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إعطاء فكرة أساسٌة عن مفهوم النادي االجتماعً
إبراز أثر النادي االجتماعً فً خدمة المجتمع.
اإلشارة إلى أبرز الخصائص للمستفٌدٌن من النادي وخاصة الشباب.
اإللمام بالمهارات األساسٌة لمدٌر النادي.
إٌضاح دور اآلباء واألبناء والحً على النادي.
تحدٌد دور الجمهور فً االستفادة من النادي .
اكتساب مهارة اإلعداد والتخطٌط إلدارة النادي.

أعدت هذه الحقٌبة بناء على دراسات قام بها معد الحقٌبة وخبرات طوٌلة فً إدارة
األندٌة االجتماعٌة
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( العناصر التً سنتناولها فً هذه الدورة )

عناصر التدرٌب

أوال :النادي االجتماعً:
هدف العناصر

المقدمة والمفاهٌم

إٌضةةةةاح مفهةةةةوم النةةةةادي وإٌضةةةةاح مفهةةةةوم المجةةةةال
االجتماعً

األهداف

القةةدرة علةةى تحدٌةةد األهةةداف و التعةةرف علةةى طةةرق
تحقٌقها

الخصائص الحاجات

اإلشارة إلى أهم الممٌزات

األنماط

تحدٌد األنماط السلوكٌة لهذه األنشطة

الخطط

وضع سٌر خطة العمل وطرق اإلعداد

المهارات

كٌفٌةةةة إكسةةةاب المهةةةارات سةةةواء للهٌئةةةة المشةةةرفة أو
المستفٌدٌن من األنشطة
ثانٌاً :النادي فً خدمة المجتمع

عناصر التدرٌب

هدف العناصر

الحً

إٌضاح دور الحً

اآلباء

إٌضاح دور اآلباء

األبناء

إٌضاح مدى تأثٌر األبناء

المدرسة

إٌضاح دور المدرسة

األصدقاء

إٌضاح مدة تأثٌر األصدقاء

طرق إٌجاد أمثلة تحكً الواقع وت رس أهمٌة األنشطة
ثالثاً :العالقات وكسب الجمهور
عناصر التدرٌب

هدف العناصر

مفهوم العالقات مفهوم الجمهور

إٌضاح مفهوم العالقات وكذلك مفهوم الجمهور
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دور العالقات

تحدٌد الدور الفعلً للعالقات

دور الجمهور

تحدٌد الدور الفعلً للجمهور

كٌف تكسةب الجمهةور مةن خةالل إٌضةةاح مةةا للعالقةةات مةةن دور فاعةةل فةةً إقنةةاع
الجمهور بأهمٌة هذه األندٌة واألنشطة
هذه العالقات

رابعاً :المشاركون أو المستفٌدون
عناصر التدرٌب

هدف العناصر

مةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةم المشةةةةةةةةةةاركون أو تحدٌد الفئة المشاركة والمستفٌدة
المستفٌدون
حاجةةةةةةةةةةةةةةات المشةةةةةةةةةةةةةةاركٌن أو كٌةةةف تحةةةدد الطةةةرق للتعةةةرف علةةةى الحاجةةةات
الفعلٌة لهةؤالء المشةاركٌن أو المسةتفٌدٌن سةواء:
المستفٌدون
داخل النادي
خارج النادي
نوعٌة األنشطة
أسلوب تقنٌة األنشطة

أسباب عدم اإلقبال
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فً البداٌة أود اإلشارة إلى أن النادي االجتمةاعً ال ٌختلةف عةن نةادي الحةً
أو نادي المدرسة خاصة إذا كان الهدف من إنشاء مثل هذه األندٌة هو تقدٌم األنشةطة
ألبناء الحً وقد ٌتجاوز دور هذه األندٌة لفئة أخرى من أفراد الحً إذا وضةعت هةذه
البرامج لتخدم أطفال الحً أو العائلة بشكل عام.
لةةذا فالحةةدٌ فةةً هةةذه الورقةةة سةةوف ٌركةةز علةةى أهمٌةةة النةةادي االجتمةةاعً
والدور الممكن أن ٌقوم بة فةً الحةً حسةب الفئةة المسةتفٌدة وحسةب نوعٌةة األنشةطة
المقدمةةة والمعةةدة مةةن قب ةل القٌةةادات اإلدارٌةةة واإلشةةرافٌة مةةع اإلشةةارة لةةدور المركةةز
األخرى.
لقد اهتم اإلسالم بالتربٌة األسرٌة من خالل ربط العالقة بٌن األسرة و أبنةائهم
حٌ قال تعالى  ( :المال و البنون زٌنة الحٌاة الدنٌا ) ( الكهف ) 46
و حٌ إن األبناء لهم هذه المنزلة عنةد اآلبةاء فسٌتشةكل االبةن حسةب التوجٌة
و التربٌة من قبل اآلباء كمةا قةال علٌة الصةالة والسةالم (فةأبواه ٌهودانة أو ٌنصةران
أو ٌمجسان )...
وقد ورد عن الرسول صلى هللا علٌ و سلم ( الزموا أوالدكم و أحسنوا أدبهةم ) رواه
بةةن ماجةةة و قول ة صةةلى هللا علٌ ة و سةةلم  ( :ل ةئن ٌةةؤدب الرجةةل ولةةده خٌةةر مةةن أن
ٌتصدق كل ٌوم بنصف صاع )

برنامج مدٌري المراكز الصٌفٌة لعام 5243هـ

7-1

أسس وفنٌات إدارة النادي االجتماعً

األندٌة االجتماعٌة ( تعرٌف وتوضٌح ):
هً مؤسسات شبابٌة تقٌمها إدارة التربٌة والتعلٌم فً المةدارس وتمةارس فٌهةا
أنشطة متنوعة رٌاضٌة واجتماعٌة وثقافٌة وتعلٌمٌة وفنٌة تشة ل وقةت فةرال التالمٌةذ
وتعمةةةل خةةةالل العةةةام الدراسةةةً فةةةً دٌةةةر أوقةةةات الدراسةةةة وفةةةً العطةةةالت الرسةةةمٌة
والصٌفٌة وعضوٌتها قاصرة على تالمٌذ المدارس الموجودٌن بالحً .
ٌعطةةً النةةادي الفرصةة للطةةالب لممارسةةة العمةةل الجمةةاعً مةةن خةةالل رابطةةة
الجماعة وتسخٌر الجهود والقدرات الفردٌة لخدمة تلةك الممارسةة مةع إتاحةة الفرصةة
المتسةةاوٌة لجمٌةةع الطةةالب لخدمةةة المجتمةةع وٌعمةةل علةةى تكةةوٌن روابةةط اجتماعٌةةة
وتأصٌل السلوك الحمٌد ومكافحة العادات االجتماعٌة السٌئة .
فهً مؤسسةات ومرافةق ٌةزاول فٌهةا شةباب األحٌةاء أنشةطة ثقافٌةة واجتماعٌةة
إلةةى جانةةب مزاولةةة الرٌاضةةة للجمٌةةع تحةةت إشةةراف تربةةوي وقةةد ٌتةةوفر فٌهةةا وسةةائل
التروٌح للوالدٌن واألسرة .
وٌتضح أن مفهوم النةادي  :وهةو المكةان الةذي تقةام فعالٌةات وأنشةطة وبةرامج
اجتماعٌة وثقافٌة ورٌاضٌة وفنٌة ومسرحٌة ودورات لخدمة أبنةاء المجتمةع فةً وقةت
محدود وحسب آلٌة منظمة .
فالنادي هو الوحدة التً من خاللها إكساب أبناء المجتمع أهدافة التربوٌةة مةن
خالل األنشطة المتنوعة حسب مٌولهم وقدراتهم .
مكان :حي ،مدرسة،

منطقة....

أنشطة :ثقافية ،رياضية

 ،اجتماعية....

نادي

واألندٌة باختالف أنشطتها موجودة من العصر القةدٌمال ونتةذكر فةً ذلةك أندٌةة قةرٌ
مثال.
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المجال االجتماعً:
هو مجال ٌساهم فً تنشةئة أبنةاء المجتمةع تنشةئة اجتماعٌةة قوٌةة مسةتمدة مةن التعةالٌم
اإلسةةالمٌة ومسةةاعدتهم علةةى النحةةو المتةةوازي فةةً جمٌةةع المجةةاالت حسةةب قةةدراتهم
ومكانتهم وطاقتهم وردباتهم .
وتعنى بتوجٌ السلوك اإلنسانً نحو التكٌف مع الحٌاة للفرد داخل الجماعةة وإكسةاب
المهارات والقٌم االجتماعٌة التً ترتقً بسلوك فةً إطةار مةن المبةادي والقةٌم الدٌنٌةة
واألخالقٌة الساندة فً المجتمع .
مراكةةز النشةةاط المدرسةةٌة وهةةً مؤسسةةات شةةبابٌة مركزٌةةة تقٌمهةةا وزارة التربٌةةة
والتعلٌم فً المدن الكبرى فقط تمارس فٌها األنشطة المتنوعة باإلضافة إلةى ممارسةة
هواٌات مهنٌة وثقافٌة كما تقوم بتدرٌب الفرق الرٌاضٌة عةن مسةتوى مةدارس المةدن
الكبةةرى وتقةةةام المسةةةابقات الرٌاضةةةٌة والثقافٌةةة والفنٌةةةة واالجتماعٌةةةة والفنٌةةةة للفةةةرق
والجامعات والمدارس .

النشاط االجتماعً :
هو اإلسهام فً تعزٌز الكٌان األسةري والمشةاركة فةً تربٌةة الناشةئة وتنمٌةة قةدراتهم
السلوكٌة واالجتماعٌة وتعمٌق شةعورهم باالنتمةاء والةوالء لمجةتمعهم فةً إطةار القةٌم
الدٌنٌةةةة واألخالقٌةةةة المسةةةتمدة مةةةن تعةةةالٌم دٌننةةةا اإلسةةةالمً الحنٌةةةف وتراثنةةةا العربةةةً
األصٌل .
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معلومات سرٌعة:

أوالً :مراحل النمو :
نمو الذات .

النمو الدٌنً .
النمو الجنسً .
النمو األخالقً .

ثانٌاً :خصائص النمو وأثارها :
مرحلة الكفاءة البدنٌة والصحٌة
مرحلة الكفاٌة الشخصٌة واالجتماعٌة.
مرحلة كفاٌة اإلدراك واإلبداع.
مرحلة كفاٌات حرفٌة ومهنٌة.
مرحلة كفاٌات المواطنة.
مرحلة كفاٌات القدرة.
مرحلة كفاٌات الجراءة وحب االستطالع.
مرحلة كفاٌات شد االنتباه لآلخرٌن.
تمرٌن ( مجموعات من خمسة أشخاص)
حوار ونقا
ٌتخذ المجال العمري من السن  18-15طابعا متمٌزا ومهما لدى الشابال وتتسم هةذه
المرحلةةة بةةالت ٌرات النفسةةٌة والعضةةوٌةال إلةةى أي مةةدى ٌمكةةن للنةةادي االجتمةةاعً فةةً
ضوء تحدٌد مفهوم وأنشطت مساعدة الشاب علةى تجةاوز هةذه المرحلةة بثبةات وقةٌم
راسخة.
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الخصائص االجتماعٌة :
تعتبةةر مرحلةةة الشةةباب –بحةةق -مرحلةةة التطبٌةةع االجتمةةاعً وتوسةةٌع األفةةق
االجتمةةاعً والتفاعةةل االجتمةةاعً و ٌتضةةح ذلةةك باهتمةةام الشةةباب بةةالمظهر الشخصةةً
واالسةةتقالل االجتمةةاعً وتأكٌةةد الةةذات وتحمةةل المسةةئولٌة وٌنمةةو الةةذكاء االجتمةةاعً
والقدرة على التصرف فً المواقةف االجتماعٌةة والتحةد عةن الحقةوق والةدفاع عةن
المكانةةةة والتمٌةةةز بةةةٌن األداء الشخصةةةً وتكةةةوٌن عالقةةةات اجتماعٌةةةة جدٌةةةدة وٌهةةةتم
بالمشاركات التً تتبرز مهارات وقدرات تفوق ولكً ٌتحقق ذلك بالشكل الذي ٌسعى
المجتمع ل فإن هذا ٌتطلب توفر المناخ المناسب واألنشطة التً تمارس فةً األوقةات
الحةةرة بمةةا ٌحقةةق التوافةةق االجتمةةاعً مةةن خةةالل اشةةتراكهم فةةً األنشةةطة وتعلةةٌمهم
المعاٌٌر السلوكٌة السلمٌة وتنمٌة المهارات وتنمٌة الذكاء االجتماعً وٌحقق الصفات
المردوبةةة وهةةذا ٌحصةةل بةةالتركٌز علةةى جانةةب اإلبةةداع فةةً األنشةةطة وعلةةى المرونةةة
وفهم وجهات نظر المستفٌدٌن ومعاملتهم معاملة عادلة .

الخصائص :
إن فهم الخصائص أمر مهم لكل مةن ٌتعامةل مةع اآلخةرٌن وان كةل مةن ٌعمةل
للتخطةةٌط لؤلنشةةطة والبةةرامج الخاصةةة باألوقةةات الحةةرة أمةةر أسةةاس حٌ ة أن هةةذا
العصر ٌشهد حضارات وابتكارات متقدمة ومت ٌرة فً مجةال األنشةطة بشةكل سةرٌع
.

الخصائص النفسٌة :
إنها مما ٌحقق األهداف المتعلقة كةالنمو النفسةً السةوي مةن خةالل تحقةق الةذات عبةر
األنشطة والتوازي فً النمو االنفعالً واالستقرار النفسً .

الخصائص الجسمٌة :
وهً طفرة النمو مةن حٌة الجسةم والةوزن والنمةو العقلةً والنضةج وتتضةح الفةروق
الفردٌةةةة مةةةن جانةةةب القةةةدرة وقةةةوة الحركةةةة والعضةةةلٌة وهةةةذا ٌةةةنعكس علةةةى السةةةلوك
االجتماعً .
لةةذا ٌجةةب توجٌ ة األنشةةطة بحٌة تسةةهم فةةً تحقٌةةق مطالةةب النمةةو الجسةةمً مةةن أجةةل
است الل اإلمكانات الجسةمٌة إلةى أكبةر حةد ممكةن نظةرا لتقبةل الت ٌةرات التةً تحةد
للنمةةو الجسةةمً الفسةةٌولوجً والتوافةةق معهةةا وتق ةدٌم المهةةارات الجسةةمٌة الضةةرورٌة
للنمو السلٌم وتحقق الصحة الجسمٌة البعد عن العادات واإلفراط فً الجوانب السةلبٌة
.
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الخصائص العقلٌة :
أشارت البحو الحدٌثة وجود عالقة بٌن النمو الجسمً والعقلةً  .فالعقةل ٌعتبةر مةن
أعظم نعم هللا مٌز بة اإلنسةان عةن سةائر الكائنةات الحٌةة وهةو الطرٌةق إلةى اكتشةاف
الخبةةةرات والمهةةةارات والقةةةدرات فةةةً جمٌةةةع المجةةةاالت وأداة فةةةً التفةةةوق واالبتكةةةار
واإلبداع .
وإن معرفةةة النظرٌةةات المتعلقةةة بةةالنمو العقلةةً ٌسةةاعد علةةى اختٌ ةار البةةرامج
اإلٌجابٌةةة التةةً تسةةهم فةةً تةةدرٌب المسةةتفٌد فةةً جانةةب التفكٌةةر االبتكةةاري وتكشةةف
القةةدرات وتنمةةً المعةةارف والةةذكاء الفطةةري لةةذا ٌجةةب رعاٌةةة النمةةو العقلةةً المعرفةةً
وتحقٌق مطالبة مةن خةالل اسةت الل االمكانةات والقةدرات العقلٌةة إلةى أقصةى الحةدود
الممكنةةةة وتكةةةوٌن المهةةةارات والمفةةةاهٌم الضةةةرورة لصةةةالح المسةةةتفٌد وهةةةذا ٌتطلةةةب
التخطٌط لبرامج األنشطة بحٌ تتماشى مع القةدرات العقلٌةة وطموحةاتهم وإمكةانٌتهم
و االمكانات لدى المستفٌدٌن.

الخصائص االنفعالٌة :
ٌمر اإلنسان بمرحلة انفعالٌة من حٌ عدم الثبات بل والتناقض أحٌانةا فةٌالحظ علٌة
ال ضب أو عدم القدرة على التحكم فةً تصةرفات وٌرجةع ذلةك إلةى عةدم التوافةق مةع
البٌئةةة االجتماعٌةةة سةةواء فةةً األسةةرة أو المدرسةةة أو المركةةز أو النةةادي أو المجتمةةع
وٌشعر أن طرٌقة تعامل اآلخرٌن ال تناسةب مةع مةا وصةل إلٌة مةن نضةج وٌتعةرض
فةةً بعةةض األحٌةةان إلةةى حةةاالت اإلكتئةةاب وإحبةةاط وصةةراع بةةٌن الةةدوافع والمعةةاٌٌر
االجتماعٌةةة وهةةذا ٌتطلةةب إٌجةةاد أنشةةطة تسةةهم فةةً توجٌ ة النضةةج االنفعةةالً وإٌجةةاد
التوافةةق فةةً آمال ة وتطلعات ة وتوجٌهه ةا عبةةر نوعٌةةة مةةن األنشةةطة المعةةدة لهةةذه الفئةةة
المستفٌدة من أجل زرع جانب الثقةة بةالنفس وتنمٌةة الحةب المتبةادل وإقناعة بةالواقع
الذي ٌعٌش والقدرة على تحمل المسؤولٌة .

خصائص الشخصٌة الشابة :
تتمٌةةز كةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل نمةةو اإلنسةةان بخصةةائص معرفٌةةة ووجدانٌةةة
وحركٌةةة ال وعلٌة فةةإن لمرحلةةة الشةةباب خصةةائص تحةةدد مالمحهةةا شخصةةٌة الشةةاب .
ومةةن المهةةم لنةةا كتربةةوٌٌن واجتمةةاعٌٌن معرفةةة هةةذه الخصةةائص وتفهمهةةا فهةةً تشةةرح
وتفسر لنا الكثٌر من التصرفات واألفعال والسلوك وبالتالً ٌسهل علٌنا عالج وتقوٌم
السلوك السلبً وتعزٌز السلوك اإلٌجابً ال ولقد أورد العدٌةد مةن البةاحثٌن بعضةا مةن
هذه الصفات ومنهم ( عدس  1986ال لٌلة  )1977ال
وهذه الخصائص هً :
 - 1مرحلة الشباب هً فترة عمرٌة قصٌرة نسبٌا فً حٌاة اإلنسان ال وهً مرحلة
تشكل ال وكذلك مرحلة انتقالٌة وبٌن مرحلتً الطفولة ومرحلة الرجولة الكاملةة ال وقةد
ٌختلةةف تحدٌةةد سةةن الشةةباب مةةن مجتمةةع آلخةةر حسةةب ثقافةةة ذلةةك المجتمةةع ال وبالتةةالً
ٌختلف تعرٌف النضج وتحدٌده ال وكل ذلةك ٌةؤدي إلةى أن ٌنظةر كةل مجتمةع بمنظةار
تجاه الشباب ال ومنهم الطالب طبعا وتحدٌد المتوقع منهم .
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 - 2مرحلة الشباب ذات طةابع دٌنةامٌكً دائةم الحركةة واالنتقةال مةن طةرف آلخةر
عند النظر فً األمور وذلك بسبب أنهةا مرحلةة انتقالٌةة ٌفتةرض فٌهةا الت ٌةر والبحة
عن الجدٌد والمثٌر مما ٌسبب لتلك الشخصٌة الكثٌةر مةن االرتبةاك والحٌةرة والتةورط
أحٌانا فً مواقف دٌر محمودة العواقب .
 - 3الشخصٌة الشابة لدٌها القابلٌة والجاهزٌةة للتشةكٌل وذلةك مةن خةالل العناصةر
المشكلة لبناء شخصٌة الشاب ال علما بأن إشباع الشخصةٌة أو حرمانهةا مةن أحةد تلةك
العناصةةر األربعةةة ( النفسةةً والجسةةمً والعقلةةً واالنفعةةالً) أو جةةزء منهةةا لة تةةأثٌره
المستقبلً على الشكل النهائً لشخصٌة الشاب .
 - 4تعةةانً الشخصةةٌة الشةةابة مةةن مشةةاعر التةةوتر والقلةةق وذلةةك لعةةدة عوامةةل منهةةا
طبٌعة المرحلة وكونهةا مرحلةة تشةكل ودٌنامٌكٌةة وقابلٌةة ال ومنهةا كةذلك التباعةد بةٌن
نضج العقلً ونضج االجتمةاعً ال والقلةق علةى المسةتقبل ونةوع الخٌةارات المتاحةة
ل .
 - 5تمٌل الشخصٌة الشابة دوما إلى التجدٌد وعدم القناعة بالحاضر وذلك ببساطة
ألن المستقبل هو محطتهةا المهمةة وفٌهةا تكتسةب لقمةة العةٌ وتكةوٌن األسةرة وحٌةاة
سعٌدة حالمة  .لذلك كل فهً دٌر قنوعة بالحاضر ودٌر آبهة بالماضةً وإنمةا تنظةر
إلى المستقبل وكٌف سٌكون؛ ألن مصالحها مرتبطة ب .
 - 6ت ةؤمن الشخصةةٌة الشةةابة بةةالت ٌٌر وٌعتبةةر ذلةةك مةةن أهةةم خصةةائص شخصةةٌة
الشةةباب فهةةم أقةةل إٌمانةةا بةةالواقع المعةةاٌ ال ولةةدٌهم القةةدرة علةةى اسةةتٌعاب العدٌةةد مةةن
المت ٌرات المتسارعة والمتالحقة ال وهنا ٌجدر االنتباه والحةذر مةن الةدعوات الضةالة
والمنحرفة فتلةك الةدعوات تجةد فةً الشةباب داٌتهةا لةٌس لقناعةة مةنهم بمةا فٌهةا ولكةن
لطبٌعة شخصٌتهم وردبتهم الملحة فً الت ٌٌر .
 - 7مةن أجةل كةل الخصةائص السةابقة تتولةد ثقافةة خاصةة بالشةباب لهةا عناصةرها
السةةلوكٌة و اإلدراكٌةةة وال تتحةةرج أحٌانةةا فةةً رفةةض ونبةةذ عةةادات وتقالٌةةد اآلبةةةاء
واألجةةداد واالستعاضةةة عنهةةا بمةةا هةةو جدٌةةد حتةةى لةةو كةةان الجدٌةةد وافةةدا مةةن ثقافةةات
وشعوب تختلف عنهم معتقدا وأخالقا.
 - 8كةةةذلك للشخصةةةٌة الشةةةابة خاصةةةٌة النقةةةد ال فالشةةةباب مةةةن خةةةالل لهةةةثهم خلةةةف
المستقبل وكٌف سٌكون ٌمٌلون إلى نقد الحاضر الواقع والتفكٌةر فٌمةا ٌجةب أن ٌكةون
 .وٌحكمون على الحاضر والواقع بما فٌ ومةن فٌة بمقةدار قةدرة هةذا الحاضةر علةى
إشباع ما لدٌهم من ردبات فهذا ما ٌردبون وإال فهم ٌنقدونة وٌعتبرونة ثقافةة سةائدة
مفروضةةة علةةٌهم  .ونجةةد أمثلةةة لةةذلك فةةً واقعنةةا مةةن خةةالل أنشةةطة الشةةباب األدبٌةةة
والثقافٌة وخروجهم المتكرر على واقعهم وحاضرهم واتهام بةالجمود ودعةوتهم إلةى
الت ٌٌر والتجدٌد وصوال إلى مستقبلهم الذي ٌرٌدون .
 - 9وبنةةاء علةةى الخاصةةٌة السةةابقة ال فةةإن الثقافةةة الشةةبابٌة لةةدٌها إمكانةةات وآلٌةةات
التحول من كونها ثقافةة فرعٌةة إلةى ثقافةة مضةادة ال وهةذا قةد حةد فةً بعةض الةدول
العربٌةةة وكةةان ل ة نتةةائج وسةةلبٌات  .وعلٌ ة فالبةةد للثقافةةة العامةةة مةةن احتةةواء الثقافةةة
الشبابٌة برموزها وعناصر التجدٌد والت ٌٌر فٌها واالستفادة من ذلك بما ٌعٌةد البرٌةق
والتوهج للثقافةة العامةة بةدال مةن االبتعةاد ودفةع الثقافةة الشةبابٌة إلةى العزلةة واالنفةراد
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وبالتالً الت رٌب .
 -10تقع على عاتق الشباب مسةؤولٌة االختٌةار والنجةاح فٌة ال فعلٌة تقةع مسةؤولٌة
اختٌار تخصص ومن ثم مهنتة ال وكةذلك تكةوٌن األسةرة بةالزواج واختٌةار الزوجةة .
دٌةةر أن هةةذه المسةةؤولٌة فةةً أحٌةةان كثٌةةرة تسةةلب من ة عةةن طرٌةةق الكبةةار والوالةةدٌن
والعةادات والتقالٌةد واألنمةاط السةلوكٌة السةائدة ممةةا ٌفضةً بالشةباب إلةى زٌةادة القلةةق
والتوتر والبعد عن المشاركة اإلٌجابٌة فً المسةؤولٌات السةابقة وربمةا أدى ذلةك إلةى
الرفض الكامل وعدم تحمةل مسةؤولٌة االختٌةارات السةابقة ومةا قةد ٌترتةب علٌهةا مةن
نتائج .
 -11الرفض والتمرد من الخصائص األساسٌة ال وٌجنح إلٌها الشباب للتعبٌر عن
عةةدم رضةةاهم عةةن الوضةةع الحةةالً أو الحاضةةر المعةةاٌ بمةةا فٌةة مةةن معطٌةةات ال
وٌرفضون وصاٌة الكبار علٌهم فً شتى صنوف حٌاتهم وفكرهم مما ٌؤدي بالشةباب
أحٌانا إلى اتخاذ مواقف عملٌة تتمثل فً الهجرة من الوطن بحثا عن مستقبل آخةر لةم
ٌحدد معالم الكبار .
 -12تتسم الشخصٌة بأزمة فةً الهوٌةة ؛ ألن هةذه المرحلةة مرحلةة عةدم اسةتقرار
وعلةةى نفةةس النسةةق نجةةد أن ذلةةك ٌفضةةً بالشةةباب إلةةى المٌةةل لالنفتةةاح علةةى العةةالم
الخارجً وتلقً وتقبةل المعطٌةات القادمةة إلةٌهم ال كةل ذلةك ٌ لةف بحةب دائةم ودؤوب
لالستطالع واالستكشاف ومعرفة مةا لةدى اآلخةرٌن مةن قضةاٌا وأمةور خصوصةا مةا
هو متعلق منها بالمستقبل .
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تمرٌن  ( :مجموعات من خمسة أشخاص)
الخصائص الممٌزة لطالب النادي االجتماعً:
تتمٌةةز مرحلةةة الشةةباب –بةةافتراض أنهةةا تبةةدأ مةةن سةةن -35-15بعةةدة خصةةائص سةةبق
ذكرهاال والمطلوب عمل التمرٌن وفق اآلتً:
ٌختار أحد أعضاء المجموعة قصة أو حادثة حصلت أثناء مشاركت فً أحد المراكز
الصٌفٌة أو األنشطة االجتماعٌة عموماال ٌتحد فٌهةا -دون ذكةر آرائة واعتقادتة أي
ٌةةذكر الحةةد المجةةرد -ذاكةةرا صةةفة الشةةاببالطالبب وطرٌقةةة تفاعل ة مةةع الحةةد أو
األمةةرال و ٌَةةدوا ن بةةاقً المجموعةةة مرئٌةةاتهم حٌةةال الشةةخص – صةةاحب القصةةة  -مةةن
خالل األحدا ال وٌتناقشون فً الخصائص الممٌزة لدى الطالب وسبل توجٌهها.
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حاجات الشباب األساسٌة :
التفاعل االجتماعً اإلٌجابً ٌ :حتةاج الشةباب إلةى الفةرص لتكةوٌن عالقةات
-1
اجتماعٌة إٌجابٌة مع أندادهم ومع الكبار .
األمان والحةدود الواضةحة ٌ :حتةاج الشةباب إلةى الشةعور باألمةان وذلةك مةن
-2
خالل معرفتهم بالتوقعات التً ٌتوقعها منهم الكبار ال وكذلك الحةدود التةً ٌسةتطٌعون
الحركةةة مةةن خاللهةةا وال ٌتعةةدونها ال وكةةذلك معرفةةة حةةدود النقةةا وحةةدود مةةا ٌمكةةن
التحد فٌ .
االنتمةةاء للبٌةةت والمدرسةةة والمجتمةةع والتعامةةل معهةةم  :لةةدى الشةةباب ردبةةة
-3
صةةةادقة فةةةً أن ٌكونةةةوا جةةةزءا فةةةاعال فةةةً أسةةةرهم ومدارسةةةهم ومجةةةتمعهم ال كةةةذلك
مشاركتهم بفاعلٌة فً المناشط المتعددة العائدة للمنزل والمدرسة .
التعبٌر الفعال ٌ :حتاج الشباب إلى فرص عدٌدة ومتنوعةة لٌعبةروا لآلخةرٌن
-4
عما ٌدور فً أذهانهم وعةن ردبةاتهم ال وٌسةتخدمون لةذلك العدٌةد مةن الطةرق  .فةإلى
جانةةب التعبٌةةر اللفظةةً فةةإنهم ٌسةةتخدمون التعبٌةةر الكتةةابً والتعبٌةةر الحركةةً والتعبٌةةر
المهاري واأللعاب الرٌاضٌة والطبخ والموسٌقى والشعر .
القةةٌم الذاتٌةةة المنعكسةةة علةةى اآلخةةرٌن  :وهةةم لةةذلك ٌقومةةون بةةاالنخراط فةةً
-5
معسةةكرات العمةةل والنظافةةة والخةةدمات العامةةة ال وكةةذلك األعمةةال التةةً تسةةاهم فةةً
مجملهةةا فةةً تحقٌةةق أهةةداف وداٌةةات تعةةود بةةالنفع علةةى المجتمةةع أو بعةةض قطاعاتة ال
حٌ ة أن مثةةل تلةةك األعمةةال تمثةةل أهمٌةةة بال ةةة بالنسةةبة للشةةباب وإحساسةةهم بقٌمةةتهم
الذاتٌة.
األنشةةطة البدنٌةةة ٌ :تمتةةع الشةةباب بطاقةةات بدنٌةةة عالٌةةة ومتنامٌةةة ممةةا ٌتطلةةب
-6
االنخراط فً العدٌد من األنشطة البدنٌة وقضاء بعض الوقت فةً ذلةك مةع اإلحسةاس
بالمرح والحبور .
الشعور باالستقاللٌة والتحكم الشخصةً  :لةدى الشةباب ردبةة فةً اإلحسةاس
-7
بالنضج والتمتع باالستقالل الشخصً وممارسة بعةض مةن الضةبط والةتحكم والتةأثٌر
فً حٌاتهم الشخصٌة .
قرب ودفء العالقة ٌ :حتاج الشباب إضةافة إلةى إقامةة العالقةات مةع الكبةار
-8
واألنداد إلى الحمٌمٌة والدفء فً العالقة خصوصا مع الزمالء والكبةار الةذٌن ٌنظةر
إلٌهم الشباب كقدوة ومثل أعلى .
اإلحساس بالكفاٌة والنجاح  :من المهةم جةدا للشةباب الحصةول علةى الفةرص
-9
التً تظهر نجاحهم وكفاٌتهم وتمكنهم من إنجاز ما ٌوكل إلٌهم من أعمال على الوجة
األكمل .
 -10الشةةةعور بالهوٌةةةة الفردٌةةةة وتعرٌةةةف الةةةذات ٌ :ردةةةب الشةةةباب فةةةً الشةةةعور
بفردٌتهم وتحدٌد وتعرٌف ذاتهم ومفهوم الذات لدٌهم وذلك ٌتأتى عن طرٌق ما ٌقدمة
لهم الكبار من فرص ومواقف إٌجابٌة تساعدهم على تحقٌق ذلك .
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الحاجات النفسٌة:
 إكساب المهارات والمفاهٌم السلوكٌة . تنمٌة الصحة واللٌاقة البدنٌة والصحة العقلٌة . معرفة حقوقهم وواجباتهم . معرفة أهمٌة األسرة للفرد والمجتمع . استثمار الخدمات وحسن استخدامها . معرفة الطرق العلمٌة وتأثٌر العلم على حٌاة اإلنسان والحاجة لتنمٌة إمكاناتهم . الحاجةةة لتقةةدٌر حسةةن اسةةتخدم األوقةةات الحةةرة إلةةى إكس ةاب قةةٌم ومبةةادال أخالقٌةةةوقادر على العمل والتعاون
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تمرٌن ( مجموعات من خمسة أشخاص)
تنمٌة الحاجات األساسٌة والنفسٌة لدى الطالب عبر البرامج:
ٌكتب كل شخص على حده – عبر خبرت فً المراكز الصٌفٌة -الجدول التالً:
النشاط العام للبرنامج
ثقافً
اجتماعً
رٌاضً أو ترفٌهً

اسم البرنامج

الحاجة التً تسد من خالل البرنامج

تمرٌن ( حالة دراسٌة)
تنمٌة الحاجات األساسٌة والنفسٌة لدى الطالب عبر البرامج
اعتةةاد سةةامً خةةالل التحاقةة بالمجموعةةة األولةةى فةةً النةةادي االجتمةةاعً بالمدرسةةة
الحضور المبكر ال وتمٌز بعدم مشاركت الفاعلة فً البرامجال والذي ٌتضح من خةالل
عدم الردبة فً مواصلة الحدٌ لمن ٌفتح المجال ل فً ذلكال
ظل سامً هكذا وأثناء بداٌة الفصل الدراسً الثانً نقةل سةامً إلةى مجموعةة أخةرى
فً النادي وبالمصادفة كان بجانب أحد أظةرف الطةالب بةدأ معة سةامً صةامدا ومةع
كثرة التكةرار بةدا فةً التةأثر  :فمةن ابتسةامة للكالمة إلةى المالطفةة ثةم األنةس إلةى أن
وصل للتفاعل مع ال
سامً  :هل ٌملك قدراتال لم تتضح فً النادي؟
هل سدت المجموعة األولى بالنادي حاجات سامً؟
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التخطٌط لألنشطة وطرق اإلعداد لها:
تعتبر خطة سٌر النشاط وطرق إعدادها من أهم النقةاط التةً تسةهم بدرجةة كبٌةرة فةً
جانب اإلقبال على االستفادة من األنشطة للفئة المستهدفة فمتً كان هنةاك أعةداد جٌةد
ومةةتالئم مةةع إمكانةةات وطبٌعةةة الفئةةة المسةةتهدفة فةةان نسةةبة اإلقبةةال علةةى الممارسةةة
واالسةةتفادة مةةن األنشةةطة ٌعطةةى مؤشةةرا أكبةةر لةةذا ف ةإن خطةةة النشةةاط تتطلةةب مراعةةاة
األمور التالٌة :
 -1اإلمكانات  -2 .اإلشراف .

 -3المستفٌدون  -4 .األنشطة .

أما طرق اإلعداد وتتطلب التعرف على النواحً التالٌة :
 -1الهدف من النشاط ( ثقافً ـ تروٌحً ـ خدمً علمً استطالعً ـ اجتماعً ) .
 -2الفئة المستهدفة ( ردباتهم ـ قدراتهم ) .
 -3مستوى اإلشراف ( الخبرة ـ القٌادة ) .
 -4اإلمكانات ( من حٌ المساحة ـ األدوات المالٌة ) .
ٌتطلب حٌن وضع خطة العمةل أن تركةز علةى تحقٌةق األهةداف وتؤخةذ فةً االعتبةار
المواءمة بٌن االحتٌاجات الحقٌقة واإلمكانات المتاحة وأولوٌات العمل .
ولتخطٌط وتنفٌذ األهداف البد أن ٌراعى األمور التالٌة :
 -1تحدٌةةد األهةةةداف المةةراد تحقٌقهةةةا وهةةً ال اٌةةةات التةةً ٌسةةةعى وضةةع النشةةةاط
لتحقٌقهةةا فةةإذا كةةان الهةةدف مةةن وضةةع النشةةاط لتحقٌةةق القةةٌم االجتماعٌةةة أو الفةةروض
الدٌنٌةة أو األخالقٌةةة فةً المجتمةةع فالبةد أن تكةةون االتجاهةات السةةلوكٌة هةً األهةةداف
المراد تحقٌقها وضةرورة أن تكةون هةذه األهةداف محةدودة وتصةال بطرٌقةة واضةحة
وقابلة للقٌاس وواقعٌة وقابلة لتحقٌقها وتمشٌا مع القٌم السائدة فً المجتمع .
 -2تقٌٌم األنشطة المحققة لؤلهداف :
وتشةةةمل رسةةةم وإقةةةرار السٌاسةةةات العامةةةة المرتبطةةةة باألهةةةداف وتحدٌةةةد االحتٌاجةةةات
والمطالةةب لمختلةةف الفئةةة المسةةتفٌدة حسةةب فئةةتهم السةةنٌة وتةةوزٌعهم الج رافةةً مةةع
مراعاة حٌن وضةع األنشةطة جانةب الوضةوح والتكامةل وعنصةر الثبةات وأن الهةدف
الجزئً ٌخدم األهداف العامة وأن تصال األنشطة بصورة توجٌهٌةة عامةة بعٌةدة عةن
التفاصٌل وأن تحقق األنشطة أهداف وسٌاسات الجهة المسئولة .
 -3تحدٌد مستلزمات تنفٌذ األنشطة
ضرورة تحدٌد مستلزمات هذه األنشةطة مةن اإلمكانةات المادٌةة والبشةرٌة والتنظٌمٌةة
مةةن حٌةة المنشةة ت واألدوات والمٌزانٌةةة وهٌئةةة اإلشةةراف والعةةاملٌن والمسةةتفٌدٌن
واللوائح والنظم والتعلٌمات ونوعٌة األنشطة .
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 -4وضع البرامج الزمانٌة لتنفٌذ األنشطة :
من خالل وضع الجدول الزمنً ٌتناسب مع طبٌعة األنشةطة ومةن ناحٌةة االحتٌاجةات
ومتطلبةةات المسةةتفٌدٌن باإلضةةافة إلةةى تناسةةب األهةةداف مةةن نوعٌةةة األنشةةطة والمةةدة
المحةةددة وظةةروف المسةةتفٌدٌن وعةةدم تعةةارض الفتةةرة مةةع أنشةةطة أخةةرى والظةةروف
المناخٌة ونموها وأن نأخذ فً الحسبان جانب األولوٌات .
 -5اإلجراءات التنفٌذٌة
وهً تركز على مراحةل تنفٌةذ األنشةطة قبةل وأثنةاء وبعةد ومةن الضةروري أن تكةون
اإلجراءات واضحة ومبسطة وتتم فً الموعد المحدد لها مةع مراعةاة االختٌةار الهٌئةة
المنفذة لؤلنشطة وهٌئة األشراف بشكل جٌةد وتةوزع علٌة المسةئولٌات قبةل بةدء تنفٌةذ
األنشطة .
 -6تقوٌم العمل :
والهدف هو تحسٌن األداء وتصحٌح مسار تنفٌةذ األنشةطة مةن خةالل معةاٌٌر محةدودة
لقٌاس مدى القرب أو البعد عن أهداف األنشةطة مةن خةالل السةجل الٌةومً والمتابعةة
وتحلٌل المعلومات وإٌجاد المقدمات المناسبة .
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تمرٌن ( مجموعات من خمسة أشخاص)
إعداد خطة األنشطة
ٌختار أحد أفراد المجموعةة برنامجةا :سةواء ثقةافً أو اجتمةاعً أو رٌاضةً ...وٌتبةع
الخطوات التالٌة – مع المجموعة إلعداد خطة هذا النشاط:
البرنامج:
الخطوة

اآللٌة المقترحة لعملها

ملحوظات

اإلمكانات

اإلشراف

المستفٌدون

األنشطة التابعة
لها
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بعض البرامج التً ٌحاجها أباء وأبناء الحً
األنشطة الثقافٌة :
المحاضةرات ـ النةدوات ـ األمسةٌات ـ المسةابقات العائلٌةة ـ (النسةائٌة ـ الشةباب ـ
األطفال ) .
السؤال الثقافً
تلخٌص الكتاب كتابة قصة قصٌرة – شعر – مقال .
مسابقة قرآن كرٌم ـ السنة
مسابقة إلقاء
ودٌرها.......
األنشطة االجتماعٌة :
ـ نهاٌةةةةةةةة العةةةةةةةام)
ـ نصةةةةةةةف العةةةةةةةام
المعسةةةةةةةكرات (نهاٌةةةةةةةة األسةةةةةةةبوع
الرحالت ـ (قصٌرة ـ طوٌلة)
الزٌارات ـ ( مؤسسة المجتمع )
أسابٌع الخدمات العامة والتوعٌة (النظافة – الشةجرة – المةرور – التوعٌةة بإضةرار
المخدرات – التدخٌن ).
تنظٌم المعارض ـ التوعٌة ـ عرض المنتجات والسلع ـ الصحٌة
األنشطة المسرحٌة :
حفالت ـ مشاهد هادفة ـ أناشٌد ـ مشاهد فكاهٌة ـ مسابقات جماهٌرة .
األنشطة الرٌاضٌة :
مالعب ( قدم ال سلة ال طائرة ال تنس طاولة ) .
ساحات ( استعراض ـ تنمٌة مهارات وهواٌات ) .
مسابح ( تعلٌم سباحة ـ األلعاب المائٌة ) .
مهرجانات رٌاضٌة وترفٌ
األنشطة الفنٌة :
رسم ـ خط ـ أش ال ـ ابتكارات
أنشطة التعلٌم والتدرٌب :
دورات ( حاسب ال إنترنت ال ل ة إنجلٌزٌة ال تطةوٌر لةذات ال والتعامةل مةع اآلخةرٌن )
.
فن اإلخراج
دورات خدمٌة ( إسعافات أولٌة ـ كهرباء ) .
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دعم برامج األطفال :
 المساهمة فً التنشئة الدٌنٌة والثقافة االجتماعٌة والرٌاضٌة والتوعٌة األسرٌة بماٌتماشى مع القٌم اإلسالمٌة والثقافة الوطنٌة.
 ٌخصص أماكن مناسبة فً المنش ت لتنفٌذ أنشطة األطفال . -تشجٌع ومساندة القطاع األهلً للمساهمة فً تحقٌق أهداف المنشأة.
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تأثٌر النادي على (الحً ال اآلباءال األبناء ال المجتمع)
أثةةةر النةةةادي علةةةى دراسةةةة الطةةةالب مةةةن خةةةالل إبةةةراز المواهةةةب والقةةةدرات
والمهارات واكتشاف المواهب وتنمٌتها وإبرازها .
فقةةد أثبتةةت الدراسةةات العلمٌةةةة بالةةدور الفاعةةل لؤلنشةةةطة علةةى حٌةةاة الطالةةةب
فالطالب الممةارس لؤلنشةطة بشةكل مةنظم وموجة ال تةؤثر علةى تحصةٌل الطالةب بةل
تزٌد من قدرات وتنحً مهارات وتحقق ردبات وتبرز مواهب وتصقلها .
لةذا فةةإن النةادي حٌنمةةا ٌقةوم بتقةةدٌم أنشةطة ذات هةةدف موجة فإنة ٌسةهم فةةً اسةةت الل
الوقت الحر للطالب بشكل ٌجنً قدرات وٌزٌد من قدرات المعلوماتٌةة والمعرفٌةة وقةد
أشةارت بعةةض الدراسةةات التةةً عملةةت بتعةاون جامعةةة الملةةك سةةعود والرئاسةةة العامةةة
لرعاٌة الشباب بعنوان برامج رعاٌة الشباب ودورها فةً تنمٌةة المواطنةة الصةالحة (
1415هةةـ وصةةدرت فةةً كتةةاب بهةةذا العنةةوان ) :أن األنشةةطة ت ةؤثر علةةى التحصةةٌل
الدراسةً إذا وضةةعنا فةةً االعتبةار أن عةةدد مةةن أعضةةاء اللعبةة قةةد ٌكونةون ممارسةةٌن
لؤللعاب الرٌاضٌة بشكل كبٌر .
تأثٌر النادي على الحً
متةةى مةةا تضةةمنت أنشةةطة الحةةً بةةرامج تقةةدم خةةدمات ومسةةاعدات للحةةً مثةةل:
أسبوع النظافة ـ الشجرة ـ والتوعٌة بمضار التدخٌن ونحوها فإن ذلةك سةوف ٌةنعكس
على أفراد الحً الذي ٌعٌشون فٌ وٌكون هناك تشجٌع الست الل األوقات الحةرة فةً
هذه األندٌة والمراكز.
تأثٌر النادي على اآلباء :
متى ما قدم النادي األنشطة وشعر اآلباء بأن لها مردودا واضحا علةى أبنةائهم
من حٌ سلوكهم وتنمٌة مهاراتهم فإن اآلباء سوف ٌشةجعون أبنةائهم علةى االنضةمام
لهذا النادي باإلضافة إلى أن النةادي إذا تضةمن األنشةطة خاصةة باآلبةاء وتناسةب مةع
متطلباتهم فإن ذلك ٌعد حافزا إلى االستفادة من اإلمكانات المقدمة مةن النةادي وكةذلك
قٌامهم بدعم أنشطة النادي سواء بالدعم المادي أو المعنوي( أفكار ال شكرال.)...
تأثٌر النادي على األبناء :
وهذا هو الهدف األساس من أنشاء األندٌة التً البد أن ٌكون لها األثر األكبةر
على أبناء الحً من حٌ اختٌار نوعٌة األنشطة المناسبة ألبناء الحً وما ٌةتالئم مةع
ردبةةاتهم وهواٌةةاتهم ومةةا ٌسةةهم فةةً تطةةوٌر قةةدراتهم وإمكانةةاتهم ومةةواهبهم وتكةةون
عنصةةر جةةذب لهةةؤالء األبنةةاء لالسةةتفادة مةةن األنشةةطة وخاصةةة التةةً تزٌةةد مةةن تةةرابط
أبناء الحً وتجعل اآلباء ٌطمئنون على أبنائهم وان فً بٌئة جٌةدة تعةود علةٌهم بةالنفع
لهم فً الدنٌا واآلخرة وٌكون لهم تأثٌر على سلوكهم وتكسبهم المثةل العلٌةا واألخةالق
وهذا لن ٌكون إال بمراعاة الجوانب التالٌة :
 -1اختٌار الهٌئة المشرفة بشكل ممٌز .
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 -2إٌجاد أنشطة منوعةة تحقةق ردبةات الفئةة المسةتفٌدٌن مةع ضةرورة مشةاركتهم
فً اإلعداد لهذه األنشطة ومجاالتها.
 -3توفٌر اإلمكانات .
 -4اختٌار الموقع المناسب لتنفٌذ األنشطة .
تمرٌن ( مجموعات من خمسة أشخاص)
تأثٌر النادي على اآلباء – حوار ونقا : -

هل األندٌة الطالبٌة تعنى بالتأثٌر على اآلباءال وإلى أي مدى ٌمكن أن
تكون قد ساهمت فً ذلك؟
وكم تبلغ النسبة التقدٌرٌة لهذا االهتمام؟
وهل سبق وأن تم تفعٌل دور اآلباء فً الماضً مع النادي؟
أقترح أنشطة مناسبة لذلك؟
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النادي والعالقات وكسب الجمهور
العالقات – مجموعة الةروابط التةً تسةهم فةً زٌةادة مبةدأ التعةارف والتعةاون وتبةادل
المصالحة من أجل الوصول إلى أهداف محددة
العالقات – تفاعل متبادل بٌن فئات معٌنة لتحقٌق أهداف محددة
الجمهور – فئة مستهدفة لنشاط معٌن
الجمهةةور – مجموعةةة مةةن العناصةةر والفئةةات ولةةدٌهم الردبةةة فةةً ممارسةةة األنشةةطة
وبٌنهم مصالح معٌنة .
تبنى العالقات وكسب الجمهور مع النادي على عدة أمور أهمها :
 -1اختٌار الموقع المناسب .
 -2اختٌار الهٌئة المشرفة .
 -3الدور الذي ٌقوم ب النادي .
 -4الخدمات التً ٌقدمها النادي .
 -5النتائج التً تعود على الفئة المستفٌدة فً الحً .
 -6مالئمة نوعٌة األنشطة لردبات وحاجات المستفٌدٌن فً الحً .
كٌف تحقق احتٌاجات المشاركٌن ؟
* داخل النادي :
 .1بإٌجاد المواد األساسٌةـ (المادٌة ـ البشرٌة) .
 .2مالئمة األدوات واألجهزة لؤلنشطة التً ٌهدف النادي إلى تحقٌقها .
* خارج النادي :
 .1السمعة الطٌبة لدى أفراد الحً عند النادي .
 .2تأثٌر األنشطة على أبناء الحً .
 .3سهولة االستفادة من خدمات النادي .

أهم العناصر التً تسهم فً جذب المستفٌدٌن لألنشطة .
 .1التعامل الطٌب من القائمٌن على تنفٌذ األنشطة .
 .2وجود خطة واضحة لؤلنشطة ومتنوعة .
 .3تسهٌل متطلب المشاركة .
 .4إمكان تنفٌذ البرامج .
أ-
ب-
ت-
ج-

ح-

أنشطة ثقافٌة  :قاعة محاضرات
أنشطة االجتماعٌة  :خٌام أو سكن
أنشطة رٌاضٌة  :مالعب مزروعة مسابح
أنشطة فنٌة  :صالة المعارض (رسم – خط – أش ال )
نشاط الدورات ( :معامل حاسب آلً ال معامل ل ة إنجلٌزٌة القاعات تدرٌب)
النشاطات الترفٌهٌة( :الحدائق ال وساحات استعراض)
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 .5تش ٌل أبناء الحً وخاصة ذوي القٌادات والمواهب واالمكانات .
 .6التركٌز على أنشطة تخدم الحً مثل النظافة والبٌئة .
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النادي فً خدمة المجتمع :
إن الةةدور الةةذي ٌقةةوم بة النةةادي فةةً خدمةةة المجتمةةع مةةن خةةالل إفةةادة اآلبةةاء و
األبناء فً الحً واست الل األوقات الحرة بما ٌعةود علةٌهم بةالنفع مةن األنشةطة التةً
تقةةدم؛ هةةو المؤشةةر اإلٌجةةابً للمسةةاهمة فةةً تكةةوٌن شخصةةٌة الفئةةات التةةً تشةةارك فةةً
البرامج المعدة فً النادي و ٌسهم فةً التوجٌة السةلوك القةوٌم و تحقٌةق درجةة كبٌةرة
من االندماج فً الجماعات سواء كانت أنشطة ثقافٌة أو اجتماعٌة أو فنٌةة أو رٌاضةة
أو مسرحٌة أو برامج معلوماتٌة عبر الحاسب أو تطوٌر الذات .

لذا فإن النادي ٌنشأ على أسس و تكون أهداف تربوٌة مبنٌة على
جوانب هادفة وٌعتمد على فضائل معٌنة سوف ٌعود نفع على
المستفٌدٌن .
تمرٌن ( فردي – نقا وحوار جماعً)
النادي فً خدمة المجتمع
ٌعبر بعض المراقبٌن أن األندٌةة االجتماعٌةة فةً المةدارس لةٌس مةن أولوٌاتهةا خدمةة
الحً فالسبب الذي أنشأت ل هو توجٌ الطالب وصقل مهارات ؟
ما رأٌك فً صحة هذه المقولةال وأٌن توافق ال وأٌن تخالف ؟
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أهم األهداف التربوٌة للنادي ال والمراكز الصٌفٌة ال والمراكز الحرة-:
 .1ضرورة وضع الهدف وفق رؤٌة البرامج المقدمة .
 .2ضةةرورة ممارسةةة الفضةةائل الخلقٌةةة كاالعتمةةاد علةةى الةةنفس و تهةةذٌبها و التعةةاون
والعمل على الجماعة و لها .
 .3ضرورة تقوٌة الفئة المستفٌدة على الحٌاة المنظمة و اكتساب الخبرات و المهارات
العملٌة التً تنفع فً مستقبل حٌات .
 .4ضرورة التعود على العٌ فً ظروف أصعب مةن ظةروف الحٌةاة الٌومٌةة داخةل
األسرة .
 .5ضرورة إظهار النفس البشرٌة على سجٌتها بما فٌها من محاسن و نقائص للتعرف
على مواطن القوة و الضعف فٌها .
 .6تهٌئةةةة الفةةةرص لتعةةةدٌل ال رائةةةز و تهةةةذٌب الطبةةةاع و إخضةةةاع الفةةةرد لدٌنامٌكٌةةةة
الجماعة.
 .7ضرورة زرع مبدأ القناعة واإلٌثار و الصبر و العدل و النظام و التفانً .
 .8التشجٌع على االستفادة من األنشطة فً األوقات الحرة .
 .9إتاحة الفرصة لتطبٌق مبدأ الشورى فً تخطٌط وتنفٌذ المناشط .
توفٌر فرص التعبٌر عن الرأي السوي بحرٌة واحترام الرأي اآلخر .
.10
تعوٌد الطالب على قٌم ومبةادال التعةاون والعمةل الجمةاعً والنظةام وروح
.11
القٌادة والوالء والطاعة .
درس روح االنتماء للوطن فً نفوس الطالب .
.12
تعوٌد الطالب على أهمٌة واحترام العمل الٌدوي .
.13
محاربة العادات السلوكٌة دٌر السوٌة بٌن الطالب .
.14
دعم وتأكٌد العالقات االجتماعٌة السوٌة بٌن الطالب .
.15
تعوٌد الطالب على حٌاة الخالء واالعتماد على النفس .
.16
إعداد وتنظٌم برامج التروٌح الهادف بٌن الطالب .
.17
المشةةةاركة فةةةً تنظةةةٌم المناسةةةبات واإلعةةةداد والتحضةةةٌر والتنفٌةةةذ لتلةةةك
.18
المناسبات .
المشةةاركة الفعالةةة فةةً التخطةةٌط لةةرحالت المناشةةط والمسةةاهمة فةةً إعةةداد
.19
برامج لها
تخطٌط وتنفٌذ الزٌارات بأنواعها مثل زٌارة المنش ت والمصانع الوطنٌة ال
.20
زٌةةةارة المستشةةةفٌات ال زٌةةةارة دور المسةةةنٌن والعجةةةزة والمسةةةاهمة فةةةً خةةةدمتهم
ورعاٌتهم .
المشةةاركة فةةً أسةةابٌع الخدمةةة العامةةة مثةةل  :النظافةةة ال والصةةحة ال أسةةبوع
.21
التبرع بالدم .

أهداف المراكز  ( :مادة إضافٌة وتأكٌد للمعلومات )
 .1االستفادة العلمٌة المقننة والمبرمجة من أوقات الفرال لدى الطالب وش لها بالمهارات المتنوعةة
والعلوم النافعة من دٌنٌة واجتماعٌة وتربوٌة ورٌاضٌة .
 .2تعلٌم وتهذٌب الطالب بأسلوب التعلٌم عن طرٌةق الترفٌة وهةو أسةلوب فعةال جةدا وقةد ال ٌمكةن
تطبٌق إال فً ظروف وطبٌعة عمل المركز الصٌفً .
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 .3اسةتمرار البنةاء الفكةري والثوابةت الدٌنٌةة واالجتماعٌةة واألخالقٌةة حتةى ال ٌشةعر الطالةب بأنهةا
محددة بو قت أو مكان بل هً عملٌةة مسةتمرة مةن البٌةت إلةى المدرسةة أو الجامعةة إلةى المركةز
الصٌفً .
 .4امتصاص حماس الشباب وطاقةاتهم البدنٌةة والذهنٌةة والنفسةٌة عةن طرٌةق قنةوات مقننةة لتنفةٌس
تلك الطاقات .
 .5الحفاظ على رجال ال د من المشاكل المتوقعةة مةن قةوت الفةرال وم بةة االسةتخدام السةٌ لشة ل
ذلك الوقت .
 .6إشةةباع ردبةةات وحاجةةات الطةةالب المرتبطةةة بالمرحلةةة العمرٌةةة التةةً ٌعٌشةةونها وٌةةتم اسةةتخدام
األنشطة الدٌنٌة والرٌاضٌة والثقافٌة واالجتماعٌة فً عملٌة إشباع تلك الردبات والحاجات .
 .7تعوٌد الطالب على أسالٌب العمل الجماعً والثنائً والفردي وفق تقنٌن وضوابط وأنظمةة ممةا
ٌمكنهم من التفاعل اإلٌجابً مع النسٌج االجتماعً المحٌط بهم بكل سهولة وٌسر .
 .8إتاحةةة الفرصةةة للطةةالب إلبةةداء آرائهةةم ومقترحةةاتهم وتعوٌةةدهم فةةً نفةةس الوقةةت علةةى حسةةن
االستماع وفن الحوار والنقا واحترام آراء اآلخرٌن .
 .9تنمٌةةة روح المشةةاركة التطوعٌةةة والمبةةادرات الفردٌةةة والجماعٌةةة نحةةو قٌةةام بعةةض المشةةارٌع
واألعمال داخل المركز ومساعدتهم على تنفٌذها .
التةروٌح والترفٌةةة البةريء والمشةةروع عةن طرٌةةق العدٌةد مةةن مفةردات المناشةةط لٌعةةود
.10
الطالب مع بداٌة العام الدراسً إلى مدارسهم وجامعاتهم وهم أكثر حٌوٌة ونشاطا.

أهداف المركز الحرة :
 - 1إتاحة الفرصة الكافٌة للطالب لممارسة هواٌاتهم وتحقٌق ردباتهم فً العدٌد من األلعاب
والرٌاضٌات ألطول فترة ممكنة .
 - 2حفز الطالب للمشاركة وتذلٌل الصعوبات التةً تواجة مشةاركتهم فةال ٌجةد الطالةب أمةام
نفس أي مبرر لعدم المشاركة .
 - 3التروٌح والترفٌ عن الطةالب خصوصةا بةٌن أوقةات المحاضةرات وفةً األوقةات الحةرة
لدٌهم .
 - 4رفع معدالت اللٌاقة البدنٌة وذلك بتوفٌر الوقةت المناسةب واألدوات واألجهةزة والمعةدات
والصاالت والمالعب .
 - 5التوفٌر على الطالب وتقدٌم خدمات اللٌاقةة البدنٌةة مجانةا بةدال مةن المشةاركة فةً بعةض
األندٌة الخاصة التً تستنزف جٌوب الطالب .
 - 6تعرٌةةف الطةةالب بأنظمةةة ولةةوائح وقةةوانٌن األلعةةاب وسةةد العجةةز الحاصةةل فةةً الثقافةةة
الرٌاضٌة المتخصصة عند الطالب .
 - 7تعزٌةةز العالقةةات االجتماعٌةةة بةةٌن مجتمةةع الطةةالب وتقرٌةةب وجهةةات النظةةر والتعةةارف
والت لف عن طرٌق القٌم االجتماعٌة التً تحصل بمشاركة الطالب فً تلك المناشط .
 - 8اكتشةةاف المواهةةب والقةةدرات وأصةةحاب المهةةارات وتعهةةدهم بالرعاٌةةة وتةةوجٌههم نحةةو
المشاركات الداخلٌة والخارجٌة سواء تنافسٌة أو دٌر تنافسٌة .
 - 9تعوٌد الطالب علةى المشةاركة اإلٌجابٌةة بةدال مةن مجةرد المشةاهدة والتشةجٌع ونقةل تلةك
المشاركة إلى زمالئهم وأقرانهم .
 -10ش ل أوقات الطالب بما هو مفٌد وموج وتعوٌدهم على هذا السةلوك عوضةا عةن شة ل
بما هو دٌر مفٌد وما ٌصاحب ذلك من سلوك سًء وأخالق دٌر حمٌدة .

تمرٌن إضافً ( مجموعات من خمسة أشخاص)
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أهداف المراكز الصٌفٌة :
لخص فٌما ٌلً ابرز ملحوظاتك على األهداف السابقة وفق الواقع:
نقد
إضافة
رقم الهدف
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المؤسسات المتخصصة ودروها فً إنجاح أندٌة الحً :
ٌتج ة عالمنةةا الٌةةوم إلةةى عملٌةةة التخصةةٌص فةةً كثٌةةر مةةن المجةةاالت الثقافٌةةة
والتروٌحٌةةة واالقتصةةادٌة وخاصةةة الةةدول األجنبٌةةة وحٌ ة أثبتةةت التجةةارب فةةً هةةذا
الخصوص نجاح أكثر البرامج واألنشطة التً تقةوم بهةا جهةات ذات االختصةاص إذا
وضعت ضوابط ولوائح واضحة ومحدودة ومن هذا المنطلةق فةإن كثٌةر مةن الجهةات
تسةةند مهةةام اإلعةةداد واإلشةةراف إلٌهةةا وٌقةةوم فرٌةةق العمةةل بتنفٌةةذ هةةذه الخطةةط هةةً إال
الخطةةوة األولةةى مةةن أجةةل تقةةدٌم أنشةةطة ذات طةةابع ممٌةةز وجدٌةةد وٌحقةةق األهةةداف
وطموح المسؤولٌن والمستفٌدٌن.
كثٌر من الدول المتقدمة تتج إلى تطبٌق المثل العامً لدٌنا وهةو أعةط الخبةاز
خبازه ولو أكل نصف ال فأصبح دور المؤسسةات المختصةة ٌعتمةد علٌهةا فةً كثٌةر مةن
الجوانب الحٌاة فهذا مجال التعلٌم اتج إلى التخصص لهذه المؤسسات كذلك القةائمٌن
علةةى مجةةال تنظةةٌم المةةؤتمرات والةةدورات والمجةةاالت الصةةحٌة أصةةبح التوج ة إلةةى
سٌاسةةةات التخصةةةص وهةةةذا ٌشةةةٌر إلةةةى ضةةةرورة أن تتجةةة األندٌةةةة إلةةةى المؤسسةةةات
المتخصصة إذا تم وضع ضوابط والسبب أن المؤسسات المتخصصة تقوم قبل البةدء
فً أي أنشطة أن بدراسة الحةً الةذي سةوف تقةدم لة هةذه الخدمةة مةن خةالل األمةور
التالٌة :
.1
.2
.3
.4
.3
.4
.5

.8

حجم ـ الحً.
وضع الحً.
خصائص الحً.
أسالٌب االتصال بالحً.
الوضع الراهن.
الحدٌ المادي.
التطورات المستعجلة.
الحدٌ البشري.

متى مةا تهٌئةت المعلومةات الوافٌةة عنةد الحةً ومعطٌةات النجةاح فةإن األنشةطة ٌكةون
مردوها إٌجابً على الفئة المستفٌدة .
إن المؤسسات المتخصصة لدٌها القدرة علةى االسةتفادة مةن خةدمات الحةً واسةت الل
الطاقةةات ال واضةةعة فةةً اعتبارهةةا تحقٌةةق المكاسةةب المادٌةةة وتقةةدٌم خةةدمات متنوعةةة
ومفٌدة من أجل جذب عدد كبٌر من المستفٌدٌن للحً بأسلوب جدٌد تجعل المستفٌدٌن
ٌزٌةةد إقبةةالهم واسةةت الل األوقةةات الحةةرة بمةةا ٌعةةود علةةٌهم بةةالنفع لهةةم ومجتمةةع ال وهةةذا
مبنً على دراسة الحً وحاجات ومتطلبات بصورة جٌةدة وتحدٌةد عناصةره وأسةلوب
تقدٌم هذه األنشطة التً تتالءم مع بٌئتهم .
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المهارات ( :كٌفٌة اكتساب المهارات سواء لفئة القٌادات أو المستفٌدٌن)
إن القٌةةةادة ظةةةاهرة اجتماعٌةةةة ذات جةةةذور تتصةةةل بطبٌعةةةة اإلنسةةةان و تراثةةة
وهةةةةذه القٌةةةةادات البةةةةد أن ٌكةةةةون لةةةةدٌهم مهةةةةارات و هةةةةذه المهةةةةارات فةةةةً القٌةةةةادات
الدٌموقراطٌة ٌمكن حصرها فً النقاط التالٌة -:
 .1الجانب الوراثً.
 .2المجتمع الذي تعٌش .
 .3الحاجة.
 .4وجود جماعة.
 .5الحماس.
 .6الثقة.
 .7تحمل المسئولٌة.
 .8القدرة و المشاورة.
((* مالحظة :هناك تفصٌل لهذه العملٌة فً دورة ضمن هذا البرنامج ))
البد أن ٌكون القائد لدٌ القدرة على تكوٌن العالقات اإلنسانٌة و الحاجة إلى االرتقةاء
بها و تنمٌتهةا و هةً الهةدف األساسةً و أن ٌراعةً جانةب تنمٌةة اإلحسةاس باالنتمةاء
للجماعة و الوالء لها و السعً إلى تحقٌق أهدافها .
الخصائص التً ٌنبغً أن تتوفر فً قائد الجماعات الموجهة للشباب:
 .1القدرة على الوصول إلى القرار المناسب إلنجاز األنشطة .
 .2توفر الشعور الطٌب بٌن أفراد الجماعة .
 .3إتاحة الفرصة لؤلعضاء حتى ٌتعلموا القٌادة .
 .4المحافظة على كٌان الجماعة .

ال ترتبط المهارات القٌادٌة بوجود خصائص شخصٌة معٌنةة بةل قةد تكسةب هةذه
المهارات من خالل تنمٌتها بالدراسة و الممارسة.
 .5مدى قبولهم لقرارات .
 .6إشعارهم بأن القرارات نابعة منهم .
 .7مراعاة مشاعر المستفٌدٌن و ردباتهم و اهتماماتهم .
 .8إعطائهم فرص إبداء الرأي .
 .9إٌجاد لجان فرعٌة و قٌادات فرعٌة .
المحافظة على النظام .
.10
القدرة على إدارة االجتماعات
.11
درس جانب التنافس الشرٌف
.12

الفئات المستفٌدة
ال بد أن تكون هناك برامج تخدم الفئات
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أولٌاء أمور
الشباب
أطفال
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فتح الخٌارات أمام المشاركٌن
من األسالٌب إلنجاح أي مشروع هو فتح مجال الخٌار أمام المستفٌدٌن فكٌةف
إذا كةةان ذلةةك فةةً مجةةال المشةةارٌع االجتماعٌةةة واألنشةةطة فإن ة بالتأكٌةةد سةةوف ٌحقةةق
األهداف المرجوة بشكل كبٌر لذا ٌجب أن ٌراعً جانب االختٌار على النحو التالً:
أوالً  :الموارد المالٌة :
ٌمكن أن ٌكون االشتراك حسب الفئات التالٌة :
 .1اشتراك فئة أ وتقدم ل خدمات ممٌزه
 .2اشتراك فئة ب وتقدم ل خدمات جٌدة
 .3اشتراك فئة ج وتقدم ل خدمات متوسطة
وهةةذه الخةةدمات الممٌةةزة والجٌةةدة والمتوسةةطة بشةةكل عةةام ال بةةد أن تكةةون فةةً بعةةض
البةرامج ولةةٌس البةةرامج كلهةةا؛ ألن هنةةاك بةةرامج عامةةة ٌجةةب علةةى النةةادي أن ٌقةةدمها
لجمٌةةع المسةةتفٌدٌن بةةدون النظةةر إلةةى الناحٌةةة المادٌةةة مثةةل المسةةابقات والمحاضةةرات
والندوات والمهرجانات الرٌاضٌة وبرامج الخدمات العامة .
ثانٌا ً  :األنشطة
ال بةةد مةةن وضةةع اختٌةةارات فةةً نةةوع األنشةةطة مةةن أجةةل الممارسةةة فكثٌةةر مةةن الفئةةة
المستفٌدة لهم خصائص وردبات ومواهب وتطلعات تختلف عن األخر لةذا ال بةد مةن
من خالل إٌجاد أنشطة على النحو التالً :
األنشةةطة الثقافٌةةة ( تشةةمل – المسةةابقات – المحاضةةرات – النةةدوات – األمسةةٌات –
المسابقات األدبٌة – قصة ال شعر ال مقال ونحوها).
األنشطة االجتماعٌة ( تشمل الرحالت  -الزٌارات – المعسكرات – أسابٌع التوجٌة
– أسابٌع الخدمة )
األنشطة الفنٌة ( الرسم – الخط – األش ال)
األنشطة المسرحٌة ( حفالت مشاهد أناشٌد خطابة شعر )
األنشطة الرٌاضٌة ( مسةابقات رٌاضةٌة – مهرجانةات رٌاضةٌة – األلعةاب الترفٌهٌةة
– سباحة )
أنشطة الدورات ( دورة فً مجال الحاسب – الل ة اإلنجلٌزٌة – تطوٌر الذات )
ثالثاً :هٌئة اإلشراف
ال بد أن تكون القٌادات المشرفة ذات خبرات وٌتحقق هذا بفةتح مجةال اختٌةار
المشةةةاركٌن لقٌةةةادة حسةةةب تخصصةةةها ومكانهةةةا وحبةةةذا أن تكةةةون هٌئةةةة اإلشةةةراف
متخصصة فً المجاالت التالٌة :
(اإلدارة – التخطةةةٌط – األنشةةةطة – التسةةةوٌق – اإلشةةةراف – التوجٌةةة – الةةةنفس –
االجتماعً – المهارات – البرامج الرٌاضٌة ).
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أهم المهارات وفنٌات إدارة النادي االجتماعً
التخصص ( فً مجال األنشطة والقٌادات ).
-1
الخبرة ( من خالل الممارسة فً المجال نفس ).
-2
الموهبة ( حسب العمل التطوعً ).
-3
حب العمل ( حسب طبٌعة األعمال المٌدانٌة ).
-4
الصفات القٌادٌة ( القدرة على قٌادة من ٌعملون فً مثل هذا المجال )
-5
القدرة على التعامل مع اآلخرٌن .
-6
القدرة على التخطٌط ( وضع الهدف الواضح من النشاط وكٌفٌة تنفٌذه)
-7
القدرة على دراسة الواقع .
-8
القدرة على تنفٌذ الخطط.
-9
 -10القدرة على المتابعة والتقوٌم والتوجٌ .
 -11القدرة على االبتكار.
 -12القدرة على إحالل البدائل من التعامل مع اآلخرٌن.
 -13است الل اإلمكانات المتوفرة فً النادي.
 -14القدرة على التسوٌق.
 -15القدرة على است الل النواحً اإلعالمٌة.
 -16القدرة على است الل إمكانات المتوفرة فً الحً.
 -17القدرة على اختٌار األنشطة المالئمة لجمٌع المستفٌدٌن.
 -18القدرة على اكتشاف المهارات والقٌادات.
 -19القدرة على إدارة االجتماعات وتكوٌن اللجان.
 -20القدرة على وضع الحلول والبدائل.
 -21مهارات االتصال على المستوى اإلداري واإلشرافً.
 -22مهارات االتصال على مستوى الجماعات واألفراد.
 -23مهارات االتصال على مستوى الهٌئات والمؤسسات ذات العالقة .
 -24مهارات االتصال على مستوى أولٌاء األمور .
 -25القدرة على توجٌ المستفٌدٌن .
 -26القدرة على تهٌئة المناخ المناسب.
 -27المعرفة باألسالٌب التً تشجع على االستعانة على األنشطة.
 -28القدرة على القٌام بالواجب المهنً.
 -29القدرة على مباشرة المسؤلٌات .
 -30القدرة على إعداد التقارٌر .
 -31القدرة على المبادرة فً طرح األنشطة الجدٌدة .
 -32القدرة على متابعة تنفٌذ األنشطة وتقدٌمها.
 -33القةةةدرة علةةةى إشةةةعار المتقةةةدمٌن بأهمٌةةةة األنشةةةطة علةةةى الخدمٌةةةةال الصةةةحٌة
والعقلٌةال والنفسٌةال واالجتماعٌة.
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المناشط الطالبٌة :
المناشةةط الطالبٌةةة هةةً مجمةةوع الخبةةرات المنظمةةة التةةً تقةةدم ضةةمن بةةرامج
محةةددة ال وتشةةمل جمٌةةع جوانةةب النمةةو اإلنسةةانً مةةن ذهنٌةةة وانفعالٌةةة وحركٌةةة ومةةا
ٌندرج تحت كل جانب من خبرات تعمل على تلبٌة حاجات وردبات ومٌةول الطةالب
.
وٌرى الكثٌر من علماء التربٌة واالجتمةاع أن المناشةط الطالبٌةة تعتبةر جةزءا
هاما ورئٌسٌا ومكمةال لبةرامج ومنةاهج التعلةٌم بةل ٌتعةدى تةأثٌر تلةك المناشةط لٌصةل
إلى درجة التأثٌر والحفز اإلٌجابً للتعلم ومستوى التحصٌل .
كمةةا ٌةةرى المختصةةون فةةً علةةم االجتمةةاع أن المناشةةط الطالبٌةةة تعتبةةر امتةةدادا
لعملٌة التطبٌع االجتمةاعً للفةرد بمةا ٌعتقةده وٌمارسة وٌرضةاه المجتمةع ألفةراده مةن
قول وفعل وعمل .

فوائد المناشط الطالبٌة وتأثٌرها على الشباب :
ٌمكةةن إٌجةةاز فوائةةد المناشةةط الطالبٌةةة كمةةا وردت فةةً العدٌةةد مةةن المراجةةع
واألبحا كما نراها فً النقاط التالٌة :
 - 1التوجٌ ة الةةذاتً للطالةةب الةةذي ٌمكن ة مةةن تحمةةل المسةةؤولٌة فٌمةةا ٌقةةوم ب ة مةةن
أعمال .
 - 2التخطٌط المهنً حٌة ٌتةاح لة اإلطةالع علةى العدٌةد مةن الفةرص والوظةائف
المهنٌة ومعرفة مسؤولٌاتها ومتطلباتها .
 - 3العالقات االجتماعٌة التً تمنح الطالب فرصةا عدٌةدة للةتعلم مةن اآلخةرٌن فةً
أجواء حمٌمة بعٌدا عن قاعات المحاضرات وما ٌصاحبها من إجراءات رسمٌة .
 - 4القٌادة التً من خاللها ٌتمكن الطالب من إظهار مةا لدٌة مةن قةدرات قٌادٌةة ال
وكةةذلك ممارسةةة القٌةةادة وروح العالقةةات اإلنسةةانٌة سةةواء داخةةل المناشةةط أو خارجهةةا
مما ٌنعكس علٌ مستقبال بنواحً إٌجابٌة ٌستفٌد منها شخصٌا وٌفٌد منها المجتمع .
 - 5الخدمةةة التطوعٌةةة للمجتمةةع المحةةٌط والتةةً تقتضةةً مسةةاعدة الطالةةب لزمالئ ة
ولمن حولة وللمجتمةع المحلةً ال وذلةك مةن خةالل األعمةال والخبةرات التطوعٌةة فةً
العمل االجتماعً أو األعمال األخرى .
 - 6المناشةةط الثقافٌةةة والتراثٌةةة التةةً مةةن خاللهةةا ٌكتسةةب الطالةةب خبةةرة ضةةرورٌة
ومطلوبةةة فةةً التخطةةٌط والتطةةوٌر والتنفٌةةذ للعدٌةةد مةةن تلةةك المناشةةط والمناسةةبات بمةةا
ٌجعل الطالب مرتبطا ارتباطا عضوٌا بثقافت ونواتجها .
 - 7المناشةةط التروٌحٌةةة ومةةا لهةةا مةةن أهمٌةةة متنامٌةةة مةةع اإلٌقةةاع السةةرٌع للحٌةةاة –
خصوصا فً الوقت الحاضر – وما ٌصاحبها من ضة وط دراسةٌة وقلةق وعةوارض
نفسٌة تستوجب التروٌح البريء الذي ٌعود بالنفع على صحة الفةرد الذهنٌةة والجةري
والقراءة والكتابة والهواٌات الفردٌة المفٌدة .
 - 8البرامج الرٌاضٌة المنظمة سواء الفردٌة أو الثنائٌةة أو الجماعٌةة ومةا ٌحكمهةا
مةةن قةةوانٌن وأنظمةةة ال وٌةةتم مزاولتهةةا فةةً أجةةواء منضةةبطة ومنظمةةة ومةةن خاللهةةا
ٌتعرض الطالةب للمنافسةة داخةل قاعةة المحاضةرات وٌواصةل طرٌقةة نحةو المسةتقبل
بكل قوة وعزٌمة .
برنامج مدٌري المراكز الصٌفٌة لعام 5243هـ

37 - 1

أسس وفنٌات إدارة النادي االجتماعً

 - 9تطوٌر الكفاٌات والقدرات التً قةد ال ٌةتمكن الطالةب مةن مجةرد إظهارهةا فةً
قاعة المحاضةرات فضةال عةن تطوٌرهةا ال وذلةك بسةبب طبٌعةة المحاضةرات وكونهةا
محددة سلفا بزمان ومكان ال ٌسمحان بإظهار كل ما لدى الطالب .
 -10تنمٌةةة وتعزٌةةةز الوحةةةدة االجتماعٌةةةة ال حٌةة ٌعمةةةل الطةةةالب كوحةةةدة واحةةةدة
فتظهةةةر فةةةً أفكةةةارهم وممارسةةةاتهم وأنشةةةةطتهم الجماعٌةةةة وتتجلةةةى وحةةةدة النسةةةةٌج
االجتماعً وبالتالً تمكٌن الطالب من حماٌة أنفسهم من األفكار الفردٌة المبنٌة علةى
األحكام الشخصٌة والٌت قد ال تخدم المجتمع .
 -11تساعد الطالب على التحصةٌل العلمةً بةل وزٌةادة ذلةك التحصةٌل كمةا أثبتةت
بعةةض الدراسةةات ال حٌ ة تمكةةن الطةةالب مةةن تبةةادل الخبةةرات التخصصةةٌة المباشةةرة
ودٌةةر المباشةةرة وطةةرق وأسةةالٌب التحصةةٌل العلمةةً ال وكةةذلك االسةةتذكار الجمةةاعً
والثنائً ومقابلة أعضاء هٌئة التدرٌس واالستفادة منهم خالل المناشط ومفرداتها .
 -12التحكم والسٌطرة على المشاعر واألحاسٌس الشخصٌة ال حٌ ٌتعلم الطالةب
من خالل مشاركت فةً المحاضةرات واللقةاءات والمنافسةات والرٌاضةٌات أن ٌنةاق
وٌحةةاور وأن ٌقبةةل أحكةةام اآلخةةرٌن مثةةل حكةةام المناشةةط ومفرداتهةةا وأن ٌتنةةازل عةةن
اآلراء والردبةات الشخصةٌة وفةً ذلةةك مةا ٌهٌئة لخدمةة المجتمةةع المحةٌط مةع القبةةول
والطاعة لما ٌصدر من قرارات وأحكام .
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تمرٌن ( مجموعات من خمسة أشخاص)
دراسة حالة
قامت الوزارة بإقامة نادي اجتماعً فً الحً فً أحد المةدارس ال وقةد وضةعت هٌئةة
األشراف واختارت األنشطة المناسةبة إلنجةاح دور هةذا النةادي ال وبعةد بةدء التسةجٌل
الحظ القائمٌن على هذا النادي قلة اإلقبال .
ما هً من وجهة نظرك األسباب التً أدت إلى هذا السلوك .
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بعض المراجع والمصادر:
 .1دورة التنظٌم واإلدارة الرٌاضٌة – مجموعة محاضرات – معهد إعداد القةادة
 الطبعة األولى 1417هـ1996/م. .2المناشط والخدمات الطالبٌة-د .علً سعد ال امدي-الطبعة األولى 1411هـ
 .3بٌوت الشباب تنظٌما اجتماعٌا-د.محمد علً العتٌق-الطبعة األولى 1417هـ
 .4النشاط االجتماعً للشباب –منصور عبد العزٌز الخضٌري1414-هـ
 .5بةةرامج رعاٌةةة الشةةباب ودورهةةا فةةً تنمٌةةة المةةواطن الصةةالح-الرئاسةةة العامةةة
لرعاٌة الباب وجامعة الملك سعود 1415هـ
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