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كلمة جمعية التنمية األرسية

لرحيــم لرحمــن ا للــه ا بســم ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الربامج الجذابة واملتنوعة لتحقيق األهداف املرجوة.

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

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

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

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

فريق النادي يف العام 1438هـ رشاكة مهمة مع مؤسسة الشيخ حمد الحصيني الخريية واملركز الرائد : )إبداع     القيم 

( للعمل عىل إعداد دليل منذجة لربنامج نادي األشبال ليكون خارطة طريق، ومنوذجاً مؤسسياً عملياً قابالً للتطبيق، 

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

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

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

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

وفريق العمل، الذين تكبدوا صعوبة البدايات، ومعاناة االستمرار يف البذل وتجاوز العقبات عىل مدى هذه السنني 

التي قاربت عقداً من الزمان سائالً الله لهم القبول واألجر الجزيل ولكل من عاونهم وساعدهم بجاه أو جهد أو مال.

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

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

والتصويب والتحسني يف الطبعات القادمة، والله ويل التوفيق،،

وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني

رئيس مجلس إدارة الجمعية         

د.جربان بن مرعي القحطاين          
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التعريف بنادي األشبال

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

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

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

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

 مع العناية بالقيم الفاضلة .

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

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

 متوازن يف شتى املجاالت.

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

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

 لتحقيق أهداف النادي.

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

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

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

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

مهاراتها.

ليــة / لتا ويقــدم نــادي األشــبال برامجــه وفــق املكونــات األساســية ا

مكان مهيأ ومناسب ومحفز لألشبال وأدوات ووسائل معينة متكاملة.	 

برنامج علمي وتربوي مبني عىل احتياجات الفئة املستفيدة.	 

جو محفز ومشجع لألشبال بجميع مكوناته.	 

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

غرس القيم اإلسالمية النبيلة يف نفوس الناشئة.	 

تنمية روح املبادرة لدى األشبال وتعزيز االنتامء األرسي واالجتامعي. 	 

تنمية واستثامر قدرات األشبال العقلية والفكرية واملهارية. 	 

تشجيع األشبال عىل القراءة واالطالع. 	 

تدريب األشبال عىل إدارة أوقاتهم وحياتهم بصورة مميزة. 	 

تنمية حب الوطن لدى األشبال واستثامر قدراتهم يف بنائه ونهضته.	 

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

التدريب العميل للشبل عىل العمل الجامعي واملشاركة املجتمعية اإليجابية.	 

االهتامم باملتميزين واملوهوبني ودعمهم وتشجيعهم.	 

مساعدة اآلباء يف معالجة بعض السلوكيات الخاطئة لدى أبنائهم.	 

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

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

تربوية فعالة وإبداعية وجذابة ومتجددة.
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حيــث بــدأ اللقــاء  بكلمــة ترحيبيــة بالجهــات املشــاركة ومــن ميثلهــا ألقاهــا األســتاذ /أحمد إســامعيل 
الــرب، وتــال ذلــك رشح موجــز للجــزء األول مــن أدلــة منذجــة نــادي األشــبال )الجــزء العمــيل( وقــدم 
هــذه الورقــة املديــر التنفيــذي لنــادي األشــبال األســتاذ/ مــوىس بــن محمــد الهاشــم وكان هنــاك بعض 
املداخــالت واألســئلة التــي متــت اإلجابــة عليهــا، وبعدهــا تــم اســتعراض الجــزء الثــاين مــن الدليــل 
)الجــزء العلمــي املرحلــة األوليــة( وقــدم هــذه الورقــة األســتاذ/ عــيل ســلامن البــرشي املــرشف بنــادي 
 األشــبال، وأخــرياً تــم اســتعراض الجــزء الثالــث ) الجــزء العلمــي املرحلــة العليــا ( وقــدم هــذه الورقــة 
األســتاذ/  ســلطان محمــد العســريي، كــام قدمــت فقــرة بعنــوان تجــارب مميــزة يف امليدان، شــارك فيها 
كٌل مــن األســتاذ/ جميــل الغامدي من مؤسســة اإلحســان الخريية بالدمام، واألســتاذ/ نــارص عيل نهاري 
مــن  مركــز التنميــة البرشية لــإرشاف والتدريب الرتبــوي بصبيا “برنامــج املناعة الفكريــة واملعلوماتية 
لألطفــال” واألســتاذ/  مــوىس الحازمــي مــن جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم بصبيــا “حلقــات دوحــة 
 القــرآن لألطفــال”، واألســتاذ/ حيــان التليــدي  مــن اللجنــة االجتامعيــة بالربوعــة ” برنامــج هــدف”.

ختــم اللقــاء بتكريــم املشــاركني وفريــق العمل عــىل رشف رئيس مجلــس إدارة جمعيــة التنمية   
األرسيــة بخميس مشــيط ســعادة األســتاذ الدكتــور جربان بن مرعــي القحطاين، وتم أيضــاً تكريم الجهة 
املانحــة )مؤسســة حمــد الحصينــي الخرييــة( بــدرع تــذكاري وميثلهــا األســتاذ الفاضل  إبراهيم مشــايف 
 العســريي،  كام وزعت شــهادات الحضور لجميع املشــاركني مع نســخة من دليل منذجة نادي األشــبال.

الجدير بالذكر أن الدليل مكون من ثالثة أجزاء، الجزء األول )الدليل العميل واملساند( ويحتوي    
عــىل مقدمــة العمليــات، واإلجــراءات اإلداريــة، واملســاندة والنامذج والدليــل الثاين يحتــوي عىل وثيقة 
متكاملــة لطــالب املرحلــة األوليــة )3-2-1( معايــري ومــؤرشات، وبرامج وبطاقــة تنفيذ، والدليــل الثالث 
يحتــوي عــىل وثيقــة متكاملة لطــالب املرحلة العليــا )6-5-4( معايري ومؤرشات وبرامــج وبطاقة تنفيذ.

ــس مشــيط ــور بخمي ــدق مريكي عقــدت مســاء الســبت 1439/03/28 هـــ يف فن   
 ورشــة عمــل  تعريفيــة ألدلــة منذجــة نــادي األشــبال التابــع لجمعيــة التنميــة األرسيــة 

بخميــس مشــيط، وقــد حــر ورشــة العمــل عــدد مــن الجهــات الخرييــة التــي تعنــى بربامــج األطفال، 
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الجزء 
األول

المقدمة

الدليل العملي

التعريف بنادي  األشبال

النمذجة

الهيكل التنظيمي
 وتوصيف أدوار الوحدات

العمليات 
واإلجراءات اإلدارية

النماذج
)12 نموذج(

الدليل المساند

التحفيز

التقويم
والمراجعة

التواصل

التغذية الراجعة

الخصائص
واالحتياجات العمرية
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الدليل العلمي

التربية بالقيم

آليات وأفكار في
 تقديم البرامج 

الرياضية والترفيهية

وثيقة المعايير العامة  
والمؤشرات وعدد الساعات

المؤشرات 
والبرامج

الخطة الزمنية لبرامج
المرحلة األولية

بطاقات مؤشرات
المعايير العامة

ملحق

الجزء 
الثاني
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الدليل العلمي

وثيقة المعايير العامة  
والمؤشرات وعدد الساعات

المؤشرات 
والبرامج

الخطة الزمنية لبرامج
المرحلة األولية

بطاقات مؤشرات
المعايير العامة

ملحق

التربية بالقيم

آليات وأفكار في
 تقديم البرامج 

الرياضية والترفيهية

الجزء 
الثالث
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المرحلة
العليا

عدد سنوات

البرنامج:

3

عدد الساعات :

144

عدد المعايير

التربوية العامة:

7

عدد المعايير

التربوية الخاصة:

42

عدد المؤشرات :

106
عدد البرامج

والوسائل المقترحة:

213

المرحلة
األولية

عدد سنوات

البرنامج:

3

عدد الساعات :

144

عدد المعايير

التربوية العامة:

7

عدد المعايير

التربوية الخاصة:

42

عدد المؤشرات :

71
عدد البرامج

والوسائل المقترحة:

213
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المعايير العامة
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تصنيف               
) مجاالت (

البرنامج

نفسي

إجمتاعي

علمي

أخالقي

أسري

مهاري

إيماني
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عدسة نادي األشبال
لقطات من فعالية الورشة التعريفية بأدلة نمذجة نادي األشبال



https://goo.gl/Hz8kQN

ملالحظاتكم واستفساراتكم أو لطلب نسخة من الدليل

يرجى التواصل عرب رقم الجوال : 2988 558 059

             أو الربيد اإللكرتوين : 

ملزيد من املعلومات ميكنكم تحميل 

الدليل التعريفي الخاص باألدلة من 

خالل مسح الكود التايل :

أو عرب الرابط التايل :

alashbal.club@hotmail.com

https://goo.gl/Hz8kQN
mailto:alashbal.club%40hotmail.com?subject=alashbal.club%40hotmail.com

