تمويل ورعايـة  :مــؤسســــة محـــــــد احلصينـي اخليــريــة

إعداد وتصميم  :مركز إبداع القيم لالستشارات والتطوير

دعم وتمويل

تصميم وتنفيذ

إشـــراف

مركز إبداع القيم
لالستشارات والتطوير

د .حسني بن علي األشدق

مدير المشروع
أ .حسني بن عبداهلل بامشموس

فريق اإلعداد

فريق المراجعة

أ .رامـي بن سـالـم الكثيـــري
أ .يوسـف بن عبـداهلل عـــون
أ .علــي جبــاش الشــرعبــي

أ .حممد بن عبـدالقادر الدويـل
أ.منرية عبدالرمحن آل عبدالعزيز

التصميم الفني
أمحد بن عمر باعفيف

وسائل جذب الطالب والطالبات
للحلقات القرآنية

الدليل العملي

تمويل ورعايـة  :مــؤسســــة محـــــــد احلصينـي اخليــريــة

إعداد وتصميم  :مركز إبداع القيم لالستشارات والتطوير

الدليل العملي
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مقدمة :
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب املصطفى الكرمي حممد بن عبد اهلل عليه وعلى آله وصحبه أفضل
الصالة وأمت التسليم  ،أما بعد :
فإن العناية جبذب املستفيدين إىل مواطن و حماضن التعليم والتربية وإثارة دافعيتهم جتاه النهل من معينها واإلفادة من
براجمها يعترب ضرورة ملحة  ،ذلك أن أدوات التأثري تغريت وانعكست آثارها على اهتمامات املستفيدين  ،وأضحت تنازع
بيئات الطلب وتشد مستفيديها إىل املقارنة والتفضيل حسب رؤية املبتدئني القاصرة .
من هنا جاءت فكرة مؤسسة الشيخ محد احلصيين اخلريية لتصميم وتنفيذ مشروع يعىن ببناء دليل عملي للمربني
واملعلمني و املحاضن التعليمية والتربوية املعنية بتعليم كتاب اهلل  ،تكون مدخالته قائمة على دراسة علمية لالحتياجات
واستقراء مسحي للتجارب .
وإننا يف مركز إبداع القيم لالستشارات والتطوير لنتشرف هبذه الشراكة يف بناء هذا الدليل املهم يف سوق التحفيز ،
خاصة أهنا يف خدمة كتاب اهلل و متعلميه واملتربني على هداياته .
ساهم يف بناء وإخراج هذا العمل فرق عمل كثرية ذات خربات كبرية من العاملني يف جمال احللقات واملدارس القرآنية
للبنني والبنات .
واهلل نسأل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه .
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بين يدي الدليل
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هندف يف هذا الدليل  ...إىل تقدمي “دليل عملي” لوسائل جذب الطالب والطالبات للحلقات واملدارس القرآنية وزيادة
فاعليتهم وإنتاجيتهم فيها  ،يستفيد من :
 .1مدخالت الدراسة العلمية .
 .2جتارب وخربات فريق بناء الدليل .
وحيتوي على عناصر وأدوات وأفكار حتفيزية يف بطاقات عملية  ،حتتوي كل بطاقة على خريطة مقترحة التطبيق ( الفكرة
 األهداف  -الفئات املستهدفة  -التكلفة  -الفريق  -األدوات  -الزمن  -معززات النجاح  -البدائل  -خطة إجرائية -مناذج  -استمارات تقييم )
مع تصنيف الوسائل على تنوع األعمار والفئات  ( ،أطفال  -شباب  -جامعيني  -أمهات  -فتيات  -بنات )  ،وال بأس من
وضع وسائل تناسب مجيع الفئات .
وهي خاضعة لإلضافة والتعديل مبا يتناسب مع وضع احللقة أو املدرسة وتغري بيئاهتا ومدى امتالكها ملقومات التطبيق .

9

مفاتيح الدليل
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القسم االول  :العناصر التحفيزية

م

1
2
3

4
5

البيان

املصطلح

العناصر التحفيزية هم شخصيات بشرية أو اعتبارية ميكن أن تساهم يف حتفيز وجذب الطالب للحلقة وزيادة انتاجيتهم فيها.
العنصر الداخلي هي العناصر املؤثرة يف التأثري واجلاذبية من داخل اطار احللقة القرآنية وضمن مكوناهتا األساسية .
العنصر اخلارجي هي العناصر املؤثرة يف التأثري واجلاذبية من خارج اطار احللقة القرآنية وهلا ارتباط كبري باحللقة
وإنتاجيتها .
األدوار التحفيزية ما ميكن أن يقدمه العنصر لتحفيز وجذب الطالب للحلقة وزيادة انتاجيته فيها .
األدوات التفعيلية مايقترح أن تفعله احللقة لإلفادة من هذا العنصر لتحفيز وجذب الطالب للحلقة وزيادة
انتاجيتهم فيها .
للعناصر
القسم الثاني  :األدوات التحفيزية

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

البيان

املصطلح

األدوات التحفيزية هي برامج ومبادرات مقترحة وجمربة يف حتفيز وجذب الطالب للحلقة وزيادة انتاجيتهم فيها .
الفئة املستهدفة املرحلة العمرية اليت يقترح أن تقدم االداة هلا ويتوقع أن تؤثر فيها أكثر جذبًا وإثارة للدافعية .
املدة املقترحة لتقدمي االداة التحفيزية
الزمن
املقر املقترح لتقدمي االداة التحفيزية
املكان
أدوات التنفيذ االجراءات واآلليات املقترحة لتنفيذ االداة التحفيزية
اجلهة املسؤولة يف املسجد أو املدرسة أو االشخاص املقترح اسناد تنفيذ االداة التحفيزية هلم .
فريق التنفيذ
املبلغ املتوقع حلساب تكلفة تأسيس وتنفيذ االداة التحفيزية
التكلفة
هو أداة القياس لنجاح االداة التحفيزية
مؤشر النجاح
معززات النجاح هي عناصر ووسائل تزيد من فاعلية األداة وترفع من مستوى جناحها
خيارات أخرى يف تنفيذ االداة يف حال تعذر التنفيذ باألدوات املقترحة .
البدائل
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عناصر التحفيز
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مقدمة
أشارت نتائج الدراسة العلمية (الواردة يف الدليل العلمي*) إىل أن منبع العناصر التحفيزية ينقسم إىل نوعني :
•

األول  :العناصر اخلارجية ( املحيطة ببيئة احللقة واملدرسة القرآنية ) :

إذ تؤثر كثري من العناصر املحيطة بالطالب واحللقة بإثارة دافعيته للمشاركة وجذبه لتحقيق نتائج أفضل  ،كما أشارت
الدراسة إىل أن أبرز العناصر اخلارجية املؤثرة يف التحفيز  ،هي على النحو التايل :

* يتوفر الدليل العلمي بإصدار مستقل كمقدمة هلذا الدليل .
13

•

الثاين :العناصر الداخلية ( املحيطة داخل بيئة احللقة واملدرسة القرآنية ) ...

وكما أن هناك عناصر خارج بيئة احللقة تؤثر يف التحفيز  ،كذلك فإن العناصر داخل احللقة هلا تأثريها الكبري يف جذب
الطالب والطالبات وإثارة دافعيتهم للمشاركة واإلنتاج  ،ومن أبرز هذه العناصر :

14

البطاقات
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عنصرالتحفيز

()1

األســــرة

احلث والتشجيع

اهلدف
األمهية

ربط أسرة الطالبـ/ة بتحفيز وجذب الطالب للحلقة وزيادة إنتاجيته فيها .
تأيت أمهية تعزيز دور األسرة يف حتقيق الدافعية لدى ابنهم الطالبـ/ة  :من قدرهتم
على اإلقناع وقرهبم الكبري من الطالبـ/ة ومن قبول كثري من األبناء هلم وألرائهم .
األدوار التحفيزية

تقدمي جوائز

املتابعة

متابعة األسرة البنهم الطالبـ/ة من خالل :
حث األسرة البنهم الطالبـ/ة على :
إعداد األسرة لبعض اجلوائز املادية والعينية
• سؤاهلم املتكرر عن الطالبـ/ة .
• االلتحاق باحللقة /الدار.
وتقدميها البنهم الطالبـ/ة على :
• قيامهم بزيارات للحلقة /الدار واجللوس مع
• حتقيق نتائج إجيابية يف مقرر احللقة /الدار.
• االلتحاق باحللقة /الدار .
املعلم واإلدارة .
• االنضباط يف حضور احللقة /الدار.
• حتقيق نتائج إجيابية يف مقرر احللقة /الدار.
• إرساهلم خلطابات ورسائل تواصل مع إدارة
• رفع روح الطموح لدى الطالب لتحقيق املراتب
• االنضباط يف حضور احللقة /الدار .
احللقة /الدار أو املعلمـ/ة
العليا بالدنيا واآلخرة
األدوات املقترحة  -من قبل إدارة احللقة أو معلمها  -لتفعيل عنصر التحفيز

عقد إدارة احللقة /الدار أو معلمها لقاءات مع إرسال رسائل جوال إلخبار أولياء األمور بنتائج
أبنائهم
أولياء األمور
تكوين وتفعيل جمالس أولياء األمور

جعل أولياء األمور يشاركون يف تكرمي أبنائهم

إشراك أولياء األمور يف قرارات احللقة /الدار
أو جمالسها أو جلاهنا

جعل (وسام التميز ) لألب أو األم املميزة يف
متابعة ابنهم
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تكرمي أولياء األمور يف حفالت احللقات
تأسيس جمموعات إلكترونية ألولياء األمور
يشرف عليها اإلدارة أو املعلم

عنصرالتحفيز

()2

فريق املسجد

احلث والتشجيع
إلقاء كلمات توجيهية من قبل (فريق املسجد)
حتث الطالب للمشاركة يف احللقة
إلقاء كلمات دورية (فريق املسجد) عن فضل
القرآن وحفظه

اهلدف
األمهية

ربط ( فريق املسجد ) خطيبه وإمامه ومؤذنه ومجاعة املسجد بتحفيز وجذب
الطالب للحلقة وزيادة إنتاجيته فيها
تأيت أمهية تعزيز دور (فريق املسجد) خطيبه وإمامه ومؤذنه يف حتقيق الدافعية
لدى الطالب من قرهبم من بيئة الطالب وقبول مجاعة املسجد لتوجيهاهتم
األدوار التحفيزية

املشاركة

مشاركة فريق املسجد يف تقدمي هدايا
الطالب(اسبوعية – شهرية)
قيام فريق املسجد بزيارة احللقة والطالب

الربامج
وضع شاشة يف املسجد حتث أبناء احلي على
االلتحاق باحللقة
اإلفادة من لوحات املسجد للدعوة إىل احللقة
وتعلم القرآن

األدوات املقترحة  -من قبل إدارة احللقة أو معلمها  -لتفعيل عنصر التحفيز

عقد احللقة للقاءات دورية مع (فريق املسجد)

إنشاء احللقة جمموعات التواصل أو املجموعات
الربيدية أو الواتس أب لـ ( فريق املسجد )

استقطاب ( فريق املسجد ) للمشاركة الشرفية أو
تكرمي احللقة لـ(فريق املسجد) الفاعلني مع احللقة
الفعلية يف احللقة

17

تنسيق احللقة مع إمام املسجد لتقدمي املميزين من
الطالب إلمامة الناس يف بعض الصلوات أو إلقاء
كلمات أو قراءة متون حمفوظة
إقامة لقاء ودي لـ ( فريق املسجد ) أو بعض فئاته
( أولياء األمور )

عنصرالتحفيز

()3

الرفقة

التعزيز

اهلدف
األمهية

ربط رفقة الطالب وأصحابه بتحفيز وجذب الطالب للحلقة وزيادة إنتاجيته فيها
تأيت أمهية تعزيز دور رفقة الطالب وأصحابه يف حتقيق الدافعية لدى الطالب من
قرهبم من الطالب وفكره وحاجاته واهتماماته وقبوله لتوصياهتم
األدوار التحفيزية

حث الرفقاء واألصحاب لزميلهم على املشاركة يف احللقات وبراجمها .
دعوة الرفقاء واألصحاب لزميلهم لزمالئهم من خارج احللقة حلضور بعض
مناسبات احللقة
تشجيع الرفقاء واألصحاب ملرافقة زمالئهم داخل وخارج احللقة واحلرص
على الرفقة الصاحلة

التعاون

تنفيذ الرفقاء واألصحاب لبعض الربامج التطوعية بالشراكة مع زمالئهم من
خارج احللقة.
نشر الرفقاء واألصحاب للرسائل املحفزة عن احللقات وفضلها .

األدوات املقترحة  -من قبل إدارة احللقة أو معلمها  -لتفعيل عنصر التحفيز

منح احللقة جلوائز حتفيزية للطالب الستقطاب
قيام احللقة بإتاحة الفرصة ملشاركة شباب
تكرمي احللقة للمحافظني على الصالة من خارج احللقة
احلي يف األعمال التطوعية واملفتوحة باحللقة زمالئهم
إقامة احللقة لربامج ثقافية مشتركة مع شباب تنفيذ برامج مجاعية لبناء عالقات أخوية بني
زيارة احللقة لشباب احلي يف منازهلم ومدارسهم ونواديهم
احلي ( دوري رياضي  ..مسابقة ثقافية  )..الطالب داخل احللقة
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اإلعالم
عنصرالتحفيز
ووسائل التواصل
()4

اجلذب والترغيب

اهلدف
األمهية

ربط حتفيز وجذب الطالبـ/ة للحلقة وزيادة إنتاجيته فيها بوسائل اإلعالم وصفحات
التواصل االجتماعية واإلفادة منها يف ذلك
تأيت أمهية تعزيز دور وسائل اإلعالم وصفحات التواصل االجتماعية يف حتقيق
الدافعية لدى الطالبـ/ة من حتكمها يف التوجيه العام للطالب وفكره ووصوله إليها
بسهولة وقلة رقابة
األدوار التحفيزية

اإلعالنات التروجيية

مشاركة املؤثرين إعالميا يف حث الطالب
تصميم برامج إعالمية جلذب الطالب
والطالبات إىل احللقات  /الدور وحتبيبهم فيها  .والطالبات على تعلم القرآن الكرمي
تصميم جمموعات تواصلية عن فضل القرآن
نشر حلقات عن قدوات متميزة يف حفظ القرآن وتعلمه
وتعلمه
االعالن عن حفل فصلي – سنوي مع هدايا قيمة

الربامج والفعاليات
تصميم مسابقات إعالمية حلفظ القرآن
وتعلمه وتدبره

األدوات املقترحة  -من قبل إدارة احللقة أو معلمها  -لتفعيل عنصر التحفيز

إنشاء احللقة لقنوات حتفيزية عرب وسائل التواصل تويتر -انستقرام -فيس
بوك  -سناب شات –واتساب
تواصل احللقة مع وسائل اإلعالم وتسجيل حلقات خاصة بالقرآن وتعلمه
وإبراز حافظيه

إنشاء احللقة/الدار لتطبيقات إلكترونية وبرامج خاصة لنشر فضل حفظ
القرآن وتفسري الغريب وأحكام التجويد
إنشاء احللقة/الدار لربامج إلكترونية تواصلية وتفاعلية بني احللقة والطالبـ/ة
وويل األمر ملتابعة احلفظ واملراجعة واملستوى املحقق و عدد النقاط اليت حصل
عليها الطالبـ/ة
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عنصرالتحفيز

()5

املدرسة
النظامية

احلث والتشجيع

اهلدف
األمهية

حتقيق الشراكة بني املدرسة واحللقة /الدار لتحفيز الطالب وإثارة دافعيته للمشاركة
يف احللقة /الدار وزيادة إنتاجيته فيها
تأيت أمهية تعزيز دور املدرسة النظامية يف حتقيق الدافعية لدى الطالب من الوقت
الذي يقضيه الطالب فيها  ،ومدى أثر اإلدارة واملعلمني (املحبوبني) لدى الطالب .
األدوار التحفيزية

الربامج

الزيارات

وضع شاشة يف املدرسة حتث الطالب على االلتحاق
إلقاء كلمات توجيهية من قبل إدارة املدرسة ومعلميها مشاركة إدارة املدرسة يف تقدمي هدايا
باحللقات /الدور
للطالب املتميزين يف حفظ القرآن
حتث الطالب للمشاركة يف احللقات /الدور
إلقاء كلمات دورية (داخل املدرسة) عن فضل القرآن قيام إدارة املدرسة ومعلميها بزيارة احللقة اإلفادة من لوحات املدرسة للدعوة إىل احللقة /الدار
وتعلم القرآن
/الدار والطالب
وحفظه
األدوات املقترحة لتفعيل عنصر التحفيز

تصميم ودعم احللقة /الدار بعض الربامج الالصفية
داخل املدرسة اليت ختدم يف حتفيز الطالب على
احلفظ ومراجعة القرآن .
تكرمي احللقة /الدار لإلدارات واملعلمني املتعاونني يف تنفيذ احللقة /الدار ملسابقة قرآنية
تنافسية داخل املدرسة
املدرسة

قيام احللقة/الدار بدعوة إدارة املدرسة
ومعلميها للمشاركة يف برامج احللقة/الدر
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تكرمي املتفوقني باحللقات  /الدور داخل املدرسة
النظامية

عنصرالتحفيز

()6

املعلم

اهلدف
األمهية

ربط املعلم واملريب داخل احللقة/الدار بالتحفيز الذايت واملعنوي لدى الطالب
مكانة املعلم واملريب لدى الطالب ومدى أثره عليه وقبوله لتوجيهاته والوقت الذي
يقضيه معه
األدوار التحفيزية

املعاملة واألسلوب

اإلدارة التربوية للحلقة /الدار

املعايشة التربوية بني املعلم مع الطالب

عقد املعلم للقاءات وبرامج ودية مع الطالب .

زيارة املعلم ألسرة الطالب والتعرف على

حسن تعامل املعلم مع الطالب

إثراء املعلم جلو احللقة بوسائل تعليمية وحتفيزية .

اتصال املعلم على الطالب والسؤال عنه .

سؤال املعلم عن حال الطالب وما يعرض له

تنظيم املعلم ملسابقات تنافسية بني طالب احللقة .

تفاعل املعلم مع طالبه يف وسائل التواصل .

تشجيع املعلم للطالب وحتفيزه للمشاركة واإلنتاجية

تقدمي املعلم للحوافز املادية واملعنوية

21

املتابعة

عنصرالتحفيز

()7

إدارة
احللقة/الدار

املعاملة واألسلوب

اهلدف
األمهية

ربط إدارة احللقة داخل احللقة/الدار بالتحفيز الذايت واملعنوي لدى الطالب
مكانة إدارة احللقة/الدار لدى الطالب ومدى أثرهم عليه وقبوله لتوجيهاهتم والوقت
الذي يقضيه يف احللقة حتت إشرافهم

األدوات املقترحة لتفعيل عنصر التحفيز

اإلدارة التربوية للحلقة

عقد إدارة احللقة/الدار للقاءات وبرامج
املعايشة التربوية بني إدارة احللقة /الدار مع الطالب
ودية مع الطالب .
إثراء إدارة احللقة/الدار جلو احللقة
حسن تعامل إدارة احللقة /الدار مع الطالب
بوسائل تعليمية وحتفيزية .
سؤال إدارة احللقة /الدار عن حال الطالب وما
تنظيم إدارة احللقة/الدار ملسابقات
تنافسية بني طالب احللقة
يعرض له
تشجيع إدارة احللقة/الدار للطالب وحتفيزه للمشاركة تقدمي إدارة احللقة /الدار للحوافز املادية
واملعنوية
واإلنتاجية

22

املتابعة

زيارة إدارة احللقة /الدار ألسرة الطالب والتعرف على
اتصال إدارة احللقة /الدار على الطالب والسؤال عنه .
تفاعل إدارة احللقة/الدار مع طالهبم يف وسائل التواصل .

عنصرالتحفيز

()8

بيئة احللقة

املكان والزمان
توفري املكان املناسب داخل احللقة من ناحية
اإلضاءة والتهوية
اختيار الوقت املالئم لفئات الطالب
تنويع أوقات احللقة لتالئم أكثر من احتياج وفئة

اهلدف
األمهية

ربط بيئة احللقة داخل احللقة بالتحفيز الذايت واملعنوي لدى الطالب
هتيئة بيئة احللقة لتحقيق استقرار الطالب وجذبه للمشاركة واالنتاجية

األدوات املقترحة لتفعيل عنصر التحفيز

العدد

الربامج

اإلعالن عن برامج وأنشطة احللقة
بشكل جذاب
تكامل أعضاء التدريس واإلدارة

23

التجهيزات

توزيع الطالب حسب القدرات توفري أجهزة الكترونية مساندة
للحفظ واملراجعة والتجويد
واالهتمامات
مناسبة العدد داخل كل حلقة توفري وسائل تعليمية مميزة للحلقة .
توفري موقع للمشروبات واحللويات
توزيع الطالب حسب
التجانس العمري أو الدراسي (مقصف – ثالجة )
توفري وسائل نقل للطالب
توفري قاعة ترفيهية قريبة من
احللقة

أدوات التحفيز

24

مقدمة

25

أشارت نتائج الدراسة العلمية (الواردة يف الدليل العلمي) إىل أمهية وجود أدوات وأفكار حتفيزية داخل احللقة ممكنة
التطبيق حتقق جذب الطالب وإثارة دافعيتهم للمشاركة وزيادة اإلنتاجية .
وهذه األدوات واألفكار إمنا هي مقترحات انطلقت من جتارب يف حلقات ومدارس قرآنية  ،آتت أكلها وحققت جناحا
كبريًا يف نتائجها  ،فأحببنا مجعها يف مكان واحد بطريقة سهلة  ،تعني الراغبني يف اإلفادة منها وتطبيقها يف بيئاهتم
التربوية والتعليمية اليت يشرفون عليها .
وال بد أن نؤكد هنا إىل أن هناك مدة صالحية لكل أداة وفكرة حتفيزية تنتهي بفقداهنا لنتيجتها التحفيزية واعتياد
الطالب عليها حبيث ال يبقى هلا ذاك الضجة واحلراك اليت ينبغي أن يصاحب األدوات التحفيزية .
كما نشري هنا إىل إمكانية تطبيق األداة بأكثر من طريقة وصورة مبا يتناسب مع البيئة الداخلية للحلقة أو املدرسة ومع
إمكانيات احللقة ومقوماهتا .
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البطاقـات المشتـركـة

(حلقات البنين والدور النسائية)
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األداة
التحفيزية

()1

الفكرة

عربة
النسكافيه

األهداف
االرتباط

جتهيز إدارة احللقة لعربة جمهزة باملشروبات الساخنة وختصيصها للحلقة املتميزة
تعزيز روح املنافسة بني احللقات
تكرمي املتميزين  ،وإبراز ذلك أمام اجلميع
تعزيز روح اجلماعة والتكامل بني طالب احللقة الواحدة
االحتياج اجلسدي والصحي – االحتياج النفسي واالجتماعي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال (  – ) 12-10املراهقني () 15-13

ربع ساعة

يف احللقة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

عربة  -سخان ماء  -مكونات الشاي والنسكافيه
حلويات

مشرف األنشطة

معززات النجاح

ارتباط احلافز بقضايا حتفيزية واضحة مثل
إنتاجية احللقة أو عدم غياب الطالب

التأسيس  1000ريال
اجلائزة األسبوعية  75ريال

حمددات تطبيق باألداة

إظهار التكرمي أمام اجلميع
مشاركة الطالب يف جتهيز املشروب بأنفسهم
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مؤشرات النجاح

 عدد كؤوس املشروبات املستخدمة. مستوى تفاعل احللقة الفائزة معاحلافز .

البدائل

كيس شيبس  -حلويات

األداة
التحفيزية

()2

تاج الوقار
شكرا أيب /أمي

الفكرة
األهداف
االرتباط

هدية تعطى لألمهات /لآلباء هناية كل برنامج اجتماعي .
مشاركة الوالدين يف عملية التحفيز  ,واستشعار الطالب لذلك .
االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال ( ) 12-10 ( )9-6

يوم يف الشهر

موقع الربنامج املقام

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

هدايا – وسائل تواصل

مشرف العالقات

 50ريال لكل هدية

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 تفعيل األم /األب وتبيني الفكرة هلا  ,لضمان التغذية الراجعة من قبلها . إدراك أمهية ذلك من قبل اإلدارة والطالب . -التعاقد مع بعض املحالت لتوفري بعض اهلدايا واملحفزات اليت تتناسب مع اآلباء واألمهات .
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مؤشرات النجاح

 عدد اهلدايا املقدمة . -عدد اآلباء /األمهات املكرمني .

البدائل

عكس الفكرة حبيث يتم تقدمي هدية من قبل األم أو
األب البنهما ( .شكرًا ابين)

األداة
التحفيزية

()3

فارس احللقة

الفكرة
األهداف
االرتباط

عبارة عن كرسي يعطى للطالب املتميز يف احللقة لكل أسبوع .
متييز الطالب املنجز ليزداد تألقا وليلحق به البقية .
االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال ( )12-10( )9-6املراهقني ( )15-13

أسبوع

احللقة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

كرسي فخم

مشرف التحفيز

تأسيس  200ريال للكرسي الواحد

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 شراء كراسي مميزة . وضع الطالب يف مكان واضح . -طلب زيارة من والده أثناء جلوسه على هذا الكرسي .

مؤشرات النجاح

 عدد الكراسي املوزعة . -عدد الطالب املثاليني .

البدائل

حامل مصاحف
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األداة
التحفيزية

()4

الفكرة

بنك اجلوائز

األهداف
االرتباط

مكان مع ّد كالبنك  ,يصرف منها للطالب جوائز حبسب النقاط اليت معه .
 رفع مستوى املنافسة بني الطالب . االبتكار يف التحفيز .االحتياج اجلسدي – االحتياج النفسي – االحتياج االجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع الطالب

مستمر

املسجد

فريق التنفيذ

التكلفة

مشرف التحفيز

 10000ريال سنويا

أدوات التنفيذ

بطاقات على شكل رياالت أو نقاط
مكان ُمع ّد – جوائز وهدايا .

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 وضع شاشة فيها عروض ملا يف البنك  ,وميكن أمساء الفائزين  ,وجديد العروض والربامج . التنوع يف اجلوائز مبا يتناسب مع الفئة العمرية . -وضع البنك يف مكان بارز  ,وتوظيف أشخاص فيه متميزين .
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مؤشرات النجاح

 عدد اجلوائز املوزعة . عدد الطالب املكرمني . -عدد النقاط املقدمة .

البدائل

طاولة اجلوائز

األداة
التحفيزية

()5

الفكرة

نقاطي

األهداف
االرتباط

برنامج ولوائح متكاملة فيها اكتساب وحسم للنقاط وفق معايري حمددة  ,ومن ّمث التكرمي
جبائزة كربى .
 التحفيز على كل سلوك إجيايب يصدر من الطالب . حفظ حقوق الطالب من خالل هذا الربنامج .االحتياج اجلسدي  -االحتياج النفسي  -االحتياج االجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال ( )13-9( ) 9-6

فصل دراسي

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

برنامج الكتروين – جهاز حاسب – شاشات – جوائز كربى

مشرف النشاط

 10000ريال

 تصميم برنامج متميز واحترايف وسهل . اإلعالن عن الربنامج بشكل جذاب . تفريغ مشرفني هلذا الربنامج . -انتقاء جوائز تليب احتياج الطالب .

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

مؤشرات النجاح

 عدد النقاط املرصودة . -عدد الطالب املشاركني .

البدائل

بنر كبري
أو
برنامج عرب األكسل .
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األداة
التحفيزية

()6

الفكرة

استبدلين

األهداف
االرتباط

على غرار برنامج قطاف يف شركة االتصاالت  ,أو نقاطي يف شركة موبايلي  ,استبدال
النقاط املستحقة مبجموعة من اخلدمات سواء موفرة من يف املسجد  ,أو التعاقد مع
خدمات خارجية  ,وعند جتاوز عدد مع ّين من النقاط حيصل على جائزة قيمة .
 حتفيز الطالب على املشاركة واحلفظ والتفاعل واالنضباط . تلبية احتياجات الطالب مبا يناسبهم . االبتكار والتجديد يف طريقة التحفيز .االحتياج اجلسدي – االحتياج النفسي – االحتياج االجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

االبتدائي – املتوسط – الثانوي – اجلامعي –
املوظفني -اجلاليات

سنة دراسية

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

نظام جلمع النقاط – توفري اخلدمات – جوائز قيمة .

مشرف النشاط  +مشرف العالقات

 5000ريال

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

التعاقد مع أكرب قدر من اجلهات اخلدمية .

مؤشرات النجاح

 عدد النقاط املوزعة . عدد اخلدمات املقدمة . -عدد املستفيدين .

البدائل

فكرة خمتصرة لنفس الربنامج .
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األداة
التحفيزية

()7

الفكرة

الطالب املعلم

األهداف
االرتباط

إقامة نشاط يكون الطالب فيه هم اإلدارة واملعلمني ويديرون العمل
 تعزيز الثقة يف نفوس الطالب . إبراز وصقل مواهب الطالب . تعويد الطالب على حتمل املسؤولية والقيادة .االحتياج النفسي  -واالجتماعي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

املراهقني ( -) 15-13الشباب

أسبوع يف السنة

احللقات

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

تكليف  -هدايا

مشرف النشاط

 1000ريال

معززات النجاح

 تصميم بطاقة لكل وظيفة . اإلعالن عن الربنامج وعن الفريق العامل . -إعطاؤهم صالحيات تليق هبم .

حمددات تطبيق باألداة

 استضافة أولياء األمور ملشاهدة أبنائهم . -ختمه باحتفالية بسيطة يكرم فيها املشاركني .
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مؤشرات النجاح

 -عدد املشاركني من الطالب .

البدائل

إقامة ذات الربنامج على نطاق أقل .

األداة
التحفيزية
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الفكرة

اقتربنا منك

األهداف
االرتباط

إنشاء تطبيق عرب سوق األجهزة الذكية خيدم الطالب واحللقة .
 االبتكار والتجديد يف التحفيز . معايشة الطالب مبا ينفعه تقنيا . االقتراب من الطالب وهتيئة البديل املناسب له .االحتياج اجلسدي – االحتياج النفسي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

املراهقني ( - ) 15-13الشباب

سنة دراسية

اجلوال

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

تصميم تطبيق

مسؤول التقنية-مشرف النشاط

 5000ريال

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 ربط احلفظ واملراجعة واملتابعة عرب التطبيق . وضع بعض الربامج واخلدمات يف التطبيق تكون حتفيزية ومناسبة . -ميكن وضع جاهزة ألكثر الطالب تفاعال يف هذا التطبيق .
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مؤشرات النجاح

 عدد املنضمني للتطبيق . عدد الربامج املقدمة يفالتطبيق .

البدائل

األداة
التحفيزية

()9

عبارة عن برنامج جلمع النقاط اليومية بناء على معايري حمددة مث يكون استبدال النقاط
يف آخر الفصل الدراسي من خالل عمل برنامج مجاهريي وحتفيزي عبارة عن سوق حيوي
أكثر من ركن وكشك مبيعات مع مزاد للهدايا الكربى ويكون دخول السوق بناء على حد
أدىن من النقاط .
 تعزيز روح املنافسة بني طالب احللقات . حتفيز الطالب على احلضور والتميز يف حفظ كتاب اهلل . حتفيز أكرب عدد من الطالب .االحتياج اجلسدي والصحي  -االحتياج النفسي واالجتماعي .

الفكرة

السوق

األهداف
االرتباط

حمددات تطبيق باألداة
الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

املراهقني ( ) 15-13الشباب

ساعة ونصف

صالة أو قاعة أو استراحة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

طباعة بطاقات حتفيز يومية ،جتهيز السوق وأدواته
من الطاوالت واهلدايا املتنوعة مع تسعري اهلدايا

التأسيس  500ريال
اجلوائز  3500ريال

مشرف األنشطة

معززات النجاح

مؤشرات النجاح

 جمموع عدد الطالب املشاركني يف الربنامج حتسن حضور الطالب للحلقات -حتسن مستوى حفظ الطالب

حمددات تطبيق باألداة

 ارتباط احلافز بقضايا حتفيزية واضحة مثل التميز يف أداء احلفظ واملراجعة وقت احللقة أو عدم غياب الطالب. إقامة برامج مصاحبة حمفزة للطالب. -إتاحة التميز والتكرمي ألكرب شرحية من الطالب.
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البدائل

هدايا حتفيزية مباشرة بدون إقامة السوق
أو تكرمي املتميزين فقط

األداة
التحفيزية
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مسابقة الباركود
اإللكترونية

برنامج إلكتروين يصرف بطاقات عضوية لكل طالب  ،ويتيح الربنامج منح النقاط لكل طالب
الفكرة
من خالل مترير (جهاز قارئ الباركود) على بطاقة العضوية  ،وفق شروط منح حمددة .
 تعزيز روح املنافسة بني الطالب واحللقات .األهداف
 تكرمي املتميزين .االرتباط االحتياج النفسي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع طالب التعليم العام

ساعة واحدة

احللقة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

نسخة من الربنامج ـ قارئ باركود ـ ـ جهاز حاسب

مشرف التعليم

 5000ريال

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 وضع الشاشات يف أماكن بارزة . تيسري دخول الطالب لإلطالع على نقاطه يف الباركود . -جتهيز هدايا تليق وتتناسب مع الربنامج والطالب .

مؤشرات النجاح

 -عدد النقاط املكتسبة

البدائل

برنامج بديل عن الباركود
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األداة
التحفيزية
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جتهيز إدارة احللقة لعربة جمهزة باحللويات تتجول مرتني بني حلقات املرحلة االبتدائية :
يوم جلميع الطالب ويوم للمتميزين منهم وفق بنود اختيار حمددة .
 تعزيز روح املنافسة بني الطالب واحللقات . تكرمي املتميزين . رفع مستوى الطالب املتعثرين .االحتياج اجلسدي – االحتياج الصحي – االحتياج النفسي – االحتياج االجتماعي .

الفكرة

عربة احللويات

األهداف
االرتباط

حمددات تطبيق باألداة
الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال (  ) 12-10 ( )9-6املراهقني () 15-13

ساعة واحدة

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

 700ريال شهريا

عربة ـ حلويات متنوعة

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 تصميم العربة بشكل احترايف وجذاب . توفري حلويات ًوأصناف مميزة . -أن يكون القائم على العربة شخص ذا حس تربوي وحتفيزي .

مؤشرات النجاح

 تزايد عدد الطالب املتميزين أسبوعيا والطالبالذي حتسن مستواهم .
 -عدد احللويات املوزعة .

البدائل

صندوق
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التحفيزية
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صناديق
املفاجآت

عبارة عن برنامج حتفيزي يومي جيمع من خالله الطالب نقاطًا حبيث يدخل يف السحب
األسبوعي على جوائز من خالل جتهيز  4صناديق متفاوتة يف قيمة النقاط وحمتوى جوائزها
فمثال :حني جيمع الطالب  15نقطة فيدخل يف الصندوق األول والذي حيوي على هدايا
الفكرة
حتفيزية منخفضة التكلفة ،وحني جيمع أكثر من  30نقطة ،يدخل يف السحب على الصندوق
الثاين والذي حيوي هدايا أكرب ،وهكذا كل صندوق حيوي هدايا أكثر قيمة ،وميكن للطالب
مجع أكثر من نقطة .
 تعزيز روح املنافسة بني طالب احللقات .األهداف  -حتفيز الطالب على احلضور والتميز يف حفظ كتاب اهلل .
 حتفيز أكرب عدد من الطالب .االرتباط االحتياج اجلسدي والصحي  -االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

املرحلة االبتدائية ( ) 12-9

نصف ساعة

مقر احللقات والربامج التحفيزية

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

طباعة بطاقات حتفيز يومية  ،صناديق ،
أوراق للسحب ،هدايا

مشرف األنشطة

التأسيس  500ريال
اجلوائز  1500ريال

حمددات تطبيق باألداة
معززات النجاح

مؤشرات النجاح

 جمموع عدد الطالب املشاركني يف الربنامج . حتسن حضور الطالب للحلقات . -حتسن مستوى حفظ الطالب .

 ارتباط احلافز بقضايا حتفيزية واضحة مثل التميز يف أداء احلفظ واملراجعة وقت احللقة أو عدم غياب الطالب . عرض اجلوائز بشكل جذاب مع ترقيم اهلدايا حىت يتضح العدل يف السحوبات . -إتاحة التميز والتكرمي ألكرب شرحية من الطالب .
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البدائل

استبدال مباشرة هبدايا
دون احلاجة للصناديق

الفكرة

األداة
التحفيزية

()13

تاج الكرامة
األهداف
االرتباط

عبارة عن برنامج حتفيزي للطالب من أجل تكرمي أولياء أمورهم ،الذين حيرصون على
متابعتهم ويتواصلون مع احللقة ،وحيرصون على حضور أبنائهم يف احللقة من خالل البنود
التالية :
 .1االلتزام باحلضور اليومي للحلقة وعدم الغياب.
 .2متابعة الوالدين ألبنائهم وتواصلهم مع احللقة.
 .3تفاعل الطالب والوالدين مع الربامج اليت تقيمها احللقات.
 .4متيز االبن يف احلفظ ويف األخالق.
 تقوية أواصر التواصل بني احللقة وأولياء األمور. باب من أبواب بر الوالدين. بث روح التنافس بني األبناء من أجل حتفيز أولياء أمورهم. حتفيز األبناء من أجل تكرمي آباءهم.االحتياج اجلسدي والصحي – االحتياج النفسي واالجتماعي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع طالب احللقة

نصف ساعة

حفل تكرميي

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

بنود تقييم  ،إعالن

مشرف األنشطة

 التأسيس  50ريال -اجلوائز  500ريال

حمددات تطبيق باألداة
معززات النجاح

تفاعل أولياء األمور
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مؤشرات النجاح

 تفاعل أولياء األمور مع برامج احللقات تكرمي أولياء األمور يف حفل ختامي -متيز الطالب يف احللقات

البدائل

األداة
التحفيزية
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التعاهد

عبارة عن مسابقة حتفيزية هتدف إىل مراجعة الطالب للحفظ خالل فترات التوقف مع هتيئة
الفكرة
الطالب للمشاركة يف اختبارات اجلمعية لألجزاء .
 مساعدة الطالب يف مراجعة وتثبيت احلفظ.األهداف  -خلق جو من التنافس بني الطالب.
 اكتشاف القدرات.االرتباط االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع طالب احللقة

ساعة ونصف

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

بنود تقييم ،إعالن ،جلنة اختبارات،

مشرف األنشطة

التأسيس  50ريال
اجلوائز  3000ريال

حمددات تطبيق باألداة
معززات النجاح

إقامة املسابقة بعد اإلجازات
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مؤشرات النجاح

 مشاركة أكرب عدد من الطالب مبا ال يقل عن %40من الطالب .
 -معدل درجات الطالب أكثر من . % 80

البدائل

دورة مكثفة

بطاقات
حلقات البنين
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بشت املحبة

الفكرة هدية دورية تعطى ألولياء األمور املتفاعلني يف احللقات من قبل أبناؤهم الطالب
األهداف كسب االبن بطريقة ودية لقيمة عظيمة وهي الرب ,وإشعاره وإشراكه باملسؤولية جتاه والديه .
االرتباط االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال (  – ) 12-10املراهقني () 15-13

يوم يف الشهر

املسجد /املدرسة النظامية

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

هدايا بشوت ( سواء صيفية أو شتوية )

مشرف األنشطة

 250ريال لكل هدية

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 توضيح الفكرة لآلباء وماهي أهدافها . -عقد بعض الربامج املتعلقة برب الوالدين واإلحسان إىل األبناء .

مؤشرات النجاح

 عدد اهلدايا املوزعة . -عدد اآلباء املكرمني .

البدائل

 أقالم  ،أمشغة  ،دهن عود  ،عطور  ،أدوات مدرسية . -ميكن أن يكون العكس مينح البشت للطالب من قبل ويل االمر .
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األداة
التحفيزية
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كرتك
(بطاقتك)
جبيبك

الفكرة عبارة عن كروت ( بزنين /شحن هاتف ) تسلم ملن ينهي املقرر األسبوعي
 س ّد بعض االحتياجات األساسية للطالب .األهداف  -كسب الطالب وربطهم باحللقات .
 تبيني أن احللقات تعمل على عدة مسارات يف جانب اإلفادة .االرتباط االحتياج االقتصادي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

املراهقني ( -) 15-13الشباب

يوم يف األسبوع

احللقة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

اتفاقية مع حمطة – طباعة كروت  -مطعم

مشرف األنشطة

 50-10ريال لكل طالب

حمددات تطبيق باألداة
معززات النجاح

 التعاقد مع بعض املحطات القريبة من اجلامع وخماطبتهم . -طباعة الكروت بشكل مناسب وفاخر .

مؤشرات النجاح

 عدد الكروت املقدمة . -عدد الطالب املكرمني .

البدائل

مبالغ نقدية
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التحفيزية
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سهمك غري
يف شهر اخلري

الفكرة مشاركة الطالب يف تكرمي بعض مجاعة املسجد يف شهر رمضان
 حتقيق التكاملية .األهداف  -إشعار الطالب باملسؤولية .
 بث اإلجيابية عن احللقات يف املسجد .االرتباط االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجاعة املسجد رجال ونساء

شهر رمضان

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

هدايا

مشرف العالقات

 2000ريال

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 جعل الطالب هو العنصر األساس يف هذه العملية . -التعاقد مع املحالت اخلدمية ألخذ ختفيضات منهم .

مؤشرات النجاح

 -عدد اهلدايا املقدمة .

البدائل

شهادات ودروع
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امسك المع

وضع أمساء الطالب املنجزين للمقررات األسبوعي يف شاشة داخل املسجد مع مقدار احلفظ
الفكرة
واملراجعة املنجزة .
 زيادة الثقة يف نفس الطالب .األهداف  -تعزيز الوالء عنده جتاه احللقات .
 إظهار صورته اإلجيابية لدى اجلميع .االرتباط االحتياج النفسي واالجتماعي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال (  – ) 12-6املراهقني () 15-13

شهري

مكان مناسب يف املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

شاشات عرض – معلومات الطالب

مشرف التعليم

بدون تكلفة

 وضع الشاشات يف أماكن مناسبة . -تصاميم متميزة وعروض جذابة .

حمددات تطبيق باألداة
معززات النجاح

مؤشرات النجاح

 -عدد الطالب املتميزين الذين مت نشر أمسائهم .

البدائل

بنرات ولوحات
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التحفيزية
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يوم املهنة

الفكرة إقامة مناسبة احتفالية يعرض فيها بعض املهن واألعمال يشارك فيها الطالب .
األهداف إظهار مهارات الطالب وكسب والئهم للحلقة .
االرتباط االرتباط اجلسدي  -االرتباط النفسي  -االرتباط االجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال ()12-10
املراهقني ( )18- 16 ( )15-13

يوم يف الفصل

مكان مناسب داخل  /جبوار املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

مواقع للحرف  ،طاوالت وكراسي

مشرف األنشطة

 5000ريال

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 اإلعالن اجلذاب واملتميز  ,ودعوة أولياء األمور للمشاركة . انتقاء الطالب الراغبني . انتقاء املكان املناسب . -عقد بعض الشراكات االجتماعية مع بعض اجلهات ذات العالقة .

مؤشرات النجاح

 عدد األركان اليت ستقام . -عدد الطالب املشاركني .

البدائل

عرض املهن واحلرف عرب احلاسب والتقييم ومن ّمث التكرمي .
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رحليت

الفكرة إقامة رحلة ملكة أو املدينة للطالب املتميزين يف جمموعة معايري .
 رفع روح املنافسة بني الطالب .األهداف  -تكرمي املتميزين بشئ يليق هبم .
االرتباط االحتياج اجلسدي – االحتياج النفسي واالجتماعي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

الطالب املتميزين يف احللقات

يومان يف السنة

مكة أو املدينة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

مشرف النشاط

 12000ريال

 تنسيق وجتهيز الرحلة . -وضع معايري للطالب املستحقني .

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 اإلعالن اجلذاب للمنافسة . -أن تكون الرحلة عرب الطائرة ويف سكن فخم .

مؤشرات النجاح

 عدد الطالب املتميزين . -عدد الربامج املقدمة .

البدائل

رحلة قريبة أو استراحة
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زيارة قارئ

الفكرة زيارة أحد القراء املعروفني  ,وسؤاله عن جتربته .
 ربط الطالب حبفظة كتاب اهلل .األهداف
 حتفيز الطالب أن حيذو حذوهم .االرتباط االحتياج اجلسدي – االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

املراهقني ( )15-13الشباب

يوم يف الفصل

مزنل القارئ

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

مشرف النشاط

 500ريال

التنسيق مع القارئ -
جتهيز عرض عن احللقات – هدية للضيف
معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

انتقاء القراء املعروفني  ,وتقدمي عرض عنه أمام الطالب .

مؤشرات النجاح

 -عدد املشاركني يف الزيارة .

البدائل

زيارة إمام املسجد أو خطيبه .
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الديوانية

الفكرة إنشاء ديوانية مصاحبة للحلقات  ,تكون متناسبة مع الطالب للجلوس فيها .
 تغيري اجلو أثناء خشية تسرب الطالب .األهداف  -كسب الطالب أكثر من خالل اجللوس معه يف جو أرحيي .
 جعلها كالتحفيز للطالب أثناء أي سلوك إجيايب .االرتباط االحتياج اجلسدي  -االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع الطالب

مفتوح جبدول

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

مشرف النشاط

 15000ريال

 هتيئة مكان الئق بأثاث مناسب -وجود قهوة وشاي

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة

 وضع جمموعة فعاليات تقام يف هذه التكية . -إجياد بعض املحفزات يف هذه التكية ( شوكالتة  -هدايا فورية  -شاشة ) ... -
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مؤشرات النجاح

 عدد الطالب املُستضافني. -عدد الربامج املُقامة يف الديوانية .

البدائل

أحد الغرف العادية مؤثثة بشكل مقبول .
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مسابقة وسام
اإللكترونية

نظام إلكتروين على اإلنترنت خيصص حساب لكل طالب ومشرف  ،ويتيح الربنامج منح
الفكرة
النقاط لكل طالب من خالل شحن الطالب لنفسه بإدخال أكواد  ،وفق شروط منح حمددة .
 تعزيز روح املنافسة بني الطالب واحللقات .األهداف  -تكرمي املتميزين .
 جذب الطالب والرفع من مستواهم .االرتباط االحتياج النفسي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع طالب التعليم العام

ساعة واحدة

املسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

االشتراك ـ أجهزة لوحية حسب كثافة الطالب

مشرف التعليم +
مشرف التحفيز

حسب مدة االشتراك ـ ـ اجلوائز
حسب اإلمكانات

مؤشرات النجاح

 عدد النقاط املكتسبة . -عدد الطالب املشاركني .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 التعاقد مع جهة توفر أجهزة لوحية للطالب لضمان جناح املشروع . -وضع شروط ومعايري للطالب تكون تعليمية وتربوية وسلوكية .

ميكن أن يكون الربنامج عند مسؤول واحد مي ّر عليه مجيع الطالب .
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مسابقة تنافسية بني طالب احللقات هتدف إىل اكتشاف األصوات العذبة والندية اليت جتمع
بني اإلتقان واجلمال.
تقام املسابقة على ثالث جوالت حبيث يفتح املجال للجميع التسجيل والترشح باختيار مقطع
مناسب وحيفظه جمودًا وبإتقان ويعرضه يف البداية على معلمه مث يرشح املعلم من كل حلقة
طالبان كحد أدىن  ،مث جترى اجلوالت على ثالث مراحل .

الفكرة

الصوت الندي

بنود التقييم:

الضبط ( )40األداء ( )25التجويد ( )25حسن الصوت ()10
 أن يكتسب الطالب القدرة على مواجهة اجلمهور والقراءة على املأل.األهداف  -أن نكتشف األصوات الندية لتمثيل احللقات يف املناسبات واملحافل.
 أن يتنافس الطالب يف التغين بكتاب اهلل واكتشاف مواهبهم.االرتباط االحتياج اجلسدي والصحي  -االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

مجيع طالب احللقة

ساعة ونصف

صالة أو قاعة أو مسجد

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

بنود تقييم ،إعالن ،جلنة حتكيم

مشرف األنشطة

التأسيس  50ريال
اجلوائز  500ريال

اكتشاف الطاقات واملواهب

معززات النجاح

حمددات تطبيق باألداة
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مؤشرات النجاح

 -جودة تالوة الطالب املشاركني وحسن أدائهم

البدائل

بطاقات
الدور النسائية
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وسام التميز

الفكرة هدية دورية تعطى لألمهات املتفاعالت يف الدار من قبل بناهتن
األهداف كسب البنت بطريقة ودية لقيمة عظيمة وهي الرب  ,وإشعارها وإشراكها باملسؤولية جتاه والديها
االرتباط االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال (  – ) 12-10سن املراهقة () 15-13

يوم يف الشهر

الدار /املدرسة النظامية

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

هدايا

مشرفة األنشطة

 250ريال لكل هدية

مؤشرات النجاح

 عدد اهلدايا املوزعة . -عدد االمهات املكرمات .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 توضيح الفكرة لألمهات وماهي أهدافها . -عقد بعض الربامج املتعلقة برب الوالدين واإلحسان إىل األبناء .

دهن وعود – عطور –أواين مزنلية – أدوات جتميل
ميكن أن يكون العكس متنح اهلدية للطالبة من قبل والدهتا
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بطاقة شراء

الفكرة عبارة عن كروت شراء ( مقصف الدار /شحن هاتف ) تسلم ملن تنهي املقرر األسبوعي
 س ّد بعض االحتياجات األساسية للطالبات .األهداف  -كسب الطالبات وربطهن بالدار.
 تبيني أن الدار تعمل على عدة مسارات يف جانب اإلفادة .االرتباط االحتياج النفسي  -االقتصادي
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

سن املراهقة ( -) 15-13الشابات

يوم يف األسبوع

الدار

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

اتفاقية مع سوق نسائي – مطعم – مكتبة قرطاسية  -كايف

مشرفة األنشطة

 50-10ريال لكل طالب

مؤشرات النجاح

 عدد الكروت املقدمة . -عدد الطالبات املكرمني .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 التعاقد مع بعض املطاعم الكفيات  ،القريبة من الدار وخماطبتهم . طباعة الكروت بشكل مناسب وفاخر . -اإلعالن للمنافسة بشكل جذاب واحترايف .

مبالغ نقدية
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الفكرة

لوحة «التميز»
«االجناز» « -التألق «

األهداف
االرتباط

وضع أمساء الطالبات املنجزات للمقررات األسبوعي يف شاشة داخل الدار مع مقدار احلفظ
واملراجعة املنجزة .
 زيادة الثقة يف نفس الطالبة . تعزيز الوالء عنده جتاه الدار . إظهار صورته اإلجيابية لدى اجلميع .االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة
مؤشرات النجاح

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال (  – ) 12-6سن املراهقة () 15-13

شهري

مكان مناسب يف االدار

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

شاشات عرض – معلومات الطالبات

مشرفة التعليم

بدون تكلفة

 عدد الطالبات املتميزات الاليت متنشر أمسائهن .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 وضع الشاشات يف أماكن مناسبة . -تصاميم متميزة وعروض جذابة .

بنرات  -لوحات  -أوراق ملونة بأشكال خمتلفة
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يوم اإلبداع

الفكرة إقامة مناسبة احتفالية تقدم فيه الطالبات ابداعاهتم يف الطبخ أو الرسم وحنوه .
األهداف إظهار مهارات الطالبات وكسب والئهم للدار .
االرتباط االرتباط اجلسدي – االرتباط النفسي – االرتباط االجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

األطفال ( )12-10سن املراهقة ( )18- 16 ( )15-13

يوم يف الفصل

مكان مناسب داخل الدار

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

مواقع للحرف  ,طاوالت وكراسي

مشرفة األنشطة

 5000ريال

مؤشرات النجاح

 عدد األركان اليت ستقام . -عدد الطالبات املشاركات .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 اإلعالن اجلذاب واملتميز  ,ودعوة األمهات للمشاركة . انتقاء الطالبات الراغبات . انتقاء املكان املناسب .عرض األطباق واألعمال الفنية عرب احلاسب والتقييم ومن ّمث التكرمي .
 عقد بعض الشراكات االجتماعية مع بعض اجلهات ذات العالقة  .واألسر املنتجة . تقدمي بعض املهارات العملية لبعض الطبخات وتعليم الطالبات عليها. -شهادات شكر لكل املشاركني .
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تذكرة سفر

الفكرة تذكرة سفر للمتميزات ملكة أو املدينة مع حمارمهم فقط .
 رفع روح املنافسة بني الطالبات.األهداف
 تكرمي املتميزات بشئ يليق هبم .االرتباط االحتياج اجلسدي  -االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

الطالبات املتميزات بالدار

يومان يف السنة

مكة أو املدينة

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

حجز وتنسيق املوعد

مشرف النشاط

 3000ريال

مؤشرات النجاح

 -عدد الطالبات .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 اإلعالن اجلذاب للمنافسة . -أن تكون الرحلة عرب الطائرة ويف سكن فخم .

حجز استراحة لعائلة املتميزة .
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زيارة دار
مميزة

اختيار الطالبات املميزات لزيارة دار قريبة مميزة واإلطالع على الربامج واألنشطة ولقاء مع
الفكرة
املميزات .
 ربط الطالبات بدور القرآن وبراجمهن .األهداف
 حتفيز الطالبات أن حيذو حذوهن .االرتباط االحتياج اجلسدي  -االحتياج النفسي واالجتماعي .
حمددات تطبيق باألداة

الفئة املستهدفة

الزمن

املكان

سن املراهقة () 15-13

يوم يف الفصل

مقر الدار

أدوات التنفيذ

فريق التنفيذ

التكلفة

التنسيق مع الدار

مشرفة النشاط

 500ريال

مؤشرات النجاح

 -عدد املشاركات يف الزيارة .

حمددات تطبيق باألداة
البدائل

معززات النجاح

 انتقاء الدور املميزة  -القريبة . لقاء مع املميزات واجراء لقاء ترفيهي  -ثقايف . -توزيع تذكارات حتمل اسم الدار .
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في الختام
نأمل أن تكون هذه الوسائل  -بإذن اهلل  -أداة فاعلة بيد املعلمني واملعلمات واملشرفني واملشرفات يف حلقات حتفيظ القرآن
الكرمي ،وحافزا للطالب والطالبات لبذل املزيد جتاه حفظ كتاب اهلل تعاىل  ،وتؤيت مثارها املرجوة منها .
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