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اإلهداء
لكل عين صافحت سطور هذا البحث
مستطلعة كانت ،أو باحثة ،أو ناقدة.
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أوالً  :أهمية الموضوع:

«إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من ررور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال ااد له ،وأرهد أن ال إله إال اهلل وحده
ال رريك له ،وأرهد أن حممداً عبده ورسوله.
َّ ِ
س وِ
ِ
ث ِمْن ُه َما
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذ َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
﴿يَا أَيُّ َها الن ُ
()1
ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذ تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾
()2
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوال ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن﴾
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوًال َس ِد ً
يدا يُ ْ
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
() 4( )3
ِ
ِ
يما﴾ »
َوَم ْن يُط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً

أمـا بعـد :

فإن الغاية من خلق الثقلني حتقيق العبادة اخلالصة هلل ،وحده ال رريك له ،قال املوىل
اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
اجلِ َّن َو ِْ
ون ( ،)5فبعث اهلل الرسل الذين كانت وظيفتهم
ت ْ
َ ﴿ :وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
َ
الكربى الدعوة إىل حتقيق اذه العبودية بني األمم ،قال املوىل َ ﴿ :ولََقد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ّل أ ُّم ٍة
ّر ُسوالً أ َِن ْاعبُ ُدوا اللَّهَ﴾( ،)6وق ضت سنة اهلل بوف اة الرسل -عليهم الصالة والسالم -ك ما ق ال
الر ُس ُل﴾( ،)7لينتق ل أم ر ال دع وة م نهم إىل
َ ﴿ :وَما ُحمَ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
( )1سورة النساء ،اآلية.)1( :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.)112( :
( )3سورة األحزاب ،اآلية.)71،71( :
( )4أخرجه أمحد يف مسنده( :مسند :املكثرين من الصحابة  ،حديث عبداهلل بن مسعود  ،)رقم،)3271( :
املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل ،احملقق :رعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 :1ا ،262/6 ،
263؛ قال األلباين« :وردت اذه اخلطبة املباركة عن ستة من الصحابة ،وام :عبد اهلل بن مسعود ،وأبو موسى
األرعر  ،وعبد اهلل بن عباس ،وجابر بن عبد اهلل ،ونبيط بن رريط ،وعائشة  ،وعن تابعي واحد او الزار -رمحه
اهلل ،»-خطبة احلاجة اليت كان النيب  يعلمها أصحابه ،حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف ،ط1421 :1ه،
ص.9
( )5سورة الذاريات ،اآلية.)56( :
( )6سورة النحل ،اآلية.) 36( :
( )7سورة آل عمران ،اآلية.)144( :
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أتباعهم ،كما قال ﴿ :قُل ا ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َىل اللَّ ِه علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َع ِن﴾( ،)1قال
ُ
َ َ
ْ َ َ

احلافظ ابن كثري -رمحه اهلل« :-على من اتبعه ،أن يدعو إىل ما دعا إليه رسول اهلل  على
بصرية ،ويقني ،وبراان ررعي وعقلي»( ،)2وإن كانت احلاجة إىل الدعوة ملحة دائ ماً ،فإن
احل اجة اآلن أر د حب كم املستج دات يف العامل اإلسالمي؛ مما يست لزم األخ ذ بأفض ل
الوس ائل؛ هلذا فإن من الواجب أن تتضاعف اجلهود باغتنام مجيع ما يتاح يف اذا العصر من
وسائل ،وكلما كانت الوسيلة ذات فاعلية من حيث الشمول ،واالتساع ،وسرعة الوصول،
وسهولة االستخدام كانت أجنح وأنفع يف احلصول على الغايات ،وحتقيق األاداف ،قال
مساحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز-رمحه اهلل« :-يف وقتنا احلاضر يسر اهلل أمر الدعوة أكثر،
بطرق مل حتصل ملن قبلنا ،فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر ،وذلك ب واسطة طرق متنوعة،
مثالً :عن طريق اإلذاعة ،وعن طريق التلفزة ،وعن طريق الصحافة ،واناك طرق رىت،)3(»...
ومن تلك الوسائل احليوية يف اذا العصر ":ربكة املعلومات العاملية" ،حيث حتظى ٍ
بقبول
ٍ
وتفاعل ٍ
وانتشا ٍر كب ٍري،
إجيايب من املاليني؛ مما أسهم يف ظهور عدد من املواقع الدعوية ،سواءً
كانت جبهود فردية أو مجاعية ،رمسية أو أالية ،حىت بلغ عدد املواقع املختصة يف الدعوة
اإلسالمية على الشبكة ب " "651موقعاً( ،)4ونصيب املواقع السعودية من جممل اإلحصائية
قرابة " "211موقع( ،)5مع تفاوت بينها يف النشاط ،ومستوى التأايل العلمي ،واإلدار ،
والفن ،وذلك التفاوت يستدعي استقراء واقعه ،والكشف عن معايري جودته ركالً ومضموناً،

( )1سورة يوسف ،اآلية.)111( :
( )2تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر ابن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة ،ط1422 :2ه،
.422/4

( (3جمموع فتوى ومقاالت متنوعة عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،حممد بن سعد الشويعر ،رئاسة البحوث العلمية
واإلفتاء ،الرياض ،ط.413/1 ،2
( )4انظر :دور ربكة اإلنرتنت يف نشر الدعوة اإلسالمية ،أمح د ب ن حمم ود أب و زي د ،مق ال منش ور يف موق ع جمل ة ال وعي
اإلسالمي ،العدد.http://cutt.us/BVzY ،2111/9/3 ،)532( :
( )5انظر :املواقع الدعوية على اإلنرتنت :الواقع والتقومي ،عبدالوااب بن ناصر الطرير  ،وزراة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واألوقاف ،مؤَتر املواقع الدعوية السعودية ،الرياض ،ط ،1432 :1ص. 265
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ِ
ب ِْ
اإل ْح َسا َن َعلَى ُك ِّل َر ْي ٍء)( ،)1قال فضيلة الشيخ
من منطلق قول الرسول ( :إ َّن اللَّهَ َكتَ َ
السعد -رمحه اهلل« :-اإلحسان او اجلد يف القيام حبقوق اهلل  على وجه النصح،
والتكميل هلا ،واإلحسان يف حقوق اخللق»( ،)2وإحسان العمل والوصول به إىل أعلى درجات
اإلتقان مطلب ررعي يف أمور الدنيا ،فضالً عن أمور اآلخرة.
وإن دراسة مستوى جودة املواقع الدعوية تنهض مبستوى العمل الدعو  ،مما ينعكس على
أعضاء ورواد املواقع أوالً ،والقائمني عليها ثانياً ،وذلك بتوفري رجع صدى هلم يساعدام على
معرفة نتائج أعماهلم ،وتدارك ما قد يوجد فيها من نقص وخلل ،وزيادة يف دعم جوانبها
اإلجيابية ،ومن انا تظهر احلاجة لدراسة" :معايري اجلودة يف املواقع الدعوية".

ثانياً :أسباب اختيار الموضوع:

مما دفعن للكتابة يف اذا املوضوع أسباب عدة ،من أبرزاا:
 -1احلاجة إىل دراسة موضوع يُعىن مبعايري اجلودة يف املواقع الدعوية اإلسالمية؛ ألنه جيمع بني
األصالة يف املضمون ،واملعاصرة يف الوسيلة.
 -2الرغبة يف تقدمي دراسة علمية ميدانية تُعىن جبانب معايري اجلودة يف املواقع الدعوية
اإلسالمية.
 -3انتشار مصطلح اجلودة ،ودخوله يف أكثر اجملاالت ،وكافة التخصصات.
 -4كثرة املواقع الدعوية اإلسالمية ،وتضاعف أعداد رواداا.
 -5احلاجة إىل تقومي معايري اجلودة يف املواقع الدعوية اإلسالمية.

ثالثاً :التعريف اإلجرائي لموضوع الدراسة:

املراد ب معايري اجلودة يف املواقع الدعوية يف اذه الدراسة :اي املقاييس أو املوازين اليت تُبىن
عليها جودة املواقع الدعوية يف ربكة املعلومات العاملية.

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه( :كتاب :الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ،باب :األمر بِإحسان الذبح وحتديد
الشفرة) ،رقم ،)1955(:املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،مسلم بن احلجاج
النيسابور  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.1541/3 ،
) (2هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف ررح جوامع األخبار ،عبدالرمحن بن ناصر السعد  ،حتقيق :عبد الكرمي

بن رمسي الدرين ،مكتبة الررد ،الرياض ،ط1422 :1ه ،ص.141
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حيث تسعى اذه الدراسة يف باهبا النظر إىل بيان معايري اجلودة يف املواقع اإللكت رونية
عم وماً ،وال دع وية خ ص وصاً ،وم ن ث م إج راء دراس ة تق وي مية على مدى حتقق تلك املعايري يف
املواقع الدعوية يف باهبا امليداين.

رابعاً :أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق األاداف التالية:
 -1التعرف على واقع الدعوة يف املواقع اإللكرتونية.
 -2الكشف عن واقع اجلودة يف املواقع اإللكرتونية.
 -3استقراء معايري اجلودة للمواقع اإللكرتونية.
 -4بناء قائمة ملعايري اجلودة خاصة باملواقع الدعوية.
 -5تقومي املواقع الدعوية بناءً على معايري اجلودة.

خامساً :تساؤالت الدراسة:

تثري اذه الدراسة التساؤالت التالية:

أوالً :التساؤالت المتعلقة بالجانب النظري ،وهي:

 -1ما واقع الدعوة إىل اهلل  يف املواقع اإللكرتونية؟
 -2ما معايري جودة املواقع اإللكرتونية؟
 -3ما معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية؟
 -4ما معايري اجلودة العلمية يف املواقع الدعوية؟
 -5ما معايري اجلودة اإلدارية يف املواقع الدعوية؟
 -6ما معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية؟

ثانياً :التساؤالت المتعلقة بالجانب الميداني ،وهي:

 -1ما مدى حتقق معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية؟
 -2ما مدى حتقق معايري اجلودة العلمية يف املواقع الدعوية؟
 -3ما مدى حتقق معايري اجلودة اإلدارية يف املواقع الدعوية؟
 -4ما مدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية؟
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سادساً  :منهج الدراسة:

نظراً لتنوع فصول ومباحث الدراسة؛ فقد تنوعت املنااج البحثية اليت سلكتها فيها ،وفقاً
ملدى حتقيقها ألاداف الدراسة ،واي على النحو اآليت:

 -3المنهج االستقرائي:

اندرجت اذه الدراسة يف باهبا األول ضمن املنهج االستقرائي الناقص الذ يقوم على:
«االكتفاء ببعض جزئيات املسألة ،وإجراء الدراسة عليها بالتتبع ملا يعرض هلا ،واالستعانة
باملالحظة يف اذه اجلزئيات املختارة؛ وذلك إلصدار أحكام عامة تشمل مجيع جزئيات
املسألة اليت مل تدخل حتت الدراسة»(.)1
ومن خالل اذا املنهج جرت اإلجابة على تساؤالت الدراسة النظرية؛ وذلك ببيان واقع
الدعوة إىل اهلل  يف املواقع اإللكرتونية :مبا حوت من خصائص ،وما واجهت من معوقات،
والكشف عن حقيقة اجلودة يف املواقع اإللكرتونية :مبا مشلت من أاداف ترمي إليها ،ومبادئ
تستند عليها ،ومن مث بيان معايري اجلودة اليت تتعلق باملواقع الدعوية خصوصاً ،واإللكرتونية
عموماً.

 -2المنهج المسحي:

يعد املنهج املسحي من أنسب املنااج العلمية للدراسات الوصفية بصفة عامة؛ ألنه
يستهدف :تسجيل ،وحتليل ،وتفسري الظاارة يف وضعها الراان بعد مجع البيانات الالزمة،
والكاف ي ة ع ن ه ا ،وع ن ع ن اص را ا م ن خ الل جم م وع ة م ن اإلج راءات املنظم ة ال يت حت دد ن وع
البيانات ،ومصدراا ،وطرق احلصول عليها(.)2
وجرى تطبيق اذا املنهج بواسطة أداة االستبانة اليت يقصد هبا« :االستمارة اليت حتتو
على جمموعة من األسئلة ،أو العبارات املكتوبة ،مزودة بإجاباهتا ،أو اآلراء احملتملة ،أو
الفراغات لإلجابة ،ويطلب من اجمليب عليها اإلرارة إىل ما يراه مهماً ،أو ينطبق عليه منها،

( )1البحث العملي ،عبدالعزيز الربيعة ،مكتبة امللك فهد ،الرياض ،ط1427 :4ه ،ص.179

) (2انظر :دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،حممد عبداحلميد ،مكتبة الفيصلية ،مكة ،ط1917 :1م ،ص-121
.141
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أو ما يعتقد أنه او اإلجابة الصحيحة»( ،)1وكان التطبيق العملي هلذا املنهج بواسطة بناء
استبيانني ،أحدمها خاص باخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية ،واآلخر موجه إىل رواداا
وأعضائها املشاركني فيها؛ الستطالع آرائهم عن مدى حتقق معايري اجلودة يف املواقع الدعوية.

 -1منهج تحليل المحتوى:

واو املنهج القائم على« :طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي
اادف ،ومنظم حملتوى أسلوب االتصال»( ،)2وجرى تطبيق اذا املنهج عن طريق أداة
املالحظة اليت يقصد هبا« :االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فرد  ،أو مجاعي معني ،بقصد

متابعته ورصد تغرياته ،ليتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك وحتليله.)3(»...
وكان األنسب هلذه الدراسة املقدمة اختيار نوع املالحظة احملددة :اليت تقوم على تصور
مسبق عن نوع املعامالت اليت يالحظها الباحث ،والسلوك الذ يراقبه( ،)4وذلك بواسطة
تصميم استمارة تشمل معايري اجلودة الرئيسة ،والعلمية ،واإلدارية ،والفنية ،جرى من خالهلا
حتليل عينة املواقع الدعوية مرة كل أسبوعني على مدى ستة أرهر ،ابتداءً من رهر حمرم،
وانتهاءً بشهر مجادى اآلخر لعام 1434ه.

مجتمع الدراسة وعيّناته:

اقتضت طبيعة الدراسة أن يتكون جمتمعها وعيناهتا مبا يلي:

 -3مجتمع الدراسة:

يشمل جمتمع الدراسة من املواقع الدعوية أوالً ،مث اخلرباء والقائمني عليها ثانياً ،ومجهوراا
املستهدف أخرياً.
 -2عينات الدراسة :

تفرعت عينات الدراسة إىل ثالث فئات ،جاءت وفق التايل:

الفئة األولى :اخلرباء والقائمون على املواقع وعددام "ثالثون" ،وكان اختيارام بواسطة العينة
) (1دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،ص.343
) (2املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل العساف ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1424 :3ا  ،ص.235
) (3دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،ص.416
) (4انظر :املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،ص.417
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العمدية اليت يكون اختيار أفراداا قصداً؛ اعتقاداً بأهنا َتثل جمتمع دراسته(.)1

الفئة الثانية :اجلمهور املستهدف املتمثل يف أعضاء املشاركني يف املواقع الدعوية ورواداا،

وعددام "مائتان" ،الذ جرى التوصل إليهم بواسطة العينة العشوائية «اليت يكون فيها لكل
عنصر يف جمتمع الدراسة فرصة حمددة ليكون إحدى مفردات العينة»(.)2
الفئة الثالثة :املواقع الدعوية؛ ونظراً لصعوبة احلصر الشامل لكل املواقع الدعوية جرى اختيار

أربعة من املواقع الدعوية السعودية املتباينة يف مستوى النشاط ،وجودة األداء ،ونوع اإلدارة،
كما يلي:
اجلدول رقم ()1
عينة الدراسة التحليلية

نوع اإلدارة

م
1

إدارة مؤسسية

2
3

إدارة فردية

4

الموقع

رابط الموقع

اإلسالم الدعو

www.al-islam.com

رسالة اإلسالم

www.islammessage.com

صيد الفوائد

www.saaid.com

طريق الدعوة

http://tttt4.com

سابعاً :الدراسات السابقة:

بعد التواصل مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،ومراجعة أدلة الرسائل
اجلامعية،مل أجد رسالة علمية أكادميية جرى فيها معاجلة مجيع جوانب موضوع الدراسة احلالية
بش كل مت خصص ومب ارر ،إال أين توص لت إىل ع دد م ن ال دراسات ال علمية اليت تن اولت
جوانب من اذه الدراسة ،تتفق يف جانب ،وتفرتق يف آخر ،واي على النحو التايل:
أوالً" :وسائل الدعوة إلى اهلل  في شبكة المعلومات الدولية ،وكيفية استخداماتها
الدعويـة" ،للباحث :إبراايم عابد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،قسم الدعوة
واالحتساب ،رسالة دكتوراه1426 ،ا .

( )1انظر :البحوث اإلعالمية :أساسها وأساليبها وجماالهتا ،حممد بن عبدالعزيز احليزان ،مطبعة السفري ،الرياض ،ط:1
1425ه ،ص.91
( )2جمتمع الدراسة والعينات ،زياد أمحد الطويسي ،جامعة مؤتة ،عمان2111 ،م ،ص.5
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حيث اندرجت اذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية القائمة على املنهج الوثائقي
واملسحي ،وجاءت لتحقيق األاداف التالية:
 -1العمل على تبسيط فكرة الشبكة الدولية ،وتقريبها لعامة الدعاة إىل اهلل .
 -2التعرف على اخلدمات اليت تقدمها بعض املواقع العربية غري املتخصصة يف الشؤون
اإلسالمية ،وكذلك املواقع اإلسالمية اإلجنليزية.
 -3التعرف على وقع استخدام الدعاة إىل اهلل  واجلمهور للشبكة يف اململكة العربية
السعودية.
 -4تقومي املواقع الدعوية التابعة لدول جملس التعاون اخلليجي ملدة عام واحد على أن تتم
عملية التقومي من خالل الدعاة واجلمهور املستخدمني يف اململكة العربية السعودية.
ثانياً" :الدعوة إلى اهلل  في المواقع النسائية في شبكة المعلومات العالمية" للباحثة:
لولوة الغنام ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،قسم الدعوة واالحتساب ،رسالة
دكتوراه1431 ،ا .
اعتمدت اذه الدراسة الوصفية على املنااج العلمية التالية :االستقرائي واملسحي
والتحليلي؛ لتصل يف األخري إىل حتقيق األاداف التالية:
 -1التعرف على واقع الدعوة إىل اهلل  يف املواقع النسائية يف ربكة املعلومات العاملية.
 -2بيان ضوابط الدعوة إىل اهلل  يف املواقع النسائية يف ربكة املعلومات العاملية.
 -3إبراز اخلدمات اليت تقدمها املواقع النسائية يف ربكة املعلومات العاملية وتقوميها ،وبيان
كيفية استغالهلا يف الدعوة إىل اهلل  مع إبراز املعوقات وسبل عالجها .
 -4تزويد املكتبة اإلسالمية مبؤلف علمي خاضع للتدقيق من علماء أفاضل خمتصني ،يبني
للدعاة طريقة الدعوة إىل اهلل  يف املواقع النسائية يف ربكة املعلومات العاملية .
ثالثاً":جودة المعلومات داخل المواقع اإللكترونية للجامعات الجزائرية" ،للباحثني:

عبابسة مكية ،وقديد محزة ،جامعة منتور قسنطينة ،قسم املكتبات ،رسالة مكملة
للماجستري1432 ،ه.
جاءت اذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية القائمة على املنهج التحليلي ،هبدف
حتقيق ما يلي:
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 -1التعرف على موقع اجلامعة ،وفتح اجملال للتواصل مع الطالبة.
 -2معرفة نسبة جودة املعلومات يف املوقع اإللكرتوين للجامعة .
 -3وضع دليل للباحثني لتسهيل وصوهلم للمعلومات.
أوجه االتفا واالختالف:

تتشابه الدراسة األوىل والثانية مع الدراسة املقدمة يف كوهنن اجتمعن يف حبث الدعوة يف
ربكة املعلومات العاملية ،ولكن اختلفن يف جمال الدراسة ،فالدراسة األوىل :تناولت جهود
الدعاة يف املواقع الدعوية سواء باللغة العربية ،أو اإلجنليزية ،وتقومي واقعها بناءً على رأ
املستخدمني ،والقائمني عليها.
بينما تناولت الدراسة الثانية واقع الدعوة يف املواقع النسائية ،وتقوميها ،مع الكشف عن
عقباهتا ،وسبل عالجها ،خبالف الدراسة املقدمة اليت تناولت معايري جودة تلك املواقع.
واتفقت الدراسة الثالثة مع الدراسة املقدمة يف موضوع اجلودة؛ إال أهنا اختلفت يف
امليدان؛ حيث إهنا جاءت لتقومي موقع إلكرتوين واحد خمصص جلامعة منتور باجلزائر ،بينما
اختصت الدراسة املقدمة بتقومي أربعة مواقع دعوية؛ فاالختالف بينهما قائم على الكم
والكيف معاً.
وبعد ،فقد ظهر بعد استقراء الدراسات السابقة أن موضوع اذه الدراسة مل يتُطرق إليه
من قبل ك رس الة ع لمية ،ت لم رعث ه ،وتن ظم عقده ،وتبحثه من جوانبه املختلفة ،لذلك عقدت
العزم على استقراء جزئياته ،ووصف واقعه ،ومن مث تقوميه .

ثامناً :ضوابط الدراسة:

استدعت أجبديات البحث العلمي االلتزام بالضوابط املنهجية التالية:
 -1عزو اآليات القرآنية الكرمية ،وختريج األحاديث النبوية الشريفة من مظاهنا ،فما كان يف
أحد الصحيحني أو كليهما مت االكتفاء به ،وما مل يكن فيهما مت عزوه ملصدره ،مع ذكر
درجة صحته ،ومن صححه من أال العلم.
 -2ترتيب اهلوامش وفق آلية موحدة ،يذكر اسم الكتاب ،ويليه اسم املؤلف ،مث احملقق -إن
وجد ،-وتتبعه معلومات الطبعة :دار النشر ،ومكانه ،مث رقم الطباعة ،وتارخيها -يف حال
وجوداا ،-مث خيتم باجلزء والصفحة.
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 -3اإلرارة إىل بيانات املصدر أو املرجع كاملة يف أول مرة يرد ،فإن مل تورد البيانات فهو
مرجع سابق.
 -4تضمني خاَتة الدراسة أام النتائج ،وأبرز التوصيات.
 -5إحلاق الدراسة بالفهارس الفنية التالية :اآليات ،األحاديث ،املصادر واملراجع،
واملوضوعات.

تاسعاً :تقسيمات الدراسة:

اقتضت طبيعة البحث ،وطريقة دراسته تقسيمه إىل بابني مسبوقني مبقدمة ،وَتهيد،
ومتلوين خباَتة ،مث فهرسة عامة ،حمتوية مضامينها على العناوين التالية:

المقدمة ،وفيها ما يلي :

 -1أمهية املوضوع.
 -2أسباب اختيار املوضوع.
 -3التعريف اإلجرائي ملوضوع الدراسة.
 -4أاداف الدراسة.
 -5تساؤالت الدراسة.
 -6منهج الدراسة.
 -7الدراسات السابقة.
 -1ضوابط الدراسة.
 -9تقسيمات الدراسة.
 -11الشكر والعرفان.

التمهيد.

الباب األول :الجانب النظري:

الفصل األول :المواقع اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية:

املبحث األول :الدعوة إىل اهلل يف املواقع اإللكرتونية على ربكة املعلومات العاملية.
املبحث الثاين :اجلودة يف املواقع اإللكرتونية على ربكة املعلومات العاملية.
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الفصل الثاني :معايير الجودة في المواقع الدعوية:

املبحث األول :معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية.
املبحث الثاين :معايري اجلودة املتعلقة بالتأايل العلمي يف املواقع الدعوية.
املبحث الثالث :معايري اجلودة املتعلقة بالتأايل اإلدار يف املواقع الدعوية.
املبحث الرابع :معايري اجلودة املتعلقة بالتأايل الفن يف املواقع الدعوية.

الباب الثاني :الجانب الميداني:

الفصل األول :إجراءات الدراسة الميدانية ،ونتائجها:

املبحث األول :إجراءات الدراسة امليدانية.
املبحث الثاين :عرض نتائج الدراسة امليدانية.
املبحث الثالث :تقومي نتائج الدراسة امليدانية.

الخاتمـة.

الفهارس.
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الشكر والعرفان:
أركر اهلل  على توفيقه ،وأمحده على نعمه اليت ال يبلغها حد وال عد ،فللَّه احلمد يف األوىل
واآلخرة ،فهو أحق من ركر ،وأحق من محد ،وأنصر من ابتغي ،وارأف من ملك ،وأوسع من أعطى،
وأكرم من قصد.
َّ
َّاس)()1؛
وعرفاناً باجلميل ،ومن منطلق احلديث النبو الشريفَ( :ال يَ ْش ُك ُر اللهُ َ م ْن َال يَ ْش ُك ُر الن َ
فإنن أتقدم بالشكر اجلزيل وعظيم االمتنان لوالد الكرميني اللذين كان ملساندهتما عظيم األثر يف إَتام
اذا البحث ،أطال اهلل بعمرمها على طاعته ،وأعانن على رد مجيلهما ،وفضلهما وحقهما علي.
مث الشكر موصول هلذا الصرح العلمي الكبري جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اليت ما فتأت
يف فتح آفاق املعرفة والعلم لطالب العلم ورداته ،مث أسري ركر ملن كان هلما الفضل بعد اهلل  يف
بناء خمطط الدراسة ،ورسم معاملها األولية :د.لولوة بنت سليمان الغنام ،و د.رزين بن حممد الرزين.
مث أين أثن بالشكر اجلزيل للمشرف الكرمي فضيلة الدكتور :عبداهلل بن حممد املطوع األستاذ يف قسم
الدراسات اإلسالمية املعاصرة على عمق مالحظاته ،وجودة تصويباته ،وسرعة إجنازه؛ وتسهيله لكثري من
العقبات؛ سهل اهلل طريقة إىل اجلنة ،وجزاه عن خري ما جزاء أستاذ عن طالبه.
كما ال يفوتن ركر عضو املناقشة الفاضلني اللذين تفضال بقبول الرسالة وقراءهتا وتسديد عثراهتا،
وإسداء مالحظاهتم:
فضيلة الدكتور :أمحد بن عطية داشان األستاذ املساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة.فضيلة الدكتورة :خولة بنت يوسف املقبل األستاذ املشارك يف قسم الدعوة.وأخرياً...وإنن إذ أركر اؤالء فإنه ال يفوتن ركر كل من مد يد العون باملشورة والتوجيه يف إخراج
اذه الدراسة ،اذا واهلل أسأل التوفيق والسداد وصلى وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )1أخرجه البخار يف األدب املفرد( :باب :من ال يشكر الناس) ،رقم ،)211( :قال األلباين –رمحه اهلل« :-حديث
صحيح» ،األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل البخار  ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار البشائر ،ط1419 :1ه،
.15/1
14
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التمهيد:
ويشمل التالي:
املبحث األول :التعريف بالجودة ،وبداياتها ،ومراحلها ،وأهميتها.
املبحث الثاني:التعريف بشبكة املعلومات العاملية ،وبداياتها،
وأحكامها.
املبحث الثالث :التعريف باملواقع الدعوية ،وبداياتها ،وأهميتها،
وأصنافها.
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المبحث األول :التعريف بالجودة ،وبداياتها ،ومراحلها ،وأهميتها:
قبل الدخول إىل تاريخ بدايات اجلودة ،وتوضيح مدى أمهيتها ،ناسب الوقوف ابتداءً على
حترير مصطلح "اجلودة" يف اللغة ،واالصطالح كما يلي:

المطلب األول :المقصود بمصطلح "الجودة":

أوالً :الجودة في اللغة:

تبني أن اجلودة من االرتقاق الثالثي "ج د" ،واو نقيض
الرجوع إىل كتب اللغة َّ
بعد ُّ
الرد ء ،فقلبت الواو ياء؛ النكساراا ،وجماورهتا الياء ،مث أدغمت الياء ا َّلزائدة فيها(.)1
َّ
وللجودة عدة إطالقات ،ميكن إمجاهلا يف املعاين التالية:
وداَ :كثُر دمعها»( ،)2ورجل
جودا ،وجؤ ً
العني ً
المعنى األول :كثرة العطاء ،يقال« :وجادت ُ
جواد :ب ٍني اجلود ،ومنها :اجلود ،أ  :املطر الغزيز.

السريع ،يقال :جواد ،واجلمع جياد( ،)3قال اهلل  :إ ْذ
المعنى الثاني :الفرس ال ّذريع و ّ
ع ِرض علَي ِه بِالع ِشي َّ ِ
ِ
اد ،)4(واملقصود بالصافنات :اخليل ،واي القائمة على
ات اجليَ ُ
الصافنَ ُ
ُ َ َ ْ َ ِّ
ثالث ،وإِقامة الرابعة على طرف احلافر ،و َّأما اجلواد ،فهو السابق؛ واملراد َّأهنا من جودهتا
وقوهتا؛ إذا استوقفت سكتت ،وإِن ركضت سبقت(.)5
()6
الرجل العمل؛ إذا
المعنى الثالث :اإلتيان باجليد من القول ،أو الفعل  ،ومنه يقال :أجاد َّ

حسُ ن وعال م ست واه ،فهو يف غَ اية اجلودة ،واإل تقان (.) 7

( )1انظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 :3ه ،135 /3 ،مادة( :جود).
( )2القاموس احمليط ،جمد الدين بن حممد الفريوز آباد  ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط:1
1426ا  ،ص ،275مادة( :جيد).
( )3انظر :معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس الراز  ،حتقيق :عبد السالم حممد اارون ،دار الفكر1399 ،م،
 ،493 /1مادة( :جود).
( )4سورة ص ،اآلية.)31( :
( )5انظر :مهذب تفسري اجلاللني ،هتذيب :سعد بن عبد الرمحن احلصني ،ط1423 :1ا  ،ص.455
( )6انظ ر :املص باح املن ري يف غري ب الش رح الكب ري ،أمح د ب ن حمم د الفي ومي ،املكتب ة العلمي ة ،ب ريوت ،113/1 ،م ادة:
(جود).
( )7انظر :معجم اللغة العربية املعاصرة ،أمحد خمتار عبداحلميد ،عامل الكتب ،مصر ،ط1429 :1ا  ،417/1 ،مادة:
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تبني َّ
أن اجلودة حتتمل عدة أوجه ،والذ يعن الدراسة احلالية
وخالصة القول فيما سبقَ َّ ،
بشكل مبارر ،او املعىن الثَّالث املتمثل يف جودة القول والعمل ،مث يليه املعىن األول الكائن
يف كثرة العطاء؛ َّ
ألن اجلودة ال تتحقق يف أعلى مراتبها إال بوافر البذل والعطاء.

ثانياً :الجودة في االصطالح:

َّ
إن للجودة جوانب يصعب حصراا يف دائرة ضيقة؛ الرتماهلا على أبعاد خمتلفة؛ فهي
تتضمن مفاايم :ررعيَّة ،وفنيَّة ،وإداريَّة ،واجتماعيَّة ،واقتصادية ،مما جعل املفكرين خيتلفون
يف حتديد مفهوم هلا ،إال أنَّه ميكن تعريفها بشكل عام على أهنا« :أفضل حالة مثالية ممكن أن
يكون عليها ريء ما؛ حبيث ال ميكن التقليل منه»( ،)1أو مبعىن آخر« :حالة التفوق واالمتياز
اليت يقدمها املنتج أو اخلدمة»( ،)2وكال التَّعريفني يتفقان على َّ
أن اجلودة اي :حالة من املثالية
والتفوق ،فهما وجهان لعملة واحدة؛ حيث جيتمعان ليمثال درجة عالية من العطاء املتقن من
النواحي الكمية والكيفية على ٍ
حد سواء.
َّأما اجلودة كإدارة راملة مستقلة بذاهتا ،فقد عرفها معهد اجلودة الفيدرايل على أهنا:
«منهج تطبيقي رامل يهدف إىل حتقيق حاجات ،وتوقعات العميل»( .)3وخيتلف العميل
املستفيد باختالف امليادين ،فهو الطَّالب يف امليدان الرتبو  ،واملستهلك يف امليدان التجار ،
واألوالد يف امليدان األسر  ،واملدعو يف امليدان الدعو .
الكل للوصول إىل التفوق واالمتياز»(،)4
عرف به إدارة اجلودة الشاملة أهنا« :فَ ُّن إدارة ِّ
ومما تُ ّ
الكل يف الدراسة احلالية :اي اجلوانب الرئيسة ،والعلمية ،واإلدارية ،والفنية اليت
واملراد من ِّ
تُ ِديراا املواقع الدعوية ،حىت حتقق غايات اجلودة ،املتمثلة يف التفوق واالمتياز.

(جاد).
الش املة يف م دارس حمافظ ة ن ابلس ،فاطم ة بن ت عيس ى أب و عب ده ،جامع ة النج اح
( )1درجة تطبيق معايري إدارة اجل ودة َّ
الوطنية ،رسالة ماجستري 2111 ،م ،ص.11
( )2إدارة اجلودة الشاملة ،د يل بسرتفليد ،ترمجة :رارد ب ن حمم د احلم ايل ،جامع ة املل ك س عود للنش ر العلم ي والطباع ة،
الرياض ،ط1425 :1ه ،ص.3
( )3إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم االبتدائي ،رياض رراد البنا ،مؤَتر تعليم االبتدائي ،البحرين 2116 ،م ،ص.3
( )4إدارة اجلودة الشاملة ،ص.3
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ثالثاً :ألفاظ ذات ارتباط بمصطلح "الجودة":

يعربون عن مصطلح اجلودة بتعبريات خمتلفة ،وكلمات
لقد كان العلماء قدمياً وحديثاً ِّ
كثرية ،تتقارب يف مجلتها من حيث الداللة على املعىن؛ إال َّأهنا ختتلف من حيث اللفظ،
ومنها على وجه اإلجياز مايلي:

 -3اإلتقان:

يرجع مصطلح اإلتقان يف اللغة إىل األصل االرتقاقي "ت ق ن" ،وا ِإلتقان :ا ِإلحكام
ٍ
حاذق باألرياء :تَِقن( ،)1ويعد اإلتقان من أام ممارسات اجلودة
لألرياء ،ويقال :لكل
العملية ،وفيه قال اهلل  :كِتَاب أ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِكي ٍم َخبِ ٍري ،)2(أ :
ت آيَاتُهُ ُمثَّ فُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ٌ ْ

أتقنت آياته ،فهي صادقة يف أخباراا ،عادلة يف أوامراا ونواايها ،فصيحة ألفاظها ،هبية
معانيها( ،)3فاإلتقان لفظة تعرب عن اإلحكام والتكامل يف كافة األوجه ،وبلوغ أعلى درجات
اجلودة.

 -2اإلحسان:

يعود مصطلح اإلحسان يف اللغة إىل األصل االرتقاقي "ح س ن" ،واو ضد القبح
َح َسنِ َها ،)4(أ  :يعملوا حبسنها( ،)5وقد
ونقيضه ،وفيه قال اهلل َ  :وأْ ُم ْر قَ ْوَم َ
ك يَأْ ُخ ُذواْ بِأ ْ
أررد التابعي اجلليل وايب بن الورد -رمحه اهلل -إىل إحسان العمل ،بقوله« :ال يكن ام
أحدكم يف كثرة العمل ،ولكن ليكن مهه يف إحكامه ،وحتسينه»( ،)6فلذلك كانت وصية أحد
التابعني لطالبه« :اكتبوا أحسن ما تسمعون ،واحفظوا أحسن ما تكتبون ،وحتدثوا بأحسن

( )1انظر :القاموس احمليط ،ص ،1113مادة( :أتقن).
( )2سورة اود ،اآلية.)1( :
( )3انظ ر :تيس ري الك رمي ال رمحن يف تفس ري ك الم املن ان ،عب د ال رمحن ب ن ناص ر الس عد  ،حتقي ق :عب د ال رمحن ب ن مع ال
اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1423 :1ا  ،ص.376
( )4سورة األعراف ،اآلية.)145( :
( )5انظر :لسان العرب ،114 /13 ،مادة( :حسن).
( )6حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أمحد بن عبد اهلل األصفهاين ،دار السعادة ،مصر1394 ،ه.153/1 ،
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ما حتفظون»()1؛ وبشكل عام فإن اإلحسان او عملية االنتقال من القبيح إىل احلسن ،ومن
احلسن إىل األحسن.

 -1اإلصالح:

يعود مصطلح اإلصالح يف اللغة إىل األصل االرتقاقي "ص ل ح" ،واو :ضد الفساد،

يقال :رجل صاحل يف نفسه ،ومصلح يف أعماله ،وأموره ،وقد أصلحه اهلل( ،)2وفيه قال :
ِ
من ع ِمل ِ ِ
َح َس ِن
َجَرُا ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
صاحلًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُا َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َْ َ َ َ

َما َكانُوا يَ ْع َملُون ،)3(ففي َا َذه اآلية تشريع يف ترغيب كل مؤمن يف كل عمل صاحل ،وتعميم
للوعد ،ومعىن :من ع ِمل ص ِ
احلًا ،أ َّ عمل كان( ،)4فاإلصالح ميثل حمور األاداف اليت
َْ َ َ َ
ترمي اجلودة إىل حتقيقها يف مجيع النواحي.
ويظهر مما سبق يف معىن كل من اإلتقان ،واإلحسان ،واإلصالح أهنا حتمل معاين متشاهبة
للجودة ،وتؤد وظائف متقاربة؛ فلذلك كثرياً ما تنوب اذه األلفاظ بعضها عن بعض.

المطلب الثاني :بدايات الجودة:

لقد راع ووقَ َر يف األذاان َّ
أن اجلودة علم غريب حديث النشأة ،إال أنَّه يف حقيقة األمر
مصب ااتمام اإلنسان منذ بداية عهده؛ فقد جبِلَ ِ
ت النفس البشريَّة إىل امليل للجيد من
كان
َّ
ُ
الطعام ،كما قال الرسول ( :أُتِيت بِإِناءي ِنِ :يف أ ِ ِ
ب
َحدمهَا لََ ٌ
اآلخ ِر َخٌَْر ،فَ َق َال :ا ْرَر ْ
َبَ ،وِيف َ
ُ َ َْ
َ
أَيَّهما ِرْئت ،فَأَخ ْذت اللََّب فَش ِرب ته ،فَِقيل :أَخ ْذ ِ
ت
ت الفطَْرةَ؛ أ ََما إِن َ
ت اخلَ ْمَر َغ َو ْ
َخ ْذ َ
َ َ ُ ََ َ ْ ُ ُ َ َ َ
َّك لَ ْو أ َ
َُ
ك)( ،)5ومل يقتصر االاتمام البشر على جودة املأكل واملشرب فحسب ،بل تعداه إىل
أ َُّمتُ َ
( )1البداي ة والنهاي ة ،إمساعي ل ب ن عم ر اب ن كث ري ،حتقي ق :عل ي الش ري  ،دار إحي اء ال رتاث ،الري اض ،ط1411 :1ا ،
.221 /11
( )2انظر :تاج العروس من جواار القاموس ،حممد حممد بن مرتضى الزبيد  ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية،
 ،541/ 6مادة( :صلح)؛ لسان العرب ،516/2 ،مادة( :صلح).
( )3سورة النحل ،اآلية.)97( :
( )4انظر :فتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدواية ،حممد بن علي الشوكاين ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط1414 :1ا ،
.231/3
( )5أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :أحادي ث األنبي اء ،ب اب :وا ل أَتَ َ ِ
وس ى س ورة النازع ات،
اك َح د ُ
يث ُم َ
ََ ْ
ِ
يم ا س ورة النس اء ،اآلي ة ،))164( :رق م ،)3394( :اجل امع املس ند الص حيح
اآلي ة ،)15( :وكل َم اللَّ هُ ُم َ
وس ى تَكْل ً
املختص ر م ن أم ور رس ول اهلل  وس ننه وأيام ه ،حمم د ب ن إمساعي ل البخ ار  ،حتقي ق :حمم د زا ري الناص ر ،دار ط وق=
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جودة املواد اليت يستخدمها كاللباس مثالً؛ ال يقيه غوائل الطبيعة أم ال؟ وما مدى كفاءة
وجودة أسلحته؛ ال اي قوية أم ال؟ ومع املمارسة والتجربة كان مييل إىل استخدام ما يراه
مالئماً حلاجاته مستبعداً ماال يناسبه.
حىت
فمفهوم اجلودة ليس جبديد ،لكن اجلديد يف األمر او االجتاه املتزايد حنو تطبيقهاَّ ،
أصبحت إدارة راملة مستقلة بذاهتا خالل النصف الثاين من القرن العشرين امليالد يف
اليابان أوالً ،فأمريكا ثانياً ،مث انتشر تطبيقها يف أحناء العامل ،يف خمتلف اجملاالت ،جاعلة من
الصناعة َّأول ميادينها منتقلَة منها إىل اخلدمات املتخصصة ،مثل :اخلدمات اإللكرتونية،
ومواقع الويب ،والتعليم ،والتجارة( ،)1وغرياا الكثري ،مما يشري إىل أنَّه ليس اناك ما او خارج
ااتمام اجلودة.

المطلب الثالث :مراحل الجودة:

لقد انتقلت اجلودة من مفهومها الشائع التقليد إىل احلديث املتطور بعد املرور باملراحل
األربعة التالية :
المرحلة األولى :مرحلة التفتيش "الفحص":

جتلت مظاار اذه املرحلة مع بدايات القرن العشرين حيث كانت اجلودة عبارة عن عملية
ختامية للتأكد عن مدى مطابقة املخرجات -سلعة كانت أو خدمة -للمعايري؛ سعياً
الستبعاد املعيب منها.
المرحلة الثانية :مراقبة الجودة:

اتضحت معامل اذه املرحلة يف عام 1931م حيث مل يكن ادفها اكتشاف اخلطأ
فحسب ،بل تعداه إىل منع وقوعه أثناء األداء؛ وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية وقواعد
البيانات.

النجاة ،بريوت ،ط1422 :1ا  ،152/4 ،واللفظ له؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،باب :اإلسراء برسول اهلل
 إىل السموات وفرض الصلوات) ،رقم.154/1 ،)161( :
( )1انظر :إدارة اجلودة الش املة يف عص ر اإلنرتن ت ،جن م ب ن عب ود جن م ،دار الص فاء ،عم ان ،ط2111 :1م ،ص-11
26؛ اجلودة الشاملة يف الفكر اإلسالمي واإلدارة املعاصرة ،فايز األمحر  ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الري اض1431،ه،
ص.5
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المرحلة الثالثة :توكيد ضمان الجودة:
مع بدايات فرتة السبعينيات حتول مفهوم اجلودة إىل مفهوم األخطاء الصفرية ،حيث تبىن
اجلودة يف املراحل املبكرة من املنبع وليس يف مرحلة الرقابة؛ وذلك من خالل عمليات
التخطيط والتحسني املستمر ،وقد مت يف اذه املرحلة إصدار سلسة مواصفات ومعايري اجلودة
من قبل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي اآليزو.
واملراحل الثالث السابقة َتثل املدخل التقليد إلدارة اجلودة الذ مل يعد كافياً ملواجهة
التحديات النامجة عن التقدم التكنولوجى وثورة املعلومات؛ مما كان دافعاً لظهور فكر فلسفي
جديد تغريت معه مفاايم اجلودة ،وَتثل ذلك يف املرحلة الرابعة.
المرحلة الرابعة :المفهوم الحديث للجودة "الجودة الشاملة":

انطلقت اذه املرحلة يف هناية الثمانينيات حيث أصبحت اجلودة ذات معايري متعددة راملة
ملختلف العناصر البشرية واملادية والتكنولوجية حتتو كالً من املدخالت ،والعمليات،
واملخرجات على حد سواء(.)1

المطلب الرابع :أهمية الجودة في العمل الدعوي:

َّ
إن جلودة العمل قيمة كربى يف اإلسالم؛ فما خلقت احلياة اليت فيها املعا ،،واملوت الذ
إليه املآل إال حلِكم ،منها :حتسني مستوى جودة العمل ،قال املوىل  :الذ َخلَ َق املوت
ِ
َح َس ُن َع َمالً ،)2(أ  :إ َّن االبتالء رامل جلميع أعمال العباد املنقسمة
واحلياة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
إىل :احلسن ،والقبيح ،ال إىل احلسن ،واألحسن فقط؛ فاملراد واملقصد األصلي من اخللق او
ظهور كمال إحسان احملسنني()3؛ لذلك حازت األمة احملمدية على وسام اخلرييَّة ،لسعيها حنو
حتسني مستوى جودة العمل ،وتعزيز جانب الرقابة ،وذلك بتبنيها مبدأ النهي عن األعمال
ٍ
ت
ُخ ِر َج ْ
القبيحة املنكرة ،واألمر باحلسن املعروف منها ،كما قال اهلل ُ  :كنتُ ْم َخْي َر أ َُّمة أ ْ
) )1انظر :ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم ،حممد بن عطوة جمااد ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،ط2111 :1م،

ص33،31؛ اسرتاتيجية نظام اجلودة يف التعليم ،حمسن بن نايف ،مكتبة امللك فهد ،الرياض ،ط1421 :1ا  ،ص-7
.9
( )2سورة امللك ،اآلية.)2( :
( )3انظر :فتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدواية .311/5 ،
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ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َكر ،)1) واذا املدح قائم لألمة ما أقاموا األمر
َ ُْ
للن ِ ُُ
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،فإذا تركوه زال عنهم ،وكان ذلك سبباً هلالكهم( ،)2أسوة ببن
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ود
يل َعلَى ل َسان َد ُاو َ
إسرائيل الذين قال املوىل  عنهم :لُع َن الذ َ
ين َك َف ُروا م ْن بَِن إ ْسَرائ َ
و ِعيسى اب ِن مرَمي ذَلِ َ ِ
ِ
ٍ
س َما
َ َ ْ َْ َ
ص ْوا َوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َنَ كانُوا الَ يَتَ نَ َ
ك مبَا َع َ
اا ْو َن َعن ُّمن َكر فَ َعلُوهُ لَبْئ َ
َكانُوا يَ ْف َعلُو َن.)3(
وكما أن حتقيق اجلودة واإلتقان للعمل مطلب ررعي ،فهو كذلك حاجة دنيوية ملحة؛
ِ
ب ا ِإل ْح َسا َن َعلَى ُك ِّل َر ْي ٍء؛ فَِإ َذا قَتَ ْلتُ ْم
ومن اذا املنطلق قال املصطفى ( :إ َّن اهللَ َكتَ َ
فَأ ِ ِ
ِ
ِ
َح ِسنُوا ِّ
يحتَهُ)( ،)4قال
َحسنُوا الْقْت لَةََ ،وإِذَا ذَ َْحبتُ ْم فَأ ْ
ْ
َح ُد ُك ْم َر ْفَرتَهُ ،ولْ ُِري ْح ذَب َ
الذ ْحبَةََ ،ولْيُح َّد أ َ
اإلمام النوو -رمحه اهلل« :-واذا احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد اإلسالم»(.)5
مهمة يف ُج ِّل األعمال؛ إال َّ
أن أمهيتها يف العمل الدعو تأيت على رأس
وإن كانت اجلودة َّ
اجلِ َّن
ت ْ
اهلرم؛ ألنَّه ينبن عليه حتقيق اهلدف من خلق الثقلني ،قال اهلل َ  :وَما َخلَ ْق ُ
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ِ
ون)6(؛ وهلذه العلة نال اخلطاب الدعو الصدارة على غريه من أنواع
َ ُْ
َو ْ َ
َح َس ُن قَ ْوًال ِم َّم ْن َد َعا إِ َىل اللَّ ِه ،)7(واالستفهام يف اآلية
اخلطابات ،كما قال اهلل َ  :وَم ْن أ ْ
مبعىن :النَّفي املشرب بالتَّحد ؛ أ  :إذا كان عندك ريء أحسن من اذا ِ
فأت به ،فال أحد
قوال ممن دعا إىل اهلل .)1(
أحسن ً
ويتولد من اذا القول احلسن موضوعات عدة للدعوة تتجلَّى اجلودة يف اختيار األحسن
منها مث احلسن بناءً على احتياج املدعو –زائر املوقع-؛ فموضوع العقيدة يأيت أوالً ،فالشريعة
( )1سورة آل عمران ،اآلية.)111( :
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراايم أطفيش ،دار الكتب العربية،
ط1314 :2ه.173/4 ،
( )3سورة املائدة ،اآلية.)79 ،71( :
) )4سبق خترجيه ،ص.2
( )5املنهاج ررح صحيح مسلم بن احلجاج ،حميي الدين حيىي بن ررف النوو  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1392 :2م.117/13 ،
( )6سورة الذاريات ،اآلية.)56( :
( )7سورة فصلت ،اآلية.)33( :
( )1انظر :االعتدال يف الدعوة ،حممد بن صاحل العثيمني ،كتاب منشور يف موقع الكتاب اإلسالمي،
http://cutt.us/v7Sk
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ثانياً ،مث األخالق أخرياً ،ويساند اذا التدرج ما رواه الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  ،عن
َّك تَ ْق َدم َعلَى قَوٍم أ َْا ِل كِتَ ٍ
اب ،فَ ْليَ ُك ْن
رسول اللَّه  حينما بعثه إىل اليمن حيث قال( :إِن َ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
َن اللَّهَ قَ ْد فَر َ ِ
َخِ ْربُا ْم أ َّ
س
وا ْم إِلَْيه عبَ َادةُ اللَّه  ،فَِإ َذا َعَرفُوا اللَّهَ ،فَأ ْ
أ ََّوَل َما تَ ْدعُ ُ
َ
ض َعلَْيه ْم َخَْ َ
ٍ
ِ
ِ
َخِ ْربُا ْم أ َّ
ض َعلَْي ِه ْم َزَكا ًة ِم ْن أ َْم َواهلِِ ْم َوتَُرُّد
صلَ َوات ِيف يَ ْوم ِه ْم َولَْي لَت ِه ْم ،فَِإذَا فَ َعلُوا ،فَأ ْ
َن اللَّهَ فَ َر َ
َ
َعلَى فُ َقَرائِ ِه ْم ،فَِإذَا أَطَاعُوا ِهبَا ،فَ ُخ ْذ ِمْن ُه ْم َوتَ َو َّق َكَرائِ َم أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس)(.)1
وقد امتثل الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  بالوصيَّة ،وقام باملهمة على أكمل وأفضل
وجه؛ ألنَّه مبعوث رسول  الذ يعمل مببدأ تأايل الدعاة قبل الولوج إىل امليدان الدعو ؛
لتكون الدعوة مبنية على أساس متقن ،ومنطلق حمكم؛ وكان من تلك األسس ،واملقومات
األاليةُ العلمية ،كما قال اهلل  :قُل ا ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َىل اهلل علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَاْ َوَم ِن
ُ
َ َ
ْ َ َ
اتَّبَ َع ِن ،)2(ويقصد بالبصرية« :أعلى درجات العلم اليت تكون نسبة العلوم فيها إىل القلب
كنسبة املرئي إىل البصر»(.)3
فعلى كل من اتبع الرسول  أ ْن يدعو على بصرية ،وبراان ررعي ،وعقلي( ،(4بأسلوب
ك بِ ِْ
احلَ َسنَ ِة
ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
وطريقة كالمية حسنة ،كما قال ْ  :ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
احلك َ
ِ
ِ
َح َس ُن )5(مع توافق عملي ،حىت ال يقع املدعو يف ازدواجية بسبب
َو َجاد ْهلُ ْم بِالَِّيت ا َي أ ْ
التناقض بني األقوال واألفعال؛ مما يضعف مستوى جودة العمل الدعو  ،قال اإلمام ابن
القيم -رمحه اهلل« :-علماء السوء جلسوا على باب اجلنة يدعون إليها الناس بأقواهلم،
الموا ،قالت أفعاهلم :ال تسمعوا
ويدعوهنم إىل النار بأفعاهلم؛ فكلما قالت أقواهلم للناسُّ :

منهم ،فلو كان ما دعوا إليه ح ًقا كانوا أول املستجيبني له! فهم يف الصورة أدالء ،ويف احلقيقة
( )1أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :الزك اة ،ب اب :ال تؤخ ذ ك رائم أم وال الن اس يف الص دقة) ،رق م،)1451( :
 ،119/2واللفظ له؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،باب :الدعاء إىل الشهادتني وررائع اإلسالم) رقم،)19( :
.51/1
( )2سورة يوسف ،اآلية.)111( :
( )3مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل
البغداد  ،دار الكتاب العريب1416 ،ا .425 /2 ،
( )4انظر :تفسري القرآن العظيم.423/4 ،
( )5سورة النحل ،اآلية.)125( :
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قطاع الطرق»( ،)1مع مراعاة إخراج الدَّعوة بالوسيلة األقوى أثراً ،واألكثر نفعاً ما أمكن؛ حبيث
وإما على ِ
وإما على ِ
ِّق اهلدف الدعو منها ّإما على ِ
سبيل
الظنَّ ،
سبيل َّ
حتق ُ
سبيل القطعّ ،
ِ
االحتمال ضعيفاً أو منعدماً فال تكون الوسيلةُ معتربًة؛ َّ
ألهنا
االحتمال املساو َّ ،أما إن كان
ُ
منعدمة اجلودة(.)2
ويف العصر احلاضر تعد ربكة املعلومات العامليَّة اي الوسيلة الواسعة االنتشار ،والكبرية
األثر؛ مما يؤِّكد أمهيَّة توظيف مواقعها اإللكرتونية للدعوة ،مع حماولة اإلتقان جلوار احملتوى،
وإخراجها بقوالب فنية حديثة متجددة ،بإدارة متمكنة من فقه الدعوة أوالً ،ومن أصول املهنة
ثانياً.
    

المبحث الثاني :التعريف بشبكة المعلومات العالمية ،وبداياتها ،وأحكامها:
( )1الفوائد ،حممد بن أيب بكر ابن القيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت1393 ،ه.61 /1 ،
( )2انظر :قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ،مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم ،دار إربيليا ،الرياض ،ص.351-314
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احتلت ربكة املعلومات العاملية الصدارة على غرياا من وسائل التواصل القدمية واحلديثة؛
فقد جتاوزت األميَّة مفهومها التَّقليد املنحصر يف أجبديات القراءة ،والكتابة ،واحلساب إىل
ِ
أن اتسعت لتشمل األمية التقنية ،املتمثلة بانعدام أو ضعف التعامل مع مستجدات ربكة
املعلومات العاملية اليت تعد من أضخم منجزات العصر احلاضر.

المطلب األول :المقصود بشبكة المعلومات العالمية:

إن اتس اع ع امل ر بكة املعلوم ات العاملي ة ،وجت دد حمتوياهت ا ،وتع دد براجمه ا ،واخ تالف
استخداماهتا؛ يفرض اختالف تعريفها من فرتة زمنية إىل أخرى ،فقد عُ ِرفت بأهنا« :ا ي عب ارة
ع ن جمموع ة م ن عش رات اآلالف م ن ر بكات احلاس ب اآليل ال يت تتب ادل املعلوم ات عل ى
املنس قة فيم ا بينه ا ،وبن اءً عل ى ا ذا التَّناس ق ،فإنَّ ه
أس اس متَّ َف ق م ن األنظم ة ،والربتوك والت َّ
ميك ن أل ِّ جه از آيل متص ل بأح د ر بكات االتص ال اإلنرتن ت أن يتص ل جبه از آخ ر،
واإلنرتن ت حب د ذات ه ال حيت و عل ى معلوم ات؛ َّإل ا ا و وس يلة لنق ل املعلوم ات املخزن ة يف
امللفات ،أو وثائق من جهاز حاسب آيل ،إىل جهاز حاسب آيل آخر»(.)1
والقول يف التعريف السابق بأن الرابط بني الشبكات أجهزة احلاسب اآليل فقط ،ال يتوافق
مع الواقع احلايل؛ حيث غدت اهلواتف الذكية تفوقها أو تنافسها.
وبشكل عام فإنه من املمكن تعريف ربكة املعلومات العاملية بأهنا :وسيلة رحبة تتسع
منافذاا لتخزين املعلومات ،واستقباهلا ،وإرساهلا لكل من يتعامل معها.

المطلب الثاني :بدايات ظهور شبكة المعلومات العالمية:

يعود تاريخ الشبكة إىل مشروع ربكة تدعى أربانت " "Arpanetاليت كان أصلها رسالة
دكتوراه اهلدف منها خدمة أاداف عسكرية حبتة ،مث تبنتها وزارة الدفاع األمريكية يف أواخر
الس تي ن ات امل ي الدي ة( ،)2وبع دا ا انتق لت إىل اجل امع ات ،ث م ر اعت ب ني األف راد ،ح ىت اتس ع
نطاقها إىل العامل أمجع.
( )1التقني ات اإللكرتوني ة لتعل يم الق رآن وحفظ ه ،حمم د ب ن أمح د فالت ة ،دار الزم ان ،املدين ة املن ورة ،ط1431 :1ا ،
ص.62
( )2انظ ر :ت اريخ اإل نرتن ت يف اململك ة العربي ة الس عودية ،إي اس اهل اجر  ،مكتب ة املل ك فه د الوطني ة ،الري اض ،ط:1
1425ه ،ص.13
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وميكن القول َّ
بأن الشبكة احلالية وإن كانت أمريكية املنشأ ،إال أهنا تعد حصيلة جهود
مشت ركة ل كثري م ن امل ؤسسات يف أحن اء ال عامل ت سه م يف خ دمت ه ا ،وصي انته ا ،وحت ديثه ا؛
وبن اءً عليه ال يستطيع أحد أن يدَّعي ملكيتها ،أو ميكنه السيطرة الكاملة عليها(.)1
وقد كانت بدايات دخوهلا إىل الوطن العريب يف دولة تونس عام 1991م ،مث تلتها دولة
الكويت يف عام 1992م ،مث حلقتها اإلمارات العربية املتحدة عام 1993م ،فتبعتها اجلزائر
ولبنان واملغرب عام 1994م ،مث توالت الدول العربية فدخلت اململكة العربية السعودية ،مث
تبعتها سوريا ،وليبيا ،والصومال حىت اكتملت منظومة الدول العربية يف هناية عام 2111م(.)2
وجاء دخول اخلدمة للمملكة العربية السعودية حتديداً يف تاريخ 1417/11/24ا
املوافق1997/3/3م ،بناءً على قرار جملس الوزراء رقم " "163الذ أناط مبدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية مسؤولية اإلرراف عليها ومتابعتها(.)3
لتوجس واخليفة والرفض ،مما جعل نطاق استخدامها
َّعامل معها ريء من ا ُّ
ورافق بداية الت ُ
حمصوراً على اجلامعات ،واملؤسسات احلكومية ،واملقااي بادئ األمر ،حىت اتسع نطاقها،
فأصبحت نسبة املستخدمني هلا مبعدالت عالية خالل السنوات املاضية؛ فقد ارتفعت من
 ٪5عام 2111م ،إىل حوايل  ٪41يف هناية عام 2111م ،ومن مليون مستخدم فقط ،إىل
حوايل  11،4مليون مستخدم هناية 2111م.
ويف اجململ ،تعد نسبة انتشار اإلنرتنت يف اململكة أعلى من املتوسط العاملي ،٪21،7
ومتوسط الدول العربية  ،٪24،9ومتوسط الدول النامية  ،٪21ولكنَّه أقل من متوسط
االنتشار يف الدول املتقدمة بنسبة  ٪71وتعزى أسباب النمو إىل زيادة الوعي بفوائد
الشبكة( ،)4واخنفاض سعراا ،إضافة إىل تفعيلها يف اخلدمات احلكومية ،وإمكانية استخدامها
يف اهلواتف احملمولة.
( )1انظ ر :اس تخدام ر بكة املعلوم ات العاملي ة الدولي ة يف إدارة مؤسس ات التعل يم الع ايل يف اململك ة العربي ة الس عودية،
فدوى بنت فاروق بن عمر ،كلية الرتبية للبنات جبدة ،رسالة دكتوراه1424 ،ا  ،ص .21 -19
( )2انظر :اإلعالم الرقمي ،عبري الرحياين ،دار أسامة ،عمان ،ط2112 :1م ،ص.137
( )3انظ ر :مب ادرات عاجل ة ملعاجل ة ظ اارة اإلباحي ة ،مش عل الق داي ،الرئاس ة العام ة هليئ ة األم ر ب املعروف والنه ي ع ن
املنكر ،مؤَتر احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية هبا ،الرياض1432 ،ه.115/ 2 ،
( )4انظر :التقرير السنو هليئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،املوقع اإللكرتوين هليئة االتصاالت2111 ،م ،ص،23
http://cutt.us/DQ8x
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المطلب الثالث :أحكام استخدام شبكة المعلومات العالمية:

إن استخدام ربكة املعلومات العاملية والدخول فيها تعرتيه األحكام التَّكليفية اخلمسة:
الوجوب ،والندب ،واإلباحة ،والتحرمي ،والكرااية؛ فقد يكون استخدام الشبكة والدخول فيها
واجباً ،وذلك يف حق العامل املتمكن القادر على استخدام اإلنرتنت ،إذا تعني يف حقه وجوب
بيان حكم ررعي ،أو الرد على ربهة مضللة ،قال فضيلة الشيخ حممد العثيمني -رمحه اهلل-
عن استخدام وسائل اإلعالم يف الدعوة إىل اهلل « :أرى أنه جيب استخدام وسائل
اإلعالم يف الدعوة إىل اهلل ؛ َّ
ألن ذلك مما تقوم به احلجة ،وأرى أنَّه جيب استغالل اذه
الفرصة ،ونشر الدعوة إىل اهلل  من خالل اذه الوسائل»( ،)1وينتقل احلكم من الوجوب
إىل التحرمي ،يف حق من يستعني هبا على فعل احملرمات ،حيث أنشئت مواقع لتعليم االنتحار
والسرقة ،وعرض الصور املاجنة واملقاطع اإلباحية.
ففي دراسة إحصائية قامت هبا مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 2115م على
" "1141عنوان عشوائي مللفات جرى جلبها عرب خدمة "تبادل امللفات بني األنداد" خالل
رهر واحد ،وتبني بعد حتليل العناوين أن  ٪53,1منها كانت ألفالم جنسية صرفة(.)2

وقد يكون استخدام اإلنرتنت مستحباً؛ وذلك يف حق من يستفيد منه يف فضائل األعمال

واألخالق ،ويكون مكروااً يف من يسرف يف استخدامه يف غري مصلحة ظاارة ،أو ينشغل به
عن نوافل العبادات .وأخرياً قد يكون مباحاً إذا كان فيما ال حمرم فيه ،وال مكروه ،مثل:
االطالع على الصحف ،ومعرفة املعلومات العامة(.)3
فحكم استخدام الشبكة متعلق بنوعية االستخدام؛ ألن الوسائل تأخذ حكم املقاصد
والغايات منها.
    

) )1الصحوة اإلسالمية :ضوابط وتوجيهات ،حممد بن صاحل العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،ط1426 :1ا  ،ص.15
) )2انظر :مبادرات عاجلة ملعاجلة ظاارة اإلباحية.129 ،121 /2 ،
) )3انظر :الدعوة إىل اهلل ع رب اإلنرتن ت :أمهيته ا وخصائص ها ،عب دالرمحن الس ند ،وزارة الش ؤون اإلس المية ،م ؤَتر املواق ع
الدعوية السعودية عرب اإلنرتنت ،الرياض1432 ،ه ،ص. 49-47
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المبحث الثالث :التعريف بالمواقع الدعوية ،وبداياتها ،وأصنافها:
قبل بيان تاريخ املواقع الدعوية ،والكشف عن تصنيفاهتا املختلفة ،ناسب الوقوف على حترير
مصطلح "الدَّعوة" ،مث توضيح املراد من املواقع الدعوية يف اذه الدراسة.

المطلب األول :المقصود بمصطلح "المواقع الدعوية":

أوالً :الدعوة في اللغة:

بعد استقراء كتب اللغة تبني َّ
أن الدال والعني واحلرف املعتل يف مصطلح "الدعوة" من
أصل واحد ،وهلا عدة إطالقات ومعاين منها مايلي:
المعنى األول :النِّداء ،واو أ ْن َتيل الشيء إِليك بصوت ،وكالم يكون منك()1؛ ومنه قوله
ِ َّ ِ
ين َز َع ْمتُ ْم فَ َد َع ْوُا ْم فَلَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا َهلُ ْم ،)2(ومنه يقال:
َ  :ويَ ْوم يَ ُقول نَ ُ
ادوا ُرَرَكائي الذ َ
الصالة؛ فهو داعي اللَّه،
دعوت زيداً ،مبعىن :ناديته ،وطلبت إقباله ،ودعا املؤذن الناس إىل َّ
وِ
النيب  داعي اخللق إىل التوحيد(.)3
المعنى الثاني :االستغاثة ،ومنه قول اهلل  :وإِن ُكنتُ ْم ِيف ريْ ٍ
ب ِّممَّا نََّزلْنَا َعلَى َعْب ِدنَا فَأْتُواْ
َ
َ
()4
ون اللّ ِه إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
بِسورةٍ ِّمن ِّمثْلِ ِه و ْادعواْ ُره َداء ُكم ِّمن د ِ
ني ، قال اإلمام الطرب -رمحه
ُ
صادق َ
ُْ َ
َ ُ َ
َُ
اهلل -تعليقاً على اآلية الكرمية« :إن كنتم يف رك يف صدق حممد فيما جاءكم به من عند
أنه من عند  ،فأتوا بسورة من مثله ،وليستنصر بعضكم بعضاً على ذلك إن كنتم صادقني
يف زعمكم»(.)5
اهُ ،د َعاءًَ ،وَد ْعوةً ،واو ا َّلر ْغبَةُ إِ َىل اللَّ ِه  ،)6(ومنه قوله:
المعنى الثالث :الدعاء ،يقالَ :د َع ُ
وقَ َال ربُّ ُكم ادع ِوين أ ِ
ب لَ ُك ْم )7(قال اإلمام البغو -رمحه اهلل -يف ررح اآلية الكرمية:
َ َ ُ ُْ ْ
َستَج ْ
( )1انظر :معجم مقاييس اللغة ،279/2 ،مادة( :دعو).
( )2سورة الكهف ،اآلية.)52( :
( )3انظر :املصباح املنري ،194 /1 ،مادة( :دعوت).
( )4سورة البقرة ،اآلية.)23( :
( )5جامع البيان يف تأويل آ القرآن ،حممد بن جرير الطرب  ،حتقيق :أمحد بن حممد راكر ،مؤسسة الرسالة ،ط:1
1421ه.412/1 ،
( )6انظر :لسان العرب ،257 /14 ،مادة( :دعا).
( )7سورة غافر ،اآلية.)61( :
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«أ اعبدوين دون غري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم ،فلما عرب عن العبادة بالدعاء جعل

اإلثابة استجابة»(.)1

ويظهر مما سبق َّ
الب،
أن الدُّعاء والنداء واالستغاثة تقتضي وجود األركان الثالثة ،واي :ط ٌ
ومطلوب ،وط لب ،وختت لف مضام ينها باختالف سي اقها ،ف في املي دان ال دع و يت مث ل
ٌ
الطالب يف رخص الداعي إىل اهلل  ،واملطلوب باملدعو ،والطلب مبوضوع الدعوة.

ثانياً :الدعوة في االصطالح:

َّ
إن مصطلح "الدعوة" من األلفاظ املشرتكة اليت تطلق على اإلسالم الذ او موضوع
ِ
ِّين ِعْن َد اللَّ ِه ِْ
اإل ْس َال ُم ،)2(وتطلق كذلك على :عملية نشر
الدعوة ،كما قال اهلل  :إ َّن الد َ
اإلسالم ،وتبليغه للناس ،قال اهلل  :قُل ا ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َىل اللَّ ِه علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَا َوَم ِن
ُ
َ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ني ،)3(وسياق إيراداا او الذ حيدد معنااا،
اتَّبَ َع ِن َو ُسْب َحا َن اللَّه َوَما أَنَا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
وتفصيلها على النحو التايل:

 -3تعريف الدعوة مبعىن اإلسالم« :اي االستسالم هلل  بالتوحيد ،واالنقياد له بالطاعة،
واخللوص من الشرك»(.)4

عرفها ريخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -ب :
 -2تعريف الدعوة مبعىن النشر والبالغ ،فقد َّ

«الدعوة إىل اإلميان به ،ومبا جاءت به رسله؛ بتصديقهم فيما أخربوا به ،وطاعتهم فيما أمروا
به»( ،)5وقيل اي« :اجلهود اليت تبذل ألجل تبليغ الناس رسالة اإلسالم :عقيدة ورريعة
(.)6
وسلوكاً؛ لتطبيقها يف واقع حياهتم ،من خالل وسائل وأساليب مناسبة»
( )1معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،حممد احلسني بن مسعود البغو  ،حتقيق :عبد الرزاق املهد  ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ط1421 :1ه.121/4 ،
( )2سورة آل عمران ،اآلية.)19( :
( )3سورة يوسف ،اآلية.)111( :
( )4ر رح األص ول الثالث ة وأدلته ا لإلم ام حمم د ب ن عب د الوا اب ،حمم د ب ن ص احل العثيم ني ،دار الثري ا ،الري اض ،ط:1
1424ا  ،ص.61
( ) 5جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمي ة ،حتقي ق :عب د ال رمحن ب ن حمم د ب ن قاس م ،جمم ع املل ك فه د لطباع ة
املصحف الشريف ،املدينة النبوية1416 ،ا .157/15 ،

( )6السياحة ومعامل الدعوة إىل اهلل يف املواقع السياحية ،علي بن أمحد األمحد ،دار الررد ،الرياض ،ص.11
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ولعل التَّعريف الثَّاين او األرجح واألقرب ،واألكثر إحاطة بأركان الدعوة؛ ألنَّه تناول
"التبليغ" الذ يكون من الداعي إىل املدعو ،مث تطرق للموضوعات اليت تضمنت :العقيدة،
والشريعة ،والسلوك ،مث ُختِم بالوسائل املادية واألساليب الكالمية ،بينما جاء التَّعريف األول
مرتكزاً على املضامني الدعوية فقط.

ثالثاً :ألفاظ ذات ارتباط بمصطلح "الدعوة":

َّدت املصطلحات اليت تتقارب يف مجلتها مع مصطلح الدعوة من حيث الداللة
لقد تعد َ
واملعىن؛ إال َّأهنا ختتلف يف اللفظ واملبىن ،ومنها على وجه اإلجياز ،ما يلي:

 -3البالغ:

واملعىن املراد من مصطلح التبليغ او« :تبليغ رسالة اإلسالم ،وإيصاهلا للناس بوجه
()1
ض الَّ ِذ نَعِ ُد ُا ْم أ َْو
مشروع»  ،وفيه قال اهلل  لنبيه حممد َ  :وإِ ْن َما نُِريَن َ
َّك بَ ْع َ
ك الْب َالغُ وعلَي نَا ِْ
اب ،(2)مبعىن :إما نرينك ،يا حممد يف حياتك بعض
نَتَ َوفَّيَ ن َ
َّك فَِإَّلَا َعلَْي َ َ َ َ ْ
احل َس ُ
الذ نعد اؤالء املشركني باهلل  من العقاب ،أو نتوفينك قبل ذلكَّ ،
فإلا عليك أ ْن تنتهي
إىل طاعة ربك ،فيما أمرك به من تبليغهم رسالته ،ال طلب صالحهم وال فسادام ،وعلينا
حماسبتهم ،فمجازاهتم بأعماهلم ،إن خرياً فخري ،وإن رراً فشر(.)3
فالبالغ عملية مرتبطة بإيصال الرسالة ،وغرس بذوراا ،أما جن مثاراا فهو موكل إىل اهلل
 يهد من يشاء ،ويضل من يشاء.

 -2النصيحة:

ومم ا ت ع رف ب ه الن صي ح ة ب أهن ا« :إرادة اخلري للمنصوح»( ،)4واي مأخوذة من نصح الرجل
ثوبه :إذا خاطه ،ونصحت العسل :إذا صفي ت ه من ال شم ع( .)5ونظراً جلاللة قدراا فقد قال
ِ
يحةُ)(.)1
ِّين النَّص َ
عنها رسول اهلل ( :الد ُ
( )1الدعوة :فئة املختصني يف العلوم الشرعية ،محد بن ناصر العمار ،كنوز إربيليا ،الرياض ،ط1425 :1ه ،ص.31
( )2سورة الرعد ،اآلية.)41( :
( )3انظر :تفسري القرآن العظيم.472 /4 ،
( )4غذاء األلباب يف ررح منظومة اآلداب ،حممد بن أمحد السفارين ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،ط1414 :2ا .44/1 ،
( )5انظر :املنهاج ررح صحيح مسلم بن احلجاج .131 ،129/1 ،
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 -1الحسبة:

وق د ع رف ها اإلم ام أب و احلس ن امل اورد -رمحه اهلل -ب أهنا« :األم ر بامل ع روف إذا ظ ه ر
تركه ،والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله»( .)2وقد أرار رسول اللَّه  إىل أمهية اذه الشعرية
(م ْن َرأَى ِمْن ُك ْم ُمْن َكًرا ،فَ ْليُغَيِّ ْرهُ بِيَ ِدهِ ،فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِلِ َسانِِه ،فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِ َق ْلبِ ِه؛
بقولهَ :
ِ
اإلميَ ِ
ف ِْ
ان)( ،)3واذا التدرج يؤكد على ضرورهتا اليت ال تسقط على مكلف بأ
كأْ
َوذَل َ
َض َع ُ
حال من األحوال ،كل بقدر استطاعته.
ومما سبق يظهر َّ
أن الدعوة اي اإلطار اجلامع لكل من املصطلحات السابقة :احلسبة،
والنصيحة ،والبالغ ،والعالقة كائنة بينهما يف العموم واخلصوص؛ فالدَّعوة اي الدائرة الكربى
ألهنا إحدى ممارسات البالغَّ ،
اليت يليها البالغ يف املرتبة ،مث النصيحة؛ َّ
وألهنا ال تقيد بشروط
كما يف احلسبة اليت جاءت أخرياً؛ َّ
ألهنا خمصصة بوقت ظهور املنكر ،أو ترك املعروف.

رابعاً :المواقع الدعوية:

املراد باملواقع الدعوية يف اذه الدراسة :اي جمموعة الصفحات اليت حييطها نطاق إلكرتوين
واحد؛ هتدف إىل خدمة الدعوة اإلسالمية :إما علماً ،أو عمالً ،أو سلوكاً.
واملقصود بالعلم الذ هتدف بعض املواقع الدعوية إىل خدمته :او موضوعات الدعوة إىل
اهلل  من عقيدة ،أو رريعة ،أو أخالق.
أما العمل فاملراد به :العناية باجلوانب العملية التطبيقية ،مثل :التطبيقات اإللكرتونية
للوسائل الدعوية ،وخطب اجلمعة ،ومكاتب الدعوة ،واجلمعيات اخلريية.
َّأما السلوك فاملقصود به :ااتماماهتا بالتعامل مع اآلخر ،مثل :الرتبية اإلسالمية ،والدعوة
مبعنااا اخلاص.

( )1أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :اإلمي ان ،ب اب :ق ول الن يب  :ال دين النص يحة) ،رق م21/1 ،)57( :؛
ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،باب :بيان َّ
أن الدين النصيحة) رقم.74/1 ،)55( :
( )2األحكام السلطانية والواليات الدينية ،علي بن حممد املاورد  ،دار احلديث ،القاارة ،ص .349
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،باب :بيان َّ
أن النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص)،
رقم.69/1 ،)49( :
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المطلب الثاني :بدايات المواقع الدعوية:

نظراً ملا كان حيف ربكة املعلومات العاملية يف بداياهتا من نظرات التوجس واخليفة ،كان
من الطبيعي أن يتأخر ظهور املواقع الدعوية على النحو التايل:

أوالً :كان أول املواقع الدعوية ظهوراً او موقع لطيف " "www.latif.comالذ بدأت
انطالقته يف عام 1993م.

ثانياً :نشأ موقع مدينة اإلسالم " "Islam cityالذ يعد من أقدم املواقع اجليدة يف أواخر
عام 1995م(.)1

ثالثاً :بدأت املواقع الدعوية تأخذ مكاهنا على ربكة املعلومات العاملية ،حبلول عامي
1996م ،و1997م ،لكنَّها كانت تفتقر إىل كثري من اإلمكانيات ،وكان أغلبها يف الغرب
من قبل الطالب املسلمني؛ لذلك كان أغلبها جهوداً فردية تفتقر إىل االحرتاف والتخصص؛
لكنها كانت جهوداً مشكورة غطت بعض النقص املوجود ،وأمثرت العديد من الثمرات
الطيبة.
الرمسي على ربكة
رابعاً :بدأت يف عام 1991م املؤسسات واجلهات اإلسالمية باحلضور َّ
املعلومات العاملية ،وصاحب ذلك قيام عدد من املواقع االحرتافية املتميزة(.)2
وكانت الشبكة وال زالت تشهد ميالد مواقع دعوية بني احلني واآلخر ،وباملقابل تشهد
على اختفاء مواقع دعوية أخرى!

المطلب الثالث :معالم أهمية المواقع الدعوية:

تكتسب املواقع الدعوية أمهيتها من أمهية الدعوة إىل اهلل ؛ فقد أضافها اهلل  إىل
نفسه تكرمياً وتشريفاً ،فقال  :يَ ْدعُوُك ْم لِيَ ْغ ِفَر لَ ُك ْم ِم ْن ذُنُوبِ ُك ْم ،)3(وكلف هبا أررف
خلقه من أنبيائه ورسله -عليهم الصالة والسالم ،-كما قال َ  :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّم ٍة
) )1تعرفت بعض الفرق املنحرفة اليت تظهر حتت مظلة الدعوة اإلسالمية على أمهية الشبكة وخطورهتا ،فخرجت مواقع
لألمحدية ،والبهائية ،ومنكر السنة النبويَّة ،وكان أول املواقع او موقع لألمحدية يف كندا أنشئ أواخر عام 1994م.
انظر :وسائل الدعوة إىل اهلل يف ربكة املعلومات الدولية ،إبراايم بن عبد احلليم عابد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،قسم الدعوة واالحتساب ،رسالة دكتوراه1426 ،ه ،ص.4
( )2انظر :وسائل الدعوة إىل اهلل يف ربكة املعلومات الدولية ،ص.5
( )3سورة إبراايم ،اآلية.)11( :
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()1
رس ًوال أ َِن اُ ْعب ُدوا اللَّه و ِ
وت ، الذين جاءت دعواهتم مفصلة تفصيالً رافياً
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
َ َ ْ
ُ
َُ
كافياً ،وما حصل هلم من األذى والتكذيب ،وصربام ،ونصرام ،وحسن عاقبتهم يف كتاب
يفصل عباداهتم ،ال حج إبراايم  ،وال صالة موسى  ،وال صيام
اهلل  ،وباملقابل مل ِّ
داود ،فقد أخرب هبا إمجاالً()2؛ َّ
ألن الدعوة كانت وال زالت اي وسيلة حتقيق العبادة
الصحيحة ،ألجل ذلك كان أمراا ممتداً إىل أتباعهم ،كما قال  :قُ ْل ََٰا ِذهِ َسبِيلِي أ َْدعُو
()3
إِ َىل اللَّ ِه علَ َٰى ب ِ
ص َريةٍ أَنَا َوَم ِن اتَّبَ َع ِن ، فمن اتبع سبيل الرسول  يف تبليغ الدعوة ،كان لزاماً
َ َ
عليه أن يستثمر الوسائل املشروعة ،واملناسبة إليصاهلا؛ فقد اختذ النيب  خاَتاً عندما أراد أن
يرسل الرسائل إىل حكام العامل يدعوام فيها إىل اإلسالم ،يقول الصحايب اجلليل أنس بن
مالك ( :لَ َّما أَراد النَِّيب  أَ ْن يكْتب إِ َىل ُّ ِ ِ
َّه ْم الَ يَ ْقَرؤو َن كِتَابًا إَِّال أَ ْن يَ ُكو َن
َ َ ُّ
يل لَهُ :إِن ُ
َ َُ
الروم ،ق َ
ِِ
ِِ
ول
وما ،فَ َّاختَ َذ َخ َاَتًا ِم ْن فِض ٍَّة ،فَ َكأ ِّ
ش فِ ِيهُ :حمَ َّم ٌد َر ُس ُ
َين أَنْظُُر إِ َىل بَيَاضه ِيف يَدهَ ،ونَ َق َ
خمَْتُ ً
اللَّ ِه)( ،)4ومن انا يتضح َّ
أن النيب  استفاد مما توافر يف زمانه من وسائل ممكنة ومناسبة
َّ ِ
نسا َن َما َملْ يَ ْعلَ ْم ،)5(أن ايَّأ
إلبالغ دعوته إىل النَّاس ،ومن فضل اهلل تعاىل الذ َ عل َم اإل َ
لإلنسان اكتشاف بعض املخرتعات احلديثة اليت ميكن استخدامها يف الدعوة( ،)6ومنها املواقع
اإللكرتونية اليت يسر من خالهلا ركام اائل من املعلومات اليت ال حصر هلا ،حىت كادت ال

تدع بيت مدر ،وال وبر إال دخلته ،مما جيعلها على رأس ارم الوسائل ،وامليادين الدعوية،
وأقوااا نفاذاً؛ وقد قال اهلل  مؤكداً على مبدأ توظيف القوة خلدمة الدعوة اإلسالمية:
ِ
استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوةٍ  ،)7)قال العلماء تعليقاً على اآلية الكرمية :لقد جاءت كلمة
َ وأَع ُّدواْ َهلُم َّما ْ
( )1سورة النحل ،اآلية.)36( :
( )2انظ ر :خمتص ر الفق ه اإلس المي يف ض وء الق رآن والس نة ،حمم د ب ن إب راايم الت وجير  ،دار أص داء اجملتم ع ،الري اض،
ط1431 :11ا  ،ص.1192
( )3سورة يوسف ،اآلية.)111( :
( )4متفق عليه ،أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :اجلهاد والسري ،باب :دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون
عليه) ،رقم45/4 ،)2931( :؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اللباس والزينة ،باب :اختاذ النيب  خاَتاً) ،رقم:
(.1657/3 ،)2192
( )5سورة العلق ،اآلية.)5( :
( )6انظر :الدعوة إىل اهلل تعاىل عرب ربكة اإلنرتنت ،عبد اهلل بن حممد املطوع ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،قسم الدعوة واالحتساب1421 ،ا  ،ص.3
) )7سورة األنفال ،اآلية.)61( :
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"قوة" انا نكرة ال معرفة؛ َّ
ألهنا تشمل كل سالح معروف ،أو سيعرف مع الزمن املتجدد(،)1
فهي تتسع لكل قوة متطورة يف أ رأن من رؤون احلياة ،يف كل زمان ومكان( ،)2واحلِكمة
األحق بتوظيف املواقع
فأّن وجداا فهو أحق هبا؛ لذا فالدَّعوة اإلسالمية
ضالة كل مؤمن؛ َّ
ُّ
اإللكرتونية من غرياا ،خاصة أهنا غدت أقرب وسيلة للتعريف باإلسالم ،فاسم "حممد" 
من أكثر األمساء كتابة يف حمركات البحث ،وقد َحلَ َظ املراقبون إبَّان محلة الرسوم الكاريكاتورية
املسيئة َّ
أن كلمات ،مثل" :من او حممد؟" ،و"اإلسالم" ،و"تنزيل القرآن" تكررت بشكل
الفت لالنتباه(.)3
ونظراً ألمهيتها ،فقد اعتىن غري املسلمني من النصارى واليهود ،وأصحاب التوجهات
الباطنيَّة يف استغالهلا بشكل ظاار يف نشر معتقداهتم ،فالطائفة القاديانيَّة الضالة املسماة
باألمحديَّة ضربت الرقم القياسي يف موسوعة "جينيس" لألرقام القياسية يف استخدام مصطلح
"اإلسالم" يف الشبكة ،ومن جهة أخرى ،فقد أرارت دراسة إىل َّ
أن املواقع املسيحية صاحبة
النفوذ األكرب يف الشبكة؛ حيث حتتل نسبة  ،%62وقد قال بابا الفاتيكان رخصياً :ينبغي
للكنيسة أن تفيد من أ تطور تكنولوجي للتبشري باملسيحية(.)4
الرتتيب
فاملواقع املسيحية تزيد على املواقع اإلسالمية مبعدل  ،%1211ويليها يف َّ
حصة كل واحد منهما
املنظمات اليهودية ،بينما تساوى املسلمون مع اهلندوس ،حيث مل تزد َّ

) )1انظر :اإلميان بالقدر ،علي حممد حممد الصاليب ،املكتبة العصرية ،ط ،1ص.111
) )2انظر :مفهوم اجلهاد يف اإلسالم ،حممد بن سعد الشويعر ،جملة البحوث اإلسالمية ،العدد ،)32( :ص.162
( )3انظ ر :اإلنرتن ت وال دعوة إىل اإلس الم ،حمم د ب ن مس عد ي اقوت ،دار الس الم ،الري اض ،ط1433 :1ا ،
ص.21 ،19
) « )4يف حوار مع املنصر املصر الشهري "زكريا بطرس" صاحب قناة احلياة ،مع موقع "حماور" التنص ري س أله احمل اور:
م ا رأ قداس تك يف وس ائل اإلع الم املس يحية ،وكيفي ة ت دعيمها م ن وجه ة نظ رك فيم ا خي ص التبش ري؟ ف رد علي ه بط رس
قائالً :اهلل عامل حاجات -مبعن سخر أرياء -ما كانت ختطر على البال ،يعن أنا يف يوم من األيام َتنيت إن أن ا أروح
السعودية ،وأخدم -يقصد ينصر ،-فجه زت ج واز س فر م ن غ ري العم ة -غط اء ال رأس الكهن ويت ،-ومل أكت ب امس ي في ه
– القم ص -ب ل كتب ت زكري ا بط رس ب دون ألق اب ،وحاول ت م راراً أن أن ا أروح الس عودية عش ان أغ زو املك ان ،ولك ن مل
أَتكن! ويضيف :فلما جاءت التكنولوجيا ،وعملوا البال توك دخلنا السعودية ،ودخلت قل ب مك ة ،ودخلن ا املدين ة غ ري
املنورة -كما يقول أحرقه اهلل.»-
املنص رون يفض لون التنص ري اإللك رتوين يف اخلل يج ،مج ال عرف ة ،مق ال منش ور يف موق ع املس لم1429 /7 /26 ،ا ،
.http://cutt.us/OeMR
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على  %9فقط!!( ،)1واذه اإلحصائيات نذير خطر على الدَّعوة اإلسالمية ،مما يؤكد على
أمهيَّة تكثري سواد احلق بإنشاء املواقع الدعوية ،وضبطها مبعايري اجلودة حىت تتصدر على تلك
املواقع ،أو على أقل تقدير منافستها ،ومزامحتها ،فاحلق أحق بالظهور والصدع.

المطلب الرابع :أصناف المواقع الدعوية:

بعد رصد مجلة من املواق ع الدعوي ة ،واستق راء بعضه ا ،ميك ن تصنيفه ا من حي ث احلج م،
والتحديث ،ونوع امللكية ،إىل ثالثة أصناف كالتايل:

أوالً :موقع رخصي يقوم به رخص واحد ،ويكون اذا املوقع عادة قليل احملتوى ،وال جير
حتديثه إال يف فرتات متباعدة.

ثانياً :موقع يقوم به عدة أرخاص ،يتعاونون فيما بينهم لتصميمه وإخراجه ،وعمل حمتوياته،
ويبقى أفضل من املذكور أعاله.

ثالثاً :موقع احرتايف تقوم بتمويله جهة أو رركة ،ويكون ذا تصميم وحمتوى جيد ،وحمتويات
كبرية ،وقيمة ،وجير حتديثه بشكل دور (.)2
َّأما تصنيف املواقع الدعوية باعتبار اجلهة اليت تتبعها ،أو باعتبار نوع احملتوى ،وجمال
التخصص ،أو باعتبار التقنية املستخدمة ،فلها اثنا عشر صنفاً؛ وهلذا التصنيف اعتبارات
متعددة يف بعضها تداخل وتشارك ،واذا عرض موجز حلصيلة اجلمع األويل للمواقع الدعوية
مقسمة على التصنيفات التالية:
أوالً :املواقع الدعوية ذات الصلة املباررة بوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرراد.

ثانياً :املواقع الدعوية التابعة جلهات حكومية ذات عناية بالعلم والدعوة.
ثالثاً :املواقع الدعوية ملكاتب الدعوة.

رابعاً :املواقع الدعوية للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.

خامساً :املواقع الدعوية للجوامع واملساجد.

سادساً :املواقع الدعوية للمؤسسات العلمية والدَّعوية ،وربكات احلوار.
( )1انظ ر :كي ف خت دم اإلس الم م ن خ الل اإلنرتن ت ،ترك ي ب ن أمح د العص يمي ،دار املع ارج ،الري اض1421 ،ا ،
ص.24-15
( )2انظر :كيف خندم اإلسالم من خالل اإلنرتنت ،ص.167 -51
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سابعاً :املواقع الدعوية للملتقيات العلمية ،والدعوية املتخصصة.
ثامناً :املواقع الدعوية للتعليم عن بعد ،واملقارئ اإللكرتونية.

تاسعاً :املواقع الدعوية للكتب الرقمية ،واملوسوعات اإللكرتونية.

عاشراً :املواقع الدعوية اليت تعىن بالوسائط اإلسالمية.

حادي عشر :املواقع الدعوية اليت تعىن باملرأة واألسرة والرتبية.
ثاني عشر :املواقع الدعوية اليت تعىن باجملالت واملدونات الدعوية(.)1
واذه األصناف جيتمع بعضها حتت مظلة الدعوة مبفهومها العام املرادف لإلسالم،
والبعض اآلخر ضمن إطار الدعوة إىل اهلل  مبفهومها اخلاص.
    

) )1انظر :استقراء املواقع الدعوية ومع ايري تقوميه ا ،عب دالعزيز ب ن داخ ل املط ري  ،وزارة الش ؤون اإلس المية ،م ؤَتر املواق ع
العربية السعودية عرب اإلنرتنت1432 ،ه ،ص.221 ،219
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الباب األول :الجانب النظري:
الفصل األول :املواقع اإللكترونية على شبكة املعلومات العاملية:

ويشمل التالي:
املبحث األول :الدعوة إلى هللا  في املواقع اإللكترونية على
شبكة املعلومات العاملية.
املبحث الثاني :الجودة في املواقع اإللكترونية على شبكة
املعلومات العاملية.
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املبحث األول :الدعوة إىل اهلل  يف املواقع اإللكرتونية على
شبكة املعلومات العاملية:

ويشمل التالي:
املبحث األول :خصائص الدعوة إلى هللا  في املواقع اإللكترونية.
املبحث الثاني :معوقات الدعوة إلى هللا  في املواقع اإللكترونية.
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المبحث األول :الدعوة إلى اهلل  في المواقع اإللكترونية على شبكة
المعلومات العالمية:
حينما دخلت الدعوة إىل عامل املواقع اإللكرتونية ،انطبعت خبصائص تتفرد هبا دون
غرياا ،وجتلت بصفات قد ال تظهر يف كثري من الوسائل وامليادين الدعوية األخرى ،ومرت
بعدد من العقبات اليت تفرضها طبيعة املواقع أحياناً ،أو القائمون عليها يف ٍ
أحيان أخرى؛ لذا
األول على تلك اخلصائص اإلجيابية ،مث االنتقال منها إىل العقبات
ناسب الوقوف يف املطلب َّ
السلبية اليت تواجه الدعوة يف املواقع اإللكرتونية كما يف املطلب الثاين.

المطلب األول :خصائص الدعوة إلى اهلل  في المواقع اإللكترونية:

إن مما ينبغي كشفه وتوضيحه قبل عرض اخلصائص اليت َتيزت هبا الدعوة يف املواقع
اإللكرتونية ،او الوقوف على مصطلح "اخلصائص" بشيء من التعريف ،إلجالء مضامينه
لألذاان.

أوالً :المقصود بمصطلح "الخصائص":

الخصائص في اللغة:

تبني َّ
بعد الرجوع إىل معاجم اللغة العربية َّ
أن اخلصائص تأيت ضد التعميم ،يقالَ « :خ َّ
صهُ
صوصاً»( ،)1فهي الصفات املفردة اليت َتيز الشَّيء وحتدده( ،(2يقال:
بالش ْي ِء َخيُ ُّ
ّ
صاًُ ،
صهَ ،خ ّ
وخ ُ
فالن خص بكذا ،أ أفرد به ،وال رركة للغري فيه(.)3
أن "اخلصائص" تأيت بعدة ٍ
السابق يتضح َّ
معان مرتادفة ،منها :التفرد،
ومن التَّعريف َّ
والتحديد ،والتمييز ،حيث جيمعها إطار موحد ،وتلتقي يف مصب واحد.

) (1لسان العرب ،24/7 ،مادة( :خصص).

) (2انظر :معج م الص واب اللغ و دلي ل املثق ف الع ريب ،أمح د ب ن خمت ار عم ر ،ع امل الكت ب ،الق اارة ،ط1429 :1ه،

 ،351/1مادة( :خصائص)؛ معجم اللغة العربية املعاصرة ،652/1 ،مادة (خصص).
( )3انظر :تاج العروس ،555 /17 ،مادة( :خاص).
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الخصائص في االصطالح:

لقد تعددت التَّعريفات االصطالحية للفظة "اخلصائص"؛ نظراً لتعدد التخصصات العلمية
اليت تطرقت هلا ،إال أنَّه ميكن تعريفها بشكل عام بأهنا :تلك املميزات اليت ختتص وتتفرد هبا
الدعوة يف املواقع اإللكرتونية عن غرياا من الوسائل وامليادين الدعوية األخرى.

ثانياً :خصائص الدعوة في المواقع اإللكترونية:

تتفرد الدعوة يف املواقع اإللكرتونية بعديد من املميزات واخلصائص ،منها على سبيل املثال
ال احلصر ما يلي:

أوالً :الجمع بين الدعوة الفردية والجماعية:

َّ
إن من خصائص الدعوة عرب املواقع اإللكرتونية إضفاء طابع مشويل يف خطاهبا؛ وذلك
باجلمع بني الدعوة اجلماعية والفردية ،كما كان ديدن األنبياء -عليهم السالم -من قبل،
فهذا أوهلم  يرسم اذا املسلك الدعو هلم ،وملن سار على هنجهم ،كما قال عنه املوىل
ِ
ت َهلُ ْم إِ ْسَراراً ،)1(فقد جاء اجلهر يف
َسَرْر ُ
 :إِ ِّين َد َع ْوتُ ُه ْم ج َه ًاراُ مثَّ إِ ّينَ أ َْعلَْن ُ
ت َهلُ ْم َوأ ْ
اآلية الكرمية مبعىن :إظهار الدعوة وإعالهنا للجميع ،واإلسرار مبعىن :إتيان قومه يف منازهلم(،)2
فالدعوة اجلماعية يكون اخلطاب فيها موجهاً إىل مجاعة من النَّاس بقصد التأثري فيهم( ،)3واي
الطابع العام خلطاب املواقع اإللكرتونية ،وتشكل يف صورة مقاالت ،وحلقات ،وخطب،
ودروس سواءً كانت مقروءة أو مسموعةَّ ،أما الدعوة الفرديَّة فيكون اخلطاب فيها موجهاً إىل
رخص واحد( ،)4واي األقوى تأثرياً؛ لتكرار حدوثها ،وإمكانية املداومة عليها ،ويعد إتي ان ن وح
 للم دع وين يف من ازهل م أح د صوراا القدمية ،و َّأما صوراا احلديثة ،فهي َّ
تتشكل
ف ي الت واص ل ال ف رد ع ن ط ري ق الب ري د اإللكت روين ،وبرامج احملادثات ،واملنتديات( ،)5وغرياا من
الوسائل املتجددة اليت تتضمن االتصال الفرد املتبادل بني الداعي واملدعو يف املواقع اإللكرتونية.
( )1سورة نوح ،اآلية.)9 ،1( :
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن.311/11 ،
( )3انظر :كيف ندعو الناس ،عبد البديع صقر ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1399 :6ا  ،ص.26
( )4انظر :فقه الدعوة ،بسام بن علي العمو ،،دار النفائس ،عمان ،ط1425 :1ه ،ص.77
( )5انظر :اجتااات طالبات اجلامعة حنو استخدام األدوات احلوارية باإلنرتنت يف الدعوة إىل اهلل  ،اند بنت مصطفى
رريفي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مؤَتر تعليم املرأة السعودية ،الرياض1431 ،ا  ،ص.21
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ثانياً :تعدد الوسائل واألساليب الدعوية:

ُّ
تعد صفحات املواقع اإللكرتونية موسوعة جتمع بني طياهتا كافة األساليب الكالمية ،ابتداءً
باحلوار ،واجلدال ،واملناظرة ،ومروراً بالوعظ ترغيباً وترايباً ،وانتهاءً بضرب األمثال ،والتشبيه،
السرد القصصي ،ويأيت اذا التلون يف صورة مادة مقروءة ،أو مسموعة ،أو مشاادة ،تظهر
و َّ
عرب وسائل وتطبيقات متعددة ومتجددة ،مثل :الكتب اإللكرتونية اليت تأخذ صيغتني:

السمعي الذ يكون على راكلة :حماضرة ،أو درس ،أو
إما " wordأو  ،"pdfومثل :احملتوى َّ
خطبة ،أو رعر ،ومثل :العروض املرئية اليت تتمثل يف الفال "flash" ،أو الفيديو" "videoأو

الباوربوينت " ،"Power Pointومثل :القنوات التَّ َفاعليَّة اليت تكون يف املنتديات احلوارية،
وغرف الدَّردرة ،وحلقات التحفيظ ،والدروس العلمية ،ومثل :قنوات التواصل االجتماعي اليت
من أبرزاا ،التويرت " ،"Twitterوالفيس بوك "." Facebook
واذا التَّعدُّد يف الوسائل واألساليب الدعوية يضمن خماطبة أكرب ررحية ممكنة من
املدعوين ،باختالف أصنافهم ،وأعمارام ،وميوهلم ،أسوة باحلبيب املصطفى ؛ حيث كان
يلون احلديث ألصحابه  ،فيكون تارة سائالً ،وأخرى جميباً ،ومرة جييب السائل بقدر
سؤاله ،ويزيد عما سأل ،وأحياناً يضرب املثل ،وقد يصحب كالمه بالقسم ،وممكن يلفت
السائل عن سؤاله حلكمة بالغة ،ونوع يف طرق التعليم تارة بالكتابة ،وأخرى الرسم()1؛ وذلك
مراعاة ألحوال املدعوين املختلفة؛ َّ
ألن اناك أرخاصاً مييلون إىل أسلوب دون آخر ،أو وسيلة
دون أخرى؛ لذا قال اإلمام الشاطيب -رمحه اهلل :-ال بد من «النظر فيما يصلح بكل مكلَّف
وقت دون ٍ
يف نفسه ،حبسب ٍ
وحال دون ٍ
وقتٍ ،
ٍ
ٍ
رخص؛ إذ النُّفوس
ورخص دون
حال،
ليست يف قبول األعمال اخلاصة على وزان واحد ،كما َّأهنا يف العلوم والصنائع كذلك ،فرب
خل بسببه على رجل ضرراً أو فرتة ،وال يكون كذلك بالنسبة إىل آخر ،ورب
عمل صاحل يُ ْد ُ
عمل يكون ُّ
حظ النفس والشيطا ُن فيه بالنسبة إىل العامل أقوى منه يف عمل آخر ،ويكون
بريئاً من ذلك يف بعض األعمال دون بعض»( ،)2واذا ما ينطبق على تعدُّديَّة الوسائل
) )1انظر :الرسول  املعلم وأساليبه يف التعلم ،عب د الفت اح أب و غ دة ،دار البش ائر ،ب ريوت ،ط1417 :2ا  ،ص،63
.64
) )2املوافق ات ،إب راايم ب ن موس ى الش اطيب ،حتقي ق :مش هور ب ن حس ن آل س لمان ،دار اب ن عف ان ،ط1417 :1ا ،
.25/5
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واألساليب الدعوية املتاحة عرب املواقع اإللكرتونية؛ حيث ميكن للمدعو اختيار األسلوب
األبلغ تأثرياً ،وتلقيه عرب الوسيلة األكثر نفاذاً إىل مداركه.

ثالثاً :تخفيض التكاليف المادية:

لقد وفرت الدعوة عرب املواقع اإللكرتونية كثرياً من التكاليف املالية اليت تصرف لالطالع
على مصادر الدعوة املختلفة ،حىت أثَّرت بدوراا على الوسائل الدعوية األخرى؛ فقد أرجع
كثري من املهتمني بالتسجيالت اإلسالمية ،احتضار سوق الكتب واألررطة بسبب انتشار
املواقع اإللكرتونية( )1اليت تتيح املصادر الدَّعوية للجميع ،حيث غدت صفحات الشبكة
العاملية للمعلومات أكرب مكتبة عرفتها البشرية على اإلطالق ،وقد كان
يضرب املثل سابقاً
ُ
بضخامة مكتبة الكوجنرس ،فإذا مبكتبة الكوجنرس واحدة من ماليني املكتبات اليت تتيحها
املواقع اإللكرتونية عموماً(.)2
وال أد َّل على ذلك مما كشفته إحصائية إحدى املكتبات اليت عنيت باملصادر الدعوية َّ
بأن
عدد زوار املوقع الرمسي رهريًا " "171،111زائر ،ونسبة  ٪61منهم ّزوار جدد ،وعدد
مرات حتميل اإلصدار الرمسي للمكتبة :أكثر من " "711،111مرة ،وعدد الكتب اليت
أض افها املت طوعون جت اوز " "4511كت اب مب وقع امل ك ت ب ة( ،)3مما ي ؤِّك د احت الل ت لك امل واق ع
اإللكرتونية رأس اهلرم يف وفرة املصادر الدعوية.

رابعاً :تخطي القيود التنظيمية:

َّ
إن من خصائص الدعوة إىل اهلل  عرب املواقع اإللكرتونية ختطي القيود التَّنظيميَّة اليت
تفرضها بعض املؤسسات ،مثل :اررتاط األذن والتصريح الرمسي من جهات موثوقة لديها،
إضافة إىل احلرية والتقليل من نفوذ عني الرقيب البشر  ،اليت قد تَ ُس ُّن قوانني وأحكاماً تشكل
ب دوراا ع ائق اً حي ول دون إيص ال الدعوة ،إال بعد دخوهلا يف عمليات من التنقيب ،واملراجعة،
) )1انظ ر :التس جيالت اإلس المية بعي دة ع ن الس احة ب أمر يوتي وب والفض ائيات ،حمم د املص باحي ،مق ال منش ور يف
صحيفة عكاظ اإللكرتونية ،العدد1434 /3 /6 ،)4233( :ا ،
( )2انظر :اإلعالم الرقمي ،ص177؛ اإلعالم واإلنرتنت ،حممود بن حامد خضر ،دار البداية ،عمان ،ط1433 :1ا ،
ص.79
( )3انظ ر :ع ن املكتب ة الش املة ،إع داد :إدارة املوق ع ،مق ال منش ور يف موق ع املكتب ة الش املة الرمس ي،
.http://cutt.us/dSwM

http://cutt.us/MVCQ
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والتحوير؛ وقد خترج يف األخري بصورة مبتورة أو مكسورة!(.)1
وبشكل عامَّ ،
فإن قيود النِّظام املدين تظهر ضعيفة يف ربكة املعلومات العاملية ،فهي
الرأ  ،والتوجه ،والدعوة ،إال َّ
أن اناك بعض الدول تقيداا
امليدان األرحب حلرية التعبري عن َّ
بأنظمة بناء على توجهاهتا ،فمثالً :فرضت اململكة العربية السعودية سياسة احلجب على
احملتوى الذ يتجاوز احلدود الشرعية ،أو األخالق االجتماعية ،وباملقابل رفضت رركة غوغل
حجب الفيلم املسيء للرسول  حبجة احلرية؛ إال َّأهنا خضعت ملطالب احلجب بعدما تلقت
هتديدات مبقاطعتها من بعض الدول اإلسالمية( ،)2فالقيود التَّنظيمية يف املواقع قد تكون
الدعوة ،وقد تكون سلبية يف ٍ
وتصب يف خدمة َّ
أحيان أخرى ،وتشكل عوائق
إجيابية أحياناً،
ُّ
أمام الدعوة ،إال َّأهنا تبقى يف األخري امليدان األقل قيوداً ،واألكثر حرية.

خامساً :تجاوز الحواجز النفسية:

َّ
إن من خصائص تلقي الدعوة عرب املواقع اإللكرتونية التغلُّب على كثري من احلواجز
النفسية؛ حيث يع ّد عنصر جهالة اهلويَّة للمدعو مساعداً يف جتفيف دوافع اخلجل اليت قد
تسبب يف امتناعه عن السؤال ،واستكشاف كثري من األمور اليت تدور يف نفسه ،مما حيرمه من
خري كثري ،إضافة إىل جتفيف بعض دواعي اهلوى لدى املدعو الذ يتصف بالكرب والغرور؛
وعدم الرغبة يف الظهور مبظهر اجلاال أمام اآلخرين()3؛ َّ
ألن املواقع بطبيعتها ختفف وطأهتا،
فيكون أكثر تقبالً هلذه للدعوة ،وأقل انفعاالً ،ومن جهة أخرى َّ
فإن اناك من أرباب املناصب
الركب للتَّلقي والتعلم
العالية جيدون حرجاً بسبب ضيق وقت التعلم ،وتزاحم األعمال من ثن ُّ
من بعض امليادين الدعوية ،واذا احلرج يغيب يف التَّلقي من املواقع؛ إضافة إىل ما يفرضه
عنصر اخلصوصية والسريَّة يف التَّعامل مع املواقع من أمان نفسي للذين يعانون من اخلوف
والتَّهديد بسبب الضغوط السياسية ،كما حيدث لبعض األقليات اإلسالمية املضطهدة يف
العامل.

( )1انظر :اإلعالم واإلنرتنت ،ص.151
( )2انظر :السعودية هتدد قوقل حبجب اليوتيوب ،سعود اهلواو  ،مقال منشور يف موقع عامل التقنية2112/9/11 ،م،
http://cutt.us/oplI

( )3انظر :كيف خندم اإلسالم من خالل اإلنرتنت ،ص .25
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سادساً :تخطي الفرو الجنسية:

للر ُجل فرصة تلقي الدعوة ،والقيام هبا مامل يتح للمرأة؛ نظراً لطبيعة املسؤوليات
لقد أتيح َّ
ِ
ول اللَّ ِه  ،فَ َقالَت :يا رس َ ِ
ت امرأَةٌ إِ َىل رس ِ
ب
املناطة لكل منهما؛ لذلكَ :
ْ َ َُ
َُ
ول اللَّهَ ،ذ َا َ
(جاءَ ْ َ
ِ
ال ِحب ِديثِك ،فَاجعل لَنا ِمن نَ ْف ِسك ي وما نَأْتِ ِ
ك اللَّهُ ،فَ َق َال:
ِّ
يك ف ِيه تُ َعلِّ ُمنَا ممَّا َعلَّ َم َ
َ
َ َْ ً
الر َج ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ول اللَّ ِه  ،فَ َعلَّ َم ُه َّن ِممَّا
اا َّن َر ُس ُ
اجتَ َم ْع َن ،فَأَتَ ُ
اجتَم ْع َن ِيف يَ ْوم َك َذا َوَك َذا ِيف َم َكان َك َذا َوَك َذا ،فَ ْ
ْ
الزمن ،وتطور التكنولوجيا أ ُِسقطت تلك الفروق يف عامل
َعلَّ َمهُ اللَّهُ  ،)1()لكن مع تقدم َّ
للرجل ،إال ما
املواقع اإللكرتونية ،حيث يتاح فيها للمرأة داعية كانت أو مدعوة ما يتاح َّ
تفرضه بعض املواقع من ختصيص خطاهبا جلنس معني.

سابعاً :امتداد الحدود الجغرافية ،والزمانية:

إ َّن من خصائص اخلطاب الدعو عرب املواقع اإللكرتونية وصوله إىل مدى العاملية،
ب
ض العِْل ُمَ ،وتَكْثَُر َّ
وم َّ
الس َ
اعةُ َح َّىت يُ ْقبَ َ
مصداقاً لقول الرسول (: الَ تَ ُق ُ
الزالَ ِزُلَ ،ويَتَ َق َار َ
الزمان يف احلديث
الزَما ُن)( ،)2وعلَّق مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل -على تقارب َّ
َّ
الشريف بقوله« :يفسر مبا وقع يف اذا العصر من تقارب ما بني املدن ،واألقاليم ،وقصر
املسافة بينها؛ بسبب اخرتاع الطائرات ،والسيارة ،واإلذاعة ،وما إىل ذلك ،واهلل أعلم»( ،)3لذا
طالب الشيخ سعد الشَّثر -حفظه اهلل -الدعاة العاملني باالستفادة من ربكة اإلنرتنت يف
نشر الدعوة ،وقالَّ « :إهنا وسيلة سهلة ،ورخيصة ،وتصل إىل أكرب عدد من الناس يف أ بقعة
من األرض»( ،)4إضافة إىل ما َتيزت به من جتاوز القيود التَّقليدية اليت تقيد الوسائل الدعوية
األخرى ،مثل :التَّلفزيون ،والكتاب ،واخلطبة ،فهذه حتداا حدود املكان اجلغرايف ،وتقيداا
الفواصل الزمنية ،فال يتجاوز بعضها مساحة معينة من البسيطة ،كما ال يستطيع اجلميع
( )1متف ق علي ه ،أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :االعتص ام بالكت اب والس نة ،ب اب :تعل يم الن يب  أمت ه م ن
الرج ال والنس اء مم ا علم ه اهلل ل يس ب رأ وال َتثي ل) ،رق م111/9 ،)7311( :؛ ومس لم يف ص حيحه( :كت اب :ال رب
والصلة واآلداب ،باب :من ميوت له ولد فيحتسبه) ،رقم.2121/4 ،)2633( :
( )2أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :االستسقاء ،باب :ماقيل يف الزالزل واآليات) ،رقم.33/2 ،)1136( :
( )3ف تح الب ار يف ر رح ص حيح البخ ار  ،أمح د ب ن عل ي العس قالين ،تعلي ق :عب دالعزيز ب ن عب داهلل ب از ،وعل ي ب ن
عبدالعزيز الشبل ،دار السالم ،الرياض ،ط1421 :1ا .637/2 ،
( )4حماض رة ألقي ت يف قاع ة احملاض رات الك ربى يف األمان ة العام ة للن دوة العاملي ة للش باب اإلس المي يف الري اض ،تقري ر
منشور يف موقع صحيفة االقتصادية اإللكرتونية1431/7/21 ،ا .http://cutt.us/ZC9cj ،
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الوصول إليها؛ َّ
ألهنا غري جمانية ،خبالف ربكة املعلومات العاملية اليت ال حتداا حدود املكان،
واي ربه جمانية يف العادة( ،)1فقد كان من الصعب على من يسكن يف الغرب أ ْن حيصل على
كتاب موثوق ،أو يُطالع مقالةً ،أو حبثاً ررعياً ،أو يسمع خطبة ،أو درساً يتحدث عن
الدعوة اإلسالمية ،قبل أ ْن ييسر اهلل خروج اذه املواقع اإللكرتونية؛ بل يف دولة مثل بريطانيا
بدأ املسلمون يف توظيف الربامج اليت تقدمها تل ك ال مواقع لب ث األذان ك رسالة صوتية ،وذلك
ملعرفة أوقات الصلوات يف بلد ال يرتفع فيها صوت األذان(.)2
السبب وراء تفوق الدعوة عرب املواقع اإللكرتونية على كثري من الوسائل
ومما سبق يتَّضح َّ
الدعوية األخرى ،ويساند اذا التفوق دراسة قارنت بني ربكة املعلومات العاملية ،وبني وسيلة
اهلاتف ،والتلفاز ،وكان معيار املقارنة او الفرتة الزمنية لوصول مثرات كل منها إىل
" "51،111،111من املستفيدين من بن البشر هبا ،فكانت النَّتائج كالتايل:
 احتاج اهلاتف لبلوغ ذلك الرقم إىل  74سنة. احتاج التِّلفزيون لبلوغ ذلك الرقم إىل  13سنة. احتاجت الشَّبكة لبلوغ ذلك الرقم إىل  4سنوات(.)3ولو وسعنا نطاق املقارنة بني ماتقدمه املواقع اإللكرتونية وبني مايقدمه اهلاتف ،والتلفاز
يف خدمة الدعوة إىل اهلل  لتفوقت املواقع اإللكرتونية ملا َتيزت عنهم من مميزات سبق
تفصيلها.

) (1انظر :اإلعالم واإلنرتنت ،ص.11
) (2انظر :اإلنرتنت والدعوة إىل اإلسالم ،ص.23 ،22
( ) 3انظ ر :مواق ع اإلنرتن ت والثقاف ة العربي ة ،س عاد ب ن حمم د اهلجرس ي ،جمل ة الدراس ات العربي ة يف املكتب ات وعل م
املعلومات ،العدد.11/7 ،)2( :
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المطلب الثاني :معوقات الدعوة في المواقع اإللكترونية:
قبل تفصيل القول يف املعوقات اليت تواجه الدعوة يف املواقع اإللكرتونية ،ناسب الوقوف
على حترير مصطلح "املعوقات" ،وبيان املراد منها يف اللغة واالصطالح ،كما يلي:

أوالً :المقصود بمصطلح "المعوقات":
المعوقات في اللغة:
الصرف ،والتثبيت»()1؛
املعوقات يف معاجم اللغة العربية مبعىن« :احلبس ،و َّ
لقد جاءت ِّ
َّلذلك يقال :عاقه عن الشَّيء يعوقه عوقاً؛ أ  :صرفه وحبسه ،ومنه قوله  :قَ ْد يَ ْعلَ ُم اللَّهُ
ِ
ني ِمْن ُك ْم ،)2(واملعوقني :ام قوم من املنافقني كانوا يثبطون أنصار النيب  ،وذلك َّأهنم
الْ ُم َع ِّوق َ
قالوا هلم :ما حممد  وأصحابه إال أكلةَ ر ٍ
أس ،ولو كانوا حلماً اللتقمهم أبو سفيان 
وحزبه ،فخلوام ،وتعالوا إلينا ،فهذا تعويقهم إياام عن نصرة النيب .)3(

المعوقات في االصطالح:

يظهر من التَّعريف اللغو للمعوقات َّأهنا هتدف إىل إيقاف أو إضعاف مسرية العمل؛ لذا
ناسب تعريفها ب َّ
أهنا تلك« :العقبات واملوانع اليت حتد من مسرية الدعوة ،وتعرقلها عن بلوغ
ادفها»( ،)4فكل ما تواجهه الدعوة يف املواقع اإللكرتونية من صعوبات بطريقة مباررة ،أو غري
مباررة حيسب من املعوقات اليت قد تضعفها ،أو حتول دون حتقيق أادافها.

ثانياً :معوقات الدعوة في المواقع اإللكترونية:

تواجه الدعوة إىل اهلل  عرب املواقع اإللكرتونية عديداً من التحديات اليت قد تأثر سلباً
على مسريهتا ،وَتنعها من املضي قدماً يف حتسني مستوى أدائها ،ومنها ما يلي:

) )1القاموس احمليط ،913/1 ،مادة( :عوق).
( )2سورة األحزاب ،اآلية.)11( :
) )3انظر :لسان العرب ،211/11 ،مادة( :عوق).
( )4اجله ود العلمي ة والدعوي ة للش يخ عب د ال رمحن الس عد  ،عب د اهلل ب ن حمم د الرمي ان ،دار املس لم ،الري اض ،ط:1

1419ه ،ص .135
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أوالً :غياب المرجعية:

َّ
إن من العوائق اليت تواجه الدعوة يف املواقع اإللكرتونية غياب املرجعية املتخصصة،
وندرة املراكز ،واملؤسسات األكادميية ،والبحثية اليت تعىن بإجراء الدراسات ،والبحوث وفق
أسس تقنية ،وعلمية( ،)1وإ ْن كانت اناك بوادر وحماوالت من بعض املؤسسات ،إال َّأهنا مل

تلب كافة االحتياجات ،كما كان يف مشروع "خدمة اإلسالم على
تسد كل الثغرات ،ومل ِّ

اإلنرتنت1422 -ه" الذ جاء مبيزانية مبدئيَّة مقداراا  16مليون لاير قطر  ،لإلسهام يف
َّ
سد الفراغ الذ تعاين منه الدعوة يف امل واقع اإلل كت رون ي ة ع ن ط ريق إج راء دراس ات مسحي ة
راملة للمواقع الدعوية ،وحماولة عالج مايعرتيها من قصور وخلل(.)2
وحلق اذا املشروع عدة مبادرات تزعمتها مؤسسات داخلية وأخرى خارجية ،كان من
ضمنها املؤَتر اليت أررفت عليه وزارة الشؤون اإلسالمية بعنوان" :املواقع الدعوية السعودية
اإللكرتونية1432 -ه" ،باإلضافة إىل ندوة" :تقنية املعلومات والعلوم الشرعية1421 -ه"
اليت أررفت عليها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كذلك ما أسهمت به جامعة
الدول العربية يف مؤَتر" :الشريعة اإلسالمية واإلنرتنت1421 -ه" ،واذه احملاوالت مل ولن
تغطي حاجة الدعوة يف املواقع اإللكرتونية للدراسات البحثية ،واملرجعية العلمية ،إال إذا
أردفت مبثلها ،أو ضعفها؛ َّ
ألن عامل ربكة املعلومات العاملية متغري ،وقضايا الدعوة متجددة.

ثانياً :الضعف التقني:

حيث إن معظم املواقع اإللكرتونية العربية َتضي وفق منهج التبعية ال اإلبداع ،واستهالك
لعل اذا الضعف يعود إىل رح
التقنية ال اإلنتاج ،مما قد يشكل عائقاً حيول دون تقدمها؛ و َّ
األيد العاملة ذات الكفاءة العالية يف اذا اجملال؛ فقد كشفت دراسة أصدرهتا التنمية البشرية
العربية سنة 2113م ،أنَّه يقدر عدد مهندسي التقنية ب  371من بني كل مليون مواطن يف
الدول العربية ،وباملقابلَّ ،
فإن املعدل العاملي يقدر ب  979مهندساً لكل مليون رخص ،أ :
ثالثة أضعاف املعدل العريب!

( )1انظر :الدراسات الدعوية والتقنية املعاصرة ،ناجي بن إبراايم العرفج ،اجلمعية الس عودية للدراس ات الدعوي ة ،ملتق ى
الدراسات الدعوية :الواقع واألمل1429 ،ا  ،ص.119 ،111
( )2انظ ر :اإلس الم واإلنرتن ت ،حام د األنص ار  ،مقابل ة منش ورة يف موق ع يوس ف القرض او الرمس ي1422/5/2 ،ا ،
http://cutt.us/4Ss9L
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لعل من مربرات الضَّعف التِّقن اي سيادة اللغة اإلجنليزية يف التقنيات ،وبرجميات املواقع
و َّ
بصورة طاغية ،فقد كشفت دراسة أجريت بداية األلفية احلالية َّ
أن معدل استخدام اللغة
العربية ميثل ستة من األلف من املواقع اإللكرتونية بشكل عام()1؛ واذا ما يفسر الضَّعف العام
يف إنتاج ،وإخراج ،ومواكبة التقدم يف برامج وتقنيات الدعوة يف املواقع اإللكرتونية.

ثالثاً :االقتناعات الذاتية:

َّ
إن ضعف االقتناع م ن النق اط ال يت تق ف عائق اً أم ام توظي ف املواق ع اإللكرتوني ة يف ال دعوة
إىل اهلل ؛ فل دى بع ض ال دعاة ض عف ،أو ع دم اقتن اع يف اس تخدام التقني ة أص الًَّ ،إم ا
بسبب عدم إتقاهنم هلذه اخلدمة ،أو عدم مع رفتهم باخل دمات ال يت تق دمها ،أو بس بب اخل وف
الس ليب من استخ دامها؛ ف ه ناك م ن يت ورع م ن ال دُّخول إىل ع امل ال تقنيات احلديثة؛ خوفاً م ن
َّ
أن االحتي اط مطل وب(َّ ،)2إال َّ
الوق وع يف معص ية ،أو مش اركة يف منك ر ،وم ع َّ
أن ت ورع ال دُّعاة
األكفاء عن اذا امليدان ،حيوله إىل ساحة فارغة يتصدراا صغار األسنان ،ال ذين فقه وا التقني ة
ترس خ أق دامهم يف فق ه ال دعوة بع د؛ فيض رون م ن حي ث يري دون النف ع،
احلديث ة؛ لك ن مل َ
ويس يئون م ن حي ث يري دون اإلحس ان ،ل ذا ق ال الرس ول ( :الْبَ َرَك ةُ َم َع أَ َك ابِ ِرُك ْم)( ،)3ومم ا
يس اند ا ذا احل ديث الش ريف ق ول الص حايب اجللي ل عم ر ب ن اخلط اب « :أال َّ
إن الن اس مل
يزال وا خب ري؛ م ا أت اام العل م ع ن أك ابرام»( ،)4حي ث يتمي ز طل ب العل م م ن الكب ري ب العمق
املعريف الذ ينبع عن طول مدة تدارس العلم ،والنضج االجتماعي الناتج عن عمره الزمن.

( )1انظ ر :اإلمكاني ات التقني ة يف مواق ع الص حف اإللكرتوني ة العربي ة ،رض ا ب ن عب د الواح د أم ني ،م ؤَتر اإلع الم الع ريب
واإلنرتنت ،ررم الشيخ2116 ،م ،ص.61 -65
( )2انظر :توظيف التقنية يف الدعوة ضرورة ،فوزية احملم د ،مق ال منش ور يف موق ع ص حيفة ال دعوة اإلس المية الص حفية،
العدد1429 /7 /29 ،)2145( :ا .http://cutt.us/tujn ،
) )3أخرجه ابن حبان يف صحيحه( :كتاب :الصحبة واجملالسة ،باب :استحباب التربك للمرء بعشرة املشايخ أال الدين
والعقل) ،رقم ( ،)559صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان البُسيت ،حتقيق :ر عيب األرن ؤوط ،مؤسس ة
الرس الة ،ب ريوت ،ط1414 :2ا 319/2 ،؛ ق ال احل اكم-رمح ه اهلل« :-ا ذا ح ديث ص حيح عل ى ر رط البخ ار ومل
خيرجاه» ،ووافقه الذايب ،املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل النيسابور  ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
مع تعليقات الذايب يف التلخيص ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 :1ه.131/1 ،
) (4ج امع بي ان العل م وفض له ،يوس ف ب ن عب د اهلل الق رطيب ،حتقي ق :أيب األر بال ال زاري  ،دار اب ن اجل وز  ،الري اض،

ط1414 :1ا .615/1 ،
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رابعاً :المواقع المعادية للدعوة اإلسالمية:

لقد واجهت الدعوة اإلسالمية منذ نشأهتا ألواناً من العداوات ،بدءاً باإلعراض عن قبوهلا،
َّ ِ
ين َك َف ُروا َال
ومروراً بصد النَّاس عنها ،وانتهاءً باهلجوم عليها ،كما قال اهلل  :وقَ َال الذ َ
تَسمعوا ِهل َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه)1(؛ أ مبعىن :قعوا فيه وعيبوه؛ لعلكم تغلبون حممداً  على
ْ َُ َ ْ
قراءته ،فال يظهر ،وال يستميل إليه القلوب( ،)2فكانوا يقومون باملكاء ،والتصفري ،والتخليط
()3
مر األزمان،
يف املنطق على رسول اهلل  إذا قرأ القرآن  ،واذا ديدن أعداء الدعوة على ِّ
فقد َّ
تعد َدت أساليب ووسائل الصد عنها حسب معطيات العصر ،وجاءت املواقع اإللكرتونية
املعادية من أبرز تلك املعطيات؛ حيث إ َّهنا هتدف إىل مزامحة الدعوة اإلسالمية ،والتضييق
عليها حيناً ،واهلجوم عليها أحياناً أخرى ،وقد بلغ عدد تلك املواقع عشرة آالف موقع ،كما
كشفت إحدى الدراسات ،وقُ ِّدرت امليزانيةُ املرصودة هلا يف مجيع أحناء العامل بنحو مليار
دوالر سنويًا( ،)4لتخرج يف األخري على أربعة أصناف متفاوتة يف العداوة ،كالتايل:
أوالً :املواق ع ال يت تن تهج األس لوب العلم ي ،واحل وار املن طقي ،وأكث ر م ن يت بن ى ا ذا امل واق ع

كرس وا
ام النص ارى ،فق د ااتم وا أن تك ون م واقعهم تن اقش دي ن اإلس الم بص ورة حتليلي ة ،وق د َّ
ل ذل ك جه وداً جب ارة( ،)5ب دءاً ب ال عن اية ب دراس ة ال ق رآن؛ حي ث ي س تل ون م ن ه ب ع د ل ّي أعن اق
النص وص بأس اليب م اكرة مب طنة ،إض افة إىل حم اولة س د ثغ رات النص رانية ،وإجي اد األجوب ة
املناس بة للنق اط ال يت ع ادة م ا تؤخ ذ ض داا ،مث إجي اد املراج ع والكت ب املالئم ة ال يت جي ر
إدراجها يف موقعهم ،وإخراج صفحاهتا بشكل ج ذاب ،وأس لوب منم ق ،وا ذا الن وع ا و أر د
أن واع امل واقع خ طراً ،وأق وااا يف الت أثري ع لى من ليس لديه العلم الكايف ،فيكون بذلك صيداً
( )1سورة فصلت ،اآلية.)26( :
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن.356 /15 ،
( )3انظر :تفسري القرآن العظيم.174 /7 ،
( )4انظر :الدعوة اإلسالمية عرب اإلنرتن ت ،أمح د ب ن حمم ود أب و زي د ،مق ال منش ور يف ر بكة األلوك ة1429/3/7 ،ا ،
.http://cutt.us/CDQv
( )5فقد قامت رركة مايكروسوفت لربامج الكمبيوتر العاملية ،بتزويد املؤسسات التَّنصريية بربامج جمانية بقيمة َخسة
الرفاعي ،جملة البيان ،العدد:
ماليني دوالر خالل عام 1993م .انظر :التنصري يغزو العامل اإلسالمي ،أمحد بن عبد اهلل ِّ
( ،)153ص.64
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سهالً(.)1

ثانياً :مواقع حاقدة ذات نربة حتريضيَّة؛ حيث يغلب عليها طابع االندفاع ،وتفوح منها رائحة

الكرااية املباررة للدعوة اإلسالمية ،خبالف األوىل اليت تظهر اكتساءاا باخلطاب العقالين؛
فهي تصوب التهم من كل جهة ،وحتشو املوقع مبوضوعات كثرية متفرقة ،ال يربطها سوى
فكرة واحدة ،واي الطعن ،وتشويه صورة الدعوة اإلسالمية ،وال تتورع أ ْن تعرض صوراً مسيئة
للمسلمني ،أو الكتاب ،أو الرسول  ،كما كان من رجل األعمال والكاتب األمريكي
"كريك وينن" حينما أصدر كتاباً باسم "نيب اخلراب" ،وبثه على عدة لغات يف املواقع
اإللكرتونية ،إضافة إىل نسخة صوتية على ايئة كتاب مسموع يصف النيب  املصطفى
بأوصاف بشعة جداً (.)2
تسمى باسم اإلسالم لبعض الفرق املبتدعة؛ حيث حيمل اذا النوع من املواقع
ثالثاً :مواقع َّ
أمساء إسالمية ،ويتخذ الشَّكل العام الذ تتخذه املواقع ،والصفحات اإللكرتونية الدعوية؛
وحياول أ ْن يوام الزائر َّ
بأن اذا او دين اإلسالم الصحيح ،ويقوم أصحاب تلك املواقع بدس
معلومات خاطئة عن اإلسالم؛ بل َّإهنم ال يتورعون عن التَّالعب يف آيات القرآن ،واحلديث
النبو ( ،)3بقصد التَّضليل والتشويه ،ويكفي أ ْن نعلم َّ
أن املواقع اإللكرتونية األوىل اليت تتكلم
) (1ومن أساليبهم استغالل عنصر جهالة اهلوية ،ألجل التأثري على املدعوين ،ومن ذلك إظهار من خيرب أنه كان على
دين اإلسالم ،قبل أ ْن يدخل املواقع ،ويتعرف على حقيقة الدين النصراين مث يعتنقه ،ليجد السعادة والراحة والطمأنينة،
يسميه بقيود اإلسالم وتعاليمه ،ومنهم من يظهر أنه مازال على اإلسالم إال أنه متأثر مبا يطرحه
واالنفكاك عن ما ِّ
القس ،مث يظهر ازدياد تأثريه ،واقتناعه بكالمه ،وتراه ميكن من الكتابة ليعرب عن ابتهاله للرب أن يهديه طريق احلق،
ليُ َختم اذا املشهد -الذ يتكرر كثرياً -باعتناقه النصرانية وسط ابتهاج النصارى ،وابتهال للرب أن يثبته.
انظر :التنصري عرب خدمات احملادثة يف ربكة املعلومات العاملية ،عبد اهلل بن عمر عبد الكرمي ،حممد بن موسى اجملممي،
حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،السنة الثامنة ،العدد ،)29( :ص.479
( )2انظر :اإلنرتنت والدعوة إىل اإلسالم ،ص.11

ِ
يث لِي ِ
َّاس من ي ْش ِرت َهلو ْ ِ ِ
ض َّل
احلَد ُ
( )3فهم على سبيل املثال ال احلصر يذكرون الرتمجة اإلجنليزية لآلية القرآنيةَ  :وم َن الن ِ َ ْ َ َ َْ
ع ن س بِ ِيل اللَّ ِه بِغَ ِري ِع ْل ٍم وي ت ِ
ني س ورة لقم ان ،اآلي ة ،)6( :فيرتمج ون مجي ع األلف ا يف
َّخ َذ َاا ُا ُزًوا أُولَئِ َ
اب ُم ِه ٌ
ْ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
ََ
َْ َ
اآلي ة الس ابقة إىل اللغ ة اإلجنليزي ة ماع دا كلم ة "احل ديث" ال يت يكتبوهن ا باإلجنليزي ة ،كم ا ا و ،وا ذا املص طلح اإلجنلي ز
" "hadithيش ري بالنس بة إىل غ ري الع ارفني باللغ ة العربي ة إىل أحادي ث الرس ول ؛ ف يظن الق ارئ َّ
أن املقص ود يف اآلي ة=
=الكرمي ة م ن «هل و احل ديث» ال ذ يض ل ع ن س بيل اهلل ،ا و ح ديث الرس ول - والعي اذ ب اهلل .-انظ ر :كي ف خن دم
اإلسالم من خالل اإلنرتنت ،ص.14
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باسم الدعوة اإلسالمية سبقت إليها الفئات الضالة واملنحرفة ،مثل :القاديانية ،والصوفية،
والبهائية(.)1
رابعاً :مواقع يقوم عليهم مسلمون ،إال َّأهنم ذوو توجهات فكريَّة مشبواة ،قد جتاوزوا احلد إما
تفريطاً أو إفراطاً ،أو غلواً أو جفاءً ،مثل :املواقع اليت تتبىن الفكر اإلراايب الذ يقوم على
تكفري األعيان ،واخلروج على ويل األمر من جهة ،واملواقع اليت تؤمن بالفكر العلماين واللربايل
الذ يدعو إىل َتييع الدين ،والذوبان مع الغرب من جهة أخرى.

خامساً :القصور المادي(:)2

ك ما أن م ن خص ائص ال دعوة ف ي امل واقع اإللكرتونية ختفيض التكاليف املادية ،وتوفري
أموال طائلة ملرتاديها ،إال َّ
أن القيام بالدعوة يف املواقع اإللكرتونية يف ذاته حباجة ملن يدعمه،
ويسانده مادياً؛ فقد جرت العادة أ ْن تقوم الدعوة على متطوعني ،أو متعاونني حمتسبني ،مما
جيعلهم يعطوهنا فضول أوقاهتم ،واذا مما يُضعف من قوة الدعوة ،وقد حيول دون جناحها،
للتفرغ بشكل رمسي()3؛ مما يؤِّكد على أمهية رعاية الدعوة اإللكرتونية
فالدعم املاد خري معني ُّ
مادياً من قبل اجلهات املعنية بالشؤون اإلسالميةَّ ،
فإن الوقف عليها باب عظيم من أبواب
( )1انظر :كيف خندم اإلسالم من خالل اإلنرتنت ،ص.41 -31
( )2وق د ُس ئِ َل فض يلة الش يخ عب د اهلل ب ن ج ربين -رمح ه اهلل -ع ن حك م دف ع أم وال الزك اة يف دع م ميزاني ات املواق ع
اإللكرتونية ذات الطابع الدعو  ،فأجاب :نرى ،واحلال اذه ،جواز دفع الزكوات لدعم ميزانيات تلك املواق ع؛ ألهن ا م ن
س بيل اهلل  ال ذ ا و أح د مص ارف الزك اة؛ ف َّ
إن ال دعوة إىل اهلل  ،ورد ر بهات املش ركني ،واملبتدع ة م ن أق وى
األسباب للدخول يف اإلسالم ،الذ او القصد األكرب من قتال الكفار ،فليس القصد من القتال جم رد قت ل األف راد ،وال
االستيالء على األموال والبالد؛ َّ
وإلا القصد دعوهتم إىل اهلل ،وإدخاهلم يف اإلسالم ،وهلذا كان النيب  ال يُقاتل إال بعد
أ ْن يبدأ بالدعوة إىل اإلس الم ،وال ر ك َّ
أن ر بكة املعلوم ات العاملي ة ق د س دَّت ثغ رة علمي ة ودعوي ة عل ى امت داد الس احة
اإلسالمية ،حيث متَّ دخول كثري من غري املسلمني يف اإلسالم ،ومت رد كثري من الشبهات حول اإلسالم ،كما َّ
أن هلا أث ًرا
كبريا يف تصحيح العقيدة والعبادات ،فعل ى ا ذا ت دخل يف س بيل اهلل ،وتُص رف الزك اة يف تثبيته ا وتزوي دااَّ ،
ويتأك ُد عل ى
ً
املس لمني الق ادرين أ ْن مي دوا ا ذه الش بكة مب ا تيس ر هل م م ن الص دقات والتربع ات ح ىت تُؤيت مثارا ا ،وتظه ر آثارا ا ،واهلل
أعلم.
انظر :املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين ،الفتوى رقم.http://cutt.us/QxsO ،)11452( :
) (3انظر :استخدام اإلنرتنت يف الدعوة إىل اهلل ونش ر اإلس الم ،إع داد :جمموع ة ال دعوة إىل اهلل ،مق ال منش ور يف موق ع
مأس اتنا واحل ل ع ودة ودع وة1432/11/2 ،ا http://cutt.us/wyp ،؛ املؤسس ات الدعوي ة النس ائية :الواق ع والتطلع ات،
رقية بنت حممد احملارب ،جملة البيان ،العدد ،)151( :ص.61
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حىت
اخلري ،واجلهاد باملال؛ مما يستدعي توعية احملسنني بأثراا العظيم يف حتقيق عاملية الدعوةَّ ،
خاصة أن
حتظى بنصيبها من الدعم ،واملساندة؛ لالستمرار ،واملواصلة يف العطاء(،)1
َّ
اإلعالنات ال َتثل مورداً ميكن االعتماد عليه لتغطية جزء معترب من نفقات أ ِّ موقع دعو ؛
نظراً لعدم عمق واستقرار ثقافة اإلعالن على الشَّبكة لدى املعلنني ،حىت َّ
إن بعض املعلنني
يفضلون التربُّع للموقع عن اإلعالن فيه ،حىت لو كانت قيمة التربُّع تفوق مبراحل قيمة
ِّ
اإلعالن(.)2

سادساً :طغيان العمل الفردي:

َّ
إن العمل الدَّعو املؤسسي خري وأوىل من الفرد  ،فكثري من املواقع الدعوية تقوم على
جهود فردية ،حبيث ال تتحقق فيها صفة التعاون واجلماعية اليت حث عليها القرآن الكرمي يف
قول اهلل  :وتَ َع َاونُواْ َعلَى الْ ِّرب َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث َوالْعُ ْد َوان ،)3(وقول رسول
اهلل ( :إِ َّن امل ْؤِمن لِْلم ْؤِم ِنَ ،كالْب ْن ي ِ
ضا)( ،)4وكثري من العبادات تؤِّكد على
ضهُ بَ ْع ً
ان يَ ُش ُّد بَ ْع ُ
َُ
ُ َ ُ
معىن اجلماعية والتعاون؛ كل ذلك يبعث رسالة مفاداا َّ
أن اجلماعة اي األصل؛ ولكن بسبب
إمهال العلوم اإلنسانية اليت أفاد منها الغربَّ ،أدى اذا الضعف إىل اجلهل بالعمل املؤسسي
ومقوماته ،وأسباب جناحه ،حىت غدا العمل جمرد ردود أفعال غري مدروسة ،أو عواطف غري
موجهة( ،)5مما ال يتناسب مع حتديات الواقع ،فاألعداء الذين يواجهون الدعوة اإلسالمية
يواجهوهنا من خالل عمل مؤسسي منظم ،تدعمها جهات اختاذ قرار متقدمة ،فهل ميكن أن
يواجه اذا الكيد جبهود فردية(!)6
( )1انظ ر :أث ر الوق ف عل ى ال دعوة إىل اهلل  ،خال د ب ن ا دوب املهي دب ،دار ال وراق ،ب ريوت ،ط1425 :1ا ،
ص.355
السلفية اجلدي دة ،اار م جعف ر ،وس ام ف ؤاد ،م ؤَتر اإلنرتن ت
( )2انظر :اخلطاب اإلسالمي يف عامل مفتوح :خربة املواقع َّ
والشريعة اإلسالمية ،مصر2117 ،م ،ص.175
( )3سورة املائدة ،اآلية.)2( :
( )4متف ق علي ه :أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :األدب ،ب اب :تع اون امل ؤمنني بعض هم ب بعض) ،رق م:
(12/1 ،)6126؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :الرب و ِ
الصلة واآلداب ،باب :ت راحم امل ؤمنني وتع اطفهم وتعاض دام)،
رقم.1999/4 ،)2515( :
( )5انظر :العمل املؤسسي :معناه ومقومات جناحه ،عبد احلكيم بن حممد بالل ،جملة البيان ،العدد ،)143( :ص.46
( )6انظر :بني العمل الفرد والعمل املؤسسي ،عبد اهلل املسلم ،جملة البيان ،العدد ،)117( :ص.31
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َّ
إن الدعوة عرب املواقع اإللكرتونية حتتاج إىل مؤسسات حقيقية قوية تتسم باإلمثار املتميز
والناضج ،وباستيعاب كثري من الشخصيات اجليدة يف برامج مناسبة ،وإال فإن النتيجة اي
ضياع كثري من ال ُفرص اإلجيابيَّة النَّامجة عن العمل املؤسسي الذ ميتاز مبزايا عدة على العمل
الفرد ( ،)1ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
أوالً :االستقرار النِّسيب للعمل الدعو املؤسسيَّ ،أما الفرد فيتغري بتغري اقتناعات األفراد،
ويتغري بذااب قائد وجميء آخر ،إما ضعفاً وقوة ،أو مضموناً واجتاااً.
ثانياً :عدم االصطباغ بصبغة األفراد ،ذلك َّ
أن العمل الفرد تظهر فيه بصمات صاحبه
غلوه يف آخر ،أو إمهاله يف ثالث َّ
البد أ ْن
واضحة ،فضعفه يف جانب من اجلوانب ،أو ِّ
ينعكس على ذات املوقع.
ثالثاً :ميتاز العمل املؤسسي بالقرب من املوضوعية يف اآلراء أكثر من الذاتية؛ ذلك َّ
أن جو

املناقشة واحلوار الذ يسود العمل املؤسسي يفرض على أصحابه أ ْن تكون لديهم معايري
حمددة وموضوعية للقرارات ،واذه املوضوعية تنمو مع لو النقارات واحلواراتَّ ،أما العمل
الفرد  ،فمرده قناعة القائم بالعمل يف املواقع الدعوية؛ فلذلك كان االجتهاد اجلماعي كثرياً
ما يكون أقرب للتسديد ،وقابالً للتجديد واالستمرار؛ ألنَّه ينقح األفكار ،وحيسن درجة
()2
ِ
ص ُح ِم ِّن لِ َساناً
الوعي ،وترريد احملاكمة العقلية  ،مصداقاً لقوله َ  :وأَخي َا ُارو ُن ُا َو أَفْ َ
ِ ِ
اف أَن ي َك ِّذب ِ
ون )3(أ  :وزيراً ،ومعيناً ،ومقوياً ألمر ،
َخ ُ
ص ِّدقُِن إِ ِّين أ َ
فَأ َْرس ْلهُ َمع َي ِرْدءاً يُ َ
ُ ُ
يصدقن فيما أقوله وأخرب به؛ َّ
ألن خرب اثنني أجنع يف النُّفوس من خرب واحد( ،)4ويف اذا املعىن
قال أحد البلغاء« :العاقل من أضاف إىل عقله عقول العلماء ،وإىل رأيه آراء احلكماء؛
فالعقل الفرد رمبا زل ،والرأ الفذ رمبا ضل»(.)5

( )1انظر :العمل الفرد سيبقى ملحاً ،فيصل بن علي البعداين ،جملة البيان ،العدد ،)225( :ص.6
( )2انظر :ثقافة العمل اخلري كيف نرسخها وكيف نعممها ،عبد الكرمي بكار ،دار السالم ،القاارة ،ط1433 :1ا ،
ص.16 ،15
) )3سورة القصص ،اآلية.)34( :
) )4انظر :تفسري القرآن العظيم.236/6 ،
) )5أدب الدنيا والدين ،علي بن حممد املاورد  ،دار مكتبة احلياة1916 ،م ،ص.311
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رابعاً :العمل املؤسسي أكثر وسطية؛ إذ او جيمع بني كافة الطاقات والقدرات اليت تتفاوت
يف اجتاااهتا وآرائها ،مما يسهم يف اجتاه الرأ حنو التوسط غالباً ،أما العمل الفرد  ،فإنه حني
يُتوسط يف أمر يُتطرف يف آخر كما اي طبيعة غالب البشر(.)1
ورغم ما يتمتع به العمل املؤسسي من مميزات؛ إال أن ذلك ال مينع القول بوجود مواقع
دعوية بإدارة فردية ناجحة ،مثل موقع" :صيد الفوائد" لكن وجود أمثاله نادر ،والنادر ال
حكم له.

    

( )1انظر :العمل املؤسسي :معناه ومقومات جناحه ،ص.46
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المبحث الثاني :الجودة في المواقع اإللكترونية على شبكة
المعلومات العالمية

:

ويشمل التالي:
املبحث األول :مبادئ الجودة في في املواقع اإللكترونية.
املبحث الثاني :أهداف الجودة في املواقع اإللكترونية.
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المبحث الثاني :الجودة في المواقع اإللكترونية على شبكة المعلومات
العالمية:
لقد فرضت التطورات التقنية املتالحقة على عامل املواقع اإللكرتونية ضرورة مواكبة موجة
التحديثات املستمرة ،واخلروج هبا من إطار إدارة األفراد إىل املؤسسات؛ حىت تتكيف مع
التحديات املعاصرة ،وتنجح يف تسديد االحتياج ،وتلبية ما ترمي إليه اجلودة من غايات ،لذا
كان احلديث يف املطلب األول من اذا املبحث حول مبادئ إدارة اجلودة يف املواقع
اإللكرتونية ،ومراحل تطبيقها ،مث التطرق إىل األاداف اليت ترمي إليها اجلودة من املواقع
اإللكرتونية يف أرض الواقع.

المطلب األول :مبادئ إدارة الجودة في المواقع اإللكترونية:
َّ
إن لكل علم أصوله ،ولكل بناء قواعده ،واجلودة من العلوم اليت قامت على مرتكزات
تستند عليها ،ومبادئ تستقي منها أصول اإلتقان ،ومعاين اإلحسان ،وقبل الولوج إىل
تفاصيلها ،ناسب الوقوف على مصطلح "املبادئ" بشيء من التَّعريف والتَّوضيح ،كما يلي:

أوالً :المقصود بمصطلح "المبادئ":

المبادئ في اللغة:

بعد استقراء بطون كتب اللغة تبني َّ
أن مصطلح "املبادئ" :مفرد مبدأ ،ومبدأ الشيء،
أولُّه ،ومادته اليت يتكون منها؛ كالنَّواة مبدأ النَّخل ،واحلروف مبدأ الكالم ،ومبادئ العلم ،أو
الفن ،أو الدستور ،أو القانون ،قواعده األساسية اليت يقوم عليها ،وال خيرج منها(.)1

المبادئ في االصطالح:

ويقصد باملبادئ يف اصطالح اجلودة« :اي تلك األسس واألفكار اليت يتم االستناد
عليها عند إجراء اإلصالحات والتَّغريات؛ حيث تعكس أفضل املمارسات الواجب تنفيذاا

( )1انظر :املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاارة ،دار الدعوة ،42/1 ،مادة (بدأ).
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لتحقيق اجلودة»( ،)1فهي مبثابة األرضيَّة اليت تنطلق منها املواقع اإللكرتونية يف إحكام أمراا،
وبناء جودهتا.

ثانياً :مبادئ إدارة الجودة في المواقع اإللكترونية:

لقد جاءت إدارة اجلودة مرتكزة على مبادئ عدة ،منها ما أمجع عليه الباحثون ،ومنها ما
اختلفوا فيه؛ فهناك من صنَّف املبدأ كمطلب للجودة ،ومنهم من رأى املطلب مبدأ ،وبعد
استقراء تلك الفروع تبني َّ
أن للجودة َخسة مبادئ تستند عليها ،ويتولد منها عدة مطالب،
وفيما يلي نبذة موجزة هلا:

المبدأ األول :التزام القيادة بالجودة:

َّ
إن وجود االقتناع لدى إدارة املواقع اإللكرتونية بصالحية اجلودة يورث اإلميان هبا؛ واإلميان
او الركيزة ألداء العمل ،فهو احلافز الدَّاخلي الذ يساعد اإلدارة يف التحول من النَّمط
التقليد إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وتوفري كافة متطلباهتا ،سواء كانت تنظيمية ،أو
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ.)2(
م ِّادي ة ،أو ب ش ريَّ ة ،م ن م ن ط لق ق ول ه َ  :وأَع ُّدوا َهلُ ْم َما ْ
ويعد اقتناع اإلدارة وحداا غري ٍ
كاف لتطبيق اجلودة؛ ألنَّه يقع على كاالها مسؤولية نشر
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه)( ،)3وممَّا يسهم يف
ثقافتها بني العاملني فيها ،لقوله ُ ( :كلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وَم ْس ُؤ ٌ
إراعة اذه الثقافة إعداد "دليل اجلودة" ،واو :وثيقة حتدد سياسة اجلودة العامة يف املوقع،
()4
تتكون أرضيَّة خصبة للعاملني ميكن من
وأادافها ،ومعايرياا ،ونظم اجلودة فيها ؛ حىت َّ
خالهلا بناء العمليات اإلدارية من :ختطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،وأخرياً الرقابة.
( )1اجل ودة الش املة يف التعل يم الع ام :املفه وم واملب ادئ واملتطلب ات ،بدري ة بن ت ص احل امليم ان ،اجلمعي ة الس عودية للعل وم
الرتبوية والنفسية ،مؤَتر اجلودة يف التعليم العام ،القصيم2117 ،م ،ص.15
( )2سورة األنفال ،اآلية.)61( :
( )3أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :العتق ،باب :العبد راع يف مال سيده) ،رقم ،151/3 ،)2551( :واللف ظ
له ؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلمارة ،ب اب :فض يلة اإلم ام الع ادل وعقوب ة اجل ائر واحل ث عل ى الرف ق بالرعي ة والنه ي
عن إدخال املشقة عليهم) ،رقم.1459/3 ،)1129( :
( )4ويش تمل ال دَّليل عل ى :وص ف اهليك ل التنظيم ي ،واملس ؤوليات ،والص الحيات ،وتوض يح سياس ة اجل ودة ،وأا دافها،
ومبادئها ،ومعايرياا يف املوقع.
انظر :دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة اجلودة اآليزو  ،9111مأمون سليطي ،سهيال إلياس ،دار الفكر املعاصر ،بريوت،
ط1419 :1ه ،ص.167
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واذه العمليات املتسلسلة مستخلصة باستقراء جمريات إدارة اجلودة؛ إذ َّ
أن دورة اجلودة
تبدأ بالتخطيط ،مث تسري وفق نظام ثابت؛ لذلك يعقب التَّخطيط تنظيم ،مث يليه التوجيه،
وختامها الرقابة( ،)1وااللتزام هبذه العمليات من أام متطلبات اجلودة اليت ميكن تفصيلها على
النحو التايل:

أوالً :التخطيط اإلستراتيجي:

ُّ
يعد التَّخطيط اإلسرتاتيجي ركناً أساسياً يف منظومة اجلودة ،واو آية يف الوضوح واستقامة
الطريق لدى املواقع اإللكرتونية ،فهو عبارة عن« :قرارات ذات أثر مستقبلي ،وعملية مستمرة
ومتغرية ،ذات فلسفة إدارية ،ونظام متكامل»( ،)2وبالتَّخطيط تعرف املواقع مكانتها ،وإىل أين
اي ذاابة ،ومن أ ِّ الطرق ،ومىت ستصل ألادافها -مبشيئة اهلل ،-وقد أثبتت التَّج ِربة امليدانية
َّ
يهون من رأن التَّخطيط العلمي للربامجَّ ،إما بلسان احلال ،أو بلسان املقال ،بل
أن البعض ِّ
قد يعدُّون ذلك لوناً من ألوان الرتف املعريف الذ ال ينفع؛ لذا مييل اذا النوع من املؤسسات
إىل الفردية من جانب ،وإىل العشوائية من جانب آخر ،ويتسم بضعف الرؤية من جانب
ثالث؛ مما قد يؤد إىل ضعف الثمرة ،وقلة الربكة(.)3
وتظهر املالمح األوىل للتخطيط اإلسرتاتيجي يف املواقع اإللكرتونية يف صياغة الرؤية
والرسالة واألاداف ،اليت جتتمع لتمثل أركان التخطيط األمثل الذ تنطلق منه عمليات
التنظيم ،والتوجيه ،والرقابة اليت تأيت عادة ترمجة عملية تطبيقية لتلك املضامني العلمية النظرية.

أركان التخطيط اإلستراتيجي:

يتكون التخطيط اإلسرتاتيجي من ثالثة أركان رئيسة ،كالتايل:

الركن األول :تحديد الرؤية:

وحتث اخلطى للوصول
الصورة الذانية اليت تتطلَّ ُع هلا املواقع اإللكرتونيةُّ ،
يراد بالرؤية تلك ُّ
إليها يف املستقبل عرب مسرية طويلة ،واي ال تبدو حقيقة اآلن؛ بل ستصبح -مبشيئة اهلل -يف

( )1انظر :أصول اإلدارة الشرعية ،حممد بن عبده القباطي ،بيت الثقافة ،ط1424 :1ا  ،ص.66
( )2كيف تكتب خطة إ سرتاتيجية ،طارق بن حممد السويدان ،حممد بن أكرم العدلوين ،دار قرطبة ،الرياض ،ص.19
( )3انظر :العمل الدعو اخلري  :رؤية يف آفاق التطور ،أمحد بن عبد الرمحن الصويان ،كتاب منشور يف املكتب ة العربي ة
اإللكرتونية ،ص.http://cutt.us/Qlz8 ،11 ،9
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املستقبل؛ لذلك البد أ ْن يراعى يف صياغتها الطموح والتحد  ،إضافة إىل الواقعيَّة ،والصدق،
واالختصار ،والتعبري عن اهلدف العام للموقع.
للخطَط اليت سيكون االنطالق
وتكمن األمهية وراء بناء "الرؤية" يف كوهنا حجر الزاوية ُ
ُ
خرجييها
ِّد املرئيات املستقبلية؛ فقد قامت جامعة يل " "yaleبدراسة على ِّ
منها؛ لكوهنا حتد ُ
ممن كانت هلم رؤية ،وممن مل تكن هلم كذلك عند خترجهم ،فوجدت أن نسبة الذين لديهم
التخرج ،وبعد مضي  21عاماً من
رؤية  ،%3والباقي مل تكن لديهم أيَّة رؤية يف حياهتم بعد ُّ
التخرج اكتشفوا َّ
أن الذين حققوا النَّجاح ام من كانت هلم رؤية ،وقد تفوقوا على أقراهنم ال
 %97ممن مل تكن هلم رؤية قط(.)1

الركن الثاني :تحديد الرسالة:

اخلطوة التالية بعد حتديد الرؤية يأيت بيان رسالة املوقع ،وميكن تلخيص معنااا ب  :رسالة
للجميع ختربام :من حنن؟ وكيف نعمل؟
وتكمن األمهية وراء حتديد الرسالة يف تبسيط مهمة اختاذ القرارات ،وتأطري نطاق العمل،
وترسيخ روح الثقة من قبل العاملني يف املواقع اإللكرتونية؛ نتيجة للوضوح الذ ترمسه الرسالة
يف االجتااات واألنشطة اليت يقومون هبا.
الرسالة يف املوقع ال يعن َّ
ومما جيد اإلرارة إليه َّ
أن اذه الرسالة فاعلة لكي ميكن
أن وجود ِّ
الرسالة حمتويات املوقع ،فيتم اإلجابة بني
توظيفها لتحقيق أادافها؛ حيث ال بد أ ْن تعكس ِّ
طياهتا على األسئلة التايل:
 ملاذا جرى إنشاء املوقع؟ أو ما الغرض من وجوده؟ من ام الفئة املستفيدة اليت يستهدفها املوقع من خطابه؟ ما الذ يقدمه املوقع؟ ماذا مييز املوقع عن غريه من املواقع اإللكرتونية؟ -كيف يسعى املوقع إىل حتقيق رسالته على أرض الواقع؟

( )1انظر :التخطيط االسرتاتيجي :عرض نظر وتطبيقي ،جميد الكرخي ،دار املنااج ،األردن1429 ،ا  ،ص-77
.111
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الرسالة ،وقد يرى البعض أهنما وجهان
وقد يبدو للوالة األوىل أنَّه ال فرق بني ُّ
الرؤية و ِّ
يكم ُن يف َّ
أن الرؤية اي صورة املستقبل للموقع ،بينما
لعملة واحدة؛ إال أن بينهما اختالفاً ُ
الرسالة تتكلَّ ُم عن األاداف الالزمة لبلوغ تلك الصورة تبعاً ،وإذا ربهنا الرسالة والرؤية برحلة
من مكان آلخر؛ َّ
الرحلة مبحطاهتا املختلفة من نقطة البداية إىل النهايةَّ ،أما
الرسالة اي ِّ
فإن ِّ
الرؤية ،فهي احملطة النهائية اليت تنتهي عنداا اذه املرحلة.
فالرسالة تتكلَّم عن احلاضر واملستقبل ،بينما الرؤية حمصورة يف املستقبل؛ فالعالقة بينهما
ِّ
قائمة على العموم واخلصوص.

الركن الثالث :تحديد األهداف:

َّ
إن األاداف ترِّك ُز عادة على النتائج ،واليت تلخص بإجياز ووضوح ما تسعى املواقع
الرسالة جرى توسيعها؛ لكي تعرب عما
اإللكرتونية إليه ،فاألاداف كلمة أو عبارة جمتزأة من ِّ
تريد الرسالة حتقيقه ،وهبا تصبح الرسالة واقعية وملموسة.
ومما جيدر اإلرارة إليه يف بناء األاداف أ ْن يراعى صياغتها بصورة علمية؛ حبيث تكون
حمددة ،واقعيَّة ،مالئمة ،قياسيَّة ،وال تقل عن ستة أاداف ،وال تزيد عن مثانية ،منبثقة من
رؤية املوقع ورسالته(.)1
ويف احلقيقة أ َّن املواقع اإللكرتونية إذا كانت بال أاداف قد حتقق ريئاً ،ولكن لن تصل
إىل النَّجاح الذ ميكن أ ْن تصله إذا ما سارت على اد أاداف واضحة ،وحمددة بزمن،
وبقياس يكشف ما إذا مت حتقيق اهلدف أم ال؟
وقد كشفت دراسة َّ
أن سبب فشل كثري من املواقع اإللكرتونية كان نتيجة عدم حتديد
األاداف منها بوضوح منذ البداية؛ بالرغم مما جرى صرفه عليها من مال وجهد ،حيث أنَّه
كثرياً ما تتداخل األاداف بتداخل املصاحل ،أو بتنوع الرغبات ،فيتشتت العمل بني أاداف
كثرية ومتنوعة ،بال ترتيب أيها املهم؟ وأيها األقل أمهية؟ كما أنَّه ال ميكن قياس مدى جناح
()2
املوقع يف رسالته ،ويبقى احلكم عرضة لألاواء ،والشكليات اليت ال تعكس منهجاً علمياً
صادقاً يف تقومي جودة املواقع اإللكرتونية.
( )1انظر :التخطيط اإلسرتاتيجي :عرض نظر وتطبيقي ،ص.265 -77
( )2انظر :سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،عماد بن عمر سرحان ،العبيكان ،الرياض ،ط1433 :1ا ،
ص.25
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ومما سبق يتضح َّ
الرسالة واألاداف يف املواقع اإللكرتونية توجه
أن من مزايا بناء الرؤية و ِّ
ااتمام العاملني إىل النَّتائج النهائية ،وليس ما يقومون به لتحقيق النتائج ،فهي توسع أفق
الفكر ،وَتد البصر خارج دائرة الوقت احلاضر ،وتساعد على حتديد مستوى قياسي للرقابة،
وحتول دون إادار الوقت( ،)1وتعني على بناء ُخطَّة إسرتاتيجية متكاملة وفاعلة للمواقع
اإللكرتونية.

ثانياً :التنظيم:

ُّ
يستمد التَّنظيم أمهيته من كونه الوعاء الذ َتارس من خالله إدارة املواقع اإللكرتونية
مهامها ،لتنفيذ اخلطة اليت سبق حتديداا ،فهو« :الشكل الذ تبدو فيه أ ُّ مجاعة إنسانية
()2
خيتل التَّنظيم؛ تضعف اجلودةَّ ،إما بسبب التعارض
لغرض حتقيق ادف مشرتك»  ،فحينما ُّ
يف املهام ،أو تداخلها ،أو افتقاراا إىل الوضوح ،وميكن اختصار وظيفة التنظيم يف املهام
التالية:
 -1حتديد إطار املوقع اإللكرتوين ،والوحدات اإلدارية فيه ،واألعمال اليت تتكون منها كل
وحدة.
 -2تقسيم العمل بني العاملني يف املوقع.
 -3بناء اهليكل التَّنظيمي مبستوياته املختلفة.
 -4حتديد املسؤوليات لكل وحدة يف اهليكل التنظيمي.
 -5حتديد العالقات التنظيمية بني الوحدات ،وبني املستويات التنظيمية(.)3
إذاً ،فعملية التَّنظيم اي العمليَّة اليت حتدِّد املهام التَّفصيلية اليت يتبنااا املوقع ،مث تبني
اخلطوط العريضة للعاملني؛ حبيث يكون لكل عامل مسار حمدد ،ال يتداخل وال يتصادم مع
اآلخر.

( )1انظ ر :ف ن التخط يط وأث ره يف حي اة الداعي ة ،حي ىي ب ن عبي د مث اين اخلال د  ،دار القاس م ،الري اض ،ص11؛ كي ف
تكتب خطة إسرتاتيجية ،ص.47
( )2اإلدارة عملية ونظام ،كامل بربر ،املؤسسة اجلامعية ،بريوت ،ط1416 :1ا  ،ص .13
( )3انظر :أصول التنظيم واألساليب ،حممد بن راكر عصفور ،دار الشروق ،جدة ،ط1411 :7ه ،ص211 ،217؛
مبادئ إدارة األعمال ،حممد بكر  ،جامعة بنها ،قسم إدارة أعمال2117 ،م ،ص.31 ،29
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ثالثاً :التوجيه:

َّ
إن ممارسة إدارة املواقع اإللكرتونية للتخطيط والتنظيم مفردة ،جيعلها جمرد قوالب جامدة ال
للخطَط احملددة ،ويف إطار التنظيم
معىن هلا ،ما مل ُحتَّرك جهود العاملني حنو تنفيذ املهام وفقاً ُ
املعتمد ،وعليه فاملقصود بالتوجيه« :االنطالق بالتَّنظيم لتنفيذ اخلطة ،أو السري باجلماعة
لتحقيق املقاصد املرسومة»( ،)1وميثِّل التَّوجيه أوىل املراحل التنفيذية لتحقيق اجلودة ،وال يتسم
التوجيه باجلودة إال إذا توافرت فيه املرتكزات التالية:
 -1فهم طبيعة السلوك البشر  ،واستخدام النمط القياد املناسب؛ فلكل مقام مقال.

 -2مراعاة اجل وانب اإلنسانية عند ممارسة التوجيه( ،)2كم ا قال اهلل َ  :وقُولُوا لِلن ِ
َّاس
ُح ْسنًا ،)3(ومن خالل اذا املبدأ يتجلَّى املستوى العقلي إلدارة املوقع اإللكرتوين من خالل
مدى إدراك دوافع سلوك العاملني ،وكشف مستوااا السلوكي واألخالقي يف أسلوب التوجيه.

رابعاً :الرقابة:

ُّ
الرقابة املتطلب اخلتامي لدورة اجلودة يف املواقع اإللكرتونية ،وعليها ينبن احلكم
تعد ِّ
النهائي ،فهي« :التأكد من كفاءة العملية ،وتأديتها ملا او مستهدف منها على الوجه
املطلوب»( ،)4أو مبعىن آخر :متابعة العاملني للتثبُّت من مدى كفاءة العمليات يف املواقع
اإللكرتونية ،تطبيقاً لقول الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب « :أرأيتم إن استعملت
عليكم خري من أعلم مث أمرته بالعدل فيكم ،أكنت قضيت ما علي؟ قالوا :نعم ،قال :ال،
َع ِم َل ِمبَا أ ََم ْرتُهُ أم ال»( ،)5وبطبيعة احلالَّ ،
تتفرع إىل قسمني،
فإن الرقابة َّ
حىت أنظر يف عمله أ َ
ومها:

( )1أصول اإلدارة الشرعية ،ص.19
( )2انظر :مبادئ إدارة األعمال ،ص.153 ،152
( )3سورة البقرة ،اآلية.)13( :
( )4اجل ودة الش ام لة يف العم ل اإلس المي ،ب دور ب ن حمم ود الش يخ ،دار الفك ر الع ريب ،الق اارة ،ط1421 :1ا ،
ص.119
( )5كن ز العم ال يف س نن األق وال واألفع ال ،ع الء ال دين ب ن عل ي الش اذيل ،حتقي ق :بك ر حي اين ،مؤسس ة الرس الة،
القاارة ،ط1411 :5ا .761 /5 ،
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-3رقابة وقائية :واي اليت تركز على الوقاية ،واملنع بدالً من التَّفتيش عن األخطاء؛ عن
طريق مبادرة إدارة املواقع إىل معرفة املشكالت ،وتوقعها قبل وقوعها ،ووضع األنظمة الوقائية
اليت َتنع حصوهلا.

 -2رقابة عالجية :واي الرقابة اليت تقوم على وضع اليد على الداء ،لتشخصه ،مث تصف له
الدواء(.)1
واإلدارة النَّاجحة يف املواقع اإللكرتونية اي اليت تصب جلَّ ااتمامها يف الرقابة الوقائية،
حىت ال تضطر إىل الوقوع يف اإلركاالت اليت تستنزف طاقتها وأوقاهتا يف تشخصيها
وعالجها.

المبدأ الثاني :مشاركة العاملين:

َّ
إن مما يسهم يف إجناح تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشَّاملة يف املواقع اإللكرتونية ارتفاع
مستوى جودة "مشاركة العاملني" فيها؛ َّ
ألهنم األداة احلقيقية ،والقوة الفاعلة ،كما قال الرسول
ِ
ب إِ َىل اللَّ ِه ِمن الْم ْؤِم ِن الضَّعِ ِ
يفَ ،وِيف ُك ٍل َخْي ٌر)( ،)2ألجل ذلك
َح ُّ
( :الْ ُم ْؤم ُن الْ َق ِو ُّ َخْي ٌر َوأ َ
ْ ُ
جيب تفعيل دور العاملني بطريقة تشعرام باألمهية؛ حبيث تكون مشاركتهم جوارية ،وليست
ركلية؛ ويكون ذلك من خالل تبن مفهوم "دوائر اجلودة" الذ يراد منه :جمموعة صغرية من
يؤدون عمالً متشاهباً أو مرتابطاً ،يتقابلون بشكل دور هبدف
العاملني يف املواقع اإللكرتونية ُّ
حتديد وحتليل وحل مشكالت اجلودة( ،)3من منطلق قوله َ  :وأ َْم ُرُا ْم ُر َورى بَْي نَ ُه ْم،)4(
وتتبلور مزايا تطبيق "دوائر اجلودة" يف جتديد األفكار؛ َّ
ألهنا مبنزلة تعليم متبادل ،وإعطاء أفضل
املعلومات لتعدد املصادر ،وإجياد فرصة أفضل الحتواء األخطاء وتصحيحها ،واإلحساس
بروح اجلماعة ،واالنتماء بني العاملني(.)5
( )1انظر :اجلودة الشاملة يف التعليم العام :املفهوم واملبادئ واملتطلبات ،ص.27 ،26
( )2أخ رج ه مسل م يف صح يح ه( :كت اب :ال قدر ،ب اب :األم ر ب ال ق وة وت رك ال ع ج ز واالس تعانة ب اهلل  وتف ويض
املقادير ل له  ،)رقم.2152/4 ،)2664( :
( )3انظ ر :إدارة اجل ودة الش املة يف الفك ر اإلس المي املعاص ر ،عب د ال رمحن ب ن إب راايم اجل ويرب ،مط ابع الرر يد ،املدين ة
املنورة ،ط1429 :3ا  ،ص.59 ،51
( )4سورة الشورى ،اآلية.)31( :
( )5انظر :ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم ،ص.37
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ويتكون مبدأ "مشاركة العاملني" يف املواقع اإللكرتونية من عدة متطلبات ،منها على سبيل
املثال ال احلصر:

أوالً :التركيز على التخصص:

َّ
إن االختالف والتباين بني العاملني يف املواقع اإللكرتونية يستلزم تفويض املهام بينهم بناءً
على مستوياهتم؛ ليتحقَّق متطلب من أام متطلبات اجلودة ،واو الرتكيز على التخصص(،)1
كما قال املوىل َْ  :حنن قَسمنَا ب ي نَ هم معِيشت هم ِيف ْ ِ
ض ُه ْم فَ ْو َق
احلَيَاة الدُّنْيَا َوَرفَ ْعنَا بَ ْع َ
ُ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ض درج ٍ
ات ،)2)لذا كان القائد األعلى حممد  يكشف عن طاقات أصحابه ،
بَ ْع ٍ َ َ َ
وخيصصها مبصطلحات حمددة ،كما يف قول الرسول اهلل ( :أ َْر َح ُم أ َُّم ِيت بِأ َُّم ِيت أَبُو بَ ْك ٍر،
ِ
َص َدقُ ُه ْم َحيَاءً عُثْ َما ُن بْ ُن َعفَّا َنَ ،وأ َْعلَ ُم ُه ْم بِاحلَ َال ِل َواحلََرِام ُم َعاذُ
َوأ َ
ُّا ْم ِيف أ َْم ِر اللَّه عُ َم ُرَ ،وأ ْ
َرد ُ
ت ،وأَقْ رؤام أُيب بن َكع ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ني َا ِذهِ األَُّم ِة
بَ ،ول ُك ِّل أ َُّمة أَم ٌ
بْ ُن َجبَ ٍلَ ،وأَفْ َر ُ
ني؛ َوأَم ُ
ض ُه ْم َزيْ ُد بْ ُن ثَابِ َ َ ُ ُ ْ َُّ ْ ُ ْ
أَبُو عُبَ ْي َد َة بْ ُن اجلََّر ِاح)( ،)3واذا املتطلب يعن أ ْن يكون التفويض للمهام واألعمال يف عملية
التَّنظيم بناء على القدرات العقلية ،واملهارات الشخصية ،واملستوى العلمي ،وامليول النفسية
للعاملني.

ثانياً :تطوير الكفاءة:

َّق تطوير كفاءة العاملني عن طريق حتديد معارفهم ،ومهاراهتم ابتداءً ،مث تطويراا
يتحق ُ
بالتدريب؛ َّ
ألن التحسني املستمر يقتضي االستزادة دورياً بالعلم ،واملهارات العملية ،كما قال
ب ِزْدِين ِع ْل ًما)4(؛ والتدريب املراد انا :او ذلك اجلهد املنظم ،واملخطط له؛
َ  :وقُ ْل َر ِّ
هبدف تزويد العاملني مبختلف مستوياهتم وختصصاهتم مبعارف هتدف إىل إكساهبم مهارات
تؤد إىل حتسني مستوى جودة املواقع اإللكرتونية(.)5
( )1انظر :اجلودة الشاملة يف العمل اإلسالمي ،ص.141
( )2سورة الزخرف ،اآلية.)32( :
( )3أخرج ه الرتم ذ يف س ننه( :كت اب :املناق ب ،ب اب :مناق ب مع اذ ب ن جب ل ،وزي د ب ن ثاب ت ،وأيب ب ن كع ب ،وأيب
عبيدة بن اجلراح  ،)رقم664/5 ،)3791( :؛ قال احلاكم« :إسناده صحيح على ررط الشيخني» ،ووافقه الذايب،
املستدرك على الصحيحني.477/3 ،
( )4سورة طه ،اآلية.)114( :
( )5انظر :إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتطوير األداء يف املعااد األمنية ،عبد الكرمي بن ضيف اهلل احلريب ،جامعة
أم القرى ،قسم اإلدارة والتخطيط ،رسالة دكتوراه1424 ،ا  ،ص.67
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ثالثاً :تحفيز العاملين:

َّق رضا العاملني بشحذ مهمهم لتأدية العمل جبودة عالية ،بواسطة تطبيق نظام
يتحق ُ
س
للتَّحفيز يقوم على مكافأة العاملني املتميِّزين يف األداء ،كما قال اهلل َ  :وأَ ْن لَْي َ
لِ ِْإلنْس ِ
ان إَِّال َما َس َعىَ وأ َّ
اجلََزاءَ ْاأل َْو َف ،)1(فوجود احلافز
ف يَُرىُ مثَّ ُْجيَزاهُ ْ
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َ
ويشج ُع املقصر
أساسي يف حتسني مستوى جودة العمل؛ حبيث يزيد احملسن إحساناً،
ِّ
ٌّ
ريءٌ
ِ
على التَّحسني والتَّطوير ،من منطلق قوله  :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
يع
الصاحلَات إنَّا َال نُض ُ
َ َ َ
َح َس َن َع َم ًال ،)2)ولكي يقع احلافز موقعاً جيداً ،ينبغي مراعاة وضوح ادفه ،وحسن
َجَر َم ْن أ ْ
أْ
اختيار وقته ،ومالءمتة حلاجة العامل ،ومكافأته ملستوى أداء العمل؛ كما قال َ  :ولِ ُك ٍل
))3
درج ِ ِ ِ
املاد َّ ال يويف كل
احلافز ِّ
ََ َ ٌ
ات ممَّا َعملُوا َولنُ َوفِّيَ ُه ْم أ َْع َما َهلُ ْم َوُا ْم َال يُظْلَ ُمو َن ، مث إن َ
احتياجات العاملني؛ لذلك كان َّ
البد من تدعيمه باحلوافز املعنوية( ،)4كما قال الرسول :
اخلُلُ ِق)(،)5
ط الْ َو ْج ِهَ ،و ُح ْس ُن ْ
َّاس بِأ َْم َوالِ ُك ْمَ ،ولَ ِك ْن يَ َسعُ ُه ْم ِمْن ُك ْم بَ ْس ُ
(إنَّ ُك ْم لَ ْن تَ َسعُوا الن َ
يتم لكم مشول الناس بإعطاء املال؛ لكثرة الناس ،وقلة
قال اإلمام الصنعاين -رمحه اهلل« :-ال ُّ
املال ،فهو غري داخل يف مقدور البشر ،ولكن عليكم أن تسعوام ،ببسط الوجه ،والطالقة
اب بينكم؛ فإنه مراد اهلل»( ،)6ومما
َّح َّ
ولني اجلانب ،وخفض اجلناح ،وحنو ذلك ،مما يوجب الت َ
الرابط بني عمل العامل ،واألثر املرتتِّب عليه ،وأنَّه يشكل إضافة
يرفع من تلك املعنويات تبيني َّ
يؤد عمالً روتينياً ال طائل وال فائدة منه ،وبأنه
نوعية؛ مما حيفِّزه على اإلجناز ،ويشعره أنَّه ال ِّ

( )1سورة النجم ،اآلية.)41 -39( :
( )2سورة الكهف ،اآلية.)31( :
( )3سورة األحقاف ،اآلية.)19( :
( )4انظر :إدارة اجلودة الشاملة يف الفكر اإلسالمي املعاصر ،ص.177

) )5أخرجه الب زار يف مس نده( :ح ديث أيب مح زة أن س ب ن مال ك  ،)رق م ،)9319( :البح ر الزخ ار ،أمح د ب ن عم رو
البزار ،حتقيق :حمف وظ ال رمحن ب ن زي ن اهلل وآخ رون ،مكتب ة العل وم واحلك م ،املدين ة املن ورة ،ط1424 :1ه193 /16 ،؛
قال األلباين« :حديث حسن لغريه» ،صحيح الرتغيب والرتاي ب ،حمم د ناص ر ال دين األلب اين ،مكتب ة املع ارف ،الري اض،
ط.9/3 ،5
) )6سبل السالم ،حممد بن إمساعيل الصنعاين ،دار احلديث.696/2 ،
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يقف على ثغر من الثغور خيشى أ ْن يؤتى من قبله(.)1

المبدأ الثالث :تحقيق رضا العميل المستفيد "المدعو":

َّ
السعي حنو حتقيق رضا رب العاملني )2(؛
إن السبيل األول لتحقيق رضا العميل ،او َّ
ضى اللَّ ِه بِسخ ِط الن ِ ِ
وذلك من منطلق حديث رسول اللَّه ِ َ :
س ِر َ
ََ
َّاس َرض َي اللَّهُ
(من الْتَ َم َ
ِ
ضا الن ِ
ِ
ط َعلَْي ِه
َس َخ َ
َّاس بِ َس َخ ِط اللَّ ِه َس َخ َ
س ِر َ
َعْنهَُ ،وأ َْر َ
ط اللَّهُ َعلَْيهَ ،وأ ْ
ضى الن َ
َّاس َعْنهَُ ،وَمن الْتَ َم َ
َّاس)()3؛ فمن جعل نفسه من حزب اهلل  ال خييب()4؛ َّ
ألن السعي حنو حتقيق رضا اهلل
الن َ
 يقتضي التَّشمري عن ساعد اجلد يف إتقان العمل ،ومراعاة مقتضياته ،وااللتزام بضوابطه،
مما يسهم يف كسب رضا العميل املستفيد ،ونيل احرتامه ،الذ يقتضي حتقيق املتطلبات
التالية:
َّعرف على العميل املستفيد "املدعو" ،ويقصد بالعميل املستفيد الذ تسعى املواقع
أوالً :الت ُّ
يف إرضائه« :الشخص الذ يستلم اخلدمة ،أو املنتج»( ،)5ويتجلى يف رخصية املستفيد
الذ تستهدفه امل واقع يف خ طاهب ا ،ال ذ ميك ن حتديده بناء على ختصص املوقع ،مثل:
الديانة ،أو اجلنس ،أو العمر ،وغريه.
َّعرف على احتياجات العميل املستفيد "املدعو" ،وقد أوىل رسول اللَّه  اذا
ثانياً :الت ُّ

املتطلب أمهيته من خالل وصيته إىل رسوله الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  حني بعثه إىل
َّك تَ ْق َدم َعلَى قَوٍم أ َْا ِل كِتَ ٍ
وا ْم إِلَْي ِه ِعبَ َادةُ اللَّ ِه
اب ،فَ ْليَ ُك ْن أ ََّوَل َما تَ ْدعُ ُ
اليمن اليت قال فيها( :إِن َ ُ
ْ
َن اللَّه قَ ْد فَرض علَي ِهم َخَْس صلَو ٍ
 ،فَِإ َذا َعرفُوا اللَّهَ ،فَأ ْ ِ
ات ِيف يَ ْوِم ِه ْم َولَْي لَتِ ِه ْم ،فَِإ َذا
َخ ْربُا ْم أ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َ
ِِ
َخِ ْربُا ْم أ َّ
ض َعلَْي ِه ْم َزَكاةً ِم ْن أ َْم َواهل ْم َوتَُرُّد َعلَى فُ َقَرائِ ِه ْم ،فَِإذَا أَطَاعُوا ِهبَا،فَ ُخ ْذ
فَ َعلُوا ،فَأ ْ
َن اللَّهَ فَ َر َ
) )1انظ ر :حتفي ز األف راد للعم ل ال دعو  :عل م وف ن ،مق ال منش ور يف موق ع بص ائر اإللكرتوني ة2111/1/6 ،م،
http://cutt.us/xMZ9؛ اجلودة الشاملة يف العمل اإلسالمي ،ص.61
( )2انظر :اجلودة الشاملة يف التعليم العام :املفهوم واملبادئ ،واملتطلبات ،ص.21
( )3أخرج ه اب ن حب ان يف ص حيحه( :كت اب :ال رب واإلحس ان ،ب اب :ذك ر رض اء اهلل  عم ن ال تمس رض اه بس خط
الناس) ،رقم511/1 ،)276( :؛ قال األلباين« :ح ديث ص حيح» ،التعليق ات احلس ان عل ى ص حيح اب ن حب ان ،حمم د
ناصر الدين األلباين ،دار باوزير ،ط1424 /1ا .329/1 ،
( )4انظر :حتفة األحوذ بشرح جامع الرتمذ  ،أبو العالء بن حممد املباركفور  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.11/1 ،
( )5اجلودة الشاملة يف الفكر اإلسالمي واإلدارة املعاصرة ،ص.111
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ِمْن ُه ْم َوتَ َو َّق َكَرائِ َم أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس)( ،)1ومن احلديث يتبني أن احتياج املشركني من الدعوة غري
احتياج املوحدين ،مث إن املوحدين يتفاوتون يف احتياجهم بناءً على مدى النقص الذ
جيتاحهم.
ثالثاً :فتح قنوات التَّواصل ،بني القائمني على املواقع اإللكرتونية ،والعمالء املستفيدين،
واالاتمام بالتغذية الراجعة اليت يقصد هبا« :عملية تزويد الفرد مبعلومات عن سري أدائه
()2
السريع ،من خالل حتسني زمن االستجابة
بشكل منظم ،ومستمر»  ،والرتكيز على التَّفاعل َّ
لتساؤالهتم ،وحتقيق طلباهتم ،وأخذ رغباهتم بعني االعتبار ،وجعلهم يف سلم األولويات.

رابعاً :ترمجة االحتياجات إىل معايري.

خامساً :إنشاء العمليات اخلاصة للتفعيل وتطبيق املعايري على أرض الواقع(.)3

بالتعرف عليه أوالً ،مث حتديد
ومما سبق يتَّضح أن ملخص مبدأ رضى العميل يبدأ ُّ
السمع لصوته،
احتياجاته اليت ينتظراا من املوقع؛ عن طريق فتح منافذ التواصل معه ،وإذعان َّ
وحتويل ذلك إىل معايري قياسية ،وأخرياً تنفيذاا على أرض الواقع.

المبدأ الرابع :التحسين المستمر:

َّ
إن املقصود بالتَّحسني املستمر الذ تسعى إليه اجلودة يف املواقع اإللكرتونية او« :بذل
اجلهود للتطوير ،والتحسني بشكل مستمر دون توقف»( ،)4واو حتسني تدرجيي خطوة خطوة؛
ِ
ِ ِ
وم
الع َم ِل إِ َىل َر ُسول اللَّه  الَّذ يَ ُد ُ
َحب َ
ويؤكد على اذا املبدأ قول رسول اللَّه َ ( :كا َن أ َ

) (1أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :الزك اة ،ب اب :ال تؤخ ذ ك رائم أم وال الن اس يف الص دقة) ،رق م،)1451( :
 ، 119/2واللفظ له؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،باب :الدعاء إىل الشهادتني وررائع اإلسالم) رقم،)19( :
.51/1
( )2أثر التغذية الراجعة املقدمة بعد أداء االختبارات الصفية ،مراد بن حسن صاحل ،جامعة النجاح الوطنية بنابلس ،كلية
الرتبية ،رسالة ماجستري1424 ،ا  ،ص.4
( )3انظر :تصور مقرتح لتوظيف مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس الثانوية ،نعمة بنت عبدالرؤف منصور ،اجلامعة
اإلسالمية بغزة ،قسم أصول الرتبية ،رسالة ماجستري1426 ،ا  ،ص 31؛ ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم ،ص.31
( )4إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتطوير األداء يف املعااد األمنية ،ص.55
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علَي ِه ص ِ
الصرب واملثابرة ،ووضعاً عقلياً خيتلف كثرياً عن
احبُهُ)( ،)1مما يتطلب درجة عالية من َّ
َْ َ
السائدة؛ َّ
ألن التحسني املستمر يقتضي التجديد ،واإلبداع ،واخرتاع آليات
النَّماذج العقلية َّ
جديدة ،والتَّغيري يف أركاهلا ،إذ لبها ومضموهنا ال يتغري ،بيد َّ
أن ما حيف اذا اللب من
أساليب ،أو وسائل ،أو تقنيات ،وأدوات ،كل ذلك داخل ضمن التَّحسني املستمر تأصيالً
وتفريعاً؛ فالزمن تغري من حولنا ،واحلياة تبدلت( ،)2والبقاء على القدمي يعن الزوال.
وحىت تؤيت عملية التحسني مثاراا يف املواقع اإللكرتونية ال بد أن تتحقق فيها املتطلبات
التالية:
أوالً :ليس لعملية التَّحسني املستمر هناية؛ فهي مستمرة مادام املوقع اإللكرتوين قائماً.
ثانياًَّ :
أن التَّحسني املستمر عملية راملة جلميع اجملاالت :الرئيسة ،والعلميَّة ،واإلدارية،
والفنيَّة ،والربجميَّة ،والتنظيميَّة يف املوقع اإللكرتوين.

ثالثاً :التَّحسني املستمر عملية مشرتكة حتتاج إىل جهود مجيع من يعمل يف املوقع اإللكرتونية.

رابعاً :ال يعن عدم وجود أخطأ توقف التحسني؛ بل التصحيح ،والتعديل(.)3

فالتَّحسني املستمر بشكل عام داللة على مدى قدرة املواقع اإللكرتونية على تسخري
مستحدثات التقنية ،وتغلغل مفهوم اجلودة الشَّاملة يف ممارساهتا اإلدارية ،وعمق اإلدراك
لإلسالم الذ يقوم على تبن مفهوم اإلتقان لألعمال الدينية والدنيوية ،كما قال الصحايب
اجلليل عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما« :-واحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً ،واعمل
آلخرتك كأنك َتوت غداً»(.)4

المبدأ الخامس :اتخاذ المنهج العملي في اتخاذ القرارات:

يعد التزام املنهج العلمي يف اختاذ القرارات من املبادئ اليت تعتمد عليها اجلودة يف املواقع
اإللكرتونية ،ويقصد بالقرار انا« :الفصل بني عدة اختيارات متاحة ،وتفضيل إحدااا؛ بناءً
( )1أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :الرق اق ،ب اب :القص د واملداوم ة عل ى العم ل) ،رق م،91/1 ،)6462( :
واللف ظ ل ه؛ ومس لم يف ص حيحه( :كت اب :ص الة املس افرين وقص راا ،ب اب :فض يلة العم ل ال دائم م ن قي ام اللي ل وغ ريه)
رقم.541/1 ،)713( :
( )2انظر :فقه الدعوة يف الغرب ،علي بن أمحد الريسوين ،وزارة األوقاف ،اململكة العربية السعودية ،ص.7
( )3انظر :تصور مقرتح لتوظيف مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس الثانوية ،ص.143 ،142
) )4النكت الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام ،أمحد حممد ال َكَرجي ،دار القيم ،ط1424 :1ا .95/4 ،
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على صناعة مسبقة ،ومبنية على معلومات دقيقة وكافية»( ،)1فاختاذ القرار عملية معقَّدة؛
نتيجة الختالف طبيعة املشكلة اليت تواجه القائمني على املواقع اإللكرتونية ،وتباين املواقف
جتااها ،وتعدُّد مداخلها ،وأساليب اختاذ القرار فيها.
وبشكل عام ،فالقرار الفعَّال يف اجلودة جيب أن يستند على احلقائق العلمية ،ال األاواء
الشخصية ،وال االجتااات الذاتية ،حبيث يتضمن اإلجابة على التَّساؤالت الثَّمانية التالية:
ماذا؟ وملاذا؟ ومن؟ وما؟ وأين؟ ومىت؟ وال؟ وكيف؟ واليت يراد منها ما يلي:
ماذا :ماذا يريد متخذ القرار حتقيقه؟

لماذا :ملاذا يريد متخذ القرار اختاذ القرار؟
من :من سيتخذ القرار؟ ومن املسؤول عن النَّتائج؟ ومن الذ سيشارك أو يقدم النصيحة يف
صنع القرار؟ ومن الذ جيب إحاطته علماً بالقرار بعد اختاذه؟ ومن الذ سينفذ القرار؟

ما :ما املشكلة؟ وما القرارات اليت جيب اختاذاا؟ وما السوابق اليت تررد يف اختاذ القرار؟ وما
املعلومات أو احلقائق اليت للكها ،وحنتاجها الختاذ القرار؟ وما املصادر اليت يستقى منها
القرار؟ وما األضرار املرتتبة على القرار؟
أين :إىل أين ميكن أن ينتهي القرار يف آخر الشوط؟

متى :مىت يكون الوقت مناسباً الختاذ القرار؟ ومىت جير إعالنه؟ ومىت يكون الوقت متأخراً
الختاذ القرار؟

املاديَّة والبشرية للتنفيذ؟
هل :ال من صالحياتك اختاذ القرار؟ وال تتوافر اإلمكانات ِّ
كيف :كيف جير تنفيذ القرار؟ وكيف تصدر األوامر الكتابية أو الشفهيَّة ُّ
للتأكد من أن

القرار ينفذ بشكل صحيح؟ وكيف تكسب تأييد ومحاسة العاملني الذ يناط هبم التنفيذ؟
ومما سبق يتَّضح َّ
أن االستناد على اإلجابات العلمية يف اختاذ القرارات او احلل األمثل
الذ ميكن أن تواجه به املواقع اإللكرتونية العقبات اليت قد تعرقل مسريهتا ،أو توقفها؛ حيث
()2

( )1اختاذ القرارات يف تيس ري امل وارد البش رية واس تقرار اإلط ارات يف العم ل ،خالص ي ب ن م راد ،جامع ة منت ور قس نطينة،
قسم علم النفس وعلوم الرتبية ،رسالة ماجستري2117 ،م ،ص.17
( )2انظر :مدخل يف نظرية حتليل املشكالت واختاذ القرارات اإلدارية ،مشس الدين بن عبد اهلل مشس الدين ،مركز تطوير
اإلدارة واإلنتاجية ،دمشق2115 ،م ،ص.36 -6
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إ َّن اختاذ القرارات العشوائية بال دراسة راملة ملا يرتتب عليها من مصاحل ومفاسد ،قد ميثل
مسماراً يف نعش املواقع اإللكرتونية.

ثالثاً :مراحل تطبيق الجودة في المواقع اإللكترونية:

َّ
السابقة يقتضي السري وفق مراحل جزئيَّة متسلسلة مرتابطة
إن تطبيق مبادئ إدارة اجلودة َّ
متدرجة منطقيَّة تصل يف األخري إىل تطبيق رامل للجودة يف كافة نشاطات وممارسات املواقع
ِّ
اإللكرتونية ،وبطبيعة احلالَّ ،
فإن مراحل التَّطبيق ختتلف من موقع إىل آخر؛ بسبب عدة
متغريات ،مثل :حجم املوقع ،و أعداد العاملني ،ومستوى النشاط ،ونوع التفاعل ،إال َّأهنا
تتفق يف اخلطوط الرئيسة العريضة اليت ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية:

المرحلة األولى :مرحلة التحضير لعملية التطبيق:
وتشمل اذه املرحلة العناصر التالية:

أوالً :اختاذ القرار ببدء التطبيق ،والتزام اإلدارة باجلودة.

ثانياً :تعيني ممثل إلدارة اجلودة ،وتشكيل جلنة التوجيه.
ثالثاً :وضع خطة التطبيق التفصيلية.

المرحلة الثانية :مرحلة توثيق نظام الجودة:
وحتتو اذه املرحلة على النقاط التالية:

أوالً :إعداد دليل اجلودة.

ثانياً :توثيق اإلجراءات التنظيمية ،وتعليمات العمل.
ثالثاً :إعداد الوثائق اإلررادية ،واملعايري التفصيلية.

المرحلة الثالثة :مرحلة تطبيق النظام الموثق:
ويظهر تطبيق اذه املرحلة يف اخلطوات التالية:

أوالً :تدريب العاملني على وثائق نظام اجلودة.
ثانياً :تطبيق نظام اجلودة املوثق(.)1

ثالثاً :مراجعة وتطوير وتقومي نظام اجلودة املوثق واملطبق.
( )1انظر :معايري إدارة اجلودة الشاملة يف التعل يم الع ايل :م دخل إس المي ،أمح د ب ن عب د ال رزاق س لمان ،جامع ة األنب ار،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،ص.171
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وما سبق من مراحل ي َع ُّد اللبنة األساس اليت عن طريقها حتقق املواقع اإللكرتونية عموماً،
والدعوية خصوصاً ،أاداف اجلودة ،ومبادئها ،ومعايرياا -مبشيئة اهلل.-

المطلب الثاني :أهداف()1الجودة في المواقع اإللكترونية:
وقبل الولوج إىل تفاصيل أاداف اجلودة املراد حتقيقها يف املواقع اإللكرتونية ،ناسب
الوقوف على حترير مصطلح "األاداف"؛ حىت يتجلى لألذاان.

أوالً :المقصود بمصطلح "األهداف":
األهداف في اللغة:

بعد الرجوع إىل معاجم اللغة العربية تبني َّ
أن اهلدف من الفعل الثالثي "ه د ف" ،ويطلق
على عدة ٍ
معان ،منها :
أوالً :االرتفاع ،فكل ريء مرتفع من :كثيب ،أو رمل ،أو جبل يطلق عليه ادف()2؛ فلذلك
مسرعا»(.)3
يقال« :احندر عن اهلدف ً
ثانياً :الدنو واالقرتاب ،ومنه يقال :ادف فالن للخمسني؛ إذا قارهبا(.)4

وجه إليه القصد ،ومنه يقالَ :ا َدفُه مساعدة احملتاجني،
ثالثاً :املطلب ،واو الغرض الذ يُ َّ
وكان ادفًا النتقادات خصومه(.)5
لعل مما سبق يتضح َّ
أن للهدف عدة أوجه يف اللغة ،منها :االرتفاع ،والدنو واالقرتاب،
و َّ
واملطلب ،والذ يرتبط بالدراسة بشكل مبارر او الوجه األخري املتمثل :بالغرض واملطلب
( )1الفرق بني األاداف اليت جرى تفصيلها يف املطلب األول ضمن أركان التخطيط االسرتاتيجي ،واألاداف احلالية،
َّ
أن األوىل تتعلق بأاداف املوقع اإللكرتوينَّ ،أما احلالية تتعلق بأاداف اجلودة يف املواقع اإللكرتونية ،فالعالقة بينها قائمة
على العموم واخلصوص.
) )2انظ ر :خمت ار الص حاح ،زي ن ال دين ب ن حمم د ال راز  ،حتقي ق :يوس ف الش يخ حمم د ،املكتب ة العص رية ،ب ريوت ،ط:5
1421ا  ،ص ،325مادة( :ادف).
(ا َدف).
) )3معجم اللغة العربية املعاصرة ،2334/3 ،مادةَ :

) )4انظر :هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزار  ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء ال رتاث الع ريب ،ب ريوت ،ط:1
ف).
2111م ،119/6 ،مادة( :ادف)؛ القاموس احمليط ،161/1 ،مادة( :اهلََد ُ
(ا َدف).
) )5انظر :معجم اللغة العربية املعاصرة ،2334/3 ،مادةَ :
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الذ توجه إليه اجلودة يف املواقع اإللكرتونية القصد والنية.

األهداف في االصطالح:

َّدت التعريفات االصطالحية ملصطلح "األاداف"؛ نظراً لتعدد الفنون العلمية اليت
لقد تعد َ
تناولته بالبحث والدراسة ،إال أنَّه ميكن تعريفه بشكل عام بأنَّه :الغاية والثمرة من العمل،
والنتيجة اليت يريد العامل حتقيقها من عمله ،ويسعى الفاعل إىل حتصيلها من فعله ،واو ال
يتحقق َّإال يف هناية الفعل ،وال حيدث إال يف آخر مراحل العمل(.)1
واألاداف اليت تعىن هبا اذه الدراسة إلا اي مبثابة حتديد للمخرجات اليت ستجنيها
املواقع اإللكرتونية وراء حتقيق اجلودة بني طياهتا.

أوالً :أهداف الجودة في المواقع اإللكترونية:

لقد جاءت اجلودة يف املواقع اإللكرتونية عموماً ،والدعوية خصوصاً ،لتحقيق األاداف
واملخرجات التالية:

الهدف األول :تحقيق التكامل والترابط بين المواقع اإللكترونية:

َّ
إن من أاداف اجلودة يف املواقع اإللكرتونية حتقيق التكامل والرتابط والتآزر بني أرباب
التخصص الواحد ،يف املواقع املتعددة ،وإزاحة احلواجز ،ودواعي الصراعات ،ونبذ النزاعات
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مجيعاً َوال تَ َفَّرقُوا ،)2(حبيث تكون العالقة
بينهم ،حتقيقاً لقوله َ  :و ْاعتَ ُ َْ
قائمة على تبادل اخلربة العلمية ،والوسائل العملية؛ لالرتقاء باملخرجات من الناحية :الكميَّة،
والنَّوعية ،فتوحيد الصفوف بني أرباب املواقع ،وحتقيق التكاتف بينهم يشكل درعاً حصيناً
يسد فجوة الفراغ ،ويغطي على جوانب القصور والنقص فيها؛ مما يسهم يف رفع جودة
املخرجات ،كما قال ريخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل« :-املؤمن للمؤمن كاليدين تغسل
إحدامها األخرى ،وقد ال ينقطع الوسخ إال بنوع من اخلشونة ،لكن ذلك يوجب من النظافة،
والنعومة ما حنمد معه التخشني»( ،)3وبالوقوف على واقع كثري من املواقع اإللكرتونية ،جنداا
) )1انظ ر :أا م احلرك ات التجديدي ة لل دعوة اإلس المية يف العص ر احل ديث :الغاي ات واألا داف ،عب د اهلل ب ن حس ني
مرجان ،مركز الكون ،جدة ،ط1424 :1ا  ،ص.72
( )2سورة آل عمران ،اآلية.)113( :
) )3جمموع الفتاوى.53/21 ،
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عبارة عن جمهودات فردية ،ومحاسة رخصية َّأدت بصاحبها إلنشاء املوقع ،فيتحمس ملدة
حمدودة ،مث ختبو جذوة احلماسة مرة أخرى؛ لذا أصبح من الضرور جداً التَّنسيق بني املواقع،
وإجياد الربامج اليت تكفل ذلك ،وإقامة اللقاءات دورياً(.)1
ومن الشوااد احلاضرة على حتقيق التكامل والرتابط بني أرباب املواقع اإللكرتونية "رابطة
أو احتاد املواقع التنصريية" اليت جرى إنشاؤاا عام 1997م؛ لتحقيق ادفني ،ومها:
أولهما :تعزيز التَّنصري عرب اإلنرتنت بالتَّفكري اإلسرتاتيجي ،وتنمية املوارد.

ثانيهما :تشجيع اجلهود التعاونية ،وربط الشُّركاء؛ إلجناز التَّنصري عرب اإلنرتنت ،وفق أصول
العقيدة الربوتستانتية.
واجلدير بالذكر أن هلذه الرابطة عدة إجنازات ،منها :إصدار جملة رهريَّة ،وعقد اجتماع
سنو  ،يضم جلنتني انتخابيتني ،األوىل :جلنة رئاسية مكونة من اثن عشر عضواً من
س ،والثانية :جلنة عضوية مكونة من أربعة وعشرين عضواً من
األساتذة ،والدكاترة ،وال ُق ُس ْ
اجلمعيات ،واملنظمات ،وروابط املتطوعني ،وكراسي البحث( ،)2ومجيع اذه التَّنظيمات تعكس
ما تتمتع به املواقع اإللكرتونية التنصريية من درجة عالية من ناحية الدعم املاد  ،والتنسيق

املؤسسي ،والدراسات العلمية ،واملوارد البشرية ،ويف األخري ينطبق عليهم قول املوىل :
قُل ال نُنَبِّئ ُكم بِ ْاألَخس ِرين أَعم ًاال الَّ ِذين ض َّل سعي هم ِيف ْ ِ
َّه ْم
احلَيَاة الدُّنْيَا َوُا ْم َْحي َسبُو َن أَن ُ
َ َ َ ُْ ُ ْ
ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َْ
ِ
صْن ًعا ،)3(إهنم أحسنوا العمل ،إال َّأهنم أساؤوا اهلدف ،فكانوا ام األخسرين ،وأوىل
ُْحيسنُو َن ُ
بأرباب املواقع الدعوية اليت أحسنت اهلدف ،أن حتسن العمل ،وتسعى حنو حتقيق التكامل
والرتابط حتت مظلة واحدة يف اجملاالت التالية:
أوالً :جمال استضافة املواقع ،والصفحات ،وبنائها ،وتصميمها ،وتوفري اخلدمات ،واذا جمال
رحب يساعد املواقع اجلديدة ،ويوفر هلا كثرياً من األموال.
ْ

) )1انظر :ضرورة التكامل بني املواقع الدعوية ،عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس ،وزارة الشؤون اإلسالمية ،مؤَتر املواقع
الدعوية السعودية1432 ،ه ،ص.336
( )2انظ ر :التنص ري ع رب اخل دمات التفاعلي ة لش بكة املعلوم ات العاملي ة ،حمم د ب ن موس ى اجملمم ي ،جامع ة املل ك س عود،
كلية الرتبية ،رسالة ماجستري1433 ،ا  ،ص.31 ،37
( )3سورة الكهف ،اآلية.)114 ،113( :
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الدراسات ،واملقاالت ،والرتمجة من
ثانياً :جمال احملتوى العلمي من البحوث ،والفتاوى ،و ِّ
اللغات املختلفة ،وإليها.

ثالثاً :جمال التعاون يف التَّمويل ،واإلقراض احلسن ،وإعارة اخلدمات ،واخلربات كلياً أو جزئياً،
الرتاخيص احلكوميَّة ،والسجالت التجارية عند احلاجة.
وإمداد املواقع احملتاجة بالكوادر ،و َّ
رابعاً :التعاون يف جمال التَّقومي ،والنّقد البناء ،وحتديد معايري اجلودة واإلتقان(.)1
وما سبق بيانه من جماالت جمرد حصر مبدئي مقرتح؛ َّ
ألن جمال التكامل فضفاض بني
املواقع الدعوية ،ومتجدد.

الهدف الثاني :تدعيم المركز التنافسي للمواقع اإللكترونية:

أضحت ربكة املعلومات العاملية تزدحم بالكثري من املواقع اإللكرتونية ،فقد بلغ
لقد ْ
عدداا هناية ديسمرب 2111م " "555مليون موقع ،وكان اجلديد منها " "311مليون(،)2
ويقدر اخلرباء عدد املواقع املختصة يف الدعوة اإلسالمية على الشبكة ب " "651موقعاً(،)3
()4
الرقم
ونصيب املواقع الدَّعوية السعودية من جممل اإلحصائية قرابة " "211موقع  ،ويعد اذا َّ
منخفضاً أمام اإلحصائية العمالقة للمواقع اإللكرتونية على ربكة املعلومات العاملية ،لكن
ليس املهم انا كميتها بقدر كيفيتها؛ كما أرار إىل اذا املبدأ رسول اهلل  يف قوله( :إَِّلَا
اإلبِ ِل الْ ِمائَِةَ ،ال تَ َكاد َِجت ُد فِيها ر ِ
النَّاس َك ِْ
احلَةً)( ،)5ويقصد بالراحلة اي :النَّجيبة املختارة من
ُ
َ َ
ُ
()6
اإلبل للركوب؛ فهي كاملة األوصاف ،فإذا كانت يف إبل عرفت  ،واملعىن املراد للحديث:

( )1انظر :التكامل والتنسيق بني املواقع الدعوية اإللكرتونية ،علي ب ن عب د اهلل العثم ان ،وزارة الش ؤون اإلس المية ،م ؤَتر
املواقع الدعوية السعودية1432 ،ا  ،ص.373 ،372
( )2انظر 555 :مليون موقع لإلنرتنت يف 2112م ،مقال منشور يف موقع جريدة الرياض ،العدد/4 /6 ،)15924( :
1433ه.http://cutt.us/OPZV ،
( )3انظر :دور ربكة اإلنرتنت يف نشر الدعوة اإلسالمية.http://cutt.us/BVzY ،
( )4انظر :املواقع الدعوية على اإلنرتنت :الواقع والتقومي ،ص.265
( )5أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :الرقاق ،باب :رفع األمان ة) رق م ،114/1 ،)6491( :واللف ظ ل ه؛ ومس لم
يف ص حيحه( :كت اب :فض ائل الص حابة  ،ب اب :قول ه  :الن اس كإب ل مائ ة ال جت د فيه ا راحل ة) رق م،)2547( :
.1973/4
( )6انظر :املنهاج ررح صحيح مسلم بن احلجاج.111/16 ،
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«أن الناس كثري ،واملرضي منهم قليل»()1؛ لذلك جند أن املوقع اإللكرتوين املرضي ذو
األوصاف املقاربة للكمال ،واملعايري العالية من اجلودة؛ حيتل مركزاً تنافسياً يزاحم آالف املواقع
ِ
ك فَ ْليَتَ نَافَ ِ
س الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن)2(؛ لذلك كان
اإللكرتونية العاملية ،أو اإلقليمية ،أو احملليةَ  :وِيف َذل َ
حتقيق اجلودة يف املواقع يهدف إىل املضي باملواقع قُ ُدماً حنو الصدارة بدعم مرتبتها بني املواقع
اإللكرتونية ،فيزداد بذلك حجم املتفاعلني معها ،بكثرة رواداا.
وقد توىل مهمة إحصاء املواقع اإللكرتونية ،وترتيب الصدارة ،واألولوية بينها عدة مواقع
وبرامج ،منه ا :ع لى امل ست وى احمل لي م وق ع رتب " ،"rattebأما على الصعيد العاملي

فموقع إليكسا " ،"Alexaوالربنامج العاملي البيج رانك " ،"Page rankوما يلي موجز
حول آلية تقومي املواقع اإللكرتونية ،وفرز نتائجها:

أوالً :محرك البحث العالمي إليكسا ":)3("Alexa

متخصص يف
ينتسب املوقع اإللكرتوين "إليكسا" إىل رركة األمازون دوت كوم ،واو
ِّ
إحصائيات وترتيب املواقع اإللكرتونية حسب األكثر زيارة()4؛ فهو يغطي أكثر من َخسة
ماليني موقع إلكرتوين على مستوى العامل ،مث يقوم بإصدار قائمة دورية بأفضل  111موقع
يف كل لغة ،وفقاً لعدد الزوار(.)5
وقد سبق أ ْن أجريت دراسة بواسطة موقع "إليكسا" على املواقع األكثر تصفحاً من
العرب يف مصر ،والسعودية ،واألردن ،والكويت ،واملغرب ،فكان أول موقع إلكرتوين دعو

( )1فتح البار ررح صحيح البخار .335/11 ،
( )2سورة املطففني ،اآلية.)26( :
( )3لالستزادة مراجعة موقع إليكسا .http://www.alexa.com
( )4وعلى الرغم من رهره وعاملية املوقع؛ إال أنَّه يعيبه ما يلي:
 اعتماده يف إحصائياته على املتصفحني الذين قاموا بتنزيل رريط أدوات إليكسا على متصفحات اإلنرتنت لديهم. كذلك يعيبه اعتماده يف التصنيف على عدد الزوار فقط دون النظر إىل باقي املعايري. اعتباره التصفح يف املوقع زيارة مبعىن كل صفحة تفتحها يف املوق ع حتس ب زي ارة ،فعن د تنش يط الص فحة حتس ب زي ارة؛فالرتتيب غري دقيق ،إال أنَّه يعطي إرارات ونتائج ال بأس هبا.
لذا َّ
انظر :املنهج يف دراسة وتقييم املواقع اإلسالمية ،رأفت بن صالح الدين ،إصدار مركز أبواب لإلعالم ،ص.44
( )5انظر :املنهج يف دراسة وتقييم املواقع اإلسالمية ،ص.44-42
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حيتل املرتبة « »56منها( ،)1واي مرتبة تعد متدنِّية على جمتمعات إسالمية! مما يؤِّكد أمهيَّة
االرتقاء مبستوى املواقع الدعوية لتحقيق صدارة أكرب ،وتأثري أكثر.

ثانياً :الموقع العربي رتب ":)2("ratteb

او موقع إلكرتوين من إنشاء وإدارة "إنرتنت بلس" ،يوفر خدمة عربية  ،%111واو
خمتص برتتيب املواقع اإللكرتونية العربية من النواحي التالية :عدد الزيارات للمواقع اليومية
حولت الزوار إىل املوقع ،ورصد كلمات وحمركات البحث اليت
والشهرية ،وإحصاء املواقع اليت َّ
وصل هبا الزوار إىل املوقع ،وأمساء الدُّول اليت دخلوا املواقع منها.
فاملوقع باختصار يقدم خدمة متكاملة يف جمال اإلحصائيات ،وتوفري أدلة للمواقع العربية
اجليدة اليت ليس فيها ما ينايف القيم الدينية ،أو اآلداب حبسب ترتيب املواقع العربية ،وإظهار
رهرهتا ،ومنافستها عاملياً( ،)3واذا املوقع على جودة خدماته تعيبه توقف خدماته؛ بسبب
اإلغالقات املتكررة.

ثالثاً :تقنية البيج رانك ":(4)"Page rank

تعد تقنية "البيج رانك" عالمة مسجلة لشركة غوغل يرمز هلا ب " ،"PRواي تقوم حبساب
أمهية املوقع اإللكرتوين اعتماداً على عدة معايري ،منها :نوعية املوقع ،وطريقة بنائه ،وترتيبه،
وانتشاره ،وقوته ،وتصميمه ،وأمهية احملتوى لدى الزوار ،وعدد الروابط اخلارجية القادمة له ،مث
تُصدر درجة تقوميية ،وأوزان مرقَّمة لكل معيار من  1إىل 11بشكل دور -كل ثالثة
أرهر-؛ حبيث يرتتب على درجات التقومي املرتفعة ظهور املوقع اإللكرتوين يف حمرك البحث
ضمن النتائج األوىل للمتصفحني(.)5
واذه املواقع والربامج تعطي درجات تقومييَّة موضوعية للمواقع اإللكرتونية ،وحتدد موقعها
التنافسي بني مجلة املواقع ،وكلما ارتفع التَّقومي ارتفع املستوى التنافس للموقع ،والعكس
بالعكس.
( )1انظر :ماذا يتصفح العرب ،رأفت بن صالح الدين ،إصدار مركز أبواب لإلعالم ،ص.11
( )2لالستزادة مراجعة موقع رتب/http://www.ratteb.com ،
( )3انظر :رتب ،مقال منشور يف موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة.http://cutt.us/RFBO ،
( )4لالستزادة مراجعة موقع البيج رانك/http://www.jeel5.com/pr ،
( )5انظر :ما او البيج رانك وماذا نستفيد منه ،مقال منشور يف موقع توات العربية العاملية.http://cutt.us/606w ،
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الهدف الثالث :ضبط الجودة في المواقع اإللكترونية:

يتحقَّق ضبط اجلودة يف املواقع اإللكرتونية عن طريق استقراء ،وبناء معايرياا ،وصياغتها
على كافة اجملاالت :الرئيسة ،والعلميَّة ،واإلداريَّة ،والفنِّية ،والربجميَّة؛ حبيث تغطي مجيع
املراحل :املدخ الت ،وال عملي ات ،وامل ْخرج ات ،م ع م راجعته ا ،وت عدي لها ،وحت ديثها دوري اً؛
ُ
()1
ٍ
ح ىت َّ
تتمكن املواقع اإللكرتونية من احلفاظ على مستوى عال من جودة األداء .
وليس املقصود من ضبط اجلودة يف املواقع اإللكرتونية إذكاء روح التطابق والتماثل مع
النماذج املوضوعة واملستقرة إطالقاً()2؛ بل القصد حتديد سقف ٍ
عال ،ومسار عام للمواقع
اإللكرتونية ،حبيث ال يتعارض مع روح اإلبداع ،والتباين ،والتمييز فيما بينها.
وميكن ضبط اجلودة يف املواقع اإللكرتونية عن طريق االستعانة باملعايري القياسية الوطنية،
مثل :املعايري اليت تقدمها "جائزة التميُّز الرقمي" ،أو العاملية ،مثل :املعايري املعتمدة اليت تقدمها
"رابطة الشبكة العاملية" ،وتفصيل القول فيهما مبا يلي:

أوالً :جائزة التميّز الرقمي(:)3

لقد أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات مسابقة سنوية بدأت بتطبيقها منذ عام
الرقمي" اليت اي يف مضموهنا جائزة جودة املواقع
2115م حتت مسمى "جائزة التميّز َّ
الرقمي،
اإللكرتونية ،وهتدف اجلائزة إىل تشجيع املبادرات اليت تسهم يف إثراء احملتوى العريب َّ
إضافة إىل نشر الوعي بأمهيَّة وجود مواقع متميزة ،واي ختضع للتطوير باستمرار للمعايري،
وآلية التحكيم ،مما جيعلها مواكبة للتطورات التقنية املتسارعة(.)4

ثانياً :رابطة الشبكة العالمية(:)5

ت ُّ
عد رابطة الشبكة العاملية أام منظمة دولية لوضع املعايري اليت تعىن بربجمة الصفحات

اإللكرتونية ورمزاا " ،"W3Cواي منظمة هلا أعضاء ،وموظفون متفرغون يعملون معاً لتطوير

( )1انظ ر :اجل ودة الش املة  TQMطريق ك للحص ول عل ى ر هادة اآلي زو ،حمم د الص رييف ،مؤسس ة ح ورس الدولي ة،
اإلسكندرية ،ط2116 :1م ،ص.26
( )2انظر :مقدمات للنهوض بالعمل الدعو  ،عبد الكرمي بكار ،دار القلم ،دمشق ،ط ،1ص.295
( )3لالستزادة مراجعة موقع جائزة التميز الرقمي.http://cutt.us/RzOdO ،
( )4انظر :إدارة اجلودة الشاملة يف عصر اإلنرتنت ،ص.411
( )5لالستزادة مراجعة موقع رابطة الشبكة العاملية./http://www.w3c.org.ma ،
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معايري املواقع اإللكرتونية منذ عام 2117م ،واهلدف منها بناء قواعد ،ومواصفات ،ومعايري
الويب األساسية ،وتطوير التكنولوجيات احلالية؛ من أجل حتسني التفاعل بني مستخدمي
الشبكة ،وتوفري لاذج موحدة للناس(.)1
وما اذه الدراسة إال حماولة يف ضبط جودة املواقع اإللكرتونية الدعوية ،وذلك بتحديد مجلة
من املعايري الرئيسة ،والعلمية ،واإلدارية ،والفنية اليت جرى تفصيلها يف الفصل الثاين.
ومــا ســبق مــن أهــداف تجمــع الج ـ ـودة ع ـ ـلى أهمي ـ ـتها فـ ـي كـ ـافة المواقــع اإللكترونيــة

ب ــاختالف تخـ ـ ـصصاتها ،إال أن الم ـواقـ ـ ـع الـ ـ ـدعوية تحـ ـ ـديداً تـ ـ ـزيد عـ ـ ـليها بجمـ ـ ـلة مـ ـ ـن

األهـ ـداف ت ـكم ـن فــي أهــداف الــدعوة اإلســالمية ذاتهــات ألنهــا كانــت الــدافع وراء إنشــاء
تلك المواقع ،وما يلي تفصيل لها:

أهداف الدعوة إلى اهلل :

َّ
إن للدعوة إىل اهلل  يف اذه املواقع ادف جممل يتمثل يف العبارة املشهورة للصحايب
اجلليل ربعي بن عامر  اليت كان مضموهنا« :إن اهلل ابتعثنا لنخرج من راء من عبادة العباد
إىل عبادة اهلل  ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة

اآلخرة»( ،)2واذا اإلجياز البليغ يتولد منه عدة أاداف فرعية ميكن تفصيل بعضها على النحو
التايل:

الهدف األول( :)3إقامة الحجة بالبالغ المبين:

لقد أنزل املوىل  كتاباً مصدقاً ومهيمناً وخاَتاً ملا قبله ،على نبيه حممد  الذ أمت
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم ،)4(واملراد انا بكمال
البيان ،وأكمل البالغ ،كما يف قوله  :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
الدين؛ أ  :تبليغه أقصى احلد الذ كان له عند اهلل فيما قضاه َّ
وقدره(.)5
( )1انظر :منظمة  W3Cأو رابطة الشبكة العاملية ،مقال منشور موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة،
.http://cutt.us/EVnu

( )2تاريخ الرسل وامللوك ،حممد بن جرير الطرب  ،دار الرتاث ،بريوت ،ط1317 :2ا .521/3 ،
( )3لالستزادة مراجعة :أاداف الدعوة يف ضوء الكتاب والسنة ،سليمان بن عبدالعزيز الدويش؛ فقه مقاصد الدعوة إىل
اهلل  ،وأثراا يف حياة الداعية ،سعد بن عبداهلل بن سعد القعود.
( )4سورة املائدة ،اآلية.)3( :
( )5انظر :اجلامع ألحكام القرآن.62/6 ،
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ويتحقق التبليغ ابتداءً بواسطة أنبياء اهلل ورسله –عليهم السالم ،-فلذلك خاض سيد
ولد آدم حممد  كافة امليادين املتاحة لتحقيق ادفه املنشودَّ ،إال َّ
أن قريشاً قد ركلوا أمامه
عائقاً يف طريقه؛ فلذلك كان يعرض نفسه  للناس يوم املوقف ،ويناد فيهم ،قائالً( :أََال
َر ُج ٌل َْحي ِم ْل ِن إِ َىل قَ ْوِم ِه؟ فَِإ َّن قَُريْ ًشا قَ ْد َمنَ عُ ِوين أَ ْن أُبَلِّ َغ َك َال َم َرِّيب)(.)1
وبذل النيب  جهوداً متوالية ،وحماوالت حثيثة يف التَّبليغ ،فها او يقف يف هناية املطاف،
وقبل واحد ومثانني يوماً من وفاته ،ليقيس مستوى حتقيق ادفه أثناء خطبة الوداع ،ومبحضر
( ،)2
ت ،قَالُوا :نَ َع ْم ،قَ َال :اللَّ ُه َّم
من قرابة أربعني ألفاً من أصحابه  فيقول ( :أََال َا ْل بَلَّ ْغ ُ
ِ
ِ
ب ُمبَ لَّ ٍغ أَْو َعى ِم ْن َس ِام ٍع)( ،)3ومن قوله  يتبني َّ
أن
ب؛ فَ ُر َّ
ا ْر َه ْد؛ فَ ْليُبَ لِّ ْغ الشَّاا ُد الْغَائ َ
مسؤولية البالغ ليست قاصرة عليه؛ بل متعدِّية إىل األمة من بعده؛ حىت تستمر إقامة احلجة
ِ
على املدعوين ،فيرتتب عليها األعذار أمام اهلل  ،كما قال  :وإِ ْن أ ِ
ني
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِرك َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ك بِأَن َُّه ْم قَ ْوٌم َال يَ ْعلَ ُمو َن ،)4(يقول
استَ َج َارَك فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َال َم اللَّ ِه ُمثَّ أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ َذل َ
ْ
اهلل  يف اآلية الكرمية للمصطفى  :وإ ْن أح ٌد من املشركني الذين أمرتك بقتاهلم،
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأمواهلم ،استجارك ،أ  :استأمنك ،فأجبه إىل طلبه ،حىت
يسمع كالم اهلل  ،أ  :القرآن ،وتذكر له ريئاً من أمر الدين ،تقيم عليه به حجة اهلل()5؛
اجلِ ِّن َو ِْ
اإلنْ ِ
حىت ال يكون له عذر حني يناد املناد  يوم القيامة قائالً :يَا َم ْع َشَر ْ
س أَ َملْ
صو َن َعلَْي ُك ْم آيَ ِايت َويُْن ِذ ُرونَ ُك ْم لَِقاءَ يَ ْوِم ُك ْم َا َذا قَالُوا َر ِه ْدنَا َعلَى أَنْ ُف ِسنَا
يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمْن ُك ْم يَ ُق ُّ

) )1أخرج ه الرتم ذ يف س ننه( :كت اب :فض ائل الق رآن ،ب اب :م ا ج اء كي ف كان ت ق راءة الن يب  ،)رق م،)2925( :
سنن الرتمذ  ،حممد بن عيسى الرتم ذ  ،حتقي ق :أمح د ب ن حمم د ر اكر وآخ رين ،مطبع ة مص طفى الب ايب احلل يب ،مص ر،
ط1395 :2ا 169/5 ،؛ قال األلباين« :حديث صحيح» سلسلة األحادي ث الص حيحة ور يء م ن فقهه ا وفوائ داا،
الشيخ :حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،رقم.591/4 ،)1947( :
) )2انظر :البداية والنهاية.159/5 ،
( )3أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :احل ج ،ب اب :اخلطب ة أي ام م ىن) رق م ،176/2 ،)1741( :واللف ظ ل ه؛
ومسلم يف ص حيحه( :كت اب :القس ام ة واحمل اربني والقص اص وال ديات ،ب اب :تغل يظ حت رمي ال دماء واألع راض واألم وال)،
رقم.1315/3 ،)1679( :
( )4سورة التوبة ،اآلية.)6( :
( )5انظر :تفسري القرآن العظيم.114/4 ،
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ِ
ِ
ين ،(1(االستفهام يف اآلية الكرمية
َو َغَّرتْ ُه ُم ْ
احلَيَاةُ الدُّنْيَا َو َر ِه ُدوا َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم أَن ُ
َّه ْم َكانُوا َكاف ِر َ

جاء للتوبيخ والتقريع؛ حيث أعذر اهلل إليهم بإرسال رسل خيربوهنم مبا يف اآليات من احلجج
حىت مل يرتكوا ريئاً إال بلغوام إياه ،وعرفوام به ،لكنهم مل يتقبلوا منهم( ،)2مثلهم كمثل بن
ت
إسرائيل الذين اعتدوا يف َّ
السبت ،فأنكرت طائفة منهم عليهم كما يف قوله َ  :وإِ ْذ قَالَ ْ
ِ
يدا قَالُوا َم ْع ِذ َرًة إِ َىل َربِّ ُك ْم َولَ َعلَّ ُه ْم
أ َُّمةٌ ِمْن ُه ْم ملَ تَعِظُو َن قَ ْوًما اللَّهُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِّذبُ ُه ْم َع َذابًا َر ِد ً
()3
أحب إلينا َّ
أن ال يصابوا وال يهلكوا ،وإن مل ينتهوا فمعذرة إىل
يَتَّ ُقو َن ، أ  :ينتهون ،فهو ُّ
()4
َّ
السوء
ذين يَْن َه ْو َن َعن ُّ
ربكم ،ولنا األجر  ،فكانت النتيجة :فَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُِّك ُروا به أَجنَْي نَا ال َ
وأ َ َّ
ذين ظَلَ ُموا َبع َذاب بَئيس مبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن ،)5(ويف اذا املعىن قال اإلمام ابن القيم
َ
َخ ْذنَا ال َ
رمحه اهلل« :-وكان من َتام حكمته ،ورمحته  أنَّه مل يأخذ اجلناة بغري حجة ،كما مليعذهبم يف اآلخرة إال بعد إقامة احلجة عليهم»(.)6

الهدف الثاني :الهداية إلى الصراط المستقيم:

َّ
إن م ن األم ور ال يت ق د ت رتت ب ع لى إق امة احلج ة ع لى املدعوين حتقق اهلداية اليت أمرنا اهلل
 سؤاله إيااا يف كل صالة ،قال ريخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل« :-إن أنفع الدعاء،
)
ِ
الصراط،
يم ، 7)فإنَّه إذا اداه اذا ِّ
وأعظمه ،وأحكمه دعاء الفاحتةْ  :اا ِدنَا ِّ
الصَرا َط الْ ُم ْستَق َ
أعانه على طاعته ،وترك معصيته ،فلم يصبه رر ال يف الدنيا ،وال يف اآلخرة؛ لكن الذنوب
اي من لوازم نفس اإلنسان ،واو حمتاج إىل اهلدى يف كل حلظة ،واو إىل اهلدى أحوج منه
إىل األكل والشرب»( ،)1وقد صنف العلماء اهلداية إىل صنفني ،كما يلي:

) )1سورة األنعام ،اآلية.)131( :
) )2انظر :البحر احمليط ،حممد بن يوسف حيان األندلسي ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت.647/4 ،
) )3سورة األعراف ،اآلية.)164( :
) )4انظر :جامع البيان يف تأويل آ القرآن.119 /13 ،
( )5سورة األعراف ،اآلية.)165( :
( )6إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراايم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1411 :1ا .76/2 ،
( )7سورة الفاحتة ،اآلية.)6( :
) (1جمموع الفتاوى.321/14 ،
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أوالً :اداية الداللة واإلرراد ،واذه ثابتة للنيب  ،ولكل داع إىل اهلل  ،كما قال  يف
َّك لَتَ ه ِد َإىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم ،)1)املراد ب "لتهد " أ  :لتدل وتررد إىل
حق نبيه َ  :وإِن َ ْ
َ
صراط مستقيم :بأبلغ أنواع الداللة ،وأبلغ أنواع اإلرراد.

ثانياً :اداية التوفيق واإلهلام :واي منفيَّة عن سيد ولد آدم حممد  ،بدليل قول اهلل :
ك ِم َن ْاأل َْم ِر َر ْيءٌ ،)2(فالنيب  ال يستطيع أ ْن ينفع قرابته ،ومن او دوهنم من باب
س لَ َ
لَْي َ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ت ِمن م ِايل الَ أُ ْغ ِن َعْن ِ
ك ِم َن
أوىل ،كما جاء يف قوله ( :يَا فَاط َمةُ بِْن َ
ت ُحمَ َّمد َسل ِين َما رْئ ْ َ
()3
ِ
ت َولَ ِك َّن اللَّهَ يَ ْه ِد َم ْن
اللَّ ِه َرْيئًا)  ،وكما جاء يف قوله  :إِن َ
َحبَْب َ
َّك َال تَ ْهد َم ْن أ ْ
يَ َشاءُ َوُا َو أ َْعلَ ُم بِالْ ُم ْهتَدي ِن )4(جاءت "ال" انا نافية ،وقوله" :هتد " ،اهلداية املنفية انا،
اي :اداية التوفيق واإلهلام(.)5
ومما يساند اذا التَّصنيف قول الشيخ الشنقيطي -رمحه اهللَّ « :-
إن للهدايه استعمالني،
العامة ،فمعنااا :إبانة طريق احلق ،سواء سلكها املبني
األول :عام ،والثاين :خاصَّ ،أما اهلداية َّ
احلَ ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن ْااتَ َدى فَِإَّلَا
َّاس قَ ْد َجاءَ ُك ْم ْ
ل ه أم ال ،كما قال اهلل  :قُ ْل يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ ِِ
ض َّل فَِإَّلَا ي ِ
ض ُّل َعلَْي َها َوَما أَنَا َعلَْي ُك ْم بَِوكِ ٍيل ،)6(ومن األقوام الذين
يَ ْهتَد لنَ ْفسه َوَم ْن َ
َ
اا ْم
استحبوا الضَّاللة على اهلدى قوم صاحل  الذين قال عنهم اهلل َ  :وأ ََّما َمثُ ُ
ود فَ َه َديْنَ ُ

استَ َحبُّوا الْ َع َمى َعلَى ا ْهلَُدى )7(أ  :بينا هلم طريق اهلدى على لسان نبينا صاحل  ،إال
فَ ْ
َّأهنم مل يسلكوه ،واذا النَّوع من اهلداية او الذ هتدف املواقع الدعوية إىل حتقيقه.

) )1سورة الشورى ،اآلية.)52( :
) )2سورة آل عمران ،اآلية.)121( :
ِ
ني س ورة الش عراء ،اآلي ة:
) )3أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :تفس ري الق رآن ،ب ابَ  :وأَن ذ ْر َع ِش َريتَ َ
ك ْاألَقْ َربِ َ
( ،))214رقم ،111/6 ،)4771( :واللفظ له؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،ب اب :يف قول ه تع اىلَ  :وأَن ِذ ْر
ني سورة الشعراء ،اآلية ،))214( :رقم.192/1 ،)216( :
َع ِش َريتَ َ
ك ْاألَقْ َربِ َ
( )4سورة القصص ،اآلية.)56( :
) )5انظ ر :التمهي د لش رح كت اب التوحي د ،ص احل ب ن عب د العزي ز آل الش يخ ،دار التوحي د ،الري اض ،ط1424 :1ا ،
ص.229
( )6سورة يونس ،اآلية.)111( :
( )7سورة فصلت ،اآلية.)17( :
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اخلاصة :فهي تفضل من اهلل  بالتوفيق على العبد( ،)1كما قال املوىل :
و َّأما اهلداية
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ضيِّقاً َحَرجاً
ص ْد َرهُ َ
ص ْد َرهُ ل ِإل ْسالم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن يُضلَّهُ َْجي َع ْل َ
فَ َم ْن يُِرْد اللَّهُ أَ ْن يَهديَهُ يَ ْشَر ْح َ
َّ ِ
ص َّع ُد ِيف َّ ِ ِ
ين ال يُ ْؤِمنُو َن.)2(
َكأََّلَا يَ َّ
ك َْجي َع ُل اللَّهُ ِّ
الس َماء َك َذل َ
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
ومما سبق يتَّضح َّ
أن اهلداية -الداللة واإلرراد -تتفق مع التبليغ ،إال َّأهنا تفرتق عنها إذا
ترتب عليها اداية التَّوفيق واإلهلام باستجابة املدعو للبالغ.

الهدف الثالث :تزكية النفوس وتهذيبها:

َّ
إن من أاداف الدعوة تزكية النفوس ،وتطهريُاا من النقائص ،وتصفيتُها من ال ُكدرات،
وإعداداا للكمال اإلنساين ،وتقريبها للمأل األعلى ،وتغذيتُها باملعاين السماوية الطاارة؛
س هلا قابلية للصفاء ،والكدر ،وذات تركيبة جتمع بني محأ األرض ،وإرراق السماء ،وقد
فالنَّ ْف ُ
ُكِّرمت بالعقل واإلرادة ،والتمييز؛ لتسعد يف احلياتني املنظورة واملذخورة( ،)3وبطبيعة التزكية
للنفوس وهتذيبها َّ
فإهنا تتفرع إىل ثالث مراتب ،واي كالتايل:
حق اهلل  يتزَّكى اإلنسان ،ويتطهر من :الشرك ،والنفاق ،والرياء؛ فيعبد
المرتبة األولى :يف ِّ
اهلل  خملصاً له الدين.

المرتبة الثانية :يف حق الرسول  يتزكى اإلنسان ،ويتطهر من االبتداع؛ فيعبد اهلل  على

مقتضى رريعة اهلل ورسوله .

حق النَّاس تتزَّكى النَّفس ،وتتطهر من األخالق السيئة ،كالغل واحلسد
المرتبة الثالثة :يف ِّ
والغيبة(.)4
وم ن ُرِزق م رات ب الت زكي ة الس اب ق ة ن ال ال دَّرجات ال علي ا من الفالح ،كما قال اهلل :
ااا )1(أ « :قد فاز من زكى نفسه ،وألااا ،وأعالاا بالتقوى بكل
قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن َزَّك َ
مطلوب ،والظفر بكل حمبوب»(.)2
) )1انظ ر :دف ع إيه ام االض طراب ع ن آي ات الكت اب ،حمم د األم ني ب ن املخت ار الش نقيطي ،مكتب ة اب ن تيمي ة ،الق اارة،
ط1417 :1ا  ،ص.7
( )2سورة األنعام ،اآلية.)125( :
( )3انظ ر :دروس رمض ان ،حمم د ب ن إب راايم احلم د ،كت اب منش ور يف مكتب ة ص يد الفوائ د ،ص،91
.http://cutt.us/4rD2
) )4انظر :خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ،ص.62
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ألجل ذلك كانت تزكية النُّفوس وهتذيبها اي الباعث من وراء إرسال الرسل  كما
ق ال اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل« :-تزكية النفوس ُمسلَّم إىل الرسل -عليهم السالم-؛ وإلا
وإررادا،
وتعليما ،وبيانًا،
بعثهم اهلل هلذه التزكية ،وأوالام إيااا ،وجعلها على أيديهم دعوًة،
ً
ً
ِ
ث
إهلاما؛ فهم املبعوثون لعالج نفوس األمم ،كما قال اهلل ُ  :ا َو الَّذ بَ َع َ
ال خل ًقا ،وال ً
ِيف ْاأل ُِّميِّني رس ًوال ِمْن هم ي ْت لُو علَي ِهم آَياتِِه وي َزِّكي ِهم وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن
َ َُ
احلك َ
َ َ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ََُ ُ ُ ُ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني.)4(»)3)
قَ ْب ُل لَفي َ
ويتضح مما سبق بيانه ما يلقى على كاال املواقع الدعوية من مسؤولية السعي حنو حتقيقها
أاداف الدعوة من بالغ واداية وتزكية للناس ،وتوظيف كافة الوسائل واألساليب
واملوضوعات املمكنة لتفعيلها ،مث السعي حنو حتقيق أاداف اجلودة العامة يف املواقع
اإللكرتونية.
    

( )1سورة الشمس ،اآلية.)9( :
( )2فتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدراية.547/5 ،
( )3سورة اجلمعة ،اآلية.)2( :
) )4مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني.311/2 ،
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الفصل الثاني :معايري اجلودة يف املواقع الدعوية:

ويتضمن التالي:
املبحث األول :معايير الجودة الرئيسة في املواقع الدعوية.
املبحث الثاني :معايير الجودة املتعلقة بالتأهيل العلمي في املواقع
الدعوية.
املبحث الثالث :معايير الجودة املتعلقة بالتأهيل اإلداري في املواقع
الدعوية.
املبحث الرابع :معايير الجودة املتعلقة بالتأهيل الفني في املواقع
الدعوية.
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الفصل الثاني :معايير الجودة في المواقع الدعوية:
َّ
إن حتقيق معايري اجلودة يف املواقع الدَّعوية خطوة تقوداا حنو املضي قُدماً يف اجلودة
الكمية والكيفية ،والنُّهوض بواقعها؛ حىت تواكب املسرية العصرية للمواقع اإللكرتونية؛ لتصل
إىل حتقيق رسالتها العاملية -مبشيئة اهلل ،-وقبل الولوج إىل تفصيل تلك املعايري جيدر الوقوف
على مصطلح "املعايري" بشيء من التوضيح ،وتبيني اخلصائص اليت جيب أن تتصف هبا ،كما
يلي:

أوالً :المقصود بمصطلح "المعايير":
المعايير في اللغة:

املقياس
بعد استقراء معاجم اللغة العربية تبني أن مصطلح "معايري" مجع مفردة معيار ،واو
ُ
قاس به غريُه؛ للحكم والتَّقومي ،فهو تقدير الشيء بالوزن أو احلجم حسب معايري
الذ يُ ُ
قياسية معروفة ،ومنه يقال :اختاروا املوظَّفني حسب معايري حمدَّدة(.)1
ومن التَّعريف يتضح َّ
أن املراد باملعايري :اي تلك املوازين اليت تُقاس هبا األرياء ال َك ِّمية
والكيفية؛ إلصدار حكم تقدير عليها.

المعايير في االصطالح:

ويقصد باملعايري يف اصطالح اجلودة :جمموعة من الشروط املضبوطة علمياً ،واليت جرى
الدراسة العلميَّة ،والبحث الدَّقيق ،وميكن من خالل تطبيقها التعرف
التوصل إليها من خالل ِّ
على نواحي القوة والضعف فيما يراد تقوميه ،وإصدار احلكم عليه(.)2
فاملعايري اليت سيكون االنطالق منها يف تقومي املواقع الدعوية ،كانت نتيجة البحث
السابقة ،والب ح وث األك ادميي ة ،ونتي ج ة إلعم ال ِ
الف كر يف
والتقصي يف الدراسات العلمية َّ
الدراسة ب معايري
واق ع املواقع الدعوية ،واستشارة اخلرباء ،والقائمني عليها؛ فخرجت اذه ِّ

) )1انظر :معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي ،حامد بن ص ادق قني يب ،دار النف ائس ،ط1411 :2ه439/1 ،؛
معجم اللغة العربية املعاصرة ،1512/2 ،مادة( :عري).
( )2انظر :ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم ،ص.6
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عامة( )1لكل املواقع اإللكرتونية ،واي :املعايري "الرئيسة" ،واملعايري"الفنية" ،ومعايري خاصة
للمواقع الدعوية ،واي :املعايري "العلمية" ،واملعايري "اإلدارية" ،فكان جمموعها "اثنني وعشرين"
معياراً ،سبعة منها تتعلق باجلانب الرئيس ،وسبعة أخرى تندرج ضمن اجلانب العلمي ،وثالثة
تنبثق من اجلانب اإلدار  ،وأخرياً َخسة تتعلق باجلانب الفن ،وكل معيار على حدة تنبثق منه
مؤررات قياسية()2؛ واليت ميكن تعريفها بأهنا :األرياء اليت تعطي فكرة عن وجود ،أو غياب،
أو طبيعة كمية كانت ،أو تقديرية عن ريء ما( ،)3واليت تسعى بدوراا إىل بيان مدى حتقُّق
القوة من جهة ،ومواطن الضَّعف للمواقع الدَّعوية من جهة أخرى،
املعيار؛ لتكشف مكامن َّ
من النَّواحي الرئيسة ،والعلمية ،واإلدارية ،والفنية.

ثانياً :خصائص معايير الجودة في المواقع الدعوية:

إن من خصائص املعيار اجليد الذ ينبغي االستناد عليه يف عملية تقومي املواقع الدعوية ،ما
يلي:
الرصد ،والتَّقومي.
أوالً :أن يكون املعيار قابالً للقياس ،و َّ
ثانياً :أن يكون املعيار ممكناً حتقيقه على أرض الواقع.
ثالثاً :أن يكون املعيار واضحاً مبا فيه كفاية.

رابعاً :أ ْن يكون املعيار متفقاً مع أاداف اجلودة يف املواقع اإللكرتونية(.)4
وقد جرى مراعاة اذه اخلصائص يف بناء املعايري املتعلِّقة بالدراسة ،ومؤررات األداء املنبثقة
منها؛ حبيث ميكن ألصحاب املواقع الدعوية االستناد عليها ،وحتقيقها على أرض الواقع -
مبشيئة اهلل.-
( )1ومما جتدر اإلرارة إليه بأن اناك معايري تتعلق بربجمة املواقع الدعوية؛ لكنها ليست ضمن التساؤالت اليت تسعى
الدراسة احلالية إىل اإلجابة عليها.
املختصون يف اجلودة يف تصنيف املعيار واملؤرر ،فمنهم من رأى َّ
أن املؤرر او الذ تنبثق منه املعايري،
( )2لقد اختلف
ُّ
وم نهم م ن رأى العك س؛ حبي ث تك ون املع ايري ا ي ال يت تتول د منه ا املؤر رات ،وان اك فري ق ثال ث ي درج املؤر رات ض من
األاداف وال يقحمها يف املعايري إطالقاً.
( )3انظ ر :ورر ة عم ل املؤر رات الرتبوي ة ،ماج د ب ن عب د اهلل الس عيد ،وزارة الرتبي ة والتعل يم ،اإلدارة العام ة للتخط يط،
1429ا  ،ص.11
( )4انظ ر :ض مان اجل ودة يف اخلدم ة االجتماعي ة ،عب د العزي ز ب ن عب د اهلل الربي ثن ،جمل ة العل وم اإلنس انية واالجتماعي ة،
العدد1433 ،)22( :ا  ،ص.59
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المبحث األول :معايير الجودة الرئيسة في المواقع الدعوية:
العامة ،واإلطار اخلارجي
تشرتك املواقع الدَّعوية مع غرياا من املواقع اإللكرتونية يف املالمح َّ
هلا ،فمعايري اجلودة الرئيسة املقصودة يف اذا املبحث ،اي تلك املعايري اليت تتفق اجلودة على
أمهيتها يف املواقع اإللكرتونية عموماً ،والدعوية خصوصاً ،واليت منها ما يلي:

المعيار األول :الهوية:

لقد اعتمد علماء األمة منذ بزوغ فجراا إىل انتهاج مبدأ اجلرح والتعديل ،والنظر يف
ِ
دين؛ فلينظر أَحدكم
الرجال ،قال التابعي اجلليل مالك بن أنس –رمحه اهلل« :-إ َّن اذا العلم ٌ

يأخ ُذ دينه»( ،)1فلذلك كان احلكم على جودة حمتوى املواقع الدعوية ،ينبع ابتداءً من
ممَّن ُ
جودة املستوى العلمي ،والتَّوجه ِ
الفكر للقائمني عليها؛ وال ميكن التحقُّق من اذا املعيار مع
املواقع الدعوية اليت يقف خلفها جماايل ِ
ونكرات ،وقد قال أحد الباحثني يف دراسته للمواقع
العربية بشكل عامَّ « :
إن اخلطورة احلقيقة يف الكثري من املواقعَّ ،أهنا جمهولة اهلوية ،وال يعلم
اجلهات املمولة هلا ،أو األاداف احلقيقية اليت تسعى إىل حتقيقها ،أو صحة ما تنشره من
أفكار أو آراء ،ويف الغالب ما تكون تلك األفكار غري موثقة؛ مما حيدو للقراء احليطة واحلذر،
عند التَّعامل مع تلك املوقع ،وعدم االنقياد وراء كل ما تبثه من أفكار تتعلق بالدين بشكل
َّوجه حنو
خاص؛ ألن اإلنرتنت ،وتكنولوجيا االتصال اآلن،
ُّ
تصب يف إناء واحد ،واو الت ُ
العوملة الثقافية اليت تؤمن بنظام قيمي موحد ،ختدم فيه القوة ،واجلاه ،والفكر»( ،)2والتعريف
باهلوية ليس حمصوراً على رفع اجلهالة عن أصحاب املواقع ،بل يتعداه إىل كشف سياسات
املوقع وتطلعاته وخططه ،فقد سبق احلديث يف مبادئ اجلودة يف املواقع اإللكرتونية عن
الرؤي ة،
"التخطيط اإلسرتاتيجي" بأنه يرتكز ع لى من طلقات؛ تتج لَّى يف حت ديد ك ٍل منُّ :

( )1مس ند املوط أ ،عب د ال رمحن ب ن عب د اهلل اجل وار امل الكي ،حتقي ق :لطف ي ب ن حمم د الص غري ،دار الغ رب اإلس المي،
بريوت ،ط 1997 :1م.99/1،
( )2االاتمامات القرائية يف مواقع اإلنرتنت لدى طالبات كلية الرتبية وعالقتها بوعيهن الدين لألفكار اليت تنشراا تل ك
املواقع ،مجال بن مصطفى العيسو  ،جامعة اإلمارات املتحدة ،كلية الرتبية2114 ،م ،ص.64
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والرس الة ،واألا داف ،اليت جتتمع لتشكل بطاقة تعريفيه خمتصرة عن التوجه العام للموقع،
وحمتوياته ،وتطلعاته املستقبلية بإجياز.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار الهوية:

ومما سبق يتَّضح أمهية معيار كشف اهلوية ورفع اجلهالة عن املوقع وأصحابه ،وحىت يتحقق
اذا املعيار يف املواقع الدعويةَّ ،
البد من استيفاء مؤررات األداء التالية:

أوالً :بيان املشرف على املوقع ،سواءً كان فرداً أو مؤسسة.

السرية الذاتية ،أو املعلومات التفصيلية للمؤسسة.
ثانياً :الكشف عن ِّ
ثالثاً :التَّعريف باهليكل اإلدار للعاملني يف املوقع.

رابعاً :إتاحة وسائل االتصال باإلدارة ،سواء كانت :بريداً إلكرتونياً ،أو رقم ااتف ،أو
فاكساً.
خامساً :حتديد املكان اجلغرايف إلدارة املوقع ،أو اجلهة املشرفة عليه.
الصفحة
سادساً :إعالن التوجه العام ،وذلك باإلفصاح عن الرؤية والرسالة واألاداف يف َّ
املخصصة للتَّعريف باملوقع.
َّ
فاملطلوب مما سبق حتديد أمساء الكوادر البشريَّة العاملة يف املوقع ،حتديداً يرفع عنهم
اجلهالة ،مث إتاحة وسيلة فعالة ميكن للجمهور التواصل معهم عن طريقها ،وبيان سياسات
وتوجهات املوقع العامة.

المعيار الثاني :التحديث:

َّ
إن حداثة حمتوى املواقع الدَّعوية من املعايري اجلوارية اليت يكون تقومي جودة املواقع من
خالهلا؛ فهي مبنزلة الدَّليل الذ يعكس مدى قدرة املوقع على حتقيق أادافه املعلنة عند
إنشائه ،ويعكس حجم ااتمام ،أو إمهال القائمني عليه.

مؤشرات األداء المتعلِّقة بمعيار الحداثة:

مؤررات األداء القياسيَّة اليت من أمهها ما يلي:
ويف اذا املعيار مجلة من ِّ

أوالً :التحديث الدور للمحتوى:
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حيث يعرب التحديث املستمر لل محت وى ع ن م دى ق درة اإلدارة ع ل ى ال وف اء ب رس التها،
وسعة أفق اطالعها ،ومواكبتها لقضايا العصر املستجدة ،وكشفت الدراسات أن املستوى
األمثل للتحديث إذا كان يومياً ،أما املستوى األدّن فأسبوعني كحد أقصى.

ثانياً :نشر تاريخ اإلنشاء:
َّ
إن مما يسهم يف الكشف عن مستوى حداثة املواقع الدعوية او وجود بيان يدل على
تاريخ اإلنشاء بوضوح ،الذ بدوره حيدد العمر الزمن للموقع ،وغالباً ما يكون أنسب مكان
له أسفل الصفحة الرئيسة ،أو صفحة التعريف باملوقع.
ثالثاً :بيان تاريخ التحديث:

ليست املواقع الدعوية حباجة إىل نشر تاريخ اإلنشاء ،وحتديث حمتوااا دورياً فحسب؛ بل
البد من إضافة نص على تاريخ حتديث املعلومات الواردة حىت تكتمل املنظومة التَّارخيية
للموقع؛ حبيث ال ينشر مقال ،أو كتاب ،أو حتقيق ،أو وسائط متعددة إال مرفقاً بتاريخ رفعه
يف املوقع.
رابعاً :عرض قائمة جلديد املوقع:
تعد املواقع الدَّعوية املدعمة بقائمة "اجلديد" من املواقع اليت حترتم وقت زائريها ،وختتصر
عليهم عناء البحث بني صفحاهتا؛ َّ
ألن اذه القائمة تعرض الروابط خمتصرة حملتوى املوقع
الذ جرى رفعه حديثاً(.)1

خامساً :نشر إحصائيات عدد الزائرين:

يعد نشر عدد الزائرين عامالً مهماً يف قياس كفاءة أداء املواقع الدعوية ،وهلذا َّ
فإن غالبية
مالكي املواقع لديهم إحصائيات عن معدالت استخدام مواقعهم ،وعادة ما تكون اذه
اإلحصائيات مقدمة من قبل الشَّركة اليت تستضيف املوقع عنداا ،حيث إنَّه بدون معرفة
أعداد الزائرين الذين يرتددون على املوقع يف فرتة زمنية ما ،ال ميكن حتديد ما إذا كان املوقع

( )1انظر :مواقع أقسام املكتبات واملعلومات العربي ة عل ى اإلنرتن ت ،بدوي ة بن ت حمم د البس يوين ،جمل ة الدراس ات العربي ة
يف املكتبات وعلم املعلومات ،العدد2117 ،)1( :م ،ص.33 ،32
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قادراً على حتقيق األاداف املرجوة منه أم ال ،وتعد بيانات استخدام املوقع خالل فرتة رهر
على األقل مبنزلة عينة فعلية ميكن احلكم من خالهلا على أداء املوقع(.)1

شهرة:
المعيار الثالث :ال ُ

َّ
املهمة اليت تضفي عليه نوعاً من
إن رهرة ومسعة املوقع يف جمال ُّ
ختصصه من املعايري َّ
املوثوقيَّة بني أقرانه من املواقع الدعوية األخرى؛ ولعل مما يعني على رهرهتا مايلي:

أوالً :أررفة حمتوى املوقع لدى حمركات البحث العاملية.

ثانياً :استخدام األدوات املساعدة للنشر ،مثل :خريطة املوقع ،والكلمات الداللية.
ثالثاً :تفعيل قنوات النشر والتواصل االجتماعي ،مثل القنوات التالية:

الفيس بوك " ،"Facebookوتويرت " ،"Twitterواليوتيوب " ،"YouTubeوالنتلوق

" ،"Netlogوالفلكر"."Flickr

رابعاً :تسجيل املوقع يف أدلة املواقع الشهرية.

خامساً :تنظيم محالت إعالنيَّة للتَّعريف باملوقع يف داخله ،وخارجه(.)2

سادساً :حصول املوقع على تزكيات علمية من بعض العلماء ،أو طلبة العلم ،أو جوائز،
مثل :اجلائزة العربية للمواقع الشخصية ،أو جائزة التميز الرقمي.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار الشهرة:

وميكن االستعانة يف حتديد رهرة املواقع باألدوات القياسية اليت تعىن بتصنيف املواقع
حسب عدد زائريها ،باألدوات التالية:

أوالً :موقع ألكسا "."Alexa

()3

ثانياً :برنامج جوجل بيج رانك "."google Pagerank
ثالثاً :موقع رتب ".)4("Ratteb

) )1انظ ر :مواق ع اخل دمات اإللكرتوني ة للقط اع احلك ومي واخل اص عل ى اإلنرتن ت ،مج ال ال دين ب ن حمم د عل ي ،م ؤَتر
تكنولوجيا املعلومات والتنمية اإلدارية ،اإلمارات العربية املتحدة2113 ،م ،ص.162 ،161
( )2انظر :استقراء املواقع الدعوية ومعايري تقوميها ،ص.243
( )3وسيتم االعتماد على موقع ألكسا يف الدراسة امليدانية؛ ألنه األكثر دقة ،واألوضح نتائج.
( )4موق ع رت ب الع ريب موقوف ة خدامت ه يف وق ت كتاب ة ا ذا البح ث؛ ل ذا ل ن ي تم اعتم اده يف الدراس ة امليداني ة لقي اس
الشهرة.
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وقد سبق تفصيل القول حوهلا يف أاداف اجلودة يف املواقع اإللكرتونية كما يف الفصل
األول.

التخصص:
المعيار الرابع:
ُّ

َّ
التطور الكبري الذ رهده العامل يف العقود األخرية فرضت على مجيع العلوم أن
إن حالة ُّ
وتتخصص يف أدق اجلزئيَّات ،فيما يتعلَّق بالعلوم املختلفة ،حىت أصبحت سنّة بشرية
تتفرع،
َّ
َّ
معاصرة ،والعلوم الشَّرعية جزء من اذه املنظومة العلميَّة العامليَّة ،رغم أهنا سبقت العامل يف
التخصص يف العلوم ،فقد وضع أال العلم من اذه األمة األسس املبدئية لتصنيف
جمال
ُّ
العلوم واختصاصاهتا ،من بداية القرن الثاين اهلجر  ،حني بدأ عصر التدوين( ،)1والتَّفريعات
يصعب اإلملام هبا يف نطاق موقع إلكرتوين واحد؛ ألن العادة جارية َّ
بأن اإلنسان ال يبدع يف
ختصص يف ف ٍن واحد ،واستغرق فيه غاية اجلهد؛ ألنَّه مهما طال
فنّه ،وال يتقن علمه إال إذا َّ
عمره ،وكثرت مواابه ،ورزق مع ذلك الفهم احلاد ،واحلافظة الواعية؛ فإنَّه لن يستطيع أ ْن
رىت العلوم واملعارف؛ فالعلم
حييط بدائرة العلم الواحد إحاطة تامة ،فضالً عن استيعاب َّ
الضيِّقة حبر زاخر ،فكيف بعلوم عدة( ،)2مما حيتِّم على القائمني على املواقع
الواحد يف دائرته َّ
الدعوية أ ْن يتخصصوا يف جمال معني؛ ليبدعوا ،ويتقنوا ،ويقنعوا املتلقِّي ،وتكون مشاركاهتم
تخصص للمواقع الدعوية أمران ،مها:
عميقة حميطة للموضوع املطروح ،والذ حيكم حتديد ال ُّ
أولهما :القدرات الذانية والعلمية يف التخصص للقائمني على املوقع.

ثانيهما :امليول والرغبة النفسية للقائمني على املوقع.
التخصص ال يتناف مع معيار الواقعيَّة الذ يندرج ضمن املعايري العلمية؛ بل ينبغي
ومعيار
ُّ
التخصص مع املشاركة يف وجود األقسام
ربط قضايا التخصص بالواقع ،وكذلك ال يتعارض
ُّ
التكميلية ،ولكن املقصود من التخصص أ ْن يغلب على املوقع جمال معني يعرف ومييز به عن
غريه من املواقع الدعوية(.)3
( )1انظر :التخصص وأثره يف حتقيق التكامل بني املواقع الدعوية ،فاحل بن حممد الصغري ،وزارة الشؤون اإلسالمية ،مؤَتر
املواقع الدعوية السعودية ،الرياض1432 ،ا  ،ص.453
( )2انظر :اإلبداع العلمي ،أمحد بن علي القرين ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ط1421 :1ا  ،ص.61
( )3انظ ر :ال دعوة إىل اهلل يف ر بكة اإلنرتن ت :ض وابط وحم اذير ،خال د ب ن س عود البليه د ،مق ال منش ور يف موق ع ص يد
الفوائد.http://cutt.us/n7kOs ،
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مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار التخصص:

من املمكن أ ْن تصنف اجملاالت اليت تتخصص املواقع الدعوية يف بعضها على النحو
التايل:
أوالً :التخصص بناءً على اجلنس ،فيكون اخلطاب موجهاً للرجل بالدرجة األوىل ،أو املرأة.

ثانياً :التخصص بناءً على العمر ،فيحدد ال او لألطفال ،أو املرااقني ،أو الراردين.
معني ،مثل :الفقه ،أو التوحيد،
ثالثاُ :التخصص بناءً على املوضوعات ،فريِّكز املوقع على علم َّ
أو العقيدة ،أو غرياا.

رابعاً :التخصص بناء على الوسائل ،فيُعىن املوقع بإنتاج الربامج ،أو الوسائط املتعددة ،أو
الصور ،وغرياا.
التخصص يف جمال واحد أو أكثر مما سبق ذكره يعد مؤرر أداء جيداً يف رصيد املواقع
و ُّ
التخصص ،كلما اتَّسعت جودة خمرجات املواقع الدعوية.
الدعوية ،وكلما ضاقت دائرة
ُّ

المعيار الخامس :اللغة:

تكمن األمهية حول تصنيف اللغة كمعيار للجودة؛ يف أهنا أحد األدوات اليت تبن اجلودة
الكمية ،والكيفية ،واجلودة الكمية تكون يف اتساع نطاق التلقي؛ فكلما زاد عدد اللغات،
اتسع نطاق التلقي لفئات أكثر ،والعكس بالعكس ،أما اجلودة الكيفية فتكون يف فصاحة
اللغة العربية ،اليت ال تغلو فتتشدق ،وال تفرط فتجنح للعامية.

مؤشر األداء المتعلق بمعيار اللغات:

أوالً :تعدُّد اللغات:
َّ
إن عاملية الدَّعوة اإلسالمية تقتضي خماطبة كافة البشر باختالف لغاهتم ،وأجناسهم،
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
َّاس ،)1)واذه العاملية من
ودياناهتم ،مصداقاً لقول اهلل َ  :وَما أ َْر َس ْلنَ َ

اخل ص ائ ص ال ف ري دة ال يت ت ميزت ب ها أمة حممد  عن غرياا من األمم ،كما قال الرسول 

( )1سورة سبأ ،اآلية.)21( :
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ِِ ِ
ت إِ َىل الن ِ
َّاس َع َّامةً)( ،)1مما حيتم على القائمني على املواقع
َّيب يُْب َع ُ
َ (:كا َن النِ ُّ
ث إِ َىل قَ ْومهَ ،وبُعثْ ُ
خاصة َّ
أن نطاق نفاذاا ال حد ملداه ،وال حصر حلدوده؛
الدَّعوية األخذ بعدد من اللغات؛ َّ
حيث قُدِّر عدد مستخدمي اإلنرتنت املتكلِّمني باللغة العربية حوايل  21مليوناً ونصفاً؛ أ :
حوايل  %2،5من تعداد املستخدمني ،واي املرتبة العاررة يف العامل ،بعد اللغة اإلجنليزيّة
 ،%21،9والصينيّة  ،%14،7واإلسبانيّة  ،%1،9واليابانيّة  ،%7،6واألملانيّة ،%5،2
والفرنسيّة  ،%5والربتغاليّة  ،%3.6والكوريّة  ،%3واإليطاليّة  ،)2(%2،7واذه اإلحصائية
تؤكد على مسؤولية املواقع الدعوية حنو األخذ بتعدد اللغات؛ حيث يتع َّذر على بعض
املسلمني يف العامل تلقي الدعوة اإلسالمية إال من خالل تلك املواقع املتاحة عرب الشبكة
العاملية.
ويف الواقع بالرغم من وفْرة املواقع الدَّعوية املتاحة بعدة لغات يف ربكة املعلومات العاملية؛
إال أن تركيزاا يف الدرجة األوىل على اللغة اإلجنليزية ،مث الفرنسية ،وباملقابل مل حتظ اللغة
الصينية -واي لغة أكثر من مليار من البشر-إال مبوقعني فقط! وجبهود فردية ضعيفة،
وإمكانات جتعل الفائدة منها حمدودة(.)3
ومما جيدر اإلرارة إليه أن تعدد اللغات ليس املقصود به ما تقوم به بعض املواقع حينما
تفعل بعض األدوات والربامج اليت ترتجم اللغة العربية ،وتعاجلها جزئياً ،مثل :برامج القواميس
الرتمجة اليت تراعي
الصرف؛ بل املقصود او َّ
اإللكرتونية ،والتَّدقيق اإلمالئي ،وبرامج القواعد ،و َّ
التَّحليل الداليل ،والنَّحو  ،والصريف ،وعمليات نقل املعاين ،ومباين اجلُمل العربية إىل ما

( )1أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :الصالة ،باب :قول النيب  :جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً) رقم:
( ،95/1 ،)431واللفظ له؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :املساجد ومواضيع الصالة ،باب :جعلت يل األرض
مسجداً وطهورا) ،رقم.371/1 ،)521( :
غس ان س عيد ،مق ال منش ور يف جري دة الش رق األوس ط
( )2انظ ر :تط ور اإلنرتن ت يف الع امل الع ريب ،خل دون ب ن ّ
اإللكرتونية ،العدد1421 /5 /11 ،)11437( :ا ،

.http://cutt.us/CHNi

( )3توظيف تكنولوجيا اإلعالم يف الدعوة اإلسالمية ،السيد حممد مرعي ،مق ال منش ور يف موق ع ال وعي اإلس المي/3 ،
2111 /9م.http://cutt.us/LiRu ،
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يقابلها من اللغات األخرى()1؛ حىت تكون اللغة بعيدة عن الركاكة يف األسلوب ،بليغة املعىن
رصينة املبىن.

ثانياً :اللغة العربية الفصيحة:

َّ
إن استخدام اللغة العاميَّة يضعف من مستوى جودة اخلطاب الدعو يف كافة امليادين،
فمهما كان مستوى املدعوين متدنياً؛ فالعامية فقرية يف مفرداهتا ،وينجم عنها آثار ُِختل يف
جودة البناء الشَّرعي والثقايف لألمة؛ َّ
ألن كل خطاب عامي يغلق منافذ الفصحى ،مما جيعل
عامة الناس يزادون فيهما ،فيضعف إدراكها ،ويصعب فهمها ،فينعكس على مستوى
َّ
تدبرام لكتاب اهلل  ،وحديث رسول اهلل  الذ جاء :بِلِس ٍ
يب ُمبِ ٍ
ني ،)2)وليس
ان َعَرِ ٍ
َ
الرراد ،ما يقال :إن توظيف العامية يعن خماطبة املدعوين على
من َّ
الصواب ،وال من منهج َّ
ألن خماطبة العقول ال تعن ُّ
قدر عقوهلم؛ َّ
تبذل اللغة ،أو ابوط الكالم ،واحنرافه عن سنن
الفصحى؛ إلا تعن االبتعاد عن تعقيد الفكرة ،والتقعُّر يف اللغة ،وجمانبة التكلف ،والتنطع،
ِ
َخ َالقًا؛ الث َّْرثَ ُارو َن،
ض ُك ْم إِ ََّ
الذ قال عنه النيب ( :إِ َّن أَبْغَ َ
يلَ ،وأَبْ َع َد ُك ْم م ِّن َم َسا ِوئُ ُك ْم أ ْ
للتفصح ،وال يعن اذا ذم
الْ ُمتَ َش ِّدقُو َن ،الْ ُمتَ َفْي ِه ُقو َن)( ،)3ويقصد باملتشدق :الذ يلو ردقه ُّ
فصاحة الكالم وجزالته ،ولكن املذموم او التنطع فيها( ،)4فال ينبغي للمواقع أن جتنح إىل
التقعر والتشدق ،وال َتيل إىل اللغة العامية ،واللهجات احمللية ،بل تبتغي بني ذلك سبيالً.

المعيار السادس :الدخول للموقع:

تعد سهولة الدُّخول إىل املواقع الدَّعوية من معايري اجلودة ذات األمهية؛ فهي مبنزلة البوابة،
فإذا كانت الطرق املؤدية إليها واضحة ،وبينة للعيان ،سهل دخوهلا ،وكثر رواداا ،ومىت ما
( ) 1انظر :خدمة الرتمجة اآللية يف مواقع اإلنرتنت ،أروى بنت مجال إبراايم ،جملة مكتبات نت ،العدد2111 ،)2( :م،
32 /7؛ مواقع أقسام املكتبات واملعلومات العربية على اإلنرتنت ،ص.46
( )2سورة الشعراء ،اآلية.)195( :
( )3أخرجه أمحد يف مسنده( ،مسند :الشاميني ،حديث :ابن أيب ثعلبة) ،رقم ،279/29 ،)17743( :قال األلباين:
«احلديث له روااد كثرية يرقى هبا إىل درجة احلسن» ،سلسلة األحاديث الصحيحة وريء من فقهها وفوائداا،
.379/2
( )4انظر :أدب التخاطب ،مصطفى بن عبد اهلل العدو  ،دار األندلس اخلضراء ،جدة ،ط1421 :1ه ،ص،45
46؛ مقدمات للنهوض بالعمل الدعو  ،ص.151
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ختلل سبيلها الغموض ،أو حفته العقبات ،فإهنا حتماً ستُ ِ
ضل طالبيها ،وتتوه بسائليها؛ مما
يؤثر سلباً على نسبة زائريها.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار الدخول للموقع:
ويتضمن اذا املعيار مؤررين فرعيني ،مها:
َّ

أوالً :سهولة عنوان املوقع:
َّ
إن مما يشرتط يف عنوان املوقع اجليد صياغته بطريقة واضحة ،وقصرية ،مع داللته على
احملتوى ،فمن اخللل يف بنائه االعتماد على األمساء املعقدة ،أو ارتماله على األرقام ،أو
اإلرارات ،مثل ،- :أو  ،/أو ~؛ اليت قد َتثل صعوبة يف حفظ عنوان املوقع.
ثانياً :سهولة الدخول للموقع:
َّ
إن من العناصر اليت تسهم يف تصنيف املواقع اإللكرتونية بشكل عام ،والدعوية بشكل
خاص ،او توافر العديد من الروابط " "linksيف حمركات البحث املعروفة ،مثل :جوجل

" ، "Googleويااو " ،)1(..."yahooحىت ختدم أكرب ررحية ممكنة عن طريق تلك احملركات
املتعددة.
ومؤرر الدخول إىل املوقع يتناف مع كل ما يعيق الوصول إليه ،أو االستفادة منه ،كما
يكون من بعض املواقع اليت تفرض على مرتاديها رروطاً تعيق دخوهلا ،وجتعلهم يتحولون منها
إىل غرياا إذا وجد البديل ،مثال ذلك :اررتاط االررتاك والتَّسجيل باملوقع لتمكينهم من
االستفادة منه ،أو يكون الدخول إىل املوقع عن طريق الدفع ،أو كلمات السر ،أو اررتاط
الرد ،أو عدد مشاركات معينة لالستفادة ،وغرياا من احلواجز اليت قد حتول دون إمكانية
الوصول ،وتكرار الزيارة.

( )1انظ ر :احملت وى الرقم ي الع ريب عل ى اإلنرتن ت ،عب د ال رزاق غ زال وآخ رون ،م ؤَتر املكتب ات واملعلوم ات ،جامع ة
القسطنطينية ،اجلزائر ،ص 1535؛ مواقع اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلك ومي واخل اص عل ى اإلنرتن ت ،ص161؛
مواق ع املكتب ات اجلامعي ة اجلزائري ة عل ى ر بكة اإلنرتن ت ،م وال ب ن حمم د ،جمل ة رس الة املكتب ة ،اجملل د  ،46الع دد:
(2111 ،)1م ،ص.113
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المعيار السابع :ملك النطا :

يطلق مصطلح النطاق " )1("Domai nameعلى عنوان املوقع اإللكرتوين ،فاهلاتف له رقم
معني ،مثل ،"1196-6-555555" :والعنوان الربيد له رقم صندوق ،ورمز منطقة،
وللمواقع اإللكرتونية أيضاً نطاق ،مثل ، www.arablaw.org:وتتاح خدمة استضافة
النطاقات من قبل رركات ( )2خاصة َتتلك مراكز للبيانات ،وتتفرع االستضافة املقدمة منها
إىل ثالثة فروع مقسمة حبسب مقدار امتالك النطاق ،كما يلي:
أوالً :استضافة مشرتكة:

حيث يوضع املوقع مع مواقع أخرى على جهاز خادم واحد تعود ملكيته للشركة
املستضيفة ،اليت تقوم بدوراا ببيع مساحات ختزينية الستضافة مواقع أخرى على اجلهاز ذاته،

مادية ،واألقل أماناً ،فقد رهدت اآلونة
ويُع ّد اذا النوع من االستضافة األرخص تكلفة ِّ
األخرية تساقط عدد من املواقع الدَّعوية ،وحتويل ملكية نطاقاهتا إىل مواقع تسيء إىل الدعوة
اإلسالمية بسبب االعتماد على االستضافة املشرتكة(.)3
ثانياً :االستضافة املتخصصة:

يف اذا النَّوع من االستضافة خيصص جهاز خادم واحد للموقع الدَّعو ؛ حبيث ال
يشاركه فيه أحد ،ويكون الت ُّ
التصرف باملوقع واخلادم الذ يستضيفه
َّحكم الكامل ،واحلرية يف ُّ

( )1يتك ون "ال دومني ن يم" م ن أج زاء متع ددة ،يع د اجل زء األكث ر أمهي ة ،ومعرف ة م ن قب ل املس تخدمني ،ا و م ا يع رف باس م
النط اق

األعل ى"Domains

 ،"top-levelوا و اجل زء األخ ري م ن العن وان ،فم ثالً "com" :ت دل عل ى الش ركات التجاري ة،

و" "eduت دل عل ى مؤسس ات التعل يم  ،و" "govت دل عل ى املواق ع احلكومي ة ،و" "netا ي الش بكات " "mi1ا ي للج يش
األمريك ي ،و" "orgا ي للمنظم اتَّ ،أم ا اجل زء الث اين م ن اس م النط اق ،وا و عل ى يس ار اس م النط اق األعل ى -أو اجل زء
املتوس ط ب ني ثالث ة أج زاء -فه و اس م ،أو رم ز ،أو اختص ار املؤسس ة ،أو الش خص ،أو اجله ة ص احبة املوق ع.
انظ ر :التَّ دابري التَّش ريعية العربي ة حلماي ة املعلوم ات واملص نَّفات الرقمي ة ،ي ونس ع رب ،الن اد الع ريب للمعلوم ات ،م ؤَتر الن دوة
العلمية اخلامسة حول دور التوثيق واملعلومات يف بناء اجملتمع العريب ،دمشق ،ص.34
البد حني اختيار الشركة اليت تقدم االستضافة ُّ
(َّ )2
التأكد من جودهتا يف النَّواحي التَّالية:
املادي ة ،واالتِّص ال املبار ر الع ايل اجل ودة عل ى م دار الس اعة ،إض افة إىل الق درة
السمعة اجليِّدة ،وتوفري كل وسائل احلماي ة ِّ
ُّ
العالي ة عل ى خدم ة ع دد كب ري م ن ال زوار ،م ع ت وفري ج دار ن ار  ،وبرن امج محاي ة م ن الفريوس ات ،وال دعم الف ن حل ل
املشكالت.
انظر :سر النجاح يف بناء و تأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.146 ،145
( )3انظر :وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل يف ربكة املعلومات الدولية ،ص.115
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من قبل إدارة املوقع ،ومن يستعينون به من املختصني الفنيني ،أو رركات التقنية ،ويعد اذا
النوع من االستضافة مكلفاً مادياً ،إال أنه أكثر أماناً ،وال يسهل اخرتاق املوقع أو التعد
عليه.
ثالثاً :االستضافة املتخصصة االفرتاضية:

السابقتني ،حيث يوضع أكثر من خادم افرتاضي على جهاز
اي حالة وسط بني احلالتني َّ
املتخصصة ،ويكون للموقع من اذا
خادم حقيقي واحد ،ويكون ذلك باعتماد بعض الربامج
ِّ
النَّوع من االستضافة خادم خاص افرتاضي ،وليس حقيقياً ميكن ا ُّ
لتحكم فيه؛ لكنه يف الوقت
نفسه ليس على جهاز مستقل؛ بل موجود مع مواقع أخرى على جهاز واحد يقوم خبدمة
السرعة ،ويعد اذا النَّمط جيداً نوعاً
أكثر من موقع إلكرتوين ،حيث يشارك معه يف الذاكرة و ُّ
لتحكم يف املوقع،
ما للمواقع الدعوية َّ
الصغرية ،أو املتوسطة احلجم ،فهو يعطي مرونة يف ا ُّ
وأكثر أماناً من االستضافة املشرتكة؛ ولكنه أقل أماناً من االستضافة املتخصصة(.)1
ومن العرض السابق يظهر أن أكثر االستضافات جودة ،اي االستضافة املتخصصة،
حيث َتثل مؤرر أداء عالياً يف معيار ملك النطاق ،وإن تعذرت بسبب قلة ذات اليد؛ فال
أقل من االستضافة املتخصصة االفرتاضية ،مع احلرص على جتديد االررتاك دورياً ،حىت ال
َّ
تستحوذ على النِّطاق الشَّركات املتاجرة بالنطاقات ،وأ ْن ال يتعارض اسم النطاق مع عالمة
متميزة مملوكة جلهة أخرى؛ مما جيعله عرضة للتَّقاضي الذ قد ال تضمن نتائجه ،والبعد كل
َّب عليها من سلبيات تضر بالزائر واملوقع على ح ٍد
البعد عن االستضافة املشرتكة؛ ملا يرتت ُ
سواء( ،)2من قبل جهات عنصرية معادية لإلسالم ،وقد قال أحد املختصني عن االستضافة
املشرتكة :من املهم أ ْن يستقل املوقع بذاته قدر اإلمكان ،مبعىن أ ْن ال يكون تابعاً ملوقع آخر
ممن يقدمون خدمة تصميم املواقع ،وإ ْن مل يكن بد من االستعانة باملواقع اليت ال تعرض ما
خيالف الدين واألخالق؛ والذ جعلن أقول ذلك أنَّن رأيت موقعاً يعىن بالقرآن وحتفيظه؛
ولكنه يعرض بعض الصور السيئة حني التنقل بني صفحاته ،والسبب َّ
أن موقعهم جرى

( )1انظر :سر النجاح يف بناء و تأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.141 ،147
( )2انظر :استقراء للمواقع الدعوية ومعايري تقوميها ،ص.251
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تصميمه من خالل موقع ال يبايل بعرض مثل اذه األمور ،فلذا ليست لديهم سيطرة تامة
على موقعهم(.)1

المبحث الثاني :معايير الجودة المتعلقة بالتأهيل العلمي في المواقع
الدعوية:
لقد احتلَّت املعايري العلمية رأس اهلرم يف األمهيَّة ،واعتلت على املعايري مجيعها ،سواءً
كانت :الرئيسة ،أو اإلداريَّة ،أو الفنية؛ َّ
ألن اهلدف من تلك املعايري أوالً وأخرياً خدمة احملتوى
العلمي؛ مما يؤِّكد على أمهيَّة ضبط املواقع الدعوية مبعايري اجلودة العلمية أوالً ،مث دعمها ببقيَّة
املعايري األخرى ،خاصة َّ
أن احملتوى العلمي يف املواقع الدَّعوية حيتاج إىل دقَّة يف تقوميه أكثر من
احملتوى العلمي يف الوسائل الدَّعوية املقروءة األخرى ،مثل :الكتب املطبوعة ،والنَّشرات،
واملقاالت؛ واذا يعود إىل َّ
أن بعض املواقع الدَّعوية ال جتر عليها عمليات املراجعة من
ايئات رمسيَّة تتمتع بدرجة عالية من الثِّقة ،بعكس الوسائل املقروءة األخرى اليت جير على
بعضها املراجعة ،والتنقيح من دور النشر ،أو رؤساء التحرير عدة مرات قبل وصوهلا إىل

متناول املستفيد ،وميكن تفصيل معايري اجلودة العلميَّة يف املواقع الدَّعوية يف النقاط التالية:

المعيار األول :األصالة:

تعد األصالة من أام معايري اجلودة العلميَّة اليت تعن انطالق خطاب املواقع الدَّعوية من
مصادر َّ
السليمة ،الذ يتولَّد من العدول عنها ،االحنرافات
الدعوة الصحيحة ،ومنابعها َّ
الفكرية ،واخللل العقد  ،إضافة إىل إطالق العنان لألاواء واآلراء ،مما جيعل رسالة املواقع
الدَّعويَّة حماربة للدعوة اإلسالمية ،وليست خادمة هلا.

مؤشرات األداء المتعلِّقة بمعيار األصالة:

لقد َّ
مؤررات األداء يف معيار األصالة مبا يلي:
تشكلت ِّ

( )1انظ ر :ط رق خلدم ة اإلس الم ع رب اإلنرتن ت ،ر وقي ب ن عاب د ،مق ال منش ور يف موق ع ص يد الفوائ د،

http://cutt.us/1oSt
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أوالً :االستناد على القرآن الكريم:

َّ
إن القرآن الكرمي كتاب رباين عملي ،يصلح لالستناد عليه يف كل زمان ومكان ،فهو
املورد العذب الزالل ،ومنبع اهلدى والرمحة ،كما قال  :ونََّزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْب يَانًا لِ ُك ِّل
َ َْ
ك الْكتَ َ
ٍ
ِ ِِ
كساع إىل اهليجاء
ني ،)1(فالدَّعوة إىل اهلل  بال قرآن ٍ
َر ْيء َوُا ًدى َوَر ْمحَةً َوبُ ْشَرى ل ْل ُم ْسلم َ
بال سالح ،قال الصحايب اجلليل عبداهلل بن مسعود « :فإن القرآن ارتمل على كل عل ٍم
ناف ٍع من خرب ما سبق ،وعلم ما سيأيت ،وحكم كل حالل وحرام ،وما الناس إليه حمتاجون يف
أمر دنياام ،ودينهم ،ومعارهم»( ،)2وقد جتلَّت آيات إعجازه منذ اللحظات األوىل من نزوله،
ع أمساع العرب ،وفتح أبواب قلوهبم ،فقد أخذ القوم ببديع نسيجه ،وإحكام أسلوبه()3؛
فقر َ
َ
فما كان من زعيم الكفر الوليد بن املغرية يف حلظة صدق مع نفسه؛ إال أن قال عنه« :واهلل
إن له حلالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإن أعاله ملثمر ،وإن أسفله ملغدق ،وإنه ليعلو وال يعلى
()4
عليه ،وإنه ليحطم ما حتته ،وما يقول اذا بشر»  ،فكان وال زال أثر كتاب اهلل  نافذاً
على العقول والقلوب معاً()5؛ فهو أصل الدعوات الناجحة ،واملنهج القومي الذ فيه صالح
الدنيا واآلخرة.

ثانياً :االستناد على السنة النبوية:

َّ
إن السنة النبوية وما حوت من صحيح( )6األقوال واألفعال من املصطفى  ،وجه
ِ
ِ
ِ
وحى ،)7(فقد
آخر للوحي اإلهلي ،كما قال َ  :وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إ ْن ُا َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
( )1سورة النحل ،اآلية.)19( :
( )2تفسري القرآن العظيم.594 /4 ،
( )3انظر :ظالل على فقه الدعوة إىل اهلل  ،عبدالرمحن أبو عامر احلمامحي ،مكتبة الررد ،الرياض ،ط1427 :1ه،
ص.41 ،47
( )4مباحث يف إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،دمشق ،ط 1426 :3ه ،ص.45
( )5قال أحد الدعاة « :وجدنا بالتجربة ،ووجد بعض إخواننا بالدراسة العلمية أن أكثر مايدخل الناس يف دين اهلل؛ او
قراءهتم لرتمجة اذا الكتاب العزيز».
اإلسالم لعصرنا  ،جعفر بن ريخ إدريس ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،ط1422 :1ا  ،ص.131
( )6وم ن ا ذا املعي ار يتأك د االقتص ار يف االستش هاد عل ى م ا ص ح نس بته إىل رس ول اهلل  ،م ع اجتن اب الض عيف
واملوضوع.
( )7سورة النجم ،اآلية.)4 ،3( :
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جاءت حميطة وراملة جلميع مسائل احلياة ،لذلك قال الصحايب اجلليل أبو ذر  :تركنا
رسول اهلل  وم ا ط ائر يطري جبن احيه إال عن دن ا منه ع لم ،ومع ىن -عندنا علم -أ  :بأوامره
ونواايه ،وأخباره ،وأفعاله ،وإباحاته(.)1
الشريفة ،وما ارتملت عليه من صحيح األحداث منذ
السرية َّ
وجتتمع السنة النبوية مع ِّ

والدته  حىت حلظات وفاته؛ لرتسم منهج حياة فريداً من نوعه ،مل يشهد التاريخ له نظرياً(،)2
فال ريب أن اإلنسان مهما حبث عن مثَ ٍل أعلى يف ناحية من نواحي احلياة ،فإنَّه واجد كل

ذلك يف حياة رسول اهلل  على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال؛ ولذا جعله اهلل 
()3
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ،)4(فقد
قدوة لإلنسانية كلها  ،إذ قال  :لََق ْد كا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّه أ ْ
أجل العلوم ،وأعظم األحكام اليت جيب
مات النيب  وأورث أمته منهالً يُستقى منه ُّ
االنطالق منها يف الدَّعوة إىل اهلل ،قال  :قُل ا ِذهِ سبِيلِي أ َْدعوا إِ َىل اللَّ ِه علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَا
ُ
َ َ
ْ َ َ
حق واهلل على من اتّبعه أن يدعو إىل ما
َوَم ِن اتَّبَ َع ِن ،)5(قال اإلمام الطرب -رمحه اهللٌّ « :-
()6
السرية
دعا إليه»  ،وتكون الدَّعوة إىل ما دعا إليه يف املواقع الدَّعوية باالستناد على السنَّة و ِّ
علماً وعمالً وسلوكاً ،قال اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل« :-فلو سلك الدعاة املسلك الذ

( )1انظر :اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد ،حتقيق :رعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1411 :1ا .267/1 ،
( )2ق ال أح د الب احثني الغ ربيني -غ ري مس لم -يف دراس ة أجراا ا بعن وان "املئ ة األكث ر ت أثرياً يف الت اريخ"« :رمب ا تعج ب

وضعت اسم حممد  على رأس القائمة يف اذا الكتاب ،ولكن اناك أسباب قوي ة ل ذلك ،وا ي أن
عزيز القارئ أنن
ُ
حممداً  ا و الرج ل الوحي د ال ذ اس تطاع النج اح عل ى املس توى ال دين ،واملس توى ال دنيو ؛ إن ت أثري حمم د  ال زال
قوي اً عل ى ال رغم م ن م رور  14قرن اً ،وحمم د  ا و القائ د السياس ي الوحي د ال ذ َتك ن م ن إنش اء دول ة قوي ة ،وناجح ة
دينياً ،وعلمياً ،ولذلك ،فإنه مؤال ليكون "الرجل الوحيد األكثر تأثرياً يف تاريخ البشرية».

حمم د  األكث ر ت أثرياً ع رب الت اريخ ،عب د ال دائم الكحي ل ،مق ال م رتجم ومنش ور يف موق ع أس رار اإلعج از العلم ي يف
الكتاب والسنة.http://cutt.us/wFcZ ،
) )3انظ ر :فق ه الس رية النبوي ة م ع م وجز لت اريخ اخلالف ة الرار دة ،حمّم د ب ن َس عيد الب وطي ،دار الفك ر ،دمش ق ،ط:5

1426ه ،ص15
( )4سورة األحزاب ،اآلية.)21( :
( )5سورة يوسف ،اآلية.)111( :
( )6جامع البيان يف تأويل القرآن.292/16 ،
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العاَ َمل صالحاً ال فساد معه»(.)1
دعا اهلل  ،ورسوله  ،به الناس إليه؛ لصلح َ

واالستناد على السنَّة النبويَّة يقتضي االستدالل بسرية اخللفاء الراردين ،حيث ارتضى
النيب  منهجهم وطريقتهم ،فما اي إال تطبيق عملي لإلسالم؛ لذلك كانوا خري القرون؛ بل
كانوا صفوة خلق اهلل  بعد النَّبيني واملرسلني -عليهم الصالة والسالم ،-قال الصحايب
ِ ِ ِ َّ ِ
اجلليل ابن عباس  يف قول اهلل  :قُ ِل ْ ِ ِ
اصطََفى:)2)
ين ْ
احلَ ْم ُد للَّه َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
ام أصحاب حممد  ،)3(فإن حبَّهم سنَّة ،والدعاء هلم قُربة ،واالقتداء هبم وسيلة ،واألخذ

بآثارام فضيلة( ،)4وقد «أمجع الصحابة  وأتباعهم على أفضلية :أيب بكر  ،مث عمر

 ،مث عثمان  ،مث علي  ،)5(»واؤالء ام اخللفاء الراردون الذين دعا النيب 
لألخذ بسنتهم يف موعظة بليغة وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون ،قال فيها :
ِ
ِ
السم ِع والطَّ ِ
ِ
ِ
ش
(أُوصي ُك ْم بِتَ ْق َوى اهلل َ ،و َّ ْ َ َ
اعةَ ،وإِ ْن تَأ ََّمَر َعلَْي ُك ْم َعْب ٌد َحبَش ٌّي ،فَِإنَّهُ َم ْن يَع ْ
ِ
اخللَ َف ِاء َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِمْن ُكم فَسي رى ِ
نيََ ،تَ َّس ُكوا ِهبَا،
اختالَفًا َكث ًريا ،فَ َعلَْي ُك ْم بِ ُسن َِّيت َو ُسنَّة ُْ
ْ َََ ْ
ين الْ َم ْهديِّ َ
الرارد َ
ضوا َعلَْي َها بِالن ََّو ِاج ِذ)( ،)6قال الشيخ املباركفور -رمحه اهلل« :-ليس املراد بسنة اخللفاء
َو َع ُّ
الراردين إال طريقتهم املوافقة لطريقته  ،)7(»فأقوال النيب  وأفعاله ،ومن تبعه من
أصحابه ُّ 
تعد مورداً من موارد الدَّعوة اليت جيب على املواقع االنطالق منها يف دعوهتا إىل
اهلل .

المعيار الثاني :العقيدة:

ُّ
تعد عقيدة التَّوحيد مبنزلة العمود الفقر الذ تقوم عليه العبادات الظاارة والباطنة،
وضالل ،ولذلك كان النُّطق بكلمة
ررك
ٌ
القلبية واجلسدية ،فكل عبادة ال تقوم عليها فهي ٌ

( )1الفوائد ،ص.161
( )2سورة النمل ،اآلية.)59( :
( )3انظر :اجلامع ألحكام القرآن.221/13 ،
( )4انظر :عقيدة أال السنة واجلماعة يف الصحابة الك رام ،عب د احملس ن ب ن مح د العب اد الب در ،دار اب ن خزمي ة ،الري اض،
ط1421 :1ه ،ص.19
( )5فتح البار يف ررح صحيح البخار .17/7 ،
( )6رواه أمح د يف مس نده( :مس ند :الش اميني ،ح ديث :العرب اض ب ن س ارية ع ن الن يب  ،)رق م،)17145( :
375/21؛ قال احلاكم« :اذا حديث صحيح ليس له علة» ،ووافقه الذايب ،املستدرك على الصحيحني.174 /1 ،
( )7حتفة األحوذ بشرح جامع الرتمذ .41/3 ،
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ِ
ن ا ِإل ْس الَ ُم
التَّوحي د أول ركائز اإلمي ان ،ومقتضى الدخول يف اإلس الم ،ق ال ال رس ول ( :بُ َ
َع لَ ى َخَْ ٍ
سَ :ر َه َادةِ أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهَُ ،وأ َّ
ول اللَّ ِه)( ،)1واي آخر الواجبات املطلوبة
َن ُحمَ َّمداً َر ُس ُ
ِِ
ِ
من املكلف يف احلياة ،قال الرسول َ ( :م ْن َكا َن آخ ُر َك َالمه َال إِلَهَ إَِّال اهللُ َو َجبَ ْ
ت لَهُ

ْاجلَنَّةُ)(،)2

فالعقيدة ال تقبل إال كاملة من غري نقص ،فإ ْن اختلطت بشرك ،أو اعتقاد فاسد ال

تقبل ،وأ ُّ خلل يف دعائم التَّوحيد يقوض بنيانه؛ َّ
فإن اهلل أغىن األغنياء من الشرك ،والشرك
ط َعْن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن)4( ؛ ولذلك
حيبط العمل كله( ،)3قال اهلل  :ولَ ْو أَ ْرَرُكوا َحلَبِ َ
ك ِم َن الْ ُك ْف ِر)( ،)5أسوة بأبيه إبراايم
الله َّم إِ ِّين أَعُوذُ بِ َ
كان النيب  يقول يف كل يوم وليلةُ ( :
ن أَن ن َّْعبُ َد
اجنُْب ِن َوبَِ َّ
 الذ كان خيشى من الوقوع يف الشِّرك ،فكان يقول يف دعائهَ  :و ْ
َصنَام ،)6(فمن يأمن على نفسه بعد سيِّد البشرية حممد  الذ أمضى ثالثة وعشرين
األ ْ
عاماً؛ لتصحيح العقائد الفاسدة ،وحتقيق التَّوحيد ،ومن قبله نبينا إبراايم  الذ رمي يف
النار من أجل حتطيم األصنام رمز الشرك والطُّغيان.
فمن اذا املنطلق تتحدَّد أمهية العقيدة اليت جيب أ ْن ترعى بالتذكري ،واملراجعة بني أوساط
املوحدين ،والدَّعوة إليها بني أصناف املبتدعة واملشركني ،واذا «ما يدلنا داللة واضحة على
خطأ بعض اجلماعات املعاصرة اليت تنتمي للدَّعوة ،واي ال هتتم بالعقيدة؛ وإلا ترِّكز على
كثريا من النَّاس ميارسون الشِّرك األكرب حول
أمور جانبية أخالقية وسلوكية ،واي ترى ً
األضرحة املبنيَّة على القبور يف بعض ديار اإلسالم ،وال تنكر ذلك ،وال تنهى عنه؛ ال يف
( )1متفق عليه ،أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :اإلميان ،ب اب :ق ول الن يب  :ب ن اإلس الم عل ى َخ س) ،رق م:
(11/1 ،)1؛ ومس لم يف ص حيحه( :كت اب :اإلمي ان ،ب اب :ق ول الن يب  :ب ن اإلس الم عل ى َخ س) ،رق م،)21( :
.45/1
( )2أخرجه أمحد يف مسنده( :مسند :االنصار ،حديث :معاذ بن جبل  ،)رقم363/36 ،)22.34( :؛ قال
األلباين» :حديث صحيح» ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد بن ناصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي،
.1115/2
) )3انظر :يف العقيدة واملنهج ،الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ،دار ابن محودة ،ليبيا1422 ،ا  ،ص.111
( )4سورة األنعام ،اآلية.)11( :
( )5أخرجه أمحد يف مسنده( :مسند :البصريني ،حديث :أيب بكرة نفيع بن حارث  ،)رقم17/34 ،)21311( :؛
قال احلاكم« :اذا حديث صحيح على ررط مسلم ،ومل خيرجاه» ،ووافقه الذايب ،املستدرك على الصحيحني.91/1 ،
( )6سورة إبراايم ،اآلية.)35( :
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كلمة ،وال يف حماضرة ،وال يف مؤلف إال قليالً ،بل قد يكون بني صفوف تلك اجلماعات من
ميارس الشِّرك والتَّصوف املنحرف ،وال ينهونه ،وال ينبهونه ،مع أن البداءة بدعوة اؤالء
املصرحني بكفرام؛ ألن املالحدة والكفار
وإصالح عقيدهتم أوىل من دعوة املالحدة والكفار ِّ
مصرحون بكفرام ،ومقرون أن ما ام عليه خمالف ملا جاءت به الرسل ،أما أولئك القبوريُّون
غرون
و ِّ
املتصوفة املنحرفون ،فيظنون أهنم مسلمون ،وأن ما ام عليه او اإلسالم ،فيغرتُّون ويُ ُ

غريام»(.)1

وممَّا س بق يتَّ ِ
ض ُح حج م املس ؤولي ة املنُوط ة على املواقع الدَّعوية يف تبن الدعوة إىل العقيدة
الصحيحة ابتداءً ،مث تصحيحها مما يشوهبا من أمور دخيلة ،بني أوساط املسلمني أوالً ،مث
املشركني بكافة أصنافهم.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار العقيدة:

َّ
يتأك ُد معيار عقيدة التَّوحيد يف املواقع الدَّعوية ،ويتجلَّى ذلك يف التزامها باملؤررات
التالية:
الصحيحة.
أوالً :طرح املواضيع اليت تتناول عقيدة أال السنَّة واجلماعة َّ
ثانياً :معاجلة ما يشوب العقيدة من رركيَّات ،وحمدثات ،وبدع.

بالسعي حنو تثبيت العقيدة الصحيحة
فالبد أن يكون دور املواقع الدَّعوية وقائياً؛ وذلك َّ
يشوهبا.
بني حامليها ،ودور عالجي بإصالحها مما يكدِّراا ،أو ُ
المعيار الثالث :االختالف:

لقد أصبح من األمور املسلَّم فيها َّ
أن رسالة املواقع الدَّعوية ليست هلا حدود جغرافية،
فهي جتوب أقطار العامل ،مما حيتم تعددية أصناف املتلقني من الوسط اإلسالمي ،بكافة
املذااب الفقهية ،واجلماعات اإلسالمية ،فاالختالف سنَّة ربَّانيَّة ،وحكمة إهلية ستظل ماضية

َّاس
يف اخللق إىل أن يرث اهلل  األرض ومن عليها ،كما قال َ  :ولَ ْو َراءَ َربُّ َ
ك َجلَ َع َل الن َ
أ َُّمةً و ِ
اح َدةً َوال يََزالُو َن خمُْتَلِ ِفني ،)2(قال اإلمام ابن كثري -رمحه اهلل« :-أ وال يزال اخللف بني
َ

( )1اإلرراد إىل صحيح االعتقاد ،صاحل بن فوزان الفوزان ،دار ابن خزمية ،الرياض ،ط1427 :2ه ،ص.21
( )2سورة اود ،اآلية.)111( :
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الناس يف أدياهنم ،واعتقادات مللهم ،وحنلهم ،ومذاابهم ،وآرائهم»( ،)1واذا االختالف
بكافة أصنافه حقيقة مسلم هبا ،لذلك ينبغي على املواقع الدعوية التعامل معها وفق منهج
رباين عادل بال تفريط وال إفراط ،ولعل من أوجه العدالة مع املخالف األخذ مبؤررات األداء
التالية:

ِّ
مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار االختالف:

ينبثق من معيار االختالف عدة مؤررات جلودة األداء ،منها مايلي:

التحزب:
أوالً :طرح املواضيع اليت تعاجل ُّ
التعصب و ُ

فقد طغت يف أوساط املواقع الدعوية ،وقنوات التواصل االجتماعي ،التصنيفات احلزبية،
واالنقسامات املقيتة اليت يشوهبا ريء من اإلجحاف ،واخلروج عن حدود اإلنصاف؛

التطرف املزمن يُوقف هبا اإلنسان عقله بإرادته ،جتعله يقبل
ُّ
فالتعصب لألحزاب حالة من ُّ
ب ألجله ،وإن كان خطأ! وَتنعه من القبول لغريه ،وإن كان صواباً!
مجيع ما يرد إليه ممن َّ
يتعص ُ
ويسري وفق عاطفة مذمومة وفق اواه أو اوى غريه( ،)2واو داء قدمي حديث َّ
تشكل بصور
التعصب للمذااب الفقهية ،واجلماعات اإلسالميَّة ،والشيوخ(.)3
عدة ،كان من أبرزاا ُّ

ورغم ما ألال العلم من فضيلة خاصة عند رب األرباب ،كما قال  :قُ ْل َا ْل
َّ ِ
َّ ِ
ين الَ يَ ْعلَ ُمو َن ،)4(ويف اذا املقام قال اإلمام ابن القيم -رمحه
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوٱلذ َ
يَ ْستَ ِوى ٱلذ َ
()5
للسائرين،
ضلهم وررفهم»  ،فأال العلم منارات ادى َّ
اهللَ « :-وَا َذا يدل على َغايَة فَ ْ
للسالكني ،إال أهنم مهما بلغوا من االرتقاء يف سلم الكمالَّ ،
فإن الطَّبيعة
ومصابيح دجى َّ
البشريَّة حتتِّم النقص ،وتقتضي القصور؛ فلذلك قال التابعي اجلليل مالك بن أنس -رمحه
اهلل« :-كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك ،إال صاحب اذا القرب  ،)6(»فاالتباع املطلق ال
) )1تفسري القرآن العظيم.361/4 ،
( )2انظ ر :التعص ب آف ة التفك ري املوض وعي ،س فر العبي د اهلل ،مق ال منش ور يف موق ع يقظ ة فك ر2112 /4 /24 ،م،

http://cutt.us/ZLfw

( )3واو لفظ يطلق على ذ مكانة يف علم أو فضل أو رياسة .انظر :املعجم الوسيط.512/1 ،
( )4سورة الزمر ،اآلية.)9( :

) (5مفتاح دار السعادة ومنشور والي ة العل م واإلرادة ،حمم د ب ن أيب بك ر اب ن ق يم اجلوزي ة ،دار الكت ب العلمي ة ،ب ريوت،

.49/1
( )6البداية والنهاية.312 /11 ،
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للرسول  ،وما عداه من مذااب ،أو مجاعات ،أو ريوخ ،فهو مقيد بالصواب،
يكون إال َّ
قال اإلمام املاورد -رمحه اهلل« :-لقد رأيت...رجالً يناظر يف جملس حفل ،وقد استدل عليه
إن اذه داللة فاسدة ،ووجه فساداا َّ
اخلصم بداللة صحيحة ،فكان جوابه عنها أن قالَّ :
أن
ريخي مل يذكراا! وما مل يذكره الشيخ ال خري فيه! فأمسك عنه املستدل متعجباً»(.)1
التعصب واحلزبية أهنا كثرياً ما تفضي إىل التلبُّس مبنهج التمييع للقضايا،
ومما يأخذ على ُّ
وتنكب اإلنصاف ،والتنقيص من رأن أال احلق املخالفني ،وخبس فضلهم بغري حق ،مما
يأنف منه اللبيب الرريد ،ويف اذا املقام قال ريخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل :-من املعلوم
أن كل طائفة ترجح متبوعة ،فال تقبل جواب من جييب مبا خيالفها فيه ،كما َّ
َّ
أن من يرجح

الرجل مقلداً ،فليكن مقلداً
قوالً أو عمالً ال يقبل قول من يفيت خبالف ذلك؛ لكن إ ْن كان َّ
جمتهدا اجتهد ،واتبع ما يرتجح عنده أنه
ملن يرتجح عنده أنَّه أوىل باحلق ،فإن كان
ً
احلق...لكن عليه أن ال يتبع اواه ،وال يتكلم بغري علم...وما من إمام إال له مسائل يرتجح
فيها قوله على قول غريه( ،)2فيكون الدَّليل او األصل ،والقول او الفرع ،ومن اذا املنطلق قال
اإلمام الشافعي -رمحه اهلل« :-إذا صح احلديث فهو مذايب ،واضربوا بقويل احلائط»( ،)3ويف
مثل اذا قال اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه اهلل« :-ال تقلدين ،وال تقلد مال ًكا ،وال الشافعي،
وال األوزاعي ،وال الثور  ،وخذ من حيث أخذوا»( ،)4والذ أخذوا منه او الوحيان :الكتاب
والسنة؛ لذلك كان على املواقع الدعوية جمانبة إثارة التعصب ،واحلزبية املقيتة ابتداءً ،مث طرح
املواضيع اليت تسهم يف معاجلته واحلد منها.
ثانياً :التزام األدب يف الرد على املخالف:
ال ضري على املواقع الدعوية أ ْن تصحح للمخالف ،أو تعقب عليه ،أو تررده إىل
( )1أدب الدنيا والدين ،ص.71
( )2انظر :فقه االئتالف :قواعد للتعامل مع املخالفني باإلنصاف ،حممود بن حممد اخلزندار ،دار طيبة ،الرياض،
ص.11 -67
) )3موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية ،حممد بن عبد الرمحن املغراو  ،املكتبة اإلسالمية ،القاارة،
ط.15 /7 ،1
) )4إرر اد النق اد إىل تيس ري االجته اد ،حمم د ب ن إمساعي ل الص نعاين ،حتقي ق :ص الح ال دين ب ن مقب ول أمح د ،ال دار
السلفية ،الكويت ،ط1415 :1ه ،ص.143
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الصواب بشرائط الردود ،وفقه التعقيبات املتسمة باحلوار العلمي ،واملنهج املوضوعي ،لكن مما
يشني اذا االختالف ،املمارسات اليت تزرع الشَّتات( ،)1والتجاوزات اليت تعدت حدود
األدب ،ومكارم األخالق ،وذلك بانتهاج األسلوب الفاضح ،والقلم اجلارح ،مما ينايف أصول

اخلالف ،وأدب النَّصيحة ،واذه السلوكيات مرفوضة بال رك ررعاً ،كما قال َ  :وقُولُوا
لِلن ِ
َّاس ُح ْسناً ،)2(ومنبوذة أيضاً عرفاً؛ فقد قال احملامي عبد اهلل الكناين -حفظه اهللَّ :-
إن

املواقع اإللكرتونية مسؤولة بصورة مباررة عن ما ينشر فيها من ردود على خمتلف املواضيع،
مؤِّكداً إمكانية مقاضاهتا مباررة يف حالة وجود أ ِّ ردود تستهدف التَّشهري ،أو القدح ،أو
()3
بالردود إال بعد إجازهتا،
السب،أو القذف  ،وقال :من املفرتض َّأال تسمح اذه املواقع ُّ
وَتحيصها حفاظاً على خصوصيات الناس (.)4
ملخصاً للتَّعامل مع االختالف واملخالف ،من انتهاج األدب
وما سبق من مؤررات تعد َّ
التعصب ،والتمتُّع باملوضوعية.
يف ِّ
الرد والتَّصحيح ،ومفارقة مايثري ُّ

المعيار الرابع :الواقعية:

َّ
إن اخلطاب الواقعي الذ يالمس مهوم النَّاس ،ويناقش قضاياام وااتماماهتم ،ال يتناف
مع معيار األصالة يف املواقع الدعوية؛ بل مها وجهان لعملة واحدة؛ فقدمياً كان أنبياء اهلل
-عليهم الصالة والسالم -قدمياً ينطلقون من واقع أقوامهم ،ويعاجلون احنرافاهتم ،فشعيب

( )1انظر :فقه االئتالف :قواعد للتعامل مع املخالفني باإلنصاف ،ص.11 -67
( )2سورة البقرة ،اآلية.)13( :
( )3وقد أقر جملس الوزراء "نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية" ،وتضمنت املادة السادسة« :يعاقب بالسجن مدة ال تزي د
عن َخس سنوات ،وبغرام ة ال تزي د عل ى ثالث ة مالي ني  ،أو إح دى ا اتني العق وبتني ك ل ر خص يُن تِج أو يُع د م ا م ن
رأنه املساس بالنظام العام ،أو القيم الدينية ،أو اآلداب العامة ،أو حرمة احلياة اخلاصة عن طريق الشبكة املعلوماتية ،أو
أح د أجه زة احلاس ب اآليل ،إالّ أن الص عوبة تكم ن يف كيفي ة الوص ول إىل اجل اين ،حي ث إن أغل ب م ن ي تهم الن اس،
ويسيء إليهم ام من اواة الكتابة بأمساء مستعارة».
القذف اإللكرتوين بأمساء ومهي ة  ،ن وال العيس ى ،مق ال منش ور يف موق ع ص حيفة الري اض ،الع دد/11/15 ،)16171( :
1433ه.http://cutt.us/dojA ،
السعي إىل مقاضاة املواقع اإللكرتونية بسبب السب والقذف والتشهري الذ تقوم به ،عبد اهلل الكناين ،مقال
( )4انظرَّ :
منشور يف موقع صحيفة املرصد.http://cutt.us/HNwl ،
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 عاجل التطفيف ،ولوط  عاجل املنكرات األخالقية اليت كانت فارية يف قومه ،واود 
عاجل البطر والرتف الذ كان فارياً يف قومه(.)1
وحديثاً توجه سائل يف وقتنا احلاضر إىل اللجنة الدَّائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فقال:
ال يصح أ ْن يتدخل اخلطيب أثناء اخلطبة يف مواضيع تواجه احلياة؟ وال يصح تَ َد ُّخ ُل بعض
الشيوخ يف السياسة؟ فأجابت اللجنة مبا نصه« :للخطيب أ ْن يبني يف خطبة اجلمعة ،ويف
دروسه ،وحماضراته ما حتتاجه األمة من املعارف النافعة ،وأ ْن يعاجل أمر الشعب ،وحيل
مشاكلهم قدر استطاعته ،باحلكمة واملوعظة احلسنة ،سواء مسي ذلك سياسة ،أو خطبة
مجعة ،أو تعليماً ،أو إرراداً ،وما كان يرتتب عليه من كالمه فتنة ،أو مفسدة راجحة على ما
يقصد من املصلحة ،أو مساوية هلا ،ترك احلديث فيه إيثاراً للمصلحة الراجحة ،أو حذراً من
وقوع ما ال حتمد عقباه ،وباهلل التوفيق»(.)2
ومن خالل الفتوى يتَّضح ررط من رروط الواقعية ،واو اإلدراك لألبعاد الشَّرعية،
واملوازنة بني املصاحل واملفاسد ،فال يثار من األحداث املشتبهة َّإال ما راع ضرره ،وكثر على
ألسنة العوام نقله ،وغري ذلك يطوى وال يروى؛ َّ
ألن اجلودة تقتضي التَّعقل وتوفري وقت رواد
املواقع الدعوية ،وجتنبهم مواضيع البلبلة ،والتوتر ،والشد( ،)3ورحم اهلل سلفنا إذ قالوا« :القلوب
الشبه خطافة»( ،)4إضافة إىل مراعاة املعاجلة الواقعية للقضايا؛ حبيث تكون قابلة
ضعيفة؛ و ُ
للتطبيق على أرض الواقع ،بعيدة عن املثالية واألبراج العاجية.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار الواقعية:

مما سبق يتضح َّ
أن حتقيق معيار الواقعيَّة يف املواقع الدعوية يقتضي حتقيق مؤررات أداء
عالية يف العناصر التالية:

( )1انظ ر :أطروح ات لتق ومي اخلط اب ال دعو املعاص ر واالرتق اء ب ه ،حس ام احلفن او  ،مق ال منش ور يف ر بكة األلوك ة،
2111/5/17م.http://cutt.us/npUl ،
( )2فت اوى اللجن ة الدائم ة لإلفت اء ،الرئاس ة العام ة للبح وث العملي ة واإلفت اء ،اجملل د الث امن ،رق م الفت وى،)1119( :
.231/1
( )3انظ ر :ال رتف وأث ره عل ى ال دعاة واملص لحني ،حمم د ب ن موس ى الش ريف ،دار األن دلس ،ج دة ،ط1425 :2ه،
ص.155
( )4سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد بن عثمان الذايب ،دار احلديث ،القاارة1427 ،ه.641 /6 ،
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أوالً :التغطية الدَّورية للشَّعائر الدِّينيةَّ ،
فإن اهلل  جعل العبادات منها ما او يومي ،مثل:

الصالة ،ومنها ما او أسبوعي ،مثل :صالة اجلمعة ،ومنها ما او سنو  ،مثل :احلج ،وصيام
رمضان ،فال َّ
بد أ ْن تستويف املواقع الدعوية حق اذه الشَّعائر يف طرحها ،والتَّذكري هبا ،وعالج
املخالفات اليت تنتاهبا.

األمة اإلسالمية ،مثل :أخبار العامل اإلسالمي،
ثانياً :تناول القضايا املعاصرة اليت َتر على َّ
الزنْ َدقة ،وربهات التَّكفري،
وصوالت َّ
واألقليات املسلمة ،والبدع واخلرافات ،وغارات التَّنصريَ ،

ونداءات التَّغريب وما تولد عنها من تيارات علمانية ،وأخرى لربالية ،تطبيقاً لقوله :
ِ
لِتَستَبِ َ ِ
ني ،)1(أ « :ألجل أن يظهر هبا طريق اجملرمني ،فيمتازون هبا عن
يل الْ ُم ْج ِرم َ
ْ
ني َسب ُ
()2
مجاعة املسلمني» .
ثالثاً :معاجلة القضايا االجتماعية املعاصرة ،مثل :القضايا اليت تتعلق حبقوق املرأة ،ومشكالت
الشباب ،والعنف األسر .

المعيار الخامس :المصداقية:

ُّ
تعد دقَّة املعلومات ومصداقيتها من أبرز اإلركاالت اليت تواجه رواد ربكة املعلومات
العاملية؛ حيث غدت ساحة يكتب فيها من راء ما يشاء ،بال قيد وال ضابط إال ما َتليه
بعض إدارات املواقع على رواداا ،وتفرضه على نفسها ،يف التقيُّد باملصداقية والدقَّة اليت
تتجلى يف املؤررات التالية:

ِّ
مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار المصداقية:
أوالً :التثبت من األخبار قبل إذاعتها ،وفحصها قبل نشراا؛ فال تكون املواقع الدعوية زاملة
أخبار ،ووكالة لألنباء ،وبوق نقل للشائعات ،ومن صور اذا السلوك يف بعض املواقع نقل
التجمعات العامة ،كما قال اإلمام ابن حجر العسقالين -
املعلومات عن اجملاايل ،أو من ُّ
رمحه اهلل« :-إن الذ يتصدى لضبط الوقائع من األقوال ،واألفعال ،والرجال ،يلزمه التحر

يف النقل ،فال جيزم إال مبا يتحقَّقه ،وال يكتفي بالقول الشائع ،وال سيما إن ترتب على ذلك

( )1سورة األنعام ،اآلية.)55( :
( )2تفسري القرآن احلكيم ،حممد رريد بن علي رضا ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر1991 ،م.373/7 ،
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مفسدة»( ،)1وقد ورد األمر بالتثبت يف كتاب اهلل  يف آيات كثرية منها :يَٰأَيُّها ٱلَّ ِ
ين
ذ
َ
َ
ِ ٍ
ِ
ِ
صبِ ُحواْ َعلَ َٰى َما فَ َع ْلتُ ْم
َآمنُ ۤواْ إِن َجآءَ ُك ْم فَاس ُق بِنَبَإٍ فَتَبَ يَّنُ ۤواْ أَن تُصيببُواْ قَ ْوَما جبَ َهالَة فَتُ ْ
()2
ِِ
السعد -رمحه اهلل« :-والتثبُّت يف مساع األخبار،
ني ، قال فضيلة الشيخ عبدالرمحن َّ
نَادم َ
وَتحيصها ،ونقلها وإذاعتها ،والبناء عليها :أصل كبري نافع ،أمر اهللُ  ،به ورسولُه ،
التسرع فيها مذمومة ،وآفةُ ذلك معلومة ،ولذا فمن التثبت :األناة ،وعدم
ومن َمث كانت عاقبة ُّ

ذم النيب  طائفة
العجلة ،والتبصر يف األمر الواقع واخلرب الوارد؛ حىت يتضح ويظهر»( ،)3وقد َّ
ِ
س َمطيّةُ الرجل َز َع ُموا)( ،)4قال اإلمام البغو -رمحه
املتسرعني يف النقل دون تثبت بقوله( :بْئ َ
اهلل -تعليقاً على اذا احلديث« :إلا ذم اللفظة َّ
ألهنا تستعمل غالباً يف حديث ال سند له،
وال تثبُّت فيهَّ ،إلا او حيكى على األلسن ،فأمر النيب  بالتثبت فيما حيكيه ،واالحتياط
()5
التحر ال يقتصر على األخبار ،بل يتعدَّاه فيما ينقل أيضاً من
فيما يرويه»  ،والتثبت و ِّ
القصص ،وليس اذا فحسب ،بل َّ
إن األوىل جتنب الغرائب منها وإن كانت صحيحة ،مما ال
األمة -رمحهم
عامة الناس ،حىت ال تنعدم ثقة الناس باملواقع الدعوية ،ولقد كان سلف َّ
يصدقه َّ
اهلل -يفرون من غرائب األخبار( ،)6ومن ذلك قول التابعي اجلليل أيوب السختياين -رمحه
َِّ ِ
ِ ِ
ك الْغَرائِ ِ
ب)( ،)7وقد اعتىن الصحابة  هبذه القاعدة اجلليلة،
اهلل( :-إلَا نَفُّر أ َْو نَ ْفَر ُق م ْن ت ْل َ َ
فقد قال الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود « :ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه
عقوهلم؛ إال كان لبعضهم فتنة»(.)1

( )1الت رب املس بوك يف ذي ل املس لوك ،حمم د ب ن عب د ال رمحن الس خاو  ،حتقي ق :جن وى مص طفى كام ل ،لبيب ة إب راايم
مصطفى ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاارة1423 ،ه.4/1 ،
( )2سورة احلجرات ،اآلية.)6( :
) )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.799
) )4أخرج ه أب و داود يف س ننه( :كت اب :األدب ،ب اب :يف ق ول الرج ل :زعم وا) ،رق م ،294/4 ،)4972( :ق ال
األلباين( :حديث صحيح) ،صحيح اجلامع الصغري وزياداته.547/1 ،
( )5ر رح الس نة ،احلس ني ب ن مس عود ب ن الف راء البغ و  ،حتقي ق :ر عيب األرن ؤوط ،حمم د زا ري الش اويش ،املكت ب
اإلسالمي ،دمشق ،ط1413 :2ه.326/12 ،
( )6انظر :مهالً أيها الوعاظ ،فيصل بن سعود احللييب ،مقال منشور يف جملة البيان ،العدد ،)231( :ص.25
( )7املنهاج ررح صحيح مسلم بن احلجاج.111/1 ،
( )1املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل .11/1 ،
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ثانياً :نسبة العلوم إىل أالها ،سواء كانوا من املتقدمني أو املتأخرين ،فهي من األمانة العلمية

اليت ال ميكن حبال من األحوال إسقاطها ،أو إغفال رأهنا يف كافة النطاقات الدَّعوية؛ كما
ك بِِه ِع ْل ٌم إِ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئِ َ
س لَ َ
قال اهلل َ  :وَال تَ ْق ُ
ك َكا َن َعْنهُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
َم ْسئُ ًوالُّ ،)1)
فتعذر توثيق احملتوى العلمي يف املواقع الدعوية يعد يف االصطالح العلمي سرقة
أو سطواً على اإلنتاج العلمي لآلخرين ،وغالباً ما يكون بصورة نشر املعلومات دون اإلرارة
إىل املصدر األصلي ،واذا حق غري مشروع ،وخيتلف عن النَّقل واالقتباس الذ يعد حقاً
السرقة العلمية يقوم مرتكبواا بانتحال مؤلفات اآلخرين من
مشروعاً للجميع؛ ففي حالة َّ
أحباث ،أو مقاالت ،أو دراسات ،ليقدمواا على َّأهنا من إنتاجهم؛ ولعل ذلك يعود إىل
االعتقاد السائد َّ
بأن املادة العلمية املتوافرة بشبكة املعلومات العاملية متاحة للجميع مما أراع
ثقافة النسخ واللصق؛ ومن مث فهي ليست حباجة إىل التوثيق العلمي! خاصة مع ضعف
الثقافة بوجود األنظمة( )2اليت تعىن مبواجهة جرائم الفضاء املعلومايت ،وَتنعه ،وتعاقب من
خيالفه(.)3

المعيار السادس :األسئلة:

َّ
إن مما تقتضيه اجلودة على املواقع الدَّعوية اخلروج من اإلطار احملدود للدَّعوة ،املنحصر يف
طرف واحد إىل فتح املنافذ للزائرين ،وتلبية احتياج املستفيدين يف طرح تساؤالهتم ،حتقيقاً
اسأَلُوا أ َْال ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمون ،)4(مث اإلجابة عليها وفقاً للمؤررات
لقول اهلل  :فَ ْ
َ
التالية:

( )1سورة اإلسراء ،اآلية.)36( :
الس رقات العلمي ة م ن ر بكة املعلوم ات العاملي ة ع ن طري ق إع داد
( )2قامت رركة ت رن " "turnitinب دور رائ د يف حمارب ة َّ
حم رك حب ث بع دة لغ ات يعم ل عل ى مقارن ة النص وص املدخل ة ببالي ني الص فحات وقواع د املعلوم ات املتاح ة ع رب ر بكة
املعلومات العاملية ،واو معتمد حالياً بنسبة  %65من اجلامعات الربيطانية يف فحص السرقات العلمية للباحثني.
انظر :تارخينا ،مقال منشور يف موقع ترن .http://cutt.us/BAs5 ،
السعودية ،مؤَتر بيئة
السامل ،مجعية مكتبات املعلومات ُّ
السرقات العلميَّة يف البيئة اإللكرتونية ،سامل بن حممد َّ
( )3انظرَّ :
املعلومات اآلمنة :املفاايم والتشريعات والتطبيقات ،الرياض1431 ،ا  ،ص.1 ،7
( )4سورة األنبياء ،اآلية.)7( :
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ِّ
مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار األسئلة:

ولتحقيق اذا املعيار يف املواقع الدَّعوية بكفاءة عالية ،ينبغي تقيد املواقع مبا يلي:

أوالً :إتاحة نافذة لطرح األسئلة:

بعد استقراء واقع كثري من املواقع الدعوية تبني َّ
أن اناك جمالني لألسئلة ،غالباً ما تتعامل
معها ،واي :الفتوى ،واالستشارة ،وما يلي تفصيل هلا:
 -1الفتوى:
إ َّن خلو اجملتمع من املفتِني جيعل الناس يسريون وفق أاوائهم ،ويتخبطون يف دينهم خبط
وحيرمون احلالل ،ويرتكبون املعاصي من حيث يعلمون أو ال
عشواء؛ فيحلون احلرامِّ ،
يعلمون( ، )1مما يؤكد على من لديه القدرة العلمية توليها ،والقيام هبا ،ال سيما يف املواقع
الدعوية اليت كاد واقع الفتوى فيها -على عظم رأهنا ،وجاللة قدراا -أن ينفلت عياراا،
حىت غدت حباجة ملحة إىل ضبط يعيد إىل اذه املسألة اجلليلة اعتباراا ،يف وقت تكاثر
طالهبا ،وازداد أرباهبا.
فقد كشفت دراسة أن منطقة الشرق األوسط فيها أكثر من  261ألف موقع إلكرتوين
يتعامل معها ،ومنها على سبيل املثال موقع "إسالم أون الين" الذ تدخله يومياً  35فتوى،

وكذلك موقع "الشبكة اإلسالمية" يضيف يومياً  51فتوى ،ويف رصيده ترتاكم أكثر من
 644ألف فتوى( ،)2وال تكمن اإلركالية يف الكم لتلك الفتاوى؛ إلا يف ضبط الكيف
مبعايري اجلودة املتعلِّقة بالفتوى الشَّرعية ،فهناك مواقع ال تصرح فيها مبن يتوىل اإلفتاء! وإلا يتم
بيان َّ
بأهنا صادرة من مركز الفتوى التابع للموقع ،واناك مواقع تصرح باسم املفيت ،ولكن
بكنية أو لقب ال يتميز هبما عن غريه! فهنا جهالة مركبة من حيث العلم والعدالة أيضاً! ومها
ركيزتان ال ميكن إغفاهلما يف حال من األحوال ممن يستفىت يف دين اهلل  ،قال اإلمام مالك
رمحه اهللَّ « :-إن اذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذونه»).)3

( )1انظر :الفتيا ومنااج اإلفتاء ،حممد بن سليمان األرقر ،دار النفائس ،األردن ،ط ،3ص.21
( )2انظ ر :دع وة لوق ف ت داور ص ناعة الفت وى ،فهم ي اوي د  ،مق ال منش ور يف ص حيفة س بتمرب ن ت/5 /31 ، ،
2117م.http://cutt.us/qhMt ،
( )3مسند املوطأ.99/1 ،
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وميكن تلخيص اآلداب املتعلِّقة باملفيت يف املواقع الدعوية مبا قاله اإلمام ابن القيم -رمحه
اهلل« :-ملا كان التبليغ عن اهلل  يعتمد العلم مبا يبلغ ،والصدق فيه ،مل تصلح مرتبة التبليغ
الصدق؛ فيكون عاملاً مبا يبلغ صادقاً ،ويكون مع ذلك
بالرواية والفتيا ،إال ملن اتَّصف بالعلم و ِّ
السر والعالنية يف مدخله
حسن الطريقة ،مرضي السرية ،عدالً يف أقواله وأفعاله ،متشابه ِّ
وخمرجه وأحواله ،وإذا كان منصب التَّوقيع عن امللوك باحملل الذ ال ينكر فضله ،وال جيهل
قدره ،واو من أعلى املراتب السنيات ،فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض
والسموات!»(.)1
 -2االستشارة:
لقد قيل سابقاً إنَّه ال معني أقوى من املشورة ،وال عون أنفع من العقل ،ويف اذا املقام
العجب عن االستشارة،
قال اإلمام الراغب األصفهاين -رمحه اهلل« :-إن األمحق من قطعه ُ
واالستبداد عن االستخارة ،فالرأ الواحد كالسحيل ،والرأيان كاخليطني ،والثالثة إصرار ال
ينقض»(.)2
فاملشورة اليت تقدمها املواقع الدعوية للسائلني إذا كانت يف جمال التَّخصص ،وصح مبنااا
ومعناااَّ ،
فإهنا تقو العزم ،وَتنح النجاح ،وتوضح احلق( ،)3وقد طرح على أحد املختصني
سؤال عن كيفية تقومي مستوى االستشارة اليت تقدمها بعض املواقع اإللكرتونية بشكل عام،
فكان اجلواب« :عرب اإلنرتنت قد يبدو األمر صعباً؛ ألننا ال نعرف حىت اوية تلك املواقع،
ولكن ميكننا القول باختصار إنه جيب على الزائر التأكد من اآليت:
أوالً :مدى االحرتام الذ حيظى به املوقع منه ،ومن العاملني ،واملتعاونني معه.
ثانياً :اسم صاحب االستشارة ،وسريته َّ
الذاتية ،ومكان عمله.
ثالثاً :طبيعة األسئلة املطروحة من قبل املستشار ،ومدى ختصصها»(.)4
( )1انظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني.9/1 ،
) )2الشورى يف الشريعة اإلسالمية ،حسني بن حممد املهد  ،وزارة الثقافة2116 ،م ،ص.12
) )3انظ ر :ف يض الق دير ر رح اجل امع الص غري ،زي ن ال دين حمم د احل داد  ،املكتب ة التجاري ة الك ربى ،مص ر ،ط:
1356ا .275/1 ،
( )4إقب ال ر باب س عوديني عل ى االستش ارة النفس ية ع رب اإلنرتن ت ،اي ا بن ت عب د اهلل الس ويّد ،مقابل ة منش ورة يف موق ع
اإلسالم ويب.http://cutt.us/GWmG ،2114/17/19 ،
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ومما سبق يتضح َّ
أن االستشارة حىت تبلغ مستوى عالياً من اجلودة والثقة؛ ينبغي التزام
لسليم اخلايل من املمارسات اليت ال حترتم العلم ،أو العاملني عليه ،أو
املواقع الدَّعوية املنهج ا َّ
طالبه ،إضافة إىل التزامها بالشروط اليت اررتطها العلماء يف َمن تُطلب منه االستشارة ،واليت
ميكن تلخيصها يف النقاط اخلمسة التالية:
 -1عقل واعي مع جتربة سالفة.
 -2أن يكون ذا دين وتقى؛ فقد ورد يف األثر عن الصحايب اجلليل عبداهلل بن عبّاس -رضي
اهلل عنهما« :-من أراد أمراً ،فشاور فيه امرءاً مسلماً ،وفّقه اهلل ألررد أموره»(.)1
الرأ .
 -3أن يكون ناصحاً؛ فإ ّن النّصح يص ّدق الفكرة ،و ّ
ميحض ّ
وغم راغل ،فإ ّن من عارضت فكره روائب
ام قاطعّ ،
 -4أ ْن يكون سليم الفكر من ّ
اهلموم ،ال يسلم له رأ  ،وال يستقيم له خاطر.
ّ -5أال يكون له يف األمر املستشار فيه غرض يتابعه ،وال اوى يساعده ،فإ ّن األغراض
الرأ إذا عارضه اهلوى ،وجاذبته األغراض فسد(.)2
جاذبة ،واهلوى ُّ
صاد ،و ّ

ثانياً :تسهيل اإلجراءات اإلدارية لألسئلة:

َّ
إن من مقتضيات اجلودة احرتام العميل املستفيد الذ يتمثل يف السائل أو املستشري أو
املستفيت عرب املواقع الدعوية ،وتلبية ما حيتاج إليه.
للرد عليه من تاريخ إرساله للسؤال ،مع
ومن صور احرتامه عند تلقي سؤاله :حتديد وقت ِّ
رقم للمراجعة ،وإرسال رسالة بريدية للسائل يف حني اإلجابة عليه( ،)3حىت يقدم العلم لطالبه
بأجود طريقة ممكنة.

ثالثاً :التزام الرد العلمي على األسئلة:

ويكون الرد العلمي على الفتوى واالستشارات وفق البنود التالية:

األول :الرد العلمي على الفتوى:

) )1فيض القدير ررح اجلامع الصغري.51/6 ،
) )2انظر :املدخل ،حممد بن حممد ابن احلاج ،دار الرتاث ،بريوت.34/4 ،
( )3انظر :امل سائل املتعلقة بالفتوى عرب الشبكة العنكبويتة ،إب راايم ب ن عب داهلل الرس ين ،جمل ة مرك ز البح وث والدراس ات
اإلسالمية ،العدد ،)31( :ص467؛ وسطية الفتوى :رؤية منهجية دراسة على مواق ع اإلنرتن ت ،حمم د ب ن عب د اللطي ف
البنا ،حممد بن إبراايم زيدان ،جامعة الدول العربية ،مؤَتر الشريعة اإلسالمية واإلنرتنت2111 ،م ،ص.35
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يقتضي املنهج العلمي يف بناء الفتوى التزام املواقع َّ
الدعوية جبملة من اخلطوات املعتربة
ع ند ال ع لماء امل تق دمني وال مت أخرين ،ختتل ف يف ح كمها م ن ال وج وب ال الزم إل ى امل ن دوب
املستحسن ،منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 -1التزام املنهج الوسط بدون غلو أو تفريط ،كما قال اإلمام الشاطيب -رمحه اهلل« :-املفيت
البالغ ِذروة الدرجة او الذ حيمل النَّاس على املعهود الوسط فيما يليق باجلمهور ،فال
يذاب هبم مذاب الشدَّة ،وال مييل هبم إىل طرف االحنالل»(.)1
 -2تدعيم الفتاوى باألدلَّة الشرعية ،فاألدلة مجال الفتوى ،وروحها ،وقد حيتاج األمر إىل
مناقشة أدلة املخالفني عند اللزوم يف املسائل املهمة ،ليسلم ذان السائل من تشويش
املعارضات.
 -3تدعيم الفتوى باملقارنة واملوازنة بني موقف اإلسالم يف القضية املسؤول عنها ،وموقف
غريه من األديان ،أو املذااب ،أو الفلسفات.
 -4التَّمهيد للحكم املستغرب مبا جيعله مقبوالً لدى السائل ،كما قال اإلمام ابن القيم –رمحه
ِ
ت خالفه ،فينبغي للمفيت أ ْن يوطِّئ قبله ما
اهلل« -إذا كان احلكم ال تألفه النُّفوس ،وإلا أل َف ْ
يكون مؤذناً به ،كالدَّليل عليه ،واملقدمة بني يديه»(.)2
الثاين :الرد العلمي على االستشارة:
َّأما ما يتعلق باملنهج العلمي يف الرد على االستشارة يف املواقع الدعوية ،فينبغي مراعاة
األمور التالية حني تقدمي اإلجابة عليها:
 -1الوضوح ،فاملشورة النَّافعة تتسم باحلزم ،والوضوح ،والتعليل ،واي هبذا اإلخراج تريح
املستشري ،وخترجه من دوامة الرتدد؛ فقد رويا أن الصحابية اجلليلة فاطمة بنت قيس -رضي
ت فَ ِ
اهلل عنها -جاءت للنيب  واي يف العدة ،فقال هلا( :إِذَا حلَْل ِ
آذنِ ِين) ،فَآذَنْتُهُ ،فَ َخطَبَ َها
َ
معا ِويةُ ،وأَبو جه ٍم ،وأُسامةُ بن زي ٍد  ،فَ َق َال رس ُ ِ
بَ ،ال
ول اهلل ( :أ ََّما ُم َعا ِويَةُ فَ َر ُج ٌل تَ ِر ٌ
ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ
َُ
م َال لَه ،وأ ََّما أَبو جه ٍم فَرجل ضَّراب لِلن ِ ِ
ُس َامةُ بْ ُن َزيْ ٍد)( ،)3فحني أرار عليها النيب
ِّساءَ ،ولَك ْن أ َ
َ ُ َ ُ َْ َُ ٌ َ ٌ َ
( )1املوافقات.276 /5 ،
( )2إعالم املوقعني عن رب العاملني.126 /4 ،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه( :كتاب :الطالق ،باب :املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا) ،رقم.1119/2 ،)1411( :
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 برفض الصحابيني معاوية ،وأيب جهم ،قدم هلا تعليالً واضحاً ومقنعاً ،مث قطع عليها الرتدد
باإلرارة إىل قبول الصحايب اجلليل أسامة بن زيد -رضي اهلل عنهم أمجعني.-
ثانياً :االستبصار يف األدلة والقرائن ،والتأين والتؤدة؛ فقد يلتبس األمر على املشري ،فيبغي له
أن يستمهل ليتأمل ،وال يليق باملستشار أ ْن يتعجل يف الرد؛ ألن املشورة أمانة ودين ،كما قال
ِ
يحةُ)(.)1
ِّين النَّص َ
( :الد ُ
الركن الشديد ،واحلرز املكني،
ثالثاً :اإلحالة لالستخارة ،ينبغي أ ْن جتلل املشورة باإلحالة إىل ُّ
أال واو دعاء اهلل  املتمثل يف "دعاء االستخارة" ،فيؤمر املستشري بعد بذل املشورة( ،)2مبا
َّيب  يُ َعلِّ ُمنَا
دل عليه حديث الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل  ،قالَ ( :كا َن النِ ُّ
ِ ِ
السورةِ ِمن ال ُقر ِ
آن)( ،)3وقد قيل« :ما ندم من استخار اخلالق،
اال ْست َخ َارةَ ِيف األ ُُموِر ُكلِّ َهاَ ،ك ُّ َ َ ْ
وراور املخلوقني ،وتثبت يف أمره»(.)4
ويف اذه النقاط يتضح اإلطار العام يف املنهج العلمي للجواب على االستشارة ،إال أنه
اناك من املسائل اليت ال حتتمل تردداً ،فلذلك ال يكون إحالة املستشار إىل االستخارة ،إال
إذا كان يف مواطنها اليت حيتاج إليها املستشري.
السابقة املتعلقة ببناء الفتوى واالستشارة يتحقق –مبشيئة اهلل -ضبط
ومبراعاة النِّقاط َّ
اإلجابات وفق املنهج العلمي.

المعيار السابع :اإلنتاج:

يعد اإلنتاج من املعايري اإلبداعية اليت تتمثل يف إسهام املواقع الدَّعوية يف اإلنتاج العلمي
والفن ،الذ يعد دليالً على أاليَّة املواقع العلمية ،وامتالك أصحاهبا ألدواته؛ بدءاً بتوفري املادة
العلمية ،وصياغتها ،وانتهاء بإخراجها.

( )1سبق خترجيه ،ص.26
( )2انظر :االستشارة اهلاتفية :ضوابط وتنبيهات ،أمحد القاضي ،مقال منشور يف جملة البيان ،العدد ،)219( :ص.6
( )3أخرجه البخار يف صحيحه( :كتاب :الدعوات ،باب :الدعاء عند االستخارة) ،رقم.11/1 ،)6312( :
) )4الوابل الصيب من الكلم الطيب ،حممد ب ن أيب بك ر اب ن ق يم اجلوزي ة ،حتقي ق :س يد إب راايم ،دار احل ديث ،الق اارة،
ط1999 :3م ،ص.112
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ِّ
مؤشر األداء المتعلِّق بمعيار اإلنتاج:

َّ
إن مما يشري إىل معيار اإلنتاج يف املواقع الدَّعوية تأليف الكتب ،أو كتابة املقاالت املميزة،
الصحفية ،أو املقابالت الشَّخصية ،أو اإلنتاج الصويت ،أو املرئي()1؛ مما يضفي
أو التحقيقات َّ
عليها لوناً من التفرد والتميز ،وخيرجها من اإلطار التقليد الشائع القائم على النسخ واللصق
والتكرار الذ يطفو على سطح كثري من املواقع الدَّعوية.

المبحث الثالث :معايير الجودة المتعلقة بالتأهيل اإلداري في المواقع
الدعوية:
تكتسب املواقع الدَّعوية قيمة من قيم اجلودة من كفاءة إدارهتا املتمثلة يف جمموعة األفراد
املسؤولني عن فاعلية املوقِع ،وبناء حمتواه ،وتنظيم صفحاته ،وربط بعضها ببعض ،وحتديثها،
ومراجعتها؛ فهم األيد املدبرة ،والعقول املفكرة اليت تدور خلف أستار املوقع.
وتكمن جودة اإلدارة يف املواقع الدعوية مبدى التزامها مببادئ اجلودة اليت سبق احلديث
عنها يف الفصل األول من جهة ،مث مدى التزامها مبعايري اجلودة املتعلقة بالتأايل اإلدار يف
اذا الفصل من جهة أخرى ،واليت ميكن تفصيلها على النحو اآليت:

المعيار األول :التأهيل العلمي لإلدارة:

َّ
إن وضوح اوية املسؤولني عن املواقع الدعويَّة ليس كافياً للحكم على جودهتم كإدارة؛ بل
اي مبنزلة املفتاح الذ يكشف عن مدى أاليتهم العلمية ،الفنية ،واملادية ،وتظهر معامل
التأايل العلمي الذ يعد أام معايري التأايل يف مدى َتكن اإلدارة يف اجملاالت العلمية
التالية:
أوالً :املواد العلميَّة اليت تشتمل على أصول الدين ،وفروعها ،وما يناقضها.
ثانياً :املواد العلميَّة اليت حتتو على أدوات البحث ،والفهم ،واإلفهام.

الصراط املستقيم.
ثالثاً :الدراسات اليت تكشف زيف املذااب املعاصرة ،وتوضح احنرافاهتا عن ِّ

رابعاً :الدراسات اليت تبني وسائل الغزو الفكر  ،واملنهج التغرييب العلماين ،واللربايل.
( )1انظر :استقراء للمواقع الدعوية ومعايري تقوميها ،ص.249
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خامساً :الثَّقافات املعاصرة ،واألحداث اإلنسانية عامة ،وواقع املسلمني خاصة.

سادساً :التاريخ البشر ؛ والسيما تاريخ األمة اإلسالمية ،بدءاً من سرية املصطفى  ،وحياة

الرائدة من أصحابه الكرام ،والتابعني هلم بإحسان (.)1
النخبة َّ
ُّ
بالتمكن يف مجيع اذه اجملاالت العلمية يف رخص ،أو
ويف احلقيقة تُ َع ُّد املطالبة
مؤسسة واحدة ،ضرباً من ضروب املغاالة يف املثاليَّة؛ إذ ليس املقصود من ُّ
التمكن انا التب ُّحر
يف كل جمال ،بل التَّسديد واملقاربة ،و ُّ
التمكن النسيب ،ويكفي من القالدة ما حييط بالعنق.

ِّ
مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار التأهيل العلمي:

إن من املؤررات و َّ
الدالئل املباررة على التَّأايل العلمي لإلدارة يف املواقع الدعوية ،ما يلي:

أوالً :طلب العلم الشَّرعي على يد العلماء ،وفق منهجية طلب العلم.

ثانياً :احلصول على درجة علميَّة يف ختصص أكادميي ررعي ،وفق نظام اجلامعات.
السرية َّ
الذاتية هلا -إذا كانت تتمثَّل
وغالباً يكون الدَّليل عليها ما تكتبه اإلدارة عن نفسها يف ِّ

يف رخص -أو النُّبذة املوجزة عنها -إن كانت مؤسسة.-
ومن املؤررات غري املباررة على التَّأايل العلمي لإلدارة ،حتقيق املوقع درجات عالية
يف املعايري العلمية اليت جرى تفصيلها يف املبحث التايل.

المعيار الثاني :التأهيل الفني لإلدارة:

يعد التَّأايل الفن للقائمني على املواقع َّ
الدعوية من املعايري اليت تسهم يف إخراج املوقع
بشكل منسجم مع التطورات الت َقنِيَّة العصريَّة؛ حيث تتحمل اإلدارة على كاالها مسؤولية
إتقان برجمة املوقع وفق معايري رابطة الشبكة العاملية " ،"w3cإضافة إىل حتقيق املعايري الفنية
اليت سيأيت تفصيلها يف املبحث الرابع.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار التأهيل الفني:

َّ
إن من املؤررات الدالة على تأايل اإلدارة فنياً ما يلي:
أوالً :حضور الدورات الفنية املتخصصة يف التقنية والتصميم ،ملن كان ختصصه ليس فنياً يف
التقنية.
( )1انظر :فقه الدعوة إىل اهلل وفقه النصح واإلرراد واألمر ب املعروف والنه ي ع ن املنك ر ،عب دالرمحن ب ن حس ن املي داين،
دار القلم ،دمشق ،ط1431 :1ا  ،ص.253 -251
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ثانياً :االستعانة باملهندسني الفنني املختصني يف التقنية والتصميم.
ومما يعني اإلدارة على التميز الفن القراءة يف جمال التَّقنية الفنِّ يَّة ،فمن املستطاع أ ْن ترفع
اإلدارة من حصيلتها العملية يف اذا اجلانب ،وذلك بتحصيل ذايت يسري ،فأغلب الربامج
واخلدمات يف الشبكة هلا ررح و ٍ
اف على صفحات الشبكة ذاهتا؛ فكثريون يتطوعون لشرح
ٌ
اذه التقنيات ،وخبطوات مصورة يف الغالب ،وبقليل من الصرب ،وباملتابعة ستجد اإلدارة َّأهنا
أحرزت تقدماً يف مدة وجيزة (.)1
وما سبق ذكره من مؤررات يعكس التَّأايل النَّظر  ،ويبقى احلكم يف األخري على املؤرر
عن طريق مدى التَّحقق الفعلي التَّطبيقي ملعايري اجلودة الفنية يف املوقع.

المعيار الثالث :التأهيل المادي لإلدارة(:)2

َّ
إن من ت مام التوُّكل على اهلل  األخذ باألسباب املوصلة إىل إجناح املواقع الدعوية،
ويأيت الدعم املاد من األسباب اليت تسهم يف استمرار املواقع الدعوية يف حتقيق أادافها؛
حيث يعد املال عصب العمل الدعو الذ ميكن من خالله رراء املوقع ،وجتديد االررتاك
الدور  ،وتسديد أجور العاملني ،وتوفري الربامج والتَّقنيات ،واملادة العلمية اليت حيتاجها املوقع
دورياً؛ مما حيتم على املواقع العناية مبصادر الدعم املاد .

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار التأهيل المادي:

َّ
املاد للمواقع الدعوية توافر موارد الدعم
إن من األمور اليت ميكن أن يقاس هبا التَّأايل ِّ
اليت منها ما يلي:
ث من خالل صفحات املوقع.
أوالً :اإلعالنات التجارية اليت تُبَ ُّ

ممولة ،سواء كانت خريية ،أو حكومية.
ثانياً :الدعم من قبل جهات ِّ
حيث َتثل اإلعالنات أحد روافد العمل الدعو ؛ إال َّ
أن ثقافته مل تش ْع بعد يف ميدان
املواقع الدعوية ،بينما تعد اجلهات املمولة خاصة احلكوميَّة منها هلا اليد العليا يف اذا اجملال.

( )1انظ ر :ال دعوة إىل اهلل  يف املواق ع النس ائية يف ر بكة املعلوم ات العاملي ة ،لول وة بن ت س ليمان الغن ام ،دار م دار
الوطن ،الرياض ،ط1432 :1ه ،ص.112
( )2وقد جرى تفصيل القول يف أمهية الدعم املاد للمواقع الدعوية يف مبحث املعوقات يف الفصل األول ،ص.45
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المبحث الرابع :معايير الجودة المتعلقة بالتأهيل الفني في المواقع
الدعوية:
املادية اليت ميكن من خالهلا
تتناول معايري اجلودة الفنيَّة يف املواقع الدعوية تلك األدوات ِّ
إتاحة احملتوى ،فهي اإلطار العام اليت تتشكل بني جوانبه مضامني املواقع الدعوية؛ لذلك من
املهم توافر تلك األدوات الفنية ،ومن األام توافر معايري اجلودة فيها ،اليت ممكن إمجاهلا يف
النقاط التالية:

المعيار األول :التفاعلية:

َّ
يؤد إىل إحداث نقلة نوعية يف املواقع الدَّعوية؛ وذلك من
إن توظيف معيار التفاعلية ِّ
خالل إتاحة أدوات فنية تقدم نوعاً من االتصال الثنائي الذ يتجاوز الطرق التقليدية؛
وألمهية اذا املعيار أصبح حكم خرباء التقنية على مدى جناح املوقع اإللكرتونية ،أو عدمه،
يرتبط مبا يقدمه من خدمات تفاعلية بني مستخدمي املوقع ،ومدى تفاعلهم معه(.)1
وتكمن األمهية وراء حتقيق اذا املعيار يف املواقع الدعوية بالنقاط التالية:

أوالً :فتح منافذ للنقد ،والقبول بالتقومي ،واملراجعة املستمرة لألخطاء الكائنة يف املوقع،
فاملراجعة يف الفعل البشر أمر ررعي ،ومنهج نبو ؛ فقد كان النيب  يريب عليها أصحابه،
ويقول( :إِ َّين واللَّ ِه -إِ ْن راء اللَّه -الَ أ ِ
ِ
ف َعلَى َميِ ٍ
ت
َحل ُ
ني ،فَأ ََرى َغْي َرَاا َخْي ًرا مْن َها ،إَِّال أَتَ ْي ُ
ْ
ََ ُ
َ
()2
الَّ ِذ ُا َو َخْي ٌرَ ،وَحتَلَّْلتُ َها) َّ ،
إن اذا نوعاً من املراجعة للوصول إىل ما او خري وأفضل ،واو
توجيه للمواقع الدَّعوية لإلقرار بأوجه القصور بكل صراحة ورفافية ،واحلرص على معاجلة اذا
القصور بكل أمانة وصدق( ،)3كما قال التابعي اجلليل عمر بن عبد العزيز ملزاحم مواله
( )1انظ ر :اإلمكاني ات التقني ة يف مواق ع الص حف اإللكرتوني ة العربي ة ،ص51؛ حراس ة البواب ة اإلعالمي ة والتفاعلي ة يف
املواقع ،ثائر بن حممد تالمحة ،جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالم ،رسالة ماجستري2112 ،م ،ص.11
( )2أخرج ه البخ ار يف ص حيحه( :كت اب :كف ارات األمي ان ،ب اب :الكف ارة قب ل احلن ث وبع ده) رق م،)6721( :
 ،147/1واللفظ له؛ ورواه مسلم يف صحيحه( :كتاب :كفارات األميان ،باب :ندب من حل ف ميين اً ف رأى غريا ا خ رياً
منها) ،رقم.1261/3 ،)1649( :
( )3انظر :اخلطاب الدعو يف املرحلة املقبلة :آم ال وآف اق ،عب د ال رمحن ب ن ال رب ،مق ال منش ور يف موق ع طري ق ال دعوة،
1434 /1/22ه.http://cutt.us/1jLsD ،
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رمحهما اهلل« :-إن الوالة ج علوا ال عيون ع لى العو ّام ،وأن ا أجع لك عين على نفسي ،فإ ْنمن كلمة تربأُ يب عنها ،أو فعاالً ال حتبّه ،فعظن عنده ،واهنن عنه»(.)1
مسعت ّ

ثانياً :التأييد واملساندة بالصوت اإلجيايب الذ يعطي دفعات نفسية للعمل يف املواقع الدعوية

بإقدام؛ فقد كان النيب  حيفز أصحابه  يف العمل الدعو ونصرة احلق ،فكان من قوله
(:ارِم فَ َد َاك أَِيب َوأ ُِّمي)(.)2
للصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص  يف أرض املعركة ْ

ثالثاً :االستبصار باملقرتحات والرؤى اليت تفتح آفاقاً جديدة ،ومنافذ مغلقة قد غفلت املواقع
الدعوية عنها ،واي حباجة إىل الطرح واملعاجلة.

رابعاً :تبادل العلوم واملعارف ،ومناقشة وجهات النظر املختلفة ،وتكوين عالقات اجتماعية
متعددة.
الدراسات كشفت َّ
وعلى الرغم من أمهية معيار التَّفاعلية يف املواقع الدعوية إال َّ
أن
أن ِّ
إدارات املواقع العربية بشكل عام قد َغضَّت الطرف تقريباً عن االتصال التفاعلي مع اجلمهور
املستفيد ،وباملقابل ،قطعت إدارات املواقع العاملية روطاً كبرياً يف االتصال يف اذا االجتاه،
وأصبح لدى أغلبها 16أداة لتحقيق التفاعلية بني املوقع اإللكرتوين واجلمهور املستفيد ،ومل تزد
املواقع العربية عن َخس أدوات فنية يف أغلبها(.)3
ولعل اخنفاض التَّفاعلية يف املواقع العربية عموماً ،والدَّعوية خصوصاً ،يعود إىل أن األدوات
التَّفاعلية حباجة إىل إرراف منتظم فاعل على مدار الساعة يف بعض املواقع الكبرية؛ مما يزيد
من أعباء اإلدارة ،فتضطر بعض املواقع إىل االقتصار على أقل عدد ممكن من الوسائل
التفاعلية.

ِّ
مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار التفاعلية:

يندرج حتت معيار التفاعلية َخسة مؤررات ميكن تفصيلها على النحو التايل:

( )1عيون األخبار ،عبد اهلل بن مسلم الدينور  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.23/2 ،
( )2متفق عليه :أخرجه البخار يف ص حيحه( :كت اب :األدب ،ب اب :ق ول الرج ل ف داك أيب وأم ي) ،رق م،)6114( :
42/1؛ ومسلم يف صحيحه( :كتاب :الفضائل ،باب :فضل سعد بن أيب وقاص  ،)رقم.1176/4 ،)2411( :
( )3انظر :مواقع األخبار العربية على اإلنرتنت ،أمني ب ن س عري عب د الغ ن ،جمل ة حب وث الرتبي ة النوعي ة ،جامع ة منص ورة،
العدد2113 ،)2( :م ،ص.126
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أوالً :إتاحة أدوات التفاعل مع املوقع؛ حبيث يكون الزائر نفسه مصدراً ،وذلك حني ميكن
اجلمهور من إضافة حمتوى ،أو نشر رأ  ،أو تتاح له نافذة لألسئلة ،مثل" :صناديق االقرتاع"
أو "االستفتاء" ،أو "إضافة مقال أو حبث أو كتاب" ،و"إضافة فتوى ،أو استشارة".
ثانياً :إتاحة أدوات التَّفاعل مع كاتب احملتوى العلمي ،سواء كان الكاتب من اإلدارة أو
خارجها ،وأبرز األدوات والوسائل التطبيقية على اذا املستوى اي :إضافة "الربيد اإللكرتوين"
أو "إضافة تعليق" ،أو "تقومي احملتوى" ،ويكون بطريقتنيَّ :إما إضافة إرارة سلبيَّة أو إجيابية،
أو حتديد درجة التقومي املناسبة.

ثالثاً :إتاحة أدوات التَّفاعل الدَّاخلي ،ويكون بني الزائر وغريه من الزائرين ،ومن األدوات
التطبيقية يف اذا املستوى "املنتديات" ،أو "غرف الدردرة" ،وربط املوقع بوسائل االتصال
احلديثة ،مثل" :التويرت" ،و"الفيس بوك".

رابعاً :إتاحة أدوات التَّفاعل اخلارجي ،ويكون بني الزائر ،ومع من يرغب أ ْن يتفاعل مع
املوقع ،ومن األدوات التطبيقية هلذا النوع ،اي" :أرسل إىل صديق" ،أو "غرد"(.)1
ويف اجلملة َّ
فإن أدوات التَّفاعل مع املواقع الدَّعوية ال ميكن حصراا ،أو تصنيف أيها
أجود وأفضل؛ نظراً َّ
ألن اذه األدوات تتجدد وتتغري فما كان باألمس يف األعلى ،قد يكون
غداً يف األدّن ،لذا املطلوب من املواقع الدعوية إتاحة األدوات املمكنة اليت ختدم كل مؤرر
على حدة.

خ ـامساً :ت فاعل اجل مه ور مع امل وق ع :إن إت احة أدوات التف اعل يف امل واق ع ال دع وي ة ي شب ه
فت ح األبواب اليت تعكس مدى الرتحيب لرأ اجلمهور املستفيد ،لكن ال يعن بالضرورة فتح
بعضها أو كلها أن املوقع يتمتع مبستوى ٍ
عال من التفاعلية ،إال إذا وجد اجلمهور يف حمتوى
املوقع ما يدفعهم لولوج تلك األبواب من جهة ،ومن جهة أخرى اتساع أفق اإلدارة يف
التعامل مع كل أنواع اإلضافات أو الردود ،سواءً كانت :نقداً ،أو ثناءً ،أو اقرتاحاً ،أو حواراً؛
لذا كان مدى تفاعل اجلمهور مع تلك األدوات يصنف من أام مؤررات التفاعلية يف املواقع
الدعوية.

( )1انظر :حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية يف املواقع ،ص.24 -11
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المعيار الثاني :التصميم:

ُّ
يعد التصميم اخلارجي مبنزلة الواجهة اليت حتدد املالمح األساسيَّة للجودة الفنية يف املواقع
الدعوية ،فهي الركيزة اليت يكون االنطالق منها إىل كافة حمتويات املوقع ،وغالباً مايكون
التصميم اخلارجي مقسماً إىل أربعة أجزاء كالتايل:

أوالً :الصفحة الرئيسة :واي الواجهة اليت جتمع القسم الساكن والقسم املتحرك يف إطار
واحد.

ثانياً :القسم الساكن :واو القسم الثابت الذ
الرئيسة ،مروراً بكامل الصفحات الفرعية ،ويتكون اذا القسم
اختالف ،بدءاً من الصفحة َّ
عادة من أربعة أجزاء رئيسة ،واي اجلزء العلو  ،والسفلي ،واألمين ،واأليسر من صفحات
املوقع.
يتكرر يف مجيع صفحات املوقع دون

الرئيسة يف املواقع الدعوية،
ثالثاً :القسم املتحرك :واو القسم األوسط النشط من َّ
الصفحة َّ
والذ تكون عني زائر املوقع مركزة عليه ،فهو أول ما يهدف إىل قراءته ،وأكثر جزء يف املوقع
حتديثاً ،وجتديداً.
الصورة ِّ
الذانية للزائر عن املوقع ،حيث
رابعاً :الشعار ،واو الشِّيء امللموس الذ يعطي ُّ
يتمثل الشعار يف الصورة املعلنة يف أعلى الصفحة مرتبطاً بالعنوان؛ ليكونا دليالً على املوقع يف
كافة الصفحات الفرعية إضافة إىل الصفحة الرئيسة.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار التصميم:

إن من مقتضيات اجلودة أ ْن حيتو معيار التصميم اخلارجي بكافة تقسيماته األربعة على
املؤررات التالية:

الصفحة الرئيسة؛ فقد جرت العادة يف املواقع اإللكرتونية احملرتفة والناجحة
أوالً :ثبات تصميم َّ

الرئيسة على مدى ُم َدد طويلة من الزمن ،وتظل
على الثبات يف التَّصميم العام للصفحة َّ
بالرغم من التَّعديالت الطفيفة اليت حتدث على التصميم بني
حمافظة عليه دون تغيري جذر َّ ،
احلني واآلخر؛ َّ
ألن التغيري اجلذر حيدث إرباكاً للجمهور املستفيد ،ملا يرتتب عليه من نفور
وفتور ،مما خيل جبودة املوقع ،لذا كان ثبات الصفحة الرئيسة من املؤررات املتعلقة جبودة
املواقع الدعوية.
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الرئيسةَّ ،
فإن كثرياً من املواقع تعتمد على رراء تصاميم
ثانياً :التَّميز يف تصميم الصفحة َّ
وقوالب جاازة من رركات متخصصة مبقابل ماد اختصاراً للوقت واجلهد؛ واذا بالطبع ال
التفرد والتميُّز؛ باعتبار َّ
أن تلك النماذج متاحة للجميع،
ِّ
يؤد بأ ِّ حال من األحوال إىل َّ
وميكن أن يقوم عدد من أصحاب املواقع بشرائها ،واالعتماد عليها ،فيتكرر التصميم يف أكثر
من موقع إلكرتوين ،فيفقد املوقع ريئاً من خصوصيَّته؛ مما حيتم على املواقع الدعوية االستقالل
يف بناء صفحاته قدر اإلمكان.
ثالثاً :يدعم املوقع التعامل مع األجهزة :اهلواتف الذكية ،والكفية ،واللوحية اليت غدت أكثر
استخداماً لألفراد يف الدخول على ربكة املعلومات العاملية؛ وذلك عن طريق إتاحة خاصية
اللمس ،وإمكانية قلب الصفحة ،أفقياً وعمودياً ،دون تغيري الشكل العام للموقع ،أو
اإلخالل يف وظائفه.

رابعاً :احتواء القسم الساكن على الروابط األساسية اليت تقود الزائر إىل أقسام املوقع الرئسية،
واألفضل أ ْن تكون يف أعلى صفحة املوقع ،أو على أحد جانبية.

بالرؤية،
خامساً :احتواء القسم الساكن على رابط التَّعريف هبوية املوقع ،مثل :التَّعريف ُّ
الرسالة واألاداف ،واوية القائمني على املوقع.
و ِّ

سادساً :احتواء القسم الساكن على الروابط التَّكميلية غري األساسية ،مثل :تغيري اللون ،أو
حجم اخلط ،أو مواعيد الصلوات ،أو حالة الطقس ،والدعاية ملواقع أخرى ،أو اإلعالن عن
األنشطة الدعوية(.)1

سابعاً :يظهر القسم الساكن ملخصاً حملتوى الرابط قبل النقر عليه يف حدود أربعة أو َخسة
الزائر فكرة عن احملتوى الذ
أسطر على األكثر ،يظهر عند مرور الفأرة على الرابط؛ ليعطي َّ
يقدمه اذا الرابط(.)2

ثامناً :يظهر يف أعلى القسم الساكن رعار املوقع ،وإرفاقه بالرؤية ،أو الرسالة اخلاصة باملوقع؛
إلعطاء فكرة مبدئية للزائر عن توجه املوقع العام.

( )1انظر :سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.17 -12
( )2انظر :تقييم بوابات اجلامعات السعودية املتاحة على اإلنرتنت يف ضوء املعايري الدولية ،جربيل بن حس ني العريش ي،
مىن الغامن ،جملة دراسات املعلومات ،العدد2111 ،)11( :م ،ص.43-3
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تاسعاً :احتواء اجلزء النشط على آخر األخبار ،أو القضايا اجلديدة اليت جرى نشراا يف
القسم الساكن؛ فهي مبثابة العيِّنة املنتقاة من املوقعَّ ،
فالبد أ ْن تكون فعالً ذات معىن للزائر،
وليست جمرد روابط بال ادف.

َّص الثابت أو املتحرك،
عاشراً :احتواء اجلزء النشط على رسالة ترحيب ،إما ُّ
بالصورة ،أو بالن ِّ

()1
الروافد اليت قد تسهم يف إعطاء انطباع إجيايب أويل للزائرين عن املوقع.
الصوت  ،فهي مبنزلة َّ

المعيار الثالث :البحث:

تكمن أمهية معيار البحث يف املواقع الدعوية يف كونه داللة على احرتام الوقت ،واختصار
عناء البحث بني العناوين ،واحلفاظ من الضياع بني الصفحات الفرعية ،والروابط املتشعبة
للموقع.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار البحث:

يوجه إىل أقسام
أوالً :إضافة حمرك حبث داخلي " "Search Engineحبيث يكون دليالً ِّ
املوقع ،وأجزائه املختلفة ،سواء كانت رئيسة أو فرعية ،لتسهيل التجوال يف صفحات املوقع
مبرونة من قبل أ ِّ زائر دون خربة مسبقة ،وبطبيعة حال املواقع ،فإن حمركات البحث تنقسم
إىل قسمني ،مها:
 -1حمرك ذو حدود بسيطة ،واو الذ ميكن للزائرين اختيار نوع البحث على عدة أصناف:
َّإما اسم الكاتب ،أو العنوان ،أو الكلمة ،أو اجلملة.
 -2حمرك حبث ذو حدود واسعة ،واو الذ تكون النتائج فيه بالصوت ،والصورة ،والرسوم،
والفيديو(.)2
وكلما أخذت املواقع هبذين القسمني من احملركات انعكس ذلك على جودة التجوال
داخله ،وإ ْن كان والبد من إسقاط أحدمها ،فليكن البحث ذو احلدود الواسعة؛ َّ
ألن نطاق
البحث البسيط او الغالب على حمتويات املواقع الدعوية.
ثانياً :إضافة خريطة للموقع " "mapاليت ميكن تشبيهها بفهرس الكتاب؛ فهي عبارة عن َتثيل
ارمي لكافة أجزاء املوقع ،فما اي إال وثيقة تعطي تصوراً مبدئياً لتلك األقسام الرئيسة،
( )1انظر :سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.17 -12
( )2انظر :املنهج يف دراسة وتقييم املواقع اإلسالمية ،ص.11
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الربط فيما بينهما؛ حبيث يظهر كل قسم رئيس ،وما يتبعه من أقسام
والفرعية ،ومسارات َّ
فرعيَّة ،مع وصف خمتصر لكل قسم ،وحىت تقوم بدوراا بفاعلية وجودة عالية جيب األخذ
باحلسبان يف بنائها مايلي:
 -1وضوح أمساء األقسام اليت حتتويها خريطة املوقع؛ حبيث تكون بلغة سليمة خالية من
األخطاء وقريبة إىل املصطلحات اليت يستخدمها مجهور املواقع الدَّعوية املستهدف بالدرجة
األوىل.
الرتتيب ،والتسلسل اهلرمي.
الرتابط بني الفروع واألصول ،ومراعاة َّ
 -2املنطقيَّة و َّ
 -3بساطة البناء من غري خلل جبودة العمل أمر أساس ،فالتَّعقيد يف بناء اخلريطة والتَّكلف يف
التدرج يف مستوياهتا اهلرمية إىل مستويات كثرية أمر غري مقبول ،وسيجعل املوقع غاية
بنائها ،و ُّ
يف التعقيد ،ووفقاً لإلحصائيات ،فإن املستويات اهلرمية خلريطة املواقع اإللكرتونية ،جيب أن
ترتاوح بني ثالثة أو َخسة مستويات كحد أقصى(.)1
ومما سبق يتضح َّ
أن الوضوح مع املنطقية مع البساطة جتتمع لتحقيق جودة أداء عالية يف
بناء خريطة فعالة يف املواقع الدعوية.

المعيار الرابع :الوسائط المتعددة:

بالصوت ،ولقطات حيَّة
النص مصحوباً َّ
يرتكز مفهوم الوسائط املتعددة على عرض ِّ
أقل وقت
"فيديو ،وصور ،وتأثريات خاصة" ،مما يزيد من قوة العرض ،والتَّأثري على املتلقي يف ِّ
وبأقل تكلفة ،واذه الوسائط تفوق كثرياً الوسائل األخرى؛ َّ
ألهنا تلغي الفواصل بني
ممكنِّ ،
الوسيلة اليت تعتمد على الكلمة املكتوبة "الكتاب" ،واليت ترتكز على الكلمة املسموعة
"الراديو" ،واليت تقوم على الكلمة املسموعة والصورة املشاادة "التليفزيون"( ،)2و«جتمع
األحباث على أن أكثر من  %61من حجم احملتوى على اإلنرتنت خالل العقد القادم
سيكون ملفات فيديو؛ مما يعطي أمهية هلذا النوع من احملتوى»(.)3

( )1انظر :سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.51 -52
( )2انظر :اإلمكانيات التقنية يف مواقع الصحف اإللكرتونية العربية ،ص.72
( )3سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.73
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َّ
ب االستعانة مبربجمني
ولعل َّ
السبب وراء النَّماء املتزايد للوسائط أهنا كانت يف املاضي تتطلَّ ُ
حمرتفني ،يف حني َّ
أن اجليل احلايل من برجميات التَّأليف جتعل من املمكن لغري املربجمني
املختصني إنشاء عروض للوسائط املتعددة بكل سهولة ويسر.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار الوسائط المتعددة:

ومما جيدر مراعاته عند تفعيل معيار الوسائط املتعددة يف املواقع الدعوية التقيد مبؤررات
األداء التالية:

أوالً :إتقان إخراج الوسائط املتعددة ،وتتجلى جودته يف حتقيق البنود التالية:

 -1وضوح اإلخراج من حيث ظهور التَّفاصيل ،واأللوان ،واالحتواء على التدرج الظلِّي
املناسب؛ الذ تتعرف أغلب أجهزة احلاسب عليه.
 -2مراعاة تناسق حجم الوسائط املتعدِّدة مع مساحة املوقع.
 -3التَّوافق يف التَّزامن بني الصوت والصورة.
 -4أن تكون النَّصوص مجالً بسيطة ،وقصرية تعرب عن املعىن ،وخالية من األخطاء اللُّغوية،
ومتناسقة من حيث اللون واحلجم والنوع واملساحة مع الوسائط املتعددة.
 -5اختيار الصوت الواضح البعيد عن املؤثرات الصوتية اليت تشابه املعازف احملرمة.
 -6اإلبداع واالحرتافية؛ وذلك بتوظيف كل ما يستجد يف عامل تقنية التصوير والصوتيات
والفيديو؛ لبناء الوسائط املتعددة للمواقع الدعوية.
بالنص ،وذات
 -7سالمة احملتوى ،حبيث تكون الوسائط املتعدِّدة سليمة واادفة ،وهلا اتصال
ِّ
الصورة اجلمالية للوسائط املتعددة على الوظيفة
ارتباط وثيق به،
وتصب يف خدمته؛ فال تطغى ُّ
ُّ
اليت أعدت هلا ،مع مراعاة خلواا من احملاذير الشرعية ،مثل :تصوير النساء ،واملؤثرات
املوسيقية.
السرعة ُّ
تعد عامالً يف ترويج املواقع الدَّعوية،
ثانياً :سرعة حتميل الوسائط املتعددة ،أل َّن ُّ
فمستخدم اإلنرتنت ال يثق يف املواقع البطيئة يف التَّحميل؛ بل يلجأ إىل تركها ،و ِّ
الذااب إىل
مواقع أخرى تليب نفس اهلدف الذ يبحث عنه إذا كان اناك بديل متوفر( ،)1مع مراعاة

( )1انظ ر :اعتب ارات أساس ية يف تص ميم املواق ع احمللي ة عل ى ر بكة اإلنرتن ت ،إب راايم ب ن حمم د عص مت وآخ رون ،جمل ة
علوم وفنون ،اجمللد العشرون ،العدد2111 ،)3( :م ،ص.46 ،45
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توحيد أيقونات التحكمَّ ،
فالبد أ ْن تكون مفاتيح التحميل ،وتشغيل الوسائط املتعددة،
أركاهلا مألوفة ،وعناوينها واضحة ،وأماكنها ثابتة يف املوقع ،وطريقة عملها موحدة(.)1
ومما سبق َّ
يتأكد على املوقع الدَّعوية اإلبداع يف إخراج الوسائط املتعددة واخلروج من
اإلطار التقليد هلا ،مع تضمينها مبحتوى اادف ،وإتاحة سبل اإلفادة منها ،مثل :سرعة
التحميل واحلفظ ،حىت تزاحم وتنافس الوسائط املتعددة املتاحة يف املواقع احملرتفة.

المعيار الخامس :النص:

لقد كشفت دراسة َّ
أن القراءة على الورق ختتلف عن القراءة على صفحة املوقع
اإللكرتوين؛ فالقراءة من سطح الورق تعن َّ
أن العني تستقبل انعكاس الضوء من سطح الورق،
َّأما القراءة من صفحة املوقع ،فتعن َّ
أن العني تستقبل رعاع ضوء مبارراً ،واو أقوى بكثري من
الضوء املنعكس من سطح الورق؛ مما يسبب نوعاً من اإلرااق للعني عرب القراءة من الشارة،
وتكون قراءة النصوص أبطئ ،وأصعب من قراءة النصوص على الورق بنسبة .)2(%15
َّ
النص الرقمي على العني البشريَّة ،مما حيتم على
إن اذه الدراسة تكشف انعكاسات ِّ
بالنص؛ حىت ال تزيد عوامل
املواقع الدعوية األخذ بعني االعتبار املؤررات املتعلقة جبودة
َّ
إرااق العني أكثر.

مؤشرات األداء المتعلقة بمعيار النص:

النص املكتوب يف املواقع الدعوية بعدة مؤررات اليت ميكن تلخيصها مبا يلي:
ترتبط جودة ِّ

أوالً :استخدام اخلطوط الشَّائعة يف غالب األجهزة؛ حىت يظهر اخلط للزائرين بنفس اهليئة اليت

كتب عليها ،والتقيد حبجم احلروف املناسب لكافة األجهزة؛ فقد كشفت الدراسات أن أمثل
حجم للخط املستخدم يف صفحات املواقع اإللكرتونية او 11بت للعناوين الرئيسة،
و16بت للعناوين الفرعية ،وبني 11بت إىل 14بت للم .

ثانياً :ثبات نوع ول ون وحج م اخلط يف كافة صفحات املواقع الدعوية؛ فإنه ليس من املن طق ي

اختالفها؛ ألن تعدد األركال يسهم يف فقد اوية املوقع أو يضيعها( ،)3مع مراعاة التمييز بني

( )1انظ ر :الكفاي ات التكنولوجي ة التعليمي ة الالزم ة لع رض وإنت اج الوس ائط املتع ددة ،رؤى بن ت ف ؤاد حمم د باخ دلق،
جامعة أم القرى ،قسم املنااج وطرق التدريس ،رسالة ماجستري1431 ،ا  ،ص.47 -24
( )2انظر :اعتبارات أساسية يف تصميم املواقع احمللية على ربكة اإلنرتنت ،ص.42 ،41
( )3انظر :سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،ص.71
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امل والعنوان.

السطور واوامش الصفحة:
ثالثاً :مراعاة التناسق بني طول ُّ

يسهم طول السطور يف تيسري القراءة؛ حيث تؤد إىل سهولة االنتقال عرب سطور امل ،
لذا َّ
السطور على كامل عرض إطار نافذة التَّصفُّح ،وذلك بعمل أعمدة يوزع
البد أال َتتد ُّ
السطر على طبيعة العني البشرية؛ واليت ميكن أن ترى
عليها احملتوى النَّصي ،ويتوقف طول َّ
سطراً يتكون من  12كلمة مرة واحدة ،أما إذا زادت الكلمات عن َّ ،12
فإن العني سوف
السطر على ايئة مقاطع ،واذا يبطئ سرعة القراءة ،إضافة إىل مراعاة اهلامش الذ يقوم
ترى َّ
كل من الكلمات ،والسطور،
بدور كبري يف وضوح السطور؛ لذا جيب ترك بياض مناسب بني ٍ
السطر عرب صفحة املوقع ،وبني املسافة بني األسطر؛
والفقرات ،واناك عالقة بني طول َّ
السطر املكتوب طويالًَّ ،
فإن املسافة بني األسطر تكون عامالً حامساً لتسهيل
فعندما يكون َّ
القراءة ،فكلما زاد طول السطر كانت اناك حاجة إىل زيادة املسافة بني األسطر(.)1
وإن حدث خلل يف اذه املؤررات كان ذلك سبباً وجيهاً للعدول عن املوقع ،ملا ينجم
عنه من سلبيات تؤثر على التنسيق العام للموقع ،إضافة إىل اإلرااق واملشقة على رواد املوقع.
    

( )1انظر :اعتبارات أساسية يف تصميم املواقع احمللية على ربكة اإلنرتنت ،ص.41
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الباب الثاني :الجانب امليداني:
الفصل األول :إجراءات الدراسة امليدانية ،ونتائجها:

ويتضمن التالي:
املبحث األول :إجراءات الدراسة امليدانية.
املبحث الثاني :عرض نتائج الدراسة امليدانية.
املبحث الثالث :تقويم نتائج الدراسة امليدانية.
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المبحث األول :إجراءات الدراسة الميدانية:
أسهمت اذه الدراسة من خالل باهبا النظر يف الكشف عن معايري اجلودة يف
املواقع اإللكرتونية عموماً والدعوية خصوصاً ،اليت بلغت " "22معياراً جرى استخلصتها
بواسطة املنهج االستقرائي الناقص القائم على« :االكتفاء ببعض جزئيات املسألة ،وإجراء
الدراسة عليها بالتتبع ملا يعرض هلا ،واالستعانة باملالحظة يف اذه اجلزئيات املختارة؛ وذلك
إلصدار أحكام عامة تشمل مجيع جزئيات املسألة اليت مل تدخل حتت الدراسة»( ،)1مث جرى
تصنيف تلك املعايري إىل الفروع اليت تنتمي إليها ،وحصر ما يتولد عن كل معيار من مؤررات
أداء قياسية؛ هبدف الوقوف على مواطن القوة لتعزيزاا ،ومكامن الضعف لعالجها.
ويف اذا الباب جرى الوقوف على اجلوانب التطبيقية القياسية ملعايري اجلودة يف املواقع
الدعوية بواسطة منهجني من منااج البحث العلمية ،أوهلما :حتليل املضمون القائم على:
«طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي اادف ،ومنظم حملتوى أسلوب
االتصال»()2؛ وثانيهما املنهج املسحي« :الذ يهدف إىل تسجيل وحتليل وتفسري الظاارة يف
وضعها الراان بعد مجع البيانات الالزمة ،والكافية عنها ،وعن عناصراا؛ من خالل جمموعة
من اإلجراءات املنظمة اليت حتدد نوع البيانات ،ومصدراا ،وطرق احلصول عليها»( ،)3وبذلك
تكتمل منظومة املنااج العلمية اليت هنضت الدراسة على أكتافها ،بشقيها النظر وامليداين.
وفيما يلي تفصيل األدوات اليت قامت عليها منااج الدراسة امليدانية ،ومراحل بنائها،
وخطوات تطبيقها على أرض الواقع.

( )1البحث العلمي ،ص.179
( )2املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،ص.235
) )3دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،ص.141
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أدوات الدراسة وتصميمها:
حبكم تعدد منااج اذه الدراسة ،فقد تعددت األدوات اليت جرى االعتماد عليها،كالتايل:

أوالً :أداة "المالحظة"
َتثل املالحظة إحدى أدوات منهج حتليل املضمون اليت يقصد هبا« :االنتباه املقصود
واملوجه حنو سلوك فرد  ،أو مجاعي معني ،بقصد متابعته ورصد تغرياته ،ليتمكن الباحث
بذلك من وصف السلوك وحتليله ،)1(»...فمن خالل أداة املالحظ احملددة يكون اخلوض يف
مضامني املواقع الدعوية ،وحتليلها؛ للوصول إىل أحكام تعكس مدى حتقق معايري اجلودة فيها.
مراحل تصميم أداة "المالحظة":
مرت عملية مالحظة املواقع بعدة مراحل حىت خرجت بالنتائج النهائية ،وفيما يلي
موجز لكل مرحلة:

 -3تحديد عينة الدراسة:

َتثلت عينة الدراسة يف أربعة مواقع دعوية متباينة يف مستوى النشاط ،وجودة األداء،
ونوع اإلدارة ،كالتايل:
جدول رقم)2( :
عينة الدراسة التحليلية

نوع اإلدارة
إدارة مؤسسية
إدارة فردية

الموقع

رابط الموقع

اإلسالم الدعو

www.al-islam.com

رسالة اإلسالم

www.islammessage.com

صيد الفوائد

www.saaid.com

طريق الدعوة

http://tttt4.com

وقد جرى اختيار اذه املواقع؛ بناءً على ارتفاع معدل زيارهتا يف موقع تصنيف املواقع العربية
"رتب".
( )1دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،ص.416
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 -2تحديد محاور أداة "المالحظة":
وميكن إمجال احملاور اليت هتدف أداة املالحظة إىل تغطيتها يف اإلجابة على التساؤالت
املتعلقة باجلانب امليداين من اذه الدراسة ،على النحو التايل:
ما مدى حتقق معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية؟
-

ما مدى حتقق معايري اجلودة العلمية يف املواقع الدعوية؟

-

ما مدى حتقق معايري اجلودة اإلدارية يف املواقع الدعوية؟

-

ما مدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية؟

 -1بناء أداة "المالحظة":

َتثل تساؤالت الدراسة األربعة اإلطار العام حملاور أداة "املالحظة" ،اليت تتضمن بني
طياهتا مجلة من املعايري واملؤررات القياسية ،اليت جرى االنطالق منها يف بناء األداة(.)1

 -4تحديد نمط اإلجابات:

حددت اإلجابات يف الرتب الرباعية التالية( :متحقق بدرجة كبرية ،متحقق بدرجة
متوسطة ،متحقق بدرجة قليلة ،غري متحقق)؛ حيث مت االعتماد عليها يف تقومي العبارات،
واستخراج املتوسط العام.
 -5التحقق من صد األداة:
حينما اكتمل التصميم املبدئي ألداة املالحظة جرى عرضها على عدد من املختصني يف
عدة جماالت علمية؛ للتحقق من جودة املبىن ،وبالغة املعىن ،وترابط العبارات باحملاور ،وبعد
تسلم امللحوظات ،جرى دراستها ،واعتماداا يف التصميم النهائي لالستمارة ،ويف اجلدول
التايل بيان أمساء احملكمني الذين تفضلوا باملشاركة يف التقييم:

( )1جرى اعتماد كافة املعايري ومؤرراهتا اليت مت تفصيلها يف اجلانب النظر  ،عدا معيار "ملك النطاق"؛ ألنه ال توجد
داللة ظاارة على وجوده أو عدمه؛ حىت ميكن مالحظته أوالً ،مث قياس مدى حتققه ثانياً.
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اجلدول رقم ()3
بيان أمساء احملكمني
م

االسم

الدرجة العلمية

التخصص

جهة العمل

1

لولوه بنت سليمان الغنام

أستاذ مشارك

الدعوة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

2

حممد بن سليمان القسومي

أستاذ مساعد

لغة عربية

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 3االة بن عبد العزيز العليمي

أستاذ مساعد

اخلدمة االجتماعية

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 -6تحديد اإلطار الزمني:
كان ابتداء مالحظة عينة املواقع الدعوية من بداية رهر حمرم حىت هناية رهر مجادى
اآلخر لعام 1434ه ،بواقع مرة كل أسبوعني.
 -7األسلوب اإلحصائي المستخدم في تحليل بيانات أداة "المالحظة":

بعد أن جرى عملية حتليل عينة املواقع الدعوية يف الفرتة الزمنية احملددة ،وتعبئة استمارة
املالحظة باإلجابات ،والتكرارات املعتادة ،ناسب بعد ذلك فرز النتائج بناءً على مقاييس
النزعة املركزية الذ ميكن تعريفها ب « :قيم وسطى توضح القيمة اليت جتمع أكرب عدد من
القيم اخلاصة مبجموعة معينة عنداا ،ومبعىن آخر :فإن مقاييس النزعة املركزية جملموعة من
الدرجات او قيمة تلك الدرجة اليت ميكن أن تعترب ممثلة لكافة الدرجات املوجودة يف تلك
اجملموعة»(.)1
ومن خالل التعريف السابق يتجلى اهلدف من وراء اعتماد اذا األسلوب ،فهو
الكشف عن املتوسط احلسايب ملدى حتقق معايري اجلودة يف عينة املواقع ،والذ يكون التوصل
إليه عن طريق تقسيم جمموع القيم على عدداا(.)2
ثانياً :أداة "االستبيان":

يصنف االستبيان ضمن أدوات املنهج املسحي الذ يعد من أكثر أدوات البحث
استعماالً يف أوساط الدراسات امليدانية؛ نظراً للمميزات اليت يتمتع هبا ،من وفرة املعلومات
الكمية اليت جينيها ،وسهولة حصاد املعلومات من عدد كبري يف وقت قصري؛ لذلك جرى
( )1اإلحصاء الوصفي يف البحث الرتبو  ،نادية رريف ،مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب ،الرياض.27/1 ،1416 ،
( )2انظر :املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،ص.123
133

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

االعتماد على اذه األداة اليت ميكن تعريفها بالتايل« :االستمارة اليت حتتو على جمموعة من
األسئلة أو العبارات املكتوبة ،مزودة بإجاباهتا ،أو اآلراء احملتملة ،أو الفراغات لإلجابة،
ويطلب من اجمليب عليها اإلرارة إىل ما يراه مهماً ،أو ينطبق عليه منها ،أو ما يعتقد أنه او
اإلجابة الصحيحة»(.)1
مراحل تصميم أداة "االستبيان":
مرت أداة االستبيان يف عدة مراحل من حيث بناؤاا ،وتصميمها ،وتوزيعها ،واستخراج
َّ
نتائجها ،كما يلي:

 -3تحديد العينة:

جرى تقسيم عينة الدراسة إىل قسمني ،ومها:
أ -اخلرباء والقائمون على املواقع الدعوية.
ب -األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية (املدعوون).
وقد جرى إفراد كل قسم باستبيان مستقل عن اآلخر ،جرى فيه استفتاء آرائهم ،وحصد
إجابتهم بواقع " "31فرداً من عينة اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية ،و" "211فرد من
األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية (فئة املدعوين).
 -2تحديد محاور االستبيان:

قبل الشروع يف البناء جرى حتديد التساؤالت اليت جييب عليها كل استبيان على النحو
التايل:

أ -تحديد "ستة عشر" سؤاالَ موجهاً إلى عينة "الخبراء والقائمين على المواقع
الدعوية"ت لإلجابة على تساؤالت الدراسة التالية:
 ما مدى حتقق معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية؟ ما مدى حتقق معايري اجلودة اإلدارية يف املواقع الدعوية؟والعلة من توجيه اذه التساؤالت هلم؛ ألهنا تتناول جوانب تتعلق هبم بالدرجة األوىل؛
فهم األكثر إحاطة يف جوانبها ،واألقدر على اإلجابة الصادقة على تساؤالهتا.

) (1دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،ص.343
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ب -تخصيص "ستة عشر" سؤاالً موجهاً إلى عينة "األعضاء والجمهور المرتاد للمواقع
الدعوية (فئة المدعوين)"ت لإلجابة على تساؤالت الدراسة التالية:

ما مدى حتقق معايري اجلودة العلمية يف املواقع الدعوية؟ما مدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية؟والسبب يف توجيه اذه التساؤالت هلم؛ ألن احملتوى العلمي ميثل ادفهم األول من دخول
املواقع الدعوية ،والقالب الفن او الذ يقدم احملتوى العلمي من خالله؛ فهم األكثر إدراكاً
لنقاط القوة والضعف اليت يتضمنها ،واألقدر على تقدمي اإلجابة الصادقة على تساؤالاا.
 -1بناء االستبيان:
إن من أام اجلوانب اليت جرى مراعاهتا يف بناء االستبيان اإلجياز ،والوضوح ،والتغطية
لكافة املعايري اليت جرى تفصيلها يف اجلانب النظر ؛ حبيث جير طرح سؤال أو أكثر حول
كل معيار؛ ليعطي يف األخري صورة عامة عن مدى حتققه يف املواقع الدعوية ،بناءً على آراء
العينة املوجه إليها االستبيان.
 -4تحديد نمط اإلجابات:

حدد لط اإلجابات يف الرتب اخلماسية التالية( :غري موافق بشدة ،غري موافق ،ال
أدر  ،موافق ،موافق بشدة)؛ حيث مت االستناد عليها يف تقومي العبارات ،واستخراج
التكرارات ،واستخالص النسب املئوية ،وحساب املتوسط العام ،ومن مث قياس االحنراف
املعيار .
 -5التثبت من صد االستبيان:

تعد اإلجراءات املتبعة للتثبت من صدق االستبيان من العوامل اليت جترب القصور يف
صياغته ،وترمم النقص يف بنائه ،ويراد بالتثبت من الصدق انا« :مشول االستمارة لكل
العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية ،ووضوح فقراهتا ،ومفرداهتا من ناحية
أخرى؛ حبيث تكون مفهمومة لكل من يستخدمها»( ،)1وقد مت التأكد من الصدق بواسطة
تنفيذ اخلطوات التالية:

( )1البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،ص.179
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أ -الصد الظاهري لألداة:
جرى التثبت من الصدق الظاار لالستبيان ،عن طريق عرضه على مجلة من
املختصني يف عدة جماالت علمية؛ للتحقق من جودة املبىن ،وبالغة املعىن ،وترابط العبارات
باحملاور ،وقدرة األداة على الوصول ملا صممت ألجله ،وبعد تسلم امللحوظات اليت كان هلا
دور إجيايب يف تطوير االستبيان ،جرى دراستها ،ودمج بعض الفقرات املتشاهبة ،واستبعاد غري
املالئم منها ،وإضافة فقرات أخرى ،واعتماداا يف التصميم النهائي لالستبيان ،ويف اجلدول
التايل بيان أمساء احملكمني الذين تفضلوا باملشاركة يف التقومي النهائي لالستبانة قبل توزيعها:
جدول رقم)4( :
بيان بأمساء احملكمني
م

االسم

الدرجة العلمية

التخصص

جهة العمل

1

اجلوارة بنت حممد العمراين

أستاذ

الدعوة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

2

خالد بن عواض الثبييت

أستاذ مساعد اإلدارة والتخطيط جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

3

رزين بن حممد الرزين

أستاذ مشارك

احلسبة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

4

عبداهلل بن إبراايم الطويل

أستاذ مساعد

الدعوة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

5

عبداهلل بن إبراايم اللحيدان

أستاذ

الدعوة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

6

ملياء بنت سليمان الطويل

أستاذ مشارك

الدعوة

ج جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

7

لولوه بنت سليمان الغنام

أستاذ مساعد

الدعوة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

1

نعيمة بنت حممد الغسالن

أستاذ مساعد

لغة عربية

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

9

ايفاء بنت حممد الفريح

أستاذ مشارك

لغة عربية

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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ب -ثبات األداة:
مت استخدام معامل ألفا كرونباخ " ،"Cronbach Alphaلقياس ثبات إجابات عينة
البحث ،والذ جيب أن تكون قيمته أكرب من ()1،61؛ حىت ميكننا حتليل االستبيان وقبول
نتائجه ،وقد جاءت النتائج لالستبيان كالتايل:
جدول رقم)5( :
معامل قياس ثبات حماور استبيان اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية
م

اجملال

عدد العبارات

معامل الثبات

الصدق الذايت

1

معايري اجلودة الرئيسة

11

1.76

1.169

2

معايري اجلودة اإلدارية

5

1.77

1.174

جدول رقم.)6( :
معامل االرتباط بني كل عبارة ،والدرجة الكلية للمحور الذ تنتمي إليه ،وقيم "ألفا كرونباخ" عند حذف العبارة:
م

اجملال

1

معايري اجلودة الرئيسة
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معامل ارتباط العبارة بالدرجة
الكلية للمحور

قيمة "ألفا كرونباخ" يف حالة
حذف العبارة

1

1.27

1.76

2

1.46

1.73

3

1.64

1.71

4

1.59

1.72

5

1.72

1.69

6

1.51

1.73

7

1.21

1.76

1

1.31

1.75

9

1.41

1.73

11

1.23

1.75

11

1.13

1.71
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2

معايري اجلودة اإلدارية

12

1.52

1.77

13

1.67

1.64

14

1.97

1.14

15

1.16

1.51

16

1.56

1.73

جدول رقم.)7( :
معامل قياس ثبات حماور استبيان األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية
م

اجملال

عدد العبارات

معامل الثبات

الصدق الذايت

1

معايري اجلودة العلمية

11

1.77

1.16

2

معايري اجلودة الفنية

5

1.71

1.14

جدول رقم.)1( :
معامل االرتباط بني كل عبارة ،والدرجة الكلية للمحور الذ تنتمي إليه ،وقيم "ألفا كرونباخ" عند حذف العبارة:
م

اجملال

1

معايري اجلودة العلمية

138

رقم العبارة

معامل ارتباط العبارة بالدرجة
الكلية للمحور

قيمة "ألفا كرونباخ" يف حالة
حذف العبارة

1

1.43

1.76

2

1.36

1.76

3

1.41

1.76

4

1.42

1.76

5

1.31

1.77

6

145

1.75

7

1.51

1.75

1

1.44

1.76

9

1.52

1.74

11

1.41

1.76

11

1.41

1.76
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2

معايري اجلودة الفنية

12

1.31

1.72

13

1.46

1.51

14

1.51

1.64

15

1.51

1.62

16

1.34

1.71

واجلداول تبني أن معامل الثبات "ألفا كرونباخ" بلغ قيمة عالية يف مجيع احملاور ،واذا
يعد مؤرراً على أن األداتني املستخدمتني حتظيان بدرجة ثبات عالية ،وميكن االعتماد عليهما
يف التطبيق امليداين للدراسة.
خامساً :إجراءات توزيع االستبيان:

"ص ّوت"( ،)1وكان
بداية جرى إخراج االستبيان يف قالب إلكرتوين عن طريق موقع َ
التوزيع على النحو التايل:

 -3استبيان الخبراء والقائمين على المواقع الدعوية:
جرى عملية توزيع االستبيان على القائمني على املواقع الدعوية عن طريق وسائل
االتصال املتاحة يف مواقعهم ،إضافة إىل التواصل الشخصي مع أصحاب اخلربة يف اذا
امليدان ،حىت استوفت اإلجابات أكثر من " "41إجابة ،وجرى االكتفاء ب " "31إجابة؛
تطبيقاً ملتطلبات خمطط الدراسة.
 -2استبيان األعضاء والجمهور المرتاد للمواقع الدعوية (فئة المدعوين):

جرى عملية توزيع االستبيان على األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية عن طريق
التسجيل يف املواقع الدعوية اليت توجد فيها منتديات تفاعلية ،وإرسال االستبيان إىل
أعضائها ،إضافة إىل االستعانة مبواقع التواصل االجتماعي " ،"twitter ،Facebookحىت
وصل -بفضل اهلل -عدد اإلجابات " "537إجابة ،وجرى االكتفاء ب " "211إجابة؛ امتثاالً
ملتطلبات خمطط الدراسة.

ص ّوت./http://suwet.com :
( )1رابط موقع َ
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سادساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات أداة "االستبيان":
جاءت عملية حتليل البيانات بواسطة استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 -3التوزيع التكراري:

ويقصد هبذا األسلوبُ « :جت ّمع املعلومات حسب تكراراا»()1؛ وبناءً عليه جرى
تلخيص البيانات األولية لعينة الدراسة يف جداول ،وحتديد األعداد ،والنسب املئوية لكل
تساؤل يف االستبيان.

 -2مقاييس النزعة المركزية

(:)2

يتجلى اهلدف من وراء استخدام أسلوب مقاييس النزعة املركزية يف التوصل إىل املتوسط
احلسايب لكل املعايري ،مث ترتيب عرضها بناءً على مدى حتققها يف املواقع الدعوية ،وفق آراء
عينة الدراسة.
 -1االنحراف المعياري:

يصنف أسلوب االحنراف املعيار كأحد مقاييس التشتت ،الذ يعرب عن مدى تقارب
أو تباعد كل معلومة عن متوسطها ( ،)3فهو مبنزلة القيمة الدالة على قرب معايري اجلودة من
درجة التحقق يف املواقع الدعوية ،أو بعداا.
    

( )1املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،ص.119
( )2سبق التعريف بأسلوب مقاييس النزعة املركزية ،ص.124
( )3انظر :املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،ص.127 ،126
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المبحث الثاني :عرض نتائج الدراسة الميدانية:
تولد عن تطبيق أدوات الدراسة مجلة من النتائج اليت يظهر تفصيلها على النحو التايل:
المطلب األول :النتائج المتعلقة بأداة "المالحظة":
جاءت نتائج حتليل عينة املواقع الدعوية كما يلي:
اجلدول رقم)9( :
أوالً :مدى حتقق معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية:
المواقع الدعوية
المعايير

المؤشر الدال على المعيار

3

2

التحديث

3

الشهرة

4

التخصص

5

اللغة

طريق الدعوة

رسالة اإلسالم

درجة
التحقق

الرتبة

درجة
التحقق

الرتبة

بيان املشرف على املوقع

قليلة

1

غري متحقق

1

عالية

الكشف عن السرية الذاتية

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

إتاحة وسائل اتصال باإلدارة

متوسطة

2

قليلة

1

متوسطة

2

قليلة

1

حتديد املكان اجلغرايف للموقع

غري متحقق

1

غري متحقق

1

قليلة

1

قليلة

1

غري متحقق

إعالن التوجه العام للموقع

غري متحقق

1

غري متحقق

1

عالية

3

غري متحقق

1

قليلة

1.75

غير متحقق

0050

غير متحقق

0036

متوسطة

3050

قليلة

00.1

قليلة

0075

حتديث حمتوى املوقع يومياً.
نشر تاريخ إنشاء املوقع.

غري متحقق

1

متوسطة

2

عالية

3

قليلة

1

متوسطة

1.51

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

عالية

3

قليلة

1.75

بيان تاريخ التحديث للمحتوى.

قليلة

1

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

عالية

2.25

عرض قائمة جديد املوقع.

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

متوسطة

2

عالية

2.51

نشر إحصائية عدد الزائرين.

عالية

3

قليلة

1

قليلة

1

متوسطة

2

متوسطة

1.75

قليلة

3020

متوسطة

3060

متوسطة

2000

متوسطة

2020

متوسطة

3075

قليلة

3000

عالية

1000

متوسطة

2000

متوسطة

2000

متوسطة

2000

قليلة

3

قليلة

3

متوسطة

2000

عالية

1000

متوسطة

3075

تعدد اللغات املتاحة يف املوقع.

غري متحقق

1

قليلة

1

عالية

3

عالية

3

متوسطة

1.75

يظهر خطاب املوقع بلغة
عربية فصيحة.

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

متوسطة

3050

متوسطة

2000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

2017

التعريف باهليكل اإلدار
الهوية

صيد الفوائد

اإلسالم الدعوي

المتوسط العام

للموقع

متوسط المعيار

متوسط المعيار

درجة
التحقق

درجة
التحقق

درجة
التحقق

الرتبة

الرتبة

الرتبة

1.75

3

متوسطة

3

عالية

غري متحقق

1.11

غري متحقق

1

1.11

1

غري متحقق
متوسطة

1.51
1.51

شهرة الموقع وفق إحصائية
موقع ألكسا ""Alexa
العالمي.

يتوجه الموقع نحو التخصص
في مجال محدد

متوسط المعيار
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6

الدخول
للموقع

عالية

وضوح عنوان املوقع.
إمكانية الدخول من خالل

عالية

3

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

قليلة

1

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

2.51

متوسط المعيار

متوسطة

2000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

2075

الـمـتـوسـط الـعـام

قليلة

1.22

متوسطة

1.97

عالية

2.25

عالية

2333

متوسطة

13.7

حمركات البحث الكربى.

* املتوسط احلسايب من  3درجات.

يظهر من اجلدول السابق الذ

يهدف إىل بيان مدى حتقق "معايير الجودة

الرئيسة" يف املواقع الدعوية ،أهنا جاءت باملتوسط العام ()1.19؛ مما يعن أن درجة حتقق
املعايري (متوسطة)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل موقع اإلسالم الدعو باملتوسط (،)2.33
بدرجة حتقق (عالية) ،بينما نال املرتبة الثانية موقع رسالة اإلسالم باملتوسط ( ،)2.25بدرجة
حتقق (عالية) ،وحظي موقع صيد الفوائد املرتبة الثالثة باملتوسط ( ،)1.79بدرجة حتقق
(متوسطة) ،وأخرياً حقق موقع طريق الدعوة املرتبة الرابعة باملتوسط ( ،)1.21بدرجة حتقق
(قليلة) ،وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:
المعيار األول :الهوية:

تبني من نتائج الدراسة التحليلية التفاوت يف كشف اوية القائمني على املواقع

الدعوية ،حيث جاء معيار "الهوية" باملتوسط العام ( ،)1.75مما يعن أن درجة حتقق املعيار
(قليلة)؛ فقد حقق موقع رسالة اإلسالم املتوسط ( ،)1.51بينما جاء موقع اإلسالم الدعو
باملتوسط ( ،)1.13وخرج موقع طريق الدعوة باملتوسط ( ،)1.51وكان أقل املواقع موقع
صيد الفوائد حيث خرج باملتوسط ( ،)1.16وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:

أ -بيان مشرف الموقع:

جاءت نتائج مؤرر "بيان مشرف الموقع" باملتوسط العام ()1.75؛ مما يعن أن
درجة حتقق املؤرر (متوسطة) ،حيث حقق الدرجة العليا موقع رسالة اإلسالم الذ يشرف
عليه "د.عبدالعزيز بن فوزان الفوزان" ،وموقع اإلسالم الدعو الذ تديره وزارة الشؤون
اإلسالمية بإرراف "معايل الشيخ :صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ" ،بينما جاء موقع طريق
الدعوة ليحقق الدرجة األقل؛ فقد اكتفى املشرف عليه ببيان امسه بطريقة ال ترفع عنه اجلهالة،
وال َتيزه عن غريه؛ حيث اقتصر على كتابه "أبو أنس احلريب" فقط ،إال أنه يظل أفضل من
موقع صيد الفوائد الذ مل يتبني املشرف عليه ،ال بالتصريح ،وال بالتلميح.
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ب -الكشف عن السيرة الذاتية:
يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "الكشف عن السيرة الذاتية" جاء
باملتوسط (صفر)؛ مما يعن أن املؤرر (غري متحقق) يف مجيع املواقع؛ حيث مل يكشف
القائمون على املواقع عن السرية الذاتية للقائمني عليها ،سواءً كانوا أفراداً ،أو مؤسسات.

ج -التعريف بالهيكل اإلداري:

حلق مؤرر "التعريف بالهيكل اإلداري" من اجلهالة ما حلق السرية الذاتية ،فقد جاء
باملتوسط العام (صفر)؛ مما يعن أن املؤرر (غري متحقق) يف مجيع املواقع؛ حيث مل تفصح
املواقع عن اوية العاملني عليها ،فضالً عن كشف األعمال اليت يقومون هبا ،أو األدوار اليت
ميثلوهنا.
د -إتاحة وسائل اتصال باإلدارة:

يتبني من نتائج الدراسة التحليلية ،أن املتوسط العام ملؤرر "إتاحة وسائل لالتصال
باإلدارة" جاء ()1.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ فقد أضافت مجيع املواقع
األربعة خدمة "اتصل بنا" ،واي عبارة عن نافذة يكتب فيها نص رسالة موجهة لإلدارة،
حتتو على خانة خمصصه لالسم ،والربيد ،وأحياناً اسم الدولة ،والكود األمن ،ومن خالل

جتارب الباحثة يف رفع األسئلة عن طريق اذه اخلدمة ،تبني أهنا غري فاعلة حيث جرى
جتاالها بعدم الرد عليها من قبل املواقع عدا موقع صيد الفوائد.
ومن جهة أخرى فقد أضاف موقع رسالة اإلسالم ،وطريق الدعوة خدمة "الربيد
اإللكرتوين" للتواصل مع املشرف ،بينما جتاالها كل من صيد الفوائد ،واإلسالم الدعو  ،ويف
األخري مل يظهر يف عينة الدراسة أ وسيلة أخرى للتواصل مع اإلدارة ،مثل :رقم اهلاتف أو
الفاكس.
ه -تحديد المكان الجغرافي للموقع:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية ،أن املتوسط العام ملؤرر "تحديد المكان الجغرافي
للموقع" جاء مبا يعادل ()1.51؛ مما يعن أن درجة املؤرر (غري متحققة)؛ حيث مل يظهر
حتديد املكان اجلغرايف لعينة الدراسة؛ إال ما كان من موقع اإلسالم الدعو حينما أردف
العبارة املكتوبة يف أسفل الصفحة الرئيسة "كامل احلقوق حمفوظة لوزارة الشؤون اإلسالمية
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واألوقاف والدعوة واإلرراد" بتحديد الدولة "اململكة العربية السعودية" ،بينما زاد موقع رسالة
اإلسالم عن موقع اإلسالم الدعو بتحديد املدينة "الرياض" يف الصفحة املخصصة للتعريف
باملوقع "من حنن".

و -تحديد التوجه العام للموقع:

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن املتوسط العام للمؤرر "تحديد التوجه العام
للموقع" جاء مبا يعادل ( ،)1.75مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ فقد بلغ موقع
رسالة اإلسالم رأس اهلرم يف اإلفصاح عن توجهه العام ،وإعالن أركان التخطيط اإلسرتاتيجي
اليت ينطلق منها يف تطوير املوقع؛ حيث أعلن عن الرؤية ،والرسالة ،واألاداف العامة ،والقيم
واملبادئ ،والسياسة العامة ،واإلجنازات ،بينما مل تظهر بقية املواقع ما يشري إىل توجهها العام،
أو حيدد تطلعاهتا املستقبلية.
المعيار الثاني :التحديث:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية التفاوت يف مستوى حتديث املواقع الدعوية ،حيث

جاء معيار "التحديث" باملتوسط العام ( ،)1.75مما يعن أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛

فقد نال موقع اإلسالم الدعو املتوسط ( ،)2.21بينما حظي موقع رسالة اإلسالم
باملتوسط ( ،)2.11وخرج موقع صيد الفوائد باملتوسط ( ،)1.61وجاء موقع طريق الدعوة
باملتوسط ( ،)1.21وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -تحديث محتوى الموقع يومياً:
يتبني من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "تحديث الموقع يومياً" جاء باملتوسط
()1.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ فقد احتل موقع رسالة اإلسالم يف
مستوى التحديث أعلى الدرجات ،حىت ال يكاد مير يوم دون إضافة جديد ،بينما كشف
التحليل الدور ملوقع صيد الفوائد أن مستوى التحديث يصل إىل األسبوع كحد أقصى،
بينما جاء موقع اإلسالم الدعو ليحقق الدرجة األقل من املواقع السابقة ،واألرفع من موقع
طريق الدعوة الذ أرارت تواريخ موضوعاته املطروحة يف خانة "جديد املوقع" إىل أمد متأخر
يصل أحيانًا إىل األرهر.

144

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

ب -نشر تاريخ اإلنشاء:
يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن املؤرر "نشر تاريخ اإلنشاء" جاء باملتوسط
()1.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ حيث أفصح موقع اإلسالم الدعو عن
تاريخ اإلنشاء الكائن يف عام (1417ا املوافق 1997م) يف الصفحة املسماة "املساعدة"،
بينما مل تذكر بقية املواقع تاريخ انطالقها على أرض الواقع.

ج -بيان تاريخ التحديث للمحتوى:

كشفت الدراسة التحليلية أن مؤرر "تاريخ التحديث للمحتوى" جاء باملتوسط
()2.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (عالية)؛ فقد اعتىن موقع اإلسالم الدعو بكتابة
"اليوم ،وتارخيه ،والشهر ،والعام اهلجر " يف كافة املواضيع احلديثة ،وجاء حمتوى موقع رسالة
اإلسالم موثقاً تارخيياً بالساعة والتاريخ اهلجر وامليالد على ٍ
حد سواء ،بينما كان توثيق
موقع صيد الفوائد مقتصراً على الكتب املضافة يف املوقع ،وأما املوضوعات فقد ترك حرية
توثيقها لكتاهبا؛ حيث يردف بعض الكتاب يف أسفل املوضوع تاريخ النشر ،ويغفل عنه
البعض اآلخر ،ويف األخري جاء التوثيق التارخيي ملوقع طريق الدعوة مقتصراً على ما يرفعه
املوقع من مادة مسعية ،أو وسائط متعددة دون بقية احملتويات والصفحات.

د -عرض قائمة جديد الموقع:

جاء املؤرر "عرض قائمة جديد الموقع" باملتوسط العام ()2.51؛ مما يعن أن
درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد احتوى موقع صيد الفوائد على قائمتني يف الصفحة الرئيسة،
إحدامها بعنوان" :خمتارات" ،واي تشمل كل مايستجد يف املوقع بشكل عام ،واألخرى
بعنوان" :جديد املكتبة" ،واي خمتصة لإلعالن عن الكتب اليت جرى إضافتها حديثاً ،وتتميز
كال القائمتني بالتحديث الدور للعناوين.
وقد أظهر موقع رسالة اإلسالم مجلة من القوائم املختصرة لكافة فروع املوقع يف
الصفحة الرئيسة ،ويندرج حتت كل قائمة آخر ثالثة أو أربعة عناوين جرى إضافتها حديثاً يف
املوقع ،وتتميز اذه القوائم يف اجلملة بالتحديث الدور للعناوين ،أما على صعيد الصفحات
الفرعية ،فكان بعضها مرفقاً بشريط متحرك حيتو على العناوين اجلديدة ،والبعض اآلخر
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حيتو على عنوان جانيب مبسمى "أحدث األخبار" ،اليت تتعلق مبا يستجد يف الصفحة
الفرعية.
وعرض موقع اإلسالم الدعو قائمتني ،األوىل بعنوان" :جديد األخبار" ،ومكاهنا يف
الصفحة الرئيسة ،واي متخصصة لإلعالن عن جديد نشاطات املوقع والوزارة اليت يتبعها،
والقائمة الثانية بعنوان" :األحدث إضافة" ،ومكاهنا يف األقسام الفرعية ،واي متخصصة يف
فرز عناوين القسم بناء على األحدث ،ويف اجلملة ،فإن مستوى حتديث كال القائمتني قليل
جداً؛ نظراً لضعف مستوى التحديث العام للموقع.
وجاء موقع طريق الدعوة مبستوى متماثل مع موقع اإلسالم الدعو ؛ حيث يشتمل
على قائمتني :األوىل بعنوان "جديد املوقع" يف الصفحة الرئيسة ،والثانية عبارة عن قوائم فرعية
لكل قسم ،مثل :جديد الكتب ،جديد الصوتيات ،جديد امللفات؛ ويقال يف اذا املوقع ما
سبق وقيل يف موقع اإلسالم الدعو من ضعف مستوى التحديث العام للقوائم.
ه -نشر إحصائية عدد الزائرين:

خرجت نتائج الدراسة التحليلية املتخصصة مبؤرر "نشر إحصائية عدد الزائرين"
باملتوسط ()1.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة) ،فقد اعتىن موقع طريق الدعوة
بنشر إحصائيات عدد الزائرين اليت ال تظهر إال للمسجلني فيه ،وكان تصنيفها على قسمني،
قسم لعدد الزيارات بشكل عام ،والقسم اآلخر عن عدد الزيارات اليوم ،إضافة إىل أن املوقع
قد أرار إىل عدد األعضاء الذين راركوا يف الردود ،وإضافة املوضوعات ،ومرات قراءة
املوضوع.
ومل ينشر موقع اإلسالم الدعو إحصائية عدد الزوار للموقع بشكل عام ،إال أنه قد
كشف عن عدد مرات القراءة لكل موضوع ،ومرات التحميل ،ومرات اإلرسال؛ حبيث ميكن
االستدالل عن عدد زوار املوضوع ذاته ،وليس املوقع بأكمله.
واكتفى موقع رسالة اإلسالم بنشر عدد األعضاء املسجلني يف املنتديات التفاعلية
امللحقة باملوقع ،بينما جاء موقع صيد الفوائد مقتصراً على نشر عدد من قام بتحميل الكتب
املتاحة يف املوقع فقط.
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المعيار الثالث :الشهرة:
ظهرت نتائج الدراسة التحليلية ملعيار "الشهرة" باملتوسط العام ()2.11؛ مما يعن أن
درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ فقد حقق موقع صيد الفوائد املتوسط ( ،)3.11بينما نال
موقع اإلسالم الدعو  ،ورسالة اإلسالم املتوسط ( ،)2.11وأخرياً حصل موقع طريق الدعوة

على املتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل النتائج مؤرر "شهرة المواقع وفق إحصائية موقع
"ألكسا" " "Alexaالعالمي" كما يلي:
من خالل مراجعة إحصائية موقع ألكسا تبني مدى رهرة املواقع األربعة ،فقد جاء
موقع صيد الفوائد حمققاً أعلى درجات الشهرة قياساً باملواقع الثالثة؛ حيث بلغ ترتيبه العاملي:
( ،)7.511مث تاله يف املرتبة موقع اإلسالم الدعو الذ حصل على ترتيب (،)51.929
بينما قاربه موقع رسالة اإلسالم يف النتيجة؛ حيث بلغ ترتيبه ،)67.126( :واحتل املرتبة
األخرية موقع طريق الدعوة الذ كانت إحصائية ترتيبه العاملي بواقع.)155.121( :
المعيار الرابع :التخصص:

كشفت الدراسة التحليلية بأن معيار "التخصص" جاء باملتوسط ()1.75؛ مما يعن
أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ فقد جاء موقع اإلسالم الدعو باملتوسط ( ،)3.11بينما
نال رسالة اإلسالم املتوسط العام ( ،)2.11وأخرياً جاء كل من موقع صيد الفوائد ،وطريق
الدعوة باملتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل النتائج على مؤرر "يتجه خطاب الموقع نحو
تخصص محدد" على النحو التايل:
تبني من خالل حتليل عينة الدراسة أن موقع اإلسالم الدعو متخصص يف مصادر
الدعوة اإلسالمية؛ حيث حيتو على أكثر من نصف مليون صفحة يف علوم الشريعة،
واملعارف اإلسالمية ،وأكثر من أربعني ألف فتوى معاصرة يف رىت املوضوعات اإلسالمية،
إضافة إىل املوسوعات العلمية ،مثل" :املوسوعة الفقهية الكويتية" ،و "موسوعة فتاوى ابن
تيمية" ،و "موسوعة فقه املعامالت" ،ومما َتيز به املوقع ختصيص اخلطاب بعدة لغات؛ حيث
احتوى على ستة مواقع فرعية بلغات خمتلفة غري املوقع العريب.
بينما جاء خطاب موقع رسالة اإلسالم بتخصيص مواقع فرعية تندرج حتت املوقع
الكبري "رسالة اإلسالم" ،وكان كل موقع متخصص يف جمال حمدد ،فمن حيث املوضوعات،
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فقد خصص موقع "امللتقى الفقهي" ،أما اجلنس فقد كان للمرأة موقع خاص بعنوان "رسالة
اإلسالم" ،ومن ناحية العمر فكان لألطفال موقع بعنوان "سند لألطفال" ،أما الوسائل فقد
خصص هلا ثالثة مواقع بعنوان "قناة مسسم ،وقناة قرطبة ،وقناة رسالة اإلسالم" ،ومن حيث
الفئة املخاطبة فقد كان اناك أربعة مواقع بلغات خمتلفة غري املواقع العربية الرئيسة.
أما موقع طريق الدعوة ،وصيد الفوائد ،فقد غلب عليهما الطابع الشمويل الذ تطرق
لكثري من اجملاالت؛ مما جعلهما حيققان أقل الدرجات يف معيار التخصص.
المعيار الخامس :اللغة:

خرجت النتائج التحليلية ملعيار "اللغة" باملتوسط العام ()2.37؛ مما يعن أن درجة
التحقق (عالية)؛ فقد حقق موقع رسالة اإلسالم ،وموقع اإلسالم الدعو املتوسط (،)3.11
بينما نال موقع صيد الفوائد املتوسط ( ،)2.11واكتسب موقع طريق الدعوة املتوسط
( ،)1.51وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -تعدد اللغات المتاحة في الموقع:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن املؤرر "تعدد اللغات المتاحة في

الموقع"

جاء باملتوسط العام ()1.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ فقد احتل موقع
اإلسالم الدعو الدرجة العليا؛ حيث بلغ عدد اللغات املتاحة ست لغات غري اللغة العربية،
واي على النحو التايل :اإلجنليزية ،والفرنسية ،واألملانية ،والرتكية ،واملاليزية ،واإلندونيسية.
مث تاله يف املرتبة موقع رسالة اإلسالم الذ حيتو على أربع لغات غري اللغة العربية،
واي :اإلجنليزية بواقع موقعني ،أحدمها موجه للمسلمني ،واآلخر لغري املسلمني ،والفرنسية،
واإلسبانية ،والصينية.
بينما خصص موقع صيد الفوائد قسمني يف املكتبة ،األول بعنوان" :اللغة الكردية"،
وحيتو على َخسني كتاباً ،واآلخر بعنوان" :اللغات األجنبية" ،وحيتو على  121كتاباً يف
عدة لغات خمتلفة ،وجاء يف األخري موقع طريق الدعوة مقتصراً على اللغة العربية فقط.

ب -يظهر خطاب الموقع بلغة عربية فصيحة:

حقق مؤرر "يظهر خطاب الموقع بلغة عربية فصيحة" املتوسط العام ( ،)3.11مما
يعن أن درجة التحقق (عالية) ،فمن خالل استقراء حمتويات املواقع الدعوية األربعة تبني أهنا
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عارية من اللغة العامية ،واللهجات احمللية ،وليست املغالية يف الفصحى إىل درجة التشدق
والتنطع؛ حبيث يتعذر على عامة الناس فهمها ،أو إدارك مضامينها.
المعيار السادس :الدخول إلى الموقع:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "الدخول إلى الموقع" جاء باملتوسط
العام ()2.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (عالية)؛ حيث حققت املواقع الثالثة :رسالة
اإلسالم ،وصيد الفوائد ،واإلسالم الدعو املتوسط ( ،)3.11بينما خالفها موقع طريق
الدعوة يف النتيجة؛ حيث نال املتوسط ( ،)2.11وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -وضوح عنوان الموقع:
تبني من نتائج الدراسة التحليلية املتخصصة مبؤرر "وضوح عنوان الموقع" أهنا

جاءت باملتوسط العام ( ،)3.11مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد كانت عناوين
املواقع األربعة واضحة ،وقصرية ،ودالة على احملتوى ،وخالية من األمساء املعقدة ،أو اإلرارات
اليت قد تقلل من مستوى اإلفادة منها.

ب -إمكانية الدخول من خالل محركات البحث الكبرى.

خرجت نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "إمكانية الدخول من خالل محركات
البحث الكبرى" باملتوسط العام ()2.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية) ،فقد تبني
من خالل البحث يف احملركات الكربى ،مثل :جوجل " ،"Googleويااو "،"yahoo
والتافيستا " ،"altavistaإمكانية الدخول على املواقع الثالثة :رسالة اإلسالم ،واإلسالم
الدعو  ،وصيد الفوائد؛ سواء كان البحث حمدداً بالعنوان ،أو الرابط املخصص للموقع ،بينما
تعذر الدخول على موقع طريق الدعوة خالل مدة الدراسة التحليلية يف فرتات متقطعة ،تصل
أحياناً إىل األسبوع أو أكثر.
ومن جهة أخرى ،فإن املواقع األربعة مل تشرتط رروطاً على مرتاديها قد تعيق من
دخوهلا ،مثل :اررتاط عدد مشاركات معينة ،أو الرد ،أو كلمة سر ،وغرياا من احلواجز اليت
قد حتول دون إمكان الوصول ،وتكرار الزيارة.
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اجلدول رقم)11( :
ثالثاً :ما مدى حتقق معايري اجلودة العلمية يف املواقع الدعوية:
المواقع الدعوية
المعايير

المؤشر الدال على المعيار

طريق الدعوة
درجة
التحقق

3

األصالة

2

العقيدة

1

االختالف

4

األسئلة

5

اإلنتاج

6

المصداقية

9

الواقعية

صيد الفوائد

الرتبة

درجة
التحقق

رسالة اإلسالم

الرتبة

درجة
التحقق

الرتبة

اإلسالم الدعوي
درجة
التحقق

الرتبة

المتوسط العام
درجة
التحقق

الرتبة

االستناد على القرآن الكرمي

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

االستدالل بالسنة النبوية

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

عالية

1000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

1000

نشر عقيدة أال السنة واجلماعة

عالية

3

عالية

3

متوسطة

2

عالية

3

عالية

2.75

إصالح العقائد الفاسدة

عالية

3

عالية

3

متوسطة

2

عالية

3

عالية

2.75

عالية

1000

عالية

1000

عالية

2000

عالية

1000

عالية

2075

غري متحقق

1

عالية

3

قليلة

1

قليلة

1

قليلة

1.25

عالية

3

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

عالية

2.75

قليلة

3050

عالية

2050

متوسطة

2000

متوسطة

2000

متوسطة

2000

إتاحة نافذة لطرح األسئلة

غري متحقق

1

غري متحقق

1

عالية

3

عالية

3

متوسطة

1.51

تسهيل اإلجراءات اإلدارية
لألسئلة

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري
متحقق

1

غري
متحقق

1

غري متحقق

1.11

التزام الرد العلمي على األسئلة

غري متحقق

1

غري متحقق

1

عالية

3

متوسطة

2

قليلة

1.25

0

متوسطة

2

متوسطة

3066

قليلة

0093

0

قليلة

3

عالية

1

متوسطة

2

متوسطة

3050

التثبت من األخبار

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

نسبة احملتوى العلمي إىل أاله

قليلة

1

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

2.51

متوسطة

2000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

2075

التغطية الدورية للشعائر الدينية.

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

تغطية قضايا األمة اإلسالمية.

قليلة

1

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

2.51

تغطية القضايا االجتماعية
املعاصرة.

متوسط المعيار

متوسط المعيار
طرح املوضوعات اليت تعاجل
التحزب والعصبية
التأدب يف الرد على املخالف
متوسط المعيار

متوسط المعيار
ينتج املوقع احملتوى وال ينسخه

متوسط المعيار

غير
متحقق
غير

متحقق

0

غير
متحقق

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

قليلة

1

عالية

2.25

متوسط المعيار

متوسطة

2000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

2011

عالية

205.

الـمـتـوسـط الـعـام

متوسطة

1364

متوسطة

2.21

عالية

2359

عالية

2342

متوسطة

2321

* املتوسط احلسايب من  3درجات.
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يتبني من اجلدول السابق الذ يرمي إىل بيان مدى حتقق "معايير الجودة العلمية"
يف املواقع الدعوية ،أهنا جاءت باملتوسط العام ()2.21؛ مما يعن أن درجة حتقق املعايري
(متوسطة)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل موقع رسالة اإلسالم باملتوسط العام ( ،)2.57بدرجة
حتقق (عالية) ،بينما نال املرتبة الثانية موقع اإلسالم الدعو باملتوسط ( ،)2.42بدرجة حتقق
(عالية) ،وحظي موقع صيد الفوائد باملرتبة الثالثة باملتوسط ( ،)2.21بدرجة حتقق
(متوسطة) ،وحقق املرتبة الرابعة موقع طريق الدعوة باملتوسط ( ،)1.64بدرجة حتقق
(متوسطة) ،وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:
المعيار األول :األصالة:

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "األصالة" جاء باملتوسط العام ()3.11؛
مما يعن أن درجة حتقق املعيار (عالية)؛ حيث حققت مجيع املواقع األربعة املتوسط (،)3.11
وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:

أ -االستناد على القرآن الكريم:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن املؤرر "االستناد على القرآن الكريم" جاء
باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة التحقق (عالية)؛ فقد اعتنت املواقع الدعوية
بالقرآن الكرمي وجعلت له األولية ،حىت ال يكاد خيرج منها موضوع إال وقد أسند جبملة من
آيات كتاب اهلل  ،كما أفردت له أقساماً خاصة ،فقد مجع موقع اإلسالم الدعو بني
طياته موسوعة قرآنية تشتمل على :أربعة تفاسري للقرآن ،وتالوات مع أحكامها ،مع ترمجة
ملعاين القرآن إىل سبع لغات خمتلفة ،بينما جاء موقع صيد الفوائد بنافذة مندرجة حتت
البحوث العلمية ،بعنوان" :التفاسري" ،مع ختصيص قسمني يف املكتبة بعنوان" :علوم القرآن"،
و"تفسري القرآن" ،حتتو على أكثر من  611كتاب ،يف حني أنتج موقع رسالة اإلسالم قناة
بعنوان" :رسالة اإلسالم للقرآن الكرمي" ،إضافة إىل نافذة مندرجة حتت البحوث والدراسات
بعنوان" :حبوث قرآنية" ،حتتو على أكثر من  31حبثاً يف القرآن الكرمي ،مع منتدى تفاعلي
يهتم بالقرآن ،وتالواته ،وعلومه ،ويف األخري كانت عناية موقع طريق الدعوة بالقرآن يف
ختصيص نافذة حتتو على عدة مقاالت بعنوان" :كتاب اهلل" املندرجة حتت عنوان "نور
الوحيني" ،إضافة إىل مكتبة تشمل َخسني كتاباً بعنوان" :التفسري وعلوم القرآن".
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ب -االستدالل بالسنة النبوية:
يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "االستدالل بالسنة النبوية" ،جاء باملتوسط
العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة التحقق (عالية)؛ فقد تلقت السنة النبوية من العناية مبلغاً
عالياً ،من حيث االستشهاد هبا أوالً ،وعرض علومها -احلديث والسرية -ثانياً ،حيث احتوى
موقع اإلسالم الدعو على موسوعة تشتمل على الكتب الستة ،ومردفة بشروحها ،إضافة إىل
املصادر األساسية اليت تناولت السرية النبوية ،ودعمها مبكتبة تضم جمموعة من اخلرائط لشبه
اجلزيرة العربية تبني الطرق اليت سلكها الرسول  ،وصوراً لرسائله  ،ومعجم يقدم ررحاً

موجزاً ألام األماكن اليت ورد ذكراا بكتب السرية النبوية.
وخصص موقع صيد الفوائد نافذة رئيسة بعنوان" :اعرف نبيك" تندرج حتتها أقسام
فرعية ،مثل" :الدفاع عن السنة" ،و "حقوق النيب  ،"و "ربهات وردود" ،وكل قسم يضم
جمموعة من املوضوعات من جهة ،ومن جهة أخرى فقد احتوت مكتبة املوقع على مئات من
املصادر األصلية والبحوث العلمية يف قسم "احلديث الشريف" ،و "قسم علوم احلديث" ،و
"قسم السرية".
كما أسهم موقع طريق الدعوة يف نشر السنة يف إضافة  66كتاباً اعتنت باحلديث
الشريف وعلومه ،إضافة إىل نافذة فرعية بعنوان" :السرية النبوية" اليت تندرج حتت نافذة "نور
الوحيني" ،تضم جمموعة من العناوين املختلفة اليت تصب يف خدمة السنة والسرية النبوية.
وقد نشر موقع رسالة اإلسالم  25حبثاً معاصراً يف ختصص احلديث ،إضافة إىل
املنتدى التفاعلي املتخصص يف "السرية النبوية" ،و "علوم احلديث" الذ جتاوز عدد مواضيعه
أكثر من ألف موضوع.
ويف اجلملة فإن املواقع األربعة حققت أعلى الدرجات يف معيار األصالة رغم تفاوت
مقدار العناية هبا؛ حيث كان بشكل عام مستوى العناية هبا متوافقاً مع حجم املوقع،
والتخصص ،والتفاعلية.
المعيار الثاني :العقيدة:

كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "العقيدة" جاء باملتوسط العام ()2.75؛

مما يعن أن درجة حتقق املعيار (عالية)؛ حيث حققت املواقع الثالثة :اإلسالم الدعو  ،وصيد
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الفوائد ،وطريق الدعوة املتوسط ( ،)3.11بينما نال موقع رسالة اإلسالم املتوسط (،)2.11
وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -نشر عقيدة أهل السنة والجماعة:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "نشر عقيدة أهل السنة والجماعة"جاء
بالتوسط العام ()2.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد انطلقت املواقع الدعوية
األربعة من عقيدة إسالمية سليمة ،ظهر ذلك يف توجهها العام ،ومواضيعها اليت تعاجل أركان
اإلميان؛ حيث عرض موقع اإلسالم الدعو مجلة من املواضيع اليت تدور حول أصول اإلميان،
واعتقاد أال السنة واجلماعة ،و أردفها مبواد مسعية يف  66صفحة تعاجل العقيدة بشكل عام،
بينما خصص موقع صيد الفوائد نافذة يف املكتبة بعنوان" :التوحيد والعقيدة" احتوت على
مئات الكتب ،إضافة إىل نافذة البحوث العلمية اليت اندرجت حتتها مجلة من البحوث
املعاصرة اليت هتتم بعلوم التوحيد.
كما أن من موقع طريق الدعوة عرض يف مكتبته ما يقارب  92كتاباً يف ختصص
التوحيد والعقيدة ،إضافة إىل ما جاء يف موقع رسالة اإلسالم الذ خصص منتدى تفاعلياً يف
ختصص العقيدة ،وعرض  31حبثاً علمياً يف جمال العقيدة من باب نشر الصحيح ،ومعاجلة
الفاسد منها.
ب -إصالح العقائد الفاسدة:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "إصالح العقائد الفاسدة" جاء باملتوسط
العام ()2.75؛ مما يعن أن درجة التحقق (عالية)؛ حيث تطرق موقع اإلسالم الدعو إىل
املوضوعات اليت تعاجل العقائد الفاسدة؛ فقد تناول :كشف الشبهات ،والتنصري ،والسحر،
والبدع ،مثل :مولد النيب  ،وزيارة القبور ،إضافة إىل املواد السمعية اليت تعاجل العقيدة بشكل
عام.

أما مشاركة موقع صيد الفوائد فكانت بتخصيص نافذتني يف املكتبة ،األوىل بعنوان:
"نقد الفكر اإلحلاد " ،والثانية بعنوان" :الفرق واملذااب" ،إضافة إىل نافذة ثالثة يف
الصفحة الرئيسة بعنوان" :امللل والنحل" عرض فيها مجلة من البحوث العلمية ،إضافة إىل
مئات املقاالت املعاصرة اليت تطرقت إىل معاجلة املشاكالت اليت تطرأ على العقيدة الصحيحة.
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وقد اعتىن موقع طريق الدعوة بإصالح العقائد الفاسدة حينما أفرد نافذة يف املكتبة
بعنوان" :الفرق واملذااب" ،إضافة إىل عرضه جلملة من املواضيع اليت تعىن بكشف الشبهات
العقدية ،ودعوة غري املسلمني ،والفرق الضالة ،وخباصة املذاب الشيعي منها.
أما موقع رسالة اإلسالم ،فقد جرى التوضيح سابقاً عنايته بإصالح العقيدة يف
البحوث العلمية ،واملنتدى التفاعلي ،وبتغطيته اإلعالمية لألخبار اليت تتطرق ألصحاب
العقائد الفاسدة؛ إال أن يظل مستوى عنايته بالعقيدة بشكل عام أقل مما ينبغي أن تكون
عليه؛ قياساً على حجم املوقع ،ومستوى التفاعل ،وعدد الكوادر البشرية اليت تشرف عليه.
المعيار الثالث :االختالف:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "االختالف" جاء باملتوسط العام
()2.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ حيث حقق موقع صيد الفوائد املتوسط
( ،)2.51بينما نال املوقع اإلسالم الدعو  ،ورسالة اإلسالم ( ،)2.11وأخرياً حظي موقع
طريق الدعوة املتوسط باملتوسط ( ،)1.51وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -طرح الموضوعات التي تعالج التحزب والعصبية:

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "طرح الموضوعات التي تعالج التحزب

والعصبية" جاء باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن أن درجة التحقق (قليلة)؛ فقد جاء موقع
صيد الفوائد من أكثر املواقع طرحاً للمواضيع اليت تعاجل التعصب والتحزب بكافة أركاله،
سواء كان :للمذااب ،أو للجماعات ،أو للشيوخ ،أو للقبائل ،أو حىت النواد الرياضية؛
حيث جتاوزت املقاالت اليت أسهمت يف معاجلته أكثر من 61مقاالً ،إضافة إىل احتواء
املكتبة ما يقارب مثانية كتب تعاجل التعصب والتحزب بصورة مباررة.
بينما جاء موقع اإلسالم الدعو مبادة مسموعة بعنوان" :محل العوام على التعصب
يف املذااب" ،ومواد أخرى مقروءة عاجلت التعصب ،لكن بصورة غري مباررة ،مثل" :إسالمية
ال واابية" ،و"آداب احلوار واالختالف" ،إضافة إىل أن املوقع كتب عبارة يف خانة رفع
املواضيع تدل على أنه ال يتبىن إثارة العصبية ،أو االنقسامات احلزبية ،واي" :مينع إرسال املواد
اليت تسبب املشكالت الطائفية" ،أما موقع رسالة اإلسالم فقد عاجل العصبية مبا يقارب عشرة
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مواضيع متفرقة بني قسم األخبار ،واملقاالت ،واحلوارات ،بينما مل يظهر بني طيات موقع
طريق الدعوة ما يدل على معاجلته للتعصب وال للحزبية.

ب -التأدب في الرد على المخالف:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "التأدب في الرد على المخالف" جاء
باملتوسط العام ()2.75؛ مما يعن أن درجة التحقق (عالية)؛ فقد جاء بني طيات موقع صيد
الفوائد مجلة من املقاالت اليت اعتنت بالرد على املخالفني ،واحتوت مكتبته على ما يقارب
 511كتاب متخصص بالتعقيبات عليهم ،بكافة أصنافهم ،من :نصارى ،وصوفية،
وأراعرة ،وريعة ،ومتكلمني ،وخوارج ،وإخوان ،وسلفيني ،ومن خالل استقراء تلك الردود
تبني أهنا ذات طابع علمي راقي ،إال مايشوهبا من بعض األلفاظ اليت قد ختل مبستوى التأدب
مع املخالف ،وختالف احلكمة يف التعامل ،مثل :الكذاب األرر ،تنبيه الغيب ،فضل احلمري
على كثري من مدعي التحقيق والتحرير ،وأبناء املتعة!!
أما بقية املواقع الثالثة فقد كانت حدود الردود والتعقيبات والتصحيح على املخالفني
ضيقة جداً ،فقد أرفق موقع اإلسالم الدعو ثالث مواد مسعية تعىن بالرد على املخالفني،
كانت بصوت كبار العلماء املعاصرين الذين َتيزوا بالرد واإلنكار؛ وفق منهج علمي ،ومستوى
أخالقي ٍ
عال ،وجاء موقع رسالة اإلسالم بأربعة ردود :فقهي ،وسياسي ،وعقد  ،ورخصي،
كذلك موقع طريق الدعوة الذ احتوى على مجلة من الردود والتعقيبات املنقولة املوجهة إىل
أرباب املذاب الشيعي ،ويف اجلملة ،فإن املوقعني قد انتهجا ما انتهجه موقع اإلسالم الدعو
يف املنهجية العلمية ،واأللفاظ األخالقية الراقية يف الرد على املخالف.
المعيار الرابع :األسئلة:

كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "األسئلة" جاء باملتوسط العام ()1.91؛
مما يعن أن درجة حتقق املعيار (قليلة)؛ حيث نال املوقع رسالة اإلسالم املتوسط (،)2.11
وحصل موقع اإلسالم الدعو على املتوسط ( ،)1.66بينما مل حيقق موقع صيد الفوائد،
وطريق الدعوة أ درجة يف املتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
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أ -إتاحة نافذة لطرح األسئلة:
يتبني من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "إتاحة نافذة لطرح األسئلة" جاء
باملتوسط
العام ()1.51؛ مما يعن أن درجة التحقق (متوسطة)؛ حيث أتاح موقع اإلسالم الدعو
نافذة للرد على األسئلة بعنوان" :اخلدمة التفاعلية" اليت كان تقسيمها وفق اجملاالت التالية:
العقيدة ،وفقه العبادات ،وفقه املعامالت ،واألسئلة ،واالستفسارات العامة ،بينما جاء موقع
رسالة اإلسالم بثالث نوافذ لالستشارة ،ثنتان منهما بعنوان" :اطلب استشارة" ،وكانت يف
املوقع العام ،ورسالة املرأة ،بينما جاءت النافذة الثالثة "استشارات الباحثني" يف امللتقى
الفقهي ،يف حني أغفل موقع صيد الفوائد ،وطريق الدعوة تقدمي اذه اخلدمة.

ب -تسهيل اإلجراءات اإلدارية لألسئلة:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "تسهيل اإلجراءات اإلدارية لألسئلة"
جاء باملتوسط العام (صفر)؛ مما يعن أن درجة املؤرر (غري متحقق)؛ حيث مل تسهل املواقع
للرد على السؤال من
اليت تقدم خدمة الرد على األسئلة اإلجراءات اإلدارية؛ فلم حتدد وقتاً ِّ
تاريخ إرساله ،وال رقماً للمراجعة ،ومل تقم بإرسال رسالة بريدية للسائل يف حني اإلجابة،
إضافة إىل تأخري الرد على التساؤالت.
ج -التزام الرد العلمي على األسئلة:
يتبني من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "التزام الرد العلمي على األسئلة" جاء
باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة) ،فقد جاءت الردود على
الفتاوى ،واالستشارات ،واألسئلة العامة يف موقع رسالة اإلسالم مفصلة يف نقاط مرتبة،
ومدعمة باألدلة ،يف حني جاءت يف موقع اإلسالم الدعو خمتصرة يف حدود السطرين
والثالثة ،ونادراً ما تدعم باألدلة والشوااد.
المعيار الخامس :اإلنتاج:

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "اإلنتاج" باملتوسط العام ()1.51؛ مما يعن
أن درجة املعيار (متوسطة)؛ حيث حقق موقع رسالة اإلسالم املتوسط ( ،)3.11بينما نال
املوقع اإلسالم الدعو املتوسط ( ،)2.11وحصل موقع صيد الفوائد املتوسط (،)1.11
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وأخرياً حظي موقع طريق الدعوة باملتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل نتائج مؤرر" ينتج الموقع

المحتوى ،وال ينسخه" على النحو التايل:

جاء موقع رسالة اإلسالم على رأس اهلرم يف اإلنتاج ،فقد خرج من بني طياته ثالث
قنوات فضائية بعنوان" :قرطبة العاملية" ،و "رسالة اإلسالم للقرآن الكرمي" ،و "مسسم
لألطفال" ،إضافة إىل جملة "رسالة اإلسالم" اليت صدر منها ثالثة أعداد حىت اآلن ،ويف
اجلملة ،فإن حمتويات املوقع العلمية والفنية من إنتاجه ،إال ما يضيفه بعض األعضاء يف
املنتديات التفاعلية من نسخ ولصق بعض املواضيع من املواقع األخرى.
بينما جاء موقع اإلسالم الدعو مبستوى متوسط من اإلنتاج؛ حيث حيتو على
موسوعة ألمهات الكتب العلمية املتقدمة ،وكان دوره إخراجها مفهرسة ،ودعمها مبحرك حبث
ذ جودة عالية ،إضافة إىل نشر جملة علمية دورية صدر منها تسعة عشر عدداً حىت اآلن.
وقد جاء موقع صيد الفوائد مبكتبة غنية يف عدة ختصصات علمية ،إضافة إىل إنتاج
جمموعة من الوسائط املتعددة ،والبنرات الدعوية ،إال أنه حيتو على مجلة من املقاالت
والوسائط املتعددة املنسوخة من املواقع األخرى اليت تقلل من مستوى جودة إنتاج املوقع.
أما موقع طريق الدعوة فقد حظي باملستوى األقل يف اإلنتاج من بني مجلة املواقع،
وكان أكثراا يف انتهاج سياسة النسخ واللصق ،إال ما ندر من كتابات املشرف العام للموقع
"أبو أنس احلريب".
المعيار السادس :المصداقية:

ظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "المصداقية" جاءت باملتوسط العام
()2.75؛ مما يعن أن درجة املعيار (عالية)؛ حيث حققت املواقع الثالثة :اإلسالم الدعو ،
و رسالة اإلسالم ،وصيد الفوائد املتوسط ( ،)3.11بينما حقق موقع طريق الدعوة املتوسط
( ،)2.11وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:

أ -التثبت من األخبار:

يتبني من نتائج الدراسة التحليلية أن املؤرر "التثبت من األخبار" جاء باملتوسط
العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فمن خالل الدراسة التحليلية ملواقع
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الدراسة تبني أهنا تتمتع مبستوى ٍ
عال يف التثبت من األخبار قبل نشراا ،وفحصها قبل
إذاعتها؛ فلم تكن بوقاً لإلراعات ،وال وكالة للقيل والقال.

ب -نسبة المحتوى العلمي إلى أهله:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "نسبة المحتوى العلمي إلى أهله" جاء
باملتوسط العام ()2.51؛ مما يعن ان درجة حتقق املؤرر (عالية) ،فقد اعتىن موقع اإلسالم
الدعو  ،وصيد الفوائد ،ورسالة اإلسالم يف كافة صفحاته ،بعزو امل يف اهلامش ،ونسبة
احملتوى العلمي إىل كاتبه ،بينما تفاوت مستوى نسبة احملتوى العلمي ألاله يف موقع طريق
الدعوة؛ فأحياناً يكتفي بكتابة "منقول" ،ويف أحيان أخرى يكتب مصدر النقل ،وقد يعزو
احملتوى العلمي يف اهلامش ،وقد يغفل عنه بعض األحيان ،حيث مل ينتهج منهجية ثابتة يف
التوثيق.
المعيار السابع :الواقعية:

أظهرت نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "الواقعية" جاء باملتوسط العام ()2.51؛
مما يعن أن درجة حتقق املعيار (عالية)؛ حيث نال املوقعان :رسالة اإلسالم ،وصيد الفوائد
املتوسط ( ،)3.11وحقق موقع اإلسالم الدعو املتوسط ( ،)2.33بينما حصل موقع طريق
الدعوة على املتوسط ( ،)2.11وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -التغطية الدورية للشعائر الدينية:
خرجت نتائج الدراسة التحليلية املعنية ب "التغطية الدورية للشعائر الدينية"
باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد اعتنت مواقع الدراسة
بالتغطية الدورية للشعائر الدينية؛ حيث خصصت مجيعها نوافذ وملفات بعناوين خمتلفة هتتم
حتتها جبملة من املواضيع ،مثل" :فضائل الشهور" ،و "خمتارات رمضانية" ،و "خمتارات احلج"،
و "حكم املولد النبو " ،و "وقفات مع العيد" ،وغرياا.

ب-تغطية قضايا األمة اإلسالمية:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية املختصة باملؤرر "تغطية قضايا األمة اإلسالمية"
أهنا جاءت باملتوسط العام ()2.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ حيث جاءت
عناية موقع اإلسالم الدعو يف قضايا األمة عن طريق ختصيص نافذة بعنوان" :املسلمون
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حول العامل" اليت تتكلم عن مشكالت وقضايا األقليات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ،بينما
جاء موقع رسالة اإلسالم بنافذة متجددة هتتم بتغطية أخبار املسلمني يف العامل ،يف حني كان
إساام موقع صيد الفوائد بإضافة املقاالت اليت تواكب األحداث اليت َتر على األمة
اإلسالمية ،بينما جاء مسامهة طريق الدعوة مقتصراً على بعض املواضيع القليلة املتفرقة اليت
هتتم بقضايا األمة اإلسالمية.

ج -تغطية القضايا االجتماعية المعاصرة:

ظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "تغطية القضايا االجتماعية
المعاصرة" أهنا جاءت باملتوسط العام ()2.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛
فقد جاء ااتمام موقعي صيد الفوائد ،ورسالة اإلسالم بالقضايا االجتماعية املعاصرة بدرجة
عالية؛ حيث تناول مشاكالت املرأة ،وقضايا الشباب ،واألسرة املسلمة ،بينما جاء موقع
طريق الدعوة بدرجة أقل منهما ،لكنه يظل أكثر ااتماماً من موقع اإلسالم الدعو الذ
جاء يف أقل املستويات.
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اجلدول رقم)11( :
ثانياً :مدى حتقق معايري اجلودة اإلدارية يف املواقع الدعوية:
المواقع الدعوية
المعايير

المؤشر الدال على المعيار

طريق الدعوة
درجة
التحقق

1
.
3

التأهيل

مدى حتقق معايري اجلودة العلمية

العلمي

يف املوقع

التأهيل

مدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف
املوقع

الفني
التأهيل
المادي

مدى الدعم املاد للموقع
الـمـتـوسـط الـعـام

الرتبة

صيد الفوائد
درجة
التحقق

رسالة اإلسالم

الرتبة

درجة
التحقق

الرتبة

اإلسالم الدعوي
درجة
التحقق

الرتبة

المتوسط العام
درجة
التحقق

متوسطة

16.1

متوسطة

.6.1

عالية

.6.2

عالية

2.42

متوسطة

2.21

متوسطة

1699

متوسطة

1.9.

متوسطة

.622

متوسطة

1.16

متوسطة

1.94

1

عالية

3

عالية

3

متوسطة

1.51

1339

عالية

2352

عالية

2344

متوسطة

13..

غري
متحقق
قليلة

1
1321

غري
متحقق
قليلة

* املتوسط احلسايب من  3درجات.

تبني من اجلدول السابق املعن مبدى حتقق "معايير الجودة اإلدارية" يف املواقع الدعوية،
أنه جاء باملتوسط العام ()1.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املعايري (متوسطة)؛ حيث نال
املرتبة األوىل موقع رسالة اإلسالم باملتوسط ( ،)2.52بدرجة حتقق (عالية) ،وحقق موقع
اإلسالم الدعو املرتبة الثانية باملتوسط ( ،)2.44بدرجة حتقق (عالية) ،بينما جاء موقع يف
املرتبة الثالثة موقع صيد الفوائد باملتوسط ( ،)1.37بدرجة حتقق (قليلة) ،وقد حصل أخرياً
موقع طريق الدعوة على املرتبة الرابعة باملتوسط ( ،)1.21بدرجة حتقق (قليلة) ،وجاء تفصيل
النتائج على النحو التايل:
أوالً :التأهيل العلمي:

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "التأهيل العلمي"جاء باملتوسط العام

()2.21؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل موقع رسالة
اإلسالم باملتوسط العام ( ،)2.57بدرجة حتقق (عالية) ،بينما نال املرتبة الثانية موقع اإلسالم
الدعو باملتوسط ( ،)2.42بدرجة حتقق (عالية) ،وحظي موقع صيد الفوائد املرتبة الثالثة
باملتوسط ( ،)2.21بدرجة حتقق (متوسطة) ،وحقق املرتبة الرابعة موقع طريق الدعوة املتوسط

( ،)1.64بدرجة حتقق (متوسطة) ،وك ان تفصي ل نت ائج م ؤرر"مــدى تــحقـق معـايير

الجـودة
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العلمية في المواقع" على النحو التايل:
ظهر من خالل نتائج حتليل املواقع بناء على حتقق معايري اجلودة العلمية اليت جرى
تفصيلها يف اجلانب النظر مدى التأايل العلمي للقائمني على املواقع ؛ فقد حتقق بني
طيات موقع اإلسالم الدعوية ،ورسالة اإلسالم غالب املعايري العلمية ،بينما جاء موقع صيد
الفوائد يف أعلى درجات التوسط ،مث تاله موقع طريق الدعوة.
ثانياً :التأهيل الفني:

يتبني من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "التأهيل الفني" جاء باملتوسط العام

()1.94؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل موقع رسالة
اإلسالم باملتوسط ( ،)2.11بدرجة حتقق (متوسطة) ،بينما نال املرتبة الثانية موقع طريق
الدعوة باملتوسط ( ،)1.99بدرجة حتقق (متوسطة) ،وحصل موقع صيد الفوائد على املرتبة
الثالثة باملتوسط ( ،)1.92بدرجة حتقق (متوسطة) ،وأخرياً نال موقع اإلسالم الدعو
املتوسط ( ،)1.16وتفصيل النتائج مؤرر"مدى تحقق معايير الجودة الفنية في الموقع"

على النحو التايل:
من خالل فحص مواقع الدراسة بناء على معايري اجلودة الفنية اليت جرى تفصيلها يف
اجلانب النظر من الدراسة ،تبني أن املواقع األربعة نالت مستوى متوسطاً يف اجلودة ،على
اختالف وتباين طفيف بينهما.
ثالثاً :التأهيل المادي:

يتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "التأهيل المادي" جاء باملتوسط العام

()1.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ فقد نال موقع اإلسالم الدعو
املتوسط ،ورسالة اإلسالم ( ،)3.11بينما نال طريق الدعوة ،وصيد الفوائد املتوسط (صفر)،
وجاء تفصيل النتائج حول مؤرر "مدى الدعم المادي للموقع" كالتايل:

مل يظهر يف صفحات املواقع ذات اإلدارة الفردية ما يدل على مدى الدعم املاد
هلا ،فلم يوجد بني طيات موقع طريق الدعوة ،وموقع صيد الفوائد ال إعالنات جتارية ،وال
أمساء جهة ترعامها ،خبالف املواقع ذات اإلدارة املؤسسية؛ حيث جاء موقع اإلسالم الدعو
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حتت مظلة جهة رمسية حكومية تدعمه مادياً ،بينما جاء موقع رسالة اإلسالم حتت إدارة
مؤسسة إعالمية حتمل ترخيصاً جتارياً.
اجلدول رقم)12( :
رابعاً :مدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية:
المواقع الدعوية
المعايير

3

التفاعلية

المؤشر الدال على المعيار

درجة
التحقق

الرتبة

الرتبة

إتاحة أدوات التفاعل مع املوقع

قليلة

1

قليلة

1

متوسطة

إتاحة أدوات التفاعل مع الكاتب

قليلة

1

قليلة

1

قليلة

إتاحة أدوات التفاعل الداخلي

غري متحقق

1

متوسطة

2

عالية

3

إتاحة أدوات التفاعل اخلارجي

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

متوسطة

تفاعل اجلمهور مع املوقع

قليلة

1

قليلة

1

متوسطة

2

قليلة

1

قليلة

3000

متوسطة

3060

متوسطة

2020

قليلة

3040

متوسطة

ثبات تصميم الصفحة الرئيسة

عالية

3

عالية

3

متوسطة

2

عالية

3

عالية

2.75

التميز يف تصميم الصفحة الرئيسة

قليلة

1

قليلة

1

عالية

3

قليلة

1

متوسطة

1.51

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

يدعم املوقع التعامل مع األجهزة
الذكية.
حيتو القسم الساكن على
الروابط األساسية

درجة
التحقق

درجة
التحقق

الرتبة

الرتبة

الرتبة

1.51
1.25

2

متوسطة

2

قليلة

2

متوسطة

1

متوسطة

قليلة

1.25

غري متحقق

1

2.51

2

عالية
قليلة

1.25
3055

غري متحقق

1

غري متحقق

1

عالية

3

غري متحقق

1

قليلة

1.75

حيتو القسم الساكن على
الروابط التكميلية

غري متحقق

1

متوسطة

2

غري متحقق

1

عالية

3

قليلة

1.25

يظهر القسم الساكن ملخصاً
حملتوى الرابط قبل النقر

غري متحقق

1

غري متحقق

1

قليلة

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1.25

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

عالية

3

قليلة

1.75

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1

غري متحقق

1.11

رعار املوقع
حيتو القسم النشط على جديد
املوقع
حيتو القسم النشط على رسالة
ترحيب
متوسط المعيار
1

درجة
التحقق

حيتو القسم الساكن على رابط
التعريف هبوية املوقع

يظهر يف أعلى القسم الساكن

البحث

طريق الدعوة

رسالة اإلسالم

درجة
التحقق

متوسط المعيار

 2التصميم

صيد الفوائد

اإلسالم الدعوي

املتوسط العام

قليلة

3010

متوسطة

3050

متوسطة

30.0

متوسطة

3090

متوسطة

3062

إتاحة حمرك حبث داخلي

عالية

3

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

متوسطة

2.75

إضافة خريطة حملتويات املوقع

متوسطة

2

غري متحقق

1

عالية

3

عالية

3

متوسطة

2.11

عالية

2050

قليلة

3000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

متوسط المعيار
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4

الوسائط

المتعددة

إتقان إخراج الوسائط املتعددة.

متوسطة

2

متوسطة

2

غري متحقق

1

غري متحقق

1

قليلة

1.11

سرعة حتميل الوسائط املتعددة.

عالية

3

عالية

3

غري متحقق

1

غري متحقق

1

متوسطة

1.51

عالية

2050

عالية

2050

غير متحقق

0

غير متحقق

0

قليلة

3025

استخدام اخلطوط الشَّائعة يف
غالب األجهزة.

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

ثبات نوع ولون وحجم اخلط يف
كافة صفحات املوقع.

متوسطة

2

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

2.75

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3

عالية

3.11

متوسط المعيار

عالية

2066

عالية

1000

عالية

1000

عالية

1000

عالية

2093

الـمـتـوسـط الـعـام

متوسطة

1377

متوسطة

1.72

متوسطة

2322

متوسطة

13.6

متوسطة

1374

متوسط المعيار

5

النص

السطور
مراعاة التناسق بني طول ُّ
واوامش الصفحة.

* املتوسط احلسايب من  3درجات.

يتبني من اجلدول السابق الذ يهدف إىل بيان مدى حتقق "معايير الجودة الفنية"
يف املواقع الدعوية ،أهنا جاءت باملتوسط العام ()1.94؛ مما يعن أن درجة حتقق املعايري
(متوسطة)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل موقع رسالة اإلسالم باملتوسط ( ،)2.11بدرجة حتقق
(متوسطة) ،بينما نال املرتبة الثانية موقع طريق الدعوة باملتوسط ( ،)1.99بدرجة حتقق
(متوسطة) ،وحصل موقع صيد الفوائد املرتبة الثالثة باملتوسط ( ،)1.92بدرجة حتقق
(متوسطة) ،وأخرياً حقق موقع اإلسالم الدعو املتوسط ( ،)1.16وجاء تفصيل النتائج على
النحو التايل:
المعيار األول :التفاعلية:
يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "التفاعلية" جاء باملتوسط العام
()1.55؛ مما يعن أن درجة املعيار (متوسطة)؛ حيث نال موقع رسالة اإلسالم املتوسط
( ،)2.21وحقق موقع اإلسالم الدعو املتوسط ( ،)1.41بينما حظي موقع صيد الفوائد
باملتوسط ( ،)1.61وأخرياً حصل موقع طريق الدعوة على املتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل
النتائج على النحو التايل:
أ -إتاحة أدوات التفاعل مع الموقع:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "إتاحة أدوات التفاعل مع الموقع"
جاء باملتوسط العام ()1.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ فقد أضاف موقع
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اإلسالم الدعو نافذتني يف أغلب الصفحات الفرعية ،األوىل بعنوان" :اقرتح موضوعاً"،
والثانية بعنوان" :أرسل مادة" ،ومن جهة أخرى ،فقد اعتىن املوقع بأسئلة اجلمهور ،وخصص
هلم خدمة تفاعلية للرد على األسئلة والفتوى ،وباملقابل فقد أغفل املوقع صناديق االقرتاع،
واالستفتاء اليت تعد من بنود تقومي التفاعل مع املوقع.
واعتىن موقع رسالة اإلسالم باستطالع اآلراء؛ حيث أضاف عدة نوافذ لالستفتاء،
منها" :استطالعات" ،و "راركونا الرأ " ،و "الفتاوى واالستشارات" ،بينما جاء موقع صيد
الفوائد بأداة واحدة للتفاعل مع املوقع ،واي بعنوان" :اقرتح كتاباً" ،بينما مل يقدم موقع طريق
الدعوة أدوات للتفاعل مع املوقع إال لألعضاء املسجلني يف املوقع فقط؛ حيث أضاف
اخلانات األربع التالية" :أضف موضوعاً مقالياً" ،و "أضف كتاباً" ،و "أضف مقطعاً صوتياً"،
و "أضف ملفاً دعوياً".

ب -إتاحة أدوات للتفاعل مع الكاتب:

تبني من نتائج الدراسة التحليلية أن مؤرر "إضافة أدوات التفاعل مع الكاتب" جاء
باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ فقد أضاف موقع اإلسالم
الدعو نافذتني للتفاعل مع الكاتب ،إحدامها بعنوان" :إضافة التعليق" ،و األخرى بعنوان
"تقومي احملتوى" ،بينما اكتفى موقع رسالة اإلسالم ،وطريق الدعوة بنافذة "إضافة تعليق"،
واقتصر موقع صيد الفوائد على إضافة الربيد اإللكرتوين للكاتب يف أغلب املوضوعات
املطروحة.

ج -إتاحة أدوات التفاعل الداخلي:

اتضح من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "إتاحة أدوات التفاعل الداخلي"
بأنه جاء باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ فلم تظهر أدوات
التفاعل الداخلية إال يف موقعني ،مها:
األول :موقع رسالة اإلسالم؛ حيث خصص أربعة منتديات تفاعلية ،بالعناوين التالية:
"املنتدى العام" ،و "املنتدى الفقهي" ،و "منتدى سند ورغد" ،و "منتدى مسسم" ،إضافة إىل
تفعيل التوتري والفيس بوك يف املوقع.
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ثانياً :موقع صيد الفوائد؛ حيث قام بتفعيل التويرت ،والفيس بوك فقط دون املنتديات
التفاعلية ،بينما أغفل مواقع اإلسالم الدعو  ،وموقع طريق الدعوة إتاحة أدوات التفاعل
الداخلية.
د -إتاحة أدوات التفاعل الخارجي:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "إتاحة أدوات التفاعل الخارجي"
أهنا جاءت باملتوسط العام ()2.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ حيث جرى
حتديد أدوات التفاعل اخلارجي ب أدايت" :أرسل إىل صديق" ،و "غرد" ،اليت اعتىن هبما موقعا
صيد الفوائد ،ورسالة اإلسالم ،بينما اكتفى موقع طريق الدعوة ،واإلسالم الدعو بأداة
"أرسل إىل صديق"؛ ومما مييز اذه األداة يف موقع اإلسالم الدعو إردافها بإحصائية عن عدد
مرات اإلرسال للمادة ،إضافة إىل إحصائية أخرى عن عدد املواد األكثر إرساالً يف املوقع.
ه -تفاعل الجمهور مع الموقع:

كشفت نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "تفاعل الجمهور مع الموقع" أنه
جاءت باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ فقد تبني من خالل
الدراسة التحليلية اليت استمرت ملدة ستة أرهر عن حجم تفاعل اجلمهور مع تلك املواقع ،أن
تركيز التفاعلية يف بعض املواقع على أداة واحدة فقط ،مثل ماكان من موقع طريق الدعوة
الذ ظهر تفاعل اجلمهور يف إضافة التعليقات على املواضيع القدمية ،بينما جاء تفاعل
مجهور موقع صيد الفوائد يف رفع املقاالت ،والوسائط املتعددة ،والكتب ،و من جهة أخرى
ظهر تفاعل مجهور اإلسالم الدعو يف إضافة "األسئلة" من خالل اخلدمة التفاعلية ،وأخرياً
خرج موقع اإلسالم الدعو مبستوى متوسط من التفاعل يف منتدياته األربعة ،وخدمة الرد
على "األسئلة واالستشارات".
المعيار الثاني :التصميم:

يتضح من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "التصميم" جاء باملتوسط العام

()1.62؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (متوسطة)؛ حيث نال موقع اإلسالم الدعو
املتوسط ( ،)1.91وحقق موقع رسالة اإلسالم املتوسط ( ،)1.11بينما حظي موقع صيد
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الفوائد باملتوسط ( ،)1.51وأخرياً حصل موقع طريق الدعوة على املتوسط ( ،)1.31وكان
تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -ثبات تصميم الصفحة الرئيسة:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "ثبات تصميم الصفحة الرئيسة" أنه
جاء باملتوسط العام ()2.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد ظهر من خالل
متابعة املواقع ثبات تصميمها اخلارجي؛ إال ماكان من موقع رسالة اإلسالم الذ قام
بتغيريات جذرية يف موقع األطفال "سند" ،إضافة إىل التغريات الدورية يف تصميم الصفحات
الرئيسة باملنتديات التفاعلية التابعة للموقع.

ب -التميز في تصميم الصفحة الرئيسة:
يظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "التميز في تصميم الصفحة
الرئيسة" أنه جاء باملتوسط العام ()1.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ فقد
تفردت املواقع الدعوية اليت جرت دراستها بتصميم خاص مييزاا عن غرياا ،إال أن موقع صيد
الفوائد ،وطريق الدعوة ،واإلسالم الدعو كانت تصاميمها رائعة ومألوفة بني أوساط املواقع
الدعوية ،خبالف موقع رسالة اإلسالم الذ َتيز بتصميم احرتايف عايل اجلودة.

ج -يدعم الموقع التعامل مع األجهزة الذكية:

يتبني من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يدعم الموقع التعامل مع األجهزة
الذكية" أنه جاء باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد جرى
الدخول على املواقع بعدد من األجهزة الذكية ،وظهر مدى قدرهتا الفائقة يف التعامل معها،
وإمكانية قلب الصفحة ،أفقياً وعمودياً ،دون تغيري الشكل العام للموقع ،أو اإلخالل مبستوى
وظائفه.

د -يحتوي القسم الساكن على الروابط األساسية:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يحتوي القسم الساكن على
الروابط األساسية" أنه جاء باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر
(عالية)؛ فقد احتوت مجيع املواقع اليت جرت دراستها يف قسمها الساكن على مجيع الروابط
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األساسية حملتويات املوقع؛ وبطبيعة احلال فقد اختلف املكان املخصص للقسم الساكن يف
الصفحة الرئيسة من موقع إىل آخر.
ه -يحتوي القسم الساكن على رابط التعريف بهوية الموقع:

يتضح من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يحتوي القسم الساكن على رابط
التعريف بهوية الموقع" أنه جاء باملتوسط العام ()1.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر
(قليلة)؛ فلم حتتو املواقع اليت جرت دراستها على تعريف باهلوية بشكل صريح؛ إال ما كان
من موقع رسالة اإلسالم حينما خصص مكاناً ثابتاً يف أعلى اجلزء الساكن ،بعنوان" :من
حنن".
و -يحتوي القسم الساكن على الروابط التكميلية:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يحتوي القسم الساكن على

الروابط التكميلية" أنه جاء باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛
فقد تفوق موقع اإلسالم الدعو يف توظيف القسم الساكن بالروابط التكميلية ،حيث
أضاف مجلة من الروابط التكميلية ،منها" :حساب الزكاة" ،و "حساب املواريث" ،و
"مواقيت الصالة" ،و "حمول التاريخ" ،بينما جاء موقع صيد الفوائد بنافذتني تكميليتني:
األوىل متخصصة لإلعالن عن األنشطة الدعوية ،واألخرى لإلعالن عن املواقع اإلسالمية،
بينما مل يظهر يف موقع طريق الدعوة وال رسالة اإلسالم أ روابط تكميلية.
ز -يظهر القسم الساكن ملخصاً لمحتوى الرابط قبل النقر:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يظهر القسم الساكن ملخصاً
لمحتوى الرابط قبل النقر" أنه جاء باملتوسط العام ()1.25؛ مما يعن أن درجة املؤرر (غري

متحقق)؛ حيث كشفت عملية الفحص لكل روابط األقسام الساكنة يف عينة الدراسة ،أن
مجيعها تفقد إضافة اذه اخلاصية؛ إال ماظهر من موقع رسالة اإلسالم ،حينما أضاف يف
بعض الروابط ملخص عناوين األقسام الفرعية املندرجة حتت الرابط.
ح -يظهر في أعلى القسم الساكن شعار الموقع:

يتبني من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يظهر في أعلى القسم الساكن

شعار الموقع" أنه جاء باملتوسط العام ()1.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ فقد
167

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

اعتلى القسم الساكن يف موقع اإلسالم الدعو رعار وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرراد ،واي املؤسسة اليت تشرف عليه ،بينما مل يظهر يف بقية املواقع الثالثة رعار
معلن ،ال يف القسم الساكن ،وال القسم النشط.
ط -يحتوي القسم النشط على جديد الموقع:

يتضح من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يحتوي القسم النشط على جديد
الموقع" أنه جاء باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد نال
القسم النشط يف املواقع األربعة احلظ الوافر يف نشر روابط كل جديد يف املوقع ،من :أخبار،
أو قضايا ،أو مواضيع.
ي -يحتوي القسم النشط على رسالة ترحيب:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "يحتوي القسم النشط على رسالة

ترحيب" أنه جاء باملتوسط العام ()1.11؛ مما يعن أن درجة املؤرر (غري متحقق)؛ حيث مل
تظهر أ عبارة ترحيب لألعضاء ،أو اجلمهور املستفيد ،سواء يف القسم النشط ،أو الساكن.

المعيار الثالث :البحث:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "البحث" جاء باملتوسط العام ()2.37؛
مما يعن أن درجة املعيار (عالية)؛ حيث حصل موقع اإلسالم الدعو ورسالة اإلسالم على
املتوسط ( ،)3.11بينما حقق موقع طريق الدعوة املتوسط ( ،)2.51وأخرياً حظي موقع
صيد الفوائد ب املتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:

أ -إتاحة محرك بحث داخلي:

تبني من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "إتاحة محرك بحث داخلي" أنه جاء
باملتوسط العام ()2.75؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛ فقد َتيز موقع اإلسالم
الدعو بإمكانات عالية اجلودة يف البحث مبختلف أنواعه :النصي ،والفقهي ،واملوضوعي
بالفهارس ،بينما جاء موقع طريق الدعوة ،ورسالة اإلسالم مبستوى مبحركات البحث فعالة؛
حيث كانت حمركات حبثهما متقدمة ،واي اليت تصنف النتائج بناء على حتديد القسم ،أو
الكاتب ،أو التاريخ ،أو عدد الصفحات ،ويف األخري جاء حمرك حبث موقع صيد الفوائد أقل

168

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

جودة من سابقه ،حيث اقتصر على مساحة واحدة تكتب فيها العبارة املراد حبثها ،دون
إضافة خيارات أخرى حتدد نطاق البحث.

ب -إضافة خريطة لمحتويات الموقع:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر " إضافة خريطة لمحتويات الموقع"
أنه جاء باملتوسط العام ()2.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ حيث احتوى
موقع رسالة اإلسالم ،واإلسالم الدعو على خريطة تفصيلية ذات بناء خمتصر ومنطقي تعني
على عملية البحث يف املوقع ،بينما احتوت اخلريطة املضافة يف موقع طريق الدعوة على بعض
الروابط املعطلة ،اليت حتيل إىل صفحات ميتة ،ويف املقابل فقد أغفل موقع صيد الفوائد
إضافة اذه اخلاصية.
المعيار الرابع :الوسائط المتعددة:

يبدو من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "الوسائط المتعددة" جاء باملتوسط العام
()1.25؛ مما يعن أن درجة حتقق املعيار (قليلة)؛ حيث نال املوقعان :صيد الفوائد ،وطريق
الدعوة املتوسط ( ،)2.25بينما مل حيصل موقع اإلسالم الدعو  ،ورسالة اإلسالم إال على
املتوسط ( ،)1.11وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:

أ -إتقان إخراج الوسائط المتعددة:

يتضح من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "إتقان إخراج الوسائط المتعددة"
أهنا جاءت باملتوسط العام ()1.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (قليلة)؛ فقد جاء موقع
طريق الدعوة ،وصيد الفوائد مبستوى متوسط يف اإلنتاج الفن ،واحملتوى العلمي؛ حيث مل
بعد ،إضافة إىل أنه يغلب عليهما طابع النسخ ال اإلنتاج ،والتقليد ال
يبلغا مستوى االحرتاف ُ
اإلبداع ،إال أن املوقعني يصنفان أفضل من موقع رسالة اإلسالم ،واإلسالم الدعو اللذين
أغفال تقدمي اذه اخلاصية.

ب -سرعة تحميل الوسائط المتعددة:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "سرعة تحميل الوسائط المتعددة"
أنه جاء باملتوسط العام ()1.51؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (متوسطة)؛ فقد حظي
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موقع طريق الدعوة ،وصيد الفوائد مبستوى ٍ
عال يف توحيد األيقونات ،وسرعة التشغيل،
والتحميل ،وإرسال الوسائط املتعددة.
المعيار الخامس :النص:

يلحظ من نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "النص" جاء باملتوسط العام ()3.11؛
مما يعن أن درجة حتقق املعيار (عالية)؛ حيث حققت مجيع املواقع الثالثة التالية :اإلسالم
الدعو  ،ورسالة اإلسالم ،وصيد الفوائد املتوسط ( ،)3.11بينما حصل موقع طريق الدعوة
على املتوسط ( ،)2.66وكان تفصيل النتائج على النحو التايل:
أ -استخدام الخطوط الشائعة في غالب األجهزة:
يتضح من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "استخدام الخطوط الشائعة في

غالب األجهزة" أنه جاء باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر (عالية)؛
فقد أظهرت نتائج فحص مواقع عينة الدراسة أن نوع وحجم اخلطوط املستخدمة قد حققت
املستوى األعلى يف اجلودة؛ حيث تبدو منسجمة مع مجلة من األجهزة املتعددة.

ب -ثبات نوع ولون وحجم الخط في كافة صفحات الموقع:

يتبني من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "ثبات نوع ولون وحجم الخط في
كافة صفحات الموقع" أنه جاء باملتوسط العام ()2.91؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر
(عالية)؛ فقد َتيزت املواقع اليت جرت دراستها بثبات نوع ولون وحجم اخلط؛ حبيث كانت
العناوين الرئيسة ذات لون وحجم ثابتني؛ عدا ماكان من موقع طريق الدعوة الذ ظهر
تنسيق ألوان وخطوط بعض صفحاته خيتلف عن األخرى.
ج -مراعاة التناسق بين طول السطور وهوامش الصفحة:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية املعنية مبؤرر "مراعاة التناسق بين طول السطور
وهوامش الصفحة" أنه جاء باملتوسط العام ()3.11؛ مما يعن أن درجة حتقق املؤرر
(عالية)؛ فقد جاء الشكل العام للمواقع اليت جرت دراستها منتظماً ،ومراعياً حلجم املساحة
اليت تعزل امل عن اهلامش ،ومنسقاً بني عرض السطور وبني طوهلا؛ بطريقة ال جتهد عني
القارئ.
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خالصة نتائج أداة "المالحظة":
تبني من خالل استقراء نتائج الدراسة التحليلية ترتيب املواقع وفقاً ملدى حتقق املعايري بني
طياهتا ،وترتيب املعايري بناءً على مدى حتققها يف تلك املواقع ،اليت جاءت على النحو التايل:
بناء على مدى تحقق معايير الجودة:
أوالً :ترتيب المواقع الدعوية ً
اجلدول رقم)13( :
ترتيب املواقع الدعوية
اإلدارة

مؤسسة
فردية

املواقع الدعوية

املتوسط العام

الدرجة

رسالة اإلسالم

2.33

عالية

اإلسالم الدعو

2.26

عالية

صيد الفوائد

1.12

متوسطة

طريق الدعوة

1.51

قليلة

املتوسط العام

1.91

متوسطة

يتبني من اجلدول السابق الذ يهدف إىل الكشف عن جممل النتائج املتعلقة برتتيب
املواقع الدعوية بناءً على مدى حتقق معايري اجلودة ،أهنا جاءت باملتوسط العام ()1.91؛ مما
يعن أن درجة التحقق (متوسطة)؛ حيث احتل موقع رسالة اإلسالم املرتبة األوىل باملتوسط
()2.33؛ مما يعن أن درجة التحقق (عالية) ،ونال موقع اإلسالم الدعو املرتبة الثانية
باملتوسط ()2.26؛ مما يعن أن درجة التحقق (عالية) ،بينما حقق موقع صيد الفوائد املرتبة
الثالثة باملتوسط ()1.12؛ مما يعن أن درجة التحقق (متوسطة) ،وأخرياً حصل موقع طريق
الدعوة على املتوسط ()1.51؛ مما يعن أن درجة التحقق (متوسطة).
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بناء على مدى تحققها في المواقع الدعوية:
ثانياً :ترتيب معايير الجودة ً
اجلدول رقم)14( :
ترتيب املعايري اجلودة

معايري اجلودة

املتوسط العام

الدرجة

املعايري العلمية

2.21

متوسطة

املعايري الفنية

1.94

متوسطة

املعايري الرئيسة

1.19

متوسطة

املعايري اإلدارية

1.11

متوسطة

املتوسط العام

1.91

متوسطة

يظهر من اجلدول السابق الذ يهدف إىل بيان جممل النتائج املتعلقة بتحقق معايري
اجلودة يف املواقع الدعوية ،أن املعايري جاءت باملتوسط العام ()1.91؛ مما يعن أن درجة
التحقق (متوسطة)؛ حيث احتلت املعايري العلمية املرتبة األوىل باملتوسط ( ،)2.21مما يعن
أن درجة التحقق (متوسطة) ،ونالت املعايري الفنية املرتبة الثانية باملتوسط ()1.94؛ مما يعن
أن درجة التحقق (متوسطة) ،بينما حققت املعايري الرئيسة املرتبة الثالثة باملتوسط (،)1.19
مما يعن درجة التحقق (متوسطة) ،وأخرياً حصلت املعايري اإلدارية على املتوسط ()1.11؛ مما
يعن أن درجة التحقق (متوسطة).
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المطلب الثاني :عرض النتائج المتعلقة باألداة "االستبيان":
جاءت نتائج الدراسة املتعلقة بأداة االستبيان يف مبحثني ،تناول املبحث األول نتائج
االستبيان املوجه إىل اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية ،بينما تطرق املبحث الثاين إىل
نتائج االستبيان املوجه إىل األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية (فئة املدعوين) ،وفيما
يلي تفصيل نتائجهما:
المبحث األول :نتائج االستبيان الموجه إلى الخبراء والقائمين على المواقع الدعوية:
تولد عن استفتاء رأ اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية حول مدى حتقق معايري
اجلودة "الرئيسة ،واإلدارية" يف املواقع الدعوية النتائج التالية:

أوالً :المعلومات الشخصية:
أ -نوع الجنس:

اجلدول رقم)15( :
توزيع أفراد العينة األوىل بناءً على نوع اجلنس:

اجلنس

العدد

النسبة املئوية

ذكر

16

%53.3

أنثى

14

%46.7

اجملموع

10

%300

يلحظ من اجلدول السابق املعن بتوزيع أفراد عينة البحث وفق "الجنس" أن غالبية
عينة البحث ام من الذكور ،فقد ركلوا نسبة ( ،)%53.3أما اإلناث فشكلن ما نسبته
( )%46.7من عينة البحث.
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ب -العمر:

اجلدول رقم)16( :
توزيع أفراد العينة األوىل بناءً على العمر:
العمر

العدد

النسبة املئوية

 25سنة فأقل

3

%11.1

من  41 - 26سنة

15

%51.1

 41سنة فأكثر

12

%41.1

اجملموع

10

%300

يبدو من اجلدول السابق الذ يهدف إىل بيان أفراد عينة البحث وفق "العمر" أن
الغالبية من عينة البحث كانت ضمن الفئة العمرية من ( 41– 26سنة)؛ حيث ركلت ما
نسبته ( ،)%51أما من ام ضمن الفئة العمرية (من  41سنة فأكثر) فشكلوا نسبة
( ،)%41بينما الذين كانت أعمارام ( 25سنة فأقل) ،فشكلوا نسبة ( )%11من عينة
البحث.
ج -المستوى التعليمي:

اجلدول رقم)17( :
توزيع أفراد العينة األوىل بناءً على املستوى التعليمي:
املؤال

العدد

النسبة املئوية

ثانو فأقل

1

%3.3

جامعي

16

%53.3

فوق اجلامعي

13

%43.3

اجملموع

10

%300

يظهر من اجلدول السابق املتخصص يف توزيع عينة البحث وفق "المؤهل العلمي" أن
الغالبية كانوا من محلة املؤاالت اجلامعية ،وركلوا نسبة ( ،)%53.3أما محلة املؤاالت فوق
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اجلامعية فشكلوا نسبة ( ،)%43.3بينما من ام من محلة الشهادة الثانوية فأقل ،مل يشكلوا
سوى نسبة ( )%3.3من عينة البحث.
د -سنوات الخبرة:

اجلدول رقم)11( :
توزيع أفراد العينة األوىل بناءً على سنوات اخلربة:

سنوات الخبرة

العدد

النسبة املئوية

 5سنوات فأقل

1

%26.7

 11 - 6سنوات

11

%33.3

أكثر من  11سنوات

12

%41.1

المجموع

10

%300

ويتبني من اجلدول السابق املعن بتقسيم عينة البحث وفق "سنوات الخبرة" أن
الغالبية من عينة البحث كانت خربهتم (أكثر من  11سنوات)؛ حيث ركلوا ( ،)%41أما
الذين كانت خربهتم (من 11 – 6سنوات) فشكلوا نسبة ( ،)%33.3بينما حوت عينة
البحث على ما نسبته ( )%26.7ممن كانت خربهتم ( 5سنوات فأقل).
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ثانياً :مدى تحقق معايير الجودة الرئيسة في المواقع الدعوية:
جاءت النتائج املتعلقة مبدى حتقق معايري اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية على النحو
التايل:
اجلدول رقم)19( :
ترتيب آراء أفراد العينة لعبارات ملدى حتقق املعايري الرئيسة ،وذلك تنازلياً وفق املتوسط احلسايب:

ميكن الدخول على املواقع الدعوية عرب
حمركات البحث الكربى.
يظهر خطاب املواقع الدعوية بلغة
عربية فصيحة.
توفر املواقع الدعوية وسائل للتواصل مع
القائمني عليها.
تشري املواقع الدعوية إىل تواريخ
أعماهلا ،وأنشطتها املتنوعة.
َتتلك املواقع الدعوية نطاقاً بالشبكة،
ال يشاركها فيه موقع آخر.
توضح املواقع الدعوية "الرؤية،
والرسالة ،واألاداف" اليت تكشف
توجهها العام.
حتظى املواقع الدعوية مبستوى رهرة
ٍ
عال.
حيرص القائمون على املواقع الدعوية
على اإلفصاح عن اويتهم.
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موافق

غير موافق

موافق

ال أدري

غير موافق

22

7

1

1

1

%73.3

%23.3

%1.1

%1.1

%3.3

9

19

1

1

1

%31.1

%63.3

%3.3

%3.3

%1.1

11

14

1

5

1

%36.7

%46.7

%1.1

%16.7

%1.1

11

13

1

4

1

%36.7

%43.3

%3.3

%13.3

%3.3

5

16

5

4

1

%16.7

%53.3

%16.7

%13.3

%1.1

9

12

1

5

4

%31.1

%41.1

%1.1

%16.7

%13.3

4

16

3

5

2

%13.3

%53.3

%11.1

%16.7

%6.7

6

13

1

9

2

%21.1

%43.3

%1.1

%31.1

%6.17

بشدة

بشدة

الحسابي

المعياري

4.63

4.21

4.13

1.11

1.66

1.13

الترتيب

العبارات

االستجابات

المتوسط

االنحراف

3

2

1

3.97

1.13

4

3.73

1.91

5

3.57

3.51

3.41

1.43

1.14

1.31

6

7

.
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حتدث املواقع الدعوية حمتوااا بشكل
دور مستمر.

يتجه خطاب املواقع الدعوية حنو
ختصص حمدد.
توفر املواقع الدعوية حمتوااا بعدة
لغات.

7

11

1

9

3

%23.3

%33.3

%3.3

%31.1

%11.1

1

17

1

11

3

%1.1

%56.7

%1.1

%33.3

%11.1

5

9

1

1

7

%16.7

%31.1

%3.3

%26.7

%23.3

المتوسط العام

3.31

1.39

3.13

1.16

30

2.91

1.49

33

1066

3031

*حساب املتوسط العام من  5درجات.

يتبني من اجلدول السابق مدى حتقق "معايير الجودة الرئيسة" بناءً على رأ اخلرباء
والقائمني على املواقع الدعوية؛ حيث بلغ املتوسط العام جململ العبارات ( 3.66من ،)5
باالحنراف املعيار ( ،)1.13وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:
جاءت يف املرتبة األوىل عبارة "يمكن الدخول على المواقع الدعوية عبر محركات

البحث الكبرى" ،املندرجة ضمن معيار"الدخول للموقع" ،مبتوسط حسايب ( 4.63من
 ،)5واحنراف معيار ()1.11؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%73.3أما
من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%23.3بينما الذين أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا
نسبة ( )%3.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثانية عبارة "يظهر خطاب المواقع الدعوية بلغة عربية فصيحة"،

املندرجة ضمن معيار "اللغة" ،مبتوسط حسايب ( 4.21من  ،)5واحنراف معيار ()1.66؛
فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%63.3أما من أجابوا مبوافق بشدة
( ،)%31.1بينما الذين أجابوا بال أدر فشكلوا نسبة ( ،)%3.3ور ّكل الذين أجابوا بغري
موافق ما نسبته ( )%3.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثالثة عبارة "توفر المواقع الدعوية وسائل للتواصل مع القائمين

عليها" ،املندرجة ضمن معيار "الهوية" ،مبتوسط حسايب ( 4.13من  ،)5واحنراف معيار
()1.13؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%46.7أما من أجابوا
مبوافق بشدة ( ،)%36.7ور ّكل الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته (.%)16.7
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وجاءت يف املرتبة الرابعة عبارة "تشير المواقع الدعوية إلى تواريخ أعمالها،
وأنشطتها المتنوعة" ،املندرجة ضمن معيار "التحديث" ،مبتوسط حسايب ( 3.97من ،)5
واحنراف معيار ()1.13؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%43.3أما
من أجابوا مبوافق بشدة ( ،%)36.7بينما الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته (،)%13.3
ور ّكل الذين أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%3.3بينما الذين أجابوا بغري موافق بشدة
ركلوا نسبة ( )%3.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة " تمتلك المواقع الدعوية نطاقاً بالشبكة ،ال
يشاركها فيه موقع آخر" ،املندرجة ضمن معيار "ملك النطا " ،مبتوسط حسايب (3.73

من  ،)5واحنراف معيار ()1.91؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة
( ،)%53.3أما من أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%16.7بينما الذين أجابوا بال أدر ركلوا
نسبة ( ،)%16.7ور ّكل الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته ( )%13.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة السادسة عبارة "توضح المواقع الدعوية "الرؤية ،والرسالة،

واألهداف" التي تكشف توجهها العام" ،املندرجة ضمن معيار "الهوية" ،مبتوسط حسايب
( 3.57من  ،)5واحنراف معيار ()1.43؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة
( ،)%41أما من أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%31ور ّكل الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته
( ،)%16.7بينما من أجابوا بغري موافق بشدة ركلوا نسبة ( )%13.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة السابعة عبارة "تحظى المواقع الدعوية بمستوى شهرة عال"،

املندرجة ضمن معيار "الشهرة" ،مبتوسط حسايب ( 3.51من  ،)5واحنراف معيار
()1.14؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%53.3أما من أجابوا بغري
موافق ما نسبته ( ،)%16.7بينما الذين أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%13.3ور ّكل الذين
أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%11بينما الذين أجابوا بغري موافق بشدة ركلوا نسبة
(.)%6.7
وجاءت يف املرتبة الثامنة عبارة "يحرص القائمون على المواقع الدعوية على

اإلفصاح عن هويتهم" ،املندرجة ضمن معيار "الهوية" ،مبتوسط حسايب ( 3.41من ،)5
واحنراف معيار ()1.31؛ فقد كان نسبة من أجابوا مبوافق ( ،)%43.3ور ّكل الذين
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أجابوا بغري موافق ما نسبته ( ،)%31وأما الذين أجابوا مبوافق بشدة فكانت نسبتهم
( ،)%21بينما الذين أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%6.7من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة التاسعة عبارة "تحدث المواقع الدعوية محتواها بشكل دوري

مستمر" ،املندرجة ضمن معيار "التحديث" ،مبتوسط حسايب ( 3.31من  ،)5واحنراف
معيار ()1.39؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%33.3ور ّكل
الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته ( ،)%31أما من أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%23.3بينما
الذين أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%3.3والذين أجابوا بغري موافق بشدة ركلوا نسبة
( )%11من عينة البحث.

وجاءت يف املرتبة العاررة عبارة "يتجه خطاب المواقع الدعوية نحو تخصص

محدد" ،املندرجة ضمن معيار "التخصص" ،مبتوسط حسايب ( 3.13من  ،)5واحنراف
معيار ()1.16؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق ( ،)%56.7ور ّكل الذين أجابوا بغري
موافق نسبة ( ،)%33.3أما من أجابوا بغري موافق بشدة ركلوا نسبة ( )%11من عينة
البحث.
جاءت يف املرتبة احلادية عشرة (األخرية) عبارة "توفر المواقع الدعوية محتواها بعدة

لغات" ،املندرجة ضمن معيار "اللغة" ،مبتوسط حسايب ( 2.91من  ،)5واحنراف معيار
()1.49؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق ركلوا نسبة ( ،)%31ور ّكل الذين أجابوا
بغري موافق ما نسبته ( ،)%26.7بينما الذين أجابوا بغري موافق بشدة ركلوا نسبة
( )%23.3أما من أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%16.7بينما الذين أجابوا بال أدر فشكلوا
نسبة ( )%3.3من عينة البحث.
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ثالثاً :ما مدى تحقق معايير الجودة اإلدارية في المواقع الدعوية:

لقد جاءت النتائج املتعلقة مبدى حتقق معايري اجلودة اإلدارية يف املواقع الدعوية على
النحو التايل:
اجلدول رقم)21( :
ترتيب آراء أفراد العينة لعبارات املعايري اإلدارية ،وذلك تنازلياً وفق الوسط احلسايب:
االستجابات
موافق

ال أدري

غير موافق

22

6

1

1

1

%73.3

%21.1

%3.3

%3.3

%1.1

11

9

4

6

1

%36.7

%31.1

%13.3

%21.1

%1.1

1

11

2

9

1

%26.7

%3.33

%6.7

%31.1

%3.3

5

7

11

7

1

%16.7

%23.3

%33.3

%23.3

%3.3

5

5

4

13

3

%16.7

16.7%

%13.3

%43.3

%11.1

بشدة

حيرص القائمون على املواقع الدعوية
على االستعانة مبختصني فنيني يف جمال
التقنية.
يعد القائمون على املواقع الدعوية ممن
طلب العلم الشَّرعي على يد العلماء.
يعد القائمون على املواقع الدعوية ممن
حيملون درجة علمية أكادميية يف
ختصص ررعي.
حيرص القائمون على املواقع الدعوية
على حضور دورات فنية يف جمال
التقنية.

جيد القائمون على املواقع الدعوية
مصادر مالية؛ لدعم مواقعهم.

المتوسط العام

بشدة

الحسابي

4.63

3.13

3.51

المعياري

1.72

1.15

1.21

3

2

1

3.27

1.11

4

2.17

1.31

5

1062

3033

*حساب املتوسط العام من  5درجات.

يظهر من اجلدول السابق مدى حتقق "معايير الجودة اإلدارية" بناءً على رأ اخلرباء

والقائمني على املواقع الدعوية؛ حيث بلغ املتوسط العام جململ العبارات ( 3.62من ،)5
باالحنراف املعيار ( ،)1.11وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:
جاءت يف املرتبة األوىل عبارة "يحرص القائمون على المواقع الدعوية على
االستعانة بمختصين فنيين في مجال التقنية" ،املندرجة ضمن معيار "التأهيل الفني"،
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الترتيب

العبارات

موافق

غير موافق

الوسط

االنحراف

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

مبتوسط حسايب ( 4.63من  ،)5واحنراف معيار ()1.72؛ فقد كانت نسبة من أجابوا
مبوافق بشدة ( ،)%73.3أما من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%21بينما الذين أجابوا
بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%3.3ور ّكل الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته ( )%3.3من
عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثانية عبارة "يعد القائمون على المواقع الدعوية ممن طلب
العلم الشرعي على يد العلماء" ،املندرجة ضمن معيار "التأهيل العلمي" ،مبتوسط حسايب
( 3.13من  ،)5واحنراف معيار ()1.15؛ فقد كانت نسبة من أجابوا مبوافق بشدة
( ،)%36.7أما من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%31بينما الذين أجابوا بال أدر
فشكلوا نسبة ( ،)%13.3ور ّكل الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته ( ،)%21من عينة
البحث.
وجاءت يف املرتبة الثالثة عبارة "يعد القائمون على المواقع الدعوية ممن يحملون

درجة علمية أكاديمية في تخصص شرعي" ،املندرجة ضمن معيار "التأهيل العلمي"،
مبتوسط حسايب ( 3.51من  ،)5واحنراف معيار ()1.21؛ فقد كانت نسبة من أجابوا
مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%33.3ور ّكل الذين أجابوا بغري موافق ما نسبته ( ،)%31أما
من أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%26.7بينما الذين أجابوا بال أدر فشكلوا نسبة (،)%6.7
وكان الذين أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%3.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الرابعة عبارة "يحرص القائمون على المواقع الدعوية على حضور

دورات فنية في مجال التقنية" ،املندرجة ضمن معيار "التأهيل الفني" ،مبتوسط حسايب
( 3.27من  ،)5واحنراف معيار ()1.11؛ فقد كانت نسبة من أجابوا بال أدر ركلوا
نسبة ( ،)%33.3أما من أجابوا مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%23.3ور ّكل الذين أجابوا بغري
موافق ما نسبته ( ،)%23.3بينما الذين أجابوا مبوافق بشدة ( ،)%16.7وكان الذين
أجابوا بغري موافق بشدة ركلوا نسبة ( )%3.3من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة اخلامسة (األخرية) عبارة "يجد القائمون على المواقع الدعوية

مصادر ماليةت لدعم مواقعهم" ،املندرجة ضمن معيار "التأهيل المادي" ،مبتوسط حسايب
( 2.17من  ،)5واحنراف معيار ()1.31؛ فقد كانت نسبة من أجابوا بغري موافق
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( ،)%43.3أما من أجابوا مبوافق بشدة فكانوا ( ،)%16.7ور ّكل الذين أجابوا مبوافق
نسبة ( ،)%16.7بينما الذين أجابوا بال أدر فشكلوا نسبة ( ،)%13.3بينما الذين
أجابوا بغري موافق فشكلوا نسبة ( )%11من عينة البحث.

المطلب الثالث :نتائج االستبيان الموجه إلى األعضاء والجمهور المرتاد

للمواقع الدعوية:

تولد عن استفتاء رأ األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية (فئة املدعوين) حول
مدى حتقق معايري اجلودة "العلمية ،والفنية" يف املواقع الدعوية النتائج التالية:
أوالً :المعلومات الشخصية:
أ -نوع الجنس:

اجلدول رقم)21( :
توزيع أفراد العينة الثانية بناءً على نوع اجلنس:

اجلنس

العدد

النسبة املئوية

ذكر

37

%11.5

أنثى

163

%11.5

اجملموع

211

%111

يبدو من اجلدول السابق املتخصص يف توزيع عينة البحث وفق "الجنس" أن الغالبية من
عينة البحث ان من اإلناث ،ويشكلن نسبة ( ،)%11.5أما الذكور فيشكلون ما نسبته
 %11.5من العينة.
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ب -العمر:

اجلدول رقم)22( :
توزيع أفراد العينة الثانية بناءً على العمر:
العمر

العدد

النسبة املئوية

 25سنة فأقل

41

%21.5

من  41 - 26سنة

135

%67.5

 41سنة فأكثر

24

%12.1

اجملموع

211

%111

يظهر من اجلدول السابق املعن بتوزيع عينة البحث وفق "العمر" أن الغالبية من عينة
البحث كانوا ضمن الفئة العمرية (من  41 – 26سنة) ،وركلوا ما نسبته ( ،)%67.5أما
من ام ضمن الفئة العمرية ( 25سنة فأقل) ،ركلوا نسبة ( ،)%21.5بينما الذين كانت
أعمارام يف الفئة (من  41سنة فأكثر) ،ركلوا نسبة ( )%12من عينة البحث.
ج -المستوى التعليمي:
اجلدول رقم)23( :
توزيع أفراد العينة بناءً على املستوى التعليمي:
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املؤال

العدد

النسبة املئوية

ثانو فأقل

14

%7.1

جامعي

111

%54.1

فوق اجلامعي

75

%37.5

أخرى

3

%1.5

اجملموع

211

%111
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يتبني من اجلدول السابق املهتم يف توزيع عينة البحث وفق "المؤهل العلمي" أن
الغالبية من عينة البحث كانوا من محلة املؤاالت اجلامعية ،وركلوا نسبة ( ،)%54أما محلة
املؤاالت فوق اجلامعية فشكلوا نسبة ( ،)%37.5بينما من ام من محلة الشهادة الثانوية
فأقل مل يشكلوا سوى نسبة ( ،)%7وحوت عينة البحث ما نسبته ( )%1.5فقط حلملة
املؤاالت األخرى.
د -التخصص العلمي:
اجلدول رقم)24( :
توزيع أفراد العينة الثانية بناءً على التخصص العلمي:
التخصص

العدد

النسبة املئوية

دراسات علمية وتطبيقية

32

%16.1

دراسات ررعية وعربية

134

%67.1

دراسات اجتماعية

12

%6.1

أخرى

22

%11.1

اجملموع

200

%300

يكشف اجلدول السابق الذ يستهدف توزيع عينة البحث وفق "التخصص" أن
الغالبية من عينة البحث من ذو التخصصات الشرعية والعربية ،وركلوا نسبة ( ،)%67أما
محلة التخصصات العلمية والتطبيقية فشكلوا نسبة ( ،)%16بينما حوت عينة البحث
( )%11من محلة التخصصات األخرى ،أما محلة التخصصات االجتماعية فنسبتهم ()%6
من عينة الدراسة.
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ه -ساعات تصفح اإلنترنت:
اجلدول رقم)25( :
توزيع أفراد العينة الثانية بناءً على ساعات تصفح اإلنرتنت يومياً:
عدد ساعات تصفح اإلنرتنت يومياً

العدد

النسبة املئوية

ساعة فأقل

61

%31.5

من  3 - 2ساعات

75

%37.5

 4ساعات فأكثر

64

%32.1

اجملموع

211

%111

يوضح اجلدول السابق املعن بتوزيع عينة البحث وفق "عدد تصفح ساعات اإلنترنت
يومياً" أن الغالبية من عينة البحث والذين يشكلون نسبة ( ،)%37.5يتصفحون اإلنرتنت
من ( )3 –2ساعات يومياً ،أما الذين يتصفحون اإلنرتنت  4ساعات فأكثر فشكلوا نسبة
( ،)%32بينما الذين يتصفحون اإلنرتنت ساعة فأقل يومياً ،فلم يشكلوا سوى نسبة
 %31.5من عينة البحث.
و -زيارة المواقع الدعوية:

اجلدول رقم)26( :
توزيع أفراد العينة الثانية بناءً على احلرص على زيارة املواقع الدعوية:
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العدد

النسبة املئوية

نعم

11

%41.1

أحياناً

121

%61.1

اجملموع

211

%111
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يظهر اجلدول السابق املهتم بتوزيع عينة البحث وفق "مدى الحرص على زيارة
المواقع الدعوية" أن من أجابوا ب (أحياناً) فشكلوا نسبة ( ،)%61بينما من أجابوا (بنعم)

فشكلوا ( )%41من عينة البحث.

ز -عدد زيارات المواقع الدعوية شهرياً:
اجلدول رقم)27( :
توزيع أفراد العينة بناء على عدد الزيارة للمواقع الدعوية رهرياً:
عدد مرات زيارة املواقع الدعوية رهرياً

العدد

النسبة املئوية

أقل من  6زيارات

13

%41.5

من  12 - 6زيارة

71

%35.1

أكثر من  12زيارة

47

%23.5

اجملموع

211

%111

يلحظ من اجلدول السابق الذ يهدف إىل توزيع عينة البحث وفق "عدد زيارات
المواقع الدعوية شهرياً" أن ( )%41.5من عينة البحث يزورون املواقع الدعوية أقل من 6
زيارات رهرياً ،أما من يزوروهنا من ( )12– 6زيارة رهرياً فشكلوا نسبة ( ،)%35بينما من
يزوروهنا أكثر من ( 12زيارة) ركلوا نسبة ( )%23.5من عينة البحث.

186

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

ثانياً :ما مدى تحقق معايير الجودة العلمية في المواقع الدعوية:

لقد جاءت النتائج املتعلقة مبعايري اجلودة العلمية يف املواقع الدعوية على النحو التايل:
اجلدول رقم)21( :

ترتيب آراء أفراد العينة الثانية لعبارات مدى حتقق املعايري العلمية ،وذلك تنازلياً وفق الوسط احلسايب:
درجة الموافقة
العبارات

موافق
بشدة

هتتم املواقع الدعوية بتغطية الشعائر الدِّينية
الدورية ،مثل" :احلج ،ورمضان".
تلتزم املواقع الدعوية بالرد العلمي على
التساؤالت ،مثل" :الفتاوى واالستشارات".
تغطي املواقع الدعوية القضايا االجتماعية
املعاصرة ،مثل" :قضايا املرأة ،والشباب".
هتتم املواقع الدعوية بطرح القضايا اليت َتر على
األمة اإلسالمية ،مثل" :أحوال املسلمني،
والتكفري ،والعلمانية"
تعاجل املواقع الدعوية املواضيع اليت تُعىن بتصحيح
العقيدة.
توثق املواقع الدعوية احملتوى العلمي؛ بنسبته إىل
أاله.
الرد على املخالف.
تلتزم املواقع الدعوية بأدب َّ
تركز املواقع الدعوية على التأصيل الشرعي فيما
تطرحه.
تتثبت املواقع الدعوية فيما تنشره من أخبار.
تطرح املواقع الدعوية املواضيع اليت تعاجل التَّعصب
واحلزبية.
تنتج املواقع الدعوية احملتوى "العلمي ،أو الفن"،
وال تنسخه من غرياا.
 حساب املتوسط العام من 5
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موافق

موافق

122

55

12

9

%41

%29

%4

%5

%0

5.

109

23

9

1

%29

%55

%12

%5

%1

45

94

1.

15

4

%34

%4.

%9

%.

%2

45

93

22

14

4

%34

%45

%11

%5

%2

49

114

20

14

1

%25

%5.

%10

%5

%1

55

91

35

15

0

%29

%44

%19

%.

المعياري

بشدة
0

%0

54
%25
41

95
%49
123

32
%14
1.

15
%9
14

0
%0
2

%21

%42

%9

%.

%1

33
%15
21

.1
%41
4.

45
%34
43

1.
%9
44

1
%1
2

%11

%34

%32

%23

%1

21

5.

55

41

5

%11

%29

%3.

%21

%3

المتوسط العام
درجات.

موافق

ال أدري

غير

غير

الوسط
الحسابي

االنحراف

الترتيب

4444

04.0

1

4405

0459

2

4404

0495

3

4402

0495

4

3499

04.2

5

3495

04..

4

3494

04..

5

3493

04.4

.

3444

04..

9

3430

0495

10

3425

049.

11

78.3

98.0
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يظهر من اجلدول السابق مدى حتقق "معايير الجودة العلمية" بناءً على رأ
األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية؛ حيث بلغ املتوسط العام جململ العبارات (3.17
من  ،)5باالحنراف املعيار ( ،)1.19وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:

جاءت يف املرتبة األوىل عبارة "تهتم المواقع الدعوية بتغطية الشعائر الدينية" ،املندرجة

ضمن معيار "الواقعية" ،بوسط حسايب ( 4.46من  ،)5واحنراف معيار ()1.11؛ فقد
كانت نسبة من أجاب مبوافق بشدة ( ،)%61أما من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة (،)%29
ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%6بينما من أجابوا بغري موافق ركلوا نسبة ()%5
من عينة البحث.

وجاءت يف املرتبة الثانية عبارة "تلتزم المواقع الدعوية بالرد العلمي على التساؤالت"،

املندرجة ضمن معيار "األسئلة" ،بوسط حسايب (4.17من  ،)5واحنراف معيار ()1.79؛
فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%55أما من أجاب مبوافق بشدة
( ،)%29ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%12بينما من أجابوا بغري موافق ركلوا
نسبة ( ،)%5أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%1من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثالثة عبارة "تغطي المواقع الدعوية القضايا االجتماعية المعاصرة"،

املندرجة ضمن معيار "الواقعية" ،بوسط حسايب (4.14من  ،)5واحنراف معيار ()1.95؛
فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%41أما من أجاب مبوافق بشدة
( ،)%34ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%9بينما من أجابوا بغري موافق ركلوا
نسبة ( ،)%1أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%2من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الرابعة عبارة " تهتم المواقع الدعوية بطرح القضايا التي تمر على

األمة اإلسالمية" ،املندرجة ضمن معيار "الواقعية" ،بوسط حسايب ( 4.12من ،)5
واحنراف معيار ()1.95؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%47أما
من أجاب مبوافق بشدة ( ،)%34ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%11بينما من
أجابوا بغري موافق ركلوا نسبة ( ،)%7أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ()%2
من عينة البحث.
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وجاءت يف املرتبة اخلامسة عبارة "تعالج المواقع الدعوية المواضيع التي تعنى بتصحيح
العقيدة" ،املندرجة ضمن معيار "العقيدة" ،بوسط حسايب ( 3.99من  ،)5واحنراف معيار
()1،12؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%51أما من أجاب مبوافق
بشدة ( ،)%25ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%11بينما من أجابوا بغري موافق
ركلوا نسبة ( ،)%7أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%1من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة السادسة عبارة "توثق المواقع الدعوية المحتوى العلميت بنسبته إلى

أهله" ،املندرجة ضمن معيار "المصداقية" ،بوسط حسايب ( 3.95من  ،)5واحنراف
معيار ()1.11؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%46أما من أجاب
مبوافق بشدة ( ،)%29ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%19بينما من أجابوا بغري
موافق ركلوا نسبة ( )%1من عينة البحث.
جاءت يف املرتبة السابعة عبارة "تلتزم المواقع الدعوية بأدب الرد على المخالف"،
املندرجة ضمن معيار "االختالف" ،بوسط حسايب ( 3.94من  ،)5واحنراف معيار
()1.11؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%49أما من أجاب مبوافق
بشدة ( ،)%27أما ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%16بينما من أجابوا بغري موافق
ركلوا نسبة ( )%9من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثامنة عبارة "تركز المواقع الدعوية على التأصيل الشرعي فيما

تطرحه" ،املندرجة ضمن معيار "األصالة" ،بوسط حسايب ( 3.92من  ،)5واحنراف معيار
()1.14؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%62أما من أجاب مبوافق
بشدة ( ،)%21ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%9بينما من أجابوا بغري موافق
ركلوا نسبة ( ،)%1أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%1من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة التاسعة عبارة "تتثبت المواقع الدعوية فيما تنشره من أخبار"،

املندرجة ضمن معيار "المصداقية" ،بوسط حسايب ( 3.64من  ،)5واحنراف معيار
()1.11؛ فقد كانت نسبة أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%41ومن أجابوا بال أدر
ركلوا نسبة ( ،)%34أما من أجاب مبوافق بشدة ( ،)%17بينما من أجابوا بغري موافق
ركلوا نسبة ( ،)%9أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%1من عينة البحث.
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وجاءت يف املرتبة العاررة عبارة "تطرح المواقع الدعوية المواضيع التي تعالج التعصب
والحزبية" ،املندرجة ضمن معيار "االختالف" ،بوسط حسايب (3.31من  ،)5واحنراف
معيار ()1.97؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%34ومن أجابوا بال
أدر فقد ركلوا نسبة ( ،)%32بينما من أجابوا بغري موافق فشكلوا نسبة ( ،)%23أما
من أجابوا مبوافق بشدة فكانوا ( ،)%11أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة
( )%1من عينة البحث.
جاءت يف املرتبة احلادية عشرة (األخرية) عبارة "تنتج المواقع الدعوية المحتوى

"العلمي أو الفني" ،وال تنسخه من غيرها" ،املندرجة ضمن معيار "اإلنتاج" ،بوسط
حسايب ( 3.25من  ،)5واحنراف معيار ()1.91؛ فقد كانت نسبة من من أجابوا بال
أدر ركلوا نسبة ( ،)%31أما من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%29وبينما من أجابوا
بغري موافق ركلوا نسبة ( ،)%21وأما من أجاب مبوافق بشدة فكانوا ( ،)%11أما من
أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%3من عينة البحث.
ثالثاً :ما مدى تحقق معايير الجودة الفنية في المواقع الدعوية:

لقد جاءت النتائج املتعلقة مبدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية على النحو
التايل:
اجلدول رقم)29( :
ترتيب آراء أفراد العينة لعبارات املعيار الفن ،وذلك تنازلياً وفق الوسط احلسايب:
درجة الموافقة

العبارات

موافق

غير

غير موافق

موافق

بشدة
0

موافق

ال أدري

يظهر النص املكتوب يف املواقع الدعوية بوضوح

4.

10.

10

14

وتناسق.

%34

%54

%5

%5

%0

يظهر التصميم اخلارجي لصفحات املواقع

59

114

5

19

1

الدعوية بشكل منظم.

%30

%5.

%3

%10

%1

بشدة

191

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4415

4404

الترتيب

04.1

1

04.4

2
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تتيح املواقع الدعوية أدوات للبحث الداخلي.
تتيح املواقع نوافذ للتواصل مع اجلمهور ،مثل:
"تقييم املوضوع  ،وإضافة مقال ،واملنتديات
احلوارية".
تبدع املواقع الدعوية يف إنتاج الوسائط املتعددة.

50

109

20

1.

3

%25

%55

%10

%9

%2

44

101

30

25

0

%22

%51

%15

%13

%0

24

.4

55

29

4

%13

%42

%29

%15

%2

3492

34.2

3449

المتوسط العام
 حساب املتوسط العام من 5

78.0

0492

0492

0449

3

4

5

98.0

درجات.

يتبني من اجلدول السابق مدى حتقق "معايير الجودة الفنية" بناءً على رأ األعضاء

واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية؛ حيث بلغ املتوسط العام جململ العبارات ( 3.19من ،)5
باالحنراف املعيار ( ،)1.19وجاء تفصيل النتائج على النحو التايل:
جاءت يف املرتبة األوىل عبارة "يظهر النص المكتوب في المواقع الدعوية بوضوح

وتناسق" ،املندرجة ضمن معيار "النص" ،بوسط حسايب ( 4.15من  ،)5واحنراف معي ار
()1.11؛ أما م ن أج اب مب واف ق ف ش كل وا ن سبة ( ،)%54فقد كانت نسبة من أجاب
مبوافق بشدة ( ،)%34بينما من أجابوا بغري موافق ف شكلوا نسبة ( ،)%7ومن أجابوا بال
أدر ركلوا نسبة ( )%5من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثانية عبارة "يظهر التصميم الخارجي لصفحات المواقع الدعوية

بشكل منظم" ،املندرجة ضمن معيار "التصميم" ،بوسط حسايب ( 4.16من  ،)5واحنراف
معيار ()1.16؛ أما من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%51أما من أجاب مبوافق بشدة
فكانوا ( ،)%31بينما من أجابوا بغري موافق ركلوا نسبة ( ،)%11ومن أجابوا بال أدر
ركلوا نسبة ( ،)%3أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%1من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الثالثة عبارة "تنتج المواقع الدعوية أدوات للبحث الداخلي"،

املندرجة ضمن معيار "البحث" ،بوسط حسايب ( 3.92من  ،)5واحنراف معيار ()1.92؛
فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%55أما من أجاب مبوافق بشدة
191

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

( ،)%25ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%11بينما من أجابوا بغري موافق ركلوا
نسبة ( ،)%9أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة ( )%2من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة الرابعة عبارة "تتيح المواقع الدعوية نوافذ للتواصل مع الجمهور"،

املندرجة ضمن معيار "التفاعلية" ،بوسط حسايب ( 3.12من  ،)5واحنراف معيار
()1.92؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%51أما من أجاب مبوافق
بشدة ( ،)%22ومن أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%15بينما من أجابوا بغري موافق
ركلوا نسبة ( )%13من عينة البحث.
وجاءت يف املرتبة اخلامسة (األخرية) عبارة "تبدع المواقع الدعوية في إنتاج الوسائط
المتعددة" ،املندرجة ضمن معيار "الوسائط المتعددة" ،بوسط حسايب ( 3.49من ،)5

واحنراف معيار ()1.96؛ فقد كانت نسبة من أجاب مبوافق فشكلوا نسبة ( ،)%42ومن
أجابوا بال أدر ركلوا نسبة ( ،)%29بينما من أجابوا بغري موافق ركلوا نسبة (،)%15
وأما من أجاب مبوافق بشدة فكانوا ( ،)%13أما من أجابوا بغري موافق بشدة فشكلوا نسبة
( )%2من عينة البحث.

خالصة نتائج أداة "االستبيان":
أسفرت عملية استفتاء آراء عينيت الدراسة املكونة من "اخلرباء والقائمني على املواقع
الدعوية" ،و"األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية" عن اخلالصة التالية:
اجلدول رقم)31( :
ترتيب املعايري بناءً على مدى حتققها يف املواقع الدعوية؛ وفقاً لرؤية عينيت الدراسة

الرتتيب
1
2

املعايري
الدخول
للموقع
الواقعية

العبارات

املتوسط

ميكن الدخول على املواقع الدعوية عرب حمركات البحث الكربى.

4.63

هتتم املواقع الدعوية بتغطية الشعائر الدِّينية الدورية،مثل" :احلج ،ورمضان".
هتتم املواقع الدعوية بطرح القضايا اليت َتر على األمة اإلسالمية ،مثل" :أحوال
املسلمني ،والتكفري ،والعلمانية".
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تغطي املواقع الدعوية القضايا االجتماعية املعاصرة ،مثل" :قضايا املرأة ،والشباب".
3

النص

يظهر النص املكتوب يف املواقع الدعوية بوضوح وتناسق.

4.15

4

األسئلة

تلتزم املواقع الدعوية بالرد العلمي على التساؤالت ،مثل" :الفتاوى واالستشارات".

4.17

5

التصميم

يظهر التصميم اخلارجي لصفحات املواقع الدعوية بشكل منظم.

4.16

6

العقيدة

7

التأايل
الفن

تعاجل املواقع الدعوية املواضيع اليت تُعىن بتصحيح العقيدة.

3.99

حيرص القائمون على املواقع الدعوية على حضور دورات فنية يف جمال التقنية.

3.95

حيرص القائمون على املواقع الدعوية على االستعانة مبختصني فنيني يف جمال التقنية.

1

األصالة

تركز املواقع الدعوية على التأصيل الشرعي فيما تطرحه.

3.93

9

البحث

تتيح املواقع الدعوية أدوات للبحث الداخلي.

3.92

11
11
12

13

التفاعلية تتيح املواقع الدعوية نوافذ للتواصل مع اجلمهور ،مثل" :تقييم املوضوع ،وإضافة مقال3.12 ،
واملنتديات احلوارية"
املصداقية

تتثبت املواقع الدعوية فيما تنشره من أخبار.
توثق املواقع الدعوية احملتوى العلمي؛ بنسبته إىل أاله.

3.79

ملك
النطاق

َتتلك املواقع الدعوية نطاقاً بالشبكة ،ال يشاركها فيه موقع آخر.

3.73

التأايل
العلمي

يعد القائمون على املواقع الدعوية ممن حيملون درجة علمية أكادميية يف ختصص
ررعي.

3.66

يعد القائمون على املواقع الدعوية ممن طلب العلم الشَّرعي على يد العلماء.
اهلوية

حيرص القائمون على املواقع الدعوية على اإلفصاح عن اويتهم.
توفر املواقع الدعوية وسائل للتواصل مع القائمني عليها.

3.66

توضح املواقع الدعوية "الرؤية ،والرسالة ،واألاداف" اليت تكشف توجهها العام.
14
15

التحديث

تشري املواقع الدعوية إىل تواريخ أعماهلا ،وأنشطتها املتنوعة.
حتدث املواقع الدعوية حمتوااا بشكل دور مستمر.

االختالف
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الرد على املخالف.
تلتزم املواقع الدعوية بأدب َّ
16

اللغة

يظهر خطاب املواقع الدعوية بلغة عربية فصيحة.

3.55

توفر املواقع الدعوية حمتوااا على عدة لغات.

17

الشهرة

حتظى املواقع الدعوية مبستوى رهرة عا ٍل.

3.51

11

الوسائط
املتعددة

تبدع املواقع الدعوية يف إنتاج الوسائط املتعددة.

3.49

19

اإلنتاج

تنتج املواقع الدعوية احملتوى "العلمي ،أو الفن" ،وال تنسخه من غرياا.

3.25

21

التخصص

يتجه خطاب املواقع الدعوية حنو ختصص حمدد.

3.13

21

التأايل
املاد

جيد القائمون على املواقع الدعوية مصادر مالية؛ لدعم مواقعهم.

2.17

يتبني من اجلدول السابق ترتيب املعايري بناءً على مدى حتققها يف املواقع الدعوية؛ وفق
رؤية عينيت الدراسة؛ حيث حقق معيار "الدخول للموقع" املرتبة األوىل باملتوسط العام
( ،)4.63بينما جاء معيار "الواقعية" يف املرتبة الثانية باملتوسط العام ()4.17؛ وتاله معيار
"النص" باملتوسط العام ( ،)4.15مث معيار "األسئلة" باملتوسط العام ( ،)4.17ف معيار
"التصميم" باملتوسط العام ( ،)4.16وتبعه معيار "العقيدة" باملتوسط العام ( ،)3.99وتاله
معيار "التأايل الفن" باملتوسط العام ( ،)3.95وجاء املعيار "األصالة" باملتوسط العام
( ،)3.93ف معيار "البحث" باملتوسط العام ( )3.92مث معيار"التفاعلية" باملتوسط العام
( ،)3.12وتاله معيار "املصداقية" باملتوسط العام ( ،)3.79ف "ملك النطاق" باملتوسط
العام ( ،)3.73وتبعه معيارين" :التأايل العلمي" ،و"اهلوية" باملتوسط العام ( ،)3.66مث تاله
معيار "التحديث" باملتوسط العام ( ،)3.63وحلقه معيارا "االختالف" باملتوسط العام
( ،)3.62وتبعه معيار "اللغة" باملتوسط العام ( ،)3.55مث معيار "الشهرة" باملتوسط العام
( ،)3.51وأخرياً جاء معيار "الوسائط املتعددة" باملتوسط العام ( ،)3.49وجاء معيار
"اإلنتاج" باملتوسط العام ( ،)3.25و"التخصص" باملتوسط العام ( ،)3.13وأخرياً "التأايل
املاد " باملتوسط العام (.)2.17
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المبحث الثالث :تقويم نتائج الدراسة الميدانية:
بعد عرض نتائج الدراسة امليدانية يف املبحث السابق ،ناسب الوقوف يف اذا املبحث
على تفصيل العملية التقوميية هلا؛ من أجل حتقيق آخر أاداف الدراسة الذ جاء نصه:
"تقومي املواقع الدعوية؛ بناءً على معايري اجلودة" ،وقبل الولوج إىل تفصيل العملية التقوميية
للنتائج ،جيدر الوقوف ابتداءً على بيان التعريف املراد من العملية التقوميية ،مث توضيح
األاداف اليت ترمي إليها ،كما يلي:
تعريف الدراسة التقويمية:

إن املقصود من التقومي مبفهومه الواسع« :او تقدير قيمة نشاط ،أو ريء ما»( ،)1أو
مبعىن آخر« :او عملية التأكد من قيمة الشيء؛ بتثمينه بعناية»( ،)2ومن العبارتني السابقتني:
"تقدير ،وتثمني" ،يتضح أن املراد من العملية التقوميية يف اذه الدراسة :إصدار أحكام
تفصيلية خاصة -سلبية أو اجيابية ،-مث إردافها تقوم عام موجز يعكس مدى حتقق معايري
اجلودة فيها.

أهداف الدراسات التقويمية:

كان الدافع خلف اعتماد العملية التقوميية لنتائج الدراسة حتقيق األاداف التالية:

أوالً :حتديد مواطن القوة يف املواقع الدعوية؛ بناءً على مدى حتقق معايري اجلودة فيها؛ هبدف
احلفاظ عليها ،مث تطويراا.

ثانياً :توضيح مواطن الضعف يف املواقع الدعوية؛ بناءً على مدى حتقق معايري اجلودة فيها؛
هبدف عالجها ،مث تالفيها.
ثالثاً :تقومي تفصيلي عن طريق عقد مقارنة بني نتائج أدايت الدراسة" :االستبيان"،
و"املالحظة"؛ مث إصدار قيمة جتمع نتائجهما؛ للتوصل أخرياً إىل حكم جامع يعكس مدى
) )1تقومي األداء يف املكتبات ومراكز املعلومات ،النكسرت ويلفرد ،الرياض ،مكتبة امللك عبد العزيز العامة1997 ،م،
ص.31
) (2دراسة تقوميية لبطاقة تقومي األداء الوظيفي للمعلمني ،للباحثني :سهيل بن حسن قاضي ،عبدالكرمي بن موسى
مبارك ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية1413 ،ا  ،ص.145
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حتقق كل معيار من معايري اجلودة يف املواقع الدعوية ،حبيث يكون وجه املقارنة يقوم على
املتوسط العام للمعيار يف األداتني ،كما يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم )31(:
املتوسط العام ألدايت الدارسة" :االستبيان ،واملالحظة"

الحكم على المعيار

أداة "المالحظة"

أداة "االستبيان"

احلد األدّن

احلد األعلى

احلد األدّن

احلد األعلى

غري متحقق

1

1.74

1

1.24

متحقق بدرجة قليلة

1.75

1.49

1.25

2.49

متحقق بدرجة متوسطة

1.51

2.24

2.51

3.74

متحقق بدرجة عالية

2.25

3

3.75

5

ففي حال وقوع املتوسط العام للنتيجتني يف مستوى واحد ،تكون نتيجة املقارنة

بينهما "متقاربة" ،وبناءً عليها جير إصدار احلكم العام على املعيار كما يف املراتب األربعة
اليت جرى توضيحها يف اجلدول السابق ،مث تقوميه.

ويف حال اختالف املستويات تكون نتيجة املقارنة "متباعدة" ،األمر الذ يستدعي

بيان املربرات العلمية ،اليت كانت خلف ذلك التباين بني النتائج ،مث االجتهاد يف إصدار
حكم حول مدى حتقق املعيار ،مث تقوميه.

رابعاً :تقومي عام ألبرز النتائج السلبية واإلجيابية ،وبيان مدى تأثري اإلدارة فردية كانت أو
مؤسسية يف جودة املوقع.
ومما سبق تبني املراد بالعملية التقوميية ،واألاداف اليت ترمي إليها ،وفيما يلي األحكام
التفصيلية والعامة اليت خرجت هبا الباحثة نتيجة تفعيل العملية التقوميية على نتائج الدراسة
امليدانية.
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تقويم نتائج الدراسة الميدانية:
أسفرت عملية النظر واملراجعة لنتائج الدراسة امليدانية ،بأداتيها "املالحظة،
واالستبيان" بتقومي خاص تفصيلي لكل املعايري كما يف املطلب األول ،وتقومي عام موجز كما
يف املطلب الثاين:

المطلب األول :التقويم التفصيلي:

أوالً :تقويم نتائج معايير الجودة الرئيسة في المواقع الدعوية:

كشفت العملية التقوميية لنتائج أدايت "املالحظة ،واالستبيان" على مدى حتقق معايري
اجلودة الرئيسة يف املواقع الدعوية،التايل:

 -3الهوية:

جاء مدى حتقق معيار "الهوية" يف الدراسة التحليلية باملتوسط العام ( 1.75من
 ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية باملتوسط العام
( 3.66من )5؛ مما يعكس مدى التباعد بني نتائج األداتني؛ ولعل السبب خلف ذلك

الفارق يعود إىل حدود قياس املعيار يف األداتني؛ حيث جاءت الدراسة التحليلية بستة
مؤررات قياسية ،وباملقابل جاء االستبيان بثالثة أسئلة تغطي أام تلك املؤررات فقط،
إضافة إىل أن اذا التبيان بني النتيجتني يعكس مدى التباين بني مستويات املواقع الدعوية؛

حيث جاءت درجة تحقق المعيار في األداتين بين التوسط ،والقلة ،ومل تبلغ بعد أعلى

الدرجات ،األمر الذ يقودنا إىل القول بضرورة إفصاح القائمني على املواقع الدعوية عن
اويتهم ،وكشف سريهتم الذاتية ،وإتاحة وسائل للتواصل معهم ،وبيان توجه املوقع العام؛
وذلك ببيان الرؤية ،والرسالة ،واألاداف اليت ينطلقون منها ،وتوضيح مكان املوقع اجلغرايف،
واذا ما تفتقر إليه بعض املواقع الدعوية.
 -2التحديث:

خرجت نتيجة الدراسة التحليلية ملعيار "التحديث" باملتوسط العام ( 1.75من ،)3
ويف املقابل جاءت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية باملتوسط العام

( 3.63من )5؛ مما يعكس مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث أرار املتوسط العام
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هلما إىل حتقق معيار "التحديث" بدرجة متوسطة؛ واي نسبة جيدة؛ إال أهنا ال َتنع من
اإلرارة إىل حاجة القائمني على املواقع الدعوية إىل التحسني ،والتطوير ،والنهوض املستمر؛
لتتمكن من الوفاء مبتطلبات واحتياجات أعضائها ورواداا املتجددة.
 -1الشهرة:

ظهر مدى حتقق معيار "الشهرة" يف الدراسة التحليلية باملتوسط العام ( 2.11من
 ،)3بينما أسفرت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية باملتوسط العام
( 3.51من )5؛ مما يبني مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث أرار املتوسط العام هلما

إىل حتقق معيار "الشهرة" بنسبة متوسطةت واي نسبة ال بأس هبا؛ إال أهنا ال َتنع القول
حباجة املواقع الدعوية إىل النهوض مبستوااا العام؛ للحصول على رهرة أكرب ،حىت حتقق
رسالتها العاملية للبشرية أمجعني.
 -4التخصص:

كشفت الدراسة التحليلية عن مدى حتقق معيار "التخصص" الذ جاء باملتوسط
العام ( 1.51من  ،)3ويف املقابل خرجت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع
الدعوية باملتوسط العام ( 3.13من )5؛ مما يشري إىل مدى التقارب بني نتائج األداتني؛
حيث أرار املتوسط العام هلما إىل حتقق معيار "التخصص" بنسبة متوسطة؛ مما يقتضي
القول إن على املواقع الدعوية تكثيف العناية يف ختصص حمدد؛ وذلك بتوجيه خطاهبا حنو
جمال حمدد ،وفقاً للجنس ،أو العمر ،أو املوضوع ،أو الوسيلة ،ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً.
 -5اللغة:

اتضح من خالل نتائج الدراسة التحليلية ملعيار "اللغة" أنه باملتوسط العام (2.37

من  ،)3بينما ظهرت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية باملتوسط
العام ( 3.55من )5؛ مما يعكس التباعد بني نتائج األداتني؛ وبعد النظر واملراجعة يف
تفاصيل نتائج األداتني تبني أهنما متقاربتان حول فصاحة اللغة العربية؛ حيث جاءت نتيجة

أداة املالحظة باملتوسط ( 3.11من )3؛ وباملقابل خرجت نتيجة أداة االستبيان باملتوسط
( 4.21من )5؛ مما يعكس ما تتمتع به املواقع الدعوية من درجة عالية يف اللغة عربية
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الفصيحة املتوازنة اليت ال َتيل إىل العامية ،وال اللهجات احمللية ،وال التنطع ،أو التشدق يف
الفصحى.
واقتصر موطن التباعد يف تعدد اللغات اليت تقدمها املواقع الدعوية ،فقد جاءت نتيجة

أداة املالحظة باملتوسط ()1.75؛ حيث اعتنت ثالثة مواقع من عينة الدراسة بإضافة لغات
أخرى غري العربية ،بينما جاءت نتيجة أداة االستبيان باملتوسط ()2.91؛ واذا التباين بني
النتيجتني ،يعكس مدى التباين بني مستويات املواقع الدعوية ،األمر الذ يقودنا إىل القول
إن املواقع الدعوية مل تبلغ بعد أعلى الدرجات يف اذا املعيار؛ مما يعكس حاجتها إىل توسيع
دائرة خطاهبا بإتاحة أكرب قدر ممكن من اللغات ،مع إضافة الرتمجات الداللية حملتويات املوقع
قدر اإلمكان؛ لتتمكن من حتقيق رسالتها العاملية.

 -6الدخول للموقع:

تبني من مراجعة نتائج الدراسة التحليلية ملعيار "الدخول للموقع" أنه جاء باملتوسط
العام ( 2.75من  ،)3ويف املقابل خرجت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع
الدعوية باملتوسط العام ( 4.63من )5؛ مما يعكس مدى التقارب بين نتائج األداتين

العالية الذ يعد مؤرراً إجيابياً يعكس مدى حرص القائمني على املواقع الدعوية على العناية
يف صياغة عناوينها ،وفهرسة حمتوياهتا ،وحتديث روابطها.

 -7ملك النطا (:)1

كشفت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية حول معيار "ملك
النطا " أهنا جاءت باملتوسط العام ( 3.73من )5؛ مما يعن أن حتقق املعيار جاء بدرجة
متوسطة ،واي نسبة جيدة ،إال أهنا ال َتنع من اإلرارة إىل حاجة بعض املواقع الدعوية إىل
اخلروج من نفوذ وسلطة املواقع األخرى ،واالستقالل بنطاق خاص قدر اإلمكان؛ حىت حتظى
مبستوى أمان أكرب.

) )1سبق توضيح السبب خلف استثناء معيار "ملك النطاق" من الدراسة التحليلية يف ص  ،123اهلامش رقم.)1( :
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ثانياً :تقويم نتائج معايير الجودة العملية في المواقع الدعوية:

كشفت العملية التقوميية لنتائج أدايت "املالحظة ،واالستبيان" على مدى حتقق معايري
اجلودة املتعلقة بالتأايل العلمي يف املواقع الدعوية ،عن التايل:

 -3األصالة:

تبني من مراجعة نتائج الدراسة التحليلية ملعيار "األصالة" ،أنه جاء باملتوسط العام
( 3.11من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية
باملتوسط العام ( 3.93من )5؛ واذا يعكس مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث

جاءت بنسبة عالية حتسب يف صاحل املواقع الدعوية ،واذا ما يثبت مدى عناية القائمني
عليها بالتأصيل الشرعي ،عن طريق االستناد على كتاب اهلل  ،واالستدالل بسنة رسول
اهلل .
 -2العقيدة:

ظهر من خالل نتائج الدراسة التحليلية مدى حتقق معيار "العقيدة" الذ جاء
باملتوسط العام ( 2.75من  ،)3ويف املقابل جاءت نتيجة استفتاء األعضاء ،واجلمهور املرتاد

للمواقع الدعوية باملتوسط العام ( 3.99من )5؛ واذا يشري إىل مدى التقارب بني نتائج
األداتني؛ حيث تدل على أن عناية املواقع الدعوية بالعقيدة جاءت بدرجة عالية ،مما يقرر
تفوقها يف عرض العقيدة الصحيحة ،وبيان ما خيالفها من بدع ،أو خرافات ،أو رركيات.

 -1االختالف:

جاء مدى حتقق معيار "االختالف" يف الدراسة التحليلية باملتوسط العام (2.13
من  ،)3بينما جاءت نتيجة استفتاء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية باملتوسط العام

( 3.62من )5؛ مما يعكس مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث جاءت أرارت إىل أن
املعيار حظي بمستوى عناية متوسطة من املواقع الدعوية ،األمر الذ يقود إىل القول بضرورة

بذل االاتمام الكايف من قبلها ،عن طريق جمانبة ما يثري التعصب واحلزبية ابتداءً ،مث طرح
املواضيع اليت تعاجلها ،وأخرياً انتهاج آداب الرد على املخالفني.

 -4األسئلة:
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كشفت نتائج الدراسة التحليلية عن مدى حتقق معيار "األسئلة"؛ حيث جاء
باملتوسط العام ( 1.91من  ،)3ويف املقابل خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور
املرتاد للمواقع الدعوية باملتوسط العام ( 4.17من )5؛ واذا يظهر مدى التباعد بني نتائج

األداتني؛ ولعل ذلك يعود إىل أن الدراسة التحليلية جاءت لقياس ثالثة مؤررات ،واي:
أ" -إتاحة نافذة لطرح األسئلة" الذ خرج باملتوسط العام (.)1.51
ب" -تسهيل اإلجراءات اإلدارية لألسئلة" الذ جاء باملتوسط العام (.)1.11
ج " -التزام الرد العلمي على األسئلة" الذ كان باملتوسط العام (.)1.25
بينما كان نطاق قياس أداة االستبيان ملعيار "األسئلة" يف السؤال "تلتزم املواقع
الدعوية بالرد العلمي على األسئلة" ،ومن العرض السابق خترج خالصة العملية التقوميية هلذا
املعيار ،مبا يلي:

أ -تقاربت نتائج الدراسة التحليلية يف مؤرراا "التزام الرد العملي على األسئلة" ،مع نتائج
االستبيان؛ والسبب يعود إىل أن اثنني فقط من املواقع األربعة اليت جرى حتليلها ،أضافا خدمة
الرد على األسئلة؛ لذلك جرى حصر حدود التقومي عليهما ،حيث جاء حساب متوسطهما

العام ()2.51؛ مما يعن أن درجة تحقق المعيار عالية ،واذه من اإلجيابيات احملسوبة يف
صاحل املواقع الدعوية ،اليت ينبغي احلفاظ عليها ،واالستمرار فيها.
ب -تدل نتائج الدراسة التحليلية على أن ااتمام املواقع الدعوية بإتاحة نافذة لألسئلة جاء
بدرجة متوسطة ،وباملقابل غفلت بدرجة كبرية عن تقدمي بعض اخلدمات اليت يكون هلا دور
يف زيادة حجم التفاعل؛ فكثري منها ال حيدد وقتاً للرد ،وال رقماً للمراجعة ،إضافة إىل أهنم ال
يقومون بإرسال رسالة على الربيد يف حني الرد ،مع مالحظة تأخر الرد؛ مما يؤكد على أمهية
عناية القائمني على املواقع الدعوية هبا ،ومراجعتها ،والسعي حنو حتسني مستوى اخلدمة.

 -5اإلنتاج:

خرجت نتائج الدراسة التحليلية اليت تعىن مبعيار "اإلنتاج" باملتوسط العام
( 1.51من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية
باملتوسط العام ( 3.25من )5؛ مما يبني مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث أرار

املتوسط العام هلما على حتقق معيار "اإلنتاج" يف أقل درجات التوسطت مما يقود إىل القول
211

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

حباجة القائمني على املواقع الدعوية إىل االستقالل باحملتوى قدر املستطاع ،وانتهاج سياسة
اإلبداع واالبتكار ،والبعد عن عملية النسخ ،واللصق.
 -6المصداقية:

يظهر من نتائج الدراسة التحليلية بأن معيار "المصداقية" جاء باملتوسط العام
( 2.75من  ،)3ويف املقابل جاءت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع
الدعوية باملتوسط العام ( 3.79من )5؛ واذا يعكس مدى التقارب بني نتائج األداتني؛

حيث كانت النسبة العالية تؤيد حتقق معيار "المصداقية"؛ األمر الذ يقود إىل القول بأن
خطاب املواقع الدعوية يتمتع بدرجة كبرية من املصداقية ،واملوثوقية يف نسبة احملتوى إىل أاله.

 -7الواقعية:

تبني من خالل النظر يف نتائج الدراسة التحليلية بأن معيار "الواقعية" جاء باملتوسط
العام ( 2.51من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع
الدعوية باملتوسط العام ( 4.17من )5؛ واذا ما يعكس مدى التقارب بني نتائج األداتني؛

حيث كانت النسبة العالية تؤيد حتقق معيار "الواقعية"؛ مما يشري إىل أن خطاب املواقع
الدعوية يعىن مبواكبة الواقع؛ وذلك بالتغطية الدورية للشعائر الدينية ،وطرح القضايا اليت َتر
باألمة اإلسالمية ،ومعاجلة بعض القضايا االجتماعية املعاصرة.

ثالثاً :تقويم نتائج معايير الجودة اإلدارية في المواقع الدعوية:

أسفرت العملية التقوميية لنتائج أدايت "املالحظة ،واالستبيان" على مدى حتقق املعايري
بالتأايل اإلدار يف املواقع الدعوية ،عن التايل:

 -3التأهيل العملي:

ظهر مدى حتقق معيار "التأهيل العلمي" يف الدراسة التحليلية باملتوسط العام
( 2.21من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية
باملتوسط العام ( 3.66من )5؛ مما يظهر مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث اررتكوا
يف درجة تأايل علمي يف أعلى درجات التوسط للقائمني على املواقع الدعوية؛ واي نسبة
جيدة ال بأس هبا؛ إال أهنا ال َتنع القول حباجة القائمني على املواقع الدعوية إىل النهوض
مبستوااا العلمي؛ للحصول على تأايل أكثر ،وأثر أكرب.
212

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

 -2التأهيل الفني:
خرجت نتيجة الدراسة التحليلية ملعيار "التأهيل الفني" باملتوسط العام (1.94
من ،)3بينما جاءت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على املواقع الدعوية باملتوسط العام
( 3.95من )5؛ مما يظهر مدى التباعد بني نتائج األداتني؛ ولعل ذلك يعود إىل أن أداة

املالحظة جاءت لقياس مدى حتقق معايري اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية؛ اليت تعكس
بدوراا مدى التأايل الفن عملياً للقائمني على املواقع الدعوية ،األمر الذ يقود إىل القول
بأن التطبيق العملي للمعايري الفنية حباجة إىل مزيد من العناية من قبل القائمني على املواقع
الدعوية ،وباملقابل جاء االستبيان بتساؤلني خمتلفني ،ومها:
أ" -حيرص القائمون على املواقع الدعوية على االستعانة مبختصني فنيني يف جمال التقنية"،
الذ نال املتوسط العام ( ،)4.63واذه من نقاط التفو اليت حتسب يف صاحل املواقع

الدعوية ،اليت ينبغي احلفاظ عليها ،واالستمرار فيها.
ب" -حيرص القائمون على املواقع الدعوية على حضور دورات فنية يف جمال التقنية" ،الذ

حقق ( ،)3.27واي درجة متوسطة تؤكد على حاجة القائمني على املواقع الدعوية إىل

التحسني ،والتطوير بدخول الدورات التدريبية؛ حىت ميتلكوا قدرة فائقة ملنافسة املواقع
االحرتافية يف اجملال الفن.
 -1التأهيل المادي:

اتضح مدى حتقق معيار "التأهيل المادي" يف نتائج الدراسة التحليلية؛ حيث جاء
باملتوسط العام ( 1.51من  ،)3ويف املقابل كانت نتيجة استفتاء آراء اخلرباء والقائمني على

املواقع الدعوية باملتوسط العام (2.17من )5؛ مما يوضح مدى التقارب بني نتائج األداتني؛

حيث خرجت األداتان مبستوى متحقق يف أقل درجات التوسط ،مما يبني مستوى قصور
الدعم املاد للمواقع الدعوية؛ الذ قد يشكل بدورة عائقاً دون استمراراا ،أو تطوراا؛ مما
يؤكد على أمهية مساندهتا من قبل املؤسسات الرمسية املعنية بالشؤون اإلسالمية عن طريق
ختصيص موارد ثابتة لدعم املواقع الدعوية املوثوقة ،إضافة إىل مساندة األفراد بالتربعات،
واإلعالنات التجارية ،خاصة مواقع العلماء والدعاة الذين توفاام اهلل ؛ من باب حفظ
جهودام الدعوية ،وثروهتم العلمية.
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رابعاً :تقويم نتائج معايير الجودة الفنية في المواقع الدعوية:
أسفرت العملية التقوميية لنتائج أدايت "املالحظة ،واالستبيان" على مدى حتقق معايري
اجلودة الفنية يف املواقع الدعوية ،عن التايل:

 -3التفاعلية:

اتضح من مراجعة نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "التفاعلية" جاء باملتوسط العام
( 1.55من  ،)3ويف املقابل جاءت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع
الدعوية باملتوسط العام ( 3.12من )5؛ مما يشري إىل مدى التباعد بني نتائج األداتني؛

والسبب خلف اذا الفارق يعود إىل حدود قياس املعيار يف األداتني ،حيث جاءت الدراسة
التحليلية خبمسة مؤررات قياسية كانت نتيجتها متوسطة ،ويف املقابل جاء االستبيان بسؤال

واحد.
وكذلك مما يربر اذا الفارق او التباين الظاار اجللي بني مستويات املواقع الدعوية،
خاصة بعدما خبت موجة اإلقبال عليها يف ظل منافسة قنوات التواصل االجتماعية احلديثة
هلا؛ مما يستوجب على القائمني على املواقع الدعوية العناية بالتفاعلية ،وإتاحة أدواهتا قدر
اإلمكان ،وإضافة خدمة االررتاك ،والعضوية لوراداا ،وحماولة جذب اجلمهور إليها.

 -2التصميم:

جاء مدى حتقق معيار "التصميم" يف الدراسة التحليلية باملتوسط العام ( 1.62من
 ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية باملتوسط

العام ( 4.16من )5؛ مما يبني مدى التباعد بني نتائج األداتني؛ ولعل ذلك الفارق يعود إىل
حدود قياس املعيار يف األداتني ،حيث جاءت الدراسة التحليلية بعشرة مؤررات قياسية ،ويف
املقابل جاء االستبيان بسؤال واحد خيتصر تلك املؤررات ،واو "يظهر التصميم اخلارجي
للمواقع الدعوية بشكل منظم"؛ لذلك ميكن اخلروج بنتيجة عامة تعكس نتيجة االستبيان،
ونتيجة تفصيلية تعكس نتيجة املالحظة.
ويتضح مما سبق أن التقومي العام لتصميم املواقع الدعوية يظهر بشكل منظم ،ومقبول
لدى غالب األعضاء ورواد املواقع الدعوية ،أما التقومي بوجهة اخلاص وفقاً ملؤررات األداء يف

الدراسة التحليلية ،فقد جاء بنتائج تفصيلية متباينة ،مجعتها درجة حتقق يف أقل درجات
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التوسطت مما يستوجب على القائمني على املواقع الدعوية تنمية مستوى اإلخراج ،والتصميم
لصفحات مواقعهم اإللكرتونية؛ للوصول إىل مستوى ٍ
عال ينافس املواقع االحرتافية.
 -1البحث:

خرجت نتائج الدراسة التحليلية حول مدى حتقق معيار "البحث" باملتوسط العام
( 2.25من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية
باملتوسط العام ( 3.92من )5؛ مما يعكس مدى التقارب بني نتائج األداتني؛ حيث جاءت

النسبة الغالبة تؤيد حتقق معيار "البحث" بمتوسط عال؛ مما يشري إىل أن كثرياً من رواد املواقع

الدعوية بإمكاهنم البحث داخل املواقع الدعوية ،إما من خالل حمرك حبث متخصص ،أو
خريطة حمتويات املوقع.
 -4الوسائط المتعددة:

كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "الوسائط المتعددة" جاء باملتوسط العام
( 1.25من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع الدعوية
باملتوسط العام ( 3.49من )5؛ مما يعكس مدى التباعد بني نتائج األداتني؛ ولعل ذلك

يعود إىل أن الدراسة التحليلية جاءت لقياس مؤررين ،ومها:
أ" -إتقان إخراج الوسائط املتعددة" الذ خرج باملتوسط العام (.)1.11
ب" -سرعة حتميل الوسائط املتعددة" الذ جاء باملتوسط العام (.)1.51
بينما كان نطاق قياس أداة االستبيان ملعيار "الوسائط المتعددة" يف السؤال "تبدع
املواقع الدعوية يف إخراج الوسائط املتعددة" ،ومما سبق خترج خالصة العملية التقوميية هلذا
املعيار ،مبا يلي:

أ -تقاربت نتائج الدراسة التحليلية يف مؤرر "إتقان إخراج الوسائط املتعددة" ،مع نتائج
االستبيان؛ واملربر يعود إىل أن اثنني فقط من املواقع األربعة اليت جرى حتليلها ،أضافا وسائط
متعددة يف مواقعهم؛ لذلك جرى حصر حدود التقومي عليهما ،حيث جاء حساب
متوسطهما العام ()2.11؛ مما يعن أن درجة تحقق المعيار متوسطة ،واي نسبة ال بأس

هبا ،إال أهنا تستوجب على املواقع الدعوية النهوض مبستوااا الفن عموماً ،والوسائط املتعددة
خصوصاً.
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ب -تدل نتائج الدراسة التحليلية بأن املتوسط العام لسرعة حتميل الوسائط يف املواقع اليت
أضافتها كان ()3.11؛ مما يشري إىل تفوق املواقع الدعوية يف اذا اجلانب ،وأنه ينبغي
احلفاظ عليه ،واالستمرار فيه.
 -5النص:

تبني من خالل النظر يف نتائج الدراسة التحليلية أن معيار "النص" جاء باملتوسط
العام ( 2.91من  ،)3بينما خرجت نتيجة استفتاء آراء األعضاء واجلمهور املرتاد للمواقع
الدعوية باملتوسط العام ( 4.15من )5؛ مما يشري إىل مدى التقارب بني نتائج األداتني؛

حيث كانت النسبة الغالبة تؤيد حتقق معيار "النص" بمتوسط عال؛ مما يشري إىل أن كثرياً من

رواد املواقع الدعوية ال جيدون مشقة يف قراءة نصوصها؛ بسبب حجمها ،أو لوهنا ،أو يعانون
حرجاً؛ بسبب التناسق بني سطوراا واوامشها.
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المطلب الثاني :التقويم العام:
أوالً :تقويم نتائج أداة "المالحظة":

أ-تفوقت املواقع الدعوية ذات اإلدارة املؤسسية على املواقع اليت تنتهج اإلدارة الفردية؛ فقد
حتقق معايري اجلودة يف موقع رسالة اإلسالم ،واإلسالم الدعو بدرجة عالية ،ومها حتت مظلة
إدارة مؤسسية ،بينما جاء موقع صيد الفوائد بدرجة متوسطة ،وطريق الدعوة بدرجة قليلة،
وكالمها ينتهج الفردية.
ج-ظهرت اوية القائمني على املواقع الدعوية ذات اإلدارة املؤسسية واضحة جلية ،بينما
حيفها اجلهالة والغموض يف اإلدارة الفردية.
ب-مل يظهر من نتائج الدراسة أن نوع اإلدارة له تأثري على مستوى نشاط املوقع ،وحتديثه
يومياً ،فموقع رسالة اإلسالم جاء بأعلى درجات التحديث ،مث صيد الفوائد بدرجة متوسطة،
بينما خرج اإلسالم الدعو بأقل الدرجات ،يف حني يكاد ينعدم التحديث يف موقع طريق
الدعوة.
د -احتل موقع صيد الفوائد أعلى درجات الشهرة؛ مما يشري إىل أن اإلدارة الفردية قد تتفوق
أحياناً على اإلدارة املؤسسية يف جذب اجلمهور إليها.
ه-توافقت املواقع الدعوية على درجة عالية من التأصيل الشرعي ،القائم على الكتاب
والسنة ،وااللتزام باملنهج العقد السليم.
و -تفوقت املواقع الدعوية ذات اإلدارة املؤسسية على املواقع اليت تنتهج اإلدارة الفردية؛ يف
مستوى اإلنتاج ،حيث جاء موقع رسالة اإلسالم بدرجة عالية ،واإلسالم الدعو بدرجة
متوسطة ،وخرج موقع صيد الفوائد بدرجة قليلة ،بينما يكاد ينعدم يف موقع طريق الدعوة.
ز -تباين مستوى تفاعلية املواقع؛ فقد جاء رسالة اإلسالم وصيد الفوائد مبستوى متوسط،
بينما اإلسالم الدعو وطريق الدعوة بدرجة قليلة؛ مما يشري إىل أن نوع اإلدارة مل يكن له
تأثري على النتائج.
ح -تباين مستوى تصميم اخلارجي املواقع؛ فقد جاء رسالة اإلسالم وصيد الفوائد واإلسالم
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الدعو مبستوى متوسط ،بينما طريق الدعوة بدرجة قليلة؛ مما يشري إىل أن نوع اإلدارة مل
يكن له تأثري على النتائج.

ثانياً :تقويم نتائج أداة "االستبيان":
أ-تجلت أبرز جوانب القوة في المواقع الدعوية في النقاط الخمس التالية:
-1سهولة الدخول على املواقع الدعوية من حمركات البحث العاملية.
-2تراعي املواقع الدعوية الواقعية يف خطاهبا؛ فهي هتتم بتغطية الشعائر الدينية الدورية ،وتطرح
قضايا األمة اإلسالمية ،وتغطي القضايا االجتماعية املعاصرة.
-3ظهور النصوص املكتوبة واضحة ومتناسقة يف احلجم واللون.
-4تلتزم املواقع الدعوية الرد العلمي على التساؤالت املطروحة "فتاوى ،االستشارات" من قبل
اجلمهور.
-5يظهر التصميم اخلارجي للمواقع الدعوية بشكل منظم ومنطقي.

ب-ظهرت أبرز جوانب الضعف في المواقع الدعوية في النقاط الخمس
التالية:
-1تفتقر غالب املواقع الدعوية إىل الدعم املاد ؛ سواء كان مصدر الدعم من
أفراد ،أو مؤسسات "أالية أو حكومية" ،أو إعالنات.
-2يتجه خطاب املواقع الدعوية إىل التشعب يف عدة جماالت خمتلفة ،وال مييل إىل
التخصص يف جمال علم حمدد ،أو يركز يف خاطبه على فئة بعينها.
-3يظهر اخنفاض معدل اإلنتاج العملي والفن يف كثري من املواقع الدعوية.
-4اخنفاض مستوى إخراج الوسائط املتعددة يف املواقع الدعوية.
-5مازالت املواقع الدعوية حباجة إىل رفع ترتيبها؛ حيث مل تبلغ مستوى ٍ
عال من
الشهرة بني صفوف املواقع العاملية.
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الخاتمة:

احلمد هلل على َتام النعمة ،واكتمال املنة ،وعلى ما أعان ويسر يف إعداد اذا
البحث ،الذ أحسبه لبنة تنطلق منها املواقع الدعوية يف إحكام بنياهنا ،وحتقيق أادافها،
وحتسني مستوى خمرجاهتا ،وفيما يلي أبرز النتائج ،وأام التوصيات.
أوالً :نتائج الدراسة:

خرجت الدراسة جبملة من النتائج تتضمن بني طياهتا اإلجابة على تساؤالت البحث
اليت ميكن تلخيصها بالتايل:
النتائج المتعلقة بالباب النظري من الدراسة:

احتوت الدراسة يف باهبا النظر على عدة نتائج ،منها:
-1اجلودة مفهوم فطر  ،جاء اإلسالم ليعزز معانيها ،وجاءت اليابان يف العصر احلديث لتبن
إدارهتا الشاملة.
-2اتساع مصطلح املواقع الدعوية ،ليشمل كافة املواقع اليت تعىن بالدعوة اإلسالمية :إما
علماً ،أو عمالً ،أو سلوكاً.
-3تكمن أمهية املواقع الدعوية من أمهية موضوعها ،ووسيلتها؛ فموضوعها او أحسن القول
على اإلطالق ،ووسيلتها ربكة املعلومات العاملية ،واي أكرب وسيلة يف التاريخ البشر حىت
اآلن.
-4تأخر خروج املواقع الدعوية على أرض املواقع اإللكرتونية إىل عام 1993م ،مث ازدار يف
عام 1997م ،وكانت الشبكة وال زالت تشهد على ميالد مواقع دعوية بني احلني واآلخر،
وباملقابل تشهد على اختفاء مواقع دعوية أخرى!
-5تعددت تصنيفات املواقع الدعوية ،إما باعتبار التخصص ،أو اإلدارة ،أو الوسيلة...إخل.
-6تفردت الدعوة إىل اهلل  من خالل املواقع الدعوية خبصائص َتيزاا على كثري من
الوسائل ،كما واجهت عقبات تعوقها دون املضي قدماً يف مسريهتا.
-7تنطلق اجلودة يف املواقع اإللكرتونية لتحقيق مجلة من األاداف العامة لكافة املواقع
اإللكرتونية ،واخلاصة للمواقع الدعوية.
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-1تقوم إدارة اجلودة الشاملة يف املواقع اإللكرتونية على مجلة من املبادئ ،اليت حتتو على
العديد من املتطلبات لتحقيقها.

-9املراد ب معايري اجلودة يف املواقع الدعوية يف اذه الدراسة اي :تلك املقاييس أو املوازين اليت

تُبىن عليها جودة املواقع الدعوية يف ربكة املعلومات العاملية.
-12يتولد عن كل معيار من معايري اجلودة مؤررات أداء؛ ختتلف مضامينها ،وطريقة قياسها
من ميدان إىل آخر.
-11جاءت معايري اجلودة يف املوقع الدعوية يف أربعة حماور :رئيسة ،وعلمية ،وإدارية ،وفنية.
-11تشرتك مجيع املواقع اإللكرتونية عموماً مع املواقع الدعوية يف املعايري الرئيسة ،والفنية.
 -12تتميز معايري اجلودة الرئيسة ،اإلدارية ،والعلمية ،يف املواقع الدعوية بالثبات؛ فال يقلل
من أمهيتها تطورات التقنية ،أو تلغيها مستجداهتا املتوالية.
-13تتطبع معايري اجلودة الفنية بالتغيري املستمر؛ وفقاً لطبيعة ربكة املعلومات العاملية
املتجددة.

النتائج المتعلقة بالجانب الميداني من الدراسة:

احتوت الدراسة يف باهبا امليداين على عدة نتائج ،منها:

أوالً :نتائج أداة "المالحظة":

خرجت الباحثة يف اذه الدراسة بعد مالحظتها لعينة املواقع الدعوية بالنتائج التالية:

-1كان من أعلى "املعايري الرئيسة" حتققاً معيار "الدخول للموقع"؛ حيث جاء باملتوسط
( ،)2.75وباملقابل كان أقلها معيار "الهوية"؛ حيث حقق املتوسط (.)1.75
-2كان من أعلى "املعايري العلمية" حتققاً معيار "األصالة"؛ حيث جاء باملتوسط (،)3.11
وباملقابل كان أقلها معيار "األسئلة"؛ حيث حقق املتوسط (.)1.91

-3جاء من أعلى "املعايري اإلدارية" حتققاً معيار "التأهيل العلمي"؛ حيث جاء باملتوسط
( ،)2.21وباملقابل كان أقلها معيار "التأايل املاد "؛ حيث حقق املتوسط (.)1.51
-4جاء من أعلى "املعايري الفنية" حتققاً معيار "النص"؛ حيث جاء باملتوسط (،)2.37
وباملقابل كان أقلها معيار "الوسائط المتعددة"؛ حيث حقق املتوسط (.)1.25
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ثانياً :نتائج أداة "االستبيان":

انتهت عملية استفتاء آراء عينيت الدراسة ،مبا يلي:

 -3نتائج عينة "الخبراء والقائمين على المواقع الدعوية":
أ-كان من أعلى عبارات "معايري اجلودة الرئيسة" حتققاً عبارة "ميكن الدخول على املواقع
الدعوية عرب حمركات البحث الكربى" ،املندرجة ضمن معيار "الدخول للموقع"؛ حيث
جاءت باملتوسط ( ،)4.63وباملقابل كان أقلها اي عبارة "توفر املواقع الدعوية حمتوااا على
عدة لغات" املندرجة ضمن معيار "اللغة"؛ حيث حققت املتوسط (.)2.91
ب-جاءت من أعلى عبارات "معايري اجلودة اإلدارية" حتققاً عبارة "حيرص القائمون على
املواقع الدعوية على االستعانة مبختصني فنيني يف جمال التقنية" ،املندرجة ضمن معيار
"التأهيل الفني"؛ حيث جاءت باملتوسط ( ،)4.63وباملقابل كان أقلها اي عبارة "جيد
القائمون على املواقع الدعوية مصادر مالية؛ لدعم مواقعهم" املندرجة ضمن معيار "التأهيل
المادي"؛ حيث حققت املتوسط (.)2.17

 -2نتائج عينة "األعضاء والجمهور المرتاد للمواقع الدعوية":
أ -كان من أعلى عبارات "معايري اجلودة العلمية" حتققاً عبارة "هتتم املواقع الدعوية بتغطية
الشعائر الدينية الدورية" ،املندرجة ضمن معيار "الواقعية"؛ حيث جاءت باملتوسط (،)4.46
وباملقابل كان أقلها اي عبارة "تنتج املواقع الدعوية احملتوى ،وال تنسخه من غرياا" املندرجة
ضمن معيار "اإلنتاج"؛ حيث حققت املتوسط (.)3.25
ب -جاءت من أعلى عبارات "معايري اجلودة الفنية" حتققاً عبارة "يظهر النص املكتوب يف
املواقع الدعوية بوضوح وتناسق" ،املندرجة ضمن معيار "النص"؛ حيث جاءت باملتوسط

( ،)4.15وباملقابل كان أقلها اي عبارة "تبدع املواقع الدعوية يف إنتاج الوسائط املتعددة"
املندرجة ضمن معيار "الوسائط المتعددة"؛ حيث حققت املتوسط (.)3.49
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ثالثاً :التوصيات:

-1إن أوىل الناس باجلودة واإلتقان ،ام أال احلق واإلميان؛ لذلك كان لزاماً على أرباب
املواقع الدعوية السري وفق نظم اجلودة ،واالنطالق من مبادئها ،والسعي حنو حتقيق أادافها،
وتطبيق معايرياا؛ للخروج هبا من إدارة األفراد إىل عامل املؤسسات ،ومن العشوائية إىل
املنهجية.
-2أوصي القائمني على املواقع الدعوية ببناء مواقعهم على أسس علمية متينة ،بقوالب فنية
معاصرة متجددة ،وفتح نوافذ التفاعل مع اجلمهور ،مع توافر احملتوى بعدة لغات؛ حىت ترتقي
إىل رسالتها العاملية.
-3أوصي القائمني على املواقع الدعوية بتسخري قنوات التواصل ،ومجيع ما يستجد يف عامل
ربكة املعلومات العاملية ،يف خدمة مواقعهم ،وتوصيل رسالتهم.
-4أوصي القائمني على املواقع الدعوية تاليف اجلوانب السلبية اليت خرجت هبا الدراسة،
والعمل على تثبيت وتعزيز اجلوانب اإلجيابية.
-2أوصي الباحثني بإعداد دراسات تقوميية تعىن مبمارسات اجلودة يف امليادين الدعوية.
-3أوصي القائمني على املؤسسات الدعوية إقامة دورات تدريبية تعىن بنشر ثقافة اجلودة
واإلتقان ،وتبني مبادئها ،وتوضح معايرياا ،وحتدد أادافها.
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مالحق الدراسة:
وتحتوي على التالي:
ً
أوال :استمارة "املالحظة".
ً
ثانيا :الخطاب املرفق مع "االستبيان".
ً
ثالثا :االستبيان املوجهة إلى الخبراء ،والقائمين على املواقع
الدعوية.
ً
رابعا :االستبيان املوجهة إلى األعضاء ،والجمهور املرتاد للمواقع
الدعوية.
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امللحق رقم .)1(:

أوالً :استمارة مالحظة عينة المواقع الدعوية:
اليوم........................:

األسبوع.......................:

الشهر......................:

أوالً :ما مدى تحقق معايير الجودة الرئيسة في المواقع الدعوية:
المواقع الدعوية
المعايير

المؤشر الدال على المعيار
طريق الدعوة
بيان املشرف على املوقع
الكشف عن السرية الذاتية

الهوية

التعريف باهليكل اإلدار
للموقع
إتاحة وسائل اتصال باإلدارة
حتديد املكان اجلغرايف للموقع
إعالن التوجه العام للموقع
حتديث حمتوى املوقع يومياً.
نشر تاريخ إنشاء املوقع.

التحديث

بيان تاريخ التحديث
للمحتوى.
عرض قائمة جديد املوقع.
نشر إحصائية عدد الزائرين.
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رسالة اإلسالم

اإلسالم
الدعو
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المواقع الدعوية
المعايير

الشهرة

المؤشر الدال على المعيار
رهرة املوقع وفق إحصائية
موقع إلكسا ""Alexa
العاملي.

التخصص

يتجه خطاب املوقع حنو
ختصص حمدد.
تعدد اللغات يف املوقع.

اللغة

الدخول
للموقع
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فصيحة
وضوح عنوان املوقع.
إمكانية الدخول من خالل
حمركات البحث الكربى.

طريق الدعوة
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رسالة اإلسالم

اإلسالم
الدعو

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

ثانياً :ما مدى تحقق معايير الجودة العلمية في المواقع الدعوية:
المواقع الدعوية
المعايير

األصالة

المؤشر الدال على المعيار

االستناد على القرآن الكرمي
االستدالل بالسنة النبوية

العقيدة

نشر عقيدة أال السنة
واجلماعة
إصالح العقائد الفاسدة

االختالف

طرح املوضوعات اليت تعاجل
التحزب والعصبية
التأدب يف الرد على املخالف
إتاحة نافذة لطرح األسئلة

األسئلة

تسهيل اإلجراءات اإلدارية
لألسئلة
التزام الرد العلمي على األسئلة

اإلنتاج
المصداقية

ينتج املوقع احملتوى ،وال ينسخه
التثبت من األخبار
نسبة احملتوى العلمي إىل أاله
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رسالة اإلسالم

اإلسالم
الدعو
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المواقع الدعوية
المعايير

المؤشر الدال على المعيار

طريق الدعوة

صيد الفوائد

رسالة اإلسالم

اإلسالم
الدعو

التغطية الدورية للشعائر الدينية
الواقعية

تغطية قضايا األمة اإلسالمية
تغطية القضايا االجتماعية
املعاصرة
ثالثاً :ما مدى تحقق معايير الجودة اإلدارية في المواقع الدعوية:
المواقع الدعوية

المعايير

المؤشر الدال على المعيار

التأهيل

مدى حتقق معايري اجلودة
العلمية يف املوقع

التأهيل

مدى حتقق معايري اجلودة الفنية
يف املوقع

التأهيل

مدى الدعم املاد للموقع

العلمي
الفني

المادي
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صيد الفوائد

رسالة اإلسالم

اإلسالم
الدعو
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رابعاً :ما مدى تحقق معايير الجودة الفنية في المواقع الدعوية:
املواقع الدعوية
املعايري

املؤرر الدال على املعيار
طريق الدعوة
إتاحة أدوات التفاعل مع املوقع
إتاحة أدوات التفاعل مع الكاتب

التفاعلية

إتاحة أدوات التفاعل الداخلي
إتاحة أدوات التفاعل اخلارجي
تفاعل اجلمهور مع املوقع
ثبات تصميم الصفحة الرئيسة
التميز يف تصميم الصفحة الرئيسة

التصميم

يدعم املوقع التعامل مع األجهزة
الذكية
حيتو القسم الساكن على الروابط
األساسية
حيتو القسم الساكن على رابط
التعريف هبوية املوقع
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حيتو القسم الساكن على الروابط
التكميلية
يظهر القسم الساكن ملخصاً،
حملتوى الرابط قبل النقر
التصميم

يظهر يف أعلى القسم الساكن
رعار املوقع
حيتو القسم النشط على جديد
املوقع
حيتو القسم النشط على رسالة
ترحيب

البحث

الوسائط

المتعددة

إتاحة حمرك حبث داخلي
إضافة خريطة حملتويات املوقع
إتقان إخراج الوسائط املتعددة
سرعة حتميل الوسائط املتعددة
الشائعة يف غالب
استخدام اخلطوط َّ
األجهزة.

النص

ثبات نوع ولون وحجم اخلط يف
كافة صفحات املوقع.
السطور
مراعاة التناسق بني طول ُّ
واوامش الصفحة.
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امللحق رقم)2( :

الخطاب المرفق مع االستبيان:
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
المعهد العالي للدعوة واالحتساب
قسم الدعوة

املكرم األخ /األخت...................................وفقكم اهلل تعاىل لكل خري
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبع د:
إن اذا االستبيان الذ بني أيديكم أداة جلمع املعلومات لدراسة علمية تع داا الباحثة يف مرحلة
املاجستري بعنوان( :معايري اجلودة يف املواقع الدعوية) ،اليت تسعى بدوراا إىل التعرف على مدى حتقق
معايري اجلودة يف املواقع الدعوية؛ لتس هم نتائج اذه الدراسة العلمية -بإذن اهلل -يف إبراز أوجه القصور
واملعوقات اليت تقلل من فاعلية املواقع الدعوية من جهة ،ودعم جوانبها اإلجيابية من جهة أخرى.
إن إجابتكم عن اذا االستبيان ودقة ما تقدمونه من معلومات ميثل األساس -بعد توفيق اهلل-
لنجاح اذه الدراسة ،وحتقيقها ألادافها ،علماً بأن ما تتفضلون به من معلومات وآراء سيعامل بسرية تامة،
ولن يستخدم إال لغرض البحث العلمي.
راكرة ومقدرة لكم حسن تعاونكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أخت كم الباحثة:
نورة بنت عبدالرمحن الزامل
nora.n2@hotmail.com
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معايري اجلودة يف املواقع الدعوية
امللحق رقم ()3

االستبيان املوجهة على اخلرباء ،والقائمني على املواقع الدعوية:
الرجاء وضع عالمة ( )يف املكان الذ ترونه مناسباً

أوالً :البيانات الشخصية للمجيب على االستبيان:
الجنس ) ( :ذكر.

( ) أنثى.

العمر 25 ) ( :سنة فأقل.

( )  41-26سنة.

المستوى التعليمي ) ( :ثانو فأقل.
سنوات الخبرة:

( )  5سنوات فأقل.

( )  41سنة فأكثر.

( ) جامعي.

( ) فوق اجلامعي.

( )  11-6سنوات.

( ) أكثر من  11سنوات.

ثانياً :ما مدى تحقق معايير الجودة الرئيسة في المواقع
الدعوية:

موافق
بشدة

موافق

حيرص القائمون على املواقع الدعوية على اإلفصاح عن اويتهم.
توفر املواقع الدعوية وسائل للتواصل مع القائمني عليها.
توضح املواقع الدعوية "الرؤية ،والرسالة ،واألاداف" اليت
تكشف توجهها العام.
تشري املواقع الدعوية إىل تواريخ أعماهلا ،وأنشطتها املتنوعة.
حتدث املواقع الدعوية حمتوااا بشكل دور مستمر.
حتظى املواقع الدعوية مبستوى رهرة ٍ
عال.
يتجه خطاب املواقع الدعوية حنو ختصص حمدد.
يظهر خطاب املواقع الدعوية بلغة عربية فصيحة.
توفر املواقع الدعوية حمتوااا بعدة لغات.
َتتلك املواقع الدعوية نطاقاً بالشبكة ،ال يشاركها فيه موقع
آخر.
ميكن الدخول على املواقع الدعوية عرب حمركات البحث الكربى.
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ال

أدري

غير

موافق

غير موافق
بشدة

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

ثالثاً :مامدى تحقق معايير الجودة اإلدارية في المواقع
الدعوية:

موافق
بشدة

موافق

يعد القائمون على املواقع الدعوية ممن حيملون درجة علمية
أكادميية يف ختصص ررعي.
يعد القائمون على املواقع الدعوية ممن طلب العلم الشَّرعي يد
العلماء.
حيرص القائمون على املواقع الدعوية على حضور دورات فنية يف
جمال التقنية.
حيرص القائمون على املواقع الدعوية على االستعانة مبختصني
فنيني يف جمال التقنية.
جيد القائمون على املواقع الدعوية مصادر مالية؛ لدعم
مواقعهم.
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ال

غير

غير موافق

أدري

موافق

بشدة

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

امللحق رقم)4( :

االستبيان الموجهة إلى األعضاء والجمهور المرتاد للمواقع الدعوية.
الرجاء وضع عالمة ( )في المكان الذي ترونه مناسباً
أوالً :البيانات الشخصية للمجيب على االستبيان:
الجنس ) ( :ذكر.

( ) أنثى.

العمر 25 ) ( :سنة فأقل.

( )  41-26سنة.

المستوى التعليمي ) ( :ثانو فأقل.

( )  41سنة فأكثر.

( ) جامعي.

( ) آخر.

( ) فوق اجلامعي.

التخصص العلمي ) ( :دراسات ررعية وعربية ) ( .دراسات اجتماعية ) ( .دراسات علمية تطبيقية ) ( .آخر.
عدد ساعات تصفح اإلنترنت يومياً ) ( :ساعة فأقل.

( )  3-2ساعات.

( ) أكثر من  4ساعات.

( ) أحياناً.
( ) ال.
أحرص على زيارة المواقع الدعوية ) ( :نعم.
عدد زيارة المواقع الدعوية شهرياً ) ( :أقل من  6زيارات ) ( .من  6إىل  12زيارة ) ( .أكثر من  12زيارة.
ثانياً :ما مدى تحقق معايير الجودة العلمية في المواقع
الدعوية:

تركز املواقع الدعوية على التأصيل الشرعي فيما تطرحه.
تعاجل املواقع الدعوية املواضيع اليت تُعىن بتصحيح العقيدة.
تطرح املواقع الدعوية املواضيع اليت تعاجل التَّعصب واحلزبية.
الرد على املخالف.
تلتزم املواقع الدعوية بأدب َّ
هتتم املواقع الدعوية بتغطية الشعائر الدِّينية الدورية،مثل" :احلج،
ورمضان".
هتتم املواقع الدعوية بطرح القضايا اليت َتر على األمة اإلسالمية،
مثل" :أحوال املسلمني ،والتكفري ،والعلمانية".
تغطي املواقع الدعوية القضايا االجتماعية املعاصرة ،مثل:
"قضايا املرأة ،والشباب"
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موافق
بشدة

موافق

ال

غير

غير موافق

أدري

موافق

بشدة

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

تتثبت املواقع الدعوية فيما تنشره من أخبار.
توثق املواقع الدعوية احملتوى العلمي؛ بنسبته إىل أاله.
تلتزم املواقع الدعوية بالرد العلمي على التساؤالت ،مثل:
"الفتاوى واالستشارات".
تنتج املواقع الدعوية احملتوى "العلمي ،أو الفن" ،وال تنسخه من
غرياا.

ثالثاً :ما مدى تحقق معايير الجودة الفنية في المواقع
الدعوية:

موافق
بشدة

موافق

تتيح املواقع الدعوية نوافذ للتواصل مع اجلمهور ،مثل" :تقييم
املوضوع  ،وإضافة مقال ،واملنتديات احلوارية"
يظهر التصميم اخلارجي لصفحات املواقع الدعوية بشكل
منظم.
تتيح املواقع الدعوية أدوات للبحث الداخلي.
يظهر النص املكتوب يف املواقع الدعوية بوضوح وتناسق.
تبدع املواقع الدعوية يف إنتاج الوسائط املتعددة.
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ال

غير

غير موافق

أدري

موافق

بشدة

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

فهارس الدراسة:
وتشتمل على مايلي:

ً
أوال :فهرس اآليات القرآنية الكريمة.
ً
ثانيا :فهرس األحاديث النبوية الشريفة.
ً
ثالثا :فهرس املصادر واملراجع.
ً
رابعا :فهرس املوضوعات.
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أوالً :فهرس اآليات القرآنية الكريمة:
م

اآلية

اآلية

الصفحة

سورة الفاتحة

ِ
يم
ْ  1اا ِدنَا ِّ
الصَرا َط الْ ُم ْستَق َ
2
3
4
5
6
7
1
9
11

11
12

سورة البقرة
وإِن ُكنتُ ْم ِيف ريْ ٍ
ب ِّممَّا نََّزلْنَا َعلَى َعْب ِدنَا فَأْتُواْ بِ ُس َورةٍ ِّمن ِّمثْلِ ِه
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ني
صادق َ
َو ْادعُواْ ُر َه َداء ُكم ِّمن ُدون اللّه إِ ْن ُكْنتُ ْم َ
َ وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا
سورة آل عمران
ِ
ِّين ِعْن َد اللَّ ِه ِْ
اإل ْس َال ُم.
إ َّن الد َ
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مجيعاً َوال تَ َفَّرقُوا.
َ و ْاعتَ ُ َْ
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوال ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم
﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
ُم ْسلِ ُمو َن
ُ كنتم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
الْ ُمن َكر
ك ِمن ْاأل َْم ِر َريء.
ٌْ
س لَ َ َ
لَْي َ
الر ُس ُل﴾
﴿ َوَما ُحمَ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
سورة النساء
َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذ َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
﴿يَا أَيُّ َها الن ُ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذ
ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
تَ َساءَلُو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
سورة المائدة
َ وتَ َع َاونُواْ َعلَى الْ ِّرب َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْمث َوالْعُ ْد َوان
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم.
الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
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م

اآلية

ِ َّ ِ
ان داو ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يسى ابْ ِن
يل َعلَى ل َس َ ُ َ
 13لُع َن الذ َ
ود َوع َ
ين َك َف ُروا م ْن بَِن إ ْسَرائ َ
مرَمي َذلِ َ ِ
اا ْو َن َعن ُّمن َك ٍر
َْ َ
ص ْوا َوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َنَ كانُوا الَ يَتَ نَ َ
ك مبَا َع َ
ِ
س َما َكانُوا يَ ْف َعلُو َن
فَ َعلُوهُ لَبْئ َ

14
15
16

17

اآلية

الصفحة

79 ،71

22

سورة األنعام

ِ
ني.
ني َسبِ
لِتَستَبِ
يل الْ ُم ْج ِرم َ
َ
ْ
ُ
ط َعْن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن
ولَ ْو أَ ْرَرُكوا َحلَبِ َ
اجلِ ِّن َواِْإلنْ ِ
صو َن َعلَْي ُك ْم
يَا َم ْع َشَر ْ
س أَ َملْ يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمْن ُك ْم يَ ُق ُّ
آيَ ِايت َويُْن ِذ ُرونَ ُك ْم لَِقاءَ يَ ْوِم ُك ْم َا َذا قَالُوا َر ِه ْدنَا َعلَى أَنْ ُف ِسنَا
َّهم َكانُوا َكافِ ِرين.
ِِ
ِ
َو َغَّرتْ ُه ُم ْ
احلَيَاةُ الدُّنْيَا َو َره ُدوا َعلَى أَنْ ُفسه ْم أَن ُ ْ
َ
ِ
ِ
هديهُ ي ْشرح ص ْدره لِ ِإل ْس ِ
الم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن يُضلَّهُ
فَ َم ْن يُِرْد اللَّهُ أَ ْن يَ َ َ َ ْ َ َ ُ
صعَّ ُد ِيف َّ ِ ِ
ضيِّقاً َحَرجاً َكأََّلَا يَ َّ
الس َماء َك َذل َ
ص ْد َرهُ َ
ك َْجي َع ُل اللَّهُ
َْجي َع ْل َ
َّ ِ
ين ال يُ ْؤِمنُو َن
ِّ
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
سورة األعراف

ِ
َحسنِ َها.
َ  11وأْ ُم ْر قَ ْوَم َ
ك يَأْ ُخ ُذواْ بأ ْ َ
ت أ َُّمةٌ ِمْن ُه ْم ِملَ تَعِظُو َن قَ ْوًما اللَّهُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِّذبُ ُه ْم
َ  19وإِ ْذ قَالَ ْ
يدا قَالُوا م ْع ِذرةً إِ َىل ربِّ ُكم ولَ َعلَّ ُهم ي تَّ ُقو َن.
َع َذابًا َر ِد ً
َ َ َ َْ َْ
َّ
َخ ْذنَا
ذين يَْن َه ْو َن َعن ُّ
السوء َوأ َ
 21فَلَ َّما نَ ُسوا َما ذُِّك ُروا به أَجنَْي نَا ال َ
الَّذين ظَلَموا َبع َذاب بئيس مبَا َكانُوا ي ْفس ُقو َن.
َ
َ ُ
َ ُ
سورة األنفال
ِ
استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوةٍ.
َ  21وأَع ُّدواْ َهلُم َّما ْ
سورة التوبة
ِ
 22وإِ ْن أ ِ
استَ َج َارَك فَأ َِج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َال َم اللَّ ِه ُمثَّ
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني ْ
َ َ
أَبْلِ ْغهُ مأْمنَهُ ذَلِ َ ِ
َّهم قَوٌم َال ي ْعلَمو َن.
ََ
ك بأَن ُ ْ ْ َ ُ
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م

اآلية

سورة يونس
23
احلَ ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن ْااتَ َدى فَِإَّلَا
َّاس قَ ْد َجاءَ ُك ْم ْ
قُ ْل يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ ِِ
ض َّل فَإَِّلَا ي ِ
ض ُّل َعلَْي َها َوَما أَنَا َعلَْي ُك ْم
يَ ْهتَد لنَ ْفسه َوَم ْن َ
َ
بِوكِ ٍيل.
َ
سورة هود
 24كِتَاب أ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن ح ِكي ٍم َخبِ ٍري.
ت آيَاتُهُ ُمثَّ فُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ٌ ْ
َ
25
ِ
اح َد ًة وال ي َزالُو َن خمُْتَلِ ِفني.
َ ولَ ْو َراءَ َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َو َ َ
ك َجلَ َع َل الن َ
سورة يوسف
 26قُل ا ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َىل اهلل علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َع ِن.
ُ
َ َ
ْ َ َ
27

21
29
31
31
32
33

سورة الرعد
ِ
ك
َّك فَِإَّلَا َعلَْي َ
ض الَّذ نَعِ ُد ُا ْم أ َْو نَتَ َوفَّيَ ن َ
َ وإِ ْن َما نُِريَن َ
َّك بَ ْع َ
الْب َالغُ وعلَي نَا ِْ
اب.
َ ََْ
احل َس ُ
سورة إبراهيم
يَ ْدعُوُك ْم لِيَ ْغ ِفَر لَ ُك ْم ِم ْن ذُنُوبِ ُك ْم.
َصنَام.
اجنُْب ِن َوبَِ َّ
ن أَن ن َّْعبُ َد األ ْ
َ و ْ
سورة النحل
ٍ
ِ
اجتَنِبُوا
َ ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِّل أ َُّمة َر ُس ًوال أَن اُ ْعبُ ُدوا اللَّهَ َو ْ
وت.
الطَّاغُ َ
ونََّزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْب يَانًا لِ ُك ِّل َر ْي ٍء َوُا ًدى َوَر ْمحَةً َوبُ ْشَرى
َ َْ
ك الْكتَ َ
ِ ِِ
ني.
ل ْل ُم ْسلم َ
من ع ِمل ص ِ
احلًا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُا َو ُم ْؤِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَاةً
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُون.
َجَرُا ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
ك بِ ِْ
احلَ َسنَ ِة َو َج ِاد ْهلُ ْم......
ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
ْ ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
احلك َ
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سورة اإلسراء
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل
ك بِِه ِع ْل ٌم إِ َّن َّ
س لَ َ
َ وَال تَ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
ك َكا َن َعْنهُ َم ْسئُ ًوال.
أُولَئِ َ
سورة الكهف
ِ
إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َح َس َن
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاحلَات إنَّا َال نُض ُ
َ َ َ
َع َم ًال.
ِ َّ ِ
ين َز َع ْمتُ ْم فَ َد َع ْوُا ْم فَلَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا
َ ويَ ْوم يَ ُقول نَ ُ
ادوا ُرَرَكائي الذ َ
َهلُ ْم.
َّ ِ
ض َّل َس ْعيُ ُه ْم ِيف
ين َ
قُ ْل َا ْل نُنَبِّئُ ُك ْم بِ ْاأل ْ
ين أ َْع َم ًاال الذ َ
َخ َس ِر َ
ْ ِ
ِ
صْن ًعا.
َّه ْم ُْحيسنُو َن ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َوُا ْم َْحي َسبُو َن أَن ُ

ب ِزْدِين ِع ْل ًما.
َ  31وقُ ْل َر ِّ

سورة األنبياء

سورة الشعراء

سورة النمل
ِ ِ ِ َّ ِ
 41قُ ِل ْ ِ ِ
اصطََفى.
ين ْ
احلَ ْم ُد للَّه َو َس ٌ
الم َعلَى عبَاده الذ َ
سورة القصص
 42وأَ ِخي اارو ُن او أَفْ ِ ِ
ِ ِ
ص ِّدقُِن
ص ُح م ِّن ل َساناً فَأ َْرس ْلهُ َمع َي ِرْدءاً يُ َ
َ ُ َُ َ
َ
اف أَن ي َك ِّذب ِ
ون.
إِ ِّين أ َ
َخ ُ ُ ُ
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سورة طه

اسأَلُوا أ َْال ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمون.
 39فَ ْ
َ
 41بِلِس ٍ
يب ُمبِ ٍ
ني.
ان َعَرِ ٍ
َ
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43

ِ
ت َولَ ِك َّن اللَّهَ يَ ْه ِد َم ْن يَ َشاءُ َوُا َو أ َْعلَ ُم
إِن َ
َحبَْب َ
َّك َال تَ ْهد َم ْن أ ْ
بِالْ ُم ْهتَدي ِن.
سورة األحزاب
ِ
ني ِمْن ُك ْم.
قَ ْد يَ ْعلَ ُم اللَّهُ الْ ُم َع ِّوق َ
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ.
لََق ْد كا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّه أ ْ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْوًال َس ِد ً
يدا يُ ْ
يَا أَيُّ َها الذ َ
أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا
ِ
يما
َعظ ً
سورة سبأ
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
َّاس..
َ وَما أ َْر َس ْلنَ َ
سورة ص
إ ْذ ع ِرض علَي ِه بِالع ِشي َّ ِ
ِ
اد
ات اجليَ ُ
الصافنَ ُ
ُ َ َ ْ َ ِّ

56

11

11
21

71 ،71

44
111
3

21

92

31

16

9

114

61

29

17
26

12
49

33

22

31
52

63
11

44
45
46

47
41

سورة الزمر
َّ ِ
َّ ِ
ين الَ يَ ْعلَ ُمو َن.
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوٱلذ َ
 49قُ ْل َا ْل يَ ْستَ ِوى ٱلذ َ
سورة غافر
 51وقَ َال ربُّ ُكم ادع ِوين أ ِ
ب لَ ُك ْم
َ َ ُ ُْ ْ
َستَج ْ
سورة فصلت
استَ َحبُّوا الْ َع َمى َعلَى ا ْهلَُدى.
َ  51وأ ََّما َمثُ ُ
ود فَ َه َديْنَ ُ
اا ْم فَ ْ
 52قَ َال الَّ ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهل َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه.
ْ َُ َ ْ
َ ُ
َح َس ُن قَ ْوًال ِم َّم ْن َد َعا إِ َىل اللَّ ِه.
َ  53وَم ْن أ ْ
سورة الشورى
َ  54وأ َْم ُرُا ْم ُر َورى بَْي نَ ُه ْم.
َّك لَتَ ه ِد َإىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقيم.
َ  55وإِن َ ْ
َ
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سورة الزخرف
َْ  56حنن قَسمنَا ب ي نَ هم معِيشت هم ِيف ْ ِ
ض ُه ْم فَ ْو َق
احلَيَاة الدُّنْيَا َوَرفَ ْعنَا بَ ْع َ
ُ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ض درج ٍ
ات.
بَ ْع ٍ َ َ َ
سورة األحقاف
ِ
ات ِممَّا َع ِملُوا َولِنُ َوفِّيَ ُه ْم أ َْع َما َهلُ ْم َوُا ْم َال يُظْلَ ُمو َن.
َ  57ول ُك ٍل َد َر َج ٌ
51

59
61
61

62

63
64

سورة الحجرات
َّ ِ
ِ
اسق بِنَبٍإ فَتَب يَّنُواْ أَن تُ ِ
صيببُواْ قَ ْوَما
ين َآمنُ ۤواْ إِن َجآءَ ُك ْم فَ ُ َ َ ۤ
َٰ يأَيُّ َها ٱلذ َ
ِِ
ِ ٍ
ني.
صبِ ُحواْ َعلَ َٰى َما فَ َع ْلتُ ْم نَادم َ
جبَ َهالَة فَتُ ْ
سورة الذاريات
وما خلَ ْقت ِْ
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون.
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
سورة النجم
ِ
ِ
ِ
وحى.
َ وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى إ ْن ُا َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
وأَ ْن لَيس لِ ِْإلنْس ِ
ان إَِّال َما َس َعىَ وأ َّ
ف يَُرىُ مثَّ
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َ ْ َ َ
اجلََزاءَ ْاأل َْو َف.
ُْجيَزاهُ ْ
سورة الجمعة
ِ
ني َر ُس ًوال ِمْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْي ِه ْم آَيَاتِِه َويَُزِّكي ِه ْم
ُ ا َو الَّذ بَ َع َ
ث ِيف ْاألُِّميِّ َ
ِ
ِ
وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ض َال ٍل ُمبِني .
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَ ْب ُل لَفي َ
احلك َ
َ َ
ََُ ُ ُ ُ
سورة الملك
ِ
َح َس ُن َع َمالً
الذ َخلَ َق املوت واحلياة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
سورة نوح
ِ
ت َهلُ ْم إِ ْسَراراً.
َسَرْر ُ
إِ ِّين َد َع ْوتُ ُه ْم ج َه ًاراُ مثَّ إِ ّينَ أ َْعلَْن ُ
ت َهلُ ْم َوأ ْ

231

اآلية

32

الصفحة

64

19

65

6

119

56

22 ،3

4 ،3

99
65

،41 ،39
41

2

13

2

21

9، 1

41

معايري اجلودة يف املواقع الدعوية

م

اآلية

اآلية

الصفحة

سورة المطففين
ِ
ك فَ ْليَتَ نَافَ ِ
س الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن.
َ  65وِيف َذل َ
سورة الشمس

26

75

ااا.
 66قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن َزَّك َ

9

13

سورة العلق

َّ ِ
نسا َن َما َملْ يَ ْعلَ ْم.
َ  67عل َم اإل َ
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(أُتِيت بِِإناءي ِنِ :يف أَح ِد ِ
ِ
اآلخ ِر َخٌَْر)...
يف
و
،
َب
ل
ا
مه
َ
ٌ
َ
َ
ُ َ َْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اجتَ َم ْع َن)...
(اجتَم ْع َن ِيف يَ ْوم َك َذا َوَك َذا ِيف َم َكان َك َذا َوَك َذا ،فَ ْ
ْ
ت فَ ِ
(إِذَا حلَْل ِ
آذنِ ِين)...
َ
ُّا ْم ِيف أ َْم ِر اللَّ ِه عُ َم ُر)...
(أ َْر َح ُم أ َُّم ِيت بِأ َُّم ِيت أَبُو بَ ْك ٍرَ ،وأ َ
َرد ُ
(ارِم فَ َد َاك أَِيب َوأ ُِّمي)...
ْ
(أََال َر ُج ٌل َْحي ِم ْل ِن إِ َىل قَ ْوِم ِه؟ فَِإ َّن قَُريْ ًشا قَ ْد َمنَ عُ ِوين)...
ت ،قَالُوا :نَ َع ْم ،قَ َال :اللَّ ُه َّم ا ْر َه ْد)...
(أََال َا ْل بَلَّ ْغ ُ
ك ِم َن الْ ُك ْف ِر)
(الله َّم إِ ِّين أَعُوذُ بِ َ
ُ
ِ
ب إِ َىل اللَّ ِه ِمن الْم ْؤِم ِن الضَّعِ ِ
يف)...
َح ُّ
(الْ ُم ْؤم ُن الْ َق ِو ُّ َخْي ٌر َوأ َ
ْ ُ
ِ
َخ َالقًا)...
ض ُك ْم إِ ََّ
(إِ َّن أَبْغَ َ
يلَ ،وأَبْ َع َد ُك ْم م ِّن َم َسا ِوئُ ُك ْم أ ْ
ٍ
ِ
َح ِسنُوا الْ ِقْت لَةَ)....
ب ا ِإل ْح َسا َن َعلَى ُك ِّل َر ْيء؛ فَِإ َذا قَتَ ْلتُ ْم فَأ ْ
(إ َّن اهللَ َكتَ َ
(إِ َّن امل ْؤِمن لِْلم ْؤِم ِنَ ،كالْب ْن ي ِ
ضا)...
ضهُ بَ ْع ً
ان يَ ُش ُّد بَ ْع ُ
َُ
ُ َ ُ
َّ
(أن الَنِ ِّيب َّاختَ َذ َخ َاَتًا ِم ْن فِض ٍَّة)...
َّك تَ ْق َدم َعلَى قَوٍم أ َْا ِل كِتَ ٍ
وا ْم إِلَْي ِه)...
اب ،فَ ْليَ ُك ْن أ ََّوَل َما تَ ْدعُ ُ
(إِن َ ُ
ْ
َّاس بِأ َْم َوالِ ُك ْمَ ،ولَ ِك ْن يَ َسعُ ُه ْم)...
(إنَّ ُك ْم لَ ْن تَ َسعُوا الن َ
اإلبِ ِل الْ ِمائَِةَ ،ال تَ َكاد َِجت ُد فِيها ر ِ
َّ
(إلَا النَّاس َك ِْ
احلَةً)...
ُ
َ َ
ُ
(إِ َّين واللَّ ِه -إِ ْن راء اللَّه -الَ أ ِ
ف َعلَى َميِ ٍ
ني)...
َحل ُ
ْ
ََ ُ
َ
(أ ِ
اع ِة)...
ُوصي ُك ْم بِتَ ْق َوى اهللِ َ ،و َّ
الس ْم ِع َوالطَّ َ
س َمطيّةُ الرجل َز َع ُموا)
ْ
(بئ َ
(الْبَ َرَكةُ َم َع أَ َكابِ ِرُك ْم)
(بُِن ا ِإل ْسالَ ُم َعلَى َخَْ ٍ
سَ :ر َه َادةِ أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ)...
َ
ِ
يحةُ)
ِّين النَّص َ
(الد ُ
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ول اللَّ ِه  الَّ ِذ ي ُدوم علَي ِه ص ِ
ب العم ِل إِ َىل رس ِ
احبُهُ)...
َ ُ َْ َ
( َكا َن أ َ
َُ
َح ُّ َ َ
َّيب  يُ َعلِّ ُمنَا ِاال ْستِ َخ َارَة ِيف األ ُُموِر ُكلِّ َها)...
( َكا َن النِ ُّ
ِِ ِ
ت إِ َىل الن ِ
َّاس َع َّامةً)...
َّيب يُْب َع ُ
( َكا َن النِ ُّ
ث إِ َىل قَ ْومهَ ،وبُعثْ ُ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه)...
( ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وَم ْسئُ ٌ
الزالَ ِزُل)...
ض العِْل ُمَ ،وتَكْثَُر َّ
وم َّ
الس َ
اعةُ َح َّىت يُ ْقبَ َ
(الَ تَ ُق ُ
َّ
َّاس)
(َال يَ ْش ُك ُر اللهُ َ م ْن َال يَ ْش ُك ُر الن َ
ضى اللَّ ِه بِ َس َخ ِط الن ِ
َِ
َّاس َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ)...
س ِر َ
(من الْتَ َم َ
(م ْن َرأَى ِمْن ُك ْم ُمْن َكًرا ،فَ ْليُغَيِّ ْرهُ بِيَ ِدهِ ،فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِلِ َسانِِه)...
َ
ِِ
ِ
اجلَنَّةُ)
ت لَهُ ْ
(م ْن َكا َن آخ ُر َك َالمه َال إِلَهَ إَِّال اهللُ َو َجبَ ْ
َ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ت ِمن م ِايل الَ أُ ْغ ِن َعْن ِ
ك)...
(يَا فَاط َمةُ بِْن َ
ت ُحمَ َّمد َسل ِين َما رْئ ْ َ

67
115
93
57
44
14
66
31
112
11
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ثالثاً :فهرس المصادر والمراجع:
أوالً :فهرس الكتب:
 .1اإلبداع العلمي ،أمحد بن علي القرين ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ط1421 :1ا .
 .2أثر الوقف على الدعوة إىل اهلل  ،خالد بن ادب املهيدب ،دار الوراق ،بريوت ،ط1425 :1ا .
 .3اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد ،حتقيق :رعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1411 :1ا .
 .4األحكام السلطانية والواليات الدينية ،علي بن حممد املاورد  ،دار احلديث ،القاارة.
 .5اإلحصاء الوصفي يف البحث الرتبو  ،نادية رريف ،مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب ،الرياض،
.1416
 .6إدارة اجلودة الشام لة يف الفكر اإلسالمي املعاصر ،عبد الرمحن بن إبراايم اجلويرب ،مطابع الرريد،
املدينة املنورة ،ط1429 :3ا .
 .7إدارة اجلودة الشاملة يف عصر اإلنرتنت ،جنم بن عبود جنم ،دار الصفاء ،عمان ،ط2111 :1م.
 .1إدارة اجلودة الشاملة ،ديل بسرتفليد ،ترمجة :رارد بن حممد احلمايل ،جامعة امللك سعود للنشر
العلمي والطباعة ،الرياض ،ط1425 :1ه.
 .9اإلدارة عملية ونظام ،كامل بربر ،املؤسسة اجلامعية ،بريوت ،ط1416 :1ه.
.11

أدب التخاطب ،مصطفى بن عبد اهلل العدو  ،دار األندلس اخلضراء ،جدة ،ط1421 :1ه.

.11

أدب الدنيا والدين ،علي بن حممد املاورد  ،دار مكتبة احلياة1916 ،م.

 .12األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل البخار  ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار البشائر ،ط:1
1419ه.
 .13إرراد النقاد إىل تيسري االجتهاد ،حممد بن إمساعيل الصنعاين ،حتقيق :صالح الدين بن مقبول
أمحد ،الدار السلفية ،الكويت ،ط1415 :1ه.
.14

اسرتاتيجية نظام اجلودة يف التعليم ،حمسن بن نايف ،مكتبة امللك فهد ،الرياض ،ط:1

1421ا .
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.15

اإلرراد إىل صحيح االعتقاد ،صاحل بن فوزان الفوزان ،دار ابن خزمية ،الرياض ،ط:2

1427ه.
.16

اإلسالم لعصرنا ،جعفر بن ريخ إدريس ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،ط1422 :1ا .

.17

أصول اإلدارة الشرعية ،حممد بن عبده القباطي ،بيت الثقافة ،ط1424 :1ا .

.11

أصول التنظيم واألساليب ،حممد بن راكر عصفور ،دار الشروق ،جدة ،ط1411 :7ه.

.19

اإلعالم الرقمي ،عبري الرحياين ،دار أسامة ،عمان ،ط2112 :1م.

.21

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم

إبراايم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 :1ا .
.21

اإلعالم واإلنرتنت ،حممود بن حامد خضر ،دار البداية ،عمان ،ط1433 :1ا .

.22

اإلنرتنت والدعوة إىل اإلسالم ،حممد بن مسعد ياقوت ،دار السالم ،الرياض ،ط1433 :1ا .

.23

أام احلركات التجديدية للدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث :الغايات واألاداف ،عبد اهلل بن

حسني مرجان ،مركز الكون ،جدة ،ط1424 :1ا .
.24

اإلميان بالقدر ،علي حممد حممد الصاليب ،املكتبة العصرية ،ط.1

.25

البحث العملي ،عبدالعزيز الربيعة ،مكتبة امللك فهد ،الرياض ،ط1427 :4ه.

.26

البحر الزخار ،أمحد بن عمرو البزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن بن زين اهلل وآخرون ،مكتبة العلوم

واحلكم ،املدينة املنورة ،ط1424 :1ه.
.27

البحر احمليط ،حممد بن يوسف حيان األندلسي ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر،

بريوت.
.21

البحوث اإلعالمية :أساسها وأساليبها وجماالهتا ،حممد بن عبدالعزيز احليزان ،الرياض ،ط:1

1425ه.
.29

البداية والنهاية ،إمساعيل بن عمر ابن كثري ،حتقيق :علي الشري  ،دار إحياء الرتاث ،الرياض،

ط1411 :1ا .
.31

هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف ررح جوامع األخبار ،عبدالرمحن بن ناصر السعد ،

حتقيق :عبد الكرمي بن رمسي الدرين ،مكتبة الررد ،الرياض ،ط1422 :1ه.
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.31

تاج العروس من جواار القاموس ،حممد حممد بن مرتضى الزبيد  ،حتقيق :جمموعة من احملققني،

دار اهلداية.
.32

تاريخ اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية ،إياس اهلاجر  ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض،

ط1425 :1ه.
.33

تاريخ الرسل وامللوك ،حممد بن جرير الطرب  ،دار الرتاث ،بريوت ،ط1317 :2ه.

.34

الترب املسبوك يف ذيل املسلوك ،حممد بن عبد الرمحن السخاو  ،حتقيق :جنوى مصطفى كامل،

لبيبة إبراايم مصطفى ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاارة1423 ،ه.
.35

حتفة األحوذ بشرح جامع الرتمذ  ،أبو العالء بن حممد املباركفور  ،دار الكتب العلمية،

بريوت.
.36

التخطيط االسرتاتيجي :عرض نظر وتطبيقي ،جميد الكرخي ،دار املنااج ،األردن1429 ،ا .

.37

الرتف وأثره على الدعاة واملصلحني ،حممد بن موسى الشريف ،دار األندلس ،جدة ،ط:2

1425ه.
.31

التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1413 :1ا .

.39

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،حممد ناصر الدين األلباين ،دار باوزير ،ط/1

1424ا .
.41

تفسري القرآن احلكيم ،حممد رريد بن علي رضا ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر1991 ،م.

.41

تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر ابن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة،

ط1422 :2ه.
.42

التقنيات اإللكرتونية لتعليم القرآن وحفظه ،حممد بن أمحد فالتة ،دار الزمان ،املدينة املنورة،

ط1431 :1ا .
.43

تقومي األداء يف املكتبات ومراكز املعلومات ،النكسرت ويلفرد ،الرياض ،مكتبة امللك عبد العزيز

العامة1997 ،م.
.44

التمهيد لشرح كتاب التوحيد ،صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ،دار التوحيد ،الرياض ،ط:1

1424ه.
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.45

هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزار  ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت ،ط2111 :1م.
.46

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر السعد  ،حتقيق :عبد الرمحن

بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1423 :1ا .
.47

ثقافة العمل اخلري كيف نرسخها وكيف نعممها ،عبد الكرمي بكار ،دار السالم ،القاارة ،ط:1

1433ا .
.41

ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم ،حممد بن عطوه جمااد ،دار اجلامعة اجلديدة ،ط2111 :1م.

.49

جامع البيان يف تأويل آ القرآن ،حممد بن جرير الطرب  ،حتقيق :أمحد بن حممد راكر،

مؤسسة الرسالة ،ط1421 :1ه.
.51

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه ،حممد بن إمساعيل

البخار  ،حتقيق :حممد زاري الناصر ،دار طوق النجاة ،بريوت ،ط1422 :1ه.
.51

جامع بيان العلم وفضله ،يوسف بن عبد اهلل القرطيب ،حتقيق :أيب األربال الزاري  ،دار ابن

اجلوز  ،الرياض ،ط1414 :1ا .
.52

اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراايم أطفيش ،دار

الكتب العربية ،ط1314 :2ه.
.53

اجلهود العلمية والدعوية للشيخ عبد الرمحن السعد  ،عبد اهلل بن حممد الرميان ،دار املسلم،

الرياض ،ط1419 :1ه.
.54

اجلودة الشاملة  TQMطريقك للحصول على رهادة اآليزو ،حممد الصرييف ،مؤسسة حورس

الدولية ،اإلسكندرية ،ط2116 :1م.
.55

اجلودة الشاملة يف العمل اإلسالمي ،بدور بن حممود الشيخ ،دار الفكر العريب ،القاارة ،ط:1

1421ه.
.56

اجلودة الشاملة يف الفكر اإلسالمي واإلدارة املعاصرة ،فايز األمحر  ،مكتبة امللك فهد،

الرياض1431،ه.
.57
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.51

خطبة احلاجة اليت كان النيب  يعلمها أصحابه ،حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف،

ط1421 :1ه.
.59

دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ،حممد عبداحلميد ،مكتبة الفيصلية ،مكة ،ط1917 :1م.

.61

الدعوة إىل اهلل  يف املواقع النسائية يف ربكة املعلومات العاملية ،لولوة بنت سليمان الغنام،

دار مدار الوطن ،الرياض ،ط1432 :1ه.
.61

الدعوة :فئة املختصني يف العلوم الشرعية ،محد بن ناصر العمار ،كنوز إربيليا ،الرياض ،ط:1

1425ه.
.62

دفع إيها م االضطراب عن آيات الكتاب ،حممد األمني بن املختار الشنقيطي ،مكتبة ابن تيمية،

القاارة ،ط1417 :1ا .
.63

دليل عملي لتطبيق أنظمة إدارة اجلودة اآليزو  ،9111مأمون سليطي ،سهيال إلياس ،دار الفكر

املعاصر ،بريوت ،ط1419 :1ه.
.64

الرسول  املعلم وأساليبه يف التعلم ،عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر ،بريوت ،ط:2

1417ا .
.65

سبل السالم ،حممد بن إمساعيل الصنعاين ،دار احلديث.

.66

سر النجاح يف بناء وتأسيس املواقع اإللكرتونية ،عماد بن عمر سرحان ،العبيكان ،الرياض،

ط1433 :1ا .
.67

سلسلة األحاديث الصحيحة وريء من فقهها وفوائداا ،الشيخ :حممد ناصر الدين األلباين،

مكتبة املعارف ،الرياض.
.61

سنن الرتمذ  ،حممد بن عيسى الرتمذ  ،حتقيق :أمحد بن حممد راكر وآخرين ،مطبعة مصطفى

البايب احلليب ،مصر ،ط1395 :2ا
.69

السياحة ومعامل الدعوة إىل اهلل يف املواقع السياحية ،علي بن أمحد األمحد ،دار الررد ،الرياض.

.71

سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد بن عثمان الذايب ،دار احلديث ،القاارة1427 ،ه.

.71

ررح األصول الثالثة وأدلتها لإلمام حممد بن عبد الوااب ،حممد بن صاحل العثيمني ،دار الثريا،

الرياض ،ط1424 :1ا .
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.72

ررح السنة ،احلسني بن مسعود بن الفراء البغو  ،حتقيق :رعيب األرنؤوط ،حممد زاري

الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط1413 :2ه.
.73

الشورى يف الشريعة اإلسالمية ،حسني بن حممد املهد  ،وزارة الثقافة2116 ،م.

 .74الصحوة اإلسالمية :ضوابط وتوجيهات ،حممد بن صاحل العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،ط1426 :1ا .
.75

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان البُسيت ،حتقيق :رعيب األرنؤوط ،مؤسسة

.76

صحيح الرتغيب والرتايب ،حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط.5

.77

صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد بن ناصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي.

.71

ظالل على فقه الدعوة إىل اهلل  ،عبدالرمحن أبو عامر احلمامحي ،مكتبة الررد ،الرياض،

الرسالة ،بريوت ،ط1414 :2ا .

ط1427 :1ه.
.79

عقيدة أال السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام ،عبد احملسن بن محد العباد البدر ،دار ابن

خزمية ،الرياض ،ط1421 :1ه.
.11

عيون األخبار ،عبد اهلل بن مسلم الدينور  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

.11

غذاء األلباب يف ررح منظومة اآلداب ،حممد بن أمحد السفارين ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،ط:2

1414ه.
.12

فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ،الرئاسة العامة للبحوث العملية واإلفتاء ،اجمللد الثامن.

.13

فتح البار يف ررح صحيح البخار  ،أمحد بن علي العسقالين ،تعليق :عبدالعزيز بن عبداهلل

باز ،وعلي بن عبدالعزيز الشبل ،دار السالم ،الرياض ،ط1421 :1ا .
.14

فتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدواية ،حممد بن علي الشوكاين ،دار ابن كثري ،دمشق،

ط1414 :1ا .
.15

الفتيا ومنااج اإلفتاء ،حممد بن سليمان األرقر ،دار النفائس ،األردن ،ط.3

.16

فقه االئتالف :قواعد للتعامل مع املخالفني باإلنصاف ،حممود بن حممد اخلزندار ،دار طيبة،

الرياض.
.17

فقه الدعوة إىل اهلل وفقه النصح واإلرراد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،عبدالرمحن بن

حسن امليداين ،دار القلم ،دمشق ،ط1431 :1ا .
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.11

فقه الدعوة يف الغرب ،علي بن أمحد الريسوين ،وزارة األوقاف ،اململكة العربية السعودية.

.19

فقه الدعوة ،بسام بن علي العمو ،،دار النفائس ،عمان ،ط1425 :1ه.

.91

فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراردة ،حمّمد بن َسعيد البوطي ،دار الفكر ،دمشق،

.91

فن التخطيط وأثره يف حياة الداعية ،حيىي بن عبيد مثاين اخلالد  ،دار القاسم ،الرياض.

.92

الفوائد ،حممد بن أيب بكر ابن القيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت1393 ،ه.

.93

يف العقيدة واملنهج ،الصادق بن عبد الرمحن الغرياين ،دار ابن محودة ،ليبيا1422 ،ا .

.94

فيض القدير ررح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد احلداد  ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر،

ط1426 :5ه.

ط1356 :ه.
.95

القاموس احمليط ،جمد الدين بن حممد الفريوز آباد  ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت ،ط1426 :1ه.
.96

قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية ،مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم ،دار إربيليا ،الرياض.

.97

كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين بن علي الشاذيل ،حتقيق :بكر حياين،

مؤسسة الرسالة ،القاارة ،ط1411 :5ه.
.91

كيف ختدم اإلسالم من خالل اإلنرتنت ،تركي بن أمحد العصيمي ،دار املعارج ،الرياض،

1421ه.
.99

كيف تكتب خطة إسرتاتيجية ،طارق بن حممد السويدان ،حممد بن أكرم العدلوين ،دار قرطبة،

الرياض.
 .111كيف ندعو الناس ،عبد البديع صقر ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1399 :6ا .
 .111لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 :3ه.
 .112ماذا يتصفح العرب ،رأفت بن صالح الدين ،إصدار مركز أبواب لإلعالم.
 .113مباحث يف إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،دمشق ،ط 1426 :3ه.
 .114جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية1416 ،ا .
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 .115جمموع فتوى ومقاالت متنوعة عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،حممد بن سعد الشويعر ،رئاسة
البحوث العلمية واإلفتاء ،الرياض ،ط.2
 .116خمتار الصحاح ،زين الدين بن حممد الراز  ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية،
بريوت ،ط1421 :5ا .
 .117خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ،حممد بن إبراايم التوجير  ،دار أصداء اجملتمع،
الرياض ،ط1431 :11ا .
 .111مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق:
حممد املعتصم باهلل البغداد  ،دار الكتاب العريب1416 ،ا .
 .119املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل العساف ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط:3
1424ا .
 .111مدخل يف نظرية حتليل املشكالت واختاذ القرارات اإلدارية ،مشس الدين بن عبد اهلل مشس الدين،
مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية ،دمشق2115 ،م.
 .111املدخل ،حممد بن حممد ابن احلاج ،دار الرتاث ،بريوت.
 .112املستدرك على الصحيحني ،حممد بن عبد اهلل النيسابور  ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
مع تعليقات الذايب يف التلخيص ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 :1ه.
 .113املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  ،مسلم بن احلجاج
النيسابور  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .114مسند املوطأ ،عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلوار املالكي ،حتقيق :لطفي بن حممد الصغري ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1997 :1م.
 .115املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل ،احملقق :رعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط:1
1421ا .
 .116املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد الفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 .117معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،حممد احلسني بن مسعود البغو  ،حتقيق :عبد الرزاق املهد ،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1421 :1ه.
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 .111معجم الصواب اللغو دليل املثقف العريب ،أمحد بن خمتار عمر ،عامل الكتب ،القاارة ،ط:1
1429ه.
 .119معجم اللغة العربية املعاصرة ،أمحد خمتار عبداحلميد ،عامل الكتب ،مصر ،ط1429 :1ا .
 .121املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاارة ،دار الدعوة.
 .121معج م لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي ،حامد بن صادق قنييب ،دار النفائس ،ط:2
1411ه.
 .122معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس الراز  ،حتقيق :عبد السالم حممد اارون ،دار الفكر،
1399م.
 .123مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .124مقدمات للنهوض بالعمل الدعو  ،عبد الكرمي بكار ،دار القلم ،دمشق ،ط.1
 .125املنهاج ررح صحيح مسلم بن احلجاج ،حميي الدين حيىي بن ررف النوو  ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ط1392 :2م.
 .126املنهج يف دراسة وتقييم املواقع اإلسالمية ،رأفت بن صالح الدين ،إصدار مركز أبواب لإلعالم.
 .127مهذب تفسري اجلاللني ،هتذيب :سعد بن عبد الرمحن احلصني ،ط1423 :1ا .
 .121املوافقات ،إبراايم بن موسى الشاطيب ،حتقيق :مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان،
ط1417 :1ا .
 .129موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية ،حممد بن عبد الرمحن املغراو  ،املكتبة
اإلسالمية ،القاارة ،ط.1
 .131النكت الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام ،أمحد حممد ال َكَرجي ،دار القيم ،ط:1
1424ا .
 .131الوابل الصيب من الكلم الطيب ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :سيد إبراايم ،دار
احلديث ،القاارة ،ط1999 :3م.
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ثانياً :فهرس الرسائل الجامعية ،والبحوث العلمية:
 .132اجتااات طالبات اجلامعة حنو استخدام األدوات احلوارية باإلنرتنت يف الدعوة إىل اهلل  ،اند بنت
مصطفى رريفي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مؤَتر تعليم املرأة السعودية ،الرياض،
1431ا .
 .133اختاذ القرارات يف تيسري املوارد البشرية واستقرار اإلطارات يف العمل ،خالصي بن مراد ،جامعة
منتور قسنطينة ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية ،رسالة ماجستري2117 ،م.
 .134أثر التغذية الراجعة املقدمة بعد أداء االختبارات الصفية ،مراد بن حسن صاحل ،جامعة النجاح
الوطنية بنابلس ،كلية الرتبية ،رسالة ماجستري1424 ،ه.
 .135إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم االبتدائي ،رياض رراد البنا ،مؤَتر تعليم االبتدائي ،البحرين،
 2116م.
 .13.استخدام ربكة املعلومات العاملية الدولية يف إدارة مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية
السعودية ،فدوى بنت فاروق بن عمر ،كلية الرتبية للبنات جبدة ،رسالة دكتوراه1424 ،ه.
 .137استقراء املواقع الدعوية ومعايري تقوميها ،عبدالعزيز بن داخل املطري  ،وزارة الشؤون اإلسالمية،
مؤَتر املواقع العربية السعودية عرب اإلنرتنت1432 ،ه.
 .131إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتطوير األداء يف املعااد األمنية ،عبد الكرمي بن ضيف اهلل
احلريب ،جامعة أم القرى ،قسم اإلدارة والتخطيط ،رسالة دكتوراه1424 ،ا .
 .139اإلمكانيات التقنية يف مواقع الصحف اإللكرتونية العربية ،رضا بن عبد الواحد أمني ،مؤَتر
اإلعالم العريب واإلنرتنت ،ررم الشيخ2116 ،م.
 .141االاتمامات القرائية يف مواقع اإلنرتنت لدى طالبات كلية الرتبية وعالقتها بوعيهن الدين
لألفكار اليت تنشراا تلك املواقع ،مجال بن مصطفى العيسو  ،جامعة اإلمارات املتحدة ،كلية
الرتبية2114 ،م.
 .141التخصص وأثره يف حتقيق التكامل بني املواقع الدعوية ،فاحل بن حممد الصغري ،وزارة الشؤون
اإلسالمية ،مؤَتر املواقع الدعوية السعودية ،الرياض1432 ،ه.
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 .142التدابري التشريعية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقمية ،يونس عرب ،الناد

العريب

للمعلومات ،مؤَتر الندوة العلمية اخلامسة حول دور التوثيق واملعلومات يف بناء اجملتمع ،دمشق.
 .143تصور مقرتح لتوظيف مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس الثانوية ،نعمة بنت عبدالرؤف
منصور ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،قسم أصول الرتبية ،رسالة ماجستري1426 ،ا .
 .144التكامل والتنسيق بني املواقع الدعوية اإللكرتونية ،علي بن عبد اهلل العثمان ،وزارة الشؤون
اإلسالمية ،مؤَتر املواقع الدعوية السعودية1432 ،ا .
 .145التنصري عرب اخلدمات التفاعلية لشبكة املعلومات العاملية ،حممد بن موسى اجملممي ،جامعة
امللك سعود ،كلية الرتبية ،رسالة ماجستري1433 ،ا .
 .146اجلودة الشاملة يف التعليم العام :املفهوم واملبادئ واملتطلبات ،بدرية بنت صاحل امليمان ،اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ،مؤَتر اجلودة يف التعليم العام ،القصيم2117 ،م.
 .147حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية يف املواقع ،ثائر بن حممد تالمحة ،جامعة الشرق األوسط ،كلية
اإلعالم ،رسالة ماجستري2112 ،م.
السلفية اجلديدة ،اارم جعفر ،وسام فؤاد،
 .141اخلطاب اإلسالمي يف عامل مفتوح :خربة املواقع َّ
مؤَتر اإلنرتنت والشريعة اإلسالمية ،مصر2117 ،م.
 .149الدراسات الدعوية والتقنية املعاصرة ،ناجي بن إبراايم العرفج ،اجلمعية السعودية للدراسات
الدعوية ،ملتقى الدراسات الدعوية :الواقع واألمل1429 ،ا .
 .151دراسة تقوميية لبطاقة تقومي األداء الوظيفي للمعلمني ،للباحثني :سهيل بن حسن قاضي،
عبدالكرمي بن موسى مبارك ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية1413 ،ا .
 .151درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة الشَّاملة يف مدارس حمافظة نابلس ،فاطمة بنت عيسى أبو
عبده ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستري 2111 ،م.
 .152الدعوة إىل اهلل تعاىل عرب ربكة اإلنرتنت ،عبد اهلل بن حممد املطوع ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،قسم الدعوة واالحتساب1421 ،ا .
 .153الدعوة إىل اهلل عرب اإلنرتنت :أمهيتها وخصائصها ،عبدالرمحن السند ،وزارة الشؤون اإلسالمية،
مؤَتر املواقع الدعوية السعودية عرب اإلنرتنت ،الرياض1432 ،ه.
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السامل ،مجعية مكتبات املعلومات
السرقات العلميَّة يف البيئة اإللكرتونية ،سامل بن حممد َّ
َّ .154
السعودية ،مؤَتر بيئة املعلومات اآلمنة :املفاايم والتشريعات والتطبيقات ،الرياض1431 ،ا .
ُّ
 .155ضرورة التكامل بني املواقع الدعوية ،عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس ،وزارة الشؤون اإلسالمية،
مؤَتر املواقع الدعوية السعودية1432 ،ه.
 .156الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة ،رؤى بنت فؤاد حممد
باخدلق ،جامعة أم القرى ،قسم املنااج وطرق التدريس ،رسالة ماجستري1431 ،ا .
 .157مبادرات عاجلة ملعاجلة ظاارة اإلباحية ،مشعل القداي ،الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،مؤَتر احلسبة وعناية اململكة العربية السعودية هبا ،الرياض1432 ،ه.
 .151مبادئ إدارة األعمال ،حممد بكر  ،جامعة بنها ،قسم إدارة أعمال2117 ،م.
 .159جمتمع الدراسة والعينات ،زياد أمحد الطويسي ،جامعة مؤتة ،عمان2111 ،م.
 .161احملتوى الرقمي العريب على اإلنرتنت ،عبد الرزاق غزال وآخرون ،مؤَتر املكتبات واملعلومات،
جامعة القسطنطينية ،اجلزائر.
 .161معايري إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل :مدخل إسالمي ،أمحد بن عبد الرزاق سلمان،
جامعة األنبار ،كلية اإلدارة واالقتصاد.
 .162مواقع اخلدمات اإللكرتونية للقطاع احلكومي واخلاص على اإلنرتنت ،مجال الدين بن حممد
علي ،مؤَتر تكنولوجيا املعلومات والتنمية اإلدارية ،اإلمارات العربية املتحدة2113 ،م.
 .163املواقع الدعوية على اإلنرتنت :الواقع والتقومي ،عبدالوااب بن ناصر الطرير  ،وزراة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واألوقاف ،مؤَتر املواقع الدعوية السعودية ،الرياض ،ط.1432 :1
 .144وررة عمل املؤررات الرتبوية ،ماجد بن عبد اهلل السعيد ،وزارة الرتبية والتعليم ،اإلدارة العامة
للتخطيط1429 ،ا .
 .165وسائل الدعوة إىل اهلل يف ربكة املعلومات الدولية ،إبراايم بن عبد احلليم عابد ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،قسم الدعوة واالحتساب ،رسالة دكتوراه1426 ،ه.
 .166وسطية الفتوى :رؤية منهجية دراسة على مواقع اإلنرتنت ،حممد بن عبد اللطيف البنا ،حممد بن
إبراايم زيدان ،جامعة الدول العربية ،مؤَتر الشريعة اإلسالمية واإلنرتنت2111 ،م.
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ثالثاً :فهرس الدوريات والمجالت:

 .167جملة البحوث اإلسالمية ،العدد.)32( :
 .161جملة البيان ،العدد،)153( ،)151(،)143(،)117( :

(،)225( ،)219

(.)231
 .169جملة الدراسات العربية يف املكتبات وعلم املعلومات ،العدد.)2( ،)1( :
 .171جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد1433 ،)22( :ا .
 .171جملة حبوث الرتبية النوعية ،جامعة منصورة ،العدد2113 ،)2( :م.
 .172جملة جامعة دمشق2116 ،م.
 .173جملة حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،العدد.)31( ،)29( :
 .174جملة دراسات املعلومات ،العدد2111 ،)11( :م.
 .175جملة رسالة املكتبة ،اجمللد  ،46العدد2111 ،)1( :م.
 .176جملة علوم وفنون ،اجمللد العشرون ،العدد2111 ،)3( :م.
 .177جملة مكتبات نت ،العدد2111 ،)2( :م.
رابعاً :فهرس المصادر اإللكترونية:
.171

موقع أسرار اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة.http://cutt.us/wFcZ :

.179

موقع اإلسالم ويب.http://cutt.us/GWmG :

.111

موقع الكتاب اإلسالميhttp://cutt.us/v7Sk :

.111

موقع بصائر اإللكرتونية.http://cutt.us/xMZ9 :

 .112موقع ترن .http://cutt.us/BAs5 :
 .113موقع توات العربية العاملية. http://cutt.us/606w :
.114
.115
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موقع جريدة الرياض.http://cutt.us/OPZV :
موقع جريدة الشرق األوسط اإللكرتونية.http://cutt.us/CHNi :
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.116

موقع ربكة األلوكة.http://cutt.us/npUl ،http://cutt.us/CDQv :

 .117موقع صحيفة االقتصادية اإللكرتونية.http://cutt.us/ZC9cj :
.111

موقع صحيفة الدعوة اإلسالمية الصحفية.http://cutt.us/tujN :

.119

موقع صحيفة الرياض.http://cutt.us/dojA :

.191

موقع صحيفة سبتمرب نت.http://cutt.us/qhMt :

.191

موقع صحيفة عكاظ اإللكرتونية.http://cutt.us/dSwM :

.192

موقع صحيفة املرصد.http://cutt.us/HNwl :

.193

موقع صيد الفوائد.http://cutt.us/n7kOs ،http://cutt.us/1oSt :

.194

موقع طريق الدعوة.http://cutt.us/1jLsD :

 .195موقع عامل التقنية.http://cutt.us/oplI :
 .196موقع فضيلة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين.http://cutt.us/QxsO :
 .197موقع مأساتنا واحلل عودة ودعوة.http://cutt.us/wyp :
.191

موقع جملة الوعي اإلسالمي. http://cutt.us/BVzY:

 .199موقع املسلم.http://cutt.us/OeMR :
.211

موقع املكتبة الشاملة الرمسي.http://cutt.us/MVCQ :

.211

موقع مكتبة صيد الفوائد.http://cutt.us/4rD2 :

 .212موقع املكتبة العربية اإللكرتونية.http://cutt.us/Qlz8 :
 .213موقع ايئة االتصاالت.http://cutt.us/DQ8x :
.214

موقع الوعي اإلسالمي.http://cutt.us/LiRu :

.215

موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرةhttp://cutt.us/RFBO ،http://cutt.us/EVnu :

 .216موقع يقظة فكر.http://cutt.us/ZLfw :
 .217موقع يوسف القرضاو الرمسي.http://cutt.us/4Ss9L :
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رابعاً :فهرس الموضوعات:
الصفحة

الموضوع
الباب األول :الجانب النظري
مقدمة الدراسة ،وتشمل:
-1أمهية املوضوع.

1

-2أسباب اختيار املوضوع.

5

-3التعريف اإلجرائي للدراسة.

5

-4أاداف الدراسة.

6

-5تساؤالت الدراسة.

6

-6منهج الدراسة.

7

-7الدراسات السابقة.

9

-1ضوابط الدراسة.

33

-9تقسيمات الدراسة.

32

 -11الشكر والعرفان.

34
التمهيد:

املبحث األول :التَّعريف باجلودة ،وبداياهتا ،ومراحلها ،وأمهيتها.

36

املبحث الثاين :التعريف بشبكة املعلومات العاملية ،وبداياهتا ،وأحكامها.

25

املبحث الثالث :التعريف باملواقع الدعوية ،وبداياهتا ،وأمهيتها ،وأصنافها.

2.

الباب األول :الجانب النظري:
الفصل األول" :المواقع اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية":
المبحث األول" :الدعوة إلى اهلل في الموقع اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية".
املطلب األول :خصائص الدعوة إىل اهلل يف املواقع اإللكرتونية.

19

املطلب الثاين :معوقات الدعوة يف املواقع اإللكرتونية.

46

المبحث الثاني" :الجودة في المواقع اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية"
املطلب األول :مبادئ اجلودة يف املواقع اإللكرتونية.

56

املطلب الثاين :أاداف إدارة اجلودة يف املواقع اإللكرتونية.

73
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الفصل الثاني" :معايير الجودة في المواقع الدعوية":
املبحث األول :معايري اجلودة الرئيسية يف املواقع الدعوية.

.7

املبحث الثاين :معايري اجلودة املتعلقة بالتأايل العلمي يف املواقع الدعوية.

9.

املبحث الثالث :معايري اجلودة املتعلقة بالتأايل اإلدار يف املواقع الدعوية.

336

املبحث الرابع :معايري اجلودة املتعلقة بالتأايل الفن يف املواقع الدعوية.

339

الباب الثاني :الجانب الميداني:
الفصل األول :إجراءات الدراسة الميدانية ،ونتائجها:
املبحث األول :إجراءات الدراسة امليدانية.

310

املبحث الثاين :عرض نتائج الدراسة امليدانية.

343

املبحث الثالث :تقومي الدراسة امليدانية.

395

اخلاَتة.

209

املالحق.

234

الفهارس
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