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 الدور االجتماعي للمسجد في المجتمع الليبي
 دراسة ميدانية على عينة من األفراد اؼبصلني باؼبساجد دبدينة زلينت
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 الملخص
 يف يؤديهححححا الححححي االجتماعيححححة لاألدلار اؼبسحححح د أنشحححح ة أىحححح  علححححى تعححححر ت أن الدراسححححة هىحححح  اللربحححح          

 الليح،  اجملتمحع يف اؼبسح د صباعحة هبحا يقحوم الحي لالوظحاف  لاؼبهحام باؼبسح د  اؼبوجحودة األنش ة خالل من اجملتمع
 اجملتمحححع أفححراد لتضحححامن سباسحح  يححح ربق يف دلره إبححراز خححالل محححن اجتماعيححاً  تنظيمحححا بوصحح و منوذجحححا  زليححنت مدينححة

 إىل الدراسحححة اسحححتندت لقحححد. لالسياسحححية لاالجتماعيحححة الثقافيحححة القضحححايا محححن العديحححد ذبحححاه باؼبسحححؤللية لإحساسحححه 
 اؼبسححح  مسحححتةدمة التحليلححح  الوصححح   اؼبحححنه  يف لسبثلححح  إليحححو  ترمححح  محححا ربقيححح  إىل هتحححد  منه يحححة اسحححياتي ية
 لقححد ىحح ا اؼب رلحححة  الدراسححة تسححاؤالت حححول جابححاتاإل لتقححدم البيانححات ربليحح  يف العينححة طريحح  عححن االجتمححاع 

 للظحاف  لمهحام للمسح د االجتماعيحة نشح ةلاأل األدلار أىح  توضح  الحي النتاف  من ؾبموعة إىل الدراسة انته 
 اؼبسححح د دلر ت عيححح  يف هبحححا يسحححتعان أن ميكحححن الحححي التة ي يحححة اؼبؤشحححرات بعححح  إىل باإلضحححافة اؼبسححح د  صباعحححة

 .االجتماع 

 اؼبس د اؼبس د  صباعة االجتماع   الدلر: ساسيةاأل المصطلحات
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 مقدمة
إن للمسحح د مكانححة خاصححة يف قلححوب اؼبسححلمني  لدلر فاعحح  يف مححوض اجملتمححع  لملتقححى النححاس اليححوم  فهححو 

للمسحح د أدلار ابحح ة اؼبنحارة الححي يسيشححد هبححا ال ححرد يف حياتححو  ليشححعر احح  مححن يقصححده بححاألمن لال م نينححة  حيحح  
بححني األفححراد لاعبماعححات  مححن خححالل عححدد مححن يف ربقيحح  سباسحح  لاسححتقرار اجملتمححع  لتقويححة العالقححات االجتماعيححة 

االصل  بحني اؼبتةاصحمني  لإشحاعة رلح التسحام   لاإلخحال  لالع حو  األنش ة الي يقدمها للمحيط االجتماع  
من خحالل عحدد محن األفحراد القحافمني عليحو أل  لترمي  آثار اػبالفات العافلية  لما يكون بني الناس من مشكالت

 .  ما يسمى جبماعة اؼبس د

لكبالل يف ى ه الدراسة التعحر  علحى أىح  أنشح ة اؼبسح د لاألدلار االجتماعيحة الحي يقحوم هبحا  لأىح  لظحاف  
 لمهام صباعة اؼبس د.

 :أواًل: مشكلة الدراسة

يُحَعحححُد اؼبسححح د أححححد أىححح  اؼبؤسسحححات االجتماعيحححة يف التححح ث  علحححى حيحححاة ال حححرد يف اجملتمحححع اؼبسحححل   لسحححلواياتو 
  للححو أثححر يف حيححاة مححن حولححو  فهححو أحححد الراححافإل  لمراححإل اإلشححعاا العلمحح  لالثقححايف لاألخالقحح  لتعاملححو مححع األفححراد
لال يقتصر دلره على آدال الصلوات  ب  ميتد ليشم  أنشح ة اجملتمع لتقوية الرلابط االجتماعية   الناس  لسباس 

 مع.ـبتل ة  للظاف  لمهام يقوم هبا صباعة اؼبس د  ليؤدي اؼبس د دلره يف اجملت

ؽبح ا تراححإل ىحح ه الدراسحة علححى البححح  عحن أىحح  األدلار االجتماعيححة الحي يؤديهححا اؼبسحح د يف اجملتمحع مححن خححالل 
األنشحححح ة اؼبوجححححودة فيححححو  لاؼبهححححام لالوظححححاف  الححححي يقححححوم هبححححا صباعححححة اؼبسحححح د يف اجملتمححححع الليحححح،  بوصحححح و تنظيمححححا 

اجملتمحع لإحساسحه  باؼبسحؤللية ذبحاه العديحد محن اجتماعيا  من خالل إبراز دلره يف ربقي  سباس   لتضامن أفحراد 
 القضايا الثقافية لاالجتماعية  ااإلشرا  على عقود الإللاج لف  النإلاعات  لربقي  االستقرار بني الناس.

 -لتكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عل  التساؤالت التالية :

 لي، ؟ما أى  األدلار االجتماعية الي يقوم هبا اؼبس د يف اجملتمع ال 
 ما أبرز الربام  لاألنش ة اؼبوجودة يف اؼبس د؟ 
 ما أى  مهام للظاف  صباعة اؼبس د)القافمني عليو(؟ 
 ى  ىناك اختال  يف األدلار االجتماعية للمس د بني أفراد اجملتمع ؟ 
 ى  ىناك اختال  يف األنش ة الي يقوم هبا اؼبس د من لجهة أفراد اجملتمع؟ 
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 م للظاف  صباعة اؼبس د من لجهة أفراد اجملتمع؟  ى  ىناك اختال  يف مها 
 ثانياً: أهمية الدراسة:

 ميكن أن كبدد أمهية الدراسة يف النقاط التالية:

 األهمية النظرية:-أ
 .الوقو  على الدلر االجتماع  للمس د يف اجملتمع اللي، من لجهة نظر أفراده 
  ع  للمس د.لمؤسساتو ب مهية الدلر االجتما ج ب انتباه اجملتمع 
 .ؿباللة ربط الدلر االجتماع  عبماعة اؼبس د بواقع اجملتمع 
 .ما ميكن ان تبينو ى ه الدراسة من رؤيا مستقبلية لدلر  لمهام صباعة اؼبس د يف تنمية اجملتمع لتقدمو 

 األهمية الميدانية:  -ب
ست ادة منها يف آدال ما ميكن أن تشكلو نتاف  ى ه الدراسة ا ريقة عم  للقافمني على اؼبساجد لاال

 مهامه  للظاف ه .

 ثالثاً: أهداف الدراسة:
 :هتد  الدراسة للوصول إىل األىدا  التالية

 التعر  على أى  األدلار االجتماعية للمس د يف اجملتمع اللي،. .1
 التعر  على أى  األنش ة اؼبوجودة يف اؼبساجد يف مدينة زلينت  .2
 رصد أى  لظاف  لمهام صباعة اؼبس د. .3
 عرفة مدى لجود ذبانس أل تباين يف األدلار االجتماعية للمس د لأنش تو بني أفراد اجملتمع.م .4

 رابعاً: مفاهيم الدراسة:
يُعد ربديد اؼب اىي   لاؼبص لحات العلمية أمرًا ضرلريًا يف البح  العلم   لمن أى  اؼب اىي  الواردة يف        

 ى ا البح  التايل:

 Role Socailالدور االجتماعي -1
يعرفو البع  ب نو: "ؾبموا السلوايات اؼبتوقعة لاؼبت   عليها اجتماعيا آلدال عم  أل لظي ة معينة  ليت لب 

 (1)الدلر القيام ب فعال لسلوايات ؿبددة مت   عليها اجتماعياً"

                                                           
 265  ص 2012د  عبدالناصر حامد  مع   مص لحات اػبدمة االجتماعية  عمان  دار اغبام( 1)
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 رد  "السلوك اؼبتوقع من ال رد يف اعبماعة  لىو اعبانب الديناميك  ؼبراإل ال ليعرفو آخرلن ب نو:
 (1)فحني يش  اؼبراإل إىل مكانة ال رد يف اعبماعة  فإن الدلر يش  إىل منوذج السلوك ال ي يت لبو اؼبراإل"

 أما المفهوم اإلجرائي فهو:
ؾبموعحة األعمححال لاألفعحال اؼبنسححوبة للمسحح د لتحقيح  أدححراض  لأىحدا  اجتماعيححة ألفححراد اجملتمحع عححن طريحح   

 هام يقوم هبا صباعة اؼبس د.أنش ة معينة  لمن خالل لظاف   لم
 Mosque aggregationجماعة المسجد: -2

"ى  صباعة ؽبا ص ة الرظبية مكل ة من األلقا  باإلشرا  علحى صبيحع األنشح ة الدينيحة لاالجتماعيحة لالثقافيحة 
 الي يقدمها اؼبس د  ليتقاضون مقاباًل مالًيا نظ  األعمال اؼبكل ون هبا"

 Mosqueالمسجد: -3
اؼبوضحححع الححح ي يسححح د فيحححو  لالسححح ود ىحححو اػبضحححوا لاػبشحححوا لاالنقيحححاد  ليكحححون بوضحححع اعببهحححة علحححى  "ىحححو    

  لىححححو أيضححححاً "احححح  موضححححع يتعبححححد فيححححو فهححححو مسحححح د  ؼبححححا لرد يف اغبححححدي  (2)األرض  ليسححححمى ال اعحححح  سححححاجداً"
ألرض الهححا الشححري : "لُجعلحح  يل األرض مسحح داً لطهححورا"  أي موضححعاً طححاىراً للسحح ود  لمصححدراً لل هححارة  فححا

 (3)مس د  لتراهبا طاىر م هر"

لي لحح  مصحح ل  اؼبسحح د علححى اؼبكححان اؼبوقححو  الحح ي اتمححع فيححو اافححة اؼبسححلمني ب حح  النظححر عححن اخححتال  
الصحححلوات اؼبكتوبحححة لإقامحححة الشحححعافر الدينيحححة لالسحححنن افببحححة اؼبتنوعحححة  لتضحححا  إليحححو المحححة  ألدالألححوام  لأجناسحححه  

 (4) د الكب  ال ي تقام فيو صالة اعبمعة.اعبامع لى  ص ة للمس

لاؼبسح د "ىححو مؤسسححة اجتماعيححة ينشحح ها اجملتمححع اؼبسححل  هبحد  ت ىيحح  الححنةل للحيححاة االجتماعيححة مححن خححالل 
 (5)التنش ة اؼبنضب ة بقي  اإلسالم لمبادفو"

                                                           
 95  ص 1982أضبد زا  بدلي  مع   مص لحات العلوم االجتماعية  ب لت  مكتبة لبنان  ( 1)

 483  ص2007  1  اعبمهورية العربية السورية  رفاسة اعبمهورية  دمش   ط 18ىي ة اؼبوسوعة العربية  اؼبوسوعة العربية  ؾبلد  (2)

 483   صىي ة اؼبوسوعة العربية  اؼبرجع الساب (3)

 43 ص  1981  2ج لل باعة  الشرلق دار جدة   1ط االجتماع   لالبنال الدين السمالوط   توفي  ؿبمد نبي :  انظر للمإليد (4)
 122  ص 2002مراد زعيم   مؤسسات التنش ة االجتماعية  مديرية النشر  جامعة باج  ـبتار  عنابة   (5)



 
      2222 يوولي( 2العدد ) (6)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

[119] 
 

ة  أما التعري  اإلجراف  للمسح د فهحو: )اؼبكحان الح ي يقصحده اؼبسحلمون ألدال الصحلوات اؼبكتوبح
 لقبلة اجملتهدين غب ظ لدراسة اتاب اهلل(. 

 خامساً: الدراسات السابقة:
يتمث  اؽبد  من عرض بع  الدراسات السابقة  الي ترتبط دبوضوا الدراسة الراىنة ذات الصلة اؼبباشحرة أل 

أفكحار يف ىح ا د  اؼبباشرة  يف التعر  على التوجهات النظرية  لاؼبنه ية ؽب ه الدراسات  لؾبم  ما ت رححو محن 
اجملححححال  لأىحححح  مححححا توصححححل  إليححححو مححححن نتححححاف ن دبححححا يسححححاعد يف بلححححورة الرؤيححححة النظريححححة ؽبحححح ه الدراسححححة  لربديححححد أفضحححح  
األسححاليب اؼبالفمححة إلقبازىححا مححن الناحيححة اؼبنه يححة  لىنححاك دراسححات عديححدة أجريحح  حححول ىحح ا اؼبوضححوا  ميكححن 

 عرض بعضها على النحو التايل:

 (1)(المسؤولية االجتماعية)دور المسجد في تنمية -1
ان لقحح  الدراسححة مححن اؽبححد  الرفيسحح  ؽبححا  لىححو التعححر  علححى دلر اؼبسحح د يف تنميححة اؼبسححؤللية االجتماعيححة  
لالتعحححر  علحححى أمهيحححة دراسحححة اؼبسحححؤللية االجتماعيحححة لشحححرلط ربقيقهحححا علحححى أرض الواقحححع  لالتعحححر  علحححى مظحححاىر 

م . لخلصح  الدراسحة إىل أن اؼبسحؤللية االجتماعيحة يف االسحالم اؼبسؤللية االجتماعية لمالؿبهحا يف ال كحر اإلسحال
 تعد منظومة منه ية متكاملة تبدأ من ال رد اؼبسل  ن سو  لتتسع لتشم  اجملتمع مث األمة الها.

 (2)()دور إمام المسجد في الوقاية من الجريمة-2
و اإلمحححام  لالتعحححر  علحححى فعاليحححة دلره لفيهحححا ل اليايحححإل علحححى دلر أححححد أىححح  العناصحححر العاملحححة يف اؼبسححح د لىححح

الوقاف  من اعبرميحة  لقحد ل اعتمحاد اؼبحنه  الوصح    لت بيح  أسحلوب اؼبسح  االجتمحاع . لراحإل الباحح  يف إطحاره 
النظحححري علحححى بيحححان مكانحححة لأمهيحححة اؼبسححح د  لبيحححان مهحححام صباعحححة اؼبسححح د متمحححثالً يف اإلمحححام لدلره يف الوقايحححة محححن 

 الدراسة:اعبرمية. لمن أى  نتاف  
 .اؼبس د صورة مثالية لأفض  مكان تت  فيو التوعية بوساف  الوقاية من اعبرمية 
 .ارت اا مستوى الوقاية من السلوك اؼبنحر  عن طري  توجيو إمام اؼبس د 
 .اقتصار دلر إمام اؼبس د يف ؾبال الوقاية من اعبرمية على الدلر الدعوي لاإلرشادي فقط 
دراســة تحليليــة مــن  نــدمال السياســي فــي المجتمــع العراقــي المعا ــر:)دور المســجد فــي تحقيــ  اال -3

 (1)منظور اجتماعي(
                                                           

   اعبإلل الثاين2019  20سعد صاحل ترا  اليا   دلر اؼبس د يف تنمية اؼبسؤللية االجتماعية  ؾبلة البح  العلم  يف اآلداب  العدد( 1)

لر امام اؼبس د يف الوقاية من اعبرمية: دراسة ميدانية مسحية على مساجد مدينة الرياض  رسالة ماجست  منشورة  الية فاحل تبال الدلسري  د( 2)
 2006الدراسات العليا  قس  العدالة اعبنافية  جامعة ناي  العربية للعلوم االمنية  الرياض  
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يهحححد  البحححح  إىل معرفحححة دلر اؼبسححح د  لأمهيتحححو يف ربقيححح  االنحححدماج السياسححح  بحححني أفحححراد اجملتمحححع 
اونحو   اؼبعاصر  ؼبا للمسح د محن دلر مهح  لبحارز ميكحن أن يؤديحو يف ؾبحاالت اغبيحاة اافحة  لتظهحر أمهيحة البحح  يف

يعاجل موضوعا حيويا  من خالل تشةيص لمعرفة النشاطات لاألساليب التنظيمية لاؼبهحام لاألدلار الحي أححدث  
خلححالً يف اجملتمححع باإلضححافة إىل ت ايححد دلر اؼبسحح د يف ـبتلحح  جوانححب اغبيححاة االجتماعيححة  خصوصححا مححن الناحيححة 

فمحة لاػب بححال  لمحا ميكححن أن يقدمحو ىححؤالل مححن أدلار السياسحية ؼبححا يلعبحو القححافمون علحى العمحح  يف اؼبسحاجد مححن األ
 للظاف  اجتماعية.

لمحححن أىححح  نتحححاف  البحححح  ارت حححاا مكانحححة لدلر اؼبسححح د يف اجملتمحححع العراقححح  أثنحححال ال حححإلل األمريكححح  للعحححراق عحححام 
م الحح ي خلحح  لضححعا أمنيححا متححدىورا لظرلفححا اجتماعيححة أثححرت يف مؤسسححات اجملتمححع  ل  يبحح  أليححة سححل ة 2003

  يف اجملتمحححع إال السحححل ة الدينيحححة اؼبتمثلحححة يف سحححل ة اؼبسحححاجد  فقحححد أصحححب  النحححواة الرفيسحححة للم تمحححع  لمكانحححاً تححح ث
 للت مع لازباذ القرارات اؼبناسبة إزال ى ه اغبرب.

 
 سادساً: اإلطار النظري للدراسة:

 )أ(: أهمية المساجد
ةن ألمححا مكححان للعبححادة لححران مححن أراححان اإلسححالم تٌعححد اؼبسححاجد مححن أىحح  اؼببححاين الدينيححة يف اجملتمعححات اإلسححالمي

لىحح  الصححالة الححي تعححد عمححاد الححدين  لاتمححع اؼبسححلمون يف اؼبسححاجد طبححس مححرات يف اليححوم  لللمسحح د لظححاف  
 اجتماعية اث ة نعدد بعضا منها يف اآليت:

  فحححال ق  جبانحححب ال حححّ   قحححي  العدالحححة لاؼبسحححالاة بحححني اؼبسحححلمني يف اؼبسحححاجد  لرُبّقححح  ال لسححح ة اإلنسحححانية تت لحححى* 
 لالكب  جبانب الّص    لالعام ُّ جبوار اؼبسؤلل.

 ربّق  يف اؼبساجد األخّوة اإلسالمّية  لالوحدة بني اؼبسلمني  لتتعمَّ  فيو مشاعر افبَّة لالتآل  بني اؼبسلمني.* 
 بالباحثني لالعلمال.  يعترب اؼبس د مراإلاً تعليمّياً  لثقافياً  لراناً أساسّياً يف رفد اجملتمع* 

 )ب(: وظائف المسجد

                                                                                                                                                                                 
 اجملتمع العراق  اؼبعاصر: دراسة ربليلية من منظور اجتماع   ؾبلة الية العلوم ضبدان رمضان ؿبمد  دلر اؼبس د يف ربقي  االندماج السياس  يف( 1)

 2013اإلسالمية  جامعة ب داد  اجمللد السابع  العدد الثال  عشر  
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  لليسحححح  مبنيححححة للعبححححادة لالصححححالة فحسححححب  بحححح  ؽبححححا لظححححاف  -تعححححاىل–إن اؼبسححححاجد بيححححوت اهلل 
متنوعححة  لىححح  مرااححإل اؽبدايحححة لالتوجيححو لالتعلحححي  لسححافر النشحححاطات االجتماعيححة  لاليبويحححة النافعححة للنحححاس محححن دلن 

 -ا يف التايل:ت ري  أل سبييإل  لمن أى  الوظاف  نوجإلى

 الوظيفة االجتماعية للمسجد -1
يُعد اؼبس د مصحدراً خصحباً للمعرفحة الدينيحة  لدحرس القحي  النبيلحة  ف يحو يحت  اللقحال اؼبباشحر بحني الحدعاة لاألفحراد 
يف جححححو مححححن الححححود لاإلخححححال  خبححححال  لسححححاف  االتصححححال األخححححرى )الراديححححو  التلي إليححححون.... ( الححححي ال يتححححاح فيهححححا 

أل اغبوار  ليف اؼبس د يشحعر اؼبسحل  باؼبسحالاة اغبقيقيحة  لقحس بقيمحة اعبماعحة لقوهتحا للححدهتا  للمستقب  النقاش
ليستشححعر ببسححاطة العالقححة بينححو لبححني اآلخححرين  لىحح  مبححادئ لقححي  أقرهتححا الشححريعة  لاؼببححادئ اإلسححالمية   لأخوهتححا 

 ة من  لجدت.قالكون لقانون اػبليلفرضتها ال بافع البشرية  لاجتمع  عليها األم  لالشعوبن ألما قاموس 

إن القي  لاألخالق تعحد شبحرة محن شبحرات اإلميحان  لالعبحادات اإلسحالمية هتحد  إىل الوصحول باؼبسحل  إىل السحمو 
إىل معحايل األمحور  فالعبحادات تصح   الن حوس لترقح  القلحوب. قحال   األخالق  فت علو ييفع عن الص افر  لي مح

   (1)(.ى َعِن اْلَ ْحَشاِل َلاْلُمنَكرِ تَحنحْهَ  تعاىل )إنَّ الصَّاَلةَ 

لألن اؼبسححلمني يلتقححون يف اؼبسحح د احح  يححوم طبححس مححرات  فتقححوى الححرلابط االجتماعيححة فيمححا بيححنه  عححن طريحح  
العبحادة لالتعلححي   لالتعحار   لافبححة  لتححآل  القلحوب  لتتحقحح  فحيه  اؼببححادئ اإلسححالمية  لتتمثح  القححي  األخالقيححة 

عمليحححة حقيقيحححة  ااؼبسحححالاة  لالتعحححاط   لالتكافححح   لالسحححؤال عحححن اؼبرضحححى لافتحححاجني  لال ربحححال  مت سحححدة بصحححورة
  مراحححإلاً  لأبنحححال السحححبي   فينصحححهر النحححاس يف بوثقحححة لاححححدة  ليكونحححون لححححدة مت انسحححة  امحححا يشحححك  اؼبسححح د أيضحححاً 

ة االجتماعيحة لؾبمحع دبنإللة مكتحب للةدمح ملسو هيلع هللا ىلص وال على اؼبستحقني لقد جعلو الن،حملت ميع الصداقات  لاأل
 للتربعات لمعونة افتاجني. 

اؼبسحلمني علحى  ملسو هيلع هللا ىلصل  تقتصر لظي ة اؼبس د يف اجملال االجتماع  علحى ذلح  فحسحب  فقحد حح  النح، 
لبحححححني إعحححححالن زلاج الشحححححباب يف اؼبسححححح د محححححن أجححححح  إشحححححهاره يف أاحححححرب اجتمحححححاا   عقحححححد أنكححححححته  يف اؼبسحححححاجد

. امحا ازبح  النح، (2)اجعلحوه يف اؼبسحاجد  لاضحربوا عليحو بالحد (: )أعلنحوا ىح ا النكحاح ل ملسو هيلع هللا ىلص للمسلمني. فقحال
اؼبسححححح د مكانحححححاً لعحححححالج اؼبرضحححححى  لخباصحححححة يف أيحححححام اغبحححححرلب لاألزمحححححات  فكحححححان أساسحححححاً للمستشححححح يات  ملسو هيلع هللا ىلص

 اإلسالمية اؼبرتب ة باؼبساجد.
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ط إن الوظي ة االجتماعية للمس د تقوم علحى عحدة أسحس  أمههحا العالقحة بحني صباعحة اؼبسح د لافحي
االجتماع   فت قد أحوال اؼبرضى لافتاجني  لت قد ا ل  أحوال األسر اجملالرة للمس د  خصوصحا الحي تعحاين 
من ت ك  أسري أل فقحر أل حاجحات أخحرى محن أللويحات لظحاف  اؼبسح د اؼبسحندة إىل صباعحة اؼبسح د  امحا أن 

الل اعبماعححححة القيحححام هبححححا  مؤاحححًدا أن دافححححرة التعريححح  لالتوفيححح  بححححني األفحححراد الححححرادبني يف الحححإللاج مححححن األمحححور الححححي ربححح
 اؼبس د  لت ث ه أارب من دافرة الصالة لالعبادة.

لإذا اححححان علمححححال االجتمححححاا قرصححححون علححححى أن يقيمححححوا مؤسسححححات ينشححححرلن مححححن خالؽبححححا أفكححححارى   لي بقححححون 
 –د راحافإل اجملتمحع أحح–براؾبه  االجتماعية  لقققحون أىحدافه  محن أجح  خدمحة اجملتمحع لافافظحة عليحو  فاؼبسح د

قحححد ححححوى عناصحححر لمكونحححات بحححني جدرانحححو خصصححح  ؼبثححح  ىححح ا الحححدلر. احححاؼبنرب الححح ي يشحححك  مؤسسحححة إعالميحححة 
اعتمحححدىا اإلسححححالم للمسحححلمني ل سححححلوا محححن خاللححححو التوجيهححححات لاإلرشحححادات ؼبةتلحححح  شحححؤلم  لأحححححواؽب  الدينيححححة 

الجتماعيحححححة  لمعاعبحححححة مشحححححكالهت  األسحححححرية لالدنيويحححححة. فمحححححن خاللحححححو يحححححت  مناقشحححححة قضحححححايا اجملتمحححححع األخالقيحححححة  لا
 لالسياسحححية.. لد ىحححا  ليبصحححر األفحححراد دبحححا يحححدلر ححححوؽب  محححن أححححداث لأمحححور تحححؤثر علحححى حيحححاهت  عامحححة  لمسحححتقب  

لإلعححالم بححاألذان عليهححا االوقحح  أل التعريحح  بححبع  األحححداث   –اؼب  نححة  –شححباهب  خاصححة. لىنححاك أيضححاً اؼبنححارة 
يف اجملتمع. اما يلح  باؼبس د أحيانا بع  اؼبسحاان اؼبرتب حة بحو إليحوال طحالب العلح  لاؼبساف  الي هت   لربدث 

دال اؼبسح د لرسحالتو  لربقيح  أىدافحو أال ربال  لد ى  أل إيوال ال ربال لعابري السبي ... لصبيعها تسه  بدلر يف 
 .االجتماعية  لالثقافية لتدع  دلره يف ؾبتمع اؼبسلمني

 الوظيفة الروحية: -2
 ؿبحححراب محححن اغبيحححاة  معحححاين لكححح  اعبامعحححة اؼبدرسحححة فهحححو الرلحيحححة  اؼبسحححلمني حيحححاة يف ىامحححاً  دلراً  للمسححح د إن

 األمححححة عححححن لالححححدفاا اعبهححححاد ألويححححة لعقححححد النححححاس  بححححني لالصححححل  للقضححححال  دار إىل لاؼبعرفححححة للعلحححح  لمنححححارة للعبححححادة 
 لاالسححتقرار  األمححن  عححن البححاحثني لآمححال  التححافبني لمل حح  اغبححافرين  مححالذ التححاري  مححدار علححى فاؼبسحح د لارامتهححا 

 (1)اْلُقُلوُب(. َتْ َمِ نُّ  اللَّوِ  ِب ِْارِ  )َأال تعاىل: يقول

 شحححح   ىححححو الحححح ي  -لتعححححاىل سححححبحانو- اهلل بحححح ار مرتب ححححة القلححححوب لطم نينححححة لاألمححححان األمححححن اهلل جعحححح  لقححححد
 الحح ي اؼبكححان ىحح ا ف حح  .(2)اظْبُححُو( ِفيَهححا َليُححْ َارَ  تُحْرفَححعَ  نْ أَ  اللَّححوُ  أَِذنَ  بُحيُححوتٍ  )يف  تعححاىل: يقححول اهلل  بيححوت يف العابححدين
 لال خيححححافون ال اهلل  إىل تححححوجهه  يف الصححححادقون ال ححححاىرلن إال يعمححححره ال السححححمال  إىل لالححححدعال العمحححح  فيححححو يعححححرج
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َا تعاىل: قال باهلل  إال يستعينون ال اهلل إال خيشون  اآلِخحرِ  َلاْليَححْومِ  بِاللَّحوِ  نَ آمَ  َمنْ  اللَّوِ  َمَساِجدَ  يَحْعُمرُ  )ِإمنَّ
 .(1)اْلُمْهَتِديَن( ِمنَ  َيُكونُوا أَنْ  أُللَِ  َ  فَحَعَسى اللَّوَ  ِإالَّ  خَيْةَ  لَ َْ  الإلََّااةَ  َلآَتى الصَّالةَ  َلأَقَامَ 

دافهحححا صباعححة يف اؼبسححح د  لطلحححب أعلححى  ملسو هيلع هللا ىلصاؼبسحح د مكحححان العبححادة ل ريضحححة الصححالة الحححي ححح  الرسحححول 
ا  لبني فضلها فقال: "صالة اعبماعة أفض  من صالة ال رد بسبع لعشرين درجة"  ؼبا ربقح  صحالة افافظة عليه

اعبماعة يف اؼبس د من التقرب إىل اهلل  لاالطم نان الن سح  لالراححة الداخليحة  لالرضحا القلح،  لالصح ال الرلحح    
يقححام يف اؼبسحح د صححالة اعبمعححة لىحح  امححا يسححتحب يف اؼبسحح د الحح ار  لقححرالة القححرآن  لسححافر أنححواا العبححادات  ل 

 (2)أفض  الصلوات يف الدين.

 الوظيفة التعليمية -3
يُعححد اؼبسحح د ىححو اؼبكححان األلل للتعلححي  يف اإلسححالم  فهححو اؼبؤسسححة األلىل الححي اطلعحح  هبحح ا الححدلر قبحح  ظهححور 

ون فيححو حيحح  اححان الصحححابة اتمعحح ملسو هيلع هللا ىلص اؼبححدارس النظاميححة  لألل مسحح د يف ىحح ا اجملححال ىححو مسحح د الرسححول
لدراسححححة أمححححور ديححححنه   لحيححححاهت  االجتماعيححححة  لبعححححد ت ححححور اغبيححححاة االجتماعيححححة يف مرحلححححة  ملسو هيلع هللا ىلص حححححول الرسححححول

الحقححة  لظهححور اؼبححدارس  لالكتاتيححب اؼبلحقححة بححاعبوامع الححي تقححوم بتعلححي  النححاس أجبححديات اغبيححاة  لأمححور ديححنه   
مححر إىل ظهححور اؼبححدارس النظاميححة لظهححور لتصححر  علححى ىحح ه اؼبححدارس لالكتاتيححب مححن أمححوال الوقحح   مث ت ححور األ

الكليححات اؼبتةصصححة بحح مور الشححريعة أدى إىل اكبسححار دلر اؼبسحح د يف العبححادات اؼب رلضححة  إال أن صباعححة اؼبسحح د  
 اان  لال زال ؽبا دلرا تعليميا  لميكن ربديد أبرز ألجو ى ا الدلر التعليم  يف:

سححح د لل  حححات العمريحححة اؼبةتل حححة يف ؿباللحححة لالسحححت ادة محححن بحححرام  رب حححيظ القحححرآن الحححي تشحححر  عليهحححا صباعحححة اؼب* 
 إجازات اؼبدارس الصي ية .

 برام  رب يظ القرآن الكرم لإلناث ؼبةتل  األعمار.* 
 اإلشرا  على إقامة اؼبسابقات القرآنية.* 
 قباح بع  اؼبساجد يف إنشال صندلق إعانات لألسر افتاجة معيشيا لطبياً.* 
يف إقامححة دلر سححكن لل ححالب الوافححدين لححتعل  لح ححظ القححرآن مححن خححارج اؼبدينححة علححى أن  قبححاح بعحح  اؼبسححاجد* 

 تتك   ألقا  اؼبس د جبميع مت لباتو اؼبادية لاؼبعيشية طيلة تعلمو.  
 الوظيفة السياسية للمسجد -4
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اححان اؼبسحح د يف صححدر اإلسححالم مراححإل الدللححة  لمقححر اغبححاا   لؾبححامع األمححة للتشححالر  لإلقححال البيححان 
ياسححح  عنحححد بيعحححة اػبلي حححة  لفيحححو تصحححدر القحححرارات اغباظبحححة  لتحححت  فيحححو اؼب الضحححات  لسبحححارس فيحححو البيعحححة لإلمحححام  الس

 لالشورى  لالت اى  بني اغباا  لصباعة اؼبسلمني  لالتشالر يف شؤلن األمة لاجملتمع لالدللة.

 أحيانا. لمؤخرا اكبسرت لظي ة اؼبساجد  لاقتصرت على العبادة دالبا  لالتعلي  لالدعوة

 )ل(: المهام واألنشطة التي تقدمها جماعة المسجد للمجتمع:
تُعد اؼبساجد ؿبحور لححدة اؼبسحلمني  لىح ا محن صحمي  رسحالة اؼبسح د  فضحال عحن دلره يف التح ث  يف األفكحار  

دبححا  ألمححا توظحح  الححدين لتوحيححد صحح و  اؼبسححلمني  لمناقشححته  يف شححؤلم  العامححة  دبححا تعححود آثححاره علححى اعبماعححة
 (1).قق  أمن اجملتمع لأفراده

لىنحححاك مهحححام  لمسحححؤلليات ينب ححح  علحححى صباعحححة اؼبسححح د النهحححوض هبحححا  لأخحححص ربديحححدا األفمحححة لاػب بحححال يف 
اؼبسحححاجد  فضحححال عحححن مهنتحححو اة يحححب  فتقحححدم اؼبسحححاعدة لالتوجيحححو باإلرشحححاد ألبنحححال ؾبتمعحححو الحححي محححن شححح ما أن 

ي هت  الوطن  لرب حإلى  ؼبواصحلة الت اعح  لاالنحدماج بحني مكونحات حساس بالقضايا األساسية التش عه  على اإل
اجملتمحححع ل حححرض ربقيححح  الن حححاح يف عمليحححة بنحححال اجملتمحححع  لمحححن أىححح  تلححح  اؼبهحححام لاؼبسحححؤلليات الحححي تتبناىحححا صباعحححة 

 ىححدفاً سححامياً حيحح  إنححو يححربز أمهيححة اؼبسحح د -حبححد ذاتححو-اؼبسحح د  باإلضححافة إىل أن ت عيحح  دلر اؼبسحح د  لأنشحح تو
لمكانتو لي خح  دلره يف صحيادة الشةصحية اإلسحالمية  لمح ل ال حراو اؼبوجحود داخح  اؼبسح د إىل ربقيح  األىحدا  

  :التالية

تثقي  الناس يف أمور دينه   لسافر شؤلن حيحاهت  عحن طريح  تقحدم األجوبحة الدينيحة يف محا يتعلح  بح مور اغبيحاة * 
 اليومية.

 .ربط الناس باؼبس د لتعلقه  بو* 

ال ريحح  أمححام احح  مححن تسححول لححو ن سححو تشححوية اؼبعلومححات اغبقيقيححة الصحححيحة عححن الححدين اإلسححالم  عححن سححد * 
 .طري  اإلشرا  على افاضرات التوعوية

 اإلشرا  على برام  رب يظ القرآن الكرم.* 

 )د(: النظرية المفسرة لموضوع الدراسة:

                                                           

 430  ص 1993  الدار اؼبتحدة لل باعة  ب لت 2  طالعبادة يف اإلسالم( يوس  القرضالي  1)
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جتماعيحة تعتمحد يف بنافهحا علحى يهد  عل  االجتماا إىل فه  الواقحع لت سح ه محن خحالل نظريحة ا
نتاف  الدراسة الت ريبية ؽب ا الواقع ال ي يشم  ا  ما أنت و فكر اإلنسحان محن قواعحد للتنظحي   لىح  الحي تصحنع 

ن حيح  تُعحد محن (Role)حقاف  اغبياة االجتماعية الشاملة. ل ل  اسحتندت الدراسحة الراىنحة علحى نظريحة الحدلر
 ل حرد مححع بي تححو االجتماعيححة  لعالقاتححو محع اآلخححرين  لعملحح  علححى ت سحح  ىحح ا أىح  النظريححات الححي توضحح  ت اعحح  ا

الت اع ن لتنصب نظريحة الحدلر علحى دراسحة موضحوعات متعحددة مثح  أدلار ال حرد  لاألسحرة  لاعبماعحات الصح  ة  
 د هبا أل ع إله عنها.لالتواف  االجتماع   لمت لبات األدلار لمسؤللياهتا لفقاً للمعاي  الثقافية لمدى التإلام ال ر 

 سابعاً: إجراءات الدراسة الميدانية:
 منهج الدراسة: -1
استعان الباحثان باألسلوب الوص   التحليل  باستةدام منه  اؼبس  االجتماع  عحن طريح  العينحة يف ربليح      

 البيانات لتقدم اإلجابات حول التساؤالت اؼب رلحة.

 مجاالت الدراسة: -2
و ميححدان الدراسححة  لقححد أقبححإلت ىحح ه الدراسححة دبدينححة زليححنت الوسححط  لدبححا أن الدراسححة : ليقصححد بححالمجــاا المكــاني

مساجد دبدينحة زليحنت الواقعحة  4حول الدلر االجتماع  للمس د  فقد ل توزيع استمارة االستبيان على أارب  
مسح د ( اسحتمارة لكح  مسح د  لاؼبسحاجد ىح : )30ضمن اؼبة ط الرظب  اؼبعتمحد للمدينحة الوسحط  بعحدد )

 مس د ضبادي( -مس د أبو من    -مس د أضبد الباز -الشي  عبدالسالم األظبر

ليقصححد بححو ؾبتمححع البححح  الحح ي ل التعامحح  معححو عبمححع اؼبعلومححات لالبيانححات اؼبتعلقححة بالدراسححة  المجــاا البشــري:
ى  من الثامنحة عشحرة اؼبيددين على اؼبس د )اؼبصلني( ال ين أعمار  اؼبيدانية  حي  ل صبع البيانات من األفراد

 سنة فما فوق.
 2021ينححاير 02: ميكحن ربديحد اجملححال الحإلم  ؽبح ه الدراسحة عبمحع البيانححات يف ال حية اؼبمتحدة محن المجـاا الممنـي

 م2021مارس 25إىل 

 أداة الدراسة: -3
انحات اعتمدت الدراسة على االسحتبانة اح داة عبمحع البيانحات محن عينحة البحح   ؼبحا ؽبحا محن قحدرة علحى صبحع البي

لأن تكحون  يف زمن قص  نسبيا  لإمكانات مادية مقبولة  لُصمم  االستبانة لفح  تسحاؤالت الدراسحة لأىحدافها 
( سحححؤاالً موزعحححة علحححى ؿبحححورينن افحححور األلل: 33لاضححححة لم هومحححة يف تصحححميمها. لقحححد ضحححم  االسحححتبانة علحححى )

( فقححرة  موزعحححة علححى ثحححالث ؾبحححاالت   28( فقحححرات  أمححا افحححور الثحححاين: فقححد  ححح  )5البيانححات األساسحححية لضحح  )
             ( فقرات  بينما اجملال الثاين يتعل  بالدلر االجتماع 9اجملال األلل يتعل  ب نش ة اؼبس د ليتضمن )
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 ( 9( فقرات  بينمحا اجملحال الثالح  يتعلح  دبهحام  للظحاف  صباعحة اؼبسح د ليتضحمن )10للمس د  ليتضمن )
لل علحححى اؼبةتصحححني يف قسححح  علححح  االجتمحححاا بكليحححة اآلداب اعبامعحححة فقحححرات  لعرضححح  االسحححتبانة يف شحححكلها األ

األظبريحححة  لاالسحححت ادة محححن  اقياححححاهت   لمالحظحححاهت  ححححول محححدى مالفمحححة االسحححتبانة لألدحححراض الحححي أعحححدت محححن 
 أجلها.

 التعريف بمجتمع الدراسة   -4
مححن جهححة الشححمال  لت حح  علححى البحححر األبححي  اؼبتوسححط بسححاح   ليبيححا تقححع مدينححة زليححنت يف اعبهححة ال ربيححة مححن

محياً  18 ااًل  لترت ع على سح   البححر  28/32شرقاً  لدافرة عرض  34/14ايلو مي خط طول   50طولو 
 لتشحححتهر اؼبدينحححة بكومحححا اؼبراحححإل األبحححرز يف عمحححوم الحححبالد 1ايلحححومي  158العاصحححمة  طحححرابلس شحححرق  لىححح  تبعحححد عن

القرآنيححة  أشححهرىا زاليححة  لتعلححي  لتححدريس ال قححو اؼبححالك  لرب ححيظ القححرآن الكححرم عححرب م ححات السححنني يف أاححرب الإللايححا
الشحي  عبدالسحالم األظبحر  لزاليحة ال حوات  السحبعة  لزاليحة الشحي  أضبحد البحاز  لزاليحة الشحي  ال  يسح  لد ىحا مححن 
الإللايححا  لاػبحححاللي اؼبنتشححرة يف اؼبدينحححة لتح حححيظ القححرآن  فكانححح  مقصحححداً للوافححدين محححن صبيحححع أكبححال الحححبالد لدراسحححة 

 على نشاط سكاما العم  بالإلراعة لالت ارة. لح ظ القرآن الكرم  لي لب

 مجتمع الدراسة -5
  ينححة زليتححححن أثنححال الصححلوات اػبمححسيتكححون ؾبتمححع الدراسححة مححن صبيححع األفححراد الحح ين يححيددلن علححى اؼبسححاجد دبد

( سححنة فمححا فححوق  لىنححاك ؾبموعححة مححن األسححباب الححي دفعحح  الدراسححة الختيححار مدينححة 18الحح ين تكححون أعمححارى  )
 ارا ج رافيا منها:زلينت إط

 انتشار مرااإل رب يظ  لتدريس القران الكرم بشك  لاسع. * 

 لضوح الربام   لاألنش ة الثقافية اؼبقامة باؼبساجد.* 

 سكن الباحثني دب تمع الدراسة فبا سه  عملية االتصال لصبع اؼبعلومات.* 

 عينة الدراسة: -6

                                                           

 .170م  ص1968ال اىر أضبد الإلالي  مع   البلدان الليبية  طرابلس  دار االرباد العريب لل باعة  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
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مسحححاجد  دبكتحححب ألقحححا  زليحححنت   ( مبحوثحححا موزعحححة علحححى أربحححع120عينحححة الدراسحححة تكونححح  محححن )
 لاان اختيارى  ب ريقة العينة العشوافية. 

 

 ثامناً: عرض نتائج الدراسة وتحليلها:

 أهم األدوار االجتماعية للمسجد وأنشطته، ومهام ووظائف جماعة المسجد ( أ)
 أهم أنشطة المسجد في المجتمع -1

 (1جدوا رقم )
 هة نظر أفراد العينة مرتبة ترتيبا تنازليايوضح األهمية النسبية ألنشطة المسجد حسب وج

 الوزن اؼب وي الوسط اؼبرج  أنش ة لبرام  اؼبس د ر.م
 % 88.00 4.40 ت دية الصلوات اػبمسة  .1
 % 87.67 4.38 رب يظ القران الكرم  .2
 % 86.83 4.34 تعلي  الدرلس الشرعية  .3
 % 86.67 4.33 األذان لاإلقامة  .4
 % 85.83 4.29 لالثقافيةإجرال اؼبسابقات القرآنية   .5
 % 85.50 4.28 تعلي  األط ال القرالة لالكتابة  .6
 % 85.17 4.26 ف  اػبالفات لاإلشكاليات لاؼبشاا  بني الناس  .7
 % 85.17 4.26 صبع التربعات لالصدقات لاؼبعونات لاألموال لتوزيعها على افتاجني  .8
 % 84.33 4.22 إبرام عقود الإللاج لإشهاره   .9

( ال ي يوض  األمهية النسبية ألنشح ة اؼبسح د محن لجهحة نظحر أفحراد العينحة يح يت يف 1جدلل رق  ) يتض  من
%( مث يل  يف اؼبرتبة الثانية رب يظ القحرآن الكحرم مث يليحو يف 88اؼبرتبة األلىل ت دية الصلوات اػبمسة بوزن م وي )

بعححة األذان لاإلقامححة مث نشححاط إجححرال اؼبسححابقات القرآنيححة اؼبرتبححة الثالثححة تعلححي  الححدرلس الشححرعية مث يحح يت يف اؼبرتبححة الرا
فح  يف اؼبرتبحة السادسحة مث يح يت يف اؼبرتبحة السحابعة  تعلي  األط ال القحرالة لالكتابحةلالثقافية يف اؼبرتبة اػبامسة  مث  

ربعحات لالصحدقات صبحع الت مث ي يت يف اؼبرتبة الثامنة نشحاط اػبالفات لالنإلاعات لاإلشكاليات لاؼبشاا  بني الناس
 .إبرام عقود الإللاج لإشهارهلي يت يف اؼبرتبة األخ ة  لاؼبعونات لاألموال لتوزيعها على افتاجني
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 األدوار االجتماعية للمسجد في المجتمع -1
 (2جدوا رقم )

 يوضح األهمية النسبية لألدوار االجتماعية للمسجد حسب وجهة نظر أفراد العينة مرتبة ترتيبا تنازليا
 الوزن اؼب وي الوسط اؼبرج  األدلار االجتماعية للمس د .مر
 % 87.00 4.35 إعالم الناس بالوق  من خالل األذان للصالة  .1
 % 86.17 4.31 ملتقى بني الناس يف ا  يوم من خالل أدال الصلوات اػبمسة    .2
 % 85.83 4.29 قق  مبدأ الوحدة لاؼبسالاة لالرضبة بني اؼبصلني  .3
 % 85.83 4.29 ات لالصدقات لاألموال يف اؼبناسبات الدينيةصبع التربع  .4
 % 85.67 4.28 است الل اؼبس د يف االذباىات السياسية لتحقي  أدراض معينة  .5
توجيو الناس لتعليمه  ب مور ديحنه   لربح يرى  محن ال حنت لد ىحا محن خحالل   .6

 اػب بة لالدرلس لالوعظ
4.23 84.50 % 

 % 84.67 4.23 ق ة لافتاجنيتقدم اؼبعونات لألسر ال   .7
أصحححب  تححح ث  اؼبسححح د علحححى النحححاس أقححح  محححن اؼبؤسسحححات األخحححرى اؼبتمثلحححة يف   .8

 اإلعالم للساف  التواص  االجتماع  لاالنين  .
4.23 84.50 % 

 % 84.67 4.23 إجرال اؼبسابقات القرآنية  .9
 % 83.33 4.17 ح  اث  من اؼبشاا  داخ  اؼبن قة اؼبوجود هبا اؼبس د  .10

( ال ي يوض  األمهية النسبية  لحألدلار االجتماعيحة للمسح د محن لجهحة نظحر أفحراد 2من خالل اعبدلل رق  )
%( مث يليحو يف 87بحوزن م حوي ) إعالم الناس بالوق  من خالل األذان للصحالةالعينة حي  ي يت يف اؼبرتبة األلىل 

صححلوات اػبمسححة مث يحح يت يف اؼبرتبححة الثالثححة ققحح  مبححدأ ملتقححى بححني النححاس يف احح  يححوم مححن خححالل أدال الاؼبرتبححة الثانيححة 
صبحع التربعحات لالصحدقات لاألمحوال يف اؼبناسحبات الدينيحة مث يح يت يف اؼبرتبحة ل  الوحدة لاؼبسالاة لالرضبة بحني اؼبصحلني

النحاس السادسحة توجيحو  مث يح يت يف اؼبرتبحة اػبامسة است الل اؼبس د يف االذباىات السياسية لتحقي  أدراض معينة
مث يح يت يف اؼبرتبحة السحابعة  لتعليمه  ب مور دينه  لرب يرى  من ال نت لد ىا محن خحالل اػب بحة لالحدرلس لالحوعظ

أصحححب  تححح ث  اؼبسححح د علحححى النحححاس أقححح  محححن تقحححدم اؼبعونحححات لألسحححر ال قححح ة لافتحححاجني مث يححح يت يف اؼبرتبحححة الثامنحححة 
التاسححعة إجححرال  مث يحح يت يف اؼبرتبححة تواصحح  االجتمححاع  لاإلنينحح اؼبؤسسححات األخححرى اؼبتمثلححة يف اإلعححالم للسححاف  ال

 اؼبسابقات القرآنية  لأخ ا ي يت ح  اث  من اؼبشاا  داخ  اؼبن قة اؼبوجود هبا اؼبس د. 
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 مهام ووظائف جماعة المسجد -3
 (3جدوا رقم )

 عينة مرتبة ترتيبا تنازليايوضح األهمية النسبية لوظيفة ومهام جماعة المسجد حسب وجهة نظر أفراد ال
 الوزن اؼب وي الوسط اؼبرج  لظي ة لمهام صباعة اؼبس د ر.م
 % 87.50 4.38 القيام بنظافة اؼبس د من الداخ  لاػبارج لدلرات اؼبياه  .1
 %87.50 4.38 رفع األذان لاإلقامة يف لقتها  .2
 % 87.17 4.36 التإلام اإلمام ب دال الصلوات اػبمسة يف لقتها  .3
 % 87.17 4.36 التدخني يف اؼبس د منع  .4
 % 86.83 4.34 االلتإلام ب ت  لق   اؼبس د قب  لبعد الصالة ب لقات ؿبددة  .5
 % 86.33 4.32 افافظة على فبتلكات اؼبس د لرعايتها  .6
 % 85.83 4.29 ذبنبه  اػبوض يف االختالفات لالتعصبات اؼب ىبية لالقبلية لما اليها  .7
 % 85.17 4.26 لال م نينة يف اؼبس د لعدم إثارة ال نتافافظة على اػبشوا   .8
 % 85.00 4.25 االلتإلام بتعليمات األلقا  لالقوانني لاللواف  اؼبنظمة ؽبا  .9

( الحح ي يبححني األمهيححة النسححبية لوظي ححة  لمهححام صباعححة اؼبسحح د مححن لجهححة نظححر أفححراد العينححة 3مححن اعبححدلل رقحح  )
ظافحححة اؼبسححح د محححن الحححداخ  لاػبحححارج لدلرات اؼبيحححاه لرفحححع األذان لاإلقامحححة يف القيحححام بن حيححح  يححح يت يف اؼبرتبحححة األلىل

التإلام اإلمام ب دال الصلوات اػبمسحة يف لقتهحا  لمنحع التحدخني %( مث يليهما 87.5بوزن م وي لك  منه )لقتها 
فظحة علحى فبتلكحات يف اؼبس د مث يليهما االلتإلام ب ت  لق   اؼبس د قب  لبعد الصالة ب لقات ؿبحددة مث يليحو افا

اؼبسحح د لرعايتهححا مث يليححو ذبنححبه  اػبححوض يف االختالفححات لالتعصححبات اؼب ىبيححة لالقبليححة لمححا إليهححا مث يليححو افافظححة 
علحى اػبشحوا لال م نينحة يف اؼبسح د لعحدم إثحارة ال ححنت لأخح ا يح يت االلتحإلام بتعليمحات األلقحا  لالقحوانني لاللححواف  

 اؼبنظمة ؽبا.
 قة بين المتغيرات:اختبار العال -ب

  هل هنـا  اختالفـات فـي الـدور االجتمـاعي للمسـجد بـين أفـراد المجتمـع حسـب متغيـرات العمـر
 والحالة االجتماعية واإلقامة والمؤهل العلمي والمستوى االقتصادي؟

 ى  يوجد اختال  يف الدلر االجتماع  للمس د بني أفراد اجملتمع تبعاً ألعمارى  ؟-1
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 (4جدوا )
  ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة لمقياس الدور االجتماعي للمسجد حسب متغير العمريبين الو 

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات ف ات العمر
 3.14209 121.4545 11 سنة 25 – 18من 
 3.42246 120.8108 37 سنة 40 -26من 
 4.50807 120.5862 29 سنة55  - 41من 
 5.03801 119.1714 35 سنة 65 -56من 

 3.90741 120.1250 8 ف اثر 66من 
 4.23153 120.2917 120 اجملموا

 
 (5جدوا )

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مقياس الدور االجتماعي للمسجد ألفراد العينة حسب 
 متغير العمر

 مصدر التباين
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

ستوى م
 الداللة

 17.877 4 71.508 بين المجموعات
 17.907 115 2059.284 داخل المجموعات 0.412 0.998

  119 2130.792 المجموع الكلي

 

( أن ال ححرلق بححني متوسحح ات ف ححات العمححر للححدلر االجتمححاع  للمسحح د دحح  دالححة 5يتبححني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  115  4(  لبحدرجي حريحة )0.998( افسحوبة )Fقيمحة ) (  إذ اانح 0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 لتدل ى ه النتي ة على أن الدلر االجتماع  للمس د ال خيتل  باختال  ال  ات العمرية ألفراد العينة.

 

 

 

 



 
      2222 يوولي( 2العدد ) (6)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي                  
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 ى  يوجد اختال  يف الدلر االجتماع  للمس د بني أفراد اجملتمع حسب اغبالة االجتماعية؟ -2

 
 (6جدوا )

ي لدرجات أفراد العينة لمقياس الدور االجتماعي للمسجد حسب الحالة يبين الو ف اإلحصائ
 االجتماعية

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات اغبالة االجتماعية
 4.56056 120.3182 22 أعإلب
 4.15895 120.2473 93 متإللج
 4.72582 123.6667 3 م ل 
 1.41421 117.0000 2 أرم 
 4.23153 120.2917 120 اجملموا

 
 (7جدوا )

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مقياس الدور االجتماعي للمسجد ألفراد العينة حسب 
 الحالة االجتماعية

 مصدر التباين
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 18.680 3 56.040 بين المجموعات
 17.886 116 2074.751 المجموعاتداخل  0.376 1.044

  119 2130.792 المجموع الكلي

( أن ال حرلق بححني متوسحح ات ف ححات اغبالحة االجتماعيححة للححدلر االجتمححاع  للمسحح د 7يتبحني مححن اعبححدلل رقحح  )
  3(  لبحدرجي حريحة )1.044( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05د  دالة إحصافياً عنحد مسحتوى داللحة )

(  لتححدل ىحح ه النتي ححة علححى أن الححدلر االجتمححاع  للمسحح د ال خيتلحح  بححاختال  ف ححات اغبالححة االجتماعيححة 116
 ألفراد العينة.
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 ى  يوجد اختال  يف الدلر االجتماع  للمس د بني أفراد اجملتمع حسب إقامته ؟-3
 (8جدوا )

بين متوسطي درجات أفراد العينة لمقياس الدور االجتماعي للمسجد  (T:testيوضح نتائج اختبار)
 حسب متغير اإلقامة

المتوسط  حجم العينة اإلقامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

بجوار 
 المسجد

56 120.7679 3.99541 
118 0.276 0.6 

ليس بجوار 
 المسجد

64 119.8750 4.41678 

(  حيح  اانح  0.05( أنو ليس ىناك فرلق دالحة إحصحافياً عنحد مسحتوى الداللحة )8ظهر من اعبدلل رق  )ي
(. لتحححححدل ىححححح ه النتي حححححة علحححححى ان الحححححدلر االجتمحححححاع  118(  لبدرجحححححة حريحححححة )0.276( افسحححححوبة )Tقيمحححححة )

 للمس د ال خيتل  باختال  اإلقامة ألفراد العينة

 للمس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى التعليم ؟ ى  يوجد اختال  يف الدلر االجتماع -4
 (9جدوا )

يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة لمقياس الدور االجتماعي للمسجد حسب متغير المستوى 
 التعليمي

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى التعليمي
 3.95209 122.4286 7 أق  من اؼبتوسط

 3.57376 120.6429 42 متوسط تعلي 
 4.57299 119.8732 71 تعلي  جامع  فما فوق

 4.23153 120.2917 120 اجملموا
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 (12جدوا )

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مقياس الدور االجتماعي للمسجد ألفراد العينة حسب 
 متغير المستوى التعليمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات ة الحريةدرج
 الداللة

 24.788 2 49.575 بين المجموعات
 17.788 117 2081.216 داخل المجموعات 0.252 1.393

  119 2130.792 المجموع الكلي

( أن ال رلق بني متوس ات ف ات اؼبسحتوى التعليمح  للحدلر االجتمحاع  للمسح د 10يتبني من اعبدلل رق  )
  2(  لبحدرجي حريحة )1.393( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05لة إحصافياً عنحد مسحتوى داللحة )د  دا
(  لتححدل ىحح ه النتي ححة علححى أن الححدلر االجتمححاع  للمسحح د ال خيتلحح  بححاختال  ف ححات اؼبسححتوى التعليمحح  117

 ألفراد العينة.

 ؟حسب اؼبستوى االقتصاديى  يوجد اختال  يف الدلر االجتماع  للمس د بني أفراد اجملتمع -5
 (11جدوا )

يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة لمقياس الدور االجتماعي للمسجد حسب متغير المستوى 
 االقتصادي

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى االقتصادي
 4.09452 120.4063 32 أق  من اؼبتوسط

 4.07087 120.3611 72 متوسط
 5.34790 119.7500 16 مرت ع
 4.23153 120.2917 120 اجملموا
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 (12جدوا )
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مقياس الدور االجتماعي للمسجد ألفراد العينة حسب 

 متغير المستوى االقتصادي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 لةالدال

 2.731 2 5.462 بين المجموعات

0.150 0.861 
داخل 

 المجموعات
2125.330 117 18.165 

  119 2130.792 المجموع الكلي

( أن ال ححححرلق بححححني متوسحححح ات ف ححححات اؼبسححححتوى االقتصححححادي للححححدلر االجتمححححاع  12يتبححححني مححححن اعبححححدلل رقحححح  )
(  لبحححدرجي 0.15( افسحححوبة )F  قيمححة )(  إذ اانححح0.05للمسحح د دححح  دالححة إحصحححافياً عنححد مسحححتوى داللححة )

(  لتدل ى ه النتي ة على أن الحدلر االجتمحاع  للمسح د ال خيتلح  بحاختال  ف حات اؼبسحتوى 117  2حرية )
 االقتصادي ألفراد العينة.

هــــل هنــــا  اختالفــــات فــــي أنشــــطة المســــجد بــــين أفــــراد المجتمــــع حســــب متغيــــرات العمــــر، والحالــــة * 
 المؤهل العلمي، والمستوى االقتصادي؟االجتماعية، واإلقامة، و 

 ى  يوجد اختال  يف أنش ة اؼبس د بني أفراد اجملتمع تبعاً ألعمارى ؟-1

 (13جدوا )
 يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أنشطة المسجد حسب متغير العمر

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات ف ات العمر
سنة 25 – 18من   11 38.2727 1.95402 

 1.69392 39.2703 37 سنة 40 -26من 
 1.83359 38.8276 29 سنة55  - 41من 
 2.22212 38.3429 35 سنة 65 -56من 
 1.30247 38.6250 8 ف اثر 66من 

 1.90971 38.7583 120 اجملموا
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 (14جدوا )

ج المسجد ألفراد العينة حسب يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أنشطة وبرام
 متغير العمر

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
 الداللة

 4.653 4 18.614 بين المجموعات
 3.612 115 415.378 داخل المجموعات 0.279 1.288

  119 433.992 المجموع الكلي

لق بني متوس ات ف ات العمر ألنش ة اؼبسح د دح  دالحة إحصحافياً عنحد ( أن ال ر 14يتبني من اعبدلل رق  )
(  لتحححدل ىححح ه 115  4(  لبحححدرجي حريحححة )1.288( افسحححوبة )F(  إذ اانححح  قيمحححة )0.05مسحححتوى داللحححة )

 النتي ة على أن أنش ة اؼبس د ال زبتل  باختال  ال  ات العمرية ألفراد العينة.

 بني أفراد اجملتمع حسب اغبالة االجتماعية؟ ى  يوجد اختال  يف أنش ة اؼبس د-2

 (15جدوا )
 يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أنشطة المسجد حسب الحالة االجتماعية

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات اغبالة االجتماعية
 1.88179 38.7273 22 أعإلب
 1.91424 38.7957 93 متإللج
 2.64575 39.0000 3 م ل 
 1.41421 37.0000 2 أرم 
 1.90971 38.7583 120 اجملموا
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 (16جدوا )
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أنشطة المسجد ألفراد العينة حسب الحالة 

 االجتماعية

 مصدر التباين
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 2.170 3 6.510 بين المجموعات
 3.685 116 427.482 داخل المجموعات 0.624 0.589

  119 433.992 المجموع الكلي

( أن ال ححرلق بححني متوسحح ات ف حات اغبالححة االجتماعيححة ألنشحح ة اؼبسحح د دحح  دالححة 16يتبحني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  116  3(  لبحدرجي حريحة )0.589سحوبة )( افF(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 لتدل ى ه النتي ة على أن أنش ة اؼبس د ال زبتل  باختال  ف ات اغبالة االجتماعية ألفراد العينة.

 ى  يوجد اختال  يف أنش ة اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب إقامته ؟-3

 (17جدوا )
نة في مجاا أنشطة المسجد حسب ( بين متوسطي درجات أفراد العيT:testيوضح نتائج اختبار)

 متغير اإلقامة

 حجم العينة اإلقامة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 Tقيمة  الحرية

مستوى 
 الداللة

بجوار 
 المسجد

56 38.8214 1.77976 
118 0.699 0.405 

ليس بجوار 
 المسجد

64 38.7031 2.02899 

(  حيححح   0.05رلق دالحححة إحصحححافياً عنحححد مسحححتوى الداللحححة )( أنحححو لحححيس ىنحححاك فححح17يظهحححر محححن اعبحححدلل رقححح  )
(. لتحدل ىح ه النتي حة علحى ان أنشح ة اؼبسح د ال 118(  لبدرجحة حريحة )0.276( افسوبة )Tاان  قيمة )

 زبتل  باختال  اإلقامة ألفراد العينة

 ى  يوجد اختال  يف أنش ة اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى التعليم ؟-4
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 (18جدوا )
 يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أنشطة المسجد حسب متغير المستوى التعليمي

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى التعليمي
 1.27242 39.4286 7 أق  من اؼبتوسط
 1.55447 38.7857 42 تعلي  متوسط

 2.14326 38.6761 71 تعلي  جامع  فما فوق
 1.90971 38.7583 120 اجملموا

 (19جدوا )
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أنشطة المسجد ألفراد العينة حسب متغير 

 المستوى التعليمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
 الداللة

 1.828 2 3.657 بين المجموعات
 3.678 117 430.335 داخل المجموعات 0.610 0.497

  119 433.992 المجموع الكلي

( أن ال ححرلق بححني متوسحح ات ف ححات اؼبسححتوى التعليمحح  ألنشحح ة اؼبسحح د دحح  دالححة 19يتبحني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  117  2(  لبحدرجي حريحة )0.497( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 دل ى ه النتي ة على أن أنش ة اؼبس د ال زبتل  باختال  ف ات اؼبستوى التعليم  ألفراد العينة.لت

  ؟ى  يوجد اختال  يف أنش ة اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى االقتصادي-5
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 (22جدوا )
يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أنشطة المسجد حسب متغير المستوى 

 قتصادياال
 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى االقتصادي
 2.51588 38.8437 32 أق  من اؼبتوسط

 1.53417 38.8889 72 متوسط
 2.00000 38.0000 16 مرت ع
 1.90971 38.7583 120 اجملموا

 
 (21جدوا )

ألفراد العينة حسب متغير  يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أنشطة المسجد
 المستوى االقتصادي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
 الداللة

 5.331 2 10.662 بين المجموعات
 3.618 117 423.330 داخل المجموعات 0.233 1.473

  119 433.992 المجموع الكلي

ال ححرلق بححني متوسحح ات ف ححات اؼبسححتوى التعليمحح  ألنشحح ة اؼبسحح د دحح  دالححة ( أن 21يتبحني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  117  2(  لبحدرجي حريحة )1.473( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 لتدل ى ه النتي ة على أن أنش ة اؼبس د ال زبتل  باختال  ف ات اؼبستوى االقتصادي ألفراد العينة.

 ختالفـــات فـــي أدوار المســـجد بـــين أفـــراد المجتمـــع حســـب متغيـــرات العمـــر والحالـــة هـــل هنـــا  ا
 االجتماعية واالقامة والمؤهل العلمي والمستوى االقتصادي؟

 ى  يوجد اختال  يف أدلار اؼبس د بني أفراد اجملتمع تبعاً ألعمارى ؟ -1
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 (22جدوا )
 لمسجد حسب متغير العمريبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أدوار ا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرارات فئات العمر
 1.78885 44.0000 11 سنة 25 – 18من 
 1.91407 42.9459 37 سنة 40 -26من 
 2.60872 42.6552 29 سنة55  - 41من 
 2.53646 41.9143 35 سنة 65 -56من 

 3.07060 42.0000 8 ف اثر 66من 
 2.39851 42.6083 120 اجملموا

 (23جدوا )                                          
 يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أدوار المسجد ألفراد العينة حسب متغير العمر

 مصدر التباين
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 11.351 4 45.405 بين المجموعات
 5.558 115 639.186 داخل المجموعات 0.093 2.042

   684.592 المجموع الكلي

( أن ال حرلق بحني متوسح ات ف حات العمحر ألدلار اؼبسح د دح  دالحة إحصحافياً عنحد 23يتبني من اعبحدلل رقح  )
(  لتحححدل ىححح ه 115  4(  لبحححدرجي حريحححة )2.042( افسحححوبة )F(  إذ اانححح  قيمحححة )0.05مسحححتوى داللحححة )

 ال زبتل  باختال  ال  ات العمرية ألفراد العينة. النتي ة على أن أدلار اؼبس د

 ى  يوجد اختال  يف أدلار اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اغبالة االجتماعية؟-2

 (24جدوا )
 حسب الحالة االجتماعيةيبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أدوار المسجد 

 االكبرا  اؼبعياري سايباؼبتوسط اغب التكرارات اغبالة االجتماعية
 2.23365 42.6818 22 أعإلب
 2.46011 42.5699 93 متإللج
 0.57735 44.3333 3 م ل 
 2.82843 41.0000 2 أرم 
 2.39851 42.6083 120 اجملموا
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 (25جدوا )                                       
حسب الحالة  يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أدوار المسجد ألفراد العينة

 عيةاالجتما

 مصدر التباين
مجموع 
 Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 4.786 3 14.357 بين المجموعات
 5.778 116 670.235 داخل المجموعات 0.481 0.828

  119 684.592 المجموع الكلي

يححة ألدلار اؼبسحح د دحح  دالححة ( أن ال ححرلق بححني متوسحح ات ف ححات اغبالححة االجتماع25يتبححني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  116  3(  لبحدرجي حريحة )0.828( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 لتدل ى ه النتي ة على أن أدلار اؼبس د ال زبتل  باختال  ف ات اغبالة االجتماعية ألفراد العينة.

 تمع حسب إقامته ؟ى  يوجد اختال  يف أدلار اؼبس د بني أفراد اجمل-3

 (26جدوا )
( بين متوسطي درجات أفراد العينة في مجاا أدوار المسجد حسب متغير T:testيوضح نتائج اختبار)

 اإلقامة

 اإلقامة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 Tقيمة  الحرية

مستوى 
 الداللة

بجوار 
 المسجد

56 42.8929 2.34853 
118 0.089 0.766 

ليس بجوار 
 المسجد

64 42.3594 2.43237 

( أنحححو لحححيس ىنحححاك فحححرلق دالحححة إحصحححافياً بحححني اؼبتوسححح ني عنحححد مسحححتوى الداللحححة 26يظهحححر محححن اعبحححدلل رقححح  )
(. لتححدل ىحح ه النتي ححة علححى ان 118(  لبدرجححة حريححة )0.089( افسححوبة )T(  حيحح  اانحح  قيمححة )0.05)

 ة ألفراد العينة.أدلار اؼبس د ال زبتل  باختال  اإلقام

 ى  يوجد اختال  يف أدلار اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى التعليم ؟-4
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 (27جدوا )
 يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا أدوار المسجد حسب متغير المستوى التعليمي

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى التعليمي
 2.03540 42.8571 7 اؼبتوسط أق  من

 2.22187 42.8810 42 تعلي  متوسط
 2.53919 42.4225 71 تعلي  جامع  فما فوق

 2.39851 42.6083 120 اجملموا
 

 (28جدوا )
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أدوار المسجد ألفراد العينة حسب متغير 

 المستوى التعليمي

مجموع  نمصدر التباي
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
 الداللة

 3.003 2 6.006 بين المجموعات
 5.800 117 678.586 داخل المجموعات 0.597 0.518

  119 684.592 المجموع الكلي

دحح  دالححة ( أن ال ححرلق بححني متوسحح ات ف ححات اؼبسححتوى التعليمحح  ألدلار اؼبسحح د 28يتبححني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  117  2(  لبحدرجي حريحة )0.518( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 لتدل ى ه النتي ة على أن أدلار اؼبس د ال زبتل  باختال  ف ات اؼبستوى التعليم  ألفراد العينة.

 قتصادي؟ى  يوجد اختال  يف أدلار اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى اال-5
 (29جدوا )

 يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد في مجاا أدوار المسجد حسب متغير المستوى االقتصادي
 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى االقتصادي
 1.91740 42.4688 32 أق  من اؼبتوسط

 2.53844 42.7500 72 متوسط
 2.69568 42.2500 16 مرت ع
 2.39851 42.6083 120 وااجملم
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 (32جدوا )
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا أدوار المسجد ألفراد العينة حسب متغير 

 المستوى االقتصادي
مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  مصدر التباين

 المربعات
مســـــــــــــــــــــــــتوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية

 الداللة
 0.702 0.354 2.061 2 4.123 بين المجموعات

 5.816 117 680.469 داخل المجموعات
  119 684.592 المجموع الكلي

( أن ال حرلق بحني متوسح ات ف حات اؼبسحتوى االقتصحادي ألدلار اؼبسح د دح  دالحة 30يتبني من اعبدلل رقح  )
(  117  2(  لبحدرجي حريحة )0.354( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 ى ه النتي ة على أن أدلار اؼبس د ال زبتل  باختال  ف ات اؼبستوى االقتصادي ألفراد العينة. لتدل

  هــل هنــا  اختالفــات فــي مهــام ووظــائف جماعــة المســجد بــين أفــراد المجتمــع حســب متغيــرات
 العمر والحالة االجتماعية واالقامة والمؤهل العلمي والمستوى االقتصادي؟

 للظاف  صباعة اؼبس د بني أفراد اجملتمع تبعاً ألعمارى ؟ ى  يوجد اختال  يف مهام-1

 (31جدوا )
يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد حسب متغير 

 العمر
 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات ف ات العمر

 1.99089 39.1818 11 سنة 25 – 18من 
 2.35064 38.5946 37 نةس 40 -26من 
 2.25745 39.1034 29 سنة55  - 41من 
 2.24095 38.9143 35 سنة 65 -56من 

 1.19523 39.5000 8 ف اثر 66من 
 2.18921 38.9250 120 اجملموا
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 (32جدوا )

يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد ألفراد العينة 
 ير العمرحسب متغ

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
 الداللة

 2.084 4 8.337 بين المجموعات
 4.887 115 561.988 داخل المجموعات 0.789 0.427

  119 570.325 المجموع الكلي

  للظاف  صباعحة اؼبسح د دح  دالحة ( أن ال رلق بني متوس ات ف ات العمر ؼبهام32يتبني من اعبدلل رق  )
(  115  4(  لبحدرجي حريحة )0.427( افسحوبة )F(  إذ اانح  قيمحة )0.05إحصافياً عند مسحتوى داللحة )

 لتدل ى ه النتي ة على أن مهام  للظاف  صباعة اؼبس د ال زبتل  باختال  ال  ات العمرية ألفراد العينة.

 اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اغبالة االجتماعية؟ ى  يوجد اختال  يف مهام للظاف  صباعة-2

 
 (33جدوا )

حسب الحالة مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد  يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في
 االجتماعية

 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات اغبالة االجتماعية
 2.94245 38.9091 22 أعإلب
 2.00461 38.8817 93 متإللج
 2.51661 40.3333 3 م ل 
 0.00000 39.0000 2 أرم 
 2.18921 38.9250 120 اجملموا
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 (34جدوا )                               
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد ألفراد العينة 

 حسب الحالة االجتماعية

 مصدر التباين
مجموع 
 Fقيمة  المربعاتمتوسط  درجة الحرية المربعات

مستوى 
 الداللة

 2.047 3 6.141 بين المجموعات
 4.864 116 564.184 داخل المجموعات 0.738 0.421

  119 570.325 المجموع الكلي

( أن ال حححرلق بحححني متوسححح ات ف حححات اغبالحححة االجتماعيحححة ؼبهحححام للظحححاف  صباعحححة 34يتبحححني محححن اعبحححدلل رقححح  )
(  لبححدرجي 0.421( افسححوبة )F(  إذ اانحح  قيمححة )0.05مسححتوى داللححة )اؼبسحح د دحح  دالححة إحصححافياً عنححد 

(  لتدل ى ه النتي ة على أن مهام  للظاف  صباعة اؼبس د ال زبتلح  بحاختال  ف حات اغبالحة 116  3حرية )
 االجتماعية ألفراد العينة.

  ؟ى  يوجد اختال  يف مهام للظاف  صباعة اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب إقامته-3

 (35جدوا )
( بين متوسطي درجات أفراد العينة في مجاا مهام ووظائف جماعة T:testيوضح نتائج اختبار)

 المسجد حسب متغير اإلقامة

المتوسط  حجم العينة اإلقامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  Tقيمة  الحرية

 الداللة
بجوار 
 المسجد

56 39.0536 2.11849 
118 0.543 0.463 

ليس بجوار 
 المسجد

64 38.8125 2.25990 

( أنحححو لحححيس ىنحححاك فحححرلق دالحححة إحصحححافياً بحححني اؼبتوسححح ني عنحححد مسحححتوى الداللحححة 35يظهحححر محححن اعبحححدلل رقححح  )
(. لتححدل ىحح ه النتي ححة علححى ان 118(  لبدرجححة حريححة )0.543( افسححوبة )T(  حيحح  اانحح  قيمححة )0.05)

   اإلقامة ألفراد العينة.مهام  للظاف  صباعة اؼبس د ال زبتل  باختال

 ى  يوجد اختال  يف مهام للظاف  صباعة اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى التعليم ؟-4
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 (36جدوا )
يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد العينة في مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد حسب متغير 

 المستوى التعليمي
 االكبرا  اؼبعياري اغبسايباؼبتوسط  التكرارات المستوى التعليمي
 1.95180 40.1429 7 أق  من اؼبتوسط
 1.95670 38.9762 42 تعلي  متوسط

 2.32500 38.7746 71 تعلي  جامع  فما فوق
 2.18921 38.9250 120 اجملموا

 
 (37جدوا )

ة يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد ألفراد العين
 حسب متغير المستوى التعليمي

مجموع  مصدر التباين
مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 الداللة
 6.049 2 12.097 بين المجموعات

 4.771 117 558.228 داخل المجموعات 0.285 1.268
  119 570.325 المجموع الكلي

سححح ات ف حححات اؼبسحححتوى التعليمححح  ؼبهحححام للظحححاف  صباعحححة ( أن ال حححرلق بحححني متو 37يتبحححني محححن اعبحححدلل رقححح  )
(  لبححدرجي 1.268( افسححوبة )F(  إذ اانحح  قيمححة )0.05اؼبسحح د دحح  دالححة إحصححافياً عنححد مسححتوى داللححة )

(  لتححححدل ىحححح ه النتي ححححة علححححى أن مهححححام للظححححاف  صباعححححة اؼبسحححح د ال زبتلحححح  بححححاختال  ف ححححات 117  2حريححححة )
 اؼبستوى التعليم  ألفراد العينة.

 ى  يوجد اختال  يف مهام للظاف  صباعة اؼبس د بني أفراد اجملتمع حسب اؼبستوى االقتصادي؟-5
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 (38جدوا )
يبين الو ف اإلحصائي لدرجات أفراد في مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد حسب متغير المستوى 

 االقتصادي
 االكبرا  اؼبعياري اؼبتوسط اغبسايب التكرارات المستوى االقتصادي

 2.08465 39.0937 32 ق  من اؼبتوسطأ
 2.17684 38.7222 72 متوسط
 2.44949 39.5000 16 مرت ع
 2.18921 38.9250 120 اجملموا

 

 (39جدوا )
يوضح نتائج تحليل التباين األحادي في درجات مجاا مهام ووظائف جماعة المسجد ألفراد العينة 

 حسب متغير المستوى االقتصادي

وع مجم مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
 الداللة

 4.581 2 9.162 بين المجموعات
 4.796 117 561.163 داخل المجموعات 0.388 0.955

  119 570.325 المجموع الكلي

 ( أن ال ححرلق بححني متوسحح ات ف ححات اؼبسححتوى االقتصححادي ؼبهححام للظححاف  صباعححة39يتبححني مححن اعبححدلل رقحح  )
(  لبححدرجي 0.955( افسححوبة )F(  إذ اانحح  قيمححة )0.05اؼبسحح د دحح  دالححة إحصححافياً عنححد مسححتوى داللححة )

(  لتححححدل ىحححح ه النتي ححححة علححححى أن مهححححام للظححححاف  صباعححححة اؼبسحححح د ال زبتلحححح  بححححاختال  ف ححححات 117  2حريححححة )
 اؼبستوى االقتصادي ألفراد العينة.

 تاسعاً: النتائج العامة للدراسة:
تحح ا  أنححو لححيس باإلمكححان تعمححي  ىحح ه النتححاف  بشححك  م لحح  علححى اجملتمححع الليحح، اكحح ن إذ تتقيححد مححن اؼب يححد ال

ىحح ه النتححاف  حبححدلد ؾبتمححع الدراسححة لالعينححة الححي سححب  لصحح ها. لكححن لمححع ذلحح  فإمححا تقححدم مؤشححرات الححي ميكححن 
الجتمححححاع  توظي هححححا يف دراسححححات أخححححرى علححححى ن ححححاق لاسححححعن للوقححححو  علححححى خصححححافص الصححححورة العامححححة للححححدلر ا

 لميكن إصبال نتاف  ى ه الدراسة يف اآليت: للمس د امؤسسة دينية اجتماعية تعليمية ثقافية. 
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 )أ(: األدوار االجتماعية للمسجد:
 توصل  الدراسة إىل أن أى  األدلار االجتماعية للمس د يف اجملتمع اللي، ى  ااآليت:

 إعالم الناس بالوق  من خالل األذان للصالة.-1
 تقى للناس يف ا  يوم من خالل أدال الصلوات اػبمس.مل-2
 قق  مبدأ الوحدة  لاؼبسالاة  لالرضبة بني اؼبصلني.-3
 صبع التربعات  لالصدقات  لاألموال يف اؼبناسبات الدينية.-4
 است الل اؼبس د يف االذباىات السياسية لتحقي  أدراض معينة.-5
 يرى  من ال نت لد ىا من خالل اػب بة  لالدرلس  لالوعظ.توجيو الناس لتعليمه  ب مور دينه   لرب -6
 تقدم اؼبعونات لألسر ال ق ة  لافتاجني.-7
أصحححححب  تححححح ث  اؼبسححححح د علحححححى النحححححاس أقححححح  محححححن اؼبؤسسحححححات األخحححححرى اؼبتمثلحححححة يف اإلعحححححالم  للسحححححاف  التواصححححح  -8

 االجتماع   لاالنين  .
 إجرال اؼبسابقات القرآنية.-9

 شاا  داخ  اؼبن قة اؼبوجود هبا اؼبس د.ح  الكث  من اؼب-10

 )ب(: أنشطة المسجد:
 توصل  الدراسة إىل أن أى  أنش ة اؼبس د يف اجملتمع اللي، ى  االتايل:

 ت دية الصلوات اػبمسة. -1
 رب يظ القران الكرم. -2
 تعلي  الدرلس الشرعية. -3
 األذان لاإلقامة. -4
 ية.إجرال اؼبسابقات القرآنية  لالثقاف -5
 تعلي  األط ال القرالة لالكتابة. -6
 ح  اػبالفات  لاإلشكاليات  لاؼبشاا  بني الناس. -7
 صبع التربعات  لالصدقات  لاؼبعونات  لاألموال  لتوزيعها على افتاجني. -8
 إبرام عقود الإللاج لإشهاره. -9
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Abstract 
This research attempts to identify the most important social 

activities and roles played by the mosque as a social organization, and 
the tasks and functions that the mosque community performs in the 
Libyan society; the city of Zliten as a model, by highlighting its role in 
achieving the cohesion and solidarity among the members of the 
society as well as promoting their sense of responsibility towards many 
cultural, social and political issues. The study was based on a 
methodological strategy for achieving its goals. It was represented by 
the descriptive analytical approach using the social survey through the 
use of sampling technique to analyze the data and to provide answers 
to the questions raised by the study. The study ended at some results 
that present the most important social roles and activities of the 
mosque and the jobs and tasks of the mosque community, in addition 
to some planning indicators that can be used in activating the social 
role of the mosque. 

Keywords: social role, mosque community, mosque  


