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چکیــــده: 

تبیین مدل های ادراک حسی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مساجد 
محله ای معاصر )نمونه موردی: مساجد محله ای معاصر قزوین(

رسول پهلوان پور *

جمال الدین سهیلی **

مهدی خاک زند ***

دانشجوی دوره دکتری گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران )نویسنده مسئول(

دانشیار دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله:98/01/12                   تاریخ پذیرش نهایی: 98/09/15

مساجد در ایران از دیرباز به عنوان مهم ترین و غیرقابل رقابت ترین عنصر مذهبی شهرهای ایرانی به شمار می رفتند. متأسفانه در عصر 
حاضر اصول و الگوهای شکل دهنده مساجد و نگاه نمادگونه به آن، مخصوصاً در سطح مسجدهای محله ای به دست فراموشی سپرده شده 
است. بازیابی هویت معماری و شهرسازی ایرانی-اسالمی از جمله وظایف معماران و شهرسازان معاصر می باشد؛ و این مهم از اهداف اصلی 
پژوهش حاضر می باشد؛ که با انجام مطالعات میداني و تحلیل شرایط محلي از نظر نیازهای فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی طبقات 
موجود در محله ها، در پی محقق ساختن آن خواهیم بود. همچنین نسبت به هدف تعیین شده، یکی از مهم ترین سواالتی که پژوهش حاضر 
به دنبال پاسخگویی به آن است را؛ مي توان چنین بیان نمود که آیا نظام های ارزشی طبقات مختلف اجتماعی ساکنین محله ها در افزایش 
حس تعلق به مساجد محله ای و همچنین افزایش رضایت مندی بین نمازگزاران این گونه مساجد تأثیرگذار می باشند. در تحقیق حاضر، به 
روش پیمایشی به بررسی تأثیر مدل های ادراک حسی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مساجد محله ای شهر قزوین پرداخته شده است؛ و نیز 
پس از تبیین مدل ها و مؤلفه های ادراک حسی، معیارهای ارزیابی مؤثر بر افزایش حس تعلق به مساجد استخراج شده و پرسشنامه طبق طیف 
لیکرت1 تنظیم و با روش مدل یابی معادالت ساختاریSEM( 2( روابط بین متغیرها و میزان تأثیر آنها در مسجد هفت درب به عنوان نمونه 
بافت قدیمی، و مسجد جواد االئمه به عنوان نمونه بافت جدید، تحلیل شد. یافته های تحقیق وجود رابطه معنادار بین مؤلفه های ادراک حسی و 
حس تعلق به مکان در مساجد محله ای را نشان می دهند؛ که در آن میزان تأثیر گذاری شاخصه های فرهنگی و نظام اجتماعی موجود در محله 
از دیگر شاخصه ها بیشتر می باشد. همچنین رعایت الگوهای حسی در طراحی عناصر تشکیل دهنده مساجد باعث افزایش حس رضایتمندی 
شده که این امر موجب ایجاد و تقویت الگوهای معماری حسی انطباقی در مکان های مذهبی می گردد. در نتیجه پیشنهاد می شود که به 
نقش مکمل گونه ساکنین محله در طراحی مساجد توجه ویژه ای گردد؛ زیرا که این مهم باعث انطباق پذیرتر شدن الگوهای معماری مساجد 
محله ای می شود. همچنین بازآفرینی الگوهای حسی معماری ایرانی- اسالمی مساجد بی تردید در مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و 
در توسعه و تعمیق ارزش های دینی، نقشی حیاتی و تأثیری شگرف داشته و همچنین باعث افزایش انگیزش نمازگزاران جهت تداوم حضور 

در مساجد محله ای، می گردد.

حسی  معماری  مکان،  به  تعلق  حس  حسی،  ادراک  اجتماعی،  طبقات  محله ای،  مساجد 
انطباقی.

واژه های کلیدی: 

* r_pahlavanpour@yahoo.com ** j_soheili@yahoo.com *** mkhakzand@iust.ac.ir 
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1. مقدمه
مسجد به عنوان خالص ترین، آرمانی ترین و محتواگرایانه ترین 
موضوع معماری است؛ که در بطن شکل گیری عناصر اصلی 
و  مفاهیم  موضوع،  به  بخشیدن  اصالت  آن  تشکیل دهنده 
پایه های معنایی مندرج در اصول و ایده های اسالمی امری 
این  از  غفلت  متأسفانه  می گردد.  تلقی  اساسی  و  ضروری 
گرایشی  صورت  به  مساجد  طراحی  در  امروزه  ضروریات، 
مزمن درآمده است؛ یعنی همان »مصداق گرایی افراطی«؛ 
و  عنصر  چند  سرهم بندی  و  خاص  مصداقی  به  توجه  که 
در  )زرگر 1386، 56(.  بیان می دارد  را  کالبد شناخته شده 
کالبد  با  مسلمانان  مساجد  جهان،  تمامی  در  حاضر  عصر 
و اشکال متفاوت با گذشته، طراحی و ساخته می شوند که 
جست و جوی نحوه شکل گیری این کالبدها و اشکال متفاوت 
در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و به عنوان 
رسالتی برای تمامی نظریه پردازان معماری اسالمی درآمده 
است. به نظر می رسد می توان اهمیت رسالت معماران معاصر 
ایرانی را در این موضوع دانست که این تغییرات گوناگون را 
در بستر شهرهای معاصر با وجود طبقات اجتماعی گوناگون 
تحلیل کرده و نتایج آن را جهت حل بحران به وجود آمده در 
ساخت و سازهای مکان های مقدسی چون مسجد در جامعه 
این  مهم  اهداف  از  رو  از همین  گیرند.  بکار  ایران  کنونی 
پژوهش، انجام مطالعات میداني و تحلیل شرایط محلي از 
نظر نیازهای فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی طبقات 
از  یکي  مهم  این  که  است  شهری  محله های  در  موجود 
الزامات مکان یابي و طراحي مساجد محله ای بشمار می رود؛ 
و مي تواند سهم بسزایي در موفقیت و افزایش رضایتمندی 
در بین کاربران مساجد نیز داشته باشد. لذا نسبت به هدف 
تعیین شده یکی از مهم ترین سواالتی که پژوهش حاضر به 
دنبال پاسخگویی به آن است را مي توان چنین بیان نمود 
که؛ آیا نظام های ارزشی طبقات مختلف اجتماعی ساکنین 
محله ها در افزایش حس تعلق3 به مساجد محله های معاصر 
و همچنین افزایش رضایتمندی بین نمازگزاران این گونه 

مساجد تأثیرگذار می باشند؟  
مبحث ارتباط فضایی و تأثیر ادراک حسی4 بر شکل گیری 
حیطه  در  شده  مطرح  مباحث  مقوله  با  معماری  عناصر 

تنگاتنگی  رابطه  رفتاری  علوم  و  محیطی  روان شناسی 
مذهبی  فضاهای  زمینه  در  مباحث  این  به  نیاز  دارد. 
و  مردم  آنچه  با  رابطه  در  مطالعه  و  مساجد  همچون 
شکست  از  پس  دارند؛  نیاز  بدان  مساجد  در  نمازگزاران 
بعضی از پروژه های ساخت مساجد بنا شده در دهه های 
و  ایرانی  اسالمی-  الگوهای  با  خوانی  هم  نظر  از  اخیر 
می شود.  آشکار  آن ها  کاربران  خاص  نیازهای  همچنین 
اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه بیانگر تأثیر مساجد 
در توسعه کالبدی و ساختاری محالت شهری، اغلب به 
یک  به شکل  مذهبی  و  فرهنگی  عمومی،  مرکز  عنوان 
مجتمع دارای کلیه امکانات فرهنگی طراحی شده و در 
شهری  محالت  بخش  هویت  عامل  اصلی ترین  قالب 
ایفای نقش می کند. البته تاریخچه پرداختن به مؤلفه های 
کیفی در معماری از دهه 1960 میالدی آغاز شده است. 
به  مکان  به  تعلق  حس  باالتر  درجه  در  و  مکان  حس 
عنوان مهم ترین مولفه های سازنده کیفیت کالبدی بناها 
متعددی  مقاالت  و  کتب  حاضر  درحال  کرد.  پیدا  ظهور 
طول  در  که  گردیده  ارائه  مکان  به  تعلق  باب حس  در 
مفاهیم  از  تا خالصه ای  است  شده  تالش  پژوهش  این 
استفاده  مورد  مقاله  موضوع  با  متناسب  کاربردهای 
انجام  تحقیقات  توجه  با  که  است  ذکر  شایان  قرارگیرد. 
است  رسیده  نتیجه  این  به  محقق  زمینه  این  در  شده 
که، به موضوع مطرح شده در این مقاله با رویکرد مورد 
نظر بخصوص، بررسی متغیرهای عینی و ذهنی طبقات 
محققان  توسط  درگذشته  محله ای،  مساجد  در  اجتماعی 
دیگر پرداخته نشده است. لیکن مطالعه و تحقیق در باب 

می رسد. بنظر  ضروری  پژوهش  مورد  موضوع 
در بحث حاضر مساجد محله ای، بخشی از فضای عمومی 
شهری بوده و به عنوان مکان تبلور کنش های اجتماعی 
-که بازتابی از تمایزهای بین گروه های مختلف اجتماعی 
فضاها، مساجد کوچکی  این  دارد.  بیشتری  نمود  است- 
که  محلی  معمواًل جمعیت  را  آن  هزینه های  که  هستند 
و  شده  متقبل  می باشند  خاصی  اجتماعی  طبقات  دارای 
نگهداری آن نیز کاماًل برعهده همین جمعیت است. این 
مساجد از نظر اقتصادی فوراً عملی و قابل تکثیر هستند و 
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کارکردهای دینی و اجتماعی مهمی دارند. از طریق همین 
مساجد است که هر جمعیت پراکنده ای اعم از مهاجر نشین 
و یا سکناگزیده با طبقات اجتماعی گوناگون، با جامعه بزرگ 
شهری ارتباط برقرار می کنند. این مساجد عالوه بر این که 
محلی برای اقامه نماز بشمار می روند؛ غالبًا فرم مجتمعی 
را به خود می گیرند که در خدمت همه نیازهای اجتماعی، 
فرهنگی و دینی محلی، یعنی کارکردهای خانواده، آموزش، 
طبقات  غذای  تهیه  حتی  و  کتابخانه  زنان،  فعالیت های 
اجتماعی خاص آن محله هستند )هولود و خان 1390، 21(. 
با گروه هاي اجتماعي و  اگر در نظر گرفته شود که فضا   
عالیق آنها مي تواند معنا یابد؛ صف بندي طبقاتي به مرور 
زمان به عنوان یکي از واقعیت هاي اساسي اجتماعي مطرح 
تحلیل  مبناي  مدرن،  دنیاي  از  طبقاتي  نگاه  و  می گردد 
بسیاري از ارزش ها و نگرش هاي نهادینه شده جامعه قرار 
گرفته شده است. یک تقسیم بندي اساسي که معمواًل در 
تعریف این اصطالح به کار مي رود؛ تعریف طبقه بر مبناي 
سنجه هاي عیني و ذهني است. بر مبناي این تقسیم بندي، 
دو  به  نظریه پردازان  اجتماعي،  قشربندي  نظریه هاي  در 
آنهایي که عوامل عیني چون  دسته تقسیم مي شوند: اول 
شغل، درآمد، تحصیالت و... را اساس طبقه دانسته اند؛ و دوم 
آنهایي که بر عوامل ذهني تأکید دارند. در مقابل نظریه هاي 
ذهني مربوط به طبقه، برخصلت هاي رواني اعضاي طبقه 
به شدت تأکید مي کنند. در این رویکرد، مفاهیم حیثیت و 
فرصت اجتماعي، عناصرتوصیفي عقاید سیاسي و مذهبي و 
احساسات مربوط به شیوه هاي محلي و منطقه اي زندگي، 
جمله  از  مي گیرد.  را  اقتصادي  دقیقًا  نگرش هاي  جاي 
نظریه پردازاني که بین جنبه هاي عیني و ذهني در تعریف 
طبقه تفاوت قائل مي شود؛ ساندرز5 است )ساندرز 1990(. 

2. حس مکان
در فرایند ادراک محیط، بخش زیادی از شناخت و تماس 
اندام های حسی حاصل می شود.  به وسیله  با دنیای خارج 
لمس  و  دیده  اشیا  شهر  در  است؛  حواس  به  یورش  شهر 
می شوند؛ بوها استشمام می شوند؛ صداها شنیده می شوند؛ 
این ترتیب تجربه های حسی-عاطفی متنوعی شکل  به  و 
می گیرند؛ درحالیکه بیشتر به توصیف »عینی و فنی« شهر 

)لطفی  است  پرداخته شده  آن  از صفات »حسی«  دور  به 
1394(. با توجه به این امر به نظر می رسد انسان در یک 
منظر ذهنی- ادراکی فقیر زندگی می کند که تنها الیه ای 

سطحی از تجربیات را ثبت می نماید. از این روی
به  که  چرا  است؛  شدن  کم  حال  در  ادراکی  ظرفیت های 
به  و  نشده  شناخته  رسمیت  به  حواس  بیشتر  کافی  اندازه 
آنها پرداخته نشده است )الندری6 2008(. انسان ها ترجیح 
متمرکز  نیات  برترین  به سمت  را  توجه خود  که  می دهند 
در  را  معنویت  کار،  این  انجام  با  که  دارند  امید  و  کنند؛ 
معماری معاصر و علی الخصوص فضاهای مذهبی معرفی 
نمایند. و معتقدند که این گونه فضاها زمانی درک خواهند 
شد که الگوهای ادراک حسی و قابلیت تجربه شدن، در آنها 

 .)2018 )الیونس7  شوند  پدیدار 
احساس مکان دارای مشخصات غنی است که باعث می شود 
مردم بتوانند به واسطه حس مکان قوی، منحصر بفرد بودن 
شهر یا محیطی که در آن واقع شده اند را؛ تشخیص دهند. 
تعریف »احساس مکان« دربرگیرنده حالتی است که در آن 
پیش تر  مردم  که  اماکنی  مشابه  فیزیکی  عناصر  و  مفهوم 
تجربه کرده اند؛ نشان دهنده عقاید و خاطرات آنها می باشد. 
و  قدیمی  کیفیت شهرهای  از  الهام گرفتن  رابطه،  این  در 
را  روزانه  فعالیت  آنکه  بر  عالوه  اماکن،  طراحی  از  هدف 
تسهیل می کند؛ ویژگی های نمادین و عاطفی برای جذب 
افراد به محل نیز اهمیت بسزایی دارند. برخی روانشناسان 
محیطی پیرامون این مطلب بحث می کنند که تجربه محل 
یکی از مهم ترین عوامل در حس مکان است. مفهوم روح 
مکان8 یا شخصیت مکان، سازنده احساس مکان است؛ و 
چگونگی احساس نظیر انگیزش، هیجان و لذت نمونه هایی 
نیست؛  این تجربه است. یک مکان منحصراً یک شی  از 

بلکه مجموعه ای از تجارب و فعالیت های با معنی است. 
 در بسیاري از ادبیات مرتبط با مکان، مفهوم مکان اغلب 
بر حس تعلق یا وابستگي احساسي به یک مکان تأکید دارد 
)ناکس9 و پینچ10 2009(. تعلق مکانی به این معناست که 
مردم خود را به واسطه مکانی که در آن قرار دارند و به دنیا 
به مکان  دلبستگی  تعریف می کنند.  آمده و رشد کرده اند؛ 
و  است  محیط  به  نسبت  گروه  و  فرد  درک  برای  مبنایی 
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معمواًل در محیطی فرهنگی به وجود می آید؛ بنابراین تعلق 
به مکان، چیزی بیشتر از تجربه عاطفی و شناختی بوده و 

عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد به مکان را نیز شامل 
می شوند )آلتمن11 و الو 12 1992(. در واقع احساس تعلق و 
دلبستگي به مکان، سطح باالتري از حس مکان است. این 
حس به گونه اي به پیوند میان فرد با مکان منجر مي شود 
که انسان خود را جزئي از مکان مي داند )فالحت 1385(. 
ایجاد فضاهای حسی، باعث افزایش غنای نفسانی فضاها 
و  ابزارها  شدن  کاربردی تر  با  همراه  امر  این  که  می گردد 
افزایش  باعث  حسی،  فضاهای  شکل دهنده  تکنیک های 

حس تعلق به مکان خواهد گردید )ارواین13 2016(. 
3. معماری حسی انطباقی14

معماری حسی انطباقی معماری است که در آن افراد پس از 
برقراری تجربه حسی با محیط، بهتر از قبل رفتار می کنند. 
که این امر در نهایت به ساکنین در محیط و رسیدن آنان 
حسی  طراحی  می نماید.  کمک  خود  نظر  مورد  اهداف  به 
محیط های  و  ساکنین  بین  آگاهی  افزایش  باعث  تطبیقی 
ساخته شده خواهد شد؛ و تعامل بین این دو بر هر یک تأثیر 
می گذارد. از آنجا که تکنولوژی به پیشرفت خود در آینده 
ادامه خواهد داد؛ مهم آن است که طراحان آنچه که تجربه 
انسانی می سازد را درآغوش گرفته و معماری حسی انطباقی 
را به عنوان هدایت کننده تکنولوژی جهت کنترل، حفظ و 
تجلیل از زبیایی تجربه حسی انسان بکار گیرند. دسترسی 
حسی،  تجربه  ایجاد  دلیل  به  محیط هایی  چنین  به  بیشتر 
باعث رشد الگوهای ممتاز و نامحسوس در آینده می شوند. 
معماری محیط های حسی انطباقی به عنوان یک کاتالیزور 
می باشد؛ که از آن طریق یادگیری حسی نسبت به محیط 
بهبود  حلقه  عنوان  به  و  می شود.  ایجاد  ساکنان  برای 
فضاهای معماری عمل می کند و از طریق طراحی حسی، 
پدید  ساکنان  برای  حسی  چند  تجربه  با  را  محیط هایی 
و  رضایتمندی  افزایش حس  باعث  نهایت  در  که  می آورد 
 .)1970 )لهمن15  می گردد  افراد  در  مکان  به  تعلق  حس 

4. روش تحقیق
ادراک  مدل های  تأثیر  بررسی  به  -که  حاضر  پژوهش 
معاصر  محله ای  مساجد  در  مکان  به  تعلق  بر  مؤثر  حسی 

و  است؛  کاربردی  نوع  از  هدف،  مبنای  بر  می پردازد- 
برمبنای روش، پیمایشی می باشد. روش مورد استفاده در 
این پژوهش تلفیقی از روش های کمی و کیفی است. برای 
انجام مطالعات نظری و ارائه معیارها و شاخص های کیفی 
روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد و 
مدارک موجود، و برای انجام مطالعات میدانی از روش های 
مشاهده، پرسشنامه، تمرکز بر اطالعات برآمده از محیط، 
عنوان  به  صداگردی17  حسی،  برداشت  یا  گردی16  حس 
بررسی  لحاظ  از  است.  شده  استفاده  داده  گردآوری  ابزار 
روابط بین متغیرها و تدوین فرضیه ها از نوع علی بوده و از 
بعد زمانی مقطعی می باشد. توزیع و جمع آوری پرسشنامه 
پذیرفته  انجام   1397 سال  ماه  مهر  در  روز   24 طی  نیز 
است. نمونه موردی این پژوهش عبارت است از مساجد 
محله ای شهر قزوین که »مسجد جواداالئمه« و »مسجد 
تفاوت  براساس  پژوهش  انجام  جهت  که  هفت درب« 
روش های  همچنین  و  آنها  در  موجود  اجتماعی  طبقات 
بخصوص  آنها  متفاوت   الگوهای شکل دهنده  و  طراحی 
مسجد  معنای  طراحی،  نظر  از  که  معاصری  مساجد  در 
گردیده اند.  انتخاب  کرده اند؛  معرفی  جدید  کالبدی  در  را 
از  قزوین،  مالصدرای  محله  در  واقع  جواداالئمه  مسجد 
مساجد جدیدی می باشد؛ که الگوهای متمایزی در طراحی 
محله  است.  نموده  بیان  مسجد  شکل دهنده  الگوهای  و 
در  مدرن  ساختار  از  که  است  محالتی  از  یکی  مالصدرا 
طراحی شهری برخوردار می باشد. در کنار هم قرار گرفتن 
عناصر مدرن و سنتی نظیر کافی شاپ و مسجد ، ترکیب 
فضای اجتماعی، اقتصادی در کنار هم نظیر پارک محلی 
و  خیابان ها  طراحی  شاخص ،  فروشگاه های  و  )کاج( 
محله های  جزو  تا  شده  باعث  محله،  مراکز  به  دسترسی 
مدرن شهری محسوب می شود. دیگر مسجد مورد مطالعه 
در  که  می باشد  آخوند  محله  در شمال  مسجد هفت درب 
زمان  به  آن  و شکل گیری  دارد  قرار  تاریخی شهر  بافت 
صفویه باز می گردد و جزو محله های متوسط سنتی قرار 

می گیرد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1229-fa.html


95فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و چهارم /  پاییز  1398 / سال هفتم

از  استفاده  با  عاملی  تحلیل  انجام  به منظور  پرسشنامه  روایی 
آماره های KMO 18 و Bartlett 19 می باشد. بنابراین جهت اطمینان 
از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( در مرحله اجرای 
این  آماری  جامعه  بین  در  پرسشنامه   35 تعداد  پیش آزمون، 
و   KMO آزمون  مقادیر  شدند.  جمع آوری  و  پخش  پژوهش، 
Bartlett برای داده های پژوهش در جدول 1 نمایش داده شده 

است. ماتریس همبستگی بین گویه های پرسشنامه در جامعه 
برابر با صفر است. با توجه به جدول 1 مقدار ضریب KMO بزرگتر 
از 0/7 است و نشان می دهد که داده  های پرسشنامه برای تحلیل 

عاملی مناسب است.

در رابطه با پایایی پرسشنامه های پژوهش فوق که بصورت 
پیش آزمون با دریافت 35 پرسشنامه از حضار موجود در مساجد 
مورد مطالعه به دست آمده است؛ مقدار شاخص آلفای کرونباخ20 
برای کل پرسشنامه بر طبق جدول 2 برابر 0/915 است؛ که 
نشان می دهد پرسشنامه  پژوهش از پایایی کافی و مناسبی 

برخوردار می باشد.

5. تحلیل یافته ها
به  منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مدل برای مسجد 
جواداالئمه و مسجد هفت درب ترسیم و نتایج ارائه شده است. 
نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف21 نشان داد که متغیرها 
دارای توزیع نرمال هستند. همچنین آمار توصیفی مربوط به 
اطالعات جمعیت شناختی در مساجد هفت درب و جواداالئمه 

برطبق نمودارهای 2 و 3 می باشد.

شکل 1. مسجد جواد االئمه قزوین )مأخذ: نگارندگان(

شکل 2. مسجد هفت درب قزوین )مأخذ: نگارندگان(

شکل 2. مسجد هفت درب قزوین )مأخذ: نگارندگان(

جدول 2. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه )مأخذ: نگارندگان(

نمودار 1. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن )مأخذ: نگارندگان(

نمودار 2. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس تحصیالت
)مأخذ: نگارندگان( 

مسجد
سطح 

معناداری
Sig

درجه 
آزادی

میزان 
Bartlett’s

آماره 
KMO

مسجد 
جواداالئمه 0/000 1326 9599.56 0/842

هفت درب 0/000 1326 7120.97 0/883

ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ها نام متغیرها
0/915 52 پرسشنامه
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شکل 3. بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد مربوط به مدل کلی پژوهش مسجد هفت درب )مأخذ: نگارندگان(

نمودار 3. توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس وضعیت اشتغال نسبت به 
مساجد )مأخذ: نگارندگان(

مسجد  و  جواداالئمه  مسجد  برای  تحقیق  مدل های 
ارائه شده است  هفت درب به ترتیب در شکل های 3 و 4 
و  نهفته،  عامل های  معرف  بزرگ  دایره  های  آنها  در  که 
آن  به  مربوط  اندازه گیری  سنجه های  معرف  مستطیل ها 
عوامل هستند و دایره های کوچک نیز نشان دهنده  مقداری 

است. متغیر  هر  برای  تعیین نشده  واریانس  از 
درصورتی  و  مطلوب  باشد   0/6 0/2و  بین  بارعاملی  اگر   
در  بنابراین  است؛  مطلوب  بسیار  باشد   0/6 از  بزرگتر  که 
نظر  در   0/2 برابر  پذیرش  مورد  بارعاملی  پژوهش  این 
گرفته می شود. مقادیر شاخص های برازش مدل در مسجد 
جواداالئمه به قرار زیر است: شاخص RMSEA 22  برابر با 
 CFI 26 و  IFI 25 ، NFI 24 ،GFI 23 0/063 و شاخص های
به ترتیب برابر با 0/905، 0/902، 0/906 و 0/905 می باشد 
که نشان دهنده برازش باالیی هستند. در مسجد هفت درب 
 GFI،NFI ، IFI برابر با 0/063 و شاخص های RMSEA نیز
با 0/905، 0/902، 0/906و 0/905  برابر  به ترتیب   CFI و 
می باشد که این مقادر نیز نشان دهنده برازش باالیی هستند. 
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر 
هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در تبیین واریانس نمرات 

سازه اصلی نشان می دهد. 
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شکل 4. بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد مربوط به مدل کلی پژوهش مسجد جواد االئمه )مأخذ: نگارندگان(

5-1.  یافته های مسجد جواداالئمه
قضاوت معناداری بارهای عاملی برعهده مقدار آماره t است. 
چون معناداری در سطح خطای 0/05 بررسی می شود؛ بنابراین 
از مقدار بحرانی 1/96 و 1/96-   t-value آزمون آماره  چون 
بزرگتر است؛ تمامی بارهای عاملی معنادار هستند )جدول 3(. در 
بررسی بارهای عاملی مربوط به متغییر تجربه حسی مالحظه 
می شود که در شاخص بینایی، وجود گلدسته ها، ایوان وگنبد 
بارعاملی 0/738 بیش ترین  با  کاشی کاری شده زیبا و فاخر 
تأثیر، و تنوع در رنگ و فرم مصالح بکار رفته در بدنه مسجد با 

بار عاملی 0/468 کمترین تأثیر را بر حس رضایتمندی کاربران 
مسجد دارند.

در شاخص  شنوایی، وجود صداهای مطلوب و متنوع همچون 
اذان و تالوت قرآن در مسجد با بارعاملی 0/967 بیش ترین 
تأثیر، و وجود صداهای نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند 
تردد اتومبیل، همهمه و شلوغی در مسجد با بارعاملی 0/842 
کمترین تأثیر را بر حس رضایتمندی کاربران مسجد دارند.   

خاک،  مانند  طبیعی  عناصر  بوی  وجود  بویایی،  شاخص  در 
آب،گل و گیاه در فضا با بار عاملی 0/855 بیش ترین تأثیر، و 
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بوی خاص قابل استشمام در مسجد که حس تشخیص مکان 
مسجد از دیگر مکان ها را ایجاد می کند با بارعاملی 0/608 
کمترین تأثیر بر حس رضایتمندی کاربران مسجد دارند. در 
شاخص چشایی، پخت و پز در ایام خاص )ماه محرم و اعیاد( 
در مسجد بارعاملی 0/751 بیش ترین تأثیر، و وجود درختان و 
گیاهان میوه دار در محوطه اطراف مسجد با بارعاملی 0/583 
کمترین تأثیر را بر حس رضایتمندی کاربران مسجد دارند. در 
بررسی شاخص بساوایی، نیز ایجاد فضاهای نیمه باز مانند ایوان 
در مسجد و قرارگرفتن در مقابل جریان آزاد هوا با بارعاملی 
0/850 بیش ترین تأثیر، و تنوع در جنس و بافت و مصالح، کف 
سازی و ایجاد برجستگی و تو رفتگی در بدنه های مسجد با 

سطح 
معنی  داری t مقدار بارعاملی نشانه شاخص سنجه

*0/000 6/130 0/468 q1

بینایی

تجربه 
حسی

*0/000 7/594 0/594 q2

*0/000 7/387 0/574 q3

*0/000 7/644 0/595 q4

*0/000 8/975 0/738 q5

*0/004 8/975 0/638 q6

*0/000 8/060 0/659 q7

*0/000 20/253 0/967 q8

0/000*شنوایی 21/190 0/941 q9

*0/000 23/142 0/842 q10

*0/000 10/054 0/855 q11

بویایی
*0/000 9/914 0/836 q12

*0/000 9/378 0/769 q13

*0/000 9/550 0/790 q14

*0/000 5/321 0/608 q15

*0/000 7/946 0/583 q16

0/000*چشایی 9/663 0/725 q17

*0/000 8/315 0/751 q18

*0/000 6/664 0/476 q19
بساوایی

*0/000 11/075 0/850 q20

*0/000 14/235 0/698 q21

*0/000 8/321 0/260 q22

عوامل 
کالبدی

حس 
تعلق به 

مکان

*0/000 3/765 0/644 q23

*0/000 3/894 0/841 q24

*0/011 3/902 0/860 q25

*0/013 3/888 0/827 q26

*0/000 3/880 0/812 q27

*0/000 3/841 0/742 q28

*0/000 3/562 0/775 q29

*0/000 3/136 0/331 q30

*0/000 12/251 0/749 q31

عوامل 
ادراکی و 

معنایی

*0/000 14/424 0/886 q32

*0/000 14/586 0/894 q33

*0/000 14/682 0/899 q34

*0/000 12/579 0/787 q35

*0/000 14/958 0/914 q36

*0/000 6/852 0/372 q37

اجتماعی 
و 

فرهنگی

*0/000 5/409 0/782 q38

*0/000 4/865 0/571 q39

*0/000 5/305 0/764 q40

*0/000 5/182 0/696 q41

0/031 2/156 0/463 q42

*0/000 4/097 0/384 q43

*0/000 4/255 0/532 q44

*0/000 3/715 0/326 q45

*0/000 4/207 0/382 q46

*0/000 3/943 0/415 q47

عینی نظام اجتماعی

*0/000 4/610 0/730 q48

*0/000 4/523 0/406 q49

*0/000 8/009 0/606 q50

0/000*ذهنی 4/549 0/334 q51

*0/000 5/589 0/772 q52

جدول 3. بارعاملی و آماره آزمون مدل تحقیق در مسجدجواداالئمه )مأخذ: نگارندگان(
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بارعاملی 0/476 کمترین تأثیر را بر حس رضایتمندی کاربران 
مسجد دارند.

در بارهای عاملی مربوط به متغیر حس تعلق به مکان مالحظه 
می شود که در شاخص عوامل کالبدی، دسترسی آسان  و راحت 
به همه فضاها به خصوص فضاهای جنبی )وضوخانه و سرویس 
بهداشتی( و تجهیزات مسجد با بارعاملی 0/860 بیش ترین 
تأثیر، و پرهیز از استفاده بدنه های صلب و بسته در مجاورت 
فضاهای عمومی )خیابان و محله( و وجود چشم انداز متنوع و 
مطلوب در مسجد با بارعاملی 0/260 کمترین تأثیر را بر این 
مؤلفه دارد. در شاخص ادراکی و معنایی، وجود فرم های ساده تر، 
بارعاملی  با  مسجد   هندسی تر شکل دهنده  و  درک تر  قابل 
0/914 بیش ترین تأثیر، و وابستگی عاطفی به مسجد و ایجاد 
حس دلتنگی نسبت به آن با بارعاملی 0/749 کمترین تأثیر را 
در مؤلفه مورد نظر دارد. در شاخص عوامل اجتماعی و فرهنگی، 
ایجاد امکانات و تکنولوژی های جدید همانند اینترنت در مسجد 
با بارعاملی 0/782 بیش ترین تأثیر، و برگزاری جشن های ملی 
و مذهبی و مراسم آیینی در مکان های تأیید شده در مسجد 
)همچون حیاط مسجد( با بارعاملی 0/326 کمترین تأثیر را 
بر این مؤلفه دارد. در بررسی شاخصه های عینی و ذهنی متغیر 
نیز مالحظه می شود که، در شاخص عینی،  اجتماعی  نظام 
تمایز بارز مسجدهایی که در محله هایی با سطح اقتصادی 
با  باالتر قرار دارند و دارای اقشار اجتماعی فرادست هستند 
بارعاملی 0/730 بیش ترین تأثیر، و حضور افراد با پست اداری 
و دولتی باال)در رده های مدیریتی کشوری و استانی( که قدرت 
اجرایی دارند و خود ساکن در محله هستند با بارعاملی 0/406 
کمترین تأثیر طبقات اجتماعی بر افرایش حس رضایتمندی 
کاربران مسجد را نشان می دهند. در بررسی شاخص ذهنی نیز 
مالحظه می شود که در این شاخص وجود تضاد طبقاتی زیاد 
که منجر به جهت گیری های ارزشی، دینی و حتی قومیتی 
در شکل گیری مسجد می شوند با بارعاملی 0/772 بیش ترین 
تأثیر، و قرارگیری مسجد در محله هایی دارای ساکنین مذهبی 
و پایبند به ارزش های دینی با بارعاملی 0/334 کمترین تأثیر را 
بر این مؤلفه دارد. همچنین در جدول 4 در بررسی تأثیرگذاری 
شاخصه های پژوهش مالحظه می شود در متغیر تجربه حسی، 
شاخص بساوایی با بارعاملی 0/901 بیش ترین تأثیر، و شاخص 

بینایی با بارعاملی 0/566 کمترین تأثیر را بر این متغیر دارند. 
در متغیر حس تعلق به مکان نیز، عوامل ادراکی  و معنایی با 
بارعاملی 0/758 بیش ترین تأثیر، و عوامل کالبدی با بارعاملی 

0/424 کمترین تأثیر را بر این متغیر دارند.
جدول 4. تأثیر شاخصه ها بر متغیرهای اصلی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 5. مؤلفه های پژوهش در مسجد جواد االئمه )مأخذ: نگارندگان(

t-value P مقدار بارعاملی شاخصه ها
6/334 *0/000 0/556 بینایی

تجربه حسی

5/774 *0/000 0/870 بویایی
6/501 *0/000 0/874 شنوایی
6/005 *0/000 0/901 بساوایی
6/056 *0/000 0/815 چشایی
2/941 *0/003 0/424 کالبدی

س تعلق
ح

 به مکان
2/02 *0/035 0/758 ادراکی و 

معنایی

3/056 *0/000 0/714 اجتماعی و 
فرهنگی

وضعیت 
فرضیه

t-value بار 
عاملی مؤلفه ها

ردیف

تأیید 
فرضیه 2/114 0/643 تأثیر ادراک حسی بر حس 

تعلق به مکان 1

تأیید 
فرضیه 3/429 0/461 تأثیر ادراک حسی بر بعد عینی 2

تأیید 
فرضیه 3/249 0/552 تأثیر بعد عینی بر حس 

تعلق به مکان 3

تأیید 
فرضیه 2/241 0/241

تأثیر ادراک حسی بر حس 
تعلق به مکان

با میانجی  گری بعد عینی
4

تأیید 
فرضیه 6/057 0/884 تأثیر ادراک حسی بر بعد ذهنی 5

تأیید 
فرضیه 2/121 0/243 تأثیر بعد ذهنی بر تعلق به مکان 6

تأیید 
فرضیه 2/102 0/205

تأثیر ادراک حسی بر حس 
تعلق به مکان

با میانجی  گری بعد ذهنی
7
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5-2.  یافته های مسجد هفت درب
طبق  نیز  درب  هفت  مسجد  در  تحقیق  مدل  بررسی  در 
جدول 6 مالحظه می شود که آماره آزمون t-value از مقدار 
بارهای  تمامی  و  است؛  بزرگتر   -1/96 و   1/96 بحرانی 

هستند. معنادار  عاملی 
حسی  تجربه  متغیر  به  مربوط  عاملی  بارهای  بررسی  در 
مالحظه می شود که در شاخص بینایی، وجود عناصر شاخص 
مسجد مانند )گلدسته و گنبد( که باعث ایجاد دید مناسب به 
مسجد و خوانایی آن می گردد با بارعاملی 0/782 بیش ترین 
گنبد  و  ایوان  گلدسته ها،  فاخر  و  زیبا  کاشی کاری  و  تأثیر، 
بر حس رضایتمندی  را  تأثیر  بارعاملی 0/518 کمترین  با 
کاربران مسجد دارند. در شاخص شنوایی، وجود صداهای 
در مسجد  قرآن  تالوت  و  اذان  متنوع همچون  و  مطلوب 
صداهای  وجود  و  تأثیر،  بیش ترین   0/767 بارعاملی  با 
نامطلوب و اغتشاشات صوتی مانند تردد اتومبیل، همهمه 
را  تأثیر  کمترین  بارعاملی 0/485  با  در مسجد  و شلوغی 
شاخص  در  دارند.  مسجد  کاربران  رضایتمندی  حس  بر 
بویایی، استفاده از مصالح دارای بو مانند خاک و کاهگل در 
تأثیر، و بوی خاص  بارعاملی 0/758 بیش ترین  با  مسجد 
قابل استشمام در مسجد که حس تشخیص مکان مسجد از 
دیگر مکان ها را ایجاد می کند؛ با بارعاملی 0/486 کمترین 
تأثیر بر حس رضایتمندی کاربران مسجد دارند. در شاخص 
محوطه  در  میوه دار  گیاهان  و  درختان  وجود  نیز  چشایی، 
اطراف مسجد با بارعاملی 0/586 بیش ترین تأثیر، و وجود 
نوشیدنی  و  غذا  آوردن  فرآهم  نظیر  مختلف  کاربری های 
در مسجد )در زیرزمین و یا همجوار با مسجد( با بارعاملی 
0/208 کمترین تأثیر را بر حس رضایتمندی کاربران مسجد 
دارند. در بررسی شاخص بساوایی، نیز  ایجاد فضاهای نیمه 
باز مانند ایوان در مسجد و قرارگرفتن در مقابل جریان آزاد 
تأثیر، و تنوع در جنس  بارعاملی 0/727 بیش ترین  با  هوا 
و بافت و مصالح، کفسازی و ایجاد برجستگی و تورفتگی 
در بدنه های مسجد با بارعاملی 0/395 کمترین تأثیر را بر 

حس رضایتمندی کاربران مسجد دارند. 

سطح 
معنی  داری t مقدار بارعاملی نشانه شاخص سنجه

*0/00 8/039 0/682 q1

بینایی

تجربه 
حسی

*0/000 8/429 0/722 q2

*0/000 8/909 0/773 q3

*0/000 8/894 0/782 q4

*0/000 6/385 0/518 q5

*0/004 8/873 0/769 q6

*0/000 7/231 0/645 q7

*0/000 5/325 0/767 q8

0/000*شنوایی 5/183 0/629 q9

*0/000 5/523 0/485 q10

*0/000 5/530 0/612 q11

بویایی
*0/000 5/433 0/591 q12

*0/000 5/746 0/662 q13

*0/000 6/064 0/758 q14

*0/000 6/214 0/486 q15

*0/000 5/576 0/586 q16

0/000*چشایی 2/470 0/208 q17

*0/000 2/321 0/516 q18

*0/000 4/818 0/395 q19

0/000*بساوایی 8/116 0/727 q20

*0/000 4/818 0/653 q21

*0/000 5/725 0/565 q22

عوامل 
کالبدی

حس 
تعلق به 

مکان

*0/000 7/290 0/677 q23

*0/000 7/027 0/641 q24

*0/011 7/631 0/728 q25

*0/013 7/980 0/784 q26

*0/000 7/487 0/706 q27

*0/000 7/584 0/721 q28

جدول 6.  بارعاملی و آماره آزمون مدل تحقیق در مسجد هفت درب )مأخذ: نگارندگان(
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*0/000 4/870 0/398 q29

*0/000 4/254 0/481 q30

*0/000 8/412 0/676 q31

عوامل 
ادراکی و 

معنایی

*0/000 8/632 0/694 q32

*0/000 9/326 0/758 q33

*0/000 9/467 0/771 q34

*0/000 9/418 0/766 q35

*0/000 8/626 0/693 q36

*0/000 4/241 0/691 q37

اجتماعی 
و 

فرهنگی

*0/000 7/743 0/580 q38

*0/000 6/831 0/510 q39

*0/000 8/170 0/613 q40

*0/000 8/627 0/649 q41

0/031 9/600 0/730 q42

*0/000 8/639 0/649 q43

*0/000 7/809 0/585 q44

*0/000 8/643 0/650 q45

*0/000 7/549 0/565 q46

*0/000 5/323 0/709 q47

عینی

نظام 
اجتماعی

*0/000 10/427 0/659 q48

*0/000 5/623 0/729 q49

*0/000 11/942 0/809 q50

0/000*ذهنی 10/905 0/749 q51

*0/000 8/523 0/763 q52

بارهای عاملی مربوط به متغیر حس تعلق به  در بررسی 
مکان مالحظه می شود در شاخص عوامل کالبدی، وجود 
گفتمان  و  شدن  جمع  برای  مسجد  داخل  در  فضاهایی 
نمازگزاران در کنار یکدیگر با بارعاملی 0/784 بیش ترین 
تأثیر، و رعایت سلسله مراتب ورودی مسجد جهت کنترل 
ورود به فضاهای مختلف آن )نظیر شبستان خواهران ( با 

بارعاملی 0/398 کمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد.

جدول 7. تأثیر شاخصه ها بر متغیرهای اصلی )مأخذ: نگارندگان(

t-value P مقدار بارعاملی شاخصه ها
5/214 *0/000 0/712 بینایی

تجربه حسی

4/804 *0/000 0/688 بویایی
4/313 *0/000 0/597 شنوایی
6/325 *0/000 0/889 بساوایی
5/351 *0/000 0/887 چشایی
7/222 *0/000 0/924 کالبدی

س تعلق
ح

 به مکان

8/002 *0/000 0/840 ادراکی و 
معنایی

7/032 *0/000 0/989 اجتماعی و 
فرهنگی

جدول 8. مؤلفه های پژوهش در مسجد هفت درب )مأخذ: نگارندگان(

وضعیت 
فرضیه

t-value بار 
عاملی مؤلفه ها

ردیف

تأیید 
فرضیه 5/346 0/923 تأثیر ادراک حسی بر حس 

تعلق به مکان 1

تأیید 
فرضیه 7/328 0/584 تأثیر ادراک حسی بر بعد عینی 2

تأیید 
فرضیه 7/249 0/889 تأثیر بعد عینی بر حس 

تعلق به مکان 3

تأیید 
فرضیه 3/211 0/525

تأثیر ادراک حسی بر حس 
تعلق به مکان

با میانجی  گری بعد عینی
4

تأیید 
فرضیه 7/196 0/959 تأثیر ادراک حسی بر بعد ذهنی 5

تأیید 
فرضیه 3/524 0/353 تأثیر بعد ذهنی بر تعلق به مکان 6

تأیید 
فرضیه 3/361 0/339

تأثیر ادراک حسی بر حس 
تعلق به مکان

با میانجی  گری بعد ذهنی
7
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در شاخص ادراکی و معنایی، استفاده از نمادها و نشانه های 
آیینی و بومی در مسجد با بارعاملی 0/771 بیش ترین تأثیر، 
و وابستگی عاطفی به مسجد و ایجاد حس دلتنگی نسبت 
به آن با بارعاملی 0/676 کمترین تأثیر را دارد. در شاخص 
عوامل اجتماعی و فرهنگی، افزایش حس رضایتمندی نسبت 
به معماری و تزئینات مسجد جهت گذراندن اوقات فراغت با 
بارعاملی 0/730 بیش ترین تأثیر، و حضور داوطلبانه برای بهبود 
و ترغیب افراد محله به تجمع در مسجد با بارعاملی 0/326 
کمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد. در بررسی شاخصه های 
عینی و ذهنی متغیر نظام اجتماعی نیز مالحظه می شود که 
در شاخص عینی، حضور افراد با پست اداری و دولتی باال )در 
رده های مدیریتی کشوری و استانی( که قدرت اجرایی دارند 
و خود ساکن در محله هستند با بارعاملی 0/729 بیش ترین 
تأثیر، و وجود مسجد در محله هایی با سطح اقتصادی باالتر و 
دارای اقشار اجتماعی فرادست با بارعاملی 0/659 کمترین تأثیر 
طبقات اجتماعی بر افرایش حس رضایتمندی کاربران مسجد 
را نشان می دهند. در بررسی شاخص ذهنی نیز مالحظه می 
شود که در این شاخص نگرش دینی مثل دین داری و پایبندی 
به اصول دینی و فرهنگی و داشتن تعصبات مذهبی با بارعاملی 
محله هایی  در  مسجد  قرارگیری  و  تأثیر،  بیش ترین   0/809
دارای ساکنین مذهبی و پایبند به ارزش های دینی با بارعاملی 
0/749 کمترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد. همچنین در جدول 7 
در بررسی تأثیرگذاری شاخصه  های پژوهش مالحظه می شود 
که در متغیر تجربه حسی، شاخص بساوایی و چشایی با بارهای 
عاملی 0/889 و 0/887 بیش ترین تأثیر، و شاخص شنوایی با 
بارعاملی 0/597 کمترین تأثیر را در این متغیر دارند. در متغیر 
حس تعلق به مکان نیز، عوامل اجتماعی و فرهنگی با بارعاملی 
0/989 بیش ترین تأثیر، و عوامل ادراکی و معنایی با بارعاملی 

0/840 کمترین تأثیر را بر این متغیر دارند. 
6. بحث و نتیجه  گیری 

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تجربه حسی بر حس تعلق 
به مکان با میانجی گری عوامل عینی و ذهنی موجود در طبقات 
اجتماعی در مساجد جواداالئمه و هفت درب قزوین پرداخته شد. 
به این منظور پرسشنامه ای تدوین و در اختیار افراد در این 
دو مسجد قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق مالحظه شد 

که بارهای عاملی تمامی گویه ها در هر دو مدل در مساجد 
از  هریک  نتایج  که  است؛  معنادار  درب  هفت  و  جواداالئمه 
فرضیه های پژوهش به تفکیک مساجد مذکور و با توجه به 

جداول 5 و 8 به قرار ذیل می باشد.
با توجه به یافته های مربوطه و همچنین بارهای عاملی بدست 
آمده مالحظه شد که ادراک حسی بر افزایش حس تعلق به مکان 
در مسجد هفت درب و مسجد جواداالئمه تأثیر بسزایی دارد. در 
نتیجه رعایت الگوهای حسی در طراحی عناصر تشکیل دهنده 
مساجد باعث افزایش حس تعلق به مساجد محله ای می شود؛ 
و عالوه بر این موجب ایجاد و تقویت الگوهای معماری حسی 
انطباقی در مکان های مذهبی نیز می گردد. در کل در مقایسه 
تأثیرگذاری بعد عینی و ذهنی بر حس تعلق به مکان در مسجد 
هفت درب و مسجد بافت جواداالئمه مالحظه شد که در مسجد 
هفت درب این تأثیرگذاری نسبت به مسجد جواداالئمه به طور 
قابل توجهی بیش تر است؛ پس نتیجه حاصل می شود که طبقه 
اجتماعی تأثیر بعد عینی و ذهنی بر حس تعلق به مکان را 
تعدیل گری می کند. همچنین در بررسی تأثیرگذاری عوامل 
تجربه حسی در مساجد جواداالئمه و هفت درب نیز مالحظه 
شد که در مسجد جواداالئمه عامل بساوایی بیش ترین تأثیر و 
عامل بینایی کمترین تأثیر را در این متغیر داشتند؛ در حالی که 
در مسجد هفت درب عامل بساوایی و چشایی بیش ترین تأثیر، 
و عامل شنوایی کمترین تأثیر را در این متغیر داشتند. بنابراین 
ادراک حسی افراد در مساجد هفت درب و جواداالئمه نسبت 
به یکدیگر متفاوت است. در متغیر حس تعلق به مکان در 
مسجد جواداالئمه نیز عوامل ادراکی و معنایی بیش ترین تأثیر، 
و عوامل کالبدی کمترین تأثیر را بر این متغیر داشتند؛ در حالی 
که در مسجد هفت درب عوامل اجتماعی و فرهنگی بیش ترین 
تأثیر و عوامل ادراکی و معنایی کمترین تأثیر را بر این متغیر 
داشتند. بنابراین حس تعلق به مکان از نظر افراد با طبقات 

اجتماعی مختلف متفاوت می باشد.
با توجه به یافته های مربوطه و همچنین بارهای عاملی بدست 
آمده مالحظه شد که ادراک حسی بر حس تعلق به مکان در 
مسجد هفت درب نسبت به مسجد جواداالئمه تأثیر بیش تری 
دارد. در نتیجه شاخصه هایی چون تنوع در رنگ و فرم مصالح 
بکار رفته، تنوع در فرم و کالبد مسجد، وجود عناصر شاخص 
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الگوهای حسی در  مسجد مانند )گلدسته و گنبد( و رعایت 
طراحی عناصر تشکیل دهنده مسجد باعث افزایش حس تعلق 
به مسجد هفت درب می شود و عالوه بر این موجب ایجاد و 
تقویت الگوهای معماری حسی انطباقی در مکان های مذهبی 
نیز می گردد. لذا توجه بیشتر به جنبه های حسی مساجد محله ای 

برای طراحان امری ضروری است.
همچنین مالحظه شد که تأثیر بعد عینی و ذهنی طبقه اجتماعی 
برحس تعلق به مکان در مسجد هفت درب نسبت به مسجد 
جواداالئمه تأثیر بیش تری دارد. در نتیجه وجود شاخصه هایی 
درآمد، شغل های  باال همچون سطح  اقتصادی  چون سطح 
خاص ساکنین، داشتن مسکن، تحصیالت باال و وجود نگرش 
دینی مثل دین داری و پایبندی به اصول دینی و فرهنگی و 
داشتن تعصبات مذهبی در این مساجد می تواند باعث افزایش 

لذا می توان گفت  و  به مسجد هفت درب شود  تعلق  حس 
بسیاري از تفاوت هاي سنتي موجود در الگوهای شکل دهنده 
مساجد نشات گرفته از تفاوت در گروه هاي اجتماعي آنهاست؛ 
که این امر تضاد و تفکیک فضایي ایجاد شده در بین بناهای 
ساخته شده محله ای را پشتیباني مي کند و بر آنها تأثیر مي گذارد.

در نتیجه پیشنهاد می شود که به نقش مکمل گونه ساکنین محله 
در طراحی مساجد توجه ویژه ای گردد؛ زیرا که این مهم باعث 
انطباق پذیرتر شدن الگوهای معماری مساجد محله ای می شود. 
همچنین بازآفرینی الگوهای حسی معماری ایرانی-اسالمی 
مساجد بی تردید در مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
و در توسعه و تعمیق ارزش های دینی، نقشی حیاتی و تأثیری 
شگرف داشته و همچنین باعث افزایش انگیزش نمازگزاران 

جهت تداوم حضور در مساجد محله ای، می گردد. 
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Abstract

Mosques have been the oldest, most important and uncompetitive religious element 
of Iranian cities. Unfortunately, mosque formation patterns and principles and 
symbolic perception, have been forgotten recently, especially at neighborhood 
mosques level. recovery of Iranian-Islamic architectural and urbanization identity 
is main responsibility of architects and urban planners, and this is the main object 
of current research. We will look forward achieving these goals by field survey and 
local condition analysis of cultural, social and even economical needs of social 
classes of these locals. Also, considering determined goal, research looks for its 
answer, can be   stated as following: whether value systems of different social 
classes of local habitants influences belonging sense among these neighborhood 
mosques. In the current research, the influence of sensory perception models have 
been investigated on the sense of belonging to place at Qazvin city by survey 
method. And also after specifying models and components of sensory perception, 
evaluating criteria effective on increasing belonging sense to mosque, extracted, 
then questionnaire prepared based on Likert spectrum by Structural Equation 
Modeling (SEM), which it analyzed the relations among variables and their impact 
amount on Haft-Darb mosque as an old texture and Javad Al-aemah as a new 
texture. research findings, shows a meaningful relationship among the components 
of sensory perception and the sense of belonging to place at neighborhood mosques, 
which in it the impact of cultural indicators and social system in the neighborhood 
is more than other indicators. Also regarding sensory patterns in designing mosques 
forming elements, promotes satisfaction sense which this leads to creating and 
strengthening of adaptive sensory architectural patterns in religious places. As a 
result, it  is suggested to pay special attention to residents complementary role at 
mosques designing, because this matter cause more adaptability about neighborhood 
mosques architectural patterns. Also, recreating the sensory patterns of Iranian-
Islamic architecture of mosques undoubtedly plays a vital and significant role in 
developing and deepening religious values, cultural, social and economic relations 
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Keywords: Neighborhood Mosques, Social Classes, Sensory Perception, Sense of Belonging to The 
Place, Adaptive Sensory Architecture.

and also increases the motivation of worshipers to continue attending neighborhood 
mosques.
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