
7112018 

1 

 

 

 

 

الدور الرتبوي واالجتماعي للربنامج اإلشرايف 
"إجازتي" من وجهة نظر املشرفني واملشرفات على 

الربنامج يف مدينة الرياض باململكة العربية 
 السعودية

 **عبدهللا بن محمد املقرن   نورة بنت سلمان الخالدي* 

 

  

ف على دور برنامج "إجازتي" بمساراته املختلفة، في عدد من املجاالت واملهارات، ومعرفة املعوقات التي تحّد من  -امللخص تحقيق هدف البحث إلى التعرُّ

البحث  أهداف البرنامج من وجهة نظر املشرفين واملشرفات على البرنامج. ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان املنهج الوصفي، وتكّون مجتمع

َعت عليهم استبانة مكونة من  471وعينته من جميع املشرفين واملشرفات على برنامج "إجازتي" في مدينة الرياض والبالغ عددهم  ، ُوّزِّ
ً

ا ومشرفة
ً
مشرف

 على خمسة محاور. وأظهرت النتائج أن املشرفين واملشرفات على برنامج "إجازتي" متفقون على الدور التر  40
ً

عة بوي واالجتماعي لبرنامج عبارة ُموزَّ

نية، وتنمية قيم "إجازتي" في املجاالت واملهارات التالية: بناء مهارة الثقة بالنفس، وبناء مهارة التواصل، وتعزيز االتجاهات اإليجابية للسياحة الوط

 أن أفراد العينة موافقون على وجود ثالثة التطوع واملسؤولية املجتمعية، و مهارة اتخاذ القرار، وبناء املهارات الفكرية. كما بينت النتائج 
ً
أيضا

نامج معوقات تحد من تحقيق أهداف البرنامج"، وحياديون حول اثنتين من املعوقات. وبناًء على نتائج الدراسة، أوص ى الباحثان بتعزيز أهداف بر 

بالتزامن مع تطوير  2030بين الطالب والطالبات برؤية "إجازتي" وتوسيعه بشكل أكبر عبر األندية املختلفة )الجامعية، والتخصصية(، ونشر الوعي

فات وتطويره؛ املهارات والفعاليات، وضرورة االنتقال من البرامج الترفيهية إلى البرامج العلمية والثقافية التعليمية، وتفعيل دور املشرفين واملشر 

 لتنمية املهارات التي تناولتها هذه الدراسة. 

 ية املوسمية، برنامج إجازتي، الدور التربوي، الدور االجتماعي، املهارات، املعوقات. : األندالكلمات املفتاحية
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الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" من وجهة نظر املشرفين 

 واملشرفات على البرنامج في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية
 املقدمة .1

      
ً
 من أجزاء العملية التعليمية، ورافدا

ً
َعّد النشاطات املدرسية جزًءا رئيسا

ُ
ت

 من روافد تكاُملها؛ فالنشاطات تعزز مفهومات ومعاٍن أعمق ملا ُيفترض 
ً
قوّيا

التعليم املدرس ي بشكل عام، كما أنها تدعم بناء أن يتلقاه املتعلم في إطار 

 شخصيته ومواهبه.

وقد وعت األمم املتقدمة أهمية أوقات الفراغ، وكيفية استغاللها، فوفرت      

نشاطات مدرسية للمتعلم. وفي اململكة العربية السعودية وفرت وزارة 

 منها التعليم نشاطات مدرسية وبرامج في اإلجازات الصيفية للمتعلم حرص
ً
ا

د العمري ]
ّ
 ملتطلباته، وأك

ً
[ أهمية 1على قضاء وقته فيما ينفع، وتحقيقا

ع  األندية الصيفية بالنسبة للمتعلم باعتبارها وسيلة تربوية ناجحة، وأنها تجمُّ

تربوي ملمارسة النشاطات املختلفة: الثقافية، واالجتماعية، والدينية، 

 مهم
ً
 في تنمية قدرات املتعلم والفنية، وأّن لألندية الصيفية دورا

ً
 وفّعاال

ً
ا

 باكتشاف مواهبه.

وقد بدأ االهتمام باملراكز الصيفية للطالب التابعة لوزارة التعليم منذ       

[. ثم تلتها بفترة متأخرة املراكز الصيفية للطالبات التابعة 2هـ ]1383عام 

وإعداد، لوزارة التعليم، إال أن املراكز مّرت بعدة تطورات من مسّميات، 

مة، إلى أن صدر قرار رقم 
ّ
وتنفيذ تلك البرامج، لكنها لم تكن منظ

[ ينص على إسناد 3ه ]11/6/1432( في تاريخ37/2/1/32990573/39)

حقيبة اإلشراف على األندية املوسمية إلى شركة تطوير التعليم التابعة 

ة رائدة هـ، لتقديم خدم1435ملشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام عام

من خالل مشروع أندية مدارس األحياء تربط التعليم باملجتمع، وتحقق 

 منشودة من خالل رعاية األجيال ]
ً
 وطنية

ً
 [. 4أهدافا

 باألندية املوسمية، 1437وفي عام 
ً
 خاصا

ً
ْولت وزارة التعليم أهتماما

َ
هـ أ

 لالهتمام بوقت املتعلم وهو برنامج "إجازتي" تحت شعا
ً
ر: وأطلقت برنامجا

 لفكرة األندية املوسمية، بعد 
ً
"إجازتي، صيفك سعيد.. ووقتك مفيد" تطويرا

[ أن أيام الدراسة طيلة العام 5أن أظهرت إحصائيات التقويم الدراس ي ]

 فقط من واقع  182هـ كانت 1437-ه1436
ً
؛ مما يعني أن أيام  365يوما

ً
يوما

 [. 6اإلجازات الصيفية أكثر من ستة أشهر ]

 راسةد.مشكلة ال2

 لدى التربويين عاّمة، واملعلمين واملعلمات      
ً
ل اإلجازات الصيفية هاجسا ِّ

ّ
شك

ُ
ت

، ويتركز هذا الهاجس في اآلثار السلبية املحتملة 
ً
واآلباء واألمهات خاصة

[ إلى ارتفاع 7لإلجازة الصيفية على املتعلم، حيث تشير دراسة مغازي ]

 الختالف ن
ً
وع التعليم الجامعي؛ ويعود مؤشرات السلوك االنحرافي تبعا

، وتمثلت 
ً
السبب في ذلك إلى أن مفهوم وقت الفراغ وأهميته لم يكن واضحا

أبرز القضايا التي تكتنف اإلجازات بصفة عامة واإلجازة الصيفية بصفة 

. كما 
ً

خاصة، في أن املتعلم يتعلم بصورة أفضل عندما يكون التعليم متواصال

تعلمين في جمع املعلومات املتنوعة حول أن شغل أوقات الفراغ يساعد امل

املعارف املتعددة، واالرتقاء على سلم النمو املعرفي، واالبتعاد عن السلوكيات 

[. ومن هنا ظهرت أهمية اإلفادة من وقت الفراغ في اإلجازة 8املنحرفة ]

[أن تنفيذ األنظمة التعليمية للبرامج 9الصيفية، حيث أكد العنقودي ]

م ينبع من أهمية استغالل وقت فراغ املتعلم بما يعود عليه الصيفية للمتعل

بالنفع والفائدة في بيئة تربوية مناسبة في فترة اإلجازة؛ لالستمرار في رسالتها 

التربوية في فترة الصيف، وتفعيل دور املدرسة كمؤسسة تربوية رائدة في 

 خدمة املجتمع واملتعلم. 

يم باململكة العربية السعودية، اعتنت في ضوء ما تقدم فإن وزارة التعل     

بتوظيف أوقات اإلجازات الصيفية بما يواصل رسالة املدرسة والتربية، حيث 

 لفكرة األندية املوسمية، والذي يعمل على 
ً
أطلقت برنامج "إجازتي" تطويرا

تقديم فعاليات ونشاطات ترفيهية خالل اإلجازة الصيفية تتنوع بين برامج 

وثقافية وخبرات متنوعة يتم تقديمها بأساليب تعتمد على تربوية وتعليمية 

الترفيه، والتطوع، واألعمال االجتماعية، والزيارات والتدريب على املهارات 

 لجهود وزارة التعليم لإلسهام في رعاية أبنائها أثناء 
ً
املهنية، وغيرها. وامتدادا

 مع الدور الريادي لل
ً
وزارة تجاه خدمة إجازة نهاية العام الدراس ي، واتساقا

املجتمع؛ فقد تم تطوير فعاليات املشروع ليتضمن خمسة اتجاهات تنموية: 

الترفيه، والتوظيف، والسياحة، والتطوع، والتقنية، بحيث يتم العمل على 

 [.10تفعيلها من خالل برامج األندية التي تنفذها وزارة التعليم ]

الدور التربوي واالجتماعي وعليه، فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على       

الذي يضطلع به برنامج "إجازتي" وذلك من وجهة نظر املشرفين واملشرفات 

على البرنامج. وبناًء على ما سبق، تتلخص مشكلة البحث في التعرف على 

الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" وذلك من وجهة نظر 

 في مدينة الرياض.  املشرفين واملشرفات على البرنامج

 أ. أسئلة الدراسة

ما دور برنامج إجازتي في بناء املهارات الشخصية: مهارة الثقة بالنفس،  .1

 ومهارة اتخاذ القرار، من وجهة نظر املشرفي واملشرفات؟ 

ما دور برنامج إجازتي في بناء املهارات الرئيسة ملتطلبات سوق العمل  .2

فكرية: مهارة اإلدراك الحس ي، واملهارات )مهارات التواصل، واملهارات ال

ب أخطاء التفكير( في املجال املنهي من وجهة نظر املشرفين  املتعلقة بتجنُّ

 واملشرفات؟ 

ما دور برنامج إجازتي في التعريف باملعالم التاريخية والحضارية التي تعزز  .3

 رفات؟ االتجاهات اإليجابية للسياحة الوطنية من وجهة نظر املشرفين واملش

ما دور برنامج إجازتي في تنمية قيم التطوع واملسؤولية االجتماعية من  .4

 وجهة نظر املشرفين واملشرفات؟

ما املعوقات التي تحّد من تحقيق أهداف برنامج إجازتي من وجهة نظر  .5

 املشرفين واملشرفات؟

 دراسةالب. أهداف 

 هدف البحث إلى تحقيق اآلتي: 

التعرف على دور برنامج "إجازتي" بمساراته املختلفة: ترفيهي، وتطوعي،  .1

وتوظيفي، وسياحي"، من وجهة نظر املشرفين واملشرفات على البرنامج في عدد 

 من املجاالت واملهارات التي حددها البحث. 

"إجازتي" من وجهة دراسة املعوقات التي تحد من تحقيق أهداف برنامج  .2

 نظر املشرفين واملشرفات.
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 دراسةالج. أهمية 

 تكمن أهمية البحث في اآلتي: 

قد يخدم البحث املختصين في الجهات التعليمية في إدارة النشاطات  .1

املدرسية: )نادي الحي، والنادي املوسمي، والنادي الطالبي في الجامعات( ذات 

 العالقة ببرنامج "إجازتي". 

ساعد البحث في تكوين االتجاهات اإليجابية نحو كيفية استثمار وقت قد ي .2

فراغ الطالب، واالهتمام باستمرار التعليم وإثراء حصيلتهم املعرفية، وتنمية 

 إحساس املسؤولية املجتمعية بالتطوع بما يناسب مهاراتهم. 

املتعلم، والعمل قد يسهم البحث في كشف امليول واملواهب والقدرات لدى  .3

 على تنميتها بشكل إيجابي.

، واالهتمام 2030قد يسهم البحث في توعية املتعلم بتحقيق رؤية  .4

بحاجاته، وتلبية رغباته ومتطلباته لسوق العمل، وتدريبه لذلك، ومعرفة 

 اآلثار الحضارية والتاريخية في الوطن وتعزيز ذلك في قيمة املواطنة الصالحة.

معوقات تحقيق أهداف برنامج "إجازتي"؛ مما يوفر معلومات التعرف على  .5

 أخرى.
ً
 ملنفذي البرنامج لتفادي وقوعها في البرنامج املقام مرة

 دراسةالحدود  د.

 تمثلت حدود هذا البحث فيما يأتي:

الحدود املوضوعية: الدور التربوي واالجتماعي واملقصود به مهارات وقيم 

اإلشرافي "إجازتي"، يتم تقديمها للمتعلم بشكل تربوية وإجتماعية، في برنامج 

 متناسب مع متطلبات الحياة.

 الحدود البشرية: املشرفون واملشرفات على برنامج "إجازتي". 

الحدود املكانية: األندية املوسمية، وأندية الحي، واألندية األهلية، في مدينة 

 الرياض. 

ق البحث في صيف  ّبِّ
ُ
 هـ. 1438الحدود الزمنية: ط

 دراسةالهـ. مصطلحات 

[ األندية بأنها: "جميع األعمال والتمارين 11األندية املدرسية: ُيعّرِّف فرح ]       

واإلنجازات واملشاريع التي يقوم بها التالميذ داخل املدرسة وخارجها، 

ويحققونها بعد االنتهاء من عملهم املدرس ي". ويعرف الباحثان األندية 

 بأنها:
ً
أنشطة وبرامج داخل املدرسة وفي أوقات الدوام  املدرسية إجرائيا

املدرس ي، تنظمها إدارة املدرسة بمختلف األقسام: العلمية، والثقافية، 

والترفيهية، واالجتماعية، وللمتعلم الحرية في اختيار النشاطات التي تناسب 

 ميوله ورغباته. 

ذ خالل إج ازة نهاية النادي املوسمي: "هو برنامج تربوي مخطط ومنظم ُينفَّ

زة باملرافق واإلمكانات  جهَّ
ُ
العام، في بيئة تربوية بمقّرات املدارس الحكومية امل

املناسبة، يتضّمن أنشطة جاذبة تحفز الطلبة على استثمار أوقاتهم الحرة؛ 

ي ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم، وبأساليب  نّمِّ
ُ
بهدف تعزيز خبراتهم املتنوعة التي ت

يح، وبإشراف وقيادة تربوية ذات كفايات مهنية تعتمد التعلم باللعب والترو

 [.9من منسوبي إدارات التعليم" ]

طلق عليه 
ُ
( ا

ً
برنامج "إجازتي": وهو عبارة عن أندية موسمية )صيفية سابقا

"برنامج إجازتي" خالل السنتين املاضيتين، يستهدف الطالب والطالبات، 

س مسارات: ترفيهي، ويقام من خالله العديد من النشاطات، ويعتمد على خم

ووظيفي، وسياحي، وتطوعي، وتقني؛ بهدف تعزيز خبراتهم املتنوعة في تنمية 

املهارات الحياتية ومهارات سوق العمل، التي تنمي ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم، 

بأساليب تعتمد على التعلم باللعب والترويح والتعلم الذاتي باملمارسة 

إشراف وقيادة تربوية ذات كفايات مهنية العملية، واملسؤولية االجتماعية، ب

 من منسوبي إدارة التعليم.

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة3

تساعد النشاطات املدرسية على بناء إنسان املستقبل من الناحية التربوية       

التعليمية، حيث تعمل على تنمية ميول املتعلمين ومواهبهم، وإشباع 

اة الفروق الفردية بينهم، وتوفير فرص كثيرة حاجاتهم ورغباتهم، ومراع

 ومتنوعة لهم لشغل أوقات فراغهم واستثمارها.

فالنشاطات املدرسية مهمة للغاية؛ لذا كان اهتمام مديرية املعارف العامة       

 بإنشاء إدارة التربية الرياضية والنشاط 
ً
في اململكة العربية السعودية متمثال

هـ، وكان اسمها "إدارة التربية 1381هـ وحتى 1373ن االجتماعي خالل الفترة م

الرياضية واالجتماعية"؛ لتشرف على النشاطات املختلفة في مدارس اململكة، 

وعلى األندية وإقامة املعسكرات، وقد ظهر في هذه الفترة نظام األسر، 

ومجالس اآلباء، واألندية الرياضية واملدرسية والنشاطات االجتماعية 

والخدمة العامة، وقد تم تغيير اسم إدارة التربية الرياضية والثقافية 

هـ إلى "إدارة التربية والنشاط"، ثم تغّير هذا 1377/1378واالجتماعية عام 

م إنشاء 1380املسمى عام 
َ
ن ث هـ إلى "اإلدارة العامة للشؤون االجتماعية"، ومِّ

ل الفترة من إدارة التربية االجتماعية باإلدارة العامة لرعاية الشباب خال

هـ، ومن ثم تم إنشاء اإلدارة العامة للنشاط املدرس ي في عام 1400-هـ1381

هـ، وتم تعديل 2/9/1402في  3162/1هـ بموجب القرار الوزاري رقم 1402

 من 
ً
 [.12هـ ]1417اسمها لتصبح "اإلدارة العامة للنشاط الطالبي"، اعتبارا

وتساعد النشاطات املدرسية في األندية املوسمية على بناء إنسان       

املستقبل من الناحية التربوية التعليمية، حيث تعمل على تنمية ميول 

املتعلمين ومواهبهم، وإشباع حاجاتهم ورغباتهم، ومراعاة الفروق الفردية 

. بينهم، وتوفير فرص كثيرة ومتنوعة لهم لشغل أوقات فراغهم واستثمارها

[ في ذلك أن النشاطات املدرسية يحتاج إليها املتعلم عند 13ويذكر مغازي ]

تدريس املعارف واملعلومات، حتى يزداد وضوح املعارف، حيث إن التفاعل مع 

مكونات النشاط يسهم في تعلم املعارف واملفاهيم، كما أن الخبرة الذاتية 

ر على املتعلم تعلم الك يّسِّ
ُ
ثير من املهارات واالتجاهات واملمارسة والفعاليات ت

التي ال يمكن أن تتحقق لهم عن طريق الدراسة النظرية وحَدها. وأما الوظيفة 

االجتماعية لألندية فاملعنى الحقيقي لألندية هو تفاُعل املتعلم مع عناصر 

املوقف، بحيث يؤدي هذا التفاعل إلى اكتساب خبرات تعليمية وتربوية ذات 

كما أن قوام هذا التفاعل ال يتأتى إال إذا واجه املتعلم  معنى بالنسبة للمتعلم،

 من التفكير 
ً
ب منه قدرا

ّ
مواقف حقيقية تشتمل على عناصر جديدة تتطل

الثاقب إلعادة التوافق بينه وبين بيئته بمعناها الواسع، وتتيح النشاطات 

 لنمو الخبرة في التخطيط والعمل التعاوني؛ فالتخطيط
ً
 فرصا

ً
 املختلفة أيضا

املشترك بين املعلم واملتعلم ُيعّبر عن مشاركة ذاتية وواقعية، وُيشعر املتعلم 

بمسؤولية شخصية عند تخطيط النشاطات التي يعرف املتعلم نتائجها 

 [. 11املفيدة ]

ويهدف برنامج "إجازتي" إلى إكساب املتعلم الكثير من املهارات، حيث       

ل املهارات الشخصية الدعامة األ 
ّ
شك

ُ
ساسية الكتساب املهارات األخرى، ت

ن الشخص من املمارسة واكتساب املهارات بشكل مستقل، ويتم 
ّ
مك

ُ
بحيث ت

صقلها في املتعلم بتنفيذ مهارات وأنشطة مختلفة. وإن محور املهارات 

الشخصية يهتم بمجموعة من املهارات، ولعل من أهمها: مهارات التواصل؛ 

للفظية، ومهارات التفكير؛ كالتفكير كُحسن االستماع، وتنمية الطالقة ا
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الناقد، واتخاذ القرار وممارسته في مختلف املواقف الحياتية، واملهارات 

النفسية؛ كالتعبير عن السعادة والتغلب على مشاعر الخوف والخجل، 

رها نعمة 2والثقة بالنفس، وإدارة الذات ]
ُ
 كما تذك

ً
[. ومن تلك املهارات أيضا

مهارة اتخاذ القرار، ومهارات سوق العمل واملهارات [: الثقة بالنفس، 14]

الحياتية، والتي سعت األندية املدرسية في توضيح أهدافها، ومن تلك 

األهداف: التمسك بالقيم واألخالق وتطبيق الناحية العملية لهذه القيم 

واملبادئ، وتعميق الشعور باملسؤولية وتنمية روح الفريق، والعمل على بلورة 

ج في شخصية التلميذ في مرحلة تعليمية مبكرة، صورة امل واطن الصالح واملنتِّ

وإحياء التراث واملحافظة عليه بممارسة املهن وعرض التراثيات، والتعلم عن 

طريق العمل، والتدريب على استخدام مهارات التفكير العليا وتوظيفها، وأن 

حسن استغالله، وفي هذا
ُ
  وقت الفراغ يحقق فائدة وتسلية إن أ

ً
تحقيقا

للتعلم عن طريق املتعة والتسلية، وتوظيف النشاطات الثقافية والعلمية 

خارج األطر املعروفة، وتعميق حب الوطن واحترام العمل اليدوي ومساعدة 

 الغير، ومساندة املجتمع في القضاء على االنحرافات السلوكية. 

تحّد من تحقيق [أن املعوقات التي 15وعن معوقات األندية يذكر عزوز ]      

أهداف األندية كثيرة، ومنها: ضعف اإلمكانات املادية والتجهيزات التربوية 

املناسبة لتحقيق متطلبات برامج النشاط، باإلضافة إلى عدم توفير األبنية 

املدرسية ملمارسة النشاطات املدرسية؛ مما يؤدي إلى االقتصار على نوعية 

ّم إلى عد
َ
ن ث م مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين، معينة من النشاطات، ومِّ

كذلك أن املشرف ال يقّوم على ما يؤديه في مجال النشاط؛ مما يقلل من 

 منها: نقص إعداد املشرفين 
ً
جهده واهتمامه نحو النشاط والفعاليات، وأيضا

واملشرفات القائمين على البرامج، وضعف التغطية اإلعالمية والثقافية من 

بل وزارة التع ليم، وعدم وجود دليل يساعد املشرف على تخطيط النشاط قِّ

وتنفيذه. ويرى الباحثان أن من املعوقات لعمل األندية هو عدم اقتناع بعض 

املعلمين بجدوى هذه النشاطات في أي مجال، وهو األمر الناتج ربما عن 

 بالدورات 
ً
النظرة السائدة في املجتمع حول عدم فائدة هذه النشاطات مقارنة

علمية األخرى التي تقيمها املؤسسات األخرى في فترة اإلجازة الصيفية، ال

كذلك محدودية الدعم املادي الذي ال يفي بتوفير متطلبات تلك املناشط، 

 وغيرها من املعوقات. 

 لبعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع، فقد      
ً
واستعراضا

َيْت العديُد منها بدراسة التأثير  ات واإلسهامات املباشرة وغير املباشرة َعنِّ

[ إلى التعرف على مدى 16لألندية الصيفية، حيث هدفت دراسة املويجد ]

رضا الطالب املستفيدين من أندية األحياء التابعة إلدارة التعليم بمحافظة 

مة لهم، ومن أبرز نتائج الدراسة أن النشاطات  املجمعة عن النشاطات املقدَّ

ن أكثر النشاطات املرغوبة في أندية األحياء، وجاءت الرياضية كانت م

نشاطات الخدمات واملبيعات في املرتبة الثانية، والفعاليات املجتمعية في 

املرتبة الثالثة، وفي املرتبة األخيرة جاءت النشاطات اإللكترونية الرقمية من 

 حيث موافقة املستفيدين من أندية األحياء ورغبتهم فيها. 

[ إلى التعرف على دور النشاطات الترويحية 17ت دراسة الجبوري ]وهدف      

املدرسية في استثمار وقت الفراغ لطلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر 

ُمدّرِّس ي التربية الرياضية في تربية إربد األولى، ومن أهم نتائج الدراسة: 

الفراغ  النشاطات الترويحية املدرسية عامل مهم وضروري في استثمار أوقات

لدى املتعلم؛ ملا لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية إيجابية، ومن اآلثار 

اإليجابية ملمارسة النشاطات الترويحية والرياضية على املتعلم من خالل 

الكشف عن مهاراته البدنية وقدراته الفكرية: زيادة الحالة الصحية، وتعديل 

تماعية والنفسية، وتفريغ سلوكه بصورة إيجابية، وتحسين الجوانب االج

 طاقاته الزائدة بشكل فعال.

[ فقد هدفت إلى التعرف على دور النشاطات 18وأما دراسة هاللي ]      

الالصفية في النادي التربوي في تنمية بعض املهارات الشخصية )منها تنمية 

مهارة التواصل( لدى طالب كلية التربية بجامعة الدمام ، وكان من أبرز 

ج: فاعلية النشاطات الالصفية التي ُيقّدمها النادي التربوي في تنمية النتائ

مهارتي التحدث واالستماع، وهما من املهارات األساسية للتواصل، نظًرا إلى 

طبيعة البرامج التي ُيقّدمها النادي التربوي من املحاضرات والدورات التدريبية 

التجهيز للرحلة، وما يلزمه واملناقشات التي تتم خالل العرض، باإلضافة إلى 

من التحدث إلى الزمالء وغيره، أما مهارة اإللقاء ولغة الجسد فتبّين عدم 

 فاعلية النشاطات الالصفية في تعزيز هاتين املهارتين.

قه 19كذلك هدفت دراسة مزيو ]       حّقِّ
ُ
[ إلى معرفة الدور الذي يمكن أن ت

وية قيم املشاركة لدى طالبات النشاطات الطالبية في إكساب املبادئ الترب

املرحلة املتوسطة، ومن أهم النتائج: استثمار أوقات الفراغ، وإتاحة الفرصة 

للمتعلم للتعبير عن آرائه بحرية، وتقوية شعور الفرد باالرتباط بجامعته 

قها، وإثراء روح العمل الجماعي بين أبناء الوطن الواحد،  وإسهامه في تفوُّ

ايات الرياضية، وتعميق العالقات مع األساتذة وأعضاء وتنمية امليول والهو 

 هيئة التدريس. 

[ إلى معرفة أثر برامج التعلم الصيفي على McCombs [20وهدفت دراسة       

 في عام 
ً
 إيجابّيا

ً
في  2014الطالب، ومن أبرز النتائج: أن للبرنامج تأثيرا

ن أدائهم لصالح املجموعة  الرياضيات والقراءة، وكان تفوق الطالب وتحسُّ

التي خضعت للبرنامج الصيفي، بينما لم يكن هناك تأثير إيجابي في الكفاءات 

ع قادة االجتماع
ُّ
ية والعاطفية للطالب في التعلم الصيفي، على الرغم من توق

املنطقة في دراسة التعلم الصيفي أن يكون له تأثير إيجابي في املهارات 

 الحياتية. 

[ التي هدفت إلى معرفة مدى فاعلية 21كذلك دراسة عبد الهادي ]      

لتعليم الثانوي، النشاطات الطالبية في تنمية مهارة االتصال بين طالب ا

وأكدت النتائج أن املشاركة في النشاطات الطالبية تؤدي إلى تنمية مهارة 

االتصال وذلك من خالل القدرة والتكيف والتأقلم مع اآلخرين، وتكوين 

صداقات مع اآلخرين بشكل سريع، وتدعيم العالقات معهم، وتنمية التفاعل 

بشكل جيد، واالندماج بسهولة  واالتصال بين الطالب، واالستماع إلى اآلخرين

 في النشاطات الطالبية

[ فقد هدفت إلى توضيح إسهامات األندية الصيفية 22وأما دراسة الحربي ]     

في تعزيز قيم املسؤولية االجتماعية، ومن أهم النتائج أن لألندية الصيفية 

ن إسهامات في تعزيز قيم املسؤولية االجتماعية لدى الطالب واملشرفين، وم

أبرزها: قيم التعاون بين أفراد املجتمع، وقيم العمل الجماعي، وقيم التضامن 

بين أفراد املجتمع، وقيم تقدير الوالدين ومساعدتهم، وقيم مساعدة أفراد 

 املجتمع في تلبية حاجاتهم.

[ فهدفت إلى التعرف على دور النشاطات التربوية 23وأما دراسة أبو حجر ]     

ن أداء طالبات الصف في تنمية املهارا ت الحياتية، وأظهرت النتائج تحسُّ

التاسع في املهارات الحياتية، وظهر التحسن في األداء علي االختبار بصفة 

عامة، وعلى مستوى األداء في كل مهارة من املهارات الحياتية التي تناولتها 

ات الدراسة، منها مهارة اتخاذ القرار وأنها جاءت بسبب شدة إقبال الطالب
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ق  ّبِّ
ُ
وتفاعلهن مع مكونات البرنامج واملمارسة الفعلية للنشاطات املدرسية، وط

البرنامج في النشاط املدرس ي، ومن خالله تم تنمية املهارات الحياتية وطرق 

اكتشافها، وكشف مواهب الطالبات وقدراتهن وإبداعاتهن؛ مما انعكس 

 ارات الحياتية.إيجاًبا على الطلبة في تحسين أدائهن في اكتساب امله

[ إلى التعرف 24وفيما يتعلق بمعوقات األندية فقد هدفت دراسة محجوب ]

على الصعوبات التي تواجه النشاطات الالصفية. ومن أبرز النتائج: وجود 

مجموعة من الصعوبات من وجهة نظر املوجهين، من أهمها: نظرة أولياء 

صفي، وعدم وجود األمور إلى النشاطات الالصفية، وتكلفة النشاط الال 

ميزانية للنشاط، ويليها تقويم الطالب ودرجاتهم ال يعتمد على النشاطات 

 اإلدارة املدرسية ال تشجع على النشاطات الالصفية، 
ً
الالصفية، أيضا

 وطبيعة املناهج الحالية ال تسمح بإقامة النشاطات الالصفية.

ُيالحظ بشكٍل عام  ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة،    

اختالف األهداف التي سعت إليها كل دراسة، وكذلك اختالف املحاور التي تم 

تناولها في كل دراسة، كما تناولت الدراسات السابقة موضوع الدراسة في 

بيئات مختلفة عن بيئة الدراسة الحالية، وأيًضا اختالف الفترة الزمنية التي 

ترات الزمنية التي تمت فيها الدراسات تمت فيها الدراسة الحالية عن الف

 السابقة.

 من الدراسات تناولت موضوع دور      
ً
 قليال

ً
، ُيالحظ أن هناك عددا

ً
وتفصيال

[ التي تناولت 22األندية الصيفية أو التعلم الصيفي، منها دراسة الحربي ]

إسهامات األندية الصيفية في تعزيز قيم املشاركة االجتماعية لدى الطالب، 

وضحت قيم املشاركة االجتماعية ومنها قيمة املسؤولية االجتماعية. ودراسة و 

[ في التعرف على النشاطات التي تقدمها أندية األحياء بمحافظة 16املويجد ]

 من األنشطة املقدمة في أندية الحي وعّبرت عنها 
ً
املجمعة، ووّضحت جزءا

حتياجات املتعلم. بالرضا والقبول لهذه األنشطة، حيث جاءت متوافقة مع ا

وجاءت الدراسة الحالية لتوضح الدور التربوي واالجتماعي لألندية املوسمية 

)برنامج إجازتي( من وجهة نظر املشرفين واملشرفات في مدينة الرياض، وهو 

 في اململكة.  2030ما يتفق مع أهداف رؤية 

بقة، حيث كما أن هناك اتفاق بين الدراسة الحالية وبعض الدراسات السا     

[ في تناول دور األنشطة الترويحية املدرسية 17اتفقت مع دراسة الجبوري ]

[ التي تناولت الدور التربوي 19في استثمار وقت الفراغ، ومع دراسة مزيو ]

لألنشطة الطالبية في تنمية بعض املبادئ التربوية، من حيث اآلثار اإليجابية 

فية واألندية الصيفية. كما اتفقت واألهداف املتفق عليها في األنشطة الالص

[ التي تناولت العالقة بين إدراك 24الدراسة الحالية مع دراسة محجوب ]

التربويين ألهمية األنشطة الالصفية وواقع استخدامها في املدارس من وجهة 

نظر املشرفين واملعلمين، وفي تسليط الضوء على بعض املعوقات في األندية 

 مع دراسة أبو حجر الصيفية واألنشطة الال 
ً
صفية. واتفقت الدراسة أيضا

[ التي تناولت دور األنشطة التربوية في تنمية املهارات الحياتية، ومنها مهارة 23]

اتخاذ القرار، وأنه ال بد من وجود برنامج تدريبي على هذه املهارة، كذلك 

لدى  [ في أثر النشاطات الالصفية في تنمية مهارات التواصل18دراسة هاللي ]

[ في تقييم دور األنشطة الطالبية في تنمية 21الطالب، ودراسة عبد الهادي ]

املهارات الحياتية لطالب التعليم الثانوي، ومنها مهارة التواصل، واتفقت 

الدراستان في فاعلية دور األنشطة الطالبية في تنمية مهارة التواصل. 

ة الحالية، في أن واختلفت بعض الدراسات السابقة املذكورة عن الدراس

الدراسة الحالية تقيس مهارة اإلدراك أثناء البرنامج في العمل في املجال 

الوظيفي، كذلك قلة الدراسات في تنمية املهارات الفكرية في املجال الوظيفي 

ب أخطاء التفكير ين-التي منها تجنُّ
َ
، وانفردت الدراسة -على حد علم الباحث

ي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" كذلك في تناول الحالية بإظهار الدور االجتماع

املسار السياحي؛ لتعريف باملعالم الحضارية والتاريخية في اململكة العربية 

 السعودية.

وباملختصر، يمكن القول بأن نتائج الدراسات السابقة تدعم التأثيرات       

تعزيز قيم  اإليجابية واإلسهامات املباشرة وغير املباشرة لألندية الصيفية في

املشاركة االجتماعية وتنمية املهارات الحياتية لدى الطالب، وقد أوصت 

العديد منها باملزيد من االهتمام بالبرامج املقدمة في األندية املوسمية وتأثيرات 

تلك البرامج على الطالب، وعليه فإن الدراسة الحالية ركزت على الدور 

في أحد البرامج املهمة وهو: برنامج " التربوي واالجتماعي لألندية املوسمية 

إجازتي" من وجهة نظر املشرفين واملشرفات على البرنامج، منسجمة مع 

في تعزيز القيم واملهارات الالزمة لسوق العمل واملهارات  2030أهداف رؤية 

 الحياتية، ومحور التعريف باملعالم التاريخية والحضارية للمملكة. 

 جراءاتاإل و  الطريقة. 4

 دراسةمنهج ال أ.

استخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي، من خالل تحليل نتائج     

الدراسات السابقة، وجمع البيانات امليدانية وتحويلها من بيانات كيفية إلى 

بيانات كمية؛ ليسهل التعامل معها في الوصف والتحليل؛ وذلك لإلجابة عن 

 أسئلة البحث.

 دراسةالب. مجتمع وعينة 

تكّون مجتمع البحث من جميع املشرفين واملشرفات على البرنامج اإلشرافي     

 إلحصائية عام  471"إجازتي" البالغ عددهم 
ً
، وفقا

ً
 ومشرفة

ً
مشرفا

هـ، التي تم الحصول عليها من إدارة التعليم بمدينة الرياض، 1437/1438

 باملشرفين واملشرفات على برنامج واستخدم الباحثان العينة الطبقية ممث
ً
لة

 ملحدودية مجتمع الدراسة طّبق الباحثان أسلوب الحصر 
ً
"إجازتي"، ونتيجة

الشامل لجميع أفراد الدراسة، حيث تكونت العينة املستهدفة من جميع 

 ومشرفة. وتقوم هذه الدراسة على  471املشرفين واملشرفات وعددهم 
ً
مشرفا

لة ذات العالقة بالدور التربوي واالجتماعي لبرنامج عدٍد من املتغيرات املستق

"إجازتي" من وجهة نظر املشرفين واملشرفات، وهي: املرحلة الدراسية، الخبرة 

 في التعليم، املؤهل العلمي، قسم اإلشراف، الحصول على دورات من عدمه.

 دراسةج. أداة ال

 لجمع البيانات، ب      
ً
ناًء على أهداف البحث استخدم الباحثان االستبانة أداة

وأسئلته ومنهجه وطبيعة موضوعه. وتّم بناء األداة بناًء على مراجعة الجوانب 

النظرية والبحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بالدور التربوي 

واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي"، ومراجعة أدوات الدراسات السابقة 

 ذات العالقة.

 لبحثد. صدق وثبات أداة ا

قام الباحثان بعرض األداة في صورتها املبدئية على مجموعة من املختصين      

؛ وفي ضوء توجيهاتهم ومقترحاتهم أجريت التعديالت لبعض 
ً
 وأكاديمّيا

ً
علمّيا

الفقرات وإعادة صياغة بعضها اآلخر حتى أصبحت أداة البحث )االستبانة( 

د من الصدق 
ّ
الظاهري ألداة الدراسة طّبقت في صورتها النهائية، وبعد التأك

 على عينة استطالعية قوامها 
ً
 من املشرفين واملشرفات,  50ميدانّيا

ً
فردا

وحسب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة صدق االتساق الداخلي لالستبانة، 
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وبعد حساب معامل ارتباط بيرسون لكل محور من محاور االستبانة، يتضح 

العبارات مع محورها موجبة ودالة  أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من

ا عند مستوى الداللة ) ( فأقل؛ مما يدل على صدق اتساقها مع 0.01إحصائيًّ

محاورها، كذلك يتضح قيم معامل ارتباط كل محور من املحاور الرئيسة مع 

ا عند مستوى الداللة ) ( 0.01الدرجة الكلية لألداة موجبة ودالة إحصائيًّ

 اتساقها.فأقل؛ مما يدل على صدق 

 1جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد ومحاور استبانة الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" بالدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط بالدرجة  املحاور 

 الكلية

 **0.926 اإلشرافي "إجازتي" في بناء املهارات الشخصيةالدور التربوي واالجتماعي للبرنامج 

 **0.915 الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في بناء مهارات متطلبات سوق العمل

االتجاهات اإليجابية للسياحة الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في التعريف باملعالم التاريخية والحضارية التي تعزز 

 الوطنية

0.864** 

 **0.878 الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في تنمية قيم التطوع واملسؤولية املجتمعية

 **0.392 املعوقات التي تحّد من تحقيق أهداف برنامج "إجازتي"

  .  فأقل( 0.01) الداللة مستوى  عند دال** 

 استخدم االستطالعية، العينة على امليداني التطبيق بيانات خالل ومن     

 ثبات من للتأكد ؛(Cronbach's Alpha (α)) كرونباخ ألفا معادلة الباحثان

 مرتفعة وأبعادها االستبانة ملحاور  الثبات معامالت أن اتضح البحث، أداة

 وهذا ،(0.98) بلغ حيث عاٍل، األداة ملحاور  العام الثبات معامل وأن ومقبولة،

 في عليها االعتماد يمكن الثبات من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن على يدل

 .للبحث امليداني التطبيق

 2 جدول 

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 ثبات املحور  عدد العبارات محــــاور االستبانة

 0.935 5 مهارة الثقة بالنفس

 0.934 5 مهارة اتخاذ القرار

 0.947 5 مهارة التواصل

 0.949 5 املهارات الفكرية "اإلدراك الحس ي"

ب أخطاء التفكير"  0.922 5 املهارات الفكرية "تجنُّ

 0.961 10 للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في بناء املهارات الشخصيةالدور التربوي واالجتماعي 

 0.974 15 الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في بناء مهارات متطلبات سوق العمل

والحضارية التي تعزز االتجاهات اإليجابية للسياحة الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في التعريف باملعالم التاريخية 

 الوطنية

5 0.932 

 0.965 5 الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج اإلشرافي "إجازتي" في تنمية قيم التطوع واملسؤولية املجتمعية

 0.798 5 املعوقات التي تحّد من تحقيق أهداف برنامج "إجازتي"

 0.976 40 الثبات العام

 املقياس؛ بدائل عن اإلجابة مستوى  الباحثان حّدد النتائج تفسير ولتسهيل

 غير ،3=  محايد ،4=  موافق ،5=  تماًما موافق: )للبدائل وزن بإعطاء وذلك

 صّنف ثم ،(3) الجدول  من يتضح كما ،(1= تماًما موافق غير ،2=  موافق

 طريق عن املدى متساوية مستويات خمسة إلى اإلجابات تلك الباحثان

 :اآلتية املعادلة

= 5( ÷ 1-5= ) املقياس بدائل عدد÷ ( قيمة أقل-قيمة أكبر= ) الفئة طول 

 التالية املتوسطات مدى على للحصول  وذلك(. 1986 والوكيل، املفتي( )0.80)

 .بديل أو وصف لكل

 3 جدول 

ا وحدودها البحث نتائج معيار  فئات درجات
ً
 الخماس ي ليكرت ملقياس وفاق

 فئة املتوسط معيار الحكم على النتائج الدرجة

 إلى من 

 5 4.21 موافق تماًما 5

 4.20 3.41 موافق 4

 3.40 2.61 محايد 3

 2.60 1.81 غير موافق 2

 1.80 1 غير موافق تماًما 1
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 ومناقشتها نتائجال .5

 للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  ما: "على ينص الذي األول  السؤال نتيجة

 ومهارة بالنفس الثقة مهارة")الشخصية املهارات بناء في" إجازتي" اإلشرافي

 . ؟(القرار اتخاذ

 بناء في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على للتعرف

 نظر وجهة من" القرار اتخاذ ومهارة بالنفس الثقة مهارة" الشخصية املهارات

 :اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت واملشرفات؛ املشرفين

 4 جدول 

  مرتبة القرار  واتخاذ بالنفس الثقة مهارة عبارات عن البحث عينة أفراد إجابات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

رقم 

 العبارة

افقة التكرار عبارات مهارة الثقة بالنفس املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افق  النسبة مو

 
ً
 تماما

افق غير  محايد مو

افق  مو

افق  غير مو

 
ً
 تماما

 4 0.650 4.37 3 1 21 224 199 ك املشارك على ضبط انفعاالتهيدرب  1

٪ 44.4 50 4.7 0.2 0.7 

ينمي الجوانب اإليجابية في شخصية  2

 املشارك

 1 0.602 4.50 2 - 13 190 243 ك

٪ 54.2 42.4 2.9 - 0.4 

يركز على تكوين عالقات اجتماعية  3

 وصداقات سليمة

 2 0.620 4.49 1 3 15 186 243 ك

٪ 54.2 41.5 3.3 0.7 0.2 

يساعد املشارك على القيام باختيارات  4

 تناسب طاقته

 5 ,659 4.35 1 3 31 216 197 ك

٪ 44 48.2 6.9 0.7 0.2 

-الوطنية-يعزز هوية املشارك )الدينية 5

 اللغوية(

 3 0.672 4.48 2 4 21 173 248 ك

٪ 55.4 38.6 4.7 0.9 0.4 

 0.498 4.44 املتوسط العام

رقم 

 العبارة

          عبارات مهارة اتخاذ القرار

 3 0.740 4.19 2 7 55 224 160 ك يدرب املشارك على تحديد الهدف. 1

 ٪ 35.7 50 12.3 1.6 0.4 

 1 0.709 4.35 3 3 34 200 208 ك ينمي في املشارك مهارة النقاش والحوار. 2

٪ 46.4 44.6 7.6 0.7 0.7 

يساعد املشارك في تعلم طرق البحث عن  3

 البدائل املختلفة

 4 0.816 4.17 5 7 66 198 172 ك

 ٪ 38.4 44.2 14.7 1.6 1.1 

يساعد املشارك في جمع املعلومات  4

 وتحليلها بطريقة علمية.

 5 0.923 3.93 5 26 99 183 135 ك

 ٪ 30.1 40.8 22.1 5.8 1.1 

يعزز مبدأ االستشارة للمشاركين من  5

 أصحاب الخبرة عند اتخاذ القرار.

 2 0.752 4.29 4 6 38 207 193 ك

 ٪ 43.1 46.2 8.5 1.3 0.9 

 0.625 4.19 املتوسط العام

  موافقون  البحث عينة أفراد أن( 4) الجدول  من يتضح      
ً
 الدور  على تماما

 بالنفس الثقة مهارة بناء في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي 

 عينة أفراد أن يتضح( 4) الجدول  من وكذلك ،(5.00 من 4.44) عام بمتوسط

 في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على موافقون  البحث

 متوافقة النتائج وجاءت ،(5.00 من 4.19) بمتوسط القرار اتخاذ مهارة بناء

 االنتماء تشكيل في دور   لها الشبابية املراكز أن في[ 25] الحراحشة دراسة مع

 فيما[ 26] املطوع دراسة مع اختلفت لكنها بالنفس، الثقة خالل من املجتمعي

 أن ذكرت املطوع دراسة أن حيث بالنفس، الثقة محور  معالجة يخص

 بناء على ملموس أثر لها ليس الكشفية النشاطات في الضعيفة املشاركة

 أما النشاطات، هذه وتخطيط بناء ضعف بسبب بالنفس، الثقة مهارة

 بناء في إجازتي برنامج في املقامة النشاطات دور  توضح الحالية الدراسة

 املقامة النشاطات وفعالية ذلك، في أثرها اتضح وقد الشخصية املهارات

[ 23] حجر أبو مع النتائج وتتفق. الصيفية األندية في املتعلم تفاعل من وذلك

 تم تدريبي لبرنامج املجموعات وأخضعت التجريبي املنهج على اعتمدت التي

 مهارة فقاست الحالية الدراسة أما القرار، اتخاذ مهارة قياس خالله من

 أن الجدول  من يتضح كما. املقامة والنشاطات البرامج خالل من القرار اتخاذ

  ترتيبها تم 4،1،5،3،2 العبارات
ً
 الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

ر األولى، باملرتبة( 2) رقم العبارة: كاآلتي  املشرفين اهتمام ذلك وُيفسَّ

 الخطة في التعليم وزارة أهداف مع متوافق ألنه املحور  بهذا واملشرفات

 باملرتبة( 3) رقم والعبارة. 2030 رؤية مع وكذلك الخامسة االستراتيجية

 األسبوع في بالبرنامج املشاركين اجتماع تكرار بسبب ذلك يكون  وقد الثاني،

 إلى ذلك ويعزى  الثالثة، باملرتبة( 5) رقم والعبارة. نشاط من أكثر في الواحد

 أن وذلك الرابعة، باملرتبة( 1) رقم والعبارة. الجانب بهذا خاصة دورات وجود

 لدى االنضباط تعزز  التي والقوانين األنظمة من جملة شمل إجازتي مجبرنا

 باملرتبة( 4) رقم والعبارة. املختلفة للنشاطات ممارساتهم في الطالب

 .البرنامج في املوجودة املسارات تنوع بسبب الخامسة،
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  هناك أن أعاله املوضحه النتائج من يتضح كما      
ً
 أفراد موافقة في تفاوتا

 الدراسة عينة أفراد أن يتضح حيث القرار اتخاذ مهارة ملحور  الدراسة عينة

  موافقون 
ً
" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على تماما

  ترتيبهما تم واللتين( 5 ،2) رقم العبارتين في ذلك وتمثل
ً
 موافقة حسب تنازليا

 عقد بسبب األولى، باملرتبة( 2) رقم العبارة: كاآلتي الدراسة عينة أفراد

 وتوضيح 2030 رؤية مناقشة في اإلدارة قبل من املنظمة الحوارية اللقاءات

 لقدرة وذلك الثانية، باملرتبة( 5) رقم والعبارة. للمتعلم املستقبلية الرؤى

 إخضاعهم بسبب املتعلم، استفسار عن اإلجابة على واملشرفات املشرفين

 .النشاطات على فلإلشرا تأهيلية لدورات

 ترتيبها تم والتي 4 ،3 ،1 رقم العبارات أن( 4) الجدول  من يتضح بينما      

 
ً
( 1) رقم العبارة: كاآلتي جاءت الدراسة، عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 مهارة املتعلم يكتسب حتى تدريبي برنامج إلى تحتاج املهارة وهذه األولى، باملرتبة

( 3) رقم والعبارة. االجتماعية حياته في منه يستفيد علمي بشكل القرار اتخاذ

 بسبب لكن الواقع، في وممارسة تدريب إلى تحتاج املهارة وهذه الثانية، باملرتبة

. املقامة البرامج حداثة بسبب البرنامج، في الالزمة اإلمكانات توافر عدم

 املجال على مجالبرنا اعتماد بسبب وذلك الثالثة، باملرتبة( 4) رقم والعبارة

  كونه من أكثر الترفيهي
ً
 .علمي بشكل املهارة بهذه يقوم حتى علميا

 والتي 2020 التحول  برنامج خطة به جاءت ما مع النتائج هذه وتتفق       

دت
ّ
 اإليجابية، القيم وترسيخ الوطن ألبناء مستقلة شخصية بناء على أك

 اهتمت فعالية 61487 بلغت حيث الترفيهي املسار في فعاليات وأقيمت

 ،[12] القرار واتخاذ بالنفس الثقة ومنها للفرد الشخصية املهارات بتنمية

 التفاعل بسبب جديدة وتربوية اجتماعية مهارات خاللها من املتعلم يكتسب

 يضفيها التي املعاني خالل من الفعل مجرى " بلومر" مافّسره وهو االجتماعي،

 موضوعية صورة تحقيق في اآلخرين دور  واستيعاب سلوكهم على الناس

 الذكاء نظرية عنه وتعبر[. 22] ذكية استجابة بوصفه الفعل ودراسة للذات،

 البيئة مع والتعامل اآلخرين، وأفكار ومشاعر فهم على بالقدرة" االجتماعي

 الشخص وتقدير االجتماعية املواقف في ذكية بطريقة واالستجابة بنجاح

  فاملوق لخصائص
ً
  تقديرا

ً
 على بناءً  مالئمة بطريقة له واالستجابة صحيحا

 [. 27] اإلجتماعي وعيه

 للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  ما: على نص الذي الثاني السؤال نتيجة

 -التواصل مهارة) العمل سوق  متطلبات مهارات بناء في"إجازتي" اإلشرافي

 .؟("التفكير أخطاء تجنب ومهارة الحس ي، اإلدراك مهارة: الفكرية املهارات

 املشرفين نظر وجهة من العمل سوق  متطلبات مهارات بناء يخص فيما

 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج جاءت واملشرفات؛

 5 جدول 

  مرتبة" التفكير أخطاء تجنب ومهارة الحس ي، اإلدراك مهارة" الفكرية واملهارات التواصل مهارة عبارات عن البحث عينة أفراد إجابات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 كاآلتي

رقم 

 العبارة

افقة التكرار عبارات مهارة التواصل املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

  النسبة
ً
افق تماما افق مو غير  محايد مو

افق  مو

افق غير  مو

 
ً
 تماما

ينمي لدى املشارك القدرة على  1

 التفاعل مع اآلخرين

 3 0.649 4.44 2 4 15 200 227 ك

 ٪ 50.7 44.6 3.3 0.9 0.4 

يغرس في املشارك آداب التعامل مع  2

 اآلخرين

 1 0.641 4.53 2 4 12 167 263 ك

 ٪ 58.7 37.3 2.7 0.9 0.2 

يتكلم بثقة يشجع املشارك على أن  3

 ووضوح أمام اآلخرين

 2 0.627 4.48 54 - 20 184 242 ك

٪ 54 41.1 4.5 - 0.4 

يساعد املشارك على النقد البناء  4

 واحترام الرأي اآلخر

 4 0.746 4.30 3 6 41 200 198 ك

٪ 44.2 46.6 9.2 1.3 0.7 

م املشارك مهارات اإلقناع أثناء  5 ِّ
ّ
يعل

 مختلفةالتواصل بطرق 

 5 0.772 4.20 2 10 55 209 172 ك

٪ 38.4 64.7 12.3 2.2 0.4 

 0.555 4.39 املتوسط العام

رقم 

 العبارة

          عبارات مهارة اإلدراك الحس ي

يساعد املشارك في توجيه الحواس  1

 حسب الهدف املوضوع

 1 0.751 4.12 2 7 70 227 142 ك

 ٪ 31.7 50.7 15.6 1.6 0.4 

ينمي في املشارك مهارة املالحظة  2

 الدقيقة والربط مع الخبرة الذاتية

 3 0.796 4.11 2 12 71 211 152 ك

٪ 33.9 47.1 15.8 2.7 0.4 

ينمي في املشارك مهارة تحليل الكلمات  3

 والعبارات التي يسمعها

 5 0.854 4.02 5 17 78 213 135 ك

 ٪ 30.1 47.5 17.4 3.8 1.1 

يوسع في املشارك إدراكه للنظر في  4

 املوضوع من جوانب مختلفة

 2 0.779 4.12 3 13 55 233 144 ك

٪ 32.1 52 12.3 2.9 0.7 

يساعد املشارك في تخزين املعلومات  5

 وتذكرها بطريقة منظمة

 4 0.783 4.06 2 11 79 221 135 ك

٪ 30.1 49.3 17.6 2.5 0.4 
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 0.660 4.09 العاماملتوسط 

 عبارات مهارة تجنب أخطاء التفكير 

 

         

ب املشارك على تقييم الظروف  1 يدرًّ

 املحيطة به تقييًما منطقًيا

 4 0.833 4.05 4 14 79 211 140 ك

٪ 31.3 47.1 17.6 3.1 0.9 

يوجه املشارك إلى عدم القفز إلى  2

 النتائج دون البحث عن األسباب

 3 0.821 4.0 5 9 82 212 140 ك

٪ 31.3 47.3 18.3 2 1.1 

ب املشارك التعميم إال بعد تكرار  3 يجنًّ

 األحداث بشكل كاٍف 

 5 0.830 4 5 12 89 216 126 ك

٪ 28.1 48.2 19.9 2.7 1.1 

يساعد املشارك على البحث عن  4

 حلول املشكالت

 1 0.745 4.20 4 8 40 238 158 ك

٪ 35.3 53.1 8.9 1.8 0.9 

ب املشارك االنسياق وراء  5 يجّنِّ

 االنقياد والتبعية دون ترّوٍ 

 2 0.868 4.13 8 14 53 210 163 ك

٪ 36.4 46.9 11.8 3.1 1.8 

 0.760 4.09 املتوسط العام

       

  موافقون  الدراسة عينة أفراد: أن( 5) الجدول  من يتضح
ً
 الدور  على تماما

 كأحد التواصل مهارة بناء في" إجازتي"  اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي 

 للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على وموافقون  العمل، سوق  متطلبات

 أخطاء وتجنب الحس ي اإلدراك)الفكرية املهارات بناء في" إجازتي" اإلشرافي

 له توصلت ما مع الدراسة نتائج وتتفق العمل، سوق  متطلبات كأحد( التفكير

 تنمية إلى تؤدي الطالبية النشاطات في املشاركة أن[ 21] الهادي عبد دراسة

 بشكل تعتمد االنسانية املعرفة أن في[ 25] دراسة مع وتتفق االتصال، مهارة

 طالب استطاع نتائجها من التي[ 18] ودراسة الحسية، اإلدراكات على كبير

 التي الجديدة املشكالت حل في التفكير مهارات استخدام التجريبية العينة

 نتائج تتفق كما الضابطة، العينة من أكثر جديد بشكل عليهم تعرض

 ساعدت الست التفكير قبعات أن إلى توصلت التي[19] دراسة مع الدراسة

 [20 ودراسة التجريبية، املجموعة لدى التفكير أخطاء تجنب على

McCombs ]ُيستخدم التفكير أخطاء مهارات تطوير أن نتائجها أبرز  من التي 

 على يساعد التفكير أخطاء بتجنب التعلم وأن الطالب، لدى املعرفة لتطوير

 . املستقبل إلى الفرد نظرة وتطوير الذات تطوير

حة النتائج خالل ومن        أفراد موافقة في تفاوًتا هناك أن يتضح أعاله املوضَّ

  ترتيبها تم والتي ،4 ،1 ،3 ،2 رقم العبارات جاءت حيث الدراسة، عينة
ً
 تنازليا

 )عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب
ً
( 2) رقم العبارة: كاآلتي( تماما

 عن املراكز بعض رفعتها التي التقارير مع النتيجة هذه وتتوافق األولى، باملرتبة

 والعبارة. االتصال مهارات تنمية على كثيرا ركزت والتي املتعددة الفعاليات

 طالب)األندية من العديد به ماقام ذلك ومن الثانية، باملرتبة( 3) رقم

 وتوضيحها، فكرة شرح في بثقة التحدث إلى تحتاج فعاليات من( وطالبات

 باملرتبة( 1) رقم والعبارة(. وغيرها الثقافية املهرجانات-الصغير التاجر) مثل

 والعبارة. معها والتفاعل املقامة بالفعاليات املتعلم اشتراك خالل من الثالثة،

 نشاطات من األندية بعض به قامت ما ذلك من الرابعة باملرتبة ،(4)رقم

 التطويرية والرؤى املقترحات لطرح ولقاءات البناء النقد مهارات تنمية تخدم

 الدراسة عينة أفراد أن اتضح( 5) رقم العبارة وفي. البرنامج وإدارة املتعلم بين

 بناء في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على موافقون 

 مع النتيجة هذه واختلفت العمل، سوق  متطلبات كأحد التواصل مهارة

 التواصل اءأثن اإلقناع محور  في النشاطات فاعلية عدم في[ 18] هاللي دراسة

 في السبب أن الباحثان ويرى . الجسد ولغة االلقاء مهارة أسماها املختلفة

  املوافقة عدم
ً
 ملمارسة فرصة املعلم إعطاء عدم هو البحث عينة ألفراد تماما

  األعمال
ً
 .الخبرات هذه يكتسب حتى وظيفيا

  3 ،5 ،2 ،4 ،1 العبارات ترتيب تم أنه( 5) الجدول  خالل من ويتضح      
ً
 تنازليا

 األولى باملرتبة( 1) رقم العبارة: كاآلتي عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب

 برنامج بها أقيم التي املدارس من العديد في املقامة الفعاليات خالل من

( 4) رقم والعبارة. الوظيفي املسار على تركز التي الفعاليات وبخاصة إجازتي

 وذلك معينة، ملهنة مهارة اكساب في املقامة الدورات خالل من الثانية باملرتبة

 وتتصل اإلنسانية، الحواس عبر تتم إجرائية عمليات الحس ي اإلدراك إن

؛ بعضها تعضد أخرى  بإجراءات
ً
 وخبرات معرفية بنى عنها لتتكون  بعضا

 ولكي الثالثة، باملرتبة( 2) رقم والعبارة. االنسانية املعرفة عنها تتنتج إدراكية

 بالخبرة املعرفة ربط يتم حتى دقيقة مالحظة من البد املعرفة الطالب يكتسب

 األصل في الوظيفي املسار ألن الرابعة؛ باملرتبة( 5) رقم والعبارة. السابقة

 خالل من وتطبيقي باملعلومات، تزويده خالل من نظري : جانبين على يعتمد

( 3) رقم والعبارة. جيد بشكل املهارة الطالب يكتسب حتى الفاعلة، املمارسة

 الوثيقة الصلة لوجود اإلنسان؛ حواس تفعيل خالل من الخامسة باملرتبة

 خالل من وذلك أخرى، جهة من واملعرفة واإلدراك جهة، من الحواس بين

ن لكن الوظيفي، املسار في العملية املمارسة   أّن  تبيَّ
ً
 يقم لم األندية من عددا

  املهارات بهذه
ً
 .عمليا

 ( 5) الجدول  خالل ومن    
ً
  3 ،1 ،2 ،5 ،4 العبارات ترتيب تم أيضا

ً
 تنازليا

 األولى، باملرتبة( 4) رقم العبارة: كاآلتي عليها البحث عينة أفراد موافقة حسب

 بأهمية للتعريف الوظيفي، املسار في املقامة الدورات خالل من وذلك

 منها املشكالت، حل وكيفية الذاتية، املسؤولية وأهمية النفس، على االعتماد

 باملرتبة( 5) رقم والعبارة. دورات من الرياض في األندية من العديد به ماقام

 وعدم الشخص في املوجودة األساسية باملهارات التوعية خالل من الثانية

 يساعد التفكير أخطاء بتجنب والتعلم خبرة، أو معرفة دون  الزمالء مجاراة

 [20 دراسة أكدته كما املستقبل إلى الفرد نظرة وتطوير الذات تطوير على

McCombs .]الطالب من الكثير الخطأ وهذا الثالثة باملرتبة( 2) رقم والعبارة 

 مزيو ذكرت كما البشر جميع بها يقع فطرة هي بل فيه، يقعون  والطالبات

ب تطوير طريقة ساعدت الرابعة باملرتبة( 1) رقم والعبارة[. 19]  أخطاء تجنُّ
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 نظرة وبناء الخاطئة، واألفكار باملعتقدات التأثر تقليل على الطالب التفكير

  منه أكثر عملي جانب إلى تحتاج املهارة هذه لكن األمور، حول  شاملة
ً
. نظرّيا

 بعد اليسيرة، املهن على تدريبه خالل من الخامسة باملرتبة( 3) رقم والعبارة

 الطالب تدريب من األندية بعض به ماقام ذلك ومن املهنة، مقر إلى الذهاب

 
ً
  تدريبا

ً
 ،(وغيره للكهرباء فنار شركة-لإللكترونيات السعودي املعهد) عمليا

 الوظائف من واالستفادة للتدريب عضيد مخيم أقيم الفتيات إلى بالنسبة

 .عليها املدرب

 ومهارة الفكرية، املهارات على البحث عينة أفراد موافقة الباحثان ويفسر       

 يمكن مهارات التفكير، أخطاء تجنب ومهارة اإلدراك، ومهارة التواصل،

 يكتسب فحتى العملي، التطبيق وممارسة النظرية املعرفة طريق عن تداركها،

 دراسة وضحت كما العمل ممارسة عليه يجب الفكرية املهارات املتعلم

 التي النشاطات استخدام تعزز  بالعمل التعلم استراتيجية أن[ 28] الرفاعي

 واالحتفاظ الخاطئة، املعلومات تصحيح لديهن وتعزز  الطالبات، تفكير تنمي

 املتعلم فإن التفاعلية النظرية على وبناءً . التفكير مهارات واكتساب بالتعلم

 ميد وفسرها[. 4] جديدة خبرات منهم ويكتسب األفراد مع كبير بشكل يتفاعل

(Mead )الفرد استجابة وهي الداخلية والخارجية، الداخلية بالذات 

 يفهمها كما ومواقفهم اآلخرين اتجاهات وهي والخارجية اآلخرين، التجاهات

 برؤية تنظر داخلية أنا إلى معها التفاعل عند يتحول  بالتالي الفرد، ويتصورها

 [. 22] اآلخر تجاه وخارجية داخلية متكاملة

  ويالحظ     
ً
 املتعلم اكساب في تنّوعت الفعاليات أن النتائج خالل من أيضا

  وجاءت العمل، سوق  مهارات
ً
 ضمن 2020 التحول  برنامج خطة مع متفقة

 متعددة مهارات املتعلم ويكتسب ،2030 السعودية رؤية تحقيق برامج

فّسر األفراد، مع والتفاعل بالخبرة
ُ
 بالنتين ترى  كما التفاعلية النظرية ذلك وت

(palanten)، أقرب هم مشتركة ثقافة إلى ينتمون  ممن األفراد أن ذكرت حيث 

 التنشئة عملية بفعل مشابهة بطريقة االجتماعية املواقف تفسير إلى

 وجود رغم محددة بطريقة السلوك إلى بهم تؤدي والتي والخبرات االجتماعية

 [.4] االجتماعية والطبقة الفردية الخبرات في بينهم فيما االختالفات

 للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  ما: "على ينص الذي الثالث السؤال نتيجة

 تعزز  التي والحضارية التاريخية باملعالم التعريف في إجازتي اإلشرافي

  ؟"الوطنية للسياحة اإليجابية االتجاهات

 التعريف في" إجازتي " اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على للتعرف

 للسياحة اإليجابية االتجاهات تعزز  التي والحضارية التاريخية باملعالم

 يوضحها كما النتائج وجاءت واملشرفات؛ املشرفين نظر وجهة من الوطنية

 : اآلتي الجدول 

 6 جدول 

 اإليجابية االتجاهات تعزز  التي والحضارية التاريخية باملعالم التعريف في" إجازتي"  اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  محور  عبارات عن البحث عينة أفراد إجابات

  مرتبة الوطنية للسياحة
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

رقم 

 العبارة

افقة التكرار العبارة املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افق  النسبة مو

 
ً
 تماما

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

 
ً
 تماما

يعمل على تقوية املواطنة من خالل التعرف  1

 على منجزات الوطن وتطويره

 1 0.701 4.47 3 7 15 174 249 ك

٪ 55.6 38.8 3.3 1.6 0.7 

يساعد املشارك في التعرف على تراث وطنه  2

 الثقافي

 2 0757 4.43 3 9 28 160 148 ك

٪ 55.4 35.7 6.3 2 0.7 

 3 0.837 4.33 6 10 41 164 227 ك زيارة املواقع الثقافية والتعليمية الرائدة 3

٪ 50.7 36.6 9.2 2.2 1.3 

يدعو إلى الترابط بين مناطق اململكة  4

خالل التواصل املباشر والتعرف  املختلفةمن

 على ثقافتهم

 5 0.811 4.28 2 15 45 181 205 ك

٪ 45.8 40.4 10  

3.3 

 

0.4 

 4 0.817 4.30 3 15 39 177 214 ك يسهم في بناء قيم من خالل السياحة الوطنية 5

٪ 47.8 39.5 8.7 3.3 0.7 

 0.661 4.36 املتوسط العام

  موافقون  البحث عينة أفراد أن( 6) الجدول  من يتضح     
ً
 الدور  على تماما

 التاريخية باملعالم التعريف في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي 

 واتفقت الوطنية، للسياحة اإليجابية االتجاهات تعزز  التي والحضارية

 الجهود أبرز  أن نتائجهما من اللتان[ 14] ودراسة ،[29] دراسة مع الدراسة

 التراث على الحفاظ جائزة هي السعودية العربية اململكة بها قامت التي

منح التي العمراني
ُ
 أو تراثية مباٍن  أو عمرانية مناطق تأهيل إعادة ملشروعات ت

 ،5 ،3 ،2 ،1 العبارات ترتيب تم( 6) الجدول  خالل ومن عليها، والحفاظ أثرية

4  
ً
  عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

ً
 رقم العبارة: كاآلتي تماما

 رقم والعبارة. البرنامج في املقامة الفعاليات خالل من وذلك األولى باملرتبة( 1)

 ربوع حول  سياحة منها فعاليات من أقيم ما ذلك ومن الثانية باملرتبة( 2)

 والعبارة. والتراثية والتاريخية السياحية املناطق على بالتعرف وكذلك الوطن،

 اململكة في بلغت التي البرنامج فعاليات خالل من الثالثة باملرتبة( 3) رقم

 16390 السعودية العربية
ً
  زاروا والذين[ 12] وطالبات طالبا

ً
 األندية من عددا

 باملرتبة( 5) رقم والعبارة(. وغيرها الجزيرة صقر-الشورى مجلس-املتحف)

 أما. الوطنية للقيم تعزيًزا فيها املقامة الفعاليات خالل من وذلك الرابعة
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 القيم وتعزيًز  الفعاليات تنوع بسبب الخامسة باملرتبة( 4) رقم العبارة

 .بها املوجوده الوطنية

 16390 السياحي املسار في بلغت فقد املقامة، الفعاليات عدد عدد ومن      

 
ً
 من النتائج توافق الباحثان ويفسر[. 12] السعودية العربية اململكة في فعالية

  االجتماعية فالحياة االجتماعي التفاعل نظرية خالل
ً
 التفاعل هي معرفيا

  كونه اإلنسان وطبيعة البشري، اإلنساني
ً
  متأثرا

ً
 واقعه صنع في مًعا ومؤثرا

 الثقافي بالتراث التعريف 2030 رؤية أهداف من أن ذاته السياق وفي وتغييره،

 التعريف في النشاطات وتكثيف إجازتي، برنامج في السياحي باملسار املتمثل

 بشكل عكست الدراسة نتيجة أن يعني وهذا والحضارية، التاريخية باملعالم

 واهتمام تعريف من اململكة في والسياحي الثقافي التراث إليه يحتاج ما إيجابي

 .القادمة املرحلة خالل

 للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  ما: "على ينص الذي الرابع السؤال نتيجة

 ؟"املجتمعية واملسؤولية التطوع قيم تنمية في"إجازتي" اإلشرافي

 تنمية في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  على للتعرف

 واملشرفات؛ املشرفين نظر وجهة من املجتمعية واملسؤولية التطوع قيم

 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت

 7 جدول 

  مرتبة املجتمعية واملسؤولية التطوع قيم تنمية في" إجازتي" اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي  الدور  محور  عبارات عن البحث عينة أفراد إجابات
ً
 حسب تنازليا

 الحسابية املتوسطات

رقم 

 العبارة

افقة التكرار العبارة املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افق  النسبة مو

 
ً
 تماما

افق غير  محايد مو

افق  مو

افق  غير مو

 
ً
 تماما

يساعد في التعرف على نماذج األعمال  1

 الوطنية في العمل التطوعي

 5 0.684 4.40 2 4 27 197 218 ك

٪ 48.7 44 6 0.9 0.4 

يعمل على بث الروح اإليجابية واملحفزة  2

 على العمل التطوعي

 2 0.669 4.51 3 2 20 163 260 ك

٪ 58 36.4 4.5 0.4 0.7 

املشاركين بعضهم مع  يسعى إلىتعاون  3

 بعض في العمل التطوعي

 4 0.695 4.50 3 3 25 151 266 ك

٪ 59.4 33.7 5.6 0.7 0.7 

يساعد على القيام بأعمال منتجة  4

 ونافعة له وللمجتمع

 3 0.649 4.5 2 2 20 169 255 ك

٪ 56.9 37.7 4.5 0.4 0.4 

بالعمل ينشر املحبة والوئام بين املجتمع  5

 التطوعي

 1 0.651 4.52 2 4 15 163 264 ك

٪ 58.9 36.4 3.3 0.9 0.4 

 0.588 4.49 املتوسط العام

  موافقون  الدراسة عينة أفراد أن( 7) الجدول  من يتضح     
ً
 الدور  على تماما

 التطوع قيم تنمية في" إجازتي"  اإلشرافي للبرنامج واالجتماعي التربوي 

 برامج أن في[ 22] الحربي دراسة مع الحالية الدراسة واتفقت واملسؤولية،

 بين والترابط الثقة وتزيد للمجتمع، عظيمة فائدة تحقق التطوعي العمل

 1 ،3 ،4 ،2 ،5 العبارات ترتيبها تم( 4) الجدول  خالل ومن واملجتمع، الفرد

 
ً
، عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

ً
 العبارة: كاآلتي وجاءت تماما

 حول  ناٍد  كل في املقامة الفعاليات خالل من وذلك األولى، باملرتبة( 5) رقم

 تقام الفعاليات ألن وذلك الثانية؛ باملرتبة( 2) رقم والعبارة. التطوعي املسار

 فشعور  ،( مدير ة،/طالب ة،/مشرف)من البرنامج فريق جميع بمشاركة

 رقم والعبارة. التطوعي الجماعي العمل خالل يكتسبها الجميع اإليجابية الروح

 تقديم خالل من واملجتمع الذات بمسؤولية يشعر ألنه الثالثة؛ باملرتبة( 4)

 تعزيز في[ 22] الحربي دراسة مع الحالية الدراسة وتتفق. لغيره املساعدات

 تتم فالفعالية الرابعة باملرتبة( 3) رقم والعبارة. االجتماعية املسؤولية قيم

 أكدته كما اإلداري، الكادر إلى باإلضافة واملشاركات، املشاركين جميع بتعاون 

 بين التعاون  قيم تنمية في تسهم الصيفية األندية أن[ 22] الحربي دراسة

 األندية، فعاليات خالل من الخامسة، باملرتبة( 1) رقم والعبارة. املشاركين

 املجال يترك ثم ومن التطوعية، األعمال من عدد بعرض تقوم فاإلدارة

 جميع مع االتفاق يتم ثم ومن تنفيذه، املمكن العمل اختيار في للمتعلم

 .تنفيذه يتم وبالتالي واملشاركات، املشاركين

 حتى التطوعي املسار في الفعاليات من العديد في املوسمية األندية وقامت      

 ثقافة مع التطوعي املسار قيم الباحثان ويفسر ،[12] فعالية 20059 بلغت

 اململكة تنتهجها التي اإلسالمية الشريعة إلى املستندة السعودي املجتمع

صَّ  ما مع النتيجة اتفقت وقد السعودية، العربية
ُ
 من 2030رؤية في عليه ن

 التي القيم االجتماعي الذكاء نظرية وتفسر املجتمع، في اإليجابية القيم تعزيز

 الذكاء أقسام من أن( Gardner) جاردنر ذكر حيث املتعلم، يكتسبها

 اآلخرين مشاعر فهم على الفرد قدرة وهو اآلخرين مع التعاطف االجتماعي

 واإليماءات والصوت الوجه تعبيرات خالل من ودوافعهم اهتماماتهم ومعرفة

[27.] 

 تحقيق من تحد التي املعوقات ما: "على ينص الذي الخامس السؤال نتيجة

 في البرنامج على واملشرفات املشرفين نظر وجهة من إجازتي برنامج أهداف

  ؟"الرياض مدينة

 وجهة من إجازتي برنامج أهداف تحقيق من تحد التي املعوقات على للتعرف

 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج جاءت واملشرفات؛ املشرفين نظر
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 8 جدول 

  مرتبة" إجازتي" برنامج أهداف تحقيق من تحد التي املعوقات محور  عبارات عن البحث عينة أفراد إجابات
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

رقم 

 العبارة

افقة التكرار العبارة املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

افق  النسبة مو

 
ً
 تماما

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

 
ً
 تماما

 2 1.051 3.47 13 49 94 176 116 ك ضعف اإلعالن عن برنامج إجازتي 1

 ٪ 25.9 39.3 21 10.9 2.9 

غياب ثقافة النشاطات الصيفية لدى األسر  2

 السعودية

 1 0.967 3.77 7 47 91 202 101 ك

٪ 22.5 45.1 20.3 10.5 1.6 

ضعف املهارات الفنية واإلدارية للكادر املكلف  3

 ببرنامج إجازتي

 5 1.220 2.81 60 151 100 86 51 ك

٪ 11.4 19.2 22.3 33.7 13.4 

غلبة االتجاهات التقليدية في فعاليات البرامج  4

 التي تهم شباب اليومعلى االتجاهات الجديدة 

 3 1.081 3.41 20 75 127 154 72 ك

٪ 16.1 34.4 28.3 16.7 4.5 

ضعف املهارات التقنية والتكنولوجية  5

 للقائمين على البرامج الصيفية

 4 1.250 3.02 52 127 94 112 63 ك

٪ 14.1 25 21 28.3 11.6 

 0.821 3.35 املتوسط العام

 املعوقات حول  حياديون  الدراسة عينة أفراد أن( 8) الجدول  من يتضح     

 مع الحالية الدراسة واتفقت إجازتي، برنامج أهداف تحقيق من تحد التي

 الالصفية، النشاطات في الصعوبات بعض ذكر في[ 24] محجوب دراسة

 التعلم تواجه كانت التي والتحديات الصعوبات ذكر في[ 20] دراسة وكذلك

  هناك أن يتضح كما. الصيفي
ً
 وأن الدراسة، عينة أفراد موافقة في تفاوتا

 تحقيق من تحد معوقات ثالثة وجود على موافقون  الدراسة عينة أفراد

  ترتيبها تم التي ،4 ،1 ،2 رقم العبارات في تتمثل إجازتي برنامج أهداف
ً
 تنازليا

 برنامج أهداف تحقيق من تحد أنها على الدراسة عينة أفراد موافقة حسب

 األسر أن الباحثان ويرى  األولى، باملرتبة( 2) رقم العبارة: كاآلتي إجازتي،

 مختلفة، نشاطات ممارسة في لكن أبنائها، فراغ بوقت مهتمة السعودية

 حيث الثانية، باملرتبة( 1) رقم والعبارة. التعليم وزارة ببرامج ثقتهم وعدم

  سّبب مما الفعاليات، ممارسة عند اإلعالنات بضعف األندية شعرت
ً
 ضعفا

 فاتجهت الحي، في السكني العدد اكتظاظ رغم الفعاليات تلك على اإلقبال في

 في[ 20] دراسة نتيجة مع متوافقة النتيجة وهذه مختلفة، بوسائل االعالن إلى

 وإعطائهم الشباب بتوظيف املشكلة ومعالجة االعالن، في بضعٍف  الشعور 

 
ً
  مبلغا

ً
 خضوع رغم الثالثة باملرتبة( 4) رقم والعبارة. املشكلة هذه لحل رمزيا

 أن على يدل وهذا كاملة، تدريبيٍة  لحقيبٍة  واملشرفات املشرفين من 379

 يتمكنوا حتى العملية واملمارسة الخبرة إلى ماّسة بحاجة واملشرفات املشرفين

 .2030 برؤية املرتبطة البرنامج أهداف وتحقيق املتعلم، على التأثير من

 حول  محايدون  البحث عينة أفراد أن النتائج بّينت( 8) الجدول  خالل ومن      

 في يتمثالن إجازتي برنامج أهداف تحقيق من تحد التي املعوقات من اثنين

  ترتيبهما تم واللتين 3 ،5 رقم العبارتين
ً
 عينة أفراد حيادية حسب تنازليا

 إلى السبب ويرجع األولى، باملرتبة( 5) رقم العبارة: كاآلتي حولهما الدراسة

 السابقة، التدريب برامج ضمن له يهيأ لم متأخرٍ  وقت في التقني املسار إدخال

ن مَّ  ومِّ
َ
 حتى كاٍف، بشكل الدورات أخذ من واملشرفات املشرفون  يتمكن لم ث

 مع يتفق ما وهو الثانية، باملرتبة( 3)رقم والعبارة. املستقبل أجيال تأهيل يتم

  هناك أن[ 24] محجوب دراسة نتيجة
ً
 واإلدارية الفنية املهارات في ضعفا

ف، للكادر
ّ
 للقيام واملشرفات املشرفين من كاٍف  عدٍد  توافر وعدم املكل

 .الفنية اإلدارية املهارات إلى باإلضافة الخمسة باملسارات

 

 توصياتال. 6

 املختلفة األندية عبر أكبر، بشكل وتوسيعه" إجازتي" برنامج أهداف تعزيز .1

 .للمتعلم 2030 برؤية الوعي ونشر ،(التخصصية-الجامعية)

 بمهارات املتعلم بتدريب وذلك الالئحة، في ورد كما التوظيفي املسار تفعيل .2

ن متعددة، وبرامج مَّ  ومِّ
َ
 املسار في الطرفين، بين مؤقتة مناسبة وظيفة عقد ث

 .عليه التدريب تم الذي

 التقنية املهارات على الصيفية البرامج على للقائمين التدريب تكثيف .3

 الفنية املهارات على البرامج على للقائمين التدريب تكثيف مع والتكنولوجية،

 .اإلشرافي الكادر عدد وزيادة واإلدارية،

 تحفيز: مثل ،"إجازتي" برنامج أهداف من تحّد  التي للمعوقات حلول  وضع .4

" إجازتي" برنامج عن واإلعالن املقامة، والبرامج الدورات حضور  على املتعلم

 .الحلول  من وغيرها للبرامج كافية ميزانية وضع وكبير، واسع بشكل

 الصيفية، البرامج تطوير بضرورة واملشرفات املشرفين بين الوعي زيادة .5

 .التعليمية والثقافية العلمية البرامج إلى الترفيهية البرامج من واالنتقال

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 نشر في الصيفية األندية دور (. 2012. )خصيوي  متعب العمري،[ 1]

 الجامعة منشورة، غير ماجستير دراسة. الشباب بين الوسطية

 . املنورة باملدينة اإلسالمية

: جدة ،1ط. الطالبي النشاط إجراءات(. 2007. )سعيد بن سعد الرفاعي،[ 2]

 . والتوزيع للنشر العلمية خوارزم

 تطوير شركة(. 2013. )الحي مدارس أندية الفتتاح اإلجرائي الدليل[ 3]

: من ،12/3/2018 االسترداد تاريخ. التعليمية للخدمات

http://onaizahedu.gov.sa/wp-content/uploads/2015/03/S-

clubs2.pdf  
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 تاريخ. املعرفة مجلة. صيفي ناٍد  اإلجازة خير(. 2014. )غادة الشهوان،[ 4]

 من ،2017 /3 /18 االسترداد

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=424

&SubModel=132&ID=2196 

: من ،2017 /25/3 االسترداد تاريخ(. 2015. )الدراس ي التقويم موقع[ 5]

http://www.mhqonline.com/10years-cal/1436-1437.htm  

: من ،11/3/2018 االسترداد تاريخ. املوسمية األندية دليل(. 2014. )ن. د[ 6]

http://onaizahedu.gov.sa/wp-content/uploads/2015/03/S-

clubs1.pdf 

 للسلوك كمؤشر الفراغ وقت( . 2014.)أحمد سعدي نهى مغازي،[ 7]

 مجلة. الجماعة خدمة منظور  من دراسة: الجامعي للشباب االنحرافي

-237( . 37)7. اإلنسانية والعلوم االجتماعية الخدمة في دراسات

2329. 

 لطلبة الصيفي البرنامج في االستثمار( . 2010.)علي بن يونس العنقودي،[ 9]

 .26-20 ،( 60)9 التربوي، التطوير مجلة. املدارس

: من االسترجاع تم ، ـ(2017) لصيف التعليم وزارة إحصائية[ 10]

https://twitter.com/aleissaahmed/status/899236855123759

106 

 وأساليب التربوية النشاطات(. 2011. )ميشيل ودبابنة، وجيه؛ فرح،[ 11]

 .للنشر وائل دار: األردن. 1ط. تطويرها

: من االسترجاع تم ، ـ(2017) لصيف التعليم وزارة إحصائية[ 12]

https://twitter.com/aleissaahmed/status/899236855123759

106 

. التربوية النشاطات لدعم التخطيط(. 2013. )يحيى الدين عالء مغازي،[ 13]

 .والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار: اإلسكندرية. 1ط

 تعزيز في الطالبية األندية دور (. 2017. )محمد السالم عبد نعمة حسن،[ 14]

 تحصيلهن على ذلك وأثر الدمام جامعة طالبات لدى التعاون  قيمة

 .41-19(. 1) 27 مصر، -اإلسكندرية التربية كلية مجلة. الدراس ي

 التربوية النشاطات(. 2009. )الرؤوف عبد طارق  وعامر، رفعت؛ عزوز،[ 15]

 .والنشر للطبع طيبة مؤسسة: القاهرة. واملدرسية

 أندية برامج من االستفادة مدى(. 2016. )صالح سعد فهد املويجد،[ 16]

 التعليم بإدارة للطالب املقدمة والترويحية التعليمية للنشاطات الحي

 اإلمام جامعة. منشورة ماجستير دراسة الرياض،. املجمعة بمحافظة

 . اإلسالمية سعود بن محمد

 الترويحية النشاطات دور (. 2015. )صالح هللا عبد طارق  الجبوري،[ 17]

 نظر وجهة من الثانوية املرحلة لطلبة الفراغ وقت استثمار في املدرسية

 جامعة ماجستير، رسائل. األولى إربد تربية في الرياضية التربية مدرس ي

 .88-1. اليرموك

 في الالصفية النشاطات دور (. 2015. )أحمد مسعد ممدوح هاللي،[ 18]

 التربية كلية طالب لدى الشخصية املهارات تنمية في التربوي  النادي

 . 52-9 ،(164) 1 األزهر، جامعة -التربية مجلة. الدمام بجامعة

 في الطالبية لألنشطة التربوي  الدور (. 2014. )عمار بنت منال مزيو،[ 19]

 دراسة. املتوسطة املرحلة طالبات لدى التربوية املبادئ بعض تنمية

 .تبوك جامعة منشورة، ماجستير

 النشاطات دور  تقييم(. 2013. )محمد أحمد الحكيم عبد الهادي، عبد[ 21]

 مجلة. الثانوي  التعليم لطالب الحياتية املهارات تنمية في الطالبية

(. 35) 15. مصر-اإلنسانية والعلوم االجتماعية الخدمة في دراسات

5789-5888. 

 قيم تعزيز في الصيفية األندية إسهام(. 2012. )هللا عطا محمد الحربي،[ 22]

 املرحلة طالب على ميدانية دراسة: الطالب لدى االجتماعية املشاركة

 .القصيم جامعة منشورة، ماجستير دراسة. بريدة بمدينة الثانوية

 تنمية في التربوية النشاطات دور ( 2011. )فارس محمد فايز حجر، أبو[ 23]

 آفاق: الخاصة للمدارس الثالث السنوي  املؤتمر. الحياتية املهارات

 مركز: عمان. األردن -والخاص العام التعليم قطاعي بين الشراكة

 األردنية، الخاصة املدارس أصحاب ونقابة التفكير، لتعليم ديبونو

 .452-405 التعليمية، للخدمات طيف وشركة

 ألهمية التربويين إدراك بين العالقة(. 2008. )محمد كريم علي محجوب،[ 24]

. سوهاج محافظة مدارس في دامهااستخ وواقع الالصفية النشاطات

 مصر،-املعاصر املجتمع وقضايا التعليم-الثالث العربي العلمي املؤتمر

2، 530-570. 

 في الشبابية املراكز دور (. 2010. )طحيمر علي محمد الحراحشة،[ 25]

 املراكز منتسبي من عينة على دراسة: املجتمعي االنتماء تشكيل

 .179-1 ماجستير، رسالة. األردن في الشبابية

 الكشافة أنشطة دور (. م2010. )إبراهيم بن هللا عبد بن محمد املطوع،[ 26]

َمَتيِّ  تنمية في  طالب لدى بالنفس والثقة االجتماعية املسؤولية سِّ
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ABSTRACT_ Ministry of Education in Saudi Arabia launched a summer school program under the name: 

“Ejazati” to provide multiactivity for both male and female students. This research aimed to investigate the 

role of this program, from the perspective of male and female supervisors. The investigation covered four main 

areas: building personal skills, building employability skills needed by labor market, increase positive 

attitudes toward national tourism, developing values related to volunteering and social responsibility, in 

addition to Identifying obstacles facing the program. To achieve the objectives of this study, descriptive 

research approach was utilized, and all members of the study’s population were selected (around 471). A 

survey questionnaire was administrated that includes 40 items, covering five main themes of this study. Most 

significant results of this study showed that all respondents agreed regarding the importance of the social and 

educational role of the Ejazati program, in terms of building confidence, developing decision-making skills, 

improving positive aspects of participants’ personalities, creating social relationships, and strengthening 

friendships. Program’s supervisors strongly agreed that the program helped participants in identifying 

historical and cultural landmarks. Consequently, the program does support positive attitude towards national 

tourism, and increases participants’ sense of citizenship, through recognition of the achievements of their 

country. The summer program also develops the value of volunteering and social responsibility by spreading a 

spirit of love and harmony between community and volunteer work. Finally, the study suggested list of 

recommendations in relation to program’s improvement that are supporting and increasing the benefits of 

social and educational role of the program. 

KEYWORDS: Seasonal clubs, Ejazti program, Educational role, Social role, skills, obstacles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


