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جمعية التنمية األرسية بخميس مشيط

ــة : بالجمعي ــف  لتعري ا
جمعية خريية هي األوىل من نوعها بهذا املسمى عىل مستوى اململكة العربية السعودية، متخصصة يف شؤون 

األرسة ومجاالتها.

مسجلة يف وزارة العمل والتنمية االجتامعية برقم )566( ومقرها خميس مشيط.

: لرؤية  ا
السعي يف توفري وتهيئة املناخ األرسي املناسب، والعمل عىل تحقيق الرتابط واالستقرار األرسي يف املجتمع.

لة: لرســا ا
استثامر إمكانات املجتمع املحيل وتعزيز جهوده املؤدية إىل أرسة مستقرة.

: بــرز مشــاريعها  أ

1- وحدة االستشارات األرسية : تعنى بحل املشاكل األرسية والنفسية والرتبوية واإلصالح األرسي يف خصوصية 

تامة.

2- نادي األشبال : يستهدف األطفال من سن )6-12( سنة، ويهدف لغرس القيم اإلسالمية.

3- برنامج:أوتك الشبايب : يلبي احتياجات فئة الشباب من سن )13-18( سنة ويهدف لتنمية مواهبهم 

وتعزيز قدراتهم  ومهاراتهم.

4- نادي الجامنة للفتيات : يهدف لتوفري بيئة جاذبة وآمنة للفتاة الستغالل وقتها وتفعيل طاقاتها إيجابيا.

6- برنامج خطوات نحو النجاح : يهدف لصناعة أجيال قادرة عىل العطاء والتميز وإمداد املجتمع مبجموعة 

من املدربني األشبال.

7- مركز متكني للتدريب : يقدم دورات تدريبية يف مجاالت عدة تساهم يف خدمة األرسة وجميع أفرادها.

8- برنامج تأهيل املقبلني عىل الزواج : تقدم دورات للمقبلني عىل الزواج من الجنسني يف محافظة خميس 

مشيط وغريها من محافظات منطقة عسري.

9- امللتقى الشبايب : ملتقى دوري موجه لفئة الشباب ويهدف الستثامر أوقاتهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قيم 
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كلمة جمعية التنمية األرسية

لرحيــم لرحمــن ا للــه ا بســم ا

حرصت جمعية التنمية األرسية بخميس مشيط بوصفها أول جمعية للتنمية األرسية يف اململكة العربية 

السعودية عىل تنمية جميع أفراد األرسة والعمل عىل تأهيلهم وتدريبهم وتطويرهم مهارياً واجتامعياً، واالهتامم 

بغرس قيم الحوار وتنميتها، وتأصيل قيم املشاركة والتعاون والتسامح بني عموم أفراد املجتمع.

وحيث أن فئة األطفال من الفئات العمرية املهمة يف تأسيس هذه السلوكيات والقيم واملهارات، فقد حرصت 

جمعية التنمية األرسية بخميس مشيط عىل أن تخصص لهم برنامجاً يلبي هذه الحاجة.

ومن هنا نشأت فكرة تأسيس برنامج يهتم بفئة األشبال ليلبي حاجاتهم وينمي مواهبهم ويستثمر طاقاتهم فيام 

يعود بالنفع عىل أرسهم ووطنهم، ويف يوم األحد 1429/2/10هـ كانت بداية انطالق هذا املرشوع الجديد والفريد 

يف املنطقة، حيث انطلق نادي األشبال حينها بالرتكيز عىل املرحلة العمرية من سن )6-12( سنة، وهادفاً إىل غرس 

القيم اإلسالمية النبيلة، واملساهمة يف بناء شخصية الشبل االيجابية املتوازنة، من خالل السعي لتوفري محضن تربوي 

آمن يهتم باملجاالت التعليمية والرتفيهية واملهارية والرياضية واالجتامعية يف حياة الشبل، مع العناية بصناعة وتقديم 

الربامج الجذابة واملتنوعة لتحقيق األهداف املرجوة.

وقد كانت انطالقة نادي األشبال وتأسيسه برعاية كرمية من مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخريية 

التي دعمت تأسيس املرشوع وبذلت له باحرتافية وسخاء، شكر الله لهم وجزاهم خري الجزاء.

وبعد سنوات من العطاءات واإلنجازات – ولله الحمد واملنة ـ قرر فريق العمل القائم عىل نادي األشبال 

توثيق تجربة نادي األشبال ومنذجتها ونرشها، بذالً للخري، ونرشاً لتجربة ثرية امتدت عرب سنوات عدة، ويف سبيل 

ذلك عقد فريق النادي يف العام 1438هـ رشاكة مهمة مع مؤسسة الشيخ حمد الحصيني الخريية واملركز الرائد : 

)إبداع     القيم ( للعمل عىل إعداد دليل منذجة لربنامج نادي األشبال ليكون خارطة طريق، ومنوذجاً مؤسسياً عملياً 

قابالً للتطبيق، ونأمل أن يكون هذا الدليل مرجعاً من املراجع املهمة لكل محضن لألشبال، ولكل أٍب ومرٍب يسعى 

لالستثامر الحقيقي يف أبنائه.
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ختاما أشكر الله الكريم عىل ما أنعم به وتفضل ويرس، ونسأله سبحانه القبول لنا جميعا، كام أشكرملؤسسة 

الشيخ حمد الحصيني الخريية عىل دعمها ورعايتها لهذا الدليل، ومساعدتها يف نرشه وتعميم فائدته، بارك الله يف 

أعاملهم وأموالهم والشكر موصول إلخواننا يف مركز إبداع القيم، وال أنىس الشكر الجزيل إلخواين املدير التنفيذي 

لنادي األشبال وفريق العمل، الذين تكبدوا صعوبة البدايات، ومعاناة االستمرار يف البذل وتجاوز العقبات عىل مدى 

هذه السنني التي قاربت عقداً من الزمان سائالً الله لهم القبول واألجر الجزيل ولكل من عاونهم وساعدهم بجاه أو 

جهد أو مال.

وإننا يف جمعية التنمية الرسية بخميس مشيط ندعو كل قارئ وقارئة يرى نقصاً أو خلالً، أو يسجل مالحظات 

أو مقرتحات للدليل أن يتواصل مشكوراً مع فريق العمل بالنادي أو الجمعية، وإفادتهم به ليتسنى التعديل املناسب 

والتصويب والتحسني يف الطبعات القادمة، والله ويل التوفيق،،

وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

رئيس مجلس إدارة الجمعية       

د.جربان بن مرعي القحطاين        
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التعريف بنادي األشبال

نشأت فكرة نادي األشبال لالهتامم بفئة الطالب واألشبال يف املرحلة االبتدائية )من الصف األول إىل السادس 

االبتدايئ(، والسعي إليجاد محضن ترفيهي تربوي آمن يعتني باملجاالت التعليمية والرتفيهية واملهارات الحياتية لهم 

بأسلوب تربوي وعلمي متخصص يف هذه الفئة وفق احتياجاتها؛ من خالل تصميم وتقديم برامج تهدف إىل العناية 

بشخصية األشبال وتنمية املهارات الحياتية لديهم عرب مجموعة من الربامج املتنوعة والشاملة يف إطار ترفيهي جاذب 

 مع العناية بالقيم الفاضلة .

واهتم املرشوع باملتابعة املستمرة للمستفيدين بحيث يُقدم الربنامج بشكل مستمر طوال العام من خالل 

لقاءين يف األسبوع، ووفق خطة معدة ومقسمة وفق املجاالت املتنوعة التي يحتاجها املستفيد، بحيث ينمو تربوياً 

 بشكل متوازن يف شتى املجاالت.

ويسعى نادي األشبال لتقديم برامج مميزة وبروح عرصية تواكب التطور الحاصل يف املجتمع وتحقق الجذب 

والتحفيز للمستفيدين من خالل تفعيل التقنية ووسائل التواصل، ومن خالل استثامر األدوات الرتبوية الحديثة 

 لتحقيق أهداف النادي.

واهتم نادي األشبال بتوفري بيئة تربوية تعليمية ومادية مناسبة لتحقيق أهدافه من خالل تهيئة مكان مناسب 

لألنشطة الرياضية والتعليمية والرتبوية وبحيث تُوفر جميع الوسائل املحققة لنجاح الربامج واألنشطة املتنوعة. 

مع االهتامم بجودة ومتيز البيئة املادية التي تعترب وسيلة جذب للمستفيدين ووسيلة لتحقيق األهداف من الربامج 

واألنشطة بشكل مركز، ويرشف عىل نادي األشبال مجموعة من املعلمني الرتبويني املهتمني برتبية هذه الفئة وتنمية 

مهاراتها.

ليــة / لتا ويقــدم نــادي األشــبال برامجــه وفــق املكونــات األساســية ا

مكان مهيأ ومناسب ومحفز لألشبال وأدوات ووسائل معينة متكاملة.	 

برنامج علمي وتربوي مبني عىل احتياجات الفئة املستفيدة.	 

جو محفز ومشجع لألشبال بجميع مكوناته.	 

معلم تربوي متفهم الحتياجات املرحلة وقادر عىل تحقيق أهداف الربامج.   	 
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- أهــداف نادي األشــبال :
االهتامم بفئة ) أبناء العاملني يف القطاع الخريي، واملوهوبني (.	 

غرس القيم اإلسالمية النبيلة يف نفوس الناشئة.	 

تنمية روح املبادرة لدى األشبال وتعزيز االنتامء األرسي واالجتامعي. 	 

تنمية واستثامر قدرات األشبال العقلية والفكرية واملهارية. 	 

تشجيع األشبال عىل القراءة واالطالع. 	 

تدريب األشبال عىل إدارة أوقاتهم وحياتهم بصورة مميزة. 	 

تنمية حب الوطن لدى األشبال واستثامر قدراتهم يف بنائه ونهضته.	 

تنمية مهارات الشبل يف النواحي التقنية واملهنية مع العناية بتدعيم الرقابة الذاتية.	 

التدريب العميل للشبل عىل العمل الجامعي واملشاركة املجتمعية اإليجابية.	 

االهتامم باملتميزين واملوهوبني ودعمهم وتشجيعهم.	 

مساعدة اآلباء يف معالجة بعض السلوكيات الخاطئة لدى أبنائهم.	 

- : لرؤية  ا
التميز والريادة يف تقديم برنامج متكامل يلبي احتياجات األشبال بشكل فعال

  : لة  لرســا ا
إعداد وتأهيل األشبال من 6 سنوات إىل 12 سنة بشكل متكامل ومتوازن علمياً وتربوياً واجتامعيا باستخدام أساليب 

تربوية فعالة وإبداعية وجذابة ومتجددة.
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 التعريف بدليل النمذجة

 - : لنمذجــة  ا  تعريــف 

النمذجة يف اللغة: املحاكاة واملشابهة، وترتبط النمذجة يف الغالب يف املثالية وما هو أفضل، فيقال عن شخص 

مثالً كان منوذجاً يف الصرب، مبعنى أنه كان يتميز بالصرب بشكل متميز ومثايل يدعو ملحاكاته والتشبه به.

أما استخدامات النمذجة يف الجانب العلمي:  فلها استخدامات كثرية وعديدة جداً فتستخدم يف عالج السلوك 

اإلنساين ويف نقل املهارات واإلبداع من شخص آلخر، وتستخدم يف جوانب الفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسب اآليل ويف 

مجال هندسة املباين وتخطيط املدن غريها.

أما يف الجانب اإلداري والعمل املؤسيس: فيقصد بها توثيق التجارب الناجحة وتصميمها كنموذج قابل للدراسة 

والتداول والنرش، يف مجاالت التخطيط أو التنظيم أو التحفيز أو التدريب أو أي نشاط من النشاطات اإلدارية. وقد 

دخلت النمذجة يف الرتبية والتعليم بشكل أسايس؛ ذلك أن تطوير الرتبية والتعليم من أساسيات واسرتاتيجيات الدول، 

وأن التعليم من أسهل القطاعات منذجة ً وثراًء وقابليًة للنمذجة والنرش والتطبيق. ومن هنا جاءت فكرة منذجة 

تجربة نادي األشبال وتطويرها وإعادة تصميمها بشكل منوذجي يسهل تطبيقها ونرشها بإذن الله -تعاىل-

- لنمذجــة :  أهــداف ا

. : إىل  لنمذجــة  ا تهــدف 
1-املساهمة يف تطوير العمل وبنائه بشكل مثايل ومنوذجي.

2-تسهيل اإلجراءات اإلدارية، وتحقيق مستوى كفاءة متميزة إدارياً، واستثامر أفضل للموارد.

3-سهولة نقل التجربة وتسويقها، وتطويرها وعرضها، ونرشها.

- : لنمذجــة  ا أشــكال 

تتعدد أشكل النمذجة بحسب عدة معايري متنوعة، فحسب معيار الشمولية فهناك منذجة شاملة لكل مفردات 

العمل وجزئياته، وهناك منذجة جزئية لقسم أو جزء من أجزاء العمل، وحسب معيار الزمن فهناك منذجة متدرجة 

ومتطورة زمنياً وهناك منذجة فورية.
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أما أبرز تصنيف للنمذجة فهو عىل ثالثة أصناف بحسب نوع النمذجة ومفهومها :-

األول : منذجة ما هو قائم عىل أرض الواقع مبعنى : ) منذجة التجربة الحالية كام هي مع  بعض اإلضافات 

والتعديالت التي تساهم يف إخراج التجربة وتحويلها لنموذج متكامل (.

الثاين : بناء منوذج مثايل ومتكامل ) غري موجود حالياً عىل أرض الواقع ( من االستفادة من التجربة الحالية 

وتطويرها.

الثالث : بناء منوذج متكامل ومناسب للتطبيق دون املثالية ودون التقنني بتجربة محددة.                                        

والشك بأن النوع الثاين أكرث شمولية ومثالية، ولكن ليس بالرضورة أن يكون هو األفضل، فلكل حالة أو 

تجربة ما يناسبها، والنوع األول أكرث استخداماً وأسهل يف التداول والنقل ألنه يقوم عىل تجربة واقعية 

فعلية. والنوع الثاين هو املستخدم يف هذا الدليل.

 - : لنمذجة  ا ليــات االفــادة مــن  آ

النمذجة آليات كثرية جداً، ومنها :
1-حفظ التجربة العملية يف قالب علمي مناسب.

2-االطالع عىل التجربة وفهمها بشكل رسيع وتطويرها، وتحديد الجوانب التي تحتاج للتطوير بشكل 

مستمر. 

3-تقييم التجربة أو محاكمتها لتجارب أخرى وقياس أثرها والعائد منها.

4-فهم العاملني للعمل خاصًة املوظفني الجدد.

5-تنفيذ التجربة يف أماكن ومناطق أخرى.

6-التسويق للتجربة بشكل سهل. 

- لدليــل : م ا أقســا

تم تقسيم دليل منذجة نادي األشبال إىل ثالثة أجزاء يف ثالث أدلة كالتايل :

1- الدليل العميل ) الجزء األول : خاص باإلجراءات اإلدارية (.

2- الدليل العلمي ) الجزء الثاين : خاص بالصفوف األولية 3-2-1 (.

3- الدليل العلمي ) الجزء الثالث : خاص بالصفوف العليا 6-5-4 (.
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- لدليــل : م ا أقســا

 تم تقسيم دليل منذجة نادي األشبال إىل ثالثة أجزاء يف ثالثة أدلة كالتايل :

 1- الدليل العميل ) الجزء األول : املقدمة - الدليل العميل - الدليل املساند (.

 2- الدليل العلمي ) الجزء الثاين : الدليل العلمي الخاص باملرحلة األولية 3-2-1 (.

3- الدليل العلمي ) الجزء الثالث : الدليل العلمي الخاص باملرحلة العليا 6-5-4 (.



13

: لدليــل  ا تيــح  مفا

يف هذا املبحث نضع بن يدي املستفيد من هذا الدليل مفاتيح عامة وتصوراً مخترصاً عن محتويات الدليل 

بشكل إجاميل، حيث يسهل عليه البحث عام يريد بالتفصيل يف محتويات الدليل.

يحوي ) دليل منذجة نادي األشبال ( مقدمة وأربعة فصول عىل النحو التايل :

املقدمــة
وتحوي ثالثة مباحث وهي :

1- فكرة وأهداف نادي األشبال. 

2- النمذجة ) أهدافها وأشكالها وآليات اإلفادة منها ونرشها (.

3- مفاتيح الدليل.

اإلطاع عىل املقدمة يفيد يف بناء تصور عام عن نادي األشبال من حيث الفكرة والطريقة واألهداف، كذلك فهم

فكرة النمذجة وأنواعها وكيفية االستفادة منها، ويختم املقدمة برشح موجز ورسيع ومبسط ملكونات ) دليل منذجة

دنادي األشبال(. 

) دراســة وتحليل التجربة الحالية كمدخل لدراســات تطوير النموذج الجديد ( لفصل األول   ا

ويحوي تحلياً متكاماً عن التجربة السابقة ونقاط متيزها والعقبات ايل واجهت القامئن عىل املرشوع، ثم نتائج

تحليل استبانات املستفيد املبارش من املرشوع ) األشبال ( واملستفيد غر املبارش ) اآلباء ( ثم دراسة تفصيلية 

لبعض اإلصدارات املنشورة يف مجال تربية األشبال ثم دراسة لبعض الربامج الشبيهة واملميزة يف الساحة، ويختم 

الفصل بنتائج ختامية وتوصيات للنموذج الجديد لنادي األشبال .

االطاع عىل هذا الفصل يفيد يف بناء تصور متكامل عن التجربة السابقة لنادي األشبال ووجهات نظر 

املستفيدين من النادي بشكل تفصييل واإلطاع بشكل مركز عىل بعض التجارب واملواد املفيدة يف مجال تربية 

وتعليم األشبال، وتوصيات للمهتمن يف هذا املجال.
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) الدليل العلمي (  لثــاين  ا لفصــل  ا
وهو جوهر الدليل حيث يحوي عىل تخطيط تفصييل متكامل للمجاالت والربامج واألنشطة ايل سيقدمها 

النادي لألشبال، مبنهجية علمية وهي منهجية ) املجاالت واملعاير واملؤرشات ( واألنشط، ثم خطة زمنية مقرتحة 

للتنفيذ.

االطاع عىل هذا الفصل يفيد يف التعرف عىل مكونات الربامج واألنشطة يف نادي األشبال وطريقة بنائها 

وتوزيعها من التصميم إىل التنفيذ.

لــث ) الدليــل العميل ( لثا لفصــل ا ا
ويحوي كل ما يفيد يف الجانب العميل والتنفيذي مثل العمليات والضوابط واملواصفات , واإلجراءات 

وخرائط تدفق العمليات والنامذج املساعدة واملسهلة للعملية اإلدارية.

االطاع عىل هذا الفصل يفيد يف تصور طريقة التنفيذ والنامذج والضوابط والعمليات الالزمة لتحقيق تنفيذ 

مميز لربامج النادي.

) الدليل املســاند ( بع  لرا ا لفصــل  ا
ويحوي أربع مكونات هامة جداً لضامن تحقيق الربنامج لألهداف , وموجهة للتعرف عىل رس العمل ودقته 

وجودته وعدم حصول االنحراف عن الهدف , وهذه املكونات :-

1- آليات التحفيز

2- آليات التقويم واملراجعة يف الجانب اإلداري

3- آليات التغذية الراجعة وقياس األثر للمستفيدين

4- آليات التواصل مع األرسة واملجتمع

االطاع عىل هذا الفصل يفيد يف التعرف عىل وسائل دعم ومساندة تحقيق الجودة واملتابعة للربنامج وتقوميه 

بشكل يجعله يحقق أهدافه بشكل مركز .

) يف هذا الدليل التعريفي سنعرض مقتطفات من محتوى دليل منذجة نادي األشبال بشكل مخترص 

تجدون تتمتها يف الدليل الكامل، والذي ميكنكم الحصول عليه من خالل التواصل مع جمعية التنمية 

األرسية بخميس مشيط عن طريق إحدى وسائل التواصل الواردة يف الغالف الخلفي لهذا الدليل (
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وثيقة املعايري العامة واخلاصة
واملؤشرات وعدد الساعات
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 وثيقة املعايري العامة والخاصة واملؤرشات وعدد الساعات

 - : متهيــد 

تم بناء هذه الوثيقة وفق طريقة املعايري العامة والخاصة واملؤرشات، والتصنيف هنا ) اإلمياين - األخالقي - ...( 

للتوضيح فقط، أما تقسيم النسب فهو مبني عىل رؤية الفريق املنفذ واملعد للوثيقة ووفق احتياجات الرشيحة 

املستفيدة من الوثيقة، وتقسيم النسب هو محل اجتهاد للجهة املنفذة للربنامج من خالل الخربة العملية بالواقع 

وبحاجة املستفيدين، ويختلف ذلك من مكان آلخر، وقد تم الرجوع إىل صادر وكتب رائدة يف هذا املجال.

- لتــايل : مــج كا لــكيل للربنا لســاعات ا * تــم احتســاب عــدد ا

- الربنامج يقدم خالل 3 سنوات فصلني دراسيني كل سنة.

- كل فصل درايس 12 أسبوع.

- كل أسبوع 4 لقاءات يف يومني.

- كل لقاء 30 دقيقة.

- يصبح مجموع اللقاءات 144 ساعة.

- الصلوات والوجبات والفرتة الرياضية مل تحسب ضمن ساعات الربنامج الرتبوي.  

- تم احتساب عدد ساعات املعايري العامة والفرعية واملؤرشات بالتفصيل.



17

: مــة  لعا ا لرتبويــة  ا يــري  املعا

: لخاصــة  مــة وا لعا ا لرتبويــة  ا يــري  املعا
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املعايــري الرتبويــة العامــة والخاصة مع املؤرشات للمرحلــة االبتدائية ) األولية - العليا ( :

بنفســية مســتقرة/  تــه  ذا يديــر   ) )  د  م:   لعــا ا ر  املعيــا

املعيار الخاص: ) د  - 1 ( يفهم ذاته.

/ لتفكــري  وا لتعلــم  ا الصحيحــة يف  ملنهجيــة  ا ( ميتلــك  ) هـــ  م:   لعــا ا ر  املعيــا

املعيار الخاص:) هـ  - 4 ( يستثمر وسائل التقنية يف التعلم اإليجايب.

/ بيــة  يجا بإ يتواصــل مــع مجتمعــه وأرستــه   ) ز    ( م:    لعــا ا ر  املعيــا

املعيار الخاص:  ) ز - 2 (  يستخدم أساليب اتصال ناجحة.
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طــرق التعلم املقرتحة يف الربامج :
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املؤشرات والربامج
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املؤرشات والربامج :
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اخلطة الزمنية
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)3 -2 -1 األوليــة ) ئيــة  االبدا مــج  لربا لزمنيــة  ا لخطــة  ا

األول( لفصــل  )ا لعــام األول(   ا          )خطــة 

متوســط عدد الســاعات والربامج لكل معيار خالل 3 أعوام
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بطاقات مؤشرات املعايري العامة
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اهليكل التنظيمي وتوصيف 
أدوار الوحدات
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:  متهيــد  

   

- ويعرف كذلك بأنه »مجموعة الطرق التي تقسم بها املؤسسة أفرادها يف مهامت متميزة ومحددة؛ ومن ثم 
التنسيق بينها ليتشكل لدينا خارطة رسمية تصف كيفية توزيع املهام واملسؤوليات عىل األفراد وكذا تحدد 

العالقات الرسمية فيام بينهم. والهيكل اإلداري يساعد عىل التصور العام للعالقات بني املوظفني واإلدارات وعىل 
 طريقة سري التعليامت والتوجيهات وعىل عالقة األفراد واملوظفني الرسمية فيام بينهم.

- أما بالنسبة لتوصيف أدوار الوحدات فيقصد به إعداد وصف مخترص عن كل وحدة والهدف العام الذي تؤديه، 
ثم أهدافها وأدوارها التفصيلية. 

- : لوحدات  ا ر   أهــداف وأدوا

 يرشف عىل إدارة النادي مجلس إرشايف تحته مدير تنفيذي يدير مبساعدة السكرتري إدارتني رئيسيتني وهام :

ليــة : لتا لخمــس ا لوحــدات ا فهــا ا رتهــا وإرشا مــج وينضــم تحــت إدا لربا رة ا 1- إدا

مرشف املرحلة االبتدائية العليا	 
مرشف املرحلة االبتدائية األولية	 
مرشف شؤون الربامج	 
مرشف شؤون الطالب	 
 املرشد الطاليب	 

ليــة : لتا لوحــدات األربــع ا فهــا ا رتهــا وإرشا ندة وينضــم تحــت إدا لخدمــات املســا رة ا 2- إدا

مسئول الخدمات ) ويرشف عىل العامل والحارس (	 
كاتب الحسابات	 
املنسق اإلعالمي	 
مسئول النقل والتغذية ) ويرشف عىل السائق وأمني املقصف (	 

- يقصد بالهيكل اإلداري (التنظيمي) ترتيب العالقات املتبادلة بني أجزاء ووظائف التنظيم ويشري هذا املفهوم

إىل التسلسل الهرمي للسلطة لغايات تحقيق األهداف بفعالية.
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العمليات واإلجراءات اإلدارية



29

ريــة : ءات اإلدا لعمليــات واإلجــرا  ا

        للعمل اإلداري يف نادي األشبال عمليات رئيسة، ولكل عملية من هذه العمليات مجموعة من اإلجراءات 

التفصيلية البد له منها - تحددها حجم العملية وأهميتها - حتى تحقق منظومة األهداف واملجاالت املناطة بها. 

ويقصد باإلجراءات : مجموعة الخطوات املتسلسلة التي تتحقق بها العملية، بحيث تبدأ بها العملية ثم متر من 

 خاللها ثم تختم بها.

: لتــايل  ا لنحــو  لدليــل مرتبــة عــىل ا لتــي ســيتم عرضهــا يف هــذا ا ا لعمليــات  وا
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تنبيه : اإلجراءات التالية ترتب العمليات، وليس لها عالقة بالربامج، إذ إن لكل برنامج آلياته التي يحددها طبيعة 

الربنامج واملستفيدين منه.

لفريــق اإلداري واإلرشايف: ا ء  بنــا  : /1
يرشح املجلس اإلرشايف للنادي مديراً تنفيذياً ويكلفه بتشكيل فريق لإلدارة واإلرشاف سنوياً عن طريق 

 الرتشيح وعن طريق االختيار املبارش. 

 : لية  لتا ا لــرشوط  ا وفــق 
	 حصول املرشحني عىل مؤهالت مناسبة للوظيفة. )بكالوريوس يف أحد التخصصات التالية:  تربوي-إداري-

رشعي(

	 وجود الخربة الرتبوية واإلدارية للمرشحني.

	 حضور دورة تدريبية عن برنامج نادي األشبال.

	 إطالع املرشحني عىل املهام الخاصة بهم.

	 موافقة واعتامد املجلس اإلرشايف. ) منوذج رقم 1(

	 توقيع العقود. ) منوذج رقم 2(

ليــة : لتا لتدفــق ا و ذلــك وفــق خريطــة ا
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النماذج
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: لنامذج   ا
  

لتصميم النامذج واعتامدها أهمية يف تنظيم العمل والحفاظ عىل الوقت بعدم تكرار الجهد يف العمل ذاته، باإلضافة 

إىل التيسري عىل املستفيد للحصول عىل النموذج املطلوب واملحقق للهدف املراد منه. 

لنحــو  بقة، وهــي عــىل ا لســا لخادمــة للعمليــات ا لنــامذج ا ونحــن هنــا نذكــر مجموعــة مــن ا
 : لتايل  ا



33

الرتبية بالقيم
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 - : بيع مركــزة  أســا أو  للتنفيــذ يف ملتقيــات  تربويــة مقرتحــة  قيــم 

الرتبية بالقيم من أهم وأقوى الطرق الرتبوية تأثرياً، خاصًة يف النشء واألشبال، وحتى يتم الرتكيز أكرث عىل 

القيم الرتبوية وتنشئة األشبال عليها فإننا سرنفق هنا جدوالً بأهم القيم الرتبوية املناسبة للمرحلة االبتدائية والتي 

تم حرصها من عدة تجارب يف مؤسسات تربوية مشابهة مثل ) برنامج ناشئ( يف مدينة الرياض وإصدارات مؤسسة 

) قمم املعرفة ( املتعلقة بالقيم.

ئيــة: االبتدا للمرحــة  ملناســبة  ا لرتبويــة  ا لقيــم  ا أهــم 
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آليات وأفكار يف تقديم 
الربامج الرياضية والرتفيهية  
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- مــج : لربا ر نوعيــة يف تقديــم ا ليب وأفــكا  • آليــات وأســا

قد تقدم يف الجزء األول من هذا الدليل / دراسة وتحليل التجربة الحالية كمدخل لدراسات تطوير النموذج

 الجديد ومناذج من الربامج املشابهة وعدد من اإلصدارات املتعلقة بهذا املجال ومن املفيد الرجوع إليها.

نــب  لجا لتفعيــل يف ا ر لإلفــادة وا ر عــام ) وأفــكا لريــايض ( إطــا مــج ا لربنا • ا
- : لرتبــوي  لرتفيهــي وا  ا

يشغل الربنامج الريايض فرتة زمنية ليست قليلة داخل الربنامج الرتبوي والتعليمي يف نادي األشبال، وهو

وسيلة جذب وتحفيز رئيسية للطالب، باإلضافة إىل الجانب الرتفيهي الذي يعترب أحد أهداف النادي كذلك،

ومن هذا املنطلق فإنه من املهم جداً أن يحوي الربنامج الريايض تكامالً وتوافقاً مع أهداف الربامج العامة، وأن

 يستخدم فيه أساليب تعلم مناسبة لطبيعة الرتفيه واللعب بشكل مبارش وغري مبارش.

- لريــايض : مــج ا مــة للربنا بــط عا  • ضوا

- البد من الحرص عىل أن يكون الربنامج الريايض أساسياً يف الجدول اليومي وأن يكون الوقت املخصص له

مناسباً وكافياً.

- توفري مكان مهيأ ومناسب للربنامج الريايض ويلبي طموحات األشبال.
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