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تعتبر االتصاالت في أي مؤسسة من المؤسسات همزة وصل وربط بين هذه 

جمها ونوعها، في أي مؤسسة مهما كان ح

وخططها تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا بعملية 

االتصال، كيف ال وهو الجسر الواصل بينها وبين العاملين فيها ، وكذلك بينهم وبين  

سوء الممارسة لالتصاالت  إلى

االتصال بعدا حاسما في الحياة االجتماعية عموما والحياة التنظيمية 

شركات ( خصوصا ، وله دور مهم في تنفيذ االستراتيجيات العامة لمختلف التنظيمات 

والتطبيقات  االستعماالتي تعميم 

لسبق في هذا المجال متناسين المحددات 

  .شركة 

��� 

تعتبر االتصاالت في أي مؤسسة من المؤسسات همزة وصل وربط بين هذه 

في أي مؤسسة مهما كان ح أساسية اإلداريةالمؤسسات ، فاالتصاالت 

وخططها تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا بعملية هدافها وتوجهاتها فقرارات المؤسسة وأ

االتصال، كيف ال وهو الجسر الواصل بينها وبين العاملين فيها ، وكذلك بينهم وبين  

   

إلىغلب المشاكل في المؤسسات تعود ن أ

  .واإلدارةاإلدارية بين العمال 

االتصال بعدا حاسما في الحياة االجتماعية عموما والحياة التنظيمية 

خصوصا ، وله دور مهم في تنفيذ االستراتيجيات العامة لمختلف التنظيمات 

ي تعميم حد جعل القائمين عليه يسرعون ف إلى

لسبق في هذا المجال متناسين المحددات المطورة ، الخاصة بالتنظيمات التي كان لها ا

شركة  لكل مؤسسة أو) ان والمكان والتخصص 

 
���ـ�ــ�

    :مقدمة   

تعتبر االتصاالت في أي مؤسسة من المؤسسات همزة وصل وربط بين هذه    

المؤسسات ، فاالتصاالت 

فقرارات المؤسسة وأ

االتصال، كيف ال وهو الجسر الواصل بينها وبين العاملين فيها ، وكذلك بينهم وبين  

 .العالم الخارجي

ن أأويمكن القول 

اإلدارية بين العمال 

االتصال بعدا حاسما في الحياة االجتماعية عموما والحياة التنظيمية  أصبحوقد   

خصوصا ، وله دور مهم في تنفيذ االستراتيجيات العامة لمختلف التنظيمات 

إلى) ومؤسسات 

المطورة ، الخاصة بالتنظيمات التي كان لها ا

ان والمكان والتخصص الزم( الظرفية 



قد أصبح االتصال الداخلي على هذا النحو يحظى باهتمام جميع المسيرين 

والعلماء والمفكرين ، نظرا لدوره الكبير في تفعيل إستراتيجية المؤسسات وبصفته عنصرا 

في أي مؤسسة ، وقد أصبحت درجة اإلنتاج وترابط المصالح 

والمسجد يعد مؤسسة من أهم المؤسسات التي لها وزن ال يستهان به ، لما لها من 

مة مكانة عند اهللا عز وجل وهي منارة لتعلم العلم وملجأ لغرس الفضائل واألخالق الكري

وتكوين جيل صالح يقوم على أساس المبادئ والمقومات التي يحثنا عليها الدين اإلسالمي 

الحنيف، ولذلك فإن االتصال الداخلي والخارجي على حد سواء يعتبران جزءا ال يتجزأ من 

هياكل المؤسسة فهو يلعب دورا كبيرا في عملية تسييرها ، وتفعيل استراتيجياتها من خالل 

  : ما يلياف المنوطة بها وعليه نخرج بإشكالية رئيسية تتمثل في 

 ما مدى فعالية االتصال الداخلي في أداء وظيفة المسجد ؟

 إلى أي مدى يمكن للمسجد تحقيق اتصال ناجع وفعال بين أفراد المجتمع ؟

  ما هو دور أئمة المساجد في تفعيل وٕارساء االتصال الناجح ؟

�ر 
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قد أصبح االتصال الداخلي على هذا النحو يحظى باهتمام جميع المسيرين 

والعلماء والمفكرين ، نظرا لدوره الكبير في تفعيل إستراتيجية المؤسسات وبصفته عنصرا 

في أي مؤسسة ، وقد أصبحت درجة اإلنتاج وترابط المصالح ال يمكن االستغناء عنه  

  .الداخلية ألي مؤسسة تقاس بدرجة االتصال الداخلي 

والمسجد يعد مؤسسة من أهم المؤسسات التي لها وزن ال يستهان به ، لما لها من 

مكانة عند اهللا عز وجل وهي منارة لتعلم العلم وملجأ لغرس الفضائل واألخالق الكري

وتكوين جيل صالح يقوم على أساس المبادئ والمقومات التي يحثنا عليها الدين اإلسالمي 

الحنيف، ولذلك فإن االتصال الداخلي والخارجي على حد سواء يعتبران جزءا ال يتجزأ من 

هياكل المؤسسة فهو يلعب دورا كبيرا في عملية تسييرها ، وتفعيل استراتيجياتها من خالل 

اف المنوطة بها وعليه نخرج بإشكالية رئيسية تتمثل في 

  ؟  ما واقع االتصال الديني بمؤسسة المسجد

  :ومنه يمكن طرح التساؤالت التالية 

ما مدى فعالية االتصال الداخلي في أداء وظيفة المسجد ؟

إلى أي مدى يمكن للمسجد تحقيق اتصال ناجع وفعال بين أفراد المجتمع ؟

ما هو دور أئمة المساجد في تفعيل وٕارساء االتصال الناجح ؟

 

 

�ر ـــا��
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  :اإلشكالية 

قد أصبح االتصال الداخلي على هذا النحو يحظى باهتمام جميع المسيرين ل        

والعلماء والمفكرين ، نظرا لدوره الكبير في تفعيل إستراتيجية المؤسسات وبصفته عنصرا 

ال يمكن االستغناء عنه  

الداخلية ألي مؤسسة تقاس بدرجة االتصال الداخلي 

والمسجد يعد مؤسسة من أهم المؤسسات التي لها وزن ال يستهان به ، لما لها من       

مكانة عند اهللا عز وجل وهي منارة لتعلم العلم وملجأ لغرس الفضائل واألخالق الكري

وتكوين جيل صالح يقوم على أساس المبادئ والمقومات التي يحثنا عليها الدين اإلسالمي 

الحنيف، ولذلك فإن االتصال الداخلي والخارجي على حد سواء يعتبران جزءا ال يتجزأ من 

هياكل المؤسسة فهو يلعب دورا كبيرا في عملية تسييرها ، وتفعيل استراتيجياتها من خالل 

اف المنوطة بها وعليه نخرج بإشكالية رئيسية تتمثل في تحقيق األهد

ما واقع االتصال الديني بمؤسسة المسجد  

ومنه يمكن طرح التساؤالت التالية   

ما مدى فعالية االتصال الداخلي في أداء وظيفة المسجد ؟ .1

إلى أي مدى يمكن للمسجد تحقيق اتصال ناجع وفعال بين أفراد المجتمع ؟ .2

ما هو دور أئمة المساجد في تفعيل وٕارساء االتصال الناجح ؟ .3



 .المستوى التعليمي لألئمة ونمط تكوينهم كفيل لنجاح االتصال داخل المسجد 

 .توفر التقنيات الحديثة يساهم في نجاح العملية االتصالية 

 .واستيعاب الرسالة الدينيةالمستوى التعليمي للمقبلين على المساجد يساهم في فهم 

نجاح العملية االتصالية في مؤسسة المسجد يرجع إلى حداثة أساليب وأشكال 

الداخلي في أي مؤسسة سواء كانت دينية اقتصادية اجتماعية أو 

وأخوية جيدة وظروف تسمح 

للمؤسسة وهذا التفاعل ينعكس باإليجاب على المؤسسة 

الديني داخل مؤسسة المسجد بغرض 

ملين وكل من له عالقة التعرف أكثر على نشاطها وكيفية التواصل مع المصلين والعا

بالمؤسسة الدينية وكذا للوقوف على الممارسة الفعلية لمؤسسة المسجد من خالل أعماله 

 .داخل مؤسسة المسجد

 .الديني في مؤسسة المسجد
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المستوى التعليمي لألئمة ونمط تكوينهم كفيل لنجاح االتصال داخل المسجد 

توفر التقنيات الحديثة يساهم في نجاح العملية االتصالية 

المستوى التعليمي للمقبلين على المساجد يساهم في فهم 

نجاح العملية االتصالية في مؤسسة المسجد يرجع إلى حداثة أساليب وأشكال 

  .االتصال الحديثة والمتطورة عبر األزمنة 

  

الداخلي في أي مؤسسة سواء كانت دينية اقتصادية اجتماعية أو  االتصال

وأخوية جيدة وظروف تسمح  اجتماعيةلعالقات سياسية دورا مهما خاصة عند خلقه 

للمؤسسة وهذا التفاعل ينعكس باإليجاب على المؤسسة  واالنتماءللعاملين بالشعور بالراحة 

الديني داخل مؤسسة المسجد بغرض  االتصالواقع بومن هنا كانت هذه الدراسة التي تهتم 

التعرف أكثر على نشاطها وكيفية التواصل مع المصلين والعا

بالمؤسسة الدينية وكذا للوقوف على الممارسة الفعلية لمؤسسة المسجد من خالل أعماله 

  

داخل مؤسسة المسجد االتصالهدف علمي وهو الوصول إلى طبيعة وواقع 

الديني في مؤسسة المسجد االتصالإبراز األهمية والدور الكبير الذي يلعبه 
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  :الفرضيـــــــــــات 

المستوى التعليمي لألئمة ونمط تكوينهم كفيل لنجاح االتصال داخل المسجد  .1

توفر التقنيات الحديثة يساهم في نجاح العملية االتصالية  .2

المستوى التعليمي للمقبلين على المساجد يساهم في فهم  .3

نجاح العملية االتصالية في مؤسسة المسجد يرجع إلى حداثة أساليب وأشكال  .4

االتصال الحديثة والمتطورة عبر األزمنة 

  :أهمية الدراسة

االتصاليلعب       

سياسية دورا مهما خاصة عند خلقه 

للعاملين بالشعور بالراحة 

ومن هنا كانت هذه الدراسة التي تهتم 

التعرف أكثر على نشاطها وكيفية التواصل مع المصلين والعا

بالمؤسسة الدينية وكذا للوقوف على الممارسة الفعلية لمؤسسة المسجد من خالل أعماله 

  .المختلفة

  :أهداف الدراسة

هدف علمي وهو الوصول إلى طبيعة وواقع  -1

إبراز األهمية والدور الكبير الذي يلعبه  -2



 .االتصالالذي توليه مؤسسة المسجد لمجال 

التدرب على البحث العلمي وتطبيق قواعده المنهجية في الدراسة والتعود على معالجة 

المؤسساتي ومحاولة ربط العلم النظري 

في مؤسسة  االتصالالرغبة الشخصية في اإلطالع على كيفية ممارسة أو تجسيد 

الرغبة في النزول إلى الميدان وأخذ غمار البحث العلمي، قصد التدرب عليه وتطبيق 

 .الداخلي ودوره في الحياة التنظيمية للمؤسسة

داخل مؤسسة المسجد والكشف 
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الذي توليه مؤسسة المسجد لمجال  االهتمامالكشف عن مدى 

التدرب على البحث العلمي وتطبيق قواعده المنهجية في الدراسة والتعود على معالجة 

 .المشكالت بطريقة علمية وموضوعية

المؤسساتي ومحاولة ربط العلم النظري  االتصالإثراء مجال البحث العلمي في ميدان 

  :أسباب اختيار الموضوع

 :األسباب الذاتية

الرغبة الشخصية في اإلطالع على كيفية ممارسة أو تجسيد 

الرغبة في النزول إلى الميدان وأخذ غمار البحث العلمي، قصد التدرب عليه وتطبيق 

 .معالجة الموضوعاتقواعده المنهجية في 

 .الديني االتصالقلة البحوث في مجال 

 :األسباب الموضوعية

الداخلي ودوره في الحياة التنظيمية للمؤسسة االتصال

داخل مؤسسة المسجد والكشف  االتصالإثراء البحث العلمي من خالل دراسة مشكل 

 .عن طبيعته ومشاكله
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الكشف عن مدى  -3

التدرب على البحث العلمي وتطبيق قواعده المنهجية في الدراسة والتعود على معالجة  -4

المشكالت بطريقة علمية وموضوعية

إثراء مجال البحث العلمي في ميدان  -5

 .بالواقع

أسباب اختيار الموضوع

األسباب الذاتية  ) أ

الرغبة الشخصية في اإلطالع على كيفية ممارسة أو تجسيد  -

 .المسجد

الرغبة في النزول إلى الميدان وأخذ غمار البحث العلمي، قصد التدرب عليه وتطبيق  -

قواعده المنهجية في 

قلة البحوث في مجال  -

األسباب الموضوعية  ) ب

االتصالأهمية  -

إثراء البحث العلمي من خالل دراسة مشكل  -

عن طبيعته ومشاكله



) سلمان الفارسيمسجد (تيارت 

إمكانية دراسة هذا الموضوع لوجود الميدان واألهمية التي يكتسيها على المستوى 

 إذامشتقة من الفعل أسس الذي هو الدار بنى حدودها ورفع من قواعدها ، 

  .هيكل مبني  إلىالمؤسسة لغة مشتقة من فعل يعني البناء وهي بذلك معنى يشير 

على أنها تركيب بيروقراطي وظائفي يحتوي على 

تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب وفي كل 

وجود هيكل تركيبي معين يحدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود 

فيرى أن المؤسسات وحدات تقام وفقا لنموذج بنائي معين لتحقيق 

ة مهما انين محددة خدمة ألهداف معين

�ر 
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تيارت الرغبة في تسليط الضوء على أحد مساجد والية 

 .علمي كامل ومشخص لواقع االتصال فيه

إمكانية دراسة هذا الموضوع لوجود الميدان واألهمية التي يكتسيها على المستوى 

 .المؤسساتي واالجتماعي

 :المصطلحات

مشتقة من الفعل أسس الذي هو الدار بنى حدودها ورفع من قواعدها ، 

المؤسسة لغة مشتقة من فعل يعني البناء وهي بذلك معنى يشير 

على أنها تركيب بيروقراطي وظائفي يحتوي على " عرفها ماركس فيبر

تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب وفي كل   التي واإلجراءاتمجموعة من القواعد 

وجود هيكل تركيبي معين يحدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود  إلىمنظمة باإلضافة 

فيرى أن المؤسسات وحدات تقام وفقا لنموذج بنائي معين لتحقيق " أما بارسونز

  

انين محددة خدمة ألهداف معينومـــــــــنه فإن المؤسسة هي بناء أو هيكل تحكمه قو 

  .كانت نوع الخدمة المقدمة

  :المسجـــــــــــــــــــد 
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الرغبة في تسليط الضوء على أحد مساجد والية  -

علمي كامل ومشخص لواقع االتصال فيهوتقديم تصور 

إمكانية دراسة هذا الموضوع لوجود الميدان واألهمية التي يكتسيها على المستوى  -

المؤسساتي واالجتماعي

المصطلحاتد ـــــديــــتح

 :المؤسسة ــــ

مشتقة من الفعل أسس الذي هو الدار بنى حدودها ورفع من قواعدها ،  :  لغة  

المؤسسة لغة مشتقة من فعل يعني البناء وهي بذلك معنى يشير 

عرفها ماركس فيبر: اصطالحا 

مجموعة من القواعد 

منظمة باإلضافة 

أما بارسونز."كل قسم 

  .أهداف محددة 

ومـــــــــنه فإن المؤسسة هي بناء أو هيكل تحكمه قو 

كانت نوع الخدمة المقدمة

المسجـــــــــــــــــــد  ــــ



ولهذا اتخذا اسم المكان " سجد يسجد 

بغض النظر عن اختالف ألوانهم 

  .وأجناسهم، فهم جميعا يقفون صفا واحدا للصالة أمام اهللا سبحانه وتعالى 

المكان أو المبنى الذي يقيم فيه المسلمون صالتهم كما 

 يقوم بتأدية بعض األعمال والواجبات التي تقع على عاتقه مع المؤسسات االجتماعية

األخرى في المجتمع كالتوجيهات التربوية أو حل بعض المشكالت االجتماعية أو 

إرشادات أو تداول أموراتهم أوضاع المسلمين والمجتمع ومحاولة معالجة أو تخفيف من 

وطأته آثاره عن طريق أهل الرأي والمشورة والعلم أو بتقديم بعض المعونات أو 

هيئة أو مؤسسة ذات نسق من المعايير أو األدوار االجتماعية المنظمة يتولى القائمون 

عليها من المتخصصين في الدين توفير وتقديم اإلجابات الضرورية على كثير من 

وذلك باإلضافة إلى الثقافة الدينية التي 

، وكذلك  اإلنسانهو غيبي مقدس وبين 

  .وما هي العالقة المالئمة التي ينبغي أن تقوم بين المقدس 
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سجد يسجد " مجرد هوهو اسم مكان مشتق من فعل ثالثي 

  .من هذا الفعل وأطلق على محل العبادة والصالة 

بغض النظر عن اختالف ألوانهم ويعد المسجد المكان الذي يجتمع فيه المسلمون 

وأجناسهم، فهم جميعا يقفون صفا واحدا للصالة أمام اهللا سبحانه وتعالى 

المكان أو المبنى الذي يقيم فيه المسلمون صالتهم كما  :أما تعريفنا اإلجرائي للمسجد فهو

يقوم بتأدية بعض األعمال والواجبات التي تقع على عاتقه مع المؤسسات االجتماعية

األخرى في المجتمع كالتوجيهات التربوية أو حل بعض المشكالت االجتماعية أو 

إرشادات أو تداول أموراتهم أوضاع المسلمين والمجتمع ومحاولة معالجة أو تخفيف من 

وطأته آثاره عن طريق أهل الرأي والمشورة والعلم أو بتقديم بعض المعونات أو 

  .المساعدات لمحتاجيها 

  :مسجد

هيئة أو مؤسسة ذات نسق من المعايير أو األدوار االجتماعية المنظمة يتولى القائمون 

عليها من المتخصصين في الدين توفير وتقديم اإلجابات الضرورية على كثير من 

وذلك باإلضافة إلى الثقافة الدينية التي . األسئلة النهائية المتصلة بالحياة الدنيوية والدينية 

هو غيبي مقدس وبين  تدينين علما بماهية العالقة بين ما

وما هي العالقة المالئمة التي ينبغي أن تقوم بين المقدس " المقدس"تحديد المقصود بــــ 
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هو اسم مكان مشتق من فعل ثالثي    

من هذا الفعل وأطلق على محل العبادة والصالة 

ويعد المسجد المكان الذي يجتمع فيه المسلمون 

وأجناسهم، فهم جميعا يقفون صفا واحدا للصالة أمام اهللا سبحانه وتعالى 

أما تعريفنا اإلجرائي للمسجد فهو

يقوم بتأدية بعض األعمال والواجبات التي تقع على عاتقه مع المؤسسات االجتماعية

األخرى في المجتمع كالتوجيهات التربوية أو حل بعض المشكالت االجتماعية أو 

إرشادات أو تداول أموراتهم أوضاع المسلمين والمجتمع ومحاولة معالجة أو تخفيف من 

وطأته آثاره عن طريق أهل الرأي والمشورة والعلم أو بتقديم بعض المعونات أو 

المساعدات لمحتاجيها 

مسجدمؤسسة ال ــــ

هيئة أو مؤسسة ذات نسق من المعايير أو األدوار االجتماعية المنظمة يتولى القائمون 

عليها من المتخصصين في الدين توفير وتقديم اإلجابات الضرورية على كثير من 

األسئلة النهائية المتصلة بالحياة الدنيوية والدينية 

تدينين علما بماهية العالقة بين ماتحيط الم

تحديد المقصود بــــ 



التعريف اإلجرائي لمؤسسة المسجد المعتمدة في هذه الدراسة فهو كما يقول 

بأنها تلك المؤسسة ذات الصبغة الشرعية الخالصة والتي تبنتها الدولة بكل 

رسمي ، وتقوم على أساس واحد هو الدين اإلسالمي منهجا ودستورا ونظاما وتعمل على 

ومعناها في األصل الرئيس والدليل الذي يقود القافلة 

، وهو الدليل الهادي العارف، وهو 

وبالتالي فاإلمام لغة هو الموجه والرئيس والمربي الذي 

يجب أن يعطي القدوة، وهذا المعنى األخير يتيح لنا جمع ثالثة أبعاد مفاهيمية أساسية، 

 نويتكامالألن معنى القدوة يتسع من المجال اللغوي إلى المعنى االصطالحي الشرعي، 

ثالثة << : ليه وسلم عندما يقول 

 يوضح 2>>...وذكر منهم إماما أّم قوما وهم له كارهون 

لنا تلك الرابطة اإللزامية التي تجمع بين ما هو شرعي وما هو اجتماعي، فاإلمام ال 

االجتماعية تكتمل شروطه الشرعية إال باكتمال الجانب االجتماعي فيه، ألن مكانته 

واإلمامة في " القدوة واإلتباع 

اصطالح الفقهاء على معنيين اإلمامة الكبرى واإلمامة الصغرى، فالكبرى تعني اإلمارة 

 ليوم من سلطان عادل: "رتبة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
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التعريف اإلجرائي لمؤسسة المسجد المعتمدة في هذه الدراسة فهو كما يقول 

بأنها تلك المؤسسة ذات الصبغة الشرعية الخالصة والتي تبنتها الدولة بكل 

رسمي ، وتقوم على أساس واحد هو الدين اإلسالمي منهجا ودستورا ونظاما وتعمل على 

  .لى جميع األصعدة نشر تعاليم رسالة اإلسالم السمحة ع

ومعناها في األصل الرئيس والدليل الذي يقود القافلة " أم "اإلمام في اللغة من الفعل 

، وهو الدليل الهادي العارف، وهو أو قدوة فهو إمامومنها كل شخص أو شيء يتخذ دليال 

وبالتالي فاإلمام لغة هو الموجه والرئيس والمربي الذي  ،1كل من اؤتم به من رئيس وغيره

يجب أن يعطي القدوة، وهذا المعنى األخير يتيح لنا جمع ثالثة أبعاد مفاهيمية أساسية، 

ألن معنى القدوة يتسع من المجال اللغوي إلى المعنى االصطالحي الشرعي، 

ليه وسلم عندما يقول عالئقيا تحت سلطة االجتماعي، فالرسول صلى اهللا ع

وذكر منهم إماما أّم قوما وهم له كارهون ... ال تجاوز صالتهم رؤوسهم 

لنا تلك الرابطة اإللزامية التي تجمع بين ما هو شرعي وما هو اجتماعي، فاإلمام ال 

تكتمل شروطه الشرعية إال باكتمال الجانب االجتماعي فيه، ألن مكانته 

القدوة واإلتباع " وعالقته مع محيطه محددات تضمن استوفاءه شروط 

اصطالح الفقهاء على معنيين اإلمامة الكبرى واإلمامة الصغرى، فالكبرى تعني اإلمارة 

رتبة لقوله صلى اهللا عليه وسلم  والخالفة وهي أخطر وأفضل
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���� ـا

التعريف اإلجرائي لمؤسسة المسجد المعتمدة في هذه الدراسة فهو كما يقول  اأم    

بأنها تلك المؤسسة ذات الصبغة الشرعية الخالصة والتي تبنتها الدولة بكل : الطالب 

رسمي ، وتقوم على أساس واحد هو الدين اإلسالمي منهجا ودستورا ونظاما وتعمل على 

نشر تعاليم رسالة اإلسالم السمحة ع

  : امــــــــــاإلمــــ 

اإلمام في اللغة من الفعل    

ومنها كل شخص أو شيء يتخذ دليال 

كل من اؤتم به من رئيس وغيره

يجب أن يعطي القدوة، وهذا المعنى األخير يتيح لنا جمع ثالثة أبعاد مفاهيمية أساسية، 

ألن معنى القدوة يتسع من المجال اللغوي إلى المعنى االصطالحي الشرعي، 

عالئقيا تحت سلطة االجتماعي، فالرسول صلى اهللا ع

ال تجاوز صالتهم رؤوسهم 

لنا تلك الرابطة اإللزامية التي تجمع بين ما هو شرعي وما هو اجتماعي، فاإلمام ال 

تكتمل شروطه الشرعية إال باكتمال الجانب االجتماعي فيه، ألن مكانته 

وعالقته مع محيطه محددات تضمن استوفاءه شروط 

اصطالح الفقهاء على معنيين اإلمامة الكبرى واإلمامة الصغرى، فالكبرى تعني اإلمارة 

والخالفة وهي أخطر وأفضل



أما الصغرى فهي إمامة الصالة وتعني ارتباط صالة 

فاإلمام لم يصر إماما إال إذا ربط المقتدي صالته 

واالقتداء كما اشرنا سابقا  2وهو غاية االقتداء

لإلمامة في اإلسالم الن الصالة عند 

التقاء الشرعي باالجتماعي تصبح مجرد مؤشر مهم من مؤشرات اإلمامة وليست كلها 

ولكن عند التعريف باإلمام سوسيولوجيا نجد أنفسنا إمام الكثير من االلتباس، الن اإلمام 

مفاهيم متعددة  مختلفة تطرحفي هاته الحالة هو نتاج واقعي اجتماعي وسياقات اجتماعية 

تختلف عن المفهوم الذي يقدمه النص الشرعي نتيجة تفاعل السلطة الزماكانية 

انفصالية براغماتية بين ما هو ديني وما هو 

في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كان هو 

والي والقاضي والمفتي، لكن بعد الفتنة الكبرى بين علي كرم اهللا وجهه 

، اإلسالميالمسألة السياسية وسيطرتها على واقع المجتمع 

الوظيفي لإلمام يتقلص مع صعود الدولة األموية، وينحصر في مناصب 

  .213،ص2005،1

  . 2005، مذكرة ماجستير، قسم أصول الدين، جامعة باتنة،
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أما الصغرى فهي إمامة الصالة وتعني ارتباط صالة  1"بعين سنةأفضل من عبادة س

فاإلمام لم يصر إماما إال إذا ربط المقتدي صالته . المصلي بمصلي آخر بشروط 

وهو غاية االقتداء اإلمامةبصالته وهذا االرتباط هو حقيقة 

لإلمامة في اإلسالم الن الصالة عند  يحيلنا بالضرورة إلى محاولة الفهم السوسيولوجي

التقاء الشرعي باالجتماعي تصبح مجرد مؤشر مهم من مؤشرات اإلمامة وليست كلها 

ولكن عند التعريف باإلمام سوسيولوجيا نجد أنفسنا إمام الكثير من االلتباس، الن اإلمام 

في هاته الحالة هو نتاج واقعي اجتماعي وسياقات اجتماعية 

تختلف عن المفهوم الذي يقدمه النص الشرعي نتيجة تفاعل السلطة الزماكانية 

انفصالية براغماتية بين ما هو ديني وما هو  أفرزتمع تضخم السلطة السياسية التي 

في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين، كان هو  

والي والقاضي والمفتي، لكن بعد الفتنة الكبرى بين علي كرم اهللا وجهه 

المسألة السياسية وسيطرتها على واقع المجتمع وبروز  ومعاوية رضي عنه،

الوظيفي لإلمام يتقلص مع صعود الدولة األموية، وينحصر في مناصب 

2005،المجلد االول، دار الوعي، الجزائر،طعلوم الدينإحياء ، 

، مذكرة ماجستير، قسم أصول الدين، جامعة باتنة،نمط تكوين األئمة في الجزائربن عثمان فهيمة، 
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أفضل من عبادة س

المصلي بمصلي آخر بشروط 

بصالته وهذا االرتباط هو حقيقة 

يحيلنا بالضرورة إلى محاولة الفهم السوسيولوجي

التقاء الشرعي باالجتماعي تصبح مجرد مؤشر مهم من مؤشرات اإلمامة وليست كلها 

ولكن عند التعريف باإلمام سوسيولوجيا نجد أنفسنا إمام الكثير من االلتباس، الن اإلمام 

في هاته الحالة هو نتاج واقعي اجتماعي وسياقات اجتماعية 

تختلف عن المفهوم الذي يقدمه النص الشرعي نتيجة تفاعل السلطة الزماكانية  لإلمامة

مع تضخم السلطة السياسية التي 

 فاإلمامسياسي، 

والي والقاضي والمفتي، لكن بعد الفتنة الكبرى بين علي كرم اهللا وجهه الخطيب وهو ال

ومعاوية رضي عنه،

الوظيفي لإلمام يتقلص مع صعود الدولة األموية، وينحصر في مناصب أخذ المفهوم 

  رسميةومحدودة

، أبي حامد الغزالي- 1

بن عثمان فهيمة،  -2



عرضة لمختلف التغيرات  اإلمام

وحيدة لالتصال أن وجد نفسه أمام حلقة 

بالجمهور المسجدي، وهي خطبة الجمعة واألعياد والمناسبات الدينية التي مازالت لها 

هي تلك العملية التي تهدف إلى تدفق المعلومات 

 االتجاهاتالالزمة الستمرار العملية اإلدارية عن طريق تجميعها ونقلها في مختلف 

داخل الهيكل التنظيمي حيث تسير عملية التواصل المطلوب 

وهي مشتقة . على المنبر خطبة

 .من المخاطبة وقيل من الخطب وهو األمر العظيم، ألنهم كانوا ال يجعلونها إال عنده

  .اسم للكالم الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر

  .وخطب الخاطب على المنبر خطابه بالفتح وخطبة بالضم

  .، ورجل خطيب حسن الخطبة بالضم

هي ما يلقى من الكالم المتوالي الواعظ باللغة 

درة على عدد يتحقق العربية قبيل صالة الجمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا وقياما مع الق
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اإلمامفي مجالها الوظيفي، وهكذا ومن ذلك الحين بقي 

أن وجد نفسه أمام حلقة  إلىالسياسية واالجتماعية والثقافية والقيمية، 

بالجمهور المسجدي، وهي خطبة الجمعة واألعياد والمناسبات الدينية التي مازالت لها 

  .ارتباطات طقوسية بالمسجد

هي تلك العملية التي تهدف إلى تدفق المعلومات  :داخل المؤسسة االتصالية

الالزمة الستمرار العملية اإلدارية عن طريق تجميعها ونقلها في مختلف 

داخل الهيكل التنظيمي حيث تسير عملية التواصل المطلوب ) الهابطة، الصاعدة، األفقية

  .بين مختلف المتعاملين

على المنبر خطبة. هي ما يقال على المنبر خاطب: في اللغة

من المخاطبة وقيل من الخطب وهو األمر العظيم، ألنهم كانوا ال يجعلونها إال عنده

اسم للكالم الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر

وخطب الخاطب على المنبر خطابه بالفتح وخطبة بالضم :تعريفها في القاموس

، ورجل خطيب حسن الخطبة بالضمعالمسجو الكالم المنشور 

هي ما يلقى من الكالم المتوالي الواعظ باللغة : خطبة الجمعةل التعريف اإلجرائي

العربية قبيل صالة الجمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا وقياما مع الق
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في مجالها الوظيفي، وهكذا ومن ذلك الحين بقي 

السياسية واالجتماعية والثقافية والقيمية، 

بالجمهور المسجدي، وهي خطبة الجمعة واألعياد والمناسبات الدينية التي مازالت لها 

ارتباطات طقوسية بالمسجد

االتصاليةالعملية  ــــ

الالزمة الستمرار العملية اإلدارية عن طريق تجميعها ونقلها في مختلف 

الهابطة، الصاعدة، األفقية(

بين مختلف المتعاملين

  :الخطبة ــــ

في اللغة تعريفها -1

من المخاطبة وقيل من الخطب وهو األمر العظيم، ألنهم كانوا ال يجعلونها إال عنده

اسم للكالم الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر: وهي

تعريفها في القاموس-2

الكالم المنشور  :هيأو 

التعريف اإلجرائي أماــــ 

العربية قبيل صالة الجمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا وقياما مع الق

 .بهم المقصود



األفراد الذين يأتون لصالة الجمعة وسماع خطبتها بما تحتويه من توجيهات وٕاشادات 

هي تلك الحلقات العلمية التي تقام في المساجد يتعلم فيها الناس أصول الدين وفروعه 

العقيدة واألحكام والتفسير والحديث واللغة وسائر العلوم الشرعية وما يلحق 

أنه يتحقق فيها معنى مجالس الذكر من غيرها حين تكون بيت من بيوت اهللا 

  .صات واحترام المكان والحضور

جلوس الملتقي في المسجد يجعله أكثر استعدادا وقبول العلم حين يشعر أنه في مكان 

وهي ما يلقيه العالم وطالب العلم على جماعة المسجد من توجيهات ومواعظ موجزة 

دون المحاضرة والخطبة يتناول فيها ما يحتاجه  المصلون وجماعة الحي في أمورهم 

الشرعية و االجتماعية ،وغيرها وأهمها تعليم أصول الدين واألحكام واألدب والمواعظ 
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األفراد الذين يأتون لصالة الجمعة وسماع خطبتها بما تحتويه من توجيهات وٕاشادات 

  .تهمهم في دينهم ودنياهم

هي تلك الحلقات العلمية التي تقام في المساجد يتعلم فيها الناس أصول الدين وفروعه 

العقيدة واألحكام والتفسير والحديث واللغة وسائر العلوم الشرعية وما يلحق 

  :دروس العلماء في المساجد لها خصائص تميزها

أنه يتحقق فيها معنى مجالس الذكر من غيرها حين تكون بيت من بيوت اهللا 

صات واحترام المكان والحضورأن الملتقي في المسجد يجعله أكثر التزاما لألدب واإلن

جلوس الملتقي في المسجد يجعله أكثر استعدادا وقبول العلم حين يشعر أنه في مكان 

  :التوجيهات والمواعــظ

وهي ما يلقيه العالم وطالب العلم على جماعة المسجد من توجيهات ومواعظ موجزة 

دون المحاضرة والخطبة يتناول فيها ما يحتاجه  المصلون وجماعة الحي في أمورهم 

الشرعية و االجتماعية ،وغيرها وأهمها تعليم أصول الدين واألحكام واألدب والمواعظ 
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  :المصلين ــــ

األفراد الذين يأتون لصالة الجمعة وسماع خطبتها بما تحتويه من توجيهات وٕاشادات  

تهمهم في دينهم ودنياهم

  :الدروس ــــ

هي تلك الحلقات العلمية التي تقام في المساجد يتعلم فيها الناس أصول الدين وفروعه 

العقيدة واألحكام والتفسير والحديث واللغة وسائر العلوم الشرعية وما يلحق ومتطلباته في 

 .بها

دروس العلماء في المساجد لها خصائص تميزها  ــــ

أنه يتحقق فيها معنى مجالس الذكر من غيرها حين تكون بيت من بيوت اهللا -1

  ).المسجد(

أن الملتقي في المسجد يجعله أكثر التزاما لألدب واإلن-2

جلوس الملتقي في المسجد يجعله أكثر استعدادا وقبول العلم حين يشعر أنه في مكان -3

  .الصالة

التوجيهات والمواعــظــــ 

وهي ما يلقيه العالم وطالب العلم على جماعة المسجد من توجيهات ومواعظ موجزة    

دون المحاضرة والخطبة يتناول فيها ما يحتاجه  المصلون وجماعة الحي في أمورهم 

الشرعية و االجتماعية ،وغيرها وأهمها تعليم أصول الدين واألحكام واألدب والمواعظ 



القصير ومعالجة المشكالت االجتماعية والتربوية 

شهري بحسب الحاجة ويتم ذلك بتلقين اإلمام 

المنهج العلمي هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمد الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها 

تائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة ويرتبط تحديد 

األسلوب أو المنهج العلمي الذي يستخدمه ويطبقه الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة معينة 

بموضوع الظاهرة المدروسة بمعنى أن مناهج وأساليب البحث العلمي تختلف باختالف 

اسة ظاهرة معينة قد ال يصلح لدراسة 

ونظرا الختالف الظواهر المدروسة في خصائصها وموضوعاتها ولهذا فإن طبيعة 

  .الموضوع هي التي تفرض على الباحث المنهج الذي سوف يتبع في دراسته

جد حالة مؤسسة المس وتنطوي دراستنا ضمن الدراسات الوصفية التحليلية هذا لتطرقنا الى
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القصير ومعالجة المشكالت االجتماعية والتربوية  والتنبيه على األخطاء وبعض جوانب

شهري بحسب الحاجة ويتم ذلك بتلقين اإلمام  -أسبوعي -يتم ذلك بشكل دوري يومي

  

المنهج العلمي هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمد الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها 

تائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة ويرتبط تحديد وبالتالي الوصول إلى ن

األسلوب أو المنهج العلمي الذي يستخدمه ويطبقه الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة معينة 

بموضوع الظاهرة المدروسة بمعنى أن مناهج وأساليب البحث العلمي تختلف باختالف 

اسة ظاهرة معينة قد ال يصلح لدراسة الظواهر والمشكالت المدروسة وما يصلح منها لدر 

ونظرا الختالف الظواهر المدروسة في خصائصها وموضوعاتها ولهذا فإن طبيعة 

الموضوع هي التي تفرض على الباحث المنهج الذي سوف يتبع في دراسته

وتنطوي دراستنا ضمن الدراسات الوصفية التحليلية هذا لتطرقنا الى

  " .دراسة الحالة" هجفنوع المنهج الذي سنستخدمه هنا هو من
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والتنبيه على األخطاء وبعض جوانب

  .ونحو ذلك

يتم ذلك بشكل دوري يومي  

  .نفسه

  :منهج الدراسة

المنهج العلمي هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمد الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها     

وبالتالي الوصول إلى ن

األسلوب أو المنهج العلمي الذي يستخدمه ويطبقه الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة معينة 

بموضوع الظاهرة المدروسة بمعنى أن مناهج وأساليب البحث العلمي تختلف باختالف 

الظواهر والمشكالت المدروسة وما يصلح منها لدر 

  .ظاهرة أخرى

ونظرا الختالف الظواهر المدروسة في خصائصها وموضوعاتها ولهذا فإن طبيعة 

الموضوع هي التي تفرض على الباحث المنهج الذي سوف يتبع في دراسته

وتنطوي دراستنا ضمن الدراسات الوصفية التحليلية هذا لتطرقنا الى

فنوع المنهج الذي سنستخدمه هنا هو من



ويتميز منهج دراسة الحالة عن باقي المناهج األخرى بكونه يهدف إلى التعرف على 

وضعية المؤسسة ويتجه إلى جمع البيانات العامة المتعلقة بأي وحدة، بطريقة عامة 

  .اجتماعيا

ويقوم برسم صورة كلية لهذه الوحدة المدروسة في مرحلة معينة من تاريخها أو جميع 

مراحلها التي مرت بها في عالقاتها المتنوعة، وفي العوامل المؤثرة فيها، قصد التعرف 

على الجوانب التي هي بحاجة إلى تغيير وتقييم شامل، والحصول على هذه الحقائق 

 .المعلوماتأنه منهج ديناميكي يعتمد على أكثر من أداة للحصول على 

 عمل على إبراز العالقات السببية بين أجزاء الظاهرة بحيث ال يقتصر على الوصف

الجزئيات من حيث عالقتها بالكل 

واعتمدنا على منهج دراسة الحالة في بحثنا كونـه أكثـر مالئمـة لوصـف ظـاهرة االتصـال 

الداخلي في المؤسسة المعنية، والكشـف عـن الحقـائق المتعلقـة بهـذه العمليـة بوصـفها وصـفا 

 ديوان المطبوعات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث
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ويتميز منهج دراسة الحالة عن باقي المناهج األخرى بكونه يهدف إلى التعرف على 

وضعية المؤسسة ويتجه إلى جمع البيانات العامة المتعلقة بأي وحدة، بطريقة عامة 

اجتماعيااما ومركزة، ويمكن أن تكون هذه الوحدة فردا مؤسسة أو نظ

ويقوم برسم صورة كلية لهذه الوحدة المدروسة في مرحلة معينة من تاريخها أو جميع 

مراحلها التي مرت بها في عالقاتها المتنوعة، وفي العوامل المؤثرة فيها، قصد التعرف 

على الجوانب التي هي بحاجة إلى تغيير وتقييم شامل، والحصول على هذه الحقائق 

  :ومن خصائصه 1الحالة

أنه منهج ديناميكي يعتمد على أكثر من أداة للحصول على 

عمل على إبراز العالقات السببية بين أجزاء الظاهرة بحيث ال يقتصر على الوصف

الجزئيات من حيث عالقتها بالكل  إلىالخارجي ، إذ أنه يركز على الموقف الكلي بالنظر 

  

واعتمدنا على منهج دراسة الحالة في بحثنا كونـه أكثـر مالئمـة لوصـف ظـاهرة االتصـال 

الداخلي في المؤسسة المعنية، والكشـف عـن الحقـائق المتعلقـة بهـذه العمليـة بوصـفها وصـفا 

 .دقيقا وشامال من كافة جوانبها وجميع أبعادها

                                         

مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، محمود الذنيبات محــــــمــــدعمار بوحوش، 

  .131، ص 2001
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ويتميز منهج دراسة الحالة عن باقي المناهج األخرى بكونه يهدف إلى التعرف على 

وضعية المؤسسة ويتجه إلى جمع البيانات العامة المتعلقة بأي وحدة، بطريقة عامة 

ومركزة، ويمكن أن تكون هذه الوحدة فردا مؤسسة أو نظ

ويقوم برسم صورة كلية لهذه الوحدة المدروسة في مرحلة معينة من تاريخها أو جميع 

مراحلها التي مرت بها في عالقاتها المتنوعة، وفي العوامل المؤثرة فيها، قصد التعرف 

على الجوانب التي هي بحاجة إلى تغيير وتقييم شامل، والحصول على هذه الحقائق 

الحالةالمسببة لهذه 

أنه منهج ديناميكي يعتمد على أكثر من أداة للحصول على  -

عمل على إبراز العالقات السببية بين أجزاء الظاهرة بحيث ال يقتصر على الوصفي -

الخارجي ، إذ أنه يركز على الموقف الكلي بالنظر 

  ².الذي يحتويها 

واعتمدنا على منهج دراسة الحالة في بحثنا كونـه أكثـر مالئمـة لوصـف ظـاهرة االتصـال  -

الداخلي في المؤسسة المعنية، والكشـف عـن الحقـائق المتعلقـة بهـذه العمليـة بوصـفها وصـفا 

دقيقا وشامال من كافة جوانبها وجميع أبعادها

  

                                          

عمار بوحوش،  - 1

2001الجامعية، الجزائر، 



يترتب على الباحث جمع المعلومات والبيانات التي يوظفها في دراسته، ومن أجل تحقيق 

ومن بينها المالحظة، المقابلة 

وهي أقرب إلى األسلوب العلمي التجريبي، ومتصلة بسلوك الفرد وانفعاالته، 

توجيه الحواس لمراقبة سلوك معين أو ظاهرة 

معينة ورصد جوانب ذلك السلوك وخصائصه بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن 

منها المالحظة المباشرة وغير المباشرة، المالحظة البسيطة 

  1.تلقائية بدون إخضاع المتغيرات ألية ضوابط أو مقاييس

واعتمدنا المالحظة بالمشاركة في دراستنا وذلك من خالل ترددنا على مؤسسة المسجد 

، اتصالهمواحتكاكنا أو التقرب من العاملين به ومراقبة طريقة أداء مهامهم وكيفية 

  .ا إال بمالحظتها عن قرب

تعتبر من أدوات جمع البيانات والمعلومات في دراسة األفراد والجماعات 

اإلنسانية، والمقابلة عبارة عن لقاء أو محادثة تجمع بين الباحث والمبحوث، ويقوم فيها 

القاهرة،  ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،
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يترتب على الباحث جمع المعلومات والبيانات التي يوظفها في دراسته، ومن أجل تحقيق 

ومن بينها المالحظة، المقابلة  المهمة،ذلك يعتمد على عدة أدوات تسهل عليه هذه 

وهي أقرب إلى األسلوب العلمي التجريبي، ومتصلة بسلوك الفرد وانفعاالته، 

  .ركاته

توجيه الحواس لمراقبة سلوك معين أو ظاهرة  :ويقصد بالمالحظة في مجال البحث العلمي

معينة ورصد جوانب ذلك السلوك وخصائصه بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن 

منها المالحظة المباشرة وغير المباشرة، المالحظة البسيطة : تلك الظاهرة والمالحظة أنواع

تلقائية بدون إخضاع المتغيرات ألية ضوابط أو مقاييسوالتي تحدث بصفة 

واعتمدنا المالحظة بالمشاركة في دراستنا وذلك من خالل ترددنا على مؤسسة المسجد 

واحتكاكنا أو التقرب من العاملين به ومراقبة طريقة أداء مهامهم وكيفية 

ا إال بمالحظتها عن قربالتلقائية التي ال يمكن معرفته تالسلوكياواكتشاف بعض 

تعتبر من أدوات جمع البيانات والمعلومات في دراسة األفراد والجماعات 

اإلنسانية، والمقابلة عبارة عن لقاء أو محادثة تجمع بين الباحث والمبحوث، ويقوم فيها 

                                         

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،والرأي العام واإلعالن الدولي االتصالمناهج البحث في 

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

 :أدوات الدراسة

يترتب على الباحث جمع المعلومات والبيانات التي يوظفها في دراسته، ومن أجل تحقيق  

ذلك يعتمد على عدة أدوات تسهل عليه هذه 

  .واالستبيان

وهي أقرب إلى األسلوب العلمي التجريبي، ومتصلة بسلوك الفرد وانفعاالته،  :المالحظة

ركاتهتصرفاته، وح

ويقصد بالمالحظة في مجال البحث العلمي

معينة ورصد جوانب ذلك السلوك وخصائصه بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة عن 

تلك الظاهرة والمالحظة أنواع

والتي تحدث بصفة 

واعتمدنا المالحظة بالمشاركة في دراستنا وذلك من خالل ترددنا على مؤسسة المسجد 

واحتكاكنا أو التقرب من العاملين به ومراقبة طريقة أداء مهامهم وكيفية 

واكتشاف بعض 

تعتبر من أدوات جمع البيانات والمعلومات في دراسة األفراد والجماعات  :المقابلة

اإلنسانية، والمقابلة عبارة عن لقاء أو محادثة تجمع بين الباحث والمبحوث، ويقوم فيها 

                                          

مناهج البحث في  ،أحمد بدر - 1

  .187، ص 1998



ت الباحث بطرح مجموعة من األسئلة وجها لوجه، ويقوم في نفس الوقت بتسجيل اإلجابا

به في عملية التوجيه أو التشخيص أو 

  :خطوات أهمها بإتباعويكون للمقابلة هدف واضح ومحدد وموجه نحو غرض معين 

 .تصميم دليل المقابلة، صياغة أسئلة المقابلة

2.مبحوث بالكتابة أو التسجيل اآللي
 

ومن أجل الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لدراستنا اعتمدنا على هذه األداة 

الضرورية، التي سمحت لنا بطرح موضوع دراستنا للمسئولين والموظفين بطريقة مباشرة، 

  .كما مكنتنا من الحصول على معلومات قيمة أثرت دراستنا بصورة واضحة

هو تلك القائمة من األسئلة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها عن 

الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعة، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول 

على إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك لتوضيح الظاهرة المدروسة 

في الحصول على معلومات دقيقة، 

  .92، ص 1982، دار الطليعة، بيروت، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
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الباحث بطرح مجموعة من األسئلة وجها لوجه، ويقوم في نفس الوقت بتسجيل اإلجابا

به في عملية التوجيه أو التشخيص أو  لالستعانةبدقة الستخدامه في بحث علمي، أو 

ويكون للمقابلة هدف واضح ومحدد وموجه نحو غرض معين 

تصميم دليل المقابلة، صياغة أسئلة المقابلة –تحديد األهداف 

مبحوث بالكتابة أو التسجيل اآلليالدراسة األولية، وفي األخير تسجيل أجوبة ال

ومن أجل الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لدراستنا اعتمدنا على هذه األداة 

الضرورية، التي سمحت لنا بطرح موضوع دراستنا للمسئولين والموظفين بطريقة مباشرة، 

كما مكنتنا من الحصول على معلومات قيمة أثرت دراستنا بصورة واضحة

هو تلك القائمة من األسئلة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها عن 

الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعة، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول 

على إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك لتوضيح الظاهرة المدروسة 

في الحصول على معلومات دقيقة،  الستبياناوتعريفها من جوانبها المختلفة حيث يستخدم 

                                         

  .75، ص مرجع سبق ذكره

، دار الطليعة، بيروت، االجتماعياألسس العلمية لمناهج البحث الحسن، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم أحمد بن مرسلي، 

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

الباحث بطرح مجموعة من األسئلة وجها لوجه، ويقوم في نفس الوقت بتسجيل اإلجابا

بدقة الستخدامه في بحث علمي، أو 

  1.العالج

ويكون للمقابلة هدف واضح ومحدد وموجه نحو غرض معين 

تحديد األهداف  -

الدراسة األولية، وفي األخير تسجيل أجوبة ال -

ومن أجل الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لدراستنا اعتمدنا على هذه األداة 

الضرورية، التي سمحت لنا بطرح موضوع دراستنا للمسئولين والموظفين بطريقة مباشرة، 

كما مكنتنا من الحصول على معلومات قيمة أثرت دراستنا بصورة واضحة

هو تلك القائمة من األسئلة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها عن  3:الستبيانا

الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعة، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول 

على إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك لتوضيح الظاهرة المدروسة 

وتعريفها من جوانبها المختلفة حيث يستخدم 

                                          

مرجع سبق ذكره، عمار بوحوش -  1

الحسن،  محمــــدحسان  -  2

أحمد بن مرسلي،  -  3

220.  



ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث لكونها معلومات ال يملكها إال 

يصمم قصد الحصول على  

مية معلومات خاصة بالبحث في شكل بيانات كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنات رق

للحصول على ما هو بصدد البحث عنه، أو في شكل معلومات كيفية تعبر عن مواقف 

  .غير المقنن واالستبيان

الذي يتضمن مجموعة من األسئلة الدقيقة والتي 

يضعها الباحث بعناية كبيرة للحصول على معلومات في غاية الدقة باستخدام األسئلة 

 .المغلقة، وباختيار إجابة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلجابات البديلة

هو الذي يتضمن مجموعة من األسئلة العامة في شكل 

اوين رئيسية ألهم القضايا المبحوثة باستخدام األسئلة المفتوحة لفسح المجال للمبحوث 

بالتكلم قصد الحصول على أكبر قدر من المعلومات، ومن أجل الحصول على البيانات 

والمعلومات الالزمة لدراستنا، اعتمدنا على هذه األداة الضرورية التي سمحت لنا بطرح 

تنا على الموظفين، كما مكنتنا من الحصول على معلومات 
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ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث لكونها معلومات ال يملكها إال 

يصمم قصد الحصول على  واالستبيانصاحبها المؤهل قبل غيره على البوح بها، 

معلومات خاصة بالبحث في شكل بيانات كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنات رق

للحصول على ما هو بصدد البحث عنه، أو في شكل معلومات كيفية تعبر عن مواقف 

  .وآراء المبحوثين من قضية معينة

واالستبيانالمقنن  االستبيان، االستبيانويميز الباحثون نوعين من 

الذي يتضمن مجموعة من األسئلة الدقيقة والتي  االستبيانهو  :المقنن

يضعها الباحث بعناية كبيرة للحصول على معلومات في غاية الدقة باستخدام األسئلة 

المغلقة، وباختيار إجابة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلجابات البديلة

هو الذي يتضمن مجموعة من األسئلة العامة في شكل  :غير المقنن

اوين رئيسية ألهم القضايا المبحوثة باستخدام األسئلة المفتوحة لفسح المجال للمبحوث 

بالتكلم قصد الحصول على أكبر قدر من المعلومات، ومن أجل الحصول على البيانات 

والمعلومات الالزمة لدراستنا، اعتمدنا على هذه األداة الضرورية التي سمحت لنا بطرح 

تنا على الموظفين، كما مكنتنا من الحصول على معلومات أسئلة بخصوص موضوع دراس

 .قيمة أثرت دراستنا بصفة واضحة

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث لكونها معلومات ال يملكها إال 

صاحبها المؤهل قبل غيره على البوح بها، 

معلومات خاصة بالبحث في شكل بيانات كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنات رق

للحصول على ما هو بصدد البحث عنه، أو في شكل معلومات كيفية تعبر عن مواقف 

وآراء المبحوثين من قضية معينة

ويميز الباحثون نوعين من 

المقنن الستبيانا  ) أ

يضعها الباحث بعناية كبيرة للحصول على معلومات في غاية الدقة باستخدام األسئلة 

المغلقة، وباختيار إجابة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلجابات البديلة

غير المقنن االستبيان  ) ب

اوين رئيسية ألهم القضايا المبحوثة باستخدام األسئلة المفتوحة لفسح المجال للمبحوث عن

بالتكلم قصد الحصول على أكبر قدر من المعلومات، ومن أجل الحصول على البيانات 

والمعلومات الالزمة لدراستنا، اعتمدنا على هذه األداة الضرورية التي سمحت لنا بطرح 

أسئلة بخصوص موضوع دراس

قيمة أثرت دراستنا بصفة واضحة

 

 

 



تمثل الدراسات السابقة تراثا نظريا ومعرفيا يمكن االسترادة به لدعم البحث العلمي 

  

انطالقا " االتصال الديني في مؤسسة المسجد

من تفحص الدراسات السابقة وٕان كانت ال تتناول نفس الموضوع بطريقة مباشرة إال أنها 

  :ليا تبعا لتسلسلهما الزمني كما ي

، 2005تصال، جامعة الجزائر، سنة 

SAA  الطالبة  إعدادوهي من

  :أحمد مسعودة نادية، جاءت صياغة إشكاليتها على النحو التالي

 الشركة الوطنية للتأمين؟

SAA؟ 

 ؟
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  :الدراسات السابقة 

تمثل الدراسات السابقة تراثا نظريا ومعرفيا يمكن االسترادة به لدعم البحث العلمي 

  .باعتبارها من أهم ما يرتكز عليه في بداية أي بحث علمي 

االتصال الديني في مؤسسة المسجد واقع"لموضوع  في دراستناوعليه فقد انطلقنا 

من تفحص الدراسات السابقة وٕان كانت ال تتناول نفس الموضوع بطريقة مباشرة إال أنها 

  .تخدم هذا الموضوع في كثير من جوانبه 

ا تبعا لتسلسلهما الزمني كما يمأستعرضه وقع اختياري على دراستين سابقتين

  

تصال، جامعة الجزائر، سنة االو  اإلعالمهادة ليسانس في معهد 

SAAالوطنية للتأمين  تناولت االتصال الداخلي في المؤسسة

أحمد مسعودة نادية، جاءت صياغة إشكاليتها على النحو التالي

الشركة الوطنية للتأمين؟ما هو واقع االتصال الداخلي في 

  :التساؤالت التالية اإلشكاليةاندرجت عن هذه 

SAAما هي وظائف وأهداف االتصال داخل مؤسسة 

؟SAAما هي أنواع االتصاالت المتواجدة داخل شركة 

 ؟SAAما هي وسائل االتصال داخل مؤسسة 

 ؟SAAهي معوقات االتصال الخارجي في مؤسسة

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

الدراسات السابقة 

تمثل الدراسات السابقة تراثا نظريا ومعرفيا يمكن االسترادة به لدعم البحث العلمي    

باعتبارها من أهم ما يرتكز عليه في بداية أي بحث علمي 

وعليه فقد انطلقنا 

من تفحص الدراسات السابقة وٕان كانت ال تتناول نفس الموضوع بطريقة مباشرة إال أنها 

تخدم هذا الموضوع في كثير من جوانبه 

وقع اختياري على دراستين سابقتينوقد 

  :الدراسة األولى 

هادة ليسانس في معهد مذكرة نيل ش 

تناولت االتصال الداخلي في المؤسسة

أحمد مسعودة نادية، جاءت صياغة إشكاليتها على النحو التالي

ما هو واقع االتصال الداخلي في  •

اندرجت عن هذه 

ما هي وظائف وأهداف االتصال داخل مؤسسة  •

ما هي أنواع االتصاالت المتواجدة داخل شركة  •

ما هي وسائل االتصال داخل مؤسسة  •

هي معوقات االتصال الخارجي في مؤسسة ما •



تحقيق اتصال فعال و متكامل خارج فروعها من حيث المهام 

وتبليغ رسالة  إعطاءتعطي صورة مؤسسة تهتم باالتصال وذلك محاولة منها 

ومتعامليها خصوصا وهذا من أجل االتصال 

وهذا ما يجعلها  إعالناتاهتمامها الكبير  بوسائل االتصال الداخلي من صحافة و 

 

 أشياءبعالقاتها بمتعامليها الدائمين و الجدد حيث تنجز عادة 

 .اتمسابق –يوميات  –مطويات 

من خالل هذه الدراسة يتبين لنا أن الباحث ركّز على االتصال الداخلي للشركة 

حيث وقف على جميع أساسيات االتصال بها متناوال مفهوم االتصال 

ومدى تطبيقه بهذه المؤسسة وأشكاله ليخلص في نهاية الدراسة أن كلما كان االتصال 
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تحقيق اتصال فعال و متكامل خارج فروعها من حيث المهام  SAAهل استطاعت 

 لتحقيق أهداف مسطرة؟

  :عدة نتائج من بينها إلىوقد توصلت الدراسة 

تعطي صورة مؤسسة تهتم باالتصال وذلك محاولة منها 

ومتعامليها خصوصا وهذا من أجل االتصال  جمهورها العريض عموما ،

 

اهتمامها الكبير  بوسائل االتصال الداخلي من صحافة و 

 .واسع بعد عام فقط من نشاطها إعالميتحقق صدى 

بعالقاتها بمتعامليها الدائمين و الجدد حيث تنجز عادة  SAAيظهر اهتمام 

Logos ( مطويات  –محافظ  – أقالمالمؤسسة من

من خالل هذه الدراسة يتبين لنا أن الباحث ركّز على االتصال الداخلي للشركة 

حيث وقف على جميع أساسيات االتصال بها متناوال مفهوم االتصال الوطنية للتأمين 

ومدى تطبيقه بهذه المؤسسة وأشكاله ليخلص في نهاية الدراسة أن كلما كان االتصال 

 .زادت عالقتها بمتعامليها وتطورها

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

هل استطاعت  •

لتحقيق أهداف مسطرة؟

وقد توصلت الدراسة 

• SAA  تعطي صورة مؤسسة تهتم باالتصال وذلك محاولة منها

جمهورها العريض عموما ، إلى

 الخارجي

اهتمامها الكبير  بوسائل االتصال الداخلي من صحافة و  •

تحقق صدى 

يظهر اهتمام  •

Logos(تحمل 

  :التقييم

من خالل هذه الدراسة يتبين لنا أن الباحث ركّز على االتصال الداخلي للشركة     

الوطنية للتأمين 

ومدى تطبيقه بهذه المؤسسة وأشكاله ليخلص في نهاية الدراسة أن كلما كان االتصال 

زادت عالقتها بمتعامليها وتطورهامنتظما ومنسقا 

 

 



: التربوي الديني بعنوان  في علم االجتماع

، للسنة  من إعداد شرفي محمـد

  . اتخذت خطبة الجمعة ميدانا لها

 هل تختلف مواقف المصلين حول الدور التربوي لخطبة الجمعة؟

 

 االجتماعي لدى المصلين؟

لخطبة الجمعة تبعا النتماءاتهم 

  :أما النتائج التي توصل إليها الباحث من عمله الميداني تمثلت في 

 .المواظبة على خطبة حضور الجمعة يزيد من االنضباط السلوكي 

إن األفراد ذوو التعليم المحدود كانوا أكثر التزاما للقيم الموجهة للسلوك المتضمنة 

سهولة إقناعهم ، بعكس المتعلمين الذين كانوا 

 .المسجدي ، ويعود ذلك لمعرفتهم المسبقة لما يقوله اإلمام
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في علم االجتماع رالماجستيمذكرة مقدمة لنيل شهادة درجة 

من إعداد شرفي محمـد"  موقف المصلين من الدور التربوي لخطبة الجمعة

اتخذت خطبة الجمعة ميدانا لها ، بجامعة غرداية 2013/

  :في  عاما تمثل إشكاالحيث طرح الباحث 

هل تختلف مواقف المصلين حول الدور التربوي لخطبة الجمعة؟

  :ومنه تفرعت مجموعة من التساؤالت تمثلت في 

 هل تساهم خطبة الجمعة في ضبط سلوك المصلين؟

االجتماعي لدى المصلين؟هل تساهم خطبة الجمعة في تعزيز قيمة التكافل 

لخطبة الجمعة تبعا النتماءاتهم هل تختلف مواقف المصلين حول الدور التربوي 

  المذهبية؟

أما النتائج التي توصل إليها الباحث من عمله الميداني تمثلت في 

المواظبة على خطبة حضور الجمعة يزيد من االنضباط السلوكي 

إن األفراد ذوو التعليم المحدود كانوا أكثر التزاما للقيم الموجهة للسلوك المتضمنة 

سهولة إقناعهم ، بعكس المتعلمين الذين كانوا  إلىفي خطب الجمعة وهذا راجع 

المسجدي ، ويعود ذلك لمعرفتهم المسبقة لما يقوله اإلمامأقل استفادة من الخطاب 

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

  :الدراسة الثانية 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة درجة    

موقف المصلين من الدور التربوي لخطبة الجمعة"

/2012الجامعية 

حيث طرح الباحث 

هل تختلف مواقف المصلين حول الدور التربوي لخطبة الجمعة؟ -

ومنه تفرعت مجموعة من التساؤالت تمثلت في 

هل تساهم خطبة الجمعة في ضبط سلوك المصلين؟ .1

هل تساهم خطبة الجمعة في تعزيز قيمة التكافل  .2

هل تختلف مواقف المصلين حول الدور التربوي  .3

المذهبية؟

أما النتائج التي توصل إليها الباحث من عمله الميداني تمثلت في 

المواظبة على خطبة حضور الجمعة يزيد من االنضباط السلوكي  .1

إن األفراد ذوو التعليم المحدود كانوا أكثر التزاما للقيم الموجهة للسلوك المتضمنة  .2

في خطب الجمعة وهذا راجع 

أقل استفادة من الخطاب 



بعض في المسجد أكثر من خارجه ، وهذا مايدل 

تكون مرتفعة لدى المصلين أثناء سماعهم للخطاب 

 .المسجدي ، ثم تقل هذه النتيجة تدريجيا كلما ابتعد المصلين عن المسجد

إن االنتماء المذهبي يؤثر بشكل مباشر على موقف المصلين من الخطبة والخطيب 

صلون الذين يتبنون مذهبا بعينه على عدم رضاهم وعدم تقبلهم لمن 

ال يشاركهم نفس االنتماء بتغيير المسجد الذي يكون اإلمام القائم عليه يخالفهم في 

أئمة خارج الوطن في حال  إلى

 .المحلي اإلمامسبب االنتماء المذهبي أو لعدم ثقتهم في 

من خالل عرض هذه الدراسة تبين لنا حرص الباحث على تسخير جل عناصر 

بحثه وتحليلها في اتجاه يؤكد أن خطبة الجمعة كلما اشتملت على حجج وبراهين قوية 

اإلمام والمصلين وكذلك الخطباء الذين 

يحملون شهادات جامعية تكون خطبهم أكثر فاعلية من غيرهم الذين تكّونوا في معاهد 

�ر 
 �� 

18  

بعض في المسجد أكثر من خارجه ، وهذا مايدل يهتم أفراد المجتمع ببعضهم ال

تكون مرتفعة لدى المصلين أثناء سماعهم للخطاب  اإليمانعلى أن درجة 

المسجدي ، ثم تقل هذه النتيجة تدريجيا كلما ابتعد المصلين عن المسجد

إن االنتماء المذهبي يؤثر بشكل مباشر على موقف المصلين من الخطبة والخطيب 

صلون الذين يتبنون مذهبا بعينه على عدم رضاهم وعدم تقبلهم لمن ، وقد عبر الم

ال يشاركهم نفس االنتماء بتغيير المسجد الذي يكون اإلمام القائم عليه يخالفهم في 

 .االنتماء الديني المذهبي

إلىبينت الدراسة أن ربع العينة أفراد المبحوثين يلجؤون 

سبب االنتماء المذهبي أو لعدم ثقتهم في إما بطلب الفتوى 

من خالل عرض هذه الدراسة تبين لنا حرص الباحث على تسخير جل عناصر 

بحثه وتحليلها في اتجاه يؤكد أن خطبة الجمعة كلما اشتملت على حجج وبراهين قوية 

اإلمام والمصلين وكذلك الخطباء الذين حيث تزيد فعالية االتصال بين  إقناعا

يحملون شهادات جامعية تكون خطبهم أكثر فاعلية من غيرهم الذين تكّونوا في معاهد 

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

يهتم أفراد المجتمع ببعضهم ال .3

على أن درجة 

المسجدي ، ثم تقل هذه النتيجة تدريجيا كلما ابتعد المصلين عن المسجد

إن االنتماء المذهبي يؤثر بشكل مباشر على موقف المصلين من الخطبة والخطيب  .4

، وقد عبر الم

ال يشاركهم نفس االنتماء بتغيير المسجد الذي يكون اإلمام القائم عليه يخالفهم في 

االنتماء الديني المذهبي

بينت الدراسة أن ربع العينة أفراد المبحوثين يلجؤون  .5

طلب الفتوى 

  :التقييم

من خالل عرض هذه الدراسة تبين لنا حرص الباحث على تسخير جل عناصر       

بحثه وتحليلها في اتجاه يؤكد أن خطبة الجمعة كلما اشتملت على حجج وبراهين قوية 

إقناعاكانت أكثر 

يحملون شهادات جامعية تكون خطبهم أكثر فاعلية من غيرهم الذين تكّونوا في معاهد 

  .متخصصة 

 

 



الديني داخل مؤسسة المسجد باألمر الهين فقد 

  :العديد من المشكالت والصعوبات وتمثلت فيما يلي

الداخلي فكثيرا ما يستدعي األمر توضيح 

 .هذا الموضوع وٕاعادة شرحه عدة مرات ليتمكنوا من فهمه فهما صحيحا

باإلمام والعاملين والحصول على المعلومات من طرفهم بسبب 

تخوف وتردد المصلين ورواد المسجد من إعطاء المعلومات حتى تلك التي تبدو 

  .بسيطة وبديهية رغم تأكيدنا على بقائها في إطار علمي أكاديمي
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  : صعوبات الدراسة

الديني داخل مؤسسة المسجد باألمر الهين فقد  االتصال واقع لم تكن دراستنا لموضوع

العديد من المشكالت والصعوبات وتمثلت فيما يلي

الداخلي فكثيرا ما يستدعي األمر توضيح  االتصالعدم استيعاب المصلين لمفهوم 

هذا الموضوع وٕاعادة شرحه عدة مرات ليتمكنوا من فهمه فهما صحيحا

باإلمام والعاملين والحصول على المعلومات من طرفهم بسبب  االتصال

تخوف وتردد المصلين ورواد المسجد من إعطاء المعلومات حتى تلك التي تبدو 

بسيطة وبديهية رغم تأكيدنا على بقائها في إطار علمي أكاديمي

 

 

�ر ـــا��

���� ـا

صعوبات الدراسة

لم تكن دراستنا لموضوع   

العديد من المشكالت والصعوبات وتمثلت فيما يلي اعترضتنا

عدم استيعاب المصلين لمفهوم  -1

هذا الموضوع وٕاعادة شرحه عدة مرات ليتمكنوا من فهمه فهما صحيحا

االتصالصعوبة  -2

 .انشغالهم

تخوف وتردد المصلين ورواد المسجد من إعطاء المعلومات حتى تلك التي تبدو  -3

بسيطة وبديهية رغم تأكيدنا على بقائها في إطار علمي أكاديمي

  

  



 

 

 ا����
  ا�ول

20  
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 ������	 ا��ا���

  :تمهيد  

مجموعة من األفراد تعمل سويا في سبيل  ييا بالنسبة ألأساسأمرا  االتصالأصبح  لقد

ت طبيعة النشاط الذي تقوم به الجماعة ، فالجماعة كانا أيمشتركة ،  أهدافتحقيق 

ن جيل إلى جيل م -الفعال بحيث يتيح لألفراد نقل خبراتهم   االتصالنظام  إلىبحاجة 

الفعال  االتصالنظام  إلىضا أيبينهم، كما أن الجماعة بحاجة ماسة  اتوتبادل هاته الخبر 

ألنه يتيح ألفرادها معرفة حقيقة ما يقوم به اآلخرون من أعمال وما يبذلونه من جهد، بما 

يسمح بالتنسيق بين جهود أفراد هذه الجماعة وعدم قيام التعارض بينها ، ويساعد 

عن طريق نقل توجيهات  -أفراد الجماعة على القيام بأعمالهم على أكمل وجه   االتصال

هذه  إلىادة إليهم ، وفي الوقت نفسه نقل آراء أفراد الجماعة ووجهات نظرهم وتعليمات القي

جماعة كاألوعية الدموية واألعصاب في جسم اإلنسان  يبالنسبة أل فاالتصالالقيادة ، 

بالبيئة  اإلنسان الغذاء واإلحساسات التي تجعله يحيا ويحس إلىة تنقل األخير فهذه 

بدوره يسمح للمعلومات واألفكار ووجهات النظر  الاالتصن إالمحيطة به ، وبالمثل ف

  .بما يضمن استمرار هذه الجماعة وبقاء تطورها . بين مختلف الجماعات  باالنسياب
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  :  االتصاليةمفهوم العملية : المبحث األول 

ينما وجد البشر وجدت عالقات أموجود في أعماق العالقات االجتماعية ، ف االتصال

الذي بدوره يأخذ أشكاال وأنواعا وله فعالية كبيرة من خالل  االتصالمستمرة ، تخلق بينهم 

يات الحد كانإتاحته لفرص التقارب ما بين أفراد المجتمع، وفرض اندماجهم فيه كما يقر إم

  . من التوتر أو حل النزاعات والصراعات التي  تنشب

   :الداخلي االتصالتعريف  :األولالمطلب  

  :االتصالتعريف   .أ 

ت هذه الرموز كانعبارة عن عملية إرسال واستقبال رموز أو رسائل سواء  االتصال

أو التفاعل االجتماعي الذي  االتصاللفظية أو غير لفظية ، ويعتبر  .كتابيةشفهية أو 

ك بين واقف سواء كان ذلنشوء عالقات متنوعة ومتعددة في مختلف الم إلىيؤدي 

  .1كثرأشخصين أو 

                                                                                                                                                  

   

                                           

 . 27ص،  1992 ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  االتصالعالم ، ون عبد الرحمان عزي وآخر  -  1
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التي تعني باللغة  communies من الكلمة الالتينية  االتصالولقد ورد مفهوم * 

1أي مشترك أو اشتراك   communاالنكليزية 
. 

، وهو القوة الدافعة في  نسانيإمجتمع  أيهو التغير الحاكم في قيام  االتصال*  

يعكس مدى التوافق والترابط  واالتصالالعالقات البشرية ،  أحدالعالقات البشرية فهو 

 . االتصالضا مدى التناقض والصراع بين أطراف عملية أيوالتكامل و 

 إلىعملية يتم بمقتضاها توصيل معلومات ما من شخص ما  االتصال �

  2. اث تغيير ماأحدشخص آخر بقصد القيام بعمل أو 

هو صفة مستمرة لنقل المعلومات، واألفكار واالتجاهات والمشاعر  االتصال �

3.راد بعضهم البعض ، وبين الجماعاتبين األف واالنطباعاتواإلحساسات 
 

عبارة عن نقل الفهم المشترك من خالل  لاالتصايرى دونلي وزمالئه أن  �

4.استخدام الرموز المنطوقة أو غير المنطوقة 
 

                                           

1
 .20، ص 2002مصر  ،المكتب الجامعي الحديث  ،  علم االتصال إلىمدخل  ، محمود منال طلعت - 

 .124، ص 1996 1ط  ،عية للنشر والتوزيع المؤسسة الجام ، اإلدارة عملية ونظام  ،كامل بربر   2 -

 . 368ص 1995مصر  ،المكتب العربي الحديث  ،  أساسيات إدارة المنظمات ،عبد الغفار حنفي  -  3

  .45ص ، 2005الدار الجامعية مصر  ، نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،ثابت عبد الرحمان -  4
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سلوك ينتج عنه تبادل  أي" بأنه  االتصالاألمريكية  اإلدارةتعرف جمعية  �

تبادل مشترك "  بأنه االتصالكما تعرف الجمعية القومية لدراسة " المعنى 

أو اآلراء أو األحاسيس مما يتطلب عرضا واستقباال يؤدي  للحقائق واألفكار

بصرف النظر عن وجود انسجام  المشترك بين األطراف التفاهم إلى

 .1ضمني

من طرف ) الرسائل ( عمليات نقل المعلومات  نيمثل تعبيرا ع االتصال �

آخر ويسمى الطرف األول مرسال والثاني مستقبال ، وهنا ينبغي  إلى

لم يتم فعال بمجرد نقل الرسالة وما تتضمنه من  االتصالأن  إلىاإلشارة 

المستقبل ، وٕانما البد أن يتأثر المستقبل بما جاء في الرسالة  إلىمعلومات 

2.، وذلك في صورة استجابة لما أورده فعل حولها 
 

استخدام الكلمات والحركات وغيرها من " هو  االتصالسكينر أن  رىكما ي �

 3"ت الرموز لتبادل المعلوما

                                           

 . 27ص،  2000مصر 2ط ، االتصاالت اإلدارية والمدخل السلوكي لها ،عسيد يسر عامر  -  1

 .249، ص 1994األردن  ،المكتبة الوطنية   ،  المبادئ واالتجاهات الحديثة ،عبد المعطي عساف   2

 .150، ص 1998بيروت  ،دار الطلبة   ،  االتصال والعالقات اإلنسانية واإلدارية ،مصطفى حجازي  -  3
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العملية التي يقوم بها األفراد بنقل المثير "  االتصالويعرف كارل هوفلند  �

1" وغالبا ما تكون رموز شفهية لتعديل سلوك األفراد اآلخرين 

 

 إذفي نطاق اإلنسان  االتصالفى بأن يحصر مفهوم تأما كرونت فقد اك �

2" بين البشر عندما يستجيب اإلنسان لرمز ما  االتصالأن " قال 

 

 :الداخلي االتصالتعريف    .ب 

جملة اإلجراءات المتخذة بهدف " الداخلي للمؤسسة هو  االتصال                

                                                         3" تسجيل استجابة بين القائمين على العمل في المؤسسة عن طريق التواصل 

الداخلية تمتد عن  واالتصاالتخل المؤسسة ، الداخلي بأنه يحدث دا باالتصاليقصد 

عليا إلى المستويات األقل منها ال اإلدارةهي األوامر الصادرة عن : طريق ثالث قنوات 

المرفوعة من المستويات الدنيا  به إصدار هذه األوامر والتقارير الذي يتم سلوبواأل،

ثم تلك المنشأة ، األهداف في كل جزء من العليا ، وتعبر عن إنجاز اإلدارة إلى

                                           

 .12ص،  2004مصر  ،مؤسسة  شباب الجامعة  ،  نظرية القوة في االتصال اإلنساني ،غريبا عبد المسيح  -  1

 .169، ص 2006مصر  ،دار المعرفة الجامعية  ، نظرية القوة في االتصال اإلنساني ،اسماعيل سعد  -  2

 .154، ص 1998االردن  1ط ،لمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة دار ا ،  العالقات العامة ،جميل احمد خضر -  3
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الحقائق المتعلقة بالعمل التي تمثل حافزا وقويا للعاملين عن إتقان العمل والحصول 

 .1على التشجيع المعنوي والمادي المناسب 

نتاج وتوفير أو تجميع البيانات والمعلومات الضرورية الستمرار إهو  �

ونقلها أو تبادلها أو إذاعتها بحيث يمكن للفرد أو الجماعة  داريةالعملية اإل

إحاطة الغير بأمور وأخبار ومعلومات جيدة أو التأثير في سلوك األفراد أو 

الجماعات أو التغيير أو التعديل من هذا السلوك أو توجيهه وجهة معينة ، 

ستوى من م االتصال أيبين الجانبين من وتتم هذه العملية  عادة متبادلة 

2أفقيمستوى اقل والعكس أو في مستوى  إلى أعلى

 

يحدث في إطار منظمة أو مؤسسة  اتصالهو  :الداخلي للمؤسسة االتصال �

واآلراء للتأثير  لتبادل المعلومات أكثروهو عملية هادفة تتم بين طرفين أو 

 واالتجاهاتفي المواقف 

                                           

 .17، ص مرجع سبق ذكره ،ون عبد الرحمان عزي وآخر  -  1

 ، المكتب الجامعي الحديث ، من منظور علم االجتماع العالقات العامة واإلعالم ، حسين عبد المجيد احمد رشوان -  2

 . 255، ص 2004مصر  4ط



 

 

 ا����
  ا�ول

26  

	
 ا����ل �ه
 ������	 ا��ا���

واألفكار والمشاعر من شخص الداخلي للمؤسسة هو نقل المعلومات والوقائع  االتصال -

  1.مستوى آخر داخل كل المؤسسات والتنظيمات إلىومن مستوى معين  آلخر،

  :  االتصاليةعناصر العملية : المطلب الثاني 

يتضح أن هناك عناصر تتكون منها  االتصال،من خالل التعريفات التي تحدثنا فيها عن 

والوسيلة والمستقبل ويمكن  والرسالة، المرسل، :فيوتتمثل هذه العناصر  العملية،هذه 

   :التاليتوضيح هذه العناصر على النحو 

طرف آخر  إلىهو الشخص الذي يود أو المجموعة التي تود نقل الرسالة  :المرسل .1

بطريقة فهمه وتفسيره وحكمه  يتأثروهو  واألفكار،ولديه مجموعة من المعلومات 

في ذلك بخبرته  وخلفيته   يتأثرنه كما أ  .باإلدراكوهو ما يعرف  األفكار،على 

من المعلومات المتشابهة أو المكملة أو ذات الصلة ، وال شك في أن معلومات 

بالمكونات والخصائص الشخصية لديه ، من حيث ميوله  تتأثرالمرسل  وأفكار

كذلك بتوقعاته وطموحاته  وحاجاته الشخصية ، كما أنها تتأثر وانفعاالتهوقيمه 

                                           

 الجزائر ،ن المطبوعات الجامعية اديو  ، ر الرسمي في المؤسسات الصناعيةالتنظيم غي،  حسان الجياللي – 1

 .79ص ،1988
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التي تحملها  عملية  لألفكار همعالجتينعكس بدوره على كيفية ، هذا  أهدافهو 

 .  1تفسيره لها

مجموعة من الرموز ذات معاني  إلى أفكارهي عبارة عن تحويل : الرسالة  .2

مشتركة ، بين المرسل  والمستقبل ، وتحويل األفكار قد يأخذ أشكاال عديدة منها 

، الصور ،  األرقامصوات ، الحروف ، الكلمات الحركات ، األ: الرموز التالية 

وغيرها من الرموز ، أن االختيار لصيغة  اإلشاراتتعبيرات الوجه والجسم ، 

كل من المرسل والمستقبل ، إما سوء االختيار  كانية بإمهمالرسالة ورموزها من األ

مشاكل كثيرة فعلى المرسل أن يعرف الصياغات والرموز التي قد تكون  إلىيؤدي 

اني مختلفة باختالف الناس ، كما قد تحتوي على معاني ضمنية أو خفية لها مع

، وقد تكون هذه المعاني مقصودة من المرسل أو غير  2أو مترادفة أو متعارضة 

 .مقصودة 

المعلومات بواسطة وسيلة تربط بين المرسل والمستقبل ، وهذه  إرساليتم : الوسيلة  .3

كتوب ، الشفهي ، المرئي ، السلكية الم: الوسيلة مختلفة األنواع ، فمنها 

                                           

  . 251ص ،  مرجع سبق ذكره ،  صالح الدين عبد الباقي -  1

  . 342الدار الجامعية ، مصر ، ص ، التنظيمي ، مدخل بناء المهارات السلوك ،احمد ماهر  -  2
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 االتصالبموضوع  تماماوالالسلكية ، بحيث تكون هذه الوسيلة مناسبة وتتالءم  

1.همية  ، السرية ، الوقت ، السرعةمن حيث األ
 

مرسل أن ينتقي لذلك على ال المرسلة،دورا بارزا في فهم الرسالة  االتصالوتلعب وسيلة 

  2.المستقبلوفعالية في  وتأثيراكثر تعبيرا ويختار الوسيلة األ

وهو الشخص أو األفراد الذين يستقبلون الرسالة من المرسل ، من : المستقبل  .4

السمع ، البصر ، الشم ، الذوق ، اللمس ، ويتم تنظيم : خالل الحواس المختلفة 

واختيار المعلومات وتفسيرها من قبل المستقبل ، وعلى ضوء ذلك يعطي لها 

ات ومعاني ودالالت ، وال شك في أن عملية االستقبال للرسالة وتفسيرها من تفسير 

ودوافعه  إدراكه أسلوببشخصية المستقبل و  تتأثر األخرىقبل المستقبل ، هي 

وحاالته النفسية وينعكس ذلك على تفسيره لمعاني الرسالة وتعامله  أهدافهوقدراته و 

  .معها 

  بشكلها البسيط  االتصال نموذج عناصر)  01( ويوضح الشكل رقم 

  االتصالناصر ع

                                           

االردن ،  1ط ،دار المديرة للنشر والتوزيع   ، علم وتطبيق اإلدارة ،الجيوشي ، جميلة جاد اهللا  مد رسالنـمح - 1

 .365ص

  . 252، ص مرجع سابق ،صالح عبد الباقي  -  2
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 –صالح عبد الباقي  :املصدر

  

  

  : الداخلي  االتصالأنواع ومستويات  :الثالثالمطلب 

                                                                               :الداخلي االتصالأنواع   .1

الوجه األول هو طرق  الواحدة،كوجهي العملة  وجهانالرسمية  االتصاللشبكة  

وهذه األنواع  .الرسميةغير  االتصالوالوجه الثاني هو طرق  الرسمية، االتصال

 .الموجودة في المؤسسة تعتمد بدرجة كبيرة على بناء المؤسسة 

ها بأنواع االتصالما يفرق شبكة  إنسانيةيوجد في كل منظمة  :الرسمي االتصال  - أ

، فاألفكار  المنشأةعلى الهيكل التنظيمي للهيئة أو  وتقوم 1.فقيي منها واألالمختلفة الرأس

 األعلى إلى األسفل، أو من  األسفل إلى األعلىواآلراء والتعليمات والقرارات تنتقل من 

لسلطة ، وقد جرت العادة في حسب تسلسل ا ةللمنشأبع في ذلك الهيكل التنظيمي وتت

الرسائل والتقارير والمعلومات  تأخذت الكبرى أو الحكومية والرسمية في بالدنا أن آالمنش

في  اإلنتاجطريقا معينا ، ال بد أن تنتقل خالله ، فالتوجهات التي تصدر من مدير 
                                           

  .58، ص ، مرجع سابقسعيد يسر عامر -  1

 ا�و��� ا����
	ل ا�ر���� ا��ر�ل
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العامل العادي في خطوط  إلىطريقا معينا ، حتى تصل  تأخذشركة صناعية عادة ما 

فعادة ما  العام،المدير  إلىالك معينة تتبعها حتى تصل ال بد لها من مس. التجميع مثال 

 1.الجيد لالتصالالسيئ عائقا  دارييقف التنظيم اإل

  :المعلوماتوهناك ثالث اتجاهات لتدفق 

 )UP Word()  األعلى إلى األسفلمن ( الصاعد  االتصال

 )   down Word( النازل  االتصال

 )    horizontal(  فقياأل االتصال

 االتصاليكون اتجاه هذا :" ) األعلى إلى األسفلمن ( الصاعد  االتصال .1

  أعلى إداريمستوى  إلى أدنى إداريمن مستوى  أي،  األعلى إلى األسفلمن 

 وشكاوىالصاعد عادة في شكل تقارير  االتصالفي الهيكل التنظيمي ، ويكون 

            2. العليا  اإلدارة إلىواقتراحات ومالحظات وتغذية راجعة مرفوعة 

                                           

  .193، ص مرجع سبق ذكره ،عزيز شرف عبد ال -  1

  .87، ص 2005،  ، مكتبة نانسي، دمياطمقدمة إلى علم اإلتصالعبد الرحيم درويش،  -  2
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الكثير من المشاكل والعقبات حيث غالبا ما يحول بعض  االتصاليواجه هذا النوع من   

 تسيء أخبارات تحمل كان إذاوخاصة  األعلىالرئيس  إلىالمدراء دون وصول المعلومات 

  .                                                        إزعاجالمؤسسة أو تسبب له  إلى

 : 1الصاعد  االتصالفي تحسين  تساهمالتي  األساليبمن *    

العليا في األندية والجمعيات المهنية التي تسهم في  اإلدارةسياسة الباب المفتوح اشتراك 

للمرؤوسين  الفرصة ةوٕاتاح االقتراحاتكسر الحواجز بينهم وبين المرؤوسين ، وصندوق 

واالستعداد  االهتمامظهار إ يتهم في المؤسسة ، و أهمرهم بشعاإ رائهم و آللتعبير عن مواقفهم و 

  .ينمع المشكالت القادمة من المرؤوسوالتعامل  االقتراحاتلتسلم 

  :الصاعد عددا من المعوقات من بينها  االتصاليواجه 

  .الدنيا التنظيمية مستوياتوال العليا اإلدارة بين المسافة بعد  -

  .األعلى إلى نقلها أثناء شويههات أو المعلومات تحريف -

  .المرؤوسين نحو والمشرفين الرؤساء وقيم اتجاهات -

2 .الرؤساء عزلة -
 

                                           

  .153، ص مرجع سابقمصطفى حجازي،  - 1

  .134، ص سابقمرجع مصطفى حجازي،  - 2
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 .انتشار ظاهرة الخوف لدى المرؤوسين -

  )العليا  اإلدارة( الرؤساء                         

  

  )الصاعد  االتصال( المرؤوسين                      

 ) : األسفل إلى األعلى من(  النازل االتصال  . ب

 أو ، المرؤوسين إلى الرؤساء من ويكون األسفل إلى األعلى من النازل االتصال يكون 

 من ويتم شيوعا، كثراأل النوع هذا ويعد ، أدنى إداري مستوى إلى أعلى إداري مستوى من

 من ، هرمي تسلسل عبر وقرارات وبالغات وتعليمات أوامر من المرسلة المادة نقل خالله

1. القاعدة إلى القيادة
 

 :  النازل االتصال معوقات من •

  الرسالة بها تمر التي داريةاإل المستويات عدد كثرة �

  نااحيأ ستقبلوالم المرسل بين الجغرافي البعد �

                                           

 1ط ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  ، االتصال والعالقات العامة ،اسي ربحي مصطفى عليان ، عدنأن محمود الطاب  1

 . 103ص ، 2005ن ا،عم
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 ) المرؤوس(  والمستقبل)   الرئيسي(المرسل بين الدافعية الفروق �

الصاعدة وتشجيعها من خالل تذليل الصعوبات  االتصاالتيمكن للمدراء زيادة فعاليات 

واالستعداد لتقبل هذه . االهتمامالمزيد من  وٕاظهاروالحواجز الموجودة في طريقها ، 

 نالمرؤوسيالواضحة للتعامل مع  األكيدةوالتعامل معها ، ووجود الرغبة   االتصاالت

والحذر في اختيار  العنايةواقتراحاتهم وتوخي  وأرائهمواالستماع لهم وفهم مشاكلهم ، 

  1 األعلى إلى األسفلاألفراد الذين ينقلون الرسائل من 

  العليا اإلدارة                             

  

  )النازل  االتصال( المرؤوسين                    

   :Horizontal فقياأل االتصال. ج

واالجتماعية أو السياسية أو  داريةبين المستويات اإل االتصاالتويكون هذا النوع من 

،  أفقي اتصالبين الوزراء هو  فاالتصالاالقتصادية التي تقع في نفس المستوى ، 

                                           

 . 104ص ، مرجع سابق ،ربحي مصطفى عليان   1
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بين  رؤساء الجامعات  وبين مدراء المدارس وبين المعلمين والطلبة وبين عامة  واالتصال

  1كذلك  أفقي اتصالالناس هو 

واألفكار  األخباروالتنسيق وحل المشكالت وتبادل  التعاون إلى فقياأل االتصاليهدف 

والمشاعر ووجهات النظر والمعلومات والخبرات بين أفراد وزمالء من نفس المستوى 

شفهيا ، وبالطريقة المباشرة  فقياأل االتصالغالبا ما يكون  أو المهنة أو الوظيفة  دارياإل

 واالجتماعات، ويتم عادة من خالل اللقاءات وتبادل الزيارات  إداريةتعقيدات  أيوبدون 

  مسجد آخر  إماميتبادل الحوار مع  ماماإل: فمثال . أثناء العمل والسلوكات 

  رئيس  رئيس 

  وزير وزير 

      األفقي االتصالمدير    مدير                           

  طالب    طالب 

  معلم    معلم 

                 إمام إمام

                                           

 1ن االردن ، طاعم ،مؤسسة الوراق  ، مدخل وظيفي العالقات العامة وادارتها ، ،ابراهيم وهبي فهد، كنجو عبود   1

 . 332، ص 1999
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مختلفة  إداريةبين أفراد في مستويات  االتصالفيحدث عندما يتم : المتقاطع  االتصالأما 

المهام بسرعة  النجاز، فبزيادة سرعة وصول المعلومات وتحسين الفهم وتنسيق الجهود 

المختلفة ، وما فيها من بيروقراطية  داريةاإل قل جهد ممكن ، ودون المرور بالمستوياتأوب

  مثال ذلك ) ا وليس عموديا أفقيليس ( مائل  االتصال، ويكون هذا 

بالوزير  االتصالخرى ، دون أأحد رؤساء الدوائر في وزارة الوزراء ب أحدأن يتصل (  

ة يالمسجد من و  إمامالذي يعمل عنده مدير الدائرة ، أو وزير الشؤون الدينية يتصل ب

  .بالمديرية في مديرية الشؤون الدينية  االتصالدون  أخرى

ة تمثب إداريةنين اجراءات وقو إ ال يخضع لقواعد و  االتصالهذا : غير الرسمي  االتصال

الرسمي ، ويتم غالبا خارج  االتصالومكتوبة ورسمية ، ومتفق عليها  كما هو الحال في 

مختلفة متخطيا خطوط  إداريةن مستويات كما يتم بي.القنوات الرسمية داخل التنظيم 

  .السلطة الرسمية 

خارج التنظيم ، من  إلىغير الرسمي داخل التنظيم فقط بل قد يتعداه  االتصالال يتم 

غير  واالجتماعاتالشخصية ، واللقاءات والحفالت والرحالت  االتصاالتخالل 

 يجابيا ، وعدم السماح لهإغير الرسمي  االتصالاستغالل  اإلدارةالرسمية،ويجب على 
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شاعات الكاذبة شكاله المختلفة كاإلأثير سلبا على التنظيم من خالل التشويش بأبالت

  1.وغيرها

  : الداخلي  االتصالمستويات  .2

  :ربعة مستويات أ إلىمن حيث مستواه  االتصاليمكننا تقسيم 

ها داخل المرء نفسه كانم تأخذالتي تتفاعل و  االتصاليةوهي العملية : الذاتي  االتصال)1

ذا هي عملية شخصية بحتة  ، يتم فيها مخاطبة اإلنسان لذاته ، ولو تمعنا النظر في إف

الذاتي حينما نقوم بمراقبة أو محاسبة  االتصالأنفسنا سندرك كم من المرات التي يستخدم 

اء تهيئة للق تمر سنتخذ فيه قراراأالتفكير في  نتيجة حديث مع شخص عزيز علينا أو في

  2.شخص مهم نطرح عليه مشاكلنا 

المواجهة ويتم وجها  باتصالالمباشر ويعرف  االتصالوهو :  األشخاصبين  االتصال) 2

 االتصاليمكن فيه أن نستخدم حواسنا الخمس ، ويتيح هذا  أكثرلوجه بين شخصين أو 

وهو يوفر للمتصل فرصة  الصدى،والتعرف على رجع  األشخاصالتفاعل بين هؤالء 

في المتلقي ومن ثمة يصبح  تأثيرهاالتعرف الفردي والمباشر على مدى فعالية رسالته أو 

                                           

  .16، ص 2004دار الشروق للنشر والتوزيع ،االردن  ، العالقات العامة واالتصال اإلنساني ،صالح خليل اصبع  1

  .16ص مرجع سابق ،صالح خليل اصبع  -  2
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مثل  .إقناعافعالية أو  أكثر بحيث تصبح وتوجيهها،المتصل قادر على تعديل رسالته 

  .األشخاص  بين اتصالأثناء الخطبة في الجمعة ، فهو  ماماإل

الوسطي ألنه يقع بين نوعين من  باالتصالا النوع ى هذيسم: الوسطي  االتصال) 3

الذي يتم وجها لوجه ، ) شخاص بين األ االتصال( المواجهة  اتصال، بين  االتصال

الجماهيري الذي ال تتم فيه المواجهة المباشرة ، وهذا النوع يشمل بعض  االتصالوبين 

خرى أ إلىالسلكي من نقطة  االتصالمن خصائص النوعية ، ويشتمل هذا النوع على 

لعائلية ، التلفزيون والفاكس فالم االراديو المتحرك ، الرادار ، األ الهاتف ، الفاكس ،: مثل 

  .نترنيت وغيرها واال

 اإلعالمالتي تستخدم فيه وسائل  االتصالهي عملية : الجماهيري  االتصال) 4

 االتصالوالسينما يتميز  والتلفزيون والكتاب والصحافة اإلذاعةالجماهيرية ، مثل 

االتجاهات  متباينجمهور عريض  إلىالجماهيري في قدرته على توصيل الرسائل ، 

وا في ، تصلهم الرسالة حيثما كان باالتصالوالمستويات واألفراد غير المعروفين للقائم 

ات عام ، وعلى تنمية االتجاه أيبسرعة مدهشة مع القدرة على خلق ر اللحظة نفسها و 

صال  والمقدرة على نقل المعارف والمعلومات والترفيه أط من السلوك غير موجودة وأنما

قدرة على نقل الرسائل يري على تلك الوسائل التي لها الالجماه اإلعالموتشمل وسائل 
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باستخدام  االتصاليةعدد كبير من الناس وتتحقق مقدرتها  إلىالجماهيرية من المرسل 

  .الصحف ، المجالت ، الكتب ، الراديو والتلفزيون  لة مثيكية أو الكترونيمعدات ميكان

  :الداخلي االتصالوسائل  :الرابعالمطلب 

 إلرسالالداخلي من خالل وسائل عديدة ومختلفة تعتمد عليها المؤسسة  االتصاليتم 

وسائل  :هيثالث أنواع  إلىوتنقسم هذه الوسائل حسب طبيعتها  المعلومات،واستقبال 

  .بصريةسمعية  االتصالوسائل  شفوية، االتصالوسائل  المكتوبة، االتصال

 الداخلي، االتصال في اآلوي العنصر هو المكتوب :المكتوبة االتصال وسائل  .1

 .المكتوبة االتصال وسائل عبر تمر للمؤسسة الداخلية الرسائل من  %90 حيث

) النتائج  إعالن األوامر،نقل  المعلومات،ر نش(  االتصال التزاماتيسمح بتحويل 

  :ويندرج ضمن هذا النوع من الوسائل عدة وسائل تتمثل في 

 ، معين بموضوع تتعلق التي المعلومات من لمجموعة عرض هو:  التقرير .2

 تساعد قد بنتيجة للخروج وذلك المعلومات لهذه المفصل التحليل من قدرا وتتضمن

 : أنواع وهو1 العمل على الرقابة أو العمل تنظيم على اإلدارة

                                           

 2006الدرا الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، مصر ، فع مهاراتك االدارية في االتصالكيف تر  ،احمد ماهر -  1

  .369ص
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 : طبيعتها حسب. 1

  عليها التعليق دون األخبار تنقل :إخباري ريرتق   .أ 

 .وتحليلها بتفسيرها ويقوم المعلومات تعرض :تحليلي تقرير  .ب 

 :  رسميتها درجة حسب. 2

 إعداده عند معينا نمطا أو شكال يأخذ الذي التقرير هو :رسمي تقرير  . أ

 فيه ويكتفي معين بشكل يتقيد ال الذي التقرير هو :رسمي غير تقرير   . ب

 )  المستقبل المرسل،(  التقرير طرفي بتحديد

 : التقرير يغطيها التي الزمنية الفترة حسب   . ت

(         منتظمة زمنية فترات على إعداده يتم الذي التقرير هو :دوري تقرير  .1

 )  شهري أسبوعي، يومي،

 إعداده ويتم معين، بزمن إعداده يرتبط ال الذي التقرير هو :دوري غير تقرير .2

  الحاجة تبرر حسب

 اليومية الحياة في يدخل ةاإلستعمالي سهلة يةلأو  وثيقة هو:  االستقبال دفتر .3

 يقدم كما ، العمال منها سيستفيد التي الشرعية المنافع عن بالتستر للمؤسسة
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 نونهااق ، نشاطها ، تنظيمها نمط ، كحجمها المؤسسة عن شاملة نظرة للموظفين

 دماجإ تسهل الوسيلة هذه أن أي ، العمل بشروط يتعلق ما وكل ، الداخلي

 .دالجد الموظفين

 . ومختصر واضح بشكل المؤسسة على  التعرف على وتساعدهم .4

 دقيق، موضوع حول مهمة معلومات تلخص صغيرا اكانم تحتل:  يةانبي منشورات .5

 تقرير(  طويلة لمدة تبقى أن ويجب والمصالح األماكن جميع في تمر وثيقة وهي

 . اتمطوي ورقتين أو الجهتين من مكتوبة ورقة شكل على وتقدم)  عام

 العاملين نظر تحت توضع التي اتاإلعالن لوحات تستخدم:  اتاإلعالن لوحة .6

 لقعتت معلومة أو خبارأ أو السياسات أو بتعليمات العاملين لتبليغ اتصال كوسيلة

 في المؤسسات في اإلعالن لوحات استخدام ويكثر ، كالعاملين الوظيفية بالحياة

 باألمن المرتبطة والمعلومات التحفيزية واألخبار البارزة االنجازات توضيح أغراض

 مثل الخاصة االهتمام ومواضيع المعرفة أوجه من ذلك وغير ، الجودة وضبط

1.الخ... الموسمية العطالت ومواعيد ، االجتماعات ولاجد
 

                                           

  .86، ص مرجع سابق، سعيد يسر عامر -  1
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 أحد المكتوب الرسمي لالتصال كقناة الخاصة الرسائل تأخذ :الخاصة الرسائل .7

 .النازل أو الصاعد االتصال ماإ االتجاهين

 أو المدير اإلدارةالنازل من رئيس مجلس  االتصالويتم توجيه الرسائل الخاصة في حالة 

العاملين الجدد بالمؤسسة ، لكي يرحب به كعضو جديد ، وقد تتضمن الرسالة  أحد إلى

  .ملخصا عن سياسات أوضاع المؤسسة ، والمسؤولية التي تنتظر الموظف الجديد 

بوصول  بإخطارهممعين ،  إداريمستوى  ٕالىو العاملين  إلىخاصة سالة ه الر ضا قد توجأي

  .نفس الوقت  جديد وقد تقوم الرسالة بالدورين في مسئول

صدار دليل العاملين يحتوي على كل إإلى معظم المؤسسات  أتلج : دلة والكتيباتاأل.  8

ا المادية والمعنوية وحقوق ياما يهم العاملين من حيث السياسة العامة للمنظمة وبرامج المز 

   .الموظف ، وواجبات العامل ، وكل ما يرتبط بالسلوك الوظيفي

مكتوب في  اتصالوي كوسيلة اتقوم فكرة نظام الشك : وياوالشك االقتراحاتنظام .  9

نب هذا تضمن اج ٕالىوتساؤالتهم ، ومشاكل عملهم ، و  شكواهمر العاملين ، على يتعب

 تأخذوى ، و اخالل وقت محدد في نظام رسمي للشك تعطاءهم ردود عن كل التساؤالإ

أو عن طريق تسليم العاملين  االقتراحاتمعاني عديدة كالباب المفتوح ، صندوق 
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ن ا، أو عن طريق لج العليا اإلدارة إلىللرؤساء المباشرين الذين يرفعونها  االقتراحات

   1.  لالقتراحاتن دائمة ، وذلك حسب محددات النظام المتبع افرعية أو لج

المكتوبة في مجال األعمال ، وتتميز بأنها  االتصاالتتعتبر من وسائل  :المراسالت . 10

تعطي معلومات تفصيلية وهامة عن الموضوع الذي تدور حوله ، كما أنها يسهل الرجوع 

   2.وحفظها  إليها

 عطاءإل مستعجلة أو هامة لقضية موجز عرض أو أخبار وثيقة وهي:  البرقية •

 سابق دون حدث وقوع نتيجة المرؤوسين أو ، إداري لرئيس توجه تعليمات

 . نذارإ

 رسالإ على بقدرته يتميز مباشر غير شخصي اتصال وسيلة هو:  الفاكس •

  .الالسلكية الموجات أو الهاتف طريق عن المطبوعة والرسوم الوثائق

 في ، ليةاآل الحسابات تستخدم التي المنظمات في:  الشهري الشيك مرفق •

 بسهولة يمكن ،)  الحوافز ، جراأل(  للعاملين الشهري الشيك وكتابة حساب

 طباعته يتم الشيك، هذا مرفق في والهامة السريعة المعلومات بعض إضافة

 ما المعلومات هذه ومن الشيك طباعة بعد وذلك ، اآللي الحاسب بواسطة

                                           

 . 98ص ، مرجع سابق ،سعيد يسر عامر   1

  .53، ص مرجع سابق، أحمد ماهر  2
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 الصحي والعالج ميناتأوالت ، كالحوافز األفراد سياسات في تغيير أي يمس

  . وغيرها جورواأل

عن طريق الكلمة المكتوبة يمكن   االتصالنب اج إلى: الشفوية  االتصالوسائل   .3

عن طريق الكلمة المسموعة والمنطوقة ، ويندرج هذا النوع من  االتصالضا أي

  :  أهمهاعدة وسائل ضمن  االتصاليةالوسائل 

 من كثير في السرعة تتطلب التي االتصال لعمليات تصلح وسيلة هو:  الهاتف  �

 التي األمور أمثلة ومن ، الهاتف استخدام المؤسسات معظم وتفضل ،1نااألحي

 زيارة موعد على االتفاق ، طارئ اجتماع إلى األعضاء دعوة: الهاتف فيها يستخدم

 . عاجلة أو هامة

  عليها المتفق ساليباأل تطبيق أو العمل سير حسن من التأكد �

 . خطير حادث عن والتبليغ البرامج بين التنسيق �

2 زيارتها ممنوع مرضية حالة عن السؤال �
 

                                           

 للبيروقراطيةالسلوك التنظيمي ، دراسة في التحليل السلوكي  ،د عفيفي ـم عبد الهادي ، صديق محماحمد ابراهي -  1

  .344، ص 10، مكتبة عين الشمس ط المصرية

  .282،ص  رجع سابقم ،حسين عبد المجيد رشوان  -  2
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 ، الالزم من كثرأ بشكل المؤسسات معظم داخل االجتماعات تعقد:  االجتماعات  �

 بهذا مباشر اهتمام لهم الحاضرين جميع وأن ، هدف اجتماع لكل أن التأكد وعلينا

 على واإلجابة األفراد لتنوير هامة وسيلة المؤسسة داخل االجتماعات وتعد ، الهدف

 . سئلتهمأ

 دراكإ أسلوب على تتوقف الوسيلة هذه فعالية أن الإ اآلراء تبادل فيها يتم وسيلة وهي �

 ومستواهم نضجهم ودرجة عضاءاأل لمختلف الفعالة المشاركة ومدى االهتمامات تلك

 .الثقافي ضاأيو  التنظيمي

 لقاءالك والمستمع المرسل بين ما لوجه وجها ويكون:  المباشر الشخصي االتصال �

 بصورة الرسالة وتفهم للمناقشة المجال يفسح وهذا والمرؤوس الرئيس بين المباشر

 على والوقوف جسمية وحركات فسيةن نفعاالتا من منهما كل يبديه ما بسبب أوضح

 يتم عندما المرؤوسين لدى المعنوية الروح رفع إلى ضافةباإل ، المستقبل الفعل ردة

 .1 رؤسائهم وبين بينهم الشخصي االتصال

 بها ونقصد المباشر الشفهي االتصال وسائل ىحدإ المقابالت تعتبر:  المقابالت  �

 في المساهمة أو ، ما معالجة أو المعلومات تبادل إلى تهدف التي ةالرسمي المقابلة

 أو شخصين بين مواجهة هي والمقابلة ، العمل مجال في النفسية الضغوط تخفيف

                                           

  .344، ص مرجع سابقمد عفيفي ، ـق محاحمد ابراهيم عبد الهادي ، صدي -  1
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 غرض لتحقيق ، معينة لةأمس أو معين موضوع حول نقاش بينهم يدور ، كثرأ

 . محدد

 في الشائعة المقابالت أنواع أهم ومن منها الغرض حسب المقابالت وتختلف �

 :يلي ما المؤسسة

 وما العلم بسير ، الخاصة المعلومات لتبادل مقابلة هي:  عالميةإ مقابلة : أ �

 . الوظيفي األداء صيخ

 معرفة إلى بحاجة المؤسسة ممثل فيها يكون مقابلة هي :التوظيف مقابلة  :ب �

 الوظيفة طالب أن نجد آخر نباج ومن الوظيفة طالب عن المعلومات من الكثير

 والجو لها المرشح والوظيفة المؤسسة عن المعلومات من الكثير إلى بحاجة

 .للمؤسسة والعينية المادية اياوالمز  الوظيفي

 ما عادة فراداأل وقدرات مواهب بتنمية التدريب مقابلة ترتبط:  التدريب مقابلة :جـ �

 البرامج واختيار األفراد اختيار بقصد ، التدريب برامجء بد قبل المقابلة هذه تعقد

 على للحصول معين تدريب ببرنامج لحاقهإ المتوقع المستوى تالئم التي التدريبية

 . أعلى مؤهالت
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 الوظيفي األداء مستوى على التعرف إلى التقييم بلةمقا تهدف:  التقييم بلةمقا – د  �

 بالمؤسسة ، الوظيفية حياتهم خالل العاملين لجميع.  به المرتبطة الجوانب وكافة

  للموظف الوظيفي المستوى حسب التقييم طريقة وتختلف

 االتصال وسائل أحسن من الخطبو  المحاضرات تعد:  والخطب المحاضرات �

 ناوتبي مسائل في نظرها وجهة لشرح ، اختالفها على المؤسسة إليها تلجا التي

 الذي الجمهور أن ومع صعوبات من تالقيه ما ومدى، نجاح من حققته ما

 إلى تستمع التي بالجماهير قورن ذاإ نسبيا صغير يعتبر المحاضرات يحضر

 المحاضرات أن النقص ذلك يعوض ما أن إال الحفالت تحضر أو اإلذاعة

 المحاضر يكون وهنا بجمهوره الخطيب لمواجهة هامة فرصة تتيح والخطب

  .اإلدارة مجلس رئيس أو مدير كبراأل المسؤول

 : سئلة المفتوحةاألبر اآلراء و س �

ين متعاكسين، فالوسيلة اتجاه تأخذن بمعرفة آراء العمال و ان تسمحان اللتاهما الوسيلت

العمال وتعطيهم الحرية في التكلم أما  إلىتسمح بالذهاب ) بر اآلراء س( األولى 

على  أسئلتهمبأنفسهم لطرح  يأتونتجعل العمال ) المفتوحة  األسئلة( الثانية 

 شكاويهمن الوسائل الشفوية تسمح للعمال بالتعبير الذاتي عن إالمسؤولين ، ومن هنا ف

 .نشغاالتهم ورغباتهم وهذا ضروري في المؤسسة لتحسين التنظيم او 
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 :الوسائل السمعية البصرية   )3

حديثة تسمح ببث الرسائل عن طريق جهاز  اتصاليةهو وسيلة : تروني كلالبريد اإل �

مسؤولين  في المؤسسة  بث الرسائل لعدة ىجابياته أنه يساعد عليإالكمبيوتر ومن 

 .وهذا حتى في غيابهم 

دة ويكون هو شريط فيلمي تقوم المؤسسة بعرضه في أوقات محد: فيلم المؤسسة  �

موجه لمجموعة  موظفين  في المؤسسة والهدف منه هو تعريف العمال بنظام 

 .وتحفيزهم على العمل  أفضلالمؤسسة بشكل 

 : المحاضرات عن طريق الشاشة  �

وج بين التقنيات الحديثة لنقل المعلومات بالتقنيات البصرية تسمح بعقد اجتماعات اهي تز 

مع مشاركين  واحدة  في أماكن عدة وفي وقت ومحاضرات مع مختلف العمال بالمؤسس

كاميرا ، فيديو : العرض وتستعمل هذه التقنية  كانمتواجدين على مسافات بعيدة عن م

 . جهزة عكس الصورة كالتلفزيون والشاشات الكبيرة أإلى  إضافة –ومكبرات الصوت 
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شكال متعددة لشبكات ألقد قام بعض الباحثين بتصميم  :الداخلي االتصالشبكات ) 2

تنقل أو سير  االتصال، ونقصد هنا بشبكة من خالل دراستهم للجماعات االتصال،

   :فيشكال وتتمثل هذه األ 1ة واحدالمعلومات بين أفراد الجماعة ال

وفي هذا النمط تتمركز " ) :  Xأو حرف  باألشعةأو ما يسمى ( شكل العجلة  – 1

المعلومات معه وال يسمح لهم  يتبادلونحول فرد في الجماعة واألفراد  االتصالعالقات 

  .بتبادل المعلومات مع بعضهم البعض 

 واتصالعضاء الجماعة أواحد في المحور أن يتصل بذن هذا الشكل يتيح لعضو إ 

ت يب عالقاعضاء بينهم يتم عن طريقه فقط ، فهناك فرد ذو مركز قيادي ، وترتاأل

   2لهذا النمط يتضح في الشكل التالي  االتصال

 )  la Roue: ( شكل العجلة 

                                           

1  Cherles Retziilliqn .c.lq co;;unicqtion oral , edition nathan, 1994 P60. 

 . 234، ص مرجع سابق ،الباقي صالح الدين عبد   2
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  .هو الذي يتحدث والمصلين يستمعون  مامففي  مؤسسة المسجد اإل

وفق   ببعضهم باالتصالهذا الشكل يتيح لكل أفراد الجماعة أن يقوما : شكل الدائرة )  2

مباشرا بشخصين  اتصالأن كل فرد يستطيع أن يتصل  أي. المحددة  االتصالعالقات 

األفراد  أحديتم بواسطة  األخرى األعضاءببقية  االتصالعلى يمينه أو يساره أما  نايتموقع

من المشاركين يملك مركزا امتيازيا أو مركزا قياديا مثل  أحدأو ما يسمى بالوسطاء وال 

   1: والعاملين معا والشكل التالي يوضح ذلك  ماماإل

 )   le cercle: ( شكل الدائرة 

                                           

مكتب الجامعي  ، بين النظرية والتطبيق ووسائلهاالتصال  ، مد غباري وعبد الحميد عطيةـــمد سالمة ، محــمح 1

 . 229ص ،االسكندرية  ،الحديث 

C B 

D 

A 

E 
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حيث يتناقش  الحرة،شبكة الدائرة يعرف باسم جماعة الدائرة  اتصالوهناك نمط من أنماط 

  1:التاليكما يمثلها الشكل  بعضهم،وى مع ايتس المجموعةيها مع جميع أفراد األفراد ف

  )   le cercle libre: (شكل الدائرة الحرة 

                                           

 .60ص ، مرجع سابق ،صالح خليل ابو اصبع   1

B A 

C D 
E 
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في خط  األعضاءن يكون جميع أيهي عبارة عن سلسلة تنظيمية : شكل السلسلة  – 3

 واحدذو اتجاه  اتصالالمباشر بفرد آخر ويعتبر  االتصالمنهم  أيحيث ال يستطيع  واحد

تتمثل في ية له لفرد أن يمثل مركزا قياديا والميزة األو  يأو خطي وال تمنح فرصة أل

  :التبادل السريع للمعلومات والشكل التالي يوضح ذلك 

  .)  la chaine(شكل السلسة 

C 

B 
D 

A 

E 
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ن خارج اعن سابقه ألن هناك فرضين يتمركز  وهذا الشكل يختلف" :   Yشكل حرف  -4

ن فالفردين في المستوى األول يتصال السلسلة فالجماعة منظمة في شكل ثالثة مستويات

مستويات مع الفرد الذي يقع في وسط الشبكة أو في المستوى الثاني والذي يربط بين ال

: كما يظهر في الشكل التالي . ن خارج السلسلة ايتمثل مع الفردين الذين يقع األخيروهذا 

1  

  

  

  

  

                                           

 . 238ص ، مرجع سابق ،صالح الدين عبد الباقي   1

B A C D E 
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    Yشكل حرف * 

  

  

من حيث  أخرىالتي ذكرناها نستنتج أن كل شبكة تختلف عن  األشكالومن خالل هذه 

اتخاذ  بها،رضا األفراد عن المهمة التي يقومون  أو المعلوماتالدقة في توصيل  السرعة،

  .الجماعةوكذا استمرار  ةالقرارات، المشارك

عة فأنه يجب علينا تحديد موقع كل فرد ومركزه في شبكة للجما االتصالولفهم تركيب 

بسهولة مع  االتصالحيث لوحظ أنه من يشغل مركزا وسطيا في الشبكة يمكنه . االتصال

والفرد الذي  الجماعة،كل أفراد الجماعة وبالتالي يمكن سماع كل ما يدور في محيط 

 .اآلخرينالجماعة  عضاءأالمباشر بالكثير من  االتصاليشغل مركزا طرفيا يبعد عن 

  

A B C 

E 

D 
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   :ومشاكلهالداخلي  االتصالدور  :الثانيالمبحث 

  :الداخلي  االتصالية أهم: المطلب األول 

يقوم البناء االجتماعي داخل المؤسسة على تحديد الدور الذي يلعبه ويقوم به كل فرد   

داخل هذا البناء المؤسساتي وهذا ما يجعل الفرد يشعر بقيمته داخل الجماعة أو المجتمع، 

آخر  إلىهذا الدور يفرض على األفراد القيام بوظائف متعددة تختلف فيما بينها من دور 

التكامل االجتماعي والوظيفي للنشاط االقتصادي ، وذلك الرتباط  ةياوتحقق في النه

الوظيفة كل فرد حسب دوره باآلخرين وال يمكن أن يقوم بهذه المهمة أو الوظائف التي 

باآلخرين ونادرا ما نجد دورا اجتماعيا ال يفرض  اتصالهمع الدور االجتماعي دون  تتفق

هناك مثل هذا الدور كدور الباحثين أو  انكذا إباآلخرين  وحتى  االتصالعلى الفرد 

مع  اتصاالن هذا الدور يفرض عليه إين للبحوث واالكتشافات العلمية فالعلماء المتفرغ

التخصص الدقيق الذي  إلىنه خاصة وأن المعرفة العلمية أصبحت تميل اقر أزمالئه أو 

ولية األشباع الحاجات اليومي إل االتصالنب ايتكامل مع غيره من التخصصات وذلك بج

ا ياللفرد في حاجته للمعلومات والمعارف الخاصة بالقض االتصالية أهم، وتظهر كذلك 

خرى نلمسها لكونها أأهمية ة التي تفيد في اتخاذ قراراته اليومية ، وهناك ميوالمعلومات اليو 

يه ف يكتسب به الفرد خصائص وسمات المجتمع الذي يعيش االتصالية في لالعملية األو 

فكار المجتمع أالمجتمع ، فالفرد بدوره ينقل هذا  إلىنتماءاته اليه وتدعم بالتالي إوينتمي 
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من  االتصالنب ما يقوم به اج ٕالىو  ،خرىأإلى اآلخرين في صورة أو في ومعتقداته 

ية المجتمع على النحو أهمتعكس  االتصالدوار أن إه على الفرد ، فتأهميوظائف تنعكس 

  : التالي 

خطار كل المعلومات الخاصة بالبيئة واأللألفراد داخل المجتمع  االتصاليوفر  .1

 .من داخل المجتمع وخارجه واأل االستقرارحيطة بها ، مما ينعكس على دعم الم

نقل التراث من جيل ي: المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع  االتصاليحقق  .2

ية لالمحددات األو  أحدذي يعتبر جيال الجديدة بهذا التراث ، الآلخر ويعرف األ

 .للنظام الثقافي للمجتمع 

مور دينهم أاخل مؤسسة المسجد في التعرف على د لالتصاليساعد األفراد بالنسبة  .3

 . هماودني

مختلف الشرائح والطبقات فهو يسهل من تقرب  إليهالمسجد كونه عريق ويجلب  .4

داء أقبالهم على إخالل نشغاالتهم من ااألفراد من بعض الشخصيات المهمة لطرح 

 .الصالة 
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  :الداخلي االتصال أهداف :الثاني المطلب

ن استمراريتها اما وفعاال لضماجماعة عنصرا ه يالداخلي بالنسبة أل االتصاليعتبر   

نجد أن .ت التجارية والصناعية وكذا االجتماعية آكما هو الحال بالنسبة للمنش.وبقائها 

دة كفاءة ت من خالل زياآة من المنشأمنش يحيوي بالنسبة ألر أمالجيد والفعال  االتصال

  .اإلنتاجيةهزتها وزيادة أجالعاملين فيها وتطوير 

  : ليها إيرمي  أهداففي المؤسسة له  واالتصال

داخل المؤسسة يجب أن يعمل على  االتصالأن : بالنسبة للعاملين  االتصال أهداف .1

التي تهمهم داخل المؤسسة  األموربمجريات  تاما الماماجعل الموظفين ملمين 

والثقة كما تستطيع  التفاهمأو  أن تقيم عالقات مع الموظفين  اإلدارةوتستطيع هذه 

ورية الالزمة لحسن ر عن طريق تزويدهم بالمعلومات الض إنتاجيتهمأن تزيد من  اإلدارة

1 .سير العمل

 

رفع روحهم  إلىيتهم داخل المنظمة ، مما يؤدي أهمالعاملين ب إشعاريعمل على و  .2

يل من الشائعات التقل إلىالمعنوية وتزويد العاملين بالقدر الكافي من المعلومات يؤدي 

ربعة مجاالت أوهناك  2الف من الحقيقة وال فائدة من ورائها آوتضييع الوقت في 

                                           

 . 190ص،  مرجع سابق ،عبد العزيز يشرف   1 

 .41ص 1988 ،، بيروت الغربية  يةاالسكندر كلية التجارة جامعتي  ،الجامعية  دارال ، قات العامة المبادئ والتطبيقالعال ،د فريد الصحن ـمحم  2
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صناعية أو  آتمنشالمعلومات طريقها للعاملين في  تأخذواسعة ويمكن في إطارها أن 

 : تجارية وهذه المجاالت هي 

 آتنتاج المنشإ ايعرفو فالعاملون يهمهم أن : معلومات عن المنشأة   .1.1

التي تعقد فيها ، والقرارات التي تؤثر  االجتماعاتومستقبلها ومعرفة ما يجري في 

 .التي يعملون فيها  المنشأةعلى مستقبل 

ال سيما تلك التي تؤثر على العاملين وعلى :  المنشأةمعلومات عن سياسة  .2.1

 .وظائفهم وعلى مستقبلهم الوظيفي 

وهي الصعوبات الطارئة التي : معلومات تتصل ببعض المشكالت  والصعوبات  .2.2

زيادة بذل  إلىالمشاكل والصعوبات يؤدي  لهذهومعرفة العاملين  المنشأةتقابل 

 .الجهود 

تزويد  االتصال أهدافألنه من : ي معلومات تتصل بنشاط العاملين الوظيف .2.3

خبرات تساعدهم على القيام ليه من معلومات و إالعاملين بكل ما يحتاجون 

 1.هم على أكمل وجه بوظائف

 

                                           

، 1995االسكندرية ،المكتب الجامع الحديث  ، ووسائله في الخدمة االجتماعية االتصال ،خيري خليل الجميلي  -  1

  .42ص
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 :  للقيادةبالنسبة  االتصال أهداف .3

ليمة وهذا بفضل العليا على اتخاذ القرارات المناسبة والس اإلدارة االتصاليساعد 

للمستخدمين والتنسيق بين الجهود وتبادل الخبرات بما يوفره ها رو و المعلومات التي ي

   1.بتوجيه آراء العاملين ووجهات نظرهم  هماكما يس.نات ومعلومات امن بي

   2: لالتصالخرى أأهداف ويضيف صالح بن نوار  -

 اتصالقسام المؤسسات، فبدون أفعال والتصرفات الخاصة بتحقيق التنسيق بين األ �

رة عن مجموعة من الموظفين يعملون منفصلين عن بعضهم تصبح المؤسسة عبا

  .مهام مستقلة عن بعضها البعض ألداء

على بناء المعلومات الهامة لتحقيق  االتصاليساعد  :المعلوماتالمشاركة في  �

 .أدائهمعلى توجيه سلوك األفراد بنتائج  المؤسسة وتساعده هذه المعلومات أهداف

o  مهامهم وتعريفهم بالواجبات المطلوبة منهم  ألداءتوجيه األفراد 

o  أدائهمتعريف األفراد بنتائج  

                                           

  .42، صمرجع سابق ،الجميلي  خيري خليل -  1

، الجزائر، والبحث والترجمة اإلتصال في المؤسسة، مخبر بحث علم اإلجتماع واإلتصالصالح بن نوار،   - 2

  .87، ص 2003
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فاتخاذ قرار  القرارات،دورا كبيرا في عملية اتخاذ  االتصاليلعب : اتخاذ القرارات �

معلومات معينة لتحديد المشاكل والتقييم البدائل وتنفيذ  إلىمعين يحتاج الموظفين 

 .نتائجهاالقرارات وتقييم 

على التعبير عن سعادتهم  العاملينيساعد : نية االوجد عرر عن المشاالتعبي �

ه دون أيوثقتهم باآلخرين حيث يستطيع الموظف أن يبدي ر  ومخاوفهم وأحزانهم

بالموظفين  في جميع  االتصالخوف أو حرج ، كما يساعد المدير على 

  . داريةالمستويات اإل

  :للمؤسسةالداخلي  االتصالوظائف  :الثالثالمطلب 

ومن ثمة أصبح  االتصالالداخلي ارتباطا وثيقا بمحتوى  االتصالترتبط وظائف   

جميع المستويات حتى يضمن  وتدفقها إلىوظيفة توصيل المعلومات وتبادلها  االتصال

نه نستخلص وم .وعنايةنجاز العمل بدقة إكد من أعمل ووحدة الجهد وهذا للتاستمرار ال

   :يليالمية داخل المؤسسة ونلمسها فيما عثالث وظائف للرسالة اإل
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عمل المؤسسة وهذه  تقنيا لتنفيذضرورية يتمثل في كل المعلومات ال :اإلعالم �

ية بالغة ألنها تسمح بتمرير المعلومات لتحسين سيرها والعمل أهمالمعلومات ذات 

 1 .المؤسسةفي 

يتمثل في كل المعلومات التي تحفز المستخدمين على تحسين العمل ، : التحفيز  �

إلى وتحديد موقع كل فرد في الجماعة وغياب مثل هذه المعلومات حتما سيؤدي 

 .شاعات نتشار اإلاالالمباالة و 

لية والخارجية يتمثل في المعلومات التي حول التنظيمات العامة الداخ:  هماالتف �

 داريةكالمعلومات المتعلقة بحقوقه، ودور مختلف المصالح اإل، ستخدمالتي تهم الم

أو خلق روح الجماعة والشعور  واالجتماعية وذلك بتشكيل فريق جماعي

  2.باالنتماء

  :في العناصر التالية  االتصاللخص مصطفى حجازي وظائف  أخرىومن جهة 

نتاج من حيث كميته اإلهي التي تحدد سير  االتصالأن عملية :  نتاج وظيفة اإل - 

نذارات بسبب التغيب عن يهات بالتنفيذ واآلراء كتوجيه اإلوتحسين نوعيته ، كما تعد التوج

                                           

  .267، ص 1999،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، االسكندرية  ، في المنظمات ساسالسلوك األ ،ية حسن راو  -  1

،  2003،االردن  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ، المنظمة سلوك الفرد والجماعة سلوك ،ماجدة عطية  - 2

  .173ص
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رسال المذكرات أو عقد إ الجيد للعمل ، و  األداءعن كافة  اإلعالنعجاب و بداء اإلإ العمل و 

   .نتاج ورفع اإل لمناقشة المشاكل االجتماعات

فكار وأنماط سلوكية جديدة لتحسين أنشاء ووضع إهو  باإلبداعالمقصود : وظيفة اإلبداع 

ممارسة ،  االتصالقل وظائف أاإلبداع  وظيفةتنظيمي وتطوير المنظمة وتعتبر السلوك ال

يمي فالروتين ومة الشديدة التي تبديها مختلف األطراف للتغيير التنظالك ناجم عن المقذو 

  .اإلبداعالتي تقف في وجه العقبات  أهمتعتبر من  ةوالنمطية والتقني

  : المهام الرسمية الثالث أداءفي  الصيانةفي مجال  االتصاليتمثل دور  :الصيانةوظيفة 

 حفظ الذات وما يرتبط بها من عواطف ومشاعر  -

 للتفاعل الذي يحدث فيها  يولونهاتغيير موقف األفراد من القيمة التي  -

  اإلبداعو  اإلنتاجاستمرارية  ضمان -

   :المؤسسةداخل  االتصالمعوقات  :الرابعالمطلب 

  : طبيعة المعلومات  – 1

وتتضمن الغزارة والكثافة الشديدة في المعلومات التي تتطلب من المستقبل استقبالها وفي   

 اإلجابةخر في أأو قد يت أقبل متابعة جميع الحقائق وقد يخطحالة ال يستطيع المستال هذه

  .وتقنية المعلومات  التعميم أو التصفية إلىأ أو يلج
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   :شخصيةمعوقات  – 2

) استقبال والمستقبل (  االتصالمن طرفي  أيب االتصالتتعلق المعوقات الشخصية في 

زا عن ياإلطار المرجعي لكل منهما متم كانقيمه واتجاهاته وخبراءه وخلفيته العلمية وكلما 

  .فعال بينهما اتصالمن الصعب تحقيق  كاناآلخر 

ق مع قيمه ومعتقداته واتجاهاته سماع ما يتواف إلىيصل الفرد غالبا  :االنتقائيدراك اإل -

   .معلومة تتضارب مع هذه المعتقدات والقيم أيعاقة إ و 

فاالختالف بين المرسل والمستقبل من : في المركز بين المرسل والمستقبل  االختالف -

  .االتصالا يعيق عملية ياحيث المركز والوظيفة والراتب والمز 

قة المستقبل  بالمرسل مدى ث إلىوتشير ) : مصدر المعلومات ( مصداقية المرسل  -

 .واله أقوأعماله و 

مع كل شخص  لالتصالليس لدى المدير أو الرئيس عادة وقت كافي : ضغط الوقت  -

بعض  إلىمعين ، وهذا يؤدي  إداريوز مستوى ااختصار الطريق بتج إلى أفيلج

 . 1الصعوبات 

                                           

،  1997ن اعم ،للنشر والتوزيع  ةلزهر ا دار ، )ات ظمسلوك األفراد في المن( التنظيمي السلوك  ،حسين حريم   1

 .350ص
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  :باللغةمشكلة تتعلق  – 3

ر الدقيقة فهناك كثير من الكلمات غي االتصالالعربية يشكل عائقا في  اللغةن طبيعة إ 

  ن احينما يفسر الطرف االتصالويحدث سوء  واحدكثر من معنى أوالكثير منها ما يحمل 

  .مختلفتينبطريقتين  إلى) المرسل والمستقبل ( 

  :عديدةالاستخدام الوسائل القنوات  – 4

وتعابير  اإليماءاتضا مثل أييتمثل نقل المعاني بواسطة الكلمات والوسائل غير اللفظية 

وقد ال تتوقف المعاني المنقولة عبر هذه الوسائل المختلفة . الوجه وحركات الجسم وغيرها 

ما حدث تناقض بين المعنى الذي ينقله المتحدث عن طريق الحديث والمعنى الذي  فإذا

  . االتصالصعوبة  إلىتعابير الوجه مثال فيؤدي قد توجهه 

  : معوقات مادية  – 5

مثل الضوضاء  االتصالفي البيئة المادية التي يتم فيها  وأموروهذه تحدث نتيجة عوامل 

 اإلضاءةوبعد المسافة بين المرسل والمستقبل وعدم  االتصال أجهزةوالتشويش في 

   1المناسبة وغيرها 

   :تنظيميةمعوقات  -6

                                           

 .351 – 350ص ، سابقمرجع  ،حسين حريم   2  1
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وتتضمن تلك الصعوبات والمشكالت الناشة عن سياسة المنظمة وهيكلها ومناخها  

في حين  االتصاليساعد على نجاح عملية  والمساندالتنظيمي وثقافتها ، فالمناخ المؤازر 

  . 2 االتصالأن المناخ التنظيمي القهري أو القسري يؤثر سلبا على 

   تبيئيااشئة عن المستقبل ومعوقات معوقات ن إلى االتصال معوقالكتاب  أحدويصنف 

  :يليوتشمل ما  :المرسلعن  الناشئةالمعوقات  .1

  .عدم وضوح الفكرة لديه .1.1

  .عدم اختيار الوسيلة المناسبة .1.2

  .لوفةأاستخدام مفردات غير م .1.3

 كثرة المعلومات في الرسالة  .1.4

وحركات غير لفظية بشكل ملفت للنظر ومتناقض مع معاني  إيماءات إصدار .1.5

 الرسالة 

 حجم الجماعة المستقبلة للرسالة  .1.6

 .السياسياختالف المركز الوظيفي أو االجتماعي أو  .1.7
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 مصداقية مرسل الرسالة  .1.8

 اختالف المظهر الفيزيولوجي  .1.9

 :أما المعوقات التي يسببها المستقبل فتتمثل في  :المستقبلالمعوقات الناشئة عن  .2

  اإلنتمائيدراك اإل .2.1

 التحيز الشخصي ضد المرسل  .2.2

 لفيزيولوجية له الحالة ا .2.3

 جيدا  اإلصغاءعدم  .2.4

 :المعوقات البيئية تتضمن .3

 ية   كانمعوقات م  .3.1

  االتصالتشويش وسائل  .3.2

 معوقات ناشئة عن السياسة العامة  .3.3

  

  



 

 

 ا����
  ا�ول

66  

	
 ا����ل �ه
 ������	 ا��ا���

  :خاتمة

داخل المؤسسة حيث  االتصالحول موضوع  اآلويةالمفاهيم  إلىتطرقنا في هذا الفصل 

ية البالغة التي همالحديث عن األ إلىالتعاريف التي وردت عنه ، ثم تطرقنا  أهمقدمنا 

الداخلي  االتصالداخل المؤسسة وأنواع ومستويات  االتصاليةتتشكل في عناصر العملية 

يته أهمكما توقفنا عند . الداخلي وشبكاته  االتصالاختالف وسائل  إلىفي المؤسسة 

المعوقات والمشاكل التي  أهم تناولنا األخيرالوظائف التي يقدمها وفي  أهمو  أهدافهو 

  .المؤسسةالداخلي في  االتصالتعترض 
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  :تمهيد

من حيث  تصالاالفكل مؤسسة بحاجة إلى كبيرة ،  أهميةفي المؤسسة له  تصالاالإن    

من ثقافة   تصالاالدوره وأهميته البالغة والوظيفة التي يلعبها في ذات المؤسسة  ، ويعتبر 

في المؤسسة له مفهوم واسع حيث  تصالاالإن " : شارلز كروي " المؤسسة حيث يرى 

الخارجي  تصالاالالداخلي والثاني يرمز إلى  تصالاالينقسم إلى جزأين األول يرمز إلى 

  . 1" ويستعمل في ذلك عدة وسائل 

  .الخارجي في المؤسسة بتبيان أهميته تصالاالونحاول في هذا الفصل تبسيط      

  

  

  

  

  

  

                                           

1  - Charles croué , Marketing International , de doecle , Flander , 2006 , p486. 
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   .نواعهالخارجي في المؤسسة وأ االتصالوم مفه :األولالمبحث 

  .مفهومه :األولالمطلب 

حلقة وصل بين المؤسسة والمجتمع المحيط " نه أيعرفه مصطفى حجازي على        

بها ففي كل مجتمع ال بد من وجود مؤسسات وهيئات مختلفة قائمة لتحقيق غايات 

ووظائف معينة ولها صالت مع أفراد ذلك المجتمع ، ال تتمكن هذه المؤسسات من القيام 

تأتي عن طريق  بأعمالها ما لم تكن ثقة متبادلة بينها وبين جماهيرها ، هذه الثقة ال

تضمن لها البقاء لذلك . الصدفة ، لكن يجب إن تبنى على أسس متينة وخطط مدروسة 

   1.عليهالخارجي هو بناء ثقة الجمهور بالمؤسسة والمحافظة  تصالفاال

والعالقات الخارجية  تصاللالالخارجي كل ما يرمز  تصالااليعني " أيضا  فُ عر ويُ      

2" لمؤسسة ما 
 

المؤسسة الخارجي يعمل على إمداد المحيط بمعلومات  اتصالإن : " أيضا   فُ عر ويُ * 

، اطبه ، وهكذا يصبح كل من الزبائنوع الجمهور الذي تخنذات طابع متنوع وهذا تبعا لت

                                           

  . 52ص ، مرجع سبق ذكره ،مصطفى حجازي   -  1

2 Pierre lasne , le communicationnaire 2007 , edition de mouette , France 2007 2éme 

Edition , p68.  
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الممولين ، السلطات المحلية ، الصحافة  أهدافا يوجه إليها الخطاب بصفتهم عناصر 

  المؤسسة الخارجي هو كسب  اتصالوبالتالي هدف  تصالاالأساسية في عملية 

1.منتجاتهاثقة الناس فيها لإلقبال على خدماتها أو تحسين قوة بيع 
    

الخارجي عالقة أعضاء المنظمة بالمحيط الخارجي ، وهذه  تصالااليعكس        

سقة  العالقة ال بد إن تكون ايجابية لكسب ثقة الناس من خالل المعلومات المنظمة والمن

راء من المتنوع وكذلك نقل المعلومات وآ والمتعلقة بالموضوع  الذي يريده الجمهور

  . الجماهير إلى المؤسسة 

الخارجي يجب عليها إن  تصالاالإن المؤسسة لكي تحقق " ويرى عبد الفتاح دويدات * 

ى تقوم بنقل المعلومات واآلراء والحقائق من الجماهير إلى المؤسسة بغية الوصول إل

  2" والتكيف االجتماعي  االنسجام

محيطها الخارجي عن طريق يجب أن تلجا إليه المؤسسة للتعامل مع  اتصال" هو * 

لين في هذا المحيط كالجماعات وبذلك تبني عالقات ايجابية مع العام طاراتها ،عمالها وإ 

                                           

1  Le Duchobert , la Publisité une force au serrce de l’entreprise , Paris Dunod , 

p126. 

2 - Michel Lenet , technique doctrine et moral de la Communication social , Edition 

d’organisation , paris 19981 , p105. 
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أساليب عملها ، وتقنياتها وكل ما المؤسسات المنافسة وكذلك تطوير  أصحابالمحلية ، 

في  إستراتيجيةرارات أخبار ومعلومات تساعدها على التحليل من أجل اتخاذ قيهمه من 

القرار الذي يحقق لها شهرتها ويعلم جمهورها عن  اتخاذالمؤسسة إلى  آخر المطاف وتلجأ

1. ويضمن صورة جيدة  منتجاتها

    

   :المؤسسةالخارجي في  االتصالنواع أ :الثانيالمطلب 

ة لمؤسسة على اختالف نشاطها فهو مرآكبيرة في ا أهميةالخارجي له  تصالاالإن        

ن خاصة بحكم تناولنا هذا ة التي تعكس صورتها أمام الجمهور عامة والمصليممنظ

في المؤسسة ، يهدف كل نوع منها  الخارجي تصاللالوهناك أنواع  ب في بحثنا هذاالجان

  : تحقيق غاية مرجوة من المؤسسة وهذه األنواع تتمثل في  لىإ

 :المؤسساتي االتصال  .1

عن نفسها وعن  خبارمر بتقديم األيتم بواسطة المؤسسة سواء تعلق األكل ما :" هو   

موضوع أو حدث يسمى نشاطها  لها أو التعريف بموقفها حو نشاطاتها ، أداة تأكيد حضور 

  .2"الخارجي 

                                           

1   Annie Bartoli , communication et organisation , édition  d’organisation , Paris 1994 . 

  . 13ص ، سابق مرجع ،مصطفى حجازي   2
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أي المؤسسات " لهم " أي المؤسسة بالنسبة " نحن " المؤسساتي يحدد من  االتصال"  

                                                                                   .     3"األخرى 

التي تهدف  االتصاليةالمؤسساتي يشير إلى كل العمليات  االتصال: " ويعرف أيضا     

  .1"ة المؤسسة وتحسين صورتها كمنشأشهرة إلى تطوير 

ندماج المؤسسة في المجتمع ان التالحم واستمرارية واهو مجموع نشاطات غايتها ضم- 

ت طبيعتها كانفكل مؤسسة مهما  الخ،...ونشاطاتمن خالل ما تقوم به من خدمات 

تسعى إلى تحسين صورتها وتطوريها والحفاظ عليها فمؤسسة المسجد تسعى دوما إلى 

ية ومعتقداته من خالل غرس روح جيل متخلق ومتمسك بمبادئه ومقوماته الدين خلق

 .المجتمعخوة وتعزيز الروابط بين شرائح ان واأليماإل

  :التجاري االتصال .2

امالت التي تقوم بها المؤسسة مع الخارجي هو مجموع التع تصالاالهذا النوع من       

محيطها الخارجي المرتبطة  بتسويق السلع والخدمات وحث مختلف الزبائن إلى اقتناء 

                                           

3 Marie helen wesphalen , la communication extern de  lentreprise ouvert , dunode ; 

Paris 1997 , p01 . 

1 - JaQue lenderre et lindon denis , mercatos thiorie et pratique du marketing , editon 

doloz , 1eme edition , paris 1990 p333. 
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التجاري في مستوى  تصالاالن يكون ولهذا ال بد أ. يج والترو  اإلشهارمنتجاتها من خالل 

هذا بالنسبة  والنوعية،خير تعكسه منتجات المؤسسة من خالل الجودة هذا األ راقي،

لمؤسسات الدينية أي مؤسسة المسجد فهي ال تعتمد على هذا ا أما .التجاريةللمؤسسات 

األشخاص لتعزيز القيم الدينية ن هدفها هو جلب اكبر قدر من أل تصالاالالنوع من 

  .فيهمخالقية واأل

 :االجتماعي االتصال .3

التي يستعملها  ساليباأل أحد" :االجتماعي هو  تصالااليرى ميشال لوني إن       

  ''المعاكس السلوك فضل وتعديلراء إلى األة لتغيير اآلمشاكله ، فهو ركيز اإلنسان في حل 

الجماعات المحلية والوطنية . الذي توجهه المؤسسة للمواطنين  تصالااليعني        

                                               .1"داريين الذين تتمنى المؤسسة خلق عالقات جيدة معهم واإل

خدمة للصالح  المواقف،االجتماعي إلى تغيير السلوك واستبدال  تصالااليهدف        

  .القراراتخالل تغطية مجال الوقاية والمشاركة في اتخاذ  من العام

خارج مؤسسة  داخل أو تصالاالولويات االجتماعي من أحد أ تصالاالويعتبر          

  .نتشال األفراد من مشاكلهم جد من خالل التربية  والتوجيه واالمس

                                           

1 - Jaque lendervie et lindon denis, OP, cit, p 206. 
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  الخارجي في المؤسسة وأهميته  تصالاال وظائف  :الثانيالمبحث 

   :المؤسسةالخارجي في  تصالاال وظائف  :األولالمطلب 

أوال بالمؤسسة خارجي في المؤسسة له وظيفة أو مهمة يؤديها متعلقة  اتصالكل         

نيا بالجمهور الخارجي الذي تسعى المؤسسة من خالله إلى تكوين سمعة وصورة وثا

  .ايجابية عنها 

 ) : المؤسسة ( الخارجي المتعلقة بالمنظمة  االتصالوظائف  .1

عن طريق البحوث من خالل  تحليل  العام الرأيإحاطة المنظمة بكل ما يطرأ من تغير ب  - أ

  .راء المواطنين وتقديم التقارير وهذا لرسم سياسة تهتدي بها المؤسسةآ

 ت مقروءة أوكاننات والمعلومات عن المنظمة سواء تزويد وسائل اإلعالم بالبيا  - ب

  .يةمرئ مسموعة أو

ن جويد القرآقات الفكرية ومسابقات تاث التي تقوم بها المؤسسة مثل المسابحدتنظيم األ  - ت

 .الصحفيةالمؤتمرات  –وحفظه 

  .الرسوم المناسبة،عداد المطبوعات والملصقات التي لها عالقة بالمنظمة مثل الصور إ  - ث



 

 

 ا����
  ا�	���

75  


 ا����ل  �ه�

 ا���ر�������� 

نب اللتأكد من إن سياسة المؤسسة وأهدافها ونشاطاتها نجد االهتمام الكافي من ج"   - ج

  .1" جماهير مختلفة 

 : المتعلقة بالجمهور  االتصال وظائف .2

  .المتعلقة بذلك عالناتبالمنظمة وأهدافها وٕاعداد اإل التعريف  - أ

 .نشاطهانب االمؤسسة إلى ج ومنتجاتتعريف الجمهور بخدمات   - ب

 . أتوضيح سياسة المنظمة للجمهور وتعريفهم بالتغيرات والتعديالت التي تطر   - ت

مؤسسة المسجد من خالل  إلىالعمل على تهيئة الجو المالئم للمصلين ولكل الوافدين   - ث

 .وترتيبه كانالمحافظة على نظافة الم

عطاء سمعة جيدة عنها ن المؤسسة وإ التي تنشر ع خباركد من صحة وسالمة األالتأ   - ج

  ².لدى الجمهور

 

 

                                           

 ، 2003 اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث   ، العالقات العامة والخدمة االجتماعية ،د بهجت كشك ـمحم  1

  .48ص

 2 Jaque lenderre et lidon denis , op , cit P 206. 
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  .للمؤسسةالخارجي  تصالاال  أهمية :الثانيالمطلب 

ن تكون عالقتها مع جمهورها الخارجي مبنية على أمل على عإن المؤسسة ت       

في تكوين هذه  أهميةالخارجي لما له من  هااتصالالتفاهم المتبادل ولذا تسعى إلى تطوير 

   :فيبالغة تتمثل  أهميةالخارجي  تصاللالالعالقة ومن هنا نرى إن 

 وتطويربتركيز : يعمل على تحقيق شهرة المؤسسة وتكوين صورة ايجابية عنها  - 1

المؤسسة كالمشاركة في المؤتمرات  سماالنماذج الخاصة بالمؤسسة من  شارانت وضمان

  .والمسابقات خاصة خالل المناسبات الدينية واألعياد 

مثال معلومات عن  :معرفتهاتقديم المعلومات التي يرغب الجمهور الخارجي في  – 2

 شعيرة الحج والعمرة كل ذلك من الخدمات التي يتم عن طريق وسائل  مقدار الزكاة أو

   .)الخ ...العالقات العامة   –العالقات مع الصحافة ( الخارجي  تصالاال

 تصالاالمن خالل ما يقوم به  :وخدماتهاالعام بسياسة المؤسسة  الرأيتعريف  -  3

 .نواعهاأبمختلف  عالماإلعن طريق وسائل  الخارجي وملصقات سواء داخل المؤسسة أو

الجمهور بفكرة  إقناعالخارجي يعمل على  تصالفاال: فكار معينة إقناع الجمهور بأ- 4

الجمهور بفكرة معينة وترسيخها في  قناعفمؤسسة المسجد مثال تقوم بخطب وحلقات إل.ما
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للمساجد دور في تقريبها إلى الناس من خالل  كانالمصالحة الوطنية  نهم مثلاأذه

 .بفوائدهاالخطب والتذكير 

الخارجي ال  تصالفاال :الخارجيوالتفاهم بين المنظمة والجمهور  االنسجامتحقيق - 5

المؤسسات التي تسعى المؤسسة إلى بعث التعاون المشترك  بل علىيقتصر على األفراد 

 .خرآمؤسسات ذات طابع  ت مؤسسات دينية مثلها أوكانبينهما سواء 

، فمن 1"من تحقيق الربح والكسب المادي أكثريساهم في توضيح رفاهية المؤسسة أي " - 6

ية للمحتاجين والفقراء عمال خيرية ومساعدات مادالخارجي من أ تصالاالخالل تقنيات 

 .ثير ايجابي على صورة المؤسسة فهذا له تأ

 .المختلفة اإلعالمجهزة تنمية وتطوير التعاون مع أ - 7

الخارجي  تصالاالمن خالل وسائل  :المؤسسةالمرجوة من طرف  األهدافتحقيق  - 8

براز دور المؤسسة في ان السمعة الجيدة وإ كالمسابقات وتنظيم الندوات والحلقات لضم

 .المجتمع

                                           

  . 284ص ،  مرجع سابق ،د دويدات ـعبد الفتاح محم  1
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 تصالاالفمن بين خدمات  :واتجاهاتهي العام أر التعرف على وجهات النظر لل - 9

الذي حققته ا يتعلق بدور المؤسسة والصدى الرأي العام فيمالخارجي هو معرفة وجهات 

          .راء إلى غير ذلكمن خالل البحوث الميدانية وسبر اآل
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  :خاتمة

سسة ولم الخارجي في المؤ  تصالاالعطاء لمحة بسيطة عن في هذا الفصل قمنا بإ      

نه لك مررنا عليه ألخلي وبالرغم من ذالدا تصالاالن بحثنا يدور حول نتعمق فيه كثيرا أل

ه واهم أنواعه في المبحث األول مهم بالنسبة لمؤسسة المسجد وقد اكتفينا بتقديم مفهوم ل

الخارجي في  تصالاالهم الوظائف التي يقدمها أما المبحث الثاني فقد تعرضنا أل

                                                                                            .تصالاالالتي تنتج عن هذا النوع من  هميةالمؤسسة ثم لخصنا في بضعة اسطر األ
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 :تمهيد

لقد كانت المساجد على مر العصور منارة العلم ومثابة العلماء في ساحتها انعقدت       

فكان لذلك أثر البعيد في . حلقات الدروس وأقيمت المناظرات، وتشققت المذاهب واآلراء

من الخطباء  المصاقع واأللسنوعلى منابرها وقف الخلفاء . تقدم العلوم واآلداب والفنون

. دع بطون الكتب واألسفارأو ما تناقله الرواة و . غ والنصح الرشيدوأثر عنهم القول البلي

ها من السبل وخزائن بها من مدارس ومعاهد، وما أنشئ فيوكانت المساجد أيضا لما ألحق 

ثم هي قبل ذلك أشرف البقاع عند المسلمين وأقربها إلى نفوسهم وأرواحها  على . الكتب

م يؤدون الشعائر، والخصائص الجليلة ، خمس مرات في اليو  إليهاقلوبهم، يسرعون 

وأن . فى من الدراسة والبحثو استحقت من العلماء والباحثين أن يولوها النصيب األ

  .والتصنيف  يخصوها بالتأليف
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 .والتربويأهمية المسجد ودوره االجتماعي : لوالمبحث األ 

  .تعريف المسجد: لوالمطلب األ 

  .موضع السجود: لغة: المسجد

كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة وقد يطلق على : شرعا           

ه اإلنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيما هو أعم من هذا فبدخل فيه ما يتخذه 

الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه 

  .الجماعة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البخاري وغيره عن جابر قال ذلك ما رواه ومن       

عطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي األرض أَ    

 ."ليصل مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة ف

  :وفي تعريف ثاني

  .مكان السجود: لغة: المسجد

ل مسجد وضع أو المكان المهيأ للصلوات الخمس و : اصطالحا كما قال الزركشي     

  على األرض المسجد الحرام بمكة ، 
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آل    " َللِذي ِبَبكَة ُمَباَرًكا ُوُهًدى ِلْلعالمينَ َل َبْيٍت ُوِضَع للناِس أو ِإن : "" كما قال اهللا تعالى 

  .96عمران 

هو الموضع : المسجد لغة: لدين وهناك تعريف آخروهو أشرف المساجد إلى يوم ا    

  .الذي يسجد فيه، ثم اتسع المعنى إلى البيت المتخذ الجتماع المسلمين ألداء الصالة فيه

ولما كان السجود أشرف أفعال الصالة لقرب العبد من : ( قال الزركشي رحمه اهللا       

ثم إن العرف خصص المسجد . المكان منه فقيل مسجد ولم يقولوا مركع  اسمربه اشتق 

بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلي المجتمع فيه لألعياد ونحوها فال 

  1).يعطى حكمه

هو المكان الذي أعد للصالة فيه على الدوام : الشرعي والمسجد في االصطالح      

اهللا عنه لحديث جابر رضي . كل موضع من األرض يسجد هللا فيه: وأصل المسجد شرعا

وجعلت لي األرض مسجدا و طهورا فأيما رجل " ...  - عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

  2" .من أمتي أدركته الصالة فليصل 

  

                                           

  .28- 27، ص  إعالم الساجد بأحكام المساجدالزركشي،  -  1

  .521حديث ، ومسلم 335، حديث البخاريمتفق عليه،  -  2
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  : أهمية المسجد : المطلب الثاني 

و يكفيها شرفا ومنزلة أن اهللا . المساجد منارات الهدى في األرض لبني البشر        

ليكتسب بنائها وعمارها عظيم ثناء اهللا عليهم ولعل أهمية  أضافها إلى نفسه وذاته العليا

  :المساجد تكمل في 

ِفي ُبُيوٍت : ( قال تعالى : ألهميتها وعظمة مكانتها  تنويه اهللا تعالى في كتابة وبيانه_ 1

ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم  )36(الِ َأِذَن اللُه َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدو َواآلصَ 

َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلُب ِفيِه اْلُقُلوُب  و ِتَجاَرةٌ  الِة َوإِيَتاِء الزِه َوإَِقاِم الصال َبْيٌع َعْن ِذْكِر الل

  .النور ) )37(َواَألْبَصارُ 

 َيْوٍم َأَحق َأْن َتُقومَ  لِ أو ُأسَس َعَلى التْقَوٰى ِمْن  َلَمْسِجدٌ ۚ◌ َتُقْم ِفيِه َأَبًدا  ال:(وقوله تعالى       

َتْقَوٰى  علىُبْنَياَنُه  َس ُاسِ  َأَفَمن   .َواللُه ُيِحب اْلُمطهِرينَ ۚ◌ َيَتَطهُروا  ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبوَن َأنْ ۚ◌ ِفيِه 

َلٰى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَم ُبْنَياَنُه عَ  ٌاِسَس ْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن ِمَن اللِه َورِ 

  109-108التوبة ) الظاِلِمينَ  َيْهِدي اْلَقْومَ  َواللُه الۗ◌ 

ن المساجد أضيفت إلى اهللا تعالى إضافة تشريف و تكريم ، الن فيها تقام العبادات إ -2

آياته و فيها يذكر الناس بمنهج التي يخضع بها العباد له سبحانه و تعالى ، و فيها تتلى 

الجن ) َوَأن اْلَمَساِجَد ِللِه َفَال َتْدُعوا َمَع اللِه َأَحداً :(ليه قال اهللا تعالى والطرق الموصلة إاهللا

18.  
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الصالَة َوآَتى ِخِر َوَأَقاَم اآلِإنَما َيْعُمُر َمَساِجَد اللِه َمْن آَمَن ِباللِه َواْلَيْوِم :(و قال تعالى       

َكاَة َوَلْم َيْخَش ِإال َه ا الز18سور التوبة ) ِدينلَِٰئكَ َأنْ َيُكوُنوا ِمنَ اْلُمْهتَ أو َفَعَسى ٰ ۖ◌ لل  

ما جاء في صحيح األخبار عن النبي المختار ما يدل على أهمية المسجد في  -3

 أحب البالد  ُ :سلمو  كما في قوله صلى اهللا عليه. المجتمع و عظم مكانته عند اهللا تعالى

و كذا ما ورد في  .}مسلمأخرجه { إلى اهللا أسواقهاُ   و أبغض البالد مساجدها،إلى اهللا 

مسجدا يبتغي به وجه اهللا بنى  من بنى:ُ  صلى اهللا عليه و سلم فضل بنائها حيث قال 

  .}  داو دأبا  رواه الخمسة إال{ اهللا به مثله بيتا في الجنة ٌ 

الفضائل و معالم األهمية ما ورد في حديث السبعة اللذين يظلهم اهللا و لعل من أعظم _ 

} متفق عليه { و منهم و رجل قلبه معلق بالمساجد  ظله،ظل إال  تحت ظل عرشه يوم ال

  .السالمكما قال عليه الصالة و 

ى اهللا عليه و سلم و من أهميتها ما ورد في أجر المكوث فيها فقد جاء عن النبي صل_ 

 .يحدثالمالئكة تصلي على أحدكم مادام في مصاله الذي صلى فيه ما لم   إن ٌ :قالأنه 

  .} متفق عليه {  اللهم اغفر له اللهم ارحمهُ  :تقول

  .ى أفئدة المؤمنين أو المسجد هو منطلق الرسالة و المسجد هو معقل الخير و م_ 

  .اسمهو جل و فيه يذكر  ز عالمسجد منارة الهدى منه يرفع اسم اهللا _ 
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  .المسجد خير البقاع على األرض كما ورد في الخبرٌ  خير البقاع المساجدٌ  _ 

في المسجد يجتمع المسلمون يذكرون اهللا و يسجدون و يركعون لمن خلقهم و برأهم و _ 

ذرأهم و يخرجون منه و قد حصلوا على الخير الكثير و العظيم من مغفرة الذنوب و 

  .القرب من عالم الغيوب 

  1.الدور االجتماعي و التربوي للمسجد :الثالثطلب الم 

   :التاليةللمسجد دور في المجتمع و التأثير فيه و يكمن حصره في النقاط     

الصالة و هي  إقامة، ل رسالة للمسجد أو ل دور و أو الصلوات  هو إقامة: ةاإلمام_ 1

ها اختصت بقيام من هنا تأتي عظمة المساجد حيث أن و .اإلسالمالركن الثاني من أركان 

كثر أهمية بعد التوحيد و هو الركن الذي يتكرر في اليوم و األعظم و األالركن الثاني 

قد تكون في العمر كما  أوركان التي قد تكون في العام ر األالليلة خمس مرات خالفا لسائ

و المنافع من تذكير بكتاب اهللا  مورالصلوات يحصل بها كثير من األ في الحج و كذالك

 أبناءحياء لمشاعر الوحدة بين األمة ، و إعز و جل و تعليم االنتظام و النظام في حياة 

 . من المنافع و غير ذلك األمة

  

                                           

  .86- 85، ص 2006، 1، الجزائر، طمالك البداية والنهاية، دار اإلماممحمود بن الجميل،  -  1
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  عداد الهائلة التي الشك أننا نرى في عصرنا الحاضر األ :التعليم الدعوة و_ 2

تخرجها الجامعات و المعاهد من طلبة العلم و الدعاة ، لكن لو رجعنا لذاكرتنا و اطلعنا 

لئك العلماء الذين ال يزال علمهم و ميراثهم األمة اإلسالمية و تصفحنا سير أو على تاريخ 

والجوامع ن تخرجهم كان عن طريق المساجد لوجدنا أ يومنا إلىالعلمي و الدعوي يذكر 

لى لتخريج الدعاة و طلبة و ل و الجامعة األو ن المسجد هو المعهد األيقينا أ إذا نعلم بذالك

ل أو ل مدرسة و أو مسجد نبينا محمد صلى اهللا عليه و سلم فقد كان  إلىانظر . العلم

تربوي خرج لنا ثلة مباركة من الصحابة الكرام و التابعين و من  ل محضنأو جامعة و 

  .فاق لغ علمهم و أثرهم اآلروا في المعمورة و ببعدهم ممن انتش

جامع الزيتون بتونس و الجامع  زهر بمصر ومر في قراءة التاريخ تجد جامع األواست   

  . ن للدعاة و المصلحين ي بدمشق و غيرها ، كلها كانت محاضمو األ

المسلمين والصلح بين  والتعارف بين مساعدة الفقراءيواء المحتاجين و إ_ 3

اختالف جماعتها فالمسجد تالف عمارها و اختالف أئمتها ، و فالمساجد باخ :المتخاصمين

 وفعل الح الناسصواسع األفق بعيد النظر يحمل هم إ بإمامالذي حباه اهللا عز و جل 

ن بين جماعته شحناء ؤدي دورهم من هذا المنطلق فيعلم أن المسجد سيالخير لهم الشك أ

 إلىحناء و امتصاص البغضاء بعاد هذه الشإ إلىو بغضاء فيسعى في الطرق المؤدية 

فيحقق  اإلمامن او كان في الجماعة من يع إذاتقريب القلوب بعضها من بعض و كذالك 
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سيؤدي دوره بإذن التربوية الصالحة فال شك انه  األهدافو  اإليمانية األهدافمثل هذه 

  1.اهللا عز و جل 

النبي صلى اهللا  إلىالمسجد محط الوفود ، مرة جاء وفد  :الدور التربوي الترفيهي _ 4

النبي صلى اهللا عليه و سلم تحمل  أمامعليه و سلم و كانوا يحملون مثل هذه الحراب 

يقوم بدوره التربوي في نفس و كذا المسجد ممكن أن  أنفسهمفتركهم يعني ينفسون على 

ة مثال و يكون لها نادي تقام فيه مكتبات علمي إنشاءو يتمثل دوره الترفيهي في . الوقت 

  ) .مسابقات ( برامج توجيه تربوي و حفالت ثقافية 

مهم و يصلي بهم و في المسجد من يؤ  ئيرى النش : للنشىءتقديم وظائف تربوية _ 5

الف إتن قراءة صحيحة و يرون في المسجد اجتماع للمصلين و آالقر  يصلي بهم و يقرأ

يت مسجدا من مساجد المسلمين  ئب عن الجماعة فلو رأجد يفقد الغالقلوبهم و في المس

؟ وعلموا فان كان مريضا ين هو أ:  غاب احدهم الفتقدوه و قالوا  يجتمعوا فيه جماعة ثم

فالمسجد يحقق  غير ذلك إلىن كان غائبا دعوا له بالحفظ و العودة سالما و زاروه و إ

وظائف للنشئ غير عادية سواء كانت هذه الوظيفة التربوية باتخاذ القدوة ممن يلقونهم و 

عن طريق التعليم و التوجيه في المسجد في خلق الذكر و الحفظ  كان ذلك أويجدونهم 

دا لقوله صلى اهللا تنااسو ليوجهوا الناشئة و يعلمونهم  اصحو ليتنافيه  األخيارحيث يجتمع 

                                           

  .88-87، ص مرجع سبق ذكرهمحمود بن الجميل،  -  1
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بالصالة  لماذا ؟  يؤمرفهو ابن سبعة سنين  " بالصالة لسبع  الدكمأو  مرواأ" ليه و سلم ع

يوجد في مجيئه للصالة عن المسلمين في المسجد ما يكون له زادا روحيا و فكريا و  ألنه

و يؤدي دوره  أهدافهو لكي يحقق المسجد . غير ذالك  إلىاالمتثال  إلىبدنيا و يقوده 

الده على المسجد أو ينشئ    األسرةو المدرسة و غيرها فرب  األسرةن من و اهناك تع فأكيد

المدرسة ينشئ الطالب على حب المسجد و يوصي بالصالة جماعة في المسجد  أستاذو 

البيت فال شك  أوفي المسجد  أوالمسجد سواء كان في المدرسة  أهداففهذا الذي يؤدي 

1.وجه  أكملسيؤدون رسالتهم و على  أنهم
 

 .أهدافهالمسجد بين الماضي و الحاضر و  :الثانيمبحث ال

  .الحاضرالمسجد بين الماضي و  :لواأل المطلب 

في مكة فلم يكن للمسلمين حينذاك مقر صريح للعبادة بسبب ما  اإلسالمنور  شعّ       

المدينة  إلىفكانت هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم  .جبروتهمكان من طغيان قريش و 

ال و أمر ببناء مسجد قباء لتنطلق إ ونزل بقباء إليهافما وصل  اإلسالملينفلق بذلك فجر 

و من هنا جاءت أهمية المسجد  اإلسالمل مسجد بني في أو فكان  اإلسالممن حينه رسالة 

ليات اهتماماته صلى اهللا عليه و سلم و قد كان المسجد أو كيف ال و قد كان بناءه من 

ال انه كان له أهداف عظيمة و كان متسعا إ يعتمد على البساطة في وسائل البناء الذي بناه
                                           

1 - http:// WWW.Kalemat, org/ sections.php? so= vaetaid= 120. 
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غاية االتساع مائة قدم في خمسين قدم ، كان سقفه من العريش و كانت أعمدته من جذوع 

ى أفئدة الناس حيث يلقون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقرا عليهم أو النخل لكنه كان م

  .الت اهللا عز وجل و يبلغهم رسا. ن آالقر 

ان ما بين جوهرها اليوم و في عهد وشتّ : فالمساجد كانت تقوم مقام مجالس الشورى _ 

كما قيل غزوة أحد و األحزاب و  –و كثيرا ما عقدت هذه المجالس في المسجد . الرسول 

  .غيرهما

ما كان يلقيه صلى اهللا عليه وسلم من حكمة و كلمة ك :المعاهدالمساجد كانت تقوم مقام _ 

و  رحماء،فصاروا علماء حكماء خلفاء و أمراء  بل و الشاةاإل ةرعافيها  فترى إجاباته،و 

  .الرومانقادة ساسة فتكوا بقواد الفرس و 

الغريب و ابن السبيل فيجد بها  إليهاي أو ، ي تالمبراالمساجد كانت تقوم مقام المالجئ و _ 

   1.بيت و الطعام و الشراب و الكساء الم

، تجمع فيه زكاة الفطر والزكاة جمع الصدقات و الزكوات المساجد كالجمعيات الخيرية في -

 .م و الغنائم و توزع على مستحقيهاالعامة و بعض األموال التي ال ترد من األقالي

  .المسجد النبوي كساحة للتدريب على فنون القتال و إعداد السالح  -

                                           

  .104- 103، ص 3، الجزء1، دار الكتاب العربي، بيروت، طصحيح البخاريأحمد زهوة، أحمد عناية،  -  1
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  .... فقد كان به خيمة السيدةً  رفيدةٌ  الصحابية : المسجد النبوي كمستشفى عسكري  -

  .جرحاهمميد لتي كانت تقوم بتمريض الجرحى و تضا

فقد جلس فيه الرسول ليقضي بين  الناس،المسجد كدار للقضاء و دار للصلح بين _ 

 .و ليفض منازعاتهم –الخصوم 

  .المسجد كدار لضيافة الوفود_ 

فقد استخدم كمعسكر لألسرى كما كان في قصة ثمامة بن أثال : المسجد به ربط األسرى _ 

قال لهم النبي صلى اهللا عليه و سلم ضعوه  –الحنفي لما أسره الصحابة رضي اهللا عنهم 

  1.عند سارية المسجد حتى يسمع الذكر فكان ذلك مدعاة إلسالمه و إيمانه

قوم به مؤسسات كبيرة كالوزارات ضر فهذا الدور تاآلن أي في الزمن الحا أما       

المؤسسات المتخصصة في هذه الشؤون و هذه الوزارات تعيش أهداف الميسر في عقولها و و 

  .الميسر في جوانبها فهي تقوم أيضا بدور المسجد

وقد سلبت اآلن من المسجد بعض الوظائف و ليس كلها مثل التخصصات التي كانت       

ظروف الحياة  أنأصبحت تمارس في جهات أخرى و ذلك راجع إلى . سجدتمارس في الم

الطبيعية اقتضت ذلك فعدد الناس اليوم غير عددهم أمس و عقليات الناس أصبحت مرتبطة 

                                           

  .106-105، ص مرجع سبق ذكره، أحمد زهوة، أحمد عناية -  1
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لكن هذا ال يعني أن أهداف المسجد كمؤسسة . بالترتيب و مرتبطة بالتنظيم و التخصص 

مازال يسعى إلى تحقيق األهداف المنوطة به و مازالت قائمة و  إنماتربوية روحية تغيرت و 

  .ن نظيفة راشدة و متأثرة بهدي القرآ المتمثلة في غرس و تأسيس عقلية

  1.أهداف المسجد : المطلب الثاني 

لقد ظل المسجد على امتداد التاريخ مؤسسة تعليمية للصغار و الكبار وهو من أهم       

العلمية لتربية الناس عامة والشباب خاصة ومن المحاضن التربوية التي تحقق األهداف 

  :بين هذه األهداف نجد 

  : واألخالق الزكية في شخصيات النشىء غرس الفضائل_ 1

إلى المسجد فيعرفون  ومن أعظم التوجيه لما يأتي النشئ فالمسجد ملتقى للعبادة       

ذلك نفع عظيم ة القرآن ففي و كيف يصلون و كيف يذكرون اهللا عز وجل ويسمعون تال

أيضا لهم من البرامج تحفيظ القرآن الكريم ونشر العلم فأكثر المكتبات تأثيرا في العالم 

وهي المكتبات التي ترتبط بالمساجد مثال في فترة من تاريخ المسلمين كان المسجد ملتقى 

  .العلماء وملتقى طلبة العلم 
                                           

1
على  2015 أفريل 20يوم الثالثاء  ، ب تيارت زبير بن العوامإمام بجامع ال عبد الغني سهلي ،قابلة مع السيد م - 

  . مساءاٌ   19:30 الساعة
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  :تحقيق التربية الروحية من خالل صالة الجماعة _ 2

فالتربية عبارة عن قدوة  المسجد،التربية الروحية هي أهم شيء يجب أن نفهمه من       

كذلك األب إذا قال ألبنائه صلوا و هو ال يذهب إلى المسجد فلم يقتدوا به و لم يذهبوا 

فالمسجد منبر الخير و مجمع األخيار كل هذا يعد رسائل من رسائله التي  .إلى المسجد

  .تحقيقهايهدف إلى 

  :من خالل خطبة الجمعة  إعداد الجيل المسلم و تربية النشئ _3

فخطبة الجمعة تالمس .  األمةخطبة الجمعة من أفضل عطايا اهللا على هذه       

أن  .العبادةمشاعر الناس لذا ينبغي أن تعالج مشاكلهم و ترتقي بأرواحهم حتى يحبوا 

ى خلقه و يحبب الخلق إلى اهللا خطيب المسجد الناجح هو الذي يستطيع أن يحبب  اهللا إل

عز و جل فخطبة الجمعة لها دورها و أثرها في حياة الناس النشئ  فقط بل في حياة 

كلها كبار صغار و عامة و علماء و متعلمين ، خطبة المسجد تصقل القلوب مثلما  األمة

أهدافا ني فيه ل يوم وجد و بأو و المسجد يحقق من .يصقل الحديد فيعود جديدا المعا 

كان يشغل مكان العبادة و  اإلسالمظيمة نستطيع القول أن في تلك الفترة أي في صدر ع

كانت هذه األعمال . مكان اجتماع المسلمين وكذا وزارة الدفاع و وزارة الخارجية إلى آخره 

تناط بهذه المؤسسات في عصرنا الحاضر تدار من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم 
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وجد من أجل تحقيق هدف نبيل و سامي أال و هو تربية النشئ و خلق مجتمع فالمسجد 

ي اإلسالموجيل مسلم على الطريقة الصحيحة و السليمة طريقة الرسول الكريم و الدين 

  .الحنيف 
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  :خــاتــمة 

لنا مبحثين المبحث و اتطرقنا في هذا الفصل إلى ماهية مؤسسة المسجد بحيث تن      

ل يدور حول أهمية المسجد في الحياة و أهم الوظائف و األدوار التربوية و و األ

  . االجتماعية التي تؤديها هذه المؤسسة الدينية 

أما في المبحث الثاني فقد أعطينا لمحة عن المسجد بين الماضي و الحاضر أي        

اني من المبحث لنا في المطلب الثو او في الزمن الحالي ثم تن اإلسالممكانته في صدر 

  .تحقيقهاالثاني األهداف التي يسعى المسجد إلى 
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حيث قمنا بتحليل  –يتناول هذا الفصل من البحث الجانب التطبيقي من الدراسة 

إلى االستمارات التي تم توزيعها 

اللذين يقصدون مسجد مفردة ممثلة في المصلين 

            لمبحوثين في شكل جداول 

الوصول إلى استنتاجات  ثم التعليق عليها من أجل
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يتناول هذا الفصل من البحث الجانب التطبيقي من الدراسة 

إلى االستمارات التي تم توزيعها  ناداتوذلك اس –البيانات أي بيانات الدراسات الميدانية 

مفردة ممثلة في المصلين "  100"من   على عينة بحثية تتكون

لمبحوثين في شكل جداول اوفي هذا الجزء يتم تبويب .  تيارتب

ثم التعليق عليها من أجل) جداول بسيطة و جداول مركبة 

 .على تساؤالت الدراسة
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  :تمهيد

يتناول هذا الفصل من البحث الجانب التطبيقي من الدراسة        

البيانات أي بيانات الدراسات الميدانية 

على عينة بحثية تتكون

ب سلمان الفارسي

جداول بسيطة و جداول مركبة ( 

على تساؤالت الدراسة يبعامة تج
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 %النسبة

%60 

40% 

100% 

و هي اكبر من نسبة  )60%(

 اإلناث ،يقصدون المسجد بكثرة على خالف 

 النسبة

%34 

%66 

100% 
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 التكرار

 ذكور 60

 إناث 40

 المجموع 100

( الذكورنسبة  أن) 01(نالحظ من خالل الجدول رقم 

يقصدون المسجد بكثرة على خالف  الذكور أنو ذلك بحكم 

  .عينة 40فكانوا  اإلناثعينة أما  60 الذكور

 التكرار

 سنة 34

 سنة 66

100 
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  :لجنسا*

ذكور

إناث

المجموع

نالحظ من خالل الجدول رقم      

و ذلك بحكم ) %40( اإلناث

الذكورفكانت عينة 

 :السن*

سنة 35أقل من 

سنة 35أكثر من 

 المجموع
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ألشخاص الذين تتراوح أعمارهم أكثر من 

مارهم أقل الذين تتراوح أع األشخاص

  .فهم يحتلون المرتبة الثانية 

  % النسبة

%17 

%45 

%38 

/ 

100%  

) 45%( أن األفراد ذو المستوى الثانوي تصل نسبتهم إلى 

ما أ )38%(ته ع المستوى الجامعي الذي تصل نسب

  . ذين هم بدون مستوى فتنعدم نسبتهم
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ألشخاص الذين تتراوح أعمارهم أكثر من ا نسبةأن ) 02(نالحظ من خالل الجدول الثاني 

األشخاصتلون المرتبة األولى أما حفهم ي) 66%

فهم يحتلون المرتبة الثانية ) %34( تصل نسبتهم إلى 

  :التعليمي

 التكرار

 ابتدائي 17

 ثانوي 45

 جامعي 38

 بدون مستوى /

  المجموع  100

أن األفراد ذو المستوى الثانوي تصل نسبتهم إلى ) 03(نالحظ من خالل الجدول 

ع المستوى الجامعي الذي تصل نسبتحتل المرتبة األولى مقارنة م

ذين هم بدون مستوى فتنعدم نسبتهمأما ال) 17%(إلى  المستوى االبتدائي فتصل نسبته

  مام و المصلين ؟هناك اتصال بين اإل
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نالحظ من خالل الجدول الثاني 

66( هي  سنة 35

تصل نسبتهم إلى  سنة 35من 

التعليميالمستوى *

ابتدائي

ثانوي

جامعي

بدون مستوى

المجموع

نالحظ من خالل الجدول   

تحتل المرتبة األولى مقارنة مفهي 

المستوى االبتدائي فتصل نسبته

هناك اتصال بين اإل هل -1
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  %النسبة

%92 

%8 

100% 

بنعمٌ  تفوق نسبتهم  أجابوا ٌ األفراد الذين 

  .) 0%8(الٌ  تصل نسبتهم إلى 

  %النسبة

%80 

%20 

100% 

تفوق نسبتهم " نعم"ب   اأجابو 

20%. (  
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 التكرار

92 

8 

 المجموع 100

األفراد الذين أن ) 01(نالحظ من خالل الجدول رقم 

الٌ  تصل نسبتهم إلى  إجابتهم ٌ األفراد الذين كانت 

 ؟ في رأيكم هل المسجد يؤدي رسالته التربوية والتعليمية

 التكرار

80 

20 

 المجموع 100

أجابو أن نسبة المبحوثين الذين ) 02(نالحظ من خالل الجدول 

20(فنسبتهم وصلت إلى  "ال"مقارنة مع الذين أجابوا ب 
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 نعم

 ال

المجموع

نالحظ من خالل الجدول رقم      

األفراد الذين كانت ا أم) 92%(

في رأيكم هل المسجد يؤدي رسالته التربوية والتعليمية -2

 نعم

 ال

المجموع

نالحظ من خالل الجدول 

مقارنة مع الذين أجابوا ب ) 80%(
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 ؟ القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين

  %النسبة

%64 

%36 

100% 

" نعم"أن نسبة المبحوثين الذين كانت إجاباتهم ب 

  . 36%وصلت نسبتهم إلى 

  في حل القضايا وطرح انشغاالتك االجتماعية؟

  %النسبة

%20 

%36 

%44 

100%  
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القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين اإلمامفي اعتقادك هل يملك 

 التكرار

64 
 

36 
 

 المجموع 100

أن نسبة المبحوثين الذين كانت إجاباتهم ب ) 03(نالحظ من خالل الجدول 

وصلت نسبتهم إلى " ال"أما نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب 

في حل القضايا وطرح انشغاالتك االجتماعية؟ باإلمام

 التكرار

 دائما 20

36 
 

 ال أتصل 44

  المجموع 100
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في اعتقادك هل يملك  -3

 نعم

 ال

المجموع

نالحظ من خالل الجدول    

أما نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب  64%تصل إلى 

باإلمامهل تتصل -4

دائماأتصل 

 أحيانا

ال أتصل

المجموع
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تصل " ال أتصل"أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب 

، وتليها في المرتبة الثانية نسبة المبحوثين 

، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة 

 %20( .  

  %النسبة

%54 

%18 

%28 

100%  

ون المسجد من أجل ين يقصد

، أما الذين يقصدونه من أجل أخذ الفتاوى وصلت نسبتهم 

وفي المرتبة الثالثة فكانت لألفراد الذين يقصدون المسجد من أجل الحلقات 
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أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب ) 04(نالحظ من خالل الجدول 

، وتليها في المرتبة الثانية نسبة المبحوثين  األولىواحتلت المرتبة  )%44

، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة  )36% ( نسبة إلىالتي وصلت " أحيانا"الذين أجابوا ب 

 ( والتي قدرت ب" أتصل دائما"نسبة األفراد الذين أجابوا ب 

  هل تقصد المسجد من أجل؟

 التكرار

 الصالة 54

 الحلقات والدروس 18

 أخذ الفتاوى 28

  المجموع  100

ين يقصدنسبة المبحوثين الذأن ) 05(نالحظ من خالل الجدول

، أما الذين يقصدونه من أجل أخذ الفتاوى وصلت نسبتهم  )54% (الصالة وصلت إلى 

وفي المرتبة الثالثة فكانت لألفراد الذين يقصدون المسجد من أجل الحلقات 

  . )18% ( والدروس حيث وصلت نسبتهم إلى
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نالحظ من خالل الجدول      

44% ( إلىنسبتهم 

الذين أجابوا ب 

نسبة األفراد الذين أجابوا ب 

هل تقصد المسجد من أجل؟-5

الصالة

الحلقات والدروس

أخذ الفتاوى

المجموع

نالحظ من خالل الجدول

الصالة وصلت إلى 

وفي المرتبة الثالثة فكانت لألفراد الذين يقصدون المسجد من أجل الحلقات .  )28%(الى 

والدروس حيث وصلت نسبتهم إلى

  




 ا��������� ا�

  المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة ؟

  %النسبة

%70 

%30 

100% 

 كانت نسبتهم " نعم"نسبة األفراد الذين أجابوا ب 

.  

  %النسبة

%90 

%10 

100% 

 ا����

  ا��ا��
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المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة ؟ اإلمام

 التكرار

70 
 

30 

 المجموع 100

نسبة األفراد الذين أجابوا ب  أن) 06(نالحظ من خالل الجدول 

.)30%( إلىوصلت نسبتهم " ال"، أما الذين أجابوا ب 

  ؟  رمز وقدوة في المجتمع اإلمامك هل 

 التكرار

90 

10 

 المجموع 100

 

 

ا����

ا��ا��

اإلمامهل يفتح -6

 نعم

 ال

المجموع

نالحظ من خالل الجدول  

، أما الذين أجابوا ب ) %70(

ك هل رأيفي  -7

 نعم

 ال

المجموع




 ا��������� ا�

 ( كانت" نعم"أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب 

%14. (  

يعطي القدرة على التواصل الجيد بين 

  %النسبة

96% 

%4 

100% 

حيث  "نعم" إجابتهم ٌ كانت  أغلبية المبحوثين

  . 4%وصلت إلى 

 ا����

  ا��ا��
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أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب ) 07(لجدول رقم نالحظ من خالل ا

14%(وصلت نسبتهم إلى " ال"، في حين الذين أجابوا ب

يعطي القدرة على التواصل الجيد بين  لإلمامهل المستوى التعليمي والتكويني العالي 

  ؟  المصلين في فهم الرسالة الدينية

 التكرار

96 

4 

100 

أغلبية المبحوثين أن نسبة) 08(نالحظ من خالل الجدول 

وصلت إلى " ال"في حين كانت نسبة الذين أجابوا ب 

 

 

ا����

ا��ا��

نالحظ من خالل ا     

، في حين الذين أجابوا ب )%86

هل المستوى التعليمي والتكويني العالي _ 8

المصلين في فهم الرسالة الدينية

 نعم

 ال

 المجموع

نالحظ من خالل الجدول     

في حين كانت نسبة الذين أجابوا ب  96%وصلت 

  

  

  




 ا��������� ا�

مكبرات الصوت ، الميكرفون ، الفاكس ، خدمة 

    كانت "نعم" با جابو أن المبحوثين الذي

  . )28%(وصلت إلى 

في تحليل الجداول المركبة أخذنا متغيرين و هما متغير الجنس و متغير المستوى 

  و المصلين ؟

  %النسبة

72% 

28% 

100% 

 ا����

  ا��ا��
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مكبرات الصوت ، الميكرفون ، الفاكس ، خدمة (في رأيك استعمال الوسائل التقنية 

  ؟ يسهم في نجاح االتصال بالمسجد

المبحوثين الذي نسبة أن) 09(خالل الجدول نالحظ من 

وصلت إلى " ال"، أما نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب 

  :تحليل الجداول المركبة 

في تحليل الجداول المركبة أخذنا متغيرين و هما متغير الجنس و متغير المستوى 

 :هذهأهمية في دراستنا  األكثريعتبران 

و المصلين ؟ مامهل هناك اتصال بين اإل ).01(الجدول رقم 

 التكرار

72 
 

28 

 المجموع 100

 

 

ا����

ا��ا��

في رأيك استعمال الوسائل التقنية _ 9

يسهم في نجاح االتصال بالمسجد... )  اإلنترنيت

نالحظ من        

، أما نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب  )%72 (  

تحليل الجداول المركبة  - �

في تحليل الجداول المركبة أخذنا متغيرين و هما متغير الجنس و متغير المستوى  

يعتبران  ألنهماالتعليمي 

الجدول رقم  :الجنس*

  

  

  

 نعم

 ال

المجموع




 ا��������� ا�

 

 و المصلين ؟ المجموع

60  

100%  

40  

%100 

100  

100% 

ين األول في صنف الذ أن االتجاه العام يوجد في العمود

من مجموع المبحوثين ، ) 92%

عند  مقابل فارق) %96.67(في العمود األول ب

 ا����

  ا��ا��
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و المصلين ؟ هل هناك اتصال بين اإلمام  السؤال 

  ال

 

 نعم

02  

3.33%0 

58  

96.67% 

06  

15% 

34  

85% 

08  

08% 

92  

92% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود) 01(تظهر نتائج الجدول رقم 

92(و المصلين بنسبة  مامأجابوا بأن هناك اتصال بين اإل

في العمود األول ب الذكورحيث سنجعل أكبر نسبة عند 

85% (.  

 

 

ا����

ا��ا��

  

السؤال              

 الجنس

  ذكور

 إناث

 المجموع

تظهر نتائج الجدول رقم _ 

أجابوا بأن هناك اتصال بين اإل

حيث سنجعل أكبر نسبة عند 

85(بنسبة  اإلناث




 ا��������� ا�

في صنف ) %08(لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى 

) %15(بنسبة  اإلناثبين  مام و المصلين مع فارق

نسبة أو معظم المصلين من كال الجنسين 

  .مام و المصلين مع فارق طفيف بينهما

  ؟ ؤدي رسالته التربوية و التعليمية

 المجموع

 

 النسبة

 والتعليمية

60 

100%  

40  

100% 

100  

100% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف 

من مجموع )  %80(بنسبة  

 ا����

  ا��ا��
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لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى 

مام و المصلين مع فارقاتصال بين اإلالذين ال يرون أن هناك 

)3.33%.(  

نسبة أو معظم المصلين من كال الجنسين  أن ومن خالل هذه النتائج نستخلص

مام و المصلين مع فارق طفيف بينهماجتمعون على أن هناك اتصال بين اإل

ؤدي رسالته التربوية و التعليميةهل المسجد ي ←) 

والتعليمية هل المسجد يؤدي رسالته التربوية
السؤال  ؟

  ال

 

 نعم

14  

23.33% 

46  

76.67% 

06  

15% 

34  

85% 

20  

20% 

80  

80% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف ) 02(تظهر نتائج الجدول الثاني 

 والتعليمية الذين يرون أن المسجد يؤدي رسالته التربوية

 

 

ا����

ا��ا��

لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى       

الذين ال يرون أن هناك 

(بنسبة  الذكورو 

ومن خالل هذه النتائج نستخلص      

جتمعون على أن هناك اتصال بين اإليتفقون و ي

) 02(الجدول رقم 

  

السؤال 

 الجنس

 ذكور

 إناث

 المجموع

تظهر نتائج الجدول الثاني *

الذين يرون أن المسجد يؤدي رسالته التربوية




 ا��������� ا�

) %85(في العمود األول تصل إلى 

ي صنف من مجموع المبحوثين ف

 الذكورعند ) %23.33(بنسبة  

، وهذا ما أكده بعض المبحوثين من 

خالل إجاباتهم أن المسجد سقطت العديد من مهامه الذي كان في ما مضى منبرا للتربية 

التي والتعليم فعلى سبيل المثال تربية األجيال وتثقيفهم في مختلف المجاالت والميادين 

تهم الدينية والدنيوية ، حيث أخذت المدرسة العديد من أدوار المسجد فهذا 

ي أصبحت األخير فقد الكثير من رواده خاصة جانب الحلقات والدروس والمحاضرات الت

ال تخلو من المصطلحات واأللفاظ السياسية ما جعل المصلين يعزفون عنه إال في أوقات 

بقي له أثره الفّعال في تبين لنا أن المسجد 

التربية والتعليم والحث على العلم ، فالعلم فريضة على المسلمين وهو أساس العملية 

 هل يملك اإلمام القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين؟

 ا����

  ا��ا��
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في العمود األول تصل إلى  اإلناثأكبر نسبة عند  تالمبحوثين ، حيث سجل

  . الذكورعند ) 

من مجموع المبحوثين ف) %20(وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني إلى 

 والتعليمية ؤدي رسالته التربويةالذين يرون أن المسجد ال ي

، وهذا ما أكده بعض المبحوثين من ) %15(بنسبة تصل إلى  اإلناثمع فارق كبير عند 

خالل إجاباتهم أن المسجد سقطت العديد من مهامه الذي كان في ما مضى منبرا للتربية 

والتعليم فعلى سبيل المثال تربية األجيال وتثقيفهم في مختلف المجاالت والميادين 

تهم الدينية والدنيوية ، حيث أخذت المدرسة العديد من أدوار المسجد فهذا 

األخير فقد الكثير من رواده خاصة جانب الحلقات والدروس والمحاضرات الت

ال تخلو من المصطلحات واأللفاظ السياسية ما جعل المصلين يعزفون عنه إال في أوقات 

تبين لنا أن المسجد  نتائج أغلبية المبحوثينوبالنظر إلى 

التربية والتعليم والحث على العلم ، فالعلم فريضة على المسلمين وهو أساس العملية 

  .التربوية في اإلسالم

هل يملك اإلمام القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين؟ ←) 

 

 

ا����

ا��ا��

المبحوثين ، حيث سجل

) %76.67(مقابل 

وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني إلى      

الذين يرون أن المسجد ال ي

مع فارق كبير عند 

خالل إجاباتهم أن المسجد سقطت العديد من مهامه الذي كان في ما مضى منبرا للتربية 

والتعليم فعلى سبيل المثال تربية األجيال وتثقيفهم في مختلف المجاالت والميادين 

تهم الدينية والدنيوية ، حيث أخذت المدرسة العديد من أدوار المسجد فهذا تفيدهم في حيا

األخير فقد الكثير من رواده خاصة جانب الحلقات والدروس والمحاضرات الت

ال تخلو من المصطلحات واأللفاظ السياسية ما جعل المصلين يعزفون عنه إال في أوقات 

  .الصالة فقط 

وبالنظر إلى      

التربية والتعليم والحث على العلم ، فالعلم فريضة على المسلمين وهو أساس العملية 

التربوية في اإلسالم

) 03(الجدول رقم 

  




 ا��������� ا�

 المجموع

 

 بةالنس

هل يملك اإلمام القدرة على التواصل للتأثير 

60  

100% 

40  

100% 

100  

%100 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين 

من ) 64%( يرون أن اإلمام يملك القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين بنسبة

 )60% ( مقابل )70%( إلىتصل 

 ا����

  ا��ا��
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هل يملك اإلمام القدرة على التواصل للتأثير 

 ؟في المصلين

السؤال 

  ال

 

 نعم

24  

%40 

36  

%60 

12  

%30 

28  

70% 

36  

36% 

64  

64% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين ) 3(يتبين من نتائج الجدول رقم 

يرون أن اإلمام يملك القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين بنسبة

تصل  اإلناثمجموع المبحوثين حيث سجلت أكبر نسبة عند 

 

 

ا����

ا��ا��

  

السؤال 

 الجنس

 ذكور

 

 إناث

 المجموع

يتبين من نتائج الجدول رقم 

يرون أن اإلمام يملك القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين بنسبة

مجموع المبحوثين حيث سجلت أكبر نسبة عند 

  . عند الذكور




 ا��������� ا�

يرون أن من مجموع المبحوثين الذين 

عند الذكور  )40%(اإلمام ال يملك القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين فنجد 

، ألن وضع اإلمام ومكانته االجتماعية تتحكم فيها عدة عوامل 

ومعطيات منها ما يتعلق بشخصيته العلمية واألخالقية ومنها ما هو خارج عن إرادته 

عامة للمجتمع والتغيرات االجتماعية والقيمة التي تؤثر بشكل أو بأخر 

على مكانته القيادية داخل شبكة العالقات االجتماعية ووعي األئمة واقتناعهم بهذا األمر 

ونستنتج من هذه النسب والقيم أن اإلمام لديه القدرة االتصالية القوية التي تجعله يؤثر 

في المصلين ويأخذون بتوجيهاته ونصائحه من خالل فصاحة اللسان والطالقة واالستشهاد 

  ؟ غاالتك االجتماعيةهل تتصل باإلمام في حل القضايا وطرح انش

 ا����

  ا��ا��
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من مجموع المبحوثين الذين ) 36%(إلى  وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني

اإلمام ال يملك القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين فنجد 

، ألن وضع اإلمام ومكانته االجتماعية تتحكم فيها عدة عوامل  اإلناث

ومعطيات منها ما يتعلق بشخصيته العلمية واألخالقية ومنها ما هو خارج عن إرادته 

عامة للمجتمع والتغيرات االجتماعية والقيمة التي تؤثر بشكل أو بأخر تشرحه الوضعية ال

على مكانته القيادية داخل شبكة العالقات االجتماعية ووعي األئمة واقتناعهم بهذا األمر 

  .هو الذي يحدث الفارق واالختالف بينهم 

ونستنتج من هذه النسب والقيم أن اإلمام لديه القدرة االتصالية القوية التي تجعله يؤثر 

في المصلين ويأخذون بتوجيهاته ونصائحه من خالل فصاحة اللسان والطالقة واالستشهاد 

  .واالستدالل باألحاديث واآليات القرآنية 

هل تتصل باإلمام في حل القضايا وطرح انش←

 

 

ا����

ا��ا��

وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني

اإلمام ال يملك القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين فنجد 

اإلناثعند  )30%(و

ومعطيات منها ما يتعلق بشخصيته العلمية واألخالقية ومنها ما هو خارج عن إرادته 

تشرحه الوضعية ال

على مكانته القيادية داخل شبكة العالقات االجتماعية ووعي األئمة واقتناعهم بهذا األمر 

هو الذي يحدث الفارق واالختالف بينهم 

ونستنتج من هذه النسب والقيم أن اإلمام لديه القدرة االتصالية القوية التي تجعله يؤثر     

في المصلين ويأخذون بتوجيهاته ونصائحه من خالل فصاحة اللسان والطالقة واالستشهاد 

واالستدالل باألحاديث واآليات القرآنية 

←) 04(الجدول 

  

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع        

 النسبة

هل تتصل باإلمام في حل القضايا وطرح انشغاالتك 

 ال اتصل

60  

100% 

26  

43.33% 

40  

100% 

18  

45% 

100  

100% 

44  

44% 

الثالث في صنف د أن االتجاه العام يوجد في العمو 

من ) 44%(بنسبة الذين ال يتصلون باإلمام في حل قضاياهم وطرح انشغاالتهم االجتماعية

   مقابل )45% ( تقدرفي العمود 

ذه النسبة في العمود الثاني في صنف الذين يتصلون أحيانا باإلمام في حل 

حيث نسجل أكبر نسبة  جموع المبحوثين

 ا����

  ا��ا��
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هل تتصل باإلمام في حل القضايا وطرح انشغاالتك 

 االجتماعية ؟

    

ال اتصل  اتصل دائما أحيانا

3

22  

36.67% 

12  

20% 

14  

35% 

08  

20% 

36  

36% 

20  

20% 

أن االتجاه العام يوجد في العمو ) 04(يتبين من نتائج الجدول رقم 

الذين ال يتصلون باإلمام في حل قضاياهم وطرح انشغاالتهم االجتماعية

في العمود  اإلناثسجل أكبر نسبة عند نمجموع المبحوثين ، حيث 

  . عند الذكور

ذه النسبة في العمود الثاني في صنف الذين يتصلون أحيانا باإلمام في حل 

جموع المبحوثينمن م )36%(القضايا وطرح انشغاالتهم بنسبة 

 

 

ا����

ا��ا��

  السؤال      

 الجنس 

 ذكور

 إناث

 المجموع

يتبين من نتائج الجدول رقم *

الذين ال يتصلون باإلمام في حل قضاياهم وطرح انشغاالتهم االجتماعية

مجموع المبحوثين ، حيث 

عند الذكور )%43.33 (

ذه النسبة في العمود الثاني في صنف الذين يتصلون أحيانا باإلمام في حل وتنخفض ه

القضايا وطرح انشغاالتهم بنسبة 




 ا��������� ا�

 إلىالتي تصل نسبتهم  اإلناث

في صنف المبحوثين الذين يتصلون 

لوجود  وهذاتنتج من خالل هذه النسب أن أغلبية األفراد ال يتصلون باإلمام  

والكتب الدينية المتخصصة في 

 ا����

  ا��ا��
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اإلناثمقابل فارق بسيط عند . في العمود )%36.67

في صنف المبحوثين الذين يتصلون  )20%( إلىأما العمود األول فتنخفض هذه النسب 

  .)20%(في دائما بنسبة متساوية بين الجنسين وتمثلت 

تنتج من خالل هذه النسب أن أغلبية األفراد ال يتصلون باإلمام  

والكتب الدينية المتخصصة في الحصص الدينية التلفزيونية واإلذاعة وشبكة اإلنترنيت 

  هل تقصد المسجد من أجل ؟ ← )

 

 

ا����

ا��ا��

36.67% ( عند الذكور

) %35( .  

أما العمود األول فتنخفض هذه النسب    

دائما بنسبة متساوية بين الجنسين وتمثلت 

تنتج من خالل هذه النسب أن أغلبية األفراد ال يتصلون باإلمام  و نس

الحصص الدينية التلفزيونية واإلذاعة وشبكة اإلنترنيت 

  .الفتاوى 

)05(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع       

 النسبة

 هل تقصد المسجد من اجل؟

 أخذ الفتاوى

60  

100% 

10  

16.66% 

40  

100% 

18  

45% 

100  

100% 

28  

28% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين 

من مجموع المبحوثين حيث نسجل 

  ) .%35( عند اإلناث

من مجموع المبحوثين في صنف 

و ) %45( اإلناثجل أخذ الفتاوى مع فارق واسع بين 

 ا����

  ا��ا��
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هل تقصد المسجد من اجل؟     

أخذ الفتاوى الحلقات 

 والدروس

 الصالة

10  

16.66% 

40  

66.66% 

08  

20% 

14  

35% 

18  

18% 

54  

54% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين ) 05(تظهر نتائج الجدول رقم 

من مجموع المبحوثين حيث نسجل ) %54(الصالة بنسبة  أجليقبلون على المسجد من 

عند اإلناثبفارق كبير ) %66.66(بنسبة  الذكور

من مجموع المبحوثين في صنف ) %28(الثالث إلى  و تنخفض هذه النسبة في العمود

جل أخذ الفتاوى مع فارق واسع بين ن على المسجد من أ

. (  

 

 

ا����

ا��ا��

  السؤال        

 الجنس 

 ذكور

 إناث

 المجموع

تظهر نتائج الجدول رقم *

يقبلون على المسجد من 

الذكورأكبر نسبة عند 

و تنخفض هذه النسبة في العمود

ن على المسجد من أالذين يقبلو 

) .%16.66( الذكور




 ا��������� ا�

وثين من مجموع المبح) %18(أما في العمود الثاني فتنخفض النسبة أكثر حيث تصل إلى 

جل الحلقات و الدروس بفارق طفيف في 

16%(.  

يقصدون المسجد ألجل الصالة بصفة 

بحكم طبيعة الحياة و  الذكورنوعا ما عن نسبة 

. ة نوعا ماأعيش فيه يقيد حرية المر 

يبحثن دائما عن أمور الدين  الذكور فاإلناث

قات و أما الحل. و معرفة أحكام الشريعة و األصول الصحيحة لتكوين أسرة صالحة

أة و في مجتمعنا متحرر عن المر 

  .الذهاب في أي وقت إلى المسجد و لحضور الدروس 

  هل يفتح اإلمام المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة؟

 ا����
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أما في العمود الثاني فتنخفض النسبة أكثر حيث تصل إلى 

جل الحلقات و الدروس بفارق طفيف في صنف الذين يقبلون على المسجد من أ

16.66( الذكورو نسبة ) %20( اإلناثالنسب حيث تمثل نسبة 

يقصدون المسجد ألجل الصالة بصفة  ه النتائج نستخلص أن معظم الجنسين

نوعا ما عن نسبة  اإلناث فنسبتهم تختلفأما 

عيش فيه يقيد حرية المر مجتمع الذي نالالظروف فهناك ربات المنزل و أيضا 

الذكور فاإلناثأكثر من نسبة  اإلناثأما أخذ الفتاوى فنسبة 

و معرفة أحكام الشريعة و األصول الصحيحة لتكوين أسرة صالحة

في مجتمعنا متحرر عن المر  الذكورأكثر راجع إلى أن  الذكورالدروس فنجد نسبة 

الذهاب في أي وقت إلى المسجد و لحضور الدروس 

هل يفتح اإلمام المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة؟ ←)

 

 

ا����

ا��ا��

أما في العمود الثاني فتنخفض النسبة أكثر حيث تصل إلى 

صنف الذين يقبلون على المسجد من أفي 

النسب حيث تمثل نسبة 

ه النتائج نستخلص أن معظم الجنسينمن هذ

أما  الذكورخاصة 

الظروف فهناك ربات المنزل و أيضا 

أما أخذ الفتاوى فنسبة 

و معرفة أحكام الشريعة و األصول الصحيحة لتكوين أسرة صالحة

الدروس فنجد نسبة 

الذهاب في أي وقت إلى المسجد و لحضور الدروس  اكانهبإم

)06(الجدول رقم 

  

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع        

 

 النسبة

المجال للنقاش أثناء 

60  

100% 

40  

100% 

100  

100% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول للصنف الذي 

من ) 70%(يرى أن اإلمام يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة تمثل نسبة 

     مقابل اإلناث )80% ( مجموع عدد المبحوثين حيث نسجل أكبر نسبة عند الذكور ب

 ا����

  ا��ا��
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المجال للنقاش أثناء هل يفتح اإلمام 

           الدروس والحلقات الخاصة؟

  ال

 

 نعم

12  

%20 

48  

%80 

18  

%45 

22  

%55 

30  

30% 

70  

70% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول للصنف الذي ) 6(تبين لنا من خالل جدول رقم 

يرى أن اإلمام يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة تمثل نسبة 

مجموع عدد المبحوثين حيث نسجل أكبر نسبة عند الذكور ب

 

 

ا����

ا��ا��

  

                

 السؤال 

 الجنس

 ذكور

 إناث

 المجموع

تبين لنا من خالل جدول رقم 

يرى أن اإلمام يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة تمثل نسبة 

مجموع عدد المبحوثين حيث نسجل أكبر نسبة عند الذكور ب

)55 %(   




 ا��������� ا�

لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني في صنف الذين يرون أن اإلمام ال يفتح المجال 

مقابل الذكور  )45%(والحلقات حيث وصلت النسبة عند اإلناث إلى 

 اإلمامطبيعة  إلىأن قضية فتح المجال للنقاش أثناء الدروس تعود 

ذات مجال واسع للنقاش مثال 

أخرى معلومة مواضيع  ها وبالتالي تستدعي فتح النقاش وهناك

 المجموع     

 

 النسبة

 

60  

100%  

40  

100% 

100  

100% 
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لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني في صنف الذين يرون أن اإلمام ال يفتح المجال 

والحلقات حيث وصلت النسبة عند اإلناث إلى  سالدرو 

أن قضية فتح المجال للنقاش أثناء الدروس تعود  إلى

ذات مجال واسع للنقاش مثال  اإلماموالمتعارف عليها فأحيانا تكون الدروس التي يلقيها 

ها وبالتالي تستدعي فتح النقاش وهناك، الصالة وغير 

  .وبديهية ال تستدعي ذلك

  ؟ هل اإلمام رمز وقدوة في المجتمع ←) 

 مام رمز و قدوة في المجتمع ؟هل اإل

  ال السؤال 

 

 نعم

10  

%16.67 

50  

83.33% 

00  

/ 

40  

%100 

10  

10% 

90  

90% 

 

 

ا����

ا��ا��

لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني في صنف الذين يرون أن اإلمام ال يفتح المجال 

الدرو للنقاش أثناء 

)%20( .  

إلىونستنتج        

والمتعارف عليها فأحيانا تكون الدروس التي يلقيها 

، الصالة وغير الطهارة 

وبديهية ال تستدعي ذلك

) 07(الجدول رقم 

  

السؤال            

 الجنس

 ذكور

 إناث

 المجموع




 ا��������� ا�

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف 

 )100% ( حيث نسجل نسبة،  

من مجموع المبحوثين في صنف الذين 

ال يرون أن اإلمام رمز وقدوة في المجتمع حيث انعدمت النسبة عند اإلناث مقارنة عند 

وهذا يعود إلى مرجعيات وعقائد وثقافات بعض المصلين الذين 

رة واحدة وهي نظرة االحترام راد المجتمع ينظرون إلى اإلمام نظ

يقوم بدوره و الواجب الذي وجد له و الزال بمثابة المعلم و المرشد الذي 

هل المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يعطي القدرة على 

 ا����

  ا��ا��
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أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف ) 07(يتبين لنا من خالل الجدول رقم 

 )90%(تمع بنسبة رمز وقدوة في المج اإلمام

  .)83.33%(عند اإلناث مقابل الذكور 

من مجموع المبحوثين في صنف الذين  )10%(وتنخفض النسبة في العمود الثاني ب 

ال يرون أن اإلمام رمز وقدوة في المجتمع حيث انعدمت النسبة عند اإلناث مقارنة عند 

وهذا يعود إلى مرجعيات وعقائد وثقافات بعض المصلين الذين  )%16.67 

  .علوًما في شّتى المجاالت

راد المجتمع ينظرون إلى اإلمام نظوعليه نستنتج أن أغلبية أف

يقوم بدوره و الواجب الذي وجد له و الزال بمثابة المعلم و المرشد الذي  

  .يرسم الطريق الصحيح بالنسبة لكافة أفراد المجتمع

هل المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يعطي القدرة على  ←) 

  ؟التواصل الجيد بين المصلين في فهم الرسالة الدينية 

 

 

ا����

ا��ا��

يتبين لنا من خالل الجدول رقم 

اإلمامالذين يرون أن 

عند اإلناث مقابل الذكور 

وتنخفض النسبة في العمود الثاني ب     

ال يرون أن اإلمام رمز وقدوة في المجتمع حيث انعدمت النسبة عند اإلناث مقارنة عند 

 ( بنسبة الذكور

علوًما في شّتى المجاالت ندرسوا وتلقو 

وعليه نستنتج أن أغلبية أف

 و الذيوالتقدير 

يرسم الطريق الصحيح بالنسبة لكافة أفراد المجتمع

) 08(الجدول رقم 

التواصل الجيد بين المصلين في فهم الرسالة الدينية 

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع     

 

 النسبة

هل المستوى التعليمي والتكويني العالي 
لإلمام يعطي القدرة على التواصل الجيد بين 

60  

100%  

40  

100%  

100  

100% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف 

العالي لإلمام يعطي القدرة على التواصل 

من مجموع المبحوثين ، حيث 

عند ) %92.5(مقابل ) 98.33%(

ي صنف مجموع المبحوثين ف 

ال وجود لعالقة اإلمام بالمستوى التعليمي والتكويني في القدرة على 

مع فارق  اإلناثعند ) %.07

 ا����

  ا��ا��
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هل المستوى التعليمي والتكويني العالي 
لإلمام يعطي القدرة على التواصل الجيد بين 

 ؟المصلين في فهم الرسالة الدينية 

 السؤال 

  ال

 

 نعم

01  

%1.67 

59  

98.33% 

03  

%07.5 

37  

%92.5 

04  

04% 

96  

96% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف ) 08( تظهر نتائج الجدول الثامن

العالي لإلمام يعطي القدرة على التواصل  يذين يرون أن المستوى التعليمي والتكوين

من مجموع المبحوثين ، حيث )  %96(بنسبة  الجيد بين المصلين في فهم الرسالة الدينية

(في العمود األول تصل إلى  الذكورأكبر نسبة عند 

 من) %04(وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني إلى 

ال وجود لعالقة اإلمام بالمستوى التعليمي والتكويني في القدرة على  

5.(بنسبة التواصل بين المصلين في فهم الرسالة الدينية  

 

 

ا����

ا��ا��

  

السؤال            

 الجنس

 ذكور

 إناث

 المجموع

تظهر نتائج الجدول الثامن*

ذين يرون أن المستوى التعليمي والتكوينال

الجيد بين المصلين في فهم الرسالة الدينية

أكبر نسبة عند  تسجل

  . اإلناث

وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني إلى      

 هالذين يرون أن

التواصل بين المصلين في فهم الرسالة الدينية  




 ا��������� ا�

، حيث يرون أن هذا الوضع ليس له عالقة 

 باإلمام وال بخطابه بقدر ما هو يعبر عن تحوالت قيمية تّم تقبلها اجتماعيا دون أن 

تأخذ الوقت الكافي من المناقشة الدينية تحت تأثير ظروف سياسية وأمنية واقتصادية 

ه النسب يتبين لنا أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام له أهمية 

وبعد كبير خاصة في التحصيل العلمي والمعرفي لديه مما يعطيه القدرة االتصالية للتأثير 

،  مكبرات الصوت(في رأيك استعمال الوسائل التقنية الحديثة 

  ؟ يسهم في نجاح االتصال بالمسجد

 ا����
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، حيث يرون أن هذا الوضع ليس له عالقة ) %1.67(بنسبة تصل إلى  الذكور

 باإلمام وال بخطابه بقدر ما هو يعبر عن تحوالت قيمية تّم تقبلها اجتماعيا دون أن 

تأخذ الوقت الكافي من المناقشة الدينية تحت تأثير ظروف سياسية وأمنية واقتصادية 

  .صعبة مرت عليها البالد

ه النسب يتبين لنا أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام له أهمية من خالل هذ

وبعد كبير خاصة في التحصيل العلمي والمعرفي لديه مما يعطيه القدرة االتصالية للتأثير 

  .والتواصل والتكامل بين المصلين 

في رأيك استعمال الوسائل التقنية الحديثة  ←) 09

يسهم في نجاح االتصال بالمسجد...) الميكروفون ، خدمة اإلنترنيت ، الفاكس 

 

 

ا����

ا��ا��

الذكورعند  طفيف

 باإلمام وال بخطابه بقدر ما هو يعبر عن تحوالت قيمية تّم تقبلها اجتماعيا دون أن ال

تأخذ الوقت الكافي من المناقشة الدينية تحت تأثير ظروف سياسية وأمنية واقتصادية 

صعبة مرت عليها البالد

من خالل هذو   

وبعد كبير خاصة في التحصيل العلمي والمعرفي لديه مما يعطيه القدرة االتصالية للتأثير 

والتواصل والتكامل بين المصلين 

09(الجدول رقم 

الميكروفون ، خدمة اإلنترنيت ، الفاكس 
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 المجموع     

 

 النسبة

في رأيك استعمال الوسائل التقنية الحديثة 
مكبرات الصوت ، الميكروفون ، خدمة 
يسهم في نجاح 

60  

100%  

40  

100%  

100  

100% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف 

 داخل المسجدذين يرون أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة تسهم في نجاح االتصال 

في العمود  اإلناثأكبر نسبة عند 

ي صنف من مجموع المبحوثين ف

الذين يرون أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة ال يسهم في نجاح االتصال داخل 

الذكور وهي مرتفعة مقارنة بنسبة اإلناث التي سجلت ب 

 ا����

  ا��ا��
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في رأيك استعمال الوسائل التقنية الحديثة 
مكبرات الصوت ، الميكروفون ، خدمة (

يسهم في نجاح ...) اإلنترنيت ، الفاكس 
 ؟ االتصال بالمسجد

 السؤال 

  ال

 

 نعم

19  

%31.67 

41  

68.33% 

09  

%22.5 

31  

%77.5 

28  

28% 

72  

72% 

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف ) 09( تظهر نتائج الجدول التاسع

ذين يرون أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة تسهم في نجاح االتصال 

أكبر نسبة عند  تمن مجموع المبحوثين ، حيث سجل

  . الذكورعند ) %68.33(مقابل ) %77.5(األول تصل إلى 

من مجموع المبحوثين ف) %28(وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني إلى 

الذين يرون أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة ال يسهم في نجاح االتصال داخل 

الذكور وهي مرتفعة مقارنة بنسبة اإلناث التي سجلت ب عند ) 31.67%(
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السؤال            

 نسالج

 ذكور

 إناث

 المجموع

تظهر نتائج الجدول التاسع*

ذين يرون أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة تسهم في نجاح االتصال ال

من مجموع المبحوثين ، حيث سجل)  %72(بنسبة 

األول تصل إلى 

وتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني إلى      

الذين يرون أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة ال يسهم في نجاح االتصال داخل 

(بنسبة المسجد  
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، وهذا الستناد بعض المانعين لفكرة استعمال مثل هذه الوسائل يتنافى مع 

نوع من اإلسراف ألن الوسائل التكنولوجية التقنية اليوم تتميز 

بالال محدودية فليس لها حدود زمنية وال مكانية وال نوعية أو جنسية ولذا فهي تتخطى كل 

نجاح ونستنتج من خالل هذه النتائج أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة يسهم في 

التطور  ها نحوة ال بد من توفرها داخل أي مؤسسة التي يقود

  و المصلين ؟

 ا����

  ا��ا��
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، وهذا الستناد بعض المانعين لفكرة استعمال مثل هذه الوسائل يتنافى مع 

نوع من اإلسراف ألن الوسائل التكنولوجية التقنية اليوم تتميز  الخشوع في الصالة وأنها

بالال محدودية فليس لها حدود زمنية وال مكانية وال نوعية أو جنسية ولذا فهي تتخطى كل 

ونستنتج من خالل هذه النتائج أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة يسهم في 

ة ال بد من توفرها داخل أي مؤسسة التي يقوده األخير لكون هذ

  :التعليمي

و المصلين ؟ مامهل هناك اتصال بين اإل←) 

 

 

ا����

ا��ا��

، وهذا الستناد بعض المانعين لفكرة استعمال مثل هذه الوسائل يتنافى مع ) %22.5(

الخشوع في الصالة وأنها

بالال محدودية فليس لها حدود زمنية وال مكانية وال نوعية أو جنسية ولذا فهي تتخطى كل 

  .الحواجز

ونستنتج من خالل هذه النتائج أن استعمال الوسائل التقنية الحديثة يسهم في       

لكون هذاالتصال 

  .والنجاح

التعليميالمستوى *

) 01(الجدول رقم 

  

  

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع          

 

 النسبة

 و المصلين ؟

17  

100% 
 

45  

100%  

38  

100% 
 

/ 

100  

%100  

الذين يتبن أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف 

  من مجموع المبحوثين ، 

 ا����

  ا��ا��
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و المصلين ؟ هل هناك اتصال بين اإلمام

 السؤال 

  

 ال

  

 نعم

01  

5.88% 

16  

94.11% 

02  

4.44% 

43  

95.55% 

05  

13.15% 

33  

86.84% 

  بدون مستوى / /

8 

%8  

92  

%92 

  

يتبن أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف ) 01(من خالل الجدول 

من مجموع المبحوثين ، ) %92(و المصلين بنسبة  مامبين اإليرون أن هناك اتصال 

 

 

ا����

ا��ا��

  

السؤال               

  المستوى 

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع

من خالل الجدول *

يرون أن هناك اتصال 




 ا��������� ا�

في العمود األول ) %95.55(تصل إلى 

تليها نسبة األفراد ذوي ) 94%

من مجموع ) %08(في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى 

فارق و المصلين مع  مامن يرون أنه ال يوجد اتصال بين اإل

تليها نسبة ) %4.44( الثانويو نسبة المستوى 

تصال و تقر النتائج نخلص إلى أن كل شرائح المجتمع تدرك ما هو اال

  . و المصلين فلواله لما تجاوب هذين االثنين مع بعضها البعض

 هل المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية ؟

 ا����

  ا��ا��
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تصل إلى  ثانوينسجل أعلى نسبة ذوي المستوى ال

94.11(ذوي المستوى االبتدائي بنسبة  مقابل فارق طفيف مع

  ).%86.55(بنسبة  الجامعي

في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى لتنخفض هذه النسبة 

ن يرون أنه ال يوجد اتصال بين اإلالمبحوثين، فيصنف الذي

و نسبة المستوى ) %5.88( بسيط بين المستويات ، فاالبتدائي

  ) .%13.15(المستوى الجامعي ب 

النتائج نخلص إلى أن كل شرائح المجتمع تدرك ما هو االو من خالل هذه 

و المصلين فلواله لما تجاوب هذين االثنين مع بعضها البعض مامبأهمية ووجوده بين اإل

هل المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية ؟ ←) 

 

 

ا����

ا��ا��

نسجل أعلى نسبة ذوي المستوى ال حيث

مقابل فارق طفيف مع

الجامعيالمستوى 

لتنخفض هذه النسبة 

المبحوثين، فيصنف الذي

بسيط بين المستويات ، فاالبتدائي

المستوى الجامعي ب 

و من خالل هذه 

بأهمية ووجوده بين اإل

) 02(الجدول رقم 

  

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع      

 

 النسبة

التربوية و 

17  

100%  

45  

100%  

38  

100%  

/ 

100 

%100    

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف 

من مجموع ) 80%(الذين يرون أن المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية بنسبة 

 ا����

  ا��ا��
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التربوية و هل المسجد يؤدي رسالته 

 التعليمية ؟

 السؤال 

  ال

 

 نعم

06  

%35.30 

11  

%64.70 

08  

%17.78 

37  

%82.22 

06  

%15.79 

32  

%84.21 

 بدون مستوى / /

20 

%20  

80  

%80 

  

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف ) 02(الجدول رقم يتبين لنا من خالل 

الذين يرون أن المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية بنسبة 

 

 

ا����

ا��ا��

  

السؤال              

  المستوى 

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع

يتبين لنا من خالل *

الذين يرون أن المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية بنسبة 




 ا��������� ا�

) 84.21%(بنسبة  عند األفراد ذوي المستوى الجامعي

بنسبة  االبتدائيثم نجد المستوى 

من مجموع المبحوثين في صنف الذين 

ن المستويات فنجد المستوى يرون أن المسجد ال يؤدي رسالته التربوية مع فارق ضعيف بي

بنسبة  إلى المستوى الجامعي

أنهم  إالإلى أن مهما كان الفرق في المستويات 

  .يجمعون و مقتنعون بأن المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية 

  هل يملك اإلمام القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين؟

 ا����

  ا��ا��
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عند األفراد ذوي المستوى الجامعي المبحوثين ، حيث نسجل أعلى نسبة

ثم نجد المستوى ) %82.22(نسبة ب لمرتبة الثانية المستوى الثانوي

من مجموع المبحوثين في صنف الذين ) %20(أما في العمود الثاني فتنخفض النسب إلى 

يرون أن المسجد ال يؤدي رسالته التربوية مع فارق ضعيف بي

إلى المستوى الجامعي) %17.78(بنسبة  ثم المستوى الثانوي) 35%

إلى أن مهما كان الفرق في المستويات  و من هذه النتائج نستخلص

يجمعون و مقتنعون بأن المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية 

هل يملك اإلمام القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين؟ ←) 

 

 

ا����

ا��ا��

المبحوثين ، حيث نسجل أعلى نسبة

لمرتبة الثانية المستوى الثانوييليها في ا

)64.70%. (  

أما في العمود الثاني فتنخفض النسب إلى 

يرون أن المسجد ال يؤدي رسالته التربوية مع فارق ضعيف بي

35.30( االبتدائي

و من هذه النتائج نستخلص) 15.79%(

يجمعون و مقتنعون بأن المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية 

) 03(الجدول رقم 

  

  

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع      

 

 النسبة

يملك اإلمام القدرة على التواصل الجيد 

17  

100%  

45  

100%  

38  

100%  

/ 

100 

%100    

 ا����

  ا��ا��
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 ا���������ا�

 

يملك اإلمام القدرة على التواصل الجيد هل 

 للتأثير في المصلين ؟

 السؤال 

  ال

 

 نعم

11  

%64.70 

06  

%35.29 

13  

%28.89 

32  

%71.11 

12 

%31.58 

26  

%68.42 

 مستوى / /

36 

36%  

64  

64% 

  

 

 

ا����

ا��ا��

  

السؤال              

  المستوى 

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

مستوىبدون 

  المجموع

  

  




 ا��������� ا�

أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين 

من ) 64%(بنسبة  لديه القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين

المرتبة  ثم في) %71.11( أكبر نسبة عند المستوى الثانوي

 المستوى االبتدائي األخيرةو المرتبة الثالثة و 

من مجموع ) %36( اني فتنخفض هذه النسبة بفارق متوسط

د في ال يملك القدرة على التواصل الجي

ثم في المرتبة  )64.70% ( المصلين حيث نسجل أكبر نسبة في المستوى االبتدائي ب

في المستوى الثانوي بنسبة مع فارق طفيف 

يرون أن اإلمام يملك من هذه النتائج إلى أن كل األفراد في جميع المستويات 

  هل تتصل باإلمام في حل القضايا وطرح انشغاالتك االجتماعية؟

 ا����

  ا��ا��
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أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين ) 03(تظهر نتائج الجدول رقم 

لديه القدرة على التواصل الجيد للتأثير في المصلين 

أكبر نسبة عند المستوى الثانوي مجموع المبحوثين حيث نسجل

و المرتبة الثالثة و ) %68.42(بنسبة  الثانية المستوى الجامعي

اني فتنخفض هذه النسبة بفارق متوسطأما العمود الث) 

ال يملك القدرة على التواصل الجي اإلمامصنف الذين يرون أن 

المصلين حيث نسجل أكبر نسبة في المستوى االبتدائي ب

مع فارق طفيف  )31.58%(الثانية المستوى الجامعي ب 

من هذه النتائج إلى أن كل األفراد في جميع المستويات 

  .القدرة االتصالية القوية التي تجعله يؤثر في المصلين 

هل تتصل باإلمام في حل القضايا وطرح انشغاالتك االجتماعية؟ ←) 

 

 

ا����

ا��ا��

تظهر نتائج الجدول رقم *

 اإلماميرون أن 

مجموع المبحوثين حيث نسجل

الثانية المستوى الجامعي

) %35.29(بنسبة 

صنف الذين يرون أن  المبحوثين في

المصلين حيث نسجل أكبر نسبة في المستوى االبتدائي ب

الثانية المستوى الجامعي ب 

)%28.89( .  

من هذه النتائج إلى أن كل األفراد في جميع المستويات  ونستخلص

القدرة االتصالية القوية التي تجعله يؤثر في المصلين 

) 04(الجدول رقم 

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع     

 النسبة

 في حل القضايا و المشاكل ؟

 اتصلال 

17  

100% 

04  

%23.52 

45  

100% 

21  

%46.66 

38  

100% 

19  

50% 

/ / 

100 

%100  

44 

%44  

ثالث في صنف الذين العام يوجد في العمود ال

من مجموع المبحوثين حيث ) 

ثم ) %50(بنسبة  المستوى الجامعي في العمود 

، و تنخفض هذه النسبة ) %23.52

 ا����

  ا��ا��
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في حل القضايا و المشاكل ؟ مامهل تتصل باإل     

 اتصل دائما أحيانا

08  

%47.05 

05  

%29.41 

15  

%33.33 

09  

20% 

13  

%34.21 

06  

%15.79 

 بدون مستوى / /

36 

%36  

20  

%20 

  

العام يوجد في العمود الأن االتجاه ) 04(تظهر نتائج الجدول رقم 

) 44%(في حل القضايا و المشاكل بنسبة  مام

المستوى الجامعي في العمود  نسجل أكبر نسبة عند األفراد ذوي

23.52%(ثم المستوى االبتدائي ) 46.66%(المستوى الثانوي بنسبة 

 

 

ا����

ا��ا��

  السؤال         

  المستوى 

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع

تظهر نتائج الجدول رقم *

مامال يتصلون باإل

نسجل أكبر نسبة عند األفراد ذوي

المستوى الثانوي بنسبة 




 ا��������� ا�

في صنف الذين يتصلون أحيانا 

، ) 34.21%(لحل القضايا مع فارق بسيط بين المستويات فالمستوى الجامعي 

و نسجل في العمود األول تراجع في النسبة 

لحل  مامين يتصلون دائما باإل

و ) %20(و الثانوي ) %29.41

اتصاال  األقلاألفراد ذوي المستوى الجامعي هم الفئة 

متعلمون و يفقهون في أمور دينهم أكثر من المستوى الثانوي و الثانوي 

 ا����

  ا��ا��
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في صنف الذين يتصلون أحيانا  من مجموع المبحوثين ،) %36(في العمود الثاني إلى 

لحل القضايا مع فارق بسيط بين المستويات فالمستوى الجامعي 

و نسجل في العمود األول تراجع في النسبة ) 47.05%(أما االبتدائي ) %

ين يتصلون دائما باإلمن مجموع المبحوثين في صنف الذ) %

29.41%(القضايا و المشاكل ، نجد المستوى االبتدائي بنسبة 

)%15.79(. 

األفراد ذوي المستوى الجامعي هم الفئة أن ومن هذه النتائج نستخلص 

متعلمون و يفقهون في أمور دينهم أكثر من المستوى الثانوي و الثانوي 

  .ائيأقل اتصاال من ذوي المستوى االبتد

  ؟ هل تقصد المسجد من أجل ←) 

 

 

ا����

ا��ا��

في العمود الثاني إلى 

لحل القضايا مع فارق بسيط بين المستويات فالمستوى الجامعي  مامباإل

33.33%(والثانوي 

%20(إلى  تصل

القضايا و المشاكل ، نجد المستوى االبتدائي بنسبة 

(الجامعي بنسبة 

ومن هذه النتائج نستخلص    

متعلمون و يفقهون في أمور دينهم أكثر من المستوى الثانوي و الثانوي  ألنهمبالمسجد 

أقل اتصاال من ذوي المستوى االبتد

) 05(الجدول رقم 

 

 

 

 

 

  




 ا��������� ا�

 المجموع    

 النسبة

 هل تقصد المسجد من أجل الصالة فقط ؟

 أخذ الفتاوى

17  

100% 

05  

%29.42 

45  

100% 

16  

%35.56 

38  

100% 

07  

%18.42 

/ / 

100 

%100  

28 

%28  

العام يوجد في العمود األول في صنف 

من مجموع المبحوثين حيث نسجل 

) %47.05(بفارق شاسع  ثم المستوى االبتدائي

 ا����

  ا��ا��

128  


 ا���������ا�

هل تقصد المسجد من أجل الصالة فقط ؟     

أخذ الفتاوى الحلقات 

 والدروس

 الصالة 

04  

%23.52 

08  

%47.05 

10  

%22.22 

19  

%42.22 

04  

%10.52 

27  

%71.05 

 بدون مستوى / /

18 

%18  

54  

%54 

  

العام يوجد في العمود األول في صنف أن االتجاه ) 05(تبين من خالل الجدول رقم 

من مجموع المبحوثين حيث نسجل ) %54(الذين يقصدون المسجد من اجل الصالة بنسبة 

ثم المستوى االبتدائي) 71.05%(أكبر نسبة في المستوى الجامعي 

  ) .%42.22( مع فارق طفيف للمستوى الثانوي

 

 

ا����

ا��ا��

  السؤال        

 الجنس 

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع

تبين من خالل الجدول رقم *

الذين يقصدون المسجد من اجل الصالة بنسبة 

أكبر نسبة في المستوى الجامعي 

مع فارق طفيف للمستوى الثانوي




 ا��������� ا�

من مجموع المبحوثين في صنف الذين 

ثم ) %35.56(تصل  نجد أعلى نسبة للمستوى الثانوي

 أيضاو تنخفض ) 18.42%(ثم المستوى الجامعي بنسبة 

ف الذين يقصدون من مجموع المبحوثين في صن

) 23.52%(المسجد ألجل الحلقات و الدروس بحيث نجد أعلى نسبة في المستوى االبتدائي 

 )10.52%(ثم المستوى الجامعي 

و من هذه النتائج نخلص إلى أن المبحوثين في كل المستويات يقصدون المسجد ألجل 

مستوى االبتدائي بكثرة للتثقيف و 

ما لم يتعلموه في الثانوي أما أخذ الفتاوى فنسبتها معتبرة مقارنة بالحلقات 

  ؟هل يفتح اإلمام المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة

 ا����

  ا��ا��
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من مجموع المبحوثين في صنف الذين ) %28(الثالث إلى لتنخفض هذه النسبة في العمود 

نجد أعلى نسبة للمستوى الثانوي الفتاوى ألخذيقصدون المسجد 

ثم المستوى الجامعي بنسبة ) %29.42(المستوى االبتدائي 

من مجموع المبحوثين في صن) %18(النسبة في العمود الثاني بنسبة 

المسجد ألجل الحلقات و الدروس بحيث نجد أعلى نسبة في المستوى االبتدائي 

ثم المستوى الجامعي ) 22.22%(ثم المستوى الثانوي تصل إلى 

و من هذه النتائج نخلص إلى أن المبحوثين في كل المستويات يقصدون المسجد ألجل 

مستوى االبتدائي بكثرة للتثقيف و ال ذوي  ألجلهاالصالة أما الحلقات و الدروس فيذهب 

ما لم يتعلموه في الثانوي أما أخذ الفتاوى فنسبتها معتبرة مقارنة بالحلقات  

  .لكثرة المشاكل االجتماعية 

هل يفتح اإلمام المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة ← )

 

 

ا����

ا��ا��

لتنخفض هذه النسبة في العمود 

يقصدون المسجد 

المستوى االبتدائي 

النسبة في العمود الثاني بنسبة 

المسجد ألجل الحلقات و الدروس بحيث نجد أعلى نسبة في المستوى االبتدائي 

ثم المستوى الثانوي تصل إلى 

و من هذه النتائج نخلص إلى أن المبحوثين في كل المستويات يقصدون المسجد ألجل     

الصالة أما الحلقات و الدروس فيذهب 

 إكمالالتعليم و 

لكثرة المشاكل االجتماعية  و الدروس نظرا

)06(الجدول رقم 

  

 

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع      

 

 النسبة

هل يفتح اإلمام المجال للنقاش أثناء 

17  

100%  

45  

100%  

38  

100%  

/ 

100 

%100    

 )%70(االتجاه العام يوجد في العمود األول بنسبة 

مام يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس 

 ا����

  ا��ا��
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هل يفتح اإلمام المجال للنقاش أثناء 

 السؤال ؟ الدروس والحلقات الخاصة

  ال

 

 نعم

08  

%47.05 

09  

%52.94 

08  

%17.78 

37  

%82.22 

14  

%36.85 

24 

%63.15 

 بدون مستوى / /

30 

%30  

70  

%70 

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول بنسبة  نأ) 06(يتبين من خالل الجدول رقم

مام يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس في صنف الذين يرون أن اإل من مجموع المبحوثين

 

 

ا����

ا��ا��

 

السؤال           

  المستوى

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع

يتبين من خالل الجدول رقم*

من مجموع المبحوثين




 ا��������� ا�

مقابل فارق ) 82.22%(والحلقات الخاصة حيث نسجل أكبر نسبة في المستوى الثانوي ب 

%52.94. (  

ن في صنف الذين من مجموع المبحوثي

يرون أن اإلمام ال يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات ، حيث نجد أعلى نسبة 

وتأتي المرتبة ) 36.85%(ثم يليه المستوى الجامعي ب 

قاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة 

وذلك لوجود المواضيع التي يجب التعمق فيها وشرحها بالتفصيل مثال كيفية أداء فريضة 

الحج و أحكام تقسيم الميراث باإلضافة إلى عدم فهم المصلين لبعض المسائل الفقهية 

 ا����

  ا��ا��
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والحلقات الخاصة حيث نسجل أكبر نسبة في المستوى الثانوي ب 

52.94%(للمستوى الجامعي ثم المستوى االبتدائي ب 

من مجموع المبحوثي) 30%(لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني ب 

يرون أن اإلمام ال يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات ، حيث نجد أعلى نسبة 

ثم يليه المستوى الجامعي ب ) 47.05%(للمستوى االبتدائي تصل 

  ) .17.78%(األدنى للمستوى الثانوي ب 

قاش أثناء الدروس والحلقات الخاصة ونستنتج من هذه النسب أن اإلمام يفتح المجال للن

وذلك لوجود المواضيع التي يجب التعمق فيها وشرحها بالتفصيل مثال كيفية أداء فريضة 

الحج و أحكام تقسيم الميراث باإلضافة إلى عدم فهم المصلين لبعض المسائل الفقهية 

  ؟ هل اإلمام رمز وقدوة في المجتمع) 07( 

 

 

ا����

ا��ا��

والحلقات الخاصة حيث نسجل أكبر نسبة في المستوى الثانوي ب 

للمستوى الجامعي ثم المستوى االبتدائي ب ) %63.15(

لتنخفض هذه النسبة في العمود الثاني ب 

يرون أن اإلمام ال يفتح المجال للنقاش أثناء الدروس والحلقات ، حيث نجد أعلى نسبة 

للمستوى االبتدائي تصل 

األدنى للمستوى الثانوي ب 

ونستنتج من هذه النسب أن اإلمام يفتح المجال للن

وذلك لوجود المواضيع التي يجب التعمق فيها وشرحها بالتفصيل مثال كيفية أداء فريضة 

الحج و أحكام تقسيم الميراث باإلضافة إلى عدم فهم المصلين لبعض المسائل الفقهية 

  .وغيرها 

 ← الجدول رقم

  

  

  




 ا��������� ا�

 المجموع      

 

 النسبة

17  

100%  

45  

100%  

38  

100%  

/ 

100 

%100    

يتبين من خالل النتائج المتحصل عليها أن االتجاه العام يوجد في العمود األول بنسبة 

من مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون أن اإلمام رمز وقدوة في المجتمع 

 ا����

  ا��ا��
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 ؟ هل اإلمام رمز وقدوة في المجتمع

 السؤال

  ال

 

 نعم

02  

%11.76 

15  

%88.23 

02  

%04.44 

43  

%95.56 

06  

%15.78 

32 

%84.21 

 بدون مستوى / /

10 

%10  

90  

90% 

  

يتبين من خالل النتائج المتحصل عليها أن االتجاه العام يوجد في العمود األول بنسبة 

من مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون أن اإلمام رمز وقدوة في المجتمع 

 

 

ا����

ا��ا��

 

السؤال           

  المستوى

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع

يتبين من خالل النتائج المتحصل عليها أن االتجاه العام يوجد في العمود األول بنسبة 

من مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون أن اإلمام رمز وقدوة في المجتمع ) %90(




 ا��������� ا�

مع فارق طفيف ) 95.56%(حيث نسجل أعلى نسبة عند األفراد ذوي المستوى الثانوي ب 

  

في صنف الذين ) 10%(هذه النسب في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى 

يرون أن اإلمام ليس رمز وقدوة في المجتمع حيث نجد في المرتبة األولى ذوي المستوى 

المستوى الثانوي ب ثم ) %11.76

أغلبية المبحوثين في كل المستويات ينظرون إلى  

التقدير فهو يزرع فيهم المبادئ واألخالق الفاضلة 

ب الذي وجد من أجله والدور والواج

  . لمحبة والتعاون بين أفراده

هل المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يعطي القدرة على 

 ا����

  ا��ا��
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حيث نسجل أعلى نسبة عند األفراد ذوي المستوى الثانوي ب 

  ) .84.21%(والجامعي ب ) 88.23%(االبتدائي 

هذه النسب في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى 

يرون أن اإلمام ليس رمز وقدوة في المجتمع حيث نجد في المرتبة األولى ذوي المستوى 

11.76%(يليه المستوى االبتدائي ب ) %15.78

أغلبية المبحوثين في كل المستويات ينظرون إلى   أن ومن خالل هذه النتائج يتبين لنا

التقدير فهو يزرع فيهم المبادئ واألخالق الفاضلة اإلمام نظرة واحدة وهي نظرة االحترام و 

والدور والواجرمز وقدوة في المجتمع  ويعد بمثابة الركيزة التي تمثل

لمحبة والتعاون بين أفرادهمثال تحسين العالقات ورسم طريق ا

هل المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يعطي القدرة على  ← )

  ؟ التواصل الجيد بين المصلين في فهم الرسالة الدينية

 

 

ا����

ا��ا��

حيث نسجل أعلى نسبة عند األفراد ذوي المستوى الثانوي ب 

االبتدائي لكال المستويين 

هذه النسب في العمود الثاني بفارق كبير يصل إلى لتنخفض     

يرون أن اإلمام ليس رمز وقدوة في المجتمع حيث نجد في المرتبة األولى ذوي المستوى 

15.78%(الجامعي ب 

)%04.44. (  

ومن خالل هذه النتائج يتبين لنا

اإلمام نظرة واحدة وهي نظرة االحترام و 

ويعد بمثابة الركيزة التي تمثل

مثال تحسين العالقات ورسم طريق ا

)08(الجدول رقم 

التواصل الجيد بين المصلين في فهم الرسالة الدينية

  

 

 

  




 ا��������� ا�

 المجموع      

 

 النسبة

والتكويني العالي 

لإلمام يعطي القدرة على التواصل الجيد بين 

17  

100%  

45  

100%  

38  

100% 

/ 

100 

%100    

 ا����

  ا��ا��
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والتكويني العالي هل المستوى التعليمي 

لإلمام يعطي القدرة على التواصل الجيد بين 

  المصلين في فهم الرسالة الدينية ؟

 

 السؤال

  ال

 

 نعم

03  

%17.64 

14  

%82.35 

01  

%02.22 

44  

%97.77 

00  

%00 

38 

%100 

 مستوى / /

04 

04%  

96  

96% 

  

 

 

ا����

ا��ا��

 

السؤال           

  المستوى

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

مستوىبدون 

  المجموع

  




 ا��������� ا�

من ) 96%(العمود األول بنسبة 

مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام 

الدينية بشكل جيد ، حيث نسجل 

عند ذوي المستوى الجامعي مع فارق طفيف بين المستويات الثانوي ب 

من مجموع ) 04%(أما في العمود الثاني انخفضت النسبة بفارق شاسع سجل ب 

العالي يعطي لإلمام القدرة على 

التواصل الجيد مع المصلين في فهم الرسالة الدينية ، حيث سجلنا أكبر نسبة سجلت ب 

  .)02.22%(عند ذوي المستوى االبتدائي مقابل فارق مع المستوى الثانوي قدر ب 

يتفقون على  جل وأغلبية المبحوثين

المصلين في  أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يسهم في التواصل الجيد مع

وال شك أن ثقافة اإلمام الواسعة خاصة منها اللغة وعلم النفس وعلم 

يطه بخبايا محاالجتماع وعلوم االتصال والتأهيل العلمي والمهني الكافي والدراية الجيدة 

 ا����
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العمود األول بنسبة  إلىأن االتجاه العام يتجه ) 08(تظهر نتائج الجدول رقم 

مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام 

الدينية بشكل جيد ، حيث نسجل يمكنه من القدرة االتصالية بين المصلين لفهم الرسالة 

عند ذوي المستوى الجامعي مع فارق طفيف بين المستويات الثانوي ب 

  ) .82.35%(واالبتدائي ب 

أما في العمود الثاني انخفضت النسبة بفارق شاسع سجل ب 

العالي يعطي لإلمام القدرة على المبحوثين الذين ال يرون أن المستوى التعليمي والتكويني 

التواصل الجيد مع المصلين في فهم الرسالة الدينية ، حيث سجلنا أكبر نسبة سجلت ب 

عند ذوي المستوى االبتدائي مقابل فارق مع المستوى الثانوي قدر ب 

جل وأغلبية المبحوثينومن خالل هذه النتائج المتحصل عليها نستنتج 

أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يسهم في التواصل الجيد مع

وال شك أن ثقافة اإلمام الواسعة خاصة منها اللغة وعلم النفس وعلم  ، فهم الرسالة الدينية

االجتماع وعلوم االتصال والتأهيل العلمي والمهني الكافي والدراية الجيدة 

   . وهذا من أجل تحقيق اإلقناع والتأثير الالزم

 

 

ا����

ا��ا��

تظهر نتائج الجدول رقم 

مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام 

يمكنه من القدرة االتصالية بين المصلين لفهم الرسالة 

عند ذوي المستوى الجامعي مع فارق طفيف بين المستويات الثانوي ب ) 100%(نسبة 

واالبتدائي ب ) %97.77(

أما في العمود الثاني انخفضت النسبة بفارق شاسع سجل ب 

المبحوثين الذين ال يرون أن المستوى التعليمي والتكويني 

التواصل الجيد مع المصلين في فهم الرسالة الدينية ، حيث سجلنا أكبر نسبة سجلت ب 

عند ذوي المستوى االبتدائي مقابل فارق مع المستوى الثانوي قدر ب ) %17.64(

ومن خالل هذه النتائج المتحصل عليها نستنتج       

أن المستوى التعليمي والتكويني العالي لإلمام يسهم في التواصل الجيد مع

فهم الرسالة الدينية

االجتماع وعلوم االتصال والتأهيل العلمي والمهني الكافي والدراية الجيدة 

وهذا من أجل تحقيق اإلقناع والتأثير الالزم االجتماعي

  




 ا��������� ا�

مكبرات الصوت، الميكروفون ، 

 المجموع      

 

 النسبة

مكبرات (

... ) الصوت، الميكروفون ، خدمة اإلنترنيت 

17  

100%  

45  

100%  

38  

100%  

/ 

100 

%100  

 ا����

  ا��ا��
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مكبرات الصوت، الميكروفون ، (في رأيك استعمال الوسائل التقنية  ← )

  يسهم في نجاح االتصال بالمسجد ؟... ) اإلنترنيت 

(في رأيك استعمال الوسائل التقنية 

الصوت، الميكروفون ، خدمة اإلنترنيت 

  يسهم في نجاح االتصال بالمسجد ؟

 

 

  ال

 

 نعم

04  

%23.52 

13  

%76.47 

07  

%15.55 

38  

%84.44 

17  

%44.73 

21 

%55.26 

 بدون مستوى / /

28 

28%  

72  

72% 

 

 

ا����

ا��ا��

)09(الجدول رقم 

اإلنترنيت خدمة 

 

 السؤال           

  المستوى

 التعليمي

 ابتدائي

 ثانوي

 جامعي

بدون مستوى

  المجموع
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أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين 

من مجموع ) 72%(بنسبة  استعمال التقنيات يسهم في نجاح االتصال في المسجد

المرتبة الثانية  ثم في) 84.44%

بنسبة  المستوى الجامعي و المرتبة الثالثة و األخيرة

 من مجموع المبحوثين في) %

 استعمال الوسائل التقنية يسهم في نجاح االتصال في المسجد،

المرتبة الثانية  ثم في) .%44

%15.55. (  

ن استعمال يرون أمن هذه النتائج إلى أن كل األفراد في جميع المستويات 

، حيث أصبحت ال تخلو أي 

ولو كانت منها البسيطة  الحديثة

لفهم وتسهيل عملية تبادل األفكار وعلى خلق جو من االنسجام والوعي بين اإلمام 

 ا����

  ا��ا��
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أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين ) 09(تظهر نتائج الجدول رقم 

استعمال التقنيات يسهم في نجاح االتصال في المسجد

44( أكبر نسبة عند المستوى الثانوي المبحوثين حيث نسجل

و المرتبة الثالثة و األخيرة) %76.47(بنسبة  المستوى االبتدائي

%28( ني فتنخفض هذه النسبة بفارق اأما العمود الث

استعمال الوسائل التقنية يسهم في نجاح االتصال في المسجد، يرون أن 

73.( ب  ل أكبر نسبة في المستوى الجامعي

55(المستوى الثانوي بنسبة  ثم )23.52%(ب  المستوى االبتدائي

من هذه النتائج إلى أن كل األفراد في جميع المستويات 

، حيث أصبحت ال تخلو أي  تصال بهالوسائل التقنية داخل المسجد يسهم في نجاح اال

الحديثة التقنيةعمومية أو خاصة من الوسائل و 

لفهم وتسهيل عملية تبادل األفكار وعلى خلق جو من االنسجام والوعي بين اإلمام 
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تظهر نتائج الجدول رقم *

استعمال التقنيات يسهم في نجاح االتصال في المسجديرون أن 

المبحوثين حيث نسجل

المستوى االبتدائي

أما العمود الث) 55.26%(

 ال صنف الذين

ل أكبر نسبة في المستوى الجامعيحيث نسج

المستوى االبتدائي

من هذه النتائج إلى أن كل األفراد في جميع المستويات  ونستخلص

الوسائل التقنية داخل المسجد يسهم في نجاح اال

عمومية أو خاصة من الوسائل و مؤسسة كانت 

لفهم وتسهيل عملية تبادل األفكار وعلى خلق جو من االنسجام والوعي بين اإلمام 

 .والمصلين
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المصلين والعمل على تحسين مستوى 

  .التكثيف من عدد الدروس و الحلقات لما فيها من تنوير للعقول و تهذيب للنفوس

كانت المواضيع ثرية ومتشعبة و 

  

كلما  توسيع دائرة االتصال من خالل تكوين األئمة لجلب أكبر عدد من المصليين ألنه

كان اإلمام متمكنا و لديه الخبرة و القدرة االتصالية للتأثير في الرواد كلما كان اإلقبال 

هذا األمر لن يسمح دقائق فقط و 

وهذا ما يجعل دور أهمية صالة 

االبتعاد نوعا ما عن األمور السياسية و التركيز على األمور الدينية التوجيهية و 

  مسجد من أئمة منظمين و مصلين حتى 

 ا����
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المصلين والعمل على تحسين مستوى  يجــب على جماعة المسجد أن تأخذ بآراء

  

التكثيف من عدد الدروس و الحلقات لما فيها من تنوير للعقول و تهذيب للنفوس

كانت المواضيع ثرية ومتشعبة و  إذافتح مجال للنقاش أثناء الدروس و الحلقات خاصة 

  .العلميزود من خاللها رواد المسجد بأكبر قدر من الثقافة و 

توسيع دائرة االتصال من خالل تكوين األئمة لجلب أكبر عدد من المصليين ألنه

كان اإلمام متمكنا و لديه الخبرة و القدرة االتصالية للتأثير في الرواد كلما كان اإلقبال 

  .واسعا على مؤسسة المسجد 

دقائق فقط و  7الزيادة في أوقات خطب الجمعة التي قلصت إلى 

وهذا ما يجعل دور أهمية صالة  ،التوجيهات أثناء الخطبة لإلمام بالتشعب أكثر و إعطاء

  .الجمعة يقل و يتراجع نوعا ما

االبتعاد نوعا ما عن األمور السياسية و التركيز على األمور الدينية التوجيهية و 

مسجد من أئمة منظمين و مصلين حتى التعامل باألخالق الحسنة بين كل رواد ال
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  :اتــــراحـــــتــاالق

يجــب على جماعة المسجد أن تأخذ بآراء -

  .االتصال بينهم

التكثيف من عدد الدروس و الحلقات لما فيها من تنوير للعقول و تهذيب للنفوس -

فتح مجال للنقاش أثناء الدروس و الحلقات خاصة  -

يزود من خاللها رواد المسجد بأكبر قدر من الثقافة و 

توسيع دائرة االتصال من خالل تكوين األئمة لجلب أكبر عدد من المصليين ألنه -

كان اإلمام متمكنا و لديه الخبرة و القدرة االتصالية للتأثير في الرواد كلما كان اإلقبال 

واسعا على مؤسسة المسجد 

الزيادة في أوقات خطب الجمعة التي قلصت إلى  -

لإلمام بالتشعب أكثر و إعطاء

الجمعة يقل و يتراجع نوعا ما

االبتعاد نوعا ما عن األمور السياسية و التركيز على األمور الدينية التوجيهية و  -

  .التربوية

التعامل باألخالق الحسنة بين كل رواد ال -
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  .يؤدي المسجد وظيفته على أكمل وجه و يخلق اتصال واسع بينهم 

ح الدائم على الحياة اليومية و المشاكل المطروحة لمعالجتها و توجيه النصائ

. 

التزام اإلمام قوال وعمال بأن يصدق فعله ما يقوله في خطابه فالذي يجعل الناس أكثر 

أن يكون أكثر تفاعال مع الحياة االجتماعية ووعيا بقضايا الناس واهتماماتهم فال يكفي 

ير والوسائل العلمية حضوره الدائم في مواقع تجمعاتهم بل عليه أن يمتلك إدارة التغي

تنمية الثقة بين األئمة والهيئات الرسمية المسؤولة عنهم وترقيتهم إلى شركاء اجتماعيين 

فاعلين يأخذ برأيهم في جميع القرارات التي لها عالقة بالمسجد أحسن من أن تفرض 
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يؤدي المسجد وظيفته على أكمل وجه و يخلق اتصال واسع بينهم 

الدائم على الحياة اليومية و المشاكل المطروحة لمعالجتها و توجيه النصائ

.أو إيجاد حلول ناجحة لها  و التوجيهات للتخفيف من عبئها

التزام اإلمام قوال وعمال بأن يصدق فعله ما يقوله في خطابه فالذي يجعل الناس أكثر 

  .تأثرا به هو صدقه في التعامل معه 

أن يكون أكثر تفاعال مع الحياة االجتماعية ووعيا بقضايا الناس واهتماماتهم فال يكفي 

حضوره الدائم في مواقع تجمعاتهم بل عليه أن يمتلك إدارة التغي

  .المناسبة لتحقيق هذا التغيير 

تنمية الثقة بين األئمة والهيئات الرسمية المسؤولة عنهم وترقيتهم إلى شركاء اجتماعيين 

فاعلين يأخذ برأيهم في جميع القرارات التي لها عالقة بالمسجد أحسن من أن تفرض 

  .عليهم دون إقناعهم بها 
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يؤدي المسجد وظيفته على أكمل وجه و يخلق اتصال واسع بينهم   

الدائم على الحياة اليومية و المشاكل المطروحة لمعالجتها و توجيه النصائ االطالع -

و التوجيهات للتخفيف من عبئها

التزام اإلمام قوال وعمال بأن يصدق فعله ما يقوله في خطابه فالذي يجعل الناس أكثر  -

تأثرا به هو صدقه في التعامل معه 

أن يكون أكثر تفاعال مع الحياة االجتماعية ووعيا بقضايا الناس واهتماماتهم فال يكفي  -

حضوره الدائم في مواقع تجمعاتهم بل عليه أن يمتلك إدارة التغي

المناسبة لتحقيق هذا التغيير 

تنمية الثقة بين األئمة والهيئات الرسمية المسؤولة عنهم وترقيتهم إلى شركاء اجتماعيين  -

فاعلين يأخذ برأيهم في جميع القرارات التي لها عالقة بالمسجد أحسن من أن تفرض 

عليهم دون إقناعهم بها 
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يان من أجل تب دالمسج مؤسسة

ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية  

بها على أكمل وجه من   نوط

إلى اتصال  هات من اتصال صاعد ، اتصال نازل 

  .األفرادبين  اتصاال ناجحا

تصال نشاط ال يمكن االستغناء عنه سواء كان 

ا فهذا ما دفع بمؤسسة المسجد باعتباره

  .تصال

االتصالية لكي تضمن نجاح العملية 

 ا����
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مؤسسةاالتصال الديني في موضوع واقع لقد تمت دراسة 

ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية   أو، سواء كانت دينية مكانة االتصال في أي مؤسسة ً 

نوطمالدور مهم و بارز في قيام المؤسسة بالمهمة 

هات من اتصال صاعد ، اتصال نازل خالل تحرك االتصال في كل االتجا

اتصاال ناجحافعالة ليحقق  إستراتيجيةبوضع  إالو هذا ال يكون 

تصال نشاط ال يمكن االستغناء عنه سواء كان وفي دراستنا هذه تبين لنا أن لال

فهذا ما دفع بمؤسسة المسجد باعتباره لآلخراتصال داخلي أو خارجي فكالهما مكمل 

تصالاالبهذا النوع من  هتماماالاجتماعية إلى 

االتصالية لكي تضمن نجاح العملية  أهدافهالتحقيق التكافؤ و كذا تحقيق 
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  :خـــاتمـــة

لقد تمت دراسة         

مكانة االتصال في أي مؤسسة ً 

دور مهم و بارز في قيام المؤسسة بالمهمة  فلالتصال

خالل تحرك االتصال في كل االتجا

و هذا ال يكون  أفقي

وفي دراستنا هذه تبين لنا أن لال       

اتصال داخلي أو خارجي فكالهما مكمل 

اجتماعية إلى  دينية،مؤسسة 

لتحقيق التكافؤ و كذا تحقيق       

  .االتصالية



 

ماهية االتصال الداخلي  :الفصل األول  

تمــــــــــــــهيد -   

مفهوم العملية االتصالية: المبحث األول  -  

  تعريف االتصال - أ :المطلب األول -

         تعريف االتصال الداخلي -ب                 

عناصر العملية االتصالية : المطلب الثاني  -  

مستويات االتصال الداخليأنواع و : المطلب الثالث -  

  أنواع االتصال الداخلي -                  

   مستويات االتصال الداخلي -                  

وسائل االتصال الداخلي و شبكاته: المطلب الرابع_   

 وسائل االتصال الداخلي -1                

شبكات االتصال الداخلي  -2                  

دور االتصال داخل المؤسسة و مشاكله :المبحث الثاني -  

أهمية االتصال داخل المؤسسة :المطلب األول -  

أهداف االتصال داخل المؤسسة :المطلب الثاني -  

وظائف االتصال داخل المؤسسة: المطلب الثالث -  

معوقات االتصال داخل المؤسسة: المطلب الرابع -  

  خــــــــــــــــــــــــــــــاتمة -

  

  

 



 

.ماهية االتصال داخل المؤسسة: الفصل الثاني  

تمــــــــــــهيد -  

مفهوم االتصال الخارجي في المؤسسة و أنواعه: المبحث األول -  

مفهوم االتصال الخارجي في المؤسسة: المطلب األول -  

أنواع االتصال الخارجي في المؤسسة: المطلب الثاني -  

وظائف االتصال الخارجي في المؤسسة و أهميته: الثاني المبحث -  

وظائف االتصال الخارجي في المؤسسة  :المطلب األول -  

أهمية االتصال الخارجي في المؤسسة :المطلب الثاني -  

  خــــــــــــــــــــــــــــــاتمة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ماهــــيــة مؤسسة المسجــــــد: الفصل الثالث  

  تمـــــــــــــــــهيد -

  أهمية المسجد ودوره االجتماعي والتربوي: المبحث األول -

أهمية المسجد: المطلب األول -  

الدور االجتماعي والتربوي للمسجد: المطلب الثاني -  

المسجد بين الماضي والحاضر وأهدافه: المبحث الثاني -  

المسجد بين الماضي والحاضر ومكانته :المطلب األول -  

أهداف المسجد: المطلب الثاني -  

  اتمـــــــــةـــــــــخ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

.الجانب التطبيقي: الفصل الرابع  

 تمهيد

الجداول البسيطة عرض -1  

  الجداول المركبة عرض -2

 تحليل نتائج الجداول -3

  االقتراحات4- 
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 وزارة التعليـــــــــم العالي و البحث العـــلمي

مستغانم_ بن باديسـعة عبدالحميد جامـــــ  

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علوم اإلعالم و االتصال

 استمـــارة جمع البيانات

 االتصال الديني في مؤسسة المسجدواقع 

_ تيارت _ الفارسينموذج مسجد سلّمان _   

 

 اإلعالماإلعالم و االتصال للسنة الثانية ماستر ، وسائل  أخي المبحوث نحن طلبة علوم

 لنيل شهادة الماستر المسجديني في مؤسسة بصدد إجراء دراسة حول االتصال الد والمجتمع

.هذه الدراسةتثري تبخلوا علينا بالمعلومات التي  جو منكم أالر االتصال فنفي علوم اإلعالم و   

.وشكرا جزيال –علمي بحث  إطاروكل هذا في   

  .في الخانة المناسبة  x ضع عالمة :مالحظة
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.   سنة    

. بدون مستوى          

 

في المصلين ؟ للتأثير

في حل القضايا و طرح انشغاالتك االجتماعية ؟

  . أتصل 

  .   الفتاوىأخذ   

 استمارة خاصة بالمصلي

 .     أنثى                 ذكر         

سنة     35أكثر من       سنة       35أقل من 

:

         جامعي                    ثانوي    

عالقة االتصال بين االمام و المصلي

؟ والمصلين اإلمامهل هناك اتصال بين 

  ال                           .

هل المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية؟

  .  ال                            

للتأثير القدرة على التواصل الجيد اإلمامفي اعتقادك هل يملك 

  .  ال                             

في حل القضايا و طرح انشغاالتك االجتماعية ؟ باإلمام

أتصل ال                أحيانا              

هل تقصد المسجد من أجل ؟

             الحلقات و الدروس          

:السمات العامة  

          :الجنس *

أقل من  :     السن*  

:المستوى التعليمي*  

           ابتدائي 

عالقة االتصال بين االمام و المصلي :المحور األول  

هل هناك اتصال بين :1س  

                 نعم           

هل المسجد يؤدي رسالته التربوية و التعليمية؟ رأيكمفي  :2س  

                          نعم           

في اعتقادك هل يملك : 3س  

                          نعم          

باإلمامهل تتصل : 4س  

تصل دائما   أ  

هل تقصد المسجد من أجل ؟: 5س  

           الصالة    
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المجال للنقاش أثناء الدروس و الحلقات الخاصة ؟

العالي لإلمام يعطي القدرة على التواصل الجيد بين 

، ت ، الميكروفون ، خدمة األنترنيت

ماذا تقترح لتحسين  و تفعيل االتصال بين المصلين و جماعة المسجد ؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

المجال للنقاش أثناء الدروس و الحلقات الخاصة ؟ ماماإل

.   ال                   

رمز و قدوة في المجتمع ؟ اإلمامفي رأيك هل 

.    ال        

العالي لإلمام يعطي القدرة على التواصل الجيد بين  والتكويني هل المستوى التعليمي

؟ في فهم الرسالة الدينية

    .  ال         

ت ، الميكروفون ، خدمة األنترنيتمكبرات الصو (الوسائل التقنية في رأيك استعمال 

لمسجد ؟با يسهم في نجاح االتصال

   . ال            

ماذا تقترح لتحسين  و تفعيل االتصال بين المصلين و جماعة المسجد ؟

........................................................................................

........................................................................................

................................................................................

ماماإلهل يفتح :  6س  

                    نعم           

في رأيك هل : 7س  

         نعم         

هل المستوى التعليمي: 8س

في فهم الرسالة الدينية المصلين  

       نعم         

في رأيك استعمال : 9س

يسهم في نجاح االتصال ... ) الفاكس   

    نعم        

ماذا تقترح لتحسين  و تفعيل االتصال بين المصلين و جماعة المسجد ؟ :10س  

........................................................................................

........................................................................................

................................................................................ 

   



    

 .القرآن الكريم ، برواية الغمام ورش عن الغمام نافع 

 .في كتاب المساجد

،   مدخل وظيفي العامة وٕادارتها

 1ط ، دار الوعي، الجزائر،األول

السلوك التنظيمي، دراسة في 

، مصر، 10ط ،، مكتبة عين الشمس

، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 .، الدار الجامعية، مصرمدخل بناء المهارات

الدار الجامعية للطبع  ،كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصال

، دار المعرفة الجامعية، نظرية القوة في االتصال اإلنساني

  المراجع

  

 :باللغة العربية

القرآن الكريم ، برواية الغمام ورش عن الغمام نافع 

في كتاب المساجد، ومسلم في كتاب التيمماإلمام أحمد والبخاري 

العامة وٕادارتهاالعالقات براهيم وهبي فهد، كنجو عبود كنجو، 

 .1999 1، طاألردن ،مؤسسة الوراق، عمان

األولالمجلد ، إحياء علوم الدين ،أبي حامد الغزالي

 .213ص ،

السلوك التنظيمي، دراسة في ـمد عفيفي، ، صديق محأحمد إبراهيم عبد الهادي

، مكتبة عين الشمسالمصريةالتحليل السلوكي للبيروقراطية 

دار الكتاب العربي، بيروت، ط صحيح البخاري،أحمد زهوة، أحمد عناية، 

3. 

مدخل بناء المهارات يالسلوك التنظيمأحمد ماهر، 

كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصال أحمد ماهر،

 . 2006 والنشر والتوزيع ، مصر

نظرية القوة في االتصال اإلنسانيإسماعيل سعد، 

 .2006مصر، 

المراجع قائمة     

  :قائمة المراجع 

باللغة العربية -

القرآن الكريم ، برواية الغمام ورش عن الغمام نافع  .1

اإلمام أحمد والبخاري  .2

براهيم وهبي فهد، كنجو عبود كنجو، إ .3

مؤسسة الوراق، عمان

أبي حامد الغزالي .4

2005،

أحمد إبراهيم عبد الهادي .5

التحليل السلوكي للبيروقراطية 

2003. 

أحمد زهوة، أحمد عناية،  .6

3 الجزء

أحمد ماهر،  .7

أحمد ماهر، .8

والنشر والتوزيع ، مصر

إسماعيل سعد،  .9

مصر، 



، مذكرة ماجستير، قسم نمط تكوين األئمة في الجزائر
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