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المستخمص:
حد مف تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس
ىدفت الدراسة إلى اكتشاؼ المعوقات التي تَ ّ
التوصؿ إلى معرفة المتطمبات الالزمة لتفعيؿ الدور التربوي مف وجية نظر قادة األندية
الحي ،و ُّ
ّ
وتكوف
ومشرفييا .اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج النوعي ،وتـ توظيؼ المقابمة لجمع البياناتَّ ،
مجتمع الدراسة مف جميع قادة ومشرفي أندية مدارس الحي لمبنيف ،وقد تـ اختيار عينة قصدية

تكوَنت مف (ٗٔ) مشارًكا.
َّ

تحد مف تفعيؿ الدور
َّ
عدة نتائج :وجود عدد مف المعوقات التي ّ
توصمَت الدراسة إلى ّ
وتنو َعت ما بيف :معوقات مادية ،ومعوقات بشرية ،ومعوقات متعمقة
التربوي ألندية مدارس الحي َّ
بالبرامج واألنشطة ،ومعوقات متعمقة بالجوانب المجتمعية .كما كشفت الدراسة عف عدد مف
وتنو َعت كذلؾ ما بيف :متطمبات مادية ،ومتطمبات
المتطمبات الالزمة لتفعيؿ الدور التربويَّ ،
بشرية ،باإلضافة إلى متطمبات تتعمؽ بالبرامج واألنشطة ،ومتطمبات تتعمؽ بالجوانب المجتمعية.
بعدة توصيات ،مف أىميا :زيادة الدعـ المادي ألندية مدارس الحي،
صت الدراسة ّ
وقد خمَ َ
والعمؿ عمى توفير شراكات مجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة ،وأىمية إنشاء مجالس
استشارية تساعد عمى تطوير الخدمات وشراكاتيا المجتمعية ألندية مدارس الحي ،وأىمية
مشاركة وسائؿ اإلعالـ في َرْفع الوعي المجتمعي حوؿ األندية وبرامجيا.
الكممات المفتاحية :أندية مدارس الحي ،الدور التربويُ ،متطمََّبات.
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Abstract:

The study aimed to identify the obstacles that limit the activation of
the educational role of the neighborhood school clubs. It sought to
determine the requirements necessary to activate the educational role
from club leaders and supervisors’ perspectives. It used the qualitative
approach. The interview was employed to collect data. The study
population consisted of all the leaders and supervisors of neighborhood

school clubs for boys. A purposeful sample of (14) participants was
selected. The study came up with a number of results. There is a
number of obstacles that limit of activation the educational role of the
neighborhood school clubs. The obstacles are varied: financial, human,
related to programs and activities, and related to societal aspects. The
study also revealed that there are a number of requirements needed to
activate the educational role. They also are varied: financial, human
requirements, related to programs and activities, and related to societal
aspects. The study concluded with some recommendations. There is a
need for increasing financial support for neighborhood school clubs,
working to provide community partnerships with government and private
sectors. It is important to establish advisory councils that help develop
services and community partnerships for neighborhood school clubs. It
is vital for the media to participate in raising community awareness
about clubs and their programs..
Key Words:
Requirements.
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المقدمة:
وخصوصا في
جنبا إلى جنب لتحقيؽ ىذه األىداؼ التربوية،
تعمؿ المؤسسات التربوية ً
ً

يمر بو العالـ مف ُّ
طور ىائؿ في جميع المجاالت؛ وىذا ما َج َعؿ مف
تغيرات متسارعة وتَ ُّ
ّ
ظؿ ما ّ

أمر ُم ِّ
محا لضماف مواكبة التغيُّر الحاصؿ عمى المستوى
اإلصالح التربوي والتجديد فيو ًا

التعميمية
بوية و
االجتماعي والثقافي والحياتي ،وضرورة إجراء عمميَّة تطوير شاممة
ّ
لمعممية التر ّ
ّ

يتضمف بيئات
وتحقيؽ متطمباتيا ،وىذا ال يشمؿ فقط المدارس والمناىج التعميمية ،وانما يجب أف
َّ
بوية مساندة؛ لضماف تعزيز القيـ اإليجابية ،وتنمية االتجاىات والميوؿ.
مجتمعية تر ّ
ّ
ولعؿ مف أىـ اإلصالحات الممكنة لممؤسسات التربوية دعـ وتعزيز البرامج واألنشطة
بجميع مجاالتيا ،حيث تظير أىمية األنشطة في التوجيات التربوية الحديثة ودورىا الكبير في
إشباع حاجات وميوؿ الطالب ،وصقؿ مياراتيـ وتطوير قدراتيـ واستثمار أوقات فراغيـ ،وتنمية
وتحمؿ المسؤولية والقيادة واالستقاللية ،وتعزيز العديد
بعض السمات الشخصية كالثقة بالنفس
ُّ
مف القيـ واالتجاىات اإليجابية كالتعاوف واحتراـ اآلخريف والتوجو نحو العمؿ واإلنتاجية ،كما تُقَ ّْدـ

األنشطة العديد مف الخبرات والمواقؼ التي تُ ِييّْئ الطالب لمواجية مواقؼ الحياة المختمفة

(الحربي.)ٛ :ٕٓٓٚ ،
ونظر ألىمية دور المؤسسات التربوية وما تُ ّْ
قدمو مف برامج وأنشطة في تنمية العديد مف
ًا

الجوانب الشخصية؛ فقد دعمت و ازرة التعميـ برامج األنشطة بجميع مجاالتيا ،وذلؾ بغرض
تطويرىا وتفعيؿ دورىا التربوي ،وتوفير جميع متطمباتيا لكي تُحقّْؽ أىدافيا التربوية؛ حيث ِ
عممَت
عمى تييئة مراكز تربوية ترويحية تفتح أبوابيا في الفترة المسائية لخدمة جميع فئات المجتمع،
وتُ ّْ
قدـ العديد مف البرامج التعميمية والثقافية واالجتماعية والرياضية ،وتيدؼ إلى تنمية القيـ،
اعد ٍ
بناء لوطنيـ ومجتمعيـ ،وتتمثَّؿ ىذه المراكز بأندية
وتستثمر أوقات فراغ الشباب ليكونوا سو َ
مدارس الحي (و ازرة التعميـ .)ٙ :ٕٓٔٙ ، A
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ويأتي مشروع أندية مدارس الحي في إطار برنامج التحوؿ الوطني ٕٕٓٓ ،وييدؼ
الوصو َؿ بعدد األندية إلى (ٕٓٓٓ) ٍ
ناد لمبنيف والبنات لتغطية كافة إدا ارت التعميـ عمى مستوى
المممكة ،وأندية مدارس الحي عبارة عف مدارس حكومية داخؿ األحياء السكنية تُ َم َارس فييا
األنشطة التعميمية والثقافية واالجتماعية والرياضية في الفترة المسائية ،ويتـ تجييزىا وتييئتيا ليذا
خصوصا الطالب والطالبات ،-وقد تكوف ىذه األندية
الغرض ،وتستيدؼ جميع أفراد المجتمع -
ً
استعدادا لتحقيؽ رغبات وميوؿ جميع
أندية نموذجية مستقمة تُْن َشأ وتُ َجيَّز لتكوف أكثر شموًال و
ً
المستفيديف ،وتُقَ ّْدـ ىذه األندية خدماتيا خارج أوقات الدواـ الرسمي ،حيث يمتقي فييا الشباب
لتنمية مياراتيـ وممارسة ىواياتيـ واستثمار أوقات فراغيـ وتكويف صداقات واعية ،وتُ ْس ِيـ ىذه
األندية في تكامؿ شخصية الفرد؛ لتحقيؽ التوافؽ االجتماعي واالستقرار النفسي في بيئة تربوية
شوقة وآمنة (شركة تطوير لمخدمات التعميمية.)ٕٕٓٓ ،
ُم ّْ
شروعا وطنيِّا
مما سبؽ يتضح أىمية مشروع أندية مدارس الحي ،ودوره التربوي ،باعتباره م ً
يما ُي ْس ِيـ في خدمة أبناء المجتمع مف خالؿ ما ُي ّْ
قدمو مف برامج وأنشطة تربوية
استراتيجيِّا ُم ِّ

دور تربويِّا جوىريِّا؛ حيث إف أندية مدارس الحي تسعى إلى توعية
متنوعة؛ مما يؤدي في ُمجممو ًا
وتثقيؼ المجتمع وتعزيز الروابط االجتماعية وتنمية ميارة الشباب واستثمار طاقاتيـ وتمبية جميع
احتياجاتيـ ،ومثؿ ىذه المشروعات تحتاج إلى المزيد مف الدراسات والتطوير والعمؿ عمى توفير
احتياجاتيا ،ومراعاة العديد مف المتطمبات التي مف أىميا :المتطمبات المادية والبشرية،
ومتطمبات تصميـ وتنفيذ ومتابعة البرامج واألنشطة ،وكذلؾ المتطمبات المتعمقة بالجوانب
المجتمعية؛ حيث تأتي ىذه المتطمبات لضماف وصوؿ ىذه األندية إلى أىدافيا وتحقيؽ دورىا
التربوي ،وىذا ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقو.

مشكمة الدراسة:
ت برامجيا
تُ َع ّد أندية مدارس الحي إحدى المبادرات الميمة التي أطمقَتْيا و ازرة التعميـَّ ،
وتنو َع ْ
وأىدافيا ومجاالتيا لتُمبّْي ميوؿ واتجاىات كافة أفراد المجتمع ،إال أف ىناؾ بعض جوانب

القصور في ىذه األندية التي تحتاج إلى المزيد مف الدراسات ،وىذا ما أوصت بو الجيات
المسؤولة عف أندية مدارس الحي ،وذلؾ كما ورد في الدليؿ التنظيمي لبرنامج أندية مدارس

الحي؛ حيث أوصت العامميف في المجاؿ التربوي والباحثيف بضرورة إجراء األبحاث والدراسات
الميدانية واستطالع آراء المسؤوليف والعامميف والمستفيديف منيا لمعرفة مدى تحقيقيا ألىدافيا،
والوقوؼ عمى متطمباتيا وتطوير برامجيا لتفعيؿ دورىا التربوي (و ازرة التعميـ .)ٚ :ٕٓٔٙ ،A
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وىذا مف ُم ْنطم ٍ
وحدىا ال يضمف سالمة التطبيؽ ،حيث إف عممية تحقيؽ
ؽ أف وجود الفكرة َ
الدور التربوي ألندية مدارس الحي وما تُ ّْ
قدمو مف خدمات تعتمد بصورة أساسية عمى عممية
التخطيط ،وتوفير مجموعة مف المتطمبات ،سواء أكانت متطمبات مادية أـ بشرية ،والتي تُ ّْ
شكؿ
عوامؿ ميمة لضماف تحقيؽ أندية مدارس الحي لدورىا التربوي .ومف خالؿ مراجعة بعض إلى
الحظ َّ
نتائجيا
أف بعض الدراسات بيََّنت
ُ
الدراسات السابقة التي تناولت أندية مدارس الحي ُي َ
توصمَت دراسة الحنيشؿ ( )ٕٓٔٙإلى بعض
ًا
قصور في بعض الجوانب حوؿ ىذه األندية؛ حيث َّ
جوانب القصور في التخطيط لبرامج وأنشطة أندية مدارس الحي ،وضعؼ إشراؾ المستفيديف في
عممية اختيار البرامج والتخطيط ليا وتنفيذىا ،وكذلؾ قصور في تطوير ميارات القائميف عمى
ىذه البرامج واألنشطة ،باإلضافة إلى قصور في تفعيؿ دورىا التربوي في القضايا االجتماعية.
كما أشارت نتائج دراسة القرعاوي (ٕٕٓٓ) إلى بعض المعوقات التي تواجو أندية مدارس الحي،
مثؿ :ضعؼ اإلمكانات المادية ،وعدـ توفر مواصالت ،وضعؼ الجانب اإلعالمي .كما أشارت
دراسة المويجد ( )ٕٓٔٙإلى عدـ كفاية مرافؽ أندية مدارس الحي ،ونقص في بعض منشآتيا.
َّحت نتائج دراسة المانع (ٕٗٔٓ) وجود عزوؼ مف الطالب عف االلتحاؽ ببرامج
أيضا وض َ
و ً
أندية مدارس الحي بسبب قمّة البرامج واألنشطة اإللكترونية التي تُمبّْي رغبات وميوؿ جميع
الفئات .كما أشارت دراسة الدخيؿ ( )ٕٓٔٛإلى وجود قصور في البرامج المتعمقة بالثقافة البيئية
تتطمَّب المزيد مف االىتماـ والتطوير؛ لتنعكس عمى سموؾ وممارسات المستفيديف.
وفي ضوء ما سبؽ :فإف مشكمة الدراسة الحالية تتمحور حوؿ معرفة واكتشاؼ المعوقات التي
تواجييا أندية مدارس الحي ،ومف ثـ معرفة المتطمبات الالزمة لتفعيؿ الدور التربوي ليذه األندية.

أسئمة الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية:
-

ما المعوقات التي تَ ُّ
حد مف تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي مف وجية نظر القادة
والمشرفيف؟

-

ما ُمتطمَّبات تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي مف وجية نظر القادة والمشرفيف؟

أىداف الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى محاولة تحقيؽ األىداؼ :معرفة واكتشاؼ المعوقات التي تَ ُّ
حد مف
تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي ،ومف ثـ معرفة المتطمبات الالزمة لتفعيؿ الدور التربوي
ألندية مدارس الحي مف وجية نظر القادة والمشرفيف.
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أىمية الدراسة:
"متطمَّبات تفعيؿ الدور التربوي
تكمف أىمية الدراسة في أىمية الموضوع الذي تعالجو ،وىو ُ

ألندية مدارس الحي وما تُ ّْ
قدمو مف برامج وأنشطة"؛ لكوف ىذا الموضوع متعمقًا ببناء الشخصية
المتكاممة لمفرد ،مف خالؿ تنمية القيـ واالتجاىات ،وتعزيز االنتماء الوطني واألمف الفكري،
ظؿ ما تبذلو و ازرة
وشغؿ أوقات فراغ الشباب بما يعود عمييـ وعمى مجتمعيـ بالخير والفائدة ،في ّ
التعميـ مف جيود كبيرة مف خالؿ برامجيا وأنشطتيا ومشروعاتيا ،وىي تُعتبر ضرورة مف

الضروريات؛ ألنيا تنعكس عمى ممارسات وسموكيات أفراد المجتمع بشكؿ عاـ ،كما أف ىذه
الدراسة قد تُس ِيـ عمى المستوى التطبيقي بما تتوصؿ إليو مف نتائج في تقديـ بعض المقترحات

والتوصيات التي مف شأنيا أف تُ ّنبو المسؤوليف عف أندية مدارس الحي لبعض جوانب القصور
والمعوقات التي تواجييا ىذه األندية مف أجؿ معالجتيا ،ومف ثـ تتم ّكف ىذه األندية مف أداء
جوة المرسومة ليا.
دورىا التربوي وتُحقّْؽ األىداؼ المر َّ

مصطمحات الدراسة:
-

المتطمبات :تُ َعَّرؼ المتطمبات بأنيا ىي الضروريات والحاجات واالشتراطات التي ينبغي
مادية أو
أي نظاـ أو مؤسسة كي تُ ِحقّْؽ أىدافيا ،وقد تكوف ىذه المتطمبات ّ
توافرىا في ّ

تنظيمية أو غير ذلؾ (محمد)ٖٜ٘ :ٕٓٔٚ ،
مجتمعية أو
بشرّية أو
ّ
ّ

وي َعِّرف الباحث المتطمبات إجرائيًّا بأنيا :الحاجات والضروريات المادية والبشرية
ُ
ُّ
ّْ
جوة منيا.
واالجتماعية التي ينبغي توفرىا في أندية مدارس الحي كي تُ َحقؽ األىداؼ المر َّ
-

الدور التربوي :جاء مصطمح الدور في معجـ مصطمحات التربية أنو "مجموعة مف األنماط
المرتبطة أو األطر السموكية التي تُ َحقّْؽ ما ىو ُمتوقَّع في مواقؼ ُمعيَّنة ،وتترتب عمى
األدوار إمكانية التنبؤ بسموؾ الفرد في المواقؼ المختمفة" (فميو ،الزكي.)ٔٙ٘ :ٕٓٓٗ ،

كما ُي َعَّرؼ الدور التربوي بأنو" :مجموعة مف األفعاؿ والواجبات التي يتوقّعيا المجتمع مف
أوضاعا معينة في مواقؼ معينة" (زىراف.)ٖٔٓ :ٕٖٓٓ ،
ىيئاتو وأفراده ممف يشغموف
ً
عرف الباحث الدور التربوي إجرائيًّا بأنو :الجيود التي تقوـ بيا أندية مدارس الحي مف
وي ِّ
ُ
خالؿ البرامج واألنشطة؛ بغرض تحقيؽ أىدافيا التربوية ،لتساعد في بناء أجياؿ واعية فكريِّا

تسيـ في خدمة الديف والوطف واألمة.
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-

أندية مدارس الحي :ىي عبارة عف مدارس حكومية داخؿ األحياء السكنية تُ َم َارس فييا
األنشطة المختمفة في الفترة المسائية ،ويتـ تجييزىا وتييئتيا ليذا الغرض ،وتستيدؼ جميع
وخصوصا الطالب والطالبات ،ويمكف أف تكوف أندية نموذجية مستقمة تُْن َشأ
أفراد المجتمع
ً
استعدادا لتحقيؽ رغبات وميوؿ جميع المستفيديف ،وتُ ّْ
قدـ ىذه
وتُ َجيَّز لتكوف أكثر شموًال و
ً
األندية خدماتيا خارج أوقات الدواـ الرسمي ،حيث يمتقي فييا أفراد المجتمع لتنمية مياراتيـ،
وممارسة ىواياتيـ واستثمار أوقات فراغيـ ،وتكويف صداقات واعية ،وتسيـ ىذه األندية في
شوقة
تكامؿ شخصية الفرد لتحقيؽ التوافؽ االجتماعي واالستقرار النفسي في بيئة تربوية ُم ّْ
وآمنة (الدليؿ التنظيمي ألندية مدارس الحي.)ٙ :ٕٓٔٙ ،

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :تقتصر ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى المعوقات التي تَ ُّ
حد مف تفعيؿ الدور
التربوي ليذه األندية ،وكذلؾ تحديد أىـ متطمبات تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي.
الحدود المكانية :طُبّْقت ىذه الدراسة عمى أندية مدارس الحي لمبنيف التابعة إلدارة التعميـ بمنطقة
القصيـ.
ومشرِفييا ،والمشرفيف المتابعيف بقسـ النشاط
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى قادة األندية ُ
الطالبي المسؤوليف عف ىذه األندية في إدارة التعميـ بمنطقة القصيـ.

اإلطار النظري:

أندية مدارس الحي:

النشأة والتطور:

َش ِي َدت المممكة العربية السعودية في عيد خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل -رحمو
اهلل -العديد مف المنجزات التنموية العمالقة في مختمؼ القطاعات ،وخاصةً قطاع التعميـ،
َّ
دعما قويِّا وانطالقة
ويتجسَّد ذلؾ في الميزانيات الضخمة التي كانت تُ َّ
خصص لمتعميـ؛ مما شكؿ ً
نحو المنافسة العالمية مف خالؿ تطوير قطاع التعميـ بكؿ أبعاده ومستوياتو المختمفة ،وذلؾ مف
خالؿ تأسيسو ودعمو المستمر لمشروع الممؾ عبداهلل لتطوير التعميـ ،حيث تـ بناء العديد مف
ّْ
ئيسا لتحقيؽ الرؤية المستقبمية لتطوير
المبادرات والمشروعات والبرامج النوعية التي تُمثؿ منطمقًا ر ً
التعميـ ،ويأتي في مقدمة ىذه المشروعات االستراتيجية برنامج أندية مدارس الحي الذي يأتي
وزرة التعميـ وشركة تطوير لمخدمات التعميمية (زيمع.)ٕٓٔٙ ،
بالتعاوف بيف ا
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وقد انطمقت أندية مدارس الحي في صيؼ عاـ ٖٖٗٔىػ (ٕٕٔٓـ) ،وكاف االفتتاح عمى
مراحؿ متتالية وبشكؿ تدريجي ،حيث َش ِم َؿ جميع إدارات التعميـ عمى مستوى المممكة ،وفي نياية

عاـ (ٖٕٔٓـ) بمغ عدد األندية التي تـ افتتاحيا ( )ٜٔٛنادي حي لمبنيف والبنات ،وخالؿ
العاميف (ٕٕٗٔٓٓٔ٘-ـ) تـ استكماؿ خطة تجييز وافتتاح األندية ليبمغ عددىا (ٓٓٗ) ٍ
ناد

موزعةً عمى مختمؼ اإلدارات التعميمية (تطوير لمخدمات التعميمية.)ٕٔ :ٕٓٔٚ ،

وحسب آخر اإلحصائيات الصادرة عف و ازرة التعميـ لعاـ (ٕٕٓٓـ) فقد بمغ عدد األندية
(ٓ )ٔٗٛناديا في مختمؼ اإلدارات التعميمية؛ منيا (ٓٓٓٔ) ٍ
قدـ خدماتيا
ناد تـ تشغيميا وتُ ّ
ً
جديدا
ا
نادي
)
ٓٗٛ
(
إلى
باإلضافة
لمبنات،
ا
نادي
)
ٗٙٚ
و(
لمبنيف
ا
نادي
)
ٖٖ٘
(
اقع
لممستفيديف بو
ً
ً
ً
ً

في طور اإلعداد والتجييز ،وقد تـ تنفيذ أكثر مف ٓ ٕٚألؼ برنامج ونشاط في جميع أندية

مدارس الحي استفاد منيا أكثر مف (ٗ )ٔ.مميوف مستفيد (و ازرة التعميـ.)ٕٕٓٓ ،

ويستيدؼ البرنامج تييئة واعداد (ٕٓٓٓ) نادي حي لمبنيف والبنات حتى نياية العاـ

ٕٕٓٓ ـ ،وقد حرصت شركة تطوير لمخدمات التعميمية عمى تجييز المدارس وتييئتيا وتوفير
كافة المتطمبات إلنجاح ىذا المشروع ،كما اىتمت بتأىيؿ وتدريب العامميف في ىذه األندية مف

دربوف محترفوف في ىذا المجاؿ ،باإلضافة
خالؿ دورات وحقائب تدريبية متطورة يقوـ عمييا ُم ّْ
إلى إعداد دليؿ تنظيمي كمرجع أساسي يساعد في رسـ السياسات وتنظيـ العمؿ

(جريدة الرياض.)ٕٓٔٚ ،

رؤية ورسالة أندية مدارس الحي:
تنطمؽ أندية مدارس الحي مف رؤية ورسالة واضحة ومحددة تسعى إلى تحقيقيا ،حيث

تُمثّْؿ رؤيتيا "أندية مدارس حي جاذبة لمجتمع واعد" ،وتتمثؿ رسالتيا في "اإلسياـ في تنمية
التفاعؿ االجتماعي ،باستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع -خاصةً الطالب والطالبات -ببرامج

وص ْقؿ الموىبة ،وتعزيز القيـ داخؿ أندية
ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة؛ لبناء الشخصيةَ ،
مدارس حي نموذجية ،وذلؾ مف خالؿ كوادر بشرية متميزة ،وأنشطة نوعية ،وبيئة آمنة وجاذبة"

(و ازرة التعميـ .)ٜ :ٕٓٔٙ ،B

أىداف أندية مدارس الحي:
َّ
حدد الدليؿ التنظيمي ألندية مدارس الحي أىدافًا واضحة تسعى األندية إلى تحقيقيا
(و ازرة التعميـ  ،)ٔٓ :ٕٓٔٙ ،Aوىي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ" -أىمية االعتزاز بالديف اإلسالمي والوالء لممميؾ واالنتماء لموطف.
 - ۲التأكيد عمى المبادئ والقيـ الوطنية ألفراد المجتمع.
 -۳استثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعميمية وترويحية تُمبّْي االحتياجات
نمي شخصياتيـ في الجوانب االجتماعية والعقمية.
النفسية ،وتُ ّْ
ٗ -إيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخؿ األحياء لجذب الطالب والطالبات وأولياء أمورىـ وسكاف
الحي.
٘ -جذب القطاع العاـ والخاص لالستثمار في أندية مدارس الحي (الشراكة المجتمعية).
 -ٙاستثمار المرافؽ والمنشآت المدرسية داخؿ األحياء السكنية واقامة أندية مدارس حي في
الفترة المسائية".
وبالنظر إلى ىذه األىداؼ نجد الدقة والتنوع ومراعاة جميع الجوانب ،حيث اشتممت عمى
القيـ اإلسالمية واألخالؽ النبيمة ،كما اشتممت عمى الجوانب التربوية والتعميمية ،باإلضافة إلى
النواحي الجسمية والصحية والترويحية.

البرامج واألنشطة المقدَّمة في أندية مدارس الحي:
يعتمد تحديد واختيار أنشطة وبرامج أندية مدارس الحي بالدرجة األولى عمى تحقيؽ
الرغبات والميوؿ الشخصية لممستفيديف وفقًا لإلمكانات والتجييزات المتوفرة ،وبشكؿ عاـ
عدة مجاالت
يتـ تقديـ البرامج واألنشطة التعميمية والثقافية والترويحية والمجتمعية في ّ
(و ازرة التعميـ  ،)ٔٓ :ٕٓٔٙ ،Bوىي:
وعمال
فكر
ٔ -مجاؿ التنمية البشرية المستدامة والتربية عمى المواطنة مف خالؿ تعزيز المواطنة ًا
ً
المعنيَّة بتطوير الذات وصناعة األعماؿ.
واعتزًا
از بخصوصيتنا ،وكذلؾ تقديـ البرامج َ
ٕ -مجاؿ الصحة واألنشطة البدنية والترويحية وما ُي َّ
قدـ مف خاللو مف برامج تعزيز الصحة
واألنشطة البدنية.
ٖ -مجاؿ البيئة واألنشطة العممية وما ُي َّ
قدـ مف خاللو مف برامج تيتـ بالبيئة مف حولنا،
وبالمحافظة عمى ثرواتنا الطبيعية والصناعية.
ٗ -المجاؿ الثقافي واالجتماعي وما ُيفعَّؿ مف خاللو مف األنشطة المينية والفنية ،وما يشممو
ِمف ِحرؼ وفنوف ،وكذلؾ الفعاليات المجتمعية ،والمسابقات واألنشطة المسرحية واإللقاء
والخطابة ،واألياـ العالمية والمبادرات التطوعية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكي تُنفَّذ ىذه البرامج واألنشطة بصورة صحيحة وتُحقّْؽ أىدافيا تحتاج إلى حزمة مف
المتطمبات األساسية لتنفيذىا ،منيا :تييئة مرافؽ تعميمية قائمة وتجييزىا ،واضافة ما تحتاج إليو
مف ٍ
مباف وصاالت متعددة األغراض مع توفير كافة احتياجاتيا ومتطمباتيا ،وكذلؾ توفير ميزانية
وم َّ
ؤىمة لمعمؿ في ىذه األندية،
تشغيمية كافية لتغطية التكاليؼ الالزمة ،مع تأىيؿ كوادر ُم َّ
دربة ُ
وكذلؾ ضرورة إعداد الموائح والتشريعات التنظيمية الالزمة لتنفيذ ىذه البرامج.

اإلدارة واإلشراف عمى أندية مدارس الحي:

يتولَّى اإلشراؼ عمى برنامج أندية مدارس الحي نخبة مف المتخصصيف و َّ
المؤىميف إلدارة
مثؿ ىذه البرامج ،حيث تشمؿ تقسيمات الييكؿ التنظيمي اإلدارية والفنية ثالثة مستويات -وذلؾ
كما جاء في الدليؿ التنظيمي لبرنامج أندية مدارس الحي (و ازرة التعميـ  -)ٖٔ :ٕٓٔٙ ،Aوىي:
ويمثّْمو و ازرة التعميـ ،ومشروع خادـ الحرميف الشريفيف
ٔ -المستوى التشريعي (المجنة التوجييية)ُ :
لتطوير التعميـ العاـ.
ويمثّْمو برنامج أندية مدارس الحي.
ٕ-المستوى اإلشرافي (شركة تطوير لمخدمات التعميمية)ُ :
ويمثّْمو إدارات التعميـ وأندية مدارس الحي في جميع
ٖ -المستوى التنفيذي (إدارات التعميـ)ُ :
المناطؽ والمحافظات.

فسرة لمدراسة:
الم ِّ
النظريات ُ

 -1نظرية الدور:

ظيرت ىذه النظرية في مطمع القرف العشريف ،وتُعتبر مف النظريات الحديثة في عمـ
االجتماع ،وبدأت مالمح ظيورىا مع عمؿ لينتوف ( ،)ٜٖٔٙولكف لـ يتـ إضفاء الطابع الرسمي
إلى ىذه النظرية حتى ظيرت كتابات بارسونز وشيمز (ٔ٘" )ٜٔالنسؽ االجتماعػػي" ، ،وبشكؿ
رك َزت نظرية الدور عمى سموكيات األشخاص الذيف يشغموف مناصب اجتماعية ِ
عاـ َّ
ض ْمف نظاـ
اجتماعي مستقر ،وتنظر النظرية إلى "األدوار" عمى أنيا التوقعات المعيارية المشتركة التي تُ ّْ
حدد
وتشرح ىذه السموكيات (.)Biddle, 1986: 69
يتكوف مف مراكز اجتماعية مترابطة مع
وتنطمؽ فكرة نظرية الدور مف أف المجتمع َّ
ار اجتماعية مختمفة ،وتتكامؿ ىذه األجزاء
اد يمارسوف أدو ًا
بعضيا ،ويشغؿ ىذه المراكز أفر ٌ
لتكوف شبكة مف العالقات االجتماعية داخؿ المجتمع،
وتترابط مف خالؿ أدوارىا االجتماعية ّ
وتعتمد ىذه النظرية عمى مفيوـ التوقعات حيث تنظر إلى األدوار عمى أنيا التوقعات التي
حدد تصرفات وسموكيات األفراد وفقًا ألدوارىـ االجتماعية التي ُي ّْ
تُ ّْ
حددىا البناء االجتماعي
(بخيت وآخروف.)٘ٗ :ٕٓٔٓ ،
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رررر

أ /ىزاع بن فالح العنزي

متطمبات تفعيل الدور التربوي

د /أحمد بن عبد اهلل السويكت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويمكف توظيؼ نظرية الدور في تحديد وتطوير الدور التربوي ألندية المدارس ،حيث إف
ىذه األندية تقوـ بأدوار ميمة ومؤثرة في أنماط األفراد وسموكياتيـ مف خالؿ األنشطة والبرامج
التي تُ ّْ
قدميا وتمارسيا مع الطالب مف خالؿ توزيع األدوار بشكؿ مناسب حيث يتوافؽ دور الفرد
في النشاط مع خصائص شخصيتو النمائية والنفسية واالجتماعية؛ مما يساعدىـ عمى فيـ
أدوارىـ ،فينعكس ذلؾ عمى المجتمع ككؿ كونيـ جزًءا مف ىذا المجتمع ،حيث إف فيميـ لمدور
المنوط بيـ يؤثر إيجابيِّا في حياتيـ مف حيث ممارسة ىواياتيـ ،وتطوير مياراتيـ ،واكسابيـ
خبرات جديدة ،وتعزيز انتمائيـ إلى مجتمعيـ.

-2نظرية التبادل االجتماعي:
بدأ ظيور نظرية التبادؿ االجتماعي في نياية الخمسينيات مف القرف الماضي ،حيث
رواد ىذه النظريةَ ،بن ْشر كتابيما "عمـ النفس االجتماعي
قاـ "كيمي" و"ثيبوت" ،وىما مف أبرز ّ
لمجماعات" عاـ (ٜٜٔ٘ـ) ،وكذلؾ "جورج ىومنز" الذي نشر كتابو "السموؾ االجتماعي
وأشكالو األولية" في العاـ ذاتو ،حيث وضعوا المبادئ األساسية ،والمنطمقات الفكرية التي
تبادؿ المنفعة واألخذ والعطاء
تقوـ عمييا نظرية التبادؿ االجتماعي ،والتي تعتمد عمى ُ
(الداىري.)ٖٜٗ :ٕٓٔٔ ،
مستمر،
تفاعؿ اجتماعي
وترى ىذه النظرية أف الحياة االجتماعية ما ىي إال عممية
ُ
ّ
عدة عمميات تبادلية مستمرة يسعى مف خالليا إلى
وأف الفرد داخؿ مجتمعو يشترؾ في ّ
الحصوؿ عمى العديد مف المنافع ،وفي الوقت نفسو ُيقمّْؿ مف التكمفة ،وليس شرطًا أف
تكوف المنفعة مادية ،بؿ يدخؿ فييا الجوانب االجتماعية والنفسية كاالحتراـ والتقدير والقبوؿ
االجتماعي وزيادة المكانة االجتماعية ،ونتيجةً ليذا التفاعؿ سواء بيف األفراد والجماعات
أو بيف المؤسسات أو بيف المجتمعات يتحقؽ التبادؿ االجتماعي ويستفيد ّّ
كؿ مف اآلخر،
ونتيجةً لمتبادؿ واألخذ والعطاء بيف الطرفيف المتفاعمَْيف يؤدي ذلؾ إلى استمرار ىذه العالقة
التفاعمية وتقويتيا (الغريب.)ٖٚ٘ :ٖٕٔٗ ،
ومف خالؿ ما سبؽ :يتضح أف نظرية التبادؿ االجتماعي تعني أف الحياة االجتماعية عبارة
عف عممية تبادؿ موارد وتحقيؽ منافع بيف أفراد المجتمع ومؤسساتو ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ في أندية
مدارس الحي بتفعيؿ الشراكة المجتمعية بيف األندية والمجتمع المحيط بأفراده ومؤسساتو؛
فيستطيع كؿ فرد مف أفراد النادي أف ُيحقّْؽ منافع لمجميع ،وذلؾ عف طريؽ إنشاء عالقات
اجتماعية ودية بيف أفراد المجتمع مف خالؿ المشاركة في البرامج واألنشطة المتنوعة التي تُ ّْ
قدميا
أندية مدارس الحي والتي تعمؿ عمى بناء عالقات إيجابية بيف أفراد المجتمع.
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الدراسات السابقة:
جاءت دراسة القرعاوي ( )2020حوؿ مدى االستفادة مف البرامج َّ
المقدمة في أندية مدارس

ّْ
المعزَزة لمقيـ التربوية
الحي بمدينة الرياض .وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع البرامج

حد مف االستفادة مف ىذه
واالجتماعية ،ومدى تعزيزىا ليذه القيـ ،والتعرؼ عمى المعوقات التي تَ ّ
البرامج .واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ،وتَ َك َّوف مجتمع الدراسة مف مشرفي ومشرفات

أندية مدارس الحي بمدينة الرياض ،وكذلؾ طالب وطالبات ىذه األندية ،وطُبّْقَت االستبانة عمى
طالبا وطالبةً مف مستفيدي األندية في
عينة عشوائية َّ
تكوَنت مف (ٕٓٔ) مشرفًا ومشرفة و(ًٔ )ٕٜ

المرحمة االبتدائية .وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،مف أىميا :أف أفراد عينة الدراسة
ّْ
المعزَزة لمقيـ التربوية والعالقات االجتماعية مثؿ توفُّر البرامج الثقافية
يتفقوف عمى تطبيؽ البرامج

والرياضية ،وعمؿ دورات وبرامج تربوية في مختمؼ المجاالت ،وغرس القيـ التربوية .كما

توصمت الدراسة إلى وجود معوقات تَ ُحوؿ دوف تطبيؽ ىذه البرامج واألنشطة ،منيا :ضعؼ
اإلمكانات المادية ،وعدـ توفُّر مواصالت لممستفيديف ،وضعؼ الشراكة المجتمعية مع القطاعات

األخرى .وانتيت الدراسة ببعض التوصيات ،منيا :ضرورة دعـ األندية في كافة المجاالت
وتحقيؽ جميع متطمباتيا كي تُ ّْ
حقؽ أىدافيا ،والعمؿ عمى تفعيؿ البرامج واألنشطة التي تستثمر
أوقات وطاقات الشباب بشكؿ فعمي ،والحرص عمى توفير وسائؿ مواصالت ليذه األندية ،وكذلؾ

ضرورة االىتماـ بالدعاية واإلعالف لبرامج وأنشطة أندية مدارس الحي.

فيما ىدفت دراسة الصموي ( )2012إلى معرفة مدى االستفادة مف الخدمات والبرامج

المتوفرة في أندية مدارس الحي مف وجية نظر مرتادييا في مدينة الرياض ،والتعرؼ عمى نوعية
َّ
َّ
المفضؿ ،ومعرفة مدى رضا المستفيديف عف البرامج
المقدمة ،ونوع النشاط الرياضي
البرامج

َّ
المقدمة ليـ .واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي ،وطُبّْقت االستبانة عمى عينة عشوائية
مستفيدا .وكانت أىـ نتائج الدراسة :أنو يوجد رضا نسبي مف ِقبؿ
طبقية بمغت (ٕٓ٘)
ً
َّ
المقدمة في أندية مدارس الحي ،وأف األنشطة الرياضية ىي األنشطة
المستفيديف عمى البرامج
المف َّ
ضمة لدى المستفيديف ،وقد ظيرت رغبة أندية مدارس الحي في تشجيع أفراد المجتمع عمى
االلتحاؽ بيا ،كما كشفت الدراسة عف بعض التحديات التي تواجييا أندية مدارس الحي مثؿ:

عدـ توفر منشآت نموذجية خاصة بأندية مدارس الحي تتوفر فييا كافة التجييزات والخدمات،

وقمة االىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة ،وعدـ تغطية وسائؿ اإلعالـ ألنشطة وبرامج أندية
مدارس الحي بشكؿ ٍ
كاؼ.
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لمتعرؼ عمى دور برامج التعميـ المستمر في أندية مدارس
وجاءت دراسة الدخيل (ُّ )2012

الحي في تنمية الثقافة الصحية والبيئية وثقافة المياقة البدنية ألفراد المجتمع مف وجية نظر

المشرفات والمستفيدات ،والكشؼ عف أىـ الصعوبات التي تَُوا ِجو برامج التثقيؼ الصحي .واتبعت
بنوع ْيو الكيفي والكمي ،واستخدمت الدراسة المقابمة أداةً لجمع
الدراسة المنيج الوصفي المسحي َ

ت عمى جميع المشرفات وعددىف (ٖٓ) مشرفةً ،وكذلؾ تـ تطبيؽ االستبانة عمى
البيانات ،وطُبّْقَ ْ
عدة نتائج ،مف أىميا :أف برامج
عينة عشوائية مقدارىا ( )ٔٛٛمستفيدة .وتوصمت الدراسة إلى ّ
أندية مدارس الحي ليا دور كبير في تنمية الثقافة الصحية وأسيمت في زيادة الوعي الصحي،

وأف البرامج التوعوية المتعمقة بالمياقة البدنية تحظَى بقبوؿ أكثر مف البرامج المتعمقة بالثقافة
اىتماما أكبر بنوعية
الصحية الغذائية والبيئية ،في حيف تتطمَّب البرامج المتعمقة بالثقافة البيئية
ً
َّ
مارس عمميِّا ،كما أظيرت
المقدمة لتُحقّْؽ المزيد مف التوعية؛ كي
البرامج
تتحوؿ إلى سموؾ ُي َ
ّ

أف مف أبرز العوائؽ قمة الدعـ المادي والبشري ليذه األندية؛ مما حاؿ دوف قياميا بالدور
الدراسة ّ
التوعوي عمى الوجو المطموب ألفراد المجتمع .وخمصت الدراسة إلى بعض التوصيات ،منيا:
االىتماـ والعناية بالتكثيؼ النوعي لبرامج التوعية الصحية ،وضرورة الدعـ المادي والبشري
ألندية مدارس الحي ،وتشجيع العمؿ التطوعي في ىذه األندية ،وتفعيؿ برامج الشراكة المجتمعية.
وتناولت دراسة الخثعمي ( )2012أندية مدارس الحي في المممكة العربية السعودية في
ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية ،حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع مراكز التعميـ
المجتمعي في الواليات المتحدة األمريكية وواقع أندية مدارس الحي في المممكة العربية السعودية،
وبياف أوجو التشابو واالختالؼ بينيما .واستخدـ الباحث المنيج المقارف التحميمي .وتوصمت
الدراسة إلى بعض النتائج ،مف أبرزىا :أف الرؤية األمريكية لمراكز التعميـ المجتمعي تعتمد عمى
إيجاد تمويالت مستدامة مف الييئات والمؤسسات الخاصة ورجاؿ األعماؿ وال تعتمد فقط عمى ما

ُيقَ َّدـ مف الحكومة الفيدرالية ،وأف أندية مدارس الحي في المممكة العربية السعودية بحاجة إلى
عقد شراكات مجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة لضماف استم ارريتيا وعدـ االعتماد
عمى التمويؿ الحكومي فقط .وأوصى الباحث بأىمية التوسع في افتتاح أندية مدارس الحي في

تنوع مصادر َّ
الد ْخؿ ليذه األندية وتفعيؿ الشراكة المجتمعية.
جميع المدارس ،وضرورة ُّ
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لرواد النشاط في تطوير
وىدفت دراسة الحنيشل ( )2012إلى التعرؼ عمى الدور اإلداري ّ
ِ
رواد
برامج أندية مدارس الحي لمبنيف بمدينة الرياض ،والتعرؼ عمى أىـ المعوقات التي تُواجو ّ

النشاط في تطوير برامج ىذه األندية .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي ،وو َّ
ؼ
ظ َ
َ
مكونة مف جميع مديري أندية مدارس الحي
االستبانة أداةً لجمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة َّ

مدير ومف جميع مشرفي أندية مدارس الحي البالغ عددىـ (ٕٔٔ)
بمدينة الرياض وعددىـ (ً )ٔٙا

مشرفًا .وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج ،مف أىميا :أف أفراد عينة الدراسة موافقوف
لرواد النشاط في تطوير برامج أندية مدارس الحي ،وأف مف أىـ
بدرجة كبيرة عمى الدور اإلداري ّ
العوائؽ ُّ
تأخر صرؼ مكافآت العامميف في األندية ،وطوؿ عدد ساعات العمؿ .وأوصت الدراسة

بضرورة متابعة أندية مدارس الحي لمقضايا االجتماعية والمساىمة في حمّيا مف منطمؽ
المسؤولية االجتماعية ليذه األندية ،وضرورة العمؿ عمى تطوير البرامج واألنشطة والتخطيط ليا
بصورة جيدة ،مع ضرورة إشراؾ المستفيديف في اختيار البرامج والتخطيط ليا ،ومنح الحوافز
المادية والمعنوية التشجيعية لمعامميف المميزيف ،والعمؿ عمى تطوير مياراتيـ ،وكذلؾ دعـ
الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص لرعاية برامج أندية مدارس الحي.
التعرؼ عمى دور قيادات أندية مدارس
في حين ىدفت دراسة أبو عباة ( )2012إلى
ّ
الحي لألنشطة التعميمية والترويحية في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الشباب السعودي بمدينة
الرياض .واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة لجمع
وتكوَنت عينة الدراسة مف ( )ٔٓٚمشرفيف مف العامميف بأندية
البيانات باإلضافة إلى المقابمةَّ ،
قائدا .وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا :أف درجة
مدارس الحي ،وتـ مقابمة (ً )ٔٛ
موافقة عينة الدراسة عمى واقع تطوير قيادات أندية مدارس الحي في تنمية قيمة االنتماء الوطني

جاءت في المرتبة األولى ،وأف مف أبرز الصعوبات التي تواجو تطوير قيادات أندية مدارس
الحي قمة الدعـ المادي المخصَّص لألنشطة .وكاف مف أىـ توصيات الدراسة :ضرورة اختيار

قيادات يتـ إعدادىا لتولّْي مسؤولية قيادات األندية مف خالؿ حصوليـ عمى تدريب نوعي بعد
الجامعة ،ومراعاة التخطيط الجيد لبرامج األنشطة لتمبية حاجات الشباب ،وكذلؾ زيادة الدعـ
المادي لألنشطة واشراؾ القطاع الخاص في الدعـ.
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وجاءت دراسة المويجد ( )2012حوؿ مدى استفادة الطالب مف برامج وأنشطة أندية
مدارس الحي التابعة إلدارة التعميـ بمحافظة المجمعة ،حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
األنشطة والبرامج التي تُ ّْ
قدميا ىذه األندية ،ومدى رضا الطالب عنيا مف حيث تمبية رغباتيـ

وميوليـ .وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي ،وطبَّؽ الباحث استبانة عمى عينة
طالبا .وكاف مف أىـ نتائج الدراسة :رضا عينة
تكوَنت مف ()ٔٚٙ
اختارىا بطريقة عمدية َّ
ً
الدراسة عف األنشطة والبرامج َّ
أي رسوـ
المقدمة ليـ حيث يتـ التسجيؿ بكؿ ُيسر وسيولة وبدوف ّ
مالية مقابؿ االستفادة مف جميع الخدمات ،وأف األنشطة الرياضية مف أكثر األنشطة المرغوبة.

وتوصمت الدراسة إلى بعض المقترحات والتوصيات ،مف أىميا :االىتماـ بتطوير المرافؽ
الرياضية في أندية مدارس الحي مثؿ توفير مالعب وصاالت رياضية مناسبة ومسابح ،وضرورة
زيادة تفعيؿ األنشطة والبرامج التعميمية والثقافية والتربوية والرياضية ،والعمؿ عمى تعزيز
المشاركة المجتمعية.
أما دراسة المانع ( )2014فيدفت إلى التعرؼ عمى مدى إسياـ األنشطة اإللكترونية في
ّ
إقباؿ طالب المرحمة االبتدائية عمى أندية مدارس الحي بإقميـ الوشـ ،ومعرفة أسباب عزوؼ
الطالب عف ممارسة األنشطة في ىذه األندية ،ومدى إسياـ األنشطة اإللكترونية في زيادة
وتكوف مجتمع الدراسة
اإلقباؿ عمى ىذه األندية .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحيَّ ،

مف المشرفيف العامميف في األندية ،وطالب المرحمة االبتدائية المتردديف عمى األندية ،وتـ تصميـ
استبانة لممشرفيف وعددىـ (ٖ٘) مشرفًا ،واستبانة أخرى لمطالب وعددىـ (ٓٓٔ) طالب.
وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج ،مف أىميا :أف مف أبرز أسباب عزوؼ الطالب عف
ممارسة األنشطة في أندية مدارس الحي عدـ توفر أنشطة إلكترونية تُناسب جميع الفئات ،وأف
مف أبرز األنشطة اإللكترونية التي تزيد مف إقباؿ الطالب عمى أندية مدارس الحي المسابقات
اإللكترونية الجماعية .وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير األنشطة مف خالؿ التعرؼ عمى
ضع برامج وأنشطة تتناسب مع ميوليـ واتجاىاتيـ وقدراتيـ العقمية ،واقامة
وو ْ
احتياجات الطالب َ
الدورات التدريبية والندوات التي تيدؼ إلى التوعية بأىمية األنشطة اإللكترونية ومدى تأثيرىا
اإليجابي في تطوير شخصية الفرد في كافة المجاالت.
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التعميق عمى الدراسات السابقة والفجوة العممية:
المستخدـ ،وأدوات َج ْمع
تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المنيج
َ
البيانات؛ حيث اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج النوعي ،واستخدمت المقابمة لجمع البيانات
باإلضافة إلى تحميؿ الوثائؽ ،في حيف استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج الكمي،
وبعضيا استخدـ المنيج المختمط كدراسة الدخيؿ ( )ٕٓٔٛودراسة أبو عباة ( .)ٕٓٔٙفي ضوء
نتائج الدراسات السابقة نجد أف معظـ ىذه الدراسات أشارت إلى بعض جوانب القصور في أندية
توصمَت إلى بعض المعوقات التي تواجو أندية مدارس الحي ،والدراسة
مدارس الحي ،كما
َّ
تحد مف تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي إلى
الحالية تيدؼ بعد اكتشاؼ المعوقات التي ّ

ورْدـ الفجوة العممية في ىذا الجانب.
تحديد المتطمبات الالزمة لتفعيؿ الدور التربوي َ

منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي بمدخمو النوعي لدراسة متطمبات تفعيؿ
الدور التربوي ألندية مدارس الحي ،والبحث النوعي نوع مف األبحاث العممية التي تعتمد عمى

ّْ
صؼ الظواىر
دراسة السموؾ والمواقؼ اإلنسانية في سياقيا الطبيعي،
ويركز عادةً عمى َو ْ
واألحداث وفَ ْيميا بشكؿ أعمؽ ،ويعتمد في جمع المعمومات والبيانات عمى مجموعة مف
الوسائؿ ،مف أىميا :المقابمة والمالحظة ،وتحميؿ الوثائؽ (قنديمجي والسامرائي.)ٖٖ :ٕٓٔٓ ،

مجتمع الدراسة وعينتيا:
اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع قادة ومشرفي أندية مدارس الحي لمبنيف التابعة إلدارة
التعميـ بمنطقة القصيـ باإلضافة إلى المشرفيف المتابعيف ليذه األندية ،حيث بمغ عدد القادة
قائدا ،في حيف بمغ عدد المشرفيف العامميف في األندية (ٖ )ٛمشرفًا ،وبمغ عدد المشرفيف
(ٕٓ) ً
نادي ْيف ،وبذلؾ يبمغ مجتمع الدراسة (ٖٔٔ)
المتابعيف (ٓٔ) مشرفيف متابعيف بواقع مشرؼ لكؿ َ

فردا (اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة القصيـ ،)ٕٕٓٓ ،حيث تـ اختيار عينة مقصودة تكونت مف
ً

(ٗٔ) مف قادة ومشرفي أندية مدارس الحي لمبنيف ،ومف المشرفيف المتابعيف ليذه األندية في قسـ
النشاط الطالبي التابع إلدارة التعميـ بمنطقة القصيـ التعميمية .وقد تـ التوصُّؿ إلى مرحمة التشبُّع
تتكرر المعمومات.
بعد المقابمة الثانية عشرة ،حيث بدأت َّ
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أدوات الدراسة:
المقابمة:

المقابمة مف أىـ أدوات البحث العممي التي يستخدميا الباحث لجمع البيانات التي
يحتاجيا لدراستو ،وتساعد المقابمة الباحث في اإلجابة عف تساؤالت الدراسة أو اختبار فروضيا،
ويتـ فييا مقابمة الباحث لممبحوث وجيًا لوجو وطرح األسئمة التي يرغب في الحصوؿ عمى
إجاباتيا مف المبحوث بشكؿ مباشر (العساؼ.)ٗٔٔ :ٕٓٔٙ ،
اعتمدت الدراسة عمى المقابمة شبو المقننة ،وىي التي تكوف األسئمة فييا محددة
مسبقًا ولكف قد يتـ تعديميا أو إعادة صياغتيا أو اإلضافة عمييا حسب ما يقتضيو الموقؼ
(غباري وآخروف.)ٕٙ٘ :ٕٓٔ٘ ،
بعدة خطوات ،ويمكف توضيحيا كما أشار إلييا
وقد َّ
مرت إجراءات المقابمة ّ
(المحسف:)ٛ :ٕٓٔٙ ،
ٔ -قبؿ تصميـ أداة الدراسة تـ إعداد وكتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة بشكؿ كامؿ
والتعمؽ فييا.
ٕ -تحديد اليدؼ مف المقابمة مف خالؿ ترجمة أسئمة البحث الرئيسة إلى أىداؼ يمكف قياسيا،
ومف ثـ تحويؿ كؿ ىدؼ إلى عدد مف األسئمة التي تقيس بدقة مدى تَحقُّؽ ىذه األىداؼ؛
لتكوف ىي أسئمة المقابمة بشكميا النيائي ،مع االىتماـ بمراجعة اإلطار النظري والدراسات
السابقة ،وأىداؼ وتساؤالت الدراسة.
ٖ -مراجعة األسئمة والتعديؿ عمييا ،والتأكد مف صياغتيا بشكؿ صحيح ،وعالقتيا بمشكمة
الدراسة وأىدافيا.
تنوع أنماط أسئمة المقابمة ،وأف تكوف لغة األسئمة واضحة ومحددة وغير متداخمة مع
ٗ -مراعاة ُّ
أسئمة أخرى ،ومفيومة لممشاركيف.
٘ -إعداد دليؿ لممقابمة يحتوي عمى عنواف الدراسة وأىدافيا ،كما يحوي البيانات األولية
عمما أف الدليؿ تـ
لممقابمة ،وكذلؾ البيانات األساسية لممشاركيف ،وأسئمة المقابمة األساسية ً
عدة مرات ،واضافة عدد مف األسئمة وتعديؿ بعضيا نتيجةً لتنامي
تعديمو وتطويره ّ
المعمومات وظيور مفاىيـ جديدة مف خالؿ استجابات المشاركيف في المقابالت السابقة،
كما َّ
وضح الدليؿ حقوؽ المشارؾ كالتعيد بسرية المعمومات ،والتأكيد عمى حقو في التوقؼ
أي وقت ،والتنويو بأف المقابمة ُم َّ
سجمة لغرض الرجوع إلييا الحقًا ،وأخذ
عف المشاركة في ّ
َّ
الموافقة مف المشارؾ بذلؾ ،وقد تـ إرساؿ األسئمة المتوقعة لممقابمة لجميع المشاركيف
إلكترونيِّا قبؿ إجراء المقابمة لالطّالع عمييا وتييئة المشارؾ لتنظيـ أفكاره واجاباتو.
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 -ٙتـ تنفيذ مقابمة تجريبية مع اثنيف مف المشاركيف ،ومف ثـ طُمب منيما تقييـ المقابمة،
وتوضيح رأييما ومالحظاتيما حوؿ المقابمة ومدى مناسبتيا ألىداؼ الدراسة.
 -ٚبعد مراجعة دليؿ المقابمة والتأكد مف صالحيتو تـ البدء بإجراء المقابالت مع المشاركيف،
حيث تـ إجراء المقابمة مع عدد (ٖ) مف المشاركيف بشكؿ مباشر ،في حيف أُجريت المقابمة
مع الباقيف وعددىـ (ٔٔ) مشارًكا عف طريؽ االتصاؿ الياتفي ،وتـ التسجيؿ الصوتي
لجميع المقابالت ،وتراوحت مدة المقابالت بيف (٘ٗ ٘٘-دقيقة) ،وبعد االنتياء مف كؿ
مقابمة تـ تفريغيا نصيِّا ،وقد تـ إرساؿ المقابالت إلى المشاركيف بعد تفريغيا كتابيِّا لمتحقؽ
مف صحة المعمومات ودقتيا.

إجراءات تحميل المقابمة:
بعد تفريغ المقابالت نصيِّا تـ البدء بعممية تحميؿ كؿ مقابمة عمى ِح َدة ،وقراءة كؿ مقابمة
مرت عممية تحميؿ
عدة مرات وترميزىا بالكامؿ ،وتمت ىذه العممية مع بداية جمع البيانات ،وقد َّ
ّ
بعدة مراحؿ كما أشار إلييا العبد الكريـ ( ، )ٔٛ٘ :ٕٜٓٔوىي:
البيانات
ّ
ٔ -تنظيـ البيانات وترتيبيا لسرعة الرجوع إلييا والتعامؿ معيا بسيولة عند التحميؿ ،حيث تـ
تفريغ المقابالت نصيِّا واعطاء كؿ مقابمة رقـ ِ
وح ْفظيا في ممؼ وورد.
رمز أو عنو ًانا،
عدة مرات والمرور عمى كؿ جزئية منيا واعطاؤىا ًا
ٕ -ترميز البيانات بعد قراءتيا ّ
سمى "الترميز المفتوح" ،وىو عبارة عف إعطاء رموز وعناويف لبعض الجزئيات التي
وىو ما ُي َّ
تكوف ليا داللة ومعنى وتسجيؿ المالحظات حوليا ،وقد تكوف ىذه الجزئيات كممة أو عبارة
سمى ىذه الجزئيات (جذاذة) ،ونتج عف ىذه المرحمة مجموعة مف الرموز
أو جممة أو فقرة ،وتُ َّ
وبناء عمى ذلؾ تـ تصنيؼ ىذه الجزئيات إلى فئات أكبر مف خالؿ إيجاد
األساسية والفرعية،
ً
ضمت كؿ فئة مجموعة مف الرموز وىو ما يعرؼ بالترميز
العالقات وعمؿ المقارنات ،حيث َّ
المحوري ،وتـ ذلؾ بطريقة استقرائية وىي االنطالؽ مف الجزئيات إلى الكميات.
ٖ -صياغة النتائج والتحقؽ منيا ،وذلؾ بعد ترميز وتصنيؼ البيانات وتكويف الفئات مف خالؿ
الترميز المحوري والربط بيف ىذه الفئات والتحقؽ مف العالقة بينيا والتعمؽ فييا ،ومف ثـ
صياغة نتائج الدراسة ،ومناقشتيا وتفسيرىا.
ٗ -التحقؽ مف النتائج مف خالؿ قراءة ما تـ جمعو مف بيانات ،والرجوع إلى اإلطار النظري
والدراسات السابقة لمتحقؽ مف صحة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج ،ومناقشتيا وتفسيرىا،
والتأكد مف عدـ مناقضتيا لما تـ َج ْمعو مف بيانات أساسية حوؿ موضوع الدراسة.
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ضمان جودة البيانات (موثوقية الدراسة):

جاء في العبد الكريـ ( )ٜ٘ :ٕٜٓٔأف لنكمف وجوبا ( )Lincoln & Guba,1985يرياف
أف ضماف موثوقية الدراسة في البحث النوعي مف أىـ العوامؿ التي تساعد في ضماف جودة
البيانات وصحة النتائج ،وقد َّ
حد َدا أربعة معايير لضماف الموثوقية ) ،)Trustworthinessوىي:
المصداقية ،واالعتمادية ،واالنتقالية ،والتطابقية؛ ويمكف توضيح ىذه المعايير في سياؽ ىذه
الدراسة عمى النحو التالي:

مقابال لمصطمح الصدؽ الداخمي في البحث
أوًال -المصداقية":يستخدـ مصطمح المصداقية
ً
تمت
الكمي ،والذي يعني أف يقيس االختبار ما ُوضع لقياسو" ،ولتحقيؽ المصداقية َّ
اإلجراءات التالية:
ٔ .استشارة بعض الميتميف بالبحث النوعي ،وعرض أسئمة المقابمة عمييـ ،واالستفادة مف آرائيـ
ومقترحاتيـ في تعديؿ وصياغة بعض األسئمة.

ٕ .التسجيؿ الصوتي لممقابالت ،والتأكد مف تفريغيا بشكؿ دقيؽ ،مع إعادة االستماع إلييا أكثر
مف مرة ،ومحاولة استدراؾ ما قد يفوت مف نصوص في المرة األولى ،مع تسجيؿ بعض
المالحظات التي تط أر أثناء المقابمة ،باإلضافة إلى كتابة إجابات المشاركيف نصيِّا كما وردت
دوف تغيير.
ٖ .إعطاء المشارؾ الحرية الكاممة والوقت الكافي لمتعبير عف رأيو وابداء وجية نظره بكؿ
حيادية ،مع التوضيح أف اليدؼ مف المقابمة وصؼ الواقع كما ىو بما فيو مف إيجابيات
وسمبياتُّ ،
وتجنب اإلجابات التي تصؼ الوضع المثالي.
ٗ .إرساؿ المقابالت بعد تفريغيا إلى المشاركيف لالطّالع عمييا ،والتأكد مف صحة ما ُكتب
مف معمومات.
ثانيا -االعتماديةُ :يستخدـ مصطمح االعتمادية في البحوث النوعية ،وىو يقابؿ مصطمح
ً
الثبات في البحوث الكمية ،والثبات يعني أف االختبار سيعطي نفس النتائج لو تـ تطبيقو مرة
أخرى في نفس الظروؼ؛ ولتحقيؽ االعتمادية في ىذه الدراسة حرص الباحث عمى توضيح
فصؿ ،وذلؾ مف خالؿ تقديـ شرح
تصميـ الدراسة واجراءات تنفيذىا وطرؽ التحميؿ بشكؿ ُم َّ
فصؿ لطريقة تصميـ الدراسة ،واجراءات تنفيذىا وتطبيقيا ،وكذلؾ وصؼ ُمفصَّؿ لمجتمع
ُم َّ
الدراسة ،وطريقة اختيار المشاركيف وكيفية التواصؿ معيـ ،وتوضيح ألدوات الدراسة وعمميات
جمع البيانات ،واجراءات التحميؿ ،كما تـ َع ْرض نتائج الدراسة األولية عمى بعض المشاركيف
لالطالع والتعميؽ عمييا ،وقد أكد المشاركوف أف نتائج الدراسة مناسبة ،وأنيا تُعبّْر عف
وجيات نظرىـ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثًا -االنتقالية :وىي تقابؿ "الصدؽ الخارجي" في البحث الكمي أو إمكانية التعميـ ،وتعني
في البحث النوعي إمكانية االستفادة مف نتائج الدراسة ونقميا إلى حاالت أخرى مشابية؛ وفي
فصؿ إلجراءات الدراسة والعينة وأدوات الدراسة وكيفية جمع
سياؽ ىذه الدراسة تـ تقديـ وصؼ ُم َّ
البيانات وتحميميا ،وما توصمت إليو مف نتائج ،ولكف يجب عمى َمف يرغب االستفادة مف ىذه
الدراسة التأكد مف إمكانية نقؿ النتائج واالستفادة منيا.
سمى القابمية لمتأكيد ،وىي تقابؿ "الموضوعية" في البحث الكمي ،وفي
ابعا -التطابقية :وتُ َّ
رً
سياؽ ىذه الدراسة تـ توضيح خطوات واج ارءات جمع البيانات وأساليب التحميؿ ،وكذلؾ إيراد
اقتباسات مباشرة وشواىد مف إجابات المشاركيف أثناء َع ْرض وتفسير نتائج الدراسة بيدؼ التأكيد
تحدثوا بيا دوف تَ ُّ
دخؿ مف الباحث.
عمى أف النتائج تستند إلى إجابات وأقواؿ المشاركيف كما ّ

تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا:

إجابة السؤال األول :ما معوقات تفعيل الدور التربوي ألندية مدارس الحي من وجية نظر
القادة والمشرفين؟
حد مف تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدراس
عدة معوقات شأنيا أف تَ ّ
أشار المقابموف إلى ّ
الحي؛ وفيما يمي توضيح ليا:

ٔ -المعوقات المادية:
ٔ-عدـ كفاية الميزانية التشغيمية ألندية مدارس الحي وضعؼ المخصصات المالية لمصيانة،
وخصوصا أف أندية مدارس الحي تعتمد بشكؿ كامؿ عمى الدعـ الحكومي في ظ ّؿ قمة الدعـ
ً
مف قطاعات المجتمع األخرى الحكومية واألىمية؛ وىذا يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة أبو عباة
( )ٕٓٔٙالتي أكدت أف مف أىـ المعوقات التي تواجييا أندية مدارس الحي ضعؼ الدعـ
المادي ،ودراسة القرعاوي ( )ٕٓٔٚالتي أشارت إلى قمة اإلمكانات المادية الداعمة ألندية
مدارس الحي مما َي ُحوؿ دوف تحقيؽ دورىا التربوي.
تأخر صرؼ مكافآت العامميف في
تأخر صرؼ الميزانية التشغيمية ألندية مدارس الحي وكذلؾ ّ
ّٕ -
َّ
المقدمة ،وقد يتسبَّب ذلؾ في إلغاء بعض
األندية؛ مما ينعكس عمى جودة البرامج واألنشطة
األنشطة الميمة التي تحتاج إلى مصاريؼ عالية .وفي ىذا السياؽ ذكر بعض المشاركيف
أنو نتيجة لتأخر الميزانية التشغيمية والذي يصؿ في بعض األحياف إلى ستة أشير يتـ المجوء
أحيانا يتـ دفع مبالغ مالية مف حسابيـ الشخصي
إلى تقميؿ عدد األنشطة والغاء بعضيا ،و ً
لتغطية تكاليؼ األنشطة ،كما َّأدى ُّ
تأخر صرؼ المكافآت إلى عزوؼ الكثير مف المشرفيف
المتميزيف عف العمؿ في أندية مدارس الحي.
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2021م

رررر

أ /ىزاع بن فالح العنزي

متطمبات تفعيل الدور التربوي

د /أحمد بن عبد اهلل السويكت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخصوصا أف أكثر
ٖ-عدـ توفير وسائؿ نقؿ كافية لخدمة المستفيديف في أندية مدارس الحي،
ً
المستفيديف ىـ مف فئة الطالب الذيف قد يصعب عمى بعضيـ الحضور بشكؿ يومي
المخصص لمنقؿ ضعيؼ وال
واالستفادة مف خدمات النادي بسبب ُبعد المسافة ،وأف البند
َّ
يغطي تكمفة توفير سائقيف ووسائؿ نقؿ لممستفيديف؛ وىذا يتفؽ مع دراسة الحنيشؿ ()ٕٓٔٙ

التي أكدت عمى أف مف أبرز المعوقات التي تواجو أندية مدارس الحي افتقاد وسائؿ نقؿ
لممستفيديف ،كما تتفؽ مع دراسة المويجد ( )ٕٓٔٙالتي أشارت إلى ضرورة توفير وسائؿ

نقؿ لممستفيديف لالستفادة مف خدمات أندية مدارس الحي.

ٗ-عدـ توفر حوافز تشجيعية لمعامميف المتميزيف في أندية مدارس الحي ،وكذلؾ قمة الدعـ

سمبا في الدور التربوي ألندية مدارس
َّ
المخصص لمجوائز لتشجيع المستفيديف؛ مما يؤثر ً
الحي ،حيث ذكر المشاركوف أف الحوافز التشجيعية لمعامميف في األندية تكاد تكوف معدومة
مع أف وجودىا ضروري ،وىي روح التميز واإلبداع وتزيد مف التنافس في العمؿ ،و ِمف

خصص لتوفير
المخصصات المالية في الميزانية التشغيمية ال
المالحظ أف
أي بند ُم َّ
َّ
َ
تضـ ّ
ّ
حوافز تشجيعية لممشرفيف المتميزيف في أندية مدارس الحي؛ مما يؤكد ضرورة توفر حوافز

مادية ومعنوية مجزية.

 -2المعوقات البشرية:
ٔ-نقص عدد المشرفيف العامميف في أندية مدارس الحي؛ حيث إف طاقـ العمؿ ال يتجاوز (٘)
مشرفيف ،وقد اتفقت وجيات نظر المقابميف أف ىذا العدد مف المشرفيف غير ٍ
وخصوصا
كاؼ،
ً
أف عدد المستفيديف قد يتجاوز (ٕٓٓ) مستفيد في اليوـ ،ومف فئات عمرية مختمفة؛ مما يزيد
مف صعوبة السيطرة عمييـ ومراقبتيـ ،ويزيد مف ضغوط العمؿ لدى المشرفيف.
ٕ-عدـ توفر مشرفيف متخصصيف لذوي االحتياجات الخاصة؛ حيث ذكر معظـ المقابميف أنيـ
يواجيوف صعوبة في التعامؿ مع بعض فئات ذوي االحتياجات الخاصة وليس لدييـ الخبرة
في الطرؽ الصحيحة لمتعامؿ معيـ وطرؽ إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ نتيجةً لعدـ وجود
متخصصيف في ىذا المجاؿ؛ مما َّأدى إلى عزوؼ أفراد ىذه الفئة عف الحضور؛ وىذا يتفؽ
ّْ
مع دراسة الصموي ( )ٕٓٔٛالتي أشارت إلى وجود إىماؿ واضح في الخدمات َّ
المقدمة لذوي
االحتياجات الخاصة في أندية مدارس الحي.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖ-قمة الدورات التدريبية والتأىيمية لممشرفيف في أندية مدارس الحي؛ مما انعكس عمى جودة
المقدمة ليـ قميمة ِّ
البرامج واألنشطة المنفَّذة ،حيث أكد جميع المقابميف أف الدورات َّ
جدا ،وأنيـ
يعانوف مف صعوبة في االلتحاؽ ببعض الدورات بسبب عدـ توفر الوقت الكافي لدييـ ،وأنيـ
سمح ليـ بحضور الدورات
خاضعوف لنظاـ شركة تطوير ومطالبوف بالحضور يوميِّا وال ُي َ
أثناء فترة عمؿ النادي؛ مما ُي ّْ
شكؿ عائقًا أماـ العامميف في األندية نحو تطوير قدراتيـ
ومياراتيـ واكتساب خبرات جديدة.
ٗ-عدـ وجود مشرفيف مفرغيف لمعمؿ في أندية مدارس الحي؛ مما ُي ّْ
طا في العمؿ
شكؿ ضغو ً
عمى العامميف في األندية بحكـ أنيـ مرتبطوف بأعماؿ في الفترة الصباحية باإلضافة إلى
عمميـ في النادي في الفترة المسائية ،وىذا يزيد مف الضغوط بسبب طوؿ ساعات العمؿ وقمة
أياـ اإلجازات ،ويشعرىـ بالممؿ والتعب ،ويؤثر في مستوى األداء لدييـ؛ مما يسيـ في
عزوؼ بعض العامميف المتميزيف عف العمؿ في أندية مدارس الحي؛ وىذا يتفؽ مع دراسة
القرعاوي (ٕٕٓٓ ) التي أكدت أف مف أىـ معوقات االستفادة مف البرامج في أندية مدارس
الحي عدـ وجود مشرفيف مفرغيف لمعمؿ في األندية.

 -3المعوقات المتعمقة بالبرامج واألنشطة:
ٔ-ضعؼ عنصر الجاذبية والتشويؽ في بعض أنشطة وبرامج أندية مدارس الحي ،وغياب
التجديد واالبتكار في طرؽ التنفيذ؛ مما ّأدى إلى عزوؼ بعض أفراد المجتمع عف األندية،
كبير في بداية تأسيسيا ،أما في
وقد أشار بعض المقابميف إلى أف اإلقباؿ عمى األندية كاف ًا
السنوات األخيرة فقد بدأ اإلقباؿ يق ّؿ عمييا نتيجةً لعدـ التجديد واالبتكار في طرؽ التنفيذ،
َّ
المقدمة ،باإلضافة إلى تكرار العديد مف
وظيور نوع مف التقميدية في البرامج واألنشطة
األنشطة سنويِّا؛ مما ُيسبّْب الممؿ والجمود لدى المستفيديف.

َّ
المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة؛ حيث أكد جميع المقابميف أنو ال
ٕ-قمة البرامج واألنشطة
خصصة لذوي االحتياجات الخاصة ،وانما يتـ العمؿ عمى إشراكيـ ودمجيـ
يوجد أنشطة ُم َّ
مع باقي المستفيديف في ممارسة األنشطة التي تُناسب ظروفيـ وقدراتيـ .وقد تباينت وجيات
َّ
المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة ،حيث
نظر المقابميف حوؿ أسباب قمة األنشطة والبرامج
ذكر بعض المقابميف أف سبب ذلؾ ىو عدـ انتظاـ أفراد ىذه الفئة بشكؿ يومي في الحضور،
باإلضافة إلى أف عدد الحضور قميؿ ِّ
ضع برامج خاصة بيـ ،وانما
جدا؛ ولذلؾ مف الصعب َو ْ
يتـ إشراكيـ مع باقي المستفيديف .فيما ذكر البعض اآلخر مف المقابميف أف السبب في قمة
حضور ذوي االحتياجات الخاصة ىو عدـ توفر برامج وأنشطة خاصة بيـ تعمؿ عمى إشباع
حاجاتيـ وميوليـ وتُحقّْؽ رغباتيـ ،باإلضافة إلى عدـ توفُّر كوادر بشرية متخصصة لرعايتيـ
مما ّأدى إلى عزوفيـ عف أندية مدارس الحي.
واالىتماـ بيـ؛ َّ
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متطمبات تفعيل الدور التربوي

د /أحمد بن عبد اهلل السويكت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖ-محدودية البرامج واألنشطة في المجاالت العممية والفنية والمينية؛ مما َّأدى إلى ضعؼ
اإلقباؿ عمييا خاصة مف فئة الشباب ،وحسب وجية نظر بعض المشاركيف فإف اإلقباؿ عمى
البرامج العممية والمينية والفنية قميؿ ِّ
جدا ،وقد أشار بعض المقابميف إلى أنو عند إعداد
كثير مف ىذه األنشطة تكوف تكمفتيا
ولكف ًا
الخطط يتـ مراعاة الجوانب العممية والمينية والفنية ّ
عالية واإلقباؿ عمييا دوف المتوقَّع؛ ونتيجة لذلؾ يتـ تقميؿ ىذا النوع مف األنشطة وبعضيا يتـ
إلغاؤه الرتفاع تكمفتو وعدـ تَحقُّؽ االستفادة المأمولة منو؛ مما ُي ّْ
شكؿ عائقًا في تنفيذ مثؿ
ىذه البرامج.
َخذ الموافقات الالزمة عند القياـ ببعض البرامج واألنشطة الخارجية كالزيارات
ٗ-تأخر إجراءات أ ْ
الخارجية والرحالت؛ فقد أكد بعض المشاركيف أف الرحالت والزيارات الخارجية قميمة مع أنيا
تُعتبر مف أىـ األمور التي يحرص كؿ مستفيد عمى المشاركة فييا ،وىي مف األنشطة
بعدة مراحؿ ومخاطبات
شوقة لكف إجراءاتيا اإلدارية تأخذ وقتًا
الم ّْ
ً
تمر ّ
طويال؛ حيث ّ
الجاذبة و ُ
حتى يتـ الحصوؿ عمى موافقة رسمية وتوفير وسائؿ لنقؿ المستفيديف ،مما يستدعي التخطيط
ليا بشكؿ مبكر وتسريع إجراءات الموافقة ليذه الزيارات.

 -4المعوقات المتعمقة بالجوانب المجتمعية:
ٔ-قمة وعي أفراد المجتمع وقطاعاتو نحو أىداؼ أندية مدارس الحي وأدوارىا التربوية وما تُ ّْ
قدمو
مف برامج وأنشطة في مختمؼ المجاالت لخدمة أفراد المجتمع؛ حيث إف الكثير مف أفراد
المجتمع يجيؿ أىمية وفوائد أندية مدارس الحي ،وىـ بحاجة إلى المزيد مف التوعية
والتواصؿ معيـ لتتضح الصورة حوؿ أندية مدارس الحي ،وفي ىذا الجانب أكد بعض
المشاركيف أف الكثير مف أفراد المجتمع يعتقد أف أندية مدارس الحي أماكف لمترفيو وممارسة
أحيانا
الرياضة فقط ،ويجيؿ الجوانب األخرى الثقافية واالجتماعية والعممية والمينية؛ وليذا
ً
تتكوف صورة سمبية عند بعض أفراد المجتمع حوؿ أندية مدارس الحي.
َّ
ٕ-قمة التواصؿ بيف أندية مدارس الحي والمؤسسات التربوية كاألسرة والمدرسة ،وضعؼ التعاوف
فيما بينيما لمعالجة بعض السموكيات الخاطئة عند بعض المستفيديف ،وكذلؾ في الكشؼ
عف الموىوبيف والمتميزيف في جميع المجاالت ورعايتيـ والتواصؿ مع أسرىـ لتنمية وصقؿ
مواىبيـ؛ حيث أكد بعض المقابميف أف التواصؿ بيف النادي وبيف األسرة والمدرسة ضعيؼ،
والسبب في ذلؾ ىو عدـ وعي المجتمع بشكؿ ٍ
كاؼ حوؿ أىداؼ أندية مدارس الحي ،وكذلؾ
قصور مف بعض العامميف في األندية بالطرؽ الفعالة لمتواصؿ مع األسرة و المدرسة؛ وىذا
يتطمَّب فتح قنوات أكبر لمتواصؿ بيف ىذه المؤسسات التربوية والتكامؿ فيما بينيا لتفعيؿ
أدوارىا التربوية.
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ٖ-ضعؼ تفعيؿ الشراكة المجتمعية بيف أندية مدارس الحي وبيف القطاعات الحكومية
والقطاعات األىمية في تقديـ الدعـ المادي والمعنوي والتعاوف فيما بينيا والتواصؿ لرعاية

ودعـ البرامج واألنشطة ،والعمؿ عمى تقديـ فرص استثمارية ليذه القطاعات واالستفادة مف
خدماتيا لتطوير العمؿ في أندية مدارس الحي؛ حيث أكد جميع المقابميف أف الشراكة

المجتمعية بيف أندية مدارس الحي وبيف القطاعات الحكومية والقطاعات األىمية بشكؿ

خاص لـ تكف بالصورة المأمولة ،ولـ يتـ تفعيميا بالشكؿ المطموب ،بالرغـ مف أف الشراكة

عدة
المجتمعية أحد األىداؼ الرئيسة التي تسعى أندية الحي إلى تحقيقيا ،ويرجع ذلؾ إلى ّ

أسباب؛ منيا ما يتعمؽ بالمسؤوليف عف أندية مدارس الحي ،ومنيا ما يتعمؽ بالقطاعات

والمؤسسات الخاصة؛ ومف أىـ ىذه األسباب :نقص الخبرة اإلدارية والتسويقية لبعض قيادات

أندية مدارس الحي في جذب مؤسسات القطاع الخاص وتقديـ فرص استثمارية حقيقية ،وفي
دعوة رجاؿ األعماؿ وتوعيتيـ حوؿ أندية مدارس الحي وما ُي َّ
قدـ فييا مف برامج وأنشطة
تربوية تخدـ كافة فئات المجتمع؛ مما ُيو ِجب عمييـ المشاركة في الدعـ المادي والمعنوي
لخ دمة المجتمع وتحقيؽ مبدأ المسؤولية المجتمعية ،ومف األسباب كذلؾ طوؿ اإلجراءات

اإلدارية وسمسمة الموافقات التي يجب عمى أندية مدارس الحي اتباعيا والحصوؿ عمييا

أي قطاع أو مؤسسة يتـ االتفاؽ معيا لتقديـ شراكة مع
العتماد الشراكة المجتمعية مع ّ
فوت عمى النادي بعض المشاركات المجتمعية ،وكذلؾ مف أسباب ضعؼ
النادي؛ مما قد ُي ّْ
الشراكة المجتمعية قمة الوعي بأندية مدارس الحي مف ِقبؿ قطاعات المجتمع ومؤسساتو،
وكذلؾ النظرة االستثمارية المادية مف ِقبؿ بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تُ ّْ
ركز عمى
كثير مف مؤسسات القطاع
العوائد المادية فقط دوف النظر إلى العوائد األخرى؛ مما يجعؿ ًا
تتجنب ىذا النوع مف الشراكات لضعؼ مردودىا المادي بالنسبة ليا؛ وىذا ما أكدتو
الخاص ّ

بعض الدراسات كدراسة الخثعمي ( )ٕٓٔٙودراسة المويجد ( )ٕٓٔٙودراسة الحنيشؿ

( )ٕٓٔٙحوؿ ضرورة تفعيؿ الشراكات المجتمعية لتوفير الدعـ المادي ألندية مدارس الحي.

إجابة السؤال الثاني :ما متطمبات تفعيل الدور التربوي ألندية مدارس الحي من وجية

نظر القادة والمشرفين؟

حد مف تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي؛
بعد التعرؼ عمى أبرز المعوقات التي تَ ّ
وضح
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المتطمبات الالزمة مف أجؿ تفعيؿ ىذا الدور ،وقد ّ

عدة متطمبات كما يمي:
المشاركوف ّ
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 -1المتطمبات المادية:
ٔ -زيادة الميزانية التشغيمية ألندية مدارس الحي ،وبالتالي زيادة المخصصات المالية لجميع بنود
الميزانية ،وكذلؾ إضافة بنود جديدة مثؿ زيادة المخصصات المالية لصيانة األدوات
واألجيزة ،وكذلؾ إضافة بند لتوفير ما يحتاج إليو النادي مف وسائؿ وتجييزات؛ حيث أكد
المشاركوف أف الميزانية التشغيمية ال تُغطّْي كافة التكاليؼ ،وأنيا بحاجة إلى المزيد مف الدعـ،
مع إضافة بنود تُغطّْي كافة احتياجات النادي مف جميع الجوانب ،وكاف مف أىـ المتطمبات
ٍ
بناء عمى إنجازاتو وما ُيحقّْقو مف
في ىذا الجانب أف يتـ تقدير الميزانية التشغيمية لكؿ ناد ً
معايير الجودة والتميز ومدى جاذبيتو ألفراد المجتمع ،وىذا ُيحقّْؽ مبدأ التنافس بيف األندية
ويسيـ في تحقيؽ أىدافيا ،مع ضرورة إلغاء نظاـ َرْبط الميزانية بفئة النادي.
ُ
َّ
المحددة حتى تستطيع األندية التخطيط
ٕ -صرؼ ميزانية األندية بشكؿ شيري وفي مواعيدىا
لبرامجيا وأنشطتيا وتنفيذىا بصورة جيدة ،وكذلؾ صرؼ مكافآت العامميف بشكؿ منتظـ حتى
يؤدوا ما عمييـ مف واجبات ومسؤوليات ب ِج ّد واخالص؛ حيث اتفقت وجيات نظر جميع
عدة
المقابميف عمى أف ىناؾ عدـ انتظاـ في صرؼ الميزانية ومكافآت العامميف ،وقد تتأخر ّ
أشير ،وىذا يتنافى مع ما تطمبو الجيات المسؤولة مف العامميف في أندية مدارس الحي مف
إبداع وتميُّز وابتكار في تنفيذ البرامج واألنشطة؛ مما قد ُيسبّْب عدـ استم اررية بعض العامميف
في األندية؛ وىذا يتفؽ مع دراسة الحنيشؿ ( )ٕٓٔٙالتي أوصت بالحرص عمى صرؼ
مكافآت العامميف في أندية مدارس الحي في وقتيا وبشكؿ منتظـ وعدـ تأخيرىا.
تضـ مالعب ومسابح وصاالت رياضية
مقرات نموذجية خاصة ألندية مدارس الحي
ٖ-تجييز َّ
ّ
عمى أعمى مستوى ،وانشاء مكتبات وقاعات تعميمية ومعامؿ ُمجيَّزة بأحدث التجييزات
واألدوات ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ عقد شراكات مجتمعية مع كبرى شركات ومؤسسات
القطاع الخاص ،وتوفير فرص استثمارية في ىذا المجاؿ ،وفتح المجاؿ أماـ رجاؿ األعماؿ
وحثيـ عمى المشاركة في تقديـ اليبات والتبرعات لدعـ أندية مدارس الحي ،ويمكف االكتفاء
مقر نموذجي واحد في كؿ منطقة تعميمية تتوفَّر فيو كافة المرافؽ والمنشآت
مبدئيِّا بتجييز ّ
ومجيَّز عمى أحدث مستوى إلقامة جميع األنشطة والبرامج في مختمؼ المجاالت بحيث تقوـ
ُ
المقر واالستفادة مف جميع خدماتو وفؽ خطة عمؿ وتنسيؽ بيف
ىذا
ة
ر
يا
ز
ب
األندية
جميع
ّ
المقرات؛ وىذا ما أوصت بو دراسة الصموي
األندية بما يضمف استفادة جميع األندية مف ىذه َّ
مقرات أندية مدارس الحي ،وتوفير
( ،)ٕٓٔٛودراسة المويجد ( )ٕٓٔٙحوؿ ضرورة تطوير َّ
مقرات نموذجية تتوفر فييا كافة المرافؽ والمنشآت إلقامة األنشطة المتنوعة.
َّ
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ٗ-توفير وسائؿ نقؿ كافية لممستفيديف إلتاحة الفرصة أماـ جميع أفراد المجتمع لتسييؿ وصوليـ
إلى النادي ،باعتبار أف وسائؿ النقؿ مف المتطمبات الميمة والتي تساعد في زيادة الحضور
وخصوصا أف معظـ المستفيديف ىـ مف الطالب ،ويمكف
واإلقباؿ عمى أندية مدارس الحي،
ً
التغمب عمى ىذه المشكمة مف خالؿ االستفادة مف الحافالت المخصصة لمنقؿ المدرسي بعد
شغمة عف طريؽ زيادة المخصصات المالية لمشركة
الم ّ
االتفاؽ بيف الجيات المسؤولة والشركة ُ
أو َج ْعميا عمى شكؿ شراكة مجتمعية تُ ّْ
قدميا شركة النقؿ لخدمة المستفيديف في أندية

مدارس الحي.

٘-منح حوافز تشجيعية مادية ومعنوية لمعامميف المتميزيف في أندية مدارس الحي وفؽ معايير
وبث روح التنافس بينيـ؛ لتقديـ أفضؿ ما
الجودة والتميز؛ مما يساعد عمى تحفيز العامميفّ ،
َّ
المقدمة؛ حيث أكد
لدييـ ،وابراز جيودىـ المتميزة مما ينعكس عمى جودة البرامج واألنشطة
جميع المقابميف أف العامميف في األندية مف قادة ومشرفيف وادارييف بحاجة إلى الدعـ والتحفيز
لمواصمة التميز؛ إذ إف التشجيع والتحفيز يعمؿ عمى استثارة دافعية العامميف ألداء المياـ
والمسؤوليات المطموبة منيـ عمى أكمؿ وجو ،كما يعمؿ عمى استثمار كافة طاقات العامميف
وبناء عمى ذلؾ يمكف وضع مجموعة مف المعايير التي يتـ تطبيقيا لمتأكيد عمى
وقدراتيـ؛
ً
الجودة والتميز في العمؿ ،مع تقديـ مجموعة مف الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف
تشجيعا ليـ مثؿ :تقديـ المكافآت المالية ،وشيادات الشكر
المتميزيف في أندية مدارس الحي
ً
والتقدير ،وابراز أسماء العامميف المتميزيف عمى مستوى إدارة التعميـ أو الو ازرة ،كما يمكف
ٍ
وتخفيضات عمى بعض الخدمات مف ِقبؿ القطاع الخاص كشراكة مجتمعية.
عروضا
منحيـ
ً

ٕ-المتطمبات البشرية:
الم َّ
ؤىمة التي تسيـ في
ٔ-زيادة عدد العامميف في أندية مدارس الحي ،وتوفير الكوادر البشرية ُ
تفعيؿ الدور التربوي ألندية مدارس الحي ،عمى اعتبار أف قوة البرامج واألنشطة والتميز في
تنفيذىا يتوقفاف عمى مدى امتالؾ أندية مدارس الحي لمعدد الكافي مف الكوادر البشرية ذات
الكفاءة العالية القادرة عمى تفعيؿ البرامج واألنشطة بصورة متميزة ،وىذا يتطمَّب العناية
الشديدة عند اختيار العامميف في األندية ومدى امتالكيـ لمعديد مف الميارات في مختمؼ
وحسف اإلدارة.
المجاالت؛ حتى يتـ اختيار قادة ومشرفيف عمى قَ ْدر كبير مف التميز ُ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕ-توفير مشرفيف متخصصيف في أندية مدارس الحي قادريف عمى التعامؿ مع فئات ذوي
االحتياجات الخاصة وتفعيؿ البرامج الخاصة بيـ ودمجيـ مع أفراد المجتمع ،وقادريف عمى
بتنوع إعاقاتيـ واختالؼ ظروفيـ الصحية والنفسية واشباع
التعامؿ مع أفراد ىذه الفئة ُّ
حاجاتيـ ورغباتيـ وتمكينيـ مف االستفادة مف الخدمات التي تُ ّْ
قدميا األندية؛ وىذا ما تؤكد
عميو نظرية الدور حوؿ أىمية توزيع األدوار بشكؿ مناسب بما يتوافؽ مع إمكانات ومؤىالت
كؿ شخص حتى يستطيع فيـ دوره وينعكس ذلؾ عمى أدائو لعممو.
ٖ-العناية بالتدريب والتأىيؿ المستمر لمعامميف في أندية مدارس الحي ،واكسابيـ مختمؼ الخبرات
والميارات الالزمة لضماف نجاح وفاعمية ما ُي َّ
قدـ مف برامج وأنشطة في أندية مدارس الحي؛
الجدد لاللتحاؽ
وذلؾ مف خالؿ َع ْقد دورات تأىيمية كمتطمب أساسي لجميع المرشحيف ُ
بالعمؿ في أندية مدارس الحي لتدريبيـ وتطوير مياراتيـ وقدراتيـ في ىذا المجاؿ ،وكذلؾ
نمي مياراتيـ في
إلحاؽ َمف ىـ عمى رأس العمؿ بدورات متخصصة تُكسبيـ الخبرة ،وتُ ّْ
تبادؿ الزيارات بيف العامميف في األندية،
التخطيط لمبرامج وتصميميا وطرؽ تنفيذىا ،وكذلؾ ُ
وتنا ُقؿ الخبرات فيما بينيـ ،واالستفادة مف جوانب القوة والتميز عند بعض األندية.
ٗ-توفير متخصصيف في مجاؿ التوجيو واإلرشاد والعالج النفسي واالجتماعي في أندية مدارس
الحي لتقديـ االستشارات النفسية واالجتماعية  ،ويمكف االستفادة مف بعض المختصّْيف في
ىذا المجاؿ والتعاوف معيـ لتقديـ ما يمزـ مف استشارات لجميع أفراد المجتمع ،كما يمكف
االستفادة مف خدمات المتخصصيف في اإلرشاد الطالبي وتعييف مرشد طالبي ِ
ض ْمف أعضاء
فريؽ العمؿ في أندية مدارس الحي ليتولى عممية التوجيو واإلرشاد والتواصؿ مع أولياء
األمور ومعالجة المشكالت السموكية عند بعض المستفيديف.
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تتكوف مف أعضاء مف العامميف في األندية
٘-تأسيس مجالس استشارية ألندية مدارس الحي َّ
ومف المستفيديف ،وممثميف مف أفراد الحي ،وممثميف مف القطاع الحكومي والقطاع الخاص

ورجاؿ األعماؿ ليتشارؾ الجميع في التخطيط ودعـ أندية مدارس الحي؛ حيث يقوـ ىذا
بع ْقد اجتماعات دورية لممشاركة في تطوير أنشطة وبرامج أندية مدارس الحي
المجمس َ
ومعالجة ما تواجيو مف صعوبات ،وتقديـ الحموؿ المالية وتوفير الشراكات المجتمعية
والمشاركة في تصميـ البرامج وفؽ احتياجات أفراد المجتمع المحمي.

 -3المتطمبات المتعمقة بالبرامج واألنشطة:
ٔ-التخطيط الجديد ألنشطة وبرامج أندية مدارس الحي ،والعناية بعناصر الجذب والتشويؽ عند
تنفيذ األنشطة ،وتفعيؿ دور المستفيديف وأولياء األمور وأفراد المجتمع في اختيار األنشطة

حسب رغباتيـ وميوليـ ،مع تفعيؿ مشاركتيـ في تقييـ البرامج واألنشطة المنفَّذة ،وقياس مدى
رضاىـ عف الخدمات َّ
المقدمة ليـ ،وكذلؾ تدريب العامميف في األندية عمى ميارات التخطيط
والتنفيذ الجيد والتطوير الميني ليـ مف جميع الجوانب عف طريؽ إقامة الدورات والورش
وتبادؿ الخبرات.
التدريبية ُ
َّ
المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة في أندية مدارس الحي،
ٕ-زيادة عدد البرامج واألنشطة
وتمبية كافة متطمباتيـ ،وتوفير برامج وأنشطة جديدة تُناسب إمكاناتيـ البدنية والعقمية،
واكسابيـ الميارات والقدرات الالزمة الندماجيـ مع بقية أفراد المجتمع؛ وىو األمر الذي تفتقر
إليو أندية مدارس الحي ،مما ُي ِ
وجب عمى الجيات المسؤولة االىتماـ بيذه الفئة ،وتوفير كافة
احتياجاتيـ؛ ليتمكنوا مف االستفادة مف الخدمات التي تُ ّْ
قدميا األندية ،ومعرفة مدى رضاىـ

عما ُي َّ
قدـ ليـ مف خدمات بصفتيـ إحدى فئات المجتمع الميمة.
َّ

ٖ-البحث بشكؿ دوري حوؿ أسباب ضعؼ اإلقباؿ عمى بعض البرامج واألنشطة في أندية
مدارس الحي ،وقمة عدد المشاركيف ،وسبؿ تطوير أندية مدارس الحي في جميع المجاالت
التعاوف مع
واخضاعيا لمدراسات والبحث العممي .ويمكف لممسؤوليف في أندية مدارس الحي
ُ
الباحثيف مف الجامعات وطالب الدراسات العميا واالستفادة مف نتائج وتوصيات دراساتيـ
ومحاولة تطبيقيا عمى أرض الواقع لتشخيص المشكمة بشكؿ دقيؽ ومعرفة األسباب وايجاد
الحموؿ المناسبة ليا.
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 -4المتطمبات المتعمقة بالجوانب المجتمعية:

ٔ-تكثيؼ التغطية اإلعالمية ألندية مدارس الحي وما تُ ّْ
وخصوصا مف ِقبؿ
قدمو مف خدمات،
ً
نظر ألىمية التغطية اإلعالمية في التعريؼ بالمؤسسات
وسائؿ اإلعالـ والقنوات الرسمية ًا
التربوية المتنوعة في المجتمع والتوعية بأىدافيا وأدوارىا التربوية .وقد ذكر بعض المشاركيف
وخصوصا
أف أندية مدارس الحي تعاني مف ضعؼ التوعية اإلعالمية لبرامجيا وأنشطتيا،
ً
المخصصة لمدعاية واإلعالف؛ مما يستوجب دعـ األندية
في ظؿ ضعؼ المصادر المالية
َّ
والتعريؼ بيا عمى أعمى مستوى مف خالؿ القنوات التمفزيونية والمواقع الرسمية ،وعرض
التقارير التمفزيونية والتغطية اإلعالمية لما يتـ تنفيذه مف برامج وأنشطة ،واالستفادة مف برامج
التواصؿ االجتماعي والمؤثريف فييا ،والعمؿ عمى نشر الوعي بيف طالب المدارس وأولياء
أمورىـ نحو أندية مدارس الحي وما تُ ّْ
قدمو مف خدمات تربوية.
ٕ-تفعيؿ دور أندية مدارس الحي في معالجة بعض القضايا والمشكالت االجتماعية المعاصرة
وخصوصا فئة الشباب ،والتي تتمثؿ في بعض االنحرافات
التي يعاني منيا المجتمع،
ً
السموكية والفكرية ،وقضايا العنؼ والتنمر ،وادماف برامج التواصؿ االجتماعي واأللعاب
اإللكترونية وتأثيراتيا السمبية عمى الفرد والمجتمع ،والسعي إليجاد حموؿ ليذه القضايا مف
خالؿ التواصؿ مع األسرة وأولياء األمور وعقد المحاضرات والندوات واستقطاب شخصيات
متخصصة ومؤثرة في ىذا المجاؿ ،والعمؿ عمى زيادة الترابط االجتماعي وتعزيز ثقافة
الحوار والتواصؿ بيف أفراد المجتمع.
ٖ-عقد شراكات مجتمعية متميزة ومستمرة بيف أندية مدارس الحي ومؤسسات القطاع الخاص،
وفتح المجاؿ لالستثمار أماـ رجاؿ األعماؿ والشركات لتقديـ الدعـ وتوفير احتياجات األندية،
والسعي إلى توفير أنشطة جديدة عمى مستوى ٍ
عاؿ مف التميز تعمؿ عمى جذب أفراد
المجتمع؛ كأنشطة تعميـ السباحة ،وركوب الخيؿ ،وانشاء أكاديميات رياضية تيتـ بتطوير
الميارات األساسية في كرة القدـ والكاراتيو ومختمؼ األلعاب تحت إشراؼ ومتابعة مدربيف
متخصصيف ،ويمكف أف يتـ ذلؾ عف طريؽ االستفادة مف المساحات الخالية في المباني
المدرسية واستثمارىا لتوفير مرافؽ ومنشآت لما يتـ استحداثو مف أنشطة جديدة كإنشاء
المسابح ومضمار لركوب الخيؿ ومالعب لمختمؼ األنشطة الرياضية ومعامؿ عممية ،ويمكف
فرض رسوـ مناسبة يتـ تحصيميا مف المستفيديف مقابؿ االستفادة مف ىذه الخدمات المتميزة؛
مما ُيحقّْؽ ألندية مدارس الحي توفير التمويؿ الذاتي وعدـ االعتماد بشكؿ رئيس عمى الدعـ
الحكومي وىذا يتوافؽ مع أىداؼ رؤية المممكة ٕٖٓٓ.
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ٗ-تفعيؿ الشراكة المجتمعية بيف أندية مدارس الحي والقطاعات الحكومية ،وعقد شراكات فيما
بينيما مف خالؿ المشاركة في تقديـ مناشط وفعاليات متنوعة ،واالستفادة مف خبرة الكوادر
البشرية المؤىمة في ىذه القطاعات؛ مما يسيـ في تحقيؽ الدور التربوي ألندية مدارس الحي،
ومف أىـ الجيات التي يمكف ألندية مدارس الحي عقد شراكات مجتمعية فاعمة معيا :األندية
الرياضية والقطاعات الصحية لإلشراؼ عمى األنشطة الرياضية والصحية ،وكذلؾ عقد شراكة
مع و ازرة الثقافة لإلشراؼ عمى البرامج والمسابقات الثقافية ،وعقد شراكات مع و ازرة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية لتقديـ برامج تدريبية ومينية تساعد المستفيديف عمى االلتحاؽ
بسوؽ العمؿ ،باإلضافة إلى عقد شراكات مع الجامعات لالستفادة مف خبرة األساتذة
األكاديمييف في مختمؼ التخصصات العممية والتربوية لتقديـ دورات وبرامج لجميع أفراد
المجتمع ،وتنظيـ زيارات لالستفادة مف مرافؽ الجامعات وخدماتيا التعميمية والطبية
واالجتماعية؛ وىذا يتفؽ مع نظرية التبادؿ االجتماعي التي تؤكد عمى أف الحياة االجتماعية
وتبادؿ األخذ والعطاء لضماف تحقيؽ
عبارة عف عممية مستمرة مف التفاعؿ والمشاركة
ُ
استم اررية تبادؿ المنفعة ،واستثمار الموارد واإلمكانات لتحقيؽ تنمية مستدامة (الغريب،
ٕٖٗٔ .) ٖٚ٘ :ويمكف أف يتحقؽ ذلؾ عف طريؽ عقد شراكات مجتمعية مع مختمؼ
وتبادؿ المنافع؛ مما يسيـ في تحقيؽ
القطاعات؛ لممساىمة في توفير الدعـ المالي والمعنويُ ،
األىداؼ.
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توصيات الدراسة:
 توفير الدعـ المادي الكافي ألندية مدارس الحي ،واالنتظاـ في صرؼ الميزانية التشغيميةَّ
المحدد دوف تأخير ،مع ضرورة منح حوافز تشجيعية مادية
ومكافآت العامميف في وقتيا
ومعنوية لمعامميف المتميزيف.
مقرات نموذجية ألندية مدارس الحي تتوفر فييا كافة المرافؽ والخدمات،
 العمؿ عمى إنشاء ّمع توفير وسائؿ نقؿ لممستفيديف.
 العمؿ عمى تأسيس مجالس استشارية ألندية مدارس الحي لتطوير خدماتيا ،وتحقيؽمتطمباتيا ،ودعـ شراكاتيا المجتمعية.
 االىتماـ بفئة ذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفير برامج مناسبة ليـ ،وتخصيص مشرفيفَّ
مؤىميف قادريف عمى التعامؿ معيـ ومراعاة حاجاتيـ وظروفيـ العقمية والبدنية.
 ضرورة تفعيؿ الشراكة المجتمعية في أندية مدارس الحي مع جميع القطاعات الحكوميةواألىمية؛ لممساىمة في توفير مصادر دخؿ بديمة لموصوؿ إلى مرحمة االكتفاء الذاتي.

قصور الدراسة:

وتتمثؿ جوانب القصور في الدراسة الحالية في كونيا تناولت متطمبات تفعيؿ الدور التربوي
ألندية مدارس الحي ،وتـ تطبيقيا عمى قادة ومشرفي أندية مدارس الحي لمبنيف بمنطقة القصيـ
التعميمية ،واعتمدت عمى المنيج النوعي مف خالؿ إجراء المقابالت مع المشاركيف ،وبما أف
المنيج النوعي ال يسعى عادةً إلى تعميـ النتائج؛ لذا قد تكوف نتائج الدراسة وتوصياتيا غير
نظر الختالؼ الظروؼ واالىتمامات ،ومف جوانب القصور
مناسبة لتطبيقيا في مناطؽ أخرى ًا
أيضا في ىذه الدراسة عدـ التأكد مف أف إجابات بعض المشاركيف ىي اإلجابة الحقيقية لما
ً
نظر لشعورىـ بالممؿ وعدـ رغبتيـ في الخوض في تفاصيؿ أخرى
يعتقدونو ،أـ أنيـ أجابوا بيا ًا
قد تتطمَّب المزيد مف الوقت.

مقترحات لمدراسات المستقبمية:
-

إجراء دراسة مماثمة عمى أندية مدارس الحي لمبنات.
إجراء دراسات مماثمة عمى مناطؽ مختمفة في المممكة ،وعمؿ مقارنة بيف نتائجيا.
إجراء دراسة مقارنة حوؿ تفعيؿ الشراكة المجتمعية في أندية مدارس الحي في ضوء بعض
التجارب العالمية.
إجراء دراسة حوؿ معوقات تفعيؿ الشراكة المجتمعية في أندية مدارس الحي ،وسبؿ تطويرىا.
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المراجع:
أبو عباة ،أنور عبد اهللٕٓٔٙ( .ـ) .دور قيادات أندية مدارس الحي لألنشطة التعميمية
والترويحية في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى الشباب السعودي .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية الشرؽ العربي لمدراسات العميا ،الرياض.

اإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة القصيـhttps://home.qassimedu.gov.sa .)ٕٕٓٓ( .
الحربي ،يحيى صالحٕٓٓٚ( .ـ) .النشاط الطالبي حجر الزاوية في التربية الحديثة .الرياض:
دار الحضارة لمنشر والتوزيع.

الحنيشؿ ،عبد اهلل إبراىيـٕٓٔٙ( .ـ) .الدور اإلداري لرواد النشاط في تطوير برامج أندية الحي
لمبنيف بمدينة الرياض مف وجية نظر مديري األندية ومشرفييا .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية،
الرياض.

الخثعمي ،إبراىيـ عميٕٓٔٙ( .ـ)  .أندية الحي في المممكة العربية السعودية في ضوء خبرة
الواليات المتحدة األمريكية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة جدة.

الداىري ،حسفٕٓٔٔ( .ـ) .أساسيات عمـ االجتماع النفسي التربوي ونظرياتو .عماف :دار
الحامد لمنشر والتوزيع.

الدخيؿ ،أماني عبد الرحمفٕٓٔٛ( .ـ) .دور برامج التعميـ المستمر في أندية مدارس الحي
لمبنات في تنمية الثقافة الصحية ألفراد المجتمع بمحافظة المجمعة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود بالرياض.

الصموي ،عبد اإللو أحمد .)ٕٓٔٛ( .مدى االستفادة مف الخدمات والبرامج المتوفرة في أندية

الحي مف وجية نظر المرتاديف عمييا في مدينة الرياض بالمممكة العربية
السعودية (دراسة تقويمية) .مجمة عموـ الرياضة ،جامعة بنما ،كمية التربية
الرياضية ( ٖٔ .ديسمبر .ٗٓ-ٔ ،)ٕٓٔٛ

العساؼ ،صالح حمد .)ٕٓٔٙ( .المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية .طٖ ،الرياض :دار
الزىراء.
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أ /ىزاع بن فالح العنزي

متطمبات تفعيل الدور التربوي

د /أحمد بن عبد اهلل السويكت
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الغريب ،عبد العزيز عمي .)ٖٕٔٗ( .نظريات عمـ االجتماع( .طٖ) ،الرياض :دار الزىراء
لمنشر والتوزيع.

َّ
المقدمة في أندية مدارس الحي التابع
القرعاوي ،أروى عبد الرحيـ .)ٕٕٓٓ( .واقع البرامج
لمشروع الممؾ عبد اهلل لتطوير التعميـ في مدينة الرياض .رسالة ماجستير

غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود بالرياض.

المانع ،طو عبد اهللٕٓٔٗ( .ـ) .مدى إسياـ األنشطة اإللكترونية في إقباؿ طالب المرحمة
االبتدائية عمى أندية الحي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كميات الشرؽ
العربي لمدراسات العميا ،الرياض.

المحسف ،محسف عبدالرحمف .)ٕٓٔٙ( .منيجية بناء المقابمة العممية في البحث التربوي .ورقة
عمؿ ُم َّ
قدمة في المؤتمر الدولي حوؿ تطوير البحث العممي والمنعقد في
الفترة ٔٔ ٖٔ-يناير ،الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة.

المويجد ،فيد سعدٕٓٔٙ( .ـ) .مدى االستفادة مف برامج أندية الحي لألنشطة التعميمية
َّ
المقدمة لمطالب بإدارة التعميـ بمحافظة المجمعة .رسالة
والترويحية
ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية،

الرياض.
بخيت ،محمد؛ ومصطفى ،عمي؛ ومحمد ،محمود؛ وحمزة ،أحمد .)ٕٓٔٓ( .التنشئة االجتماعية.
الرياض :مكتبة الرشد.

جريدة الرياض ٔٚ ،ٕٓٔٚ( .ديسمبر) .برنامج أندية مدارس الحي  ..رؤية طموحة لحموؿ
تعميمية مبتكرةhttp://www.alriyadh.com/1646946 .
زىراف ،حامد عبد السالـٕٖٓٓ( .ـ) .عمـ النفس االجتماعي( .ط ،)ٙالقاىرة :عالـ الكتب.
مميارا ..وانطالقة العاـ الدراسي
زيمع ،يحيى ٕٚ ،ٕٓٔٗ( .يوليو) .الممؾ يدعـ التعميـ بػ ٓٛ
ً
الرياض.
جريدة
لمنجاح.
مؤشر
الجديد
https://www.alriyadh.com/956032
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شركة تطوير لمخدمات التعميميةٕٓٔٚ( .ـ) .أندية مدارس الحي الترفييية والتعميمية انطالقة
تنموية برؤية وطنية .مشروع الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز لتطوير التعميـ.

https://www.yumpu.com/xx/document/read/59548273/
andetalhai2

شركة تطوير لمخدمات التعميميةhttps://t4edu.com/ar .)ٕٕٓٓ( .

غباري ،ثائر؛ وأبو شندي ،يوسؼ؛ وأبو شعيرة ،خالد .)ٕٓٔ٘( .البحث النوعي في التربية وعمـ
النفس .عماف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

فميو ،فاروؽ عبده؛ والزكي ،أحمد عبد الفتاح .)ٕٓٓٗ( .معجـ مصطمحات التربية .مصر :دار
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

قنديمجي ،عامر إبراىيـ؛ وايماف ،السامرائي .)ٕٓٔٓ( .البحث العممي الكمي والنوعي .عماف:
دار اليازوري لمنشر.

محمد ،عاصـ أحمدٕٓٔٚ( .ـ) .متطمبات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في إدارات اإلشراؼ

التربوي بالمممكة العربية السعودية .المجمة التربوية ،المجمة التربوية لكمية
التربية ،جامعة سوىاج.ٖٜٕ-ٖٖ٘ ،)ٗٛ( ،

و ازرة التعميـ  .)ٕٓٔٙ( .Aالدليؿ التنظيمي لبرنامج أندية مدارس الحي .شركة تطوير لمخدمات
التعميمية ،الرياض.

و ازرة التعميـ  .)ٕٓٔٙ( .Bدليؿ برامج وأنشطة أندية مدارس الحي .شركة تطوير لمخدمات
التعميمية ،الرياض.

و ازرة

التعميـ.

(ٕٕٓٓ).

2020iu7.aspx

https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/hy-

- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. Annual
review of sociology, 12(1), 67-92
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