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 انخٕصٚع اندغشافٙ نهًسبخذ بًظشاحت )انذائش٘ انثبنث ًَٕرخبً(
                                     يظببذ يحًذ عبشٕس

 جامعة مصراتة -كلية اآلداب  -قسم الجغرافيا 
 

 يهخض انبحث: 

اسخعشع ْزا انبحث انخٕصٚع اندغشافٙ نهًسبخذ ببهذٚت يظشاحت "انذائش٘ انثبنث" ًَٕرخبً، حٛث حُبٔنج      

انذساست فٙ يمذيخٓب ؽشذ أطُبف انًسبخذ ًَٔؾ انخٕصٚع انًكبَٙ نٓب، ٔلذ حى االسخعبَت بخمُٛت َظى انًعهٕيبث 

سبخذ عهٗ انشلعت اندغشافٛت، ببإلػبفت إنٗ دٔسْب اندغشافٛت نًب نٓب يٍ دٔس فٙ لشاءة َسك انخٕصٚع انًكبَٙ نهً

 انًًٛض فٙ إَخبج ٔحظًٛى انخشائؾ انخٙ حعذ انٕسٛهت انخٕػٛحٛت األيثم فٙ ححهٛم ٔلشاءة ٔفٓى طٕسة انخٕصٚع.

(، ٔبخٕصٚع GPSكًب سعج انذساست إنٗ إخشاء دساست يٛذاَٛت ألخم ححذٚذ يٕالع انًسبخذ بٕاسطت خٓبص )     

ببَت عهٗ انًظهٍٛ فٙ يسبخذ بحٛث غطج عًهٛت انخٕصٚع كبفت يسبخذ انًُطمت، ٔبذعى يٍ انخشائؾ اسخًبسة اإلسخ

انًُخدت حى لشاءة ٔححهٛم يدًٕعت يٍ انعُبطش انخٙ حسبْى بخفسٛش إشكبنٛت انبحث ٔانٕطٕل إنٗ َخبئح، ْٔزِ 

ٓبس انكفبءة انعذدٚت نهًسبخذ انعُبطش بذأث بخحهٛم يعبٚٛش ٔيؤششاث انكفبءة انٕظٛفٛت نهًسبخذ ببنًُطمت إلظ

َٔطبق حٕصٚعٓب انز٘ ٚعذ يشكض انذساست ٔيحٕسْب، ٚهّٛ ححهٛم انًشكض انًخٕسؾ ٔانًسبفت انًعٛبسٚت ٔيٍ خالل 

ححهٛهًٓب حى انخعشف عهٗ يذٖ انخببعذ بٍٛ يفشداث انظبْشة يكبَٛبً، أيب بخظٕص حأثٛش انخذيت فمذ حى حُبٔنٓب 

 حغطٛخٓب نًسبحت انًُطمت. بئٚؼبذ انًسبفت انًخذٔيت ٔيذٖ

كًب عًهج انذساست إنٗ يعشفت انؼببؾ فٙ انًسبفت بٍٛ انًسبخذ يٍ انُبحٛت انششعٛت، ٔلذ اخخًعج يعظى      

 اٜساء انفمٓٛت عهٗ عذو ٔخٕد يسبفت يحذدة، ٔأيب بُبء انًسبخذ ٔحٕسعخٓب ٚعخًذ عهٗ حبخت انسكبٌ ٔيخطهببحٓى.

ٍ انُخبئح أبشصْب أٌ انخٕصٚع اندغشافٙ نهًسبخذ ببنًُطمت ٚغهب عهّٛ ؽببع انخشكض أخٛشاً ؽشحج انذساست خًهت ي     

ٔعذو االَخظبو، ببإلػبفت إنٗ أٌ حٕصٚعٓب ال ٚخؼع نًعبٚٛش حخطٛطٛت يًب حسبب فٙ حذاخم كبٛش فٙ َطبق حأثٛش 

ى بُبء انًسبخذ خذيت كم يسدذ، أيب عٍ انخٕطٛبث فمذ كبٌ يٍ بُٛٓب: انعًم عهٗ ٔػع يعبٚٛش حخطٛطٛت حُظ

(، كًب حى حٕخّٛ G.I.Sٔاخخٛبس انًٕالع انًُبسبت ببنًشبسكت انفعهٛت نهدغشافٙ ٔحمُٛت َظى انًعهٕيبث اندغشافٛت)

حٕطٛت نهٓٛئت انعبيت نألٔلبف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛت يفبدْب ٔػع يعٛبس نهخببعذ بٍٛ انًسبخذ ٔحعًٛى رنك عهٗ خًٛع 

اسخعبٌ انببحث فٙ خًع انبٛبَبث ٔانًعهٕيبث ببعغ انًشاخع انعهًٛت ٔانُششاث انبهذٚبث ٔإداساث األٔلبف، ْزا ٔلذ 

 انظبدسة عٍ انٓٛئت انعبيت نألٔلبف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛت، ببإلػبفت إنٗ انذساست انًٛذاَٛت. 

 َظى انًعهٕيبث اندغشافٛت. -انخحهٛم انًكبَٙ  -انخٕصٚع اندغشافٙ  -انكهًبث انًفخبحٛت: انخذيبث انذُٚٛت 
 

ABSTRACT 

This research study presented the geographical distribution of mosques in the 

municipality of Misrata, taking "the third ring” road as a model. The research 

introduction focused on the most important determinants that affect the spatial 

distribution of mosques. Geographical information systems (GIS) technology was 

used because of its role in reading the spatial distribution pattern of mosques on 

The geographical area, in addition to its distinctive role in the production and 

design of maps, which are the ideal means of explanation in analyzing, reading and 

understanding the distribution picture, and the results that are extracted through 

these maps of the results that support the research assumptions and the objectives 

to be reached. 

     The study also sought to conduct a field study in order to locate mosques and 

read their coordinates by means of a GPS device, and with the help of the data of 

the General Authority for Endowments and Islamic Affairs, their names and types 

were identified, and with the support of the produced maps, a group of elements 

that contribute to explaining the problem of the research and reaching the results 

were read and analyzed. And these elements began with the analysis of the 

geographical distribution area, which is the center of the study and its axis, through 

which the spatial distribution of the mosques in the study area became clear, 

followed by the analysis of the middle center, according to which the center point 

was determined from the total points of the phenomenon in the school "mosques", 

then comes the standard distance and through its analysis was done Identifying the 

extent of the divergence between the vocabulary of the phenomenon spatially, as for 

the impact of the service, which is the spatial boundaries that this service covers, it 
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was intertwined and common in all points of the phenomenon, and to increase the 

clarification, the study area was divided into four sectors, including the 

characteristics of each sector separately. 

     The study also investigated the criterion for the distance between mosques from 

the Islamic legal point. Findings indicate that most of the jurisprudential opinions 

were of the opinions that there is a lack of a specific distance. The construction and 

expansion of mosques depends on the needs and requirements of the population. 

     Finally, the study presented a set of findings and recommendations, and among 

these results, the geographical distribution of mosques in the study area is 

dominated by the character of randomness and irregularity, in addition to the fact 

that their distribution is not subject to planning criteria, which caused a large 

overlap in the scope of the service of each mosque. As for the recommendations, it 

was Among them: Work to develop planning standards that regulate the 

construction of mosques and the selection of appropriate sites with the actual 

participation of the geographer and the technology of geographic information 

systems (GIS). A recommendation was directed to the General Authority for 

Endowments and Islamic Affairs to set a standard for the separation between 

mosques and generalize this to all municipalities and endowment departments. The 

researcher used to collect data and information with some scientific references and 

bulletins issued by the General Authority for Endowments and Islamic Affairs, in 

addition to the field study. 

 

  المقدمة: -7

االتجاه الحدٌث فً علم الجغرافٌا ٌهتم بالتوزٌع الجغرافً للمرافق والمؤسسات العامة التً ٌحتاجها      

الفرد بشكل دوري، هذا االهتمام نابع من كون علم الجغرافٌا ٌركز على توزٌعها مكانٌاً، باإلضافة إلى 

(، وٌعد تطور مستوى ;أفضل الحلول بحٌث تؤدي أغراضها بسهولة وٌسر)الغامدي،صإمكانٌة تقدٌم 

الخدمات معٌاراً جٌداً للقٌاس والحكم على مستوى التطور والتقدم الحضاري الذي تشهده أٌة منطقة فً 

( التً تمثل الجزء community services(،كما تحظى الخدمات المجتمعٌة )566العالم)طاران ص

مٌة فً قطاع الخدمات وفً تطور مؤسساتهم المدنٌة، والتً تتصل بالمجتمع من حٌث تركٌبه األكثر أه

 (.5ووظائفه المختلفة بالشكل الذي ال ٌمكن ألي مجتمع االستغناء عنها)الجمٌلً ص

(، فالدٌن بطبٌعته ;52العالقة بٌن الوظٌفة الدٌنٌة وحٌاة المدن عالقة قدٌمة ووثٌقة)عبد حسون، ص     

لهذا كان عامالً أساسٌاً فً نشأة الكثٌر من المجمعات السكنٌة والمدن، وكلما تعمقنا  -ة جماعٌة عملٌ

أكثر فً السرد التارٌخً كلما برزت هذه العالقة بوضوح، فمعظم المدن لم تؤسس للحكم وال للبناء 

 (.395وإنما للعبادة وتأدٌة الطقوس الدٌنٌة، )الرواندزي ص

جاءت هذه الدراسة لتوضٌح التوزٌع الجغرافً للخدمات الدٌنٌة "المساجد" فً وعلى هذا األساس      

بلدٌة مصراتة "الدائري الثالث نموذجاً"، وقد تم االستعانة بتقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة لما لها من 

دور فً تحلٌل وتفسٌر الظاهرات الجغرافٌة، باإلضافة إلى إنتاج خرائط تبٌن نمط وصورة التوزٌع 

 الجغرافً للمساجد بمنطقة الدراسة.       

كما سعت الدراسة إلى معرفة الرأي الدٌنً وتوجهاته الفكرٌة والفقهٌة فً حكم التباعد المكانً      

 للمساجد وضوابط التوزٌع دون الخوض فً التفاصٌل، وإظهار ذلك بما ٌخدم نتائج البحث وتوصٌاته.

إشكالٌة البحث حول معرفة طبٌعة ونسق التوزٌع المكانً  وبناًء على ما سبق فقد تمحورت -     

للمساجد بمنطقة الدراسة، باإلضافة إلى الكٌفٌة التً انتشرت بها على الخارطة الجغرافٌة للمنطقة، كما 

تفترض الدراسة أن المساجد بالمنطقة تعانً من عدم االنتظام فً توزٌعها المكانً وغٌاب المعاٌٌر 

 فً بناءها، وعشوائٌة اختٌار المواقع من حٌث توزٌع الخدمة.التخطٌطٌة السلٌمة 



 التوزٌع الجغرافً للمساجد بمصراتة )الدائري الثالث نموذجاً(

;: 

تكمن أهمٌة البحث هذه فً أنها الدراسة األولى التً تناولت المساجد بمنطقة الدراسة من منظور      

جغرافً، حٌث تسلط الضوء على صورة التوزٌع الجغرافً للمساجد وإظهار حجم التقارب والتباعد 

لى التعرٌف بأهمٌة تقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة ودورها فً تنظٌم الخدمات المكانً بٌنها، عالوة ع

الدٌنٌة، إلى جانب إظهار دور الجغرافً البارز فً تحلٌل وتفسٌر العدٌد المشاكل الجغرافٌة وإٌجاد 

 الحلول المناسبة لها، ومن منطلق أهمٌة البحث ُحددت أهدافه فً ثالث مسارات:

القائم لتوزٌع المساجد بمنطقة الدراسة، والثانً الكشف عن الخلل وتحدٌد جوانب األول تقٌٌم الوضع 

انتشارها من حٌث القرب والبعد، والثالث وضع مقترحات وتوصٌات مناسبة للجهات المعنٌة للعمل 

 بالمعاٌٌر التنظٌمٌة والتخطٌطٌة مع مراعاة الرأي الدٌنً فً البناء وإنشاء المساجد الحدٌثة.

ل أبرز الصعوبات التً واجهت الباحث تمثلت فً عدم توفر البٌانات الضرورٌة حول المساجد ولع     

بالمنطقة، األمر الذي حتم على الباحث اللجوء إلى الدراسة المٌدانٌة والمسح الشامل للمساجد فً الفترة 

اقع تلك ألجل تحدٌد مو GPS، وذلك باستخدام جهاز :52/33/423إلى  :423/;/37الواقعة ما بٌن 

المساجد، كما تم االستعانة بالمنهج الوصفً والتحلٌلً واإلحصائً من خالل االستعانة ببٌانات 

االستشعار عن بعد المتمثلة بالصورة الفضائٌة لمدٌنة مصراتة الملتقطة بواسطة القمر الصناعً 

 (.G.I.S)، باإلضافة إلى استخدام تقنٌات نظم المعلومات الجغرافٌة  Land sat 8األمرٌكً 

انحصرت حدود منطقة الدراسة وفق التخطٌط العام لمدٌنة مصراتة والمتمثل فً النظام الدائري  -     

(، إذ تحتوي على أربع دوائر كاملة االستدارة، ولتسهٌل التحدٌد تم اختٌار نطاق الدائري 3خرٌطة رقم )

كٌلومتر مربع، 37.4ته التقدٌرٌة كٌلومتر ومساح 34.37الثالث وهـو مكتمل المعالم حٌث ٌبلـغ طوله 

 وٌضم أجزاء من أربعة فروع بلدٌة.

 ( موقع منطقة الدراسة.7خرٌطة رقم )

 

، استناداً على صورة القمر الصناعً Arc Mapالمصدر: الباحث باستخدام برنامج             

 .Land sat ،Google Earthاألمرٌكً 
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الجغرافٌة موضوع الخدمات الدٌنٌة فً معظم المناطق والمدن لقد تناولت العدٌد من الدراسات  -

العربٌة، مستعٌنة فً ذلك بتقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة واألسالٌب اإلحصائٌة المختلفة، وٌمكن لنا أن 

 نسرد بعضها:

(: تناولت الدراسة التحلٌل المكانً لتوزٌع المساجد فً الفرع البلدي زاوٌة 4242دراسة جهان) -

حجوب، وقد اعتمدت على األسالٌب اإلحصائٌة التً توفرها نظم المعلومات الجغرافٌة، وكان من الم

أهدافها معرفة التوزٌع المكانً للمساجد بالمنطقة مقارنة بعدد السكان بناًء على معاٌٌر الزٌادة والنقصان 

جد حول مركزها بنمط فً عدد المساجد، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها انتشار المسا

متجمع مقتصرة فً ذلك على مناطق تمركز السكان، كما أشارت الدراسة إلى وجود نقص فً عدد 

 المساجد مقترحة لذلك نموذجاً مكانٌاً إلنشاء المساجد الجدٌدة بالمنطقة. 

ر (: تناولت الدراسة الكشف عن واقع الخدمات الدٌنٌة فً مدٌنة الدو4242دراسة سعدي وآخرون) -

ومعرفة حجمها وتوزٌعها المكانً قٌاساً بحجم السكان فٌها، فضالً عن ذلك قٌاس مدى كفاءتها المكانٌة 

والوظٌفٌة، ومعرفة مدى تطابق مواصفاتها مع المعاٌٌر المحلٌة، وقد اعتمد البحث على بعض تقنٌات 

دمة المثالٌة والمسافة ( السٌما أنماط التوزٌع بواسطة نموذج  الخG.I.Sنظم المعلومات الجغرافٌة )

المعٌارٌة، كما استعمل عدد من المعاٌٌر السكانٌة والمساحٌة فً قٌاس كفاءة الخدمات الدٌنٌة، إذ 

اعتمدت معاٌٌر الفائض والعجز فً عدد المساجد وحصة الفرد الواحد من مساحة هذه الخدمة مقارنة 

 دمة للسكان. بعدد السكان، عالوة على معرفة درجة الرضا عن الخدمات المق

(: جاءت هذه الدراسة لتوضٌح التوزٌع الجغرافً للمساجد بمدٌنة مكة 4235دراسة الحازمً) -

المكرمة، إلى جانب تقٌٌم واقع الخدمات الدٌنٌة بمنطقة الدراسة وتحدٌد جوانب النقص فٌها، وقد 

كذلك بعض الطرق اعتمدت فً تحلٌلها على عدد من المناهج من بٌنها المنهج الوصفً والتحلٌلً، 

واألسالٌب اإلحصائٌة، وقد توصلت إلى نتٌجة مفادها أن معظم الخدمات الدٌنٌة بمدٌنة مكة المكرمة 

 تأخذ طابع التمركز حول وسط المدٌنة.

(: تناولت هذه الدراسة التحلٌل المكانً لتوزٌع المساجد بمدٌنة سوران 4235دراسة الرواندزي) -

رافٌة، وقد سعت إلى تقٌٌم الوضع القائم لتوزٌع المساجد بمنطقة الدراسة، باستخدام نظم المعلومات الجغ

والكشف عن مواطن الخلل وتحدٌد جوانب النقص فً التوزٌع، وقد أوضحت الدراسة من خالل نتائجها 

أن هناك زٌادة كبٌرة فً عدد المساجد خاصة باألحٌاء الواقعة فً وسط المدٌنة، وقد أوصت الدراسة 

 عنٌة بإٌقاف رخص بناء المساجد فً العدٌد من أحٌاء المدٌنة.الجهات الم

 المفاهٌم والمصطلحات: 

 تناولت الدراسة جملة من المصطلحات وقد كان من بٌنها:     

التحلٌل المكانً: وٌعنً تحوٌل البٌانات المتاحة الخام إلى معلومات ذا فائدة تستخدم فً الدراسات  -

رات البٌانات التً ال تظهر بصرٌاً بسهولة بهدف صنع العلمٌة الكتشاف األنماط وثغ

 (.396، ص4242القرار)جهان

الكفاءة المكانٌة: ٌقصد بها كفاءة التوزٌع المكانً للخدمات بحٌث تكون عملٌة الوصول إلٌها تتصف  -

 (.576بالسهولة والٌسر أي بأقل جهد وبأسرع زمن وبأقل تكلفة )سعدي،ص

ه المؤسسات ألغراض دٌنٌة وتعلٌمٌة واجتماعٌة كتأدٌة الفرائض والعبادات، الخدمات الدٌنٌة: تقام هذ -

إضافة إلى إقامة النشاطات االجتماعٌة المتصلة بالدٌن كالصلوات والمأتم والحفالت الدٌنٌة وحلقات 

الدروس الدٌنٌة، وتمارس هذه النشاطات فً المبانً المخصصة للشعائر الدٌنٌة الخاصة بالمسلمٌن 

ن األخرى، وبالنسبة للمسلمٌن فإن أماكن العبادة هً المساجد بكافة أنواعها واألدٌا

 (. 6وأحجامها)الرواندزي،ص
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المعاٌٌر التخطٌطٌة للمساجد: هً الضوابط المشتركة التً من خاللها ٌتم تحدٌد موقع المسجد،  -

 (.     6ونطاق خدمته، وسعته، ومساحته)طومان،ص

 جغرافً بمنطقة الدراسة:أنواع المساجد وتوزٌعها ال -0

تختلف المساجد بحسب تصنٌفاتها إلى عدة أصناف، نجد من قسمها إلى المصلى، والمسجد الٌومً، 

ومسجد الجمعة، والبعض األخر قسمها من ناحٌة حجمها واتساعها أي على أساس تخطٌطً،)الجدبه، 

 (، المتعارف علٌه األقسام الثالثة التالٌة:55ص

أ هذه المساجد عادًة فً التجمعات السكنٌة الصغٌرة أو المتوسطة حٌث تقام بالقرى مساجد األوقات: تنش

واألحٌاء الصغٌرة منخفضة الكثافة السكانٌة، وتعتبر من أكثر المساجد انتشاراً فً غالب المناطق 

 اإلسالمٌة، إذ تختلف عن مساجد الجمعة كونها ال تقام بها صالة الجمعة وهً غالباً ما تكون صغٌرة

م ما بٌن المسكن 422المساحة مقارنة بمساجد الجمعة، وٌقترح البعض بأن ال تزٌد المسافة عن 

 (.37-32والمسجد)الحازمً، ص

تؤدي هذه المساجد نفس وظٌفة مساجد األوقات وتختلف عنها فً إقامة صالة الجمعة،  مساجد الجمعة:

أنها أصبحت تؤدي فً أكثر من وظٌفة لذلك مساحتها أكبر من مساحة مساجد األوقات، باإلضافة إلى 

كالمناسبات االجتماعٌة والملتقٌات الدٌنٌة ومراكز تحفٌظ القرآن والعدٌد من الفعالٌات 

(، كما تقام بها مصلٌات العٌد وبعض الصلوات األخرى خاصة فً المدن 32األخرى)شحادة،ص

قلبات الجو فً مصلٌات العٌد الكبرى نظرا لزٌادة عدد السكان ولتفادي ما ٌتعرض له المصلون من ت

 المفتوحة.

عبارة عن مساحة فضاء كبٌرة محاطة فً بعض األحٌان بسور لخدمة المدٌنة بأكملها  مصلٌات العٌد:

فً صالة العٌدٌن أو صالة االستسقاء أو صالة الخسوف والكسوف، وقد ٌكون هناك أكثر من مصلى 

 لمدٌنة.فً المدٌنة وعادة ما ٌقع مصلى العٌد على أطراف ا

ٌنظر إلى علم الجغرافٌة على أنه علم التوزٌع المكانً للظواهر، وعلٌه فإن دراسة التوزٌع  -     

المكانً المساجد من األمور التً اهتم بها الجغرافٌون والمخططون ألجل معرفة خصائص هذا التوزٌع 

جد هذه المرافق، فضال (، كما أن عملٌة التوزٌع تحدد أٌن ٌجب أن تو58وكفاءته وأنماطه)الشٌخ،ص

عن أنها تعكس مجموعة من العوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة الكامنة وراء صورة التوزٌع، 

وتوفر المعلومات الضرورٌة للمخططٌن، وأصحاب القرار لتقدٌر االحتٌاجات المستقبلٌة من تلك 

 الخدمات.

ة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمٌة بمدٌنة بلغ عدد المساجد بمنطقة الدراسة حسب بٌانات الهٌئ    

، توزعت على مستوى فروع البلدٌة داخل نطاق الدائري الثالث وهً :423مسجداً عام  58مصراتة 

( ٌوضحان التوزٌع 3( والجدول رقم )4تتداخل مع االستعماالت الوظٌفٌة األخرى، خرٌطة رقم )

 م.:423الجغرافً للمساجد حسب فروع البلدٌة لسنة 
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 ( التوزٌع الجغرافً للمساجد بمنطقة الدراسة.0خرٌطة رقم )

 

، استناداً على صورة القمر الصناعً Arc Mapالمصدر: الباحث باستخدام برنامج             

 .Land sat ،Google Earthاألمرٌكً 

 ( أنواع المساجد وتوزٌعها الجغرافً بمنطقة الدراسة.7جدول رقم )

 م
أسم 

 المسجد
الفرع 

 البلدي
 م نوعه

أسم 

 المسجد
الفرع 

 البلدي
 م نوعه

أسم 

 المسجد
 نوعه الفرع البلدي

رأس  الٌرموك 35 جمعة الرمٌلة بن المٌن 3

 الطوبة
 جمعة ذات الرمال الدٌس 47 جمعة

رأس  الشرفة 36 جمعة الرمٌلة أبوشعالة 4

 الطوبة
 أوقات رأس الطوبة المٌدان 48 جمعة

آل  37 جمعة الرمٌلة اإلسراء 5

 ماطوس
رأس 

 الطوبة
سٌدي  49 جمعة

 عثمان
 جمعة ذات الرمال

جرف  38 جمعة الرمٌلة القوٌري 6

 المقاصبة

مصراتة 

 المدٌنة
 جمعة ذات الرمال رأس علً :4 جمعة

علً  7

 البحاري
ذات 

 الرمال
مصراتة  الحدادة 39 جمعة

 المدٌنة
 جمعة ذات الرمال المانً ;4 أوقات
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الشٌخ  8

 أمحمد
ذات 

 الرمال

أوالد  :3 جمعة

 أبوفارس
هارون  52 أوقات الرمٌلة

 الرشٌد
 جمعة ذات الرمال

ذات  المقاوبة 9

 الرمال
معاذ بن  53 جمعة الرمٌلة أبوشحمة ;3 جمعة

 جبل
 جمعة رأس الطوبة

ذات  المدٌنة :

 الرمال
رأس  النخٌل 42 أوقات

 الطوبة
الهداٌة  54 جمعة

 )العائب(
 جمعة رأس الطوبة

ذات  الغلبان ;

 الرمال

المصطفى  43 جمعة

 "ص"
مصراتة  الرحومات 55 جمعة الرمٌلة

 المدٌنة

 جمعة

سٌدي  32

 عبدهللا
ذات 

 الرمال
ذات  الكوافً 44 جمعة

 الرمال
المقاصبة  56 جمعة

 الغربً
مصراتة 

 المدٌنة
 جمعة

ذات  حطٌن 33

 الرمال
ذات  بالل 45 جمعة

 الرمال
مصراتة  التحرٌر 57 جمعة

 المدٌنة
 جمعة

رأس  الشهداء 34

 الطوبة

ذات  العالً 46 جمعة

 الرمال

قوز شهداء  58 جمعة

 التٌك
 جمعة الرمٌلة

م المحفوظات، بٌانات غٌر المصدر: مكتب الهٌئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمٌة، مصراتة، قس

 منشورة.

 تحلٌل معاٌٌر ومؤشرات الكفاءة الوظٌفٌة للمساجد بمنطقة الدراسة: -3

كفاءة وكفاٌة المساجد تستوجب التخطٌط الجٌد المعتمد على أسس علمٌة دقٌقة فً تحدٌد إن تحلٌل      

مجموعة معاٌٌر تعتمدها الجهات التخطٌطٌة لقٌاسها لتبٌان مدى كفاٌتها وكفاءتها فً مكان دون أخر 

لك وعلى مستوى المنطقة وأحٌائها السكنٌة مقارنة بمعاٌٌر ومؤشرات الكفاءة الوظٌفٌة المحددة لت

 (:572الخدمات متمثلة بالمعاٌٌر والمؤشرات السكانٌة والمساحٌة واالجتماعٌة)سعدي،ص

إلظهار الكفاءة العددٌة للمساجد ونظرا لعدم وجود معٌار تخطٌطً محلً استرشد الباحث بعدد من  -

ار على نسمة(، وبتطبٌق هذا المع4722ٌالمعاٌٌر التخطٌطٌة العربٌة والتً كانت متوسطها )مسجداً لكل 

الحجم السكانً لتحدٌد عدد المساجد الواجب توفرها وقٌاس النقص والزٌادة فٌها، وبتقسٌم الحجم 

( على المعٌار التخطٌطً ٌتضح لنا أن :423 – 4228 - 7;;3السكانً للمنطقة خالل السنوات )

داً( مما ٌؤشر مسج 52إال أن الموجود الفعلً ) 7;;3مسجداً( سنة  44حاجة المنطقة اإلجمالٌة تبلغ )

مساجد(، إذ بلغ المعدل العام لما ٌخدم المسجد من السكان  :إلى وجود زٌادة عن المعٌار بواقع )

فإن حاجة المنطقة بلغ  4228نسمة( وهو معدل ٌقل عن المعٌار المحدد، أما خالل سنة 3:69)مسجداً /

مسجداً( مما ٌدل على أن هناك 57مسجداً( إال أن الموجود الفعلً على الواقع فً تلك الفترة كان );4)

مساجد(، وقد بلغ المعدل العام لما ٌخدم المسجد من السكان )مسجداً /  8زٌادة عن المعٌار بواقع )

فقد تغٌرت الظروف  :423نسمة( وهو معدل ٌقل عن المعٌار المحدد، أما فٌما ٌتعلق بالعام  42:6

 62حالها، وبالتالً فإن حاجة المنطقة بلغ ) السكانٌة بزٌادة عدد السكان وبقاء عدد المساجد على

مسجداً( األمر الذي ٌؤكد الزٌادة فً عدد السكان مع  58مسجداً( إال أن الموجود منها على الواقع بلغ )

بقاء عدد المساجد دون تغٌٌر أو إنشاء مساجد حدٌثة، هذا وقد بلغ المعدل العام لما ٌخدم المسجد من 

 (.نسمة 4:46السكان )مسجداً /
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فإن مصراتة المدٌنة 7;;3( لعام 4أما على مستوى فروع البلدٌة كما هو موضح بالجدول رقم )     

وشهداء الرمٌلة قد تجاوزا المعٌار، بٌنما كل من رأس الطوبة وذات الرمال كانا أقل من المعٌار، 

، أما عن 7;;3نة نجد أنها لم تتغٌر عن المعدالت السابقة كما وردت فً س 4228وباالنتقال إلى سنة 

 فقد بقٌت المعدالت كما هً علٌه فً السنوات السابقة. :423سنة 

نسمة( ال ٌمكن تطبٌقه فً بلد 4722وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعٌار التخطٌطً وهو )مسجداً/     

ان مثل لٌبٌا ومدٌنة مصراتة خصوصاً، ألن هذا المعٌار ٌفترض أن المنطقة مثالٌة وٌتم إشغالها بالسك

بطرٌقة منظمة بحٌث تمتلئ المنطقة وتشغل أرضٌها كافة، ولكن هذا غٌر ممكن فً واقع المدن اللٌبٌة 

 خاصة مدٌنة مصراتة التً تتصف باالنتشار السكانً المبعثر على وحدة كبٌرة من المساحة.

 (.0278 – 0226 - 7995( عدد سكان مدٌنة مصراتة للسنوات )0جدول رقم ) 

الهٌئة الوطنٌة للمعلومات والتوثٌق، النتائج النهائٌة للتعداد العام للسكان لعام  -المصادر:          

 .:-5، منطقة مصراتة، ص7;;3

، 4228الهٌئة الوطنٌة للمعلومات والتوثٌق، النتائج النهائٌة للتعداد العام للسكان لعام  -                  

 .47منطقة مصراتة، ص

            .م2018،)مصراتة بلدٌة( سكان إحصاءات -                  

راسة عن مدى درجة رضاهم اتضح من خالل الدراسة المٌدانٌة، بعدما أخذت آراء السكان بمنطقة الد -

( أن أعلى نسبة كانت مستوى رضاهم بدرجة 5بواقع حال خدمة المساجد، فقد تبٌن من خالل الجدول )

%( من المجموع الكلً ألفراد العٌنة، وتلٌها رضا بدرجة متوسط بنسبة 8.;6جٌدة، إذ شكلوا نسبة )

%(، بٌنما نسبة غٌر الراضٌن 43.4%(، فً حٌن بلغت نسبة الذٌن أجابوا بدرجة جٌد جداً ):.45)

%( من إجمالً العٌنة، وبشكل عام ٌمكن القول أن مستوى كفاءة خدمة المساجد فً 7.6شكلت حوالً )

 منطقة الدراسة جٌدة من خالل درجات الرضا من جانب وكفاٌة السكان من تلك الخدمة من جانب أخر.

 

 

 

 

 الفرع البلدي

7995 0226 0278 

 عدد السكان
عدد 

 المساجد
 عدد السكان

عدد 

 المساجد
 عدد السكان

عدد 

 المساجد

 7 7:789 7 4::64 6 53923 مصراتة المدٌنة

 ; 5:859 : ;;485 9 3:6;3 رأس الطوبة

 36 266;5 36 49788 34 :83;3 ذات الرمال

 : ;8932 : 229;6 9 62568 شهداء الرمٌلة

 58 425579 57 367:76 52 ;332:6 المجموع
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 .0278بمنطقة الدراسة سنة ( درجة رضا السكان عن خدمة المساجد 3جدول رقم )

 المجموع ضعٌفة متوسطة جٌدة جٌدجداً  درجة الرضا

 322 7.6 :.45 8.;6 43.4 النسبة المئوٌة

      (.                    :423المصدر: من عمل الباحث، استناداً على استمارة االستبٌان )   

 للخدمات الدٌنٌة "المساجد" بمنطقة الدراسة:تحلٌل نطاق التوزٌع الجغرافً والكفاءة المكانٌة   -3

التوزٌع هو من صمٌم العمل الجغرافً بل وٌعتمد علٌه علم الجغرافٌة كلٌاً ألجل توضٌح التوزٌع 

المكانً للظواهر لغرض وصفها وتحلٌلها وإٌجاد الحلول المناسبة لها، وعلٌه فإن نقطة البداٌة ألي 

وصفاً وتحلٌالً، والكفاءة المكانٌة ٌقصد بها كفاءة التوزٌع  دراسة جغرافٌة تبدأ من قراءة التوزٌع

المكانً للخدمات بحٌث تكون عملٌة الوصول إلٌها تمتاز بالسهولة أي بأقل تكلفة وزمن وجهد)عبد 

(، وٌتم هذا من خالل استخدام المعاٌٌر الخاصة بتوقٌع كل خدمة بما فٌها الخدمات 534حسون،ص

لة الوصول تختلف من خدمة إلى أخرى، وهذه المعاٌٌر تدور حول ثالثة الدٌنٌة، إذ أن معاٌٌر سهو

أمور مهمة وهً )المسافة، الزمن، األمان(، وٌمكن أن نطلق علٌها "سهولة الوصول" والتً تعد 

 (. 59المؤشر الرئٌسً فً عملٌة تحدٌد مواقع مختلف الخدمات،)الحبٌشً ص

مات المجتمعٌة إذ ٌستوجب على الفرد الحضور والتواجد إن الخدمات الدٌنٌة تختلف عن بقٌة الخد     

بأوقات محددة ومعلومة وبأمكنة قرٌبة نسبٌاً بما ٌضمن سهولة الوصول إلٌها سٌراً على األقدام وفً 

أقصر وقت ممكن، وأن التخطٌط لتوزٌعها ٌعد عامالً مهماً وأساسٌاً لمدى مالئمة كفاءة هذه الخدمات 

(، وللحصول على المعلومات المتعلقة 62بات السكان من المساجد)الجدبه،صوقدرتها على تلبٌة متطل

بسهولة الوصول إلى المساجد بالمنطقة فقد استخدمت الدراسة المٌدانٌة وذلك بتوزٌع استمارة اإلستبانة 

على المصلٌن فً مساجد المنطقة بحٌث غطت عملٌة التوزٌع كافة مساجد منطقة الدراسة، ومن خالل 

وفقاً  )*(( تبٌن لنا أن المسافة التً ٌقطعها المصلً للوصول إلى المسجد تقل عن المعٌار6قم )الجدول ر

%( من مجموع العٌنة، أما نسبة المصلٌن الذٌن ٌقطعون مسافة مطابقة للمعٌار بلغت 88إلجابة )

لواجب %( وهذا أمر من ا9%(، أما نسبة المصلٌن الذٌن ٌقطعون مسافة تزٌد عن المعٌار بلغت )49)

االهتمام به وأخذه بعٌن االعتبار ألن من المفترض أن تكون الخدمات الضرورٌة وعلى رأسها المساجد 

قرٌبة من السكان لٌتمكن المسلم من أداء فرٌضة الصالة مع الجماعة علماً أن عدداً كبٌراً من السكان هم 

قل عن المعٌار فهو عدم مراعاة من كبار السن أو مرضى، أما سبب ارتفاع نسبة الذٌن ٌقطعون مسافة ت

الشروط التخطٌطٌة أثناء بناء المساجد، كما أن بعض المساجد بنٌت من قبل األهالً وذلك بأقدامهم على 

شراء قطعة أرض حتى ولو كانت صغٌرة المساحة ثم استخراج ترخٌص بناء وبموافقة هٌئة األوقاف 

علٌها المساجد لم تكن ضمن التصمٌم األساسً  بتشٌٌد المسجد علٌها، أي أن تلك األراضً التً بنٌت

الستعماالت األرض الدٌنٌة، أما بخصوص الزمن المستغرق للوصول إلى المساجد مشٌاً فقد بلغت نسبة 

%( من مجموع :3%(، أما نسبة اإلجابة التً تفوق المعٌار فقد بلغت )4:اإلجابة للمعٌار فأقل )

أرباع المصلٌن ال ٌستغرقون وقتاً طوٌالً للوصول إلى  العٌنة، وهذا ٌعنً أن ما ٌزٌد عن ثالثة

المساجد، علماً أن أكثر المصلٌن ٌذهبون إلى المساجد مشٌاً، وبالنسبة للوسٌلة المستخدمة للوصول إلى 

%( من جملة العٌنة، وذلك لقرب المساجد :8المساجد فقد بلغت نسبة الذٌن ٌذهبون إلى المساجد مشٌاً )

%( وذلك بسب البعد أو الختصار الوقت 54ذٌن ٌذهبون بواسطة السٌارة فقد بلغت )منهم، أما نسبة ال

 فٌما لو ذهبوا مشٌاً أو بسبب عدم القدرة على المسٌر لمسافة طوٌلة.
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( سهولة الوصول )المسافة, الزمن, الوسٌلة( إلى المساجد بمنطقة الدراسة لسنة 4جدول رقم )

0278. 

 المكان

الوسٌلة المستخدمة  الزمن % المسافة %

% 

أقل من 

 المعٌار
مطابق 

 للمعٌار
أكثر من 

 المعٌار
دقٌقة  75

 وأقل

 75أكثر من 

 دقٌقة

 سٌارة المشً

 54 :8 :3 4: 9 49 88 نطاق الدائري الثالث

 .:423(، سنة 4المصدر: الدراسة المٌدانٌة )استمارة االستبٌان(، "ملحق رقم )    

م(، 22:المعٌار: المسافة التً ٌقطعها المصلً للوصول إلى المسجد مشٌا على األقدام ) -)*(    

 (.  56)طومان،ص

 :Central Featureتحلٌل المركز المتوسط  7.4

ٌهتم الجغرافٌون فً دراسة التوزٌعات المكانٌة للظواهر الجغرافٌة بتحدٌد المركز المتوسط أو المثالً 

مركزي لتلك التوزٌعات ومقارنته بالتوزٌع الفعلً، وٌعد المركز المتوسط من أدوات أو نقطة الجذب ال

التحلٌل اإلحصائً للبٌانات المكانٌة، حٌث ٌقوم بحساب المركز الجغرافً المتوسط لمجموعة من 

الظواهر الجغرافٌة األخرى بهدف إٌجاد مركز ثقل التوزٌع المكانً للنقاط أو مركز الجذب المركزي 

(، ٌقع المركز المتوسط للمساجد فً 577التوزٌعات أو المركز الجغرافً للتركٌز)سعدي،ص لتلك

منطقة الدراسة فً موقع متوسط من مركز المدٌنة، وعلى وجه التحدٌد فً مسجد )بالل بن رباح(، 

مة، وهذا ٌدل على مدى الجاذبٌة التً ٌفرضها مركز المدٌنة فً توقٌع الخدمات باعتباره المنطقة القدٌ

مصرفٌة والتجارٌة وما ٌشكله هذا المركز من عوامل جذب متمثلة فً توفٌر الخدمات اإلدارٌة وال

 (.5خرٌطة رقم )

 ( المركز الجغرافً المتوسط للمساجد بمنطقة الدراسة.3خرٌطة رقم )
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، استناداً على صورة القمر الصناعً Arc Mapالمصدر: الباحث باستخدام برنامج             

 .Land sat ،Google Earthاألمرٌكً 

 تحلٌل المسافة المعٌارٌة للمساجد: 0.4

تستخدم المسافة المعٌارٌة لقٌاس التشتت المكانً للظاهرة ومركزها بواسطة نظم المعلومات      

برسم دائرة على الخرٌطة  إذ ٌقوم البرنامج arc tool boxوتطبٌق  arc gisالجغرافٌة من برنامج 

تمثل المسافة المعٌارٌة لتلك الخدمة، وكلما صغرت الدائرة المرسومة دل ذلك على تركز الظاهرة، 

وكلما كبرت الدائرة دل ذلك على تشتت الظاهرة، أي أن مساحة الدائرة تتناسب طردٌا مع درجة انتشار 

اط تقع فً دائرة المسافة المعٌارٌة )عبد التوزٌع المكانً وأن ما ٌقارب من نصفها وأكثر من النق

( لنتائج المسافة المعٌارٌة للمساجد بمنطقة 6(، ٌتبٌن من خالل تحلٌل الخرٌطة رقم )539حسون،ص

%( 74م( قد بلغت نسبتها )722الدراسة الداخلة ضمن دائرة المسافة المعٌارٌة البالغ نصف قطرها )

%( من مساحة منطقة الدراسة، وهذا 37ما نسبته ) ( هكتار، وتشكل322تتوزع على مساحة قدرها )

ٌعنً أن توزٌع المساجد بالمنطقة ٌشكل نمطاً مركزاً ضمن حدود الدائرة المعٌارٌة، وٌدل ذلك على 

 مدى التقارب فً التوزٌع المكانً للمساجد.         

 ( المسافة المعٌارٌة للمساجد بمنطقة الدراسة.4خرٌطة رقم )

 

، استناداً على صورة القمر الصناعً األمرٌكً Arc Mapصدر: الباحث باستخدام برنامج الم           

Land sat ،Google Earth. 
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 نطاق تأثٌر الخدمة: 3.4

حددت المعاٌٌر التخطٌطٌة المسافة المالئمة لنطاق تأثٌر الخدمة المكانٌة للمساجد بالمدٌنة من      

ت مساحة نطاق تأثٌر الخدمة للمساجد حسب الحد األدنى (، وقد بلغ7م(، )إبراهٌم، ص22: - 522)

%( من إجمالً مساحة منطقة الدراسة، وهذا ٌؤشر لوجود 94.2م( ما نسبته )522للمعٌار لمسافة )

مساحات تقع خارج نطاق التغطٌة المثالٌة إذ ما اعتمدنا على الحد األدنى للمعٌار، فً حٌن تتجاوز 

م( وهذا ٌؤكد 22:لدراسة إذا اعتمدنا الحد األعلى من المعٌار وهو )التغطٌة الفعلٌة مساحة منطقة ا

 (.7وجود تداخل بٌن نطاق تأثٌر المساجد خرٌطة رقم )

كما أظهر هذا التحلٌل وجود تداخل وتقارب بٌن نطاق خدمة المساجد مما أدى إلى حصول أكثر      

داد المساجد ومساحة األحٌاء مما ٌقلل من حً على نطاق تأثٌر المساجد لألحٌاء المجاورة متأثرة بأع

فرص اعتماد السكان على مسجد واحد كبؤرة للتجمع السكنً، وقد بلغ نسبة السكان المخدومٌن ضمن 

%( من إجمالً السكان بٌنما جاوز نطاق تأثٌر 99.5المسافة المرٌحة للحد األدنى من المعٌار حوالً )

 ووصل تأثٌره األحٌاء المجاورة.الحد األعلى من المسافة جمٌع سكان المنطقة 

م( 22:كما أظهر التوزٌع المكانً للمساجد أن أغلب أحٌاء منطقة الدراسة تحقق مالئمة مكانٌة لمسافة )

لوقوعها ضمن المسافة المعٌارٌة المرٌحة وزمن مقبول، فً حٌن بٌنت نتائج مسافة التغطٌة المثالٌة 

 اء من منطقة الدراسة تعانً من النقص فً هذه الخدمة.  م( أن هناك أجز522للحد األدنى من المعٌار )

 ( نطاق تأثٌر الخدمة للمساجد بمنطقة الدراسة.5خرٌطة رقم )

 

، استناداً على صورة القمر الصناعً Arc Mapالمصدر: الباحث باستخدام برنامج             

 .Land sat ،Google Earthاألمرٌكً 
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 قطاعات: تقسٌم منطقة الدراسة إلى 4.4

بما أن منطقة الدراسة تتخذ الشكل الدائري كاملة المحٌط، فقد تم تقسٌم المنطقة إلى أربعة قطاعات      

ْ  )القطاع األول( باالعتماد على المركز المتوسط للظاهرة 2;متساوٌة تبدأ من الصفر وحتى زاوٌة 

ْ  )القطاع الثانً(، 3:2اوٌة ْ  إلى ز2;)مسجد بالل بن رٌاح( وباتجاه عقارب الساعة، ومن زاوٌة 

ْ  492ْ  )القطاع الثالث(، وأخٌراً )القطاع الرابع( من الزاوٌة 492ْ  إلى الزاوٌة 3:2ومن الزاوٌة 

.582إلى الزاوٌة   ْ 

المالحظ من هذا التقسٌم أن التوزٌع شبه متعادل من حٌث العدد إذ بلغت فً متوسطها ثمانٌة مساجد فً 

صورة التوزٌع بشكل عام أظهرت التدرج فً زٌادة عدد المساجد من  (، كذلك8كل قطاع خرٌطة رقم )

 الدائري الثالث وباتجاه مركز المدٌنة وهو ما تطابق تقرٌباً فً كل القطاعات.

 ( توضح قطاعات التوزٌع بمنطقة الدراسة.6خرٌطة رقم )

 

، استناداً على صورة القمر الصناعً Arc Mapالمصدر: الباحث باستخدام برنامج              

 .Land sat ،Google Earthاألمرٌكً 

 الضابط فً المسافة بٌن المساجد: -5

الضابط فً المسافة بٌن المساجد عند بناؤها هو الحاجة إلٌها، ولم ٌرد فً الشرع تحدٌد مسافة      

ما ذكروا أن المعتبر فً ذلك الحاجة، معٌنة، ولم نجد كذلك فً كالم أهل العلم تحدٌداً لتلك المسافة، وإن

وعلى هذا األساس فإن االقتراب فً بناء المساجد من بعضها لها حكمها ورؤٌتها الشرعٌة، وقد ذكر 

بعض الفقهاء أن من المستحسن أن ٌكون مسجد األوقات فً الحً السكنً ٌخدم عدد من السكان فً 
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تتسع الدائرة وٌكون حدها األدنى بقطر م(، أما جامع الجمعة فٌستوجب أن 722دائرة قطرها )

م( فما فوق وهو ما ٌسري على المدن ذات الكثافة السكانٌة المرتفعة، رغم تأكٌدهم بعدم وجود 3222)

(، كما ٌرى بعض العلماء بعدم جواز 3شكل رقم ) )*(مسافة محددة ٌمكن االعتماد علٌها كدلٌل شرعً

دام أن المسجد القدٌم ٌتسع ألهل الحً، وكذلك ال ٌجوز بناء بناء المسجد الجدٌد بقرب المسجد القدٌم ما

المسجد الجدٌد بجوار المسجد القدٌم حتى لو ضاق المسجد القدٌم بأهل الحً، وإنما المطلوب فً هذه 

الحالة العمل على توسعة المسجد القدٌم وزٌادة البناء فٌه لٌتسع ألهل الحً، ألن من المقاصد التً بنٌت 

جمع أكبر عدد من المصلٌن فً المسجد الواحد لٌتعاونوا وٌتعارفوا، وإن بناء المسجد لها المساجد 

 الجدٌد بجوار المسجد القدٌم ٌعتبر من باب الضرار عند العلماء ألنه ٌؤدي إلى تفرٌق جماعة المسلمٌن.

إلى جانبه أما إذا كانت المساجد صغٌرة والسكان كثٌرون وال ٌسعهم المسجد الواحد، فال بأس أن ٌبنى 

مسجد أخر، ولكن ٌنبغً أن ٌكون أحد المسجدٌن فً طرف الحً من الجنوب مثال، والثانً فً طرفه 

 (.:/476من الشمال من أجل أن ٌتباعد ما بٌن المسجدٌن)تفسٌر القرطبً 

 كما أن هللا سبحانه وتعالى جعل الثواب العظٌم لمن ٌمشً إلى المسجد للصالة ولو كان بعٌداً، كما     

صح فً الحدٌث أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قــــــال: "أعظم الناس أجراً فً الصالة أبعدهم فأبعدهم 

 ممشى" رواه البخاري ومسلم.

إال أن األساس األكثر وضوحاً هو سماع النداء الذي جعله النبً صلى هللا علٌه وسلم معٌاراً لوجوب 

سر أداء الصالة جماعة لجمٌع ساكنً التجمع (، ودور المخطط أن 7ٌٌ;صالة الجماعة)طومان،ص

السكنً ممن تلزمهم صالة الجماعة، وعلٌه فإن المنطلق الشرعً لنطاق الخدمة سٌكون سماع صوت 

أته َفلمْ  الّنَداءَ  َسِمعَ  َمنْ "النبً صلى هللا علٌه وسلم  المؤذن، قول ذر ِمنْ  إال لَه   َصالَة َفال ٌَ رواه ابن  "ع 

ماجه، والمقصود بسماع النداء سماعه بالصوت المعتاد بدون مكبر صوت عند هدوء األصوات وعدم 

وجود ما ٌمنع السمع، مع مراعاة أن المؤذنٌن فً عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم كانوا ٌؤذنون على 

مكان مرتفع، كسطح المسجد ونحوه، وكانت أبنٌة المنازل قابلة لنفاذ الصوت 

 (.    9;انتشاره)طومان،صو

الجدٌر بالذكر أن المسافة لٌس فٌها تحدٌد شرعً وإنما ٌحدد ذلك العرف أو سماع النداء على      

تقدٌر أنه بغٌر مكبر صوت،  وٌمكن أن نستخلص مما سبق أنه ال ٌبنى مسجد ضمن نطاق سماع 

مى لما استأذنه أن ٌصلى فً بٌته صوت مسجد آخر لما ثبت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال لألع

 جب" ولم ٌأذن له ببناء مسجد خاص."هل تسمع النداء بالصالة؟" قال نعم. قال "فأ

مقابلة شخصٌة مع مجموعة من خطباء مساجد المنطقة وعدد من علماء الدٌن والوعاظ من  -)*(

 مختلف مناطق مدٌنة مصراتة.
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 ومسجد الجمعة داخل التجمع السكنً.( نطاق خدمة مسجد األوقات 7شكل رقم )

 

 (.  57المصدر: من إعداد الباحث، استناداً )الجدبه، ص                         

أما عن نطاق خدمة المسجد فٌحدد بناًء على المدى الذي ٌجب خالله على المكلف أداء صالة الجماعة 

ع وبدون عوائق أمام الصوت، وضابطه سماع صوت المؤذن على أن ٌرتفع األذان من مكان مرتف

وبدون مكبر للصوت، وأن ٌكون سلٌم النطق والصوت، وأن ٌكون المستمع صحٌح السمع، إلى جانب 

 .)*(أن ٌكون المحٌط هادئاً ال ضجٌج فٌه مع سكون الرٌح

وعلٌه فإن موقع المسجد بحسب الشروط السابقة ٌحدد بعد تحدٌد نطاق الخدمة، وتأتً بعد ذلك المعاٌٌر 

ألخرى، وحٌث أن المعاٌٌر الراهنة والدراسات المتعلقة بالموضوع قد تفاوتت فً تحدٌد نطاق الخدمة ا

بشكل كبٌر ٌصعب الجمع بٌنها، فسٌكون من الصعب على هذه الدراسة إٌجاد نطاق خدمة المسجد وفق 

 آلٌة محكمة مضبوطة بضوابط شرعٌة وعلمٌة.       

 – 3:::5(، سؤال رقم )WWW.islam-qa.com)المصدر: موقع اإلسالم سؤال وجواب 

42877.) 
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 النتائج والتوصٌات: -6

 ٌمكن استخالص بعض النتائج وهً كالتالً:النتائج:   -

امتازت خدمة المساجد بخاصٌة التجمع أو التركز مما أضعف كفاءتها الوظٌفٌة، وسبب ذلك ٌعود إلى  -

عدم تطبٌق المعاٌٌر والضوابط التخطٌطٌة الستعماالت األرض المحٌطة بها، انعكس على وجود فائض 

 فً عدد المساجد. 

راسة جاءت بنمط متقارب ٌتجه أظهرت الدراسة أن مخرجات التحلٌل المكانً للمساجد بمنطقة الد -

نحو العشوائٌة خاصة فً مركز المدٌنة ووسطها، إلى جانب عدم االنتظام فً التموضع بما ٌتناسب من 

 الكتلة السكنٌة والسكانٌة.

اعتمد البحث فً تحدٌد كفاءة خدمة المساجد على جملة من المؤشرات والمعاٌٌر السكانٌة والمساحٌة  -

عٌاري سهولة الوصول والمسافة" والمعٌار االجتماعً "درجة الرضا" وقد أظهرا والمعاٌٌر المكانٌة "م

 الخلل فً التوزٌع المكانً الذي تعانً منه خدمة المساجد بنطاق منطقة الدراسة.

تبٌن من خالل الدراسة الدور البارز واألهمٌة الواضحة فً استخدام تقنٌة نظم المعلومات الجغرافٌة  -

(G.I.Sٌفً التحل ) الت للظواهر الجغرافٌة، وذلك ألنها تعطً نتائج دقٌقة فٌما لو قورنت مع البرامج

 النظرٌة المختلفة. 

 لعل أهم التوصٌات فً هذه الدراسة تتلخص فً:التوصٌات:  -

( كوسٌلة تقنٌة فً جمٌع المؤسسات الحكومٌة G.I.Sضرورة تفعٌل دور نظم المعلومات الجغرافٌة ) -

ٌة ومراكز صنع القرار لفعالٌتها فً إٌجاد الحلول لمعظم المشاكل التخطٌطٌة، التخطٌطٌة والتنظٌم

وكجزء من متطلبات التخطٌط السلٌم فً أي مدٌنة فً ظل التوسع العمرانً والسكانً الذي ال ٌتوافق 

فً معظمه مع الخطط الهٌكلٌة المستقبلٌة للمدٌنة من أجل الوصول إلى أفضل القرارات بهدف تحسٌن 

 الخدمة واالرتقاء بها لما هو منشود منها.     مستوى

التوجه نحو الجهات المسؤولة وذات العالقة لتفعٌل دورها المناط بها فً متابعة ومراقبة المساجد  -

القائمة بالمنطقة من خالل تحسٌن مستواها الخدمً ورفع كفاءتها، وكذلك متابعة إنشاء المساجد الجدٌدة 

فٌها المتطلبات التخطٌطٌة مدعومة بالرأي الفقهً والشرعً بما ٌتوافق مع  وتحدٌد مواقعها بما ٌراعى

 حاجات السكان للحصول على أفضل خدمة.
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 قائمة المصادر والمراجع:

الجدبه، عبدالكرٌم منصور، الخدمات الدٌنٌة فً محافظة غزة، رسالة ماجستٌر "غٌر منشورة"،  -3

 . 4238اآلداب، الجامعة اإلسالمٌة، غزة،  قسم الجغرافٌا،كلٌة

الجمٌلً، رٌاض كاظم سلٌمان، كفاءة التوزٌع المكانً للخدمات المجتمعٌة )التعلٌمٌة والصحٌة  -4

والترفٌهٌة( فً مدٌنة كربالء، رسالة دكتوراه "غٌر منشورة"، كلٌة التربٌة )أبن رشد(، جامعة 

 .4229بغداد،

ع الجغرافً للمساجد بمدٌنة مكة المكرمة، رسالة ماجستٌر "غٌر الحازمً، سماح فهد، التوزٌ -5

 .4235منشورة"، كلٌة العلوم االجتماعٌة، جامعة أم القرى، 

شحادة، زٌاد محمد، أثر التصمٌم العمرانً على تفعٌل دور المساجد فً قطاع غزة باستخدام نظم  -6

قسم الهندسة المعمارٌة، كلٌة الهندسة،  (، رسالة ماجستٌر "غٌر منشورة"،GISالمعلومات الجغرافٌة )

 .4232الجامعة اإلسالمٌة، غزة، 

طومان، أحمد بن رشدي بن عبدالرحمن، تقوٌم المعاٌٌر التخطٌطٌة للمساجد فً مخططات تقسٌمات  -7

األراضً مدٌنة الرٌاض، رسالة ماجستٌر "غٌر منشورة"، قسم التخطٌط العمرانً، كلٌة العمارة 

 .4226الملك سعود، المم،  والتخطٌط، جامعة

جهان، مصطفى منصور، أحالم محمد بشٌر، التحلٌل المكانً للتوزٌع الجغرافً للمساجد فً الفرع  -8

 .4242البلدي زاوٌة المحجوب، مجلة "علمه البٌان"، المجلد األول، العدد األول،

المكرمة، قسم الحبٌشً، سناء صالح، التوزٌع الجغرافً للخدمات فً مخططات مدٌنة مكة  -9

 .4229الجغرافٌة، كلٌة العلوم االجتماعٌة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

الرواندزي، عمر حسن حسٌن، التحلٌل المكانً لتوزٌع الجوامع فً مدٌنة سوران باستخدام نظم  -:

 .4236، 54المعلومات الجغرافٌة، مجلة جامعة كوٌو للعلوم اإلنسانٌة، أربٌل، العراق، العدد 

الشٌخ، آمال، تحلٌل نمط توزٌع الحدائق العامة النموذجٌة فً مدٌنة جدة باستخدام نظم المعلومات  -;

الجغرافٌة، مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للسٌاحة والضٌافة، جامعة قناة السوٌس، المجلد السابع، العدد 

 .4232األول، 

لدٌنٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة توزٌعها عبد حسون، رافد موسى، فؤاد عبدهللا محمد، الخدمات ا -32

 .4236الجغرافً وكفاءتها الوظٌفٌة، مجلة القادسٌة للعلوم اإلنسانٌة، المجلد السابع عشر، العدد الرابع، 

الغامدي، عبدالعزٌز بن صقر، دراسة عن مواقع المساجد بمدٌنة مكة المكرمة، مطبوعات نادي  -33

 .7:;3امعة أم القرى، المملكة العربٌة السعودٌة،مكة الثقافً األدبً، قسم الجغرافٌة، ج

طاران، عاٌد، عبدالحمٌد الفناطسة، تقٌٌم مستوى الخدمات فً مدٌنة المفرق، مجلة جامعة النجاح  -34

 .4239، العدد الثالث، 53لألبحاث )العلوم اإلنسانٌة(، المجلد 

م المحفوظات، بٌانات غٌر منشورة، الهٌئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمٌة، فرع مصراتة، قس -35

4242   . 
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 (7ملحق رقم )

ملخص لما احتوى علٌه إصدار وزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة, المملكة العربٌة السعودٌة, عام 

 ه  7399

 والمسمى )المعاٌٌر التخطٌطٌة للمساجد(.

 مالحظات مصلى عٌد مسجد جامع مسجد محلً البٌان

  بالسٌارة م322 - 052 م022 - 752 مسافة المشً

 الحجم
 مصلً فأكثر022

 للمصلً 07.0

 كل المصلٌن داخل النطاق,

 للمصلً 07.4- 7.3
  مصلً 4222

  للمصلٌة 0م7.25 دور مٌزانٌن بدون مصلى النساء

 األطفال
بدون مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة 

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصة
 

بدون مساحة  0م782 0م782 سكن العاملٌن

 خاصة

اإلمام 

 والمؤذن

وتشمل غرفة إمام, مخازن, غرفة نظافة, مكتبة, صالة دروس,  الخدمات

 مٌضأة للمحلً والجامع فقط
 

مساجد المناطق 

 الخاصة
األسواق, المرافق الترفٌهٌة والرٌاضٌة, محطات المواصالت, المناطق الصناعٌة, 

 المناطق النائٌة, دون تحدٌد معٌن.

  لم ٌحدد مصلً 7/32 مصلً 7/42 المواقف

 .43، ص4223ر التخطٌطٌة للمساجد" المصدر: طومان، أحمد بن رشدي، "دراسة تقوٌمٌة للمعاٌٌ
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 (0ملحق رقم )

 استمارة االستبٌان

 المصلً الكرٌم......السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاتهأخً 

هذه االستمارة خاصة بالبحث الموسوم بعنوان:)التوزٌع الجغرافً للمساجد ببلدٌة مصراتة داخل نطاق 

 الدائري الثالث(.

لغرض البحث العلمً فقط، نود تعاونكم معنا وحرصكم على اإلجابة خدمة لتطوٌر المساجد والرفع من 

اءتها الخدمً والوظٌفٌة، وزٌادة فً رصانة البحث العلمً....... لكم منا فائق االحترام مستوى كف

 والتقدٌر.

 مالحظة: ٌرجى من حضرتكم وضع عالمة )ے( فً المكان المخصص.

 مكان السكن:............................ -3

 (. هل ٌوجد فً المكان التً تسكنه مسجد:     نعم )     (     ال )     -4

 إذا كانت اإلجابة بنعم أسم المسجد:...................... وعددها إذا كانت أكثر من مسجد )     (

 الوسٌلة المستخدمة فً الوصول إلى المسجد: سٌراً على األقدام )     (      سٌارة )     (. -5

(    متوسطة )     (   ما هً درجة رضاك عن توفر خدمة المسجد: جٌده جدا )     (   جٌده )      -6

 ضعٌفة )     ( 

دقٌقة )     37دقٌقة فأقل )     (      أكثر من 37كم من الزمن تستغرقه فً وصولك إلى المسجد:      -7

.) 

 م )     (.22:م )     (     أكثر من 22:م )     (     522كم ٌبعد المسجد عن منزلك:    -8

 المسجد فً الحً السكنً:ما هً مقترحاتك بشأن تواجد خدمة  -9

-  

-  

-  
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