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 (01)نموذج          كلية الدراسات العليا

 العلوم االدارية: القسم 

 مستخلص الرسالة

 .األمن الفكري  مهارات االتصال لدى الدعاة ودورها فً تحقٌق: عنوان الرسالة 
 .عبدالرحمن بن سعد أباحسٌن : إعداد الطالب 

 .عبدالرحمن بن إبراهٌم الشاعر . د . أ : المشرف العلمً 
ما دور مهارات االتصال لدى الدعاة فً تحقٌق : تتبلور مشكلة الدراسة فً اإلجابة على التساؤل الرئٌس : مشكلة الدراسة 

 األمن الفكري ؟
ٌتكون مجتمع الدراسة من األئمة والخطباء والدعاة العاملٌن فً فرع وزارة الشؤون اإلسالمٌة : ة مجتمع وعٌنة الدراس

منسوباً ، وقد بلغ الحد االدنى لحجم العٌنة ( 7748)واألوقاف والدعوة واإلرشاد فً مدٌنة الرٌاض والبالغ عددهم 
استبانة ، الصالح ( 594)انً حصل الباحث على استبانة ، وبعد التطبٌق المٌد( 693)، وقام الباحث بتوزٌع ( 687)

 . استبانة ( 595)منها للتحلٌل 
استخدم الباحث المنهج الوصفً من خالل تطبٌق مدخل المسح االجتماعً للعٌنة ، مستخدماً االستبانة : منهج الدراسة وأدواتها 

 .كأداة للدارسة 
 : أهم النتائج 

المهارة فً  : ً ٌستخدمها الدعاة لتحقٌق األمن الفكري كانت المهارات التالٌة فٌما ٌتعلق بأهم المهارات االتصالٌة الت -
التعرف على مزاٌا حل المشكالت ، القدرة المهارٌة لالستفادة من الخبرات الناجحة فً االتصال والممارسة العملٌة لها ، 

 .القدرة المهارٌة فً التعرف على مصادر المعرفة 
تهتم بنبرة الصوت ، مراعاة وقت : االتصالٌة األكثر استخداماً لدى الدعاة كانت األسالٌب التالٌة فٌما ٌتعلق بأهم األسالٌب  -

 .إلقاء الكلمة أو الخطبة أو رسالتك االتصالٌة ، إثارة دوافع االستماع لدى المتلقٌن 
تؤكد الهوٌة : لتالٌة فٌما ٌتعلق بأهم الموضوعات التً ٌستخدمها الدعاة لتحقٌق األمن الفكري كانت الموضوعات ا -

اإلسالمٌة فً نفوس المتلقٌن ، تعمق منهج الوسطٌة واالعتدال ، تبٌن اآلثار السٌئة للفكر المنحرف على أمن الوطن 
 .والمواطن 

القصور فً إعداد الداعٌة :فٌما ٌتعلق بأهم المعوقات التً تقف حائالً دون إتمام اتصال الدعاة كانت المعوقات التالٌة  -
 .، عدم وجود دورات فً مهارات االتصال للدعاة ، تفاوت الفهم لدى المتلقٌن فً األماكن العامة  وتأهٌله

محاورة : فٌما ٌتعلق بأهم المقترحات لتفعٌل دور االتصال لدى الدعاة لمواجهة الخطر الفكري كانت المقترحات التالٌة  -
 .  الدعاة ، استعراض فتاوى العلماء المرتبطة باألمن الفكري  المتلقٌن واالستماع إلى آرائهم ، نشر التجارب الممٌزة لكبار

 : أهم التوصٌات 

 .حث الدعاة على محاورة المتلقٌن واالستماع إلى آرائهم  -
 .القٌام بنشر التجارب الممٌزة لكبار الدعاة  -
 .العمل على استعراض فتاوى العلماء المرتبطة باألمن الفكري  -
 .الت للدعاة توفٌر دورات متخصصة فً االتصا -



 د   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (01)نموذج رقم 

Department: Administrative Sciences 

THESIS ABSTRACT 

Study Title :  "  Preachers’ communication skills: the role in realizing intellectual security " 

Student : AbdulRahman  Bin Saad Abahussain 

Advisor : P.D. AbdulRahman Bin Ibrahim Alsha'er 

 Study Problem : what is the role of preachers’ communication skills in realizing intellectual security? 

Study Population : the study community comprises  imams , orators , and preachers working at branch of 

Ministry of  Islamic Affairs , Endowments, Da’wah and Guidance , in Riyadh , the sample consisted of  4415 
employees . The sample minimum reached (354) , the researcher distributed about (360) questionnaires , after on-
site application , he collected (291) of these questionnaires, with about (292) valid for statistical analysis . 
Study Methodology : In this study the researcher has utilized the descriptive approach , as he applied the 

social survey to the sample of the study using the questionnaire as an instrument for the study. 

Main Results : 
- Regarding the most important communicative Skills , which the preachers use to achieve the security 

Thinking were the following Skills : the skill to recognize the merits of solving the problems , the skillful ability 
to benefit of the successful experiences at communication and the practical exercise for that , the skilful 
ability to recognize the knowledge resources . 

- Regarding the most important communicative methods, which are commonly used for the preachers were as 
follows: the interest of  the voice’s accentuation , put the timing of the discourse  into consideration or your 
own communicative message , activating the listening motivations for the audiences . 

- Regarding the most important subjects, which the preachers use to achieve the security thinking were the 
following subjects: the confirmation of the Islamic identity inside the audiences’ souls, the confirmation of 
the methodology of fairness and non-fanatic methodologies, the clearing of the negative effects for the 
deviating thinking against the security of home & citizen.  

- Regarding the most important obstacles  ,which standing as a wall to prevent the preachers  to contact with 
the audiences so, the following obstacles as follows : the defeat  of  preparing the preachers & their 
qualification , the shortage of the communicative skills’ courses for the preachers , the different grades for 
thinking among the audiences at the public locations.  

- Regarding the most suggestions for activating the preachers’ role to face the thinking risk therefore; the 
following suggestions: the disputing with the audiences and listening to their views , spreading the 
distinguished experiences for the most famous preachers, showing the preachers’ Inquiries & answers which 
are relevant to the security thinking . 

Main Recommendations : 
- Motivating the preachers to debate the audiences and listening to their views . 
- The role of spreading the distinguished experiences for the most famous preachers.  
- Working for showing the preachers’ Inquiries & answers which are relevant to the security thinking .  
- Providing the specified courses for the highly qualified  communicative  preachers .  
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ن كان له الفضل الكبٌر فً حٌاتً العلمٌة إلى م ... إلى معلمً وقدوتً 

 .والدي ... والعملٌة بعد هللا 

وبفضل هللا ثم بفضل  ...وتشحذ همتً ... إلى من كانت همساتها تحًٌ قلبً 

 .والدتً  ...دعواتها باللٌل والنهار والسر والعلن وصلت إلى ما وصلت إلٌه 

رفٌقة عمري ... إلى من تعٌننً فً النائبات وأنٌسً فً األحزان والمسرات 

 .زوجتً ... ودربً 

 .واحتراماً ... تقدٌراً ... إخوانً وأخواتً ... سندي األمٌن ورافدي المتٌن إلى 

ورأفة ... واعتزازاً ... حباً ... أبنائً ... وٌنبوع قلبً ... مصدر سعادتً إلى 

 .وإحساناً ... 

 .إلى أساتذتً ومعلمً الكرام الذٌن كان لهم الفضل الكبٌر علً 

 .إلى كل عزٌز على قلبً من قرٌب أو صدٌق 

 .ة إلى هللا على بصٌرة إلى أهل العلم والدعو

 .إلى كل من دعا لً بظهر الغٌب 

 .أهدي هذا الجهد المتواضع 

 

 الــبــاحـــث
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 شكر وتقدٌر

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا محمد 

 ...وعلى آله وأصحابه أجمعٌن أما بعد 

 .ً بعونه وتوفٌقه من إنجاز هذه الدراسة الذي مكنن –سبحانه وتعالى  –أشكر هللا 

صالح بن عبدالعزٌز آل الشٌخ / الشٌخ ومن ثم أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى معالً 

وزٌر الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، الذي كان له الفضل الكبٌر 

ة لهم فً مواصلودعمه موظفً الوزارة فً مراتب العلم والتعلم برتقاء االفً 

فً موازٌن  دراستهم العلٌا ، وتنمٌة مهاراتهم فجزاه هللا خٌر الجزاء وجعل ذلك

 .حسناته إنه سمٌع مجٌب

أحمد بن عبدهللا /والتطوٌر الشٌخ كما أتقدم بالشكر إلى سعادة وكٌل الوزارة للتخطٌط

 .ةسرور الصبان ، لما ٌقدمه من رعاٌة متواصلة ومتابعة ألبنائه منسوبً الوزار

بالشكر والعرفان لسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزٌز الفارس المستشار مدٌر  وأتقدم

عام مكتب الوزٌر الخاص لجهوده المتمٌزة فً العمل على راحة ورفع كفاءة 

 . موظفٌه

كما أتوجه بالشكر والتقدٌر لمعالً رئٌس جامعة ناٌف العربٌة للعوم األمنٌة معالً 

قر الغامدي لحرصه الدائم على تطوٌر هذا الصرح عبدالعزٌز بن ص/ األستاذ الدكتور 

العلمً الشامخ الذي بفضل هللا ثم بفضل جهوده أصبح محط أنظار طالب العلم 

 .ورواده من أبناء الدول العربٌة كافة 

 ات العلٌا سعادة األستاذ كما أتوجه بالشكر والتقدٌر لسعادة عمٌد كلٌة الدراس

سعٌد بن / وسعادة وكٌل الكلٌة اللواء الدكتور خضٌر الكبٌسً ، بن عامر  /الدكتور

محمد الصغٌر على أفضالهم الكثٌرة / علً الشهرانً ، وسعادة أمٌن الكلٌة األستاذ 

 .وتعاونهم الكامل مع الدارسٌن فً هذه الكلٌة 

وأتوجه بالشكر والتقدٌر لألساتذة الكرام فً جامعة ناٌف العربٌة بشكل عام وأعضاء 

سم العلوم اإلدارٌة بشكل خاص ، وأخص بالشكر رئٌس قسم العلوم هٌئة التدرٌس بق

على ما ٌبذله من جهود محمد سٌد حمزاوي ،  /اإلدارٌة سعادة األستاذ الدكتور 

مشكورة فً خدمة الطالب وتشجٌعهم للبحث العلمً وتسهٌل المهام األكادٌمٌة 

 .واإلدارٌة للباحثٌن والدارسٌن 

/ سعادة األستاذ الدكتور أفاض علً من علمه الكثٌر  لمنوأتوجه بالشكر والتقدٌر 

عبدالرحمن بن إبراهٌم الشاعر أمٌن عام جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة 

بفضل هللا ثم بفضل جهده المتواصل فالمشرف العلمً على هذه الرسالة ، 
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نً م وتوجٌهاته السدٌدة ورحابة صدره أثناء فترة البحث تم إنجاز هذا العمل فله

 .الوفاء والشكر والتقدٌر 

والشكر والتقدٌر موصول ألعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة سعادة 

إبراهٌم عبدهللا الماحً / فاروق السٌد عثمان ، وسعادة الدكتور/ األستاذ الدكتور 

على تكرمهم بالموافقة لمناقشة الرسالة على الرغم من كثرة ارتباطاتهم العلمٌة 

 .والذي كان لتوجٌهاتهم الفضل فً إثراء هذه الرسالة والعملٌة 

كما أتقدم بالشكر إلى جمٌع األساتذة اللذٌن قاموا بتحكٌم استبانة هذه الرسالة 

 .وتوجٌه النصح واإلرشاد 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لوالدي الكرٌمٌن وزوجتً وأخوانً وأخواتً وأبنائً لما 

تعلمً ومواصلة دراستً وتحملهم بعدي عنهم قدموه من مساندة وتشجٌع إلتمام 

 .طٌلة وقت دراستً وإعدادي لهذه الدراسة 

كما أتقدم بالشكر إلى زمالئً من منسوبً وزارة الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد على ما تلقٌته منهم من دعم ومساندة وتشجٌع وغٌرهم ، كما 

منسوبً فرع الوزارة بمدٌنة الرٌاض  أخص بالشكر األئمة والخطباء والدعاة من

على حسن تجاوبهم وصدق تعاونهم معً عند تعبئة االستبانة ، وهللا أسأل أن ٌجزي 

الجمٌع خٌر الجزاء وأن ٌوفقهم لما ٌحبه وٌرضاه ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربً 

 .العالمٌن 

 

 الــبــاحـــث
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قابمةالمحتوٌات

 حةالصف الـــــمــــــوضــــــوع

جمستخلصالرسالةباللؽةالعربٌة

دمستخلصالرسالةباللؽةاإلنجلٌزٌة

هـإهداء

وشكروتقدٌر

 ح قابمةالمحتوٌات

الفصلاألول

 مشكلةالدراسةوأبعادها
ٔ 

 ٕ مقدمةالدراسة

 ٖ مشكلةالدراسة

 ٗ تساؤالتالدراسة

 ٘ أهداؾالدراسة

 ٘ أهمٌةالدراسة

 ٙ الدراسةمفاهٌمومصطلحات

 8 حدودالدراسة

الفصلالثانً

 الخلفٌةالنظرٌةللدراسة
9 

 ٓٔ اإلطارالنظري:أوالً

 ٓٔ االتصال:أوالً
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 الصفحة الـــــمــــــوضــــــوع

 ٓٔ المقدمة

 ٔٔ مفهوماالتصال

 ٕٔعناصراالتصال

 ٙٔ مهاراتاالتصالوأنواعه

 1ٔ مهاراتاالتصالاللفظً

 ٖٔ التصالؼٌراللفظًمهاراتا

 ٖٙ نماذجاالتصال

 9ٖ معوقاتاالتصال

ٔٗ األمنالفكري:ثانٌاً

ٔٗ مفهوماألمنالفكري

ٗٗ أهمٌةاألمنالفكري

1ٗ ضوابطاألمنالفكريفًاإلسبلم

1ٗ مهدداتاألمنالفكري

9ٗ التحدٌاتالمعاصرةلؤلمنالفكري

9ٗ االنحراؾالفكري

ٓ٘ اؾالفكريمفهوماالنحر

 ٓ٘ مظاهراالنحراؾالفكري

 ٖ٘ أسباباالنحراؾالفكري

 ٘٘ عبلقةالدعاةباألمنالفكري
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 الصفحة الـــــمــــــوضــــــوع

 8٘نبذةعنالجهةالمدروسة:ثانٌاً

8٘وزارةالشؤوناإلسبلمٌةواألوقاؾوالدعوةواإلرشاد:أوالً

 8٘رسالةالوزارة

9٘ امةللوزارةالتوجهاتالع

 9٘ أهداؾالوزارة

 ٔٙ قطاعاتالوزارة

 ٘ٙ الهٌكلالتنظٌمً

 ٙٙ الدعاة:ثانٌاً

 1ٙ تعرٌؾالدعوةوالداعٌة

 1ٙ أهمٌةالداعٌةوفضله

 9ٙ واجباتالداعٌة

 9ٙ صفاتالداعٌةوآدابه

 1ٔ إعدادالداعٌة

 1ٕ الدراساتالسابقة:ثالثاً

 8ٓ لسابقةالتعقٌبعلىالدراساتا

الفصلالثالث

 اإلجراءاتالمنهجٌةللدراسة
8ٔ 

 8ٕ منهجالدراسة

 8ٕ مجتمعالدراسةوعٌنةالدراسة
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 الصفحة الـــــمــــــوضــــــوع

8ٖ أداةالدارسة

8ٗصدقأداةالدراسة

8ٗثباتأداةالدارسة

9ٗإجراءاتتطبٌقأداةالدراسة

 9ٗ أسالٌبالمعالجةاإلحصابٌة

الفصلالرابع

 عرضوتحلٌلبٌاناتالدراسةومناقشةنتابجها
91 

 99 النتابجالمتعلقةبوصؾأفرادعٌنةالدراسة:أوالً

 ٘ٓٔ النتابجالمتعلقةبأسبلةالدراسة:ثانٌاً

الفصلالخامس

 النتابجوالتوصٌات
ٔٗ9 

 ٓ٘ٔ نتابجالدراسة

 ٗ٘ٔ توصٌاتالدراسة

 ٘٘ٔ المراجع

 ٖٙٔ قالمبلح



   ٔ 

 

 

 

 

 

 الــفــصـــل األول

 مـــشـكـلـة الــدراسـة وأبــعــادهــا

 الـدراســة مقدمة

 الـدراســة مشكلة

 الـدراســة تساؤالت

 الـدراســة أهداف

 الـدراســة أهمٌة

 الـدراســة ومصطلحات مفاهٌم

 الـدراســة حدود
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها

 مقدمة الدراسة

سٌباتومنأنفسناشرورمنباهللونعوذ،ونستهدٌهونستعٌنهنحمدههللدالحمإن

هللاإالإلهالأنوأشهد،لههاديفبلٌضللومن،لهمضلفبلهللاٌهدهمنأعمالنا،

ورسولهعبدهمحمدنبٌناأنوأشهد،لهشرٌكالوحده وعلىآلهصلىهللاعلٌه

أ واقتفى نهجه على سار ومن وصحبه كثٌراً تسلٌماً وسلم الدٌن ٌوم إلى ...ثره

...بعدأما

اجتماعٌةظاهرةفاالتصال،ٌومبعدٌوماًاالتصالأهمٌةتزدادالحالًعصرنافً

اإلنسانًاالتصالوٌعد،البشرٌةالمجتمعاتتكونفًحضورذاتتزالوالكانت

األفرادبٌنوالتفاعلوالتطوٌررالتؽٌٌأدواتمنفعالةأداةفهوالحٌاةفًمهماًجانباً

.والجماعات

التطورفًمهماًدوراًوتلعب.الٌومٌةحٌاتنافًبارزدورلبلتصاالتأنكما

ؼٌرأواللفظًباالتصالذلككانسواءً،واالقتصاديوالثقافًاالجتماعًوالتؽٌر

علىٌعول"كما،وتوجٌهناونصحناومجالسناحواراتنافًداخلةفهً،اللفظً

علىجلًأثرلهربٌساًبٌبٌاًبعداًباعتبارهالسلوكتعدٌلعملٌةفًكثٌراًاالتصال

هًالمعرفةكونفًواالتصالالسلوكبٌنالوثٌقاالرتباطوٌتضح،الفردسلوك

الجضعً)"االتصالطرٌقعنإالتحصٌلهاٌتمالوالمعرفةاإلنسانًالسلوكأساس

.(ٕ-ٔص،هـٙٔٗٔ،

إعداداتأوترتٌباتٌتطلبأندونالؽالبفًٌتموآخرشخصبٌناالتصالأنوبما

االتصالإلتمامأكبرمجهودوبذلأدقتخطٌطعملالضروريمنأنهإال،خاصة

أهمٌةكانتهناومنالحاضرٌنأوالمستمعٌنعددٌزدادعندمافعالنحوعلى

الذٌنالمساجدأبمةالخصوصوجهعلىووالمعلمٌنواإلعبلمٌٌنللمشاٌخاالتصال

،وٌلقونعلٌهمالكلماتوالمواعظولٌلةٌومكلفًفروضخمسةالمصلٌنٌؤمون

والدعاة،جمعةكلفًوٌرشدوهمالناسلٌوجهواالمنابرٌعتلونالذٌنوالخطباء

مهاراتمنلعضهمتتوفرفهؤالء،واإلرشادوالنصحوالتوجٌهللدعوةٌتنقلونالذٌن

كثٌرةأموراالتصال كمهارات المستمعٌن إلى رسالتهم توصٌل فً اإللقاءتعٌنهم

الجٌدوالتحضٌرالشاشاتعبرأوالمساجدفًسواءًالمنصتالجماهٌريوالحضور

فرداًالمتلقًعلىتأثٌرلذلكٌكونثمومنالرسالةإٌصالفًٌعٌنهممماذلكوؼٌر

.جماعةأوكان
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األفضلإلىالناسواقعتؽٌٌرٌستهدؾاتصالًنشاطأنهاعلىدعوةللٌنظرأنهوبما"

٘ٔٗٔ،الشنقٌطً)"واألمثل فًعظٌمةمسبولٌةهؤالءعلىكانلذا(ٕٗصهـ،

األمنإلىوالمجتمعبالفردٌدفعالذيالفكرونشرالعقٌدةعلىوالمحافظةاألمانةتبلٌػ

فًمجالاألمنالفكريالذيأعواألمان أهمٌةعظٌمةالسٌما اإلسبلم ألنهذاطاه

 .فكررسالةسماوٌةلهذهاألمةومننتابجهوحدةاالعتقادوالفكروالسلوكالدٌن

 مشكلة الدراسة

الؽذاءضرورةتفوقالتًالمجتمعضرورٌاتمنضرورةاألمنتوافركانلما"

وأخبلقاًٌدةعقاإلنسانببناءوذلك،لؤلمنالجالبةاألسباببتوفٌراإلسبلماهتم

وإنما،والنارالحدٌدوقوةواإلرهابالبطشبمجردٌتوافرالاألمنألن،وسلوكاً

الشرالنفوستتركحتىالمفاهٌموتصحٌحاألخبلقوتطهٌرالنفوسبتهذٌبٌتوافر

(ٔٙٔص،هـٕٗٗٔ،الفوزان)"لهوكراهٌةعنهرؼبة

استقرارهاركٌزةهوإذأمةلكلربٌسمطلبالشاملبمفهومهاألمنأنومع"

بمثابةفهو،وأخطرهاأنواعهأهممنٌعدنوعاًهناكأنإالواطمبنانهاأمانهاوأساس

حٌث،الحضارٌةوشخصٌتهااألمةبهوٌةالوثٌقةالصلةمنلهلماالجسدمنالرأس

وهذلكم،الكبرىوركٌزتهاألمنلبفهو،بدونهللحٌاةقٌمةوال،عنهلهاؼنىال

(هـٕ٘ٗٔ،السدٌس)"الفكرياألمن

الصبلةعلٌهبالنبًٌقتديأنوالداعٌةوالخطٌباإلمامعلىلزاماًكانهنامن

واألماناألمنلتحقٌقوٌسعىكانكمابصٌرةعلىهللاإلىٌدعوابأنوالسبلم

ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ

.{8ٓٔآٌةٌوسؾسورة}

الدعوةأنوحٌث الخاصةالجماهٌرٌةاالتصالوسابل"مثلفهًًاتصالنشاط

التمثٌلمعبالتضافرتعملوالتًالحكومةومنشورات،العامةوالقضاٌاباألخبار

األفرادربطعلىمعاًتعملالشبكاتهذه.واالستفتاءات،واالنتخاباتالشخصً

ٌحددونهالذيالكلًبالكٌانربطهاوعلى،ببعضبعضهاالمجتمعداخلوالجماعات

.(ٖٕٗ،صهـٕٔٗٔ،روبن)"واحدةجماعةبوصفهم

واألوقاؾاإلسبلمٌةالشؤونوزارةمنسوبًمنوالداعٌةوالخطٌباإلمامأنوبما

معالجةوكذلك،وتوجٌههمالناسدعوةالوزارةرسابلأهمومنواإلرشادوالدعوة

)الشرٌعةأصولضوءفًالسلبٌةوالظواهرالمجتمعقضاٌا الشؤونوزارةموقع

(.http://www.moia.gov.sa،علىالشبكةالعنكبوتٌةاإلسبلمٌة
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حفظه–سعودآلعبدالعزٌزبنناٌؾاألمٌرالملكًالسموصاحبحدٌثذلكوٌؤكد

والدعاةوالخطباءاألبمةمناإلسبلمٌةالشؤونوزارةبمنسوبًاجتماعهفً–هللا

بدوناألمنًوالعمل...وأكثرأكثرالفكريواألمناألمنًللفكرنحتاجإننا":بقوله

والمشاٌخالعلماءالضالالفكرهذاوٌواجهٌحاربوالذي...ٌكفًالفكريعمل

علٌهمأنذلكبعدذكرثم(ٕٓٗٗٔعدد،الرٌاض)"المساجدوأبمةالدعاةخصوصاً

بعملكمالواقعأرضعلىنشعرأنبدال":بقولهٌتحملوهاأنبدالكبٌرةمسؤولٌة

فًإنسانكللكموسٌشكروجلعزهللامنهذاعلىستثابونوبالتأكٌد،وجهادكم

علىنعملأنٌجبماعملناأنناوسنحسأمرناوالةرأسهموعلىالوطنهذا

.(ٕٓٗٗٔعدد،الرٌاض)"والفكراألمنًالعملوهوأساسٌنمحورٌن

،العبٌسً)خطبةٓٓٓ.ٕٓ٘التكفٌرلفتنةتصدتالتًلخطباعددتجاوزتوقد

منشطمبلٌٌن9تجاوزتوكتبدعوٌةمناشطإلىباإلضافة(9ٖٔص،هـ9ٕٗٔ

العملورشةآخرهاكانوالتًالجهودمنذلكؼٌرإلى(ٕٓٗٗٔعدد،الرٌاض)

هـٕٖٗٔ/ٔ/ٕٕفًعقدتوالتًالفكرياألمنحولالوزارةفروعمدٌريمعالثانٌة

(.91ٖٓٔعدد،الجزٌرة)

عامةوظهور كبٌربمهاراتاالتصالبصورة واهتمام أنهناكأهمٌةكبٌرة ورؼم

تحظ لم المهارة الجانبإالأنهذه الكثٌرمنالكتبوالمؤلفاتوالدراساتفًهذا

خبلل ومن ، والدعوة بالدعاة االرتقاء فً العلمٌة وقٌمتها أهمٌتها رؼم بنفسالكم

حظاتالباحثومشاهداتهوجدأناالهتماماألكبرٌركزعلىالدعوةبصورةعامةمبل

فًإٌصال فًنجاحالدعاة هاماً عنصراً بمهاراتاالتصالالتًتعد دوناالهتمام

ودعاته المنحرؾ الفكر مروجو فٌه برز الذي الوقت هذا فً السٌما رسالتهم

، وقنواته االتصال لبعضمهارات التًباستؽبللهم العربٌة الدراسات لقلة ونظراً

للباحث ٌمكن فإنه خاصة بصورة الدعاة ولدى عامة بصورة الجانب هذا تناولت

:التالًالتساؤلفًالدراسةمشكلةصٌاؼة

 ؟ الفكري األمن تحقٌق فً الدعاة لدى االتصال مهارات دور ما

 الدراسة تساؤالت

:التالٌةٌةالفرعالتساؤالتالربٌسالتساؤلعنٌتفرع

المهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري؟ما-ٔ

مااألسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة؟-ٕ

ماالموضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري؟-ٖ
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؟همنظراتصالالدعاةمنوجهةإتمامدونحاببلًتقؾالتًالمعوقاتما-ٗ

مواجهةالخطرالفكريمنوجهةلالدعاةلدىاالتصالدورلتفعٌلالمقترحاتما-٘

؟همنظر

الدراسةمحاورحولالدعاةنظروجهةمنإحصابٌةداللةذاتفروقهناكهل-ٙ

؟والوظٌفٌةالشخصٌةلمتؽٌراتهموفقاً

 الدراسة أهداف

األمنتحقٌقفًالدعاةلدىصالاالتمهاراتدورمعرفةإلىالدراسةهذهتسعى

:التالٌةالفرعٌةاألهداؾمنعددالربٌسالهدؾهذامنوٌنبثقالفكري

.التعرؾعلىالمهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري-ٔ

.التعرؾعلىاألسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة-ٕ

.عاتالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكريالتعرؾعلىالموضو-ٖ

.اتصالالدعاةإتمامدونحاببلًتقؾالتًالمعوقاتالتعرؾعلى-ٗ

.مواجهةالخطرالفكريلالدعاةلدىاالتصالدورلتفعٌلالمقترحاتالتعرؾعلى-٘

كانهناك-ٙ إذا اةالدعنظروجهةمنإحصابٌةداللةذاتفروقالتعرؾعلىما

.والوظٌفٌةالشخصٌةلمتؽٌراتهموفقاًالدراسةمحاورحول

 : الدراسة أهمٌة

التًالعلمٌةالدراساتمنأنهامنأهمٌتهاالدراسةهذهتكتسب موضوعتناولت

إبرازٌمكنوعلٌه،الفكرياألمنتحقٌقفًودورهاالدعاةلدىاالتصالمهارات

:ٌلًفٌماالدراسةأهمٌة

 : لمٌةالع األهمٌة

وتزوٌدهاالعربٌةللمكتبةعلمٌةإضافةتحقٌقفًالدراسةلهذهالعلمٌةاألهمٌةتتمثل

تضٌفهاأنٌمكنالتًالمساهمةتوضٌحخبللمنالدراسةتتضمنهاالتًبالمعرفة

توصٌاتوتقدٌمالفكرياألمنتحقٌقفًالدعاةلدىاالتصالمهاراتدوردراسة

.الدعاةأداءمستوىرفعفًتساهم

تتناولدراساتإعدادفًآخرٌنباحثٌنأمامالمجالفتحفًالدراسةهذهتساهمكما

.األمنٌةوؼٌراألمنٌةالمجاالتفًودورهاالدعاةلدىاالتصالمهارات
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 : العملٌة األهمٌة

لدىاالتصالمهاراتدورمعرفةمحاولةفًالدراسةلهذهالعملٌةاألهمٌةتتمثل

منمستمدةوتوصٌاتببٌاناتالمسبولٌنإمدادوكذلكالفكرياألمنتحقٌقًفالدعاة

علىالضوءوإلقاءالدعاةلدىاالتصالبمهاراتاالرتقاءعلىتساعدمٌدانٌةدراسة

.الفكرياألمنتحقٌقمنتزٌدالتًالعوامل



  : الدراسة ومصطلحات مفاهٌم

 : االتصال مهارات-4

:اللؽويالتعرٌؾ

(.ٖٓٓص،م99٘ٔ،الرازي)"الشًءفًالحذقالَمَهاَرة ":اتمهار

ْصلَة وبٌنهما...الهجرانضدالَوْصل ":االتصال شًءوكل،وذرٌعةاتصالأيو 

ْصلَة بٌنهمافمابشًءاتصل .(ٖٓٗص،م99٘ٔ،الرازي)"و 

:االصطبلحًالتعرٌؾ

المجاالتمنمجالفًاإلنساناٌستخدمهالتًاآللٌةبمثابة"المهارة:مهارات

وكٌفٌةومكوناتهااآللٌةهذهلطبٌعةوفهماًمعرفةٌتطلباألمروهذافابدةلتحقٌق

.(ٕٔٔص،هـٕ٘ٗٔ،وآخرونحبٌب)"استخدامها

شخصمنالمعرفةخبللهامنتنتقلالتًالعملٌة":بأنهاصطبلحاًاالتصالوٌعرؾ

،هـٕٙٗٔ،وآخرونالنمر)"مشتركةمعرفةأوعامهدؾتحقٌقبهدؾآخرإلى

.(11ٖص

علىوالتعرؾاإلنسانًاالتصالعملٌةطبٌعةفهم":بأنهااالتصالمهاراتوتعرؾ

فعالالتصالاألمثلاالستخدامكٌفٌةالختٌاروحكمةبقدرةتوظٌفهثمووسابلهفنونه

،هـٕ٘ٗٔ،آخرونوحبٌب)"بنجاحاألهداؾوٌحققاآلخرٌنالناسوٌقنعٌؤثر

.(ٕٔٔص

:اإلجرابًالتعرٌؾ

مهاراتاستخدامعلىالداعٌةمقدرةهً:إجرابٌاًاالتصالبمهاراتالباحثوٌقصد

.وكفاءةبدقةوؼٌراللفظٌةاالتصالاللفظٌة

 : الدعاة-5

:اللؽويالتعرٌؾ
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وجٌهتهً":والدعوة(٘ٓٔص،م99٘ٔ،الرازي)"بهصاحَدَعاه ":الدعاة

الشًءإلىالدعوةمنوهًالداعًبهٌؤمنبمبدألبلقتناعأكثرأولشخصخطاب

.(ٕٕص،هـ8ٔٗٔ،عبٌد)"بهالتمسكعلىوالحث

:االصطبلحًالتعرٌؾ

بلِّػ ":هوالداعٌة علِّم ،لئلسبلمالم  ،البٌانونً)"تطبٌقهإلىوالساعً،لهوالم 

.(ٓٗص،هـٕٕٗٔ

:إلجرابًاالتعرٌؾ

ووالخطباءاألبمةبأنهمإجرابٌاًالدعاةالباحثٌعرؾ الدعوة إلٌهم بوزارةالموكل

.واإلرشادوالدعوةواألوقاؾاإلسبلمٌةالشؤون

  الفكري األمن -6

:اللؽةفًتعرٌفها

.(ٕٕص،م99٘ٔ،الرازي)"الخوؾضداألْمن ":األمن

(.ٕٕٗص،م99٘ٔ،الرازي)"التأملالتفكر":الفكري

:االصطبلحًتعرٌفها

وعقابٌةووقابٌةتربوٌةإجراءاتمجموعة":بأنهاالصطبلحفًاألمنٌعرؾ

التًالمبادئمنانطبلقاًوخارجٌاًداخلٌاًواستتبابهاألمنلتأمٌنالسلطةتتخذها

،الجحنً)"المعتبرةالمصالحعلىاألمنٌعنًالذياألمنلضماناإلسبلموضعها

.(1ٖص،تب

منفٌهبما،الذهنًالعملصوروأسمىالذهنًالنشاطجملةبأنه"الفكروٌعرؾ

(ٖٔص،هـٖٕٗٔ،البكر)"وتنسٌقوتركٌبتحلٌل

والمجتمعالدولةبٌنالمشتركةوالتدابٌرالنشاط"بأنهالفكرياألمنمصطلحوٌعرؾ

انحراؾفًسبباًتكوننفسٌةأوفكرٌةأوعقدٌةشواببوالجماعاتاألفرادلتجنب

،نصٌر")المهالكفًلئلٌقاعسبباًأوالصوابجادةعنواألخبلقواألفكارالسلوك

.(ٕٔص،هـٖٔٗٔ

:اإلجرابًالتعرٌؾ

مناإلنسانوفهموعقلفكرسبلمةبأنهإجرابٌاًالفكرياألمنالباحثٌعرؾ

والسٌاسٌةالدٌنٌةاألمورفهمفًواالعتدال،الوسطٌةعنوالخروجاالنحراؾ

وتحقٌقالعامالنظاموحفظالفردسلوكفًاالنضباطإلىٌؤديمماواالجتماعٌة

.الحٌاةمجاالتكافةفًواالستقراروالطمأنٌنةاألمن
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 : دور-6

ه وأَداَره وَدَوَراناًَدْوراًٌدورَدارَ"مناللؽةفًالدورٌعرؾ وَتْدِوٌر ،بهودورؼٌر 

َداَوَرة مدوراًجعلهالشًء .(9ٓٔص،م99٘ٔ،الرازي)"كالمعالجةوالم 

ماتحققالتًالسلوكٌةاألطرأواألنشطةمنمجموعة"بأنهاصطبلحاًالدوروٌعرؾ

فًالفردبسلوكالتنبؤإمكانٌةاألدوارعلىوٌترتب،معٌنةمواقؾفًمتوقعهو

.(ٕ٘هـ،صٕٗٗٔ،الؽامدي)"المختلفةالمواقؾ

فًالدعاةلدىاالتصالمهاراتبهتسهممامدىبأنهإجرابٌاًالدورالباحثٌعرؾ

.الفكرياألمنتحقٌق



 : الدراسة حدود
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تحقٌقفًودورهاالدعاةلدىاالتصالمهاراتموضوعتناولعلىالدراسةتقتصر

.الفكرياألمن



 : البشرٌة الحدود-5

والدعوةواألوقاؾاإلسبلمٌةالشؤونبوزارةوالموكلإلٌهمالدعوةطباءوالخاألبمة

.واإلرشاد



 : الزمانٌة الحدود-6

.هـٕٖٗٔ-ٖٔٗٔالجامعًالعامخبللالدراسةتطبقسوؾ



 : المكانٌة الحدود-7

.الرٌاضمدٌنةعلىالدراسةتقتصر
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 الثانًالــفــصـــل 

 ــظـــرٌــة لـــلـــدراســـة الــخــلــفــٌـــة الـــنـ

 

 .اإلطـــــار الـــنــــظـــري : أوالً 

 .نبذة عن الجهة المدروسة : ثانٌاً 

 .الـــدراســات الــسـابـقــة : ثالثاً 
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 الفصل الثانً

 الخلفٌة النظرٌة للدراسة

 :اإلطار النظري :  أوالً 

.األمنالفكريوأخٌراًالدعاةفاإلطارالنظرياالتصالالباحثفًٌتناولسوؾ

 :االتصال : أوالً 

 المقدمة 

لوتتبعنامدىتمكناإلنسانمنالتكٌؾوالتأقلممعالبٌبةالتًٌعٌشفٌهاالوجادناأناه"

منذخلقههللاسبحانهوتعالىواستخلفهفاًاألرضوهاوفاًاتصاالمساتمرماعأفاراد

حٌاتهولتحقٌقأهدافاهوإلشاباععشٌرتهومعالكابناتحولهٌتفاعلمعهملتٌسٌرأمور

(.ٕهـ،ص9ٕٗٔاللهٌبً،")حاجاته

فباالتصاالتورثاإلنساانحضاارةاألجادادوساٌورثهالؤلحفاادفتجادالرجالٌماارس

كإمعانااهالنظاارفااًأماارمااا،والحركاااتالجساادٌة،أنااواعشااتىمااناالتصاااالت،

واإلنصاااتللخطٌااب،ومحادثااةالصاادٌق،ورؤٌااةالتلفاااز،واسااتماعالرادٌااو،

وقراءةمقالفًالجرٌدةأوموقاعإلكتروناًوالكثٌارالكثٌارٌعادماناالتصااالت

ضارورةحتمٌاةالٌساتؽنًعنهاامجتماعمانالمجتمعاات"،لذلكتعداالتصااالت

البشرٌة،ولوفقداالتصالباٌنالنااسلتعاذرظهاورالحضااراتاإلنساانٌة،وال

هااـ،ٕٔٗٔعجااوةوآخاارون،")مٌاازةأليمجتمااعتحققااتالسااماتالثقافٌااةالمت

(.ٖٔص

وفًعصرناالحدٌثاتسمتاالتصاالتبالتطورالسرٌعفًوسابلهافساهمذلاك

معاالنفجارالسكانًوتطاوراألنظماةالسٌاساٌةواالقتصاادٌةفاًزٌاادةاالهتماام

ٌٌاد،وقادبالرأيالعام،ومحاوالتالتأثٌرعلىأفارادالمجتماعلكسابالثقاةوالتأ

شااهدتالمجتمعاااتعااددمااناالضااطراباتوالتؽٌااراتالساارٌعةكااانالعاماالفااً

حدوثهاوتطورهاتلكالوسابلالتًتملكالقدرةعلاىالنشاربالصاورةاإلعبلمٌاة

(.1هـ،صٕٔٗٔعجوةوآخرون،)واإلقناعٌةالمتعددة
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مهااراتوسوؾٌتناولالباحثفًهذاالمبحثاالتصاالتمانحٌاثمفهومهاا،

 .االتصالوأنواعها،أهمٌتها،نماذجها،مهاراتها،معوقاتها

 

  االتصال مفهوم

اللؽةاالتصال ْصلَة وبٌنهما...الهجرانضدالَوْصل ":فً ،وذرٌعةاتصالأيو 

ْصلَة بٌنهمافمابشًءاتصلشًءوكل .(ٖٓٗص،99٘ٔ،الرازي)"و 

"واالتصال الشابعة المفاهٌم الموضوعمنمن إلىدٌنامٌكٌة ٌرجع وهذا االستخدام

جهةوتناولالباحثٌنلهمنزواٌاعدٌدةومتنوعةفًعصورمختلفةمنجهةأخرى

،فنجدمفهوماالتصالفًالعصورالقدٌمةلمٌكنمثلماهوعلٌهاآلن،نظراًللجهود

مً،رؼمأنهٌختلؾالعلمٌةالتًبذلتلتطوٌرهذاالمفهوم،وتحلٌلهعلىأساسعل

والعلوم النفس علم فً عنه والمضمون المعنى حٌث من االجتماع علم مجال فً

ففًعلم"،(ٔٔ،صمٕٗٓٓإبراهٌم،")السٌاسٌةوؼٌرهامنالمجاالتاألخرى

النفسانصرؾاالهتمامإلىالرابطةبٌناالتصالوالفرد،وفًعلماالجتماعاهتموا

 انصرؾاالهتمامباالتصالباعتباره السٌاسٌة العلوم وفًدراسة ، اجتماعٌة عملٌة

وهكذاوفًالوقتالذيساهمتفٌهكل...إلىاالتصالوعبلقتهبالسلوكالسٌاسً

هذهالعلومفًفهمنالعملٌةاالتصالوأثرتخبراتنافًهذاالمجالزادتكذلكمن

(.1ٔ،صهـٕٔٗٔروبن،")المعانًالمختلفةلكلمةاالتصال

CommunareمشتقةمناألصلالبلتٌنCommunicationًكلمةاتصال"

 عاماً الشًء To make Commonالتًتعنًجعل الشًء تقاسم أو ،To 

share نقله أو ،To transmitالمعنى مقاسمة ٌعنً فاالتصال ذلك وعلى ،

لنمروآخرونا")وجعلهعاماًبٌنشخصٌنأومجموعةمناألشخاصأوالجماعات

(.11ٖ-1ٖٙهـ،صٕٙٗٔ،

االشتراكفًتبادلالرموزوالمضامٌنواألدواربٌن"وعرؾاالتصالاإلنسانًبأنه

والتحرٌؾ فرصالفهم ٌوفر اجتماعً سٌاق فً أكثر أو وسٌلة خبلل من األفراد

هـ،1ٔٗٔالطوٌرقً،")والتأثٌروالتؽذٌةالراجعةلهذهالمضامٌنكعملٌةدٌنامٌكٌة

(.ٖٖص

 بأنها عرفها من أحدهما"وهناك طرفٌن بٌن اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة بالرموز تفاعل

الحواروالثانًمستقبلٌكملالحوار مرسلٌبدأ ٌكملالمستقبلالحوارال. لم وما

ٌتحققاالتصالوٌقتصراألمرعلىتوجٌهالمعلوماتأواآلراءمنجانبواحدفقط

عجوةوآخرون،")جابةأوالتأثٌرالذيحدثعندالمستقبلدونمعرفةنوعاالست

(.8ٔهـ،صٕٔٗٔ
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عملٌةإنشاءالمعانًومشاركةاآلخرٌنفٌهامنخبللاستخدام:"وعرفهاآخربأنها

واألفكار المعلومات استقبال أو بإرسال الشخص ٌقوم عندما وٌحدث ، الرموز

(.ٗـ،صه8ٕٗٔالمسعودي،")واألحاسٌسمعاآلخرٌن

 بأن قال من الرمز"وهناك مع اإلنسان ٌتجاوب عندما ٌحدث )االتصال حبٌب"

(.ٖٓهـ،صٕ٘ٗٔوآخرون،

مفهوم" فإن ، االتصال فً النماذج وتجرٌدات تفصٌبلت فً الدخول عن وبعٌداً

، المعاصرة االتصال وأبحاث دراسات فً حضوراً أكثر أصبح االتصالٌة العملٌة

بالدر المتبادلةوٌهمنا والتفاعلٌة االتصالالدابرٌة علىطبٌعة األولىفقطالتأكٌد جة

فًاستمرارٌةوٌؤثركل تتفاعلأطرافها بٌنأطراؾالفعلذاته،فاالتصالعملٌة

(.9ٖهـ،ص1ٔٗٔالطوٌرقً،")طرؾفًاألطراؾوالمتؽٌراتاألخرى



  االتصالعناصر 

االتصال لفهم بعواملمناألساسٌاتالمهمة ٌتأثر وأنه ، مستمرة عملٌة أنه معرفة

متعددة،كماأنعملٌةاالتصالتتطوروتتؽٌربشكلالٌمكنالتنبؤمعهبماسٌحدث

حتىوإنكانت(نشطةمتحركة)فًالخطوةالتالٌة،فاالتصالإذنعملٌةدٌنامٌكٌة

للتلفاز مشاهدة أو مذٌاع إلى استماع أو صحٌفة فً قراءة مجرد "(، المسعودي

تعتمدبصفةأساسٌةعلىعدةعناصر"،لذلكفإنعملٌةاالتصال(ٙهـ،ص8ٕٗٔ

متصلةومتشابكةومتداخلةمعظروؾنفسٌةواجتماعٌةتؤثرفًالنهاٌةعلىانتقال

اآلراءوالمعلوماتبٌناألفرادوالجماعاتونوعٌةالتأثٌرالمحتمللهذهاآلراءولتلك

،صٕٔٗٔوآخرون،عجوة")المعلومات العناصربشًء(9ٔهـ ٌلًهذه وفٌما

:منالشرحوالتحلٌلوهً
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وهوالمرسلأوالباث،أوالمتكلمأوالكاتبأوالشاعر،أوالمحاضرأوالمرمز،"

وإلىماهنالكمناأللفاظالتًتدلعلىمصدرالرسالةومنطلقهاحٌثتتشكلأبعادها

و ، والؽرضمنها )مفاهٌمها ، والخطٌب ص9ٕٓٓنهر ، ٕٙم تعرٌؾ( وٌمكن

منٌبدأالحواربصٌاؼةأفكارهفًرموزتعبرعنالمعنىالذيٌقصده"المرسلبأنه

،هذهالرموزتشكلالرسالةالتًٌوجههاالقابمباالتصالإلىجمهورمعٌنفإذانجح

عنفكرهتعبٌراًصحٌحاًودقٌقاًوواضحاًالمرسلفًاختٌارالرموزالمناسبةللتعبٌر

ٌكونبذلكقدوضعقدمهعلىالطرٌقالصحٌح،وأصبحهناكأملفًالوصولإلى

نهاٌةالطرٌقإذاتحققتالظروؾالمواتٌةإلتمامعملٌةاالتصالفًمراحلهاالتالٌة،

ٌ عّما تعّبر واضحة رموز فً أفكاره صٌاؼة عن المرسل هذا عجز إذا قصدأما

انهارتعملٌةاالتصالفًمراحلهااألولىوتحّولتإلىعبثقدٌسّببالضرربدالً



  ٖٔ 

 

والمرسلٌقومبأربع"،(9ٔهـ،صٕٔٗٔعجوةوآخرون،")منأنٌحققالنفع

:مهامفًالعملٌةاالتصالٌةالواحدة

.ٌحددالمعنىالذيٌرٌدإٌصالهللطرؾاآلخر-أ

(.كبلمٌةأوؼٌركبلمٌة)موزٌضعهذاالمعنىفًر-ب

.ٌرسلالرسالة-جـ

(.1هـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،")ٌتفاعلمعتجاوبالمستقبلللرسالة-د

وٌنبؽًأنٌتمتعالمرسلبدرجةعالٌةمنالمصداقٌةلكًٌقبلأفرادالجمهورعلى"

ا الظروؾاألخرى تهٌأت إذا لبلقتناع استعدادهم مع ٌقول ما إلى لمكملةاالستماع

خبٌراً المتحدث ٌكون أن ٌنبؽً المصداقٌة هذه تتحقق ولكً ، االتصالٌة للعملٌة

إلى باإلضافة المصدرفًنفسه أنثقة كما ، فٌه فًالمجالالذيٌتكلم متخصصاً

التأثٌر له تتٌح واإلقناع االتصال فًمجال ومهاراته االجتماعً النظام فً مركزه

لتصدٌقماٌقولعلىالجمهورالذيٌصبحمست هـ،ٕٔٗٔعجوةوآخرون،")عداً

ومهماتعددتأهداؾالمرسلفإنالهدؾاألساسٌشملتحقٌقرؼباتهمن"،(ٕٓص

اآلخرٌنوعلىهذاالضوءفإنالمرسلالناجحهومنٌستطٌعأنٌقنعالناسبرأٌه،

منهم ٌرٌد وٌحصلعلىما ، )وٌؤثرفٌهم " ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون، (ٗٗهـ

وتتأثرعملٌةاالتصالبالمرسل،واتجاهاته،وشخصٌته،واألسلوبالذيٌعتمده"

فًعملٌةاالتصال،فهًتتأثربطرٌقةفهمهوتفسٌرهوحكمهعلىالمفاهٌمواآلراء

وتتأثر لدٌه المعرفة تراكم ودرجة وخبرته مدركاته بطبٌعة تتأثر أي ، واألفكار

ود له المكوناتالشخصٌة تتعلقبطبٌعة الجوانبالتً من وؼٌرها رجاتانفعاالته

حمود،")بمستوىالتعلٌموبناءالمدركاتوماأفرزتهالبٌبةبمختلؾمتؽٌراتهاعلٌه

(.ٓٗهـ،صٖٔٗٔ
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تعدالرسالةبمثابةالمضمونالمعّبرعنه،وتتفاوتهذهالرسابلفًأنماطها،فهناك"

الطوٌرقً،(")جسدٌة)اهٌةأوكتابٌة،وهناكرسابلؼٌرلفظٌةرسابللفظٌةشف

وتتوقؾفعالٌةاالتصالعلىفهمالرسالةوذلكمنحٌثأنها("ٖٗهـ،ص1ٔٗٔ

م،ٕٓٓٓمنصور،")ذاتمحتوىٌعبرعنأهداؾمحددةعندمنٌقومبصٌاؼتها

ةوداللٌةونفسٌةلكً،وٌخضعاختٌارالرموزالتًتشّكلالرسالةلقواعدفنٌ(ٕٗص

ٌتحققلهذهالرسالةأقصىقدرمنالفاعلٌةوالتأثٌرإذاماصادفتظروفاًمبلبمةعند

على للرسالة الفنٌة القواعد وتعتمد ، عامة بصفة الموقؾاالتصالً وفً المستقبل

هـٕٔٗٔعجوةوآخرون،")الدقةالتًٌتمبهانقلالرموزمنالمرسلإلىالمستقبل

وتتكونالرسالةمنمجموعةمنالكلماتوالقواعداللؽوٌةواألفكار،"،(ٕٓ،ص

والشكلالظاهرللمتصل،وحركاتالجسموالصوت،وجوانبالشخصٌةالتًتظهر
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واثق،خابؾ)للطرؾاآلخر،كماأنهاتشملاالنطباعالذيٌعطٌهاإلنسانعننفسه

 ، متردد ، الخ... فًالتعبٌر( بأسلوبه "( ،ص8ٕٗٔالمسعودي، 8-1هـ كما( ،

:تتكونالرسالةمنالعناصرالتالٌة"

وهًالطرٌقةالتًتتمفٌهاتشكٌلالرموزسواءكانتلفظٌةأو:Codeالشفرة-ٔ

.ؼٌرلفظٌة

.وهومحتوىالرسالة:Contentالمضمون-ٕ

ٖ- Treatmentالمعالجة : األسلوب صٌاؼة )وتعنً وآخرون" ،حبٌب

(.ٙٗهـ،صٕ٘ٗٔ
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وهًعبارةعناألسلوبأوالطرٌقةأوالمنهجالذيتنتقلبهالرسالةمنالمرسل"

للمستقبلسواءكانتإشارات،رموز،حركات،تماثٌل،سٌنما،إذاعة،تلفزٌون،

أدى مما ، األخٌرة الفترة تعددتفً األخرىولقد الوسابل من تنوعوؼٌرها إلى

االتصال )قنوات " ، صٕٗٓٓإبراهٌم ، 8ٕم على"،( الوسابل استخدام وٌتوقؾ

:المتؽٌراتالتالٌة

رسالة-ٔ منخبلل تحقٌقه إلى الهدؾالذينسعى أو المطروحة الفكرة طبٌعة

.معٌنة

للتأثٌرمن-ٕ وقابلٌته اإلتصالٌة المستهدؾمنحٌثعاداته خصابصالجمهور

.معٌنٌتحققبشكلفّعالعنطرٌقوسٌلةمعٌنةخبللأسلوب

.تكالٌؾاستخدامالوسٌلةبالنسبةألهمٌةالهدؾالمطلوبتحقٌقه-ٖ

.أهمٌةعاملالوقتبالنسبةللموضوعالذيٌتناولهاالتصال-ٗ

٘- الجمهور على تأثٌر من تحققه وما وسٌلة كل )مزاٌا .، وآخرون عجوة

(.ٖٕهـ،صٕٔٗٔ

نالقولبوجودوسٌلةأفضلمنوسٌلةأخرى،ألنالموقؾالذيٌحدثفٌهوالٌمك"

حبٌبوآخرون،)االتصالهوالذيٌحددأفضٌلةوسٌلةاتصالعلىوسٌلةأخرى

كماٌؤكدالكثٌرونعلىأنالنجاحفًاختٌاروسٌلةاالتصال"،(1ٗهـ،صٕ٘ٗٔ

إلىنجاحعملٌةاالتصال،حٌث ذهبالبعضإلىأنالوسٌلةالمناسبةٌؤديحتماً

وتوضٌحه منها الهدؾ وتدعٌم الرسالة إبراز على تعمل التً )هً "، منصور

(.8ٕم،صٕٓٓٓ
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ٌ حدث"وهً االضطراب أو الخلل وهذا االتصال، وسٌلة أو قناة خللطارئفً

")تحرٌفاًفًمضمونالرسالةاالتصالٌة ،ص1ٔٗٔالطوٌرقً، وكلما"،(ٗٗهـ
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التشوٌش التؽلبعلى وٌمكن ، التٌقن عدم ارتفعتدرجة التشوٌشكلما حجم زاد

وعدمالتٌقنبالتكرارحتىتتاحالفرصةللمستقبلاللتقاطالرسالة،وعلىالمرسلفً

هذهالحالةأنٌتجنبالتكرارالمملوأنٌعمدإلىالتكراربتنوٌع،وتقلدرجةعدم

األسلوبقوٌاًوجذاباً،والوسٌلةواضحة،والتوقٌتمبلبماً،ألنكلالتٌقنكلماكان

(.ٕ٘-ٕٗهـ،صٕٔٗٔعجوةوآخرون،")ذلكٌزٌدمنانتباهالمستقبلواستعداده
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أو" واحداً وهوالذيٌستقبلالرسالةالتًٌرسلهاالمرسل،وقدٌكونالمستقبلفرداً

ثناءاالتصالالذيٌحدثوجهاًلوجه،وقدٌكونالمستقبلعدةمبلٌٌنمنعدةأفرادأ

حبٌب")الناسكماٌحدثمنخبللوسابلاإلعبلمكالتلفزٌونمثبلًإلىمبلٌٌنالناس

 ، صٕ٘ٗٔوآخرون ، 9ٗهـ ) ، أسماء" ٌتخذ أن للمستقبل بد ال الرسالة ولفهم

:إماأنٌكونمختلفةبحسبموضعهفًاستقبالالرسالةفهو

 .مستمعاًحٌنتكونالرسالةصوتٌة-أ

.قارباًحٌنٌكونمنصرفاًفًمطالعةنص-ب

تعبٌرٌة-جـ مادة لمشاهدة عرض صالة فً أو المسرح أو التلفاز أمام مشاهداً

 (.ٖٔ-9ٕم،ص9ٕٓٓنهروالخطٌب،")طقةاكاللوحةأواألفبلمالن

وٌحاولإدراكفحوىالمضمونالمعّبرعنه"وتفسٌرهافٌقومالمستقبلبتحلٌلالرسالة

من ٌمكن بما ومقارنتها ، والرؤٌة االستماع أجهزة بوساطة االتصالٌة الرسالة فً

الحقٌقً المعنى إلى للتوصل سابقة اتصالٌة )خبرات " ، ،1ٔٗٔالطوٌرقً هـ

ٕٗص مه( أن ذلك ، واحد آن فً ومستقبل إلىمرسل ٌتحول قد والمستقبل مة،

 تتلخصفًثبلثمهام المستقبل إلى: وتحوٌلها فكرموزها ثم ، الرسالة استقبال

،وٌحتلالمستقبلأهمٌةتعادل(ٓٔهـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،")معانثماالستجابة

وجودالمرسلفًعملٌةاالتصالفعلٌهأنٌقومبعملٌةاالتصالكماٌقومبهاالمرسل

مندورهفًفهمالرسالةفقط،ولكنأٌضاًفًاشتراكهوأهمٌةالمستقبلالتنبع...

-9ٗهـ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون،)فًصنعالفعلاالتصالًوتفاعلهمعالمرسل

٘ٓ.)
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وٌقصدبهكلماٌفعلهالمستقبلبالكبلمأوبؽٌرهتجاهالمرسل،أيإرسالشًءما"

إلىالمر المستقبل التفاعلوالحوارمن )سلٌتضمن " ،ٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون، هـ

ٔ٘ص االتصال( ففً ، مختلفاً ٌأتً وقد ، اتصالً موقؾ كل فً ٌحدث وال ،

الجماهٌريقدالٌحدثأوٌكونمؤجبلًلفترةقصٌرةأوطوٌلة،وإذاحدثٌعدبطٌباً

حدوثهٌعدأمراًحتمٌاًوأحٌاناًٌكونمكلفاً،وفًاالتصالالذيٌحدثوجهاًلوجهفإن
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وتتمٌزالتؽذٌة،(ٕ٘هـ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون،)وسرٌعاًوٌكونأٌضاًفورٌاً

بناحٌتٌنإحداهماسلبٌةواألخرىإٌجابٌة،فالناحٌةاإلٌجابٌةتوحًللمرسلالراجعة

الناحٌةالسلبٌةفتعطًالمرسل ٌراموبإمكانهاالستمرار،أما بأنكلشًءعلىما

هـ،1ٔٗٔالطوٌرقً،)باعاًبوجودخللماٌجبتداركهوالعملعلىتصحٌحهانط

أهمٌة(٘ٗص وتتأكد ، الراجعة قدالتؽذٌة كانتالرسالة إذا المرسلعما فًإفادة

كانذلكأدعىلتعزٌززادتالتؽذٌةالراجعةوصلتوفهمتكماأرادهاهو،وكلما

(.ٔٔهـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،)المعلوماتفًالرسالة


 : Effectاألثر  -7

"، االتصالٌةبٌنكلمنالمرسلوالمستقبلحدوثشًءما العبلقة ٌتضمنطبٌعة

بٌنهما ٌحدث لما حتمٌة نتٌجة )وٌعد " ، وآخرون صٕ٘ٗٔحبٌب ، ٓ٘هـ )،

،وهناكثبلثة والمستترة الظاهرة وٌتفاوتاألثرمنموقؾآلخرولكلحدثآثاره

:هًمةآثاراتصالٌةمه

.األثرالمعرفًوهوكلاكتسابذهنًلمعرفةأومعلومة-أ

الفعل-ب عن الناتجة الذاتٌة والعواطؾ بالمشاعر ٌعرؾ ما وهو العاطفً األثر

.االتصالً

الرسابل-ج تجاه واللفظٌة الجسدٌة االستجابة وٌعنً الحركً اإلدراكً األثر

(.ٙٗ،صهـ1ٔٗٔالطوٌرقً،)االتصالٌةومضامٌنها

وٌمٌزطبٌعةاألثرفًأشكالأومستوٌاتاالتصالالمختلفةهوآنٌةحدوثه،ففً"

ٌعرؾ أن المرسل ٌتمكن ال قد حدث وإذا ، بطٌباً ٌكون قد الجماهٌري االتصال

مصدرحدوثه،أمافًاالتصالالذيٌحدثوجهاًلوجهفإنمبلمحهتتبدىفًحٌنه

(ٓ٘هـ،صٕ٘ٗٔرون،حبٌبوآخ")أيفًوقتأسرع



 :مهارات االتصال وأنواعه 

وتعدالمهارة"،(ٖٓٓ،ص99٘ٔالرازي،)الشًءفًالحذقفًاللؽةهًالَمَهاَرة 

بمثابةاآللٌةالتًٌستخدمهااإلنسانفًمجالمنالمجاالتلتحقٌقفابدة،وهذااألمر

ةاستخدامها،لذلكفمهاراتٌتطلبمعرفةوفهماًلطبٌعةهذهاآللٌةومكوناتهاوكٌفٌ

طبٌعة فهم أٌضاً هً بل فقط االتصال استخدام على المقدرة فً لٌست االتصال

الختٌار وحكمة بمقدرة توظٌفه ثم ووسابله فنونه والتعرؾعلى اإلنسانً االتصال

األهداؾ وٌحقق اآلخرٌن الناس وٌقنع ٌؤثر فعال التصال األمثل االستخدام كٌفٌة

وسٌقسمالباحثمهاراتاالتصال(ٕٔٔهـ،صٌٕ٘ٗٔبوآخرون،حب")بنجاح

:بحسبأنواعه
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 :Verbal communication skills  اللفظً االتصالمهارات : أوالً 

تبادلاللؽةالكبلمٌةمنخبللالمحادثةوالمشافهةبٌنأطراؾاالتصالوذلك"وهو

 إلٌصالأكبرقدرمنمعنىالرسالة فًوٌعتبرأكثرو... سابلاالتصالاستخداماً

واستخداماللؽةكوسٌلةاتصال(9٘هـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،")التواصلبٌنالبشر

فعالةالٌتطلبدراسةقواعداللؽةألنذلكالٌكفًوحدهفهناكقواعدوأسسخاصة

ٌقول للؽةكما الربٌسة حٌثأنالوظٌفة الفعاللها إلىاالستخدام باالتصالترشدنا

ولكًندركالبعداالتصالًللؽةالبدأننتعاملمع...ٌرهًوظٌفةاالتصالساب

اللؽةعلىأساسأنهاظاهرةاجتماعٌةالٌمكنعزلهاعنالنشاطاالجتماعًوٌقودنا

ذلكإلىمعرفةكٌفٌةاستخدامالناسللؽةأيماذاٌفعلالناسبهاثممعرفةمضمونها

وٌقسم(ٖٙهـ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون،")ومعانأيماٌحملونهفٌهامنأفكار

:االتصالاللفظًإلىثبلثةأقسام

-أ الشفهً االتصال المنطوقة: الكلمات باستخدام االتصال فٌه ٌتم الذي وهو

التلٌفونات كاالتصالالمباشربٌنشخصٌنأواالجتماعاتأو النوع... وهذا الخ،

.ٌتلقونالرسالةٌسمحبالتعرؾعلىردودأفعالالذٌن

-ب الكتابً االتصال المكتوبة: الكلمات باستخدام االتصال فٌه ٌتم الذي وهو

والمذكرات كالمنشوراتوالكتبوالصحؾوالتقارٌر االتصاالت... وتسمح ، الخ

لها استٌعابهم إمكانٌة مع األفراد من كبٌر عدد إلى المعلومات بوصول المكتوبة

إلىجانبإمكانالرجوعإلٌهافًالمستقبل،وٌجبأنتكونبسرعتهمالخاصة،هذا

أو العباراتالمحٌرة عن كلٌة العرضواالبتعاد فً بجانبالوضوح كاملة الكتابة

المضللةالتًقدتسببسوءفهمالقارئ،إضافةإلىحسنالصٌاؼةوتجنباألخطاء

.اإلمبلبٌةوالنحوٌة

-ج اإللكترونً االتصال هذ: بشكلوتسمح المعلومات بنقل الحدٌثة االتصاالت ه

(ٕٖٖٓٔهــصٖٓٗٔأبوالنصر،)سرٌعولعددكبٌرمناألفرادفًوقتٌسٌر

:وٌدخلفًاالتصالاللفظًالعدٌدمنالمهاراتومنها

 اإلنصات مهارة -أ

ًالقرآنالكرٌم ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ:قالتعالىف

واالستماعواإلنصاتواإلصؽاءوإن"،{ٕٗٓ:سورةاألعراؾآٌة} ژۅۅ

كترجمة مترادفاتتستخدم أنها إال العربٌة اللؽة فً بٌنها هناكاختبلؾدقٌق كان

 )Listeningلمصطلح " ، ص8ٕٗٔالمسعودي ، 8ٔٔهـ بٌن( فرق وهناك

من ولكن أوالً تسمعه أن وتنصتلصوتدون تستمع فأنتلن واالستماع السماع

تس أن الممكن ، لها تنصت أن دون األصوات جهداًفاالستماعمع تتطلب عملٌة
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 وإرادة )وانتباهاً ، ص8ٕٗٔالمسعودي ، ٕٓٔهـ ) بأنه اإلنصات ٌعرؾ :و

االستماعللرسابلاللفظٌةوالتنبهإلىالتعبٌراتاللؽوٌةوالحركاتالجسدٌةمعإدراك

لرسالته،وٌعتمداإلنسانالمعانًوالخلوصإلىمرادالمتحدثواالستجابةالمبلبمة

والتنبٌهات الرسابل وتلقً والتعلم للتواصل اآلخرٌن إلى اإلنصات على حٌاته فً

( ،صٖٔٗٔالشهري، 8ٖهـ االتصال( االستماعواإلنصاتنصؾحجم وٌشكل

فً مناألهمٌة ٌعطحقه لم منذلكفهو الذيٌتكونمنمقولومسموعوبالرؼم

حبٌبوآخرون)كثٌرمنالناسفًتواصلهممعاآلخرٌنالتواصلوبسببذلكٌفشل

،صٕ٘ٗٔ، المسعودياألشخاصبالنسبةلعملٌةاالستماعإلى(1ٔٔهـ وٌقسم ،

:أربعةأقسام

ٔ-  المنصت ؼٌر أي: بذل ٌحاول وال ٌقال لما ٌستمع الشخصالذيال وهو

 .مجهودلبلستماعواإلنصاتلآلخرٌن

الذيٌسمعاألصواتوالكلماتلكنهالٌنصتوهوالشخص:المنصتجزبٌاً -ٕ

 .لهالٌفهمماٌقولهاآلخر

ٖ-  م المنصتالمقوِّ وٌبذلمجهوداً: بتركٌزواهتمام الشخصالذيٌستمع وهو

لفهمماٌقالوتقوٌمه،ولكنهالٌحاولالتعمقإلىنٌةالمتحدثومقصدهوفهم

 .مشاعره

ٗ-  الفعال النشط المنصت :ٌ الذي الشخص وٌبذلوهو وانتباه بتركٌز ستمع

لٌسفقطلفهمماٌقالولكنلفهمماوراءذلكمنأحاسٌسومشاعر مجهوداً

(ٕٔٔهـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،)المتحدث

:ومنعواملتطوٌراإلنصات

 إظهاراالهتمامبمنٌحدثنا. 

 التركٌزوعدمتشتتالذهنبالتفكٌرفًمواضٌعأخرى. 

 الطرؾاآلخرمشاركتهفًهمومهومعاناتهاالستماعبعاطفةوإشعار. 

 االستماعبروحنقدٌةفتسألوتطلبشرحاًوتنتقدوتقٌمماتسمع. 

 التفكٌرفًاآلراءواألفكارالتًتستمعإلٌها. 

 ًإبداءالتجاوببشقٌهاللفظًوؼٌراللفظ. 

 المشاركةبإبداءالرأيواالستداللبالتجاربوالظروؾالمشابهة. 

 مقترحاتوأفكارلتوضحوجهةالنظرأسألعن. 
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 أشعرالطرؾاآلخرأناألمرسوؾٌعتمدعلىماٌقوله. 

 وسوؾتراعٌها..أشعرالطرؾاآلخرأنكتتبنىأفكاره. 

 حبٌبوآخرون،)شجعالطرؾاآلخرعلىالحدٌثوأعطهالثقةلبلستمرار

 (.8ٔٔهـ،صٕ٘ٗٔ

مراحلح بعدة اإلنصاتتمر أنعملٌة وفعاالًكما نشطاً استماعاً اعتباره تىٌمكن

:وهً

 .وهًمرحلةاستقبالالصوتعنطرٌقاألذن:السماع -ٔ

ٕ-  الفهم هذه: وتتضمن واالستماع السماع بٌن األساسٌة الفروقات أحد وتعد

 .المرحلةمعالجةالمعلومات

موفًهذهالمرحلةٌحاولالمستمعأنٌضعمعنىللمعلوماتالتًت:التفسٌر -ٖ

استقبالهاوذلكباختٌاربعضهاوربطهبالخبراتالسابقةالتًلدٌه،وفًالعادة

 .فإننانستخدمكلحواسنامنأجلتفسٌرماسمعناه

ٗ-  التقوٌم بٌن: إلىتحلٌلاألحداثوالتمٌٌز ٌحتاجالمستمع المرحلة وفًهذه

 مدى على الحكم المرحلة هذه فً وٌتم ، الشخصٌة واآلراء حقٌقةالحقابق

ما مع توافقها أو المتحدثومدىتعارضها العباراتالتًٌطرحها وصدقٌة

 .نعتقدهونؤمنبه

وفًهذهالمرحلةٌلجأالمستمعإلىسلوككبلمًأوؼٌركبلمً:االستجابة -٘

 .إلعبلمالمتحدثأنهفهمأوأنهلمٌفهمرسالةالمتحدث

ٙ-  التذكر االست: مراحل من األخٌرة المرحلة واستعادةوهً تذكر وهً ماع

(.ٖٕٔ-ٕٔٔهـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،)الرسالةالتًتماستقبالها

:شرطانأساسٌانلتحقٌقمهارةاإلنصاتالفعالوهما(مٕٓٓٓ)وٌذكرمنصور

" األول الشرط طرح: فً واالستمرار االسترسال فً المتحدث رؼبة فً وٌتمثل

لرؼبةفًاالستماعإلٌه،وٌتمذلكمنخبللالفكرة،وإشعارهبأهمٌةماٌقوله،وا

من وأفكاره مشاعره تقدٌر مع ، منمعارضته بدالً فهمه ومحاولة باهتمام متابعته

.خبللإعطاءهاستجابةبهذاالمعنىمنخبللالتشجٌعاللفظًأوؼٌراللفظً

كماهً،فهموتفسٌروتحلٌلوتقٌٌمآراءوأفكاروتعبٌراتالمرسل:الشرطالثانً

،حٌثأنإبداءاألحكاممنجانب دونتكوٌناتجاهعكسً،أوحكممسبقعلٌها

،وبالتالًتقلفرصالوضوحوالصراحةفً المستقبلٌجعلالمرسلدفاعٌاًوحذراً

.ٕٔٓص"طرحالموضوع
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:عوابقلئلنصاتوهًكالتالًٙ(هـٖٔٗٔ)وٌذكرالشهري

العوابقالذهنٌة -ٔ وانشؽالالذهنإنالتفكٌر: فًؼٌرالرسالةالتًتستمعلها

بمواضٌعأخرىٌجعلمناإلنصاتسماعاًمجرداًالٌؤديفًالؽالبإلىفهم

الرسالة،ولكًتتؽلبعلىذلكفرغذهنكواجمععناٌتكعلىكبلممحدثك

 .لتتمكنمناإلنصات

المسبق -ٕ والحكم االنطباع السابقعلىالمتحدثٌؤد: الحكم يإلىالحكمإن

السابقعلىحدٌثهسواءأكانإٌجابٌاًأمكانسلبٌاً،ولنٌكونإنصاتمالم

تقاومالرؼبةفًالحكمالمبنًعلىانطباعسابق،فتستمعللحدٌثإلىنهاٌته،

 .فٌكونحكمكشٌباًأنتاستنتجتهبنفسك

الحاالتالنفسٌة -ٖ هادكلهامثلالقلقوالخوؾواالضطرابوالضؽطأواإلج:

 .تؤديإلىضعؾاإلنصات

مثلالضوضاءفًالمكانأوكثرةمثٌراتاالنتباهفًنفس:المشوشاتالبٌبٌة -ٗ

 .المكان

كثٌراًماٌمٌلالشخصإلىانتقاءماٌرٌد:سماعمانرٌدأونحبسماعهفقط -٘

 .سماعهمماٌجعلهؼٌرمنصتلكاملالرسالة

.9ٖص"رفٌناختبلؾاللهجةأواللؽةبٌنالط -ٙ



 الحدٌث مهارة -ب

القدرةعلىتوظٌؾاللؽةواأللفاظوالصوتللتواصل":الحدٌثبأنهامهارةتعرؾ

 التعبٌر أو االستٌعاب مستوى على سواء اآلخرٌن )مع " ، ،ٖٔٗٔالشهري هـ

وٌتمٌزاالتصالالشفهًالمباشروؼٌرالمباشربوضوحشخصٌةالمتحدث("8٘ص

ظهرالذيٌظهربهالمتحدثأماممنٌحدثهمأوٌواجههم،وطبقةبصفةعامة،فالم

وؼٌر والوقفاتالمناسبة، ،وحركاته،ونظراتعٌنٌة، الصوتالتًٌتحدثبها

بها اقتناعه ومدى للرسالة المستمع تقبل مدى على تؤثر التقدٌم أسالٌب من "ذلك

( ،ص8ٕٓٓحجاب، 8ٗم للحدٌثالمنظم( ٌمكنأنٌتبلورفًوالتخطٌطالجٌد

:ثبلثمراحل

:وهذهالمرحلةتشتملعلىالخطواتاآلتٌة:اإلعدادالجٌد:المرحلةاألولى

 .تحدٌدالهدؾمنالحدٌث -ٔ

 .تحدٌدموعدإلقاءالحدٌث -ٕ

 .اختٌارالمكانالمناسب -ٖ
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 .تحدٌدنوعٌةالجمهور -ٗ

.اختٌارمادةالحدٌث -٘

:ضمنهذهالمرحلةجوانبعدٌدةمنهاوتت:توجٌهالحدٌث:المرحلةالثانٌة

 المظهرالجٌد. 

 حسناالستهبلل. 

 العرضالمنظموالمناسب. 

 استخداماللؽةالمناسبة. 

 واإلشارات بالحركات بصرٌاً اجتذابه على والحرص بالمستمع االهتمام

 .والنظراتومخاطبةالجمٌععلىقدرالمساواةواالهتمام

 ، الجسمٌة الحركات جزبٌةاستخدام من االنتقال عند الموضوعٌة والجمل

 .ألخرى

 تجنباإلفراطفًاالستعانةبالورقالمكتوبةأوالمذكراتالتًتصرفكعن

 .مستمعكأوتشؽلكعنهموكذلكالحركاتالعصبٌةوالتراخًوالتثاؤب

 تجنبتكراراأللفاظالبلإرادٌةبٌنالجمل. 

 اسبوللؽرضالمحدداستخداموسابلاإلٌضاحفًالوقتالمن. 

 التركٌزعلىعملٌةتنظٌمالوقت. 

 تجنبالتطوٌل. 

 استخدمتكنٌكالجملالقصٌرةمنذبداٌةالحدٌث. 

 حددالحدٌثبأربعةأوخمسةنقاطفقط. 

 ابدأالحدٌثبملخصسرٌعللنقاطالتًسوؾتناقشها. 

 مٌفضلالبداٌةباآلراءالمقبولةمنقبلالجمهورالجتذابثقته. 

 احرصعلىالخاتمةالجٌدةالتًتبلورالموضوع. 

 استجابة على أو الصدى رجع على مستمرة بصفة الوقوؾ على احرص

.الجمهور
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 الثالثة المرحلة تقوٌم: الحدٌث لحظة: منذ ككل للحدٌث مرادفة التقوٌم وعملٌة

،منخبللرجعاالستعداد،تقّومكافةالخطواتاألولٌةاالستعداد،وأثناءالحدٌث

الصدىوبعدالحدٌثبإعادةاالستماعإلٌهأوباالستماعإلىمبلحظاتالمستمعٌنأو

منخبللاالستبٌاناتالتًتوزعهابعضالجهاتعلىالمستمعٌنوٌمكنكمنخبللها

عل التً السلبٌات على الوقوؾ ٌمكن كما إٌجابٌاتك على فًٌكالتعرؾ تبلفٌها

(.9٘-88م،ص8ٕٓٓاب،حج)األحادٌثالقادمة

أنمنمعززاتتأثٌرالرسالةاللفظٌةمهارةتقدٌمهاأوإلقاءها(بت)وٌذكرالشاعر

الجراءة أو القدرة ٌمتلك عندما اللفظً االتصال عملٌة كفاءة فً الفرد حٌثٌسهم

وصفاءالذهنواالتصالبالذاتومعرفةاآلخرٌن،ومهاراتاالتصالإلىجانبأنها

مهماًفًدرجةموهب ة،فإنهاكذلكمكتسبةتلعبالعواملالثقافٌةواالجتماعٌةدوراً

اكتسابها،عندماتستمعإلىحدٌثتلفزٌونًفإنأسلوبوطرٌقةعرضالمتحدثقد

تجذبناوتكونعامبلًمهماًفًنجاحإٌصالالمعلوماتفًحٌنأنمتحدثاًآخرٌبعث

 المللمنحدٌثه فًنفوسنا مهاراتاالتصالالتكمنفًالحركاتواختبلؾو...

بل فحسب ؼٌرها فً واالسترسال المهمة النقاط على والتشدٌد الصوت نبرات

باالستهبللالجٌدوربطالحدٌثبالواقع،واستخدامالجملاإلخبارٌةإلىجانبالجمل

خرومهمااالستفهامٌةكلهذهوتلكمهاراتٌتمتعبهاالبعضوٌفتقرإلٌهاالبعضاآل

انتقابها فً التفاوت درجة أن إال االتصال الشخصلمهارات اكتساب درجة بلؽت

أهم بالنفسمن فالثقة ، المهارة هذه الكتساب جداً مهم النفسً الجانب ألن واردة

مقوماتاإللقاءالجٌدالذيٌصلإلىقلوبالمتحدثٌنالجٌدٌنوالمحاورٌنالمتمٌزٌن

:عدالستللخطٌبوهًبانهممنٌمثلونالقوا

 .معرفةمتىٌتحدثونومتىٌتوقفون -ٔ

 .ٌتحدثونعنأشٌاءتهماآلخرٌن -ٕ

 .ٌستخدموناللؽةالٌومٌةالسهلة -ٖ

 .ٌتحدثوندونتفاخر -ٗ

 .ٌشٌرونإشاراتطبٌعٌة -٘

.8ٗ-8ٖص.بالعٌنالتواصلعلىٌحافظون -ٙ

:وهناكبعضالقواعدالتًتعٌنعلىاكتسابالثقةبالنفسوهً

وعلٌكأنتتذكرأنكإنماتتحدثوتتكلم:الستعانةوالثقةباهللسبحانهوتعالىا -ٔ

 بحولهللاتعالىوقوته،فإنشاءأطلقلسانكوإنشاءعقده

فأولماٌقضًعلٌهاجتهادهإذالمٌكنعونمنهللاللفتى
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الذٌن من أسبق سبحانه ونظره علٌك ومطلع وشاهد معك هللا أن واعلم

قالتخاطبه حٌن السبلم بنبًهللاموسىعلٌه واقتد سبحانه به واعتصم ، م

 ژېى ې ېې ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ۇ  ۇ ۆژ

 .{8ٕ-ٕ٘:سورةطهآٌة}

فمامنفعلإالولهدافعوبقدرقوةالدافعٌكوناإلقبال:تعزٌزالدافعوالرؼبة -ٕ

ماعلىالعملوتحملأعبابه،وحتىتبقًرؼبةقوٌةصادقةاستشعر دابماً

 ستمنحكهذهالمهارةمنقدرات

 فبلتـقنعبمـادونالسـحـابإذاؼامرتفًشرؾمروم

فترىاإلنسانالذيٌتحدثعنموضوعالٌكونملماًبه:اإللمامبالموضوع -ٖ

بدرجةكافٌةمضطربفًعباراتهوؼٌرواثق،وبعدذلكٌتهمنفسهبالفشل

 .حدثوعدمالقدرةعلىاإللقاءأوالت

فهناكمنالناسمنٌظلمنفسهوٌتهم:راجعاعتقاداتكوتصوراتكعننفسك -ٗ

نفسهبالفشل،فبلتلتفتإلىالماضًوالتتصورأنحالتكصعبة،فمعظم

فٌمابعدخطباءأصٌبوافًبادئاألمربالخوؾوضعؾالثقة الذٌنأصبحوا

 .بالنفس

وتفاؤل -٘ التصرؾبثقة ال: اكتشؾعلماء نفسأنالفعلوالشعورٌسٌرانفقد

الذيهوضمن–معاً،وٌؤثركلمنهماعلىاآلخرومنخبللتعدٌلالفعل

 .نستطٌعأننعدلالشعوربشكلؼٌرمباشر–سٌطرةاإلرادة

ٙ-  النجاح تصور ثم: ، مثبلً اإللقاء فً ناجحاً شخصاً حدد ثم ترٌده ما فحدد

 كما وقدراته الشخصوممٌزاته هذا هذاتصور صورة استبدل ثم ، تراها

الصورة مع اتحد ثم ، نفسك وتراقب نفسك ترى وأنت الشخصبصورتك

ضؽط مثل عادٌة ؼٌر ممٌزة حسٌة بحركة وقم ، مثله أنكصرت وتخٌل

ثم ، الباطن العقل فً الشعور هذا وترسٌخ إلرساء معٌنة كلمة أو اإلصبع

رابطاً لتكون اإللقاء أثناء الحركة هذه بهذهاستخدم بالنجاح، الشعور لحالة

 .العملٌةٌتماإلرساءوذلكببرمجةالعقلالباطنعلىالسلوكالمأمول

1-  الطاقة تفرٌػ هذه: تفرٌػ فحاول الجسم فً زابدة طاقة عن عبارة فالتوتر

الطاقةبعملبعضالحركاتالخفٌةقبلقٌامكفًالكبلم،كالتنفسالعمٌق،

 .الظهرللخلؾوؼٌرذلكوتمدٌدالساقٌنوتحرٌك

التدرٌب -8 هًأن: بالنفسفًاإللقاء الثقة لتولٌد فعالة إنأولوآخرطرٌقة

لقوة الدابم والتمرٌن العادة منخبلل تماماً فاألعصابتهدأ تقؾوتتحدث،
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تردده حٌنما أكثر إلقاءه ستجٌد فإنك خطاب أي لدٌك كان وإن ، اإلرادة

.(ٕٔٔ-٘ٔٔهـ،ص8ٕٗٔحمود،ال.)وتتدربعلٌهباستمرار

 

 السؤال  مهارة -جـ

ٌعدالسؤالمنأهممهاراتالتفاعلاالجتماعً،فاالتصالالذيٌبنىعلىاألسبلة

المواجهات معظم ففً أهمٌة اإلنسانً التفاعل أشكال أكثر من ٌعد واألجوبة

المعلوم تجمع الطرٌقة وبهذه ، علٌها وٌجاب األسبلة تسأل وتشجعاالجتماعٌة ات

ؾالسؤالبأنهطلبالحصولعلىالمعلوماتسواءأكانتواقعٌةأم المحادثة،وٌعرَّ

:خبلؾذلك،وٌكونالحصولعلىالمعلوماتعنطرٌقالسؤالبطرٌقتٌن

سواءكانشفهٌاًأومكتوباًوهوعبارةعنجملةتقرٌرٌةمصحوبة:التعبٌراللفظً

.بعبلماتاالستفهام

ؼ التعبٌر اللفظً ٌر للرموز: المصاحبة اللفظٌة ؼٌر اإلشارات طرٌق عن وذلك

عدٌدةكارتفاعوانخفاضالصوتللتأكٌدعلى اللؽوٌة،وتأخذهذهاإلشاراتأشكاالً

 وحركاتالرأسوالكتفٌن بعضالكلمات، )الخ... ،ص8ٕٓٓحجاب، -9ٕٔم

ٖٔٓ.)

الجتماعوالتًتعدالمقدماتالتًوعلىضوءدراساتاللؽوٌٌنوالببلؼٌٌنوعلماءا"

العلماءالمعاصرونالوظابؾالمختلفةللسؤالأواالستفهامفإنهناك استخلصمنها

إقناعاآلخرٌن،الحصولعلىالمعلومات:وظابؾكثٌرةللسؤالفمنهذهالوظابؾ

تنمٌةأوتلقٌها،زرعاألفكاروتكوٌناآلراء،استطبلعالحقابق،تنشٌطالمناقشة،

روحالودوعبلقةالتعاون،تجنباالنتقادات،تكوٌنالرأي،صٌاؼةالقرار،لفت

من وؼٌرهم االفتراض، ، التنبؤ التعرٌؾ، ، التطبٌق ، الوقت كسب ، األنظار

(.ٕٓٔهـ،صٖٔٗٔحمود،")الوظابؾالحٌوٌةللسؤال

ولؤلسبلةأنواععدٌدةوأصناؾكثٌرة

:بلةوفقاًلطبٌعتهاأصناؾاألس:أوالً

ٔ-  استهبللٌة أسبلة المناخالبلزم: تهٌبة وؼرضها ، الحسنة البداٌة وهًأسبلة

 .لنجاحالمناقشة

وهًالتًنحصلمنخبللاإلجابةعنهاعلىالحقٌقةأوالخبر:أسبلةأولٌة -ٕ

 .أوالموقؾأوالرايأوالمعلومةالتًنرٌدها

أسبلةثانوٌة -ٖ الحصولعلىالمعلوماتالتفصٌلٌةأكثروهًالتًنقصدبه: ا

 .ًأوالربٌسبخصوصالسؤالاألول
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:أنواعاألسبلةوفقاًللشكل:ثانٌاً

وهًاألسبلةبخٌاراتمحددةٌختارمنتوجهإلٌهالسؤالفً:األسبلةالمؽلقة -ٔ

 .إطارها

أيزاوٌةوهًاألسبلةالتًتسمحللمتلقًباإلجابةعنهامن:األسبلةالمفتوحة -ٕ

 .إذتوفرحرٌةأكثرللمتحدثلٌقولماٌرٌد،والتحاصرهفًإجاباتمحددة

:أنواعاألسبلةوفقاًلبلتجاه:ثالثاً

ٔ-  أسبلةمحاٌدة وتندرجتحتالفبةاألولىكلأنواعاألسبلةالسابقةالمفتوحة:

مناألسبلةالتًتتٌحللمجٌب اإلجابةوالمؽلقةواالستهبللٌةواألولٌةوؼٌرها

إجابة لتقدٌم إقناعه أو السابل قبل من إٌحاء أو أيتدخل دون السؤال على

 .محددة

أسبلةإٌحابٌةأوموجهة -ٕ األسبلةبطرٌقةتوحًللمتحدثبالرد: وتصاغهذه

 .الذيٌرٌدهالسابلسواءأكاناحتماالًمتوقعاًأمتأوٌبلًأوتفسٌراًأونتٌجة

:فقاًللؽرضأنواعاألسبلةو:رابعاً

وتعدأهمأنواعاألسبلةعلىاإلطبلق،فمنخبللهاتنساب:األسبلةالمعرفٌة -ٔ

طرفًعملٌة عبر والدوافع واآلراء والحقابقوالمفاهٌم المعلوماتواألخبار

 .االتصال

 .وهًاألسبلةالتًتنمًالقدرةعلىالتذكرلدىالمتلقً:أسبلةالتذكٌر -ٕ

ٖ-  التفسٌرٌة األسبلة لتقدٌم: محاولة فً ؟ وكٌؾ لماذا على عادة وٌعتمد

 .التفسٌراتوالتبرٌراتللوقابعواألحداثوكٌفٌةحدوثها

ٗ-  التطبٌق أسبلة ومهاراتنا: ومعارفنا خبراتنا فٌها نستخدم أسبلة وهً

 .والنظرٌاتالمختلفةلحلمشكبلتمحددة

 .اهٌموالمصطلحاتوهًاألسبلةالتًتهدؾإلىتحدٌدالمف:أسبلةالتعرٌفات -٘

وهذاالنوعمناألسبلةٌتطلبإصدارأحكامعلىقٌمةاألشٌاء:أسبلةالتقوٌم -ٙ

والسلوكواالختٌاراتواألعمالواألفكار،وإعطاءأسبابلتبرٌرهذهاألحكام

 .،وذلكفًضوءمعاٌٌروشواهدوأدلةمحددة

1-  التروٌح أسبلة التس: أو التروٌح بها نستهدؾ أسبلة أووهً النكتة أو لٌة

 .المداعبة،وأحٌاناًالتهكموالسخرٌة

وهًاألسبلةالتًنسألهاوالنرٌدإجابةعنها،ألناإلجابة:األسبلةالمتكررة -8

معروفةمسبقاًولنتزٌدعنجملةعادٌةأوألنناننوياإلجابةعلٌها،وتقصد
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حجاب،)ٌهمنمعلوماتهذهاألسبلةعادةلشدانتباهالجمهورأولزٌادةمالد

 (.8ٕٔ-ٓٙٔم،ص8ٕٓٓ

:وٌمرالسؤالبثبلثمراحللتوجٌهه”

 أوالً : االستعداد مرحلة وارتباطه: السؤال الهدؾمن تحدٌد المرحلة هذه وتشمل

السؤال نوع إلى إضافة السؤال إلٌه توجه من شخصٌة وتحدٌد الحدٌث بموضوع

.وأسلوبصٌاؼته

 ثانٌاً لسؤالمرحلةطرحا: نتجنبالعصبٌةونسٌطرعلىالشعوربالخجل: ومنها

وتوظٌؾ اإلفراطفًاألسبلة تجنبعدم الوقتالمناسبلطرحالسؤالمع ونختار

.المثٌراتالنفسٌةللداللةعلىاالهتمامبالمتحدث

وفًهذهالمرحلةٌستطٌعالسامعأن:مرحلةاإلجابةوالتقوٌمورجعالصدى:ثالثاً

تأكٌدٌفهمه أو مراجعة إلً ٌحتاج التً والنشاط الضعؾ نقاط وٌحدد )ا "، حمود

(.ٕٓٔهـ،صٖٔٗٔ

متى هو األول فقرارك ، لك متروك واإلجابات األسبلة فترة على السٌطرة وأمر

ترؼبفًاإلجابةعلىاألسبلة،وإنسألكشخصأثناءتقدٌمكوكنتستتحدثعن

وتجنب بذلك، ٌشوشتسلسلذلكالجانبفأخبره علىسؤالقد اإلجاباتالطوٌلة

أفكاركوقدرةالحضورعلىالتركٌز،ٌمكنككذلكجعلفترةاألسبلةواإلجاباتفً

ٌمنح وهذا برنامجك بداٌة الفتراتعند هذه عن وأعلن التقدٌم خبلل أوقاتمعٌنة

اتعرؾاألفرادالحاضرٌنالفرصةعلىصٌاؼةأسبلتهمخبللفترةتقدٌمك،وعندم

إدخاله أو السؤال صٌاؼة إعادة هً باإلجابة لبلبتداء الجٌدة الطرٌقة فإن الجواب

ٌوضححقٌقةفهمكللسؤالوإنكقداستمعتإلٌه مناإلجابة،فهذا جزءاً باعتباره

علىنحوصحٌح،ثمقمباإلجابةعلٌه،وتجنبالقولإنهسؤالجٌدقبلأنتنتهً

ٌرالبلبقعندماتمدحطارحالسؤالالتمدحطارحالسؤالمناإلجابة،ألنهمنؼ

التالً أنتكونقدفرؼتمناإلجابة. والتقلهلقمتباإلجابةعلىسؤالكبعد

كذلكتعرضطارحالسؤال،فإنكبذلكتكونقدأضررتبمصداقٌتكأمامالجمهور

رحالسؤالإنكانلئلحراجفًحالكانلمٌفهمإجابتك،واألفضلأنتسألنفسطا

الأعرؾ أنا وقلببساطة التعرؾالجوابكنصادقاً لدٌهأسبلةأخرى،وعندما

الجوابأولٌستلديهذهالمعلومةولكأنتعرضعلىالسابلأنكسوؾتبحثعن

صوٌصوصوٌص،)تلكالمعلومةوأنكسوؾتعودإلىهذاالشخصفًوقتالحق

 (.ٕٓٔ-ٓٓٔم،ص8ٕٓٓ
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 القراءة  ةمهار -د

سورة} ژڇ ڇ ڇ چ چ چژ:ىإنأومانزلمنالقرآنالكرٌمقولهتعال

ال علقآٌة :ٔ } الكلمة فهذه ژچژ، ،  فًالتعلم لؤلمة منهجاً كما"تعد والقراءة

 هً الباحثٌن من ذلككثٌر إلى انتهى ارتباطها: التعقٌد شدٌدة عقلٌة فكرٌة عملٌة

والفسٌولوجً العقلً ،بالنشاط النطق وأداة ، البصر حاسة إلى إضافة ، لئلنسان

وتحققالقراءةالتواصلبٌنأفراد("81ٔم،ص8ٕٓٓحجاب،")والحالةالنفسٌة

وٌتعرؾاألفراد الوقوؾعلىأفكاراآلخرٌنواتجاهاتهم منخبلل الواحد المجتمع

المجت وحدة على ٌحافظ بما للمجتمع الثقافً التراث على خبللها وتقاربمن مع

المجتمعوهًوسٌلةالتصالالمجتمعاتبعضهامعبعضوتعملعلىتنمٌةاألفراد

رفع على القراءة تساعد كما العالمً التقدم لمساٌرة البشرٌة بالمعارؾ وتزوٌدهم

(.ٖٓٔهـ،صٖٔٗٔحمود،")مستوىالمعٌشة

:والقراءةعلىأنواععدٌدةأهمها

وهًمنالمهاراتالضرورٌةلئلنسانالمعاصر:القراءةالخاطفةأوالسرٌعة -ٔ

 .لمواجهةطوفانالمعلوماتالتًأصبحتتحاصرهفًكلمكان

وهذااللونمنالقراءةٌظهرمرتبطاًبقضاءوقتالفراغ،:قراءةاالستمتاع -ٕ

وٌنبعمنرؼبةالقارئفًاستطبلعالنفسالبشرٌة،والتعرؾعلىماٌحٌط

منظروؾحٌاتٌة أوبه الواقع عن فًاالبتعاد الرؼبة بدوافع أو ، مختلفة

 .االستمتاعباالستجاباتاالنفعالٌةالتًتتمثلفًمواقؾٌعانٌهااآلخرون

ٖ-  التحصٌلٌة القراءة المدنٌة: وبحٌاتنا التًننتمًإلٌها وٌرتبطبمطالبالمهنة

احتٌاجات إلشباع قراءة وهً الٌومً نشاطنا وجوه من ذلك إلىوٌعتبر نا

 .معلوماتمعٌنة

وهًنوعمنالقراءةالمتأنٌةألنهاتعتمدعلىالتفاعلالفكري:القراءةالنقدٌة -ٗ

تقومعلٌهعملٌة المقروءةوهًلذلكتحتاجإلىما الناقدبٌنالقارئوالمادة

علٌها والحكم وتقوٌمها ، المنطق بمٌزان ووزنها ، لؤلفكار تفهم من النقد

.(ٕ٘ٓ-ٕٓٓص،م8ٕٓٓ،حجاب)

:عواملتؤثرفًالقراءةوهً"أنهناك(هـٖٔٗٔ)وٌذكرالشهري

ٔ-  المقروءة لؽةالمادة المكتوبةبلؽةسهلةواضحة،أوبلؽة: فقدتكونالمادة

تكونضعٌفةؼٌرمترابطةوٌصعب وقد إالالمتخصص، الٌفهمها صعبة
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الكشؾعنهافًفهمهاوقدتستعملفٌهامصطلحاتورموزمتخصصةٌنبؽً

 .المعاجموالكتبالمتخصصةلفهمالمراد

 :الؽرضمنالقراءة -ٕ

-أ محددة معلومة على الحصول أجل من القراءة النوع: هذا فً وٌحسن

.استعمالالقراءةالسرٌعة

.وٌقرأفٌهابعناٌةومراجعة:قراءةالفهمواالستٌعاب-ب

.عتحلٌلومعرفةسابقةبمجالالمقروءوتحتاجإلىتأملم:القراءةالنقدٌة-جـ

 .كقراءاتالرواٌاتوالقصص:قراءةللمتعة-د

كلمازادعلمالقارئواتسعتثقافتهوزادت:الحالةالتعلٌمٌةوالثقافٌةللقارئ -ٖ

 .ثروتهاللؽوٌةكلماكانتمهارتهفًالقراءةوتحلٌلماٌقرأأعظم

للقارئ -ٗ النفسٌة الحالة أثناءٌحتاجالقار: العقل ئإلىنشاطالذهنوحضور

قراءته،فشرودالذهنوالخمولواإلرهاقكلهاتقللاالستٌعابوتجعلالقارئ

 .ٌمرعلىالسطوربدونوعً

٘-  البٌبة من: القارئ حول ما فٌها وٌؤثر ، وراحة هدوء إلى تحتاج القراءة

ًكتبعلٌهاإضاءةوضجٌجوحرارةوبرودة،كماٌؤثرفٌهانوعالمادةالت

آلة المكتوبعلٌه أكان سواء ، خطه ووضوح حٌثجودته من ، المقروء

 .٘ٗ-ٗٗص"إلكترونٌةأمكانورقاً

:وهناكالكثٌرمناألسبابالتًتشتتالذهنوتحولبٌنهوبٌناالستٌعابمنها

ٔ-  القراءة بمحٌط تتعلق مشتتات للقراءة: المكان مبلبمة عدم أو ، كالضجٌج

ة،والجلوسعلىهٌبةؼٌرمرٌحةأثناءالقراءة،وعدمجودةالورق،العمٌق

 .والطباعةؼٌرمرٌحة

وهًالمتعلقةبنفسٌةالقارئأوذهنهكأنٌسرحأوٌستطرد:مشتتاتشخصٌة -ٕ

القلب جمع دون ٌحول مما ما بأمر البال منشؽل ٌكون أو جانبٌة فكرة فً

 (.9ٗ،صهـٖٔٗٔالشهري،)والعقلعلىالقراءة

:كماأنهناكعوامللتحسٌنمهارةالقراءةومنها

وهوخطوةأولٌةهامةفعلٌناأننختاردابماًاألكثرأهمٌة،:تحدٌداألولوٌات -ٔ

، مفٌدة ؼٌر أشٌاء بقراءة وقتنا نهدر حتىال جدٌدة إضافة لنا والذيٌمثل

األول وتحدٌد ، وهكذا فاألقل فاألقل أهمٌة ٌتوقؾفهناكاألكثر وٌاتللقراءة

علىعواملكثٌرةفقدنختاروفقاًلبلهتمام،أواالحتٌاج،وقدترتبأولوٌاتنا
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ووجدانٌة العتباراتنفسٌة وفقاً أو النص، شهرة أو الكاتب، لشهرة وفقاً

 .أخرى

واالنتباهٌعنًالتؽلبعلىتأثٌرالمثٌراتاألخرىالتً:االنتباهأثناءالقراءة -ٕ

االستجابةألكثرمنمثٌرتؤثرع الٌمكننا ،ألننا لىالتركٌزوتشتتاالنتباه

على تؤثر التً الهامة المعوقات من االنتباه عدم وٌعتبر ، واحد وقت فً

 .فاعلٌةعملٌةالقراءةوعلىعملٌةاالتصالبوجهعام

 .اتقرأهوالمدخلاألساسًلفهممإنتركٌزاالنتباهأثناءالقراءة:افهمماتقرأ -ٖ

وتتضمنبٌبةالقراءةعواملعدٌدةتؤثرعلى:توفٌرالبٌبةالمناسبةللقراءة -ٗ

 :فاعلٌةالقراءةكنشاطنمارسهوتضمنتحقٌقهألهدافهوهً

.تبلفًتأثٌرالمشكبلتالشخصٌةوالعامة-أ

.الحالةالمزاجٌة-ب

.االتجاهاتالسالبة-جـ

.الوضعالسلٌمللقراءة-د

العلماء:ماألسلوباألمثلللقراءةاستخدا -٘ فالطرٌقةالمثلىللقراءةكماحددها

المسحوالبحث:تتضمنخطواتعدٌدةٌحددهاالبعضفًأربعخطواتهً

 بأنها ٌحددها من وهناك ، والمراجعة وااللتقاط والفحصوالقراءة: المسح

والنشراتوالمقاالت



 الكتابة  مهارة -هـ

الكتاب مهارة والنشراتتعد والتقارٌر والمذكرات الخطابات لكتابة ضرورٌة ة

والصحؾ الكتب وإعداد إلصدار ضرورٌة أنها كما ، والكتٌبات والملصقات

، المباشرة والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة األحادٌث نصوص إلعداد وأٌضاً ، والمجبلت

 واالجتماعات والمحاضرات والمؤتمرات الخطب نصوص ،)وإلعداد حجاب

ثقاتصالكتابًلهعناصرتنب:أنهاوٌمكنتعرٌؾالكتابةب"،(ٖٖٕم،ص8ٕٓٓ

:مننفسعناصراالتصالمعتعدٌلتعرٌفهاعلىالنحوالتالً

 .الذيٌقومبإرسالالرسالةالتًهًعبارةعننص(المرسل:)الكاتب -ٔ

 .كبلممكتوب(الرسالة:)النص -ٕ

مكتوبمثلالكتاب،الصفحة،الشرابح،القناةالتًتحملالكبلمال:الوسٌلة -ٖ

 .اإلنترنت
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أوعدد(المستقبل:)القارئ -ٗ واحداً وٌسمىأحٌاناًالمرسلإلٌهوقدٌكونفرداً

 .كبٌرمنالقراءقدٌتعدىالمبلٌٌن

الشًءالذيٌتركهالنصعندالقارئفطبٌعةالعبلقةبٌنهماتحتموجود:األثر -٘

 .ئمعالنصشًءماٌتفاعلفٌهالقار

التجاوب -ٙ الكاتب)حواروتفاعلالقارئمعالمرسل: حبٌب")حولالنص(

(.9ٕٔهـ،صٕ٘ٗٔوآخرون،

كتابتها فً المستخدمة الوسٌلة ونوع وقصرها فًطولها أشكال عدة الكتابة وتتخذ

:بالٌدأواآللةوتقسموفقاستخدامهاالعامإلى

تستخدمفًالمؤسساتالحكومٌةوالرسمٌةوهًالكتاباتالتً:كتاباترسمٌة -ٔ

 .كالتقارٌروالخطاباتوالفاكسوؼٌرهامنالكتابات

ٕ-  رسمٌة كتاباتؼٌر وهً: باختبلؾأحوالها تحكمها التً القواعد وتختلؾ

كالمراسبلتاالجتماعٌةوالعباراتالدعابٌةوالرسابلالقصٌرةوٌنبؽًمعرفة

 (.1ٗهـ،صٖٔٗٔالشهري،)أطرومحدداتكلنوعقبلاستعماله

:وهناكبعضاألمورالتًتعٌنعلىمهاراتالكتابةمنها

لماذاستكتب؟أجبعنهذاالسؤالبشكلمحددوذلك:حددهدفكبوضوح -ٔ

نوع السؤالتحدد فإجابتكعنهذا ، الكتابة المسارالواضحفًأثناء لتتخذ

ول فٌها المستخدمة والوسٌلة المكتوبة الصٌاؼةالرسالة ومحددات الكتابة ؽة

 .رسمٌةكانتأوؼٌررسمٌة

البدمنمعرفةدرجتهالعلمٌة،عددالمرسلإلٌهم:حددطبٌعةالمرسلإلٌه -ٕ

 .،درجةالفهمعندهموالثقافةالمشتركةبٌنكوبٌنهم

قدملهكلالمعلوماتالمطلوبةوتوقع:حققماٌرٌدهالمرسلإلٌهمنمعرفة -ٖ

 .شبعحاجاتهرؼباتهوأ

دوناألفكارالربٌسٌةوالعباراتالتًستركزعلٌهاوحددحجم:خططلكتابتك -ٗ

 .الرسالةونظامتسلسلاألفكاروأهماألفكارالتًستدعمك

٘-  إلٌها الدخول وأحسن الربٌسة الفكرة على ركز تحويهدفاً: إنكلرسالة

 .الفكرةربٌساًومجموعةمناألفكاروالمعلوماتالتًتدعمهذه

استخدمتمصطلحاتقدال -ٙ بسهولةوإذا استخدمكلماتواضحةٌمكنفهمها

 .تفهمفأشرإلىمعناها

 .قسمالرسالةإلىمقاطعمنطقٌةوفقراتوراعجودةالتسلسلواالنتقال -1
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استخدمعباراتالشكرلمنٌقرأالرسالة،وتلطؾفً:كنلبقاًفًالعبارات -8

 .إذاتضمنتالرسالةرفضاًلطلبالطلب،والتزماللباقة

9-  حٌوٌة لؽة استخدم ووظؾالببلؼة: المستهلكة أو تجنبالعباراتالمكررة

 .إلثارةمشاعرالقارئ

احرصعلىتكوٌنانطباعإٌجابًأولًعنرسالتكوذلكباالهتمامباإلخراج -ٓٔ

الكلماتال وباستخدام ، وباالستفتاحبكلماتجٌدة تًونوعٌةالورقوالخط،

ومراعاة وتنسٌقها وتنظٌمها الرسالة وبتروٌسة ، إٌجابٌاً انطباعاً تعطً

 .الهوامش

ٔٔ-  اكتبمعلوماتصحٌحة الثقة: القارئ ت فِقد فًمعلوماتالرسالة فاألخطاء

فٌها،وتقعاألخطاءؼالباًبسبباإلهمالأواالستعجالوؼالباًماتقعاألخطاء

اماللقبالمناسب،ولتبلفًالخطأقمبمراجعةفًاألرقامأواألسماءأواستخد

 .الرسالةقبلإرسالها

الرسالةالناقصةتؤديإلىسوءالفهم:تأكدمنأنالرسالةقدوصلتكاملة -ٕٔ

إرفاق عدم لمكانمعٌنمع فًالتقدٌرومثالذلكطلبالحضور الخطأ أو

 .وصؾللمكان

ٖٔ-  الرسالة بمضمون إخبلل ؼٌر من االختصار حاول تحقٌق: وسابل ومن

االختصارأسلوبالبرقٌةوذلكبأنٌتخٌلالكاتبأنهسٌكتببرقٌةفكلكلمة

 .زابدةفٌهاتزٌدفًالتكلفة

البدأنتكونالكتابةمترابطةاألجزاء:استخدمكلماتالربطلتماسكالرسالة -ٗٔ

من...ولهذا)حتىٌتمكنالقارئمنمتابعةاألفكار،واستخدامكلماتمنمثل

 (.بناءعلىماسبق...علىسبٌلالمثال...ناحٌةأخرى

إناألخطاءاإلمبلبٌةأصبحتمناألخطاء:احذراألخطاءاإلمبلبٌةوالنحوٌة -٘ٔ

هـ،ٖٔٗٔالشهري،")الشابعةووجودهاٌضعؾموقؾالمرسللدىالقارئ

(.1٘ص



 :Non Verbal communication  اللفظًغٌر  االتصالمهارات : ثانٌاً 

 به وٌقصد التعرٌؾ" وهذا بدونكلمات، بٌناألفراد تبادلها كلالمعانًالتًٌتم

:ٌحتويعلىثبلثةعناصر

.أناالتصالؼٌراللفظًٌحملالكثٌرمنالمعانًاالتصالٌة-أ

أناالتصالؼٌراللفظًٌحتويعلىكلأوجهالعملٌةاالتصالٌةالتًتتمبدون-ب

.كلمات
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-جـ فقطأن اإلنسانٌة المنظومة ضمن محدد اللفظً ؼٌر ،")االتصال المسعودي

(.9٘هـ،ص8ٕٗٔ

الخبرة عنصر لرموزه توفر إذا واألكثرصدقاً اللفظًاألقدم االتصالؼٌر وٌعتبر

الوجه فتعابٌر ، تعبٌراتالوجه كانتوسٌلته إذا والمستقبل المرسل بٌن المشتركة

فظًشٌوعاًتتوافرلهخاصٌةالصدقفًمعظماألحٌانأكثروسابلاالتصالؼٌرالل

أوتقدم أنهدعامةلبلتصالاللفظًبتأكٌدمضمونالرسالةأوتوضٌحمعناها ،كما

تفسٌراًلبعضأجزابها،وربماتكشؾزٌؾالرسالةالمتضمنةفًاالتصالاللفظً،

الجس أجزاء باستخدام اإلشارات نجد الوجه تعبٌرات جانب وكذلكوإلى البشري م

ذلك ؼٌر إلى والمستقبل المرسل بٌن علٌه متفق معنى تحمل التً المادٌة األشٌاء

( ، وآخرون ،صٕٔٗٔعجوة ٕٖهـ االتصالؼٌر( كلمنروشوكٌز وٌقسم ،

:اللفظًإلىثبلثةأقسام

ٌقصدبهاستخداماإلنسانلبعضالحركاتفًالجسمللتعبٌربهابدالً:لؽةاإلشارة-أ

.عنالكبلم

.تشملجمٌعحركاتالجسم:لؽةالفعل-ب

-جـ األشٌاء لؽة معانً: وتحمٌلها المادٌة اإلنسانلؤلشٌاء استخدام اللؽة تعنًهذه

(.8ٙ-1ٙهـ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون،.)بقصدإٌصالهاإلىاآلخرٌن

 

 :اللفظً غٌر االتصال عناصر

،ٌٌنوٌقصدبهحركاتالع:حركات الجسد  -أ ٌنوالرأسواألٌديوالوجهبتعابٌره

وتعتبرالعٌونأحدأهمأشكالالحركاتالجسدٌةهذاإنلمتكنأمٌزهاعلىاإلطبلق

فالعٌنٌمكنأنتهددكماتهددبندقٌةمعبأةومصوبة("8ٖ،ص1ٔٗٔالطوٌرقً،)

فإنهٌمكنها،أوٌمكنأنتهٌنكالركلوالرفس،أماإذاكانتنظرتهاحانٌةولطٌفة

(٘ٗهـ،صٕٔٗٔدكر،")بشعاعرقتهاوعطفهاأنتجعلالقلبٌرقصبكلبهجة

فالنظرةالمرتاحةالمتمهلةفًعٌنمنتحدثهتعنًاأللفةوالترحاب،وتعنًأٌضاً"

وكذلكتعنًالرفض، تعنًالحسمواالنتهاء، الحادة النظرة بٌنما للقبول، الدعوة

ٌ الخطٌبأن بٌنصفوؾوٌستطٌع عنطرٌقالنظر فرداً فرداً خاطبكلمستمع

(.ٕٓٔهـ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون،")الحضوربهدؾلفتاالنتباه

وؼموضاً،وذلك ٌعتبرالوجهمنأكثرقنواتنقلالمعانًؼٌرالكبلمٌةتعقٌداً كما

:ٌعودلعدةأسباب

هااألفرادمنخبللتعبٌراتأنهناككثٌراًمنالتعبٌراتالتًٌمكنأنٌصدر:أوالً

.الوجه

.سرعةتؽٌٌرتلكالتعبٌرات:ثانٌاً
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ثالثاً المسعودي،)هناكأحاسٌسمعٌنةتظهرأوضحفًمناطقمعٌنةمنالوجه:

(ٗٓٔهـ،ص8ٕٗٔ

التً" التكمٌلٌة الناحٌة من وبخاصة اللفظً ؼٌر اتصالنا من جزءاً األٌدي وتعتبر

 الرسابل حٌال تقومتؤدٌها بٌنما ، محددة مشاعر ٌحمبلن والعٌنٌن فالوجه اللفظٌة

األٌديوبقٌةأعضاءالجسدبالكشؾعنمدىكثافةوعمقهذهاالنفعاالتوالمشاعر

،وهناكخمسطرقلجعلجسمكٌتكلم(8٘هـ،ص1ٔٗٔالطوٌرقً،")الحسٌة

:بفاعلٌةوهً

ابتعدعنالتكلؾوالتصنع -ٔ أجمعفالتكلؾوالتصنعٌشتت: وقد المستمعٌن،

خبراءعلمالنفسأنالذيٌقؾوٌتحدثبسهولةهوالشخصالممكنسماعه

بدونقلق،وإذاكانتوقفاتهوإٌماءاتهرقٌقةوؼٌرظاهرةلدرجةالٌبلحظها

أثر فإن كلماتك سلكوك ٌبلزم فعندما ، بنجاح االستمرار ٌمكنه فقد ، أحد

ظالمستمعونذلك،وإناحتوىسلوككخطابكسوؾٌزدادحتىلولمٌبلح

علىأفعالالعبلقةلهاباتصالكفإنهذهاألفعالسوؾتثٌراالنتباهلهابالذات

 .وتبعدتركٌزهمعنكلماتك

التحدث -ٕ ،وكثٌر وعفوٌاً ، طبٌعٌاً كن أن: بد ال متفوقاً نفسكخطٌباً لتجعل

ٌبطبٌعٌاًوعفوٌاًلماتكّوننفسك،وفًالمناقشةالموسعةاجعلنفسكتستج

تعتقدوتشعربماتقوله،حاولجهدكلتكونطبٌعٌاًوعلىسجٌتكاألصلٌة،

 .كمالوكنتتحادثصدٌقكأوأخاك

اجعلجسمكٌعكسمشاعرك -ٖ فالشخصٌقعتحتتأثٌراتتعكسمشاعره:

 .نفسهالحقٌقٌة،فترىالمتحدثإذاكانمهتماًتجدهفًأثناءحدٌثهمهتم

فبلشًءٌؽٌرفًالشخصإالإذاشعربأنه:نفسكمنخبللاإلعدادفًقث -ٗ

 .مستعدلذلك،تدربجٌداًوسٌقلالتوتر

٘-  للتعلم مختبر عملك أو المنزل استخدم أخطابهم: من وتعلم ؼٌرك فراقب

 للدعم كبٌرة فرصة ٌعطٌك فذلك أمامهم ،)وتدرب وصوٌص صوٌص

(.ٕٓ-8ٔم،ص8ٕٓٓ


الناسمنخبلل":لمظهر اللبس وا -ب عن وواضحة انطباعاتآنٌة لدٌنا تتكون

وٌقدرالخبراءأننانأخذخمسدقابقأخرى،الثوانًالخمساألولىالتًنراهمفٌها

 إلىاالنطباعالذي–السلبًأواإلٌجابً–لنضٌؾخمسٌنفًالمابةمنانطباعنا

فًالثوانًالخمساألولى لدٌنا ")تكون ، ،صٕٔٗٔدكر 9ٙهـ اللبس( ٌعتبر لذا

والمظهرقناةهامةلبلتصالؼٌرالكبلمًلماٌقدمهمنالكثٌرمنالمعانًالتًنرٌد

 وٌسمى ، مباشرة لآلخرٌن نقلها ٌعكسالحالة: أنه كما ، االنطباع إدارة منهجٌة

ديالمسعو)المادٌةوالمستوىالتعلٌمًواالجتماعًوالمقٌاساألخبلقًإلىؼٌرذلك
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ومماالشكفٌهأنمظهركالخارجًلهبالػاألثرفً"،(٘ٓٔهـ،ص8ٕٗٔ،

قوٌة بصرٌة رسالة ٌعكس مظهرك فإن تتحدث فعندما ، إلٌك الناس نظر كٌفٌة

لمستمعٌك،رسالةمهمةوحٌوٌةبالنسبةلنجاحك،فأنتالتستطٌعتؽٌٌرعمرك،

ركعنطرٌقالمبلبسالمناسبةطولكأوقسماتوجهك،لكنكتستطٌعتحسٌنمظه

إنالكلماتاألكثر"،(1ٖم،ص8ٕٓٓصوٌصوصوٌص،")،الهٌبةوالترتٌب

 للباسالمؤثرهما أهمٌة خاطبة: طرٌقة أو لٌسهناكطرٌقةصحٌحة ، كنالبقاً

(.9ٙهـ،صٕٔٗٔدكر،")للبسأوللتزٌنكالطرٌقةالمبلبمة


ىمفهومالمسافةبشكلعامفإنالمسافةتدخلضمنلونظرناإل": لغة المسافة  -جـ

عن تفصلها مسافاتمعٌنة لنفسها تتخذ بفطرتها الحٌة الكابنات كل إن أي الفطرة

هـ،8ٕٗٔالمسعودي،")اآلخرٌنحولها،والمقصودهناهوالمسافةبٌناألشخاص

ً،وتجاوزهذاالحٌزالشخصًٌجعلنامضطربٌنوفًوضعؼٌرطبٌع(٘ٓٔص

ولذلكففًعبلقتناؼالباًمانلجأإلىالحفاظعلىهذاالحٌزالشخصًومنعاآلخرٌن

كما(8ٙهـ،ص1ٔٗٔالطوٌرقً،")منتجاوزه،وٌعدشٌباًثقافٌاًبالدرجةاألولى

:تمتقسٌمالمسافةإلىأربعةأقسام

ٔ-  الحمٌمة المسافة : االلتصاقالجسديإلى من تبدأ التً مسافةوهًالمسافة

 .سم،وهًالمسافةالتًتدلعلىعبلقةحمٌمةبٌناألفرادكاألبوابنه(ٖ٘)

سمإلىمتروربعتقرٌباً(ٖ٘)وهًالمسافةالتًتبدأمن:المسافةالشخصٌة -ٕ

 .،وهذهالمسافةٌدخلضمنهااألصدقاءالمقربونمنا

أمتاروهً(ٖ)لىبعإروهًالمسافةالتًتبدأمنمترو:المسافةاالجتماعٌة -ٖ

فًالعادةالمسافةالتًتكونبٌنالبابعوالعمٌلأوالموظؾوالمراجعأوبٌن

 .األشخاصالذٌنالٌعرفونبعضهم

أمتارفأكثروهًفًالؽالب(ٖ)وهًالمسافةالتًتبدأمن:المسافةالعامة -ٗ

 والمدراء والمسؤولٌن الشخصٌاتالعامة )مسافة . ، ،هـ8ٕٗٔالمسعودي

 (ٙٓٔ-٘ٓٔص

والمسافةبٌنالجمهوروالخطٌبتتجاوزاالثنًعشرقدماًمماٌعنًأنالعبلقةبٌن"

الخطٌبوالمستمعٌنعبلقةرسمٌة،ؼٌرأنالخطٌبالناجحهوالذيٌستطٌعكسر

بٌنهم وٌتحدث الجمهور إلى فٌخرج المساحات بعد تضٌٌق على وٌقدر المسافات

،لذلككلمااقتربنامعمننتحدثأضفٌناعلىوٌنظرإلٌهمكأنهٌخاطبهم فرداً فرداً

(.ٕٔٔ-ٕٓٔهـ،صٕ٘ٗٔحبٌبوآخرون،")حدٌثناالطابعالشخصً


وٌستخدمعلماءاالجتماعمصطلحشبهاللؽةلشرحاأللفاظالؽٌرلفظٌة":الصوت  -د

اه،،وهناكأٌضاًطرقأخرىالتصالالصوتمنخبللنؽمته،سرعته،مستو

 الطبلقة معوقات ، السكتات وطول عدد أو... تقوي أن ٌمكنها العوامل هذه كل
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الكلمات ")تضعؾمنتأثٌرالرسابلالتًتنقلها ،ص8ٕٗٔالمسعودي، (8ٓٔهـ

ٌقاربمن" ٌنقلما المعانًإذ فًنقل فعالة منحجم%ٖٓوٌشكلالصوتأداة

وال الجسم حركات من تتبلفاها التً بوظٌفةالمعانً الصوت وٌقوم ، الكبلمٌة لؽة

شرحالكبلمونقلتصورالمتكلملخطةالحدٌثباإلضافةإلىالتدعٌمبإضفاءالجدٌة

تقول ما على )والحسم " ، وآخرون صٕ٘ٗٔحبٌب ، ٕٔٔهـ ) حّدت"كما إن

طبٌعة عن تنبىء الوضوح أو الخفوت أو اللٌونة أو الخشونة درجة أو الصوت

ومنالطبٌعًأننتعرؾمنخبللصوتالشخصالمقابللنا...ناالطرؾالمقابلل

فٌماإذاكانهادباًولٌناً،بأنهٌحمللنادرجةمودة،أماإذاكانالصوتحاداًوتعلوا

،(81هـ،ص1ٔٗٔالطوٌرقً،")نبرتهالجّشة،فإنذلكٌنباعنالعكستماماً

اللؽةقويللؽاٌةفاألبحاثتظ اللؽةأكثروتأثٌرشبه هرأنالمستمعٌنٌهتمونبشبه

قدتناقض أنها كما ٌطلبمنهمالحكمعلىالمتحدث، مناهتمامهمبالكلماتعندما

اللؽةولٌسمن المتحدثمنخبللشبه علىنٌة فالشخصٌحكم الكلماتالمنطوقة

 كلماته )خبلل ص8ٕٗٔالمسعودي، ، 8ٓٔهـ ٌنقل( تتحدثفٌجبأن وعندما ،

بشكلمباشراإلثارةوالحماساللتانتشعربهما،والخصابصالدقٌقةللصوتصوتك

أكبراًأثراًممانعتقد،فإنالفردٌقرأالكثٌرمنأمزجةالمتحدثٌنوحاالتهمالنفسٌةمن

التً أنالمكوناتاألربعة كما علىالهاتؾخبللالثوانًاألولى، الصوتٌة النؽمة

السترخاء،وطرٌقةالتنفس،واإللقاءوتأكٌدالمقاطع،تكونتعبٌركالصوتًهًا

أنالتنوٌعالصوتًوسٌلة كما ، تعملمعاًإلعطاءصوتكخصابصهالفرٌدة وكلها

 به ومنشؽلٌن ٌسمعون بما مهتمٌن الناس تجعل )عظٌمة " ، ،ٕٔٗٔدكر هـ

(.ٙٓٔ-٘ٓٔص


تصالٌةسواءاللفظٌةأوؼٌروهوالقناةالتًتمرعبرهاكلالقنواتاال: الوقت  -هـ

اللفظٌة،فنستطٌعمعرفةالمتحدثهلهوسرٌعاًأوبطٌباًمنالوقتالذيٌأخذهفً

الكبلم،ومنناحٌةأخرىفإنالوقتلهمفهومآخر،وٌمكنأنٌتضحذلكالمفهوم

:عنطرٌقمعرفةأوقاتالوقت

كلفردفتحددالمهامالبٌولوجٌةوهًالساعةالموجودةفًداخل:الساعةالبٌولوجٌة

.الخ...كاللٌلوالنهاروالنوم

الساعةالوظابفٌة انعكاسللساعةالبٌولوجٌة،وهًالساعة: علىأنها وٌنظرإلٌها

.المعنٌةبتوزٌعالوقت

وهًالتًتعّبرعنإحساسالفردبالوقتحسباللحظةوالمزاج:الساعةاإلدراكٌة

مبقًمنالوقتفٌتبٌنالتفاوتبٌنهمفًذلكوذلكحسباستمتاعهكأنتسألطالباًك

.بالمحاضرة

.وهًمقٌاسالوقت،كالساعاتالتًنلبسها:الساعةالموضوعٌة
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والمقصودبهامفهومكلفردفٌناعنالوقتبشكلعامفهناكمن:الساعةالمفاهٌمٌة

.وةٌنظرإلىأنهؼٌرمهمومنهممنٌنظرإلىأنهثر

الساعةالنفسٌة للتفكٌروالخلوإلىنفسهومحاولة: الفرد وهًالساعةالتًٌحتاجها

.حلمشاكلهالداخلٌةأوالمشاعرالتًتنتابهبٌنوقتوآخر

 االجتماعٌة الساعة الهاتفً: كاالتصال عام بشكل المجتمع علٌها ٌتفق التً وهً

.وكلتلكداخلةفًالعرؾاالجتماعًباآلخرٌنفًوقتمتأخرمناللٌللٌسمقبوالً

وهًامتدادللساعةاالجتماعٌةإالأنهامنحصرةفًمجموعةمعٌنة:الساعةالثقافٌة

مناألفرادقدٌكونونأقرباءأوأصدقاءأوزمبلءعملفٌتفقونبأنهٌمكناتصالأي

.يمنهمفردمنهمباآلخرفًأيوقتمناألربعوعشرٌنساعةمنؼٌرمضاٌقةأل

(.ٕٔٔ-9ٓٔهـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،)



  االتصالنماذج 

، العملٌة النماذجالتًتصورحدوثهذه االتصالباستخدام عملٌة أننجسد ٌمكننا

وتسلسلها االتصال عناصر ٌبٌن االتصال لعملٌة مبسط شكل عن عبارة والنموذج

عمل تصور أنها النماذج هذه فوابد ومن ، بٌنها مرتبةوالعبلقة بطرٌقة االتصال ٌة

(:ٙٔهـ،ص8ٕٗٔالمسعودي،)ومنتظمةتوضحأبعاداالتصالوتسلسله



نماذجاالتصال(ٔ)شكل




1ٔهـ،صٕٗٗٔكفافًوآخرون،:المصدر
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:نموذجاالتصالالذاتً(ٔ

د االتصال وٌتم شخصواحد والمستقبل المرسل أن فحٌنماوٌعنً ذاته الفرد اخل

فًذاتالوقت والمستقبل المرسل ٌكون نفسه مع ،)ٌتحدثالفرد كفافًوآخرون

وٌرىبعضالباحثٌنأنالشكلاألوللبلتصالٌبدأداخلالفرد("1ٕهـ،صٕٗٗٔ

على الموضوعات هذه وٌقلب الوقت معظم كثٌرة موضوعات فً ٌفكر فاإلنسان

إلى لٌصل المختلفة اآلخرٌنجوانبها إلى ٌنقله أو لنفسه به ٌحتفظ قد معٌن "رأي

(.ٖٙهـ،صٕٔٗٔعجوةوآخرون،)

:نموذجاالتصالالمواجهً(ٕ

وهوالشكلالذيٌتمبٌناألفرادمواجهةسواءكانبٌنفردٌنأوبٌنفردوآخرٌن

:وٌنقسمإلىفرعٌن(1ٕهـ،صٕٗٗٔكفافًوآخرون،)

أ "نموذجاالتصالالشخصً/ مباشرة: بٌنفردٌنبصورة وهواالتصالالذيٌتم

وقداحتفظاالتصالالشخصً(1ٕهـ،صٕٗٗٔكفافًوآخرون،")ودونوسٌط

بمكانالصدارةبٌنوسابلاالتصالاألخرىفًقوةالتأثٌرعلىمرالعصور،رؼم

ا به ٌتمتع شًء أهم إلى افتقرت أنها إال الحدٌثة االتصاالت وسابل التصالتطور

الشخصًوهوالقدرةعلىمعرفةصدىالرسالةعندالمستقبلوتوجٌهاالتصالعلى

(.1ٖ-ٖٙهـ،صٕٔٗٔعجوةوآخرون،)أساسهذاالصدى

"نموذجاالتصالالجمعً/ب وهوالذيٌتمبٌنفردوآخرٌنأوبٌنمجموعةمن:

تقونمباشرةمعاألفرادٌعرفونبعضهمأوتجمعبٌنهمخصابصوسماتمشتركةوٌل

:وٌنقسمإلىجزبٌن(1ٖهـ،صٕٗٗٔكفافًوآخرون،")المرسل

 -أ الصؽٌرة المجموعة اتصال "نموذج المواقؾ: فً االتصال هذا وٌكثر

والكلٌاتوالجامعات واجتماعاتمجالساألقسام الدراسة كفصول التعلٌمٌة

 وٌتفاعلوا الناس لٌتخاطب واسعة فرص تتوافر وآخ)حٌث ،كفافً رون

 (.1ٖهـ،صٕٗٗٔ

 -ب الجماعً أو الجمعً االتصال "نموذج االتصال: من النوع ذلك وهو

الجمهور من محدود ؼٌر عدد بمخاطبة المرسل فٌه ٌقوم الذي المواجهً

بشكل ٌقدر أن وٌستطٌع محدود وقت وفً معٌن مكان فً أمامه الماثل

ٌقال بما وتأثرهم ٌقول ما مع تفاعلهم مدى )تقرٌبً ،ع" وآخرون جوة

،صٕٔٗٔ 8ٖ-1ٖهـ الخطبوالندوات( بعدة"مثل االتصال وٌتمٌزهذا

 :خصابصمنها

فٌمن -ٔ األفراد ثقة حٌثتزداد المواجهً االتصال فً المرسل تأثٌر ٌزٌد

 .ٌعرفونهموٌواجهونهموجهاًلوجه

المرسل -ٕ بٌن الشخصٌة للمعرفة نتٌجة للرسالة المؤٌد العام األثر زٌادة

 .تقبلوالمس
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والمستقبل -ٖ المرسل بٌن التفاعل إمكانٌة لتوافر الرجعٌة التؽذٌة أثر زٌادة

 .بصورةفورٌة

توفردرجةعالٌةمنالمرونةفًالعملٌةاالتصالٌةحٌثٌمكنللمرسلأن -ٗ

االتصال أهداؾ ٌحقق الذي بالشكل الرسالة رموز من )ٌعدل كفافً"

 (.1ٗهـ،صٕٗٗٔوآخرون،

:تصالالجماهٌرينموذجاال/جـ

خبلل" من ومتعددة مستمرة رسابل ببث المرسل بها ٌقوم التً العملٌة تلك وهً

علٌهم للتأثٌر محاولة فً المستقبلٌن من ومنتشر كبٌر عدد إلى آلٌة عدٌدة وسابل

القنوات أنها على أحٌاناً وأدواته اإلعبلم وسابل إلى ٌشار حٌث متعددة بطرق

 أنها طالما قنواتراسخةالمصطنعة الواقع فً وهً ، أنشبتلؤلشخاصوتمثٌلهم

 والتلفزٌون والسٌنما والكتب والرادٌو الصحؾوالمجبلت عموماً )وتشمل كفافً"

فهذهالوسابلتقومببثالعدٌدمنالرسابلاإلعبلمٌة("1ٗهـ،صٕٗٗٔوآخرون،

ال هذه موجهو ٌتعرؾ أن دون والتثقٌفٌة والترفٌهٌة رجعواإلقناعٌة على رسابل

الصدىالفوريلماٌقولون،مماأدىإلىفقدانالتفاعلالفوريبٌنهؤالءالقابمٌن

المستهدفة وجماهٌرهم )باالتصال " ، وآخرون صٕٔٗٔعجوة ، "9ٖهـ وٌتمٌز(

الجمهورفًاالتصالالجماهٌريبضخامةالعددواالنتشاروعدمالتجانسباإلضافة

المرسل،وبالتالًعدممعرفتهالشخصٌةبالجمهور،أيأنإلىعدماتصالهمباشرةب

بٌنطرفً التبلقًالمباشر أو المواجهة عنصر ٌختفًفٌه االتصال النمطمن هذا

االتصال،وعلىضوءذلكفإنأيوسٌلةٌمكنهاتوصٌلرسالةمعٌنةإلىالجمهور

جماهٌرٌة وسٌلة تعتبر وانتماءاتهم مواقعهم اختبلؾ )على ،كف" وآخرون افً

.وذلكمثلوسابلالتكنولوجٌاالحدٌثةكاإلنترنتوؼٌرها(1٘-1ٗهـ،صٕٗٗٔ

:نموذجاالتصالالتنظٌمً/د

داخلالمنظماتوٌهدؾإلىضمانانسٌاب" وهوذلكالنوعمناالتصالالذيٌتم

ٌنالعملواألفكاربأقصىدرجةممكنةمنالمستوٌاتاإلدارٌةالمختلفةإلىالمرؤوس

المختلفة اإلدارٌة المستوٌات إلى المرؤوسٌن هؤالء من الصدى رجع وانتقال

:وٌنقسمإلىقسمٌن(ٓٗهـ،صٕٔٗٔعجوةوآخرون،")للمنظمة

والمشاركونفًهذاالنوعمناالتصال:"نموذجاالتصالالتنظٌمًالرسمً -أ

 اإلداري للتسلسل البعضوفقاً بعضهم مع ٌتفاعلون ا.. هذا التصالوٌتم

بطرٌقةرأسٌةبٌنالمستوٌاتاإلدارٌةالمختلفةدونأنٌتخطىأيمستوى

هـٕٗٗٔكفافًوآخرون،")إداريالمستوىاألعلىمنهفًعملٌةاالتصال

 (.1ٙ،ص

 -ب الرسمً ؼٌر التنظٌمً االتصال نموذج اإلدارٌة: المستوٌات كل بٌن وٌتم

اال عملٌة من تحد شروط أو قٌود دون فًالمختلفة كذلك وٌظهر ، تصال
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كفافًوآخرون،)العبلقاتاإلنسانٌةوالشخصٌةبٌنالعاملٌنفًالمؤسسة

(.11هـ،صٕٗٗٔ

  االتصالمعوقات 

:العوابقالتًتؤثرفًنجاحعملٌةاالتصالماٌلً"أن(مٕٗٓٓ)ٌذكرالدسوقً

اف -ٔ نتٌجة الرسالة مضمون معنى عن بوضوح التعبٌر على القدرة تقادعدم

الخلفٌةالسلٌمةمنالتعلٌموالثقافةالتًتمكنمننقلالمعنىبصورةواضحة

 .وسهلةسواءشفاهةأوكتابة

عابقالحالةالنفسٌةلمستقبلالرسالةومدىاستعدادهلتقبلهاوهذاٌتوقؾعلى -ٕ

 .ردالفعلاإلٌجابًالذيٌستفادمنهفًالتؽلبعلىعوابقاالتصالالفعال

بعضاألخطاءوبعضالموادالتًتقللقدتتضم -ٖ نالرسالةالتًتماستٌعابها

منوضوحالموضوعوٌنتجعنذلكأنتصبحالرسالةالمستقبلٌةعلىدرجة

التٌقن منعدم التشوٌشمثلما. ٌطلقعلٌه تٌقنالمستقبلللرسالة وإنعدم

وارتفاعٌحدثفًالعوابقالتًترتبطبالمؤثراتالخارجٌةمثلالضوضاء،

درجةالحرارةوشدةالبرودةالتًتحولدونإمكانٌةحدوثاالتصالبصورة

 .جٌدة

تتفق -ٗ ال أنها بمعنى الرسالة نقل فً المستخدمة االتصال وسٌلة فعالٌة عدم

 .والظروؾالمحٌطةوالتراعًعواملوظروؾالموقؾالقابم

تعا -٘ إذا وخاصة الجدٌدة إلىرفضاألفكار معتقداتهمٌمٌلاألفراد رضتمع

السابقةوٌرىالمتخصصونفًهذهالناحٌةأنأجهزةاستقبالاالتصاالتلدى

األشٌاء تلك مبلحظة إلى الفرد ٌمٌل بحٌث ، متقنة كمصفاة تعمل األفراد

واألفكارالتًتتفقمعمعتقداتهوآراءهالحالٌةكماٌمٌلإلىتجاهلأيشًء

 .ٌتعارضمعمعتقداته

 .همالمعلوماتالمعروضةمنجانبالمرسلالتظاهربف -ٙ

عملٌة -1 فً المشتركة المستوٌات بعض بٌن الثقة وفقدان العبلقات سوء

 .االتصال

المستقبل -8 على كبٌراً عبباً ٌكون قد االتصال وسابل استخدام فً "اإلفراط

 .ٔٗ-ٓٗص

:المعوقاتهً"فٌرىأن(م999ٔ-998ٔ)وأماهبلل

 :والمستقبلالمشكبلتالذاتٌةللمرسل -ٔ
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  الذات حول التمركز تفقد: لدرجة مؤثرة الخاصة االنشؽاالت تكون حٌث

على اتصاله الشخصٌقوم هذا ومثل ، اآلخرٌن بمصالح الشخصإحساسه

 .عبلقاتمصطنعة

 حٌثٌسعىاألفرادإلىالحصولعلىرضااآلخرٌن،:المساٌرةالمبالػفٌها

م ٌكون المساٌرة فً المفرط معوالشخص ودٌكتاتورٌاً وعدوانٌاً تسلطاً

 .األشخاصالمرؤوسٌنله

  التعصب على: مبنٌة عبلقات أساس على لآلخرٌن االستجابة تتم حٌث

معتقداتخاطبةعنداألشخاصالمتعصبٌن،وٌتصؾمثلهؤالءاألشخاص

 .بالشعوربالنقصوالنبذوالعداوة

  التمرد أش: كل ضد التمرد إلى النزعة تظهر فٌتحولحٌث السلطة كال

الشخصإلىالهجومواالحتجاجالدابمضدكلعملٌاتاالتصالبهدؾإثبات

 .استقبللٌته

 حٌثٌظهرالمٌلإلىاالتكالبشكلمتزاٌدعلىاألشخاصاآلخرٌن:التواكل

األشخاص هؤالء مثل ٌفقد ما وؼالباً العاطفً السند أو المادي العون ألجل

 .رٌناحترامهملنفسهمولآلخ

  الخداع خاصة: منافع لتحقٌق اآلخرٌن مع العبلقة استثمار على التعود

الكذب هً ذلك فً المستخدمة واألسالٌب والنفاق الخداع على باالعتماد

 .واالحتٌالوعدماألمانة

 اإلدراك تباٌن الذيٌؤدي: األمر ، والبٌبٌة ذلكلبلختبلفاتالفردٌة وٌعود

 .طونهالؤلشٌاءالختبلؾالمعانًالتًٌع

  الكاملة الشعوربالمعرفة ٌؤديإلىالتحدثفًكلالموضوعاتوالتركٌز:

من العكسٌة التؽذٌة وتجاهل اآلخرون ٌقوله ما وإهمال ٌقولوه ما على

 .اآلخرٌن

 حٌثٌقومالفردباستٌفاءكلعناصرالموضوع:القصورفًمهاراتالتحدث

ولكنه ، حٌثالمحتوى الحدٌثمن وصوتهعند حركاته استخدام فً ٌفشل

 .بصورةتضمنوصولالحدٌثللمستهدفٌنوإدراكهمله

 حٌثٌقومالفردباالتصالباآلخرٌنفًكلشًءوفً:المبالؽةفًاالتصال

 .الموضعالواحدعدةمراتمماٌفقدعملٌةاالتصالأهمٌتهاوتأثٌرها
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 لفردعندالحدٌثأنتسببوهًالتًٌخشىا:فرضقٌودكبٌرةعلىالرسالة

 .إضرارلهأولبعضالمستقبلٌنمماٌجعلهدابماًؼٌرواضحومتقطعاألفكار

وٌقعالكثٌرمناألفرادفًخطأاعتقادهمبأناآلخرٌن:مشكبلتمعانًاللؽة -ٕ

ٌدركونمعانًكلماتهبنفسالطرٌقةالتًٌدركهاهو،وؼالباًماٌكونهناك

 ...فًفهماآلخرٌنوإدراكهمللمعانًدرجاتمناالختبلؾ

ٖ-  التنظٌمٌة العمل)المعوقات بٌبة : أو( منشأة أي فً التنظٌمً الهٌكل ٌعتبر

أقسامه جمٌع أي مكوناته جمٌع بٌن العبلقات مجموعة عن عبارة منظمة

وإداراتهووحداته،وٌؤديعدماألخذبالمبادئالصحٌحةللتنظٌمإلىضعؾ

 ...الداخلالمنظمةفاعلٌةعملٌةاالتص

ٗ-  المٌكانٌكٌة المعوقات العملٌة: وفً االجتماعٌة الحٌاة فً األفراد ٌستخدم

والمعقدة والمتطورة البسٌطة اآلالتوالمعداتواألجهزة من العدٌد اإلدارٌة

استطاعت وقد ، المطلوبة والدقة بالسرعة االتصال عملٌات كفاءة لزٌادة

لمنالعالمقرٌةصؽٌرةبحٌثٌمكنمتابعةأجهزةاالتصالالحدٌثةأنتجع

أجهزة واستطاعت اللحظة نفس فً بعٌدة مناطق فً ٌدور ما أو األحداث

االتصالالحدٌثةأنتحققاالتصالباألفرادفًأيمكانوفًأيوقتتكون

 .8ٙ-8ٕص"هناكحاجةلبلتصالبهم

 

 :األمن الفكري  :ثانٌاً 

 :مفهوم األمن الفكري 

صطلحاألمنالفكريمنالمصطلحاتالحدٌثةنسبٌاًلذافإنالباحثقامبتحلٌلٌعتبرم

:مفهومهإلىثبلثةعناصروهً

.مفهوماألمن-أ

.مفهومالفكر-ب

.مفهوماألمنالفكري-جـ


 :مفهوم األمن  -4

 تعالى قوله ذلك فمن عدٌدة مواضع فً الكرٌم القرآن فً األمن ذكر ٺ  ژ:

:،وقولهتعالى{ٗ:سورةقرٌشآٌة} ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  
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سورةاألنعام}ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ژ

.إلىؼٌرذلكمناآلٌات{8ٕ:آٌة

 لؽة الخوؾ"واألمن )ضد " ، ص99٘ٔالرازي ، ٕٕم األصفهانً( وذكر

هـٕٔٗٔ) ) األمن "بأن : ، الخوؾ النفسوزوال آمن"وطمأنٌنة على" ٌقال إنما

 وجهٌن : ٌقال ، بنفسه متعدٌاً آمنته"أحدهما هلل" قٌل ومنه ، األمن له أيجعلت

المؤمن،والثانًؼٌرمتعد،ومعناهصارذاأمن،واإلٌمانهوالتصدٌقالذيمعه

.ٕ٘ص"أمن

الكسرأيمنٌتولىرقابةشًءأوالمحافظةعلٌه،أِمنب:واألمٌنالحافظالحارس"

واإلٌمانضد ، أمانة فقٌلالودٌعة استعملفًاألعٌانمجازاً ثم أمٌن، فهو أمانة

صارذاأمن،وآمن:الكفر،واإلٌمانبمعنىالتصدٌقوضدهالتكذٌب،وآمنإٌماناً

(.ٓٙالجحنً،بت،ص")بهوصدقهوقالواللخلٌلمااإلٌمانقالالطمأنٌنة

االص فً األمن تعرٌؾ أما طبلح المفكرٌن: وجهات بتباٌن مفاهٌمه تباٌنت فقد

والباحثٌنفًوضعتعرٌؾشاملٌحٌطبأبعادهوأنواعه،حتىإنبعضهمٌرىأنه

وتتعدد مصطلحمطاطً، وذلكلكونه ، وعمومٌة المصطلحاتؼموضاً منأكثر

(.8ٗهـ،ص1ٕٗٔالمالكً،)استخداماتهفًالكثٌرمنالمجاالتوالمواقؾ

 الجحنً ت)فعرفه ب ) تتخذهاوعقابٌةووقابٌةتربوٌةإجراءاتمجموعة"بأنه

وضعهاالتًالمبادئمنانطبلقاًوخارجٌاًداخلٌاًواستتبابهاألمنلتأمٌنالسلطة

.1ٖص"المعتبرةالمصالحعلىاألمنٌعنًالذياألمنلضماناإلسبلم

باالستقراروالسكٌنةتتناسبطردٌاًحالةٌشعرفٌهاأفرادالمجتمع"وعرفهآخربأنه

"معاالمتناععنارتكاباألفعالالتًتحرمهاالتشرٌعاتواألنظمةفًذلكالمجتمع

( ، صٕ٘ٗٔالحوشان ، ٗهـ ) الهوٌمل وعرفه هـٕٔٗٔ)، ) "بأنه االستعداد:

دلعلى فكلما ، وذلكبحفظالضروراتالخمسمنأيعدوانعلٌها واألمان،

فهوآمنمعنىالر والرقًفًشأنمنشؤونالحٌاة وتوفٌرالسعادة والسكٌنة "احة

.9ص
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،والفكرإعمالالخاطر(ٕٕٗم،ص99٘ٔالرازي،)التفكرفًاللؽةٌعنًالتأمل

وفكرفًاألمرفكراًأيأعملالعقل("٘ٙهـ،صٕٔٗٔابنمنظور،)فًالشًء

لٌ ٌعلم بعضما ورتب المجهولفٌه إلى به )صل " ، الوسٌط ،98٘ٔالمعجم م

(.1ٕٗص
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 بأنهجملةالنشاطالذهنًوأسمىصورالعملالذهنً،:"وٌعرؾالفكراصطبلحاً

فٌهمنتحلٌلوتركٌبوتنسٌق ،وعرفهالتركً(ٖٔهـ،صٖٕٗٔالبكر،")بما

هـٖٕٗٔ) ) "بأنه ال: من اإلنسانٌة الذاكرة بمخزون ٌتعلق ما والمبادئجملة قٌم

أفراده بٌن وٌعٌش فٌه ٌنشأ الذي المجتمع من اإلنسان بها ٌتؽذى التً "األخبلقٌة

.ٙٙص

ظاهرةعقلٌةتنتجعنعملٌاتالتفكٌرالقابمعلىاإلدراك"وٌنظرإلىالفكرعلىأنه

والتحلٌلوالتعمٌم،وٌتمٌزالفكرعنالعاطفةالتًتصدرعنمٌلانفعالًالتستند

التًعلى اإلرادة الفكرعن ٌتمٌز كما ، موضوع أو فكرة حول وتدور ، التجربة

تقوٌمٌة أحكام على القابمة المٌول كفة ترجٌح إلى )ترمً " ، ،918ٔبدوي م

نتاجالتفكٌرالذيٌمثلضرباًتجرٌبٌاًمنالعقل،وٌتمباتفاقجزء"فالفكر(ٕ٘ٗص

فً وٌرتبطبعناصرمدركه ، ٌستبقًبسٌطمنالطاقة التفكٌر فإن ولهذا الزمان،

"اإلفراغالحركًمتأخراً،وٌتحكمفًالحركة،وٌعدالتفكٌرضرورٌاًالختبارالواقع

(.ٓ٘هـ،ص1ٕٗٔالسلٌمان،)
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بماأنمصطلحاألمنالفكريحدٌثنسبٌاًفقدخلتمعاجماللؽةمنإٌرادتعرٌؾله،

خذمرتبةمتقدمةفًأعقابالتطورالكبٌرالذيشهدهالعالم،فًظلهذهوقدبدأٌأ

فكري ؼزو معه برز مما ذلك ؼٌر إلى االتصاالت وتطور ، المعلوماتٌة الثورة

.وثقافًٌستهدؾاألمةفًعقٌدتهاومنهجهاوأمنهاواستقرارها

 بأنه الفكري األمن عرؾ من "وهناك الدولةبٌنةالمشتركوالتدابٌرالنشاط:

فًسبباًتكوننفسٌةأوفكرٌةأوعقدٌةشواببوالجماعاتاألفرادلتجنبوالمجتمع

فًلئلٌقاعسبباًأوالصوابجادةعنواألخبلقواألفكارالسلوكانحراؾ

سبلمة:"بأنه(هـ8ٔٗٔ)،وعرفهالوادعً(ٕٔص،هـٖٔٗٔ،نصٌر")المهالك

نحراؾوالخروجعنالوسطٌةواالعتدالفًفهمهفكراإلنسانوعقلهوفهمهمناال

إلى أو والتنطع الؽلو إلى به ٌؤول بما للكون وتصوره والسٌاسٌة الدٌنٌة لؤلمور

حماٌةفكر"،وهناكمنعرؾاألمنالفكريبأنهٔ٘ص"اإللحادوالعلمنةالشاملة

نهإذاحدثأنالمجتمعوعقابدهمنأنٌنالهاعدوانأوٌنزلبهاأذىألنذلكمنشأ

حٌاة وٌهدد واالستقرار والطمأنٌنة بالهدوء شعور من الناس لدى ما على ٌقضً

ٌذكرأن(هـٕٓٗٔ)،فًحٌنأنالجحنً(ٗ٘هـ،ص8ٓٗٔالمجذوب،")المجتمع

 الفكري ،"األمن وقٌمها األمة ثقافة إلى باالنتماء وشعور ووسطٌة واعتدال التزام

 حماٌة ٌعنً إنه عن السلٌمةفضبلً الثوابت إطار فً ورأٌه وفكره اإلنسان عقل

ٕٔ٘ص"والمقاصدالمعتبرةوالحقوقالمشروعةالمنبثقةمناإلسبلمعقٌدةوشرٌعة
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،فالمقصودباألمنالفكريهوأنٌطمبنالناسعلىمكوناتأصالتهموكذلكعلى

.(ٙٙ-٘ٙهـ،صٖٕٗٔالتركً،)ثقافتهمالنوعٌة،ومنظومتهمالفكرٌة

التمسك بأن االعتبار فً األخذ من بد وال والمكان الزمان حسب متؽٌر فالفكر

األمنبالمبادئوالقٌمالتًتتماشىمعالعقٌدةاإلسبلمٌةالصحٌحةسٌؤديإلىترسٌخ

الفكريبصورةثابتةالتتؽٌروالتتبدل،وإذاكاناختبللاألمنالفكريماهوإال

ر،فإناالنحراؾالفكريمنحٌثمفاهٌمهوقٌاسأثرهنتٌجةحتمٌةالنحراؾالفك

هواآلخرنسبًومتؽٌر،فتحدٌدالمعاٌٌرٌتمباالتفاقوالتوافقمعالواقعاالجتماعً

،صٕٕٗٔالحٌدر،)والدٌنًوالموروثمنالعقابدوالتقالٌد كان(ٖٔٗهـ وإذا ،

المبن اإلسبلمٌة بالقٌم التمسك فإن كذلك الفكري واالعتدالاألمن الوسطٌة على ٌة

الرسالة إن إذ ، الشباب لدى الفكري األمن مقومات ترسٌخ إلى شك ببل سٌؤدي

قال الصالح، والمجتمع الصالحة اإلنسانالصالحواألمة تهدؾإلىبناء اإلسبلمٌة

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ:تعالى

ةسورةالجمعة}ژ ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ المالكً،){ٕ:ٌآ

(.9ٗهـ،ص1ٕٗٔ

الوسطٌة على المبنٌة والسلٌمة الصحٌحة الدعوة أن الباحث ٌرى ، هذا وعلى

واالعتدالوالفهمالصحٌحلمقاصدومبادئاإلسبلم،والتًتعدمنالدعابماألساسٌة

رالدعاةلحماٌةاألفرادمناالنزالقاتالفكرٌةوالسلوكٌة،وفًهذاالمجالٌبرزدو

.فًتعزٌزاألمنالفكريبماٌحققللفردوالمجتمعوالوطناألمنواالستقرار



 :أهمٌة األمن الفكري 

رسالة فكر ألنه المعالم واضح فهو ، اإلسبلم فً عظٌمة أهمٌة له الفكري األمن

سماوٌةلهذهاألمة،ومننتابجهوحدةاالعتقادوالفكروالسلوك،فهوالتزامواعتدال

ووسطٌةوشعورباالنتماءإلىثقافةاألمةوقٌمها،وٌعنًحماٌةعقلاإلنسانوفكره

المنبثقة والحقوقالمشروعة ، المعتبرة والمقاصد فًإطارالثوابتاألساسٌة ورأٌه

(.8ٕهـ،صٕٔٗٔالجحنً،)مناإلسبلمعقٌدةوشرٌعةحٌاة

الفكري" واألمن المكوناتالثقافٌة الحفاظعلى التٌاراتٌعنً فًمواجهة األصلٌة

ٌعنًحماٌةوتحصٌنالهوٌةالثقافٌة الثقافٌةالوافدةأواألجنبٌةالمشبوهة،وهوبهذا

وهذاٌعنًأناألمنالفكريهوالحفاظعلى،االختراقأواالحتواءمنالخارجمن

.اؾالعقلمناالحتواءالخارجً،وصٌانةالمؤسساتالثقافٌةفًالداخلمناالنحر
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،وهًقضٌةالمحكومكماأنهاقضٌةالحاكممسألةتهمالمجتمعمثلماتهمالدولةفهو

،الذيٌرتبالعبلقاتهوإحساسالمجتمعأنمنظومتهالفكرٌةونظامهاألخبلقً،و

،بإحبللالقبلله،لٌسفًموضعتهدٌدمنفكروافدبٌنأفرادهداخلالمجتمع

ولٌسالمقصود،،أوسٌاساتمفروضةوفكريمنظم،سواءمنخبللؼزبرده

العالمٌة الثقافة على النوافذ نؽلق أن لؤلمة الفكري العقولباألمن بؽزو ونتهمها ،

قٌمناوعقابدنامع،نأخذمنهاماٌتوافقفنحننحتاجإلىثقافاتالشعوب،ونخرها

فاألمنالفكريإذاًمسؤولٌة،ن،ونحتاجإلىنشرثقافتنالٌستفٌدمنهااآلخروومبادبنا

ثم باألسرة ابتداء المختلفة المجتمعٌة المؤسسات جمٌع عاتق على تقع اجتماعٌة

األخرى المؤسساتالمجتمعٌة وبقٌة اإلعبلم ووسابل والمسجد فالجامعة ،المدرسة

"وأيتقصٌرمنأيمنهذهالمؤسساتستكونعاقبتهوخٌمةعلىالمجتمعبأكمله

.(هـٕ٘ٗٔ،المالك)

 )وٌذكر ٕٙٗٔالسدٌس، هـ ) النقاط"بأنه فً الفكري األمن تلخٌصأهمٌة ٌمكن

:التالٌة

أناألمنالفكريٌحققلؤلمةأهمخصابصها،وذلكبتحقٌقالتبلحموالوحدة -ٔ

 .فًالفكروالمنهجوالؽاٌة

 .أنهفًؼٌاباألمنالفكريسٌكونهناكخللفًاألمنفًجمٌعفروعه -ٕ

أنالفكرفًهذهاألمةٌستمدجذورهمنعقٌدةاألمةومسلماتهاوثوابتهاوهو -ٖ

 .الذيٌحددهوٌتهاوشخصٌتهاوذاتٌتها

أنتحقٌقاألمنالفكريهوالمدخلالحقٌقًلئلبداعوالتطوروالنمولحضارة -ٗ

 .المجتمعوثقافته

اٌردعلٌهمأنفًتحقٌقهحماٌةللمجتمععامةوللشبابخاصةووقاٌةلهممم -٘

 .منأفكاردخٌلةهدامة

العنؾ -ٙ وجرابم عامة للجرٌمة التصدي كٌفٌة فً ٌبحث الفكري األمن أن

 .خاصة

التًٌتفقعلٌها -1 الؽاٌة ألن عنحٌاضها وذباً للشرٌعة صٌانة أنفًتحقٌقه

 (.8ٔ-1ٔص")جمٌعأعداءاإلسبلمهًالطعنوالتشكٌكفٌه

العتباراتمتعددة،"ةاألمنالفكريوالحاجةإلٌهأنأهمٌ(هـٕٙٗٔ)وٌرىاللوٌحق

:منها



  ٗٙ 

 

الضرورٌات -ٔ وأعظم المكتسبات، أناألمنالفكريحماٌةألهم دٌناألمة:

حماٌة وهو ، كبرى ضرورة الجانب هذا من األمن وحماٌة ، وعقٌدتها

 .لوجودهاومابهتتمٌزاألمةعنؼٌرها

الجنابٌة:بللاألمةفًالجوانباألخرىأناختبللاألمنالفكريمؤدإلىاخت -ٕ

واالقتصادٌةوؼٌرها،فكثٌراًماٌكونالقتلوسفكالدماء،وانتهاكاألعراض

 .نتاجأفكارخارجةعندٌنهللاتعالىوشرعه

األموال -ٖ انتهاك أو ، الجنابً باألمن اإلخبلل من المتوقع الضرر أن

ا علٌه وقع بمن محدود معظمه لضررواألعراضفً بالنسبة أما ، لجرم

اإلخبللباألمنالفكريفإنهٌتعدىإلىكلشرابحالمجتمع،وعلىاختبلؾ

 .مستوٌاته

أناإلخبللباألمنالفكريلٌسعملمجموعةمنالسراق،أوالمجرمٌن، -ٗ

كماهوشأناألمنالجنابً،وإنماالمخلونباألمنالفكريالقاصدونالختبلله

 هم و: علىالمذاهب صراع فالصراع ، المخالفة واألدٌان ، الحضارات

 .مستوىكبٌرٌحتماهتماماًكبٌراًووعٌاًبطبٌعةالصراعوآلٌاته

أنمنافذالؽزوالفكريأوسعمنأنتحد،فاألمنالفكريٌحتاجإلىحرساة -٘

ٌوسع وهذا ، اإلمكان قدر االختراق من وحماٌته ، عقل كل بل ، دار كل

 .المسؤولٌة

اختبلؾتخصصات -ٙ وعلى ، فباتها بجمٌع األمة مسؤولٌة الشامل األمن أن

فهو ، ذلك من أخص الفكري األمن ولكن ، ومهامهم وأعمالهم ، الناس

 .مسؤولٌةكلفرد،ولوكانتتلكالمسؤولٌةمتعقلةبذاته

ؼٌرهمنصوراألمنوأنواعهلٌست -1 بٌنما أناألمنالفكريمعقدمتداخل،

والفكرالضارباألمة(الحكمةالتًهًضالةالمؤمن)فالفصلمابٌنكذلك،

إالالمؤهلون الٌملكذلكالفهم إذ فًكلحٌن، لكلأحد الٌكونواضحاً

 .القادرونعلىذلك

أناإلخبللبأمناألمةمنالجانبالفكريقدٌكونبأٌدياألعداءالمباشرٌن، -8

بناءاألمة،والٌكونوضوحقٌامهمبهذاوقدٌكونذلكاإلخبللبأٌديبعضأ

(.ٙٔ-ٓٙص")العدوانعلىاألمةواضحاًوضوحالعدوانالمادي

لحماٌة جاء فاإلسبلم ، فًالحٌاة وضرورته الفكر، األمن سبقٌتبٌنأهمٌة ومما

الذيٌقومعلىالعقٌدة الدٌن، الضروراتوأهمها الضروراتالخمس،وأولهذه
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مة،ومحلهذهالعقٌدةالعقلوالقلب،فأيعملأوقولٌمسسبلمةالصحٌحةالسلٌ

.هذهالعقٌدةٌعداعتداًءعلىاألمنبشكلعاموعلىالفكربشكلخاص

 :ضوابط األمن الفكري فً اإلسالم 

:هناكالعدٌدمنالضوابطالمهمةلؤلمنالفكريوٌمكنتلخٌصهافٌماٌلً

 .ٌؾوالمعتقداتالصحٌحةأنٌكونمنبثقاًمنالدٌنالحن -ٔ

 .أنٌتمشىمعمقاصدالشرٌعةوأحكامها -ٕ

وأصحابهوالتابعٌنلهممنأبمةتحقٌقهللوسطٌةواالعتدالبفهمالرسول -ٖ

 .األمةوعلمابها

 .أنٌؤخذمنمصادرهالصحٌحة،وذلكعنطرٌقالعلماءالراسخٌن -ٗ

 .أنٌحققالتبلحموالوحدةلؤلمة -٘

 .ةاألمةومكوناتأصالتهاوقٌمهاالمحافظةعلىثقاف -ٙ

 .أنٌنجحفًتحدٌدهوٌةاألمةوتحقٌقذاتٌتها -1

 .السموبالفردوالمجتمعإلىأعلىدرجاتالطهروالعفةوالنبل -8

 .أنٌقومعلٌهمنٌحمونهمنوالةاألمركالحكامالمخلصٌنوالعلماءالعاملٌن -9

-8ٔهـ،صٌٕٙٗٔس،السد)أنٌكونطرٌقلتحقٌقاألمنبمفهومهالشامل -ٓٔ

ٔ9.) 

والتستقرأوضاعالمسلمٌنإالعلىأحكامالشرٌعةوتعالٌمها،ولنتستقٌمالحٌاةإال

فًظلمبادئالدٌنوقٌمه،والتًٌنبؽًأنتمؤلالوعاءالباطنًمنالنفسالمسلمة،

 المستقٌم واالعتقاد السلٌم بالفكر الوعاء هذا وتؽذٌة ، ،)بالمعارؾالسامٌة التركً

(.1٘-1ٗهـ،صٖٕٗٔ

عبلوةعلىماجاءتبهالشرٌعةمنمحاسنوفضابل،ومادعتإلٌهمنالتعاون

والتعارؾ،ومااتسمتبهمنالرفقوالتسامحومراعاةحقوقاإلنسانوالشعوب،

مع الجسور ومد والحوار ، والمساواة والحق والعدل الشرعٌة الحرٌة وتحقٌق

نٌةاألخرىوماقررتهمنالحرصعلىشتىالمعارؾالنافعةوأنالحضاراتاإلنسا

(.9ٔهـ،صٕٙٗٔالسدٌس،)الحكمةضالةالمؤمنأنىوجدهاأخذبها

 :مهددات األمن الفكري 

وتقؾموقفاً" ، المسلمٌن ثقافة نسٌخ تؽلؽلتفً قد المنحرفة الفكرٌة التٌارات إن

منأهلالحقوهو ؼبةالشدٌدةفًصرفهمعنقناعاتهمبأفكارالعداءوالر:واحداً



  ٗ8 

 

ثبلثة على العمل خبلل من ، معٌنة سلوكٌة أنماط من فٌه ٌرؼبون وما ، مضللة

:محاورهً

 األول بٌن: واالنهزامٌة الٌأس بذور وبذر وقٌمها ثوابتها عن األمة أبناء إقصاء

.صفوفها

.واألفكارالشرٌرةتحوٌلوالبهمإلىتلكالمزاعمالباطلة،:الثانً

الجحنً،")تعرٌضاألمنالفكريوالماديفًالمجتمعاتاإلسبلمٌةللخطر:الثالث

:إضافةإلىمهدداتأخرىعدٌدةمنها(8٘-1٘هـ،صٕٓٗٔ

 .إعراضبعضالمسلمٌنعندٌنهم -ٔ

 .الجهلبالعلمالشرعً -ٕ

 .الجفوةبٌنالعلماءوالشباب -ٖ

 .المعاصرةالخللفًمناهجبعضالدعوات -ٗ

 .قصرالنظروقلةالصبروضعؾالحكمة -٘

 .تصدرحدثاءاألسنانوسفهاءاألحبلم -ٙ

 .التعالموالؽرور -1

 .التشددوالتنطعفًالدٌن -8

 (.9ٗ-ٙٗالعبدالجبار،بت،ص)شدةالؽٌرةوقوةالعاطفة -9

أنهناكمهدداتومعوقاتفًسبٌلتحقٌقاألمنالفكري(هـٕٙٗٔ)وٌذكرالسدٌس

:هامن"

والتً -ٔ المنحرفة واألفكار المتفرقة األهواء واتباع هللا، شرٌعة عن االبتعاد

 ..تفضًبطبٌعةالحالإلىاالختبلؾوالتفرقوالتشرذم

 ....إؼبلقمنافذالحواروالمناقشةمعاآلخرٌن -ٕ

بعلمهم -ٖ األخذ وعدم ، بهم المعتبرٌنوتركاالقتداء األمة عنعلماء االبتعاد

واستنباطهموخاصةفًنوازلاألمةالتًٌحتاجالنظرفٌهاإلىفهمومنهجهم

 .دقٌقوعلموافرواستنباطصحٌح

 .القصورفًجوانبالعقٌدةوتطبٌقالشرٌعةومجاالتالدعوةوالحسبة -ٗ

اإلعراضعنالعلومالشرعٌةوتعلمالعقٌدةالصحٌحةووجودالخللفًمناهج -٘

 .التعلٌم

وجٌهالشبابوتحصٌنهمضداألفكارالمخالفة،وعدمالقصوراإلعبلمًفًت -ٙ

والعلمانٌة اإلباحٌة لتقوٌضثقافات المتاحة واألسالٌب الطرق بجمٌع األخذ

وإزالةفسادالفكرالقادممنالشرقوالؽربالتًتعجبهاكثٌرمنالفضابٌات

 .وشبكاتالمعلومات
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بذلكسواء -1 المعنٌٌن من المسؤولٌة أداء فً أمالتقصٌر علماء أم قادة كانوا

سٌاسٌٌنأمكتابومثقفٌنأمأدباءأممفكرٌنأمؼٌرهممنالقٌامبماأنٌطبهم

 .منواجبتوفٌراألمنالفكريللمجتمعوالشبابخاصة

كماأنمنمعوقاتهالجهلوأنصاؾالمتعلمٌنوعدمالفهمالصحٌحوالتقصٌر -8

ال واالنسٌاقوراء التلقًالسلٌم تعصبالمقٌتوالتحزبالمذمومفًمصدر

(.ٖٕ-ٕٕص)



 :التحدٌات المعاصرة لألمن الفكري 

الفرد منمسؤولٌة والتًتزٌد التحدٌاتوالمخاطر من الفكريالعدٌد ٌحٌطباألمن

هذه أبرز من ولعل منها األفكار وحماٌة التحدٌات لهذه التصدي تجاه والمجتمع

مٌةجدٌدةفًلؽةالمصطلحات،ولمٌعرفهاالتحدٌاتالؽزوالثقافًوالذيٌعتبرتس

تولدت التسمٌاتقد أخرىمن جملة ٌوجد أنه كما الحدٌث، الناسإالفًالعصر

وذلك ، اإلنسانٌة المعارؾ وتطور ، الحدٌثة الفكرٌة األسالٌب جراء من بجانبها

انةكاإلرهابالفكري،وؼسلاألدمؽة،والحربالفكرٌةوالصراعالفكري،والحص

الحٌاة تواجه التً المخاطر أهم من الثقافً واالستعمار الفكري والؽزو ، الفكرٌة

،كماأن(8ٙهـ،صٖٕٗٔالتركً،)الفكرٌةوالمنظوماتالثقافٌةلؤلمموالشعوب

الفكر منهج ٌتبعون الذٌن المنحرؾ الفكر أصحاب من السوء رفقاء أخطرها من

وأ المسلمٌن دماء فاستباحوا الذٌنالضال المستأمنٌن وروعوا ، وأموالهم عراضهم

وأكاذٌب مناهج من وتبثه بثته وما الفضابٌات وكذلك ، والمٌثاق العهد أعطوا

لهدوركبٌرفًتشوٌشأفكار(اإلنترنت)وادعاءاتتزٌدالعداء،والشبكةالعنكبوتٌة

منالقضاءعلىأوقاتا والبد إلىالتطرؾوالعنؾ، لفراغلدىالشبابوالدعوة

ومعتقداتهم عقولهم حتىالٌتسببالفراغفًإفساد لهم فرصعمل الشباببإٌجاد

(.ٖٔ-ٕٔهـ،صٕ٘ٗٔالشدي،)

 

 :االنحراف الفكري 

تخرٌب" من ٌحدثه لما االنحرافات، أنواع وأشد أخطر االنحراؾالفكريهو إن

 للخصابص، وذوبان ، للشخصٌة وضٌاع ، للعزابم وتوهٌن عنمادي وانسبلخ

والترابط والمنعة ، القوة )مصادر " ، صٕٓٗٔالجحنً ، مرحلة(99ٔهـ وهو

متقدمةمنالفكرالمتطرؾ،حٌثٌمثلنزعةفردٌةأوجماعٌةتنعكسعلىالذاتأو

علىاآلخر،سواءأكاناآلخرفرداًأمجماعةأمسلطةأممجتمعاًأمإقلٌماًأمدولةأم

أصحابالفكرالمنحرؾإلىإشاعةأفكارلٌسلهامرجعٌةمجموعةدول،وٌسعى

لتحقٌق والعقابد والنظم المصالح فً بهدؾالتشكٌك القانون أو الشرع من معتمدة
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ٌترتبعلٌه مما أوموسعةبطرقؼٌرمشروعة، مكاسبوقتٌةأوالحقةمحدودة

األمن وزعزعة ، والمجتمع والدولة والجماعة الفرد أمن فً ،التأثٌر واالستقرار

(9ٔهـ،صٕٙٗٔالخطٌب،)وإثارةنوباتالعنؾوالتطرؾواإلرهاب



 :مفهوم االنحراف الفكري 

انحرؾعنهوانحرؾواحرورؾأيمالوعدل،:ٌعرؾاالنحراؾفًاللؽةفٌقال

(.ٙٔٔم،ص99٘ٔالرازي،)وتحرٌؾالكبلمعنمواضعهتؽٌٌره

بأ االصطبلح وٌعرؾاالنحراؾفً نه كان" أٌاً واالستقامة والوسطٌة الحق ترك

(.ٙٓٙهـ،صٕٕٗٔالرشود،")موضوعاالنحراؾأومجالهأوصورته

 بأنه الفكري االنحراؾ الروحٌة"وٌعرؾ القٌم ٌخالؾ الذي الفكر من النوع ذلك

واألخبلقٌةوالحضارٌةللمجتمع،وٌخالؾالضمٌرالمجتمعً،وهوذلكالنوعمن

"لذيٌخالؾالمنطقوالتفكٌرالسلٌم،وٌؤديإلىضربوحدةوكٌانالمجتمعالفكرا

( ، صٕٙٗٔطالب ، ٙٔٔهـ ) المالكً وعرفه هـ1ٕٗٔ)، ) عن"بأنه الخروج

الوسطٌةواالعتدالفًفهماألمورالدٌنٌةوتطبٌقاتها،مماقدٌشكلخطراًعلىنظام

المبالؽةفًالتمسك"ماعرؾبأنه،ك(1ٔص")الدولةوأمنهاالوطنًبكلمقوماته

أو تكوندٌنٌةعقابدٌةأوسٌاسٌةأواقتصادٌة بجملةمناألفكارقد أوسلوكاً فكراً

أدبٌةأوفنٌةتشعرالقابمبهابامتبلكالحقٌقةالمطلقة،وتخلقفجوةبٌنهوبٌنالنسٌج

بتهعنذاتهوعناالجتماعًالذيٌعٌشفٌهوٌنتمًإلٌه،األمرالذيٌؤديإلىؼر

البرعً،")الجماعةوٌعوقهعنممارسةالتفاعبلتالمجتمعٌةالتًتجعلهفرداًمنتجاً

(.ٕ٘م،صٕٕٓٓ



 :مظاهر االنحراف الفكري 

بعض وحكم ، الدٌن فً والؽلو التطرؾ الفكري االنحراؾ مظاهر أبرز من إن

وت ، ومحكومٌن حكاماً المسلمٌن بتكفٌر فكرٌاً االنحراؾالمنحرفٌن خطورة كمن

ٌلقاه الذي والتعاطؾ ، أحٌاناً اتساعه درجة فً اإلسبلمٌة المجتمعات فً الفكري

المنحرفونفكرٌاًفًبداٌةنشاطهم،وذلكالعتباراتخاطبةلدىالبعضممنٌرى

أنهامنمظاهرالصحوةالدٌنٌة،حٌثإنلهذهالظاهرةأبعادهااالجتماعٌةوالسٌاسٌة

.والنفسٌةوالدٌنٌة

وقدسعىدعاةاالنحراؾالفكريإلىتوظٌؾمصطلحاتشرعٌةلخدمةمصالحهم،

 ومنها ، الفكرٌة وتبرٌرانحرافاتهم منإرهاب: ٌقومونبه أنما وزعمهم الجهاد

متجاهلٌنأنهللاقدفرضالجهادعلى فًسبٌلهللا، هومنالجهاد لآلخرٌنإنما

دٌنهم عن دفاعاً المصطلحاتالمسلمٌن تلك ومن ، وانتقاماً عدواناً ٌشرعه ولم ،
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الحكمإالهلل،وهذامرتكزربٌسفًفكرالخوارجوتفسٌرهمآلٌاتالوالء:قولهم

إقامة أن فكرٌاً المنحرفٌن من كثٌر العتقاد ، المنحرفة توجهاتهم ٌخدم بما والبراء

هم،ولذلكٌرونحرمةإقامةأيالدولةالمسلمةللعبلقاتمعالدولالؽربٌةمواالةل

نوعمنالعبلقاتأوالتبادالتاالقتصادٌةأوؼٌرها،وٌرونأناالنضمامللمنظمات

، مصالحهم لخدمة الدٌن عن مخرجاً ذلك وأن للؽرب، مواالة الدولٌة واالتفاقات

وقتل األمن رجال على االعتداء ألنفسهم أجازوا ،كما الفكرٌة انحرافاتهم هموتبرٌر

دفعالصابل،والٌعلمون:بحجةأنهمنالدفاععنالنفسوذلكباستنادهمإلىمبدأ

الذيأجازتهالشرٌعةاإلسبلمٌةوفقضوابطمعٌنةالتنطبقعلىما المبدأ أنهذا

(.1ٖ-1ٕهـ،ص1ٕٗٔالمالكً،)ٌقومونبهبأيحالمناألحوال

:ومنأبرزهاماٌلًكماأنلبلنحراؾالفكريالعدٌدمنالمظاهر

الؽلو -ٔ إنمشكلةالؽلوفًالدٌنفًحٌاةالمسلمٌنالمعاصرةتكادأنتكون:

المشكلةاألولىفًالعالمالمعاصر،فقدمؤلتالدنٌاوشؽلتالناسوللؽلوفً

 :الدٌنفًالعصرالحدٌثعددمنالمظاهرمنها

أمرنا التً الجماعة وجعل ، الجماعة مفهوم فً جماعتهمالؽلو بلزومها

الخاصة،الؽلوفًالتعصبللجماعة،الؽلوبجعلالجماعةمصدرالحق،الؽلو

امتحانهم إالبعد بإسبلمهم الحكم التوقؾفًالمسلمٌنوعدم ، الجماعة فًقابد

ببلد على الحكم ، المعاصرة المسلمة المجتمعات بجاهلٌة القول ، حالهم وتبٌن

واستحبللالدماءواألموالبناءعلىذلك،الؽلوفًمفهومالمسلمٌنبأنهاداركفر

،إلزام التقلٌدوإنكاراإلجماع،الؽلوفًذمالمقلدٌنوالزعمأنهمبالتقلٌدكفروا

جمٌعالناسباالجتهادللوصولإلىاألحكامالشرعٌة،تحرٌمالطٌبات،التشدٌد

علىالحاكمالجابرأوالظالم،علىالناس،الخروجعلىالحاكمالمسلم،الخروج

االؼتٌاالتللمسلمٌنأوالمعصومٌنكالمعاهدٌنونحوهموالقٌامبأعمالتخرٌبٌة،

تحرٌمالتعلٌموالدعوةإلىاألمٌة،تحرٌمالصبلةفًالمساجدألنهالمتؤسسعلى

الحرام،والنبوي،واألقصى،:إالالمساجداألربعة–كماٌزعمون–التقوى

،–كماٌزعمون–وقباء،إٌقاؾصبلةالجمعةألناألمةفًعهداستضعاؾ

،الؽلوبهجرةالمجتمعات،القولبمرحلٌة الؽلوباعتزالالمجتمعاتومفاصلتها

األحكاموأننانعٌشفٌماٌشبهالعهدالمكًفنطبقاإلسبلمكماكانٌطبقآنذاك،

العملفًالوظابؾالحكوم بتحرٌم الؽلو )ٌة ،صٕٓٗٔاللوٌحق، (9ٖ-1ٖهـ

األمور فً اآلخر بالرأي االعتراؾ وعدم ، حق بؽً للرأي التعصب كذلك

االجتهادٌةوالمحتملةوالتًٌسعفٌهااالجتهاد،والتشددالذيفًؼٌرموضعه،

الدٌن بحقٌقة البصٌرة وضعؾ ، بالناس الظن وسوء ، والخشونة والؽلظة

انبٌةدونالمسابلالكبرى،واإلسراؾفًالتحرٌمبؽٌرواالنشؽالبالمسابلالج
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الخطٌب،)دلٌل،وإتباعالمتشابهاتوتركالمحكماتوعدمأخذالعلممنالعلماء

(.8ٕهـ،صٕٙٗٔ

 .إلىؼٌرذلكمنمظاهرالؽلوفًالدٌن

وقدانتشرفًعصرناالحاضركالذيٌكفربالمعصٌة،أومنٌكفر:التكفٌر -ٕ

مبؽٌرماأنزلهللابإطبلق،أوتكفٌراألتباعالمحكومٌنبؽٌرماأنزلمنٌحك

الذيلمٌهاجر–هللابإطبلق،أوتكفٌرالخارجعنالجماعة،أوتكفٌرالمقٌم

فًالمجتمعاتالمسلمةالمعاصرة،أوتكفٌرالمعٌندوناعتبارللضوابط–

 .الشرعٌة،أوتكفٌرمنلمٌكفروه

ةالتكفٌرنموذجاًلبلنحراؾالفكريالمعاصرالعتمادهاالحكمعلىوتعدظاهر

الناسبالظاهر،وبالتالًٌدعواالمكفرٌنالرجلإلىفراقزوجتهأوالعكس

وخروجاألبناءعنالطاعةوالوالٌة،واستحبللالدماء،وعدمتؽسٌلالمٌت

معالمسلمٌن ودفنه علٌه الصبلة المكفروعدم ذلكمناألحكامإلىؼٌر...

 (.ٖٔهـ،صٕٙٗٔالخطٌب،)الشرعٌة

ٖ-  البؽً األمن: زعزعة أو تؽٌٌرها بهدؾ الشرعٌة عن الخروج به وٌقصد

قدٌؤديإلىالفتن اجتمعتعلٌهاألمة،مما واإلخبللباألنظمةالسابدةوما

والتطبٌقات الممارسات بعض فً التجاوز وصور ، عقباها تحمد ال التً

إلىمفاهٌمشرعٌةالطابعفًأصلهاهًمصدرالعدٌدمناإلشكاالتالمستندة

الفكرٌةألنهذهالتجاوزاتؼالباًماتنطلقمنمشاعرالتسلطعلىاآلخرٌن

وكذلك ، وذلكمثلبعضأعمالالحسبة التشفً، ورؼبة وتعنٌفهم وقهرهم

األ أسرار الناسوهتك التجسسعلى ٌعد كما ، باآلخرٌن السٌا فرادالظن

 (ٖٓ-8ٕهـ،صٕٙٗٔالخطٌب،)واإلضرارباآلخرٌنمنمظاهرالبؽً

 :وأسباباإلرهابتتمطبقاًلثبلثةمستوٌاتهً:اإلرهاب -ٗ

-أ الفردي المستوى للعمل: اللجوء إلى بالفرد تؤدي التً األسباب وٌعنً

اإلرهابًدونسواهمنالخٌاراتاألخرىمنعواملسٌكلوجٌة،واقتصادٌة

.،وعواملوجدانٌة

وٌركزعلىاألسبابوالظروؾالتًتكونوراءالقٌام:المستوىالوطنً-ب

.بالعملٌاتاإلرهابٌةفًالدولةمنعواملاجتماعٌةواقتصادٌةوسٌاسٌة

المستوىالدولً-جـ البعضإلى: التًتدفع علىاألسبابالدولٌة وتركٌزه

لمعروؾبسعٌهللحفاظعلىمصالحالدولالعملاإلرهابً،كالنظامالدولًا

اإلرهابٌعودفًمعظمحاالتهإلىما الكبرى،حٌثأصبحانتشارظاهرة

خاصة معها التعامل فً ازدواجٌة الثالثمن العالم شعوبدول معظم تراه

هـ،9ٕٗٔالجحنً،)سٌاساتبعضالدولالؽربٌةوبعضالمؤسساتالدولٌة

(11ص
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٘-  والعنؾ التعصب :، والعنؾ والتعصب التطرؾ بٌن وثٌقة عبلقة فهناك

األفراد عند التعصب تشكٌل عوامل أبرز أحد تعد االجتماعٌة فالتنشبة

لعدموجوددلٌل والجماعاتحٌثٌعدالتعصبوالعنؾسلوكمكتسبنظراً

فسٌولوجًأونفسًٌدلعلىوجودؼرٌزةفطرٌةتفرضاستجابةالعنؾأو

اآل تفكٌر على منحرؾالحجر فكر عن ٌنمان والتعصب فالعنؾ ، خرٌن

حالة وٌمثبلن ، الزواٌا جمٌع من األمن ٌزعزع أن شأنه من ومتطرؾ

الطاعة حد إلى تصل اآلخرٌن تجاه والعقابدي الفكري التشدد من متطرفة

العمٌاءلسلطةجماعةمنٌنتمًلهامعرفضالجماعاتاألخرى،أوالؽلو

ةأومبدأأوعقٌدةالٌدعمكاناًللتسامح،ومنأهمفًالتعلقبشخصأوفكر

أسبابهااإلحباط،والظروؾاالجتماعٌةوالتارٌخٌة،والقبلٌة،والقٌمالتربوٌة

 (ٖ٘-ٖٗهـ،صٕٙٗٔالخطٌب،)التعصبٌة

:وهناكالكثٌرمنمظاهراالنحراؾالفكريوالتًمنها

 .وٌعتمدعلىالنظرةالمحدودةالفكرالذيٌجسدالنزعةالفردٌةالمطلقة -ٔ

 .الفكرالتحٌزيوالمستندإلىهوىالنفس -ٕ

 .الفكرالمعتمدعلىالتماٌزاالجتماعً -ٖ

 .الفكرالقابمعلىاللعبباللفظوالحكمةمعإرادةاإلبقاءعلىالباطل -ٗ

 .الفكرالمتسببؼٌرالمنهجًالذيلٌسلهضوابط -٘

السلبٌاتفقطدون -ٙ إلى الذيٌنظر )اإلٌجابٌاتالفكر ،ٕٙٗٔالخطٌب، هـ

 (.ٕٗ-ٔٗص



 :أسباب االنحراف الفكري 

المنحرؾالذي الفكر فًنشأة بدرجاتمتباٌنة التًتسهم العوامل من هناكالعدٌد

ومنهج عمل إلى الفكر تحول نتٌجة ، واالستقرار األمن زعزعة فً بدوره ٌسهم

القوةفًإطارالتشددالفكريالذيللمنحرفٌنالذٌنٌسعونلفرضآرابهموتوجهاتهمب

وعلى الذات على سلباً تنعكس الشدة متفاوتة عدابٌة سلوكٌة مظاهر علٌه ٌترتب

اآلخرٌن،فًظلسعًالمنحرفٌنفكرٌاًإلىنشرأفكارلٌسلهامرجعٌةمعتمدةمن

لتحقٌق والمصالح والنظم واألهداؾ العقابد فً التشكٌك بؽٌة ، القانون أو الشرع

مكاسبمحدودةأوموسعةبطرقؼٌرمشروعةتزعزعاألمنواالستقراربمختلؾ

(.ٖهـ،صٕٙٗٔالخطٌب،)أبعاده

االنحراؾظاهرة وذلكألن كثٌرة االنحراؾالفكري إلى تؤدي قد واألسبابالتً

أسباب قسمتاألسبابإلىأربعة وقد ، ومتداخلة ومتنوعة متعددة أسبابه ، مركبة

تتصلبالمشكبلتوهًأسباب وأسبابنفسٌة ، تتعلقبالجهلبحقابقاإلسبلم دٌنٌة

من التربوٌة األسالٌب فً بالقصور تتعلق تربوٌة وأسباب ، الفرد لدى النفسٌة
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وٌندرج ومؤسساته بالمجتمع تتعلق عامة اجتماعٌة وأسباب ، التربوٌة المؤسسات

:تحتهذهاألسبابأسبابفرعٌةوهًكالتالً

:أسبابدٌنٌةوتشمل:األول

 .الجهلبالكتابوالسنة -ٔ

 .إتباعالمتشابهمنالقرآنالكرٌموتركالمحكم -ٕ

 .الجهلبمقاصدالشرٌعةاإلسبلمٌة -ٖ

 .عدماإلحاطةبأصولالشرٌعةاإلسبلمٌةوفروعها -ٗ

الجمعبٌن -٘ والجهلبطرٌقة ، بدعوىتعارضها تعطٌلبعضنصوصالسنة

 .عارضاألدلةعندظهورمظاهرالت

 .الجهلبمراتباألعمال -ٙ

 .عدمفهمحقٌقةاألمربالمعروؾوالنهًعنالمنكر -1

 .مخالفةالعلماءالمعتبرٌنوعدمالرجوعإلٌهم -8

 .التبعٌةوالتعصبلآلراءالفردٌةوالمذهبٌةالمذمومة -9

:أسبابنفسٌةوتشمل:ثانٌاً

 .حبالظهوروالتباهًولفتاألنظار -ٔ

 .الفشلواإلحباط -ٕ

 .قدانالثقةبالنفسوالشعوربالنقصف -ٖ

 .التقلٌدوالمحاكاةوالمجاراةلرفقاءالسوء -ٗ

 .أمراضنفسٌةوعقلٌة -٘

 .قلةمنافذالتعبٌرعنالمشاعرواالنفعاالتالنفسٌة -ٙ

 .قلةتوفرفرصالمشاركةالذاتٌةفًالحٌاةاألسرٌةوالمدرسٌة -1

 .المجتمعالتؽرٌباالجتماعًوماٌدعوإلٌهمنخروجعنقٌم -8

 .عدممراعاةخصابصوحاجاتالنمولدىالفرد -9

 .عدممراعاةالفروقالفردٌةلدىاألفرادمنقبلاألسرةوالمدرسةوالمجتمع -ٓٔ

:أسبابتربوٌةوتشمل:ثالثاً

 .ضعؾالتربٌةاإلسبلمٌةالصحٌحةمنخبللاألسرة -ٔ

المؤسساتالتربوٌة -ٕ منخبلل الصحٌحة اإلسبلمٌة المدارس)ضعؾالتربٌة

 (.والمعاهدوالجامعات

:عواملاجتماعٌةعامةوتشمل:رابعاً

 .ضعؾدورالمسجدفًأداءرسالتهاإلصبلحٌة -ٔ

 .تقصٌروسابلاإلعبلمفًأداءمسؤولٌاتهاالتربوٌةواالجتماعٌة -ٕ

 .أصدقاءالسوء -ٖ

 .البطالةونقصوجودفرصالعمل -ٗ
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 .وقتالفراغوعدمإشؽالهبماٌفٌد -٘

 .واملاالقتصادٌةكالفقروالعوزوالحاجةالع -ٙ

 .الؽزوالفكريوالثقافًواألخبلقًالخارجً -1

واالجتماعٌة -8 الموضوعاتالدٌنٌة ومناقشة البناء الحوار وجود بعدم الشعور

 .والسٌاسٌة

 .انتشاراإلشاعاتفًالمجتمعوعدمتصحٌحها -9

 .النزاعاتوالصراعاتوالظروؾالسٌاسٌةالعالمٌة -ٓٔ

منجوانبسلبٌةالتق -ٔٔ لها وما السرٌعوالشامللوسابلاالتصاالتوالتقنٌة دم

 (.٘٘-ٔ٘هـ،صٕ٘ٗٔالمؽامسً،)

،واألخذبظواهرالنصوصدونعلم وٌعدالجهلبحقٌقةالدٌناإلسبلمًومقاصده

من ذلك ٌتبع االنحراؾالفكريوما إلى تؤديبالفرد األسبابالتً أبرز وبصٌرة

بم لؤلمن والمتشددتهدٌد الخاطا الفهم فً المتمثلة الدٌنٌة فاألسباب الشامل فهومه

ألحكامالدٌناإلسبلمًومبادبهومقاصدهوؼاٌاتهتعدالسبباألهمتأثٌراً،واألسباب

مساعدة عوامل إال هً ما ، وؼٌرها والنفسٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة

لخد وتوظؾ تستؽل أن ٌمكن ثانوٌة منوأسباب ٌنبثق الذي الفكري االنحراؾ مة

 (.8٘-8ٗهـ،ص1ٕٗٔالمالكً،)منطلقاتدٌنٌةابتداًء



 :عالقة الدعاة باألمن الفكري 

إنالدورالعلمًوالدعويوالفكريبصفةعامةهوالدوراألهموالربٌسفًمواجهة

ومواصل الدور تكثٌؾهذا وٌأتً ، وأصنافه أنواعه فًاالنحراؾالفكريبشتى ته

فكرٌة الظاهرة ألن وذلك ، الداهم الخطر هذا لمجابهة الضرورٌة الحلول مقدمة

مناهج فً دٌنً فراغ عن نتج الدٌن بؽٌضفً ؼلو نجمتعن ، بحسباألصل

التعلٌمفًكثٌرمنببلداإلسبلم،كمانتجعنجهلفًالدٌن،وضعؾبصٌرةفً

مالنصوص،وعنأخذالعلمالمنأهلهفهمحقابقالدٌن،وعناتجاهظاهريفًفه

، والدعاة العلماء اإلعراضعن وعن ، المتعلمٌن أنصاؾ من أو الكتب من بل

.وبالجملةعنقلةبضاعةفًالدٌنوعدماألخذبأسبابالفقهالصحٌح

جهودهمفًإبرازالمنهجاإلسبلمًالصحٌح فإنعلىالعلماءوالدعاةأنٌكثفوا لذا

 الدعوة فً فروعها شتى فً المعارؾاإلسبلمٌة تبسٌط وفً ، والتفسٌر: العقٌدة

لؤلدعٌاءفًشؽلالفراغالدٌنًالذيٌعانً والحدٌثوالفقهعلىنحوالٌدعمجاالً

،صٖٔٗٔببللوالبكري،)منهالشبابفًكثٌرمنالببلداإلسبلمٌة ،(8ٕٖهـ

قفٌنأنٌهبواإلظهارمخاطرومزالقوالواجبعلىالعلماءوالدعاةوالمفكرٌنوالمث

على خطورتها من محذرٌن صعٌد كل على المضللة والتٌارات المسمومة األفكار

 الدول )كٌان ، صٕٓٗٔالجحنً ، ٕٗٙهـ ) ، السموصاحبحدٌثذلكوٌؤكد
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للفكرنحتاجإننا":بقوله–هللاحفظه–سعودآلعبدالعزٌزبنناٌؾاألمٌرالملكً

...ٌكفًالفكريعملبدوناألمنًوالعمل...وأكثرأكثرالفكريألمنوااألمنً

وأبمةالدعاةخصوصاًوالمشاٌخالعلماءالضالالفكرهذاوٌواجهٌحاربوالذي

.(ٕٓٗٗٔعدد،الرٌاض)"المساجد

مظاهر من الحصانة للمجتمع ٌحقق المنكر عن بالمعروؾوالنهً واألمر فالدعوة

الفكر حوصرتاالنحراؾ ، ذلك تحقٌق على المجتمع تعاون فإذا ، والسلوكً ي

وكل:–رحمههللا–قالشٌخاإلسبلمابنتٌمٌة.األفكارالردٌبة،واألعمالالفاسدة

والتعاون باالجتماع إال ، اآلخرة فً وال الدنٌا فً ال ، مصلحتهم تتم ال آدم بنً

 والتناصر والت. ، فالتعاونعلىجلبمنافعهم مضارهم لدفع ناصر . ٌقال :ولهذا

بها ٌجتلبون ٌفعلونها أمور من لهم بد فبل اجتمعوا فإذا ، بالطبع مدنً اإلنسان

بتلك لآلمر مطٌعٌن وٌكونون ، المفسدة من فٌها لما ٌجتنبونها وأمور ، المصلحة

.هالمقاصد،والناهًعنتلكالمفاسد،فجمٌعبنًآدمالبدلهممنطابفةآمرونا

ٌجبوهكذافًأمةمحمد:–رحمههللا–وقالسماحةالشٌخعبدالعزٌزبنباز

واألمر ، هللا إلى بالدعوة ٌتعهدوهم أن وفقهابهم وأعٌانهم وأمرابهم علمابهم على

الحدود وإقامة ، الضال وإرشاد ، الجاهل وتعلٌم ، المنكر عن بالمعروؾوالنهً

(.9ٙ8هـ،صٕٓٗٔاللوٌحق،)قٌمالناسوالتعزٌراتالشرعٌة،حتىٌست

مبادئ على والمبنٌة ، الحنٌؾ الدٌن من المنبثقة فالدعوة ، تقدم ما على وتأسٌساً

وأسسثابتة،هًقاربالنجاة،ومرتكزفًمسٌرةالنماءواألمنالفكري،واأللفة

(.8ٕهـ،صٕٓٗٔالجحنً،)والمحبةواالستقرارفًحٌاةأيشعب

دٌنهموالدعا فً الخٌر إلى الناسوتوجٌههم دعوة فً عظٌمة ثؽور على ٌقفون ة

الفكري االنحراؾ ومنه ، ذلك ٌخالؾ ما كل من وٌحذرونهم ، وآخرتهم ودنٌاهم

بنوعٌةإفراطاًوتفرٌطاً،ومنٌعرؾالجهودالتًتبذلفًمكاتبالدعوةٌجدالدور

األم على الحفاظ فً الدعاة ٌبذله الذي الكبٌر الفكري )ن ، ،ٕٙٗٔالسدٌس هـ

مهماً(ٖٗ-ٖٖص محوراً مشاكلاالنحراؾالفكريٌعد تجاه بوظٌفتهم الدعاة فقٌام

فًالنهوضوالتصديلهذهالظاهرةوحماٌةالمجتمعمناالنهٌاربمعاولالفسادالتً

شروخاً ٌحدثوا أو عام بوجه المجتمع هٌكل لهدم ٌسعون الذٌن المنحرفون ٌحملها

ٌحبعمٌق وهللاال والنسل الحرث فٌهلك الفوضى وٌحدثوا األمن لٌزعزعوا فٌه ة

ؼاٌة بٌان السلوك هذا لمحاربة الدعاة ٌضعها التً األهداؾ أول من إن ، الفساد

الشرٌعةاإلسبلمٌةالتًتتمثلفًحفظمصلحةالفردوالمجتمعوهًالؽاٌةنفسهاالتً

،بلشرعتالعقوباتالرادعةلمنأرادأنجاءتجمٌعاألدٌانالسماوٌةبحماٌتها

ٌمسهاأوٌفسدهاوهًالضروراتالخمس،حفظالدٌنوالنفسوالعقلوالنسلوالمال

،فعلىالدعاةأنٌبٌنواحرمةهذهاألمورالخمسةواالعتداءعلٌهاوتجرٌممنفعل
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التًتشجعذلكمهماكانتنٌتهوؼاٌتهوٌجباحتواءهذاالفكربالكشؾعناألسباب

(.٘ٗٔ-ٗٗٔالعبدالجبار،بت،ص)علىهذاالسلوك

ولماكانعملالدعاةوتوجٌههمونصحهمفًالؽالبٌكونفًالمسجد،والذيٌعد

فًالحقٌقةمركزتربويٌربىفٌهالناسعلىالفضٌلة،وحبالعلم،وعلىالوعً"

اإل فًالدولة وواجباتهم حقوقهم ومعرفة التًأقٌمتلتحقٌقاالجتماعً، ، سبلمٌة

طاعةهللاوشرٌعتهوعدالتهورحمتهبٌنالبشرٌة،فٌكونبذلكمنأعظمالمؤثرات

فًالنفوس،ومنخبللهٌحصلونعلىأمنفكريٌجنبهمالوقوعفًأوحالاألهواء

المنحرفةواألفكارالهدامة،وٌنمًفًنفوسهمالشعوربالمجتمعالمسلم،واالعتزاز

لجماعةاإلسبلمٌة،وٌبدؤونبوعًالعقٌدةاإلسبلمٌةوفهمهدفهممنالحٌاة،ومابا

لذاكاندورالمسجد(ٖٙهـ،صٕٙٗٔالسدٌس،")أعدهللالهمفًالدنٌاواآلخرة

الشباب المؤهلٌناألكفاءفًتوعٌةالناسالسٌما فًاألبمةوالخطباءوالدعاة ممثبلً

،(8ٖٗهـ،صٖٔٗٔببللوالبكري،)تعلٌمهممهمجداًوطبلبالعلم،وتثقٌفهمو

كان لذا المنحرفة واألفعال األفكار من للمجتمع تأمٌن بعملٌة ٌقوم المسجد أن وبما

:علىالقابمٌنعلٌهالعدٌدمناألدوارالمنوطةبهمومنها

 والتعرٌؾباألفكار ، المجتمع فً مبادبه واعتدال اإلسبلمٌة وسطٌة ترسٌخ

بمرافقهاالمن ، المساجد تكون أال ومراعاة ، فٌها الوقوع من للتحذٌر حرفة

 .وأنشطتهاالمختلفةمنطلقاًلؤلفكارالمتطرفةالداعٌةإلىاالنحراؾالفكري

 منأنواعاالنحراؾالفكري مناإلرهابوالؽلووؼٌره بٌانموقؾاإلسبلم

اإلسبلموؼاٌاتهفًوذلكلخطورةالنتابجالمترتبةعلٌها،علىضوءمقاصد

 .حفظالضروراتالخمس

 مفهوم وتصحٌح ، وضوابطه بالجهاد المتعلقة باألحكام المجتمع توعٌة

 .المصطلحاتالشرعٌة،كمفهومالوالءوالبراءوالحاكمٌةإلىؼٌرذلك

 المبادرةإلىبٌانموقؾاإلسبلممنالقضاٌاالمعاصرةالتًتهمالمجتمع. 

 ف المسجد ٌسهم ،أن الصالحة المواطنة وتحقٌق واالنتماء الوالء تأصٌل ً

 .وإٌضاححقوقوالةاألمركالسمعوالطاعةوتحرٌمالخروجعلٌهم

 إلى الدٌنً دوره ٌتجاوز بحٌث ، الشاملة المسجد رسالة تحقٌق على العمل

 .األدواراالجتماعٌةوالثقافٌةوالتربوٌةواألمنٌة

 راؾعلىالمساجدباختٌاراألبمةوالخطباءوفقأنتقومالجهاتالمعنٌةباإلش

معاٌٌردقٌقة،معاستمرارٌةالمتابعةوتقوٌماألداء،ووضعالبرامجالمناسبة

فًتحقٌق لرفعمستوىثقافةاألبمةوالخطباءالسٌاسٌةواالجتماعٌةلٌسهموا

(.8٘هـ،ص9ٕٗٔالعبٌسً،)األمنالفكري
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 : دروسة عن الجهة الم نبذة: ثانٌاً 



 : واإلرشاد والدعوة واألوقاف مٌةاإلسال الشؤون وزارة: أوالً 

وسنةهللابكتابفعملت،ةوشرٌععقٌدةاإلسبلمعلىالسعودٌةالعربٌةالمملكةقامت
بالحكمةإلٌهوالدعوةدٌنهنشرفًواجتهدت،هللابشرعوحكمت،رسوله

واجباتهافًربًٌساوجزًءا،ظامهانفًأساًساذلكوجعلت،الحسنةوالموعظة
.وأولتهعناٌتهاوكبٌراهتمامها،ومهماتها

سلطتهٌستمدالسعودٌةالعربٌةالمملكةفًالحكمأنعلىاألساسالحكمنظامنصلقد
.الدولةأنظمةوجمٌعالنظامهذاعلىالحاكمانوهما،رسولهوسنةهللاكتابمن

بالمعروؾوتأمرشرٌعتهوتطبق،اإلسبلمعقٌدةتحمًالدولةأنعلىأًٌضاونص
.هللاإلىالدعوةبواجبوتقوم،المنكرعنوتنهى
الدولةركابزمنواألوقاؾواإلرشادوالدعوةاإلسبلمٌةالشؤونقطاعاتوكانت
ضخمةأجهزةلهافأنشأت،وأصالتهالتمسكهاالمشرقةالوجوهوأحد،أركانهاوأسس

عبدالملكجبللةٌدعلىالدولةتأسٌسمنذ،والتطوٌروالدعمبالرعاٌةاوتعاهدته،
إلىوصلتأنإلى،بعدهمنالبررةأبنابهثم،-طٌبهللاثراه-سعودآلالعزٌز
عهدهولًوسموالشرٌفٌنالحرمٌنخادمٌدعلىالحاضرةوقوتهاالزاهًعصرها
.الثانًالناببوسمو
فًٖ/أالرقمذيالكرٌمالسامًاألمرصدوروالتطوٌرعمالدهذاتاجوكان
لتتولىواإلرشادوالدعوةواألوقاؾاإلسبلمٌةالشؤونوزارةبإنشاءهـٗٔٗٔ/ٔ/ٕٓ
إلىوالدعوةواإلرشادوالمساجداألوقاؾوشؤوناإلسبلمٌةبالشؤونعبلقةلهماكل
،الدعوةونشر،تطوٌرهاواألوقاؾورعاٌة،هللابٌوتبخدمةتقومولكً،هللا

،اإلسبلمٌةوالمراكزالجمعٌاتمعوالتواصل،اإلسبلمٌةبالقضاٌاواالهتمام
هللاكتابفًجاءماوفقهللابعبادةالقٌامعلىالمسلمٌنٌعٌنفٌمامعهاوالتعاون
الملكمجمععلىواإلشراؾ،بعدهمنالراشدٌنالخلفاءوهدي،رسولهوسنة
اإلسبلمٌةالكتبوطباعة،معانٌهوترجمة،الشرٌؾالمصحؾعةلطبافهد

وإقامة،الكرٌمالقرآنلتحفٌظالخٌرٌةالجمعٌاتورعاٌة،وتوزٌعهاوترجمتها
.هللاكتابلحفظالقرآنٌةالمسابقات



 : الوزارة رسالة

،همدٌنبأمورالمسلمٌنوتوعٌة،الحسنةوالموعظةبالحكمةهللاإلىالناسدعوة
المساجدوإنشاء،اًوحفظطباعةهللابكتابوالعناٌة،وترسٌخهااإلسبلمٌةالقٌمونشر

،اإلسبلمًوالتكافلالتضامنتحقٌقفًواإلسهام،برسالتهاوالعناٌة،ورعاٌتها
مناإلسبلمحولٌثارلماوالتصدي،والمسلمٌناإلسبلمخدمةشأنهمنماوكل

،إدارتهاوحسن،األوقاؾأمبلكعلىوالمحافظة،إلسبلماأعداءقبلمنشبهات
.ؼبللهاواستثمار
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 : للوزارة العامة التوجهات

 شؤونورعاٌةالحسنة،والموعظةبالحكمةإلٌهوالدعوةاإلسبلم،نشر
 .المسلمٌن

 والمكتباتباألربطةواالهتماموتنمٌتها،عابداتها،وتطوٌراألوقاؾ،إدارة
 .الموقوفة

 والمؤذنٌن،باألبمةوتزوٌدهمهمته،ألداءوإعدادهالمسجد،برسالةالعناٌة
 .نظافتهاعلىوالمحافظةوصٌانتها،المساجد،عمارةعلىوالعملوالخدم

 الوزارةأعمالفًالحدٌثةالتقنٌةوسابلواستخداماإلدارة،أسالٌبتطوٌر. 

 : الوزارة أهداف

  : ونشراً  ، وفهماً  ، وحفظاً  ، تالوة هللا بكتاب العناٌة : األول الهدف
اللؽاتبمختلؾالكرٌمالقرآنمعانًوترجماتالمصاحؾطباعةمواصلة -ٔ

 .ذلكإلىالملحالمسلمٌنحتٌاجالاًسدّ،وسلٌمةممٌزةطباعة
إلىالناشبةودفع،ورعاٌتهاالكرٌمالقرآنلتحفٌظالخٌرٌةالجمعٌاتدعم -ٕ

 .وتدبراًاًوفهم،اًوتجوٌداًظحفهللاكتابلىعواإلقبالبهاااللتحاق
اًتشجٌع؛المطهرةوالسنةالكرٌمالقرآنفًودولٌةمحلٌةمسابقاتتنظٌم -ٖ

.للمتمٌزٌنفًذلكاًما،وتكرٌممعانٌهوتدبرحفظهماعلى
 على والمحافظة الخٌر إلى وتوجٌههم ، اإلسالم إلى الناس دعوة : الثانً الهدف

 : مٌةاإلسال القٌم
ملدٌهوالوسطٌةاالعتدالروحوتنمٌة،وإعدادهم،الدعاةباختٌارالعناٌة -ٔ

 .وتقوٌمهم،أدابهمومتابعة،
،بدٌنهمالتمسكعلىالمسلمٌنلحض؛المختلفةالدعوٌةالمناشطإقامة -ٕ

واألخبلقالقٌمعلىوالمحافظة،الصالحالسلؾمنهاجعلىوالسٌر
 .اإلسبلمٌة

بالحكمةإلٌهودعوتهم،محاسنهوإبراز،باإلسبلمالمسلمٌنؼٌرتعرٌؾ -ٖ
 .الحسنةوالموعظة

،حقٌقتهاوكشؾ،ودحضها،الشبهاتمناإلسبلمحولٌثارمارصد -ٗ
وحقوق،كاإلرهابالمعاصرةالقضاٌاأبرزمناإلسبلمموقؾوبٌان

 .اإلنسان
،واإلفسادوالؽلوبللالضوأفكارالسلبٌةوالظواهرالمجتمعقضاٌامعالجة -٘

والجماعةالسنةأهلعقٌدةوبٌان،شبهاتهاوكشؾ،منهاالموقؾوبٌان
.فٌها

 وإبراز ، العالم فً اإلسالمٌة والمؤسسات والجالٌات األقلٌات دعم : الثالث الهدف
 : ذلك فً المملكة دور

منالتمكنفًومساعدتهم،اإلسبلمٌةؼٌرالدولفًالمسلمٌنمساندة -ٔ
 .األخرىحقوقهموبقٌةدٌنهمابرشعممارسة
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المستوىتنمٌةبهدؾ؛الخارجفًللمسلمٌنالتدرٌبٌةالدوراتإقامة -ٕ
 .اإلسبلمٌةهوٌتهموتأكٌد،لهموالعلمًالفكري

،الخارجفًاإلسبلمٌةوالمعاهدوالجمعٌاتوالمؤسساتالمراكزرعاٌة -ٖ
 .أمكنما–لهاالمساعداتتقدٌمو،مناشطهاومتابعة

عنوالتقارٌروالبحوثالدراساتوإعداد،والندواتالمؤتمراتإقامة -ٗ
 .العالمفًنالمسلمٌأحوال

منالمملكةبهتقومماعلىالضوءتسلٌطفًاإلعبلموسابلمناإلفادة -٘
.والمسلمٌنلئلسبلمخدمات

 : وعمارتها هللا ببٌوت العناٌة : الرابع الهدف
 .المملكةأرجاءفًإلٌهاالحاجةوسد،مساجدالإنشاءمواصلة -ٔ
،ومصاحؾأثاثمنلهاٌلزمماوتأمٌن،وصٌانتها،بالمساجدالعناٌة -ٕ

 .مكانتهاٌناسببمانظافتهاعلىوالمحافظة
ألداءٌلزمبماكفاءتهمورفع،وتأهٌلهموالمؤذنٌنواألبمةالخطباءاختٌار -ٖ

 .وجهأكملعلىالشرٌفةمهماتهم
وترسٌخ،المسلمٌنحٌاةفًإشعاعمركزباعتبارهالمسجدرسالةرسٌخت -ٗ

.المعاصًمنوالتحذٌرالطاعاتإلىوالدعوة،واألخوةالوحدةمبادئ
 :إعداداً وطباعة ونشراً  اإلسالمٌة والبحوث بالكتب العناٌة : الخامس الهدف

وتوزٌعها،عتهاوطبا،وترجمتها،هللاإلىالدعوةتخدمالتًالكتبتألٌؾ -ٔ
 .خاصبوجهوالحجاج،عموماًلمٌنالمسعلى

لمؤسساتاعلىوتوزٌعها،المتكاملةوالمكتباتالعلمٌةالمراجعتأمٌن -ٕ
 .المتخصصٌنالعلموطلبة

واإلشراؾ،الباحثٌنباستكتاباإلسبلمٌةوالدراساتبالبحوثالعناٌة -ٖ
 .ىالبحوث،ومراجعتهاوتقوٌمهاعل

الموادنشرفًاألخرىالحدٌثةالتقنٌةووسابلاإلنترنتشبكةمناإلفادة -ٗ
.والدعوٌةالعلمٌة

 تحقٌق على والعمل ، وحصرها أعٌانها بضبط باألوقاف العناٌة : السادس الهدف
 : غاللها واستثمار ، واقفٌها شروط

ةالشرعٌاالستحكامحججواستخراج،وضبطها،األوقاؾأعٌانحصر -ٔ
 .منهاالمجهولنعوالبحث،لها

وإدخاللها،والطبوؼرافٌةالتوضٌحٌةوالرسوماتالمساحًالرفعإعداد -ٕ
 .اتالخاصةبهافًالحاسباآللًالمعلومجمٌع

 .ونظافتهاعلٌهاوالمحافظةنتهاوصٌاواألربطةاألوقاؾبأعٌانالعناٌة -ٖ
كتباتالموتطوٌر،األوقاؾعلىالقابمةالخٌرٌةالدٌنٌةالمدارسرعاٌة -ٗ

 .المعلوماتبأوعٌةوتزوٌدهاوفةالموق
وفق،المتاحةبالطرقواستثمارهاوتطوٌرها،األوقاؾمواردتنمٌة -٘

 .الواقفٌنشروطٌحققوبما،عٌةالشرالضوابط
شروطتحقٌقإلىاًسعٌ؛األوقاؾؼبللالستثمارالفرصأفضلتلمس -ٙ

 .الواقفٌن
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زٌادتهاعلىوالعمل،ونظافتهانتهابصٌاوالعناٌةاألربطةعلىالمحافظة -1
المتابعةدراساتوإجراء،االجتماعًواجبهاتأدٌةمنٌمكنهابما

.فٌهاللساكنٌناالجتماعٌة
 : اإلنتاجٌة وتحسٌن األداء كفاءة رفع : السابع الهدف

طرٌقعناألداءمستوىلرفعوتأهٌلهمالموظفٌنكفاءاتتدرٌب -ٔ
 .المتخصصةاهدوالمعبالجامعاتااللتحاق

.اآللًالحاسبذلكفًبماالحدٌثةالتقنٌةوسابلاستخدام -ٕ


 : الوزارة قطاعات

 :التالٌةالقطاعاتمنالوزارةتتكون

 :ٌلًبماوٌقوماإلسبلمٌةالشؤونقطاع -ٔ

 الخارجفًالمسلمٌنودعماإلسبلمً،العملمجالفًالمملكةجهودإبراز. 

 وتأكٌد،الخارجفًللمسلمٌنوالعلمًلفكرياالمستوىرفععلىالعمل

 .اإلسبلمٌةهوٌتهم

 وبقٌة،اإلسبلمشعابرممارسةمنلتمكٌنهمالخارج،فًالمسلمٌنمساندة

 .األخرىحقوقهم

 العالمفًاإلسبلمٌةوالجالٌاتباألقلٌاتالعناٌة. 

 الخارجفًاإلسبلمٌةوالمناشطالمشروعاتدعمفًاإلسهام. 

 الدراسٌةالمراحللمختلؾاإلسبلمٌةوالمعاهدللمدارسمنهجوضع. 

:وٌقومبماٌلًاألوقاؾقطاع -ٕ

 المملكةفًالعامةاألوقاؾأعٌانعلىالمحافظة. 

 ؼبللهامنوالفابضاألوقاؾألعٌانالتنمٌة. 

 وؼبللها،األوقاؾأعٌانفًالواقفٌنشروطتحقٌق. 

 إقامةعلىوالحثالمختلفة،الخٌرووجوهر،الببمجاالتالتعرٌؾفًاإلسهام

 .علٌهااألوقاؾ

:وٌقومبماٌلًالمساجدقطاع -ٖ

 فًوبقعةمنطقةكلفًإلٌهاالحاجةوسدفباتها،بمختلؾالمساجدتعمٌم

 .فٌهامسجدإقامةإلىالحاجةتثبتأومقٌمون،سكانفٌهاٌوجدالمملكة

 المساجدخبللمنأفرادهابٌناإلٌمانٌةاألخوةمبدأاألمة،وتأكٌدوحدةتحقٌق. 

 طرٌقعنلئلسبلمفهمهممستوىورفعالمجتمع،أفرادبٌنالدٌنًالوعًنشر

 .المسجد
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 للتوجٌهومصدراًإشعاع،منارةبوصفهالمسلمٌنحٌاةفًالمسجدأثرإبراز

 .والتبصٌر

 الوجوهٌعجممنبهاوالعناٌةللمساجد،الرعاٌةمنممكنقدرأعلىتحقٌق

 .هللابٌوتلكونها

 ومؤذنٌن،وخطباء،أبمةمنالمساجدفًالعاملٌنأداءمستوٌاتتحسٌن

 .وجهخٌرعلىبواجباتهمللقٌاموخدم،ومراقبٌن

 :وٌقومبماٌلًواإلرشادالدعوةقطاع -ٗ

 والسنةبالكتابالتمسكإلىالناسودعوةوحده،هللالعبودٌةمفهومتحقٌق،

 .الصالحالسلؾمنهجعلىوالسٌر

 وتنظٌم،الدعوةحقلفًالعاملةوالمؤسساتالهٌباتبٌنالصلةتعمٌق

 .اإلسبلمًالتضامنجهودودعممعهاالعبلقات

 المسلمٌنؼٌرودعوةوالتوجٌه،بالدعوةوتعهدهماإلسبلمٌة،بالجالٌاتالعناٌة

 .اإلسبلمفًللدخول

 اإلسبلمعنتثارالتًالشبهاتودحضامة،الهدوالمبادئالحركاتخطردرء

 .والمسلمٌن

 :وٌقومبماٌلًالنبوٌةوالسنةالكرٌمبالقرآنالعناٌةقطاع -٘

 حفظاً،سقطأوؼلطأيمنتخلوطباعةوطبعهالكرٌم،هللابكتابالعناٌة

ٌمللقرآن ًذلكمنالكر ٌقا  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ:تعالىهللالقولتحق

 .آٌاتهوتدبرتبلوته،وتعلٌموتوزٌعه،{9:ٌةسورةالحجرآ}ژں

 مناإلسبلمًوالعالموالمساجد،الشرٌفٌن،الحرمٌنباحتٌاجاتالوفاء

 .الكرٌمبالقرآنالخاصةاإلصدارات

 المختلفةمجاالتهافًالنبوٌةوالسٌرةالسنةخدمة. 

 لومهماوع،النبوٌةوالسنةالكرٌم،بالقرآنتتعلقودراساتبحوثإعداد. 

 بالمساجد،الحلقفتحفًالكرٌمالقرآنلتحفٌظالخٌرٌةالجمعٌاتمساعدة

 .وتقوٌمها

 تشجٌععلىاألمورأولٌاءوحثالكرٌم،القرآنتحفٌظبجمعٌاتالتعرٌؾ

 .بهالبللتحاقأبنابهم

 والدولٌةالمحلٌةالكرٌمالقرآنمسابقتًبتنظٌمالخاصةالخططتنفٌذ. 

المنورةبالمدٌنةالشرٌؾالمصحؾلطباعةفهدالملكلمجمعةالعاماألمانة -ٙ

 :بالتالًوتقوم
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 اإلسبلمًالعالمفًالمشهورةبالقراءاتالشرٌؾالمصحؾطباعة. 

 اإلسبلمًالعالمفًالمشهورةبالقراءاتالكرٌمالقرآنتبلوةتسجٌل. 

 وتفسٌرهالكرٌمالقرآنمعانًترجمة. 

 لكرٌماالقرآنبعلومالعناٌة. 

 النبوٌةوالسٌرةبالسنةالعناٌة. 

 المجمعإصداراتمنوخارجهاالمملكةداخلفًالمسلمٌنباحتٌاجاتالوفاء

 .المختلفة

 (اإلنترنت)للمعلوماتالعالمٌةالشبكةعلىالمجمعإصداراتنشر. 

وتقومالكرٌمالقرآنلتحفٌظالخٌرٌةللجمعٌاتاألعلىللمجلسالعامةاألمانة -1

 :التالًب

 وتقوٌمها،المملكةفًالكرٌمالقرآنتحفٌظجمعٌاتنشاطاتمتابعة،

،بالخططوإمدادها،لهاوالمالًواإلداري،العلمًالدعموتوفٌر،وتوجٌهها

 .وتطوٌرهااستمرارهاٌضمنبما،العاملةوالقوى،والمناهج

 :وتقومبالتالًالكرٌمالقرآنلمسابقةالعامةاألمانة -8

 هللاكتابحفظعلىالمسلمٌنأبناءمنوالناشبةالشبابتشجٌععلىالعمل

 .اًوتدبرعناٌةعلٌهواإلقبالوتفسٌره،وتجوٌده،الكرٌم

 :وٌقومبماٌلًالعلمًوالبحثالمطبوعاتقطاع -9

 ٌضادهاماونبذ،الصحٌحةالعقٌدةتأصٌل. 

 الكتبمنٌنشرمابسبلمةةوالعناٌاإلسبلم،عنالخاطبةالمفاهٌمتصحٌح

 .األخرىاإلسبلمٌةالعملٌةوالمواد

 الصالحالسلؾوآثارالشرعٌة،العلومنشرفًاإلسهام. 

 العلمٌةالمادةنشرخبللمنوالمسلمٌناإلسبلمخدمةفًالمملكةجهودإبراز

 .السلٌمة

 ثقافًالالمستوىورفعاإلسبلم،رسالةوإببلغالدعوة،خدمةفًاإلسهام

 .لؤلمة

 وترجمتهااإلسبلمٌةالدعوةتخدمالتًالعلمٌةالموادبطباعةالعناٌة. 

 النافعةوالدعوةالعلمٌةالمشروعاتدعمفًاإلسهام. 

 :وٌقومبماٌلًوالتطوٌرالتخطٌطقطاع -ٓٔ

 جمٌعفًواإلرشادوالدعوةواألوقاؾاإلسبلمٌةالشؤونوزارةأهداؾخدمة

وتعرٌؾاألعمال،لتلكالتنفٌذسٌاساتوتطوٌرأعمالها،واختصاصهامجاالت

 .بهاالموظفٌنجمٌع
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 والتأكد،المحددةمواعٌدهافًوالقصٌرةاألجلطوٌلةالوزارةخططإصدار

 .تحقٌقهاالمراداألهداؾوبوضوحبالمرونة،تمٌزهامن

 والسنوٌةالشهرٌةاإلنجازاتوتقارٌر،الخططمتابعةتقارٌرإصدار،

 .مواعٌدهافًاإلحصابٌةوالتقارٌر،والدورٌة

 فًوالمشاركة،سنوٌاًالوزارةقطاعاتأداءوتقوٌمالمنجزات،مراجعة

 .اإلٌجابٌةؼٌرالنتابجمعالجة

 رفعشأنهمنماوكلاإلجراءات،وتٌسٌرالتنظٌمٌة،الدراساتإجراء

 .األداءوفاعلٌةاإلنتاجٌة

 تدرٌبهاوالبشرٌةالمواردتنمٌة. 

 التقنٌةمنلبلستفادةوقطاعاتهاالوزارةأعمالجمٌعفًالحوسبةتعمٌم

 .الحدٌثة

 :وٌقومبماٌلًوالفنٌةاإلدارٌةالشؤونقطاع -ٔٔ

 الوزارةفًاإلدارٌةالوحداتلمختلؾوالمالٌةاإلدارٌةالخدماتكافةتوفٌر،

العامواإلشراؾ،ةوالرقاب،والمتابعة،والتنسٌق،والتنظٌموالتخطٌط

وفقوالمالٌةاإلدارٌةالمجاالتفًوالفروعاإلداراتأعمالعلىوالمباشر

 .المحددةوالصبلحٌاتاالختصاصات

 :وتقومبالتالًواإلعبلمالعامةللعبلقاتالعامةاإلدارة -ٕٔ

 الوزٌرمنواعتمادهااإلدارةلمناشطالبلزمةوالبرامجالخططعرض. 

 المعتمدةوالبرامجالخططلهذهوالتنفٌذالمباشراإلشراؾ. 

 وفقوتوجٌههاباإلدارةالمرتبطةاإلدارٌةللوحداتالمتواصلةالمتابعة

 .تحقٌقهاإلىالوزارةتسعىالتًواألهداؾالسٌاسات

 ٌخدمفٌمااألخرىواإلداراتالوزارة،قطاعاتمختلؾمعالمستمرالتنسٌق

 .العملمصلحة

 الوزارةأهداؾٌخدمفٌماوالتكاملمالتفاهروحتعزٌز. 

 التًوالصعوباتاإلدارةعملومناشطإنجازاتعندورٌةتقارٌررفع

 .العمللتطوٌروالمستقبلٌةالمناسبةالحلولواقتراح،تواجهها

 إلمكانٌةالصبلحٌةلصاحبوالبشرٌةالمادٌةالبلزمةاالحتٌاجاتتقدٌررفع

)وتأمٌنهاتوفٌرها وزاموقع اإلسبلمٌة الشؤون رة العنكبوتٌة الشبكة ،على

http://www.moia.gov.sa).
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 : التنظٌمً الهٌكل
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 :الدعاة  :ثانٌاً 

  المقدمة

لقدأمرناهللاسبحانهوتعالىبالادعوةوالتاًهاًمانواجبااتالادٌنومانصافاتهاذه

  ڻڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ژ :األمةفقدقالتعاالى

ٺ  ژ  :وقااالساابحانه{ٗٓٔ:سااورةآلعماارانآٌااة}ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ    

ساااااورة}ژ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

:ماااانقباااالبقولااااه،كماااااأماااارهللابهااااانبٌنااااامحمااااد{ٓٔٔ:آلعماااارانآٌااااة

﮳  ﮴   ﮵     ۇ    ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھژ 

،وأثنااىسااابحانه{ٕ٘ٔ:سااورةالنحاالآٌااة} ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ژ :وتعااالىعلااىأهاالالاادعوةبقولااه

وقادأرسالهللاالرسالوأنازلالكتاب{ٖٖ:سورةفصلتآٌة} ژڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

وأكاارمهللا("8-1هااـ،صٕٗٗٔالفااوزان،)للاادعوةإلااىامتثااالأماارهواجتنااابنهٌااه

فاًوظٌفاةالادعوةإلٌاهقاالسبلمٌةوشرفهابإشاراكهاماعرساولهالكارٌماألمةاإل

ڑ   ک  ک  ک  ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ :تعااااااااااااااااااالى

فوظٌفةالداعٌاةمانالشارؾفاًمرتباة{8ٓٔ:سورةٌوسؾآٌة} ژگ  گ  

ڻ  ژ ٌرعلىطرٌقهمعالٌةإذأنهاتبلٌػدعوةهللاتعالىومتابعةمهمةالرسلوالس

 ژۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  

(.ٖٙ-ٖ٘هـ،ص1ٔٗٔالسدالن،"){1ٗ:سورةالفرقانآٌة}
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 والداعٌة  الدعوة تعرٌف

َحثَّه:طلبإحضارهودعاإلىالشًء:الطلب،ٌقالدعابالشًء:الدعوةفًاللؽة"

ل،ودعاهإلىالصبلة،ودعاهإلىالدٌن،وإلىدعاهإلىالقتا:علىقصده،ٌقال

(.ٙٔص،هـٕٕٗٔ،البٌانونً")حثهعلىاعتقادهوساقهإلٌه:المذهب

والداعً"،(٘ٓٔص،م99٘ٔ،الرازي)"بهصاحأي:َدَعاه ":كماٌقالفًاللؽة

:بالدعوةاسمفاعلمندعاٌدعووتأتًالهاءفًآخرهللمبالؽة،فٌقالعمنع رؾ

لشخصخطابتوجٌههً"،كماأنالدعوة(ٓٗص،هـٕٕٗٔ،البٌانونً")داعٌة

علىوالحثالشًءإلىالدعوةمنوهًالداعًبهٌؤمنبمبدألبلقتناعأكثرأو

:والدعاةلفظعامٌشمل"،(ٕٕص،هـ8ٔٗٔ،عبٌد)"بهالتمسك

 .دعاةالحق -أ

 .دعاةالباطل -ب

ٻٻٻٻ  ژ:قولهتعالىعلىلسانمؤمنآلفرعونكماجاءذلكفً

ة}ژپ پ پ ڀڀ پ فكلمنحملفكرةودعا{ٔٗ:سورةؼافرٌآ

إلٌهاونادىبهامطلقاً،سواءأكانتهذهالفكرةخٌراًمحضاًأمشراًمحضاًفهوداعٌة

.(ٕٔ-ٔٔهـ،صٕٗٗٔالعمار،")لؽة

سبلمللناس،وتعلٌمهإٌاهم،وتطبٌقهفًتبلٌػاإل:"وتعرؾالدعوةاإلسبلمٌةبأنها

،الداعٌةاألوللئلسبلم،وفضلهواقعالحٌاة،فقدبٌنهللاعزوجلعملرسوله

العناصرالثبلثةفًأكثرمنموضعفًكتابهفقالسبحانهوتعالى ٌشملهذه :بما

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ

(.ٕٖهـ،ص1ٔٗٔالسدالن،"){ٕ:سورةالجمعةآٌة}ژڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

بلِّػ ":وٌعرؾالداعٌةاصطبلحاًبأنه "م له،والساعًإلىتطبٌقهوالم علِّ،لئلسبلمالم 

.(ٓٗص،هـٕٕٗٔ،البٌانونً)

  وفضلة الداعٌة أهمٌة

عالرسل" ڃ ڃ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڄ ڄژإنالدعوةمهمةجٌم

،وبذلكأمرخاتماألنبٌاءوالمرسلٌنمحمد{ٖٙ:ةسورةالنحلآٌ} ژڇڇ
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 ٹ ٿ ٿ ٺٿٿ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀژ:بقولهتعالى

،وقدأكرمهللااألمةاإلسبلمٌة{ٙٗ-٘ٗ:سورةاألحزابآٌة} ژٹٹ ٹ

هتعالىوشرفهابإشراكهامعرسوله  ڍ ڍ ڇ ڇژفًوظٌفةالدعوةإٌل

ٌوسؾسورة} ژک ک ک ک گ ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ

آٌة تبلٌػدعوةهللا{8ٓٔ: فوظٌفةالداعٌةإذنمنالشرؾفًمرتبةعالٌةإذأنها

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژتعالىومتابعةمهمةالرسلوالسٌرعلىطرٌقهم

ٌة} ژےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ {1ٗ:سورةالفرقانآ

.أيقدوةفًالخٌرودعاةهدىٌؤتمبنافًالخٌر

چ  ژأنالدعوةإلٌهوكلماٌتبعذلكهوأحسنالقولوقدبٌنهللاسبحانهوتعالى

سورةفصلت} ژچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

.وماذاكإاللشرؾؼاٌتهاوعظمأثرها{ٖٖ:آٌة

الحقوطرٌقاالستقامة إلىهللاهًدعوة  حئ مئ ىئ جئژوالدعوة

.{1ٖ:سورةالمؤمنونآٌة} ژيئجب

ىهللابمكانالٌدانٌهامكانوالمؤمنونمدعوونلٌكونوادعاةإلىهللاكماأنالدعوةإل

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژوأنتقوممجموعةتدعواإلىهللا

ة} ژۀۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں {ٗٓٔ:سورةآلعمرانٌآ

(.1ٖ-ٖ٘هـ،ص1ٔٗٔالسدالن،)

:فٌمكنناالوقوؾعلىذلكمنعدةجوانب"وأمافضلالداعً

فهوداعٌةإلىهللا،ٌدعواإلىرضابه:الذيٌدعواإلٌهمنحٌثموضوعه -ٔ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ژ:وجنته،قالتعالى

 .{ٖٖ:سورةفصلتآٌة} ژڈ  ڈ  



  ٙ9 

 

ٕ-  حٌثوظٌفته من أشرؾالوظابؾعلىاإلطبلقألنها: الداعٌة وظٌفة فإن

أشرؾ ، والسبلم الصبلة علٌهم األنبٌاء تدلعمل الوظٌفة عظم وإن البشر

 .علىعظمصاحبها

ٖ-  وثوابه حٌثأجره من :، الكبٌر باألجر إلٌه الدعاة وجل هللاعز وعد فقد

مندعاإلىهدىكانله:))والفضلالعظٌم،فقدجاءفًالحدٌثالشرٌؾ

إلى ،ومندعا مناألجرمثلأجورمنتبعه،الٌنقصمنأجورهمشٌباً

 كان شٌباًضبللة آثامهم ٌنقصمن ال ، تبعه من آثام مثل اإلثم من ((علٌه

(ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔص،هـٕٕٗٔ،البٌانونً)

  الداعٌة واجبات

:الواجباتعلىالداعٌةتجاهمنٌدعوهكثٌرةمنها

فالواجبعلىالداعٌةأنالٌنتظرحتىٌأتٌه:الذهابإلىالمدعوفًمكانه -ٔ

شاًفًمجالسهمٌدعوهم،وكانٌذهبإلىكانٌؽشىقرٌالمدعو،فالنبً

القبابلفًمنازلهمكذهابهعلٌهالصبلةوالسبلمإلىثقٌؾفًالطابؾوؼٌرهم

 .،كماكانٌتحرىالمواسم

فعلىالداعٌةمخالطةالناسوعدماعتزالهملٌتمكنمنتقدٌمالدعوة:المخالطة -ٕ

ٌخالطالناس،وٌتفقدكانإلٌهممعااللتزامبشروطوآدابالمخالطة،ولقد

المؤمنالذيٌخالط:))قولهحتىوردعنه...أحوالهم،وٌزورمرضاهم

أفضلمنالمؤمنالذيالٌخالطالناس،وال ، الناس،وٌصبرعلىأذاهم

 ((.ٌصبرعلىأذاهم

كانحاله،فمن:عدماالستهانةبأيإنسان -ٖ مهما فعلٌهأنالٌستصؽرأحداً

 حق كان ولقد ، ٌدعى شخصأن الذكرأي ، والكبٌر الصؽٌر ٌدعو

واألنثى،القرٌبوالبعٌد،والقويوالضعٌؾ،مهماكانجنسهونوعهولونه

(.ٗٔٔ-ٖٔٔهـ،ص8ٕٗٔإبراهٌم،)ومهنته

 وآدابه صفات الداعٌة 

:علىالداعٌةأنٌتحلىبالعدٌدمنالصفاتواآلدابومنها

فإنهبقدرإٌمانهبدعوته،وتفهمهلضرورتهاوحاجة:بماٌدعوإلٌهاإلٌمانالعمٌق -ٔ

الناسإلٌهاٌنجحفًدعوته،وبقدرضعؾهذااإلٌمان،والنظرإلٌهابأنهامهمة

من وٌعطٌها ، فًطرٌقه وٌتعثر ، علىؼٌره فٌها وٌتكل ، فٌها ٌتهاون ثانوٌة

الرسول وقدكانتصمٌم قوٌاًعلىالمضًفضلوقته، تصمٌماً فًالدعوة

 .ٌقطعجمٌعأنواعالترددوالمساومات

االتصالالوثٌقبمنٌدعوإلٌه -ٕ فالداعٌةأحوجمنٌكونإلىاالتصالباهللعز:

اإلخبلص:وجللٌستمدمنهالعونوالتوفٌق،ومنمظاهرهذهالصلةالوثٌقةباهلل
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 عبادته من واإلكثار وجل هللاعز محبة ، ... الصلةإلى مظاهر من ذلك ؼٌر

 .الوثٌقةباهللعزوجل

فأهلالعلمهمالذٌنٌستطٌعونالقٌامبحقالدعوة:العلموالبصٌرةبماٌدعوإلٌه -ٖ

حقالقٌاموذلكبماأوتوامنمٌراثالنبوة،ومنبصٌرةبدٌنهموماأكثرماٌسًء

شعرقالتعالى ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ ۆئ...ژ:الجاهلإلىدعوتهمنحٌثالٌ

 .{9:سورةالزمرآٌة}ژ...  ىئىئ   ىئ

العملبالعلمواالستقامةعلىالسلوك -ٗ فبلخٌرفًداعٌةالٌوافقعلمهعمله،:

والٌستقٌمسلوكه،وإنمنأخطرماٌصاببهالدعاةانفصالعلمهمعنعملهم

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ:قالتعالى

 .{ٖ-ٕ:سورةالصؾآٌة} ژھ  ھ  ھ  ھ   ہ 

وهوإدراكماٌحٌطبالدعوة،فبلٌؽنًالعلمعنالوعً،فبلبد:الوعًالكامل -٘

 :للداعٌةمنوعًشاملبعدةأمور

.بواقعالدعوةومتطلباتهافًعصره-أ

.بواقعالمدعوٌٌنمنحوله-ب

 .ؾبواقعالداعٌةنفسه،وماٌحٌطبهمنظرو-جـ

فعلىالداعٌةأنٌكونحكٌماًفًأسلوبدعوته،ٌختارلمن:الحكمةفًاألسلوب -ٙ

من هو والحكٌم محله فً أسلوب كل فٌضع المناسب الحسن األسلوب ٌدعوهم

  ھ ھ ہ ہ ہ ہژ:ٌحسناالختٌارقالتعالى

 .{ٕ٘ٔ:سورةالنحلآٌة}ژ ۓ ۓ ے ے ھ

فًجانبصلةالداعٌةبالمدعوٌٌنوقدوهذهأحسنصفة:التخلقبالخلقالحسن -1

 ڱ ڱ ڱژفقالوصؾهللاسبحانهوتعالىالداعٌةاألولرسولنامحمد

} ژںں آٌة القلم سورة :ٗ } وتعالى سبحانه بقوله الخلق أهمٌة له :وبٌن

ٹ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ

سورة}ژڃ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 .{9٘ٔ:آلعمرانآٌة
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إحسانالظنبالمسلمٌن -8 وأن: فعلىالداعٌةأنٌحسنالظنبالمسلمٌنأجمعٌن،

:ٌجريأحكامهفٌهمعلىالظاهر،وٌدعأمرالسرابرإلىهللاتعالى،قالسبحانه

ٌة} ژ...ڀپ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻژ  {ٕٔ:سورةالحجراتآ

والٌستل ،، والسكوتعنأخطابهم ، إحسانالظنبالناسالؽفلةعنواقعهم زم

ال الظن حسن أن كما ، األصح على وأفعالهم أقوالهم حمل ٌستلزم قد ولكنه

 .ٌتعارضمعالحذر

ىئ   ېئ ېئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ:قالتعالى:أنٌسترعلىالناسعٌوبهم -9

سورة} ژىئ  يئ    جب    حب    خب  مب    مئىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ

 .{9ٔ:النورآٌة

أنٌخالطالناسمنحٌثتحسنالخلطةوٌعتزلهمحٌثٌحسناالعتزال -ٓٔ فمن:

بالمعروؾ وأمرهم الخٌر إلى لدعوتهم الناس مخالطة الداعٌة عمل مستلزمات

المؤمنالذيٌخالطالناس،:))ونهٌهمعنالمنكر،فقدجاءفًالحدٌثالشرٌؾ

 .((خالطالناسوالٌصبرعلىأذاهمالمؤمنالذيالٌوٌصبرعلىأذاهمأفضلمن

ففًالحدٌثعنعابشة:أنٌنزلالناسمنازلهم،وٌعرؾألهلالفضلفضلهم -ٔٔ

 ))رضًهللاعنها رسولهللا: أنننزلالناسمنازلهمأمرنا فعلىالداعٌة((

رؾالفضلمبلحظةمستوٌاتالناسوتفاوتها،وأنٌنزلالناسمنزلتهم،فإنماٌع

 .ألهلالفضلأهلالفضل

ٕٔ-  معهم وٌتناصح وٌشاورهم ، الدعاة من ؼٌره مع ٌتعاون أن : تعالى :قال

سورةالمابدة} ژ... ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ...ژ

 آٌة :ٕ والتشاور{ الذيٌتطلبالتعاون البر أوجه أعظم الدعويمن والعمل ،

ألدبٌعمقالمحبةبٌنالدعاةوٌدفعالشرورعنهموالتناصح،كماأنالعملبهذاا

 .(1ٙٔ-٘٘ٔص،هـٕٕٗٔ،البٌانونً)،وٌعالجإعجابكلذيرأيبرأٌه

 إعداد الداعٌة 

 منإعداد" واآلدابالحمٌدة ، علىالصفاتالكرٌمة وتربٌتهم لتكوٌنالدعاة البد

:هذااإلعدادخاصللقٌامبوظٌفتهمعلىأحسنوجه،ولعلمنأبرزمعالم

وتسلٌحهم -ٔ ، وآدابه وخصابصه ، اإلسبلم أحكام تعلم على بتنشبتهم العناٌة

 .بجمٌعالمستلزماتالدعوٌة

العناٌةبمدارسةالقرآنالكرٌم،والسنةالنبوٌة،والسٌرةمعهمعلىوجهٌراد -ٕ

 .منهالتلقًوالتأسًواالتباع
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ا -ٖ والدعاة ، العاملٌن العلماء بصحبة ،العناٌة الصادقٌن والمربٌن ، لربانٌٌن

 .لٌقتبسوامنهدٌهم،وٌستفٌدوامنخبراتهموأسالٌبهم

 .تعمٌقمعانًاألخوةاإلٌمانٌةفٌمابٌنهم،لٌتبادلواحقوقها،وٌشعروابفابدتها -ٗ

منها -٘ واإلفادة لتبلفٌها األخطاء ومناقشة ، التطبٌقاتالدعوٌة بمدارسة العناٌة

.(8ٙٔص،هـٕٕٗٔ،البٌانونً)

 

 : الدراسات السابقة :ثالثاً 



سوؾٌستعرضالباحثالدراساتالسابقةوالمتعلقةبموضوعهذهالدراسةوالتعقٌب

الحالٌةوالدراساتالسابقةوقد بٌنالدراسة لبٌاننقاطالشبهواالختبلؾما ، علٌها

:حوالتالًراعىالباحثترتٌبالدراساتالسابقةمناألحدثإلىاألقدمعلىالن

 

واقع : بعنوان ( هـ 4764-هـ 4763)دراسة األحمدي : الدراسة األولى 

االستخدام المدرسً فً تنمٌة مهارات االتصال اللغوي لدى تالمٌذ المرحلة 

 االبتدائٌة بالمدٌنة المنورة 


مهارات المدرسًفًتنمٌة اإلعبلم استخدام أهمٌة إلىمعرفة الدراسة وهدفتهذه

 اإلعبلماالتصال استخدام درجة ومعرفة ، االبتدابٌة المرحلة تبلمٌذ لدى اللؽوي

العربٌة اللؽة معلمً نظر وجهة من اللؽوي االتصال مهارات تنمٌة فً المدرسً

ومشرفٌهاومشرفًالنشاطالثقافًلدىتبلمٌذالمرحلةاالبتدابٌة،وتحدٌدالمعوقات

.تنمٌةمهاراتاالتصالاللؽويالتًتحدمناستخداماإلعبلمالمدرسًفً

مهارات تنمٌة فً المدرسً اإلعبلم استخدام أهمٌة إن الدراسة هذه نتابج ومن

االتصالاللؽويلدىالتبلمٌذكانبدرجةكبٌرة،ودرجةاستخداماإلعبلمالمدرسً

ومعوقات ، متوسطة بدرجة كان التبلمٌذ لدى اللؽوي االتصال مهارات تنمٌة فً

 كانتاستخدام التبلمٌذ لدى اللؽوي االتصال مهارات تنمٌة فً المدرسً اإلعبلم

.بدرجةكبٌرة

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

وهواالتصال،كماأنمجالتطبٌقالدراستٌنعلىمجتمعمدنً،وكذلكمنحٌث

التح الوصفً المنهج كأداةاستخدام االستبانة استخدام وكذلك ، الدراسة فً لٌلً

.للدراسة



  1ٖ 

 

اإلعبلم استخدام واقع تناولها حٌث من الحالٌة الدراسة عن الدراسة هذه وتختلؾ

بالمدٌنة االبتدابٌة المرحلة اللؽويلدىتبلمٌذ مهاراتاالتصال المدرسًفًتنمٌة

الدراسةالحالٌةفتتناولاالتصاالت لدىالدعاةودورهافًتحقٌقاألمنالمنورةأما

.الفكري

 

مدى : بعنوان ( م 5339 -هـ 4763)دراسة العنزي : الدراسة الثانٌة 

تمكن معلمً الرٌاضٌات فً المرحلة االبتدائٌة بمدٌنة عرعر من مهارات 

 االتصال اللفظً


معلمو ٌمارسها التً اللفظً االتصال مهارات تحدٌد إلى الدراسة هذه وهدفت

،ال الرٌاضٌات حصة تنفٌذ وأثناء الصؾ داخل االبتدابٌة المرحلة فً رٌاضٌات

مهارات من االبتدابٌة المرحلة فً الرٌاضٌات معلمً تمكن مدى على والوقوؾ

للفروقبٌنمتوسطاتاستجابات والكشؾعندالالتإحصابٌة اللفظً، االتصال

االت بمهارات بإلمامهم ٌتعلق فٌما الرٌاضٌات لمتؽٌريمعلمً تعزى اللفظً صال

بٌنمتوسطات والكشؾعندالالتإحصابٌة ، والدوراتالتدرٌبٌة العملٌة الخبرة

.استجاباتمجتمعالدراسةتعزىلمتؽٌرالعملالحالً

والعبلقات اللفظً االتصال محور على االستجابة كانت الدراسة هذه نتابج ومن

االتصال ومحور التعلم بٌبة فً كقابداإلنسانٌة الفصل داخل المعلم ومهام اللفظً

اللفظً االتصال التربويفًالموقؾالتدرٌسًومحور العمل استراتٌجًلمنظومة

ومحور التبلمٌذ بٌن الفردٌة والفروق اللفظً االتصال ومحور الصفٌة واألسبلة

مواجهةمحبطاتاالتصالاللفظًومحوراالتصالاللفظًوتعزٌزالرسابلاللفظٌة

علىب وكانتاالستجابة ، المجتمع فبات لكل عالٌة بدرجة وجسدٌة إشارٌة رسابل

وكمقررمدرسً منالرموز اللفظًوخصابصالرٌاضٌاتكنظام محوراالتصال

بدرجة التعلم صعوبات ومراعاة اللفظً االتصال خاصومحور معرفً بناء ذي

للمشرف متوسطة للمدٌرٌنومعلمًالرٌاضٌاتوبدرجة وكانتعالٌة ٌنالتربوٌٌن،

بالمرحلة المرتبط اللؽوي وخصابصالنمو اللفظً االتصال محور على االستجابة

لمعلمً عالٌة وبدرجة للمدٌرٌن متوسطة بدرجة االبتدابٌة المرحلة لتبلمٌذ العمرٌة

اللفظً االتصال محور على االستجابة وكانت ، التربوٌٌن والمشرفٌن الرٌاضٌات

 األداء التربوٌٌنومهارات والمشرفٌن للمدٌرٌن متوسطة بدرجة اللؽوي اللفظً

تكنهناكفروقبٌنمتوسطاتاستجابات ولم وبدرجةعالٌةلمعلمًالرٌاضٌات،

والدورات العملٌة ٌخصمتؽٌريالخبرة فٌما إجماالً الدراسة محاور لكل المعلمٌن
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ولمحاورأداةالدراسةالتدرٌبٌة،وكانتهناكاختبلؾاستجاباتمجتمعالدراسةح

.عموماً

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

وهواالتصال،كماأنمجالتطبٌقالدراستٌنعلىمجتمعمدنً،وكذلكمنحٌث

كأداة االستبانة استخدام وكذلك ، الدراسة فً التحلٌلً الوصفً المنهج استخدام

.للدراسة

معلمً تمكن مدى تناولها حٌث من الحالٌة الدراسة عن الدراسة هذه وتختلؾ

أما اللفظً االتصال مهارات من عرعر بمدٌنة االبتدابٌة المرحلة فً الرٌاضٌات

.الدراسةالحالٌةفتتناولاالتصاالتلدىالدعاةودورهافًتحقٌقاألمنالفكري



فاعلٌة : بعنوان ( م 5339 -هـ 4763)ً دراسة الخرج: الدراسة الثالثة 

اإلشراف التربوي فً تعزٌز األمن الفكري لدى معلمً المرحلة الثانوٌة 

 .بمحافظة الخرج 


األمن تعزٌز فً التربوي اإلشراؾ فاعلٌة التعرؾعلى إلى الدراسة هذه وهدفت

لمشرفٌنالفكريلدىمعلمًالمرحلةالثانوٌة،والتحققمنوجودفروقبٌنآراءا

معلمً لدى الفكري لؤلمن التربوي اإلشراؾ تعزٌز حول والمعلمٌن التربوٌٌن

التربوٌٌن المشرفٌن فروقبٌنوجهاتنظر والتحققمنوجود ، الثانوٌة المرحلة

حولفاعلٌةتعزٌزهملؤلمنالفكريلدىمعلمًالمرحلةالثانوٌةتعزىإلىمتؽٌرات

 الم)الدراسة نوع ، المؤهل فًدرجة الخبرة سنوات ، اإلشراؾ مجال ، ؤهل

اإلشراؾ فاعلٌة( حول المعلمٌن نظر وجهات بٌن فروق وجود من والتحقق ،

المشرفٌنالتربوٌٌنفًتعزٌزاألمنالفكريلدىمعلمًالمرحلةالثانوٌةتعزىإلى

درجةالمؤهل،نوعالمؤهل،مجالاإلشراؾ،سنواتالخبرة)متؽٌراتالدراسة

ا لتعلٌمفً المشرؾ( قٌام دون تحول الصعوباتوالمعوقاتالتً والتعرؾعلى ،

التربويبدورهفًتعزٌزاألمنالفكريلدىمعلمًالمرحلةالثانوٌةمنوجهةنظر

المشرفٌنالتربوٌٌن،والتعرؾعلىالحلولالمقترحةالتًٌمكنأنتسهمفًزٌادة

الثانوٌةمنفاعلٌةاإلشراؾالتربويفًتعزٌزاألمن الفكريلدىمعلمًالمرحلة

.وجهةنظرالمشرفٌنالتربوٌٌن

اإلشراؾ ٌرونفاعلٌة العٌنة أنأفراد الدراسة هذه ومنالنتابجالتًتوصلتإلٌها

التربويفًتعزٌزاألمنالفكريلدىمعلمًالمرحلةالثانوٌة،وأنهٌوجدفروقذات

ٌنالتربوٌٌنوالمعلمٌنفًفاعلٌةاإلشراؾداللةإحصابٌةبٌنوجهاتنظرالمشرف
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المشرفٌن لصالح الثانوٌة المرحلة معلمً لدى الفكري األمن تعزٌز فً التربوي

والتربوٌٌن،ولمتحصلالمعوقاتالمذكورةعلىموافقةأفرادالعٌنةباعتبارهاتحد

دةوهومعوقمنفاعلٌةتعزٌزهملؤلمنالفكريباستثناءمعوقوافقتعلٌهالعٌنةبش

 الموافقةعلٌهوهو: ٌتم المشرؾ،ومعوقلم التًٌكلؾبها األعباءوالمهام كثرة

 معوق واألسالٌب: الوسابل وحصلت ، المشرفٌن بعض لدى والتفرٌط االنحبلل

المذكورةعلىموافقةأفرادالعٌنةعلىاعتبارأنهٌمكنأنتساعدالمشرؾالتربوي

.علىتعزٌزاألمنالفكري

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

وهواألمنالفكري،وتطبٌقهاعلىمجتمعمدنً،وكذلكمنحٌثاستخدامالمنهج

.الوصفًالتحلٌلًفًالدراسةوكذلكاستخداماالستبانةكأداةللدراسة

لٌةمنحٌثتناولهافاعلٌةاإلشراؾالتربويوتختلؾهذهالدراسةعنالدراسةالحا

فًتعزٌزاألمنالفكريأماالدراسةالحالٌةفتتناولدورمهاراتاالتصاللدىالدعاة

.فًتحقٌقاألمنالفكري



دور : بعنوان ( م 5339 -هـ 4763)دراسة الدوسري : الدراسة الرابعة 

لدى طالب الصف الثالث  مقررات التربٌة اإلسالمٌة فً تعزٌز األمن الفكري

 .المتوسط بالمملكة العربٌة السعودٌة 


التربٌة مقررات فً الفكري األمن مفاهٌم على التعرؾ إلى الدراسة هذه وهدفت

التربٌة مقررات إسهام مدى على والتعرؾ ، متوسط الثالث للصؾ اإلسبلمٌة

الفكريلدىطبلبالصؾالثالثالمتوس األمن فًتعزٌز والتعرؾاإلسبلمٌة ط،

.علىمدىمبلبمةمقرراتالتربٌةاإلسبلمٌةلتحدٌاتاألمنالفكريالمعاصرة

ومنالنتابجالتًتوصلتإلٌهاهذهالدراسةأنالمفاهٌمالتًمنشأنهاتعزٌزاألمن

الفكريٌتباٌنحجماستخدامهافًمقرراتالتربٌةاإلسبلمٌةللصؾالثالثالمتوسط

خدمومفاهٌماستخدمتبشكلنادروؼٌركافًلتحقٌقاألمنالفكريبٌنمفاهٌملمتست

وبماٌناسبعددالحصصاألسبوعٌةوعدداألسابٌعفًالفصلٌن،ومفاهٌماستخدمت

منحصصمقرراتالتربٌةاإلسبلمٌة،وأثبتتأن كبٌراً بشكلكثٌروأخذتحٌزاً

ت لم المتوسط الثالث للصؾ اإلسبلمٌة التربٌة ومناسبمقررات كافً بشكل تناول

المعاصرة التحدٌات بمجال والمتعلقة الفكري األمن تعزٌز شأنها من التً المفاهٌم

لمواجهة مبلبمة ؼٌر المقررات هذه وإن نادر بشكل تناولتها وإنما الفكري لؤلمن

التحدٌاتالمعاصرةلؤلمنالفكري،وأثبتتوجودتوزٌعمناسبللمفاهٌمالتًتعزز
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ا وأثبتتوجوداألمن ، الثانً الدراسً والفصل األول الدراسً الفصل لفكريبٌن

ثم األكثر المعدل الحدٌثٌقدم حٌثأنمقرر اإلسبلمٌة مقرراتالتربٌة بٌن تباٌن

التًمن المفاهٌم نسبة وأثبتتأن ، الفقه مقرر ثم التوحٌد مقرر ثم التفسٌر مقرر

مفهوماًأي8ٙ٘ٔتربٌةاإلسبلمٌةقدبلؽتشأنهاتعزٌزاألمنالفكريفًمقرراتال

.جملةٖٓٙٔٔإلىإجمالًعددجملمقرراتالتربٌةاإلسبلمٌة%ٕٔبنسبة

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

هجوهواألمنالفكري،وتطبٌقهاعلىمجتمعمدنً،وكذلكمنحٌثاستخدامالمن

.الوصفًالتحلٌلًفًالدراسة

التربٌة مقررات دور تناولها حٌث من الحالٌة الدراسة عن الدراسة هذه وتختلؾ

بالمملكة المتوسط الثالث الصؾ طبلب لدى الفكري األمن تعزٌز فً اإلسبلمٌة

فً فتتناولدورمهاراتاالتصاللدىالدعاة الحالٌة الدراسة أما السعودٌة العربٌة

قاألمنالفكري،وكذلكتختلؾفًأداةالدراسةفهذهالدراسةتعتمدعلىتحلٌلتحقٌ

.المحتوىباستخدامبطاقةتحلٌلأماالدراسةالحالٌةفتستخدمأداةاالستبانة



دور : بعنوان ( م 5339 -هـ 4763)دراسة سعد : الدراسة الخامسة 

 .ري الرئاسة العامة لرعاٌة الشباب فً تعزٌز األمن الفك


واألنشطة الرٌاضٌة األنشطة مساهمة مدى التعرؾعلى إلى الدراسة هذه وهدفت

تعزٌز الشبابفً لرعاٌة العامة الرباسة تقدمها التً االجتماعٌة واألنشطة الثقافٌة

لرعاٌة العامة الرباسة مندور والتعرؾعلىالمعوقاتالتًتحد الفكري، األمن

الفكر األمن تعزٌز العامةالشبابفً الرباسة دور تفعٌل سبل والتعرؾعلى ، ي

.لرعاٌةالشبابفًتعزٌزاألمنالفكري

لؤلنشطة جداً المهمة المساهمات أن الدراسة هذه إلٌها توصلت التً النتابج ومن

الرباسةالعامةلرعاٌةالشبابفًتعزٌزاألمنالفكريهً :الرٌاضٌةالتًتقدمها

ألنشطةالرٌاضٌةالتًٌفضلونها،وتوضٌحأهمٌةالتعاونشؽلوقتفراغالشباببا

والعملبروحالفرٌقلمواجهةاالنحراؾالفكري،وتنمٌةالوالءللمنتخباتالوطنٌة

الرباسة لؤلنشطةالثقافٌةالتًتقدمها لتنمٌةالوالءللوطن،والمساهماتالمهمةجداً

إعدادبرامجإعبلمٌةتوضحآثار:ًالعامةلرعاٌةالشبابفًتعزٌزاألمنالفكريه

الدٌنفًاألندٌة ورجال العلماء واستضافة ، والجماعة المتطرؾعلىالفرد الفكر

ومراكزالشبابلتعزٌزاألمنالفكري،والمساهماتالمهمةجداًلؤلنشطةاالجتماعٌة

الفكريهً األمن الشبابفًتعزٌز لرعاٌة العامة الرباسة التًتقدمها ستؽبللا:

وتنظٌم ، فًالفكروالمنهجوالؽاٌة والوحدة فًتحقٌقالتبلحم االجتماعٌة األنشطة
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برامجإعبلمٌةاجتماعٌة،والمعوقاتالمهمةالتًتحدمندورالرباسةالعامةلرعاٌة

انتشارظاهرةالبطالةبٌنالشباب:الشبابفًتعزٌزاألمنالفكريبدرجةقوٌةهً

والتعاونبٌنالرباسةالعامةلرعاٌةالشبابوالمؤسساتالتعلٌمٌة،وضعؾالتنسٌق

واألحادٌث الكرٌم القرآن آٌات لبعض الخاطا والتفسٌر ، واإلعبلمٌة والتربوٌة

.واستؽبللهافًالتروٌجللفكرالمتطرؾ

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

األمنالفكري،وتطبٌقهاعلىمجتمعمدنً،وكذلكمنحٌثاستخدامالمنهجوهو

.الوصفًالتحلٌلًفًالدراسةوكذلكاستخداماالستبانةكأداةللدراسة

وتختلؾهذهالدراسةعنالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهادورالرباسةالعامةلرعاٌة

الدراسة فتتناولدورمهاراتاالتصالالشبابفًتعزٌزاألمنالفكريأما الحالٌة

.لدىالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري



مهارة : بعنوان ( هـ4763 – 4759)دراسة الملٌبً : الدراسة السادسة 

االتصال لدى المرشد وأهمٌتها كما ٌراها المسترشدون فً المرحلة 

 .الثانوٌة بمحافظة ٌنبع 


الدراسةإلىالتعرؾعلىمها المرشدكماوهدفتهذه راتاالتصالالتًٌتمتعبها

توافر فً والفروق ، اإلرشادٌة الخدمات تقدٌم فً وأهمٌتها المسترشدون ٌراها

، وأهمٌتها المرشودن بها ٌتصؾ التً اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة االتصال مهارات

.للصؾالدراسً،والتخصص،والعمروالفروقفًمهاراتاالتصالوأهمٌتهاتبعاً

لدىوم تتوافر مهاراتاالتصال أنأكثر الدراسة هذه التًتوصلتإلٌها النتابج ن

نبرةالصوت،وحسحركٌة،واجتماعٌةحركٌة،واإلصؽاء،وطرح)المرشدهً

،وأكثرمهاراتاالتصالأهمٌةلدىالمرشد(األسبلة،وتحدٌدالوقت،وإدارةالوقت

حركٌة،والترويفًالحكمعلىاآلخرٌنطرحاألسبلة،نبرةالصوت،وحس)هً

،وهناكفروقذاتداللةإحصابٌةفًدرجة(،واجتماعٌةلفظٌة،وعكسالمشاعر

وجهة:التوافربٌنمهاراتاالتصالاللفظٌةالتًٌتصؾبهاالمرشدونفًكلمن

الدراسً للصؾ وتبعاً ، اللفظٌة االتصال مهارات لصالح المسترشدٌن نظر

الفبةللمست لصالح المسترشدٌن لسن وتبعاً ، األول الصؾ طبلب لصالح رشدٌن

 مهارةٙٔالعمرٌة توافر درجة فً إحصابٌة داللة ذات فروق توجد وال ، سنة

 لتخصصالمسترشدٌن تبعاً اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة )االتصال شرعٌة علوم–علوم

أهمٌةمهاراتاالتصال،كماأنهناكفروقذاتداللةإحصابٌةفًدرجة(طبٌعٌة
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 من كل فً المرشدون بها ٌتصؾ التً اللفظٌة لصالح: المسترشدٌن نظر وجهة

مهاراتاالتصالاللفظٌة،وتبعاًللصؾالدراسًللمسترشدٌنلصالحطبلبالصؾ

سنة،والتوجدفروقذاتٙٔاألول،وتبعاًلسنالمسترشدٌنلصالحالفبةالعمرٌة

درجةأهمٌةمهاراتاالتصالاللفظٌةوؼٌراللفظٌةتبعاًلتخصصداللةإحصابٌةفً

(علومطبٌعٌة–علومشرعٌة)المسترشدٌن

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

، الدراسة فً التحلٌلً الوصفً المنهج حٌثاستخدام من وكذلك ، االتصال وهو

.خداماالستبانةكأداةللدراسة،وتطبٌقهاعلىمجتمعمدنًوكذلكاست

لدى االتصال مهارة تناولها حٌث من الحالٌة الدراسة عن الدراسة هذه وتختلؾ

أما ٌنبع بمحافظة الثانوٌة المرحلة فً المسترشدون ٌراها كما وأهمٌتها المرشد

األمن تحقٌق فً ودورها الدعاة لدى االتصاالت مهارات فتتناول الحالٌة الدراسة

.الفكري



تقوٌم : بعنوان ( م 5339 -هـ 4759)بٌسً دراسة الع: الدراسة السابعة 

جهود وزارة الشؤون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد فً تعزٌز 

 .األمن الفكري 


وهدفتهذهالدراسةإلىالتعرؾعلىالبرامجالدعوٌةفًوزارةالشؤوناإلسبلمٌة

الشؤوناإلسبلم والتعرؾعلىمدىتناولوزارة الفكري، لؤلمنلتعزٌزاألمن ٌة

األمن تناول مدى على والتعرؾ ، اإللكترونٌة والمواقع المطبوعات فً الفكري

.الفكريفًجهودالدعاةواألبمةوالخطباء

ومنالنتابجالتًتوصلتإلٌهاهذهالدراسةأنوزارةالشؤوناإلسبلمٌةقامتبإعداد

تطرفةعبرأكثرمنخطةتتضمنإبرازرسالةالمسجدودورهفًمحاربةاألفكارالم

ورصدت1ٕ والوعاظ، والدعاة المساجد علىأبمة باالعتماد بالمملكة ألؾمسجد

خطبةجمعةتعلقتبمحاربةالفكرالضالوؼٌرذلكمنالمناشطٓٓٓ.ٕٓ٘أكثرمن

الدعوٌةمنمحاضراتودروسومعارض،كماقامتالوزارةبنشرالعلمالمؤصل

والمع الوسطٌة إلى بواسطةوالدعوة واإلرهاب الؽلو ألفكار الرشٌدة العلمٌة الجة

المجبلت من مجموعة إصدار فً اإلعبلمٌة الجهود والمطبوعاتوتركزت الكتب

.المتخصصة

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

تطبٌقهاعلىمجتمعاألبمةوهواألمنالفكري،وتطبٌقهاعلىمجتمعمدنًوكذلك
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المنهجالوصفًالتحلٌلًفًالدراسة وكذلكمنحٌثاستخدام ، والدعاة والخطباء

.وكذلكاستخداماالستبانةكأداةللدراسة

وتختلؾهذهالدراسةعنالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاتقوٌمجهودوزارةالشؤون

فً واإلرشاد واألوقاؾوالدعوة الحالٌةاإلسبلمٌة الدراسة تعزٌزاألمنالفكريأما

.فتتناولدورمهاراتاالتصاللدىالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري



االتصال : بعنوان ( م 5332 -هـ 4759)دراسة اللهٌبً : الدراسة الثامنة 

 التعلٌمً الجماهٌري ودوره فً مواجهة ظاهرة اإلرهاب الفكري


الدراسةإلىمعرفةال دورالذيٌقومبهاالتصالالتعلٌمًالجماهٌري،وهدفتهذه

ومعرفةدوراالتصالالتعلٌمًالجماهٌريفًخدمةالعملٌةالتعلٌمٌة،ومعرفةدور

وسابلاالتصالالتعلٌمًالجماهٌريفًإطبلقاإلبداعوحرٌةالرأيلدىالمتعلمٌن،

ظ مواجهة فً الجماهٌري التعلٌمً االتصال وسابل دور اإلرهابومعرفة اهرة

.الفكري

المعلومات فًنقل التعلٌمًالجماهٌريأهمٌة أنلبلتصال الدراسة نتابجهذه ومن

خدمة فً دور الجماهٌري التعلٌمً ولبلتصال ، جداً مهم بدرجة الهادفة واألفكار

،ولبلتصالالتعلٌمًالجماهٌريدورفًإطبلق العملٌةالتعلٌمٌةبدرجةكبٌرةجداً

ولبلتصالالتعلٌمًالجماهٌرياإلبداع ، الرأيلدىالمتعلمٌنبدرجةكبٌرة وحرٌة

.دورفًمواجهةظاهرةاإلرهابالفكريبدرجةكبٌرة

تتشابههذهالدراسةمعالدراسةالحالٌةمنحٌثتناولهاأحدمحاورالدراسةالحالٌة

ال تطبٌق أنمجال كما الفكري، األمن وكذلكمحاور االتصال دراستٌنعلىوهو

، الدراسة فً التحلٌلً الوصفً المنهج استخدام حٌث من وكذلك ، مدنً مجتمع

.وكذلكاستخداماالستبانةكأداةللدراسة

التعلٌمً االتصال تناولها حٌث من الحالٌة الدراسة عن الدراسة هذه وتختلؾ

الحال الدراسة اإلرهابالفكريأما فًمواجهةظاهرة فتتناولالجماهٌريودوره ٌة

.مهاراتاالتصاالتلدىالدعاةودورهافًتحقٌقاألمنالفكري
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 :الدراسات السابقة التعقٌب على 

ماانخاابللتناااولالباحااثللدراساااتالسااابقةنبلحااظأنبعااضالدراساااتتناولااتأحااد

محاااورالدراسااةالحالٌااةوالخاااصباالتصااالوهااًدراسااةاألحمااديودراسااةالعناازي

بااًودراسااةاللهٌبااًوالاابعضاآلخاارتناااولاألماانالفكااريوهااًدراسااةودراسااةالملٌ

الخرجًودراساةالدوساريودراساةساعدودراساةالعبٌساًودراساةاللهٌباًوتتشاابه

الدراسةالحالٌةمعالدراساتالسابقةمنحٌاثاساتخدامالمانهجالوصافًفاًالدراساة

وسااريفقاادكانااتأداتااهتحلٌاالواسااتخداماالسااتبانةكااأداةللدراسااةماااعاادادراسااةالد

.المحتوىباستخدامبطاقةتحلٌل

وتختلااؾالدراسااةالحالٌااةعاانالدراساااتالسااابقةماانحٌااثتركٌزهاااعلااىمهااارات

االتصاللدىالادعاةودورهاافاًتحقٌاقاألمانالفكاريوٌساتنتجالباحاثمانذلاكأن

لدراساةالحالٌاة،مانهنااجمٌعالدراساتالسابقةالتًتامذكرهاالامتتطاابقكلٌااًماعا

.كانوجهاالختبلؾبٌنالدراسةالحالٌةوالدراساتالسابقة

.اإلطارالنظريوتصمٌماالستبانةالباحثمنالدراساتالسابقةفًإثراءوقداستفاد
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 الــفــصـــل الثالث

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة

 منهج الدراسـة

 دراسـةعـٌـنــة الومجتمع الدراسـة 

 أداة الــدراســـة

 اإلحصائٌة أسالٌب المعالجة 
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 الفصل الثالث 

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة

 :  مقدمة    

لهااذاالفصاالإٌضاااحاًلماانهجالدراسااةالااذياتبعااهالباحااث،وكااذلكتحدٌااداوٌتناا

مجتمعالدراسةووصؾخصابصأفارادعٌناةالدراساةوحادودها،ثامعرضااًلكٌفٌاة

،والكٌفٌااةالتااً(اإلسااتبانة)أداةالدراسااة،والتأكاادماانصاادقوثباااتأداةالدراسااةبناااء

طبقتبهاالدراسةالمٌدانٌة،وأسالٌبالمعالجاةاإلحصاابٌةالتاًاساتخدمتفاًتحلٌال

.البٌاناتاإلحصابٌة

 منهج الدراسة -

 تسعى التً واألهداؾ الدراسة طبٌعة ضوء لإلىفً عتحقٌقها لىلتعرؾ

وبناءعلىتساؤالت، ودورها فً تحقٌق األمن الفكري مهارات االتصال لدى الدعاة

 الباحثباستخدامالدراسة كماقام الظاهرة علىدراسة المنهجالوصفًالذيٌعتمد

كمٌاًأوتوجدفًالواقع،وٌهتمبوصفهاوصفاًدقٌقاًوٌعبرعنهاتعبٌراًكٌفٌاً

عبٌدات)

(.1ٕٗم،صٖٕٓٓوآخرون،

 مجتمع الدراسة وعٌنة الدراسة -

البااختار مجتمعحث من فرعالدراسة فً العاملٌن والدعاة والخطباء األبمة

عددهم والبالػ بالرٌاض واإلرشاد والدعوة واألوقاؾ اإلسبلمٌة الشؤون وزارة

.(هـٕٖٗٔاإلسبلمٌةبالرٌاضلعامتقرٌرفرعوزارةالشؤون)منسوباً(٘ٔٗٗ)

مجتمعالدراسةمناألبمةوالخطباءوالدعاةأفرادوبةالوصولإلىجمٌعنظراًلصعو

الباحثباختٌارعٌنةعش لكاملالمجتمع،سوؾٌقوم ممثلة تحدٌدوابٌة بحٌثٌتم ،

الحداألدنىالمناسبلحجمالعٌنةباستخدامالمعادالتاإلحصابٌةطبقاًلمدخلرابطة

،منسوباً(ٖٗ٘)وكانحجمالعٌنة(1ٖٔصم،989ٔالصٌاد،)التربٌةاألمرٌكٌة

 أفراد على استبٌانات بتوزٌع الباحث قام حٌث وزارة فرع اإلسبلمٌةالشؤون

توزٌعاالستبٌاناتتمحٌث،استبانة(ٖٓٙ)عددهابلػواإلرشادواألوقاؾوالدعوة

العٌنةدأفرابقٌةعلىلتوزٌعهااالستبٌاناتوتسلٌمهمالعٌنةأفرادمنعنطرٌقعدد

منهمجمعهاثمومن الستخبلصالمناسبةاإلحصابٌةالمقاٌٌسباستخداملتحلٌلها

منهاالصالحاستبانة،(9ٕٔ)،حٌثكانالعابدمناالستبٌاناتوالتوصٌاتالنتابج

 اإلحصابً ٕٕٙ)للتحلٌل ) استجابة بنسبة 1ٕاستبانه % وتقرٌباً استبعاد 9ٕتم
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وقدٌرجعذلكإلىعدمتعاونبعضأفرادالعٌنةمعأؼراض،استبانهلعدممطابقتها

.البحثالعلمً

 

 أداة الدراسة -

الباحاثبتصامٌماساتبانهكاأداةقاامبعداإلطبلععلىالدراساتالسابقةوأدبٌاتها

مهااارات لجمااعالبٌاناااتوالمعلوماااتماانأفاارادعٌنااةالدراسااة،وذلااكللتعاارؾعلااى

إلاىتقساٌماالساتبانةتام،حٌاثودورها فً تحقٌق األمان الفكاري ةاالتصال لدى الدعا

ألفااراد(الشخصااٌةوالوظٌفٌااة)لٌتضاامنالبٌاناااتالدٌموؼرافٌااةوقساامٌن،القسااماأل

المساامى  – طبٌعااة العماال –المؤهاال العلمااً  –العماار :)مجتمااعالدراسااةالمتمثلااةفااً

لإلماام المرتباة الحالٌاة  –لخطٌبالمرتبة الحالٌة ل –الوظٌفً للموكل إلٌه أمر الدعوة 

عادد  -حضور دورات تدرٌبٌة فً االتصاال الجمااهٌري -مدة الخبرة فً مجال العمل -

الربٌساةللدراساة،وهاً(راوالمح)القسمالثانًٌحتويعلىالتساؤالت،أما(الدورات

:علىالنحوالتالً

 المحور األول

 .عزٌزاألمنالفكريالمهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةفًت

 المحور الثانً

.األسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة

 المحور الثالث

.الموضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري

 المحور الرابع

.المعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصالالدعاة

 الخامسالمحور 

.لدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكريالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصال

إجراءاتالتطبٌقواختباراتالصدقوالثبات

اختبارالصدقالظاهريألداةالدراسة-
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 :صـدق أداة الدراسة 

العسااؾ،)صدقاإلستبانةٌعناًالتأكادمانأنهااساوؾتقاٌسمااأعادتلقٌاساه

ارةلكلالعناصرالتًٌجابشمولاالستم"،كماٌقصدبالصدق(9ٕٗم،صٖٕٓٓ

أنتدخلفاًالتحلٌالمانناحٌاة،ووضاوحفقراتهااومفرداتهاامانناحٌاةثانٌاة،بحٌاث

وقاادقااام(.19ٔم،صٕٗٓٓعبٌااداتوآخاارون،")تكااونمفهومااةلكاالماانٌسااتخدمها

:الباحثبالتأكدمنصدقأداةالدراسةمنخبلل



 :الصدق الظاهري لألداة 

ىصدقأداةالدراسةفًقٌاسماوضعتلقٌاسهتمعرضاهاللتعرؾعلىمد

مجموعاااةمااان،ومااانأعضااااءهٌباااةالتااادرٌسبالجامعاااةعلاااىعاااددمااانالمحكماااٌن

،وبعاضالخباراتاألخارىالادكاترةتخصصٌنوالمهتمٌنبموضاوعالدراساةمانمال

فااًمجااالاإلدارةوبعااضالمتخصصااٌن،وقاادأباادوامبلحظاااتهمحااولتعاادٌلبعااض

وقادتاماألخاذبالمبلحظاات.حاذؾأخارىأواتسواءمانحٌاثإضاافةفقارات،الفقر

(أنظرالمحلق.)التًكانهناكاتفاقكبٌرعلٌها

 

  :ثبات أداة الدراسة

المهااراتاالتصاالٌةالتاً)للتحققمناالتسااقالاداخلًوالثبااتلمفارداتمحاور

:اممعاملألفاكرونباختماستخد(ٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

 (4)جدول رقم 

ٌوضحمعاملألفاكرونباخ

 عدد العبارات ن المحور
قٌمة معامل ألفا 

 كرونباخ

المهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمها

الدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري
ٕٕٕٗٓٓ.9ٖٗ
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ٌةالتاًالمهاراتاالتصاالمنخبللالنتابجالموضحةأعبلهٌتضحأنثباتمحور

ممااٌادلعلاى(9ٖٗ.ٓ)مرتفعحٌاثبلاػٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

.ثباتالمحوروصبلحٌتهللتطبٌقالمٌدانً

 

المهااارات االتصااالٌة التااً ٌسااتخدمها )التحلٌاال السااٌكومتري للعناصاار المكونااة لمحااور 

 ( :الدعاة فً تعزٌز األمن الفكري

 

العناصاارالمكونااةللمحااورفااًمعاماالثباااتالمحااورللتعاارؾعلااىماادىإسااهام

وكااذلكماادىارتباااطالعناصااربااالمجموعالكلااًللمحااور،تااماسااتخداممعاماالألفااا

كرونباااخإذاحااذؾالعنصااروكااذلكمعاماالاالرتباااطبااٌندرجااةالعنصااروالمجمااوع

:الكلًللمحور،ومعاملاالرتباطالمصحح

 (5)جدول رقم 

المهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةفًمفرداتمحورالتحلٌلالسٌكومتريل

تعزٌزاألمنالفكري

رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن
رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن

ٔ0249. 0294. 02004** .02 ٔٔ02434 02240 02000** .03 

ٕ02434 02200 02079** .02 ٕٔ02497 02044 02049** .03 

ٖ02434 02249 020..** .94 ٖٔ02434 02243 02000** .00 

ٗ02434 02244 02070** .00 ٔٗ02490 02274 022.4** .0. 

٘02434 02024 02040** .00 ٔ٘02434 02000 020.2** .00 

ٙ02490 02223 02200** .09 ٔٙ02434 02224 02204** .02 
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102434 02242 02223** .00 ٔ10249. 020.0 02047** .03 

802434 02209 02240** .02 ٔ802490 02272 02294** .03 

902434 0224. 02240** .00 ٔ902497 02020 02273** .02 

ٔٓ02434 02209 02244** .0. ٕٓ02434 02243 02074** .00 

فأقلٔٓ.ٓدالعندمستوىالداللة**ٌبلحظ

هاومعامالارتبااطبٌرساونباٌنالدرجاةعلاىالعنصار:معاملاالرتبااطالمصاحح*

.وبٌنالدرجةالكلٌةللمحورمحذوفاًمنهدرجةالعنصر

المهاااارات)مااانالجااادولالساااابقٌتضاااحأنجمٌاااعالمفااارداتالمكوناااةلمحاااور

تساهمفًزٌادةالثبااتلهاذا(التًٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكرياالتصالٌة

.المحور

أنكلمعاامبلتاالرتبااطباٌنالمفارداتالمكوناة(ٗ)كماٌتضحمنالجدولرقم

وبااٌن(المهااراتاالتصااالٌةالتاًٌساتخدمهاالاادعاةفاًتعزٌازاألماانالفكاري)لمحاور

وعالكلاًمحاذوفاًمناهدرجاةالمفاردةدالاةعنادمساتوىالمجموعالكلًوكاذلكالمجما

.1ٙ9.ٓو8ٕٗ.ٓحتبٌنأووأنقٌممعامبلتاالرتباطالمصححةترٔٓ.ٓ

األسالٌباالتصالٌةاألكثار)وللتحققمناالتساقالداخلًوالثباتلمفرداتمحور

:تماستخداممعاملألفاكرونباخ(استخداماًلدىالدعاة

 (6) جدول رقم

ٌوضحمعاملألفاكرونباخ

 عدد العبارات ن المحور
قٌمة معامل ألفا 

 كرونباخ

األسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماً

لدىالدعاة
ٕٖ1ٔ9ٓ.89ٓ

األسااالٌباالتصااالٌةماانخاابللالنتااابجالموضااحةأعاابلهٌتضااحأنثباااتمحااور

ممااٌادلعلاىثبااتالمحاور(89ٓ.ٓ)مرتفاعحٌاثبلاػاألكثراستخداماًلادىالادعاة

.وصبلحٌتهللتطبٌقالمٌدانً
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األساالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماً)التحلٌلالساٌكومتريللعناصارالمكوناةلمحاور

(:لدىالدعاة

للتعاارؾعلااىماادىإسااهامالعناصاارالمكونااةللمحااورفااًمعاماالثباااتالمحااور

لمحورتماستخداممعامالألفااكرونبااخوكذلكمدىارتباطالعناصربالمجموعالكلًل

إذاحذؾالعنصروكذلكمعاملاالرتباطبٌندرجةالعنصروالمجموعالكلًللمحاور

:،ومعاملاالرتباطالمصحح

 (7)جدول رقم 

األسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاةالتحلٌلالسٌكومتريلمفرداتمحور

رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

ذف ح

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن
رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن

ٔ02440 02900 02949** .02 ٔٔ0244. 02047 02270** .00 

ٕ02442 02903 020.0** .09 ٕٔ02443 02027 02202** .09 

ٖ02440 02972 02947** .0. ٖٔ02444 02900 02944** .00 

ٗ02449 02070 02042** .00 ٔٗ0244. 0204. 02220** .03 

٘02440 02979 02070** .00 ٔ٘02443 02004 02207** .09 

ٙ02449 02072 02047** .00 ٔٙ02443 02027 02279** .00 

10244. 02200 022.0** .02 ٔ102447 02204 02227** .03 

802440 02942 02004** .09 ٔ802443 02034 02270** .02 

90244. 02007 022.4** .09 ٔ902440 02947 02043** .02 

ٔٓ02449 0203. 02047** .02 ---- - 

فأقلٔٓ.ٓدالعندمستوىالداللة**ٌالحظ  



  88 

 

علاىالعنصارهاومعامالإرتبااطبٌرساونباٌنالدرجاة:معاملاإلرتبااطالمصاحح*

.وبٌنالدرجةالكلٌةللمحورمحذوفاًمنهدرجةالعنصر

األسالٌباالتصالٌة)منالجدولالسابقٌتضحأنجمٌعالمفرداتالمكونةلمحور

.تساهمفًزٌادةالثباتلهذاالمحور(األكثراستخداماًلدىالدعاة

بااطباٌنالمفارداتالمكوناةأنكلمعاامبلتاالرت(ٙ)كماٌتضحمنالجدولرقم

وبٌنالمجموعالكلاًوكاذلك(األسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة)لمحور

وأنقاٌممعاامبلتٔٓ.ٓالمجموعالكلًمحذوفاًمنهدرجةالمفاردةدالاةعنادمساتوى

.8ٓٙ.ٓوٓٓٗ.ٓحتبٌناواالرتباطالمصححةتر

الموضاوعاتالتاًٌساتخدمها)اتلمفارداتمحاورمناالتساقالاداخلًوالثباوللتحقق

:تماستخداممعاملألفاكرونباخ(الدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري

 (8)جدول رقم 

ٌوضحمعاملألفاكرونباخ

 عدد العبارات ن المحور
قٌمة معامل ألفا 

 كرونباخ

الموضوعاتالتًٌستخدمها

الدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري
ٕٖ٘ٔ٘ٓ.9ٓٓ

الموضااوعاتالتااًماانخاابللالنتااابجالموضااحةأعاابلهٌتضااحأنثباااتمحااور

ممااٌادلعلاى(9ٓٓ.ٓ)مرتفاعحٌاثبلاػٌستخدمهاالدعاةفاًتحقٌاقاألمانالفكاري

.ثباتالمحوروصبلحٌتهللتطبٌقالمٌدانً

الموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاالادعاةفاً)التحلٌلالسٌكومتريللعناصرالمكونةلمحور

(:ٌقاألمنالفكريتحق

للتعاارؾعلااىماادىإسااهامالعناصاارالمكونااةللمحااورفااًمعاماالثباااتالمحااور،

وكااذلكماادىارتباااطالعناصااربااالمجموعالكلااًللمحااور،وتااماسااتخداممعاماالألفااا

كرونباااخإذاحااذؾالعنصااروكااذلكمعاماالاالرتباااطبااٌندرجااةالعنصااروالمجمااوع

:تباطالمصححالكلًللمحور،ومعاملاالر
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 (9)جدول رقم 

الموضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتحقٌقالتحلٌلالسٌكومتريلمفرداتمحور

األمنالفكري

رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن
رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

عامل م

االرتباط 

 بالمحور

 ن

ٔ02444 02970 02002** .04 902443 02040 02230** .00 

ٕ02444 029.0 0294.** .04 ٔٓ02449 02004 02274** .09 

ٖ02442 02077 02024** .00 ٔٔ02447 02234 02242** .00 

ٗ02447 02290 02240** .00 ٕٔ02440 02007 02040** .00 

٘02447 02290 .240** .00 ٖٔ02449 02000 02274** .00 

ٙ0244. 02270 02200** .00 ٔٗ02443 02047 02299** .00 

102444 02004 02033** .00 ٔ٘02440 02220 02004** .04 

802449 02024 02294** .00 -----

فأقلٔٓ.ٓدالعندمستوىالداللة**ٌالحظ  

امالارتبااطبٌرساونباٌنالدرجاةعلاىالعنصارهاومع:معاملاالرتبااطالمصاحح*

.وبٌنالدرجةالكلٌةللمحورمحذوفاًمنهدرجةالعنصر



الموضاوعاتالتاً)منالجدولالسابقٌتضحأنجمٌعالمفرداتالمكونةلمحاور

.تساهمفًزٌادةالثباتلهذاالمحور(ٌستخدمهاالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري

أنكلمعامبلتاالرتباطبٌنالمفرداتالمكونة(ٕ)نالجدولرقمكماٌتضحم

وباٌنالمجماوع(الموضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكاري)لمحور
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وأنٔٓ.ٓالكلًوكذلكالمجموعالكلًمحذوفاًمنهدرجاةالمفاردةدالاةعنادمساتوى

.1ٓ8.ٓو1ٔٗ.ٓحتبٌناوقٌممعامبلتاالرتباطالمصححةتر

المعوقاتالتاًتقاؾحااببلً)وللتحققمناالتساقالداخلًوالثباتلمفرداتمحور

:تماستخداممعاملألفاكرونباخ(دونإتماماتصالالدعاة

 

 (7)جدول رقم 

ٌوضحمعاملألفاكرونباخ

 عدد العبارات ن المحور
قٌمة معامل ألفا 

 كرونباخ

دونالمعوقاتالتًتقؾحاببلً

إتماماتصالالدعاة
ٕٖٕٓٔٓ.9ٖٖ



المعوقاااتالتااًتقااؾماانخاابللالنتااابجالموضااحةأعاابلهٌتضااحأنثباااتمحااور

مماٌدلعلاىثبااتالمحاور(9ٖٖ.ٓ)مرتفعحٌثبلػحاببلًدونإتماماتصالالدعاة

.وصبلحٌتهللتطبٌقالمٌدانً

معوقااتالتاًتقاؾحااببلًدونإتماامال)التحلٌلالسٌكومتريللعناصرالمكوناةلمحاور

(:اتصالالدعاة

للتعاارؾعلااىماادىإسااهامالعناصاارالمكونااةللمحااورفااًمعاماالثباااتالمحااور

وكذلكمدىارتباطالعناصربالمجموعالكلًللمحورتماستخداممعامالألفااكرونبااخ

الكلًللمحاورإذاحذؾالعنصروكذلكمعاملاالرتباطبٌندرجةالعنصروالمجموع

:،ومعاملاالرتباطالمصحح
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 (2)جدول رقم 

المعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصال التحلٌلالسٌكومتريلمفرداتمحور

الدعاة

رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن
رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 صرالعن

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن

ٔ0243. 02940 02030** .09 ٕٔ024.4 02220 02203** .07 

ٕ02433 02977 02994** .09 ٖٔ02430 0227. 02207** .03 

ٖ024.4 02242 020.0** .09 ٔٗ024.4 02230 02224** .0. 

ٗ024.4 02244 02030** .09 ٔ٘024.4 022.4 02200** .09 

٘024.4 02240 02079** .07 ٔٙ02437 02004 02030** .0. 

ٙ024.4 02247 02073** .09 ٔ1024.4 02204 0224.** .94 

1024.4 02237 02297** .0. ٔ8024.4 02299 02220** .94 

802437 02039 02044** .03 ٔ902430 02044 0227.** .03 

90243. 0294. 020.0** .0. ٕٓ024.4 02224 02247** .09 

ٔٓ02437 02003 02000** .09 ٕٔ024.4 0223. 02200** .09 

ٔٔ024.4 02224 02249** .03 -----

فأقلٔٓ.ٓدالعندمستوىالداللة**ٌالحظ

هاومعامالإرتبااطبٌرساونباٌنالدرجاةعلاىالعنصار:معاملاإلرتبااطالمصاحح*

.محذوفاًمنهدرجةالعنصروبٌنالدرجةالكلٌةللمحور

المعوقااتالتاً)منالجدولالسابقٌتضحأنجمٌعالمفرداتالمكونةلمحاور

.تساهمفًزٌادةالثباتلهذاالمحور(تقؾحاببلًدونإتماماتصالالدعاة



  9ٕ 

 

أنكلمعامبلتاالرتباطبٌنالمفرداتالمكونة(8)كماٌتضحمنالجدولرقم

وبااٌنالمجمااوعالكلااً(المعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااالالاادعاة)لمحااور

وأنقااٌمٔٓ.ٓوكااذلكالمجمااوعالكلااًمحااذوفاًمنااهدرجااةالمفااردةدالااةعناادمسااتوى

.98ٙ.ٓؤٔٗ.ٓحتبٌناومعامبلتاالرتباطالمصححةتر

تلتفعٌاالدورالمقترحااا)وللتحقااقمااناالتساااقالااداخلًوالثباااتلمفاارداتمحااور

:تماستخداممعاملألفاكرونباخ(االتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

 

 (9)جدول رقم 

ٌوضحمعاملألفاكرونباخ

 عدد العبارات ن المحور
قٌمة معامل ألفا 

 كرونباخ

المقترحاتلتفعٌلدوراالتصال

لدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري
ٕٖ٘ٔ8ٓ.89ٕ



المقترحااتلتفعٌالدوربللالنتابجالموضحةأعابلهٌتضاحأنثبااتمحاورمنخ

مماٌدلعلاى(89ٕ.ٓ)مرتفعحٌثبلػاالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

.ثباتالمحوروصبلحٌتهللتطبٌقالمٌدانً

المقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادى)التحلٌلالسٌكومتريللعناصرالمكوناةلمحاور

(:عاةلمواجهةالخطرالفكريالد

للتعاارؾعلااىماادىإسااهامالعناصاارالمكونااةللمحااورفااًمعاماالثباااتالمحااور

وكذلكمدىارتباطالعناصربالمجموعالكلًللمحورتماستخداممعامالألفااكرونبااخ

إذاحذؾالعنصروكذلكمعاملاالرتباطبٌندرجةالعنصروالمجموعالكلًللمحاور

:لاالرتباطالمصحح،ومعام
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 (43)جدول رقم 

المقترحاتلتفعٌلدوراالتصاللدىالدعاة التحلٌلالسٌكومتريلمفرداتمحور

لمواجهةالخطرالفكري

رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن
رقم 

 العبارة

قٌمة 

ألفا إذا 

حذف 

 العنصر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

معامل 

االرتباط 

 بالمحور

 ن

ٔ02443 02.43 02909** .03 ٔٓ02449 02044 02200** .07 

ٕ02442 02030 02042** .0. ٔٔ02442 02034 022.0** .03 

ٖ02440 02049 02299** .03 ٕٔ02444 02904 0209.** .94 

ٗ02449 022.3 02200** .03 ٖٔ02442 02030 02004** .94 

٘02442 02000 02202** .07 ٔٗ02449 02270 02290** .03 

ٙ02449 02344 02944** .0. ٔ٘02443 022.. 02224** .0. 

102440 020.3 02209** .03 ٔٙ02449 0204. 022.7** .0. 

802442 02032 02209** .0. ٔ102442 02000 022.3** .03 

902444 02922 02037** .00 ٔ802440 02047 02237** .0. 

فأقلٔٓ.ٓدالعندمستوىالداللة**ٌالحظ

هاومعامالإرتبااطبٌرساونباٌنالدرجاةعلاىالعنصار:معاملاإلرتبااطالمصاحح*

.وبٌنالدرجةالكلٌةللمحورمحذوفاًمنهدرجةالعنصر

المقترحااات)ماانالجاادولالسااابقٌتضااحأنجمٌااعالمفاارداتالمكونااةلمحااور

تساهمفًزٌادةالثبااتلهاذا(ٌلدوراالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكريلتفع

والتاااًكاااانحاااذفهاساااٌرفعماااندرجاااةالثباااات(ٙ،ٔ)رقااامالعباااارتٌنعاااداالمحاااور

،ولكاانالباحااثرأىعاادم(89ٕ.ٓ)باادالًعاانعلااًالتااوالً(89ٗ.ٓ،89ٖ.ٓ)إلااى

المحتوىمانقبالالمحكماٌنوصادقحذفهاخاصةوأنهاتتمتعبدرجةعالٌةمنصدق
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االتساقالداخلًكذلكمماٌدعموجودهاا،كمااأندرجاةالثبااتفاًوجودهاامرتفعاة

.األمرالذيٌقللمنالحاجةلحذفها

أنكلمعامبلتاالرتباطبٌنالمفرداتالمكونة(ٓٔ)كماٌتضحمنالجدولرقم

وباٌن(لادعاةلمواجهاةالخطارالفكاريالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصااللادىا)لمحور

المجموعالكلًوكاذلكالمجماوعالكلاًمحاذوفاًمناهدرجاةالمفاردةدالاةعنادمساتوى

.ٖٕٙ.ٓو8ٖٕ.ٓحتبٌناووأنقٌممعامبلتاالرتباطالمصححةترٔٓ.ٓ

 :  إجراءات تطبٌق أداة الدراسة

(ٖٓٙ)الباحثبتوزٌعقام(االستبانه)بعدالتأكدمنصدقوثباتأداةالدراسة

 على باستبانه والدعاة والخطباء واألوقاؾاألبمة اإلسبلمٌة الشؤون وزارة فرع

بالرٌاض واإلرشاد والدعوة توزٌعهاوذلك، لٌتم مراقبًالمساجد عنطرٌقمدراء

بشكلشخصًوباالستعانةببعضالزمبلءوعنطرٌقالمراقبٌنوكذلكتمتوزٌعها

توقداستؽرقتوزٌعاالستبٌانا.لةاوفًكلقطاععنطرٌقالمنالوحداتاإلدارٌة

استبانهمنهم(9ٕٔ)وقدحصلالباحثعلى،ٌوماً(8ٕ)ومنثمجمعهاحوالً

هـ،وبعدٕٖٗٔلمنالعامواستبانهصالحةللتحلٌل،وتمذلكخبللالربعاأل(ٕٕٙ)

با إحصابٌاً ومعالجتها ، البٌانات إدخال  تم برنامجذلك طرٌق عن اآللً لحاسب

(SPSS)ومنثمقامالباحثبتحلٌلالبٌاناتواستخراجالنتابج.



 :أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة  -

من العدٌد استخدام تم فقد تجمٌعها، تم التً البٌانات وتحلٌل أهداؾالدراسة لتحقٌق

 Statisticalةللعلوماالجتماعٌةاألسالٌباإلحصابٌةالمناسبةباستخدامالحزماإلحصابٌ

Package for Social Sciencesوالتًٌرمزلهااختصاراًبالرمز(SPSS.)

الحاساباآللاً،ولتحدٌادطاولخبلٌااإلاىوذلكبعدأنتمترمٌزوإدخالالبٌانات

رالدراساة،حٌاثتاماوالمساتخدمفاًمحا(الحادودالادنٌاوالعلٌاا)المقٌاسالخماساً

،ثامتقساٌمهعلاىعاددخبلٌااالمقٌااسللحصاولعلاىطاول(ٗ=ٔ-٘)سابالمادىح

أقالقٌماةفاًإلاىبعدذلاكتامإضاافةهاذهالقٌماة(8ٓ.ٓ=٘/ٗ)الخلٌةالصحٌحأي

وذلااكلتحدٌاادالحااداألعلااىلهااذه(بداٌااةالمقٌاااسوهااًالواحاادالصااحٌحأو)المقٌاااس

:الخلٌة،وهكذاأصبحطولالخبلٌاكماٌأتً
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(ٔٔ)رقمجدول

البحثأداةفًالمستخدمالتدرجوفقللفباتتوزٌع















:تمحسابالمقاٌٌساإلحصابٌةالتالٌةوبعدذلك

التكراراتوالنسبالمبوٌةللتعارؾعلاىالخصاابصالشخصاٌةوالوظٌفٌاةألفاراد (ٔ

رالربٌسااةالتااًاوعٌنااةالدراسااة،وتحدٌااداسااتجاباتأفرادهاااتجاااهعباااراتالمحاا

 .تتضمنهاأداةالدراسة

لمعرفااةوذلااك"Weighted Mean("الماارجح)المتوسااطالحسااابًالمااوزون (ٕ

انخفاااضاسااتجاباتأفاارادالدراسااةعلااىكاالعبااارةماانعباااراتأوماادىارتفاااع

متؽٌراتالدراسةاألساسٌة،ماعالعلامبأناهٌفٌادفاًترتٌابالعبااراتحسابأعلاى

 .متوسطحسابًموزون

انخفااضاسااتجاباتأووذلاكلمعرفااةمادىارتفاااع"Mean"المتوساطالحسااابً (ٖ

،ماعالعلامبأناه(متوسطمتوساطاتالعباارات)رالربٌسةاوأفرادالدراسةعنالمح

 .رحسبأعلىمتوسطحسابًاوٌفٌدفًترتٌبالمح

للتعاارؾعلاىماادى"Standard Deviation"تاماساتخداماالنحااراؾالمعٌااري (ٗ

انحراؾاستجاباتأفرادالدراسةلكلعبارةمنعباراتمتؽٌراتالدراساة،ولكال

نمتوساااطهاالحساااابً،وٌبلحاااظأناالنحاااراؾرالربٌساااةعااااومحااورمااانالمحااا

المعٌاريٌوضحالتشتتفًاستجاباتأفرادعٌنةالدراسةلكلعبارةمنعباارات

رالربٌسااة،فكلماااقترباتقٌمتاهمانالصاافراوجانابالمحاإلاىمتؽٌاراتالدراساة،

 .تركزتاالستجاباتوأنخفضتشتتهابٌنالمقٌاس

 المتوسطات مدى  الوصف

 ٓٓ.٘–ٕٔ.ٗ موافقبشدةً دابماً

 ٕٓ.ٗ–ٔٗ.ٖ موافق ؼالباً

 ٓٗ.ٖ–ٔٙ.ٕ محاٌد أحٌاناً

 ٓٙ.ٕ–8ٔ.ٔ ؼٌرموافق نادراً

 8ٓ.ٔ–ٓٓ.ٔ بشدةؼٌرموافق التستخدم
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اخاتبلؾأونالمطابقةللتحقاقمانمادىتجاانستماستخداماختبارمربعكايلحس (٘

 .رأداةالدراسةاوالدراسةحولفقراتومحمجتمعآراءأفراد

(Independent Sample T-test)للعٌناتالمستقلة(ت)تماستخداماختبار (ٙ

للتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذاتداللااةإحصااابٌةبااٌناتجاهاااتأفااراد

 .محاورالدراسةباختبلؾمتؽٌراتهمالتًتنقسمإلىفبتٌنالدراسةنحومجتمع

للتعرؾعلىماإذاكاناتهنالاكفاروقذات(تحلٌلالتباٌناألحادي)تماستخدام (1

رالدراساةبااختبلؾاوالدراساةنحاومحامجتماعداللةإحصابٌةبٌناتجاهاتأفراد

 .ٌنأكثرمنفبتإلىمتؽٌراتهمالشخصٌةوالوظٌفٌةالتًتنقسم

لتحدٌدصالحالفاروقباٌنفبااتالمتؽٌاراتالشخصاٌة(LSD)تماستخداماختبار (8

أكثرمنفبتٌن،وذلكإذاماوضاحتحلٌالالتبااٌنوجاودإلىوالوظٌفٌةالتًتنقسم

.فروقبٌنفباتهذهالمتؽٌرات



  91 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع

  عرض وتحلٌل بٌانات الدراسة ومناقشتة نتائجهاعرض وتحلٌل بٌانات الدراسة ومناقشتة نتائجها
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لرابعلرابعالفصل االفصل ا   

  عرض وتحلٌل بٌانات الدراسة ومناقشتة نتائجهاعرض وتحلٌل بٌانات الدراسة ومناقشتة نتائجها

  

دىالادعاةفاًتحقٌاقاألمااندورمهااراتاالتصااللاإلاىتهادؾالدراساةالحالٌاة

علااىالمهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمهاالتعاارؾإلااى،كماااتهاادؾالدراسااةالفكااري

األكثاراساتخداماًلادىاألساالٌباالتصاالٌةأهامالدعاةلتحقٌقاألمنالفكاري،ومعرفاة

دعاةلتحقٌاقاألمانالموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاالاوتهدؾإلاىالتعارؾعلاىالدعاة،

أٌضاااًإلااىالتعاارؾعلااىالمعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتمااامكماااتهاادؾالفكااري،

التصاللدىالدعاةلمواجهاةالخطاراتصالالدعاة،والوصوللمقترحاتلتفعٌلدورا

تحدٌدالفروقذاتالداللةاإلحصابٌةفاًأراءالمبحاوثٌنحاولإلىفة،باإلضاالفكري

رالدراسةوفقالمتؽٌراتهمالشخصٌةوالوظٌفٌة،وسعتالدراسةلتحقٌقأهادافهااومح

 االتصاال لادى الادعاةماا دور مهاارات )منخبللاإلجابةعنالساؤالالربٌساًالتاالً

ـ:األسبلةالفرعٌةالتالٌةوالذيتتفرعمنه(؟فً تحقٌق األمن الفكري

المهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري؟ما -ٔ

 مااألسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة؟ -ٕ

ماالموضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري؟ -ٖ

؟همهةنظراتصالالدعاةمنوجإتمامدونحاببلًتقؾالتًالمعوقاتما -ٗ

الفكريمنلالدعاةلدىاالتصالدورلتفعٌلالمقترحاتما -٘ الخطر مواجهة
؟هموجهةنظر

محاورحولالدعاةنظروجهةمنإحصابٌةداللةذاتفروقهناكهل -ٙ
؟والوظٌفٌةالشخصٌةلمتؽٌراتهموفقاًالدراسة
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  :النتائج المتعلقة بوصف أفراد عٌنة الدراسة: الً أو

هذهالدراسةعلىعددمنالمتؽٌراتالمستقلةالمتعلقةبالخصاابصالوظٌفٌاةتقوم

–طبٌعاةالعمال-المؤهلالعلماً-العمر)والشخصٌةألفرادعٌنةالدراسةالمتمثلةفً

المرتباةالحالٌاة-المرتباةالحالٌاةللخطٌاب-المسمىالوظٌفًللموكالإلٌاهأمارالادعوة

حضاااوردوراتتدرٌبٌاااةفاااًاالتصاااال-لعمااالمااادةالخبااارةفاااًمجاااالا–لئلماااام

(.عددالدورات-الجماهٌري

وفًضوءهذهالمتؽٌراتٌمكنتحدٌدخصابصأفارادعٌناةالدراساةعلاىالنحاو

:التالً

 (45)جدول رقم 

 توزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌرالعمر

 النسبة التكرار العمر

ٔ.1ٕٔ1سنةٖٓأقلمن

ٗ.98ٖ1سنة9ٖإلىٖٓمن

ٙ.1ٕ٘ٙسنة9ٗإلىٓٗمن

ٖ.٘ٗٔسنةفأكثرٓ٘

ٙ.ٕٗٔلمٌتبٌن

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

مانأفارادعٌناةالدراساةٌمثلاونماا(98)أن(ٕٔ)ٌتضحمنالجادولرقام

سانة9ٖإلاىٖٓتتراوحمنمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسةأعمارهم%ٗ.1ٖنسبته

مانهمٌمثلاونماانسابته(1ٔ)األكثارمانأفارادعٌناةالدراساة،فاًحاٌنأنوهمالفباة

(1ٙ)،مقاباالساانةٖٓأقاالماانماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااةأعمااارهم%ٔ.1ٕ

سانةٓٗمانمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسةأعماارهم%ٙ.ٕ٘منهمٌمثلونمانسبته

منإجمالًأفرادعٌنةالدراساة%ٖ.٘منهمٌمثلونمانسبته(ٗٔ)،بٌنماسنة9ٗإلى

.سنةفأكبرٓ٘منأعمارهم
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 (46)جدول رقم 

 المؤهلالعلمًتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار المؤهل العلمً

9.ٔ٘أقلمنالثانوٌة

ٔ.9ٔٓ٘ثانوٌةعامة

ٔ.ٖٔ٘ٗٔبكالورٌوس

ٓ.ٖ٘ٔدبلومعالً

8.ٖٔٔٔماجستٌر

ٖ.91ٔاهدكتور

8.ٖٓٔلمٌتبٌن

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

منأفرادعٌناةالدراساةٌمثلاونماا(ٖٗٔ)أن(ٖٔ)ٌتضحمنالجدولرقم

مانحملاةالمؤهالالعلماًبكاالورٌوسمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة%ٔ.ٔ٘نسبته

مٌمثلاونماانسابتهمانه(ٓ٘)وهمالفباةاألكثارمانأفارادعٌناةالدراساة،فاًحاٌنأن

منهمٌمثلونماا(ٖٔ)،مقابلمؤهلهمثانوٌةمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة%ٔ.9ٔ

(9ٔ)،بٌنماحاصالٌنعلاىالماجساتٌرمنإجمالًأفرادعٌناةالدراساة%8.ٔٔنسبته

حاصااالٌنعلاااىمااانإجماااالًأفااارادعٌناااةالدراساااة%ٖ.1مااانهمٌمثلاااونماااانسااابته

ضتنسبةأفرادعٌنةالدراسةالحاصلٌنعلىأقلمنالثانوٌاةالدكتوراه،فًحٌنانخف

 .%9.ٔحٌثبلؽت
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 (47)جدول رقم 

 طبٌعةالعملتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار طبٌعة العمل

ٓ.8ٕٔداعٌةوخطٌب

ٖ.ٖٕٔٙإماموخطٌب

ٓ.ٖٖٔٗداعٌة

8.ٖٓٔخطٌب

٘.1ٗ8ٕٔإمام

ٗ.9ٖلمٌتبٌن

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

منأفرادعٌناةالدراساةٌمثلاونماا(1ٕٔ)أن(ٗٔ)ٌتضحمنالجدولرقم

وهاامالفبااةاألكثاارماانٌعملااونأبمااهماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااة%٘.8ٗنساابته

مانإجماالً%ٖ.ٖٕمانهمٌمثلاونماانسابته(ٔٙ)أفرادعٌناةالدراساة،فاًحاٌنأن

مااانهمٌمثلاااونماااانسااابته(ٖٗ)،مقابااالٌعملاااونأبماااهوخطبااااءناااةالدراساااةأفاارادعٌ

مانهمٌمثلاونماا(ٕٔ)وهناك،ٌعملونكدعاةمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة%ٓ.ٖٔ

ٌعلماااوندعااااةوخطبااااء،فاااًحاااٌنمااانإجماااالًأفااارادعٌناااةالدراساااة%ٓ.8نساابته

.%ٗ.ٖانخفضتنسبةأفرادعٌنةالدراسةالخطباءحٌثبلؽت

 (48)جدول رقم 

 المسمىالوظٌفًللموكلإلٌهأمرالدعوةتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار المسمى الوظٌفً

ٖ.٘ٔٓٗداعٌة

ٙ.1ٕٓواعظ
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ٕ.ٗٔٔمرشد

ٖ.91ٔأخرى

ٙ.1ٕٙ٘ٔعاةؼٌرالد

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

مانأفارادعٌناةالدراساةٌمثلاونماا(ٓٗ)أن(٘ٔ)ٌتضحمنالجادولرقام

الموكاالإلااٌهمأماارالاادعوةمسااماهمماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااة%ٖ.٘ٔنساابته

ماانهم(ٕٓ)وهاامالفبااةاألكثاارماانأفاارادعٌنااةالدراسااة،فااًحااٌنأنالااوظٌفًداعٌااة

،مساماهمالاوظٌفًواعظاٌنمنإجمالًأفرادعٌناةالدراساة%ٙ.1ٌمثلونمانسبته

مساماهممانإجماالًأفارادعٌناةالدراساة%ٖ.ٗمانهمٌمثلاونماانسابته(ٔٔ)قابلم

ماانإجمااالًأفاارادعٌنااة%ٖ.1ماانهمٌمثلااونمااانساابته(9ٔ)وهناك،الااوظٌفًمرشااد

.لهممسمٌاتوظٌفٌةأخرىالدراسة

 

 (49)جدول رقم 

 المرتبةالحالٌةللخطٌبتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار الحالٌة للخطٌبالمرتبة 

ٔ.1ٕٔ1فبةأ

9.8ٕٔ٘فبةب

ٔ.9ٖٖ٘ٔؼٌرالخطباء

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

ماانأفاارادعٌنااةالدراسااةٌمثلااونمااا(1ٔ)أن(ٙٔ)ٌتضااحماانالجاادولرقاام

وهاام"فبااةأ"ماانالخطباااءبالمرتبااةماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااة%ٔ.1ٕنساابته

ماانهمٌمثلااونمااانسااابته(ٕ٘)األكثاارماانأفااارادعٌنااةالدراسااة،فااًحاااٌنأنالفبااة

".فبةب"مرتبهمالحالٌةمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة9.1%ٔ
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 (47)جدول رقم 

 المرتبةالحالٌةلئلمامتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار المرتبة الحالٌة لإلمام

18ٕ9.8فبةأ

8ٖٔٓ.9ةبفب

ٓ.ٖ٘ٔفبةجـ

ٗ.9ٖٓٗاألبمةؼٌر

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

مانأفارادعٌناةالدراساةٌمثلاونماا(8ٔ)أن(1ٔ)ٌتضحمنالجادولرقام

"الفباةب"ماناآلبماهمارتبتهمالحالٌاةمنإجمالًأفرادعٌنةالدراساة%9.8ٕنسبته

مانهمٌمثلاونماانسابته(18)ساة،فاًحاٌنأنوهمالفباةاألكثارمانأفارادعٌناةالدرا

مانهم(ٖٔ)،مقابال"فباةأ"همالحالٌاةتمارتبمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة9.8%ٕ

".فبةجـ"همالحالٌةتمرتبمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة%ٓ.ٌ٘مثلونمانسبته

 (42)جدول رقم 

 العملالخبرةفًمجالتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار الخبرة فً مجال العمل 

ٓ.8ٕٙٙسنوات٘أقلمن

18ٕ9.8سنوات9إلى٘من

ٔ.9ٔٓ٘سنةٗٔإلىٓٔمن

ٙ.ٕٓٗ٘سنةفأكثر٘ٔمن

ٙ.ٕٗٔلمٌتبٌن

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع
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امانأفارادعٌناةالدراساةٌمثلاونما(18)أن(8ٔ)ٌتضحمنالجادولرقام

تتااراوحساانواتخباارتهمفااًمجااالماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااة%9.8ٕنساابته

وهاامالفباةاألكثاارمانأفاارادعٌنااةالدراساة،فااًحااٌنأنساانوات9إلاى٘عملهامماان

سنواتخبارتهممنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة%ٓ.ٕٙمنهمٌمثلونمانسبته(1ٙ)

منإجمالًأفرادعٌنة%ٙ.ٕٓنمانسبتهمنهمٌمثلو(ٗ٘)،مقابلسنوات٘أقلمن

ماانهمٌمثلااونمااانساابته(ٓ٘)وهناااك،ساانةفااأكثر٘ٔساانواتخباارتهمماانالدراسااة

ٗٔإلااىٓٔتتااراوحساانواتخباارتهمماانماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااة%ٔ.9ٔ

.سنة

 

 (49)جدول رقم  

 تصالالجماهٌريالدوراتالتدرٌبٌةفًاالتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار الدورات التدرٌبٌة 

9ٖٔٗ.1نعم

ٖ.1٘ٓ٘ٔال

ٓ.8ٕٔلمٌتبٌن

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

ماانأفاارادعٌنااةالدراسااةٌمثلااون(ٓ٘ٔ)أن(9ٔ)ٌتضااحماانالجاادولرقاام

لاامماانإجمااالًأفاارادعٌنااةالدراسااة%ٖ.1٘أكثاارمااننصااؾأفاارادالدراسااةبنساابة

وهمالفبةاألكثرمنأفارادعٌناةٌحضرواأيدوراتتدرٌبٌةفًاالتصالالجماهٌري

ماانإجمااالًأفاارادعٌنااة%1.ٖٗماانهمٌمثلااونمااانساابته(9ٔ)مقاباالالدراسااة،فااً

.حضروادوراتتدرٌبٌةفًاالتصالالجماهٌريالدراسة
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 (53)جدول رقم 

 دالدوراتالتدرٌبٌةعدتوزٌعأفرادعٌنةالدراسةوفقمتؽٌر

 النسبة التكرار عدد الدورات التدرٌبٌة  

٘.ٖٔٔٓدورة

ٓ.ٖٖٔٗدورتان

8ٔٓ.1ٕثبلثدوراتفأكثر

1ٓٙٗ.9ٔلمٌتلقوادوراتتدرٌبٌة

ٓ.ٕٕٓٓٔٙالمجموع

مانأفارادعٌناةالدراساةٌمثلاونماا(ٖٗ)أن(ٕٓ)ٌتضحمنالجادولرقام

الاذٌنحضاروادوراتتدرٌبٌاةعاددمانإجماالًأفارادعٌناةالدراساة%ٓ.ٖٔنسبته

وهامالفباةاألكثارمانأفارادالدوراتالتدرٌبٌةالتًحضروهابلؽتدورتانتدرٌبٌتان

مانإجماالًأفاراد%٘.ٔٔمانهمٌمثلاونماانسابته(ٖٓ)عٌنةالدراساة،فاًحاٌنأن

ماانهمٌمثلااونمااا(8ٕ)مقاباال،ساانواتحضااروادورةتدرٌبٌااةواحاادةعٌنااةالدراسااة

.حضرواثبلثدوراتتدرٌبٌةمنإجمالًأفرادعٌنةالدراسة%1.ٓٔنسبته

 

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة : ثانٌاً 

الااادعاة لتحقٌاااق األمااان  المهاااارات االتصاااالٌة التاااً ٌساااتخدمهاماااا  :" لوالساااؤال األ

؟الفكري

ةالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمانالمهاراتاالتصالٌمدىأهمللتعرؾعلى

تاامحسااابالتكااراراتوالنساابالمبوٌااةوالمتوسااطاتالحسااابٌةواالنحرافاااتالفكااري

المهاااراتاسااةعلااىعباااراتمحااورالمعٌارٌااةوالرتاابالسااتجاباتأفاارادعٌنااةالدر

وجااءتالنتاابجكمااٌوضاحهااالتصالٌةالتًٌستخدمهاالادعاةلتحقٌاقاألمانالفكاري

:لجدولالتالًا
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 (ٕٔ)جدولرقم

المهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهااستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلىعباراتمحور

مرتبةتنازلٌاًحسبمتوسطاتالموافقةالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري

 م
 العبارة

 الموافقةدرجة 

ط 
س

تو
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ا
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ف  
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ا
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ار
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ق
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ال
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ا
ب 

تٌ
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موافق

بشدة
محاٌدموافق

ؼٌر

موافق

ؼٌر

موافق

بشدة

ٔ 

المهارة فً معرفة 

مواصفات الهدف 

 االتصالً

 ت
22 794 3. 0 9 9200 

 

0204 

 

.43294. 

 

02000 

 

9 

 
%

.024 042. 7.20 .20 722 

ٕ 
القدرة المهارٌة لوضع 

 أهداف قرٌبة وبعٌدة

 ت
09 7.9 99 73 7 9200 

 

0249 

 

74.2344 

 

02000 

 

2 

 
%

.424 9429 702. 027 .9 

ٖ 

القدرة المهارٌة فً 

التخطٌط لعملٌة 

 االتصال

 ت
04 737 92 4 9 3243 

 

0249 

 

.7029.0 

 

02000 

 

70 

 
%

.329 0.24 7420 322 722 

ٗ 

المهارة فً معرفة 

مصطلحات الدافعٌة 

 والتحصٌل والحوار

 ت
03 7.0 07 70 3 3240 

 

0242 

 

7042002 

 

02000 

 

0 

 
%

.429 9220 7424 324 72. 

٘ 

المهارة فً إدراك 

نواتج االتصال من 

معارف ومهارات 

 واتجاهات

 ت
23 774 00 7. 0 3240 

 

0247 

 

72.2423 

 

02000 

 

70 

 
%.920 9223 ..29 920 .20 

ٙ 
القدرة المهارٌة فً 

إدراك متطلبات البٌئة 

 االتصالٌة

 ت
04 774 23 70 9 3242 

 

0240 

 

7242037 

 

02000 

 

72 

 
%

.32. 9220 .924 324 722 

1 

القدرة المهارٌة على 

فهم الفروق الفردٌة 

 بٌن المتلقٌن

 ت
40 44 94 70 0 3240 

 

7200 

 

73.2447 

 

02000 

 

4 

 
%

3324 3420 7427 024 .20 

8 
القدرة المهارٌة على 

معرفة المعاٌٌر التً 

 لسلوكتحكم ا

 ت
20 7.0 04 77 7 3243 

 

0243 

 

7042797 

 

02000 

 

77 

 
%

.029 9224 .320 923 .9 

9 
القدرة المهارٌة فً 

اختٌار نموذج مثالً 

لتصمٌم العملٌة 

 االتصالٌة

 ت
02 773 24 70 3 3240 

 

0244 

 

70.2774 

 

02000 

 

.0 

 
%

..20 9923 .220 024 72. 
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ط 
س

تو
لم

ا

ً
اب
س

ح
ال

ف  
را

ح
الن

ا

ي
ار

عٌ
لم

ا
ي 

كا
ة 

ٌم
ق

 

لة
ال
لد

ا
ب 

تٌ
تر

ال
 

موافق

بشدة
محاٌدموافق

ؼٌر

موافق

ؼٌر

موافق

بشدة

ٔٓ 
المهارة فً تقوٌم 

 العملٌة االتصالٌة

 ت
00 7.0 23 73 7 3243 

 

024. 

 

7442092 

 

02000 

 

74 

 
%

7424 9422 .020 02. .9 

ٔٔ 
القدرة المهارٌة فً 

إدراك األسس 

االجتماعٌة والمعرفٌة 

 والنفسٌة لالتصال

 ت
03 704 20 4 . 3242 

 

0242 

 

7042490 

 

02000 

 

4 

 
%

.424 9327 .320 322 .4 

ٕٔ 
لقدرة المهارٌة فً ا

التعرف على مصادر 

 المعرفة

 ت
40 770 9. 2 7 927. 

 

0204 

 

.0.2077 

 

02000 

 

3 

 
%

3929 922. 7222 .29 .9 

ٖٔ 
المهارة فً التعرف 

على مزاٌا حل 

 المشكالت

 ت
44 777 39 77  9270 

 

024. 

 

77.2093 

 

02000 

 

7 

 
%

3424 9320 7323 923  

ٔٗ 

ً معرفة المهارة ف

مزاٌا االتصال 

 الجماهٌري

 ت
40 704 00 77 . 9207 

 

0240 

 

72.240. 

 

02000 

 

0 

 
%

3720 9323 7424 929 .4 

ٔ٘ 
القدرة المهارٌة من 

 تقٌٌم نفسه مهنٌاً 

 ت
22 777 0. 7. 4 3240 

 

0244 

 

79.27.0 

 

02000 

 

70 

 
%

.229 9929 .024 924 322 

ٔٙ
القدرة المهارٌة 

الستفادة من الخبرات ل

الناجحة فً االتصال 

 والممارسة العملٌة لها

 ت
42 777 97 0 3 9279 

 

0249 

 

7442797 

 

02000 

 

. 

 
%

3020 9329 7220 .20 72. 

ٔ1
المهارة فً إثارة حب 

االستطالع لدى 

 المتلقٌن

 ت
07 70. 20 79 7 3240 

 

0244 

 

73422.4 

 

02000 

 

79 

 
%

.427 9023 .020 020 .9 

ٔ8

المهارة فً تنوٌع طرق 

االتصال باستخدام 

 أدوات العرض الفعال

 ت
47 40 09 74 9 3247 

 

0244 

 

7.02703 

 

02000 

 

7. 

 
%

3.20 3020 .723 020 722 

ٔ9
القدرة المهارٌة فً 

ترك فرصة لالستفسار 

 والتعدٌل

 ت
20 779 27 73 7 3247 

 

0242 

 

7272000 

 

02000 

 

73 

 
%

.22. 9920 .324 027 .9 

ٕٓ

القدرة المهارٌة فً 

اختٌار مصادر اتصالٌة 

مالئمة لموضوع 

 االتصال

 ت
04 7.2 09 0 70 3249 0249 74.2303 02000 74 

%
..20 9429 .72. .20 324 

العامللبعد*المتوسط
3240 0204 -
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فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**درجات٘المتوسطمن*



موافقاونعلااىمانخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهٌتضاحأنأفارادعٌناةالدراساة

(ٓٓ.٘مان9٘.ٖ)بمتوساطالمهاراتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكاري

(ٕٓ.ٗإلاىٔٗ.ٖمان)الخماساًمنفباتالمقٌااسالثانٌةوهومتوسطٌقعفًالفبة

فاًأداةالدراساة،ممااٌوضاحأنأفارادعٌناةموافاقخٌاارىإلاوهًالفباةالتاًتشاٌر

.موافقونعلىالمهاراتاالتصالٌةالمستخدمةفًتعزٌزاألمنالفكريالدراسة

وٌتضحمنالنتابجأنقٌممربعكايلجمٌعالعباراتكاناتدالاةإحصاابٌاًعنادمساتوى

.الدراسةحولهذهالعباراتمجتمعفأقل،مماٌوضحتباٌنوجهاتنظرأفرادٔٓ.ٓ

موافقاةتفًاستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلاىاووٌتضحمنالنتابجأنهناكتف

أفرادالدراسةنحوالمهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكاري

نالمهاااراتاالتصااالٌةالمسااتخدمةفااًتعزٌاازاألمااعلااىموافااقبشاادةحمااابااٌناوتتاار

وهاً(8ٓ.ٖإلاى1ٔ.ٗ)حتمتوسطاتموافقتهمماباٌناوحٌثترالفكريوموافق

مانفبااتالمقٌااسالخماساًوالتاًالثانٌاةواألولاىحمااباٌنالفبتاٌناومتوسطاتتتار

تفاًاوعلىالتوالًفًأداةالدراسة،مماٌوضحالتف(موافق/موافقبشدة)إلىتشٌر

،حٌاثالمهاراتالمستخدمةفًتعزٌازاألمانالفكاريموافقةأفرادعٌنةالدراسةعلى

موافقااونعلااىالمهااارات،وموافقااونبشاادةٌتضااحماانالنتااابجأنأفاارادعٌنااةالدراسااة

جاءتمرتباةترتٌبااًتنازلٌااًعلاىحسابالمتوساطالمستخدمةفًتعزٌزاألمنالفكري

:كالتالً

(ٌاااحاالالمشااكبلتالمهااارةفااًالتعاارؾعلااىمزا)وهااً(ٖٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٔ

المهاراتالتًٌساتخدمهاالادعاةفاًتعزٌازلىبٌنالفقراتالتًتقٌسوالمرتبةاأل

دٌدةبٌنوهذاٌدلعلىأنهناكموافقةش،(1ٔ.ٗ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

أفرادعٌنةالدراسةعلىأنالتعرؾعلىمزاٌاحلالمشكبلتهًأكثارالمهاارات

 .استخداماًلدىالدعاة

القدرةالمهارٌةلبلستفادةمنالخباراتالناجحاةفاً)وهً(ٙٔ)جاءتالفقرةرقم .ٕ

بٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالثانٌةالمرتبة(االتصالوالممارسةالعملٌةلهانفسهمهنٌاً

بمتوساااطحساااابًالمهااااراتالتاااًٌساااتخدمهاالااادعاةفاااًتعزٌااازاألمااانالفكاااري

ةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااىوهااذاٌاادلعلااىأنهناااكموافقاا،(ٗٔ.ٗ)
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فاًاالتصاالوالممارساةاستخدامالقدرةالمهارٌةلبلساتفادةمانالخباراتالناجحاة

 .العملٌةلها

(القدرةالمهارٌةفًالتعرؾعلاىمصاادرالمعرفاة)وهً(ٕٔ)جاءتالفقرةرقم .ٖ

لادعاةفاًتعزٌازالمهااراتالتاًٌساتخدمهاابٌنالفقراتالتًتقٌسالثالثةالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(ٕٔ.ٗ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

 .استخداممهارةالتعرؾعلىمصادرالمعرفةأفرادعٌنةالدراسةعلى

(المهااارةفااًمعرفااةمواصاافاتالهاادؾاالتصااالً)وهااً(ٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٗ

مهاراتالتًٌستخدمهاالادعاةفاًتعزٌازالبٌنالفقراتالتًتقٌسالرابعةالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(٘ٓ.ٗ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

 .استخداممهارةمعرفةمواصفاتالهدؾاالتصالًأفرادعٌنةالدراسةعلى

(المهااارةفااًمعرفااةمزاٌااااالتصااالالجماااهٌري)وهااً(ٗٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .٘

المهاراتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزبٌنالفقراتالتًتقٌسمسةالخاالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(ٔٓ.ٗ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

 .علىاستخداممهارةمعرفةمزاٌااالتصالالجماهٌريأفرادعٌنةالدراسة

المرتباة(قرٌباةوبعٌادةالقدرةالمهارٌةلوضعأهداؾ)وهً(ٕ)جاءتالفقرةرقم .ٙ

المهاراتالتًٌساتخدمهاالادعاةفاًتعزٌازاألمانبٌنالفقراتالتًتقٌسالسادسة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةباٌنأفاراد،(ٓٓ.ٗ)بمتوسطحسابًالفكري

 .بعٌدةواستخداممهارةوضعأهداؾقرٌبةعٌنةالدراسةعلى

ةفاًمعرفاةمصاطلحاتالدافعٌاةوالتحصاٌلالمهاار)وهاً(ٗ)جاءتالفقرةرقام .1

المهااراتالتاًٌساتخدمهاالادعاةبٌنالفقراتالتًتقٌسالسابعةالمرتبة(والحوار

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقاة،(91.ٖ)بمتوسطحسابًفًتعزٌزاألمنالفكري

أنالدعاةٌستخدمونمهارةمعرفةمصاطلحاتشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .والحوارالدافعٌةوالتحصٌل

القاادرةالمهارٌااةفااًإدراكاألسااساالجتماعٌااة)وهااً(ٔٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .8

المهاااراتبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالثامنااةالمرتبااة(والمعرفٌااةوالنفسااٌةلبلتصااال

وهااذا،(9ٙ.ٖ)بمتوسااطحسااابًالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتعزٌاازاألماانالفكااري

أنالدعاةٌساتخدمونموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلىٌدلعلىأنهناك

 .مهارةإدارةاألسساالجتماعٌةوالمعرفٌةوالنفسٌةلبلتصال

القاادرةالمهارٌااةعلااىفهاامالفااروقالفردٌااةبااٌن)وهااً(1)جاااءتالفقاارةرقاام .9

لادعاةالمهااراتالتاًٌساتخدمهاابٌنالفقراتالتاًتقاٌسالتاسعةالمرتبة(المتلقٌن
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وهذاٌدلعلىأنهناكموافقاة،(9٘.ٖ)بمتوسطحسابًفًتعزٌزاألمنالفكري

الدعاةلدٌهممهارةفهمالفاروقالفردٌاةباٌنشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلىأن

 .المتلقٌن

(القاادرةالمهارٌااةفااًالتخطااٌطلعملٌااةاالتصااال)وهااً(ٖ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٓٔ

المهاراتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌازقراتالتًتقٌسبٌنالفالعاشرةالمرتبة

دةبٌنوهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌ،(9ٖ.ٖ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

 .أفرادعٌنةالدراسةعلىاستخداممهارةالتخطٌطلعملٌةاالتصال

القادرةالمهارٌاةعلاىمعرفاةالمعااٌٌرالتاًتحكام)وهً(8)جاءتالفقرةرقم .ٔٔ

المهااراتالتاًٌساتخدمهاباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالحادٌاةعشارالمرتبة(السلوك

وهذاٌدلعلاىأنهنااك،(9ٖ.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

معرفااةلةٌاامهارالقاادرةالاسااتخدامموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .المعاٌٌرالتًتحكمالسلوك

المهااارةفااًتنوٌااعطاارقاالتصااالباسااتخدام)وهااً(8ٔ)قاامجاااءتالفقاارةر .ٕٔ

المهااراتالتاًبٌنالفقراتالتًتقٌسالثانٌةعشرالمرتبة(أدواتالعرضالفعال

وهااذاٌاادل،(9ٔ.ٖ)بمتوسااطحسااابًٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتعزٌاازاألماانالفكااري

هاارةتنوٌاعدةباٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاىاساتخداممعلىأنهنااكموافقاةشادٌ

 .طرقاالتصالباستخدامأدواتالعرضالفعال

القاادرةالمهارٌااةفااًتااركفرصااةلبلستفسااار)وهااً(9ٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٖٔ

المهااراتالتاًٌساتخدمهاباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالثالثاةعشارالمرتبة(والتعدٌل

هنااكوهذاٌدلعلاىأن،(9ٔ.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

استخداممهاارةتاركفرصاةلبلستفساارموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .والتعدٌل

(المهارةفًإثارةحباالستطبلعلادىالمتلقاٌن)وهً(1ٔ)جاءتالفقرةرقم .ٗٔ

المهااراتالتاًٌساتخدمهاالادعاةفاًبٌنالفقراتالتًتقاٌسالرابعةعشرالمرتبة

وهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقااة،(9ٓ.ٖ)وساطحساابًبمتتعزٌازاألمانالفكاري

اسااتخداممهااارةإثااارةحااباالسااتطبلعلاادىشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .المتلقٌن

المهاارةفاًإدراكناواتجاالتصاالمانمعاارؾ)وهاً(٘)جااءتالفقارةرقام .٘ٔ

راتالمهااابااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالخامسااةعشاارالمرتبااة(ومهاااراتواتجاهااات

وهااذا،(81.ٖ)بمتوسااطحسااابًالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتعزٌاازاألماانالفكااري
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اسااتخداممهااارةٌاادلعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .إدراكنواتجاالتصالمنمعارؾومهاراتواتجاهات

القااادرةالمهارٌاااةفاااًإدراكمتطلبااااتالبٌباااة)وهاااً(ٙ)جااااءتالفقااارةرقااام .ٙٔ

المهاراتالتًٌساتخدمهابٌنالفقراتالتًتقٌسالسادسةعشرالمرتبة(التصالٌةا

وهذاٌدلعلاىأنهنااك،(8ٙ.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

استخدامالادعاةلمهاارةإدراكمتطلبااتموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .البٌبةاالتصالٌة

المرتباة(القادرةالمهارٌاةمانتقٌاٌمنفساهمهنٌااً)وهاً(٘ٔ)جاءتالفقرةرقم .1ٔ

المهااراتالتاًٌساتخدمهاالادعاةفاًتعزٌازبٌنالفقراتالتًتقاٌسالسابعةعشر

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(8٘.ٖ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

 .نٌاًأنالدعاةٌقومونبتقٌٌمنفسهممهأفرادعٌنةالدراسةعلى

القاادرةالمهارٌااةفااًاختٌااارمصااادراتصااالٌة)وهااً(ٕٓ)جاااءتالفقاارةرقاام .8ٔ

المهااراتبٌنالفقراتالتًتقاٌسالثامنةعشرالمرتبة(مبلبمةلموضوعاالتصال

وهااذا،(8ٗ.ٖ)بمتوسااطحسااابًالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتعزٌاازاألماانالفكااري

أنالادعاةٌعملاونناةالدراساةعلاىٌدلعلىأنهناكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌ

 .علىاختٌارمصادراتصالٌةمبلبمةلموضوعاالتصال

المرتبااة(المهااارةفااًتقااوٌمالعملٌااةاالتصااالٌة)وهااً(ٓٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .9ٔ

المهااراتالتاًٌساتخدمهاالادعاةفاًتعزٌازبٌنالفقراتالتًتقاٌسالتاسعةعشر

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(8ٖ.ٖ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

 .الدعاةٌعملونعلىتقوٌمالعملٌةاالتصالٌةأفرادعٌنةالدراسةعلىأن

القدرةالمهارٌةفًاختٌاارنماوذجمثاالًلتصامٌم)وهً(9)جاءتالفقرةرقم .ٕٓ

المهااراتباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالعشارونواألخٌارةالمرتباة(العملٌةاالتصالٌة

وهااذا،(8ٓ.ٖ)بمتوسااطحسااابًًٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتعزٌاازاألماانالفكااريالتاا

الادعاةٌعملاونعلاىٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلاى

 .اختٌارنموذجمثالًلتصمٌمالعملٌةاالتصالٌة

المهاراتالتًٌستخدمهاالدعاةوخبلصةاإلجابةعلىالتساؤلالمطروححول

ٌجابٌةجداً،حٌثأنهناك،ٌتبٌنلناأننتابجالتحلٌلجاءتإتعزٌزاألمنالفكريفً

األمن تعزٌز على تعمل لمهارات الدعاة استخدام على الدراسة أفراد من موافقة

.لجمٌعأفرادعٌنةالدراسةالفكري
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؟األسالٌب االتصالٌة األكثر استخداماً لدى الدعاة ما  :" الثانًالسؤال 

تااماألسااالٌباالتصااالٌةاألكثااراسااتخداماًلاادىالاادعاةماادىأهاامللتعاارؾعلااى

حسااابالتكااراراتوالنساابالمبوٌااةوالمتوسااطاتالحسااابٌةواالنحرافاااتالمعٌارٌااة

األسااالٌباالتصااالٌةاسااةعلااىعباااراتمحااوروالرتاابالسااتجاباتأفاارادعٌنااةالدر

:اٌوضحهاالجدولالتالًوجاءتالنتابجكماألكثراستخداماًلدىالدعاة

 (ٕٕ)جدولرقم

األسالٌباالتصالٌةاألكثراستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلىعباراتمحور

مرتبةتنازلٌاًحسبمتوسطاتالموافقةاستخداماًلدىالدعاة
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 والعرض والخاتمة

 ت
44 700 90 7. 7 9270 

 

0244 

 

7242.03 

 

02000 

 

9 

 
%

3423 3427 7022 920 .9 

ٔٔ 
التوفٌق بٌن اآلراء 

ٌطرحها التً 

 اآلخرون

 ت
00 44 00 70 0 3203 

 

0240 

 

7.32.49 

 

02000 

 

77 

 
%

..29 3424 302. 220 .20 

ٕٔ 
طرح الكثٌر من 

 األسئلة

 ت
9. 09 40 90 4 3290 

 

7209 

 

4020.9 

 

02000 

 

74 

 
%

7220 .427 3029 7020 327 

ٖٔ 
نظر تتحاول أن 

 للجمٌع بعٌنٌك

 ت
09 700 0. 74 0 3244 

 

0244 

 

7.42730 

 

02000 

 

4 

 
%

.420 972. .029 020 .20 

ٔٗ 
تستخدم اللغة 

 المناسبة للمتلقٌن

 ت
43 702 34 79 . 9204 

 

0240 

 

70.2909 

 

02000 

 

0 

 
%

3224 9724 7020 020 .4 

ٔ٘ 
أعادة بعض ما تقوله 

 بصٌغة أخرى

 ت
2. 02 04 .0 77 3204 

 

7270 

 

072422 

 

02000 

 

79 

 
%

.929 .424 3020 7022 923 

ٔٙ
ترى تأثٌرك على 

 اآلخرٌن

 ت
03 40 43 79 0 3220 

 

0243 

 

73.24.9 

 

02000 

 

73 

 
%

.024 3023 3220 020 .20 

ٔ1
الدمج بٌن االتصال 

اللفظً وغٌر اللفظً 

فً الكلمة أو الخطبة 

 أو رسالتك االتصالٌة

 ت
07 47 00 .0 77 3204 

 

7200 

 

402424 

 

02000 

 

70 

 
%

.02. 3220 .422 424 923 

ٔ8
التوقف برهة بعد 

 إلقاء السؤال

 ت
0. 49 00 .4 77 3200 

 

7200 

 

432443 

 

02000 

 

70 

 %.023 3220 .023 7723 923 
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 نادراً  أحٌاناً  غالباً  ماً دائ
ال 

 تستخدم

ٔ9
استخدام التكرار 

 واإلٌحاء الذاتً

 ت
94 42 04 74 79 3204 7200 70.2490 02000 72 

%
7427 3020 3024 020 020 

العامللبعد*المتوسط
324. 0200 -

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**درجات٘المتوسطمن*

ؼالبااااًماااامااانخااابللالنتاااابجالموضاااحةأعااابلهٌتضاااحأنأفااارادعٌناااةالدراساااة

وهااومتوسااطٌقااعفااًالفبااة(ٓٓ.٘ماان8ٕ.ٖ)بمتوسااطٌسااتخدمونبعااضاألسااالٌب

إلاىوهاًالفباةالتاًتشاٌر(ٕٓ.ٗإلىٔٗ.ٖمن)الخماسًمنفباتالمقٌاسنٌةالثا

موافقونعلىاساتخدامفًأداةالدراسة،مماٌوضحأنأفرادعٌنةالدراسةؼالباًخٌار

.الدعاةلبعضاألسالٌباالتصالٌة

عنادمساتوىوٌتضحمنالنتابجأنقٌممربعكايلجمٌعالعباراتكاناتدالاةإحصاابٌاً

.الدراسةحولهذهالعباراتمجتمعفأقل،مماٌوضحتباٌنوجهاتنظرأفرادٔٓ.ٓ

تفااًاسااتجاباتأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااىاووٌتضااحماانالنتااابجأنهناااكتفاا

دابمااً،حماباٌناوتتراستخدامأفرادالدراسةلبعضاألسالٌباالتصالٌةاألكثرلدٌهم

حاتمتوساطاتماوافقتهمماااوحٌاثترامبعضاألسالٌباالتصالٌةؼالباًعلىاستخد

ماانالثانٌاةواألولااىحماااباٌنالفبتاٌناووهااًمتوساطاتتتار(ٓٗ.ٖإلاى1ٔ.ٗ)باٌن

علاىالتاوالًفاًأداةالدراساة،(ؼالبااً/دابمااً)إلىفباتالمقٌاسالخماسًوالتًتشٌر

اسااتخدامبعااضاألسااالٌبسااةعلااىتفااًموافقااةأفاارادعٌنااةالدرااومماااٌوضااحالتفاا

موافقااون،حٌااثٌتضااحماانالنتااابجأنأفاارادعٌنااةالدراسااةاالتصااالٌةماانقباالالاادعاة

جاءتمرتبةموافقونعلىاألسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًمنقبلالدعاة،وبشدة

:ترتٌباًتنازلٌاًعلىحسبالمتوسطكالتالً

لىبٌنالفقاراتالتاًوالمرتبةاأل(نبرةالصوتتهتمب)وهً(٘)جاءتالفقرةرقم .ٔ

بمتوساااطحساااابًاألساااالٌباالتصاااالٌةاألكثاااراساااتخداماًمااانقبااالالااادعاةتقاااٌس

أنوهذاٌدلعلىأنهناكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاى،(1ٔ.ٗ)

 .االهتمامبنبرةالصوتمنأكثراألسالٌباالتصالٌةاستخداماًمنقبلالدعاة
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مراعاااةوقااتإلقاااءالكلمااةأوالخطبااةأورسااالتك)وهااً(ٙ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٕ

األسااالٌباالتصااالٌةاألكثااربااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالثانٌااةالمرتبااة(االتصااالٌة

وهذاٌدلعلىأنهنااكموافقاة،(ٙٔ.ٗ)بمتوسطحسابًاستخداماًمنقبلالدعاة

دعاةٌعملااونعلااىمراعاااةوقااتإلقاااءأنالااشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .الكلمةأوالخطبة

الثالثاةالمرتباة(إثاارةدوافاعاالساتماعلادىالمتلقاٌن)وهاً(ٔ)جاءتالفقرةرقام .ٖ

األسااالٌباالتصااالٌةاألكثااراسااتخداماًماانقباالالاادعاةبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌس

نأفارادعٌناةوهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌ،(ٕٔ.ٗ)بمتوسطحسابً

 .قٌامالدعاةبإثارةدوافعاالستماعلدىالمتلقٌنالدراسةعلى

االهتمااامبتسلساالالكلمااةأوالخطبااةماانناحٌااة)وهااً(ٓٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٗ

األساالٌبباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالرابعاةالمرتباة(االستهبللوالعرضوالخاتماة

وهااذاٌاادل،(ٓٔ.ٗ)بمتوسااطحسااابًاالتصااالٌةاألكثااراسااتخداماًماانقباالالاادعاة

ةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلىأناهتمامالادعاةبتسلسالعلىأنهناكموافقةشدٌد

 .الكلمةأوالخطبةمنناحٌةاالستهبللوالعرضوالخاتمة

الخامساةالمرتباة(تساتخدماللؽاةالمناسابةللمتلقاٌن)وهاً(ٗٔ)جاءتالفقارةرقام .٘

ألسااالٌباالتصااالٌةاألكثااراسااتخداماًماانقباالالاادعاةابااٌنالفقااراتالتااًتقااٌس

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(8ٓ.ٗ)بمتوسطحسابً

 .استخداماللؽةالمناسبةللمتلقٌنالدراسةعلى

باااٌنالسادسااةالمرتبااة(تهااتمبااالمظهرالخاااارجً)وهاااً(ٖ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٙ

بمتوساطباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًمانقبالالادعاةاألساالٌالفقراتالتًتقاٌس

وهذاٌدلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساة،(1ٓ.ٗ)حسابً

 .الدعاةبالمظهرالخارجًكوسٌلةاتصالٌةامهتماعلى

امااتبلكالقاادرةعلااىضاابطاالنفعاااالتواالنضااباط)وهااً(1)جاااءتالفقاارةرقاام .1

األسااالٌباالتصااالٌةاألكثااربااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالسااابعةالمرتبااة(العاااطفً

وهذاٌدلعلىأنهنااكموافقاة،(ٙٓ.ٗ)بمتوسطحسابًاستخداماًمنقبلالدعاة

اماتبلكالادعاةللقادرةعلاىضابطاالنفعااالتشدٌدةبٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاى

 .واالنضباطالعاطفًوسٌلةمنالوسابلاالتصالٌةالمستخدمة

باٌنالثامناةالمرتبة(االستماعللؽٌردونمقاطعةلهم)وهً(8)جاءتالفقرةرقم .8

بمتوساطاألساالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًمانقبالالادعاةالفقراتالتًتقاٌس
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وهذاٌدلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساة،(ٓٓ.ٗ)حسابً

 .عتهموسٌلةمنوسابلاالتصاللدٌهماستماعالدعاةللؽٌردونمقاطعلى

التاسااعةالمرتبااة(نظاارللجمٌااعبعٌنٌااكتتحاااولأن)وهااً(ٖٔ)جااءتالفقاارةرقاام .9

األسااالٌباالتصااالٌةاألكثااراسااتخداماًماانقباالالاادعاةبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌس

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(88.ٖ)بمتوسطحسابً

 .هكوسٌلةاتصالٌةٌقٌامالداعٌةبالنظرللجمٌعبعٌنعلىالدراسة

بااٌنالعاشاارةالمرتبااة(تسااتخدمحركاااتالجسااد)وهااً(ٕ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٓٔ

بمتوساطاألساالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًمانقبالالادعاةالفقراتالتًتقاٌس

الدراساةوهذاٌدلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(1ٖ.ٖ)حسابً

 .استخدامالدعاةلحركاتالجسدلبلتصالعلى

(التوفٌااقبااٌناآلراءالتااًٌطرحهااااآلخاارون)وهااً(ٔٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٔٔ

األساالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًبٌنالفقراتالتًتقٌسالحادٌةعشرالمرتبة

شادٌدةوهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاة،(1ٖ.ٖ)بمتوساطحساابًمنقبلالادعاة

قٌاااامالااادعاةباااالتوفٌقباااٌناآلراءالتاااًٌطرحهااااباااٌنأفااارادعٌناااةالدراساااةعلاااى

 .اآلخرونكوسٌلةمنوسابلاالتصال

الثانٌاةالمرتباة(تهتمبالمسافةبٌنكوباٌنالمتلقاٌن)وهً(ٗ)جاءتالفقرةرقم .ٕٔ

لادعاةاألسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًمانقبالابٌنالفقراتالتًتقٌسعشر

ةباٌنأفارادعٌناةوهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌد،(1ٓ.ٖ)بمتوسطحسابً

 .الدراسةعلىاهتمامالدعاةبالمسافةبٌنهموبٌنالمتلقٌنكوسٌلةاتصال

الثالثةعشرالمرتبة(ترىتأثٌركعلىاآلخرٌن)وهً(ٙٔ)جاءتالفقرةرقم .ٖٔ

األكثااراسااتخداماًماانقباالالاادعاةاألسااالٌباالتصااالٌةبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌس

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(1ٙ.ٖ)بمتوسطحسابً

 .رؤٌةالدعاةلتأثٌرهمعلىاآلخرٌنالدراسةعلى

المرتباة(أعاادةبعاضمااتقولاهبصاٌؽةأخارى)وهاً(٘ٔ)جاءتالفقرةرقام .ٗٔ

التصالٌةاألكثاراساتخداماًمانقبالاألسالٌبابٌنالفقراتالتًتقٌسالرابعةعشر

وهذاٌدلعلىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفاراد،(9٘.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

 .إعادةصٌاؼةماٌقولهمرةأخرىبقٌامالدعاةعٌنةالدراسةعلى

الادمجباٌناالتصاالاللفظاًوؼٌاراللفظاًفاً)وهاً(1ٔ)جاءتالفقرةرقام .٘ٔ

باٌنالفقاراتالتاًالخامساةعشارالمرتباة(تكاالتصالٌةالكلمةأوالخطبةأورسال

بمتوساااطحساااابًاألساااالٌباالتصاااالٌةاألكثاااراساااتخداماًمااانقبااالالااادعاةتقاااٌس
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قٌاامهناكموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌناةالدراساةعلاىوهذاٌدلعلىأن،(8٘.ٖ)

 .ةاالتصالٌةالدعاةبالدمجبٌناالتصالاللفظًوؼٌراللفظًفًالكلمةأوالخطب

المرتبااة(اسااتخدامالتكاارارواإلٌحاااءالااذاتً)وهااً(9ٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٙٔ

األسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًمنقبالبٌنالفقراتالتًتقٌسالسادسةعشر

وهذاٌدلعلىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفاراد،(8٘.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

 .لدعاةللتكرارواإلٌحاءالذاتًاستخداماعٌنةالدراسةعلى

الساابعةالمرتباة(التوقؾبرهةبعدإلقاءالسؤال)وهً(8ٔ)جاءتالفقرةرقم .1ٔ

األسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًمانقبالالادعاةبٌنالفقراتالتًتقٌسعشر

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(1٘.ٖ)بمتوسطحسابً

 .قٌامالدعاةبالتوقؾبرهةبعدإلقاءالسؤالعلىالدراسة

تلخاصأهاممااأجاريفاًالكلماةأوالخطباةفاً)وهاً(9)جاءتالفقرةرقم .8ٔ

األساالٌباالتصاالٌةاألكثارباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالثامناةعشارالمرتبة(النهاٌة

موافقاةوهذاٌدلعلىأنهنااك،(1ٗ.ٖ)بمتوسطحسابًاستخداماًمنقبلالدعاة

تلخاٌصالادعاةألهاممااأجارىفاًالكلماةأوشدٌدةبٌنأفرادعٌناةالدراساةعلاى

 .الخطبةفًالنهاٌة

التاساعةعشارالمرتباة(طرحالكثٌرمناألسبلة)وهً(ٕٔ)جاءتالفقرةرقم .9ٔ

األسااالٌباالتصااالٌةاألكثااراسااتخداماًماانقباالالاادعاةبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌس

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(ٓٗ.ٖ)بمتوسطحسابً

 .قٌامالدعاةبطرحالكثٌرمناألسبلةللتواصلبٌنهموبٌنالمتلقٌنالدراسةعلى

 حول المطروح التساؤل على اإلجابة االتصالٌةوخبلصة األسالٌب أكثر

جداً،حٌثأنهناك،ٌتبٌنلناأننتابجالتحلٌلجاءتإٌجابٌةاستخداماًمنقبلالدعاة

.علىأكثراألسالٌباالتصالٌةاستخداماًمنقبلالدعاةموافقة
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؟ما الموضوعات التً ٌستخدمها الدعاة لتحقٌق األمن الفكري  :"الثالث السؤال 

ماادىأهاامالموضااوعاتالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةلتحقٌااقاألماانللتعاارؾعلااى

ٌااةوالمتوسااطاتالحسااابٌةواالنحرافاااتتاامحسااابالتكااراراتوالنساابالمبوالفكااري

الموضاوعاتاساةعلاىعبااراتمحاورالمعٌارٌةوالرتبالستجاباتأفرادعٌناةالدر

وجاااءتالنتااابجكماااٌوضااحهاالجاادولالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةلتحقٌااقاألماانالفكااري

:التالً

 (ٖٕ)جدولرقم

التًٌستخدمهاالدعاةالموضوعاتاستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلىعباراتمحور

مرتبةتنازلٌاًحسبمتوسطاتالموافقةلتحقٌقاألمنالفكري
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العامللبعد*المتوسط
3249 0223 -

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**درجات٘المتوسطمن*

ؼالبااااًمااااٌناااةالدراساااةمااانخااابللالنتاااابجالموضاااحةأعااابلهٌتضاااحأنأفااارادع

وهومتوساطٌقاعفاً(ٓٓ.٘من9ٗ.ٖ)بمتوسطٌستخدمونبعضالموضوعلتحقٌق

وهًالفبةالتاًتشاٌر(ٕٓ.ٗإلىٔٗ.ٖمن)الخماسًمنفباتالمقٌاسالثانٌةالفبة

ٌساتخدمونبعاضفًأداةالدراسة،مماٌوضحأنأفرادعٌنةالدراساةؼالباًخٌارإلى

.تحقٌقاألمنالفكريالموضوعاتفً
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وٌتضحمنالنتابجأنقٌممربعكايلجمٌعالعباراتكاناتدالاةإحصاابٌاًعنادمساتوى

.الدراسةحولهذهالعباراتمجتمعفأقل،مماٌوضحتباٌنوجهاتنظرأفرادٔٓ.ٓ

تفااًاسااتجاباتأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااىاووٌتضااحماانالنتااابجأنهناااكتفاا

علاااىدابمااااًحمااااباااٌناوتتااارماتالموضاااوعاتالتاااًتحقاااقاألمااانالفكااارياساااتخدا

اسااااتخداماتعلااااىوؼالباااااًاسااااتخداماتالموضااااوعاتالتااااًتحقااااقاألماااانالفكااااري

وهاً(1ٗ.ٖإلاى1ٖ.ٗ)حاتمتوساطاتماوافقتهممااباٌناوحٌثترالموضوعات

الخماساًوالتاًمانفبااتالمقٌااسالثانٌاةواألولاىحمااباٌنالفبتاٌناومتوسطاتتتار

تفاًموافقاةاوعلىالتوالًفًأداةالدراسة،مماٌوضاحالتفا(ؼالباً/دابماً)إلىتشٌر

،حٌاثاساتخداماتالموضاوعاتالتاًتحقاقاألمانالفكاريأفرادعٌناةالدراساةعلاى

ؼالباااًماااٌسااتخدمونموضااوعات،ودابماااًٌتضااحماانالنتااابجأنأفاارادعٌنااةالدراسااة

:حٌثجاءتمرتبةترتٌباًتنازلٌاًعلىحسبالمتوسطكالتالًريتحققاألمنالفك

المرتباة(تؤكادالهوٌاةاإلسابلمٌةفاًنفاوسالمتلقاٌن)وهاً(ٔ)جاءتالفقرةرقام .ٔ

الموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاالادعاةلتحقٌاقاألمانلىبٌنالفقراتالتًتقاٌسواأل

وافقةشدٌدةباٌنأفارادوهذاٌدلعلىأنهناكم،(1ٖ.ٗ)بمتوسطحسابًالفكري

استخدامالموضوعاتالتًتؤكدالهوٌةاإلسبلمٌةفًنفاوسعٌنةالدراسةعلىأن

 .الملتقٌن

باٌنالثانٌاةالمرتباة(تعمقمانهجالوساطٌةواالعتادال)وهً(ٕ)جاءتالفقرةرقم .ٕ

الموضااوعاتالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةلتحقٌااقاألماانالفكااريالفقااراتالتااًتقااٌس

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(ٖٖ.ٗ)سابًبمتوسطح

 .الدراسةعلىأناستخدامموضوعاتتعملعلىتعمٌقمنهجالوسطٌةواالعتدال

تبٌناآلثارالسٌبةللفكرالمنحرؾعلىأمانالاوطن)وهً(ٗٔ)جاءتالفقرةرقم .ٖ

وضااوعاتالتااًٌسااتخدمهاالمبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالثالثااةالمرتبااة(والمااواطن

وهاذاٌادلعلاىأنهنااك،(9ٔ.ٗ)بمتوساطحساابًالدعاةلتحقٌاقاألمانالفكاري

دةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلىاستخدامالموضاوعاتالتاًتباٌناآلثاارموافقةشدٌ

 .السٌبةللفكرالمنحرؾعلىأمنالوطنوالمواطن

نةفااًاألقااوالواألفعااالتقااويماانهجالقاادوةالحساا)وهااً(9)جاااءتالفقاارةرقاام .ٗ

الموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالرابعاةالمرتباة(واألعمال

وهاذاٌادلعلاىأنهنااك،(٘ٔ.ٗ)بمتوساطحساابًالدعاةلتحقٌاقاألمانالفكاري
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استخدامالموضوعاتالتاًتقاويمانهجموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .قوالواألفعالواألعمالالقدوةالحسنةفًاأل

تحااذرمااانالمااذاهبالهداماااةواألفكااارالمنحرفاااة)وهاااً(ٙ)جاااءتالفقااارةرقاام .٘

الموضااوعاتالتااًٌسااتخدمهابااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالخامسااةالمرتبااة(الضااالة

وهاذاٌادلعلاىأنهنااك،(ٓٔ.ٗ)بمتوساطحساابًالدعاةلتحقٌاقاألمانالفكاري

اساتخدامالموضاوعاتالتاًتحاذرماننةالدراساةعلاىموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌ

 .المذاهبالهدامةواألفكارالمنحرفة

تبٌنأهمٌاةاألمانالفكاريللمتلقاًوأثارهعلاىاألمان)وهً(ٖ)جاءتالفقرةرقم .ٙ

الموضااوعاتالتااًٌسااتخدمهابااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالسادسااةالمرتبااة(الااوطنً

وهاذاٌادلعلاىأنهنااك،(ٕٓ.ٗ)طحساابًبمتوساالدعاةلتحقٌاقاألمانالفكاري

استخدامموضاوعاتتباٌنأهمٌاةاألمانموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .الفكريوأثرهعلىاألمنالوطنً

(معالجاةالفكارالمنحارؾباإلقنااعوالادلٌلوالبرهاان)وهاً(ٗ)جاءتالفقرةرقم .1

ضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌاقالموبٌنالفقراتالتًتقٌسالسابعةالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(98.ٖ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

اسااتخدامموضااوعاتتعااالجالفكاارالمنحاارؾباإلقناااعأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .والدلٌلوالبرهان

(واإلرشاادتعززاالنتماءالوطنًللمتلقاٌنبالتوجٌاه)وهً(ٔٔ)جاءتالفقرةرقم .8

الموضوعاتالتًٌساتخدمهاالادعاةلتحقٌاقلىبٌنالفقراتالتًتقٌسوالمرتبةاأل

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(9٘.ٖ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

اساتخدامموضاوعاتتعمالعلاىتعزٌازاالنتمااءالاوطنًأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .للمتلقٌنبالتوجٌهواإلرشاد

تساااموباااالفكرنحاااوالتساااامحالفكاااريوالتوجاااه)وهاااً(٘ٔ)جااااءتالفقااارةرقااام .9

الموضاااوعاتالتاااًباااٌنالفقاااراتالتاااًتقاااٌسالثامناااةالمرتباااة(اإلنساااانًاألمثااال

وهاذاٌادلعلاى،(88.ٖ)بمتوساطحساابًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكاري

خدامموضاوعاتتسامواساتأنهناكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاى

 .بالفكرنحوالتسامحالفكريوالتوجٌهاإلنسانًاألمثل

(تحفاازالمتلقااًعلااىالتفكٌااراإلٌجااابًالساالٌم)وهااً(ٖٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٓٔ

الموضااوعاتالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةبااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالعاشاارةالمرتبااة

علاىأنهنااكموافقاةوهاذاٌادل،(81.ٖ)بمتوساطحساابًلتحقٌقاألمنالفكاري
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استخدامموضوعاتتحفزالمتلقًعلىالتفكٌارشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .اإلٌجابًالسلٌم

(تباٌنشابهاتاألقااوالالشااذةوالحقاابقالمضاالة)وهااً(٘)جااءتالفقارةرقام .ٔٔ

الموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاالادعاةبٌنالفقراتالتًتقاٌسالحادٌةعشرالمرتبة

هنااكموافقاةوهاذاٌادلعلاىأن،(8ٖ.ٖ)بمتوساطحساابًٌقاألمنالفكاريلتحق

شاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااىاسااتخدامموضااوعاتتكشااؾالشاابهاتفااً

 .األقوالالشاذةوالحقابقالمضللة

تمتلاااكالقااادرةعلاااىالتثقٌاااؾالاااذاتًإلثاااراء)وهاااً(ٕٔ)جااااءتالفقااارةرقااام .ٕٔ

بااٌنالفقااراتالتااًتقااٌسالثانٌااةعشاارتبااةالمر(الخبااراتفااًمجااالالتخصااص

بمتوساااطحساااابًالموضاااوعاتالتاااًٌساااتخدمهاالااادعاةلتحقٌاااقاألمااانالفكاااري

وهااذاٌاادلعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى،(1ٙ.ٖ)

استخدامموضوعاتتمتلكالقدرةعلاىالتثقٌاؾالاذاتًإلثاراءالخباراتفاًمجاال

 .التخصص

المرتباة(تبلحظمنلدٌهانحراؾفكاريوٌوجهاه)وهً(1)لفقرةرقمجاءتا .ٖٔ

الموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاالادعاةلتحقٌاقباٌنالفقاراتالتاًتقاٌسالثالثةعشر

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌن،(٘ٙ.ٖ)بمتوسطحسابًاألمنالفكري

هانحااراؾفكاارياسااتخدامموضااوعاتتبلحااظماانلدٌااأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .وٌوجهه

تتاااٌحالفرصاااةلمناقشاااةالقضااااٌاالقابماااةفاااً)وهاااً(8)جااااءتالفقااارةرقااام .ٗٔ

الموضاااوعاتالتاااًباااٌنالفقاااراتالتاااًتقاااٌسالرابعاااةعشااارالمرتباااة(المجتماااع

وهاذاٌادلعلاى،(٘ٙ.ٖ)بمتوساطحساابًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكاري

اسااتخدامموضااوعاتتتااٌحةالدراسااةعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌناا

 .الفرصةلمناقشةالقضاٌاالقابمةبالمجتمع

(تحررالفردمانعقادةالخاوؾوالجابنالفكاري)وهً(ٓٔ)جاءتالفقرةرقم .٘ٔ

التًتقٌسالموضوعاتالتاًٌساتخدمهاالادعاةبٌنالفقراتالخامسةعشرالمرتبة

وهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاة،(1ٗ.ٖ)بمتوساطحساابًلتحقٌقاألمنالفكاري

اساتخدامموضااوعاتتحاررالفاردمانعقاادةشادٌدةباٌنأفارادعٌنااةالدراساةعلاى

 .الخوؾوالجبنالفكري

 المطروححول التساؤل على اإلجابة التًٌستخدمهاالموضوعاتوخبلصة

ثأن،ٌتبٌنلناأننتابجالتحلٌلجاءتإٌجابٌةجداً،حٌالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري
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 موافقة الفكريهناك األمن تحقق موضوعات استخدام عٌنةعلى أفراد لجمٌع

.الدراسة

 

تماام اتصاال الادعاة مان وجهاة المعوقات التً تقف حاائالً دون إما  :" الرابعالسؤال 

؟نظرهم

المعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتمااماتصاالالادعاةمانمدىأهمللتعرؾعلى

التكااااراراتوالنساااابالمبوٌااااةوالمتوسااااطاتالحسااااابٌةتاااامحسااااابوجهااااةنظاااارهم

اساةعلاىعبااراتمحاورواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبالساتجاباتأفارادعٌناةالدر
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العامللبعد*المتوسط
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فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**درجات٘المتوسطمن*

موافقاونعلااىمانخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهٌتضاحأنأفارادعٌناةالدراساة

وهاو(ٓٓ.٘مانٙٙ.ٖ)طبمتوساالمعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصاالالادعاة

وهاً(ٕٓ.ٗإلاىٔٗ.ٖمان)الخماسًمنفباتالمقٌاسالثانٌةمتوسطٌقعفًالفبة

فًأداةالدراسة،ممااٌوضاحأنأفارادعٌناةالدراساةموافقخٌارإلىالفبةالتًتشٌر

.المعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصالالدعاةموافقونعلى

جأنقٌممربعكايلجمٌعالعباراتكاناتدالاةإحصاابٌاًعنادمساتوىوٌتضحمنالنتاب

.الدراسةحولهذهالعباراتمجتمعفأقل،مماٌوضحتباٌنوجهاتنظرأفرادٔٓ.ٓ

موافقاةتفًاستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلاىاووٌتضحمنالنتابجأنهناكتف

تتاراوحمااباٌنببلًدونإتماماتصالالدعاةالمعوقاتالتًتقؾحاأفرادالدراسةعلى
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حااتاوحٌااثترموافااقبشاادة،موافااقعلااىالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالالاادعاة

حمااابااٌناووهااًمتوسااطاتتتاار(ٖٖ.ٖإلااى1ٕ.ٗ)متوسااطاتمااوافقتهممااابااٌن

/موافااقبشاادة)إلااىماانفباااتالمقٌاااسالخماسااًوالتااًتشااٌرالثانٌااةواألولااىالفبتااٌن

تفااًموافقااةأفاارادعٌنااةاوعلااىالتااوالًفااًأداةالدراسااة،مماااٌوضااحالتفاا(افااقمو

،حٌاثٌتضاحمانالنتاابجالمعوقاتالتًتقؾحااببلًدوناتصاالالادعاةالدراسةعلى

موافقااونعلااىالمعوقاااتالتااًتحااولدون،وموافقااونبشاادةأنأفاارادعٌنااةالدراسااة

:لىحسبالمتوسطكالتالًجاءتمرتبةترتٌباًتنازلٌاًعاتصالهم

لاىوالمرتباةاأل(القصاورفاًإعادادالداعٌاةوتأهٌلاه)وهاً(ٔ)جاءتالفقرةرقم .ٔ

بمتوساطحساابًالتًتقٌسالمعوقاتالتًتحولدوناتصاالالادعاةبٌنالفقرات

أنوهذاٌدلعلىأنهناكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاى،(1ٕ.ٗ)

 .دادالداعٌةوتأهٌلههناكقصورفًإع

(عادموجاوددوراتفاًمهااراتاالتصاالللادعاة)وهاً(ٓٔ)جاءتالفقرةرقام .ٕ

التاًتقاٌسالمعوقااتالتااًتحاولدوناتصاالالاادعاةباٌنالفقااراتالثانٌاةالمرتباة

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(ٗٓ.ٗ)بمتوسطحسابً

 .راتفًمهاراتاالتصالللدعاةعدموجوددوالدراسةعلى

(تفاااوتالفهااملاادىالمتلقااٌنفااًاألماااكنالعامااة)وهااً(ٙٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٖ

التااًتقاٌسالمعوقاااتالتااًتحاولدوناتصااالالاادعاةباٌنالفقااراتالثالثااةالمرتباة

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(9٘.ٖ)بمتوسطحسابً

 .أنهناكتفاوتفًالفهملدىالمتلقٌنفًاألماكنالعامةالدراسةعلى

ضعؾالتعاونبٌنالمؤسسااتالدعوٌاةوالمؤسساات)وهً(8)جاءتالفقرةرقم .ٗ

التًتقٌسالمعوقااتالتاًتحاولدوناتصاالبٌنالفقراتالرابعةالمرتبة(األمنٌة

شدٌدةباٌنأفارادوهذاٌدلعلىأنهناكموافقة،(9ٕ.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

 .ضعؾالتعاونبٌنالمؤسساتالدعوٌةوالمؤسساتاألمنٌةعٌنةالدراسةعلى

بااٌنالخامسااةالمرتبااة(كثاارةالمهااامالتااًٌقااومبهااا)وهااً(ٕ)جاااءتالفقاارةرقاام .٘

بمتوسااطحسااابًالتااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالالاادعاةالفقاارات

كثارةوافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلىوهذاٌدلعلىأنهناكم،(8ٔ.ٖ)

 .المهامالتًٌقومبهاالدعاة

المرتبااة(عاادموجااودالحااوافزالمادٌااةوالمعنوٌااة)وهااً(9)جاااءتالفقاارةرقاام .ٙ

بمتوساطالتًتقٌسالمعوقاتالتًتحولدوناتصالالدعاةبٌنالفقراتالسادسة
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ةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساةوهذاٌدلعلاىأنهنااكموافقا،(8ٓ.ٖ)حسابً

 .عدمتوفرحوافزمعنوٌةومادٌةمنالمعوقاتالتًتحولدوناالتصالعلىأن

عدماستخدامالداعٌةوسابلوأساالٌبحدٌثاةلمعالجاة)وهً(1)جاءتالفقرةرقم .1

التاًتقاٌسالمعوقااتالتاًتحاولبٌنالفقاراتالسابعةالمرتبة(االنحراؾالفكري

وهااذاٌاادلعلااىأنهناااكموافقااة،(11.ٖ)بمتوسااطحسااابًالالاادعاةدوناتصاا

عادماساتخدامالادعاةوساابلوأساالٌبحدٌثاةشدٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاى

 .لمعالجةاالنحراؾالفكري

عادمالاوعًبأهمٌاةمهااراتاالتصاالودورهاافاً)وهً(ٖٔ)جاءتالفقرةرقم .8

التاًتقاٌسالمعوقااتالتاًتحاولدوننالفقاراتباٌالثامناةالمرتباة(تحقٌقاألمن

وهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدة،(1ٗ.ٖ)بمتوساطحساابًاتصالالدعاة

عادمالاوعًبأهمٌاةمهااراتاالتصاالودورهاافاًبٌنأفارادعٌناةالدراساةعلاى

 .تحقٌقاألمن

(ٌاااتعاادمالقاادرةعلااىالتركٌاازوترتٌااباألولو)وهااً(ٕٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .9

التاًتقاٌسالمعوقااتالتاًتحاولدوناتصاالالادعاةبٌنالفقراتالتاسعةالمرتبة

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(1ٙ.ٖ)بمتوسطحسابً

عادمقادرةالادعاةعلاىالتركٌازوترتٌابأولوٌااتهممانالمعوقااتالدراسةعلىأن

 .التًتحولدوناالتصال

خوؾالمتلقٌنماناالستفسااراتفاًاالنحاراؾ)وهً(٘ٔ)رقمجاءتالفقرة .ٓٔ

التًتقٌسالمعوقاتالتًتحولدوناتصالبٌنالفقراتالعاشرةالمرتبة(الفكري

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةباٌنأفاراد،(1٘.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

فااًاالنحااراؾوجااودخااوؾلاادىالمتلقااٌنمااناالستفساااراتعٌنااةالدراسااةعلااى

 .الفكري

المرتباة(عدموضوحمفهوماألمنالفكريللدعاة)وهً(ٖ)جاءتالفقرةرقم .ٔٔ

التااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالالاادعاةبااٌنالفقااراتالحادٌااةعشاار

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(ٙ٘.ٖ)بمتوسطحسابً

 .ماألمنالفكريلدىالكثٌرمنالدعاةعدموضوحمفهوالدراسةعلى

(عدمتعاملالدعاةمعوساابلاالتصاالالحدٌثاة)وهً(ٗٔ)جاءتالفقرةرقم .ٕٔ

التااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالبااٌنالفقااراتالثانٌااةعشاارالمرتبااة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةباٌنأفاراد،(ٖ٘.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

 .وجودفجوةفًاستعمالوسابلاالتصالالحدٌثةلدىالدعاةلدراسةعلىعٌنةا



  ٕٔ8 

 

المرتبااة(انخفاااضالمسااتوىالتعلٌمااًللاادعاة)وهااً(ٔٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٖٔ

التااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالالاادعاةبااٌنالفقااراتالثالثااةعشاار

ةباٌنأفارادعٌناةوهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌد،(ٕ٘.ٖ)بمتوسطحسابً

 .أنهناكانخفاضللمستوىالتعلٌمًللدعاةالدراسةعلى

بٌنالرابعةعشرالمرتبة(تعصبالداعٌةلرأٌه)وهً(1ٔ)جاءتالفقرةرقم .ٗٔ

بمتوسااطحسااابًالتااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالالاادعاةالفقاارات

ادعٌنااةالدراسااةعلااىوهااذاٌاادلعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاار،(ٕ٘.ٖ)

 .تعصببعضالدعاةألرابهممنمعوقاتاالتصال

(ضعؾثقافاةمفهاوماألمانالاوطنًلادىالداعٌاة)وهً(ٗ)جاءتالفقرةرقم .٘ٔ

التاًتقاٌسالمعوقااتالتاًتحاولدوناتصاالبٌنالفقاراتالخامسةعشرالمرتبة

ةشدٌدةباٌنأفارادوهذاٌدلعلىأنهناكموافق،(ٓ٘.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

 .أنهناكضعؾفًثقافةمفهوماألمنالوطنًلدىالدعاةعٌنةالدراسةعلى

(عادماهتماامالداعٌاةبابعضاالنحرافااتالفكرٌاة)وهً(٘)جاءتالفقرةرقم .ٙٔ

التاًتقاٌسالمعوقااتالتاًتحاولدوناتصاالبٌنالفقاراتالسادسةعشرالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةباٌنأفاراد،(8ٗ.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

االنحرافاااتباابعضاهتماااملاادىبعااضالاادعاةوجااودعاادمعٌنااةالدراسااةعلااى

 .الفكرٌة

المرتبااة(عاادموضااوحالصااوتأورداءتااه)وهااً(8ٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .1ٔ

التااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدوناتصااالالاادعاةبااٌنالفقااراتالسااابعةعشاار

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(8ٗ.ٖ)سابًبمتوسطح

 .أنمنمعوقاتاالتصالعدموضوحالصوتأورداءتهالدراسةعلى

كثرتالمثٌراتالصاوتٌةوالحساٌةالتاًتشاؽل)وهً(9ٔ)جاءتالفقرةرقم .8ٔ

لدونالتاًتقاٌسالمعوقااتالتاًتحاوباٌنالفقاراتالثامنةعشارالمرتبة(المتلقً

وهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدة،(ٙٗ.ٖ)بمتوساطحساابًاتصالالدعاة

 .أنكثرةالمثٌراتالصوتٌةوالحسٌةتشؽلالمتلقًبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

(عاادموعااًالداعٌااةبااالمفهومالشاااملللاادعوة)وهااً(ٕٓ)جاااءتالفقاارةرقاام .9ٔ

المعوقااتالتاًتحاولدوناتصاالالتاًتقاٌسباٌنالفقاراتالتاسعةعشارالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناكموافقةشدٌدةباٌنأفاراد،(ٙٗ.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاة

 .أنهناكقصورفًفهمبعضالدعاةللمفهومالشاملللدعوةعٌنةالدراسةعلى
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عادموعاًالداعٌاةباأنالادعوةرساالةولٌسات)وهاً(ٕٔ)جاءتالفقرةرقام .ٕٓ

التًتقٌسالمعوقاتالتاًتحاولدونبٌنالفقراتالعشرونبةالمرت(مجردوظٌفة

وهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدة،(ٖٗ.ٖ)بمتوساطحساابًاتصالالدعاة

وجاودقصاورلادىبعاضالادعاةفاًفهمهامللادعوةبٌنأفرادعٌناةالدراساةعلاى

 .رسالةتعلىأنهاوظٌفةولٌس

(لاادعاةبمعتقااداتوأفكااارخاطبااةتااأثربعااضا)وهااً(ٙ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٕٔ

التااًتقااٌسالمعوقاااتالتااًتحااولدونبااٌنالفقااراتالحادٌااةوالعشاارونالمرتبااة

وهاذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدة،(ٖٖ.ٖ)بمتوساطحساابًاتصالالدعاة

 .تأثربعضالدعاةبمعتقداتوأفكارخاطبةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

الت على اإلجابة وخبلصة حول المطروح دونساؤل تحول التً المعوقات

،ٌتبٌنلناأننتابجالتحلٌلجاءتإٌجابٌةجداً،حٌثمنوجهةنظرالدعاةاالتصال

 بعضالمعوقاتالتًتحولدوناالتصالأنهناكموافقة لجمٌعأفرادعلىوجود

.عٌنةالدراسة

 

 

ى الدعاة لمواجهة الخطر ما المقترحات لتفعٌل دور االتصال لد :" الخامسالسؤال 

؟الفكري من وجهة نظرهم 

المقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىالادعاةلمواجهاةمادىأهامللتعرؾعلى

تمحساابالتكاراراتوالنسابالمبوٌاةوالمتوساطاتالخطرالفكريمنوجهةنظرهم

عبااراتاسةعلاىالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةوالرتبالستجاباتأفرادعٌنةالدر

وجااءتالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصااللادىالادعاةلمواجهاةالخطارالفكاريمحور

:النتابجكماٌوضحهاالجدولالتالً
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 (ٕ٘)جدولرقم

المقترحاتلتفعٌلدوراالتصالاستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلىعباراتمحور

بةتنازلٌاًحسبمتوسطاتمرتلدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكريمنوجهةنظرهم
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موافقاونبشادةمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهٌتضاحأنأفارادعٌناةالدراساة

بمتوسااطالمقترحاااتلتفعٌاالدوراالتصاااللاادىالاادعاةلمواجهااةالخطاارالفكااريعلااى
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مان)الخماساًمنفباتالمقٌااساألولىمتوسطٌقعفًالفبةوهو(ٓٓ.٘منٕٔ.ٗ)

فاًأداةالدراساة،ممااموافاقبشادةخٌارإلىوهًالفبةالتًتشٌر(ٓٓ.٘إلىٕٔ.ٗ

موافقااونعلااىالمقترحاااتلتفعٌاالدوراالتصاااللاادىٌوضااحأنأفاارادعٌنااةالدراسااة

.الدعاةلمواجهةالخطرالفكري

قٌممربعكايلجمٌعالعباراتكاناتدالاةإحصاابٌاًعنادمساتوىوٌتضحمنالنتابجأن

.الدراسةحولهذهالعباراتمجتمعفأقل،مماٌوضحتباٌنوجهاتنظرأفرادٔٓ.ٓ

موافقاةتفًاستجاباتأفرادعٌنةالدراسةعلاىاووٌتضحمنالنتابجأنهناكتف

صاااللاادىالاادعاةلمواجهااةالخطاارعلااىالمقترحاااتلتفعٌاالدوراالتأفاارادالدراسااة

موافقبشدة،موافقعلىمقترحاتلتفعٌلدوراالتصاللادىالادعاةلمواجهاةالفكري

وهاً(81.ٖإلاى1ٕ.ٗ)حتمتوساطاتماوافقتهممااباٌناوحٌثترالخطرالفكري

مانفبااتالمقٌااسالخماساًوالتاًالثانٌاةواألولاىحمااباٌنالفبتاٌناومتوسطاتتتار

تفاًاوعلىالتوالًفًأداةالدراسة،مماٌوضحالتف(موافق/موافقبشدة)ىإلتشٌر

مقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىالادعاةلمواجهاةموافقةأفرادعٌنةالدراسةعلاى

،موافقااونبشاادة،حٌااثٌتضااحماانالنتااابجأنأفاارادعٌنااةالدراسااةالخطاارالفكااري

لادىالاادعاةلمواجهاةالخطارالفكااريموافقاونعلاىمقترحااتلتفعٌاالدوراالتصاالو

:جاءتمرتبةترتٌباًتنازلٌاًعلىحسبالمتوسطكالتالً

المرتبااة(محاااورةالمتلقااٌنواالسااتماعإلااىآرابهاام)وهااً(ٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٔ

التاًتقاٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىالادعاةلىباٌنالفقاراتواأل

وهااذاٌاادلعلااىأنهناااك،(1ٗ.ٗ)سااطحسااابًبمتولمواجهااةالخطاارالفكااري

علاىأناهالبادللادعاةمانمحااورةالمتلقاٌنموافقةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساة

 .واالستماعإلىآرابهم

الثانٌاةالمرتباة(نشرالتجاربالممٌزةلكباارالادعاة)وهً(ٗٔ)جاءتالفقرةرقم .ٕ

راالتصااللادىالادعاةلمواجهاةالتًتقٌسأهمالمقترحااتلتفعٌالدوبٌنالفقرات

وهذاٌدلعلىأنهنااكموافقاةشادٌدة،(ٓٗ.ٗ)بمتوسطحسابً(الخطرالفكري

 .ضرورةنشرالتجاربالممٌزةلكبارالدعاةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

(اساتعراضفتااوىالعلمااءالمرتبطاةبااألمنالفكاري)وهً(٘)جاءتالفقرةرقم .ٖ

التاًتقاٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىالفقاراتباٌنالثالثةالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناك،(8ٖ.ٗ)بمتوسطحسابًالدعاةلمواجهةالخطرالفكري
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ضاارورةاسااتعراضفتاااويالعلماااءموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .ةباألمنالفكريطالمرتب

للتعااااونماااعمؤسسااااتالتنشااابةإٌجاااادقناااوات)وهاااً(ٕ)جااااءتالفقااارةرقااام .ٗ

التاًتقاٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدورباٌنالفقاراتالرابعاةالمرتباة(االجتماعٌة

وهذاٌادل،(ٖ٘.ٗ)بمتوسطحسابًاالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

أهمٌااةإٌجااادقنااواتعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .ساتالتنشبةاالجتماعٌةللتعاونمعمؤس

المرتباة(بٌاانبشااعةالفكارالمنحارؾومااناتجعناه)وهاً(ٗ)جاءتالفقرةرقم .٘

التًتقٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىالادعاةبٌنالفقراتالخامسة

وهااذاٌاادلعلااىأنهناااك،(ٕٖ.ٗ)بمتوسااطحسااابًلمواجهااةالخطاارالفكااري

بشااعةالفكارالمنحارؾأهمٌاةإظهاارعٌناةالدراساةعلاىموافقةشدٌدةبٌنأفاراد

 .ومانتجعنه

التنساااٌقمااعالجهاااتاألمنٌااةلمعرفااةمساااتجدات)وهااً(ٖ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٙ

التااًتقااٌسأهاامالمقترحاااتبااٌنالفقااراتالسادسااةالمرتبااة(االنحرافاااتالفكرٌااة

ساااطحساااابًبمتولتفعٌااالدوراالتصااااللااادىالااادعاةلمواجهاااةالخطااارالفكاااري

وهااذاٌاادلعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى،(ٖٔ.ٗ)

 .ضرورةالقٌامبالتنسٌقمعالجهاتاألمنٌةلمعرفةمستجداتاالنحرافاتالفكرٌة

(وضااعدوراتتثقٌفٌااةللاادعاةفااًالمجااالاألمنااً)وهااً(ٓٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .1

قٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىالتًتبٌنالفقراتالسابعةالمرتبة

وهذاٌدلعلىأنهناك،(ٖٕ.ٗ)بمتوسطحسابًالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

ضرورةالبدءفًدوراتتثقٌفٌةللادعاةموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .فًالمجالاألمنً

لضااابطالنفساااًإعطااااءالداعٌاااةدوراتفاااًا)وهاااً(٘ٔ)جااااءتالفقااارةرقااام .8

التاًتقاٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدورباٌنالفقاراتالثامناةالمرتبة(واالجتماعً

وهذاٌادل،(ٕٔ.ٗ)بمتوسطحسابًاالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

أهمٌااةتزوٌاادالاادعاةعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى

 .جتماعًدوراتفًالضبطالنفسًواالب

تساااهٌلاإلجاااراءاتاإلدارٌاااةلمعاااامبلتالااادعاة)وهاااً(1ٔ)جااااءتالفقااارةرقااام .9

التااًتقااٌسأهاامالمقترحاااتلتفعٌاالدوربااٌنالفقااراتالتاسااعةالمرتبااة(وأنشااطتهم

وهذاٌادل،(ٕٔ.ٗ)بمتوسطحسابًاالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري
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تساهٌلاإلجاراءاإلدارٌاةنةالدراسةعلاىعلىأنهناكموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌ

 .لمعامبلتالدعاةوأنشطتهم

ترسٌخمفهومأناألمنالفكريجزءأسااسفاً)وهً(8ٔ)جاءتالفقرةرقم .ٓٔ

التاًبٌنالفقاراتالعاشرةالمرتبة(عملالداعٌةونابعمنجوهرالدعوةورسالتها

مواجهااةالخطاارالفكااريتقااٌسأهاامالمقترحاااتلتفعٌاالدوراالتصاااللاادىالاادعاةل

وهذاٌادلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناة،(ٕٓ.ٗ)بمتوسطحسابً

العملعلىترسٌخمفهوماألمنالفكاريأناهعمالالداعٌاةوناابعمانالدراسةعلى

 .جوهرالدعوةورسالتها

حاثالمتلقاًعلاىحضاورالنادواتوالماؤتمرات)وهً(1)جاءتالفقرةرقم .ٔٔ

التًتقاٌسأهامبٌنالفقراتالحادٌةعشرالمرتبة(الجقضاٌااألمنالفكريالتًتع

بمتوسااطالمقترحاااتلتفعٌاالدوراالتصاااللاادىالاادعاةلمواجهااةالخطاارالفكااري

وهذاٌدلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساة،(9ٔ.ٗ)حسابً

اتالتاًتعاالجقضااٌاضرورةحثالمتلقاًعلاىحضاورالنادواتوالماؤتمرعلى

 .األمنالفكري

إٌجااادحااوافزمادٌااةومعنوٌااةللمتمٌاازٌنفااً)وهااً(ٕٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٕٔ

التاًتقاٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدورباٌنالفقاراتالثانٌةعشارالمرتبة(الدعوة

وهذاٌادل،(9ٔ.ٗ)بمتوسطحسابًاالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

العمالعلاىإٌجاادحاوافزموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلىعلىأنهناك

 .مادٌةومعنوٌةللمتمٌزٌنفًالدعوة

تاذلٌلالقٌااودعلاىالداعٌاةالرساامًفاًبعااض)وهاً(ٙٔ)جااءتالفقارةرقاام .ٖٔ

التاًتقاٌسأهامبٌنالفقاراتالثالثةعشرالمرتبة(الجهاتالرسمٌةوؼٌرالرسمٌة

بمتوسااطوراالتصاااللاادىالاادعاةلمواجهااةالخطاارالفكااريالمقترحاااتلتفعٌاالد

وهذاٌدلعلاىأنهنااكموافقاةشادٌدةباٌنأفارادعٌناةالدراساة،(9ٔ.ٗ)حسابً

 .القٌامبتذلٌلالقٌودعلىالدعاةالرسمٌٌنعلى

المرتباة(إٌجادجوتنافسًٌسودهاأللفةوالماودة)وهً(ٖٔ)جاءتالفقرةرقم .ٗٔ

التااًتقاٌسأهاامالمقترحااتلتفعٌاالدوراالتصااللاادىالفقاراتبااٌنالرابعاةعشار

وهذاٌدلعلىأنهناك،(1ٔ.ٗ)بمتوسطحسابًالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

جاوتنافساًإٌجاادضرورةالعمالعلاىموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .ٌسودهاأللفةوالمودة
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(وراتتخصصااٌةفااًاالتصاااالتااللتحاااقبااد)وهااً(8)جاااءتالفقاارةرقاام .٘ٔ

التًتقٌسأهمالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصالبٌنالفقراتالخامسةعشرالمرتبة

وهاذاٌادلعلاىأن،(ٔٔ.ٗ)بمتوسطحسابًلدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

ةباااٌنأفااارادعٌناااةالدراساااةعلاااىأهمٌاااةااللتحااااقبااادوراتهنااااكموافقاااةشااادٌد

 .تتخصصٌةفًاالتصاال

(تقٌااٌمأداءالاادعاةاالتصااالًوماادىتأثٌرهااا)وهااً(ٔٔ)جاااءتالفقاارةرقاام .ٙٔ

التًتقٌسأهمالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصاالبٌنالفقراتالسادسةعشرالمرتبة

وهاذاٌادلعلاىأن،(ٙٓ.ٗ)بمتوسطحسابًلدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

تقٌٌمأداءالادعاةاالتصاالًومادىعلىهناكموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسة

 .تأثٌرهم

المرتبااة(تخفٌااؾالمهااامالتااًٌقااومبهاااالداعٌااة)وهااً(9)جاااءتالفقاارةرقاام .1ٔ

التاًتقاٌسأهامالمقترحااتلتفعٌالدوراالتصااللادىباٌنالفقاراتالسابعةعشار

وهذاٌدلعلىأنهناك،(91.ٖ)بمتوسطحسابًالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

العملعلىتخفٌؾالمهامالتًٌقاومبهااموافقةشدٌدةبٌنأفرادعٌنةالدراسةعلى

 .الدعاة

االسااتفادةماانالمناسااباتالوطنٌااةوالمهرجانااات)وهااً(ٙ)جاااءتالفقاارةرقاام .8ٔ

التًتقٌسأهمالمقترحاتبٌنالفقراتالثامنةعشرالمرتبة(لتعزٌزاألمنالفكري

بمتوساااطحساااابًعاةلمواجهاااةالخطااارالفكاااريلتفعٌااالدوراالتصااااللااادىالاااد

وهااذاٌاادلعلااىأنهناااكموافقااةشاادٌدةبااٌنأفاارادعٌنااةالدراسااةعلااى،(81.ٖ)

ضااارورةاالساااتفادةمااانالمناساااباتالوطنٌاااةوالمهرجانااااتلتفعٌااالدوراالتصاااال

 .الفكري

 على اإلجابة الدعاةوخبلصة لدى االتصال دور لتفعٌل المقترحات أهم

،ٌتبٌنلناأننتابجالتحلٌلجاءتإٌجابٌةجداً،حٌثأنهناكلخطرالفكريلمواجهةا

أهمالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكريموافقةعلى

.لجمٌعأفرادعٌنةالدراسة
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هل هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائٌة فاً أراء المبحاوثٌن حاول : "  السادسالسؤال 

 ؟" سة وفقا لمتغٌراتهم الشخصٌة والوظٌفٌة ر الدرااومح

 :الفروق باختالف متغٌر العمر : الً أو

للتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذاتداللااةإحصااابٌةفااًإجاباااتأفااراد

تحلٌالالتبااٌن"اختبلؾمتؽٌارالعمارقاامالباحاثباساتخدامإلىالدراسةطبقاًمجتمع

مجتماعلتوضاٌحداللاةالفاروقفاًإجابااتأفاراد(One Way ANOVA")األحادي

:اختبلؾمتؽٌرالعمروجاءتالنتابجكماٌوضحهاالجدولالتالًإلىالدراسةطبقاً



(ٕٙ)الجدولرقم

للفروقفً( One Way ANOVA) "تحلٌلالتباٌناألحادي"نتابج

الدراسةطبقاًالختبلؾمتؽٌرالعمرمجتمعإجاباتأفراد

 رالمحو
 مصدر

 التباٌن 

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمهاالدعاة

فًتعزٌزاألمن

 الفكري

بٌن

 المجموعات
35738 6 35568 

35976 

 

35899 

 
داخل

 المجموعات
275263 576 35679 

  579 285868 المجموع

األسالٌب

االتصالٌةاألكثر

استخداماًلدى

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
35793 6 35486 

35728 

 

35996 

 
داخل

 المجموعات
795226 576 35649 

  579 775676 المجموع

الموضوعات

التًٌستخدمها

بٌن

 المجموعات
35923 6 35557 35893 35955 
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الدعاةفًتحقٌق

 األمنالفكري

داخل

 المجموعات
975499 578 35627 

  

  572 975279 المجموع

المعوقاتالتً

تقؾحاببلًدون

إتماماتصال

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
35977 6 35659 

35997 

 

35887 

 
داخل

 المجموعات
4465893 575 35799 

  578 4475869 المجموع

المقترحاتلتفعٌل

دوراالتصاااااااااااال

لااااااااادىالااااااااادعاة

لمواجهاااةالخطااار

الفكري

بٌن

 المجموعات
35774 6 35577 

داخل 35657 45497

 المجموعات
845439 574 35545 

  577 845277 المجموع

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

ٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهعادموجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌة

الموضاوعاتالتاً)الدراساةحاولمجتماعفأقلفًاتجاهاتأفراد٘ٓ.ٓعندمستوى

المهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمها)،و(ٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتحقٌااقاألماانالفكااري

،(األسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًلادىالادعاة)،(الدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

المقترحاااتلتفعٌاالدور)،و(الاادعاةالمعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااال)و

،وٌعازوالباحاثبااختبلؾمتؽٌارالعمار(االتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

أنالمبحااوثٌنأٌاااًكانااتأعمااارهملاامتختلااؾإجااابتهمحااولالمحاااورهااذهالنتٌجااةإلااى

ؤكادالمختلفةللدراسة،أيأناختبلؾالعمارالٌاؤثرعلاىإجابااتالمبحاوثٌن،وهاذاٌ

.أهمٌةمحاورالدراسةمنوجهةنظرالمبحوثٌنأٌاًكانتأعمارهم
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 :المؤهل العلمًالفروق باختالف متغٌر :  ثانٌاً 

للتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذاتداللااةإحصااابٌةفااًإجاباااتأفااراد

تحلٌال"قامالباحثباساتخدامالمؤهلالعلمًاختبلؾمتؽٌرإلىالدراسةطبقاًمجتمع

لتوضاٌحداللاةالفاروقفاًإجابااتأفاراد(One Way ANOVA")التبااٌناألحاادي

وجااءتالنتاابجكمااٌوضاحهاالمؤهلالعلماًاختبلؾمتؽٌرإلىالدراسةطبقاًمجتمع

:الجدولالتالً

(1ٕ)الجدولرقم

للفروقفً( One Way ANOVA) "تحلٌلالتباٌناألحادي"نتابج

المؤهلالعلمًالدراسةطبقاًالختبلؾمتؽٌرمجتمعادإجاباتأفر

 المحور
 مصدر

 التباٌن 

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 قٌمة ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمها

الدعاةفً

تعزٌزاألمن

 الفكري

بٌن

 المجموعات
35646 8 35396 

35479 

 

35973 

 

داخل

 وعاتالمجم
285577 576 35684 

  572 285882 المجموع

األسالٌب

االتصالٌة

األكثراستخداماً

 لدىالدعاة

بٌن

 المجموعات
35849 8 35437 

35656 

 

35299 

 
داخل

 المجموعات
725399 576 35654 

  572 725942 المجموع

الموضوعات

التًٌستخدمها

الدعاةفً

تحقٌقاألمن

بٌن

 المجموعات
45336 8 35534 

35845 

 

35797 

داخل 

 المجموعات
985994 578 35695 
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  583 995997 المجموع الفكري

المعوقاتالتً

تقؾحاببلًدون

إتماماتصال

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
65992 8 35773 

45947 

 

35487 

 
داخل

 المجموعات
4435939 575 35782 

  577 4475937 المجموع

ترحااااااااااااااتالمق

لتفعٌاااااااااااالدور

االتصاااااللاااادى

الاادعاةلمواجهااة

الخطرالفكري

بٌن

 المجموعات
55376 8 35748 

داخل 35329 45982

 المجموعات
845349 574 35545 

  579 865322 المجموع

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

وضاحةأعابلهعادموجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌةٌتضحمنخابللالنتاابجالم

الموضاوعاتالتاً)الدراساةحاولمجتماعفأقلفًاتجاهاتأفراد٘ٓ.ٓعندمستوى

المهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمها)،و(ٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتحقٌااقاألماانالفكااري

،(لادىالادعاةاألسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماً)،(الدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

المقترحاااتلتفعٌاالدور)،و(المعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااالالاادعاة)و

المؤهلالعلماً،وٌعازوباختبلؾمتؽٌر(االتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

لامتختلاؾإجاابتهمحاولمؤهلهمالعلماًأنالمبحوثٌنأٌاًكانالباحثهذهالنتٌجةإلى

الٌاااؤثرعلاااىإجابااااتماااؤهلهمالعلماااًختلفاااةللدراساااة،أيأناخاااتبلؾالمحااااورالم

نماانوجهااةنظاارالمبحااوثٌنأٌاااًكاااالمبحااوثٌن،وهااذاٌؤكاادأهمٌااةمحاااورالدراسااة

.مؤهلهمالعلمً

 :طبٌعة العملالفروق باختالف متغٌر : ثالثاً 

أفاارادللتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذاتداللااةإحصااابٌةفااًإجابااات

تحلٌال"قاامالباحاثباساتخدامطبٌعاةالعمالاختبلؾمتؽٌارإلىالدراسةطبقاًمجتمع

لتوضاٌحداللاةالفاروقفاًإجابااتأفاراد(One Way ANOVA")التبااٌناألحاادي
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وجااءتالنتاابجكمااٌوضاحهاطبٌعاةالعمالاخاتبلؾمتؽٌارإلاىالدراسةطبقااًمجتمع

:الجدولالتالً



(8ٕ)الجدولرقم

للفروقفً( One Way ANOVA) "تحلٌلالتباٌناألحادي"نتابج

طبٌعةالعملالدراسةطبقاًالختبلؾمتؽٌرمجتمعإجاباتأفراد

 المحور
 مصدر

 التباٌن 

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

قٌمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمهاالدعاة

تعزٌزاألمنفً

 الفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.٘ٔٓ٘ٓ.ٕٔٓ

ٓ.ٕ9ٕ



ٓ.9ٔ1 

 
داخل

 المجموعات
8٘.ٓ٘1 ٕٗٗ ٓ.ٖٗ9 

  9ٕٗ ٙٙ٘.8٘ المجموع

األسالٌب

االتصالٌةاألكثر

استخداماًلدى

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
ٔ.ٔ9ٖ٘ٓ.ٕٖ9

ٓ.1٘ٓ



ٓ.٘81 

 
داخل

 المجموعات
11.٘89 ٕٗٗ ٓ.ٖٔ8 

  9ٕٗ 18.18ٕ المجموع

الموضوعات

التًٌستخدمها

الدعاةفً

تحقٌقاألمن

الفكري

بٌن

 المجموعات
ٕ.ٖٖٓ٘ٓ.ٗٓ1

ٔ.ٕٓ٘



ٓ.ٖ88 

 
داخل

 المجموعات
9٘.ٖٔٓ ٕٗٙ ٓ.ٖ81 

  ٕٔ٘ ٖٙٔ.91 المجموع

المعوقاتالتً

تقؾحاببلًدون

بٌن

 المجموعات
ٔ.88ٙ٘ٓ.ٖ11ٓ.8ٔٗٓ.٘ٗٔ 
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إتماماتصال

 الدعاة

داخل

 المجموعات
ٕٔٔ.ٙ19 ٕٖٗ ٓ.ٗٙٗ 

 

  8ٕٗ ٙٙ٘.ٗٔٔ المجموع

المقترحات

لتفعٌلدور

االتصاللدى

الدعاةلمواجهة

الخطرالفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.8ٗ9٘ٓ.ٔ1ٓ

ٓ.181



ٓ.٘ٙٓ 

 
داخل

 المجموعات

ٕ٘.ٕ٘ٗ ٕٕٗ ٓ.ٕٔٙ 

  1ٕٗ ٖٓٔ.ٖ٘ المجموع

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

ٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهعادموجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌة

الموضاوعاتالتاً)الدراساةحاولمجتماعفأقلفًاتجاهاتأفراد٘ٓ.ٓعندمستوى

سااتخدمهاالمهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌ)،و(ٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتحقٌااقاألماانالفكااري

،(األسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًلادىالادعاة)،(الدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

المقترحاااتلتفعٌاالدور)،و(المعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااالالاادعاة)و

طبٌعاةالعمال،وٌعازوبااختبلؾمتؽٌار(االتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطارالفكاري

لامتختلاؾإجاابتهمحاولطبٌعاةعملهامأنالمبحاوثٌنأٌااًكاانإلاىالباحثهذهالنتٌجة

الٌاااؤثرعلاااىإجابااااتطبٌعاااةعملهااامالمحااااورالمختلفاااةللدراساااة،أيأناخاااتبلؾ

نااتماانوجهااةنظاارالمبحااوثٌنأٌاااًكاالمبحااوثٌن،وهااذاٌؤكاادأهمٌااةمحاااورالدراسااة

.طبٌعةعملهم

 

 :ظٌفًالمسمى الوالفروق باختالف متغٌر : رابعاً 

للتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذاتداللااةإحصااابٌةفااًإجاباااتأفااراد

"قااامالباحااثباسااتخدامالمساامىالااوظٌفًاخااتبلؾمتؽٌاارإلااىالدراسااةطبقاااًمجتمااع

لتوضاٌحداللاةالفاروقفاًإجاباات(One Way ANOVA")تحلٌلالتباٌناألحاادي

وجااءتالنتاابجكمااالمسامىالاوظٌفًتبلؾمتؽٌاراخاإلاىالدراسةطبقااًمجتمعأفراد

:ٌوضحهاالجدولالتالً



  ٕٔٗ 

 

(9ٕ)الجدولرقم

للفروقفً( One Way ANOVA) "تحلٌلالتباٌناألحادي"نتابج

المسمىالوظٌفًالدراسةطبقاًالختبلؾمتؽٌرمجتمعإجاباتأفراد



 المحور
 مصدر

 التباٌن 

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرٌة

وسط مت

 المربعات

قٌمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمهاالدعاة

فًتعزٌزاألمن

 الفكري

بٌن

 المجموعات
ٕ.ٕٖ٘٘ٓ.1ٕ٘

ٕ.ٕٕٖ



ٓ.ٓ9ٔ 

 
داخل

 المجموعات
ٕ8.ٗٓ8 8ٗ ٓ.ٖٖ8 

  81 ٖٙٙ.ٖٓ المجموع

األسالٌب

االتصالٌةاألكثر

استخداماًلدى

 الدعاة

بٌن

 جموعاتالم
ٓ.9ٖٖٗٓ.ٖٔٔ

ٓ.98ٗ



ٓ.ٗٓ٘ 

 
داخل

 المجموعات
ٕٙ.٘9ٓ 8ٗ ٓ.ٖٔ1 

  81 ٕٗ٘.1ٕ المجموع

الموضوعات

التًٌستخدمها

الدعاةفًتحقٌق

 األمنالفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٖٖٙ٘ٓ.ٕٔ8

ٓ.٘ٔ٘



ٓ.ٙ1ٖ 

 
داخل

 المجموعات
ٖ٘.898 8٘ ٓ.ٕٕٗ 

  88 ٔ٘٘.ٖٙ المجموع

التًالمعوقات

تقؾحاببلًدون

إتماماتصال

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
ٔ.٘1ٖٓٓ.ٕٖ٘

ٔ.ٓٔ9



ٓ.ٖ89 

 
داخل

 المجموعات
ٕٗ.ٕٙ٘ 8ٖ ٓ.٘ٔٗ 

  8ٙ ٕٕٕ.ٗٗ المجموع



  ٖٔٗ 

 

المقترحاااااااااااااااات

لتفعٌااااااااااااااالدور

االتصااااااللااااادى

الااادعاةلمواجهاااة

الخطرالفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٖٓٗٗٓ.ٓٔ٘

ٓ.ٓ11



ٓ.91ٕ 

 
داخل

 وعاتالمجم
ٔٙ.ٕٗ1 8ٗ ٓ.ٔ9ٖ 

  81 9ٕٔ.ٙٔ المجموع

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

ٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهعادموجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌة

تاًالموضاوعاتال)الدراساةحاولمجتماعفأقلفًاتجاهاتأفراد٘ٓ.ٓعندمستوى

المهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمها)،و(ٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتحقٌااقاألماانالفكااري

،(األسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًلادىالادعاة)،(الدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

المقترحاااتلتفعٌاالدور)،و(المعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااالالاادعاة)و

المسمىالوظٌفً،أٌضاًباختبلؾمتؽٌر(اجهةالخطرالفكرياالتصاللدىالدعاةلمو

لاامتختلااؾمسااماهمالااوظٌفًأنالمبحااوثٌنأٌاااًكااانٌعاازوالباحااثهااذهالنتٌجااةإلااى

الٌااؤثرمسااماهمالااوظٌفًإجااابتهمحااولالمحاااورالمختلفااةللدراسااة،أيأناخااتبلؾ

نوجهاةنظارالمبحاوثٌنماعلىإجاباتالمبحوثٌن،وهذاٌؤكدأهمٌةمحااورالدراساة

.نمسماهمالوظٌفًأٌاًكا

 :الخبرة فً العملالفروق باختالف متغٌر : خامساً 

للتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذاتداللااةإحصااابٌةفااًإجاباااتأفااراد

"قااامالباحااثباسااتخدامالخباارةفااًالعماالاخااتبلؾمتؽٌاارإلااىالدراسااةطبقاااًمجتمااع

لتوضاٌحداللاةالفاروقفاًإجاباات(One Way ANOVA")ألحااديتحلٌلالتباٌنا

وجااءتالنتاابجكمااالخبارةفاًالعمالاخاتبلؾمتؽٌارإلاىالدراسةطبقاًمجتمعأفراد

:ٌوضحهاالجدولالتالً

(ٖٓ)الجدولرقم

للفروقفً( One Way ANOVA) "تحلٌلالتباٌناألحادي"نتابج

الخبرةفًالعملةطبقاًالختبلؾمتؽٌرالدراسمجتمعإجاباتأفراد



  ٔٗٗ 

 

 المحور
 مصدر

 التباٌن 

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

قٌمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائٌة

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمهاالدعاة

فًتعزٌزاألمن

 الفكري

بٌن

 المجموعات
ٖ.٘18ٖٔ.ٔ9ٖ

ٖ.٘19



.ٓٔ٘ٓ

* 

 

داخل

 المجموعات
8ٓ.91٘ ٕٖٗ ٓ.ٖٖٖ 

  ٕٙٗ ٖ٘٘.8ٗ المجموع

األسالٌب

االتصالٌةاألكثر

استخداماًلدى

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
ٓ.8ٖٓٗٓ.ٕٙ8

ٓ.8ٖ8



ٓ.ٗ1ٗ 

 
داخل

 المجموعات
11.1ٕ1 ٕٖٗ ٓ.ٖٕٓ 

  ٕٙٗ ٖٔ٘.18 المجموع

الموضوعات

التًٌستخدمها

الدعاةفً

تحقٌقاألمن

الفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٖ98ٖٓ.ٖٖٔ

ٓ.ٖٗ٘



ٓ.19ٖ 

 
داخل

 المجموعات
9ٗ.ٕ1ٗ ٕٗ٘ ٓ.ٖ8٘ 

  8ٕٗ 1ٕٙ.9ٗ المجموع

المعوقاتالتً

تقؾحاببلًدون

إتماماتصال

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
ٕ.ٕٓ1ٖٓ.1ٖٙ

ٔ.٘9ٙ



ٓ.ٔ9ٔ 

 
داخل

 المجموعات
ٔٔٔ.٘ٗ8 ٕٕٗ ٓ.ٗٙٔ 

  ٕ٘ٗ 1٘٘.ٖٔٔ المجموع

المقترحاااااااااااااااات

دورلتفعٌاااااااااااااال

االتصاااااللااااادى

الاادعاةلمواجهااة

الخطرالفكري

بٌن

 المجموعات
ٔ.ٖٖٙٙٓ.ٗ٘٘

ٕ.ٕٔٙ



ٓ.ٓ91 

 
داخل

 المجموعات
٘ٔ.ٙٓ8 ٕٗٔ ٓ.ٕٔٗ 

  ٕٗٗ 91ٗ.ٕ٘ المجموع



  ٔٗ٘ 

 

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

عادموجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌةٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابله

الموضاوعاتالتاً)الدراساةحاولمجتماعفأقلفًاتجاهاتأفراد٘ٓ.ٓعندمستوى

األسالٌباالتصالٌةاألكثراساتخداماًلادى)،(ٌستخدمهاالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري

تلتفعٌالالمقترحاا)،و(المعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصاالالادعاة)،و(الدعاة

.الخبرةفًالعملباختبلؾمتؽٌر(دوراالتصاللدىالدعاةلمواجهةالخطرالفكري

فأقالفاً٘ٓ.ٓبٌنماٌتضحمنالنتابجوجودفروقذاتداللةإحصاابٌةعنادمساتوى

المهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةفااً)الدراسااةحااولمجتمااعاتجاهاااتأفااراد

،ولتحدٌادصاالحالفاروقباٌنكالالخبارةفاًالعمالباختبلؾمتؽٌارتعزٌزاألمنالفكري

"LSD"حاولاالتجااهنحاوهاذهالمحااورأساتخدمالباحاثاختباارالخبارةفبتٌنمنفباات

:وجاءتالنتابجكالتالً

(ٖٔ)الجدولرقم

للفروقبٌنفباتالخبرة"LSD"نتابجاختبار

 المتوسط ن الخبرة المحور
أقل من 

0 

 واتسن

 0من 

 4إلى 

 سنوات

 70من 

 79إلى 

 سنة

 70من 

سنة 

 فأكثر

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمهاالدعاة

فًتعزٌزاألمن

 الفكري

    - .92040 22 سنوات 0أقل من 

-  .32444 04 سنوات 4إلى  0من 

  - * * 320990 00 سنة 79إلى  70من 

-   324347 03 سنة فأكثر 70من 

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

ٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهوجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌةعناد

الدراسااةأصااحابالخباارةأقاالماانمجتمااعفأقاالبااٌناتجاهاااتأفاارادٔٓ.ٓمسااتوى

٘مان،وسانوات٘مانأقالالدراساةأصاحابالخبارةمجتماعوأفارادسنةٗٔإلىٓٔ



  ٔٗٙ 

 

المهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتعزٌاازاألماان)نحااوساانوات9إلااى

مان،وسانوات٘أقلمن)فباتالخبرةالدراسةأصحابمجتمعلصالحأفراد(الفكري

،أيأنهناكفروقجوهرٌةباٌنالادعاةنحاوالمهااراتاالتصاالٌة(سنوات9إلى٘

ةفًتعزٌازاألمانالفكاريبااختبلؾالخبارةفاًالعمال،وٌعازواالتًٌستخدمهاالدعا

الباحثذلكإلىاالهتمامحدٌثاًبمهاراتاالتصالأثناءمقابلةالراؼبٌنفًالعملعلاى

.أحدالوظابؾالدعوٌة



 :عدد الدورات التدرٌبٌةالفروق باختالف متغٌر : سادساً 

داللااةإحصااابٌةفااًإجاباااتأفاارادللتعاارؾعلااىماااإذاكانااتهنالااكفااروقذات

قاامالباحاثباساتخدامعددالدوراتالتدرٌبٌةاختبلؾمتؽٌرإلىالدراسةطبقاًمجتمع

لتوضٌحداللةالفروقفًإجاباات(One Way ANOVA")تحلٌلالتباٌناألحادي"

نتاابجوجااءتالعددالادوراتالتدرٌبٌاةاختبلؾمتؽٌرإلىالدراسةطبقاًمجتمعأفراد

:كماٌوضحهاالجدولالتالً

(ٕٖ)الجدولرقم

للفروقفً( One Way ANOVA) "تحلٌلالتباٌناألحادي"نتابج

عددالدوراتالتدرٌبٌةالدراسةطبقاًالختبلؾمتؽٌرمجتمعإجاباتأفراد

 المحور
 مصدر

 التباٌن 

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

قٌمة 

 ف

الداللة 

 إلحصائٌةا

المهارات

االتصالٌةالتً

ٌستخدمهاالدعاة

فًتعزٌزاألمن

 الفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٕٕٗٓٓ.ٕٔٓ

ٓ.ٖ1ٙ



ٓ.ٙ88 

 
داخل

 المجموعات
ٕ8.ٖٙ8 89 ٓ.ٖٔ9 

  9ٔ 1ٓٙ.8ٕ المجموع

األسالٌب

االتصالٌةاألكثر

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٕٖٕٙٓ.ٖٕٔٓ.ٗٙ٘ٓ.ٖٙٓ 



  ٔٗ1 

 

استخداماًلدى

 الدعاة

داخل

 المجموعات
ٕ٘.ٕٓٔ 89 ٓ.ٕ8ٖ 

 

  9ٔ ٘ٙٗ.ٕ٘ المجموع

الموضوعات

التًٌستخدمها

الدعاةفًتحقٌق

األمنالفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٕٓٓٓٓ.ٓٓٓ

ٓ.ٓٓٔ



ٓ.999 


داخل

 المجموعات
ٖ1.ٖ8ٔ 89 ٓ.ٕٗٓ 

  9ٔ 8ٖٔ.1ٖ المجموع

المعوقاتالتً

تقؾحاببلًدون

صالإتمامات

 الدعاة

بٌن

 المجموعات
ٖ.ٕ٘٘ٔٔ.11٘

ٖ.9ٓ1



.ٕٓٗٓ

* 

 

داخل

 المجموعات
ٗٓ.ٗٗ1 89 ٓ.ٗ٘ٗ 

  9ٔ 998.ٖٗ المجموع

المقترحاااااااااااااااات

لتفعٌااااااااااااااالدور

االتصااااااللااااادى

الااادعاةلمواجهاااة

الخطرالفكري

بٌن

 المجموعات
ٓ.ٖٕٕٙٓ.ٖٔٙ

ٓ.98٘



ٓ.ٖ11 

 
داخل

 المجموعات
ٔٗ.٘ٙٙ 88 ٓ.ٔٙٙ 

  9ٓ 89ٖ.ٗٔ مجموعال

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

ٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهعادموجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌة

الموضاوعاتالتاً)الدراساةحاولمجتماعفأقلفًاتجاهاتأفراد٘ٓ.ٓعندمستوى

المهاااراتاالتصااالٌةالتااًٌسااتخدمها)،و(األماانالفكااريٌسااتخدمهاالاادعاةفااًتحقٌااق

،(األسالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماًلادىالادعاة)،(الدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري

باااختبلؾ(المقترحاااتلتفعٌاالدوراالتصاااللاادىالاادعاةلمواجهااةالخطاارالفكااري)و

.عددالدوراتالتدرٌبٌةمتؽٌر



  ٔٗ8 

 

فأقالفاً٘ٓ.ٓبجوجودفروقذاتداللةإحصاابٌةعنادمساتوىبٌنماٌتضحمنالنتا

المعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااال)الدراسااةحااولمجتمااعاتجاهاااتأفااراد

،ولتحدٌادصاالحالفاروقباٌنكالفبتاٌنعددالادوراتالتدرٌبٌاةباختبلؾمتؽٌر،(الدعاة

"هالمحااورأساتخدمالباحاثاختباارحولاالتجاهنحوهذعددالدوراتالتدرٌبٌةمنفبات

LSD"ًوجاءتالنتابجكالتال:



(ٖٖ)الجدولرقم

عددالدوراتالتدرٌبٌةللفروقبٌنفبات"LSD"نتابجاختبار

 دورة  المتوسط ن الخبرة المحور
ثالث دورات  دورتان

 فأكثر

المعوقاتالتًتقؾ

حاببلًدونإتماماتصال

 الدعاة

   - 320.70 30 دورة

-  .320.0 39 دورتان

ثالث دورات 

 فأكثر

.4 32.402 
* * - 

فأقل٘ٓ.ٓفروقدالةعندمستوى*

فأقلٔٓ.ٓفروقدالةعندمستوى**

ٌتضحمنخابللالنتاابجالموضاحةأعابلهوجاودفاروقذاتداللاةإحصاابٌةعناد

الادوراتالتدرٌبٌاةابالدراساةأصاحمجتماعفأقالباٌناتجاهااتأفارادٔٓ.ٓمستوى

دورة،"عاددالادوراتالتدرٌبٌاةالدراساةأصاحابمجتماعوأفارادثبلثدوراتفاأكثر

لصااالحأفااراد(المعوقاااتالتااًتقااؾحاااببلًدونإتماااماتصااالالاادعاة)نحااو"ودورتااان

أيأنهنااكفاروقجوهرٌاةباٌن،"دورة، ودورتان"الفباتالدراسةأصحابمجتمع

قاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصالالدعاةباختبلؾعاددالادوراتالدعاةنحوالمعو

،وٌعزواالباحثهاذهالنتٌجاةإلاىأهمٌاةالتادرٌبالاذيٌزٌادمانمعاارؾومعلوماات

.الدعاةنحوالمعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماالتصال



  ٔٗ9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصٌات 



  ٔ٘ٓ 

 

 الفصل الخامس

 ج والتوصٌاتالنتائ

 

ٌشتملهذاالفصلعلىأهمالنتابجالتًتوصلتإلٌهاالدراسة،وأبارزالتوصاٌات

.المقترحةفًضوءتلكالنتابج

 :أهم نتائج الدراسة 

 :ضح النتائج التالًأوالنتائج المتعلقة بوصف أفراد عٌنة الدراسة حٌث : الً أو

 مانإجماالًأفاراد%ٗ.1ٖنسابتهمنأفرادعٌنةالدراسةٌمثلاونماا(98)أن

سانةوهامالفباةاألكثارمانأفاراد9ٖإلىٖٓعٌنةالدراسةأعمارهمتتراوحمن

.عٌنةالدراسة

 منإجماالًأفاراد%ٔ.ٔ٘منأفرادعٌنةالدراسةٌمثلونمانسبته(ٖٗٔ)أن

عٌنةالدراسةمانحملاةالمؤهالالعلماًبكاالورٌوسوهامالفباةاألكثارمانأفاراد

.ٌنةالدراسةع

 ماانإجمااالً%٘.8ٗماانأفاارادعٌنااةالدراسااةٌمثلاونمااانساابته(1ٕٔ)ٌوجاد

.وهمالفبةاألكثرمنأفرادعٌنةالدراسةٌعملونأبمهأفرادعٌنةالدراسة

 منإجمالًأفراد%ٖ.٘ٔمنأفرادعٌنةالدراسةٌمثلونمانسبته(ٓٗ)هناك

وهامالفباةاألكثارعوةمسماهمالاوظٌفًداعٌاةالموكلإلٌهمأمرالدعٌنةالدراسة

.منأفرادعٌنةالدراسة

 مانإجماالًأفاراد%ٔ.1ٕمنأفرادعٌنةالدراسةٌمثلاونماانسابته(1ٔ)أن

وهاامالفبااةاألكثاارماانأفاارادعٌنااة"فبااةأ"عٌنااةالدراسااةماانالخطباااءبالمرتبااة

 .الدراسة

 مانإجماالًأفاراد%9.8ٕماانسابتهمنأفرادعٌنةالدراسةٌمثلاون(8ٔ)أن

وهامالفباةاألكثارمانأفاراد"الفباةب"عٌنةالدراساةماناآلبماهمارتبتهمالحالٌاة

 .عٌنةالدراسة

 منإجمالًأفراد%9.8ٕمنأفرادعٌنةالدراسةٌمثلونمانسبته(18)هناك

وهامسانوات9إلاى٘تتراوحسنواتخبرتهمفًمجالعملهممنعٌنةالدراسة

 .الفبةاألكثرمنأفرادعٌنةالدراسة
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 أكثارماننصااؾأفارادالدراسااةمانأفاارادعٌناةالدراساةٌمثلااون(ٓ٘ٔ)ٌوجاد

لامٌحضارواأيدوراتتدرٌبٌاةمنإجمالًأفرادعٌناةالدراساة%ٖ.1٘بنسبة

 .وهمالفبةاألكثرمنأفرادعٌنةالدراسةفًاالتصالالجماهٌري

 (ٖٗ)ٌماانإجمااالًأفااراد%ٓ.ٖٔنااةالدراسااةٌمثلااونمااانساابتهماانأفاارادع

الاااذٌنحضاااروادوراتتدرٌبٌاااةعاااددالااادوراتالتدرٌبٌاااةالتاااًعٌناااةالدراساااة

 .وهمالفبةاألكثرمنأفرادعٌنةالدراسةحضروهابلؽتدورتانتدرٌبٌتان



  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة : ثانٌاً 

 

ت االتصاااالٌة التاااً ٌساااتخدمها الااادعاة لتحقٌاااق األمااان المهااااراأهم فٌماااا ٌتعلاااق بااا -4

 :الفكري



المهاااراتالتااًٌسااتخدمهاالاادعاةأهااماتضااحماانالنتااابجموافقااةأفاارادالدراسااةعلااى

المهااراتحٌثبلاػالمتوساطالعااملموافقاةأفارادالدراساةعلاىلتحقٌقاألمنالفكري

،حٌااثتمثلااتأباارز(9٘.ٖ)المسااتخدمةماانقباالالاادعاةفااًتحقٌااقاألماانالفكااري

:المهاراتالتالٌةالموافقاتعلى

 المهارةفًالتعرؾعلىمزاٌاحلالمشكبلت. 

 القدرةالمهارٌةلبلستفادةمنالخبراتالناجحةفًاالتصاالوالممارساة

 .العملٌةلها

 القدرةالمهارٌةفًالتعرؾعلىمصادرالمعرفة. 

 لًالمهارةفًمعرفةمواصفاتالهدؾاالتصا. 

 المهارةفًمعرفةمزاٌااالتصالالجماهٌري. 



 :األسالٌب االتصالٌة األكثر استخداماً لدى الدعاةأهم فٌما ٌتعلق ب -5



األساالٌباالتصاالٌةاألكثاراساتخداماأهماتضحمنالنتابجموافقةأفرادالدراسةعلى

أفارادالدراساةعلاىحٌثبلػالمتوسطالعااملموافقاةلدىالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري
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،حٌاثتمثلاتأبارزالموافقاات(8ٕ.ٖ)األسالٌباالتصاالٌةفاًتحقٌاقاألمانالفكاري

:األسالٌبالتالٌةعلى

 تهتمبنبرةالصوت. 

 مراعاةوقتإلقاءالكلمةأوالخطبةأورسالتكاالتصالٌة. 

 إثارةدوافعاالستماعلدىالمتلقٌن. 

 مااانناحٌاااةاالساااتهبللوالعااارضاالهتماااامبتسلسااالالكلماااةأوالخطباااة

 .والخاتمة

 تستخدماللؽةالمناسبةللمتلقٌن. 



 :الموضوعات التً ٌستخدمها الدعاة لتحقٌق األمن الفكريأهم فٌما ٌتعلق ب -6



الموضاوعاتالتاًٌساتخدمهاالادعاةأهاماتضحمنالنتابجموافقةأفرادالدراسةعلاى

املموافقاااةأفااارادالدراساااةعلاااىحٌاااثبلاااػالمتوساااطالعااالتحقٌاااقاألمااانالفكاااري

،حٌاااثتمثلاااتأبااارز(9ٗ.ٖ)الموضاااوعاتالمساااتخدمةفاااًتحقٌاااقاألمااانالفكاااري

:الموضوعاتالتالٌةالموافقاتعلى

 تؤكدالهوٌةاإلسبلمٌةفًنفوسالمتلقٌن. 

 تعمقمنهجالوسطٌةواالعتدال. 

 تبٌناآلثارالسٌبةللفكرالمنحرؾعلىأمنالوطنوالمواطن. 

 ويمنهجالقدوةالحسنةفًاألقوالواألفعالواألعمالتق. 

 تحذرمنالمذاهبالهدامةواألفكارالمنحرفةالضالة. 



 :المعوقات التً تقف حائالً دون إتمام اتصال الدعاةأهم فٌما ٌتعلق ب -7



المعوقاتالتاًتقاؾحااببلًدونإتماامأهماتضحمنالنتابجموافقةأفرادالدراسةعلى

المعوقاتالتاًتقاؾحٌثبلػالمتوسطالعاملموافقةأفرادالدراسةعلىلالدعاةاتصا

المعوقااتفاًالمعوقااات،حٌااثتمثلاتأبارز(ٙٙ.ٖ)حااببلًدونإتمااماتصاالالادعاة

:التالٌة

 القصورفًإعدادالداعٌةوتأهٌله. 
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 عدموجوددوراتفًمهاراتاالتصالللدعاة. 

 ٌنفًاألماكنالعامةتفاوتالفهملدىالمتلق. 

 ضعؾالتعاونبٌنالمؤسساتالدعوٌةوالمؤسساتاألمنٌة. 

 كثرةالمهامالتًٌقومبها. 



المقترحااات لتفعٌاال دور االتصااال لاادى الاادعاة لمواجهااة الخطاار أهم فٌمااا ٌتعلااق باا -8

 :الفكري من وجهة نظرهم



ٌلدوراالتصااللادىالمقترحاتلتفعأهماتضحمنالنتابجموافقةأفرادالدراسةعلى

حٌاثبلاػالمتوساطالعااملموافقاةأفارادالدراساةعلاىالدعاةلمواجهةالخطارالفكاري

المقترحااااتلتفعٌااالدوراالتصااااللااادىالااادعاةلمواجهاااةالخطااارالفكاااريبمتوساااط

:المقترحاتالتالٌة،حٌثتمثلتأبرزالموافقاتعلى(ٕٔ.ٗ)

 محاورةالمتلقٌنواالستماعإلىآرابهم. 

 نشرالتجاربالممٌزةلكبارالدعاة. 

 استعراضفتاوىالعلماءالمرتبطةباألمنالفكري. 

 إٌجادقنواتللتعاونمعمؤسساتالتنشبةاالجتماعٌة. 

 بٌانبشاعةالفكرالمنحرؾومانتجعنه. 
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 :توصٌات الدراسة 

o محاورةالمتلقٌنواالستماعإلىآرابهمالدعاةعلىحث. 

o اربالممٌزةلكبارالدعاةنشرالتجالقٌامب. 

o استعراضفتاوىالعلماءالمرتبطةباألمنالفكريالعملعلى. 

o التنسٌقمعالجهاتاألمنٌةلمعرفةمستجداتاالنحرافاتالفكرٌةالعملعلى. 

o ًوضعدوراتتثقٌفٌةللدعاةفًالمجالاألمن. 

o إٌجادجوتنافسًٌسودهاأللفةوالمودةالعملعلى. 

o للدعاةتخصصةفًاالتصاالتمتوفٌردورات. 

o االستفادةمنالمناسباتالوطنٌةوالمهرجاناتلتعزٌزاألمنالفكريالعملعلى.

o علىاستخدامالتقنٌاتالحدٌثةفًاالتصالالدعاةحث. 

o األماندورالدعاةفًتحقٌاقإجراءالمزٌدمنالدراساتوالبحوثالمستقبلٌةحول

.الفكري،وأدوارهمفًالمجتمع
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 الـــمــــراجــــــع
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.القرآنالكرٌم*

 * إبراهٌم نورٌن، إبراهٌم ،ٕٔٗ8 م1ٕٓٓ-هـ فقه الدعوة إلى هللا ،

.مكتبةالرشد:،الرٌاضتعالى 

 * ، عدنانمحمد ٖٓٗٔاألحمدي، ٖٔٗٔ-هـ ، واقع استخدام اإلعالم هـ

تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة المدرسً فً تنمٌة مهارات االتصال اللغوي لدى 

،رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة،مكةالمكرمةبالمدٌنة المنورة  جامعةأم:

.القرىكلٌةالتربٌة

 * مدحت، ، النصر ٖٓٗٔأبو 9ٕٓٓ-هـ ، مهارات االتصال الفعال مع م

.المجموعةالعربٌةللتدرٌبوالنشر:القاهرةاآلخرٌن ، 

 * األصفهانً ، الراؼب ،ٕٔٗٔ ، ،المفردات فً غرٌب القرآنهـ

.دارالمعرفةللطباعةوالنشر:بٌروت

:بٌروتمعجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة ، م،918ٔبدوي،أحمدزكً،*

.مكتبةلبنان

دور الجامعة فً مواجهة التطرف الفكري ، م،ٕٕٓٓالبرعً،وفاءمحمد،*

.دارالمعرفةالجامعٌة:اإلسكندرٌة

 * ببلل ، عبدالعزٌز عبدهللا ، والبكري ، محمد عبدالحلٌم ،ٖٔٗٔ -هـ

اإلرهاب مفهومه أشكاله صوره أسبابه آثاره حكمه عالجه ،مٕٓٔٓ

وموقف والة األمر فً المملكة العربٌة السعودٌة وعلماء المسلمٌن منه 

.،الرٌاض

ل المنهج تنمٌة التفكٌر من خالهـ،ٖٕٗٔالبكر،رشٌدبنالنوري،*

.مكتبةالرشد:،الرٌاضالمدرسً

،المدخل إلى علم الدعوةم،ٕٔٓٓ-هـٕٕٗٔالبٌانونً،محمدأبوالفتح،*

.لثةلطبعةالثامؤسسةالرسالة،ا:بٌروت

األمن الفكري وعناٌة المملكة ،هـٖٕٗٔ،عبدهللاعبدالمحسن،التركً*

.رابطةالعالماإلسبلمً:مكةالمكرمة،العربٌة السعودٌة به 

الفهم المفروض : اإلرهاب ،مٕٔٓٓ-هـٕٔٗٔ،علًفاٌز،الجحنً*

.جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة:الرٌاض،لإلرهاب المرفوض 
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رؤٌة لألمن الفكري وسبل ،م999ٔ-هـٕٓٗٔ،فاٌزالجحنً،علً*

مواجهة الفكر المنحرف  الرٌاض، ال: األمنٌةالمجلة للدراسات عربٌة

.والتدرٌب،جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة

االنحراف الفكري ومسؤولٌة المجتمع ،هـ9ٕٗٔ،فاٌزالجحنً،علً*

.حولٌةكلٌةالمعلمٌنفًأبها،جامعةالملكخالد:أبها،

 * علً ، الجحنً فاٌز ،( تارٌخ (بدون ،األمن فً ضوء اإلسالم،

.مكتبةالمعارؾ،الطبعةالثانٌة:اضالرٌ

 * عدد ، الجزٌرة 91ٖٓٔجرٌدة ، الرٌاض ،http://www.al-

jazirah.com/20101228/ln79d.htm.

* عدد ، الرٌاض ،ٕٓٗٗٔجرٌدة الرٌاض ،
http://www.alriyadh.com/2007/06/20/article258505.html.

ٌة نظام االتصال اإلداري مدى فعالهـ،ٙٔٗٔالجضعً،خالدسعد،*

فً اإلدارة العامة لتعلٌم البنٌن بمنطقة عسٌر من وجهة نظر مدٌري 

المدارس الحكومٌة المكرمة مكة ، منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة ،:

.جامعةأمالقرىكلٌةالتربٌة

 * ، وآخرون ، عبدالكرٌم راكان ، ٕ٘ٗٔحبٌب ، مهارات ووسائل هـ

.دارجدة،الطبعةاألولىمكتبة:،جدةاالتصال

 * ، منٌر محمد 8ٕٓٓحجاب، ، مهارات االتصال لإلعالمٌٌن والتربوٌٌن م

.دارالفجرللنشروالتوزٌع،الطبعةالسادسة:القاهرةوالدعاة ، 

االتصال الفعال فً إدارة األعمال م،ٕٓٔٓ-هـٖٔٗٔحمود،خضٌركاظم،*

.ٌع،الطبعةاألولىدارصفاءللنشروالتوز:عمان، 

:الرٌاض، فن اإلعداد واإللقاء ، م1ٕٓٓ-هـ8ٕٗٔالحمود،سامًخالد،*

.دارطوٌقللنشروالتوزٌع

 * الحوشان ، زامل بركة ،ٕٔٗ٘ ، تعامل المؤسسات األمنٌة مع هـ

.جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسبلمٌة:الرٌاضاإلرهاب ، 

 * الحٌدر عبدال، حٌدر رحمن ،ٕٕٔٗ ، األمن الفكري فً مواجهة هـ

كلٌةالدراساتاإلسبلمٌة:مصر،دكتوراهمنشورةرسالةالمؤثرات الفكرٌة ، 

.بأكادٌمٌةالشرطة
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 * الخطٌب ، شحات محمد مٕٙٓٓ-هـٕٙٗٔ، االنحراف الفكري ،

.مكتبةالملكفهدالوطنٌة:الرٌاضوعالقته باألمن الوطنً ، 

 * الخرجً، ، ٖٓٗٔعبدالملكعبدالعزٌز 9ٕٓٓ-هـ ، فاعلٌة اإلشراف م

التربوي فً تعزٌز األمن الفكري لدى معلمً المرحلة الثانوٌة بمحافظة 

جامعةناٌؾالعربٌةللعلوم:،رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة،الرٌاضالخرج

.األمنٌة

الجماهٌرٌة وسائل وأسالٌب االتصال م،ٕٗٓٓ،عبدهإبراهٌم،الدسوقً*

.دارالوفاءلدنٌاالطباعةوالنشر:اإلسكندرٌة،واالتجاهات االجتماعٌة 

 * دكر ، برت ،ٕٔٗٔ ، فن االتصال هـ  ، ترجمة هادي: عبدالرحمن

.دارالمعرفةللتنمٌةالبشرٌة،الطبعةاألولى:الشمرانً،الرٌاض

 * ، دخٌلهللاسعد ٖٓٗٔالدوسري، 9ٕٓٓ-هـ ، ر مقررات التربٌة دوم

اإلسالمٌة فً تعزٌز األمن الفكري لدى طالب الصف الثالث المتوسط 

جامعة:،رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة،الرٌاضبالمملكة العربٌة السعودٌة

.ناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة

 * ، بكر ابً بن محمد ، ٙٔٗٔالرازي 99٘ٔ-هـ ، ،مختار الصحاحم

.لعصرٌة،الطبعةاألولىالمكتبةا:بٌروت

 * الرشود ، عبدهللاسعد ،ٕٕٔٗ هـ ظاهرة اإلنحراف االجتماعً فً ،

المجتمعات اإلسالمٌة  الرٌاض، سعود: بن محمد اإلمام جامعة مجلة

.ٖٙاإلسبلمٌةعدد

 * ، برنت ، ٕٔٗٔروبن ، ترجمة–االتصال والسلوك اإلنسانًهـ

.معهداإلدارةالعامة:رٌاضأعضاءمنجامعةالملكسعود،ال

 * زٌدان ، عبدالكرٌم ،ٕٔٗٙ ٕٗٓٓ-هـ ، أصول الدعوة م  ، :بٌروت

.العاشرة،الطبعةمؤسسةالرسالةللطباعةوالنشروالتوزٌع

األنشطة الدعوٌة فً المملكة م،991ٔ-هـ1ٔٗٔ،صالحؼانم،السدالن*

.،الطبعةاألولىللنشروالتوزٌعداربلنسٌة:الرٌاض،العربٌة السعودٌة 
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،خطبةالجمعةفًالمسجدالحراماألمن الفكريالسدٌس،عبدالرحمن،*

 عام فً المكرمة ،ٕ٘ٗٔبمكة  هـ

http://www.khotab.net/Makkah25/Makkah1425-08-03.htm.

 * السدٌس ، عبدالعزٌز عبدالرحمن ،ٕٔٗٙ هـ الشرٌعة اإلسالمٌة ،

كتاباألمنالفكري،جامعة:الرٌاض،ٌز األمن الفكري ودورها فً تعز

.ناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة

* ٖٓٗٔسعد،سلطانحسن، دور الرئاسة العامة لرعاٌة م،9ٕٓٓ-هـ

:،رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة،الرٌاضالشباب فً تعزٌز األمن الفكري

.جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة

،صلة الغلو فً التكفٌر بالجرٌمة ،هـٕٗٗٔ،عبدالسبلمعبدهللا،مانالسلٌ*

.معةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةجا:رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة،الرٌاض

 * الشاعر ، ، إبراهٌم تارٌخ)عبدالرحمن بدون ) مهارات االتصال ، تحت،

.الطبع

مع عن حماٌة األمن مسؤولٌة المجت،هـٕ٘ٗٔ،عادلعلً،الشدي*

.كلٌةالملكفهداألمنٌة:الرٌاض،الفكري ألفراده 

 * ، ساداتً محمد سٌد ، 99ٗٔ-٘ٔٗٔالشنقٌطً نحو تأصٌل للدراسات ،

.دارعالمالكتب:،الرٌاضاالتصالٌة

حافظللنشردار:جدة،مهارات االتصال،هـٖٔٗٔ،نوحٌحٌى،الشهري*

.والتوزٌع

 ؼالبجلٌلصوٌص،* وصوٌص، راتبجلٌل، تقنٌات ،م8ٕٓٓ،

،ما الحٌاة إال عرض تقدٌمً : ومهارات االتصال مستعداً كنت أم ال 

.إثراءللنشروالتوزٌع:عمان

األسرة ودورها فً وقاٌة أبنائها ،هـٕٙٗٔ،أحسنمبارك،طالب*

الرٌاضمن االنحراف الفكري ،  جام: ، الفكري ناٌؾكتاباألمن عة

.العربٌةللعلوماألمنٌة
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 العبدالجبار* عادل، مكتبةصٌد،اإلرهاب فً مٌزان الشرٌعة ،بت،

.http://www.saaid.net/Doat/adel/8.htmالفوابد،

 * ، الرفاعً منصور ، 8ٔٗٔعبٌد ، ،الدعاة والتنمٌة االجتماعٌةهـ

.مكتبةالدارالعربٌةللكتاب:القاهرة

مفهومه وأدواته : البحث العلمً.مٕٔٓٓات،ذوقانوآخرون،عبٌد*
 .دارالفكر:،عمانوأسالٌبه

تقوٌم جهود وزارة الشؤون م،8ٕٓٓ-هـ9ٕٗٔالعبٌسً،سعدصالح،*

اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد فً تعزٌز األمن الفكري من وجهة 

،رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة نظر األئمة والدعاة والخطباء بمدٌنة الرٌاض

.جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة:،الرٌاض

دار:الرٌاض،صفات الداعٌة م،ٖٕٓٓ-هـٕٗٗٔ،حمدناصر،العمار*

.الثالثة،الطبعةأشبٌلٌاللنشروالتوزٌع

مدى تمكن معلمً الرٌاضٌات م،9ٕٓٓ-هـٖٓٗٔالعنزي،هبللمزعل،*

،رسالةرحلة االبتدائٌة بمدٌنة عرعر من مهارات االتصال اللفظً فً الم

.جامعةأمالقرىكلٌةالتربٌة:ماجستٌرؼٌرمطبوعة،مكةالمكرمة

 * ، عبدهللاأحمد ، ٕٗٗٔالؽامدي ، دور مناهج التربٌة اإلسالمٌة فً هـ

لكة تعزٌز مفاهٌم التربٌة الوطنٌة لدى تالمٌذ المرحلة المتوسطة فً المم

العربٌة السعودٌة المكرمة مكة ، ؼٌرمنشورة دكتوراه رسالة ، أم: جامعة

.القرىكلٌةالتربٌة

 * ، فوزان بن صالح ، ٖٕٓٓ-ٕٗٗٔالفوزان محاضرات فً العقٌدة ،

.،أولىالنهىلئلنتاجاإلعبلمًوالدعوة

 * ، حمدان جواهر ، 9ٕٗٔاللهٌبً 8ٕٓٓ-هـ ، االتصال التعلٌمً م

،رسالةماجستٌرجماهٌري ودوره فً مواجهة ظاهرة اإلرهاب الفكري ال

.جامعةأمالقرىكلٌةالتربٌة:ؼٌرمطبوعة،مكةالمكرمة

 اللوٌحق* عبدالرحمنمعبل، ،ٕٔٗٓ 999ٔ-هـ م مشكلة الغلو فً ،

العالج  –اآلثار  –األسباب : الدٌن فً العصر الحاضر  :بٌروت،

.طبعةالثانٌةمؤسسةالرسالة،ال
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 * اللوٌحق ، معبل عبدالرحمن ،ٕٔٗٙ هـ ماهٌته : األمن الفكري ،

وضوابطه  الرٌاض، كتاباألمنالفكري،جامعةناٌؾالعربٌةللعلوم:

.األمنٌة

دور األمن الفكري فً الحماٌة من الغزو هـ،ٕ٘ٗٔ،صالحمحمد،المالك*

.http://search.al-jazirah.com.sa/2004jaz/dec/30/ar5.htm،صحٌفةالجزٌرة،الفكري 

نحو بناء إستراتٌجٌة ، مٕٙٓٓ-هـ1ٕٗٔ،عبدالحفٌظعبدهللا،المالكً*

وطنٌة لتحقٌق األمن الفكري فً مواجهة اإلرهاب  رسالة ، ؼٌردكتوراه

.ناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةجامعة:الرٌاض،منشورة

:الرٌاض،األمن الفكري والعقائدي ، هـ8ٓٗٔ،أحمدعلً،المجذوب*

.جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة

المؽامسً* الوسطٌة فً اإلسالم وأثرها فً ،هـٕ٘ٗٔ،سعٌدفالح،

تحقٌق األمن  الرٌاض، :، والتدرٌب األمنٌة للدراسات العربٌة المجلة

.جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة

، مهارة االتصال لدى المرشد هـٖٓٗٔ–9ٕٗٔدرصبلح،الملٌبً،بن*

،كما ٌراها المسترشدون فً المرحلة الثانوٌة بمحافظة ٌنبع وأهمٌتها

.جامعةأمالقرىكلٌةالتربٌة:رسالةماجستٌرؼٌرمطبوعة،مكةالمكرمة

 * ، هالة ٕٓٓٓمنصور، ، االتصال الفعال مفاهٌمه وأسالٌبه ومهاراته ، م

.المكتبةالجامعٌة:إلسكندرٌةا

 * ، محمد محمد ٖٔٗٔنصٌر، ، الرٌاضاألمن والتنمٌةهـ ، شركة:

.العبٌكانللطباعةوالنشر،الطبعةاألولى

 * ، وآخرون ، محمد سعود ، ٕٙٗٔالنمر ، اإلدارة العامة األسس هـ

.مكتبةالشقري،الطبعةالسادسة:،الرٌاضوالوظائف

 ه* ، نهر محمود أحمد ، والخطٌب ، ادي إدارة االتصال ،م9ٕٓٓ،

عالم:أربد،الكفاٌات  –الوسائط  –العملٌات  –والتواصل النظرٌات 

.الكتبالحدٌث
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 * هبلل محمد ، عبدالؽنً ،ٔ998-ٔ999 م مهارات االتصال فً ،

،الطبعةمركزتطوٌراألداءوالتنمٌة:مصرالجدٌدة،االستماع والحدٌث 

.لثالثةا

مقومات األمن فً القرآن الكرٌم ،هـٕٔٗٔ،إبراهٌمسلٌمان،الهوٌمل*

 ، الرٌاض ناٌؾ: جامعة ، والتدرٌب األمنٌة للدراسات العربٌة المجلة

.العربٌةللعلوماألمنٌة

:الرٌاض،األمن الفكري اإلسالمً ،هـ8ٔٗٔ،سعٌدمسفر،الوادعً*

.معةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةمجلةاألمنوالحٌاة،جا

 فرع* تقرٌر ، واإلرشاد والدعوة واألوقاؾ اإلسبلمٌة الشؤون وزارة

.هـٕٖٗٔالرٌاضلعام
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 (4)الملحق رقم 

 االستبانة فً صورتها األولٌة
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 المحترم      / سعادة األستاذ الدكتور 


:أمابعد...السبلمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

ٌسعدنًأنأرفقلسعادتكمهذهاالستبانةكأداةلجمعالمعلوماتالخاصةبرسالةالماجستٌر

بعنوان بإعدادها أقوم التً الفكري،: فًتحقٌقاألمن ودورها لدىالدعاة مهاراتاالتصال

:ماترونهمنمبلحظات،علماًبأنتساؤالتالدراسةهًإلبداءالرأيحٌالهاوتوجٌهًٌب

؟ماالمهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاةفًتعزٌزاألمنالفكري-ٔ

مااألسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة؟-ٕ

؟ماالمفرداتالتًٌستخدمهاالدعاةفًتحقٌقاألمنالفكري-ٖ

؟هماتصالالدعاةمنوجهةنظرإتمامدونحاببلًتقؾتًالالمعوقاتما-ٗ

مواجهةالخطرالفكريمنوجهةلالدعاةلدىاالتصالدورلتفعٌلالمقترحاتما-٘

؟همنظر

الدراسةمحاورحولالدعاةنظروجهةمنإحصابٌةداللةذاتفروقهناكهل-ٙ

؟والوظٌفٌةالشخصٌةلمتؽٌراتهموفقاً

.باالطبلععلىهذهاالستبانةوإبداءالرأيرجاءالتكرم

.والسبلمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

 

 الباحث

 عبدالرحمن بن سعد أباحسٌن

3836789834 
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 :البٌانات األولٌة : أوالً 

 :فً المكان المناسب (  √ )فضالً ضع عالمة 

 :العمر  -4

)(سنةٓٗإلىأقلمنٖٓمن(ب)(سنةٖٓإلىأقلمنٕٓمن(أ

)(سنةفأكثرٓ٘من(د)(سنةٓ٘إلىأقلمنٓٗمن(جـ

 :المؤهل العلمً  -5

)(ثانوٌةعامة(ب)(أقلمنالثانوٌة(أ

)(دبلومعالً(د)(بكالورٌوس(جـ

)(دكتوراه(و)(ماجستٌر(هـ

 : طبٌعة العمل -6

)(إمام(جـ)(خطٌب(ب)(داعٌة(أ

 :المسمى الوظٌفً للموكل إلٌه أمر الدعوة  -7

)(مرشد(جـ)(واعظ(ب)(داعٌة(أ

................ؼٌرذلكأذكرها

 :لخطٌب لالمرتبة الحالٌة  -8

)(فبةب(ب)(فبةأ(أ

 : ماملإلالمرتبة الحالٌة  -9

)(فبةجـ(جـ)(فبةب(ب)(فبةأ(أ

 :مدة الخبرة فً مجال العمل  -7

)(سنواتٓٔإلىأقلمن٘من(ب)(سنواتفأقل٘من(أ

)(سنةفأكثر٘ٔمن(د)(سنة٘ٔإلىأقلمنٓٔمن(جـ

 :تصال الجماهٌري هل سبق لك حضور دورات تدرٌبٌة فً اال -2
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)(ال(ب)(نعم(أ

:إذاكانتاإلجابةبنعمأذكرعددالدورات

)(ثبلثدوراتفأكثر(جـ)(دورتان(ب)(دورة(أ
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 :محاور الدراسة :  ثانٌاً 

ما المهارات االتصالٌة التً ٌستخدمها الدعاة فً تعزٌز األمن : األول السؤال 

 ؟الفكري 

أمامالخانةالتًتعبرعنمدىاستخدامتلكاألنواعمن(√)الرجاءوضععبلمة

:وجهةنظرك  

الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔ
ٌعرؾمواصفاتالهدؾ

االتصالً



ٕ
ٌضعأهداؾقرٌبةاألمد

وبعٌدةاألمد



ٖ
ٌدرككٌفٌةالتخطٌط

لعملٌةاالتصال



ٗ
ٌعرؾالمتصل

مصطلحاتالدافعٌة
والتحصٌلوالحوار



٘
ٌدركنواتجاالتصالمن

معارؾومهارات
واتجاهات



ٙ
ٌدركمتطلباتالبٌبة

االتصالٌة



1
ٌدركمفهومالفروق
الفردٌةبٌنالمتلقٌن



8
ٌعرؾالمعاٌٌرالتًتحكم

السلوك



9
ٌختارنموذجمثالً

لتصمٌمالعملٌةاالتصالٌة



ٔٓ
ٌحددأسلوبتقوٌمالعملٌة

االتصالٌة
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الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
لمحورل

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔٔ
ٌدركاألسساالجتماعٌة

والمعرفةوالنفسٌة
لبلتصال



ٕٔ
ٌتعرؾعلىمصادر

المعرفة



ٖٔ
ٌتعرؾعلىمزاٌاحل

المشكبلت



ٔٗ
ٌتعرؾعلىمزاٌا
االتصالالجماهٌري



ٔ٘
ٌتمكنمنتقٌٌمنفسه

مهنٌاً



ٔٙ

االستفادةمنالخبرات
الناجحةفًالعملٌات
االتصالٌةوالممارسة

العملٌةلها



ٔ1
ٌتمكنمنإثارةحب

االستطبلعلدىالمتلقٌن



ٔ8
ٌنوعطرقاالتصال
باستخداماألدوات

االتصالٌة



ٔ9
ٌتركفرصةللمتلقٌن
لبلستفساروالتعدٌل



ٕٓ
ٌختارمصادراتصالٌة

مبلبمةلموضوعاالتصال
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 ؟ ما األسالٌب االتصالٌة األكثر استخداماً لدى الدعاة:  الثانًالسؤال 

أمامالخانةالتًتعبرعنمدىاستخدامتلكاألنواعمن(√)الرجاءوضععبلمة

:وجهةنظرك

الــعــبــارةم

وضوحمدى
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔ
إثارةدوافعاالستماعلدى

المتلقٌن


ٌستخدمحركاتالجسدٕ

ٌهتمبالمظهرالخارجًٖ

ٗ
ٌنٌهتمبالمسافةبٌنهوب

المتلقٌن


ٌهتمبنبرةالصوت٘

ٙ
مراعاةوقتإلقاءالكلمة

أوالخطبة


1
امتبلكالقدرةعلىضبط
االنفعاالتواالنضباط

العاطفً



8
االستماعللؽٌردون

مقاطعةلهم


9
تلخٌصألهمماأجراها
فًكلمتهأوخطبتهفً

النهاٌة



ٔٓ

االهتمامبتسلسلالكلمةأو
الخطبةمنناحٌة

االستهبللوالعرض
والخاتمة
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الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔٔ
التوفٌقبٌناآلراءالتً

حهااآلخرونٌطر


طرحالكثٌرمناألسبلةٕٔ

ٖٔ
ٌحاولأنٌنظرللجمٌع

بعٌنٌه


ٔٗ
ٌستخدماللؽةالمناسبة

للمتلقٌن


ٔ٘
أعادةبعضماٌقوله

بصٌؽةأخرى


ٔٙ
ٌصؽًلمنٌتحدثإلٌه

منؼٌرمقاطعة


ٌرىتأثٌرهعلىاآلخرٌن1ٔ

ٔ8
الدمجبٌناالتصال

اللفظًوؼٌراللفظًفً
الكلمةأوالخطبة



ٔ9
التوقؾبرهةبعدإلقاء

السؤال


ٕٓ
استخدامالتكرارواإلٌحاء

الذاتً




  ٔ1ٕ 

 

 ؟ ما المفردات التً ٌستخدمها الدعاة فً تحقٌق األمن الفكري: السؤال الثالث

ةالتًتعبرعنمدىاستخدامتلكاألنواعمنأمامالخان(√)الرجاءوضععبلمة

:وجهةنظرك



الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔ
ٌؤكدالهوٌةاإلسبلمٌةفً

نفوسالمتلقٌن



ٕ
مقمنهجالوسطٌةٌع

والبعدعنالؽلووالتنطع



ٖ
ٌبٌنأهمٌةاألمنالفكري
للمتلقًوأثرهعلىاألمن

الوطنً



ٗ
ٌعالجالفكرباإلقناعوتوجٌه

الفكرالمنحرؾبالدلٌل
والبرهان



٘
ٌؤكدعلىالمتلقًبأنه
مسبولعنأمنوطنه



ٙ
نٌبٌنالنشازفًالبراهٌ

الباطلةوالحقابقالمضلة



1
ٌحذرمنالمذاهبالهدامة

واألفكارالمنحرفة



9
ٌبلحظمنلدٌهانحراؾ

فكريوٌوجهه



ٔٓ
ٌتٌحالفرصةلمناقشة

القضاٌاالقابمةفًالمجتمع
وٌوجهللصواب









  ٔ1ٖ 

 

الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

ةالفقرةمناسب
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔٔ
ٌقويمنهجالقدوةالحسنة

فًاألقوالواألفعال



ٕٔ
ٌحررالفردمنعقدة
الخوؾوالجبنالفكري



ٖٔ
ٌعززاالنتماءالوطنً

للمتلقٌنبالتوجٌهواإلرشاد



ٔٗ
امتبلكالقدرةعلىالتثقٌؾ
الذاتًإلثراءالخبراتفً

مجالالتخصص



ٔ٘
ٌحفزالمتلقًعلىالتفكٌر

اإلٌجابًالسلٌم



ٔٙ
ٌتمٌزبالتحررمنقٌود

النزعاتاالستبدادٌةوالنظم
البٌروقراطٌة



ٔ1
ٌبٌناآلثارالسٌبةللفكر

المنحرؾعلىأمنالوطن
اطنوالمو



ٔ8
ٌحققالبثواالنتشار

للوحدةاللؽوٌةبٌنالبشر



ٔ9
ٌطهرذاتالفردمن

شوابباالؼترابالنفسً
وؼرورالفكراآلحادي



ٕٓ
ٌسموبالفكرنحوالتسامح
الفكريالراقًوالتوجه

اإلنسانًاألمثل







  ٔ1ٗ 

 

دون إتمام اتصال الدعاة من  ما المعوقات التً تقف حائالً : السؤال الرابع 

 ؟هم وجهة نظر

أمامالخانةالتًتعبرعنمدىاستخدامتلكاألنواعمن(√)الرجاءوضععبلمة

:وجهةنظرك

الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔ
القصورفًإعدادالداعٌة

وتأهٌله


زٌادةالمهامالتًٌقومبهإ

ٖ
عدموضوحمفهوماألمن

الفكريللدعاة


ٗ
ضعؾثقافةمفهوماألمن

الوطنًلدىالداعٌة


٘
عدماهتمامالداعٌةببعض

االنحرافاتالفكرٌة


ٙ
بعضالدعاةتأثر

بمعتقداتوأفكارخاطبة


1
عدماستخدامالداعٌةوسابل

وأسالٌبحدٌثةلمعالجة
االنحراؾالفكري



8
ضعؾالتعاونبٌن
المؤسساتالدعوٌة
والمؤسساتاألمنٌة



9
عدمتثقٌؾالدعاةفً
مجالاألمنالفكري



ٔٓ
عدموجودالحوافز

عنوٌةالمادٌةوالم








  ٔ1٘ 

 

الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔٔ
عدموجوددوراتفً
مهاراتاالتصالللدعاة



ٕٔ
انخفاضالمستوى

التعلٌمًللدعاة


ٖٔ
عدمالقدرةعلىالتركٌز

وترتٌباألولوٌات


ٔٗ
عدمالوعًبأهمٌة

مهاراتاالتصالودورها
فًتحقٌقاألمن



ٔ٘
عدمتعاملالدعاةمع
وسابلاالتصالالحدٌثة



ٔٙ
خوؾالمتلقٌنمن
االستفساراتفً
االنحراؾالفكري



ٔ1
تفاوتالفهملدىالمتلقٌن

فًاألماكنالعامة


تعصبالداعٌةلرأٌه8ٔ

ٔ9
عدموضوحالصوتأو

رداءته


ٕٓ
كثرتالمثٌراتالصوتٌة

والحسٌةالتًتشؽل
المتلقً
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ما المقترحات لتفعٌل دور االتصال لدى الدعاة لمواجهة : السؤال الخامس 

 الخطر الفكري من وجهة نظرهم ؟ 

أمامالخانةالتًتعبرعنمدىاستخدامتلكاألنواعمن(√)ءوضععبلمةالرجا

:وجهةنظرك

الــعــبــارةم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔ
محاورةالمتلقٌن

عإلىآرابهمواالستما


ٕ
إٌجادقنواتللتعاونمع

مؤسساتالتنشبة
االجتماعٌة



ٖ
التنسٌقمعالجهاتاألمنٌة

لمعرفةمستجداتاالنحرافات
الفكرٌة



ٗ
بٌانبشاعةالفكر

المنحرؾومانتجعنه


٘
استعراضفتاوىالعلماء
المرتبطةباألمنالفكري



ٙ
ستفادة من المناسبات اال

الوطنٌة والمهرجانات لتعزٌز 
 األمن الفكري



1
حث المتلقً على حضور 
الندوات والمؤتمرات التً 
 تعالج قضاٌا األمن الفكري



8
االلتحاقبدورات

 تخصصٌةفًاالتصاالت


9
تخفٌؾالمهامالتًٌقوم

بهاالداعٌة
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ةالــعــبــارم

مدىوضوح
الفقرة

مدىأهمٌة
الفقرة

مناسبةالفقرة
للمحور

التعدٌل
الذي
ٌراه
المحكم غٌر  واضحة

غٌر  مهمة واضحة
غٌر  مناسبة مهمة

 مناسبة

ٔٓ
وضعدوراتتثقٌفٌة

للدعاةفًالمجالاألمنً


ٔٔ
تقٌٌمأداءالدعاةاالتصالً

ومدىتأثٌرها


ٕٔ
ٌةإٌجادحوافزماد

ومعنوٌةللمتمٌزٌنفً
الدعوة



ٖٔ
إٌجادجوتنافسًٌسوده

.األلفةوالمودة


ٔٗ
نشرالتجاربالممٌزة

لكبارالدعاة


ٔ٘
إعطاءالداعٌةدوراتفً

الضبطالنفسً
.واالجتماعً



ٔٙ
عدمفرضقٌودكبٌرة
علىالداعٌةالرسمً



ٔ1
اتتسهٌلاإلجراء

اإلدارٌةلمعامبلتالدعاة
وكلمتهم





(أذكرها)أخرى

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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 (5)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء المحكمٌن
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 أسماء المحكمٌن

 وظٌفته مقر العمل اسم المحكم م

4 
توفٌق بن عبدالعزٌز . د

 السدٌري

زارة الشؤون اإلسالمٌة و

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد

وكٌل شؤون المساجد 

 والدعوة واإلرشاد

5 
مساعد بن إبراهٌم . د

 الحدٌثً

وزارة الشؤون اإلسالمٌة 

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد

وكٌل المطبوعات 

 والبحث العلمً

6 
عامر خضٌر حمٌد .د.أ

 الكبٌسً
جامعة ناٌف العربٌة للعلوم 

 األمنٌة
 عمٌد الدراسات العلٌا

7 
علً بن فاٌز . اللواء د

 الجحنً

جامعة ناٌف العربٌة للعلوم 

 األمنٌة
 عمٌد كلٌة التدرٌب

8 
محمد سٌد عبدالعال .د.أ

 حمزاوي

جامعة ناٌف العربٌة للعلوم 

 األمنٌة

رئٌس قسم العلوم 

 اإلدارٌة

 إبراهٌم عبدهللا الماحً. د.أ 9
جامعة ناٌف العربٌة للعلوم 

 منٌةاأل
 وكٌل كلٌة التدرٌب

7 
أحمد عودة عبدالمجٌد . د.أ

 عودة

جامعة ناٌف العربٌة للعلوم 

 األمنٌة

رئٌس وحدة التحلٌل 

 اإلحصائً

 ماجد بن محمد المرسال. د 2
وزارة الشؤون اإلسالمٌة 

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد

مدٌر عام التوعٌة 

 العلمٌة والفكرٌة

 تحسٌن أحمد الطراونة. د.أ 9
امعة ناٌف العربٌة للعلوم ج

 األمنٌة

عضو هٌئة التدرٌس 

 بالجامعة

 عادل فهمً البٌومً.د 43
وزارة الشؤون اإلسالمٌة 

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 مستشار الوزٌر

 



  ٔ8ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6)ملحق رقم 

 االستبانة فً صورتها النهائٌة
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 وفقه هللا        أخً اإلمام  ...أخً الخطٌب ... أخً الداعٌة 

وبعد...السبلمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

للحصولعلىبعضالبٌانات االستبانةوالتًصممتخصٌصاً ٌسرنًأنأقدملكمهذه

التًتخدممباشرةأهداؾالبحثالعلمًالذيأقومبإعدادهاستكماالًلمتطلباتدرجةالماجستٌرفً

مهاراتاالتصاللدىالدعاة:جامعةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌةلموضوعالعلوماإلدارٌةمن

.ودورهافًتحقٌقاألمنالفكري

:وقدتمتصمٌماالستبانةعلىجزبٌن

.البٌاناتاألولٌة:الجزءاألول

:وٌشتملعلىخمسةأجزاءوهً:الجزءالثانً

؟فًتعزٌزاألمنالفكريماالمهاراتاالتصالٌةالتًٌستخدمهاالدعاة-ٔ

مااألسالٌباالتصالٌةاألكثراستخداماًلدىالدعاة؟-ٕ

؟ماالموضوعاتالتًٌستخدمهاالدعاةلتحقٌقاألمنالفكري-ٖ

؟همماالمعوقاتالتًتقؾحاببلًدونإتماماتصالالدعاةمنوجهةنظر-ٗ

هممواجهةالخطرالفكريمنوجهةنظرماالمقترحاتلتفعٌلدوراالتصاللدىالدعاةل-٘

؟

أمامكلعبارةفً()آملالتكرمبقراءةكلمحوروعباراته،ثماإلجابةبوضععبلمة

الحقلالذيتراهمناسباً،معالعلمأنمساهمتكفًتعببةاالستبانةبدقةوموضوعٌةسٌكونلها

البٌان وأن ، إٌجابٌة فًالحصولعلىنتابج األثر ولنأكبر بسرٌة ستعامل اتالتًستدلًبها

.تستخدمإالفًأؼراضالبحثالعلمً

.أشكرلكمتعاونكموتفضلكموحسنتعاملكم

.والسبلمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

 الباحث

 عبدالرحمن بن سعد أباحسٌن

3836789834 

 

 المقصودبالدعاةهمالدعاةالرسمٌٌنوالخطباءوأبمةالمساجد:مبلحظة. 

 سبلمةفكروعقلوفهماإلنسانمناالنحراؾوالخروجعنالوسطٌة،:المرادباألمنالفكري

واالعتدالفًفهماألمورالدٌنٌةوالسٌاسٌةواالجتماعٌةمماٌؤديإلىاالنضباطفًسلوكالفردوحفظ

النظامالعاموتحقٌقاألمنوالطمأنٌنةواالستقرارفًكافةمجاالتالحٌاة



  ٔ8ٕ 

 

 :البٌانات األولٌة : أوالً 

 :فً المكان المناسب (  )فضالً ضع عالمة 

 :العمر  -4

)(سنة9ٖإلىٖٓمن-ب)(سنةٖٓأقلمن-أ

)(سنةفأكثرٓ٘-د)(سنة9ٗإلىٓٗمن-جـ

 :المؤهل العلمً  -5

)(الورٌوسبك-جـ)(ثانوٌةعامة-ب)(أقلمنالثانوٌة-أ

)(دكتوراه-و)(ماجستٌر-هـ)(دبلومعالً-د

 :طبٌعة العمل  -6

)(داعٌة-جـ)(إماموخطٌب-ب)(داعٌةوخطٌب-أ

)(إمام-هـ)(خطٌب-د

 :المسمى الوظٌفً للموكل إلٌه أمر الدعوة  -7

)(مرشد-جـ)(واعظ-ب)(داعٌة-أ

................ؼٌرذلكأذكرها

 :المرتبة الحالٌة للخطٌب  -8

)(فبةب-ب)(فبةأ-أ

 :المرتبة الحالٌة لإلمام  -9

)(فبةجـ-جـ)(فبةب-ب)(فبةأ-أ

 :مدة الخبرة فً مجال العمل  -7

)(سنوات9إلى٘من-ب)(سنوات٘أقلمن-أ

)(سنةفأكثر٘ٔمن-د)(سنةٗٔإلىٓٔمن-جـ

 :هل سبق لك حضور دورات تدرٌبٌة فً االتصال الجماهٌري  -2

)(ال-ب)(نعم-أ

:إذاكانتاإلجابةبنعمأذكرعددالدورات

)(ثبلثدوراتفأكثر-جـ)(دورتان-ب)(دورة-أ



  ٔ8ٖ 

 

 :محاور الدراسة :  ثانٌاً 

ما المهارات االتصالٌة التً ٌستخدمها الدعاة فً تعزٌز األمن : األول السؤال 

 ؟الفكري 

مناكتسابكلهذهالمهاراتأمامالخانةالتًتعبرعنمدى()الرجاءوضععبلمة

:وجهةنظرك

الــعــبــارةم
موافق

بشدة
ٌدمحاموافق

ؼٌر

موافق

ؼٌر
موافق
بشدة

      مواصفات الهدف االتصالًالمهارة فً معرفة  4

      أهداف قرٌبة وبعٌدةالقدرة المهارٌة لوضع  5

      التخطٌط لعملٌة االتصالالقدرة المهارٌة فً  6

      المهارة فً معرفة مصطلحات الدافعٌة والتحصٌل والحوار 7

8 
تج االتصال من معارف نواالمهارة فً إدراك 

 ومهارات واتجاهات

     

      متطلبات البٌئة االتصالٌةالقدرة المهارٌة فً إدراك  9

7 
الفروق الفردٌة بٌن القدرة المهارٌة على فهم 

 المتلقٌن

     

2 
المعاٌٌر التً تحكم القدرة المهارٌة على معرفة 

 السلوك

     

9 
ثالً لتصمٌم نموذج مالقدرة المهارٌة فً اختٌار 

 العملٌة االتصالٌة

     

      تقوٌم العملٌة االتصالٌةالمهارة فً  43

44 
األسس االجتماعٌة القدرة المهارٌة فً إدراك 

 ة والنفسٌة لالتصالٌوالمعرف

     

      على مصادر المعرفةالقدرة المهارٌة فً التعرف  45

      على مزاٌا حل المشكالتالمهارة فً التعرف  46

      مزاٌا االتصال الجماهٌريالمهارة فً معرفة  47

      تقٌٌم نفسه مهنٌاً القدرة المهارٌة من  48

49 
ستفادة من الخبرات الناجحة فً القدرة المهارٌة لال

 االتصال والممارسة العملٌة لها

     

      إثارة حب االستطالع لدى المتلقٌنالمهارة فً  47

42 
طرق االتصال باستخدام أدوات ٌع المهارة فً تنو
 العرض الفعال

     

      ترك فرصة لالستفسار والتعدٌلالقدرة المهارٌة فً  49

53 
القدرة المهارٌة فً اختٌار مصادر اتصالٌة مالئمة 

 لموضوع االتصال

     



  ٔ8ٗ 

 

؟ ما األسالٌب االتصالٌة األكثر استخداماً لدى الدعاة:  الثانًالسؤال   

كلتلكاألسالٌبأمامالخانةالتًتعبرعنمدىاستخدام()عبلمةالرجاءوضع

:منوجهةنظرك

نادراًأحٌاناًؼالباًدابماًالــعــبــارةم
ال
تستخدم

      إثارة دوافع االستماع لدى المتلقٌن 4

      تستخدم حركات الجسد 5

      تهتم بالمظهر الخارجً 6

      المتلقٌن  وبٌن بٌنكتهتم بالمسافة  7

      تهتم بنبرة الصوت 8

9 
أو رسالتك  مراعاة وقت إلقاء الكلمة أو الخطبة

 االتصالٌة

     

7 
امتالك القدرة على ضبط االنفعاالت واالنضباط 

 العاطفً

     

      االستماع للغٌر دون مقاطعة لهم 2

      تلخص أهم ما أجري فً الكلمة أو الخطبة فً النهاٌة 9

43 
االهتمام بتسلسل الكلمة أو الخطبة من ناحٌة 

 االستهالل والعرض والخاتمة

     

      التوفٌق بٌن اآلراء التً ٌطرحها اآلخرون 44

      طرح الكثٌر من األسئلة 45

      كنظر للجمٌع بعٌنٌنتحاول أن  46

      تستخدم اللغة المناسبة للمتلقٌن 47

      بصٌغة أخرى أعادة بعض ما تقوله  48

      ترى تأثٌرك على اآلخرٌن 49

47 
الدمج بٌن االتصال اللفظً وغٌر اللفظً فً الكلمة 

 أو رسالتك االتصالٌة أو الخطبة

     

      التوقف برهة بعد إلقاء السؤال 42

      استخدام التكرار واإلٌحاء الذاتً 49



  ٔ8٘ 

 

 ؟الدعاة فً تحقٌق األمن الفكري التً ٌستخدمها الموضوعاتما :السؤال الثالث

)الرجاءوضععبلمة تلكاألنواعمن( التًتعبرعنمدىاستخدام الخانة أمام

:وجهةنظرك



نادراًأحٌاناًؼالباًدابماًالــعــبــارةم
ال
تستخدم

      تؤكد الهوٌة اإلسالمٌة فً نفوس المتلقٌن 4

      واالعتدالتعمق منهج الوسطٌة  5

6 
تبٌن أهمٌة األمن الفكري للمتلقً وأثره على األمن 

 الوطنً

     

      والدلٌل والبرهانباإلقناع المنحرف معالجة الفكر  7

      والحقائق المضلةشبهات األقوال الشاذة تبٌن  8

      الضالة تحذر من المذاهب الهدامة واألفكار المنحرفة 9

      جههتالحظ من لدٌه انحراف فكري وٌو 7

      تتٌح الفرصة لمناقشة القضاٌا القائمة فً المجتمع 2

9 
 تقوي منهج القدوة الحسنة فً األقوال واألفعال

 واألعمال

     

      تحرر الفرد من عقدة الخوف والجبن الفكري 43

      تعزز االنتماء الوطنً للمتلقٌن بالتوجٌه واإلرشاد 44

45 
ٌف الذاتً إلثراء الخبرات فً القدرة على التثق تمتلك

 مجال التخصص

     

      تحفز المتلقً على التفكٌر اإلٌجابً السلٌم 46

47 
تبٌن اآلثار السٌئة للفكر المنحرف على أمن الوطن 

 والمواطن

     

48 
تسمو بالفكر نحو التسامح الفكري والتوجه اإلنسانً 

 األمثل

     



  ٔ8ٙ 

 

تً تقف حائالً دون إتمام اتصال الدعاة من ما المعوقات ال: السؤال الرابع 

 ؟هم وجهة نظر

رأٌكفًقوةتلكالمعوقاتأمامالخانةالتًتعبرعنمدى()الرجاءوضععبلمة

:منوجهةنظرك

الــعــبــارةم
موافق

بشدة
محاٌدموافق

ؼٌر

موافق

ؼٌر
موافق
بشدة

      القصور فً إعداد الداعٌة وتأهٌله  4

      المهام التً ٌقوم بها كثرة 5

      عدم وضوح مفهوم األمن الفكري للدعاة 6

      ضعف ثقافة مفهوم األمن الوطنً لدى الداعٌة 7

      عدم اهتمام الداعٌة ببعض االنحرافات الفكرٌة 8

      تأثر بعض الدعاة بمعتقدات وأفكار خاطئة 9

7 
ة لمعالجة عدم استخدام الداعٌة وسائل وأسالٌب حدٌث

 االنحراف الفكري

     

2 
ضعف التعاون بٌن المؤسسات الدعوٌة والمؤسسات 

 األمنٌة

     

      عدم وجود الحوافز المادٌة والمعنوٌة 9

      عدم وجود دورات فً مهارات االتصال للدعاة 43

      انخفاض المستوى التعلٌمً للدعاة 44

      األولوٌاتعدم القدرة على التركٌز وترتٌب  45

46 
عدم الوعً بأهمٌة مهارات االتصال ودورها فً 

 تحقٌق األمن

     

      عدم تعامل الدعاة مع وسائل االتصال الحدٌثة 47

48 
خوف المتلقٌن من االستفسارات فً االنحراف 

 الفكري

     

      تفاوت الفهم لدى المتلقٌن فً األماكن العامة 49

      أٌهتعصب الداعٌة لر 47

      عدم وضوح الصوت أو رداءته 42

49 
كثرت المثٌرات الصوتٌة و الحسٌة التً تشغل 

 المتلقً

     

      عدم وعً الداعٌة بالمفهوم الشامل للدعوة 53

54 
عدم وعً الداعٌة بأن الدعوة رسالة ولٌست مجرد 

 وظٌفة

     



  ٔ81 

 

ل لدى الدعاة لمواجهة ما المقترحات لتفعٌل دور االتصا: السؤال الخامس 

 الخطر الفكري من وجهة نظرهم ؟ 

منالمقترحاتتلكتأثٌرأمامالخانةالتًتعبرعنمدى()الرجاءوضععبلمة

:وجهةنظرك

الــعــبــارةم
موافق

بشدة
محاٌدموافق

ؼٌر

موافق

ؼٌر
موافق
بشدة

      محاورة المتلقٌن واالستماع إلى آرائهم 4

5 
وات للتعاون مع مؤسسات التنشئة إٌجاد قن

 االجتماعٌة

     

6 
التنسٌق مع الجهات األمنٌة لمعرفة مستجدات 

 االنحرافات الفكرٌة

     

      بٌان بشاعة الفكر المنحرف وما نتج عنه 7

      استعراض فتاوى العلماء المرتبطة باألمن الفكري 8

9 
ت لتعزٌز االستفادة من المناسبات الوطنٌة والمهرجانا

 األمن الفكري

     

7 
حث المتلقً على حضور الندوات والمؤتمرات التً 

 تعالج قضاٌا األمن الفكري

     

      االلتحاق بدورات تخصصٌة فً االتصاالت 2

      تخفٌف المهام التً ٌقوم بها الداعٌة 9

      وضع دورات تثقٌفٌة للدعاة فً المجال األمنً 43

      الدعاة االتصالً ومدى تأثٌرها تقٌٌم أداء 44

      إٌجاد حوافز مادٌة ومعنوٌة للمتمٌزٌن فً الدعوة 45

      .إٌجاد جو تنافسً ٌسوده األلفة والمودة 46

      نشر التجارب الممٌزة لكبار الدعاة 47

48 
ء الداعٌة دورات فً الضبط النفسً إعطا

 واالجتماعً

     

49 
فً بعض الجهات  الداعٌة الرسمًعلى القٌود  تذلٌل

 الرسمٌة وغٌر الرسمٌة

     

47 
تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة لمعامالت الدعاة 

 وأنشطتهم

     

42 
ترسٌخ مفهوم أن األمن الفكري جزء أساس فً عمل 

 الداعٌة ونابع من جوهر الدعوة ورسالتها

     




