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 المستخلص

فد  قلدس ودلضل الودا    ةمد  المضودضعاا الم مد ةللمراقدد الدينيد اإلجتماعية ةتعد المكان

الدين  , لمدس ل دا مد  دضر ك يدر ضفاعدس فد  ت دليك الودلضل اننودان  مد  اد س المقاكدا  مدا ي  

ضشاصية الوا   مما يؤدي للل الى تغيير ولضل الوا   نقض انرتلدا   ةشاصياا الرمضز الديني

, ضنجدس للدل تعاعلدا انندا  مد  المتغيدراا لتشدكس انكدار العكدري  اإلجتماعيدة الليم  ةضانصال

فدد  الودد ك انجتمدداع   ةللمراقددد الدينيدد اإلجتماعيددة ة) انددر المكاندد ضهدد  ةضالعلوددع  ل ددلد الدراودد

 ة, ضقدد انيدرا التوداؤتا العامد ةضااصد ةعامد توداؤتا نكللا مد  عدد ا للوا   الدين ( ضالت 

, كدا  ةفلدد ع درا عد  مشدكلة الدراود ة, اما التواؤتا الااصدةلتقديد موتضى متغيراا الدراو

ل دلد المتغيدراا نن دا مد   ةضالمرامد  العكريد ةالنظريد ةعن دا اودتج   العلودع ةال دف م  انجا 

 للمجتمع العراق  ضللل لمواهمت ا ف  تنمية راس الماس انجتمداع   ة النو  ةالمضوضعاا الم م

 ةعدددا  مد  انوداليك انقصدا ي ضاات دار فروديات ا تودتعملا ةضلتقديد موتضى متغيراا الدراود

)  الجدداهزد ةضللددل  انعتمدداد علددى ال ددرامي انقصددا يفدد  تقليددس ضمعالجددة ال ياندداا  ةالألمعلميدد

SPSS – Ver91 ) ةالنود ي ةلضودك القودا   ضاننقدراف المعيداري, ضانهميد ا ةضالمتمنلد  ,

 دي  متغيدراا  ةلليداس ك يعدة الع قد spearmanل يا  موتضى المتغيدراا , ضمعامدس ارت داك  

للياس ع قدة التدينير  Simple linear regression, ضمعادلة اك اننقدار ال ويك  ةالدراو

 ةعلدى العداملي  فد  المراقدد الدينيد اودت انة (613)عدا   ضقدد ضز  كيدا  لللياس  ة, معتمداً انوت ان

ف  مدينة النجف انشرف ضكانت )مرقد انمام عل   د  ا د  كالدك, مرقدد ن يدا   هدضد  ةالملدو

,   نا انمام عل     ا   كالك,مرقد مولم    عليس ,مرقد هان     عرض ةضصال , مرقد اديج

النلعد , مرقدد ميدنم التمدار, مرقدد كميدس  د  زيداد, ضمرقدد صداف  الصدعا( ض نود ة  تاراالممرقد 
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الوددد ك  فددد  ةلمراقدددد الدينيدددل اإلجتماعيدددةالمكاندددة  فددد  تضظيدددف ةتكمددد  اهميدددة الدراوددد

عدددداهيم فدددد  المجتمددددع العراقدددد  مدددد  ادددد س تك يدددد  الم لوددددلضل الوددددا   الدددددين  انجتمدددداع 

 ف  الميدا  العمل   ةالنظري

 م  انوتنتاجاا اهم ا مايل : ةالى مجمضع ةضللد تضصلا الدراو

 ف  الو ك انجتماع  للوا   الدين   ةللمراقد الديني اإلجتماعية ةتؤنر المكان .3

 ةللمراقدددد الدينيددد اإلجتماعيددة ةلمكانددداع ددم ل وددعف فددد  الددضع  انجتمددداع كددا  هندددال  .2

ضكدددا  هدددلا الع دددم  ةمددد  ق دددس الوددديان الضافددددي  الي دددا  دددالرلم مددد  الزيددداراا المليضنيددد

   شكس عام  نوك متضوكة

 ضهنال العديد م  الملترقاا اهم ا مايل :

فدددد   ةاضصددددى ال اقدددد   وددددرضر  تنميددددة الددددضع  انجتمدددداع   يهميددددة المراقددددد الدينيدددد .3

 الو ك انجتماع   

  ماع  اللات  للوا   الدين  ف  الو ك انجت ةتضظيف المراقد الديني .2

  



 


