضور جایگاه ؛مسجد. 4- 2- 1- 4

در جامعـه   .جوانان و نوجوانان بـا مسـاجد اسـت    ۀرابط ،رسد نظر می آن در اینجا مهم بهبیان اي که  نکته
هاي مقـدس همچـون مسـاجد     مکان ۀاس�می نوجوانان و جوانان باید از نگرشی مثبت و خوشایند دربار

: بـراي آنـان باشـد    یادماندنی به و زیبا هاي خاطره و احساسات کنندۀ یبرخوردار باشند و مسجد باید تداع
 ۀهمـ  برونـد،  مـردم  برونـد،  مؤثر اشخاص و برود جماعت وقتی. ..ها جوان از بشود مجتمع باید مساجد«
 کـه  لیئمسـا  و بگوینـد  را روز مسـائل  برایشـان  خطیـب  آنجـا  در و بشوند مجتمع آنجا بروند )جوانان(

  .)155: 13ج نور، صحیفه( »را مطلب کند می حل این بگوید، دارند مشک�تی
 اهمیـت  بـر  سـفارش  و تأکیـد  است، مشهود خمینی امام حضرتهاي  پیام و سخنان �ي ه�ب از آنچه
 سـاز  سرنوشـت  و مهـم  نقـش  ۀدربـار  ایشـان  سخنان مجموع از آنچه ولی است؛ آن در اجتماع و مسجد
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 اهـداف  از دورنشـدن  و اسـ�م  حفظ راستاي در مسجد حفظ آید، می دسته ب اس�می هجامع در مسجد
 بایـد  مساجد .باشد نیز اجتماعی و سیاسیهاي  ملکردع داراي باید عبادي نقشبر  ع�وه مسجد .است آن

 هـا  آن در موجـود هاي  فعالیتو  حیطوري طرا وباشند  ایرانی اس�می فرهنگ انتشار کانون و تبلیغ مرکز
 وهـا   محلـه  بـه  فرهنگـی  قلـب  عنـوان  به ،نآ در جامعه گوناگون اقشار مستمر حضور با که شود هدایت
 چهـارچوب  تعیـین  مسـجد، هـاي   نقـش  خطیرترین از همچنین یکی .شوند معرفی ایرانی شهري جامعه
 تـا  امـر  ایـن  اهمیـت . است جهان سراسر در مسجد اهل اذهان دهی شکل براي مناسب و صحیح فکري
و  الگوهاي اسـ�می  به توجه با را خود پیرامونی مسائل وها  واقعیت عالم، مسلمانان ۀهم که جاست بدان

  .کنند می تفسیر و تعبیر ،نگارد می انآن اذهان در مسجد که یچهارچوب

  االئمه قزوین مسجد جواد. 1شماره شکل 

 

    
  

  قزوین درب مسجد هفت. 2شماره شکل 
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  روش تحقیق. 5
در مسـاجد   افزایش حس رضـایتمندي بر  مؤثرادراك حسی هاي  مدل تأثیرپژوهش حاضر که به بررسی 

. روش اسـت  روش، پیمایشـی  بـر مبنـاي  بر مبناي هدف، از نوع کـاربردي و   ،زدپردا اي معاصر می محله
ی و کیفی اسـت. بـراي انجـام مطالعـات نظـري و      کمهاي  مورد استفاده در این پژوهش تلفیقی از روش

و اسـتفاده از اسـناد و مـدارك    اي  آوري اط�عات کتابخانه روش جمع ،کیفیهاي  ارائه معیارها و شاخص
ه، تمرکز بـر اط�عـات برآمـده از    نام پرسشمشاهده، هاي  انجام مطالعات میدانی از روش موجود و براي

ابزار گردآوري داده استفاده شـده اسـت. از    عنوان به 2صداگردي و یا برداشت حسی 1گردي حس محیط،
وزیـع و  . تاسـت  عد زمانی مقطعیی و از باز نوع علّ نیز ها بررسی روابط بین متغیرها و تدوین فرضیهنظر 
  است.شده انجام  1396سال  مهرماهروز در  24ه طی نام پرسشآوري  جمع

و  »مسـجد جوادا�ئمـه  «کـه   شهر قزویناي  نمونه موردي این پژوهش عبارت است از مساجد محله
کـه   . مسجد جوادا�ئمه در محله م�صدرا قزویناند شدهانجام پژوهش انتخاب براي  »درب مسجد هفت«

. کنـار هـم   شـده اسـت   واقـع اسـت،   از ساختار مدرن در طراحـی شـهري  برخوردار  هاي هیکی از محل
، ترکیب فضاي اجتمـاعی، اقتصـادي در کنـار     شاپ و مسجد کافی مانندعناصر مدرن و سنتی  گرفتنِ قرار
هـا و دسترسـی بـه مراکـز محلـه،       ، طراحی خیابان هاي شاخص کاج) و فروشگاه( پارك محلی مانندهم 
مسـجد  «شود. دیگر مسجد مـورد مطالعـه    مدرن شهري محسوبهاي  محلهصدرا جزء م�شده تا  سبب
گیـري آن بـه زمـان     که در بافت تاریخی شهر قرار دارد و شکلاست  در شمال محله آخوند »درب هفت

  .استمتوسط سنتی هاي  محله ءو جز گردد یبازمصفویه 
  

                                                      
1 .Sense Walking: بودن در یک مکان از طریق راه رفتن که در دهـه   ۀروشی براي کشف ابعاد فیزیکی و شناختی تجرب

این روش بـر تمـام    .گردد می انسان به زندگی روزمره باز آن به رویکردهایی براي شناخت واکنش ۀپدیدار شد و ریش 1960
حسـی آن تمرکـز    براي شناخت منظـر  غیره)ها، احساسات و شامل صداها، بوها، مزه( حسی یک محیط هاي هحواس و تجرب

 ).Henshaw & et al., 2013( دارد

2 .Sound Walking :شافر توسط روش این )Raymond Murray Schafer (در حسـی  منظـر  نیجها پروژه در 
 صـداهاي  ضبط و دادن گوش آن، اجزاي و محیط یک صوتی منظر شناسایی براي روشی صداگردي. شد ابداع 1994
 مکـان  به منحصرهاي  پرسش و شود می شنیده محیط در آنچه هر بر تمرکز سکوت، در زدن قدم شامل که است محیط
 ).Adams, 2008(است 
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  هنام پرسش KMOمقدار . 1شماره  جدول
 Sigسطح معناداري   درجه آزادي Bartlett’sمیزان  KMOآماره   متغیرها

  000/0  1326  7120,97  883/0  هنام پرسش

اسـت؛   2Bartlettو  1KMOهـاي   انجام تحلیـل عـاملی بـا اسـتفاده از آمـاره      به منظوره نام پرسشروایی 
 35آزمـون،   پیشه) در مرحله اجراي نام پرسش( گیري اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازهبراي  بنابراین
کننـدگان بـه مسـجد جوادا�ئمـه و      شـامل تمـام مراجعـه   ( ه در بین جامعه آماري این پژوهشنام پرسش
اجـراي مرحلـه   بـراي  ه نامـ  پرسـش  50 آوري شـدند و در نهایـت مجمـوع    درب)، پخش و جمـع  هفت
 1ماره جـدول شـ   پژوهش درهاي  راي دادهب Bartlettو  KMO. مقادیر آزمون شدآزمون گردآوري  پیش

ه در جامعه برابر بـا صـفر اسـت. بـا     نام پرسشهاي  نمایش داده شده است. ماتریس همبستگی بین گویه
هـاي    دهـد داده  نشـان مـی  کـه  اسـت   7/0از  تـر  بـزرگ  KMOمقدار ضریب ، 1جدول شماره توجه به 
  ه براي تحلیل عاملی مناسب است.نام پرسش

  مقدار آلفاي کرونباخ. 2شماره جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ ها تعداد گویه  رهانام متغی

  915/0  52  هنام پرسش

ه از نامـ  پرسـش  50آزمون با دریافـت   صورت پیشه پژوهش فوق که بهاي  هنام پرسشدر رابطه با پایایی 
بـراي کـل    3حضار موجود در مساجد مورد مطالعه به دست آمده است، مقدار شـاخص آلفـاي کرونبـاخ   

پژوهش از پایایی کـافی    هنام پرسشدهد  می نشانکه  است 915/0برابر  2شماره جدول طبق ه نام پرسش
  .است و مناسبی برخوردار

 پژوهشهاي  یافته. 6

هـاي   همؤلفدهی به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه آیا  پاسخ هاي پژوهش و تحلیل داده و تجزیهبراي 
معاصـر و  هـاي   مسـاجد محلـه   در افـزایش حـس رضـایتمندي بـه    ها  محله ساکنانادراك حسی در بین 

مـدل را بـراي مسـجد جوادا�ئمـه و      ،گذارندتأثیرگونه مساجد  الگوساز اینهاي  همچنین ایجاد شاخصه
                                                      
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  
2. Bartlet Test of Sphericity  
3. Cronbach’s Alpha  
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نشـان داد   1اسـمیرنوف ـ   کنـیم. نتـایج آزمـون کلومـوگروف     درب ترسیم و نتایج را ارائه می مسجد هفت
ـ    شـناختی در   وط بـه اط�عـات جمعیـت   متغیرها داراي توزیع نرمال هستند. همچنین آمـار توصـیفی مرب

  :است درب و جوادا�ئمه طبق نمودارهاي زیر مساجد هفت

  دهندگان براساس سن توزیع فراوانی پاسخ .1شماره  نمودار

  
  

  دهندگان براساس تحصیالت توزیع فراوانی پاسخ .2شماره  نمودار

  
  
  
  

                                                      
1. Kolmogorov-Smirnov Test 
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  دهندگان براساس وضعیت اشتغال نسبت به مساجد توزیع فراوانی پاسخ. 3شماره  دارنمو

  
ارائـه شـده    4 و 3هـاي   به ترتیب در شکل درب مسجد هفتتحقیق براي مسجد جوادا�ئمه و هاي  مدل

گیـري   هـاي انـدازه   سـنجه یـانگر  بها  هاي نهفته، و مستطیل عاملبیانگر بزرگ هاي  ها دایره است که در آن
نشـده بـراي هـر     مقداري از واریانس تعیین ۀدهند هاي کوچک نیز نشان دایره .مربوط به آن عوامل هستند

بسـیار   ،باشـد  6/0از  تـر  بـزرگ که  مطلوب و درصورتی ،باشد 6/0و  2/0عاملی بین  اگر بار متغیر است.
گیـریم. مقـادیر    در نظـر مـی   2/0د پذیرش را برابر عاملی مور در این پژوهش بار ؛ بنابراینمطلوب است

و  068/0برابر بـا   RMSEA1به قرار زیر است: شاخص  ا�ئمه جواددر مسجد  ش مدلازهاي بر شاخص
کـه  اسـت   918/0و  917/0، 911/0، 912/0ترتیـب برابـر بـا     به 5CFIو  GFI2،NFI3، 4IFIهاي  شاخص

ـا   RMSEA نیز درب تمسجد هفبرازش با�یی هستند. در  ۀدهند نشان ـاخص  076/0برابر ب ـاي   و ش  ,GFIه

NFI, IFI  وCFI بـرازش   ۀدهنـد  نیز نشـان  مقادیرکه این  است 937/0و  937/0، 929/0، 933/0ترتیب برابر با  به
هـا   کدام از متغیرها یـا گویـه   هر تأثیربارهاي عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان  با�یی هستند.

  دهد. اصلی نشان می ۀواریانس نمرات ساز را در تبیین
  
  
  
  

                                                      
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of Fit Index 
3. Nor Med Fit Index 
4. Incremental Fit Index 
5. Comparative Fit Index 
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  )االئمه جوادمسجد ( بارهاي عاملی در حالت تخمین استاندارد مربوط به مدل کلی پژوهش. 3شماره شکل 
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  )درب مسجد هفت( بارهاي عاملی در حالت تخمین استاندارد مربوط به مدل کلی پژوهش. 4شماره شکل 

  

  اداالئمهمسجد جوهاي  یافته. 6- 1
 05/0اسـت. چـون معنـاداري در سـطح خطـاي       tعهده مقـدار آمـاره    قضاوت معناداري بارهاي عاملی بر

اسـت، تمـامی    تر بزرگ - 96/1و  96/1از مقدار بحرانی  t-valueبنابراین چون آماره آزمون  شود، بررسی می
تجربـه حسـی    متغیـر ط بـه  در بررسی بارهاي عـاملی مربـو  . )3 شماره جدول( بارهاي عاملی معنادار است

 شـده زیبـا و فـاخر بـا بـار      کـاري  گنبد کاشی ها، ایوان و شود در شاخص بینایی، وجود گلدسته م�حظه می
 540/0 بـار عـاملی  رفته در بدنه مسـجد بـا    کار ه، و تنوع در رنگ و فرم مصالح بتأثیربیشترین  762/0عاملی 

شنوایی، وجود صداهاي مطلـوب و    ارند. در شاخصرا بر حس رضایتمندي کاربران مسجد د تأثیرکمترین 
، و وجـود صـداهاي   تـأثیر بیشـترین   967/0 بـار عـاملی  متنوع همچون اذان و ت�وت قـرآن در مسـجد بـا    

کمتـرین   841/0 بار عـاملی نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند تردد اتومبیل، همهمه و شلوغی در مسجد با 
جد دارند. در شاخص بویایی، وجـود بـوي عناصـر طبیعـی ماننـد      را بر حس رضایتمندي کاربران مس تأثیر

، و بوي خاص قابل استشـمام در مسـجد   تأثیرین بیشتر 850/0گل و گیاه در فضا با بار عاملی و  خاك، آب،
بـر   را تـأثیر کمتـرین   613/0 بار عـاملی با  ،کند می را ایجادها  که حس تشخیص مکان مسجد از دیگر مکان

محـرم و اعیـاد) در   ( پز در ایام خـاص  و ران مسجد دارند. در شاخص چشایی، پختحس رضایتمندي کارب
دار در محوطه اطـراف مسـجد بـا     ، و وجود درختان و گیاهان میوهتأثیرین بیشتر 748/0 بار عاملیمسجد با 
  را بر حس رضایتمندي کاربران مسجد دارند. تأثیرکمترین  581/0 بار عاملی
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ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

  مسجد جواداالئمه)( و آماره آزمون مدل تحقیق بار عاملی. 3شماره  جدول
سطح 

 داري معنی
 سنجه مؤلفه نشانه بار عاملی tمقدار 

سطح 
 داري معنی

 سنجه مؤلفه نشانه بار عاملی tمقدار 

023/0* 201/3 260/0 q22 

دي
کالب

ل 
وام

ع
 

کان
ه م

ق ب
تعل

س 
ح

 

000/0* 846/6 540/0 q1 

یی
بینا

 

سی
ك ح

درا
ا

 

000/0* 779/3 649/0 q23 000/0* 882/7 648/0 q2 
000/0* 903/3 839/0 q24 000/0* 377/7 594/0 q3 
000/0* 910/3 855/0 q25 000/0* 296/7 585/0 q4 
000/0* 896/3 823/0 q26 000/0* 795/8 762/0 q5 
000/0* 895/3 822/0 q27 000/0* 458/7 602/0 q6 
000/0* 851/3 743/0 q28 000/0* 214/7 620/0 q7 
000/0* 562/3 484/0 q29 000/0* 131/21 967/0 q8 

یی
شنوا

 

000/0* 149/3 333/0 q30 000/0* 198/20 941/0 q9 
000/0* 543/12 747/0 q31 

یی
معنا

 و 
کی

درا
ل ا

وام
ع

 

000/0* 234/18 841/0 q10 
000/0* 756/15 888/0 q32 000/0* 106/10 850/0 q11 

بوی
یی

ا
 

000/0* 903/15 894/0 q33 000/0* 931/9 827/0 q12 
000/0* 106/16 902/0 q34 000/0* 496/9 774/0 q13 
000/0* 213/16 787/0 q35 000/0* 703/9 799/0 q14 
000/0* 403/16 914/0 q36 000/0* 320/9 613/0 q15 
002/0* 242/5 366/0 q37 

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
اجت

 

000/0* 943/7 581/0 q16 

یی
چشا

 

000/0* 214/9 760/0 q38 000/0* 755/9 731/0 q17 
000/0* 664/9 663/0 q39 000/0* 523/7 748/0 q18 
000/0* 817/11 819/0 q40 000/0* 520/6 470/0 q19 

یی
ساوا

ب
 

000/0* 808/9 673/0 q41 000/0* 747/10 857/0  q20 
004/0 868/4 341/0 q46 000/0* 521/6 693/0 q21 
000/0* 639/9 523/0 q42 

دي
تمن

ضای
ر

 

 
000/0* 067/5 736/0 q43 
000/0* 506/5 444/0 q44 
000/0* 245/6 629/0 q45 

بـاز ماننـد ایـوان در مسـجد و قرارگـرفتن در مقابـل        در بررسی شاخص بساوایی نیز ایجاد فضاهاي نیمه
سـازي و   ، و تنوع در جـنس و بافـت و مصـالح، کـف    تأثیرین بیشتر 857/0 بار عاملیا با جریان آزاد هو
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را بـر حـس    تـأثیر کمتـرین   470/0 بـار عـاملی  مسـجد بـا   هـاي   ایجاد برجستگی و تـورفتگی در بدنـه  
در بارهاي عاملی مربـوط بـه متغیـر حـس تعلـق بـه مکـان م�حظـه          رضایتمندي کاربران مسجد دارند.

 فضـاهاي جنبـی   ویـژه  و راحت بـه همـه فضـاها بـه     عوامل کالبدي، دسترسی آسان شود در شاخص می
، و پرهیـز از  تـأثیر ین بیشـتر  855/0 بـار عـاملی  وضوخانه و سرویس بهداشتی) و تجهیزات مسجد بـا  (

انداز متنـوع   و وجود چشم خیابان و محله)( ب و بسته در مجاورت فضاهاي عمومیصلهاي  استفاده بدنه
ه دارد. در شـاخص ادراکـی و   مؤلفـ را بـر ایـن    تـأثیر کمتـرین   260/0 بار عاملیجد با و مطلوب در مس

 914/0 بـار عـاملی  بـا   مسـجد  ۀدهنـد  شـکل  تـرِ  تر و هندسـی  تر، قابل درك سادههاي  معنایی، وجود فرم
 747/0 بـار عـاملی  ، و وابستگی عاطفی به مسجد و ایجاد حس دلتنگـی نسـبت بـه آن بـا     تأثیرین بیشتر

هـاي   ه مورد نظر دارد. در شاخص عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی، وجـود گـروه     مؤلفرا در  تأثیرکمترین 
، و مدت زمـان سـکونت در   تأثیرین بیشتر 819/0 بار عاملیبا  مختلف اجتماعی از مردم محله در مسجد

در شـاخص   ه دارد.مؤلفـ را بـر ایـن    تـأثیر کمتـرین   341/0 بـار عـاملی  محله و حضـور در مسـجد بـا    
سالمندان، نوجوانـان  ( اندازه و تجهیزات مسجد براي اقشار مختلف نمازگزاران ،ندي، وجود ابعادرضایتم

جلـویی مسـجد بـه وسـیله     هـاي   جـداره  کـردنِ  ، و فعالتأثیرین بیشتر 736/0 بار عاملیو بانوان و....) با 
 444/0 ر عـاملی بـا همچـون فروشـگاه) بـا    ( هـا  جاذب مردم و داراي تعامل با آنهاي  استفاده از فعالیت

گــذاري تأثیردر بررســی  4شــماره ه مــورد نظــر دارد. همچنــین در جــدول مؤلفــرا در  تــأثیرکمتــرین 
 894/0 بـار عـاملی  شود در متغیر تجربه حسـی، شـاخص شـنوایی بـا      می پژوهش م�حظههاي  شاخصه
  ارند.را بر این متغیر د تأثیرکمترین  554/0 بار عاملی، و شاخص بینایی با تأثیرین بیشتر

  ها بر متغیر تجربه حسی همؤلفزیر تأثیر. 4 شماره جدول
 P t-valueمقدار  بار عاملی  ها شاخصه

 ادراك حسی

 234/6 *000/0 554/0 بینایی

 854/5 *000/0 871/0 بویایی

 625/6 *000/0 894/0 شنوایی

 324/7 *000/0 832/0 بساوایی

 721/7 *000/0 815/0 چشایی

  
  
  



 ۱۹۷  پور زند، رسول پهلوان الدین سهیلی، مهدي خاك اي/ جمال تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله

 

ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

  االئمه جوادپژوهش در مسجد هاي  فرضیه. 5شماره  جدول
وضعیت 
 فرضیه

t-value  مقدارP 
بار 
 عاملی

 مؤثرعوامل 
وضعیت 
 فرضیه

t-value  مقدارP مؤثرعوامل  بار عاملی 

 تأیید
 فرضیه

398/2 016/0 274/0 

حس تعلق به  تأثیر
عد عوامل مکان از ب

 کالبدي بر
 يرضایتمند

 تأیید
 فرضیه

516/3 000/0 522/0 

ادراك حسی بر  ثیرتأ
حس تعلق به مکان از 

عد عوامل کالبديب 

 تأیید
 فرضیه

302/3 000/0 324/0 

حس تعلق به  تأثیر
مکان از بعد عوامل 
اجتماعی و فرهنگی 

 يرضایتمند بر

 تأیید
 فرضیه

250/8 000/0 663/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
حس تعلق به مکان از 

بعد اجتماعی و 
 فرهنگی

 تأیید
 فرضیه

003/2 042/0 143/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
ي با نقش رضایتمند

میانجی عوامل 
 کالبدي

 تأیید
 فرضیه

858/3 000/0 457/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
حس تعلق به مکان از 
 بعد ادراکی و معنایی

 تأیید
 فرضیه

985/2 007/0 215/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
رضایتمندي با نقش 

عوامل  میانجی
 اجتماعی و فرهنگی

 أییدت
 فرضیه

366/2 - 018/0 244/0 - 
عوامل کالبدي بر  تأثیر

 بعد ادراکی و معنایی

 0873/0 071/0 672/1 رد فرضیه

ادراك حسی بر 
رضایتمندي با نقش 

میانجی عوامل ادراکی 
 و معنایی

 تأیید
 فرضیه

282/2 - 022/0 241/0 - 

عوامل اجتماعی  تأثیر
و اقتصادي بر بعد 
 ادراکی و معنایی

 
 تأیید

 ضیهفر
361/2 018/0 191/0 

حس تعلق به  تأثیر
مکان از بعد ادراکی و 

 يرضایتمندمعنایی بر 
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  درب مسجد هفتهاي  یافته. 6- 2
ـاره آزمـون     م�حظه می 6شماره جدول براساس  درب مسجد هفتدر بررسی مدل تحقیق در  از  t-valueشـود آم

ـاملی      است، و تمامی بارهاي  تر بزرگ - 96/1و  96/1مقدار بحرانی  ـاي ع ـتند. در بررسـی باره ـادار هس عاملی معن
) و وجـود  غیـره بازشوها و(ها  شود در شاخص بینایی، ابعاد مناسب پنجره تجربه حسی م�حظه می متغیرمربوط به 

ـاخر     ، و کاشیتأثیرین بیشتر 774/0 بار عاملیاز داخل مسجد به خارج با  شدنی مشاهدهانداز  چشم ـا و ف ـاري زیب ک
  را بر حس رضایتمندي کاربران مسجد دارند. تأثیرکمترین  503/0 بار عاملیگنبد با  وان وها، ای گلدسته

  درب مسجد هفت تحقیق مدل آزمون آماره و بار عاملی. 6شماره  جدول
 سطح

 داري  معنی
 سنجه مؤلفه نشانه بار عاملی t مقدار

سطح 
 داري معنی

 سنجه مؤلفه نشانه بار عاملی tمقدار 

000/0* 032/7 553/0 q22 

مل
عوا

 
دي

کالب
 

س
ح

 
لق

تع
 به 

کان
م

 

000/0* 478/8 723/0 q1 

یی
بینا

 

سی
ك ح

درا
ا

 

000/0* 079/7 678/0 q23 000/0* 765/8 754/0 q2 

000/0* 803/6 637/0 q24 000/0* 946/8 774/0 q3 

000/0* 504/7 747/0 q25 000/0* 875/8 766/0 q4 

000/0* 688/7 780/0 q26 000/0* 236/6 503/0 q5 

000/0* 286/7 710/0 q27 000/0* 771/8 755/0 q6 

000/0* 307/7 714/0 q28 000/0* 235/7 642/0 q7 

000/0* 647/5 383/0 q29 000/0* 370/5 763/0 q8 

یی
شنوا

 

000/0* 647/5 489/0 q30 000/0* 205/5 634/0 q9 

000/0* 466/9 677/0 q31 

وام
ع

 ل
کی

درا
ا

 و 
یی

معنا
 

000/0* 370/5 483/0 q10 

000/0* 764/9 696/0 q32 000/0* 632/5 613/0 q11 

یی
ویا

ب
 

000/0* 713/10 756/0 q33 000/0* 454/5 578/0 q12 

000/0* 951/10 770/0 q34 000/0* 824/5 655/0 q13 

000/0* 312/10 768/0 q35 000/0* 205/6 765/0 q14 
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 سطح
 داري  معنی

 سنجه مؤلفه نشانه بار عاملی t مقدار
سطح 

 داري معنی
 سنجه مؤلفه نشانه بار عاملی tمقدار 

000/0* 682/9 691/0 q36 000/0* 213/5 497/0 q15 

002/0* 552/7 678/0 q37 
عی

تما
اج

 و 
گی

رهن
ف

 
000/0* 957/5 562/0 q16 

یی
چشا

 

000/0* 120/8 601/0 q38 032/0* 745/2 221/0 q17 

000/0* 016/7 614/0 q39 000/0* 623/5 545/0 q18 

000/0* 810/7 710/0 q40 000/0* 980/4 405/0 q19 

یی
ساوا

ب
 

000/0* 909/7 724/0 q41 000/0* 152/8 704/0 q20 

004/0 898/5 494/0 q46 000/0* 232/6 680/0 q21 

000/0* 087/9 774/0 q42 

دي
تمن

ضای
ر

 

 
000/0* 181/8 681/0 q43 

000/0* 378/7 604/0 q44 

000/0* 652/7 659/0 q45 

بـار   با مسجد در قرآن ت�وت و اذان همچون متنوع و مطلوب صداهاي وجود نوایی،ش شاخص در
 اتومبیـل،  تـردد  مانند صوتی اغتشاشات و نامطلوب صداهاي وجود و ،تأثیر ینبیشتر 763/0 عاملی
 کـاربران  رضـایتمندي  حـس  بـر  را تـأثیر  کمترین 483/0 بار عاملی با مسجد در شلوغی و همهمه
بـار   بـا  مسجد در گل کاه و خاك مانند بو داراي مصالح از استفاده بویایی، صشاخ در. دارند مسجد
 مکـان  تشـخیص  حـس  کـه  مسـجد  در استشـمام  قابل خاص بوي و ،تأثیر ینبیشتر 765/0 عاملی
 رضـایتمندي  حـس  بررا  تأثیر کمترین 497/0 بار عاملی با ،کند می ایجاد راها  مکان دیگر از مسجد
 اطـراف  محوطـه  در دار میـوه  گیاهان و درختان وجود نیز چشایی شاخص در. دارند مسجد کاربران
 و غـذا  آوردنِ همافـر  ماننـد  مختلفهاي  کاربري وجود و ،تأثیر ینبیشتر 562/0 بار عاملی با مسجد

 حس بر را تأثیر کمترین 221/0 بار عاملی با) مسجد با همجوار یا زیرزمین در( مسجد در نوشیدنی
  اند. داشته مسجد کاربران رضایتمندي

 مقابـل  در قرارگـرفتن  و مسجد در ایوان مانند باز نیمه فضاهاي ایجاد نیز بساوایی شاخص بررسی در
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 و سـازي  کـف  مصـالح،  و بافـت  و جـنس  در تنوع و ،تأثیر ینبیشتر 704/0 بار عاملی با هوا آزاد جریان
 حـس  بـر  را تـأثیر  تـرین کم 405/0 بـار عـاملی   بـا  مسـجد هـاي   بدنـه  در تـورفتگی  و برجستگی ایجاد

 م�حظـه  مکان به تعلق حس متغیر به مربوط عاملی بارهاي بررسی در .دارند مسجد کاربران رضایتمندي
 گفتمـان  و شـدن  جمـع  بـراي  مسـجد  داخـل  در فضـاهایی  وجـود  کالبـدي،  عوامل شاخص در شود می

 مسـجد  ورودي مراتـب  لسـله س رعایت و ،تأثیر ینبیشتر 780/0 بار عاملی با یکدیگر کنار در نمازگزاران
 را تـأثیر  کمتـرین  383/0 بار عـاملی  با) خواهران شبستان نظیر( آن مختلف فضاهاي به ورود کنترل براي
  .دندار همؤلف این بر

 بـار عـاملی   بـا  مسـجد  در بـومی  و آیینـی هـاي   نشانه و نمادها از استفاده معنایی، و ادراکی شاخص در
 677/0 بـار عـاملی   با آن به نسبت دلتنگی حس ایجاد و مسجد به طفیعا وابستگی و ،تأثیر ینبیشتر 770/0

 بـا  مشـارکت  و اجتمـاعی  تعـام�ت  افـزایش  فرهنگی، و اجتماعی عوامل شاخص در. دارد را تأثیر کمترین
 494/0 بـار عـاملی   بـا  محله در سکونت زمان مدت و ،تأثیر ینبیشتر 743/0 بار عاملی با یانو آشنا دوستان
 گذرانـدن  جهـت  مسـجد  تزئینـات  و معمـاري  رضایتمندي، شاخص در. دارد همؤلف این بر را تأثیر کمترین
 و ،تـأثیر  ینبیشـتر  774/0 بار عاملی با شود می مسجد در رضایتمندي حس افزایش باعث که فراغت اوقات
 هـا  آن بـا  تعامـل  داراي و مردم جاذبهاي  فعالیت از استفاده وسیله به مسجد جلوییهاي  جداره کردنِ فعال

  .دندار همؤلف این بر را تأثیر کمترین 604/0 بار عاملی با) فروشگاه همچون(
 متغیـر  در شود می م�حظه پژوهشهاي  شاخصه گذاريتأثیر بررسی در 7شماره  جدول در همچنین

 شـاخص  و ،تـأثیر  ینبیشـتر  969/0 و 922/0 عاملی بارهاي با بساوایی و چشایی شاخص حسی، تجربه
  دارند. متغیر این در را تأثیر کمترین 643/0 ر عاملیبا با بویایی

  ها بر متغیر تجربه حسی همؤلفزیر تأثیر .7شماره جدول 
 P t-valueمقدار  بار عاملی ها شاخصه

 ادراك حسی

 421/5 *000/0 768/0 بینایی

 930/4 *000/0 643/0 بویایی 

 322/4 *000/0 705/0 شنوایی

 352/6 *000/0 969/0 بساوایی

 852/5 *000/0 922/0 چشایی



 ۲۰۱  پور زند، رسول پهلوان الدین سهیلی، مهدي خاك اي/ جمال تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله

 

ـ اسإلمی تأثیر ادراك حسی بر افزایش رضایتمندي در مساجد محله  اي و ارائه الگوهاي معماري ایرانی 

  درب مسجد هفتهاي پژوهش در  فرضیه. 8 شماره جدول

وضعیت 
 فرضیه

t-value  مقدارP مؤثرعوامل  بار عاملی 
وضعیت 
 فرضیه

t-value  مقدارP 
بار 
 عاملی

 مؤثرعوامل 

 تأیید
 فرضیه

325/2 012/0 445/0 

حس تعلق به  تأثیر
عد عوامل مکان از ب
 يتمندرضای کالبدي بر

 تأیید
 فرضیه

350/4 000/0 859/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
حس تعلق به مکان 

عد عوامل کالبدياز ب 

 تأیید
 فرضیه

505/2 012/0 352/0 

حس تعلق به  تأثیر
مکان از بعد عوامل 
اجتماعی و فرهنگی 

 يرضایتمند بر

 تأیید
 فرضیه

516/4 000/0 929/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
حس تعلق به مکان 

بعد اجتماعی و از 
 فرهنگی

 تأیید
 فرضیه

124/3 032/0 382/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
ي با نقش رضایتمند

میانجی عوامل 
 کالبدي

 تأیید
 فرضیه

676/2 000/0 233/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
حس تعلق به مکان 
از بعد ادراکی و 

 معنایی

 تأیید
 فرضیه

863/3 000/0 327/0 

ادراك حسی بر  تأثیر
با نقش رضایتمندي 

عوامل  میانجی
 اجتماعی و فرهنگی

 تأیید
 فرضیه

145/2 032/0 322/0 

عوامل کالبدي  تأثیر
بر بعد ادراکی و 

 معنایی

 0431/0 102/0 236/1 رد فرضیه

ادراك حسی بر 
رضایتمندي با نقش 

میانجی عوامل ادراکی 
 و معنایی

 تأیید
 فرضیه

210/2 026/0 337/0 

عوامل اجتماعی  تأثیر
بر بعد  و اقتصادي

 ادراکی و معنایی

 185/0 141/0 474/1 رد فرضیه 

حس تعلق به  تأثیر
مکان از بعد ادراکی و 

معنایی بر 
 يرضایتمند
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  گیري  نتیجه و بحث. 7
 میـانجی  نقـش  گرفتن نظر در با مساجد از يرضایتمند بر حسی تجربه تأثیر بررسی به حاضر پژوهش در

مسـجد   در افـراد  اختیـار  در و تـدوین  اي هنامـ  پرسش منظور این به. شد پرداخته حسی تجربه هاي همؤلف
 تمـامی  عـاملی  بارهاي شد م�حظه تحقیق نتایج به توجه با. گرفت قرار درب مسجد هفتجوادا�ئمه و 

هـاي   فرضـیه  از هریک نتایجکه  است معنادار درب هفت و جوادا�ئمه مساجد در مدل دو هر در ها گویه
 :است زیر قرار به 8 و 5 جداول به توجه با و مساجد تفکیک به پژوهش

 بعـد  از مکـان  بـه  تعلـق  حـس  بـر  حسی ادراك بار عاملی شد م�حظه ها فرضیه نتایج به توجه با. 1
 دردار اسـت.   معنی =t 516/3 مقدار به توجه با که بوده 522/0 برابر جوادا�ئمه مسجد در کالبدي عوامل

 ؛ بنـابراین اسـت دار  معنی t= 350/4 مقدار به توجه با که بوده 859/0با  برابراین میزان  درب مسجد هفت
 بعـد  از مکـان  بـه  تعلـق  حـس  بر يبیشتر تأثیر درب مسجد هفت در حسی ادراك گرفت نتیجه توان می

 کند. می تعدیل را متغیر دو این تأثیر ؛مسجد در بافت شهري گیري قرار محل و دارد کالبدي عوامل

 جوادا�ئمـه  مسـجد  در فرهنگی و اجتماعی بعد از مکان به تعلق بر حس حسی ادراك بار عاملی. 2
 929/0بـا   برابر درب مسجد هفت در و دار است معنی t= 250/8 مقدار به توجه با بوده که 663/0با  برابر
 در حسـی  ادراك گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  ؛ بنـابراین اسـت دار  معنی t= 516/4 مقدار به توجه با که بوده

 محـل  و دارد فرهنگـی  و اجتمـاعی  بعـد  از مکـان  بـه  تعلـق  حـس  بـر  يبیشتر تأثیر درب مسجد هفت
 .کند می تعدیل را متغیر دو این تأثیر مسجد در بافت شهري گیري قرار

 برابـر  جوادا�ئمه مسجد در معنایی و ادراکی بعد از مکان به تعلق بر حس حسی ادراك بار عاملی. 3
بـا   برابـر ایـن میـزان    درب مسجد هفـت  در دار است. معنی t= 858/3ار مقد به توجه با که بوده 457/0با 

 حسـی  ادراك گرفـت  نتیجـه  توان می ؛ بنابرایناستدار  معنی t= 767/2 مقدار به توجه با که بوده 223/0
 محـل  و دارد معنـایی  و ادراکـی  بعـد  از مکـان  بـه  تعلـق  حـس  بـر  يبیشتر تأثیر جوادا�ئمه مساجد در

 .کند می تعدیل را متغیر دو این تأثیر شهري بافت در مسجد قرارگیري

 بـا  که بوده - 244/0با  برابر جوادا�ئمه مسجد در معنایی و ادراکی بعد بر کالبدي عوامل بار عاملی. 4
 بـا  کـه  بـوده  322/0 بـا  برابـر این میزان  درب مسجد هفت در دار است. معنی t= - 366/2 مقدار به توجه
 و ادراکـی  بعـد  بـر  کالبدي عوامل گرفت نتیجه توان می ؛ بنابرایناستدار  نیمع t= 145/2 مقدار به توجه
 قرارگیـري  محـل  و دارد منفـی  تـأثیر  جوادا�ئمـه  مسـجد  در و مثبت تأثیر درب هفت مساجد در معنایی
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 .کند می تعدیل را متغیر دو این تأثیر شهري بافت در مسجد

بـا   برابـر  جوادا�ئمـه  مسـجد  در معنـایی  و راکـی اد بعد بر اقتصادي و اجتماعی عوامل بار عاملی. 5
بـا   برابـر ایـن میـزان    درب مسجد هفـت  در دار است. معنی t= 282/2 مقدار به توجه با که بوده - 241/0
 عوامـل  گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  ؛ بنـابراین اسـت دار  معنـی  t= 210/2 مقـدار  به توجه با که بوده 337/0

 جوادا�ئمـه  مسـجد  در و مثبت تأثیر درب هفت مساجد در ناییمع و ادراکی بعد بر اقتصادي و اجتماعی
 .کند می تعدیل را متغیر دو این تأثیر شهري بافت در مسجد قرارگیري محل و دارد منفی تأثیر

 برابـر  ا�ئمـه  جـواد  مسـجد  در يرضایتمند بر کالبدي عوامل بعد از مکان به تعلق حس بار عاملی. 6
درب ایـن میـزان برابـر بـا      دار است. در مسجد هفـت  معنی t=361/2 قدارم به توجه با که بوده 191/0با 

 بـه  تعلق حس گرفت نتیجه توان می ؛ بنابرایننیستدار  معنی t= 474/1 مقدار به توجه با که بوده 185/0
 مسـجد  در امـا  نـدارد،  داري معنی تأثیر درب هفت مساجد در يرضایتمند بر کالبدي عوامل بعد از مکان

 را متغیـر  دو ایـن  تأثیردر بافت شهري  مسجد گیري قرار محل و دارد داري معنی و مثبت تأثیر جوادا�ئمه
 .کند می تعدیل

 برابـر  جوادا�ئمـه  مسـجد  در ديرضـایتمن  بر کالبدي عوامل بعد از مکان به تعلق حس بار عاملی. 7
رب ایـن میـزان برابـر بـا     د دار است. در مسجد هفـت  معنی t= 398/2 مقدار به توجه با که بوده 274/0با 

 بـه  تعلـق  حس گرفت نتیجه توان می ؛ بنابرایناستدار  معنی t= 325/2 مقدار به توجه با که بوده 445/0
 محـل  اسـت.  يبیشتر گذاريتأثیرداراي  درب مسجد هفت در ديتمنرضای بر کالبدي عوامل بعد از مکان

 .کند می تعدیل را متغیر دو تأثیر مسجد در بافت شهري قرارگیري

 مسـجد  در ديتمنیبـر رضـا   فرهنگـی  و اجتمـاعی  عوامـل  بعـد  از مکان به تعلق حس بار عاملی. 8
درب ایـن   دار است. در مسجد هفـت  معنی t= 302/3 مقدار به توجه با که بوده 324/0با  برابر جوادا�ئمه

 گرفـت  نتیجـه  تـوان  می ؛ بنابرایناستدار  معنی t= 505/2 مقدار به توجه با که بوده 352/0میزان برابر با 
 قرارگیـري  محـل  بنـابراین  ندارد، جوادا�ئمه و درب هفت مساجد در چندانی اخت�ف عاملی بارهاي این

 .کند نمی تعدیل را متغیر دو تأثیر مسجد در بافت شهري

 برابـر  جوادا�ئمـه  مسجد در کالبدي عوامل میانجی نقش با رضایتمندي بر حسی ادراك بار عاملی. 9
درب ایـن میـزان برابـر بـا      دار است. در مسجد هفـت  معنی t= 003/2 مقدار به توجه با که بوده 143/0با 

 بر حسی ادراك گرفت نتیجه توان می ؛ بنابرایناستدار  معنی t= 124/3 مقدار به توجه با که بوده 382/0
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 محـل  و ددار تـري  دار معنـی  تـأثیر  درب هفـت  مسـاجد  در کالبـدي  عوامـل  میانجی نقش با رضایتمندي
 .کند می تعدیل کالبدي عوامل نقش با را متغیر دو تأثیر مسجد در بافت شهري قرارگیري

 مسـجد  در فرهنگـی  و اجتمـاعی  عوامـل  میانجی نقش با رضایتمندي بر حسی ادراك بار عاملی. 10
ایـن  درب  دار اسـت. در مسـجد هفـت    معنی t= 975/2 مقدار به توجه با که بوده 215/0 برابر جوادا�ئمه

 گرفـت  نتیجـه  تـوان  می ؛ بنابرایناستدار  معنی t= 863/3 مقدار به توجه با که بوده 327/0میزان برابر با 
 تـأثیر  درب هفـت  مسـاجد  در فرهنگـی  و اجتمـاعی  عوامل میانجی نقش با ديتمنرضای بر حسی ادراك
 و اجتمـاعی  عوامـل  نقش با را متغیر دو تأثیر مسجد در بافت شهري قرارگیري محل و دارد تري دار معنی

 .کند می تعدیل فرهنگی

 مسـجد  در معنـایی  و ادراکـی  عوامـل  میـانجی  نقـش  بـا  ديتمنرضای بر حسی ادراك بار عاملی. 11
درب ایـن میـزان برابـر بـا      دار است. در مسجد هفت معنی t= 672/1 مقدار با و 0873/0 برابر جوادا�ئمه

 حسـی  توان نتیجه گرفت ادراك می ؛ بنابرایننیستدار  معنی t= 236/1 مقدار به توجه با که بوده 0431/0
 امـا  نـدارد،  داري معنـی  تأثیر درب مسجد هفتمعنایی در  و ادراکی عوامل میانجی نقش با ديتمنرضای بر
 دو بافـت شـهري   در یرتـأث  مسجد قرارگیري محل و دارد داري معنی و مثبت تأثیر جوادا�ئمه مسجد در

  .کند نمی تعدیل معنایی و ادراکی عوامل نقش با را متغیر
 بـر  حسـی  ادراك شـد  م�حظـه  آمـده  دست هب عاملی بارهاي همچنین و مربوطههاي  یافته به توجه با

 رعایـت  نتیجـه  در ؛دارد بسـزایی  تـأثیر  جوادا�ئمـه  مسـجد  و درب مسجد هفت در افزایش رضایتمندي
 مسـاجد  حس رضـایتمندي بـه   شافزای موجب مساجد ۀدهند تشکیل عناصر طراحی در حسی الگوهاي

را بـه دنبـال    مـذهبی هـاي   مکـان  در انطباقی حسی معماري الگوهاي تقویت و ایجاد و شود می اي محله
اسـت و   ضـروري  امـري  طراحـان  بـراي اي  محله مساجد حسیهاي  جنبه به بیشتر توجه رو دارد؛ ازاین

 کلیـد  اس�می،ـ ایرانی  اي  جد محلهبازآفرینی الگوهاي حسی در معماري مسا در اثربخش اقداماتانجام 
  .است آن عملکرد سیستم در موفقیت

 و غیرانتفـاعی  مردمـی،  داوطلبانـه،  ينهـاد  عنوان بهاي  مسجد محله بخواهیم هرچه داشت باید اذعان
شـناخت   ضـرورت  باشـد،  تـر  اثـربخش  خـود  دینـی  ـ  اجتمـاعی  مختلف يتحقق کارکردها در مذهبی

انه و متعهدانه در جهـت ایجـاد تمـدن    مؤمنهمچنین حرکت عق�نی،  الگوهاي معماري حسی تطبیقی و
  .شود می احساس بوم ایران بیشتر زیستهاي  نوین اس�می همراه با پیشرفت متناسب با آرمان
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