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                 احلم���د هلل ال���ذي جع���ل الظلمات والن���ور , ثم الذين كفروا بربهم يعدلون , وال�صالة 
وال�ص���الم على ر�ص���ول اهلل القائل : )تركت فيكم ما اإن مت�صكتم به ل���ن ت�صلوا بعدي اأبًدا كتاب 

اهلل و�صنتي ( .. اأما بعد :

ف���ال يخفى عل���ى كل م�صلم ما تواجهه املراأة امل�صلمة عامة , واملراأة يف هذا البلد املبارك خا�صة 
م���ن هجمة �صر�ص���ة من اأعداء الدي���ن , اإذ اأنها يف بالدنا ال زالت متم�ص���كة بكثري من توجيهات 
االإ�ص���الم, و عل���ى راأ����س ذلك احلج���اب , ومثل هذا ال يروق الأعداء االإ�ص���الم , ف�ص���اعفوا هذا 
م يف مواجهة هذه املوجة التغريبية,  الهجوم ورّكزوه, ومع هذا بقي كثري من ن�صائنا كاجلبال ال�صُّ
ووقفت املراأة ب�صموخ واإباء مفتخرًة بدينها, وحمافظًة على حجابها , و�صارت املدار�س الن�صائية 
لتحفيظ القراآن الكرمي املح�ص���ن الرتبوي املنا�ص���ب لها , ترتوي فيه من املعني ال�صايف )كتاب 

اهلل ( حفًظا وتعلًما وعماًل .

���رْن بف�ص���ل اهلل خري مثاٍل ُيْحتذى يف  ج���ت ه���ذه املدار�س من اأمهات وفتيات �صِ            فك���م خرَّ
تربيته���ن لذرياتهن , بربك���ة تعلمهن كت���اب اهلل , وهاهن يحثثن اأبنائهن عل���ى االلتحاق بتلك 

املحا�صن االآمنة ؛ ليت�صاعف اخلري يف املجتمع , وينمو حب القراآن يف االأجيال املتعاقبة .
فتحية تقديٍر لكل من �صاهم يف هذه املدر�س اإ�صراًفا واإدارًة و تعليًما ودعًما .

          وه���ذا الكت���اب يحكي جتربة جناح �ص���نعتها مدر�ص���ة خبيب بن عدي الن�ص���ائية لتحفيظ 
القراآن الكرمي حتت اإ�ص���راف ال�ص���يخ / عبدالرحمن بن حممد الفار�س ؛ ليخت�ص������ر الط��ريق 
على من اأراد فت���ح مدر�ص���ة جديدة , اأو اأراد تط�����وير مدر�ص���ة قائمة , وال �صك اأن هذه االأفك���ار 
قابل���ة للتطبي���ق , ونحن هن���ا ال ندعو اإىل التقليد اجلام���د , بل اإىل اأن ُي�ص���تفاد من الفكرة مبا 
ينا�صب كل مدر�صة بح�صبها , كما ندعو اإىل تطوير الفكرة وابتكار اأفكار جديدة , مع املحافظة 
على الهدف االأ�صمى الذي اأُن�صئت املدار�س من اأجله , و هو )تعليم القراآن الكرمي ( , واأي�صًا مبا 
يتم�صى مع توجيهات املرجع االأ�صا�صي لهذه املدار�س , وهي اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن 
الكرمي حتت اإ�ص���راف وزارة ال�صئون االإ�صالمية والدعوة واالإر�صاد , فهي مظلتها الر�صمية التي 

يجب اأن ُت�صتقى منها التعليمات والتوجيهات .
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وختامًا ..
فاإن هذا الكتاب ال يدع عذًرا الأي م�ص���رف على مدر�ص���ة يف �صبيل تطويرها , والرقي مب�صتواها, 
و جتدي���د الدماء يف عروقها , بل ومتيزه���ا وجناحها , حيث اأن اأفكاره عملية ال تنظريية ؛ مما 
ي�ص���هل االأخذ بها, والعمل مبا ينا�ص���ب منها , وي�ص���تحق اأن ُيطلق عليه عنوان اآخر, وهو :) كيف 

ُتِقيم مدر�صة  ناجحة لتعليم القراآن الكرمي ( .
اأ�ص���األ اهلل اأن يج���زل االأج���ر للموؤل�������ف , و اأن يجعل ذلك يف مي��زان ح�ص���ناته , واأن يب���ارك يف 
جه�������وده , واأن يرزقنا جميًعا االإخال�س يف القول والعمل , واأن يجعلنا من اأهل القراآن, الذين 

هم اأهله وخا�صته .
و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد ...

                                                                                                        كتبه 
                                                                                      اأ . اإبراهيم بن عبداهلل العيد
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ل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا , وال�صالة وال�صالم على                 احلمد هلل الذي نزَّ
من بعثه ربه هادًيا, ومب�ص���ًرا, ونذيًرا , وداعًيا اإىل اهلل باإذنه و �ص���راًجا منرًيا , بلغ الر�صالة اأمت 

بالغ , واأقام احلجة على العباد , وحثهم على اإكمال امل�صرية , فقال : 
)خريكم من تعلَّم القراآن وعلمه ( . البخاري برقم )5027(

             وتعليم القراآن يحتاج اإىل مهارات عديدة.. يف التوا�صل واالإقناع.. والعناية باالإبداع 
)الذي هو النظر اإىل املاألوف بطريقة غري ماألوفة ( وحينذاك �صتنقدح �صرارة االإبداع , وتظهر 

جوانب التميز يف اأعمالنا , فينجذب املدعوون , ومبا نحثهم عليه ي�صتجيبون .
             وهذا الكتاب لي�س فيه جديد بذاته , ولكنها .... نظرات واأفكار يف جوانب خمتلفة من 

واقع خربة اثني ع�صر عاًما يف االإ�صراف على: 
مدر�صة خبيب بن عدي الن�صائية لتحفيظ القراآن الكرمي 

والعديد من احللقات بامل�صاجد..
وكان من ف�صل اهلل علينا اأن متيزنا يف العديد من االأفكار والتجارب . 

لذا كانت هذه ال�صفحات ليبداأ الناجحون من حيث انتهى االآخرون .
واإين اأغتنمها فر�صة الأتقدم بال�صك���ر اجلزيل للجمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبنطقة 
���ا )مركز الغرب( الذي اأنار  لنا الدرب , وذلل لنا ال�صعب,  الريا�س رئي�ًص���ا واإدارًة , خ�ص��و�صً
وال�ص���كر مو�ص���ول لكل م���ن كان له دور يف اإخراج ه���ذا الكتاب اإىل النور م���ن االإخوة واالأخوات 

الذين ال يعلم جهدهم اإال اهلل , متمنيًا للجمي������ع التوفي�����ق والقب���ول 
                                              والف�����وز يوم املث���ول

                                   ب�صربٍة هنيٍة من ح���و�س الر�صول 
                                          �صلى اهلل عليه و�صلم.

                                                                                        املوؤلف    
                                                                                  1430/2/20ه�
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امل�ص���رف هو حمور النجاح , وعلي���ه يدور قطب رحى 
العم���ل ؛ فبن�ص���اطه واجته���اده على ب�ص���رية تن�ص���ط 
املدر�ص���ة يف اأداء ر�ص���التها, وبتخبطه وكرثة اأخطائه 

تتعرث م�صرية املدر�صة, ويهجرها طالبها.
وفيم���ا يلي عر�س الأبرز ال�ص���فات الواج���ب توافرها 
)ولي�ص���ت �صفات جامعة مانعة( بقدر ما هي اإ�صارات 

تغني عن كثرٍي من العبارات. 



1- اإلخالص: 
اإن االإخال�س يرفع من �ص���اأن العمل, ويزيد من عزم 
العامل���ني؛ ليحقق���وا النتائج املرجوة وفق ما ُر�ِص���َم 

لهم.
 ولالإخال����س اأث���ره الفاعل يف حياة امل�ص���رف ؛ فاإذا 
���بل علم اأن  تكاثرت عليه االأعمال, و�ص���اقت به ال�صُّ
م���ا اأ�ص���ابه مل يك���ن ليخطئ���ه , وما اأخط���اأه مل يكن 
لي�ص���يبه, كم���ا اأنه على يق���ني باأن ل���كل جمتهٍد يف 
احلق ن�ص���يب م���ن الثواب, وبهذا يقب���ل على العمل 
بكل ارتياح حمت�صًبا االأجر والثواب عند رب العباد , 
�صادق النية فيما عنده , متذكرًا مقولة الف�صيل بن 

جن  عيا�س رحمه اهلل يف تعليقه على قوله تعاىل : حجس 
يه  مهىه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  

حيخيجحس املل���ك: 2, قال : » اأخل�ص���ه واأ�ص���وبه  جي 
���ا مل ُيقبل , واإذا مل  , وذل���ك اأن���ه اإذا مل يكن خال�صً
ا �صواًبا  يك���ن �صواًبا مل  ُيقب���ل ؛ حتى يك����ون خال�صً
« , والأهمي���ة االإخال�س وردت ن�ص���و�س متكاثرة يف 
الكتاب وال�ص���نة تو�ص���ي به , ولعلنا نق���راأ كل جمعة 

هت  مت  هب  مب   هئ  مئ  �صورة  ختامها:ٱىمحٱ 
يمح الكهف.  مك   لك  هش  مش  هس  مس  هث  مث 

2- المتابعة:
ه���ي الركن الثاين لقب���ول العمل ال�ص���الح , فال بد 
من متابعة النبي s, فيلزم العامل لهذا الدين اأن 
يتح���رى االتباع , ويحذر االبتداع كما بنيَّ ال�ص���ادق 
امل�ص���دوق s:فعن عائ�ص���ة  g قالت قال ر�صول 
اهلل s : »  م���ن عمل عم���اًل لي�س عليه اأمرنا فهو 

رد «  م�صلم.برقم)1718(  

ف
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3- الصبر: 
مظ  يمح البق���رة: 45 , وقوله تعاىل:ىمحٱ  حت  جت  هب  اإنن���ا كث���ريًا ما نقراأ قوله تع���اىل:ىمحٱ 
حقيمح اآل عمران: 200,  بل اإن  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ   مع  جع 

رتزت  يب  ىب  نب   مب  زب  رب  �صم�س االأمل ت�صرق حينما نقراأ قوله عز وجّل:ىمحٱ 
يمح ال�ص���جدة, فنتاأثر ون�صتح�ص���ر بع�س اأنواع ال�صرب: كال�صرب على  يت  ىت  نت  مت 

اأقدار اهلل املوؤملة , اأو على اأداء الواجبات,اأو ال�صرب عن املحرمات , ولكن!!
هل جربنا ال�صرب على خدمة هذا القراآن و�صروحه التي ُتقام؟

 اإن اجتذاب النا�س كباًرا و�ص���غاًرا يحتاج من امل�ص���رف اإىل �ص���رب ؛ فال ي�ص���يق بهم, اأو يتربم 
منهم, فالنا�س اأ�ص���حاب اأمزجة وطباع �ص���تى , م�ص���اكلهم كثرية , وهمومه���م كبرية؛ لذا فهم 

يحتاجون  اإىل من يت�صع �صدره لهم , وياأخذ باأيديهم حلفظ كتاب اهلل.
 اإن امل�ص���رف العام���ل بحق ه���و الذي يعي�س لغريه, وين�ص���د  �ص���عادة  االآخري���ن , ويكظم الغيظ 
م�صت�صعًرا ب�صرى احلبيب حممد �صلى اهلل عليه و�صلم:) من كتم غيًظا وهو قادر على اأن ينفذه 

دعاه اهلل  على روؤو�س اخلالئق حتى يخريه من احلور العني يزوجه منها ما ي�صاء (
 )اأخرجه ابو داوود 4777( 

4 - الحذر من ) حب الشهرة ، والتصدر (:
وه���و داخ���ل حتت االإخال����س,  ولكن ُيفرد الأهميت���ه ؛ فمحبة ال�ص���هرة , والت�ص���در داء وبيل ال 
ي�ص���لم منه اإال من ع�ص���مه اهلل , كما قال ال�ص���اطبي رحمه اهلل:) اآخر االأ�ص���ياء نزواًل من قلوب 
ال�صاحلني: حب ال�صلطة , وحب الت�صدر ( ,  فاإذا كانت نية امل�صرف اأن ي�صتهر ا�صمه , و يرتفع 
ذكره, واأن يكون مبجاًل كلما حل وارحتل, ال هم له اإال ذلك, فقد اأدخل نف�صه مداخل خطرية , 

ويكفي اأن نعرف حديثًا واحًدا, هو قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم:
) اإن اأول النا�س يق�ص���ي اهلل يوم القيامة عليه ..... ( اإىل اأن قال:) ورجل تعلم العلم, وعلمه, 
وقراأ القراآن, فاأتى به فعرفه نعمة , فعرفها , قال : فما فعلت فيها؟ قال تعلمت العلم, وعلمته, 
وقراأت , فيك القراآن , قال : كذبت, ولكنك تعلمت العلم ؛ ليقال: عامل , وقراأت القراآن؛ ليقال: 
هو قارئ, فقد قيل, ثم اأُمر به َف�ُصِحب على وجهه حتى اأُلقي يف النار... ( �صحيح م�صلم برقم )1905( .
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ا  وج���اء عن الفاروق عمر ر�ص���ي اهلل عنه اأن���ه عاتب اأُبيًّ
عندما راأى النا�س مي�صون خلفه , فنهره , وزجره قائاًل :

 ) كف عن هذا , فاإنها فتنة للمتبوع , مذلة للتابع ( .
فهذه ال�صهوة م�صيبة اإال من ُربط على قلبه- ن�صاأل اهلل 
الع�صمة – وملا بلغ االإمام  اأحمد بن حنبل – رحمه اهلل 

- اأن النا�س يدعون له , قال:
)  ليت���ه ال يك���ون ا�ص���تدراجًا (, وقال 
م���رة يخاطب تلمي���ذه ملا بلغ���ه م���دح 

النا�س:
) يا اأبا بكر, اإذا عرف الرجل نف�ص���ه 
فم���ا ينفع���ه كالم النا�س ل���ه « , وقال 

مرة عندما بلغه دعاء النا�س له :
) اأ�صاأل اهلل اأن ال يجعلنا مرائني(. 

5- الحذر من التفريط 
في حلقات العلم: 

كان �صلفنا ال�ص���الح –رحمهم اهلل-  
يقول���ون:)  العلم ُيوؤت���ى وال َياأتي !!(, 
وُح���ق لن���ا اأن نق���ول: ) اإن العلم االآن 
َياأت���ي, وال ُيوؤت���ى(   اإال م���ن القلي���ل, 

فحلق���ات العلم التي ُتعق���د وُتقام اإن مل ن�ص���تثمرها؛ 
ف�ص���وف نع�س اأ�ص���ابع الن���دم فيما بع���د, والت حني 
مندم , فهذه احللقات لو مل يكن فيها  اإال اأن ال�صكينة 
تتنزل على حا�ص���ريها, والرحمة تغ�صاهم, واملالئكة 
ت��ح��فه�����م, وق����ب����ل ذل���ك ي����ذك���ره������م اهلل ف�يمن 

ع�نده 
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لكان ذلك كافيًا يف احلر�س على  ح�صورها , فكيف اإذا كان �صاحب احللقة �صيحظى – اإن �صاء 
اهلل -  بفوزين : »  التح�صيل العلمي , واالأجر االأخروي « .

و�صبب اإيراد هذا التحذير هو اأن امل�صرف العامي , اأو اجلاهل قد يجتهد يف اأعمال يظنها هامة 
بينما هو قد اأغفل االأهم , وقد تعرت�س م�ص���رية مدر�ص���ته اأمورًا فيقتحمها؛ فيقع يف االإثم , لذا 

كان لزاًما على امل�صرف العناية بطلب العلم ؛ حتى تكون اأعماله على ب�صرية.

6- الحذر من التعذر بكثرة األشغال:
هذا العذر جعله ال�صيطان حاجًزا منيًعا حال دون البذل الكبري للقراآن الكرمي وكم ُن�صح اأخٌوة 
�س عليهم,  ل له���م , ولبَّ واأحب���ٌة , وُحثوا على العناية بهذه املدار�س املباركة, لكن ال�ص���يطان �ص���وَّ
فاملفرط جعل االأ�ص���غال ذريعة يف التغيب عن مكتب االإ�ص���راف على املدر�ص���ة , والتم�س يف هذه 

االأ�صغال اأعذارًا, حتى يجعل لنف�صه تاأوياًل م�صت�صاًغا يف نظره ؛ فيكون له  يف تفريطه حجة,
وهذه االأ�ص���غال هي �ص���بب رئي�س يف منع امل�ص���رف من حت�ص���يل االأجور , لكن َمْن فتح اهلل على 
ل خرًيا كثرًيا, ول�صان حال اأولئك  ب�صريته, ورتب اأوقاته , وا�صتثمرها وفق قدراته, فاإنه �صيح�صّ
الذي���ن انتفعوا من ترتيب اأوقاتهم يقول:اأين نحن عن هذا النعيم من قبل؟! واأين هم الغافلون 

املق�صرون؟؟؟؟! 
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7- التعاون مع اآلخرين: 
   اإن م�ص���اعدتك لالآخرين تدفعهم مل�ص���اركتك والتعاون معك , �ص���واء كانوا من امل�صرفني على 
مدار����س اأخ���رى , اأو من العاملني  مبجاالت الدع���وة املختلفة , فحني يعرف���ون ما تتمتع به من 

اأريحية لن�ص���ر اخلري بني امل�ص���لمني تكون 
ير�ص���حونه  مل���ن  اختياره���م  يف  املق���دم 
مل�صاعدتهم, ويف املقابل فلن يرف�صوا لك 

طلًبا حني حتتاجهم »فكما تدين ُتدان« .

8- اليقظة: 
اإن التعامل م���ع النا�س حمفوف باخلطر, 
وال يكف���ي اأن يحمي امل�ص���رف نف�ص���ه , بل 
علي���ه اأن يذود عن اأبناء وبنات امل�ص���لمني   
وعلي���ه االبتع���اد ع���ن املزال���ق والهفوات, 
وتنبي���ه االإداري���ني لكيفي���ة التعام���ل م���ع 
النا����س,  وينبغ���ي  احلر����س عل���ى ع���دم 
التحدث مع الن�ص���اء , واالكتفاء باملكاتبة 

م���ا اأمكن ,  واإن لزم  االأمر فتكون املحادثة الهاتفية باقت�ص���اب دون 
ٰذ  خ�صوع يف القول من ِقبل الن�صاء م�صداقًا لقوله تعاىل:ىمحٱيي 

ٰى    ٌّ  ٍّ    َّ    ُّ    ِّ   ّٰرئيمحاالأحزاب: 32   . ٰر  

9- القوة والحزم: 
اإن ات�ص���اف امل�ص���رف بذلك عند مواجهة املواقف يحقق له النجاح والهيبة؛ الأنه يعظم يف عني 
من حوله , فيكون اأدعى للتاأثري فيهم , ولهذا اأمر اهلل �ص���بحانه وتعاىل ر�ص���له عليهم ال�ص���الة 

وال�صالم بالقوة امل�صحوبة باحلكمة, قال اهلل تعاىل لنبيه يحيى – عليه ال�صالة  ال�صالم- :
يمح م���رمي: 12  , وق���ال ملو�ص���ى – علي���ه ال�ص���الة  ال�ص���الم-  يل  ىل  مل  خل   ىمحٱ 
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ٰر  ٰذ  يي  ىي   مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  :ىمحٱين  
يمح االأعراف: 145, ويف احلديث الذي رواه اأبو هريرة – ر�ص���ي اهلل عنه- اأن النب����ي �ص���لى اهلل عليه 
و�ص���لم قال:)  املوؤم�ن الق���وي خي���ٌر واأحب اإىل اهلل من املوؤم��ن ال�ص���عيف ويف كٍل خري, احر�س 
على ما ينفع������ك , وا�صتعن باهلل وال تعج���ز, واإن اأ�ص����ابك �صيء فال تقل : لو اأين فع�����لت ك������ذا 
ر اهلل , وما �ص������اء فع����ل , فاإن لو تفت�����ح عمل ال�ص���ي��������طان(  لك���ان كذا , ولك������ن قل : ق�������������دَّ

.�صحيح م�صلم )2664( 

فعند وقوع اأحد من�صوبي املدر�صة يف اخلطاأ ال�صيما االأخطاء ال�صرعية مثل:- اخللوة املحرمة,اأو 
خمالفة �ص���لوكية , اأو اأخطاء اإدارية خطرية ؛ فيتحتم على امل�ص���رف معاجلة املوقف بحزم, واأال 

تاأخذه يف اهلل لومة الئم.

10- تنمية الخبرات اإلدارية والمؤسسية: 
 ثم���ة حاجة ملحة لالرتقاء باخلربات االإدارية واملوؤ�ص�ص���ية لدى امل�ص���رف, وه���ا نحن نرى اآثار 

املوؤ�ص�صات الدعوية  واجلمعيات اخلريية, ويجني امل�صلمون ثمارها � بف�صل اهلل تعاىل � .
اإن التحديات التي تواجه العمل االإ�صالمي, و�صخامة االأهداف والتطلعات املنوطة به تفر�س

���ا اأن ت�ص���ود بينهم روح العمل املوؤ�ص�صي, الذي  على العاملني لالإ�ص���الم عموًما وللقراآن خ�صو�صً
هو اأبعد من جمرد عنوان والفتات , اإذ اأن للعمل املوؤ�ص�ص���ي جمموعة من ال�ص���مات حتكم العمل 

و العاملني فيه , 
ومن اأهم الو�سائل التي ت�ساعد على تنمية هذه اخلربات : 

1-تب�صيط املفاهيم االإدارية واملوؤ�ص�صية اإىل م�صتوى اإدراك العاملني يف املدر�صة.
2-االرتقاء بامل�صتوى االإداري واملوؤ�ص�صي لهذه املدار�س القراآنية , والربامج الثقافية امل�صاحبة.
3-تو�ص���يع دائرة  اتخاذ القرار يف االأن�ص���طة املختلفة , واإعطاء مزي���ٍد من الفر�س للعاملني يف 

ا ؛ فيتحم�س له اجلميع. املدر�صة من اجلن�صني ليخرج القرار جماعيًّ
4-اإتاح���ة الفر����س للم�ص���اركة العملية يف اإدارة االأن�ص���طة املنهجي���ة والرتبوي���ة, واإحياء الروح 

املوؤ�ص�صية فيها, والعمل على تفادي التجاوزات االإدارية.
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11- تنمية مهارات الحوار واإلقناع:   
ال ,  يحتاج امل�ص���رف يف كثري من االأحيان اإىل  قدرة كبرية على احلوار الفعَّ

وقدرة على اإي�ص���ال الفكرة بالطريقة املنا�صبة , واإقناع االآخرين  
به���ا, ل���ذا  فالق���درة عل���ى االإقن���اع م���ن اأه���م موؤهالت 
امل�ص���رف الناجح التي عليه اأن يت�ص���ف بها اإذ يحتاجها 

يف كثري من مهام عمله ؛ كالن�صيحة , واحلوار الفردي , 
واحلديث العام.... وغريها , فقلَّما يخلو ات�صال اأو اجتماع 

من حاجة لالإقناع.
وم��ن اأبرز امله��ارات التي يحت��اج اإليها  امل�ش��رف ليكون 

�شخ�شيًة مقنعًة الآتي: 
1-القدرة على التعبري ال�صليم عن اأفكاره. 

2-امت���الك مه���ارات التفك���ري العلم���ي , والق���درة على 
ترتيب املقدمات للو�صول اإىل النتائج.

3-اله���دوء , واالت���زان , والق���درة عل���ى التحك���م 
باالنفعاالت.

4-ح�صن التعامل مع النا�س , و التعرف على 
نف�صياتهم ,  والقدرة على ك�صبهم.

وف�ص���اًل عن امله���ارات ال�ص���ابقة يبق���ى عامل له 
اأهميته يف اإقناع النا�س , اأال وهو :

احل�ص���يلة العلمي���ة , والثقافة الوا�ص���عة اللذان لهم���ا دور فاعل يف زيادة 
القدرة على االإقناع.

12- الجدارة بالثقة:
يف كل امليادين ومنها) الدعوية , واالجتماعية , واملالية(, حينما يكون املرء م�صتقيًما  وحكيًما 
فاإنه ي�صتحوذ ثقة النا�س , ويجعلهم يق�صدونه يف االأزمات وامللمات , بل ويف م�صائلهم اخلا�صة.
 وال يخفى على اأحد  �ص���رورة  اأن يكون امل�ص���رف مو�صع ثقة روؤ�صائه , وزمالئه , وموظفيه , كما 
اأنه يحتاجها اأكرث اأثناء تكوين العالقة مع املح�صنني , وتلك الثقة كثرًيا ما تكون متعلقة مب�صتوى 

كفاءته , ون�صاطه , وا�صتجابته ملا ُيطلب منه اإجنازه من اأعمال.
ز الثقة عندهم جملة من ال�ص����ف���ات يجب توافرها يف امل�ص�������رف , ليكون  ولع����ل م����ن اأبرز ما ُيع��زِّ

جديرًا بالثقة.
اأ(حفظ ال�ص����ر:  فال��مرء بحاجة اإىل من ي�صت�ص����ريه , وُيْف�ص������ي اإليه بهم��ومه , ويك��ون اآمًنا جانبه 
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ز النبي  sعليها يف  اأن ال يف�ص����ي الأحد �ِص����ّره, وقد كانت هذه ال�صفة َمْن ال�ص����فات احلميدة التي ركَّ
تربيت����ه الأ�ص����ح���ابه , كم������ا روى ثابت عن اأن�س ب����ن مالكd , قال:)  اأتى علي ر�ص����ول اهلل   sواأنا 
األعب مع الغلمان , ف�صّلم علينا , فبعثني يف حاجة,  فاأبطاأت على اأمي , فلما جئت , قالت: ما حب�صك؟ 
فقلت: بعثني ر�ص����ول اهلل حلاجة. قالت: ما حاجته؟ فقلت : اإنه �ص����ر! قالت:ال تخربن ب�ص����ر ر�صول اهلل 

s اأحًدا ( . قال اأن�س:) واهلل لو حدثت به اأحدًا حلدثتك به يا ثابت !! ( م�صلم برقم )2482( 
ب( اال�ص����تعداد: فحني يحُث مدير من�ص����اأة موظفيه على اأداء مهمة خا�صة اأو خطرية , ويبدي اأحدهم 
اال�ص����تعداد التام للقيام به , فاإن املدير يقوم بتكليفه , والوثوق به ما مل ت�ص����بق له معرفة خا�ص����ة بعدم 

مقدرته على ذلك. 
ج (الو�صوح: عندما يثق النا�س ب�صخ�س ؛ ويقيمون معه عالقات حميمة , �صي�صعرون باأنهم بحاجة اإىل 
القدرة على التنبوؤ ب�ص����لوكه , وما �ص����يفعله لو مت اإخباره باأ�ص����رارهم , يف حني اأنهم ال يثقون بال�صخ�س 

الغام�س , اأو املتذبذب يف اتخاذ املواقف.
ومم����ا يزي����د النا�����س تردًدا يف منح تاج الثقة به هو اأ�ص����لوب) املبالغة(  �ص����واًء يف ت�ص����خيم االأمور , اأو 
بذل الوعود, وهو موقن باأنه ال ي�ص����تطيع الوفاء بها,  علًما باأن ا�ص����تخدام ) مفردات اللغة(ا�صتخداًما 
�ص����يًئا يزيد االأمر تعقيًدا , فعند �ص����وؤال اأحدهم له: متى تاأتي اإىل املكتب؟ فقال: االآن. وهو يق�صد بعد 

�صاعات! فاإن هذا ينمي ال�صعور باأنه كاذب , وخملف للمواعيد.
فعلينا جميعًا اأن ندرك معنى كلمة)اجلـــــــدارة بالثقة(فهي ال ُتنح ، بل ُتكت�سب.
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13- التخطيط:
الدار�س ل�صرية النبي – s- يرى اإنه كان ُيعنى بالتخطيط 
, فق���د كان – s – يخت���ار العين���ات ال�ص���احلة الأن تك���ون 
ر�ص���اًل للب�ص���ارة باالإ�ص���الم , وهداية النا�س اإليه ؛ فقد اأر�صل 
م�ص���عب بن عمري – d- اإىل املدينة النبوية , واأر�صل معاذ 
ب���ن جبل – d – اإىل اليمن, وحبي���ب بن زيد- d-  اإىل 
م�ص���يلمة الكذاب, وقد كان يخربهم باأحوال هذه املجتمعات 
, وم���ا هي عليه , وما ي�ص���لح لها من اأ�ص���اليب الدعوة,و قام 
بتخ�ص���ي�س دار االأرق���م بن اأب���ي االأرقم لرتبية ال�ص���حابة , 
وتعليمهم  االإ�ص���الم, وقد عا�س بدعوته ال�صرية ثالث �صنوات 
حت���ى ؛ كرث اأتباع هذه الدعوة , واأ�ص���بح لها قيمة يف املجتمع 
املكي, وكذا كانت الهجرة النبوية مت�صي بخطة مدرو�صة اآتت 

ثمارها  املعروفة.
 و يظن كثري من امل�ص���رفني اأن  مهمته تكمن يف فتح املدر�ص���ة 
يف اأي وق���ت , ويف اأي م���كان , ويف اأي ظرف, واإدارتها ت�ص���ري 
بطريق���ة ع�ص���وائية , ي�ص���توي فيها امل�ص���رفون عل���ى اختالف 
اإمكانياتهم, والواقع ي�ص���هد اأن هذا الت�ص���ور خطاأ ؛ فكما اأن 
جمرد فتح املدر�ص���ة له اأث���ر وفيه بركة,اإال اأنه ي�ص���حب هذه 
اخلطوة , بل ي�ص���بقها خطوات مدرو�ص���ة مما يك���ون له تاأثري 

�صاحر على قلوب كثري من النا�س.
والتخطي���ط الواع���ي الإدارة املدر�ص���ة هو الذي يو�ص���لها اإىل 
النتائ���ج املثم���رة باأق�ص���ر الط���رق بع���د توفيق اهلل �ص���بحانه 

وتعاىل, وه�����و الذي ينقله����ا من قالبه��������ا
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 التقليدي اإىل روح الع�ص���ر باأرقى االأ�صاليب الرتبوية,  
واأف�صل الو�صائل التعليمية و التقنية احلديثة يف قوالب 

خمتلفة ؛ لتوافق ميول النا�س ورغباتهم املختلفة. 
لذا كان لزاًما على امل�ص���رف اأن ي�ص���ع ملدر�صته خططًا 
متنوع���ة مابني �ص���نوية وخم�ص���ية... وغريها, �ص���املة 
لكاف���ة اجلوان���ب , مث���ل: خط���ة تخري���ج 100 حافظ, 
وخط���ة تاأم���ني امليزاني���ة ال�ص���نوية , وخط���ة الربام���ج 

العلمية, وخطة املنا�صط ال�صيفية... وغريها( 

14- إدارة الخالفات:
ال توجد م�صكلة لي�س لها حل ؛ فقد رتب احلكيم العليم 
ه���ذا الكون عل���ى اأ�ص���ا�س احتف���اظ اأنظمت���ه بنهايات 
مفتوح���ة؛ فالب���د من اكت�ص���اب اخل���ربة للو�ص���ول اإىل 

احللول املقنعة عند وقوع امل�صكالت.
اإن مم���ا يتفطر له قلب املوؤم���ن هو كرثة اخلالفات بني 
العامل���ني يف املج���ال الدعوي , فم���ا اأن يلف���ت االنتباه 
ن�ص���اط حلقة مب�صجد اأو مدر�صة نا�صئة .... وغريها اإال 
وي�ص���مع عن حدوث م�صاجرات وخالفات بني اأع�صائها 
؛ لذا كان لزاًما على امل�ص���رف اأن يكون على بينة باأهم 
ال�ص���بل التي ت�صاعده على  ف�س النزاعات , وال�ق���ص��اء 

عل���ى اخل�����الف��������ات, وال��ت����ي ي���مك�������ن
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اإيجازها يف االآتي : 
اأ - لي�س احلق املح�س اأو الباطل املح�س مثرًيا للخالف , واإمنا احلق املختلط بالباطل والباطل 
امللتب����س باحل���ق , وعندما نتعام���ل بعقلية )اإما هذا اأو ذاك( فاإننا لن ن�ص���ل اإىل حلول جيدة , 
ولك���ن حني تعتق���د اأن ما يبديه كل طرف ال يعدو اأن يك���ون روؤى واجتهادات ظنية قابلة للنقا�س 
والتف�ص���ري املغاير ؛ فاإننا نكون م�صتعدين اآنذاك للبحث عن الطريق الثالث الذي ن�صري فيه معًا 

نحواالتفاق  واالئتالف.
ب -  حتدي���د نقاط اخلالف التي اأدت اإىل �ص���وء الفهم بني املتخا�ص���مني, فكثري من النزاعات 

عبارة عن حت�ص�صات نف�صية ال ترتكز على معطيات فكرية حمددة.
ج - تهيئة اجلو النف�صي حلل اخلالفات من خالل التقليل من �صاأن اخلالف ما اأمكن.

د - طرح العديد من االأ�صئلة التو�صيحية البعيدة عن روح املواجهة مع ح�صن اال�صتماع لالإجابات.
ه����- املحافظ���ة على الهدوء , واإعطاء كل طرف الوقت الكايف الإي�ص���اح ما لديه, والتنفي�س عما 

يجده من كرب و�صيق.
و - جتنب احلديث عن امل�ص���اعر , والدوافع , وامل�ص���ائل ال�صخ�ص���ية؛ الأنها ت�صبب اأذى بالًغا ملن 

نختلف معه , وتزيد فجوة اخلالف بداًل من اأن ت�صاعد على اإزالته.
ز - من امل�صتح�صن اأثناء البحث عن حل اأن نتجاوز املا�صي اإىل احلا�صر , واأن نعمل على  اإيجاد 

احتياطات لعدم تكرار اخلالف م�صتقباًل.
ح - االع���رتاف بخط���اأ كل طرف مهما كان �ص���غريًا؛ الأن ذلك يوؤدي ع���ادة اإىل اإنهاء اخلالف , 

وتقارب وجهات النظر.
ط - تذك���ري كل ط���رف باأن هناك هدف �ص���امًيا م�ص���رتًكا عليهم���ا بلوغه , وجت���اوز اخلالفات 

والعقبات التي تعرقل الو�صول اإليه.
ي - اإذا مل ميكن الو�ص���ول حلل منا�ص���ب ترتك امل�صكلة للزمن ؛ اإذ قد ينجح التاأجيل يف التقليل 

من حدة اخلالفات,اأو اإيجاد فر�س منا�صبة حللها. 
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15-مواجهة المشكالت:
عل���ى مدار التاريخ مل يكن تق���دم العامل من خالل 
الرخ���اء, واإمن���ا م���ن خ���الل االأزمات الت���ي كانت 
متنحه الفر�صة لتجديد اأبنيته, ومراجعة ح�صاباته 

, واإبداع احللول مل�صكالته.
وه���ذه اإ�ص���اءة لبع����س النق���اط التي تتعل���ق بهذه 

امل�صاألة املهمة:
اأ - اإن اخلطوة االأوىل حلل امل�صكالت هو االعرتاف 
بامل�ص���كلة على ما هي عليه ؛ دون حماولة طم�صها , 

اأو ت�صويهها.
ب - تو�ص���يف امل�ص���كلة على نحو جيد , ويكون ذلك 
يف حالة الثقة , والتفاوؤل , والراحة من ال�صغوط ؛ 

فيجعلها تبدو اأ�صغر.
ج - التح���دث اإىل م���ن ُيوثق بهم من االأ�ص���خا�س , 
واالأ�ص���دقاء عن امل�صكلة , ومعرفة انطباعهم عنها 

.
د - حتجي���م دور العاطف���ة يف معاجل���ة امل�ص���كالت 
, وتناوله���ا بق���در كب���ري م���ن احلياد واملو�ص���وعية 
, واالأف�ص���ل معاجل���ة امل�ص���كلة عل���ى اأنه���ا متعلق���ة 

ب�صخ�س اآخر جاء ي�صت�صريك.
ه����- ع���دم  التفك���ري يف اأكرث من م�ص���كلة  يف وقت 
واح���د ؛ مل���ا لذل���ك  م���ن اأثر �ص���يء, ب���ل اإن تفتيت 
امل�ص���كلة الواحدة اإىل اأجزاء �ص���غرية, مينح قدرة 

اأكرب على حلها.
و - االإعرا����س ع���ن املت�ص���ائمني واملثبط���ني الذين 
اله���م لهم �ص���وى بث الياأ����س , ودالل���ة النا�س على 

الطرق امل�صدودة.
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16-الحرص على النجاح مهما يكن صغيرًا:
    اإن الوقوف عند اأي جناح مهما يكن �صخًما , والتقاع�س عما بعده هو اأول خطوة على طريق 
ت�ص���اوؤله,  و �ص���ياعه ,  وخ�ص���ارته ؛ لذا البد من جعل كل جناح دافًعا لنجاح اآخر اأكرب واأ�ص���مل 

)فالنجاح رحلة , ولي�س هدفًا( .
   اإن النج���اح ثم���رة للفك���ر النَّريِّ واجلهد الوفري , واالإمكانات  اجلي���دة , وهو يتطلب اإىل جانب 

توفيق اهلل عدًدا من ال�صمات ولعلَّ اأبرزها: 
اأ( التفاوؤل بالنجاح.      

 ب( البحث عن الفر�س املنا�صبة.  
ج(. االإقدام , واملخاطرة.  

د( اال�صتقاللية , والبعد عن التبعية. 
 ه�( القدرة على ال�صرب.

اخلال�ص���ة : امل�صرفون الناجحون هم اأ�صخا�س غري عاديني ؛ ولذلك البد من ت�صخري اجلهود , 
وتوفري االإمكانات لتهيئة النجاح املن�صود.

21



17- تحسين اإلنتاجية الشخصية :
اإن االإنتاجي���ة مقيا����س نقي����س به العالقة بني م���ا هو منتج وبني الو�ص���ائل امل�ص���تخدمة يف عملية 
االإنت���اج, وتربز قيمة حت�ص���ني االإنتاجية عن���د مقارنة اأدائني اأو اأكرث, كما اأنه من ال�ص���هل حتديد 
م�ص���توى االإنتاجية يف مزرعة اأو م�ص���نع, لكن حتديد » االإنتاجية ال�صخ�صية« , وقيا�س اإنتاجيتها 
للف���رد )غام����س ومعق���د( ولكن ميكننا الق���ول باأن اأي حت�ص���ن يطراأ على اأي جان���ب من جوانب 
�صخ�ص���ية االإن�ص���ان, ينعك�س على اإنتاجيته , ومن ثم على امل�ص���روع الذي هو ب�صدده , �صواًء كان 

ا ... اإلخ. ا , اأم دعويًّ تربويًّ
وهناك عدد من املبادئ  يعول عليها يف حت�ص���ني االإنتاجية , وحتقيق الكفاءة ال�صخ�ص���ية , ميكن 

تلخي�س اأهمها  يف االآتي:- 
اأ   -املهارة  واالإتقان يف العمل , وا�صتخدام الو�صائل التقنية احلديثة واالأ�صاليب املالئمة.

ب -ا�صتثمار الوقت , وعدم ت�صييعه فيما ال يعود بالنفع , خا�صة ال�صاعات االأوىل من اليوم.
ج  -اختيار الوقت املنا�صب الأداء العمل , وجتنب �صاعات اخلمول والك�صل.

د  -اال�صتفادة من اخلربات واالإمكانات  املتاحة , وتوظيفها بال�صكل املطلوب.
ه� -تكرار املحاولة مهما كانت الظروف والعقبات.

18- وضوح الهدف:
اإن كل هدف �صغري هو و�صيلة لهدف اأكرب منه,كما اأن كل هدف كبري هو غاية لهدف اأ�صغر منه.

لذا كان لزامًا على امل�صرف اأن ي�صع » و�صوح الهدف« ن�صب عينيه بحيث يراجع خطواته
 وخططه بني فرتة واأخرى ؛ للتاأكد من دقة �صريه نحو الهدف املاأمول.

وميكن اأن نحيط الهدف الذي نريد اإجنازه باالأ�صئلة االآتية:
�س1/ ما الواجب حتقيقه؟

�س2/ ملاذا يجب اأن يتحقق؟
�س3/ متى يجب ؟ وما املدة التي �صي�صتغرقها؟

�س4/ من الذي �صيقوم بتنفيذه؟
�س5/ اأين يجب اأن يتم ذلك؟
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����س6/ ه���ل اأحتاج اإىل م�ص���اعدة اأحد؟  ومن �صي�ص���اعدين اإن 
تطلب االأمر ذلك؟!

�س7/ ما االأدوات التي اأحتاجها؟
فيجب كتابة اأجوبة االأ�ص���ئلة اأعاله , والرجوع اإليها بني الفينة 
واالأخرى ملعرفة �صحة امل�صري نحو الغاية املطلوبة. وعلى �صبيل 

املثال : 
اإذا كان اله���دف تخري���ج )100( حافظ خالل)4( �ص���نوات, 
فيج���ب تكثيف الدورات واملتابعة امل�ص���تمرة للطالب القريبني 
من اخلتمة, يف كل ف�صل درا�صي, مع تقدمي احلوافز املعنوية 
واملادية املالئمة , واإثارة املناف�ص���ات ال�صريفة ؛ مما يرغب يف 

احلفظ واملراجعة, واحلر�س على عدم الغياب واالنقطاع.

19-الجاهزية:
هي ق���درة معنوية يتمتع بها امل�ص���رف ؛ متكنه من القيام باأية 

مهمة حتتاجها املدر�صة » يف اأي وقت«!
ف���دوره الرئي�س هو التخطي���ط واالإدارة والتوجي���ه , ولكن قد 
حتت���اج املدر�ص���ة اإىل اأعم���ال خمتلف���ة » امل�ص���وؤول عنه���ا اأحد 
املوظفني« ولكنه غري موجود, مما يدفع امل�ص���رف اإىل املبادرة 
بالقي���ام باأي مهمة مهما كانت و�ص���يعة خلدمة هذا ال�ص���رح 

القراآين.
ب���ل اإن ح���االت الط���وارئ �ص���واًء فيم���ا يتعل���ق بال�ص���يانة , اأو 
العاملني ت�صتوجب اأن يكون امل�صرف دائم التواجد ل�صد اخللل 

, واإ�صالح اخلطاأ.
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20-االحتساب على المخالفات الشرعية:
   االحت�ص���اب هو القيام ب�ص���عرية االأمر باملعروف , والنهي عن املنكر, 

: s وهو فر�س عني على من راآه , قال
) من راأى منكم منكًرا فليغريه بيده , فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه , فاإن مل 

ي�صتطع فبقلبه , وذلك اأ�صعف االإميان ( .     ) م�صلم 49(
ار�صات والعامالت من  فعلى امل�صرف العناية مبتابعة ما قد تقع فيه الدَّ

خمالفات �صرعية يف اللبا�س , اأو الزينة اأو العادات والعبادات .
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احلر�س على النجاح مهما يكن �صغريًا :
لي�س يف هذه الدنيا جناح نهائي , فالن�صر يف اأية معركة – اأيًّا كان نوعها – ي�صعنا يف مواجهة 
معركة جديدة , قد تختلف متطلباتها على اأي حال ت�ص���تدعي جهدًا جديدًا . والوقوف عند اأي 
جناح مهما يكن �ص���خًما , والتقاع�س عما بعده هو اأول خطوة على طريق ت�ص���اوؤله وخ�ص���رانه . 
تلك هي �ص���نة اهلل تعاىل يف االبتالء . العمل املقبول عنداهلل جل وعال هو العمل الذي ا�ص���تمل 

على عن�صرين اأ�صا�صيني :
عن�صر االإخال�س , وعن�صر ال�صواب .

النج���اح يف االأعمال الدنيوية مرتبط ب�)ال�ص���واب( اأكرث من ارتباطه ب���� )االإخال�س( . اأما يف 
االأعمال االأخروية فاالإخال�س هو االأ�ص���ا�س ؛ الأن ال�ص���واب قد ينعدم , اأو ينق�س ب�ص���بب وجود 
ظروف قاهرة , اأو اجتهاد خاطئ . اإن االإ�ص���رار على النجاح �ص���مة مهمة للم�صلم املعا�صر . اإن 
اخلطوة االأوىل يف طريق النجاح هي االأهم , اإنها مبثابة �ص���رارة االإ�ص���عال االأوىل , ثم بعد ذلك 
ي�ص���كل الت���درج الرتاكمي يف حتقيق النج���اح نوًعا من الدعم املتالحق للبواع���ث , كما اإنه يولد 
الر�صا , وال�صرور من خالل العمل , وهكذا النجاح االأول – مهما كان �صئياًل – ميهد الطريق 

للنجاح التايل , وال �صي يغري بالنجاح كالنجاح نف�صه . 
اإن الناجحني يف احلياة ال ي�صكلون اأكرث من )5%( من النا�س , واأكرث الباقني من املخفقني, مع 
اأن هناك اإمكانات وو�ص���ائل كثرية تي�صر �ص���بل النجاح , لكن م�صكلة االإن�صان اأنه قد يقع �صحية 
لق�ص���وره الذات���ي , ولالأوهام التي تكبل عقل���ه ووجدانه !. النجاح ثمرة للفك���ر النرّي , واجلهد 
الوفري , واالإمكانات اجلّيدة , وهو ال يحدث نتيجة امتالك �صاحبه بع�س ال�صمات اخلا�صة التي 
يت�ص���م بها الناجحون فح�ص���ب , واإمنا هناك توفيق اهلل تع���اىل اإىل جانب الظروف املواتية, وال 

اأريد هنا اأن اأذكر ال�صفات التي يحملها الناجحون , واإمنا اأريد التذكري باأهمها :
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٭ الناج���ح يتوق���ع لنف�ص���ه النجاح,وذلك التوقع يلق���ي يف عقله الباطن-عل���ى نحو خفي-اخلطط 
والروؤى التي ت�صاعده على النجاح , متاًما كما هو �صاأن الذي يتوقع لنف�صه االإخفاق .

٭الناجح ميتلك قدرة على خو�س نوع من املخاطرة , فالكثري من ال�صكون , والر�صا بالقليل من
االإجناز , �ص���ببه اخلوف من املغامرة . نعم من الواجب على كل عاقل اأن يقلل ن�ص���بة املخاطر التي 

ميكن اأن يتعر�س لها , لكن ال بد يف النهاية من االإقدام .
 ٭الناجح  يبحث عن الفر�س ؛ اإذ يعلم اأنه يف اأ�ص���واأ الظروف , واأ�ص���د حاالت الركود تبقى هناك 
جم���االت وفر�س للنمو والك�ص���ب , لك���ن معظم النا�س ينتظ���رون اأن تطرق الفر����س اأبوابهم . اأما 

�صون اأنف�صهم لها , ويتح�ّص�صونها . الناجحون , فهم الذين يعرِّ
٭روح اال�صتقاللية , �صمة مهمة من �صمات الناجحني , فهم يثقفون يف اأنف�صهم , وميتلكون القدرة 
على التجاوز , على حني ي�صعر العاديون من النا�س بنوع من التبعية لغريهم , ويخافون من القيام 

باأعمال منفردة .
٭الناجح  ميلك القدرة على االحتمال , وهو بطبعه �ص���ابر على بذل تكاليف النجاح . اإنه ي�ص���رب 

على بذل اجلهد , كما ي�صرب على �صبط نف�صه ورغباتها , وي�صيطر على الزمن , فال يفلت منه.

اخلال�سة :
اأن الناجح���ني , ه���م اأ�ص���خا�س غري عادي���ني , ولذلك فهم قلة. واأمة االإ�ص���الم ال ت�ص���كو اليوم من 
انعدام الكفاءات واأ�ص���حاب االخت�صا�ص���ات يف اأي جمال , لكن ت�ص���كو من فقر مدقع يف العنا�صر 
املتفوقة والكفاءات النادرة التي ت�صق طرًقا جديدة للممار�صة , وتعرث على حلول ناجحة حني ي�صعر 

االأ�صخا�س العاديون بان�صداد االآفاق , وانقطاع احليلة . 
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اإذا كان املاء ع�ص���ب احلياة , فاملال هو ع�صب 
العم���ل اخل���ريي ؛ فكث���رًيا م���ا تتعطل م�ص���رية 

املدار�س ب�صبب قلة املوارد.
  ُي�صاف اإىل ذلك التقليدية يف العمل والنمطية 
يف التفكري, فال اإبداع , وال تغيري , وال بحث عن 
اآفاق جدي���دة , عالوًة على ا�ص���تمرار الهدر يف 

عدة جماالت.



1( إعـــــــالن األهداف: 
اأعل���ن اأهداف���ك التعليمية واملاّدي���ة ؛ لينجذب اإلي���ك الراغبون, فعند اإقامتك  مل�ص���روع تخريج 
»100« حافظ وحافظة ,اأو امل�ص���ابقة الثقافية الكربى , اأو رو�ص���ة القراآن لالأطفال... وغريها,  
فعلي���ك باإطالق حملة دعائية تعريفية باأهدافها, ومزاياه���ا؛ ليبادر اإليك الراغبون يف الدعم, 
وعندما ت�ص���رح مزايا الوقف اخلريي , يف توفري احتياجات املدر�ص���ة , واإكماله مل�صرتياتها جتد 

اأن املح�صنني �صيبادرون للم�صاركة فيه.
كما ميكنك ا�ص���تخدام طريقة فاعلة يف جذب االآخرين, ودفعهم للم�ص���اركة , وذلك عن طريق 
ن�ص���ر االإجنازات ال�ص���ابقة التي حققتها املدر�صة, وعر�صها يف و�ص���ائل االإعالم املختلفة , وهذا  

االعالن يحفز الكثريين الأن يحظوا بامل�صاهمة يف تخريج هذه الدفعات املباركة. 

29



2- الدعوة لكفالة المعلمات: 
     البد اأن حتر�س املدر�صة يف بع�س خطابات طلب الدعم 
على حث فاعلي اخلري على كفالة املعلمات  بالتذكري بقول 
احلبيب امل�صطفى – �صلى اهلل عليه ال�صالم – :) خريكم 

من تعلم القراآن وعلمه(البخاري برقم ) 5027(.
وكذا عر����س بع�س الفتاوى عن كفال���ة املعلمات, ويخفف 
العبء على ميزانية املدر�ص���ة, وم���ن هذه الفتاوى:- فتوى 
اللجن���ة الدائم���ة للبح���وث العلمي���ة واالإفتاءعن ال�ص���وؤال 
االآت���ي:- هل اأنا اإذا تكفلت براتب اأحد املحفظني يح�ص���ل 
يل من االأجر مثل اأجره؛الأين تكفلت براتب هذا املحفظ؟

اجلواب: 
»اإذا تكفل���ت براتب مدر�س فاأنت ماأجور, وعملك هذا من 
اأعظ���م القربات, وكل طالب يحفظ �ص���يئًا من القراآن عن 
طريق ه���ذا املدر�س فلك ن�ص���يب من االأج���ر من غري اأن 

ينق�س من اأجورهم �صيئًا,,, وباهلل التوفيق.
الفتوى رقم )20707( بتاريخ) 12/24/ 1419 ه�(

3- توثيق العالقة مع المؤسسات 
الخيرية الكبرى:

تزخر البالد بحمد اهلل بالعديد من املوؤ�ص�ص���ات اخلريية,  
والت���ي من اأبرز اأهدافها خدمة القراآن الكرمي , وت�ص���جيع 
اأبناء وبنات امل�ص���لمني على حفظه , وعلى راأ�صها جمعيات 
حتفي���ظ القراآن الكرمي , فعند توثيق العالقة مع القائمني 
عليه���ا , وتعريفه���م باملدر�ص���ة , واأهدافه���ا , وا�ص���تقامة 
منهجها عن طريق التقارير ال�صنوية واملخاطبات املو�صمية 
تفوز املدر�ص���ة بدعم �صنوي قوي يعد رافدًا ال ي�صتهان به , 
خا�صة عند اقتناع تلك املوؤ�ص�صات باأن ما �صرف من مبالغ 

اأتى ثماًرا يانعة.
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4- التواصل مع المتبرعين بأخبار 
المدرسة:

فللمت���ربع الذي وثق يف املدر�ص���ة , وبذل له���ا ماله حق كبري  
يف معرف���ة ثمرة دعم���ه؛ لذا البد اأن حتر�س اإدارة املدر�ص���ة 
عل���ى التوا�ص���ل معه مبنا�ص���طها اجلدي���دة , وم�ص���ابقاتها, 
ومطبوعاته���ا , وع���دد اخلامت���ات بالدورات االأخ���رية فيها,   
وال يفوت الدور الفاعل للهدية الدعوية- خا�ص���ة يف موا�ص���م 
العبادات- على جتديد العهد مع املدر�صة وبقائها , يف ذهن 

املتربع , فيعطيها االأولوية على غريها.  
ومن الو�سائل يف التوا�سل مع املتربعني:

اأ- ر�صائل اجلوال .     
ب- ر�صائل بريدية .     

ج- توطيد العالقات ال�صخ�صية .
د- الدعوة لزيارة املدر�صة. 

ه�- الدعوة حل�صور احلفالت , واللقاءات , والتكرمي.
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5( االستعانة بالمهتمين وقت األزمات: 
عندما حتظى املدر�ص���ة بكثري من املحبني, وتن�صاأ عالقة بني املدر�صة واأولياء االأمور من املمكن 
للم�ص���رف – عندما ت�ص���يق به ال�صبل – اأن يعلن اأن املدر�ص���ة يف مواجهة خطر االإغالق ب�صبب 

قلة املوارد , وكرثة امل�صروفات.
عندها �ص���يتحرك رج���ال االأزمات واملواقف 
ال�ص���عبة من اأولياء االأم���ور , وغريهم مما 

يهيئ دفعة قوية للمدر�صة.

6( الحرص على تحصيل 
رسوم التسجيل:

ت�صتكي غالبية املدار�س من قلة املوارد , 
بالرغم من كرثة االإقبال عليها ,  وتو�صطها 

حيًّا راقًيا؛ ويعود ال�صبب لعدم احلزم يف 
ا�صتالم ر�صوم الت�صجيل!!! 

ف���اإن اإلزام اجلميع بدفع ر�ص���وم الت�ص���جيل 
ا مليزانيتها. ا كبريًّ الرمزية يعطي �صخًّ

 ففي عملية ح�صابية مب�صطة جند اأن :-
 300 طالبة × ر�صوم ت�صجيلهم100=30000 

ريال×3 دورات بالعام = 90000 ريال.
وطريقة االإلزام تك���ون مبنع دخول الطالبة 
للحلقة حتى تدفع الر�صوم , ومن ال ت�صتطيع 
فيمكنها تعبئة )منوذج » اإعفاء من الر�صوم« 

ويقبل فورًا( !!!
وم���ع اأن هذه الطريقة ظاهرها الف�صا�ص���ة 

32



واحلر����س الزائ���د على املال,ف���اإن باطنها اإيجاد ميزانية جيدة للمدر�ص���ة طوال الع���ام؛ مما يجنبها 
التعر�س لالأزمات املادية , وخطر االإفال�س.

وغالًبا �صتنجح هذه الطريقة يف املدار�س التي حتظى باإقباٍل, كبرٍي وزحاٍم �صديٍد, مع مراعاة ما يلي :
1. حتديد مقدار ر�صوم الت�صجيل يعود اإىل م�صتوى احلي الذي تكون فيه غنًى وفقًرا.

2. ا�صتالمه عن طريق �صند قب�س.
3. يو�صح يف التقرير ال�صنوي مقدار العائد من الر�صوم , وجماالت �صرفه.

7( افتتاح رياض األطفال :
يحظ���ى التعلي���م االأهلي مبكانة عالية يف نفو�س النا�س , ومدر�ص���ة حتفيظ الق���راآن الكرمي قادرة على 
ُن املبنى , وُيَجمل , وت�صتطيع ك�صب  �صَّ جذبهم اإليها عندما ُتهياأ بيئتها التعليمية بكافة التجهيزات وُيَحَّ
ق�ص���ب ال�ص���بق عندما ُتِعلن ُ عن افتتاح ق�ص���م : التمهيدي املميز )يحفظ الطفل جزء عم قبل دخول 

املدر�صة خالل عام درا�صي واحد(
وُيعطى الطفل نف�س مميزات املدار�س االأهلية )الزي املوحد , املناهج الدرا�ص����ية , ال�ص����نط املدر�ص����ية ... 

اإلخ (
وبطريقة ح�صابية �صريعة �صنعرف املردود العايل لهذه الو�صيلة :

ر�صوم الدرا�صة والت�صجيل 1400 × 100 طفل = 000, 140 ريال
باالإ�ص���افة اإىل 600 ريال ر�ص���وم النقل ذهاًبا واإياًبا, ومن املتوقع اأن ي�ص���تفيد من هذه اخلدمة ن�صف 

الطالب 600 × 50 = 000, 30 ريال
املجموع = 000 , 170 ريال  يف ف�صل درا�صي واحد !!
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8( الحضانة :
ميكن للمدر�ص���ة اأن تفتح ح�ص���انة مهي���اأة بالتجهيزات 
الالزم���ة , وال يخف���ى اأن الكث���ري من املوظف���ات يبحثن 
عن ح�ص���انة اآمنة , فما �ص���عورهن اإذا كان ريعها خدمة 
للقراآن الكرمي , ال �ص���ك اأنهن �ص���يجعلنها خي���اًرا اأولّيًّا 
ب�ص���رط اإقتناعه���ن مب�ص���توى اخلدمة املقدم���ة مقارنة 

باالأ�صعار لذا يلزم االنتباه لالآتي:
اأ -اأهلية احلا�ص���نات , واأمانتهن , وح�ص���ن ت�صرفهن , 

وُيف�صل اأن يكن اأمهات اأطفال , اأو كبريات يف ال�صن 
ب- رقي م�صتوى التجهيزات والنظافة .

ج- تخ�صي�س درج لكل طفل , تو�صع لوازمه فيه .

9( الوقف ... الوقف :
ُيعت���رب الوقف من اأهم رواف���د العمل اخلريي   
منذ �ص���در االإ�ص���الم , وال يزال هذا الراف���د هو املمول 
االأول لكث���ري م���ن امل�ص���اريع اخلريي���ة , وه���و م���ن اأهم 
االأ�ص���باب املعينة على ا�صتمرار العمل وتطوره ؛ لذا كان 
لزام���ًا على كل من ي�ص���رف على عمل خريي اأن ي�ص���عى 
يف اإيج���اد وقف يجع���ل له خطة وهدًفا ميك���ن اأن يحقق 
ولو بعد 3 �ص���نوات اأو اأكرث , وُيعترب الوقف من امل�ص���اريع 
الت���ي اإذا ُبِدئ���ت انتهت ؛ حيث تتي�ص���ر اأموره , وجند اأن 
اأكرث املح�صنني يتفاعلون معه اأكرث من غريه , وما اأجمل 
اأن يك���ون لكل مدر�ص���ة وقف لتتفرغ للجوان���ب التعليمية 

والرتبوية !
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10( برنامج العضوية الفخرية: 
وهي بطاقة توزع على حمبي القراآن الكرمي , تخولهم للح�صول على املميزات االآتية:- 

اأ( امل�صاركة يف االأجر العظيم الذي وعد به اهلل ور�صوله s و�صلم ملن تعلَّم القراآن , وعلَّمه.
ب( اإيجاد م�ص���در ثابت لدعم املدر�صة , اإذ تتجاوز م�صاريفها ال�صنوية    

000, 300 ريال.
 ج( امل�صاهمة يف تعليم بنات امل�صلمني كتاب اهلل , وا�صتمرارهن.

د( امل�ص���اركة يف اإب���داء املقرتح���ات , واالآراء لتطوي���ر عم���ل املدر�ص���ة, 
وخططها, واأهدافها.

ه�( تزويد الع�صو الفخري بتقرير �صنوي عن اأعمال واإجنازات املدر�صة, 
والبد اأن  حتر�س املدر�صة على زيادة اأعداد امل�صرتكني , وا�صتمرارهم 

بالو�صائل االآتية: 
1( تعيني م�صرف على هذا الربنامج ملتابعته وتفعيله. 

2( دعوة اأولياء اأمور الطالب حل�صور احلفالت التي تقيمها املدر�صة.   
3( اإر�صال بطاقات الع�صوية الفخرية مع جميع خطابات الدعم.

4( البحث عن املهتمني , وخماطبتهم �صفهيًّا وكتابيًّا.
5( التوا�صل مع االأع�صاء الفخريني , وتزويدهم باأخبار املدر�صة ب�صكل م�صتمر.

6(التوا�ص���ل مع االأع�ص���اء الفخريني �صهريًّا بر�صائل اجلوال التي تخربهم باآخر منجزات املدر�صة ,  و تطوراتها, 
ودعوتهم للحفالت  والكلمات  التوجيهية , ونحوها.

  11( مشروع جمع المالبس والورق :
 وهي فكرة مقتب�صة من م�صاريع مماثلة اأقامتها عدة جهات خريية , ويعد جناحها حتديًّا كبرًيا؛ لكرثة اجلهات التي 

قامت بتنفيذ الفكرة , ول�صمان النجاح البد من االآتي:- 
اأ (توف���ري عدد من احلاويات , اإما جمانًا عن طريق خماطبة اأحد 

امل�صانع , اأو ت�صنيعها على ح�صاب املدر�صة.
ب ( و�صع مل�صق جذاب كبري احلجم يو�صح الغر�س من احلاوية 

»مع مراعاة الناحية اجلمالية للحاوية« .
ج(  الدعاية للم�صروع يف كل مطبوعات املدر�صة.

د( حتديد م�صوؤول للم�صروع ي�صتقبل االت�صاالت ,  ويوجه مندوب 
ال�صركة ال�صتالم الورق من املتعاونني , وحما�صبته اأ�صبوعيًّا.
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12( تسويق كتب المرأة:
يف زم���ن ال�ص���رعة , و�ص���يق الوق���ت حتر�س الكث���ري من الن�ص���اء على اقتن���اء كتب الطب���خ,  والتجميل,  
والتن�ص���يق, والديك���ور, مما يهيئ له���ن اللذيذ من االأكالت , والتمتع بجو م���ن النظام واالأناقة يف اأوجز 

االأوقات , واأ�صهل االأفكار , وباأ�صعار منا�صبة.
ولقد قامت بع�س املدار�س بتي�ص���ري هذه املهمة لالأخوات بتوفري الكتب املنا�ص���بة الهتماماتهن مع و�صع 
فوائد اإميانية , ووقفات تربوية زادت الكتاب جمااًل ورونًقا , وكان االإقبال عليها كبرًيا مما زاد يف عدد 

الطبعات من جهة, وزيادة اإيرادات املدر�صة من جهة اأخرى.  

  13( أخذ حقوق المؤلفين: 
  يتمي���ز علماوؤن���ا ودعاتنا  بعدم حر�ص���هم على اأخ���ذ احلقوق املالية ملوؤلفاتهم ! ب���ل اإن الكثري منهم قد 
غمروا, وه�ص���مت حقوقهم ؟ ب�ص���بب عدم تبني جهة معينة ن�ص���ر علومهم , يف حني اأنهم يقعون فري�صة 
�ص���هلة لدور الن�ص���ر, و موؤ�ص�ص���ات التوزيع االإعالمي , اإذ تك�ص���ب هذه اجلهات التجارية مبالغ طائلة يف 
اأيام,ما تعب عليه العامل �ص���هوًرا و�ص���نيًنا من التاأليف والتهذيب, كما  جندها ال تخ�ص����س لهذا العامل 

جزًءا من االأرباح, عالوة على اإهمالها الإنتاجه بحجة ان�صغالها باأعمال اأخرى جديدة.
لك���ن اإذا تبن���ت اإحدى اجلهات اخلريية ت�ص���ويق موؤلفات اأحد العلم���اء اأو الدعاة من املحا�ص���رات , اأو 
الكت���ب, اأو التالوات , واأخذت على عاتقها م�ص���وؤولية االنت�ص���ار الكبري – وهو م���ا يطمح اإليه كل عامل و 
داعية – واألزمت دور الن�صر والتوزيع بخطة عمل , ودعاية , وت�صويق لعادت بالربح الوفري, الذي تطمح 
اإليه تلك الدور , ثم اأخذت تلك اجلهة اخلريية جزًءا من االأرباح يكون رافًدا الأعمالها مقابل اإ�ص���رافها 

ومتابعتها.

36



14( األطباق الخيرية: 
حتر����س الكث���ري م���ن املدار�س الن�ص���ائية عل���ى اإقامة 
االأطب���اق اخلريية , ولكن ب�ص���كل متقطع , وع�ص���وائي, 

مما ي�صعف جدواها.
 ولتحقيق النج���اح يف اإقامة االأطباق اخلريية البد من 

العناية باالآتي: 
اأ (و�ص���ع املناف�ص���ات بني الطالبات ح�ص���ب ف�صولهن, 
واأعماره���ن , مم���ا يفي���د املدر�ص���ة م���ن قدراته���ن, 
وي�ص���اعدهن عل���ى الوف���اء لها مب���ا ي�ص���تطعن , وحث 

االأهايل املجاورين للمدر�صة على اال�صرتاك.
ب (خماطب���ة املطاع���م واملخابز يف كل منا�ص���بة مما 

يهيئ جناحًا م�صجعًا.
ج(و�ص���ع اأ�ص���عار معقول���ة لالأطب���اق ؛ ل�ص���مان قدرة 

اجلميع على ال�صراء.
د (احلر����س على اإقامة االأطب���اق اخلريية يف كل دورة 

من دورات التحفيظ. 
ه�( العناية بتقدمي �صهادات ال�صكر للمحالت املتعاونة؛ 

)كي ن�صمن توا�صلهم يف املنا�صط الالحقة(.

15( السوق الخيري:
 تقيم املدر�ص���ة ال�ص���وق اخلريي »داخل املبنى«, يتوىل 
البيع فيه ن�ص���اء , وكانت بدايته متوا�ص���عة ك�ص���اأن اأي 
عمل نا�ص���ئ , اإال اأنه حقق قفزات متعددة , وجناحات 
متاألق���ة, وم���ن اأب���رز اأ�ص���باب النجاح بع���د توفيق اهلل 

وتي�صريه االآتي: 
اأ( املداوم���ة عل���ى اإقامت���ه كل ع���ام يف توقي���ت حمدد 
مع���روف عند النا�س؛ مما ي�ص���هل الدعاية له , وترقب 
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اإقامته , وال�صوؤال عن فعالياته.
ب( احلر�س على تكامله , وتنوعه , وتزويده باأف�صل الب�صائع واأحدثها قدر االإمكان!.

ج( خماطب���ة امل�ص���انع , واملحالت مبنح املدر�ص���ة ما يج���ودون به من ب�ص���ائعهم , مع مراعاة 
اجلودة , وتاريخ ال�صالحية.

د( تاأجري مواقع على بع�س الراغبني والراغبات يف جتربة البيع وال�صراء مببالغ معقولة.
ه�( دعوة عدد من الداعيات الإلقاء كلمات اأثناء فعاليات ال�صوق.

و( تخ�ص���ي�س جوائز ثمينة لل�صحب اليومي . للم�ص���اهمة يف زيادة االإقبال )ال ي�صرتط ال�صراء 
للدخول يف ال�صحب(. 

16( إرسال خطابات عبر الناسوخ: 
إلى المحالت ، والمصانع ، والشــركات )خاصة المحالت المفتوحة حديثًا( في الحي ، وطلب 

الدعم المادي ، أو التبرع العيني من منتجاتهم:
ومما يجعل التجاوب اأكرث :

1.الدعاء لهم .
2.ح�صن عر�س اخلطاب , وانتقاء العبارات املوؤثرة , مع مراعاة االخت�صار .

3.تغيري البنط اأو نوع اخلط , اأو و�صع خط حتت املطلوب بال�صبط.
4.ال مانع من اإرفاق ترخي�س املدر�صة واأنها تابعة للجمعية .... اإلخ 

5.و�صع جوال للتوا�صل .
17( شراء الحافالت :

ا   داأبت مدار�س حتفيظ القراآن الكرمي على ا�صتئجار احلافالت » للفرتة امل�صائية« �صهريًّ
مببلغ يرتاوح بني )1600( – )1800(  اإذا كان 
ال�صائق مبحرم , فالكلفة اأكرث يف حني اأن بع�س 

املدار�س – ولالأ�صف ال�صديد- تتهاون يف تطبيق 
االأحكام ال�صرعية -  وتربي طالباتها على ذلك, 

وكثريًا ما يقع امل�صرف يف حاالت حرجة ب�صبب 
االأعذار املختلفة من تاأخر اأو غياب ال�صائق اإىل 
تعطل احلافلة , اأو تزاحم مواعيدها... وغريها 
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يف حني اأن احلافلة اململوكة توفر الكثري من النفقات, مع التخل�س من اأغلب االأعذار, وميكن االطالع على 
العملية احل�صابية التالية:- 

18( تأجير الحافالت:
 ميكن اال�ص���تفادة من موا�ص���م احلج والعمرة , ورحالت املراكز ال�صيفية , وحلقات التحفيظ, وهذا ميثل رافدًا 
ال ُي�صتهان به , فمن اخلطاأ اإيقاف احلافالت يف الكراج وامليزانية تعاين نق�صًا يف مواردها, خا�صة حينما يكون 
امل�ص���تاأجر ثقًة اأمينًا وال�ص���ائق للحافلة على الكفالة ال�صخ�ص���ية مع اأهمية كتابة عقد مع امل�صتاأجر يبني فيه مدة 

اال�صتئجار , واملبلغ , وال�صروط التي حتفظ حق الطرفني وم�صئولياتهما.
19(  تأجيــر المقصــف و) أكشــاك ( تجارية بالقاعــة الكبرى أو 

الساحة : 
مبا اأن عدد طالبات املدر�صة يزيد على )500( طالبة يف الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية يعد كثرًيا, فاإن الدقائق 
الق�ص���رية قب���ل بدء الدرا�ص���ة , اأو بعدها , واأثناء الف�ص���حة, تعد فر�ص���ًة منا�ص���بًة للبيع وهذا من �ص���اأنه اإغراء 

امل�ص���تثمرين وامل�ص���تثمرات ال�ص���تئجار املق�صف اأو 
ال�ص���اغر من املواقع , م���ع �ص���رورة التاأكيد عليهم 

بااللتزام باالآتي: 
اأ (  اختيار املكان املنا�صب.

ب ( توفر �ص���روط ال�صالمة فيه ال�صتخدامها وقت احلاجة 
ج( تواف���ر ال�ص���روط ال�ص���حية يف البائع���ات م���ن نظاف���ة 

و�صالمة من االأمرا�س املعدية.
د ( التاأكد من  �ص���الحية , املاأكوالت, وامل�صروبات, 

مع منا�صبة  املالب�س , و االألعاب للذوق العام.
ه�( تن���وع املاأك���والت , وامل�ص���روبات تبعًا لف�ص���ول 

ال�صنة , ورغبة من�صوبات املدر�صة.
و ( منا�صبة االأ�صعار , وعدم ا�صتغالل الطالبات.

تكلفة حافلة يف الفرتة 
ال�سباحية

تكلفة احلافلة يف 
الفرتة امل�سائية

التكلفة ال�سهرية 
للحافلة الواحدة

عدد 
احلافالت

التكلفة 
ال�سهرية

التكلفة االإجمالية 
لع�سرة اأ�سهر

500020007000321000210،000يف حالة االإيجار

26003780078،000املحروقاتراتب ال�سائق واخلادمةيف حالة التملك 2200400
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ز( عدم بيع املنتجات املخالفة لل�صرع , اأو العرف,اأو 
توجيهات املدر�صة.

20( تأجير المبنى أو جزء منه :
اإن تاأجري املبنى على اإحدى املدار�س االأهلية اأو ريا�س 
االأطفال �صيدر دخاًل ال ُي�صتهان به, خ�صو�صًا اإذا كان 
االإقبال يف الفرتة ال�صباحية �صعيفًا, اأو ال توجد فرتة 

�صباحية اإطالًقا , كما اأن تاأجري ال�صطح )للمدار�س ذات 
املواقع املنا�صبة( على اأ�صحاب اللوحات الدعائية ا�صتغالٌل 

اأمثل جلزٍء من املبنى معطل .
21( إقامــة الحفــالت المتميــزة 

بشكل دوري :
هناك العديد من املنا�صبات ميكن الإدارة املدر�صة بق�صميها 
)االإدارة الرجالية واالإدارة الن�ص���ائية( اال�ص���تفادة منها يف 
توفري الدعم املادي له���ا , وذلك من خالل اإقامة احلفالت 

االآتية:
اأ (حفل توزيع جوائز امل�صابقة ال�صيفية.

ب (حف���ل توزي���ع جوائ���ز ال���دورة املكثف���ة لتحفي���ظ القراآن 
الكرمي.

ج (حفل تكرمي الطالبات نهاية كل دورة , وهن ثالث فئات:
 ) �صباحية – م�صائية- رو�صة القراآن(.

وق���د تك���ون الدع���وة خا�ص���ة بفئ���ة معين���ة كالداعم���ني , اأو 
االأع�ص���اء الفخريني , اأو م�ص���ريف املدار�س االأخرى, اأوتكون 

عامة الأولياء اأمور الطالبات.... وغريهم.
ويف كل حفل يتم االإعالن عن منجزات املدر�ص���ة اجلديدة, 
وخططه���ا القادم���ة من خ���الل فقرات احلف���ل؛ مما يحفز 

العديد من احلا�صرين للمبادرة اإىل الدعم ب�صكل م�صجع.
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22( دعوة العلماء والشعراء والقراء المجيدين:
اإن ح�ص���ور نخبة من العلماء , والدعاة , والقراء املتميزين , وال�ص���عراء الكبار يعطي حفل املدر�صة رونًقا 
واإفادة, �صريطة التن�صيق بني املو�صوعات ؛ تخل�صًا من تكرار امل�صامني , مما قد ي�صبب ملاًل للحا�صرين. 

23( تصوير حفالت المدرسة وتوثيقها:
ويق�ص����د بها احلفالت التي يح�ص����رها وجهاء املجتمع واإ�ص����دار تقرير م�ص����ور ورفعه عل����ى اليوتيوب وبرامج 
التوا�ص����ل االإجتماعي كما يتم ن�صخه على االأقرا�س املدجمة لتوزع على الداعمني,  واالأع�صاء الفخريني ب�صكل 
دوري مع اخلطابات , وهذا يك�صبهم قناعًة بح�صن ت�صرف القائمني على املدر�صة وتطور امل�صتوى االإداري بها.

24( نقل الحفل عبر وسائل اإلعالم المختلفة: 
 وهذا يعطي انطباعًا رائعًا عن م�صتواه الرفيع ,الذي دفع و�صائل االإعالم املختلفة لتغطيته.

ويف املقاب���ل ف���اإن حر�س ال�ص���حف والقنوات وم�ص���اهري 
ال�ص���ناب �ص���ات وغريها من برامج التوا�ص���ل على تغطية 
اء  احلفل ي�صاعد على التوا�صل مع �صريحة كربى من القرَّ

وامل�صاهدين.
والب���د من مراعاة التن�ص���يق مع و�ص���ائل االإعالم من وقت 
مبكر , والتاأكيد عليهم بالتزام احل�صور يف املوعد املحدد.
كما ميكن كتابة تقرير واإر�ص���اله اإىل ال�ص���حف  ال�ص���يارة 
واالإلكرتوني���ة مع اال�ص���تعانة ب���ذوي التوجه اجليد لن�ص���ر 

التقرير اأواخلرب املنا�صب.
وقد اأفتى �ص���ماحة ال�ص���يخ عبدالعزيز بن ب���از رحمه اهلل 

بجواز ذلك, فقد �ُصِئل ال�صوؤال التايل :
�س : ما حكم ت�صوير وقائع االحتفاالت , واملوؤمترات , والندوات بالفيديو ؟

ج : عند رجاء امل�صلحة العامة يف ت�صوير احلفلة , اأو الندوة , اأو املجتمع االإ�صالمي الذي فيه الدعوة اإىل 
اهلل , اإذا روؤى يف هذا امل�ص���لحة اأكرث , واأن هذا الت�ص���وير يرتتب عليه اخلري ونفع النا�س .. وانتفاعهم 

بهذا احلفل اأو هذه الندوة فال حرج يف ذلك, اإن �صاء اهلل .
)املرجع / فتاوى اإ�صالمية ج 3 �س 367(.
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منوذج اإعالن



25( تزكيــة العلماء ، والدعاة ، وكبار 
المسؤولين : 

على امل�صرف اأن يحر�س على دعوة  كبار العلماء ,  والدعاة  
لزيارة املدر�ص���ة ,  وامل�ص���اركة فيما ينا�ص���بهم من براجمها 
املختلف���ة , ثم يقوم���ون بتزكية املدر�ص���ة, وعند عر�س هذه 
التزكي���ات على فاعلي اخلري ف�ص���يتوقون اإىل امل�ص���اهمة يف 

حتقيق اأهداف املدر�صة.

26( اســتقبال التبــرع بالذهــب 
والمجوهرات ، أو األشياء العينية 

الثمينة:
فامل���راأة بطبعها عاطفي���ة , واإذا مت ا�ص���تدرار عاطفتها عن 
طريق ت�صجيعها على البذل لدينها ؛ فاإنها �صرعان ما جتود 
مبا يف يديها؛ لذا ت�ص���تقبل االإدارة هذه النوعية من التربع , 

وتقوم ببيعها باأن�صب االأ�صعار.

   27( ابتكار شكل متميز لصندوق 
التبرعات: 

يقرتح اأن يكون متميزًا يف ال�ص���كل مثل :- اجلوهرة الثمينة 
»االأملا�صة« بداًل عن االأ�صكال التقليدية , وُيكتب عليه عبارات 

ت�صجع على التربع , ومن مميزاته احلميدة اأنه: 
اأ (ملفت لالنتباه.

ب (مغري بلم�صه , والقرب منه.
ج(  م�صجع على التربع.

د( مع كتابة عبارات ترغب يف �صدقة ال�صر .
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28(   االقتراض لـتحقيق  األهـداف 
المرحلية: 

 فال�ص���خ�س الطم���وح ال تعجزه احليل���ة- باإذن اهلل– 
والناظ���ر يف و�ص���ع كث���ري م���ن املدار����س يعلم �ص���عف 
ميزانيتها, مما ي�ص���كل عائقًا كب���ريًا الإجنازاتها؛ لذا 
كانت و�صيلة » االقرتا�س » من احللول العملية , فحني 
يرغب امل�ص���رف �ص���راء وقف خ���ريي , اأو حافالت , اأو 
اأعم���ال ترميم �ص���املة , اأو اإقامة حف���الت كبرية , اأو 
توزيع جوائز كثرية فله اأن ي�صتخدم هذه الو�صيلة؛ التي 
تعطيه دفعة قوية يف امل�صي قدًما نحو حتقيق اأهدافه, 
ين على ذمة املدر�ص���ة باعتبارها  وبعد اأن يتحم���ل الدَّ
هيئة ذات كيان يجوز له هذا الت�صرف »كما اأفتى اأهل 
العلم« ثم  يبداأ يف ال�صعي لت�صديده , وحني يرى النا�س 
اإجنازات املدر�ص���ة , يتفاعلون معه مب�صاركته بالدعم 

طلبًا لالأجر يف حتقيق هذه املنجزات.

29(       إيجاد راعي رسمي للمسابقات 
واألنشطة المختلفة:

قد يكون االأمر فيه �صعوبة , ولكن الو�صول اإىل الرعاة  
�صهل على بع�س املمار�صني!!!!

فالراع���ي الر�ص���مي اأو امل�ص���ارك يخفف م���ن االأعباء 
املالية للن�ص���اط امل���راد تنفيذه , والعدي���د من التجار, 
واأ�ص���حاب املح���الت املفتتح���ة حديث���ًا باحل���ي يحب 
اخل���ري, ويرغ���ب يف دع���م اأهل���ه , ويرغ���ب يف تعرف 
النا�س عليه , و�ص���ر النجاح يكمن يف التوقيت املنا�صب 

لتقدمي طلب الرعاية للمنا�صط!!!
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بالعمالــة  الـمدرســة  تزويــد   )30
المناسبة:

اإن تهيئ���ة املدر�ص���ة بعمالة عل���ى الكفالة يوفر عليه���ا الكثري من 
ا م�صتقًرا هادًئا, فاملتعارف عليه اأن  امل�ص���روفات , كما يوفر جوًّ
ال�صائق االأجري مع املحرم ال يقل راتبه عن )1700( ريال تقريًبا 
للفرتة الواحدة , وتكتفي املدر�ص���ة من���ه بهذه املهمة مقابل هذه 
االأجرة العالية مع مالحظة تكرار امل�صكالت عند التعامل معه.

يف حني ل���و كان ال�ص���ائق وزوجته على الكفالة لكان من ال�ص���هل  
ا�ص���تخدامهما يف الفرتتني, كما ميكن ا�ص���تخدام زوجته عاملة 
للنظاف���ة , وبعملي���ة ح�ص���ابية ميكن معرفة التوف���ري املتوقع وفق 

االآتي:-

م���ع مراعاة اأن توفر عدد اأكرث من العامالت يعطي املدر�ص���ة م�ص���توى 
عالًي���ا م���ن  النظافة, كما ميكن اال�ص���تفادة من ال�ص���ائقني يف بع�س 

االأعمال املختلفة. 
31( التـريــث فــي شــــراء متطلبــات 

المدرسة: 
ف���اإن غالبيتها �ص���ياأتي تربًعا عينًيا من اأ�ص���حاب املحالت الراغبني 
يف امل�ص���اركة يف دع���م املدر�ص���ة , فمث���اًل ح���ني حتتاج املدر�ص���ة اإىل 
اأعمال ترميم خمتلفة فمن ال�ص���هل احل�صول على متطلبات الرتميم 
املختلف���ة من » اإ�ص���منت, بلوك, ب���الط... وغريها« م���ن اأرباب تلك 
املواد عن طريق كتابة قائمة باملتطلبات , وتو�صيح ما للمتربعني من 
اأجر عظيم وثواب جزيل- اإن �ص���اء اهلل- وال يخفى اأن التربع العيني 

عامالت النظافة عدد 3حافالتالتكلفة ال�سهرية
عدد )2(

التكلفة 
ال�سهرية

التكلفة 
االإجمالية لع�سرة 

اأ�سهر
يف حالة كون ال�سائق 

وزوجته على غري الكفالة
5000 للفرتة ال�سباحية 

200021000200023000230،000 للفرتة امل�سائية

راتب ال�سائق يف حالة الكفالة
واخلادمة2200

الرواتب للجميع 
6600

املحروقات
1200 780078000
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اأ�صهل على اأ�صحاب املحالت من التربع النقدي.

على  المشــرف  مكتــب   )32
الشارع العام:

حني ي���زاول امل�ص���رف وال���كادر االإداري اأعمالهم, 
والنا����س ينظ���رون , فاإن ه���ذا دافع له���م للزيارة, 
والت�ص���جيع , والتع���اون , والدع���م املبا�ص���ر, اأما يف 
حني ك���ون املكتب يف غرفة منزوي���ة يجعل االإهمال 

لالأثاث املكتبي , وتراكم االأوراق ياأتي �صريعًا
بينم���ا العم���ل يف الهواء الطل���ق يتيح مناخ���ًا وبيئة 

منع�صة .  

الحــــارس  حــــث    )33
وترشــيد   ، االقتصــاد  علــى 

االستهالك:
 فالب���د م���ن التاأكيد علي���ه باإطفاء جمي���ع االأنوار, 
واأجه���زة التكيي���ف, واإحكام اإغالق �ص���نابري املياه 
بع���د انتهاء الدوام, م���ع مالحظة اأي طارئ اأو خلل 
به���ا, ويلزم امل�ص���رف مراقب���ة احلار����س من وقت 
الآخر للتاأك���د من قيامه بعمله على الوجه املطلوب, 

وتنبيهه ملا قد يغفل عنه.       
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للفريق ولي�صت �صالح �صلطة   , االإدارة قيادة 
النجاح فيها بالقدرة على  للم�صرف, ويكمن 
واأهمية  امل�صوؤولية  بتحمل  العاملني  اإق��ن��اع 

حتقيق االأهداف املرادة.
وال�صخ�س الناجح هو من ا�صتطاع اإدارة ذاته 
ووجهها للمعايل , وهو اخلليق باأن يتمكن من 

اإدارة غريه) فاحلياة كلها اإدارة(
وتكمن م�صكلة كثري من املن�صاآت يف اإدارتها , 
وهنا اأفكار وجتارب يف ال�صوؤون االإدارية لعلها 
دفة  اإدارة  على  امل�صرف  م�صاعدة  يف  ت�صهم 

مدر�صته, وقيادتها نحو النجاح.



الــمــجــلــس  ـــاء  ـــش إن  )1
االستشاري  :

ع��ن ط��ري��ق امل�����ص��رف واأول��ي��اء االأم����ور , ويف�صل 
التجارية؛  االأعمال  اأو  العلمية  املوؤهالت  اأ�صحاب 
لطرح النقاط املراد بحثها يف االجتماع الدوري, 
العام  بدء  قبل  االجتماع  ويتاأكد  �صهريًّا,  وليكن 
اأو عند  ال�����ص��ن��وي��ة,  ال��درا���ص��ي الع��ت��م��اد اخل��ط��ة 
االأزمات املختلفة , ويعول على هذا املجل�س القيام 
مب�صاعدة امل�صرف للقيام باأعماله , واالإملام ب�صوؤون 
املدر�صة , حتى اإذا انتقل امل�صرف , اأو تركها يحمل 
يف  املدر�صة  لت�صتمر  ؛  احلي  اأهل  بعده  من  اللواء 

اأداء ر�صالتها.

2( تكوين فريق للعمل: 
اإن مما يخفف االأعباء على امل�صرف تكوينه لفريق 
املالية  امل���وارد  تنمية  مهمته  املوظفني  من  عمل 
ولنجاح   , املختلفة  احتياجاتها  وتلبية   , للمدر�صة 

هذا الفريق عوامل اأبرزها:
العمل  �صاعات  و  جم��زًي��ا,  ال��رات��ب  يكون  اأن  اأ ( 

واملهام حمددة.
وُتدر�س  اأ�صبوعية,  مبهام  املوظف  ُيطالب  ب ( 
مقارنة  بو�صع  درا���ص��ي-  ف�صل  كل  اإنتاجيته 
رف من مكافاآت مع ما اأورد مليزانية  بني ما �صُ

املدر�صة , اأو قدم لها من خدمات
اأث���ر يف زي��ادة  ل��ه م��ن  ج( التكرمي ك��ل ف��رتة مل��ا 
االأق���ران,  ب��ني  ال�صريف  والتناف�س  احلما�س 

ا اأو ماديًّا. �صواًء كان التكرمي معنويًّ
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3( االجتماع األسبوعي: 
يتعني على امل�صرف العناية باالجتماع االأ�صبوعي باملوظفني للقيام باالآتي: 

   اأ( و�صع اخلطط.      ب( تق�صيم املهام.     ج( متابعة االأعمال.
فاالرجتالية, والفردية اآفة العمل اخلريي! 

لتق�صيم  عبارة عن جدول   , لالجتماع  اإعداد حم�صٍر  العمل مت  وو�صوًحا يف  للوقت  واخت�صاًرا 
االأعمال االأ�صبوعية, يتم عن طريقه متابعة اأعمال املدر�صة , فاأمام ا�صم كل موظف حقل ُيكتب 

فيه االأعمال املطلوبة منه.
حم�صر االجتماع رقم )   ( ليوم ......... املوافق   /    /   14ه�

االأخ : ..............................
.....................................

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

االأخ : ..............................
.....................................

  ....................................
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4( ضبط الموظفين: 
اإن مراقبة اهلل تعاىل هي الركيزة,  ال�صيما يف  العمل اخلريي , ولكن لل�صبط االإداري دوٌر بارٌز 
يف زيادة اإنتاجية املوظف وحتفيزه با�صتمرار, وهناك طرق ذات اأثر فاعل يف �صبط املوظفني 

اأبرزها: 
اأ (ك�صف الدوام » ح�صوًرا وان�صراًفا«.

ب (ك�صف االإجنازات اليومية , يو�صح فيه املوظف اأبرز  ما قام بعمله كل يوم.
ج( البد اأن َيطلع امل�صرف وب�صكل دوري على هذين الك�صفني للتاأكد من م�صداقيتهما, ثم يقارنهما 
مبا مت اإيراده للمدر�صة من جهة املوظف؛ فعند حتقيق مكت�صبات عديدة تكون امل�صداقية عالية, 
�صعف  تكرار  حال  ويف   , و�صوحها  عند  اخللل  ملواطن  املوظف  ينبه  املكت�صبات  �صعف  وعند 

املنجزات واملكت�صبات يتم اتخاذ الالزم معه.
د( يوجد حقل مللحوظات امل�صرف يف ك�صف املنجزات, يكتب فيه العبارات املنا�صبة ت�صجيعًا اأو 
تنبيهًا, مع العلم باأنه ال يتم �صرف املكافاآت ال�صهرية اإال بعد توقيع امل�صرف على الك�صف , ثم 

توقيع املوظف بالعلم.
ن امل�صرف من االطالع عن بعد على واقع العمل !  ه� ( من املمكن و�صع كامريات مراقبة متكَّ

�صواء على املوظفني اأو احلار�س !!.

5( تطوير قدرات الموظفين:
اال�صتثمار يف تطوير وتدريب املوظفني لي�س حكًرا على ال�صركات التجارية الرائدة , بل اإن املدر�صة 
الندوات  ح�صور  اإىل  وتر�صدهم  تدريبية  بربامج  موظفيها  باإحلاق  ُتعنى  التي  هي  الناجحة, 

والدورات التطويرية , كما اأنها تقوم باإهدائهم الكتب وال�صيديات , التي تر�صخ انتمائهم لها.
اأثناءها  للوقت  احت�صابه  هو  اإليها  الذهاب  عناء  ل  وحتمُّ منها  لال�صتفادة  املوظف  يحفز  ومما 
مهارات  اأو  االآيل,  احلا�صب  يف  دورة  اإىل  بحاجة  املوظف  كان  فاإن  الر�صمي؛  ال��دوام  وقت  من 
ال�صكرتارية, اأو نحوها فاإن تدريبه �صيوؤتي ثماًرا عاجلة تعود بالتطوير على املدر�صة ذاتها , وتزيد 
من �صعور املوظف باالنتماء اإليها , ويف بع�س احلاالت ميكن اأن تتكفل املدر�صة بدفع ن�صف قيمة 

الدورة التدريبية اإذا كانت ت�صاهم يف تطوير جمال عمل لديه.

51



اإليــــــــرادات  كــشـــــف   )6
والمصروفات لفريق العمل: 

و فوائده متعددة, من اأبرزها:           
اأ (حتفي��������ز املوظفني , واإثارة التناف�س بينه������م.
ب (�صهولة اإح�صاء املتربعني , و التوا�صل معهم.

وامل�صروفات؛  االإيرادات  على  املوظفني  ج (اإْطالع 
ليحملوا اأعباء املدر�صة.

7( تعيين محاسب :
مل�صاعدة امل�صرف على جميع االأعمال املحا�صبية , ولعل من اأبرزها: 

اأ ( اإعداد امليزانية ال�صنوية.
ب (توثيق االإيرادات و امل�صروفات ال�صهرية وال�صنوية )بالفواتري(. 

ج(معرفة جهد كل موظف , ومدى اإنتاجيته يف االإيرادات املالية.
د(تدقيق م�صريات الرواتب.

    علًما باأنه ميكن االكتفاء ببع�س الربامج احلا�صوبية املتخ�ص�صة يف املحا�صبة.

8( قـوة الدعاية ألنشطة المدرسة:
» �صر االإعالن اأن ت�صل اإىل �صريحتك امل�صتهدفة ! « 

وقوة االإعالنات و�صيلة لرتويج ب�صائع ال�صركات التجارية – واأهل القراآن اأوىل بذلك - لذا يلزم 
املدر�صة احلر�س على و�صول اإعالناتها اإىل جميع �صكان احلي بو�صائل عديدة , منها: 
اأ (اإدخال االإعالنات حتت اأبواب املنازل املحيطة باملدر�صة يف دائرة قطرها كيلو مرت .
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ب (توزيع االإعالنات على املدار�س املجاورة؛ لي�صل اإىل 
كل طالب وطالبة.

  ج(توزيع االإعالنات على امل�صاجد واجلوامع ليقراأها 
. كل م�صلٍّ

د (توزيع االإعالنات على التموينات التجارية , والتاأكيد 
تو�صيل  طلب  ك��ل  م��ع  بو�صعها  فيها  امل�صوؤولني  على 
للمنازل اإهداء لكل زبون, )مع مراعاة خلو املطبوعات 

الدعائية من ا�صماء اهلل تعاىل ؛ كي ال مُتتهن(.

9( فريق التسويق:
وقارئة  م��وؤث��رة,  داع��ي��ة   « م��ن:-  الفريق  ه��ذا  يتكون 
متميزة, ومقدمة م�صابقات«, مهمتهن زيارة املدار�س, 
واملعاهد احلكومية واالأهلية, وجمامع الن�صاء املختلفة, 
ويقدمن برناجًما م�صوًقا متكاماًل تكون حم�صلته تاأثر 
امل�صتهدفات, واقتناعهن باأهمية حفظ القراآن الكرمي, 

فن باملدر�صة القريبة منهن , واأبرز منا�صطها. ويعرِّ

وســائــل  ــي  ف ــــالن  اإلع  )10
التواصل اإلجتماعي: 

قد تقع يف م�صكلة!!
مل جتد مديرة , اأو لديك نق�س يف املعلمات , اأو حتتاج 
ملوظفني اأكفاء , اأو تريد �صراء عمارة , اأو حافلة , ونحو 

ذلك .
 فاإعالنك يف هذه الو�صائل كفيل باأن يحول عليك �صياًل 
من الطلبات؛ التي جتعلك يف موقف قوة, فتختار منها 

ما ينا�صبك.
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في  حسابات  إنشاء    )11
اإلجتماعي  التواصل  وسائل 

مثل تويتر وسناب شات: 
الت�صغيلية  كلفتها  واقت�صادية  دوره��ا  اأهمية  مع 
يف  ت��زه��د  اخل��ريي��ة  اجل��ه��ات  م��ن  الكثري  اأن  اإال 
جمرد  اأنها  اإىل  َفُيْنَظر  جيد؛   ب�صكل  ا�صتثمارها 

ترف اإداري! 
يعطي  منها  اال�صتفادة  ب��اأن  ي�صهد  الواقع  ولكن 
للجمهور اإيحاًء بتكامل املدر�صة , وتطور اإدارتها, 
التوا�صل  ويي�صر  بل   , عليها  القائمني  اأفق  و�صعة 
مع جمهورها اأو اأقرانها من املدار�س واجلمعيات 

االأخرى.
 , العامة  امل�صابقات  اأ�صئلة  ا�صتالم   ميكن  كما 
وتقدمي   , اال�صتف�صارات  ع��ن  االإج��اب��ة  وك��ذل��ك 

امل�صورات عن طريقها .

على  التقارير  طباعة   )12
الورق الفاخر الصقيل: 

على  وامل��ح��الت  ال�صركات  م��ن  الكثري  تتناف�س 
فخامة  يف  تغايل  بل   , ملنتجاتها  الدعاية  ج��ودة 
لها,  النا�س  اجن��ذاب  ي�صبب  مما  مطبوعاتها؛ 
وت�صابقهم على �صراء �صلعها , واإن كان م�صمونها 

54



ال يتعدى املنتجات اال�صتهالكية العادية.
واأهل القراآن اأوىل و اأحرى بذلك!

فيلزم  املدر�صة احلر�س على اأن تكون جميع 
مطبوعاتها من » الورق الر�صمي, واالأظرف, 
الدورية«,  والتقارير  الدعائية,  والن�صرات 
 , واجل��ودة  الفخامة  من  عالية  درج��ة  على 
اإقناع  الفاعل يف  اأثرها  تعلم  خا�صة عندما 
املتربع , اإ�صافة اإىل انخفا�س  التكلفة عند 

طباعة كمية كبرية. 

تاريخ  وضــع  عــدم   )13
للمطبوعات:

يطلع  من  لكل  جاذبيتها  ا�صتمرار  ل�صمان 
عليها!

لهذا  مطبوعاتكم  عن  بال�صوؤال  القارئ  �صيبادرك  ؛  �صابق  لعام  ويكون   , التاريخ  ت�صع  فعندما 
العام, فاإن كان لعامني ما�صيني , اأو اأكرث ف�صرعان ما يزدري جهدك , وي�صفك باخلمول والك�صل 

يف حني اأن وعدم و�صعك لتاريخ على املطبوعة ميكنك من اال�صتفادة منها اأطول فرتة ممكنة.

14( تقوية العالقة مع الـجمعية الخيريــة والتفاعــل 
معها ، والتقيد بأنظمتها: 
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املجال  فتح  يف  دوره��ا  اخلريية  للجمعية  اأن  ال�صك 
به  ي�صتهان  ال  االإ�صرايف  ودوره��ا   , للعمل  والرتخي�س 
واإدارًة,   , )درا�صًة  املدر�صة  �صري  �صالمة  �صمان  يف 
وجاهتها,  املدر�صة  ت�صتمد  اجلمعية  ومن  ون�صاًطا( 
اأو  االإداري�����ة,  الهيكلة  يف  ���ص��واًء  باالأنظمة  والتقيد 
واالخ��ت��ب��ارات,  ال��درا���ص��ة,  ل��ب��دء  امل��ح��ددة  التعاميم 
ونحوها, واإنزال امل�صوؤولني فيها منزلتهم الالئقة بهم 

يعطي انطباًعا ح�صًنا عن املدر�صة, والقائمني عليها.
اجلمعية  م��ن  ال��رائ��ع��ة  التزكية  يف  دوره  ل��ه  وه���ذا   

للمدر�صة وامل�صرف عليها عند �صوؤال املح�صنني .

15( التعــرف علــى المــدارس 
المماثلة: 

و�صل  وم��ا   , اخل��ربات  تبادل  ثمرة  والتطور  فالرقي 
اإال بجهود  اإليه الناجحون من متيز يف كافة امليادين 

ال�صابقني.
ل��ذا ك��ان ل��زي��ارة امل��دار���س االأخ����رى وال��ت��ع��رف على 
القتبا�س  كربى  اأهمية  اإجنازاتهم  واأب��رز   , م�صرفيها 
من  الناجحون  ليبداأ  ؛  اخل��ربات  تالقح  و   , االأفكار 

حيث انتهى االآخرون.
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16( استشارة ذوي الخبرة: 
العلماء والدعاة وزمالوؤك امل�صرفون لديهم من اخلربات والتجارب ما يطمع فيه احلري�صون على 
الرقي مبدار�صهم , فمن خالل زيارة – قد تكون ق�صرية- �صتظفر بالكم الهائل من  االأفكار, 

والتجارب, و املقرتحات , والتوجيهات, التي بدورها �صتقفز باملدر�صة اإىل االأمام خطوات.

17( مرونة التجهيزات واألدوات: 
تعاين غالبية مدار�س التحفيظ من �صيق املبنى؛ لذا فكلما كانت التجهيزات مرنة كان نفعها 

اأكرب, واالأجر من ورائها اأكرث , ومن ذلك: 
اأ (اأن تكون بع�س االأبواب متحركة: كاحلاجز املوجود اأمام مدخل الطالبات ) عن نظر الرجال 
ا عن اجلدار الذي ياأخذ م�صاحة , وي�صكل عائًقا ؛ فيمكن و�صع » حواجز  لداخل املبنى( فعو�صً
اأو الب�صائع, بل من  متحركة«, التي من املمكن اإل�صاقها باجلدار عند احلاجة الإدخال االأثاث 

املمكن اال�صتفادة من هذا املكان كموقف للحافالت.
ب (قاعة احلفالت:- تكون الكرا�صي واالأك�صاك غري ثابتة لال�صتفادة من القاعة يف اال�صطفاف 

ال�صباحي واحلفالت الكربى واالأ�صواق اخلريية واالأيام املفتوحة.... وغريها.
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منوذج اإعالن



وحسن   ، الترتيب  ــزام  ــت ال  )18
التنظيم: 

االأوراق  م��ن  ال��ه��ائ��ل  بالكم  امل�����ص��رف  مكتب  ازدح����ام   
واالأغرا�س يفر�س عليه :

اأ (و�صع رفوف متنوعة لالأوراق امل�صتخدمة)ورق ر�صمي, 
وغريها(  التزكيات...  و�صور  ال�صق,  ورق  اأبي�س,  ورق 

وهذا يوفر مكاًنا كبرًيا , ويعطي تنظيًما رائًعا.
ب (عند اختالط االأوراق تهدر االأوقات , وتتقاذف التهم, 
وت�صيع املهام !! وو�صع) رّف اأو درج( لكل موظف ي�صهل 

عليه العمل , وي�صمن له عدم فقدان اأّية ورقة تابعة له.
ج( ح�صن تق�صيم الدواليب , واالأدراج , بل وامللفات مما 
عند  عليها  العثور  ي�صهل  كما   , املقتنيات  حفظ  ي�صهل 

االحتياج لها.
الفّعال  �صالحك  ورق��ة  كل  مع  التعامل  �صبل  د (معرفة 

للتغلب على ما ي�صمى ب� )النمر الورقي(.
من  �صيقلل  احلديثة  االإداري���ة  ال��ربام��ج  ا�صتخدام  ه���( 

ا�صتخدام االأوراق , كربنامج تاج مثاًل .

19( المفتاح المشترك!!!:
املدار�س  ال�صديد من من�صوبي  االأبواب, واحلر�س  اإن كرثة 
على اإغالقها جميًعا يعد ح�صنة تنقلب اإىل م�صكلة عند �صيق 
امل�صرتك«  املفتاح   « وا�صتخدام   , املرء  وا�صتعجال  الوقت, 
يحقق املرونة يف العمل , ف�صاًل عن االأمان التام وهو نوعان:
تعمل  باب  كل  مفاتيح  بقاء  مع  االأب��واب  كل  يفتح  اأ (مفتاح 
الو�صع يكون  التعديل يف هذا  باأن  , علًما  االأ�صلية  كحالتها 

يف املفتاح.
املفاتيح  عن  اال�صتغناء  مع  االأب���واب  كل  يفتح  ب (مفتاح 
االأ�صلية, والتعديل يف هذه احلالة يكون يف املغالق )الكيلون(.
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20( تقديم سندات قبض ، وشهادات الشكر لكل متبرع :
انطالقًا من قوله s:-) ال ي�صكر اهلل من ال ي�صكر النا�س( أخرجه ابو داوود )4811( 

وقوله s :-) ومن �صنع اإليكم معروفًا فكافئوه, فاإن مل جتدوا ما تكافئونه فقولوا:- جزاك اهلل خريًا( .  
مختصر صحيح مسلم )1774(

للمدر�صة على تقديرها   ي�صعر بعدها باالمتنان  اإذ  ال�صكر من وقع يف نف�س املتربع؛  ل�صهادة  وال يخفى  ما 
لتعاونه املعنوي واملادي , ال�صيما اأ�صحاب املحالت واملوؤ�ص�صات التجارية , و مما يزيد قيمة �صهادة ال�صكر 

عندهم هو  ات�صافها باالآتي :
اأ (جاذبية منظرها.

ب (�صرعة ت�صلمها )مع �صند القب�س(.
ج(اإمكانية و�صعها يف االأماكن املختلفة باأن تكون داخل اإطار بال�صتيك ؛ فهذا يعطيها دواًما وبروًزا م�صتمًرا.

د(اإرفاقها مع هدية دعوية من م�صاحف, وكتيبات,و�صيديات... وغريها.
اإدارة املدر�صة, وحر�صها على  اإذ ت�صعره مب�صداقية  اإر�صال �صندات القب�س للمتربع؛  مع عدم الغفلة عن  

تقدير املتربعني, واالعتزاز بهم.

21( تكريم الموظفين :
يف  يخفى  دٌورال  له  والتكرمي   , االأ���ص��واء  خلف  يعملون  الذين  املغمورين,  خا�صة   , للعاملني  حق  التكرمي 
حتفيزهم ملزيد من العطاء والبذل , بل اإنه يزيد من قوة انتماءهم للمدر�صة , وخا�صة من قد يظن بع�صنا 
عدم اأهميته: كاحلار�س , وال�صائق... وغريهم , فهم املتواجدون طيلة الوقت ؛ فحني يرون , اأو يالحظون 

�صيًئا خمالًّ اأو خطًئا وا�صًحا ف�صرعان ما ينبهون امل�صرف على 
ذلك للعمل على تالفيه .
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22( تفقد أحوال العاملين وتلمس احتياجاتهم:
قال النبي -s-:) مثل املوؤمنني يف توادهم , وتراحمهم , وتعاطفهم مثل اجل�صد اإذا ا�صتكى 

)1774 ( منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد بال�صهر و احلمى (  م�صلم
ومن   , وامل�صتخدمة  احلا�صنة  اإىل  وال�صائقني  باحلار�س  ب��دًءا   املدر�صة  ومن�صوبات  فمن�صوبو 
اإعانة  اإىل املعلمات واالإداريات لهم احتياجات ومتطلبات خمتلفة , فهذا يحتاج اإىل  االإداريني 
على اإيجار منزله اأو عالج اأو ك�صوة , واآخر يحتاج اإىل اإعانة على الزواج , وثالث حمتاج الإ�صالح 
ا من  �صيارته ... وغريها من متطلبات العي�س, وتفقد اأحوالهم , وق�صاء احتياجاتهم ي�صيع جوًّ

االألفة واملحبة , ويجعلهم يتفانون يف اخلدمة, ويجتهدون يف العمل؛ لتحقيق اأهداف املدر�صة. 
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واملنهج  ث��رث��رة,  ُيعترب  منهج  بال  التعليم      
بدون تطبيق ُيَعدُّ �صف�صطة!

القراآن( حتفيظ  )مدر�صة   : ن��ردد  ما  كثريًا 
وذلك  القراآن!!  حتفيظ  يف  نخفق  قد  ولكننا 
يكون  ؛ فحني  التعليمي(  )املنهج  ب�صبب غياب 
فاإنها  حتقيقها  اإىل  ت�صعى  اأه��داٌف  للمدر�صة 
�صت�صل اإىل مرادها , وحني يكون همها جتميع 
�صتكون  فاإنها  واالإي���اب  وال��ذه��اب   , اجل��م��وع 

ا قطع. كاملُنَبت ال ظهًرا اأبقى , وال اأر�صً
تعليم  يف  وم�صات  القارئ  اأخ��ي  يديك  وبني   

القراآن الكرمي.



1( وضع مشرف مختص:
اأبرز مهام عمله :

لكل  املقرر  املنهج  وف��ق  الدرا�صة  �صري  اأ (متابعة 
مرحلة.

ب ( االإ�صراف على �صجل متابعة الطالبات. 
الختبار  الطالبات  اإع��داد  يف  املعلمات  ج(متابعة 

ًفا. اجلمعية ال�صنوي اإعدادًا ُم�صرَّ
كافة  وتوفري   , اخلامتات  بالطالبات  د(االهتمام 

ال�صبل للعناية بحفظهن.
ه���(ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع اجل��م��ع��ي��ة ل��ت��ح��دي��د م��واع��ي��د 

االختبارات.

لــأنــشــطــة  ــتــخــطــيــط  2( ال
التعليمية:

اإىل الهدف املن�صود  اإن التخطيط املدرو�س يو�صل 
باأي�صر التكاليف , واأق�صر االأوقات.

ومع كرثة االأن�صطة , وتزاحم االأعمال تكمن اأهمية 
وا�صحة  موجزة  خطة  و�صع  ف��اإن  لذا  التخطيط؛ 
لكل ن�صاط يو�صح فيها يوم وتاريخ التنفيذ, يعطي 
للعمل قوة , ويجعل االأمل واقًعا, وي�صاعد امل�صرف 

على متابعة العمل.
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3( النشاط الدؤوب طوال العام:
البد اأن ت�صتمر اأن�صطة املدر�صة على مدار العام ما اأمكن من خالل اإقامة الدورات املختلفة على النحو االآتي:    

اأ (دورة الف�صل الدرا�صي االأول.
ب (  دورة الف�صل الدرا�صي الثاين.

ج(  الدورة ال�صيفية.
د ( الدورة الرم�صانية .

مع مراعاة اإمكانية الدرا�صة على فرتتني : ) �صباحية,وم�صائية( وا�صتمرار الن�صاط بهذا ال�صكل ي�صهم وب�صكل 
فاعل يف م�صاعدة ذوات الهمم العالية على اإمتام احلفظ قبل اأن تاأتي عليهن �صوارف احلياة.

4( الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم في اإلجازة الصيفية: 
للتناف�س  يدفعهن  و  الطالبات,  بني  احلما�س  اإ�صعال جذوة  فاعل يف  وب�صكل  ي�صهم  ال��دورات  هذه  اإقامة   اإن 
ال�صريف  يف حفظ اأكرب قدر ممكن من  القراآن الكرمي وفق م�صتويات معينة يف اإطار تنظيم , وترتيب حمدد 

من قبل املدر�صة ؛ مما يعود بالنفع العظيم عليهن وعلى العاملني  يف الدنيا واالآخرة.
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5( روضة القرآن الكريم لأطفال:
ميكن من خاللها اإعداد االأطفال حلفظ )اأغلب جزء  عم ( قبل �صن الدرا�صة النظامية ومن 

اأبرز االأمور التي تدفع اأولياء االأمور للمبادرة بت�صجيل اأطفالهم  االآتي: 
اأ (الرتكيز قواًل وفعاًل على حفظ معظم �صور  )جزء عم (.

ب (متيز الكادر التعليمي خلًقا وعلًما وتعاماًل.
والفنية  امل��ادي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ج (ت��ك��ام��ل 
مما  وغ��ريه��ا  وال��رتف��ي��ه��ي��ة...  والتعليمة 
ي�صاعد على العمل يف بيئة تربوية منا�صبة.

د( و�صع ر�صوم مالية منا�صبة.

6( الدورة الرمضانية:
والغفران,  الرحم��ة  �صهر  رم�ص���ان  �صه��ر 
وحفظ  ق����راءة   على  النفو�س  فيه  تقبل 

القراآن .
وم����ن ه��ن��ا ان��ط��ل��ق��ت ف���ك���رة ال������دورات 
ال�صهر  هذا  �صاعات  ال�صتثمار  الرم�صانية 

الف�صيل حلفظ القراآن الكرمي , ودرا�صته على فرتتني �صباحية وم�صائية؛ لتختار الطالبة الفرتة 
املنا�صبة لها. 

- ومن نتائج التجارب ال�صابقة مُل�صت الفائدة العظيمة لهذه الدورات , وهذا خري رد على املتعللني 
ب�صيق الوقت يف رم�صان , وعدم اإمكانية احلفظ فيه !!! 

والعجيب اأن اأغلب مدار�س حتفيظ القراآن الكرمي تغلق اأبوابها اأمام الراغبات !! 
بحجة عدم اإ�صغالهن عن ال�صيام وقراءة القراآن !!!
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7( التسميع عبر الهاتف: 
ال يتي�صر للعديد من الراغبات يف حفظ القراآن الكرمي احل�صور ملقر املدر�صة اأيام االأ�صبوع؛ الرتباطهن 
ببيوتهن , وتربية اأوالدهن , وخدمة اأزواجهن... اأو اأن لديهن ظروًفا �صحية متنعهن من الو�صول اإىل 
املدر�صة , فكان لزاًما علينا اأن ننقل املدر�صة اإىل داخل بيتها, لذا كان الت�صميع عن طريق الهاتف 
و�صيلة م�صجعة للعديد منهن حلفظ القراآن الكرمي وا�صتظهاره, وبعد ت�صجيلهن كطالبات يف املدر�صة 

مع  لهن  الت�صميع  اأم��ر  املعلمات  بع�س  تتوىل 
واحل��زم  واملراجعة  احلفظ  باإتقان  اإلزامهن 
مت  باأنه  علًما  املحدد.    الوقت  يف  الت�صميع  يف 
الهاتف  الت�صميع عرب  اإدخال عدد من طالبات 
جناحات  وحققن   , ال�صنوي  اجلمعية  الختبار 
خمتلفة ؛ اأثبتت جناح هذه الطريقة وفاعليتها, 
حبي�صة  هي  مدر�صتنا  خامتات  اإح���دى  اإن  بل 
احل�ص����ور  عن  اأقعدها  رباعي  ل�صلل  الفرا�س 
لدينا  تدر�س  واأخرى   , للمدر�صة)�صفاها اهلل( 

وهي �صاكنة باملدينة النبوية !
على  8( حــث الــطــالــبــات 

المشاركة في االختبارات السنوية:  
املح�صنني  هبات  من  املدار�س  على  ي�صرف  وما   , للطالبات  دم  ُتقَّ التي  الكبرية  للجهود  املتاأمل  اإن 

وجهود العاملني يتوقع اأن تكون املخرجات م�صاوية ملا تهيئ لها من مدخالت .
لذا كان لزاًما على م�صريف املدار�س حتفيز الطالبات للمناف�صة , وامل�صاركة يف االختبارات ال�صنوية, 

واال�صتعداد لها , وهذا من �صاأنه حتقيق عدد من الفوائد , اأبرزها:
اأ (تقوية حفظ الطالبات بكرثة املراجعة والت�صميع.

ب (تدرج الطالبات يف �صلم احلفظ مما ي�صاعدهن على ختم القراآن.
ج(معرفة جهود املعلمات , وتفانيهن يف العمل.

اأو   , اخلامتات  من  االأف��واج  هذه  تخريج  لتبني  واملح�صن��ات؛  املح�صن�����ني  من  ع���دد  د (ا�صتق��طاب 
احلافظات الأجزاء من القراآن الكرمي.
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9( لوحة الشرف للخاتمات: 
كان البتكار لوحة تعلق فيها اأ�صماء اخلامتات , وتاريخ اخلتمة  اأثر بالغ يف اإ�صعال احلما�س بني الطالبات 
الإمتام حفظ القراآن �صعيًا للحظوة بالو�صام الت�صريفي, بل اإن اأثر هذه اللوحة احلما�صي ميتد للمعلمات 
واالإداريات ليبذلن ما لديهن من جهود يف �صبيل فوز طالباتهن , وتعليق اأ�صمائهن يف اللوحة , وهناك عدد 

من االأمور ينبغي مراعاتها: 
اأ (اأن تكون اللوحة جذابة املظهر .

ب (و�صعها يف مكان بارز. 
مغايرة؛  ب��األ��وان  دفعة  كل  اأ�صماء  ج (كتابة 

متييزًا لها عن غريها.  
وال ُيغفل عن الت�نبيه على وجوب االإخال�س يف 

احلفظ , واحلذر من اآفات النف�س.
التكريم  دروع  إبراز   )10
عليها  تــحــصــل  ــي  ــت ال

المدرسة:
ما  اإهمال  املدار�س  م�صريف  من  كثري  يتعمد 
ياأتيهم من دروع تكرميية , اأو �صهادات تقدير  
والزهو   بالنف�س  االإع��ج��اب  يف  الوقوع  خ�صية 

بالعمل.
ولكن اإذا نظرنا للهدف من منح املدر�صة هذا الدرع اأو تلك ال�صهادة اأدركنا اأنه ي�صبو  اإىل الت�صجيع على 
العمل , ورفع معنويات العاملني والعامالت,  بل يرمي اإىل االفتخار باالنتماء للمدر�صة, ولذلك يجب علينا 

اإبراز هذه الدروع بعدة طرق منها: 
اأ (ت�صويرها على برن )مقا�س 100 �صم ×80 �صم(, وتثبيتها يف مدخل املدر�صة.

ب (تخ�صي�س دوالب لعر�س الدروع فيه , وي�صرتط اأن يكون يف مكان بارز.
ج (عر�س الدروع و ال�صهادات على الطالبات لتعريفهن باآخر منجزات املدر�صة.

ثناء  وراء  ال�صعي  وعدم   , العمل  يف  االإخال�س  باأهمية  وتكراًرا  مراًرا  التنويه  �صرورة  هنا  يغفل  •وال 
النا�س , وبيان اأن الهدف ال�صامي من اإبراز هذه الدروع هو زيادة احلما�س للعمل الغري. 
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11( لجنة العناية بالخاتمات: 
من اأبرز امل�صكالت التي تواجه خريجات مدار�س التحفيظ 
بعد اإنهاء درا�صتهن , واإمتام حفظهن لكتاب اهلل االن�صغال 

عنه مبلهيات احلياة , اأو الفتور عن املراجعة .
لذا كان على املدر�صة العناية بهن , وحثهن على اأمور , منها: 

اأ (القيام بالدعوة لبنات جن�صهن.
ب (تدري�س القراآن الكرمي يف املدر�صة. 

وهذا يتطلب اإقامة برنامج خا�س بهن يت�صمن االآتي:
والت�صميع   , واملراجعة  باحلفظ    : الكرمي  القراآن  اأ (تعاهد 

بالطرق املختلفة واملنا�صبة لظروفهن.
يح�صرنه  �صهريًّا  االأق���ل  على  واح��د  ب��در���س  ب (اإحل��اق��ه��ن 

جماعيًّا يف مقر املدر�صة. 
ح�صب  املنوعة  امل�صرتكة  الدعوية  امل�صاريع  يف  ج (اإ�صراكهن 

موا�صم العام.
املنا�صبة  العلمية  وال���درو����س   , الكتيبات  د (اإه���داوؤه���ن 

الأعمارهن.
12( العناية بالمعلمات: 

يكّن  باملعلمات؛ حتى  العناية  اأن حتر�س املدر�صة على  البد 
جديرات باأن يعلمن القراآن الكرمي , وذلك عن طريق: 

اأ (حثهن على اإمتام احلفظ.
التدري�س )تقام  , وطرق  التجويد  ب (اإحلاقهن بدورات يف 

داخل املدر�صة(.
ج (تر�صيحهن للدورات التي تقدمها اجلمعية اخلريية.

د (اإهداوؤهن املواد العلمية ما بني م�صموع ومقروء.
لكل  اخلا�س(  )اخلطاب  و�صيلة  تفعيل  للم�صرف  وميكن   
واملعلمات   , االإداري���ات  من  املدر�صة  من�صوبات  من  واح��دة 
الكتاب  من  باأدلة  مدعم  حكيم  لبق  باأ�صلوب  فيه  يدعوهن 
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اإمتام احلفظ  اإىل   -s- و�صنة امل�صطفى االأمني , املبني 
بالغ يف  اأثر  لها  الت�صميع, وقد كان  واملداومة على   , املجود 

زيادة حما�صهن للحفظ , وموا�صلته.
اإ�صرافية,  زي��ارة  وامل�صرفة  املديرة  قبل  من  ه�(زيارتهن 

وتقوميية لرفع م�صتوى االأداء.
على  تاأخريها حفاًظا  وعدم   , وقتها  رواتبهن يف  و(�صرف 

معنوياتهن.
من  الطالبات  على  الحرص   )13

الجنسيات المختلفة: 
واالإ�صالمية  العربية  ال��دول  من  بالطالبات  العناية  يف  اإن 
ال�صحيحة  االأ�ص�����س  وف��ق  احل��ق  اإىل  للداعيات  تخريج 
للدع���وة , فهن مهما طال بهن املكوث  �صريجعن لديارهن 
ال حمالة , وهن يتقّن كتاب اهلل , ويعلمنه لبنات جن�صهن, 
وملن كان �صبًبا يف تعليمهن االأج������ر والث�����واب العظي��م من 
علَّم  بقوله:)من   s الهدى  نبي  به  ب�صر  وجلَّ  عزَّ  امل���وىل 
اآية من كتاب اهلل عز وجل كان له ثوابها ما تليت(.السلسلة 

الصحيحة )1335(

14( صندوق المقترحات:
املدر�صة وخارجها   االآخرين من داخل  االأف�صل حتفيز   من 

وال���روؤى   , واالأف��ك��ار   , باملقرتحات  امل��در���ص��ة  م��ع  للتفاعل 
املنا�صبة وو�صعها يف �صندوق املقرتحات.

 من هنا جاءت اأهمية هذا ال�صندوق علمًا باأن هناك عددًا 
من ال�صروط املوا�صفات , عَلَّ من اأبرزها : 

اأ (اختيار احلجم املنا�صب.
ب ( متيزه يف ال�صكل واللون.

ج( و�صعه يف مكان بارز.
د( عدم ا�صرتاط كتابة اال�صم , والعمل للمقرِتح.

ه�( و�صع حوافز ت�صجيعية الأف�صل ُمقرَتح.
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15( االستبانة :
توزع نهاية كل دورة ا�صتبانه �صاملة عن املدر�صة , وهي نوعان :

1- ا�صتبانة الطالبات.   
2- ا�صتبانة املعلمات.

واأبرز حمتوياتها هو تقومي االآتي :
اأ( االإدارة , واأ�صلوبها.

ب( املعلمات , واأدائهن.
ج( الطالبات , واأخالقياتهن.

د( املظهر العام للمدر�صة.
ه�( املنا�صط املقامة , وجودتها.

و( ال�صائقني , واحلار�س , واخلادمات , واملالحظات عليهن .
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- اأ�صعر بال�صعادة حيث حققت جزءًا من اأمنيتي يف حفظ القراآن الكرمي.

- اأح�س بالراحة من اأول خطوة اأ�صعها يف هذه املدر�صة .

- اأ�صعر بقوة االإميان مع هذه الدورة .. واأعزي َمْن فاتها القطار , ومل تركب معنا.

- واهلل �صعور بالغبطة ال يو�صف فعند عودتي اإىل املنزل ؛ اأنتظر ال�صباح التايل بفارغ ال�صرب.

- ب�صراحة فرحتي ال تو�صف .. ال �صيما عندما وقع اإعالنها يف يدي كدت اأطري من الفرح !! فما 
بالكم حني �صجلت فيها !!

- اأح�س اأنني ا�صتفدت من هذه االإجازة , واأح�س بربكة يف وقتي , واأين اأ�صغلته مبا ير�صي اهلل تعاىل, 
واأنا دائًما اأدعو لكم كلما راأيت اإعالنكم عن هذه الدورة .

ال�صهر الذي ال  رت عليَّ ... فقد جنبتني هذه الدورة  اإجازة مَّ اأف�صل  بالتاأكيد هذه االإجازة هي   -
فائدة منه , والذي ابتلي به كثري  من النا�س .

- اأ�صبح وقتي ووقت اأبنائي منظًما , وخا�صًة يف اال�صتيقاظ , والنوم , وكذلك مل اأعد اأ�صعر بالفراغ 
الذي كنت اأ�صعر به �صابًقا .

- ال يخلو يومي من قراءة جلزء ي�صري من القراآن مع مراجعته , ارتبطت باملنزل كثرًيا ؛ فلم اأعد 
زياراتي  اأخفيكم حتى  وال   .. اأرج��ع؟  متى  اأفكر  للخروج  ا�صطررت  اإذا  اأين  بل  منه  اأطلب اخلروج 

لزميالتي اأ�صبحت قليلة .

- هذه الدورة جعلت حلياتي طعًما اآخر , ولوًنا مليًئا بالن�صاط واحليوية بداًل عن النوم وما ي�صغل 
ويلهي عن االآخرة .  
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تق���ل ع���ن غريه���ا يف  الثقافي���ة ال     املنا�ص���ط 
االأهمي���ة, فثقافتن���ا االإ�ص���المية ت�ص���مل �ص���حة 
املعتقد , و�صالمة املنهج , وح�صن االقتداء بخامت 
االأنبياء-s-, ومن خاللها تزيد املحبة للقراآن 

و طاعة الرحمن.
ومع �صغف الطالبات بتلك املنا�صط نرى اأن عدًدا 
من م�ص���ريف املدار�س ال يرفع بها راأ�صًا , وال يلقي 
لها بااًل؛ ثم ي�صتكون من ان�صراف النا�س عنهم, 
فاإليهم نقول:)ال ت�صعوا اأنف�صكم يف بروج عاجية 
وانزلوا اإىل م�ص���توى اهتمامات النا�س وهمومهم 

, ثم ارفعوهم معكم اإىل املعايل (.



1( تعيين مشرفة لأنشطة : 
لالإ�ص���راف املبا�ص���ر على ما يدور يف املدر�صة من منا�صط 
يقرره���ا الطاقم االإداري, ويعتمد عليها يف تنفيذ الربامج 

املدر�صية والدعاية لها.
كم���ا اإنها حم���ور التوازن ب���ني االأن�ص���طة التعليمية) حفظ 
الق���راآن والتجوي���د( و )الربامج الرتفيهي���ة , والدعوية(, 
ويع���ول عليه���ا يف ج���ذب الطالب���ات للتفاعل م���ع خمتلف 

االأن�صطة .

2( التخطيط  لأنشطة الثقافية: 
فالب���د م���ن توزيعها بت���وازن دقيق على مدار اأي���ام الدورة 
الواح���دة , اأو الف�ص���ل الدرا�ص���ي الواح���د , م���ع �ص���رورة 
متابع���ة تنفيذها من وقت الآخر , و عدم مزاحمتها للخطة 
التعليمية, وي�ص���رتط اأن تخدم الهدف االأ�ص���مى للمدر�صة, 
وهو )حفظ القراآن( عرب برامج ت�صويقية, واأفكار اإبداعية 
يف حفظ القراآن الكرمي , مثل م�ص���ابقة االأكرث حفظًا لهذا 
االأ�ص���بوع , االأك���رث مراجعة , املثالية يف احل�ص���ور )�ص���هر 

كامل بدون غياب(, اأول من اأنهت مقرر الدورة 
والبد اأن تت�صف هذه اخلطة باالآتي:

اأ (املرونة.
ب (التنويع.

ج(منا�صبتها لعدد الطالبات , وقدراتهن.
د(مراعاة اإمكانات املدر�صة.
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3( الملتقى القرآني:
يهدف اإىل تعريف اأهايل احلي باملدر�ص���ة , وت�ص���جيعهم 
على االلتحاق باملدر�ص���ة , كما يت�ص���من فعاليات خا�صة 
مبعلمات املدار�س الن�ص���ائية املجاورة للتعارف والت�صاور 
ح���ول امل�ص���كالت الت���ي تواجهه���ن , وعر����س التج���ارب 
املتمي���زة يف حتفي���ظ الق���راآن الك���رمي, ولعل م���ن اأبرز 

فعالياته: 
اأ( حما�صرات مفتوحة للجميع.

ب(دورات تدريبية للمعلمات.
ج (فعاليات رائعة لالأطفال.

4( ملتقى الفتيات:
يه���دف اإىل تاألي���ف قلوبهن , وحتري���ك كوامن اخلري يف 

نفو�صهن , وي�صجعهن على االلتحاق باملدر�صة.
ويف�ص���ل اأن يكون خالل الفرتة التي يالحظ فيها �صعف 
االقب���ال على املدر�ص���ة ليكون له االأث���ر الفاعل يف زيادة 

اأعداد امللتحقات من الفتيات.
فه���ذه ال�ص���ريحة من اأقل االأع���داد تواج���دًا يف املدار�س 
الن�ص���ائية, التي يغلب على مرتاداتها اأنهن من �ص���ريحة 

كبريات ال�صن اأو االأطفال, واأبرز منا�صط امللتقى هي:
بهمومه���ن,  تعن���ى  له���ن  خم�ص�ص���ة  اأ (حما�ص���رات 

وطموحاتهن , وم�صكالتهن.
ب (فعاليات م�صاحبة منا�صبة الهتماماتهن , مثل: 

) ور����س العم���ل- عرو����س مرئية- مواه���ب املتميزات- 
امل�ص���ابقات الورقية اليومية بجوائزها الفورية- مبيعات 

بناتية(
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منوذج اإعالن



5( المسابقة الثقافية الكبرى: 
حتر�س املدر�ص����ة على اإقامتها كل عام؛ تكمياًل لدورها الريادي يف توجيه بنات امل�ص����لمني , فعن طريقها يتم اإ�ص����اعة 
مفهوم ) طلب العلم ( من خالل الرتكيز على كتب اأئمة ال�ص����لف ال�ص����احلني -رحمهم اهلل- مثل :- ) كتاب التوحيد( 
لل�صيخ حممد بن عبد الوهاب, و ) جامع العلوم واحلكم( البن رجب احلنبلي, ) واجلواب الكايف ملن �صاأل عن الدواء 

ال�صايف(البن القيم  ... وغريها.
ولعل من اأبرز مقومات جناح هذه امل�صابقات هو احرتامها لعقول وجهود القراء, واملتمثلة يف: 

اأ ( ح�صن اختيار الكتب , وانتقاء املتميز منها : ب�صهولة العبارة , وغزارة العلم .
ب ( منا�صبة االأ�صئلة لفهم املت�صابقني, وابتعادها عن الغمو�س , والتعجيز.

ج (ق����وة اجلوائز: �ص����يارات, واأطق����م ذهب, وجواالت... وغريها م����ع الرتكيز على اأنها جمرد حوافز , وو�ص����ائل لطلب 
العلم,  ولي�صت غاية ُيراد الفوز بها.

د (توفري الكتب مبقر املدر�صة , وباأ�صعار رمزية؛ ليت�صنى للجميع احل�صول عليها.   

  6( مسابقة التسجيل:
من املفرت�س اإقامة هذه امل�ص���ابقة عند االإعالن لكل دورة؛ مما يغري الطالبات بالتناف�س على �ص���رعة الت�صجيل 

حر�صًا على الفوز بالفوائد العلمية , ثم اجلوائز القيمة.
فقد كانت و�صيلة جذابة للطالبات , ودفعة قوية للمدر�صة اأن ت�صتهل ن�صاطها بامتالء ف�صولها.
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7( المسابقات الداخلية:
يق�ص���د به���ا ن�ص���ر العلم ال�ص���رعي ب���ني الطالبات , 
وزي���ادة ب�ص���ي���رتهن يف اأم����������ور دينه���ن , والبد اأن 

يتواف�������ر 
فيها االآتي: 

  اأ( التنوع  العلمي والثقايف.
  ب( ا�صتمالها على الرتفيه.

  ج( اإقامتها ب�صكل يومي اأو اأ�صبوعي.
   د( اأالَّ تزاحم برامج احلفظ.

كما ميكن اال�صتفادة من املطويات اأوالكتيبات التي 
على  توزيعها  فيتم  ؛  للمدار�س  اخلري  اأه��ل  يبذلها 
هذا  باأن  علًما   , عليها  م�صابقة  واإقامة   , الطالبات 
نحو  التوجيه  يف  فاعل  دور  له  امل�صابقات  من  النوع 

االأهداف املن�صودة .

  8( برنامج اليوم المفتوح: 

يتم تكليف الف�صول ب�صكل فردي اأو جماعي باإقامته, 
وت�ص��اهم يف اإعداده الطالبات ومن فقراته :)كلمات, 
ومقاالت ,  و مه���ارات فنية , واألعاب حركية ( وهذا 
النوع من الربامج له دوركبري يف اكت�ص���اف املواهب, 
وزي���ادة احلما����س, وعل���ى الهيئة االإداري���ة التحكيم 
ب���ني احللق���ات الختيار الفق���رات االأف�ص���ل, وتكرمي 

الفائزات كل اأ�صبوع.  
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9( منتدى الداعية الصغيرة: 
حتر�س املدر�ص���ة على تاأهيل طالباتها , لي�صبحن 
نافعات لغريهن من خالل ه���ذا املنتدى , وهو يوم 
حم���دد يف االأ�ص���بوع , تت���درب فيه الطالب���ات على 
االإلق���اء وفنون���ه , ومواجه���ة اجلمهور ع���ن طريق 
التقدمي , اأو امل�ص���اركة يف تقدمي الكلمات الوعظية, 
وامل�صابقات الثقافية,  ومن ثم يقمن باإعادة االإلقاء 
يف اجتماعاتهن العائلية اأو املدر�صية, وتوجد فقرة 
عر����س التج���ارب , واال�ص���تفادة م���ن املقرتح���ات 

والتوجيهات , وحل العقبات املتوقعة اإن ح�صلت .
والعجيب يف هذا الربنامج �صدة اإقبال ال�صغريات, 

وحما�صهن للم�صاركة قبل الكبريات.

10(  بطاقات التميز: 
وميك���ن حتدي���د رق���م للف���وز باجلائ���زة الك���ربى, 
تتناف����س الطالبات يف جمع النقاط للو�ص���ول لهذا 
الرقم , كما ميكن حتديد اأكرث من رقم للح�ص���ول 

على بطاقات متعددة ح�صب اختالف االأن�صطة.
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11( برنامج الهرم:
وميكن من خالله حتفيز ال�صغريات على احلفظ, 
و يتم توزيع حقول الهرم بواقع) ن�صف وجه( لكل 
حق���ل؛ بحيث تتناف����س الطالب���ات يف احلفظ مبا 
يحق���ق لهن جتاوز اأكرب عدد م���ن احلقول , وعلى 
املعلم���ة تلوين احلقول مبقدار احلفظ, ومن تنهي 
ا  َنُح جائزة قيم���ة وحتفيًزا معنويًّ تلوين اله���رم مُتْ
اأمام جميع طالبات املدر�صة , ثم متنح هرًما اآخر 

بلون جديد.

12( نجمة األسبوع : 
يت���م اختيار الطالبة املثالية  واملتميزة يف احلفظ, 

والهدوء, وعدم الغياب... وغري ذلك.
على اأن يتم التكرمي يف مطلع االأ�ص���بوع مما يجعله 
يوًما مميًزا عند الطالبات؛ ينتظرن فيه التكرمي, 

وح�صد اجلوائز.
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13( استخدام الشبكة العنكبوتية: 
ويف ا�صتخدامها فائدة عظيمة, وتوفري للعناء على املحا�صرين واملن�صقني, والبد من تكامل التجهيزات 
الالزمة لبث املحا�صرة بال�صوت وال�صورة, وال يلزم هذا وجود الفنيني املتخ�ص�صني يف التقنية احلديثة 
اإال يف التجربة االأوىل , ثم يقوم بالعمل اأي �صخ�س مهما كان عاديًّا, وبالرغم من رخ�س تكلفتها, وتعدد 
اخليارات فيها, اإال اأننا نرى عزوًفا عنها, واتباًعا للطرق التقليدية؛ مما يحرم الطالبات من اال�صتفادة من 

الدورات العملية املقامة يف امل�صاجد اأو املدار�س 
االأخرى, وغري ذلك من اخلريات املتعددة.

14( إنشاء المكتبة: 
ال�صك اأن للمكتبة دورها يف ن�صر العلم ال�صرعي  
وحت�ص���يله , وتهيئته���ا للطالب���ات لي����س اأمًرا 
�صعًبا!  فما اأن يتم االإعالن عن رغبة املدر�صة 
يف اإن�ص���ائها, اإال و�ص���تبادر االأخوات اإىل البذل  
وامل�صاركة املالية والعينية.كما ميكن للمدر�صة 
التن�ص���يق مع اجله���ات ال�ص���رعية واحلكومية, 
واملكتب���ات العامة, ودور الن�ص���ر لتزويد املكتبة 
مبا لديهم من كت���ب عن طريق االإهداء, والبد 

من التنبيه اإىلاأهمية االآتي: 
اأ( فهر�صة املحتويات من : جملدات , وكتيبات , وحما�صرات... وغريها.

ب( مراعاة التجديد , والتحديث امل�صتمر .
ج( �صبط دفرت اال�صتعارة, ومتابعته.

د( توظيف اأمينة للمكتبة.
ه�( منع االأكل , وال�صرب داخل املكتبة  .

و( اإقامة م�ص���ابقات التلخي�س للكتب املختلفة بطرق متنوعة ) من ثمرات الكتب , اأجمل ما قراأت خالل 
يومني, ملخ�س كذا ... اإلخ.
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15( تجهيــز القاعــة بصوتيات 
متكاملة:

قطب رحى احلف�������الت يدور حول ال�ص������وتيات ! 
فكث���رًيا ما ُيحرج القائمون عليها حني يتقطع ال�ص���وت, 
لذا يلزم �ص���راء اأجه���زة جديدة من املاركات امل�ص���هورة 
اخلا�ص���ة باحلف���الت , و ت�ص���مل : مك���ربات ال�ص���وت, 
واللواق���ط, والربوجكت���ور , و العناية باملن���رب لها اأهمية 
خا�صة اإذ يلعب دوًرا هاًما وحيويًّا يف متيز مظهر امللقي.
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-احلمد هلل اأنني ا�ســتفدت منها خري ا�ستفادة ... ورفعت عن 
نف�ســي اجلهل يف بع�ــض اأمور ديني ... ونــور اهلل يل ب�سريتي 

فيما كنت ال اأعلمه .

-هذه امل�سابقة �ساملة لكل ما يفيد املرء يف دينه ودنياه .

-كــم مــن �ســن ال�ســالة كنــت اأتركهــا؟! .. وكم مــن واجبات 
اأ�سعتهــا؟! بل كم مــن اأركان اأجهلها!! كل ذلــك قبل م�ساركتي 

يف هذه امل�سابقة .

- يف هــذا ال�سيــف اأطلــت علينــا م�سابقــة ال�سيــف الكــربى 
مت�سمنًة ملجموعة من الكتب النافعة ... كم �سعدنا باإطاللتها 
.. فكانــت كــدرر متالألئة يف ليلة مظلمة ... اأو كمزنة ماطرة 

.. تنزل علينا قطرتها لتطفئ لهيب ال�سيف .

- قد �سرين نوع املراجع التي اخرتتوها ؛ فمثل هذه امل�سابقة 
ُتعترب من الو�سائل اجليدة حلفظ الوقت ، وحفز الهمم، 

ون�سر العلم ال�سرعي .
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القارئة..  أختي   .. القارئ  أخي  ملشاركتك  ُخصصت  املساحة  هذه 
إلثراء هذا الكتاب في الطبعات القادمة بإذن اهلل تعالى .
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فاإنني اأدعوك اأخي القارئ , اأختي القارئة اإىل اأن نكون 
�صببًا يف ن�صر القراآن يف �صدور العاملني.

مرحبًا باأي فكرة اأو اقرتاح. 
واإذا كانت هناك مدر�ص���ة نا�ص���ئة ؛ فلي�ص���لها هذا الكت���اب؛ ليبداأ 

الناجح��ون من حيث انتهى االآخ������رون.
لعل اهلل بهذا اجلهد اأن ينفع , ويجعل القراآن العظيم لنا ي�صفع,

ومقامن���ا ووالدينا يف الفردو�س االأعلى مع حممد -�ص���لى اهلل عليه و�ص���لم-     
اأن يرفع .

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

                                                   املوؤلف
                   جوال0505489375

                    �س  .ب 4274  الريا�س 13325-  6758
   islamico122@gamil.com                   

89



رقم ال�صفحةاملو�صوعم
4 التقدمي .

6املقدمة .

الفصل األول : صفات المشرف 
8اإ�صاءة . 

9االإخال�س .1 

9 املتابعة .2 

10ال�صرب .3 

10احلذر من حب ال�صهرة وحب الت�صدر .4 

11احلذر من التفريط يف حلقات العلم .5 

12احلذر من التعذر بكرثة االأ�صغال .6 

13التعاون مع االآخرين .7 

13اليقظة .8 

13القوة واحلزم .9 

14تنمية اخلربات االإدارية واملوؤ�ص�صية .10 

15تنمية مهارات احلوار واالإقناع .11 

15اجلدارة بالثقة .12 

17 التخطيط .13 

18 اإدارة اخلالفات .14 

20 مواجهة امل�صكالت .15 

21احلر�س على النجاح مهما يكن �صغريًا.16 

22حت�صني االإنتاجية ال�صخ�صية . 17 

22و�صوح الهدف .18 

23اجلاهزية .19 

24االحت�صاب على املخالفات ال�صرعية .20 

25من روائع د. عبدالكرمي بكار .

م�صرد املو�صوعات

90



رقم ال�صفحةاملو�صوعم
الفصل الثاني: الشؤون المالية

28اإ�صاءة .  

29اإعالن االأهداف . 1 

30الدعوة لكفالة املعلمات . 2 

30توثيق العالقة مع املوؤ�ص�صات اخلريية الكربى . 3 

31التوا�صل مع املتربعني باأخبار املدر�صة . 4 

32 اال�صتعانة باملهتمني وقت االأزمات . 5 

32احلر�س على حت�صيل ر�صوم الت�صجيل . 6 

33افتتاح ريا�س االأطفال . 7 

34احل�صانة . 8 

34الوقف . 9 

35برنامج الع�صوية الفخرية . 10

35م�صروع جمع املالب�س والورق . 11

36ت�صويق كتب املراأة. 12

36اأخذ حقوق املوؤلفني . 13

37االأطباق اخلريية . 14 

37ال�صوق اخلريي . 15

38اإر�صال خطابات عرب النا�صوخ . 16

38�صراء احلافالت. 17

39تاأجري احلافالت. 18

39تاأجري املق�صف واأك�صاك جتارية بالقاعة الكربى اأو ال�صاحة.19

40تاأجري املبنى اأو جزء منه . 20

40اإقامة احلفالت املتميزة ب�صكل دوري .21

91



رقم ال�صفحةاملو�صوعم

دعوة العلماء وال�صعراء والقّراء املجيدين . 22

ت�صوير حفالت املدر�صة وتوثيقها .23

نقل احلفل عرب و�صائل االإعالم املختلفة .24

تزكية العلماء والدعاة وكبار امل�صئولني . 25 

ا�صتقبال التربع بالذهب واملجوهرات اأو االأ�صياء العينية الثمينة. 26 

ابتكار �صكل متميز ل�صندوق التربعات. 27

االقرتا�س لتحقيق االأهداف املرحلية. 28

اإيجاد راعي ر�صمي للم�صابقات واالأن�صطة املختلفة. 29 

 تزويد املدر�صة بالعمالة املنا�صبة. 30 

الرتيث يف �صراء متطلبات املدر�صة. 31 

مكتب امل�صرف على ال�صارع العام.32 

حث احلار�س على االقت�صاد وتر�صيد اال�صتهالك.33

41

41

41

43

43

43

44

44

45

45

46

46

92



رقم ال�صفحةاملو�صوعم
 الفصل الثالث : الشؤون اإلدارية 

اإ�صاءة .
اإن�صاء املجل�س اال�صت�صاري.1
تكوين فريق للعمل. 2
االجتماع االأ�صبوعي.3
�صبط املوظفني.4
تطوير قدرات املوظفني.5
ك�صف االإيرادات وامل�صروفات لفريق العمل.6 
تعيني حما�صب.7
قوة الدعاية الأن�صطة املدر�صة8
فريق الت�صويق.9

االإعالن يف و�صائل التوا�صل االجتماعي.10 
اإن�صاء ح�صابات يف و�صائل التوا�صل االجتماعي.11
طباعة التقارير على الورق الفاخر ال�صقيل.12 
عدم و�صع تاريخ للمطبوعات.13
تقوية العالقة مع اجلمعية والتفاعل معها والتقيد باأنظمتها.14
التعرف على املدار�س املماثلة.15
ا�صت�صارة ذوي اخلربة.16
مرونة التجهيزات واالأدوات.17
التزام الرتتيب و ح�صن التنظيم.18
املفتاح امل�صرتك.19
تقدمي �صندات قب�س و�صهادات ال�صكر لكل متربع.20
تكرمي املوظفني.21 
تفقد اأحوال العاملني وتلم�س احتياجاتهم.22

49

48

49

50

51

51

52

52

52

53

53

54

55

55

56

56

57

57

59

59

60

60

61

93



رقم ال�صفحةاملو�صوعم
الفصل الرابع: الشؤون التعليمية

اإ�صاءة . 

و�صع م�صرف خمت�س . 1

التخطيط لالأن�صطة التعليمية . 2

الن�صاط الدوؤوب طوال العام . 3

الدورة املكثفة حلفظ القراآن الكرمي . 4

رو�صة القراآن الكرمي لالأطفال . 5

الدورة الرم�صانية . 6

الت�صميع عرب الهاتف . 7

حث الطالبات على امل�صاركة يف االختبارات ال�صنوية .8

لوحة ال�صرف للخامتات . 9

اإبراز دروع التكرمي التي حت�صل عليها املدر�صة .10

جلنة العناية باخلامتات . 11

العناية باملعلمات . 12

احلر�س على الطالبات من اجلن�صيات املختلفة .13

 �صندوق املقرتحات . 14

اال�صتبانة . 15

م�صاعر الطالبات بالدورات املكثفة .

65

64

65

66

66

67

67

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

94



رقم ال�صفحةاملو�صوعم
الفصل الخامس: الشؤون الثقافية  

اإ�صاءة .
تعيني م�صرفة لالأن�صطة . 1
التخطيط لالأن�صطة الثقافية. 2
امللتقى القراآين للمدار�س الن�صائية. 3
ملتقى الفتيات. 4
م�صابقة ال�صيف الكربى. 5
م�صابقة الت�صجيل. 6
امل�صابقات الداخلية. 7
برنامج اليوم املفتوح. 8
منتدى الداعية ال�صغرية. 9

بطاقة التميز. 10
برنامج الهرم. 11
جنمة االأ�صبوع. 12
ا�صتخدام ال�صبكة العنكبوتية. 13
اإن�صاء املكتبة. 14
جتهيز القاعة ب�صوتيات متكاملة. 15

قالوا عن م�صابقاتنا . 
الفكرة االأخرية.

اخلامتة .
م�صرد املو�صوعات .

77

76

77

78

78

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

86

88

89

90

95






	غلاف كتاب توجيهات وأفكار إبداعية
	كتاب توجيهات وأفكار إبداعية

