مهارات التأثير الدعوي

الطبعة األولى
حقوق اإلعداد والطبع والتوزيع محفوظة لـ:
للمؤلف ،ومركز معاهد لالستشارات
0114459049
info@m3ahed.net
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ادلقدمة
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مهارات التأثير الدعوي

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا...
ميتاز واقعنا ادلعاصر بسرعة التطوير يف العمل ادلؤسسي ،السيما يف تطوير وتنمية ادلوارد البشرية ،وللعاملني يف ميادين
تعليم القرآن أحقية الصدارة هبذا التطوير والنمو؛ لشرف انتساهبم إىل القرآن الكرمي لقولو صلى اهلل عليو وسلم ( :خريكم
من تعلم القرآن وعلمو  ).وقد شهدت حلق حتفيظ القرآن الكرمي ومدارسو ودوره إقباالً يثلج الصدر  ،فوصل عدد
الطالب والطالبات يف ىذه احللق وادلدارس قرابة (ادلليون) يف ادلملكة العربية السعودية ،وقد دعا ىذا اإلقبال إىل افتتاح ما
يزيد عن ( )111معهداً دلعلمي ومعلمات القرآن الكرمي.
فكانت احلاجة ملحة إىل إنشاء "مركز معاىد لالستشارات الرتبوية والتعليمية" وىو بيت خربة يف تأسيس وتطوير
ادلعاىد القرآنية ،ليليب احتياجات ادلعاىد القرآنية بتقدمي برامج متنوعة ،من خالل أساليب عالية وجادة وكفيلة-بإذن اهلل -
بتطوير بيئة معاىد معلمات القرآن وكفايات منسوباهتا ،ومنها" برنامج النمو ادلهين والرتبوي دلنسوبات ادلعاىد القرآنية"
الذي يهدف إىل منو منسوبات ادلعاىد القرآنية – أعضاء ىيئة التدريس واإلداريات -وتطويرىن يف اجلانبني ادلهين والرتبوي
وفق منهجية علمية (التطوير ادلهين التشاركي) الذي يتبناه ادلركز كسياسة يف التطوير ادلهين والرتبوي دلنسوبات ادلعاىد خالل
مدة زمنية حمددة ،حيث بذل ادلركز عناية كاملة يف اإلعداد ذلذا الربنامج واإلشراف على تنفيذه ،وبذل الكثري من الوقت
واجلهد وادلال يف ذلك؛ دلا يؤمل منو من أثر يف حتسني وتطوير منسوبات ادلعاىد القرآنية.
ويقدم الربنامج التطوير باستخدام ( )11أداة تطويرية (دورة تدريبية – ورشة عمل -قراءة موجهة – لقاء خبري -موضوع
تعلم – مشروع – ممارسة عملية – مساع موجو – زيارة – نشرة – ندوة – مهمة أدائية( .
ومننن النندورات التدريبيننة دورة " مهننارات التننأثري النندعوي" الننب بننني يننديك ،إعننداد عضننو اللجنننة اإلش نرافية لربنننامج
النمنو ادلهننين والرتبنوي دلنسننوبات ادلعاىنند القرآنينة ،النندكتور  /فنؤاد مننرداد ،ادلشننرف وادلؤسنس لبيننت اخلنربة (قننيم) يف الدراسننات
واالستشارات القيمية ،والدورة حتت إشراف مركز معاىد لالستشارات.
نسأل اهلل أن ينفع هبذه الدورة وبالربنامج ،وأن يكتب األجر لكل من ساىم ويساىم يف ىذا الربنامج.
ويأمل المركز ممن لديه مالحظات أو مقترحات على الدورة أن يتكرم بإرسالها على بريد المركز.
m3ahed@gmail.com

مركز معاىد لالستشارات
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تعريف بالمدرب
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معلومات البرنامج :
التخطيط االستراتيجي

اسم البرنامج
المدرب
الهدف العام

اكساب ادلشارك ادلهارات الب تساعده على التأثري الدعوي يف نفوس ادلستهدفني
ثالث ساعات

مدة البرنامج

القيادات التعليمية بالمعاىد القرآنية
الفئة المستهدفة
أىداف البرنامج
األىداف التفصيلية للدورة :
سيكون مبقدور ادلشارك – بإذن اهلل – بنهاية الدورة أن :
 .1يبني مفهوم التأثري الدعوي
يوضح أمهية التأثري الدعوي .
ِّ .1
يبني عناصر التأثري الدعوي
ِّ .3
 .4يوضح قوانني التأثري الدعوي
 .5يوضح صفات الداعية ادلؤثر
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الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي
الموضوع
 -1فهرس المحتويات
 -2مقدمة
 -3اإلرشادات
أ-

إرشادات للمدربني

ب-

إرشادات للمتدربني

 -4التجهيزات والمستلزمات
 -5دليل البرنامج
 -6الوحدات المعرفية والمهارية لبرنامج الدورة
 -7خطة البرنامج
 منهاج الربنامج -8الخطة التفصيلية وإجراءات دورة مهارات التأثير الدعوي
(أ)الوحدة األولى :مفهوم التأثير
-

الجلسة رقم (: )1

 نشاط رقم ()1عصف ذىين ...التحديات العصرية الب تواجو الداعية -نشرة مرجعية :
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رقم الصفحة

مهارات التأثير الدعوي

 أوالً :مفهوم التأثري الدعوي-

ثانياً:امهية التأثري الدعوي
الموضوع

(ب)الوحدة الثانية ::عناصر التأثير الدعوي
-

الجلسة رقم (: )2
نشاط رقم (:)1ورشة عمل عناصر التأثير الدعوي

 نشرة مرجعية : أوالً :ادلصدر ثانياً :الرسالة ثالثاً:ادلستقبل(ج) الوحدة الثالثة :قوانين التأثير الدعوي وطرق اكتسابو
الجلسة رقم (:)3
نشاط رقم (:)3دراسة حالة
 نشرة مرجعية : أوالً :القدوة( من الباطن إىل الظاىر)ثانياً:العالقة• -ثالثاً :التدرج والتحفيز

8

رقم الصفحة

مهارات التأثير الدعوي

 رابعاً :العادات السبع ألكثر الناس تأثرياًالوحدة الرابعة  :صفات الداعية المؤثر
الجلسة رقم ()4
نشاط رقم ()4ورشة عمل ...الخصائص المشتركة بين األنبياء عليهم
السالم في الدعوة
 -9المراجع
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مقدمة المؤلف
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمنند هلل والصننالة والسننالم علننى أشننرف األنبينناء وادلرسننلني ،نبينننا حممنند وعلننى آلننو وصننحبو والتننابعني ذلننم بإحسننان إىل يننوم
الدين...
فإن الدعوة إيل اهلل وظيفة األنبياء وادلرسلني عليهم أفضل الصالة وامت التسليم ...وسنار علنى هجهنم منن بعندىم ورثنتهم
العلماء والدعاة الصادقني إيل اهلل .
وألن النندعوة إيل اهلل تتطلننب مهننارات ومعننارف لتحقيننق اذلنندف منهننا ..حيننث زتنناج الداعيننة إيل زاد يسنناعده يف حتقيننق ىننذه
الرسالة كان من الضروري أن ميتلك الداعية مهارات التأثري يف اآلخرين .
ويف الربنامج نقدم تصور معنريف مبفناىيم التنأثري الندعوي كقاعندة أولينة ن ننطلنق إيل اكسناب ادلشناركني وادلشناركات ادلهنارات
األساسية يف التأثري الدعوي ..
تعت ننرب ى ننذه احلقيب ننة إح نند قرج ننات بي ننت اخل ننربة (ق ننيم) البي ننت األول ادلتخصن ن

يف الدراس ننات واالستش ننارات القيمي ننة يف

اجلامعننات السننعودية والننذي كننان لننو السننبق يف تقنندمي األدلننة والنربامج العمليننة والتطبيقيننة للجهننات ادلختلفننة ،وقنند مت إعنندادىا
بإشراف مركز معاىد لالستشارات الرتبوية والتعلمية.
وىننذه ال نندورة " مه ننارات الت ننأثري ال نندعوي" الننب ب ننني ي ننديك ،م ننن ال نندورات التدريبيننة ض ننمن "برن ننامج النم ننو ادله ننين والرتب ننوي
دلنسوبات ادلعاىد القرآنية" .الذي يقدمو مركز معاىد لالستشارات.
سننائلني ادلننوىل سننبحانو وتعنناىل أن يرزقنننا االخننالل يف القننول والعمننل وأن حتقننق ىننذه احلقيبننة أىنندافها مبننا يلمننس واضننحاً يف
ادلخرجات
ادلؤلف
د.فؤاد مرداد
ادلشرف وادلؤسس لبيت اخلربة (قيم) جبامعة ادللك عبدالعزيز جبدة
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العناصر الرئيسة للدورة

1
مفهوم التأثير
2
2
أىمية التأثير
3
3
 3عناصر التأثير
3

إرشادات للمتدرب

00

4
4
4
قوانين التاثير
4
2
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 االطالع الجيد على الحقيبة التدريبية قبل البرنامج
 إحضار الحقيبة التدريبية في جميع الجلسات.
 المشاركة الفعالة وتبادل الخبرات من أىداف البرنامج التدريبي.
 إغالق أجهزة الجوال أو تحويلها على الصامت داخل القاعة يوفر بيئة تدريبية فاعلة
 تعبئة نموذج تقييم البرنامج يساعد على نجاحو وتطويره.
 تطبيق المهارات المكتسبة أىم أىداف التدريب
 األسئلة الفاعلة تثري البرنامج وتساعد على نجاحو وتحقيق أىدافو
 كن مشاركاً في جميع األنشطة
 احترم أفكار المدرب والزمالء
 أنقد أفكار المدرب والزمالء بأدب إن كانت ىناك حاجة .
 احرص على استثمار الوقت
 تقبل الدور الذي يسند إليك في المجموعة
 حفز أفراد مجموعتك في المشاركة في النشاطات
 احرص على بناء عالقات طيبة مع المدرب والزمالء أثناء البرنامج التدريبي
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 احرص على ما تعلمتو في البرنامج وطبقو في الميدان

الوحدة التدريبية األولى
الوحدة األولى  /النشاط األول (  11دقيقة )
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عصف ذىني فردي...في ظل التغيرات المجتمعية التي يعيشها المجتمع يواجو
النشاط 1/1

الداعية مجموعة من التحديات العصرية التي تؤثر على أداء رسالتو ...من وجهة
نظرك ماىي أبرز تلك التحديات ؟
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الوحدة التدريبية الثانية
عناصر التأثير الدعوي
الوحدة الثانية  /الجلسة الثانية  /النشاط األول (  11دقيقة )
النشاط 2/2
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ورشة عمل  :من وجهة نظر المجموعة ماىي العناصر الالزم توفرىا لحصول التأثير
الدعوي المناسب ؟

مهارات التأثير الدعوي

الوحدة التدريبية الثالثة
قوانين التأثير الدعوي وطرق اكتسابو
الوحدة الثالثة  /الجلسة الثالثة  /النشاط األول (  11دقيقة )
دراسة حالة:
تحاول المعلمة أمل التأثير على طالباتها بتغيير سلوكهن من خالل المحاضرات
النشاط 3/3

الجماعية ...وتشعر بعدم وجود األثر الواضح المرجو مع طول المدة وتكرار
المحاضرات .....من خالل دراسة حالة المعلمة أمل ما ىو السبب في عدم
حصول التأثير المطلوب؟ وكيف يمكن أن نقدم لها المساعدة في ذلك ؟

الوحدة التدريبيةالرابعة
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صفات الداعية المؤثر
الوحدة الرابعة  /الجلسة الرابعة  /النشاط األول (  11دقيقة )
النشاط 4/4
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ورشة عمل :

من خالل تتبع قص

يف دعوهتم ألقوامهم؟؟

األنبياء ماىي الصفات ادلشرتكة بني األنبياء عليهم الصالة والسالم
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ادلراجع وادلصادر العامة
 )1القيادة على ضوء ادلبادئ  ،ل ، 99-94إعداد الدكتور  :عبداللطيف اخلياط

 )1القيم اإلسالمية يف ادلنظومة الرتبوية ،أ.د .خالد الصمدي ،منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،
 1419ىن 1118 /م
 )3األخالق اإلسالمية وأسسها  .عبدالرمحن حسن حنبكة ادليداين .دار القلم1411 .ىن
 )4آدب ادلعلمني البن سحنون ،رسالة ضمن الرتبية يف اإلسالم أمحد فؤاد األىواين.

 )5األدب ادلفرد للبخاري .حتقيق  :حممد فؤاد عبدالباقي دار البشائر اإلسالمية – بريوت 1419ىن
 )6الرتبية اإلسالمية .د.إبراىيم عبدالعزيز الدعيلج .مكتبة دار القاىرة 1117م

 )7حتليل العملية التعليمة مدخل إىل علم التدريس .حممد الدريج .دار عامل الكتب1414 .ىن.

 )8أصول الرتبية اإلسالمية وأساليب ها يف البيت وادلدرسة واجملتمع  .عبد الرمحن النحالوي  ،دار الفكر  ،الطبعة :اخلامسة والعشرون
1418ىن1117-م .
 )9العملية اإلرشادية  ،حممد حمروس الشناوي  ،دار غريب للطباعة والنشر  ،الطبعة :األوىل 1416ىن 1996 -م .

 )11القيم وطرق تعلُّمها وتعليمها  ،فؤاد علي العاجز ،عطيو العمري  ،دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية والفنون حتت عنوان
" القيم والرتبية يف عامل متغري "  ،وادلنعقد يف جامعة الريموك  ،إربد  ،األردن1999/7/19-17م

)11
)11
)13

بناء  1ادلريب القائد  .مؤسسة اخلربات الذكية للتعليم والتدريب 1431ىن
منظومة القيم ودورىا يف التجديد والنهضة  .أ.د  /إبراىيم أو مبحمد .دار العواصم للنشر والتوزيع 1119م

أطفالنا خطة عملية للرتبية اجلمالية سلوكاً وأخالقاً .عبد اهلل حممد عبد ادلعطي  .دار التوزيع والنشر اإلسالمية 1414 .ىن -
1113م

)14
)15
)16
)17

مناء منهج بناء الشخصية اإلسالمية من الرضاعة إىل ما بعد اجلامعة  .مؤسسة ادلريب – الرياض 1431ىن
حماضرات مفرغة للشيخ حممد الددو حفظو اهلل
أساليب اإلقناع اإلداري  ،كيت كينان ترمجة مركز التعريب والرتمجة  ،الدار العربية للعلوم  ،بريوت  ،ط 1417 ، 1ىن .

استخراج اجلدل من القرآن ،الكرمي  ،ناصح الدين ؛ عبد الرمحن بن جنم ادلعروف بابن احلنبلي  ،حتقيق د .زاىر األدلعي
 ،ط  1411 ، 1ىن .

 )18أسلوب ادلناظرة يف دعوة النصار إىل اإلسالم  ،دراسة حتليلية تقوميية للمناظرات الب جرت يف أمريكا الشمالية يف ادلدة
من  1411 - 1411ىن  ،إبراىيم بن صاحل احلميدان  ،رسالة دكتوراه غري منشورة  ،قسم الدعوة واالحتساب  ،كلية
الدعوة اإلعالم  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض  1416ىن .

)19
)11
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اإلقناع يف محالت التوعية اإلعالمية  ،د .عبد اللطيف دبيان العويف  1415 ،ىن .
اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية ،لسامل بن سعيد بن مسفر بن جبار  ،دار األندلس اخلضراء  ،ط1411 ،1ىن.

