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هذه الدعويةدف للمواقع االستراتيجي الدور توضيح إىل اجلانب،السعوديةالدراسة ذا واهتمامها

مقوم حتقيق على ا االلكترونية،وقدر السعودية الدعوية املواقع حاجيات تلبية يف البيئةاحليوي ات

الشبكة مع املتعاملني ألنظار وأهدافهمالعنكبوتيةاجلاذبة م فئا اختالف التنميةعلى حتقيق يف ودورها

الدعوي للتثقيف الدورإمكانيةو،املستدامة هذا تطوير سبل هذهحب،اقتراح مضامني تنسجم يث

الدعوية النجاحوأساليبهاالسعوديةاملواقع عوامل حتقيق متيف المع للدعوةطلبات العاملية رؤية

.اإلسالمية

باملصطلحات :التعريف

االستراتيجي- ١ املستقبلية)(strategic planningالتخطيط الرؤية وضع على املقدرة

التغيري إحداث يف بتوازن لتحقيقها الوسائل وضع مث لإلبداع، املناسبة األهداف وحتديد

آمن ملستقبل .املطلوب

معينة:)Vision ( الرؤية- ٢ زمنية لفترة الدعوية للمؤسسة املستقبلية .الطموحات

واإلمكانات: )Mission( الرسالة- ٣ املؤسسةالوسائل رؤية تنفيذ ا ميكن .اليت

زمنية:)Goals ( األهداف- ٤ فترة خالل إليها الوصول ميكن اليت والنتائج لتحقيقالغايات

االستراتيجية .الرؤية

ب االستراتيجية اخلطة التاليةوتتميز األسئلة عن مىت؟:اإلجابة ملاذا؟ ؟ نتجه؟كيف أين إىل



املستفيدين حاجات وتلبية واالختصار والوضوح بالشمول معينةوتتسم زمنية .ملدة

يهِد من أعماِلنا، سيئات ومن أنفِسنا شروِر ِمن با ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه حنمده ِ احلَمد ِهإن
أن وأَشهد لَه، شريك ال ،وحده ا إال إله ال أن وأشهد ، لَه هادي فَال يضِللْ ومن لَه، مِضل فال ُ ا
ـوم ي إىل ـره أث واقتفى ديه اهتدى ومن وأصحابه، آله وعلى عليه ا صلى ورسولُه، عبده حممدا

بعد. الدِّين :أما
تعاىل ا أكرم يففقد ـر والنظ ـق، واخلل واحلياة الكون يف التفكر إىل ودعاه ، بالعقل اإلنسان

، األمور وكيفيةعلموتعواقب األمور منجمريات ـستقبلالعربة بامل ـؤ والتنب ، ـني املاض ـصص ق
ف احلياة، يف اإلنسان يواجهه ما لكل املستقبل،واالستعداد يستهدف عمل ـىالأي عل يعتمد أن بد

ا حبقيقة االعلم القيام تقرير قبل .)١(ألمور
العا احلضارية الدورة يف الكبري للتغري الونظرا شكلت فقد ، وتأثريها املعلوماتيةملية ـةثورة احلديث

ا ترسيخ يف بارزا واألدورا الفاضلة، احلديثةلقيم اساليب إىل ـللدعوة ال وزارة ـوم تق لذا شؤون؛
واإلرشاد والدعوة وباإلسالمية حمفز بناءدور يف اكبري إىل للدعوة االستراتيجية ـاتالرؤية واآللي

لتحقيقها ..املناسبة
كان هذا أجل علىمن مبفاهيمالدعويةاملواقعلزاما ـتراتيجياالهتمام االس ـقالتخطيط لتحقي

الرؤيةا إىل الدعوة يف الربانيالعاملية احلكمة من نور على املستدامة التنمية مفاهيم وضياءوترسيخ ة،
احلقة البصرية وذلكمن املهنيةألنه، اللوازم الالضروريةمن املعلوماتيةيف ـستجدات،نظم امل ـة متابع

شرعية منظومة وفق .وصياغتها
تتمكن االلكترونيةفلن الدعوية دورهااملواقع تأدية ـيطمن التخط ـة ثقاف ـشر ن دون املأمول
على واملستوىاالستراتيجي الفردي .املؤسسياملستوى

اال"  مع واإلبداع، التعليم حنو متزايد بشكل اليوم االستراتيجي التخطيط تركيز بأنفيتجه عتراف
والوعاظ والدعاة علىالعلماء جذرية تغيريات بإحداث جديا والتفكري االفتراضات، حتدي إىل حباجة

واألا حساليبألنظمة تتمحور االستراتيجي التخطيط فمفاهيم ا، ـةاملعمول واملرون الديناميكية ول
األفق وسعة البديهة وسرعة .)٢(" واإلبداع

،: انظر)١( العظيم القرآن تفسري عمر، بن إمساعيل الفداء أبو كثري، ـر،)٤/٧٥(ابن ناص بن عبدالرمحن والسعدي، ،
ص املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي .٣٧٤تيسري

ج)٢( م.مايكل جون ف. دوريس، جيمس ص.كيلي، الناجح، االستراتيجي التخطيط .)بتصرف(٣١ترينر،



دور أمهية على الضوء إلقاء بغية الدراسة هذه جاءت هنا الدعويةمن ـةاملواقع الرؤي ـق تعمي يف
االلكترويناالستراتيجية الدعوي يفللعمل إتباعها ميكن اليت واالستراتيجيات الوسائل ألهم إبراز مع

ا ا .لهذا
:الدراسةمشكلة

االلكترونيةأنيفالدراسةمشكلةتربز السعودية الدعوية تتعلقتواجهاملواقع رؤيةبالحتديات
الدعوية، للمفاهيم املواقاالستراتيجية تنتهجها اليت والوسائل إليصالواألساليب السعودية الدعوية ع

املثلىرؤيتها أهدافها وحتقيق يلىب، .العصرتطلباتومالبيئةحاجةمبا
العتبار يفالدعاةونظرا اهلامة البشرية املوارد المن االلكترونيةالعملية ألمهيةوذلك،دعوية

املياليتاألدوار ىف ا الدعويةقومون دورهنإف،واقع زيادة الفعاليتوقع التخطيطيفهم عمليات
عإحيث،املنشودجديدالتإلحداث سلبا يؤثر الدور هذا غياب جهودن وفاعلية جناح لى

والتحسني االيتالتطوير الدعويةتنشدها املواقعالسعوديةملواقع من اجلارف السيل أمام للمنافسة
ذلك وغري والترفيهية .العامة

:اآليتالرئيسالسؤاليفتكمنالدراسةمشكلةفإناملنطلقهذامن
مدى- الاهتمامما ترسيخ يف السعودية الدعوية االساملواقع ؟تراتيجيةرؤية ا إىل للدعوة

يفما- ا إىل الدعاة دور ؟هو ا إىل الدعوة يف النجاح عوامل لتحقيق الدعوية املواقع
السؤال هذا على اإلجابة التاليةوسيتم الفرعية األسئلة على اإلجابة خالل : من

هو: أوال التخطما لتعريف االستراتيجي الدعويةيط ؟ديةالسعولمواقع
التخطما: ثانيا لأمهية االستراتيجي الدعويةيط ؟السعوديةلمواقع
يفما: ثالثا ا إىل الدعاة دور الدعويةملاهو االستراتيجيةالسعوديةواقع الرؤية ؟لتنفيذ

:الدراسةأهداف
التخطيط-١ أمهية الدعويةاالستراتيجيتوضيح .للمواقع
ومهامأتوضيح-٢ إىلدوار الدعويةالدعاة املواقع يف .ا

الدراسة :أمهية
ال- أمهية االستراتيجيةتوضيحيفدراسةتكمن الرؤية السعوديةلدىأمهية الدعوية ـك،املواقع وذل

تفعيل الإدف ا هذا ىف م .سهاما
إ- من أمهيتها الدراسة تستمد قبلكما من والبحث بالدراسة حيظ مل املوضوع هذا مما،الباحثنين

فيه،ضرورةعمق املؤثرة واألسباب العوامل على والتعرف الالزمةدراسته التوصيات .القتراح



الدراسة :منهج
الوصفتعتم املنهج على الدراسة يفيفيد ـات الدراس ونتائج املفاهيم ـلعرض حم ـوع املوض

اليتالدراسة السعودية الدعوية املواقع أمساء عن اإلفصاح عدم على التنبيه مع ـها، مراجعت ـت مت
بالدراسة املتعلقة امللحوظات بعض لتسجيل منها عشوائية عينة .وأخذ

لثمانيةحيث الرئيسية الصفحة مراجعة إلكترونيةمواقعمتت سعودية ـث-دعوية البح ـة -عين
امللحوظات أهم الدراسة–وتسجيل يف،-عليها-حمل ـذكورة امل ـة الدعوي م جتار من واإلفادة

وأدوار ااملوقع، إىل للدعوة املناسبة واستراتيجياته املوقع رؤية حتقيق يف ا إىل .)١(الدعاة
يف ـضاضة غ أي ـة الرائع وآثارهم املتميزة جهودهم الدعويةمع املواقع لتلك التعرض يف وليس
عليها يتفق رؤية حنو وتوجيهها اجلهود مجع يف رغبة وذلك والتمحيص، بالنقد االهتمام ضرورة

معينةالعاملون زمنية فترة خالل املوقع .يف
التايل املنهج اتبعت :وقد

السورة- اسم بذكر القرآنية اآليات بنيعزو اآلية [ ].معقوفتنيورقم
املذكورة- األحاديث أحدمها،ختريج أو الصحيحني أجدمن مل يفتحبثفإن ـه ـاخترجي غريمه

احلديث ودرجة احلديث، ورقم والباب الكتاب اسم ذلك–،بذكر أمكن .-إذا
املفسرين- من قائليها إىل األقوال يفبذكروالدعاةوالعلماءعزو الصفحةها بحاشية اسممبتدئة

املؤلف،املؤلفعائلة اسم الكتاب،مث اسم والصفحة،مث اجلزء ـضورقم بع ـه في ـان ك فإن ،
احلاشية يف ذكرت والتغيريات املؤل)بتصرف(التعديالت أحد من الفكرة أفدت وإن ذكرت، فني

احلاشية .:انظر:يف
باإلفادة- الكتبمن البحثاإلداريةعض جمال يف مؤلفيها،املترمجة إىل األقوال حاشيةوعزو يف

تيميه،الصفحة ابن مقولة من بسنده–وأفدت قال ا ـه:" رمحه عن ا رضي جبل بن معاذ عن
قال:قال أو كافرا كان وإن به، جاء من كل من احلق ـيم،ف:اقبلوا احلك ـة زيغ واحذروا اجرا،
قال:قالوا ، احلق كلمة يقول الكافر أن نعلم نورا:كيف احلق على .)٢("إن

الدراسة التالية:خطة العناصر اخلطة :وتتضمن
التخط: أوال االستراتيجيتعريف السعوديةيط الدعوية .للمواقع
التخط: ثانيا االستراتيأمهية السعوديةيط الدعوية للمواقع .جي

ال)١( زيارة التاليةمتت للمواقع الرئيسة اإلسالم:(صفحة اليوم-موقع اإلسالم اإلسالم-موقع رسالة موقع-موقع
املعايل-املسلم مسلمة-منتديات أنا ا–شبكة دعو الين-موقع أون هلا .)موقع

الفتاوى،)٢( جمموع عبداحلليم، بن أمحد تيمية، .)٥/١٠١(ابن



الدعاة: ثالثا يفدور ا االستراتيجيةإىل الرؤية السعوديةحتقيق الدعوية املواقع .يف
والتوصيات:اخلامتة الدراسة نتائج أهم .وتتضمن
ا علىويف للقائمني أمتىن الندوةخلتام العلمهذه خيدم فيما والسداد .واملعرفةالتوفيق



التمهيد

االستراتيجي: أوال التخطيط .تعريف
تعاىل قال التكليف، مناط هو الذي بالعقل اإلنسان السموات{ يتميز على األمانة عرضنا إنا

فأب واجلبال جهوالواألرض ظلوما كان إنه اإلنسان ومحلها منها وأشفقن حيملنها أن :األحزاب[}ني
٧٢[.

لتحقيق خطة ورسم والتدقيق التفكري يف فاعليته هي العقل لكنأهدافوقدرة األرض، يف اخلالفة
املصطلح هذا شيوع أن االستراتيجي((يبدو كثري)) التخطيط تأخر اإلداريةقد األدبيات يف ةالعربيا

والللتعليماملوضوعيةواملفاهيم خاصةعامة وذلكدعوة أمهيته، على والعلوم الثقافات مجيع اتفاق مع ،
يدل أساسألنه ذلك":علىبشكل يشمل كما واالبتكار، والتمحيص والفهم التفكري على قدرتنا

التخيلعلى على والقدرة املشاكل، حل على القدرة مثل خاصة ومهارات .  )١("وظائف
ومن التخطيط تعاريف تعددت :مههاأوقد

)٢(
مي نظري وجهة االستراتكومن التخطيط تعريف هويجين الدعوية للمواقع على: بالنسبة املقدرة

وحتديدوضع املستقبلية االرؤية لتحقيق،لإلبداعملناسبةاألهداف الوسائل وضع ألهدافاذههمث
آمنبتوازن .ملستقبل

ا التصور حيز من األفكار وجودفانتقال حتتم الفعلية واملمارسة التطبيق مرحلة إىل قويةلذهين إرادة
لتكون اخلطةمؤهلة بتنفيذ مندعويةالجديرة ااملنبثقة إىل الدعوة والسنةأمهية الكتاب .يف

تعاىل باحلكمة{قال ربك سبيل إىل وجادهلمأدع احلسنة أحسواملوعظة هي ،]١٢٥:النحل[}نباليت
إ"  شك فقضايانفال فاألول، باألول الناس ألخذ الدعوة، أمور مدرجات يف النظر تقتضي احلكمة

الصنيع فيه جيدي فلن العبد، يف تصح مل إن األول،فهي املقام يف تأيت والديانة امللة وأصول العقيدة
الطيب، والعمل وحمرمات..احلسن ومستحبات، ،وواجبات وجزئيات كليات الدعوة ،ففي

وقض مواضعهاومكروهات، يف وتوضع مواقعها، تعرف أن جيب كل وصغرى، كربى . )٣("ايا

ج)١( مايكل االسترات. دوريس، الناجح،صالتخطيط .)بتصرف(٢٥يجي
ـايل:انظر)٢( الع م التعلي يف اجلودة تطبيق يف األول الدويل العريب املؤمتر حبوث ـاء-دليل الزرق ـة ـان-جامع عم
ـ١٤٣٢، .ه
محيد،)٣( الدعوة،ص) د(بن يف احلكمة مفهوم ، عبدا بن .)بتصرف(٣٥-٣٤صاحل



تعاىل أدعو{ وقال سبيلي هذه منقل أنا وما ا وسبحان اتبعين ومن أنا بصرية على ا إىل
].١٠٨:يوسف[}املشركني

هذا أجل الإفمن السعوديةاالستراتيجرؤيةن الدعوية للمواقع ت:متثلية الذى العام سعىاهلدف
لتحقيقه حمدد،املؤسسة زمن للعمليف العامة السياسة ضوئها ىف يتحدد الىت املستقبلية والتطلعات

وممارسات،الدعوي إجراءات صورة ىف رؤيتها املؤسسة وتترجم ا، األداء تطوير وإجراءات
مج أدوار تفعيل خالل من وذلك لتحقيقها، تسعى رسالة املؤسسمتثل تمع ا فئات عييع الوة،

ال املنظومة عناصر كافة تفعيل والرسادعويةعلى الرؤية تلك أمهية ضوء وىف كان، منلة
تبدأيالضرور .ااالستراتيجيةعايرياملأن
أنفالرؤية خصائصتتستلزم بعدة أمههاتسم :من

oأنستراتيجيةاإلالتخطيطعملية معجيب للتعامل اخلارجيةاتاحتياجتتجة تتضمنأل،البيئة ا
أفضل هو ما دينامي،اختيار بيئة تشكل اليت للظروف األحياناستجابة بعض يف ورمبا بيئةكية، تكون

الدعوي للواقع للمخالفني .جاذبة
oمبستقبل معين االستراتيجي النبويالتخطيط واهلدي الربانية احلكمة ،وحتقيق ا إىل يفالدعوة

العناي ،و املدعوين مع التعامل املناسباتطريقة ومالحظة النفوس، بطبائع .)١(ة
oأجل من والتصرف للتفكري وسيلة االستراتيجي معنيالتخطيط تغيري افال: عمل إىل هيدعوة
األهدافمليةع بتحقيق للمستقبلو،املرجوةمعنية بالتخطيط بالوضع،االلتزام باالنشغال تكتفي وال
باملمارسةالذ حاليا فيه تقف افعفال. ي منل سريعا ينتقل فهو التغيري، مع يتواكب الستراتيجي

هلا الناجع العالج وصف إىل بالتغيري. املشكلة للقيام يسعى .فهو
oوعائد مستمرة عملية االستراتيجي ا: ةالتخطيط جهود تكون أن ميكن الدعويةفال مبثابةملواقع

لفترة واحدةنشاط تتراكم،زمنية مستمرة عملية تكون أن جيب هذهبل تطوير ويتم اخلربات، فيها
خالهلا من .اخلربات

oل الدعوية املواقع عمليةالدعويةإلستراتيجيةاختيار هي بل األداء، سهلة عملية تتطلبليست صعبة
اجلهود من املزيد االنضباط،بذل من وكثري فكري جمهود بذلك تتطلب الرغبة،وااللتزامفهي أن كما
الختيا مطلوبة الزمنيةواملهارة املسارات واألزماتلآلر األحداث وقوع حىت االنتظار من بدال داء

عقيمة بطريقة مواجه فعل رد اختاذ إىل تدفعنا االنتظار. اليت يكون األحيان، من العديد بسبب–ويف

محيد،: انظر)١( احلكمة) د(بن مفهوم ، عبدا بن الدعوة،صصاحل .٣٤يف



عل جيب مما التأكد عملهعدم يف–ينا عدمسببا أو متميزة، فرص فعالفوات إجراء حىت،اختاذ أو
كبريةحتملن سلبية لنتائج التأخريا هذا .)١(بسبب

oب الدعوية املواقع منتظمةاهتمام عملية هو االستراتيجي تدعوونافعةالتخطيط عمليةحيث إلتباع
وتتضمن هيكلتها :)٢(مت

املستقبلية،: الرؤيةحتديد- وآماهلا املنظمة طموحات معينةهي زمنية ملدة معتحريوتكون ،
ومشوليتها املوقعالوضوح روابط كل يف عنها واإلعالن ، .واختصارها

الرؤية:الرسالةحتديد- لتحقيق توجيهها ميكن اليت واإلمكانات الوسائل .وتتضمن
أداءوهي:األهدافحتديد- مستويات أو مدةنتائج خالل إليها الوصول اخلطةيراد

.االستراتيجية
لتحقيقوضع- السنوية التنفيذية األهدافاملهنيةلةالرساوالرؤيةاخلطة لقياسوتفاصيل ،

السنوي اآلداء .مؤشرات
اآلداء- قياس .)٣(املهينمؤشرات
املوقع- جناح .)٤(عوامل

الكبرية األمهية السعوديةاحتظىاليتوبسبب الدعوية البقاع،املواقع أفضل من تنطلق وتتوجهحيث
مل العا يف األنظار يصكله،إليها ما كل األمساع عنوتتلقف أواملواقعهذهدر بالسلب سواء الدعوية

تكونكان،باإلجياب أن بد املال بني السعوديةالعالقة الدعوية وثيقةواقع االستراتيجي والتخطيط
الوشاملة حيث ا، يف النظر الدعويةخيلو يفملواقع النظر املواقع،ذهلاحلكيمةهدافاألمن والسعيه

للوصولحن املناسبة الوسائل احلسنةإىلو واملوعظة باحلكمة ا إىل حلكذلكو،الدعوة على القدرة
اليت التخطاملشكالت لتعترض االستراتيجي الدعويةيط بدايتهلمواقع .منذ

ـدعوة)د(عابد،: انظر)١( ال ـدار إص تعاىل،ضمن ا إىل الدعوة يف الشبكة تأثري من عبدالرحيم،مناذج بن إبراهيم
الشبكة خالل من .)مقال(١٢العنكبوتية،صالنسائية

على)٢( امللحوظات البحث-من للموقع:-عينة ورسالة رؤية وجود ،واضحةعدم الرئيسة املوقع صفحة وقدعلى
ا التعريف ختام يف اخلاصة رؤيتها املواقع بعض حنن( كتبت ملاذا-من باملوقع، التعريف بطريقة...)أو كتابتها أو ،

االستراتيجي التخطيط مبادئ مع التتناسب الرئيس: ،مثال)٢(مشوشة املرجع املوقع يكون .....أن
ج:انظر)٣( مايكل الناجح،ص. دوريس، االستراتيجي ـصل٢٧التخطيط في امللك جلامعة االستراتيجية اخلطة و ،

العربيةالسعودية–٢٠١٥-٢٠١٠ العنكبوتيةاململكة الشبكة على اليوم اإلسالم ملوقع الرئيسة والصفحة ،.
املؤمتر:انظر)٤( للجودةدليل الدويل العايلالعريب التعليم ـ،١٤٣٢عمان،: يف .)٥٧-١/٥٦(ه



بالبعضقدتنيلذا ااملهتمني إىل ألمهيعدمدعوة االستراتيجيةةااللتفات املوقعالرؤية مهمة رسم يف
القريب وأهدافه متكاملةالدعوي و شاملة إدارية منظومة يف والبعيدة املعايريمما،ة غياب سبب

الدعويةللمشاركةألساسيةا املواقع وعدميف لألهدافال، سنوياتوثيق .)١(واإلجنازات
النم ظل للويف املتسارع الدعويةو وضرورةالسعوديةمواقع موارد، إجياد يفضمان متميزة بشرية

الدعويةامل كاواقع دور، على للتأكيد ماسة احلاجة اإلشكاالتنت كل حلل االستراتيجي التخطيط
املؤسساليت الدعويةتعترض الدعويةات املواقع تعترض،الفردية،أو اليت التنموية العقبات -وجتاوز
ال-ياناأح اسبيل إىل واإلداريةدعوة والتعليمية واالقتصادية االجتماعية الناحية من .)٢(سواء
التخط: نياثا لأمهية االستراتيجي السعوديةالمواقعيط .لدعوية

إ اإلنسانية النفس طبائع أنمن املرء وعلى عزيز، الكمال إىل فالوصول ، النقصان على جمبولة ا
امل لتأدية وسعه يف ما كل تعاىليبذل قال عليه الواجبة إال{ سؤوليات نفسا ا يكلف ال

.]٢٨٤:البقرة[}وسعها
العظمىجاءتف الشريعة مقاصد حتقيق على واحلث بالعمل، باالهتمام اخلامتة اإلسالمية الشريعة

خالل وجعلتمن املطهرة، النبوية والسنة الكرمي القرآن لتعاليم الدقيق والتطبيق العميق ـلالفهم ك
ـل وس عليه ا صلى النيب يقول مسؤوليات، من إليه يوكل فيما وسيسأل ومؤمتن، مسؤول (( مامرئ

رعيته، عن مسؤول وهو راع، الناس على الذي فاألمري رعيته، عن مسؤول وكلكم راع، كلكم أال
ـسؤولة م وهي وولده، بعلها بيت على راعية واملرأة عنهم، مسؤول وهو بيته أهل على راع والرجل

سيده،عنهم، مال على راع ـنوالعبد ع ـسؤول م م ـ وكلك راع، فكلكم أال عنه، مسؤول وهو
.)٣())رعيته

للحديث شرحه يف النووي ـو:" قال ه وما عليه، قام ما صالح امللتزم املؤمتن احلافظ هو الراعي
ـه دين يف مبصاحله والقيام فيه، بالعدل مطالب فهو شيء نظره حتت كان من كل أن ففيه نظره، حتت

ومتعلقاته .)٤("ودنياه
تلخيص ميكن ذلك على السعوديةللماالستراتيجيالتخطيطأمهيةوبناء الدعوية :يلييمافواقع

)١(Periton,(prof)Paul,Conducting Quality Surveys,Data Analysis and 
Report For Quality Assurance Workshop,22-23-2-2011-Jeddah..

ـدار: انظر)٢( إص ضمن العاملية، املعلومات شبكة يف النسائية املواقع يف ا إىل الدعوة سليمان، بنت الغنام،لؤلؤة
العنكبوتية،ص الشبكة على النسائية .)مقال(٢٤الدعوة

واملدن،ح)٣( القرى يف اجلمعة اجلمعة،باب كتاب البخاري، ـضيلة)٨٩٣(أخرجه ف اإلمارة،باب ومسلم،كتاب ،
العادل،ح له) ١٨٢٩(اإلمام .واللفظ

مسلم،)٤( صحيح شرح الدين، حميي ).١٢/٢١٣(النووي،



لدرجةزيادة-١ واالبتكار املاإلبداع ىف والعاملني القيادات الدعويةدى فكرواقع من يتطلبه ملا
تنفيذه يف متسقة وخطوات .. علمي

مد-٢ استخدام بعضايساعد توقع على االستراتيجي التخطيط ـدثخل حت أن ـن ميك اليت القضايا
تمع،داخل تغرياتووضعا من يصاحبها وما القضايا هذه مثل مع للتعامل الالزمة . االستراتيجيات

ا-٣ إعداد يف االستراتيجي التخطيط لليفيد احلسنةلكوادر واملوعظة باحلكمة ا إىل مندعوة وذلك
واملشاكلخالل التفكري على وتدريبهم العالجمشاركتهم ووأساليب ميكن، فيهااليت عندمااإلسهام
ايتم إىل الدعوة يف الدعويةمشاركتهم املواقع يف املشاركني الدعاة أعداد قلة مع .)١(،خاصة

بنييعترب-٤ لالتصال اهلامة القنوات من االستراتيجي الالتخطيط االجتماعيةمجيع علىللفئات تغلب
ا يواجهو اليت وجلاملشاكل عز ا دين تبليغ األوساط،يف يف إليه . االجتماعيةوالدعوة

الدعوية-٥ اجلهود ،وذلكتوحيد ا إىل الدعوة أغراض ختدم واحدة رؤية املواقعبالتعاونحنو مع
استراتيجيةاألخرىالدعوية أهداف لتحقيق والبعداملدىقريبة، املدى، االرجتاليةوبعيدة عن

من املوقع يقدمه فيما والتكرار امليوالعشوائية لتحقيق دعوية، التنافسيةخدمات معايريزة من هي اليت
املستدامة .التنمية

قمة فإن هذا منالعملوألجل املاملرجوة على حتقيقالقائمني السعودية الدعوية يفاإلخالصواقع
العمل، الدعويةتمكنتلهذا املواقع الواجبهذه تأدية واملسؤولياتمن اات .)٢(املناطة

إىلف الدعاة العايتحمل والعملأمانة أفراد،لم لبناء املصونة والرعاية فيهما، اإلخالص وضرورة
والبشرية والعملية العلمية موارده وتنمية تمع، مسؤولية)٣(ا وتزداد الدعوية، املواقع يف بثقلالدعاة

عاتقهامل على امللقاة افا" ،مسؤولية إىل فإنلدعوة املنطلق هذا ومن تقلدها، من عنها يسأل هأمانة
على الجيب ومسؤوليات بأعباء بهدعوةالقائم تقضى ما تنفيذ يف الدقة يتحرى التعليماتأن

حتكمها اليت .)٤("واألنظمة

امل: انظر)١( شبكة يف النسائية املواقع يف ا إىل الدعوة سليمان، بنت ـدارالغنام،لؤلؤة إص ضمن العاملية، علومات
العنكبوتية،ص الشبكة على النسائية .)مقال(٣٦الدعوة

عليها،ص: انظر)٢( واجلزاء اخللقية املسؤولية عبدالعزيز، بن أمحد .١٨٧احللييب،
تمع،ص) د(احلسني،: انظر)٣( ا على وآثارها اإلسالم يف األمانة إبراهيم، بن .١٥٩عبداللطيف
صا)٤( سلوكهم،صاملزيد، يف وأثره املوظفني حممد،كسب بن ).بتصرف(٦٦-٦٥حل



أن نرى االدعاةوهلذا الدعويةإىل املواقع على القائمني واملعلمني واملربني العلماء السعوديةمن
ع احليتحملون حتقيق ومسؤولية إىلبء الدعوة يف التعاملكمة ليمكن العصر متطلبات وحتديد ، ا

األرضمعها يف ا كلمة وإعالء وجل عز ا دين لتبليغ مشولية رؤية مفتاحوفق ميلكون فهم لذلك ،
ال حتقيق يف الفشل أو ونجاحالنجاح املدعوين، مبالفقاًمع م وإميا واستعدادهم بهدافعيتهم .يقومون

للدارةاإلف السعوديةاالستراتيجية الدعوية علىمواقع املؤسسةإ:"تقوم يف عضو كل ـى،ن وعل
اليت العمليات من خيصه ما جودة إدارة عن فردية بصورة مسؤول مستوى الناتجأي تقدمي يف تساهم

اخلدمة . )١("أو
واالستراتيجيفالتخطيط نافذ ضوء الهو طريق يف سوية ابصرية إىل لذادعوة ـدر، األج من

السعوديةاملواقب الدعوية املع معنيةؤسسسواء الفردية أم هلية املواقعبالتخطيط ـاذه تطويره ـة وأمهي ،
املهنية املسؤولية من .كجزء

ـضا،" أي الغد استراتيجية باكتشاف بل اليوم، استراتيجية بتطبيق فقط تتعلق ال احلديثة فالتكتيكات
والتغ املعلومات حلقات االستراتيجي التخطيط يوفر اإلرجاعيةحيث وذية ا، يستهدي القائموناليت

السعودية الدعوية املواقع يف التخطيط ـستقبلعلى للم التخطيط إىل إضافة الراهن األداء تطوير " يف
)٢(.
بترسيخفا السعودية الدعوية للمواقع االستراتيجية بالرؤية االستراتيجيالهتمام ـةالتخطيط كمنظوم

الت عن بعيدا فاعلة، والتغيريمتكاملة للقياس وقابلة للتنفيذ، واقعية رؤية هي بل وامللفات، وذلك،نظري
املواقع هذه امنلتتمكن التطوير ركاب يف جتذبلتنموياملضي اليت العاملية املواقع من كثري ومنافسة ،

حبرصها تمع ا أفراد من أساليبهاكثري تنوع وعلى ب، الثقافيةذلك األبعاد تكوين يف وحتقيقاإلسهام
واالقتصاديةالتطلعات ـسنة،للبالداالجتماعية احل ـة واملوعظ ـة باحلكم ا إىل الدعوة يف باإلسهام

التعليمية واملستويات العمرية الفئات مبختلف تمع ا أفراد .وجذب
املصلحة والتجارية احلكومية والقطاعات الكربى الدول أدركت ـاتفقد القطاع ـني ب التعاون من

ة، الاملتشا ا،إذ مهما يف بينها فيما التكامل عن فضال كربى، مصلحة لتحقيق بينها فيما واالندماج
الفردية واألعمال للضعفاء ،وذلكمكان السريعة والتغريات التكتالت عصر يف ختصارالوالعشوائية
والقدرة الطاقات وحشد فيمااملسافات كذلك األمر كان األهداف،وإذا وحتقيق املنافسة بهيرادعلى

دمشق)١( آخرون، و األمحد ترمجة التربية، يف اجلودة نظم تطوير جفري، والثقافة: دوهريت، للتربية العربية املنظمة
العلوم، .)بتصرف(١٩م،ص١٩٩٩و

ل)٢( استراتي. ريتشارد قائدا تصبح كيف بييت، كوالريللي كاترين .)بتصرف(١٤٩جيا،صهيوز،



التعاون فإن الدنيوية، ترمياملنافع ا أل ، وإحلاحا ضرورة أكثر والدعوية اخلريية األعمال يف والتنسيق
بل العاملني، مصاحل من أعلى مصلحة اآلخرةلتحقيق إىل كلها الدنيا .)١("وتتجاوز

السعودور:ثالثا الدعوية للمواقع االستراتيجي التخطيط يف ا إىل يةدالدعاة

ال عملية اتعترب إىل اإلسالم،الأهممندعوة رسالة إيصال يف ،عمليات ـل وج عز ا دين وتبليغ
عنوال الدينذب أمهذا اامونصرته ـن دي ـن ع ـصد لل ـاكرة امل والشبهات الكيدية اهلجمات
الدعاة،)٢(جلوعز يبذهلا اليت املضافة القيمة على يدل اوهذا ـةإىل الدعوي ـع املواق ـذه ه يف

.االلكترونية
النبويةف املهمة هذه أجل املعاصرملالعتكوينالإىلدفاليتالعظيمةمن للمسلم جيل،ي قادروبناء

املدالذايتحصنيالتعلى يشنهأمام الذي الكبري األمةالفكري هذه وأشكالأعداء متغرية بأساليب
واملدعوسابكإو،متنوعة التفكريلقدرةاالداعية تنمية جمالهياإلبداععلى يف املشاركةكذلكو،كل

وخدمتهاليفوالرغبةجمتمعه،تنميةيف الدين هذا على .ثبات
قالعن عنه ا رضي وسلم: أنس عليه ا صلى ا رسول ا(( قال خرياإن بعبد أراد إذا

اكيف: قيلاستعمله، رسول يا ل:الق؟يستعمله املوتيوفقه قبل صاحل .)٣())عمل
هذتول االاحقيق إىل للدعاة العظيم علىدور يلقى ذلك افان املهامعاتقهم من ـعدد ب لقيام
أ ىفيتمثل :مهها
علىاإل- يفاملستجداتطالع اجمالالعاملية إىل الرؤيةالدعوة عمليةالواألهدافوحتديد

.ضوئهايف
متطلباتةعاليتثقيفيةبرامجإعداد- مع ا خمرجا املستجداتتتوافق .تلك
مراجع- للربامجتنفيذ منتظمة دورية الدعويةة املواقع تنتهجها اليت للتأكدواالستراتيجيات
ا ومن الربامج جودة الدعويةستمرار علىاألساليب احملافظة أجل كبريةمن ألعداد املوقع جاذبية

املستفيدين .من

ـه،)د(القاسم،: انظر)١( وجماالت اإللكترونية الشبكة على الدعوة جمال يف التنسيق أمهية ، عبدا بن ـمنخالد ض ،
العنكبوتية، الشبكة على النسائية الدعوة .)مقال) (بتصرف(٤٠-٣٩صإصدار

الق) د(الدليجان،: انظر)٢( ضوء يف والكيد املكر قضية دليجان، بنت ماجستريهدى رسالة الكرمي، ـري–رآن غ
ـ١٤١٩-منشورة .ه

ــدر،باب)٣( الق ــواب أب ــذي،كتاب الترم ــه ــةوأهل) ٨(أخرج اجلن ــل أله ــا كتاب ــب كت ا أن ــاء ماج
األلباين: ،قااللترمذي)٢١٤٢(النار،ح صحيح،وصححه حسن .حديث



ضرورة يعىن علىالترمما لدورالكيز ااالستراتيجي إىل اللوازملدعاة اإلبداعيفكأحد حتقيق
تتمكن فلن الاملوالتميز، ـيطدعويةؤسسات التخط ـة ثقاف نشر دون املأمول املستوى إىل بالنهوض

معا املؤسسي واملستوى الفردي املستوى على ـن،االستراتيجي م بالتخلص ـىوذلك عل ـات امللف
و املكتبية والرفوف الطويلة املاالجتماعات ـةالدعويةوضوعاتدوران التقليدي واألساليب ،بالطرق

جناحالو فرص من تقلل السعوديةيت الدعوية للمواقع واجلاذبة املؤثرة اخلططالعوامل تضمنت فمهما ،
الت جمال إىل النظرية الفرضية من اخلطط تلك تنتقل مل إذا املناسبة، والوسائل الناجحة األفكار طبيقمن

اخلطط من اهلدف يتحقق فلن العملية، أساساإلستراتيجيةواملمارسة هي اليت باملرونة يفإال النجاح
ال املؤسسة .ةدعويإدارة

فاحصةف بعني إليها ينظر أن جيب اليت األمور أهم ااهتمامضرورةمن إىل ـدعاة ـال التخطيطب
اململعملهاالستراتيجي الدعويةيف كانواقع عملهأيا تزدادو،جمال إليهاليت يفاحلاجة ـوم ي بعد يوما

السعوديةامل الدعوية العامليةواقع الدعوية واملواقع يؤهلعامةخاصة مما الواجباتالداعية، يواجه ألن
واطمئنان بثقة املعاصرة التحديات من الضخمة والسيول .)١(املتراكمة

الذيف أدوارالتغري على الدعويةحصل ـدعاةاملواقع ال ـن م جمموعة باستقطاب السعودية
ـع جلمي ـة متاح جديدة كفرصة العنكبوتية الشبكة يف الدعوي التثقيف يف لإلسهام واملربني

تقوكذلك،الناس ـتطور ال ـصادر م ـدد وتع ـصال، االت ـعنيات املواق يف ا إىل دعوة
كله جىأدالدعوية،ذلك تغيريات إحداث املوإىل متطلبات يف ـثدعويةالاقعوهرية حي من

امل نقل وأدواروسائل االدعاةعرفة، التقليديةو،إىل األدوار من حتولت ـرب،اليت تعت ـيت ال
إداعيةال للمعرفة ناقل وموجهجمرد ومرشد ومسهل ميسر ويدافعىل به يؤمن الذي احلق إىل

.)٢(عنه
الدراسة ملشكلة املالحظة خالل البحث–ومن استنتاج-عينة منستطيع ـسةنأن الرئي األسباب

ضعف بوضعيةيف االستراتيجيةاالهتمام الدعويةالرؤية منهاتتمثلللمواقع أسباب عدة : يف
خطة- وضع املإستراتيجيةعدم بعض السعوديةيف الدعوية أفراد،واقع لكل تمعونشرها .ا
ب- االهتمام اليتعدم اإلدارية االستراتيجياجلوانب اخلطة وضع على للموقعتساعد .ة

العدد: انظر:)١( االقتصادية، املوافق٥٤٠٦جريدة األربعاء يوم ص٢٧/٧/١٤٢٩، ـ، ،٢٣ه اجلزيرة وجريدة ،
املوافق١٣٠٨٩العدد األربعاء يوم ـ٢٧/٧/١٤٢٩، ص٢٠٠٨/يوليو/٣٠-ه .٣٩،ص٣٥م

يف: انظر)( ـة النوعي جودة لتحقيق كمدخل التدريسية اهليئات ألعضاء املهين التطوير الفتاح، عبد حممد شاهني،
املفتوحة، القدس جامعة اجلامعي، االنتر(التعليم على ).نتمقال



ب- الاالهتمام للاألعداد ـلكبرية وعوام اآلداء ـرات ملؤش قياس فقط،دون املوقع من مستفيدين
واستمرا للموقع النجاحرالنجاح هذا يف .)١(ه

بني- الالتعارض العمل .)٢(واإلداريدعويعبء
ال- والتجهيزات املرافق املوقع،ضعف يف التتقنية الربجمة يف اخللل بعض نقصقنيةووقوع بسبب
االلكترونيةاملوارد الدعوية للمشاريع الداعمة .املالية

كلها إنفهذه ذلك يف واألهم مهمة، هوأسباب األسباب هذه لكل اجلامع الرئيس أن: السبب
للتطبيق تتهيأ مل غالبا االستراتيجي التخطيط مؤسساتيفواملمارسةثقافة ـةاملبعض الدعوي ـع واق

ملااللكترونية و أفرادحي، بعض وعاملنيصل مشرفني من املواقع ـةهذه بطريق ـسبقة م ـة يئ على
املهمةوإجراءاتهالتخطيط علىاملنتائجهوومراحله ـهتوقعة مهمت يف الدعوي املوقع ـالدعوجناح ةي
تقويضالكرمية وراء ـبب س م ـ أه ذلك كان ورمبا من، الالكثري ـود ـضاملهمةيةدعواجله بع يف

الدع .ويةاملواقع
كان هذا أجل أدوارمن أهم السعوديةمن الدعوية باملواقع ـام االهتم تمع ا خدمة ـةيف تلبي

العقول، وتبهر األنظار جتذب اليت الكرمية الدعوة ووسائل أساليب من املعاصر املدين تمع ا متطلبات
فإن ادورلذلك إىل خل-فعال–ليشمليتمددالدعاة االستراتيجي ـعالتخطيط تم ا ـعدمة ودف

التنمية والبصرية،عجلة واهلدى العلم من أساس علىاليتعلى املتستند ـيةاألقوماتبعض ساس
جناحها اللضمان حتقيق االستراتيجيةيف املرؤية السعوديةيف الدعوية :وهيواقع

يف- للاملشاركة املستقبلي التوجه احتياجاتخلدمةمجتمعتصور وتلبية اإلميانيةطموحاته ه
املعاصر،والسلوكية الواقع وفهم وجل عز ا دين إقامة على قادر جيل بناء يف .لتسهم

تمع- ا مع واالجتماعي الثقايف التفاعل لفرص املستمر .الرصد
املستقبلي- التوجه يفترمجة ا إىل تنفيذيةللدعوة وبرامج خطط إىل تمع .ا

املواقعذكرت)١( الدراسة–بعض ـز-عينة وممي كبري جهد وهذا زيارة، مليار ثلثمائة بلغ للموقع الزيارات عدد أن
الكثرية الزيارات استقطاب يف النجاح استمرار عوامل هي وما ، الزائرين عدد يف الكم قبل للكيف التنبه جيب لكن

.للموقع
الدعوية)٢( املواقع بعض إىل البحث–بالرجوع مجيع-عينة بتمركز الدعوي املوقع يف تدور املركزية فكرة كانت

يؤدي مما الداعية شخص على املوقع يف املتاحة الدعوية املوقع-أحيانا–الوسائل اهتمام وتغييب املوقع، شخصنة إىل
الرئيسة املوقع صفحة على املوضوعة االستراتيجية الرؤية أصال–بتنفيذ وجدت .-إذا



مشاريع- بتنفيذ واألاالهتمام املصاحل أصحاب مع تمعية ا والقائمنيالشراكة تمع ا يف عمال
.عليه

وقياس- تمع، ا خدمة يف املناسبة العلمية املشاريع لدراسة جادة عمل فرق تأهيل يف املشاركة
ب املتعلقة بالدراسات القيام و املدى، وبعيدة املدى قصرية الدعويةاحتياجاتاملمارسات املواقع

اوديةالسع التخصصات لتتوافقمن التنمويةملختلفة تمع ا احتياجات .مع
مراكز- إنشاء يف والباحثاتدعويةاإلسهام الباحثني وتشجيع تمع، ا خدمة يف متخصصة

إل )١(يهالالنضمام

املعرفية- العمليات بتوثيق الالقيام الدعويةيةدعووالتجارب املواقع شفيف البكل ليتمكن قائمونافية،
امل السعوديةعلى الدعوية التجاربواقع على واإلطالع اخلربات، وتبادل العلمية، الدراسات سرب من

اآل التخطيط يف تسهم تنموية خطط وبناء الالسابقة، ملستقبل امن إىل .دعوة
إىلو الوصول أجل االستراتيجيةجناحمن كانالرؤية االلكترونية السعودية الدعوية لزاماللمواقع

ماالهتمام املخرجات الدعويةجبودة املواقع من املستفيدين الن اليت الصحيحة القناعات وترسيخ
الشريفة والسنة يد ا الكتاب من هدى على تتحول وال أهمتتبدل أن وذلك الرؤية، يف األهداف

هي وجلإعداد: االستراتيجية عز ا إىل الدعوة خدمة يف اإلبداع على قادر عن،جيل والدفاع
حني، كل يف ونصرته اجلديدليكونالدين االفتراضي اجليل الصاحلهذا املسلم تمع ا بناء يف قوية لبنة
والرقي التقدم على ووطنهوالقادر ومليكه دينه .خلدمة

هذاف أجل أنكانمن بد املتال الدعويةتضمن املواقع هذه ملواجهة الثقايف التحدي رحلةروح
م اإلاحلرجة األمة عمر والتطويرسالمين التعلم على قادرة ثقافية ثابتة قناعات بتكوين وذلك ة،

ا املنهجية و الراسخة العلمية األسس على بناء يفواإلبداع، املتراكمة باحلكمةلثقافية ا إىل الدعوة
احلسنة العربيةواملوعظة اململكة وبناءالسعوديةيف علىالداعية، القادر املكتسباتالواعي محاية

ال والطموحات حتقيقالعلمية يف السعوديةالعواملعملية الدعوية املواقع يف .نجاح
يفعله ما االفكل إىل بعداداعية اليتضمن يقوله ما وكل ـةاستراتيجيا، الدعوي ـع املواق يف داعية

فايتضمن عالية، ورؤية ورسالة ومتلداعيةهدفا حي للسلومنوذج ودائم ـهحرك إلي ينظر ـلك، اجلي
مباجلديد فعله جيب فيما ويهتدون تقدير، يف إليه ويتطلعون هو،بإكبار، يفعله إمنوذجفا ا إىل الدعاة
امليسلوك يف ومؤثر ومستمر ذلكدعوينقائم على ترتيبا منه ويتوقع ،:
قد- ألنه وإمنا واجبه، هذا ألن فقط ليس الفعلي، للتخطيط طيبا منوذجا يكون حولهأن ملن .وة

حممد،) د.أ(بكار،: نظرا)( بن ضةعبدالكرمي أجل .٧٦صشاملة،حضاريةمن



يقود- لأن السليمة اخللقية اجلديدالتنشئة واخللقيلجيل املعريف لنموهم الظروف يئة و ـذي، ال
هلم،ف االلكتنرجوه الدعوية املواقع يف ا إىل الداعية مبثابةونيةردور ـسؤوليةتكون م مسؤول معلم

للجسيمة السوية الشخصية بناء .)١(مدعوينعن
التخط ثقافة االستراتيجيفنشر ايط إىل الدعاة األخطاءلدى مجيع ملموس بشكل العلميةيعاجل

يئة و لنجاحإزالةواإلدارية، واملعنوية املادية املاحلواجز تطوير ـسعوديةخطط ال ـة الدعوي وواقع ،
املعريف تمع ا يف حسنة عالقات بناء الدنيويةضمان املنافسة عن الثقةبعيدا من مشهد لبناء نواألما،

املعريف تمع ا أعضاء .االفتراضيبني

اخلامتة

املتميزمن املستوى على احلفاظ االلكترونيةأجل السعودية الدعوية ـةللمواقع الباحث فان
عده أمههاتقترح من :توصيات

ا- إىل الدعوة يف احلكمة بترسيخ الدعويةاالهتمام املواقع ـالتخطيطيف ب ـة االلكتروني السعودية
عز ا دين لتبليغ املناسبة واالستراتيجيات الدعوية . وجللألولويات

االستراتيجي- بالتخطيط العناية ضرورة على وضعالتأكيد يف باختصار يتمثل ـعالذي املوق ـة رؤي
مبثابة يراداالستراتيجية الذي يئةحتقيقهالطموح و األهداف، لتحقيق والسبل هلذهالوسائل املوصلة

.الرؤية
ـعللاملهنيةتنميةالمتابعة- للموق االستراتيجية الرؤية وضوح على املترتبة الدعوية ـدمواقع وتزوي ،

املوقع يف لتنفيذوسائلالجبميعالعاملني حمددةاالستراتيجيةةطاخلاملمكنة زمنية فترة . يف
تعزياملشاركة- ازيف التخطيط السعوديةالستراتيجيثقافة الدعوية املواقع ـدىبني ل مما واإلفادة ،

مميزة علمية جهود من الاآلخرين املهنة مستوى من الرفع ـشاءدعويةيف وإن ـؤمترات، امل ـد كعق ؛
املتخصصة الدورات وإقامة .الرابطات،

لتقومي- احلقيقية الضمانات االستراتيجيةتوفري ـةالدعويةللمواقعاخلطط العلمي ـالربامج ب ـواء س ،
بت أم احديداملتخصصة واإلجراءات التنظيمية والتطلعاتاللوائح األبعاد هذه على للحفاظ .لالزمة

عل- للتدريب علمية برامج الناجحإعداد االستراتيجي التخطيط يفى البحثية املراكز مع والتعاون ،
ب متعلقة علمية دراسات لالتدإعداد املهين السعوديةريب الدعوية املواقع على .لقائمني

املهنة،ص)١( أخالق يف املعلم دليل صديق، أمحد ).بتصرف(٣٣عفيفي،



بني- الدعويةالتنسيق اإلسالميةاملؤسسات الشؤون لوزارة االتابعة اإلعالمية يفملختلفواملؤسسات ة
االس التخطيط ثقافة لنشر تثقيفية برامج اإعداد يف السعوديةتراتيجي الدعوية .املتميزةملواقع

وتعاىل سبحانه ا أسأل اخلتام علىويف القائمني جيزي باةاملوقرندوةالههذأن وذلك إلسهامخريا،
واملشكالت املعوقات بعض عالج تطبيقيف تعترض ـتراتيجيةالاليت االس ـةرؤية الدعوي ـع املواق يف

اإل .لكترونيةالسعودية

العاملني رب ..واحلمد



ــار،- ــاملة) د(بك ش ــضارية ح ــة انطالق ــل أج ــن م ــرمي، الك ــد ــة–عب الثاني ـة ـ م-الطبع ــ القل : دار
ـ١٤٢٢دمشق، .م٢٠٠١/ه

العادية،نقله- غري واإلجراءات القياسية املمارسات التدريس، هيئة أعضاء تعيني سياسات وآخرون، أ، تراور،كاثي
العربية د: إىل راجعه، األرمنازي، ـوان،.أمين رض سليمان األوىل-داود ـة العربي ـة ـان-الطبع العبيك ـة : مكتب
.م٢٠٠٦-١٤٢٧الرياض،

ـساء،) د(احلسني،- واألح بالدمام اجلوزي ابن دار تمع، ا يف وآثارها اإلسالم يف األمانة إبراهيم، بن اللطيف عبد

األوىل، ـ١٤٢٦الطبعة .ه

املسؤولية) د.أ(احللييب- العزيز، عبد بن ـركةأمحد وش األوىل، ـة الطبع بالرياض، الرشد دار عليها، واجلزاء اخللقية

األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر ـ١٤١٧الرياض .م١٩٩٦/ه

إصدار) د(محيد،بن- الدعوة، يف احلكمة مفهوم ، عبدا بن النسائي:صاحل ا دعو ـ١٤٢٩الرياض،:موقع .ه

العنكبوتية- الشبكة خالل من النسائية االلكتروين،:،إصدارالدعوة ا دعو ـ١٤٢٩الرياض،:موقع .ه

الكرمي،رسالةماجستري)د(الدليجان،- القرآن ضوء يف والكيد املكر قضية دليجان، بنت ـة–هدى كلي ـشورة، من غري

بالدمام، ـ١٤١٩اآلداب .ه

ج- مايكل م.دوريس، كيلي،جون و ف.، وترينر،جيمس جد.، اجتاهات الناجح، االستراتيجي التخطيط ـدة، ي
العربية إىل املؤسسايت،نقله راجعه: للبحث ربه، عبد األوىل.د: مسة العربية جابر،الطبعة يوسف املطلب مكتبة-عبد

ـ١٤٢٧الرياض،: العبيكان . م٢٠٠٧/ه
دمشق-  آخرون، و األمحد ترمجة التربية، يف اجلودة نظم تطوير جفري، و: دوهريت، والثقافة للتربية العربية املنظمة

.مالعلو

ـيم)د(شاهني،- التعل يف ـة النوعي جودة لتحقيق كمدخل التدريسية اهليئات ألعضاء املهين التطوير الفتاح، عبد حممد

النوعية ضبط ودائرة التربية برنامج الفلسطيين، اجلامعي التعليم يف النوعية ملؤمتر علمية ورقة ـدس-اجلامعي، الق جامعة

الفترة يف ا رام مدينة يف .م٥/٧/٢٠٠٤-٣الواقعةاملفتوحة



ـة- الطبع ـ ـادي إرش عمل دليل ـ املدرسية االستراتيجية اخلطة ـ السيد ـعباس،حممود ـ١٤٢٦األوىل ـ ه

ديب٢٠٠٥ ـ والتوزيع: م للنشر القلم .دار

املهنة) د.أ(عفيفي،- أخالق يف املعلم دليل حممد، عملية(صديق وحاالت نظرية لل)مفاهيم ـة العربي املنظمة ـة، تنمي
.م٢٠٠٦القاهرة،: اإلدارية

ـع- والتوزي ـشر للن ـان العبيك ـركة ،ش ـلوكهم س يف وأثره املوظفني كسب الفهد، حممد بن صاحل : املزيد،
ـ١٤٠٤الرياض، .م١٩٨٤/ه

ـراف- إش ـستة، ال الكتب ـشيخ:موسوعة ال آل ـاحل ص ـشيخ األوىل–ال ـة ـسالم-الطبع ال ـاض،: دار الري
ـ١٤٢٠ .م٢٠٠٠/ه

ريتشارد- ـة.ل.هيوز، العربي إىل ـتراتيجيا،نقله اس قائدا تصبح كوالريللي،كيف بييت،كاترين ـام،:، اإلم ـني مع
األوىل.د:راجعه ـة العربي ـة الطبع ـا، كوس القادر عبد ـع–معن والتوزي ـشر للن ـان العبيك ـة ،:مكتب ـاض الري
ـ١٤٢٧ .م٢٠٠٦/ه

واللوائح واملؤمترات الت وا :األحباث
عصر- يف املهنة أخالقيات ـادن–العوملةحبوث واملع ـرول للبت فهد امللك جامعة يف ملنتدى عمل ـسم-أوراق ق

اإلسالمية الثاين٨-٧الدراسات املوافق١٤٢٧ربيع ـ .م٢٠٠٦أبريل٢٥-٢٤ه
العايل- التعليم يف اجلودة لتطبيق العريب الدويل املؤمتر الزرقاء:حبوث ـ٩/١٤٣٢-٦األردن،-عمان:جامعة ه
يف- العايل موجزالتعليم تقرير السعودية، العربية ـ١٤٢٨اململكة .ه
اجلمعة- اجلزيرة، ـ١٤٣٠/شعبان/٣جريدة العدد٢١/٨/٢٠٠٩ه ).١٣٤٧٦(م،
اخلليج،- لدول العريب التربية مكتب واألربعون، التاسع العدد العريب، اخلليج ـ١٤١٤رسالة ـد١٩٩٤/ه عب ، م

وأدييب،)د(ربه، علي، الش)د(علي املقومات حبث ـه،عباس، طالب ـر نظ وجهة من اجلامعي لألستاذ واملهنية خصية
.١٣٨-٩٧ص
منشور- حبث املنصورة، جبامعة التربية كلية التدريس: (جملة هيئة لعضو فعالة مهنية تنمية أ.د) حنو لولر،.باتريشيا
ب.ود د.كاثلني ترمجة العدد. كينج، العجمي، عبده حسنني مايو-٥٥حممد الثاين، .م٢٠٠٤اجلزء


