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املدجدذوتأثريهذيفذاحلدذمنذبعضذمظاهرذالدلوكذاملنحرفذ

درادةذمودانوةذيفذمدونةذاملوصلذ:ذلدىذالشباب
ذدفانةذامحدذداؤد.ذم.م

ذ16/9/2009:ذتاروخذالقبولذ16/7/2009:ذتاروخذالتقدوم

املقدمــــــةذ

لـ ييتـ الديف اإلسبلمي ببناء المساجد لتككف محبلن إلقامة الصبلة فقط 
نما ىي بيكت اهلل في األرض التي تمارس فييا التنشئة الدينية كاالجتماعية  كا 

الصحيحة لئلنساف المسمـ مف أجؿ تحقيؽ انسجامو كتفاعمو مع المجتمع الكبير، 
 المكاف الذم تعزز فيو قكاعد الديف كأسس السمكؾ القكيـ كبناء دإذ يعد المسج

اإلنساف المسمـ المتسمح بالعمـ كالديف كمف ىذا المنطمؽ ييدؼ البحث الحالي 
التعرؼ عمى أىـ األدكار كالكظائؼ التي يقكـ بيا المسجد في المجتمع كفي كقاية 
الشباب مف االنزالؽ في مسالؾ الجريمة كاالنحراؼ، خصكصان كأفَّ مجتمعنا يمر 

بمجمكعة مف األحداث السياسية التي تكالت عميو في تاريخنا المعاصر كفي 
مرحمتنا الحالية بالذات إذ استطاعت إلى حد كبير أف تعيؽ مسيرتو القيمية كالخمقية 

التي ككنيا عبر العصكر كذلؾ مف خبلؿ محاكلة المستعمر لتيميش دكر تمؾ 
يجاد ظركؼ مشجعة عمى الفساد كاالنحراؼ  المؤسسات الدينية كاإلساءة إلييا كا 

لذا جاء بحثنا الحالي لبياف دكر المسجد كأىميتو .داخؿ البناء االجتماعي لممجتمع
في الحد مف بعض مظاىر السمكؾ المنحرؼ لدل الشباب في مجتمعنا المكصمي 

الذم يتميز باىتمامو بالجكانب الدينية ككثرة كجكد المساجد في المدينة كدكر 
. العبادة التي يتجمى أثرىا بصكرة كاضحة في الحياة االجتماعية لمناس

                                                 
جامعة المكصؿ/  كمية التربية  .
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املبحثذاألولذ

اإلطارذالعامذللبحثذ

حتدودذمشكلةذالبحثذ:ذأواًل

يعد المسجد مف أىـ أركاف المجتمع اإلسبلمي قديمان كحديثان إذ ال يكتمؿ 
بناء المجتمع إال بمسجد يربط بيف أفراده ففيو تقاـ الصبلة كفيو يجتمع المسممكف 
بالسراء كالضراء كفيو تقاـ الندكات كالمناقشات كالدكرات الدينية فيك مركز التقاء 
المجتمع الكاحد خمسة مرات في اليـك يتـ مف خبللو معرفة أخبار أبناء الحي 
الكاحد كأىـ المخاطر التي يتعرض ليا األفراد داخؿ المجتمع كما أنَّو مدرسة 
متكاممة مف الناحية الثقافية، كالتي تكضح أىـ األحكاـ كالضكابط التي ترسـ 

 االجتماعية كتكضح قالنماذج السمككية لئلنساف المسمـ كتحدد قيمو كمقاييس
مسارات عبلقاتو اإلنسانية بأخيو المسمـ كتؤثر ماىية حقكقو ككاجباتو في المجتمع 
كذلؾ مف خبلؿ ما تستند عميو مف دعائـ قرآنية كركائز نبكية ىدفيا األكؿ كاألخير 
تنظيـ شؤكف الحياة االجتماعية كتنسيؽ التفاعؿ بيف الناس كجعؿ حياتيـ مرفية 

كمستقرة كىادئة، خصكصان كأننا نعيش اآلف في ظؿ االحتبلؿ الذم ادخؿ لنا جميع 
الكسائؿ التي تيدـ قيمنا اإلسبلمية كضكابطنا االجتماعية التي أصبح معيا 
المجتمع في بعض جكانبو مجاالن خصب لتثبيت جذكر االنحراؼ كانتشارىا 

كتخريبيا لئلنساف كالمجتمع مثؿ القتؿ كالغش كالسرقة كالفساد في ظؿ ظركؼ 
انعدمت فييا السيادة القانكنية في المجتمع كانتشرت مظاىر الفساد كاالنحراؼ بيف 

أكساط الشباب الذيف يمثمكف طاقة المجتمع في التقدـ كالرقي، إال أف المحتؿ 
بكسائمو كأساليبو التقنية الحديثة استطاع أف يدخؿ جميع قيـ كمظاىر الفساد إلى 

 بأساليب متنكعة كمتعددة أخذ بعضيا مظيران مف مظاىر ـعقكؿ الشباب كنفسياتو
التسمية كالمتعة كأخذ بعضيا اآلخر مظيران مف مظاىر الكسب المادم غير 

 الرجكع إلى مبادئ ديننا كقيمنا اإلسبلمية كمف ملذا كاف مف الضركر.المشركع
خبلؿ تفعيؿ دكر المؤسسات الدينية كمنيا المسجد في التنبيو إلى مخاطر االنزالؽ 

في االنحراؼ كالجريمة كذلؾ مف خبلؿ خطبة الجمعة التي تمثؿ مكاف اللتقاء 
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المسمميف كالصمكات الخمس األخرل فضبلن عف المحاضرات كالتكجييات التي 
. يقدميا اإلماـ أك الخطيب لممصميف في لقاءاتيـ المتكاصمة

ما دكر المسجد في الحد مف : كتتجمى مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية
السمكؾ االنحرافي؟ كما دكره في التنشئة االجتماعية كالدينية كماىي الكظائؼ التي 

يؤدييا في المجتمع؟  

أهموةذالبحثذ:ذثانوا

تكمف أىمية البحث الحالي في جانبيف أساسييف ىما الجانب النظرم 
كالجانب التطبيقي إذ يعد ىذا البحث مف حيث الجانب النظرم إسيامة عممية 

متكاضعة تضاؼ إلى ما كتب حكؿ ىذا المكضكع، فيما تتجمى األىمية التطبيقية 
لمبحث مف خبلؿ ما يتكصؿ إليو البحث مف نتائج كتكصيات تفيد المعنييف 

كالمختصيف في مجاؿ مكافحة الكثير مف المشكبلت كالسمككيات االنحرافية التي 
.  تيدد أمف المجتمع كاستقراره

أهدافذالبحثذذ:ذذثالثًا

: إف أىداؼ البحث تتحدد فيما يأتي
. معرفة مدل أىمية الكظائؼ التي يقكـ بيا المسجد في المجتمع .1
. التعرؼ عمى دكر المسجد في الحد مف بعض مظاىر السمكؾ المنحرؼ .2
كضع بعض المقترحات كالتكصيات في الحد مف السمكؾ االنحرافي في ضكء  .3

. نتائج البحث

حتدودذاملفاهومذواملصطلحاتذ:ذرابعًا

:ذاملدجــد:ذأواًل
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وقد أطمق عميه  (سجد يسجد)هو اسم مكان مشتق من فعل ثالثي مجرد وهو
. (1)محل العبادة ومكان الصالة

لقد خصص العرؼ المسجد بالمكاف : إف المسجد في االصطبلح العرفي
المييأ لمصمكات الخمس غير أف القراف الكريـ أطمؽ الكممة عمى معابد أىؿ الكتاب 

. (2)أيضا
جعمت األرض  )()كؿ مكضع مف األرض لقكؿ رسكؿ اهلل : كالمسجد شرعان 
 .(3)كىذا مف خصائص ىذه األمة (مسجدان كطيكران 

:  التعريف اإلجرائي
تعّرف الباحثة المسجد عمى أنَّه بيت اهلل في األرض الذي تقام فيه 

الصموات الخمس ويجتمع فيه المسممون ويتعرفون عمى بعضهم البعض، وعمى 
أهم التغييرات االجتماعية، فهو المكان الذي يتساوى فيه الفقير والغني بغض 
النظر عن الجنس والطبقة والسمعة والمكانة حيث تزول به الفوارق ويصبح 

. المسممون أخوة في بيت واحد يدعو إلى اهلل

(ذBehavior)الدلوكذ:ذثانوًا

إف النشاط الذم يصدر عف الكائف الحي يشكؿ محكر التفاعؿ االجتماعي 
الذم مف خبللو يستطيع ىذا الكائف الحي أف يؤثر كيتأثر بالمحيط االجتماعي 

الذم يعيش فيو كىك يشكؿ في ذات الكقت رد فعؿ نتيجة المكاقؼ المختمفة التي 
. (4)يمر بيا

ذBovinesاالحنرافذ:ذثالثًا
                                                 

، 1998، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف، 2ابف منظكر، لساف العرب، المجمد  (1)
. 98ص

 .99المصدر نفسو، ص (1)

محمد بف عبدا هلل الزركشي، إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد الكتاب الخامس، القاىرة،  (2)
 .27 ىجرية، ص 1384مصر، 

، دار العكدة، م الحنفي، مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي، مكتبة المد بكؿـعبدا لمنع (3)
 .92القاىرة، ص 
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كيعرؼ بأنو السمكؾ الذم يتعارض أك يتصارع مع المستكيات كالمعايير 
 .(1)المقبكلة ثقافيان كاجتماعيان داخؿ نسؽ أية جماعة اجتماعية

 Twisted Behaviourالسموك المنحرف 
ىك سمكؾ يبتعد عف الكضع الشائع أك ىك سمكؾ غير نمكذجي، كعمكمان 

فإف فكرة االنحراؼ شأنيا شأف السكاء ترتبط ارتباطان كثيقان بالسياؽ النظامي 
. (2)لمجماعة التي تظير فييا ىذه الحاالت
التعريف اإلجرائي لمسموك المنحرف  

كؿ سمكؾ يخرج عف قيـ كمعايير السمكؾ الجماعي المتفؽ عميو داخؿ 
كيمثؿ خرؽ لقكاعد الضبط االجتماعي . النسؽ االجتماعي أك جماعة اجتماعية

. المكجكد داخؿ مجتمع ما

ذ(Youth)مرحلةذالشبابذ:ذرابعًا

 دكال يكج. (3)يعني تعريؼ الشباب لغكيان الفتكة كالحداثة، شب الكلد شبابان 
تحديد كاضح كدقيؽ لمفئة العمرية لمشباب، حيث اختمؼ الباحثكف حكؿ مفيـك 

الشباب كفترة مرحمة الشباب متى تبدأ، كمتى تنتيي، لذلؾ تشير معظـ المصادر 
لذلؾ نجد أف  .(4)سنة مف عمر اإلنساف (30-16)إلى أف مرحمة الشباب تمتد بيف 

الفئة العمرية لمشباب تختمؼ نسبيان مف مجتمع إلى آخر، كما تختمؼ أيضان مف 
، كقد حدد عالـ (5)ثقافة فرعية إلى ثقافة فرعية أخرل داخؿ المجتمع الكاحد

مرحمة الشباب بقكلو إفَّ  ( Nikolan Blinovنيككالم بمينكؼ)االجتماع السكفيتي 
                                                 

محمد عاطؼ غيث، قامكس عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، مطبعة االنتصار،  (4)
. 131، ص 1989جامعة اإلسكندرية، 

. 130المصدر نفسو، ص  (1)
. 260 – 259، مصدر سابؽ، ص2ابف منظكر، لساف العرب، مجمد  (2)
إبراىيـ كاظـ العظماكم، معالـ سيككلكجية الطفكلة كالفتكة كالشباب، دار الشؤكف الثقافية . د (3)

 .420، ص 1988العامة لمطباعة كالنشر، بغداد، 

عثماف فراج، الشباب كالتحكالت االجتماعية في الكطف العربي، المجمة العربية لمثقافة، . د (4)
 .142، ص 1996، أيمكؿ 16، السنة 31تكنس، العدد 
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-14)الجيؿ الشاب يمثؿ طبقة اجتماعية كبيرة متباينة تتألؼ مف أفراد بيف عمر 
  . (1)سنة (30

نوعذالبحثذومنهجوتهذذ:ذخامدًا

 البحث مف البحكث الكصفية التحميمية باستخدامو منيج المسح ايعد ىذ
االجتماعي عف طريؽ العينة كاستخدامو الكسائؿ اإلحصائية في تحميؿ البيانات 

. كالمعطيات
: عينة البحث. 1

ذلؾ الجزء مف المجتمع الذم يجرم اختياره )يمكننا تعريؼ العينة بأنيا 
.  (2)(عمى كفؽ قكاعد كطرائؽ عممية بحيث تمثؿ المجتمع تمثيبلن صادقان 

كنظران لكبر مجتمع البحث فقد تـ اختيار عينة البحث مف الجانب األيسر 
لمدينة المكصؿ كلتحقيؽ أىداؼ البحث فقد استخدمت الباحثة عينة عشكائية 

ناث)مبحكث اقتصرت عمى المصميف  (200)حجميا شرط أف يككنكا مف ( ذككر كا 
. عاـ (30- 16)الفئات الشابة كالتي تتراكح أعمارىـ بيف 

: مجاالت البحث. 2
 مجاالن زمنيان تـ خبللو 16/6/2009 كلغايػػػة 1/1/2009كانت الفترة مف 

. جمع البيانات

: أدوات البحث. 3
االستبياف كىك مف طرائؽ جمع المعمكمات مف المبحكثيف مف خبلؿ أسئمة 

كقد تـ إجراء (  3)مكتكبة عمى استمارة يقدميا الباحث بنفسو أك بكاسطة البريد

                                                 
(1)  Blinov, Nikolon, Youth Sociology: Achievement and Prospect, 

Social Sciences, USSR Academy of Sciences , Printed by Nauk 
Publishers, Vol.XIV, NO , Moscow, 1983, PP.223- 224. 

معف خميؿ العمر، المكضكعية كالتحميؿ كالبحث االجتماعي، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت،  (1)
  ,125، ص1983لبناف، 

معف خميؿ العمر، مناىج البحث في عمـ االجتماع، الطبعة األكلى، مطابع األرز، عماف،  (2)
. 79، ص 1997األردف، 
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استبياف استطبلعي عف الكظائؼ التي يقدميا المسجد لممجتمع كمف أجؿ الحصكؿ 
( 25)عمى المعمكمات تـ تكجيو أسئمة مفتكحة لممبحكثيف مف المصميف إذ تـ تكزيع 
استبيانان استطبلعيان كقد تـ تكضيح أىمية اإلجابة عف األسئمة، كبعد جمع 

االستبياف االستطبلعي تـ تصنيؼ المعمكمات بصكرة منظمة كتـ الحصكؿ عمى 
مجمكعة مف األسئمة التي تـ االيفادة منيا في كضع االستبياف بصيغتو األكلية 

لمتأكد مف أف الفقرات  (*)كبعدىا تـ عرض االستبياف عمى مجمكعة مف المحكميف
صالحة كشاممة لمكضكع الدراسة كإليجاد صدؽ أداة االستبياف إذ يعد الصدؽ 

الظاىرم مف الشركط التي يفترض أف تكجد في أداة الدراسة، كبعد جمع االستبياف 
عادة صياغة بعض الفقرات كبذلؾ أصبحت استمارة  مف الخبراء تـ تعديؿ كا 

كىي تعد معياران مقبكالن % (85)االستبياف بصكرتيا النيائية، ككانت نسبة االتفاؽ 
عند الباحثيف يتـ في ضكئو قبكؿ الفقرة كعميو يمكف اعتبار االستبياف صادقا كذلؾ 
لحصكؿ جميع فقراتو عمى اتفاؽ بيف الخبراء، كما استعانة الباحثة بالمبلحظة كىي 
مف الكسائؿ التي يستخدميا الباحث االجتماعي في جمع المعمكمات كالحقائؽ مف 

 .(1)الحقؿ االجتماعي

الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث . 4
استخدمت في ىذا البحث الكسائؿ اإلحصائية اآلتية في تحميؿ البيانات 

: مف أجؿ التكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة كىما
                                                 

ىيئة المحكميف   )*(
. جامعة المكصؿ /اآلدابكمية  /قسـ عمـ االجتماع/  مساعدأستاذ/  فتحيحعبد الفتا.د (1)
 /اآلدابكمية  /قسـ عمـ االجتماع/  مساعدأستاذ/  الخالدمفمحمد حسيخميؿ . د (2)

. جامعة المكصؿ
جامعة  /اآلدابكمية  /قسـ عمـ االجتماع/  مساعدأستاذ/ براىيـ صالحإشفيؽ .د (3)

. المكصؿ
جامعة  /اآلدابكمية  /قسـ عمـ االجتماع/  مساعد أستاذ/ شبلؿ حميد سميماف.د (4)

. المكصؿ
 .جامعة المكصؿ /اآلدابكمية  /قسـ عمـ االجتماع/  مساعدأستاذ/ أمير كعد اهلل. د (5)

 محمد حسف، أصكؿ البحث االجتماعي، الطبعة الثامنة، دار التضامف لمطباعة، طعبدالباس (1)
. 314 -313، ص 1982القاىرة، 
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 100 × الجزء =  (%)النسبة المئكية. 1
                           الكؿ 

 100  × الكسط المرجح= الكزف المئكم . 2
                      عدد الفقرات  

املبحثذالثانيذ

اإلطارذالنظريذ

نظروةذالبحثذذ:أواًل

 النظرية البنائية الوظيفية  
يميؿ معظـ عمماء االجتماع إلى تبني المدخؿ البنائي الكظيفي في تحميميـ 
لمديف كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف ىذا المدخؿ مف أكائؿ المداخؿ النظرية المستخدمة 
في دراسة الظاىرة الدينية، حيث ينظر المدخؿ البنائي الكظيفي إلى المجمكعات 

مف منطمؽ الحاجة،  اإلنسانية عمى أنيا أنساؽ مكتفية بذاتيا كتحافظ عمى كجكدىا
ىذا االفتراض يقتضي أف األنساؽ االجتماعية ينبغي أف تتضمف بعض العناصر 

الرئيسية مف أجؿ استمرارىا كقد ينظر عمكمان إلى الديف عمى أنَّو أحد ىذه 
 النسؽ االجتماعي فالحاجات الرئيسية لمنسؽ ةالمتطمبات الرئيسية الستمرارم

االجتماعي تشبع مف خبلؿ تداخؿ البنأت النظامية لممجتمع مف خبلؿ األسرة، 
الحككمة، الديف، كأنظمة اجتماعية أخرل، التي تمثؿ حاجات النسؽ االجتماعي 
كتنبثؽ مف ظركؼ الكجكد االجتماعي لئلنساف كمف ثـ تتبع ىذه الحاجات ىك 
الذم يكصمنا إلى فكرة الكظيفة التي يجب أف تؤدم مف أجؿ استمرار النظاـ، 

كالديف مثؿ أم نظاـ اجتماعي آخر يؤدم كظائؼ ضركرية في الحفاظ عمى بقاء 
المجتمع فيك يمعب دكران ىامان في خمؽ القكة الممزمة التي تتمثؿ في كجكد المعايير 
التي تعمؿ عمى تكجيو السمكؾ االجتماعي نحك ماىك مقبكؿ لدل أفراد المجتمع 
كقبكؿ ىذه المعايير يقتضي كجكد نظاـ الثكاب كالعقاب كذلؾ لمطبيعة النفسية 
لئلنساف الذم يرغب في المكافآت عندما يقـك بإعماؿ تتفؽ مع ىذه المعايير 
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، لذا ترل البناية الكظيفية أف البناء االجتماعي (1)كيتكقع العقاب عندما يخرج عنيا
المتككف مف نظـ كمؤسسات كعمميات كظكاىر اجتماعية ليا كظائفيا الميمة التي 
تساعد عمى استقرار النظاـ االجتماعي أف المدرسة الكظيفية في دراستيا لممجتمع 
ال تؤكد عمى بناء كمؤسسات كتراكيب المجتمع الفرعية بؿ تؤكد عمى كظائؼ ىذه 

لمبنى كالمؤسسات كدكر ىذه الكظائؼ في تحقيؽ التكامؿ االجتماعي كضبط 
سمككيات  األفراد، كبذلؾ يعد المسجد أحد أىـ المؤسسات الدينية المكجكدة في 
المجتمع مف خبلؿ ما يقدمو مف كظائؼ دينية ميمة لممجتمع تعمؿ عمى تعديؿ 
السمككيات المنحرفة لئلفراد الخارجة عف ضكابط المجتمع المعترؼ بيا مف خبلؿ 

. (2)جممة مف الكظائؼ التي يقدميا لممجتمع

املضامنيذالوظوفوةذللمدجدذ:ثانوًا

:ذالوظوفةذالعقائدوة:ذأواًل

يعد الديف اإلسبلمي دستكران إلييان ينظـ الحياة االجتماعية في المجتمع عف 
طريؽ التزاـ أفراده بالعقيدة كالتشريعات اإلسبلمية، إذ يعد المسجد مف المؤسسات 
التي تعمؿ عمى تحقيؽ الكحدة الفكرية كالعقائدية في المجتمع كتكضيح أىدافو مف 

. (3)خبلؿ طابعو التنظيمي كمنيجو في بناء الفرد كالمجتمع
لذا فالمسجد يرسخ العقيدة الدينية عف طريؽ المكتسبات التي يغرسيا لدل 

األفراد مف خبلؿ الثقافة القرآنية التي تتجمى في كعي اإلنساف كتديره في آيات 
القراف الكريـ كالثقافة الدينية المتمثمة بالجانب الشرعي الذم ىك مجمكعة مف 

                                                 

، 1982محمد احمد بيكمي، عمـ االجتماع الديني، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، . د (1)
. 269ص

أحساف محمد الحسف، مكسكعة عمـ االجتماع، الطبعة األكلى، الدار العربية . د (1)
. 568، ص 1999لممكسكعات، بيركت لبناف، 

ىند عبد اهلل أحمد شريؼ، المسجد، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية اآلداب، قسـ عمـ  (2)
 . 43، ص2006االجتماع، جامعة المكصؿ، 
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المفاىيـ كاألحكاـ اإلليية في جكانب الحياة، فضبلن عف حصكؿ اإلنساف المسمـ 
. (1)عمى النصيحة اليادفة التي ليا دكر في تقكية العقيدة الدينية في المجتمع

فالصبلة التي يؤدييا المسمـ كيدعك بيا إلى تكحيد اهلل كاإليماف بمبلئكتو 
إف الصبلة ))كرسمو تنيي اإلنساف عف اقتراؼ الفكاحش ما ظير منيا كما بطف 

(( 163البقرة تنيى عف الفحشاء كالمنكر كالبغي يعضكـ لعمكـ تتقكف 
فكيؼ إذا كانت ىذه الصبلة تقاـ أماـ جماعة مف المسمميف يشيد لو 

باإليماف كالخمؽ الحسف الذم يمثؿ في تقبؿ المجتمع كأفراده لو، كىذا ما يحقؽ في 
الفرد الرضا االجتماعي مف قبؿ اآلخريف كىك جانب ميـ في حياة اإلنساف ألنو 

. يمنحو المكانة االجتماعية في عيكف اآلخريف مف أفراد المجتمع
كما كتؤكد المساجد عمى دكر الديف في الحياة الذم ال يقؼ عند حج 
الدعكة إلى مكاـر األخبلؽ كتمجيدىا بؿ أنَّو ىك الذم يرسي قكاعدىا كيحدد 

معالميا كيضبط مقاييسيا الكمية كيضع األمثمة لكثير مف جزيئات السمكؾ ثـ يعزز 
 فباالستقامة كيحذر مف االنحراؼ كيضع األجزية مثكبة كعقكبة عمى كبل السمككيي

. (2)نصب العينيف

الوظوفةذالرتبووةذذ:ذثانوًا

تعد التربية كسيمة المجتمع لمحفاظ عمى بقائو كاستمراره كثبات نظمو 
كمعاييره كقيمو االجتماعية كتنمية السمكؾ اإلنساني كتطكيره كتغييره، بما يجعمو 

يناسب قيـ المجتمع فيي عممية إعداد األفراد كتشكيميـ لمقياـ بأدكارىـ االجتماعية 
في المجتمع حيث تعد المساجد مف أكثؽ مصادر التربية اإلسبلمية، إذ تمثؿ 

الجانب العممي في تطبيؽ التربية اإلسبلمية، كتعد المؤسسة التربكية كالدينية في 
اإلسبلـ  كالتي ليا دكرىا في نشر الثقافة اإلسبلمية في المجتمع كعمى ىذا 

                                                 

صادرة عف  , 304حسف كجاج، رسالة المسجد في اإلسبلـ، مجمة دعكة الحؽ، العدد . د (3)
.  110، ص1994كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغربية 

 .209-208، ص1980يكسؼ القرضاكم، األيماف كالحياة، مؤسسة الرسالة، بيركت، . د (1)
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األساس تضطمع المساجد بدكر ميـ في التيذيب الخمقي إلفراد المجتمع السيما 
.  النشء الجديد

فيي مف خبلؿ تنمية الرادع الذاتي لدييـ بحيث يقييـ مف االنزالؽ في 
مياكم االنحراؼ كالجنكح، كتعد التربية الدينية التي تقـك بيا ىي تربية متكاصمة 

. (1)تمتد عبر مراحؿ عمر اإلنساف حتى الممات
 أفَّ لمديف كالقيـ ـكقد أثبتت الدراسات الميدانية في عدد مف أقطارا لعاؿ

االجتماعية العميا أثران ميمان في الحد مف الجريمة كالسمكؾ المنحرؼ كأفَّ الشباب 
. المتمسؾ بالديف ىـ أقؿ عرضة لمجنكح كاالنحراؼ مف غيرىـ

 نشر التعاليـ الدينية التي جاءت لتنقؿ البشر لكتعمؿ دكر العبادة عؿ
خطكات فسيحة إلى حياة مشرقة بالفضائؿ كاآلداب كعدت المراحؿ المؤدية إلى ىذا 

.  (2)اليدؼ النبيؿ مف صميـ رسالتيا
كتمارس المساجد دكران ىامان كفعاالن في تحصيف الفرد مف عمؿ المنكرات 

 في الكقت ذاتو عمى ترسيخ ركائز الفضيمة في المجتمع ؿكاقتراؼ الخطايا كتعـ
كذلؾ مف خبلؿ الندكات كدركس الديف كخطبة الجمعة، كىكذا يتضح أف دكر 

العبادة تساعد اإلنساف عمى زيادة التديف كالعمك فيو كمما كاف معتادان عمى ارتيادىا 
 .(3)كاالستفادة منيا كممف فييا مف العمـ كالعمماء

الوظوفةذاالقتصادوةذ:ذثالثًا

إف المنيج اإلسبلمي يشمؿ جكانب الحياة كافة فمنيا االجتماعية كالثقافية 
كاالقتصادية كالسياسية، ككؿ جانب مرتبط بالجكانب األخرل فالحياة االقتصادية 

                                                 

 العاني، القيـ االجتماعية في اإلسبلـ كأثرىا في التحصيف ضد د عبدالحميؼعبدالمطي (1)
، السنة الثالثة، شركة الخنساء لمطباعة المحدكدة، 6 اإلسبلمية، العددة، مجمة التربيةالجريـ
 .357، ص2001بغداد، 

 .13، ص 1988محمد الغزالي، خمؽ المسمـ، دار القمـ، دمشؽ،  (2)

، 1999، مكتبة الرشيد، الرياض، 2صالح إبراىيـ عبد المطيؼ، التديف عبلج الجريمة، ط (3)
 .56ص 
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ليا دكر أساسي في الحياة االجتماعية، إذ ينظـ المعامبلت كالعبلقات في المجتمع 
. (1)عمى كفؽ الشريعة اإلسبلمية

كيبيف النشاطات االقتصادية كاإلنتاجية التي يمارسيا المجتمع كيبيف 
األخبلقيات النابعة عف الديف كتكصؿ إلى نتيجة أساسية ىي أف األخبلقيات 

. (2)االقتصادية ىي نتاج ديني
فالمسجد يؤدم دكران ميمان مف الناحية االقتصادية في المجتمع كذلؾ مف 
خبلؿ تقكية الكازع الديني بيف صفكؼ المسمميف، كتكضيح الحبلؿ كالحراـ ككذلؾ 
معالجة العديد مف األمكر المتعمقة بالتعامؿ بالبيع كالشراء كالغش كالربا كغيرىا 

التي غالبا ما تككف سببان في حدكث المشكبلت االجتماعية كالجرائـ، كما يمكف أف 
يقكـ إماـ المسجد بدكر ىاـ بتفقد أبناء الحي كمعرفة أحكاليـ المعاشية كاالقتصادية 
كيككف بمثابة المنسؽ بيف الجيات المختصة مف الجمعيات الخيرية كالمؤسسات 

الحككمية التي تقدـ مساعدات مالية لؤلسر المحتاجة كذلؾ لمساعدتيـ عمى العيش 
الكريـ كتجاكز مشكمة الفقر باعتبار الفقر أحد األسباب الرئيسية في العديد مف 

جرائـ االنحرافات، فتدني المستكل االقتصادم لؤلسرة يقكد إلى العديد مف 
المشكبلت كاالنحرافات داخؿ األسر كىذا ما أكدت عميو العديد مف الدراسات 

كالعبلقة القكية بيف الجريمة كاالنحراؼ كالفقر كالبطالة، فالمسجد يمكف أف يؤدم 
دكران ىامان بكاسطة األماـ في تفقد المحتاجيف مف أبناء الحي كمحاكلة مساعدتيـ 

.  (3)بشتى الطرؽ عف طريؽ اإلعانات كالصدقات التي يتمقاىا المسجد

الوظوفةذاالجتماعوةذذ:ذرابعًا

يعد الديف مف النظـ االجتماعية الميمة كاألساسية في المجتمع إذ لو 
كظائؼ اجتماعية تعزز النظاـ كاالستقرار كيظير دكره عف طريؽ النظـ 

                                                 

 .59ىند عبداهلل، المسجد، المصدر السابؽ، ص (4)

محمد عمي محمد، تاريخ عمـ االجتماع، الركاد كاالتجاىات المعاصرة، دار المعرفة، . د (1)
 .325، ص 1987الجامعة اإلسكندرية، مصر، 

. 209يكسؼ القرضاكم، األيماف كالحياة، المصدر السابؽ، ص. د (2)
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كالمؤسسات الدينية كما تقدمو مف كظائؼ في المجتمع، كالكظيفة الدينية كالتربكية 
. (1)التي تنعكس عمى السمكؾ االجتماعي لئلفراد

 في المجتمع فمف خبلؿ رإذ يعد المسجد تنظيمان اجتماعيان لو دكر كبي
الترابط الذم بيف األسرة كالمسجد يبرز لنا الدكر االجتماعي الذم يؤديو المسجد 
في المجتمع كذلؾ لما يحققو مف التقارب كالتعاكف االجتماعي بيف اإلفراد فضبلن 
عف دكره في كقاية الفرد مف الشعكر بالعزلة كالكحدة االجتماعية مما يؤدم إلى 

. (2)تقكية الشعكر باإلخاء كركح المساعدة االجتماعية
كيتجمى ذلؾ في صبلة الجمعة كالخطب عندما يعرض الخطيب في 

خطبتو مشكبلت الحياة االجتماعية كيطمع الجميع عمى ىذه المشاكؿ مف أجؿ 
اإلسياـ في حميا مف كجية نظر الديف اإلسبلمي، فاإلماـ الكاعي كالمثقؼ يستطيع 
أف يستقطب أكبر عدد ممكف مف أبناء الحي لبلنضماـ في التجمعات االجتماعية 

.  (3)التي ينظميا المسجد لتكطيد العبلقات فيما بينيـ
فالعبلقات االجتماعية تؤدم دكران رئيسيان في عممية الضبط االجتماعي 
فالفرد غالبان ما يحجـ عف ارتكاب كؿ ما يخؿ باألمف كيتعارض مع األخبلؽ أك 

اآلداب إذا كاف شخصان معركفان اجتماعيان مخافة مف أف ينفضح أمره كيصبح منبكذان 
. مف المجتمع المحيط بو

كبذلؾ يصبح المسجد مف أفضؿ األماكف في صكرتو المثالية التي يمكف 
كمف ىنا تبيف لنا . أف تساىـ في الحد مف الجريمة كالسمكؾ المنحرؼ بأنكاعو
 االجتماعي لئلفراد ؾبشكؿ كاضح ما لممسجد مف أثر عظيـ في تعزيز التماس

. كالجماعات
 

                                                 

 .52ىند عبد اهلل، المسجد، مصدر سابؽ، ص  (3)

، المسؤكلية األمنية لممؤسسات التعميمية، الرياض، المممكة العربية ـاحمد بف عبدالكرم. د (1)
 3، ص2004السعكدية، 

 .17محمد األكحؿ، البعد التربكم االجتماعي في العبادات اإلسبلمية، مصدر سابؽ، ص (2)
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املبحثذالثالثذ

بعضذمظاهرذالدلوكذاملنحرفذودورذاملدجدذيفذاحلدذمنهاذ

 يتكجب عبلجو ان  باعتباره اعكجاجؼينظر اإلسبلـ إلى الجريمة كاالنحرا
كتعديمو  كذلؾ مف أجؿ تثبيت النظاـ االجتماعي كنشر فكرة العدالة كاألماف في 

ربكع المجتمع اإلسبلمي ألفَّ تأثيرات االنحراؼ السمبية عمى المجتمع كأفراده تسبب 
نخران مستمران كتيديمان أساسيان ألصكؿ النظاـ االجتماعي، كحتى نفيـ الصكرة 
الحقيقية لبعض مظاىر االنحراؼ االجتماعي كتأثيره المستمر عمى استقرار 

: المجتمع البد مف إدراج البعض مف ىذه المظاىر المتمثمة بالتالي

الدرقةذذ:ذأواًل

تعد السرقة مف الجرائـ القديمة في المجتمع البشرم، كتتمثؿ باالعتداء 
عمى ممتمكات الناس كممتمكات كمكارد الدكلة، فيما تزداد نسبة ىذه الجرائـ في 

ْف كانت ىذه الجريمة مكجكدة في  أكقات األزمات كالظركؼ االقتصادية الصعبة، كا 
المجتمع العراقي قبؿ االحتبلؿ كبنسب اليستياف بيا، كخاصة كأفَّ مجتمعنا كاف 
يعيش ظركؼ اقتصادية صعبة بفعؿ الحصار االقتصادم الذم فرض عميو قرابة 

. ثبلثة عشر عامان، بيد أف نسبتيا ازدادت بشكؿ ممحكظ أثناء فترة االحتبلؿ
كتأسيسان عمى ما تقدـ فإفَّ تدىكر األحكاؿ المعيشية بسبب البطالة يؤدم 
إلى تآكؿ القيـ االجتماعية كانحصارىا، فتككف ظرفان مناسبان في حدكث االنحراؼ 
ألفَّ اإلنساف العاطؿ عف العمؿ ال يستطيع الحصكؿ عمى ضركريات الحياة فإذا 
ما طالت معاناتو ىذه فسكؼ تؤدم بو إلى ارتكاب السرقة بدافع الحاجة كالعكز 

. (1)كالحرماف

                                                 

خميؿ محمد حسيف الخالدم كعماد إسماعيؿ، مظاىر السمكؾ أالنحرافي في المجتمع . د (1)
، كمية اآلداب 2007، 47العراقي أباف االحتبلؿ األمريكي، مجمة آداب الرافديف، العدد

 .21جامعة المكصؿ، ص 
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فالسرقة غالبان ما  تؤدم إلى انحبلؿ الركابط االجتماعية التي تربط الفرد 
باآلخريف مف أفراد المجتمع الذم يعيش فيو كما تؤدم إلى انييار القيـ كالمعايير 
االجتماعية السائدة في المجتمع، كبذلؾ يفقد المجتمع استقراره، كبصكرة عامة 

يمكف القكؿ إفَّ التقمبات االقتصادية أيضان ليا مخاطرىا عمى المجتمع في ظيكر 
. (1)الكثير مف المظاىر السمككية المنحرفة كالغش كالسرقة

كيأتي دكر المسجد في تنمية الكعي الديني كاالجتماعي في خطكرة السرقة 
. كأثارىا عمى المجتمع كعمى الفرد نفسو

الفدادذاملاليذواإلداريذ:ذثانوًا

إف الفساد المالي كاإلدارم بإشكالو المختمفة كاف مكجكد في دكائر الدكلة 
كاالختبلس كالرشكة كالكساطة كبنسب اليستياف بيا، إلى نسبة ازدادت بشكؿ كبير 

، كسنحاكؿ إلقاء الضكء (2)في المجتمع أثناء فترة االحتبلؿ كىي في تزايد مستمر
عمى أىـ صكر كأشكاؿ السمككيات المنحرفة التي تنضكم تحت لكاء الفساد 

. اإلدارم
ما مف مجتمع يخمك مف ىذا السمكؾ سكاء كانت مجتمعات نامية أـ : الرشكة .أ 

متقدمة إال كنجد ىذه المشكمة لصيقة بالحياة، كقد تبدكا في بعض األحياف 
. قميمة كذلؾ ألفَّ الجانب األكبر منيا غير منظكر

ىذا كقد حرمت األدياف السماكية الرشكة كمنيا ديننا اإلسبلمي إذ جاء في القرآف 
يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ كتدلكا بيا ))الكريـ قكلو تعالى 

. 87: المائدة( (إلى الحكاـ لتأكمكا فريقان مف أمكاؿ الناس باآلثـ كانتـ تعممكف
. ((لعف اهلل الراشي كالمرتشي))كما جاء أيضا في الحديث الشريؼ 

                                                 

 عجكة، البطالة في العالـ العربي كعبلقتو بالجريمة، المركز العربي حعاطؼ عبدالفتا (1)
 .201-200، ص1985لمدراسات األجنبية كالتدريب، الرياض، 

خميؿ محمد حسيف الخالدم، مظاىر السمكؾ أالنحرافي في المجتمع العراقي أباف . د (2)
 .23، صؽاالحتبلؿ األمريكي، المصدر الساب
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كتعد الرشكة تيديدان لقيـ اجتماعية عديدة فيي انتياؾ لقيـ تتصؿ بأداء 
الفرد بكظيفتو االجتماعية كدكره المحدد ثقافيان كىذا يؤدم إلى انتياؾ القيمة 

. (1)االجتماعية الكبرل كىي مراعاة مصالح الجماعة
مف الجرائـ التي تشكؿ خطكرة اجتماعية كذلؾ ألىمية : االختبلس كالتزكير .ب 

القيـ التي ينتيكيا كاألضرار العامة التي تسببيا كذلؾ لكقكع الفعؿ اإلجرامي 
عمى األمكاؿ العامة، فيي بذالؾ انتياؾ لقيـ تتصؿ بأداء الفرد بكظيفتو 

حساسو بالكاجب الذم تفرضو ىذه الكظيفة كالتزكير ىك تغيير الحقيقة . (2)كا 
بقصد الغش في سند أك كثيقة أك أم محكر أخر بأحد الطرؽ المادية كالمعنكية 

 .(3)كىذا مف شأنو إحداث ضررو بالمصمحة العامة أك شخص مف األشخاص

كىي مف الجرائـ الكثيرة االنتشار في : (المنسكبية كالمحسكبية)استغبلؿ النفكذ  .ج 
المجتمعات العربية التي يتـ فييا استغبلؿ المناصب في تعييف كتسييؿ ميمات 
األشخاص المقربيف باستغبلؿ المنصب عمى أساس القرابة كالطائفية كالعرقية 

 . كالحزبية كغيرىا
كيظير دكر المسجد في مكاجيتو ليذه السمككيات كمعالجتو ليا مف خبلؿ 
خطبة اإلماـ في يـك الجمعة بالترىيب كالتخكيؼ باآليات القرآنية التي يتكعد اهلل 

. بيا بالعذاب في الدنيا كاآلخرة لمف يأكؿ الماؿ الحراـ السحت

تعاطيذاملدكراتذوذاملخدراتذ:ذثالثًا

إف اإلدماف عمى المسكرات كالمخدرات ىي مف أخطر المشاكؿ التي 
تكاجييا الكثير مف المجتمعات في العالـ نظران لما تسببيا مف مآسو فرديةن كعائمية 

كاجتماعية فبالنسبة لمفرد تتدىكر صحتو كيرتبؾ سمككو كيتعرض لمصعكبات 

                                                 

، مصر، ثالمجمة الجنائية القكمية، المركز القكمي، المجمد الخامس، العدد الثاؿ (1)
 .427، ص1992نكفمبر

، 1972، سنة 1محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، ط. د (2)
 .119ص

 .122، ص206قانكف العقكبات العراقي، المادة  (3)



ذ                                  (ذذذذذذذذذ56)ذالعددذ–ذآدابذالرافدونذ

 م2010/هـ1431

 427 

المادية الشديدة باإلضافة إلى عدـ قدرتو عمى أداء كاجبو تجاه عممو كاتجاه أسرتو 
بصكرة سميمة، فاإلدماف عمى ىذه السمكـ كفيؿ بأْف يخمؽ الكثير مف المشاكؿ ليس 

فقط لمشخص نفسو بؿ تتعدل أضراره ليشمؿ أفراد أسرتو مما يؤدم إلى انعداـ 
. السعادة فييا

أما بالنسبة لممجتمع فإنَّو يفقد أعضاء كانكا صالحيف نافعيف ثـ أصبحكا 
. (1)مشمكليف اجتماعيان 

كبذلؾ يتضح أف تناكؿ المسكرات ُيعدُّ مف الحاالت التي تميد لمقياـ 
بالسمكؾ المنحرؼ الذم قد يأخذ طابعان إجراميان كفضبلن عف إضعافو لمجكانب 

الخمقية كاالجتماعية لمشخص الذم يتناكليا أك يدمف عمييا مما تككف سببان رئيسيان 
. في إىماؿ أسرتو ك ضعؼ نشاطو كحيكيتو كانحطاط مستكاه االجتماعي

كفيما يخص تناكؿ المخدرات فإفَّ أضرارىا ال تقؿ خطكرة عف تناكؿ 
المسكرات بؿ قد تتعداىا، حيث يصاب المدمف فييا بالكثير مف األمراض الجسمية 
كالنفسية كالعقمية فيي كباء العصر كطاعكنو األكؿ كقد تككف السبب الرئيسي في 
 .الكقكع في الشقاء كالبؤس فتفقد اإلنساف إنسانيتو كيككف مستجيبان لمثيرات الجريمة
مف ىذا المنطمؽ يبرز لنا قكة الخطيب أك إماـ المسجد في بياف رفض 

مجتمعنا اإلسبلمي لمثؿ تمؾ المنكرات كاالستيجاف كالكره لمف يقـك ببيعيا كشرائيا 
  . كالتركيج ليا باعتبارىا سمككيات منحرفة يعاقب عمييا ديننا اإلسبلمي

املقامرةذذ:ذرابعًا

تعد المقامرة أحد مظاىر السمكؾ المنحرؼ كمف العادات المرذكلة 
كالممارسات الشائنة التي تخرب القيـ كتيدـ كياف األسرة كتشرد أفرادىا نظران لعجز 

 تجاىيا قالمقامر إذا كاف ربان لؤلسرة مف اإلنفاؽ عمى احتياجاتيا كالقياـ بمسؤكليت
بصكرة صحيحة نتيجة لفقده الماؿ في المقامرة كبالتالي يعرض أسرتو لظركؼ 

اقتصادية صعبة كيعرض مصيرىا لمتفكؾ كاالنحبلؿ مما يقكد أبناءىا إلى ارتكاب 
                                                 

حساـ الديف كآخركف، المدخؿ إلى الفمسفة كعمـ االجتماع، شركة الجنكب لمطباعة، بغداد،  (1)
 .19، ص1995
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سمككيات منحرفة، فالمقامر ييكف عميو المجكء إلى مختمؼ الكسائؿ غير المشركعة 
كالسرقة كاالختبلس كخيانة األمانة لمحصكؿ عمى الماؿ طمعان في الكسب كىك 
ذا تحقؽ لفترة قصيرة يتبعيا خسائر متبلحقة كما قد  مطمح ال يتحقؽ إال نادران كا 

ينجـ عنيا مف مشاحنات قد تتطكر إلى مشاجرات يرتكب خبلليا العديد مف الجرائـ 
.  (1)كالسب كالقذؼ كاإليذاء كالقتؿ أحيانان 

كنظران لمنتائج الكخيمة التي تسببيا المقامرة باعتبارىا أحد مظاىر السمكؾ 
المنحرؼ في المجتمع كما تتركو مف آثار سمبية عمى نفسو كعمى أسرتو كعمى 

المجتمع برمتو فقد دأبت معظـ الحككمات عمى سف القكانيف كالتشريعات التي تمنع 
ممارستيا إال في األماكف المعدة ليا كالمحبلت العامة التي تمارس فييا يعدىا 
الكثير مف التشريعات جريمة معاقب عمييا كما تفرض ىذه التشريعات عقكبات 

    . (2)شديدة عمى أصحاب تمؾ األماكف كالمحبلت 
أما مف الناحية الدينية فقد حـر الديف اإلسبلمي الحنيؼ المقامرة باإلضافة 

إلى الخمر كعدىا عمبلن فاحشان كرجسان ينبغي عدـ فعمو كما كرد ذلؾ في القراف 
يأييا الذيف امنكا إنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ ))الكريـ في قكلو تعالى 

 ((178:البقرةرجسه مف عمؿ الشيطاف فاجتنبكه لعمكـ تفمحكف 
كبذلؾ يمكف االستنتاج بأفَّ المقامرة تعد مف األعماؿ المنكرة التي يندل ليا 

الجبيف خجبلن كالمكصمة إلى الغنى الفاحش الذم سرعاف ما يتبخر نتيجة 
 تاالستغراؽ في اقترافو، لذا كاف عمى أئمة كخطباء المساجد تكضيح تمؾ السمككيا

كأثارىا الخطيرة عمى المجتمع كاألسرة كمحاكلة عبلجيا بالتكجيو كالنصح 
. (3)كالتكضيح

الزنــاذذذ:ذخامدًا

                                                 

 .78أكـر نشأت إبراىيـ، عمـ االجتماع الجنائي، مصدر سابؽ، ص (1)

 .79المصدر نفسو، ص  (2)

، ((المصادر األصمية كالتبعية لمشريعة اإلسبلمية كقكاعد الفقو))محمد بف أحمد الصالح،  (3)
 .20-1، ص 2001 سعكد اإلسبلمية، العدد الثاني، الرياض، فمجمة األماـ محمد ب
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ىك مكاقعة رجؿ المرأة التحؿ لو أم ببل عقد الزكاج الشرعي فاحشة مف 
الزانية كالزاني فجمدكا كؿ كاحد منيما مئة ))الفكاحش ككبيرة مف الكبائر، قاؿ تعالى 

جمدة كال تأخذكـ بيما رأفة في ديف اهلل إف كنتـ تؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر كليشيد 
كالزنا ىك مف األفعاؿ التي يحرميا اإلسبلـ ( (2النكر عذابيما طائفة مف المؤمنيف 

كيدينيا كيعتبرىا جريمة بحؽ الديف كالمجتمع كمثؿ ىذه الجريمة يككف جزاؤىا 
العقاب بحؽ الزاني كالزانية كىك فعؿ مخالؼ ليس إلحكاـ الديف كتعاليمو فحسب 
بؿ مخالؼ لقيـ المجتمع كأخبلقو كضكابطو كعاداتو كتقاليده، كىي ليست مسألة 

شخصية فإفَّ إباحة الزنا يؤدم إلى نتائج خطيرة تيدد سبلمة المجتمع كأكؿ كأخطر 
ىذه النتائج ىك تصدع كياف األسرة بؿ كزكاليا ألفَّ عقد الزكاج الشرعي كحده ىك 

الذم ينشئ األسرة، كبالتالي ضياع األنساب التي تربط أفراد المجتمع الكاحد 
بالركابط الشرعية، فضبلن عف األضرار الصحية في انتشار الكثير مف األمراض 
الخطيرة، فالزنا مف اخطر الجرائـ االجتماعية لذا فإفَّ مصمحة المجتمع تقتضي 

. (1)تجريمة لكؿ العصكر كتحت أم اسـ كاف كالمعاقبة عميو أشد العقاب
مامو في التنبيو إلى مخاطر تمؾ  مف ىنا يجب أف يبرز دكر المسجد كا 
المحرمات التي نيى اهلل سبحانو كتعالى عنيا بسبب األضرار التي تمحقيا بالفرد 
كالمجتمع عمى حد سكاء خصكصان كأنيا مف الجرائـ التي يشكك منيا مجتمعنا 

المعاصر نتيجة لسيطرة ما يسمى بالعكلمة المكجو إلغراض سياسية كاقتصادية 
كاجتماعية بالقنكات الفضائية كاالنترنيت عمى جميع مفاصؿ الحياة االجتماعية 
لتزيف كتسيؿ الزنا بما يزيد جكانب الضعؼ بمجتمعنا السيما كأفَّ القيـ المادية 

كالنفعية أصبحت في مجتمعنا المعاصر تطغى عمى القيـ األخبلقية كالركحية، لذا 
كاف مف الضركرم التركيز عمى تكعية الشباب عمى أىـ المخاطر التي جمبيا 
المستعمر إلى ببلدىـ كذلؾ مف خبلؿ تركيز أئمة كخطباء المساجد في خطبة 

                                                 

 بف سعد بف فبد الفيد آؿ سعكد، اإلجراـ دراسة تطبيقية تقكيمية، الطبعة فعبدالرحـ. د (1)
  ,134، ص1998األكلى، مكتبة العبيكاف، الرياض، 
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الجمعة عمى فاحشة الزنا كفعميا المخرب في اإلساءة كجمب الضرر كعرقمة 
 . (1)المسيرة االجتماعية كاألخبلقية الدينية لممجتمع

خبلصة لما تقدـ تبيف لنا دكر كأىمية المسجد في الحد مف السمكؾ 
االنحرافي مف خبلؿ المياـ كالكظائؼ االجتماعية كالدينية كاالقتصادية كالعقائدية 

التي يؤدييا لممجتمع كالتي عف طريقيا يسعى المسجد لتحقيؽ أمف المجتمع 
. كتضامنو كاستقراره كالحيمكلة دكف تفاقـ السمكؾ االنحرافي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، ((المصادر األصمية كالتبعية لمشريعة اإلسبلمية كقكاعد الفقو))محمد بف احمد الصالح،  (1)
. 20مصدر سابؽ، ص 
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املبحثذالرابعذ

اإلطارذاملودانيذ

عرضذوحتلولذنتائجذالبحثذ:ذأوال

مف خبلؿ البحث كالدراسة كتكزيع استمارة االستبياف عمى عدد أفراد العينة 
 مبحكث كمبحكثة تـ التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج المذككرة في 200كالبالغة 

: الجداكؿ أدناه
( 1)جدول 

توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير العمر 
 ةالنسبة المئويالمجموع إناث ذكور فئات األعمار 

16-24 70 30 100 50 %
25-30 86 14 100 50 %

% 100 200 44 156المجمكع 
 35–18       يبيف لنا الجدكؿ السابؽ أفَّ أعمار أفراد عينة الدراسة تراكحت بيف 

سنة كأفَّ الفئات العمرية انحسرت في مرحمة الشباب التي تمثؿ العينة األساسية 
. لمكضكع البحث

( 2)جدول
توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية 

النسبة المئوية المجموع إناث ذكور الحالة االجتماعية 
% 36.5 73 16 57أعزب 
% 59.5 119 25 94متزكج 
% 1.5 3 1 2مطمؽ 
% 2.5 5 2 3أرمؿ 

% 100 200 44 156المجمكع 
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تشير بيانات الجدكؿ إلى أف أعمى نسبة مف المبحكثيف ىـ مف المتزكجيف إذ بمغت 
كيرجع ىذا إلى شمكؿ عينة الدراسة األفراد المتزكجيف كما شممت % 19نسبتيـ 

. ككذلؾ المطمقيف كاألرامؿ% 73عينة الدراسة العزاب إذ بمغت نسبتيـ 
( 3)جدول 

توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير المستوى التعميمي 
النسبة المئوية المجموع إناث ذكور المستوى التعميمي 

% 3.5 7 2 5أمي 
 % 9 18 6 12ابتدائية 
% 15.5 51 12 39ثانكية 

 % 46 92 24 68كمية كمعيد 
 % 16 32-  32شيادات عميا 
% 100 200 44 156المجمكع 

يعد التعميـ ركنان أساسيان في حياة األفراد كمف األمكر األساسية في تككيف 
الشخصية كنضكجيا إذ يجعؿ الفرد يكتسب معالـ شخصيتو القكيمة كما لو تأثير 

. في سمكؾ الفرد، فضبلن عف ذلؾ فالعمـ فرض عمى كؿ مسمـ كمسممة
( 4)جدول 

توزيع أفراد العينة تبعًا لممتغير المهني 
النسبة المئوية التكرار المهنة 
% 43.5 87مكظفكف 
% 26 52أعماؿ حرة 
% 4 8متقاعدكف 
% 26.5 53فئات أخرل 
% 100 200المجمكع 
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مكظفيف  % 43.5     يبيف لنا الجدكؿ السابؽ ميف المبحكثيف كالتي تراكحت بيف 
كذلؾ مف خبلؿ ما يشغمكنو مف أدكار اجتماعية مختمفة في كاجباتيـ ككظائفيـ 

. التي يؤدكنيا داخؿ مجتمع البحث
( 5)جدول 

يوضح أكثر المؤسسات أهمية في التربية والتحصين من الجريمة واالنحراف 
النسبة المئوية التكرار المؤسسات    ت 
% 75 150المسجد   1   
% 13.5 27األسرة   2   
% 11.5 23المدرسة    3   

% 100 200المجمكع 
     يكضح لنا الجدكؿ السابؽ أىمية دكر المسجد في التربية كالتحصيف في 

كذلؾ يرجع إلى مكانة المسجد في % 75المرتبة األكلى حيث بمغت نسبتو 
مجتمعنا كأىميتو باعتباره مؤسسة دينية تربكية حيكية في المجتمع فضبلن عف دكر 

%. 11.5كالمدرسة الذم بمغ % 13.5األسرة الذم بمغ 
( 6)جدول 

يوضح دور التعاون بين األسرة والمسجد 
النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
 % 78.5 157نعـ 
% 1.5 3ال 

  % 20 40أحيانان 
% 100 200المجمكع 

     يكضح لنا الجدكؿ السابؽ أىمية التعاكف بيف األسرة كالمسجد في تجنب 
مما يؤكد عمى أىمية التعاكف بيف دكر % 78.5األفراد االنحراؼ إذ بمغت نسبتو 

. األسرة كالمسجد في تطبيؽ األبناء مبادئ الديف اإلسبلمي
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( 7)جدول 

يبين لنا مدى تقميد األبناء لآلباء في الذهاب إلى المساجد 
النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 87.5 175نعـ 
% 2.5 5ال 

% 10 20أحيانان 
% 100 200المجمكع 

يتبف لنا مف الجدكؿ السابؽ عمى أىمية التأكيد عمى سمكؾ تقميد األبناء 
لآلباء في الذىاب إلى المساجد كذلؾ بالتعزيز كالثناء عمييـ مف أجؿ تقكية ذلؾ 
الكازع الديني الذم يتـ غرسو في شخصية الطفؿ بالتنشئة االجتماعية الصحيحة 

. لؤلسرة
( 8)جدول 

يبين أهم الوظائف التي يقوم بها المسجد 
النسبة المئوية التكرار اإلجابة 

% 76.5 153الكظيفة العقائدية 
% 10 20الكظيفة التربكية 

% 9 18الكظيفة االجتماعية 
% 4.5 9الكظيفة االقتصادية 

% 100 200المجمكع 
يتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ أف الكظيفة العقائدية تعتبر مف أىـ 

كالكظيفة التربكية % 76.5الكظائؼ كتأتي بالدرجة األكلى حيث بمغت نسبتيا 
كالكظيفة % 9كالكظيفة االجتماعية% 10بالدرجة الثانية إذ بمغت نسبتيا 

. عمى التكالي% 4.5االقتصادية
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( 9)جدول 

يبين مدى أهمية األسباب التي تعزز من التربية الدينية لمشباب وتجنبهم االنحراف 
النسبة المئوية التكرار أهم األسباب ت 

% 63.5 127تعكيدىـ بالتردد عمى دكر العبادة  1
% 16 32حثيـ عمى متابعة البرامج التربكية كالتكجييية  2
% 13 27التزاميـ بتجنب االختبلط بأقراف السكء  3
% 7 14حثيـ عمى االلتزاـ بالنصائح كاإلرشاد  4

% 100 200المجمكع 
يتبيف لنا مف الجدكؿ السابؽ أىمية التردد عمى دكر العبادة باعتباره سمكؾ 
يقكم االلتزاـ الديني لدل الشباب مف خبلؿ ذكر اهلل كطاعتو كمعرفة أىـ النكاىي 
كالمحرمات التي يحرميا اهلل كرسكلو كذلؾ التعرؼ عمى أىـ مايتعرض لو المجتمع 

فضبلن عف أىمية الحث % 63.5مف مشاكؿ اجتماعية لذا بمغت نسبة اإلجابة 
لزاميـ بتجنب االختبلط % 16عمى متابعة البرامج التربكية كالتكجييية بنسبة  كا 

%. 7ككذلؾ حثيـ عمى االلتزاـ بالنصائح كاإلرشادات % 13بأقراف السكء 
( 10)جدول 

يبين دور خطبة الجمعة في تنبيه الشباب إلى المخاطر االجتماعية التي تواجه المجتمع 
النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 72 144نعـ 
% 10.5 21ال 

% 17.5 35أحيانان 
% 100 200المجمكع 

      يتضح مف الجدكؿ السابؽ دكر خطبة الجمعة في تنبيو الشباب إلى 
المخاطر التي تحدؽ بالمجتمع كالتي جمبيا معو االستعمار بمظاىر سمككية 

كىذا % 72منحرفة متعددة لذا بمغت اإلجابة عمى أىمية حضكر الخطبة بنسبة 
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مؤشر عمى أىمية االستماع كاإلنصات إلى خطبة الجمعة لمعرفة كؿ ما يكاجو 
. المجتمع مف أزمات كمشاكؿ

( 11)جدول 
يبين مدى مشاركة أبناء الحي في الفعاليات الدينية التي يقيمها المسجد 

النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 57 114نعـ 
% 15 30ال 

% 28 56أحيانان 
% 100 200المجمكع 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة مشاركة المبحكثيف في الفعاليات 
ىذا بطبيعة الحاؿ يؤدم إلى تقكية العبلقات % 57الدينية ىي نسبة جيد بمغت 

كالركابط االجتماعية في المنطقة السكنية الكاحدة كيعزز مف التماسؾ الديني 
. كالخمقي لمشباب

( 12)جدول 
يبين دور أمام المسجد في حل المشكالت االجتماعية 

النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 47.5 95نعـ 
% 30 60ال 

% 22.5 45أحيانان 
% 100 200المجمكع 

يبيف لنا الجدكؿ السابؽ دكر أماـ المسجد في مجتمعنا اإلسبلمي بشكؿ 
بارز كميـ في حّمو لممشكبلت االجتماعية ألبناء المجتمع حيث بمغت النسبة 

مف أفراد عينة البحث الذيف يمجؤف إلى أماـ المسجد إذا ما صادفتيـ % 47.5
. مشكمة اجتماعية تحتاج إلى حكـ شرعي
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( 13)جدول 
يبين مدى تطبيق ما تعممه من الخطب الدينية في الحياة العممية واالجتماعية 

النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 53.5 107نعـ 
% 17.5 35ال 

% 29 58أحيانان 
% 100 200المجمكع 

مف أفراد العينة يقكمكف بتطبيؽ % 53.5يتبيف لنا مف الجدكؿ السابؽ أف 
ال  % 17.5ما تعممكه مف الخطب الدينية كالمكاعظ في حياتيـ االجتماعية ك 

مف أفراد العينة أحيانان يطبقكف ما تعممكه  % 29يطبقكف شي مما تعممكه في حيف 
. مف الخطب

( 14)جدول 
يبين مدى مشاركة المبحوثين في تقديم  التبرعات والمساعدات لممحتاجين 

النسبة المئوية التكرار اإلجابة  
% 56 112نعـ 
% 21.5 43ال 

% 22.5 45أحيانان 
% 100 200المجمكع 

مف أبناء مجتمع البحث يشارككف  % 56يبيف لنا الجدكؿ السابؽ أف نسبة
في تقديـ التبرعات كالمساعدات لممحتاجيف كىذا مما يعزز المجتمع اإلسبلمي 

. كيقكم أكاصره بالتكافؿ كالتآزر بيف أفراده
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( 15)جدول 

يبين مدى أهمية أداء الصالة بصورة مستمرة في المسجد في حماية الفرد من االنحراف 
النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 88 176نعـ 
% 2 4ال 

% 10 20أحيانان 
% 100 200المجمكع 

يبيف لنا الجدكؿ السابؽ أىمية أداء الصبلة مع الجماعة في حماية الفرد 
ممف يؤكدكف عمى أىمية أداء الصبلة % 88مف االنحراؼ حيث بمغت النسبة 

بأكقاتيا بالمسجد باعتبارىا سمككان جماعيان ينبو المسمـ دائمان إلى مخاطر الكقكع في 
. اآلثـ كالرذيمة باعتباره سمككان مستيجنان مف قبؿ جميع أفراد المجتمع

( 16)جدول 
يبين مدى المشاركة في الندوات والدورات التي يقيمها المسجد 

النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
% 37.5 75نعـ 
% 28.5 45ال 

% 40 80أحيانان 
% 100 200المجمكع 

مف أفراد العينة يشارككف في أغمب % 40يبيف الجدكؿ السابؽ أفَّ نسبة 
األكقات بالندكات كالدكرات التي يعقدىا المسجد كقد يرجع ذلؾ أحيانان إلى ما 

يمتمكو الفرد مف كقت فراغ كيستطيع فيو المشارؾ كالتفرغ إلى تمؾ الدكرات كىذا 
مف المبحكثيف أحيانان ما يشارككف في تمؾ الندكات % 40مؤشر جيد في حيف أف 

. كالدكرات كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ تفرغيـ كانشغاليـ بالعمؿ
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( 17)جدول 

يبين انجح الوسائل والسبل التي يقوم بها المسجد لتحصين الشباب من االنحراف 
النسبة المئوية التكرار             اإلجابة 
% 27.5 55الندكات كالدكرات 
% 22.5 45تكزيع النشرات 

% 50 100التركيز عمى خطبة الجمعة 
% 100 200        المجمكع 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أفَّ أنجح الكسائؿ التي يعتمدىا المسجد 
لتحصيف الشباب اليـك ىك التركيز عمى خطبة الجمعة كذلؾ اللتقاء أكبر عدد 

مف المبحكثيف % 50ممكف مف المسمميف في ىذا اليـك حيث جاءت اإلجابة 
كعقد الندكات كالمؤتمرات بنسبة . يؤكدكف عمى أىمية خطبة الجمعة بالمرتبة األكلى

%. 22.5كتكزيع النشرات بنسبة % 27.5

النتائجذوالتوصواتذ

النتائجذذ:ذأواًل

في حيف % 78اتضح لنا أف اغمب المبحكثيف ىـ مف الذككر إذ بمغت نسبتيـ  .1
%.  22بمغت اإلناث 

سنة  (24 – 18)تبيف لنا أف نسبة المبحكثيف الذيف تراكحت أعمارىـ ما بيف  .2
التي تمثؿ مرحمة الشباب األكلى أما الفئة الثانية كالتي تمثؿ  % 50كبنسبة 

سنة كبنسبة  (35 – 25)مرحمة الشباب الثانية ظيرت في الفئة العمرية 
. أيضا% 50

مف أفراد العينة مف العزاب غير % 36.5تبيف لنا مف بيانات الدراسة أف  .3
مطمؽ % 1.5مف أفراد عينة البحث ىـ مف المتزكجيف ك % 83ك. المتزكجيف

. أرامؿ % 2.5ك
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تبيف لنا مف البيانات السابقة أفَّ أعمى نسبة مف المبحكثيف ىـ مف المتعمميف  .4
الحاصميف عمى شيادة كمية أك معيد كأقؿ نسبة ىـ مف األمييف إذ بمغت 

% 25.5كالثانكية % 9كالحاصميف عمى شيادة ابتدائية % 3.5نسبتيـ 
 %. 16كشيادات عميا 

% 26مف أفراد العينة مف المكظفيف ك% 43.5تبيف لنا مف بيانات البحث أفَّ  .5
. فئات أخرل% 26.5متقاعديف ك% 4أعماؿ حرة ك

تبيف لنا مف البيانات أف أكثر المؤسسات أىمية في المجتمع بالتربية  .6
كاألسرة بالمرتبة % 75مف الجريمة كاالنحراؼ ىك المسجد كبنسبة  كالتحصيف

%. 11.5كالمدرسة بنسبة % 13.5الثانية كبنسبة 
اتضح مف بيانات البحث أىمية التعاكف بيف األسرة كالمسجد في حماية األبناء  .7

%. 78.5مف االنحراؼ حيث بمغت نسبتيا 
تبيف لنا مف بيانات البحث مدل تقميد األبناء لسمكؾ اآلباء في الذىاب إلى  .8

المساجد كىك سمكؾ يقكم الكازع الديني كيقكم قيـ الضبط االجتماعي لدل 
%. 87.5األبناء كبنسبة 

تبيف لنا مف بيانات البحث أىمية الكظائؼ التي يقدميا المسجد لممجتمع حيث  .9
%. 76.5تأتي الكظيفة العقائدية بالمرتبة األكلى كبنسبة 

تبيف لنا مف بيانات البحث أف التعكد عمى التردد عمى دكر العبادة مف أىـ  .10
األسباب التي تعزز مف التربية الدينية لمشباب كتجنبيـ االنحراؼ كبنسبة 

63.5 .%
كما يتضح مف بيانات البحث دكر المسجد في ضبط سمككيات األفراد كبنسبة  .11

كىذا دليؿ قكم عمى أىمية كمكانة المسجد الدينية كاالجتماعية % 93.5
لممجتمع باعتباره مؤسسة مف مؤسسات الضبط االجتماعي المكجكدة في 

. المجتمع
في % 72كما يتضح لنا مف بيانات البحث دكر كأىمية خطبة الجمعة كبنسبة  .12

. تنبيو الشباب إلى المخاطر االجتماعية التي تكاجو المجتمع
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كيتضح مما سبؽ مف بيانات أىمية مشاركة أبناء الحي الكاحد في الفعاليات  .13
%. 57الدينية التي يقيميا المسجد كبنسبة 

كما أكضحت لنا بيانات البحث دكر أماـ المسجد في حؿ المشكبلت  .14
%. 47.5االجتماعية المعقدة التي تكاجو أفراد المجتمع كبنسبة 

يتبيف لنا مف بيانات البحث أىمية كتطبيؽ ما تعممو الفرد مف الخطبة الدينية  .15
%. 53.5في الحياة العممية كاالجتماعية كبنسبة 

تبيف لنا  البيانات مدل أىمية المشاركة في األمكر التنظيمية التي يقيميا  .16
 %. 56المسجد مف تبرعات كمساعدات كبنسبة 

ظير لنا مف بيانات البحث أىمية أداء الصبلة بصكرة مستمرة في أكقاتيا  .17
%. 88المحددة في المسجد في حماية الفرد مف االنحراؼ كبنسبة 

ظير لنا مف بيانات البحث  أف أنجح الكسائؿ كالسبؿ التي يقكـ بيا المسجد  .18
لتحصيف الشباب مف االنحراؼ ىي االستماع إلى خطبة الجمعة كالمكاظبة 

%. 50عمييا بصكرة مستمرة كبنسبة 

التوصواتذ:ذثانوًا

في ضكء النتائج التي أسفر عنيا البحث تـ كضع مجمكعة مف التكصيات 
: كالمقترحات   كاألتي

العمؿ عمى فتح دكرات تدريب كتطكير الئمة كخطباء المساجد في تطكير  .1
خبراتيـ االجتماعية كالثقافية مف أجؿ تفعيؿ دكرىـ في المجتمع في محاربة 

. السمكؾ المنحرؼ
تكفير التمكيؿ المادم لممساجد لتقـك بأداء دكرىا ككاجباتيا داخؿ المجتمع مع  .2

ضركرة تحسيف المستكل المادم لمخطباء مف أجؿ التفرغ التاـ ألداء الكاجبات 
. الدينية كتنظيـ الدكرات كالندكات داخؿ المساجد

حث األسرة عمى ضركرة التكاصؿ كالتنسيؽ مع المسجد مف أجؿ تكجيو األبناء  .3
كتقكية الكازع الديني لدييـ عف طريؽ  كسائؿ التنشئة االجتماعية التي تحدث 

. داخؿ األسرة
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االىتماـ بمكاضيع خطبة الجمعة كالتركيز عمى أبرز المشاكؿ االجتماعية التي  .4
يكاجييا الشباب اليـك ككذلؾ التركيز عمى اختيار األكقات المناسبة إلقامة 

. الدكرات كالندكات الدينية حتى يحضرىا الجميع مف أفراد المجتمع

ادتمارةذادتبوانذذ
 

 البيانات األولية: أوالً 
   أنثى ذكر . 1
  أرمؿ  مطمؽ  متزكج أعزب : الحالة االجتماعية. 2
          شيادة عميا   كمية إعدادية   ابتدائية أمي : المستكل التعميمي. 3
:       المينة. 4

            

  البيانات األساسية: ثانياً 
ما ىك برأيؾ أكثر المؤسسات أىمية في التربية كالتحصيف مف الجريمة  .1

.  كاالنحراؼ
المدرسة . المسجد                  ج. األسرة                  ب. أ

. ىؿ تعتقد أف كجكد التعاكف بيف األسرة كالمسجد يجنب األبناء االنحراؼ. 2
. ىؿ يحاكؿ األبناء تقميد اآلباء في الذىاب إلى المسجد. 3
. ىؿ يحاكؿ األبناء تقميد اآلباء في الذىاب إلى المساجد. 4
. ما ىي برأيؾ أىـ الكظائؼ التي يقكـ بيا المسجد في مجتمعنا اإلسبلمي. 5
الكظيفة االجتماعية . أ
الكظيفة العقائدية . ب
الكظيفة التربكية . ج
الكظيفة االقتصادية . د
ما ىي برأيؾ األسباب التي تعزز مف التربية الدينية لؤلبناء كتجنبيـ مزالؽ . 6

. الجريمة كاالنحراؼ
. تشجيعيـ عمى االلتزاـ بالنصائح كاإلرشاد.  أ
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. تعكيدىـ بالتردد عمى دكر العبادة. ب
.  حثيـ عمى متابعة البرامج التربكية كالتكجييية. ج
. إلزاميـ بتجنب االختبلط بأفراد السكء. د
. أسباب أخرل. ىػ
ىؿ تعمؿ خطبة الجمعة عمى تنبيو الشباب عمى المخاطر االجتماعية التي . 7

. تكاجو المجتمع
. ىؿ تشارؾ أبناء الحي في الفعاليات الدينية التي يقيميا المسجد. 8
. ىؿ تمجأ إلى إماـ المسجد إذا ما صادفتؾ مشكمة اجتماعية معقدة. 9

ىؿ تحاكؿ تطبيؽ ما تعممتو مف الخطب الدينية في حياتؾ العممية  .10
. كاالجتماعية

.  ىؿ تشارؾ في تقديـ تبرعات كالمساعدات لممحتاجيف. 11
ىؿ أف أداء الصبلة بصكرة مستمرة في المسجد يقي الفرد مف االنزالؽ في  .12

. مسالؾ االنحراؼ
. ىؿ تشارؾ في الدكرات كالندكات التي يقيميا المسجد. 13
ما ىي برأيؾ أنجح الكسائؿ كالسبؿ التي يقكـ بيا المسجد لتحصيف الشباب . 14

. مف الكقكع في مزالؽ الجريمة كاالنحراؼ
 الندكات كالدكرات  .أ 

 تكزيع النشرات  .ب 

التركيز عمى خطبة الجمعة   .ج 
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The Effect of Mosque in Decreasing Some 

Perverted Behaviour Aspects of Youth:  

A Field Study in Mosul City 

Safana Ahmed Dawood 

Abstract 

The current research aims at introducing the most 

important jobs and roles of mosque in our Islamic society. As 

it is one of the important religious and educational facilities 

specially at our present days due to the conflicting social and 

political circumstances we are witnessing. 

The research falls in four sections: the first sets the 

methods used, and the second talks about the important roles 

and jobs of the mosque in our society. The third talks about the 

important aspects of twisted behaviours of youths in our times. 

Finally, the fourth part deals with results concluded in addition 

to some suggestions and recommendations in order to activate 

the role of mosque in our society to eliminate these bad 

aspects. 
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