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التصور العام للمشروع
االســـــم:
نادي احلي الشبابي.

الفكـــرة:
إنشاء بيئات حاضنة ببرامج منوعة وجاذبة للشباب
في مراكز التنمية االجتماعية بحيث تسهم في تنمية
قدراتهم وبناء مهاراتهم وتعزيز أخالقهم وقيمهم.

10

أهداف مشروع نادي الحي الشبابي:

استثمار وتوظيف طاقات وقدرات الشباب
وتنميتها باتزان.

حماية الشباب من األفكار والتوجهات
السلبية الضارة بهم ومبجتمعهم.

تأكيد دور الشباب في تنمية وخدمة أحيائهم
ومجتمعهم ووطنهم.

تكوين بيئات وروابط اجتماعية بني الشباب
تعزز التعاون والصداقة واالنتماء للمجتمع.

إكساب الشباب خبرات ومهارات جديدة
تسهم في إعدادهم للحياة والعمل.

11

المستهدفون
مرحلة الشباب الذكور ما بني (  ) ٢٢ - ١٥سنـــة ،أي
( طالب املرحلة الثانوية واجلامعية ).
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أهمية مشروع نادي الحي الشبابي
مت إعداد مشروع نادي احلي الشبابي وفق مهنية عالية تستجيب لطبيعة وخصائص الشباب وتلبي احتياجاتهم
وتطلعاتهم وميكن إبراز أهم القيم املضافة في املشروع على النحو التالي:

1

يسعى نادي احلي الشبابي لتقدمي أمنوذج عملي في تفعيل
وتطوير أدوار املؤسسات اجملتمعية في خدمة الشباب وتنميتهم.

2

يقوم نادي احلي باستكشاف طاقات الشباب وقدراتهم وتوظيفها
في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

3

يقدم نادي احلي الشبابي التوجيه املناسب للشباب بطريقة غير
مباشرة حتميهم من األفكار والسلوكيات املنحرفة.
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4

يركز نادي احلي الشبابي على جانب املسؤولية اجملتمعية لدى
الشباب وعلى دورهم الرئيس في التنمية.

5

يساهم نادي احلي الشبابي في إشباع حاجات الشباب للترفيه
والترويح وتكوين الصداقات وبناء العالقات االجتماعية.

6

يسهم نادي احلي الشبابي في ملئ أوقات الفراغ لدى الشباب
باملمتع واملفيد ..وبخاصة أن نتائج الدراسات احمللية على
اجملتمع السعودي تؤكد معاناة الشباب من أوقات الفراغ.
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7

يشارك نادي احلي الشبابي في بناء نسيج اجتماعي متالحم
ومتعاون ومتقبل لذاته ولآلخرين.

8

يعزز نادي احلي الشبابي احلوار والتواصل البناء بني الشباب
ومؤسسات اجملتمع وقياداته.
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شركاء نادي الحي الشبابي
برنامج نادي احلي الشبابي برنامج متاح للجميع ويتشارك مع اآلخرين ويتكامل معهم ومن أهم اجلهات التي
ميكن أن يتشارك معها نادي احلي الشبابي في التخطيط والتنفيذ وتبادل اخلبرات ما يلي:

جلان ومراكز التنمية
االجتماعيــــة التابعـــة
لــــــوزارة الشئـــــــــــــون
االجتماعية.

أنديـة احلـــــي الدائمــــة
واملوسميــــة التابعــــــــــة
لوزارة التربية والتعليم.

املؤسســــات واللجـــــان
الشبابـيــة فـــــي األنديـة
الرياضية وغيرها.
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مراحل العمل في مشروع نادي الحي الشبابي
تبني هذه اخلطوة كيف مت إعداد هذا املشروع وتصميم مواده وبرامجه ..ألجل أن تكون اجلهة
اإلشرافية واملنفذة على اطالع كامل بكل التفاصيل لإلجابة عن التساؤالت عند احلاجة
وليكونوا أكثر قدرة على فهم واستيعاب طبيعة النادي واجلهد املبذول فيه ،وليساعدهم كذلك
على التغيير والتحسني الواعي في برامج وأهداف النادي.

المرحلة األولى  /التخطيط
ومت فيها ما يلي:
•اإلطالع على عدد من البرامج الشبابية العاملية واحملليةوالدراسات األكادميية
ذات العالقة :وبلغ عددها أكثر من  70ما بني جتارب لبرامج شبابية محلية عاملية
ودراسات أكادميية متخصصة في الشباب.
•حتديد خصائص وحاجات الشرائح املستهدفة :وذلك بالرجوع ألهم خصائص النمو
السيوكلوجية للشريحة املستهدفة وتطبيقاتها في البرامج الشبابية.
•تنفيذ ورشة عمل لعدد من العاملني مع الشباب في مراكز التنمية وغيرها :وذلك
للتعرف على أهم احتياجات الشباب من وجهة نظرهم وحتديد أهم تطلعاتهم من
البرنامج املعد للشباب.
•عقد ورشة عمل مع عينة عشوائية من الشباب اجلامعي والثانوي ،للتعرف على أهم
احتياجاتهم واهتماماتهم وحتدياتهم وتطلعاتهم.
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•حتديد مسارات البرامج داخل نادي احلي الشبابي من خالل ورشة عمل واستبانة
إلكترونية وزعت على عينة عشوائية من الشباب :ومت على ضوء نتائج الورشة
واالستطالع اإللكتروني حتديد مسارات برامج نادي احلي الشبابي وهي:
» »( مسارات املرحلة الثانوية :مسار حدد وانطلق  +مسار اصنع حياتك )

» »( مسارات املرحلة اجلامعية :مسار قيادة السوق  +مسار البوصلة الشخصية)

•حتديد معايير البرامج واألدوات :وذلك بتحديد محددات اختيار أي فعالية أو نشاط
ضمن املسارات بحيث نضمن اتساق املشروع بالكامل وانضباطه مبتطلبات النجاح
في البرامج سواء على مستوى االختيار أو التصميم أو التنفيذ.
•حتديد معايير بيئة مشروع نادي احلي الشبابي ( املادية  -املعنوية ) :بحيث تكون
هذه احملددات متطلب الختيار بيئات التنفيذ املناسبة والتي تسهم في جناح النادي
وتكون كذلك محدد لقياس واقع بيئة التنفيذ وحتديد جوانب النقص التي حتتاج إلى
تكميل وجتهيز.
•حتديد معايير الفريق املنفذ ملسارات البرنامج :يشكل فريق املشروع الشريان
الرئيس لنجاح تنفيذ مسارات نادي احلي الشبابي ،ولذا فتم وضع معايير اختيار
الفريق القادر على حتقيق أهداف البرنامج ويستفاد كذلك من هذه احملددات في
حتديد جوانب النقص لدى فرق العمل املوجودة حالياً وتدريبها وتأهيلها مبا حتتاج.
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•حتديد محتويات حقيبة تأهيل الفريق املنفذ :بناء على معايير الفريق املنفذ املطلوبة
مت حتديد عناصر وأهداف البرنامج التأهيلي للمشرفني بحيث يفي باملتطلبات
األساسية التي يفترض وجودها في أي فريق عمل يعمل في البرنامج ويشرف عليه.
•حتديد محتويات الدليل التنظيمي للمشروع :حدد للدليل  18عنوان رئيس تقدم
تصوراً دقيقاً عن فلسفة نادي احلي الشبابي وأطر العمل فيه واملوجهات الرئيسة له
بحيث يبني هذا الدليل فهما مشتركاً عن النادي وكيفية العمل فيه وحتقيق أهدافه

وغاياته.
•حتديد محتويات الدليل اإلجرائي للمسارات :حدد لكل مسار من املسارات األربع
لنادي احلي الشبابي دلي ً
ال تفصيلياً وعملياً يحتوي أكثر من  19عنوان رئيس بحيث
أن هذه العناوين تقود فريق العمل في كل مسار خطوة بخطوة لتنفيذ كافة فعاليات
املسار مع ضمان مستوى من الدقة واجلودة العالية في التنفيذ ،وحددت مجموعة
معايير لبناء األدلة ومن أهمها( :أن تكون واضحة ،سهلة التطبيق ،محددة اإلجراءات،
شاملة لكافة الفعاليات).
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المرحلة الثانية  /التصميم واإلعداد
ومت فيها ما يلي:
•تصميم الدليل التنظيمي للمشروع :وهو الدليل الذي بني أيدينا ،حيث مت تصميمه
وإعداد ابرز محتوياته قبل االنطالق في بناء باقي األدلة اإلجرائية والفعاليات
واألدوات األخرى ليكون موجها لها ..ومت تعديله وتطويره أثناء عملية بناء األدلة
واألدوات مبا يقتضيه األمر ..وأعيدت مراجعته من مجموعة من اخملتصني
واملمارسني للبرامج الشبابية ليخرج بصورته احلالية ،وليعطي القارئ صورة كلية
عن نادي احلي الشبابي.
•تصميم األدلة اإلجرائية لكافة املسارات :لكل مسار في نادي احلي الشبابي مت
تصميم دليل إجرائي يحوي كامل تفاصيل املسار من أول برنامج في أول أسبوع حتى
آخر برنامج في نهاية املسار.
•تصميم بطاقات برامج املسارات :لكل برنامج في املسار بطاقة خاصة به حتـــــــوي
( الفكرة – األهداف – سيناريو التطبيق مفص ً
ال – التوزيع الزمني – مواد التنفيذ
– مصادر إثرائية...الخ) بحيث يستطيع املشرف بإذن الله تطبيق البرنامج مبستوى
ال يقل عن  %85من اإلتقان إذا التزم بهذه اخلطوات اإلجرائية.
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•تصميم احلقائب التدريبية لفعاليات املسارات :تتنوع فعاليات املسارات ،ومن أهم
الفعاليات التي حتتاج إعداداً خاصاً هي احلقائب التدريبية لكل مسار ،حيث مت
إعداد احلقائب من فريق متخصص في التدريب والعمل مع الشباب ،وروجعت
من قبل مختصني وممارسني كذلك ..وقد روعي أن تكون احلقائب مركزة وعملية
وتركز على بناء االجتاهات واملهارات.
•تصميم حقيبة تأهيل الفريق املنفذ :احتوت احلقيبة مجموعة من األدوات التعليمية

والتدريبية التي تساعد الفريق على أداء عمله بشكل واعي ومتقن ،وتتضمن تركيزاً
على فهم مرحلة الشباب وكيفية التعامل معهم وحتفيزهم وآليات إدارة برامجهم
باملشاركة معهم.

•جتهيز متطلبات وأدوات البرامج والفعاليات :بناء على املعايير السابقة التي مت
حتديدها مت توفير املستلزمات الرئيسية الالزمة النطالق املشروع وتطبيقه لتكون
رافداً ومعيناً للجان التنمية على النجاح في تنفيذ نادي احلي الشبابي.
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المرحلةالثالثة  /التنفيذ والتجريب:
ومت فيها ما يلي:
•اختيار اللجان املنفذة للمشروع :ومت ذلك من خالل املعايير احملددة في املرحلة
األولى ..وقد روعي أن تكون هذه اللجان في مناطق مختلفة ومتنوعة في القدرات
والتجهيزات وطبيعة السكان ومستواهم املعيشي والثقافي ،..وقد كانت عينة
التجريب في مدينة الرياض في جلنة تنمية واحدة في جنوب الرياض ..وفي
محافظة الدلم في جلنة تنمية واحدة.
•تأهيل الفرق املنفذة للمشروع :ومت ذلك من خالل تقدمي برنامج تدريبي متخصص
قبل بداية التطبيق للمسارات وزود كذلك الفريق مبجموعة من املواد التعليمية
املتخصصة للعمل مع الشباب.
•مساعدة اللجان املرشحة على تهيئة مقر النادي :بعد اختيار اللجان ومطابقة معايير
البيئة عليها مت تسليم جلان التنمية املستلزمات الرئيسة لتنفيذ املسار من أدوات
وأجهزة وما إلى ذلك.
•تسليم الفرق اإلشرافية أدوات مسارات نادي احلي الشبابي بالكامل :قبل بدء العمل
مت تسليم الفريق اإلشرافي في كل جلنة أدوات املسار الذي سيطبقونه بالكامل
ليطلعوا عليها قبل التنفيذ بوقت كاف ليمكنهم عمل تصور كامل لكيفية التسويق
والتنفيذ للبرامج وتوزيع املهام واألدوار بينهم.
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مسارات نادي الحي الشبابي

مسارات الثانوي

حدد وانطلق

مسار يساعد املشاركني على حتديد أهدافهم الشخصية وفهم نقاط قوهتم
واسثمارها

اصنع حياتك

مسار يهتم بتطوير املهارات احلياتية لدى املشاركني يف هذه املرحلة العمرية
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مسارات الجامعي

البوصلة الشخصية

قيادة السوق
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مسار يساعد املشاركني على اكتشاف أدوارهم يف احلياة وكيفية حتديد توجهات
احلياتية

مسار يهتم بتنمية ثقافة العمل احلر وإكساب مهارات السوق لدى املشاركني

محددات المسارات
يخضع كل مسار جملموعة من احملددات ،من أهمها ما يلي :
مدة
المسار

البرامج

عدد األيام

فصل دراسي واحد

الفعاليات

(  ١٣أسبوع )

 ٢5برنامج متنوع

مدة
البرنامج

يومان في األسبوع

مكان
التنفيذ

المشرفين

 9فعاليات رئيسية

()٣-٢
ساعات لكل برنامج

داخل املقر  -خارج املقر

«نادي رياضي  -صاالت ترفيهية -
كوفي شوب « … -

مشرفني مباشرين مقابل
(  ) ٣٠ - ٢٠طالب
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الدليل االجرائي للمسارات
صمم لكل مسار دليل إجرائي خاص به ،بحيث يساعد التي تتناول فريق العمل وأدوار اجملموعات واألفراد
الفريق املنفذ على استيعاب الفكرة العامة للمسار ،داخل املسار ،وذلك إلحداث تكامل وتعاون بني الفريق
واألهداف اخلاصة به ،والفعاليات اخملصصة له ،اإلشرافي واملشاركني بهدف الوصول إلى مستويات
والبرامج التي تتضمنها هذه الفعاليات ،مع شرح عالية في األداء والنتائج.
تفصيلي لكافة البرامج من خالل تصميم بطاقات
خاصة لكل برنامج ،وخطط زمنية مقترحة للتنفيذ.
كما يتضمن الدليل سلسلة من اخلطوات التفصيلية

الهدف العام من األدلة االجرائية
قيادة فريق تنفيذ املسار إلى تنفيذ املسار وحتقيق
أهدافه بجودة عالية ونتائج ملموسة.
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محتويات األدلة االجرائية
تتضمن األدلة االجرائية العناصر التالية:
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منهجية إعداد مواد المسارات
مت تصميم مواد املسارات وفق منهجية جتمع بني البساطة في الفكرة والسالسة في التنفيذ والعمق في
الهدف واملقصد ،وإدراك هذه املنهجية وفهمها يساعد فريق التنفيذ على استثمارها واالجتهاد في حتقيقها
وااللتزام بها ،وميكن بيان أهم معالم هذه املنهجية على النحو التالي:
اختالف زمان ومكان التنفيذ.
فقد مت مراعاة إمكانية تنفيذ البرنامج في أي وقت خالل العام وداخل أي منطقة من مناطق
اململكة العربية السعودية.

سهولة التنفيذ.
مت تصميم مواد املسارات بحيث تراعي اختالف قدرات ومستوى تأهيل الفريق اإلشرافي،
وتساعدهم على التنفيذ بكل سهولة.

قلة التكاليف.
مت مراعاة قلة اإلمكانيات املالية الكافية لدى بعض اجلهات املنفذة للمشروع ،وعلى ضوء ذلك
مت اختيار مواد املسار التي تنفذ بأقل تكلفة مالية ممكنة.
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قصر مدة المسار والبرامج.
مدة كل مسار فصل دراسي واحد بحيث يشعر الشباب باإلجناز السريع ويتاح له التغيير
واالنتقال بعد ذلك إلى مسارات أخرى ،وحدد كذلك نطاق زمني للبرامج بحيث تكون مدة
البرنامج الواحد من (  ٣ - ٢ساعات ) ،حتى ال يشعر املشاركون بامللل ،ويكون لديهم الوقت
الكافي إلجناز أعمالهم اليومية األخرى.
تحقيق التفاعل.
روعي في تصميم برامج املسارات أن حتقق هذه البرامج أكبر قدر ممكن من التفاعل لدى
املشاركني ،بحيث يظل املشارك في حركة دائمة وتفاعلية مستمرة ،لطرد الكسل وامللل أثناء
التنفيذ.
التوالي في البرامج.
مت تصميم البرامج بحيث حتقق التوالي ال التوازي في التنفيذ ،فال يتطلب االستفادة من البرنامج
احلالي حضور البرامج الذي قبله قدر اإلمكان ،مما مي ّكن املشاركني من االلتحاق باملسار في أي
وقت ممكن ،وال يؤثر على الطالب املتغيبني في االلتحاق بالبرامج األخرى داخل املسار.
التنوع في البرامج.
روعي في اختيار الفعاليات والبرامج أن تتنوع في أهدافها ومجاالتها ،بحيث تشبع الرغبات
اخملتلفة لدى املشاركني في املسار ،وتراعي أمناط تعلمهم املتنوعة.
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خطوات إعداد مواد المسارات
لضمان مستوى اجلودة في عمليات اإلعداد ،مت اتباع هذه اخلطوات في إعداد أي مادة من مواد البرنامج:
حتديد العناصر األولية ملادة البرنامج
اعتماد العناصر من اللجنة العلمية
إعداد منوذج أولي للمادة أو البرنامج
تعديل واعتماد النموذج األولي من اللجنة العلمية
إعداد احملتوي العلمي كام ً
ال
املراجعة األولية للمحتوى
املراجعة النهائية للمحتوى
املراجعة الصياغية واللغوية للمحتوى
التصميم الفني للمحتويات
املراجعة واالعتماد النهائي
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شروط نجاح مشروع نادي الحي الشبابي
الشرط البد من وجوده لتحقق النجاح ،والعامل يساعد ويزيد من فرصة النجاح ..ونادي احلي الشبابي
يتطلب مجموعة من الشروط الرئيسة واملهمة لنجاحه والتي ينبغي أن يتنبه لها ويسعى لتوفيرها القائمني
على النادي ( جلنة التنمية االجتماعية وفريق التنفيذ) ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العالقة.
ويقصد باجلهات الرسمية تلك اجلهات التي لها ارتباط مباشر باجلهة املنفذة للمشروع ،وتلك
اجلهات التي ميكن أن حتقق الدعم والرعاية للمشروع ،ومن ذلك:

»

»وزارة الشؤون االجتماعية :ويتم التنسيق مع الوزارة للحصول على املوافقة الرسمية على
تنفيذ املشروع داخل جلان ومراكز التنمية االجتماعية برفعه ضمن خطة البرامج السنوية

»

للجنة.

»الرئاسة العامة لرعاية الشباب :ويتم التنسيق مع الرئاسة لالستفادة من املرافق الرياضية
التابعة لها داخل كل منطقة عند احلاجة لها.

»أمانات املناطق :ويتم التنسيق معها لالستفادة من املرافق الرياضية املوجودة داخل األحياء.

»
» »وأي جهات رسمية أخرى ....
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توفر الميزانية الكافية
توفر امليزانية الكافية لتنفيذ برامج نادي احلي الشبابي من قبل جلان التنمية ،وميكن تغطية تكاليف التنفيذ
كلها أو بعضها ،من مصادر عديدة منها على سبيل املثال:
» »دعم اجلهات الرسمية.

»دعم املؤسسات املانحة وبرامج املسؤولية االجتماعية.

»
» »توفير رعاة رسميني لبرامج النادي كلها أو بعضها.
» »دعم أولياء األمور.
» »اشتراكات الفئة املستهدفة.

توفير بيئة متميزة داخل وخارج النادي.
بيئة تنفيذ البرامج سواء البيئة املادية أو املعنوية مؤثرة بدرجة كبيرة في جذب الشباب ومن ثم جناح برامج
النادي ،ولذا ينبغي العناية بإعداد وتهيئة البيئة لتنفيذ البرامج ويستفاد من املعايير املادية واملعنوية املذكورة
في هذا الدليل.
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الرجوع لألدلة اإلجرائية بشكل مستمر.
يجب على الفريق املنفذ الرجوع املستمر لألدلة اإلجرائية للمسارات ،واستيعاب كافة املهام
واخلطوات املذكورة داخل الدليل ،وتنفيذها بشكل دقيق ومحاولة االستعداد اجليد لذلك قبل
وقت التنفيذ.

كفاءة فريق التنفيذ لبرامج النادي.
يجب أن يتحلى فريق العمل بالكفاءة الالزمة لتنفيذ برامج النادي ،وهذا يتطلب ابتدا ًء حسن
اختيار الفريق وفق املعايير احملددة واملضمنة في هذا الدليل ،ومن ثم تأهيل هذا الفريق وتدريبه
على املهارات التخصصية التي يحتاجها لتنفيذ برامج النادي ،وأخيراً متابعة أداء الفريق وتقدمي

التغذية الراجعة والتطوير املستمر لهم.

التسويق والدعاية للنادي.
ال ميكن حتقيق النجاح واالستقطاب الكافي للشباب دون عملية تسويق ودعاية مركزة تستهدفهم
بأدوات ووسائل متنوعة ،ومن أجل ذلك ينبغي أن يعتنى بدرجة كبيرة باالستفادة من وسائل
التسويق والدعاية اخلاصة بالنادي بشكل عام ،ووسائل التسويق والدعاية اخلاصة بتنفيذ برامج
كل مسار بشكل خاص.
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المتابعة والتقويم والتحسين.
يتطلب جناح نادي احلي الشبابي وجود متابعة وتقومي وحتسني مستمر للبرامج ومدى حتقيقها ألهدافها
وألداء الفريق اإلشرافي ولتفاعل وانسجام املشاركني ،...وهذا يتطلب تفعيل أدوات واستمارات التقومي
املوجودة في كل مسار ،ويتطلب عقد لقاء دوري كل أسبوع ملتابعة سير العمل والوقوف على مدى النجاح
املتحقق والعقبات العارضة وكيفية جتاوزها والبحث عن حلول مناسبة لها.
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معايير الفريق المنفذ لبرامج النادي
يتكون فريق العمل من مجموعة تعمل بشكل دائم أو مؤقت في املشروع ،ولها دور هام وحيوي
في تطبيق وجناح برامج نادي احلي الشبابي ،وهم املنفذ الرئيسي له ،واملوجه واملرشد والقائد
للشباب في عمليات التأهيل والتدريب واملساندة.

عدد الفريق
العدد املناسب لفريق العمل (  ) ٤ - ٢مشرفني مقابل (  ) ٣٠ - ٢٠شاب ،وبالذات في الدورة األولى
من عملية تنفيذ برامج النادي حلداثة التجربة وقلة اخلبرة العملية على تنفيذ برامج النادي.
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معايير الفريق
ويراد بها املعايير التي يجب أن تتوفر في املشرف الذي يتم ترشيحه للعمل ضمن فريق تنفيذ
برامج النادي ،وهي كالتالي:

العمر

» »ال يقل عمر عضو فريق العمل عن  ٢٠سنة
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المؤهالت

» »ال يقل املؤهل التعليمي لفريق العمل
للمرحلة الثانوية عن الشهادة الثانوية
» »ال يقل املؤهل التعليمي لفريق العمل
للمرحلة اجلامعية عن الشهادة اجلامعية

» »القدرة على إدارة فرق العمل الشبابية
» »حسن التعامل مع الشباب وفهم خصائصهم
القدرات والمهارات

وحاجاتهم
» »القدر على احلوار والتواصل اجليد مع
الشباب
» »العرض والتقدمي اجليد للمواضيع واألفكار

القدرة على القيادة
القدرة على الت�أثري والإقناع

» »استخدام احلاسب اآللي بشكل جيد
» »استخدام أدوات التواصل االجتماعي
بشكل جيد ( تويتر -فيس بوك – انستقرام
 واتس)..» »مهارة تصميم وتنفيذ برامج الشباب
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الخبرات السابقة

» »املشاركة في تصميم برامج شبابية
وتنفيذها ملدة ال تقل عن سنة
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اخلربة يف جمال التدريب
اخلربة يف جمال تقييم
برامج ال�شباب

برنامج تأهيل الفريق المنفذ
وفق معيار اختيار الفريق املنفذ السابق أعدت حقيبة لتأهيل املشرفني تتضمن مواد تعليمية ذاتية
بني فريق العمل وبرنامج تدريبي ،وفيما يلي وصف لكل محتويات احلقيبة:

مواد التعلم الذاتي بين فريق العمل:
صمم البرنامج التدريبي لتأهيل فريق العمل على مسارات املشروع ،وذلك وفقاً للبطاقة التالية:

البيان

المؤلف

المطلوب

صناعة النجاح

طارق السويدان

استعراض وانتقاء

األلعاب الرتبوية

عثمان اخلضر

جرد واختيار ألعاب

دليل العمل الطاليب الثانوي

مصطفى الطحان

قراءة واختيار مقتطفات

دليل التدريب القيادي

هشام الطالب

قراءة ومناقشة بني فريق العمل

رتب حياتك

طارق السويدان

مساع وتطبيق

الرتبية الريادية والتعليم الريادي

جمدي مبارك

قراءة واختيار مقتطفات

دليل العاملني مع الشباب

اليونسكو

جرد واختيار مقتطفات
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البرنامج التدريبي:
صمم البرنامج التدريبي لتأهيل فريق العمل على مسارات املشروع ،وذلك وفقاً للبطاقة التالية:

العنـــــــــــوان
تنمية مهارات مشرفي نادي احلي الشبابي

فريق العمل
فريق عمل مشروع نادي احلي الشبابي

أهداف الدورة
» »التعرف على خصائص وطبيعة الشباب وكيفية التعامل معهم
» »اإلملام بقواعد كسب واحتواء الشباب والتأثير عليهم

» »التمكن من مهارات التواصل والعرض والتقدمي للبرامج الشبابية
» »التعرف على أسس بناء مشروع نادي احلي الشبابي ومحتوياته الرئيسية

» »التصور الدقيق لكيفية استخدام آليات ووسائل تنفيذ مسارات نادي احلي الشبابي
» »إتقان تطبيق أساليب التقييم والتقومي للمسارات
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مكونات البرنامج
دليل املدرب  -دليل املتدرب  -العرض التقدميي  -املادة اإلثرائية

مدة البرنامج
(  ) ٣أيام مبعدل (  ) ٥ساعات يومياً

عدد المشاركين
(  ) ١٥ - ١٠متدرب

متطلبات الدورة
قاعة تدريب  -جهاز حاسب آلي  -جهاز عرض ( بروجكتر  -تلفاز ) انترنت  -سبورة  -أقالم  -أوراق بيضاء

أساليب التدريب
املناقشة -عصف ذهني  -مجموعات تركيز  -متارين –تطبيق عملي…

أساليب التقييم
استبانة لقياس أثر املادة التدريبية
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الهيكل التنظيمي
لكل مسار من مسارات النادي األربع هيكل إداري مستقل يدير وينظم شئونه ،ويتكون هذا الهيكل مما يلي:
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الجهة اإلشرافية:
وهي اجلهة التي تتولى عملية اإلشراف على املشروع ،ومهمتها التأكد من سير
النادي وفق خططه وأهدافه ،وهي متثل في الغالب هنا جلان التنمية االجتماعية.

رئيس المسار:
وهو من يتولى اإلشراف على فريق التنفيذ وتوزيع املهام واألدوار بينهم ،ويتابعهم ويشاركهم
ويكون حلقة الوصل بني فريق التنفيذ وبني اجلهة اإلشرافية.

أعضــاء فريـــق تنفيـــــذ المسار:
» »مشرف التنفيذ والتقومي
» »مشــــرف العالقات والدعايـة والتسويق

» »وهم املشرفون املكلفون بإدارة املسار ،وتنفيذ الفعاليات والبرامج اخلاصة به.
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بطاقة الوصف الوظيفي

مسمى الوظيفة

الجهة اإلشرافية

مرجعها اإلداري

وزارة الشؤون
االجتماعية

املؤهل املطلوب

شهادة جامعية

دبلوم

الثانوية

سنوات اخلربة

5

8

10

» »القدرة على اإلدارة والقيادة
» »القدرة على التخطيط والتنظيم
متطلبات الوظيفة

» »القدرة على اختاذ القرارات
» »القدرة على املتابعة والتوجيه
» »اخلربة يف العمل يف املشاريع الشبابية
» »اخلربة يف إدارة املشاريع
» »تعيني أعضاء فريق تنفيذ املسار
» »تكليف األعضاء بإدارة املسار وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي

املهام الوظيفية

» »توفري امليزانية الكافية للمسار ،ومتابعة عمليات الصرف
» »التنسيق مع اجلهات الرمسية ذات العالقة فيما خيص املشروع
» »دعم وحتفيز املشرفني على املسارات مادياً ومعنوياً
» »تقومي مشريف املسارات ومستوى جودة التطبيق
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مسمى الوظيفة

رئيس المسار

مرجعها اإلداري

الجهة
اإلشرافية

املؤهل املطلوب

شهادة جامعية

دبلوم

الثانوية

سنوات اخلربة

2

3

4

» »القدرة على إدارة فرق العمل
» »القدرة على التنسيق بني الفريق املنفذ
» »القدرة على التواصل مع الشباب بشكل جيد
متطلبات الوظيفة

» »القدرة على اختاذ القرار والتصرف السليم
» »القدرة على املتابعة اجليدة والتحسني املستمر
» »اخلربة التخصصية يف العمل مع الشباب
» »األفضلية ملن لديه دورات تدريبية ذات عالقة
» »اإلشراف اإلداري واملايل والرتبوي على املسار
» »تعزيز وتطوير فعاليات وبرامج املسارات
» »حتفيز وتشجيع املشاركني يف املسار

املهام الوظيفية

» »حل الظواهر السلبية اليت قد تطرأ على النادي بالتنسيق مع اجلهة اإلشرافية
» »متابعة تنفيذ خطط وبرامج املسارات وفق اخلطة الزمنية
» »تقييم وتقومي فعاليات وبرامج املشروع
» »تنسيق األدوار بني مشريف املسار
» »عقد لقاءات دورية وورش عمل لتحسني أداء فريق العمل
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مسمى الوظيفة

مشرف التنفيذ والتقويم

مرجعها اإلداري

رئيس المسار

املؤهل املطلوب

شهادة جامعية

دبلوم

الثانوية

سنوات اخلربة

2

3

4

» »القدرة على املتابعة والتوجيه
» »القدرة على االتصال والتواصل
» »القدرة على التطوير والتحسني املستمر
متطلبات الوظيفة

» »القدرة على اختاذ القرارات
» »القدرة على إعداد االستبانات
» »األفضلية ملن له خربة يف إعداد وحتليل االستبانات
» »األفضلية ملن لديه دورات تدريبية ذات عالقة
» »تنفيذ خطة املسار حسب اجلدول الزمين احملدد
» »تأمني احتياجات النادي من الوسائل واألدوات األساسية للتنفيذ
» »إعداد تقرير شهري عن فعاليات املسار

املهام الوظيفية

» »تدوين املالحظات والسلبيات على فعاليات وبرامج املسار ،ورفعها ضمن التقارير
الشهرية
» »تقييم املشاركني يف احلضور والتفاعل مع فعاليات املسار
» »اإلشراف على تقييم فعاليات املسار من قبل املشرفني واملشاركني
» »حتليل استمارات التقومي ورفعها لرئيس املسار
» »االجتماع األسبوعي مع رئيس املسار ملتابعة سري العمل
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مسمى الوظيفة

مشرف العالقات والدعاية
والتسويق

مرجعها اإلداري

رئيس المسار

املؤهل املطلوب

شهادة جامعية

دبلوم

الثانوية

سنوات اخلربة

2

3

4

» »القدرة على التخطيط والتنظيم
» »القدرة على التسويق للمشروع
متطلبات الوظيفة

» »القدرة على اإلبداع واإلبتكار
» »اخلربة يف العالقات العامة والتسويق
» »األفضلية ملن لديه دورات تدريبية ذات عالقة

» » تنفيذ محلة تعريفية للمسارات حلث الفئة املستهدفة على اإللتحاق هبا
» »تفعيل الصفحات االجتماعية للنادي يف وسائل التواصل االجتماعي
املهام الوظيفية

» »ترتيب الربامج والفعاليات اخلارجية
» »توثيق فعاليات وبرامج املسارات بشكل دوري ،ونشرها عرب الوسائل االجتماعية
» »االجتماع األسبوعي مع رئيس املسار ملتابعة سري العمل
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معايير بيئة تنفيذ برامج النادي
جناح تنفيذ البرامج يتطلب تهيئة وجتهيز مقر التنفيذ سواء أكان التجهيز مادي أو معنوي ،ومن أهم املتطلبات
الضرورية لبيئة التنفيذ ما يلي:
المحور

القاعة الرئيسية
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المواصفات المادية

عدد (  ) ٣٠كرسي

عدد (  ) ٦طاوالت دائرية

حاسب آيل

بروجكرت

سبورة

شاشة عرض

جهاز صوت

جهاز نقل الشرائح

مصلى

دورات مياه

جلسة أرضية

بوفيه صغري ( خدمة ذاتية )

عدد (  ) ٤٠قلم ملون

كرتون بطاقات صغرية ملونة والصقة

المحور

قاعة األلعاب

المحور

عامة

المواصفات المادية

طاولة تنس

طاولة بلياردو

طاولة فريرة

عدد (  ) ٦ألعاب ذكاء

المواصفات المادية

تصميم هوية إعالمية جذابة للنادي

توفر كافة أدوات املشروع

سهولة الوصول ملقر النادي

املساحة الكافية ملمارسة األنشطة داخل
املقر

القرب من األماكن الرتوحيية واملرافق
املساندة

توفري حوافز مادية ومعنوية

التموين الكايف للبوفيه

توفر شبكة انرتنت
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المواصفات المعنوية

احرتام مجيع املشاركني وتقبل أطروحاهتم

العدل وحتري تكافؤ الفرص بني اجلميع

معاملة الشباب كأصدقاء وليس كطالب

البعد عن األجواء النظامية الصارمة يف
تنفيذ الربامج

استحضار املتعة والرتفيه واللطافة أثناء تنفيذ
الربامج

الوضوح والشفافية العالية مع الشباب
وإتاحة مجيع املعلومات هلم

تقبل الشباب كما هم ال كما نريدهم أن
يكونوا

تعزيز اجلوانب االجتماعية والصداقات
اإلجيابية

منح كل شاب اهتمام وتقدير شخصي

الرفق واللني والتواضع يف التعامل مع
الشباب

البعد عن كل ما يسبب حساسية اجتماعية
أو عنصرية أو سياسية

التشجيع والتحفيز املستمر

تأكيد التنافس والتسابق اإلجيايب

خلق روح التحدي واالكتشاف واملغامرة
أثناء سري الربامج
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وسائل تسويق المشروع
التسويق والوصول إلى الشباب وأسرهم عنصر رئيسي في النجاح ..ويقترح أن يتم تسويق نادي
احلي الشبابي عبر عدد من الوسائل والطرق اخملتلفة ،ومنها:

شبكات التواصل االجتماعي.
وذلك من خالل إنشاء صفحات خاصة ملسارات املشروع ،وتفعيلها باألخبار والتقارير
الدورية عن الفعاليات والبرامج املقدمة داخل املسارات.
وأهم هذه الشبكات التي ينصح بتفعيلها ( :تويتر  -فيس بوك  -انستغرام  -يوتيوب
 -واتس أب).

المؤسسات التعليمية والجامعية.
وذلك من خالل تسويق املشروع على املدارس القريبة من النادي عبر توزيع املطبوعات
الترويجية للمسارات ،وحث املدرسني على تشجيع الطالب للمشاركة فيها ،وكذلك
على اجلامعات املوجودة داخل املنطقة.
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المقاهي واألندية الرياضية والترفيهية
وذلك من خالل الزيارات امليدانية ملشرفي املسارات على هذه التجمعات وتوزيع
املطبوعات اخلاصة باملسارات على روادها ،وحثهم على املشاركة في أحد هذه
املسارات.

إعالنات الطرق
وذلك من خالل نشر إعالنات جذابة في األماكن الرئيسية وسط األحياء للفت أنظار
األهالي والفئة املستهدفة نحو النادي.

استثمار وتوظيف بعض المشاهير:
وذلك من خالل الترويج لفكرة النادي واإلعالن عنها من خالل حساباتهم على وسائل
التواصل االجتماعي لنشر أوسع وأكبر للفكرة.
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الحوافز المادية والمعنوية
لبث روح احلماس والتنافس داخل النادي ،فيجب توفير عدد من احلوافز التشجيعية للمشرفني
واملشاركني في املسارات ،ويقترح أن تتضمن احلوافر ما يناسب املقترحات التالية:

حوافز المشرفين
المكافأة المالية.
متى ما كانت ميزانية النادي وافرة وكافية فينبغي تقدير جهود فريق تنفيذ املسار
مبكافآة مادية.
الدروع التقديرية وشهادات التقدير.

يقدم لفريق تنفيذ املسار دروعاً تذكارية وشهادات تقدير من قبل اجلهة املشرفة
للمشروع في احلفل اخلتامي للمسارات،
شهادة الخبرة.
مينح املشرفني على املسار شهادة خبرة في إدارة البرامج الشبابية من قبل اللجنة
املنفذة للمشروع بعد نهاية املسار.
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حفل ختامي:
يتم تفعيل حفل ختامي على مستوى احلي بأكمله ويتم فيه تكرمي املشرفني والطالب
أمام اجلميع ،وإن أمكن تغطيته مرئياً سواء من خالل قناة تلفزيونية أو من خالل
اليوتيوب.

رحالت:
رحلة ألحد األماكن السياحية داخل اململكة ألفراد الفريق ملزيد من األلفة والتقارب.
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حوافز المشاركين
بطاقات العضوية.
وهذه البطاقات هي بطاقات رمزية قد يستفيد منها الطالب مستقب ً
ال في سيرته
الذاتية ،وتقدم على هيئة بطاقة عضوية في ( نادي احلي الشبابي ) أو في ( اللجنة
الشبابية للجنة التنمية ).

شهادات التقدير.
وهي شهادات شكر وتقدير للمشاركني في النادي ،تقدم لهم خالل حفل تكرميي في
نهاية املسار.

شهادة حضور للدورات التدريبية.
ويتم توفير هذه الشهادات عن طريق اعتمادها من قبل أحد املراكز التدريبية الرسمية
من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،ويقترح منح شهادة لكل دورة تدريبية،
وشهادة ختامية بعدد ساعات املسار.
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السحوبات الفجائية
يقترح تنظيم سحوبات مفاجئة خالل فعاليات املسار ،وينبه لها املشاركون في املسار
منذ انطالقته ،وتشمل هذه السحوبات:
» »هدايا مادية :مثل ( املبالغ النقدية  -األجهزة الرقمية  -بطاقات الشحن -
قسائم الشراء  … -إلى آخره ).
» »هدايا معنوية :مثل ( رحالت  -زيارات  -منح أسهم إضافية في مسابقة
سوق األسهم ).
وتكرر هذه السحوبات حسب إمكانيات النادي.

العالقات االجتماعية الفعالة.
يعتبر النادي فرصة كبيرة للمشاركني لتكوين عالقات اجتماعية فعالة مع نظرائهم من
الشباب ،وتعزيز هذه العالقات داخل أسوار النادي ،وهذا بدوره يعتبر حافزاً لكثير من
الشباب على االنتظام والتفاعل ألنه يشبع حاجة لديهم في هذه املرحلة.
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تسويق النجاحات.
نشر جناحات الشباب وإجنازاتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي بصورهم وأسمائهم.

برامج اجتماعية خارج النص.
من احلوافز اجلميلة إقامة بعض األنشطة غير الرسمية بشكل اختياري ..مثل رحلة
ملكان سياحي  -زيارة ملؤسسة أو هيئة وطنية  -تناول وجبة العشاء في مطعم مناسب -
شرب القهوة في مقهى مناسب  -أمسية شواء  -إلى غير ذلك ..
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ال لألفكار العامة للمشروع  ،ومحددداً
سعينا أن يكون هذا الدليل التنظيمي شام ً
ألطره وأفكاره الرئيسية وخير معني للجهات املنفذة على حتويل الفكرة إلى
مشروع عملي واقعي.
والله نسأل أن يبارك في هذا اجلهد  ،وأن يحقق النفع املراد منه
وأن يكتب األجر واملثوبة ملن سعى في دعم هذه املشروع
كما يسعدنا تلقي االقتراحات على البريد االلكتروني
info@smartexp.com.sa
والله ولي التوفيق
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