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الجمعيات األهلية الشبابية
دراسة لرصد الجمعيات األهلية الشبابية يف المملكة العربية 

السعودية، ودورها يف تأهيل وتمكين الشباب السعودي

الدراسة الكاملة
ذو القعدة، 1442هـ

يونيو 2021م
شركة شباب مجتمعي الوقفية
المملكة العربية السعودية – الظهران



شكــر وعـــرفان
تتقدم شركة شباب مجتمعي الوقفية بالشكر إلى وزارة الموارد 
ية والتنمية االجتماعية السعودية وكافة الجمعيات األهلية  البشر

ير. الشبابية المشاركة يف هذا التقر

يق التنفيذ: فر
أحـــمد جمــعة مصـــباح - باحـث رئــيسي
يده - باحــث مســاعد خـــالــد راجي باســر
يجي - مشرف التنـفيذ ياض بن ناصر الفر ر
رنا حســـن الزهــــراني - تصمـــيم وإخــراج



الملخص التنفيذي 

االستنتاجات العامة

التوصيات 

توصيات خاصة بصانع السياسات

توصيات خاصة بالمانحين

توصيات خاصة بالجمعيات األهلية الشبابية والعاملين يف مجال التنمية الشبابية

منهجية البحث

التحديات

مقدمة

رؤية المملكة 2030 وتمكين الشباب

نبذه عن المناهج المستخدمة يف العمل الشبابي

Intervention منهج التدخل بغرض إلصالح

Prevention منهج الوقاية بغرض اإلصالح

 Youth in Governance منهج تمكين الشباب

 Positive Youth Development منهج التنمية الشبابية اإليجابية

تعريف التنمية الشبابية اإليجابية

هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية

سمات التنمية اإليجابية الستة و أصولها

األصول األربعون: 

سمات التنمية اإليجابية الستة

نتائج التقرير

يعها الجغرايف الجمعيات األهلية الشبابية يف المملكة العربية السعودية و توز

نماذج من الجمعيات األهلية الشبابية وبرامجها

1. جمعية بدار لتنمية الشباب

2. جمعية همم الشبابية

3. جمعية الرواد الشبابية 

4. جمعية طالئع - تنمية الشباب والفتيات

5. جمعية جسور الشبابية

نتائج االستبانات

االستبيان األول: الجمعيات األهلية الشبابية وبرامجها يف المملكة العربية السعودية

االستبيان الثاني: رضا الشباب المستفيدين من البرامج التي تقدمها الجمعيات األهلية الشبابية

االستنتاجات النهائية

الممارسات القائمة وسبل إعادة بنائها على منهج التنمية الشبابية اإليجابية
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الفـهرس



فهرس الجداول

فهرس الرسوم التوضيحية

يع الجمعيات األهلية الشبابية طبقا للمناطق اإلدارية 13جدول 1 توز

يع النسبي للسكان السعوديين حسب الفئات العمرية 2020م رسم توضيحي 1 التوز

رسم توضيحي 2 العوامل المؤثرة يف التنمية الشبابية اإليجابية

رسم توضيحي 3 هرم ماسلو لالحتياجات اإلنسانية

يع الجغرايف للجمعيات األهلية الشبابية بالمملكة رسم توضيحي 4 التوز

رسم توضيحي 5 نسبة الذكور واإلناث المشاركين يف استبانة الجمعيات

يع الجمعيات المشاركة يف االستبانة طبقا للمناطق اإلدارية رسم توضيحي 6 توز

رسم توضيحي 7 سنوات خبرة ممثلي الجمعيات األهلية الشبابية 

رسم توضيحي 8 مدى إضافة البرامج الشبابية للشباب المستفيدين يف رأي ممثلي الجمعيات 

رسم توضيحي 9 نسبة تحقيق أهداف البرامج التي نفذتها الجمعيات يف رأي ممثلي الجمعيات 

رسم توضيحي 10 نسبة الذكور و اإلناث المشاركين يف استبانة المستفيدين من البرامج الشبابية 

يع الشباب المستفيدين المشاركين يف االستبانة طبقاً للمناطق اإلدارية رسم توضيحي 11 توز

رسم توضيحي 12 رأي المستفيدين عن مدى إضافة البرامج الشبابية التي نفذتها الجمعيات لهم 

رسم توضيحي 13 رضا المستفيدين عن البرامج الشبابية  التي شاركوا فيها 

رسم توضيحي 14 رضا المستفيدين عن مدربي البرامج الشبابية التي شاركوا فيها 

رسم توضيحي 15 نسبة تحقيق أهداف البرامج التي نفذتها الجمعيات يف رأي الشباب المستفيدين 
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استكشاف الطاقات وتمكينها.غرس قيم التطوع والعطاء يف نفوس الشباب. 

يب الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم. تقديم االستشارات للشباب.تدر

تشجيع ورعاية المبادرات الشبابية.

تنمية روح االنتماء والمواطنة لدى الشباب يف 
المجتمع.

تأهيل العاملين مع الشباب.

التوعيــة والتثقيــف وينــدرج تحتها بشــكل 
رئيســي تحصيــن الشــباب ضــد األفــكار 

ــة. ــة والســلوكيات المنحرف المتطرف

الملخص التنفيذي

عرّفــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة يف تقريرهــا “حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة )مكيــن( لعــام 2020 “ الجمعيــات األهليــة 
يــة،  باعتبارهــا “كل مجموعــة ذات تنظيــم مســتمر لمــدة معينــة أو غيــر معينــة، مؤلفــة مــن أشــخاص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو االعتبار
أو منهمــا معـًـا، غيــر هادفــة للربــح أساًســا، وذلــك مــن أجــل تحقيــق غــرض مــن أغــراض البــر أو التكافــل، أو مــن أجــل نشــاط دينــي، أو نشــاط 
ــا  ــي، أو شــبابي، أو ســياحي، فتحقــق غرضه ــي، أو إبداع ــوي، أو تعليمــي، أو علمــي، أو مهن ــي، أو ترب ــايف، أو صحــي، أو بيئ ــي، أو ثق اجتماع
يــق العــون المــادي أو المعنــوي، أو الخبــرات الفنيــة أو غيرهــا، وســواء كان النشــاط موجهـًـا إلــى خدمــة العامــة كجمعيــات النفــع  ســواءً عــن طر
العــام، أم كان موجهـًـا يف األســاس إلــى خدمــة أصحــاب تخصــص أو مهنــة كالجمعيــات المهنيــة والجمعيــات العلميــة والجمعيــات األدبيــة” )1 (.

يــف جامــع يشــمل الجمعيــات األهليــة الشــبابية العاملــة مــع الشــباب،  يــف وهــو تعر يــر، نعتمــد هــذا التعر ولــذا فإننــا ضمــن نطــاق هــذا التقر
وتتميــز الجمعيــات األهليــة الشــبابية عــن غيرهــا مــن الجمعيــات األهليــة بالمملكــة بكونهــا تجعــل الشــباب وحــل مشــكالته وتأهيلــه وتمكينــه 

ليكــون فــرداً فاعــالً يف المجتمــع مركــزاً ألنشــطتها وبرامجهــا.

ير إلى:  ويهدف هذا التقر
يــر مرجعــاً للعامليــن  يعهــا الجغــرايف ليكــون التقر 1.   إيضــاح مفهــوم الجمعيــات األهليــة الشــبابية وعددهــا يف المملكــة العربيــة الســعودية وتوز
مــع الشــباب ليتعرفــوا علــى طبيعــة الجمعيــات الشــبابية وأنشــطتها ونوعيــة البرامــج التــي تقدمهــا والمنهــج الــذي تبنــي برامجهــا وخدماتهــا 

علــى أساســه.
.PYD 2.  إعطاء نبذة عن المناهج المستخدمة يف العمل الشبابي وإيضاح الجوانب الرئيسية لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية

3.  مناقشة ُسبل تحسين الممارسة القائمة وإعادة بنائها على منهج التنمية الشبابية اإليجابية.

يــر علــى مســح ورصــد 48 جمعيــة شــبابية يف المملكــة العربيــة الســعودية، وتــم أخــذ عينــة مــن هــذه الجمعيــات لفهــم طبيعــة  يعتمــد هــذا التقر
يــر. البرامــج التنمويــة المقدمــة للشــباب وجعلهــا محــل الدراســة يف هــذا التقر

االستنتاجات العامة:
يــة يف المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل مطلــق للجمعيــات األهليــة الشــبابية وهــي علــى الترتيــب منطقــة الجــوف،  1.  تفتقــد أربــع مناطــق إدار

منطقــة تبــوك، منطقــة نجــران وأخيــراً منطقــة الباحــة.
2.   حجم شريحة الشباب المستهدفين من الجمعيات األهلية الشبابية يفوق طاقة الجمعيات بكثير.

3.  عدد الجمعيات األهلية الشبابية التي تقدم برامجها للشباب والشابات معاً يعد قليالً مقارنةً بإجمالي عدد الجمعيات األهلية الشبابية.
4.  عــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية التــي تقــدم برامجهــا للشــابات فقــط يعــد قليــالً جــداً مقارنــةً بعــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية التــي 

تقــدم برامجهــا للشــباب الذكــور فقــط.

5.  تتمحور خدمات الجمعيات األهلية الشبابية وأنشطتها بشكل رئيسي حول: 

ــر مــن الشــباب  ــالزم لوصــول برامجهــا لعــدد أكب ــة المــوارد والدعــم المــادي ال ــة الشــبابية مــن قل ــات األهلي ــد مــن الجمعي 6.  تشــتكي العدي
ــتفيدين. المس

7.  نظرا ألن عام 2020 كان عام الجائحة فقد لجأت العديد من الجمعيات لعقد أنشطتها عن بعد.

)1(  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية )مكين( 2020 
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التوصيات
توصيات خاصة بصانع السياسات:

يــة األربــع التــي تفتقــد لوجــود الجمعيــات  1.  ضــرورة عمــل حمــالت توعيــة لــدور وأهميــة الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف المناطــق اإلدار
الشــبابية بهــا.

ــات  ــدة للجمعي ــع المفتق ــة األرب ي ــن بالعمــل الشــبابي يف المناطــق اإلدار ــة للمهتمي ــة التأهيلي يبي ــدورات التدر ــد ال ــوادر وعق ــداد الك 2.  إع
ــك المناطــق. ــات شــبابية يف تل ــداً لتأســيس جمعي ــة الشــبابية تمهي األهلي

يــر إنجــازات تلــك الجمعيــات وأنشــطتها وســبل  3.  عمــل خريطــة تفاعليــة تضــم جميــع الجمعيــات األهليــة الشــبابية كمــا تضــم روابــط لتقار
التواصــل معهــا ممــا سيســهل علــى الشــباب المســتفيدين الوصــول للجمعيــات واالســتفادة مــن خدماتهــا، وسيســهل علــى العامليــن مــع 

الشــباب رؤيــة الثغــرات ومجــاالت التحســين والعمــل علــى تطويرهــا.
يــة بالمملكــة يجمــع بيــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية وبيــن  4.  وضــع آليــة تفاعــل متمثلــة يف تأســيس مجلــس تنســيقي يف كل منطقــة إدار
ــة الشــبابية  ــذ البرامــج الشــبابية طبقــاً لنهــج التنمي ــة لتنفي ــة وفاعل ــة المختصــة لضمــان بيئــة صحي ــة والجهــات الحكومي ي ــات الخير الجمعي

اإليجابيــة.
5.  ضــرورة تحفيــز المانحيــن والمؤسســات الوقفيــة لتقديــم الدعــم المطلــوب للجمعيــات األهليــة الشــبابية نظــراً ألن معظمهــا يعانــي مــن 

قلــة المــوارد الماليــة تحديــداً.

توصيات خاصة بالمانحين:
ــه الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف  ــادة الدعــم المــادي الموجــه لتنفيــذ البرامــج الشــبابية نظــراً ألهميــة وعظــم الــدور الــذي تقــوم ب ي 1.  ز

ــة المملكــة 2030. ــق رؤي ــة وتحقي ــادة معــدالت التنمي ي ز

يــب  يبهــم علــى أحــدث وســائل التدر يــادة الدعــم الفنــي للعامليــن يف البرامــج الشــبابية يف الجمعيــات األهليــة الشــبابية لتأهيلهــم وتدر 2.  ز
عــن بعــد

يادة عدد البرامج المقدمة من الجمعيات األهلية الشبابية لإلناث. 3. ربط جزء من الدعم المادي بضرورة ز

يادة عدد الجمعيات األهلية الشبابية النسائية. 4.  توجيه دعم مادي وفني أكبر لز
ــر البرامــج والخدمــات طبقــاً لمنهــج التنميــة  5. عقــد ملتقــى ســنوي للجمعيــات الشــبابية بهــدف بنــاء العالقــات وتناقــل الخبــرات يف تطوي

ــة.  الشــبابية اإليجابي

توصيات خاصة بالجمعيات األهلية الشبابية والعاملين يف مجال التنمية الشبابية:
يــب كــوادر الجمعيــات األهليــة الشــبابية علــى تصميــم البرامــج الشــبابية وفقــاً  يبيــة إلعــداد وتأهيــل وتدر 1. التعاقــد مــع مدربيــن وجهــات تدر

لمنهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة.
2. دعــوة المهتميــن بالجمعيــات األهليــة الشــبابية إلــى توفيــر حلــول تقنيــة وتصميــم المواقــع اإللكترونيــة للجمعيــات ودعــم تشــغيلها، لمــا 

يــادة شــفافية الجمعيــة وإفصاحهــا عــن البيانــات للمجتمــع. للموقــع االلكترونــي مــن دور يف ز
يز الشراكات بين منظمات القطاع الخاص والجمعيات األهلية الشبابية لنقل المعرفة وتطوير القدرات. 3. ضرورة التركيز على تعز

4. تصميــم فــرص تطــوع احتــرايف جاذبــة ألصحــاب المهــارات المتميــزة يف القطــاع الخــاص لدعــم نقــل المعرفــة وتطويــر قــدرات الشــباب 
لتمكينهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل الســعودي. 

5. ضرورة التركيز على الجانب اإلعالمي لما له مـن عظـــيم الفائدة يف الحـــشد المجتمعي للتنمية ولما له من دور رئيسي يف إبـراز أهمــية 
الدور الذي تقوم به الجمعيات األهلية الشبابية مما يسهل تعاون كافة الجهات إلنجاح برامج ومبادرات الجمعيات األهلية الشبابية.

يــب والتواصــل عــن بعــد لمــا لهــا مــن أهميــة  يــب علــى االســتخدام األمثــل لوســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل التدر 6. ضــرورة التدر
ــات واألمــوال ســواءً للمســتفيدين أو لمقدمــي  ــر األوق ــل نســب العــدوى وتوفي ــل يف تقلي ــا« تتمث شــديدة ظهــرت خــالل »جائحــة كورون

ــة الشــبابية. ــات األهلي الخدمــات مــن الجمعي
يــادة البرامــج واألنشــطة الموجهــة للفتيــات مــن قِبــل الجمعيــات األهليــة الشــبابية التــي تقــدم برامجهــا لــكال الجنســين نظــراً  7. ضــرورة ز

لقلــة عــدد مثــل هــذه البرامــج ولســد نقــص عــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية النســائية.
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منهجية البحث
يــر منهجيــة بحــث مختلطــة بيــن النــوع والكــم وذلــك لمحاولــة جمــع البيانــات المتاحــة عــن  تبنـّـى هــذه التقر
الجمعيــات األهليــة الشــبابية بالمملكــة والمناهــج التــي تســتخدمها تلــك الجمعيــات إلعــداد برامجهــا الشــبابية.
يــر علــى اســتخدام مصــادر متعــددة للحصــول علــى نفــس البيانــات المطلوبــة وذلــك مــن أجــل  ارتكــز هــذا التقر

يــادة موثوقيــة ودقــة البيانــات. ز

ولهــذا الغــرض، ُصممــت ثــاث أدوات بحثيــة للوصــول إلــى الجمعيــات األهليــة الشــبابية بالمملكــة ومعرفــة آراء 
الشــباب المشــاركين يف نشــاطات تلــك الجمعيــات الشــبابية:

1.  البحث المكتبي.
2.  الستبيانات اإللكترونية.

3.  المقابات الشخصية شبه المهيكلة. 

تــم إجــراء المقابــالت مــع 8 مســؤولين عــن البرامــج الشــبابية يف 8 جمعيــات كمــا شــارك يف االســتبانة الخاصــة بالجمعيــات 22 جمعيــة وشــارك 
يف االســتبانة الخاصــة بتقييــم البرامــج الشــبابية مــن قِبــل المســتفيدين 47 شــاب وشــابة ) 36 منهــم مــن الذكــور 11 مــن اإلنــاث(

التحــديات
يــر “حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة )مكيــن( لعــام 2020“ الصــادر عــن وزارة  بلــغ إجمالــي عــدد الجمعيــات األهليــة بالمملكــة طبقــاً لتقر
ية والتنميــة االجتماعيــة 2158 جمعيــة أهليــة، %84 مــن تلــك الجمعيــات األهليــة تُصنــف كمقدمــي خدمــات اجتماعيــة أي  المــوارد البشــر
يــراً مُعلنــاً خاصــاً  مــا يقــرب مــن 777 جمعيــة أهليــة وهــو التصنيــف الــذي تنــدرج تحتــه الجمعيــات األهليــة الشــبابية غيــر أننــا لــم نجــد تقر

بالجمعيــات األهليــة الشــبابية وحدهــا وهــو مــا جعــل عمليــة جمــع المعلومــات عــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية أكثــر تحديــاً وصعوبــة.

يــر 48 جمعيــة فقــط- مقارنــةً بغيرهــا مــن الجمعيــات األهليــة  ونظــراً لقلــه الجمعيــات األهليــة الشــبابية -حيــث بلغــت طبقــاً لنتائــج هــذا التقر
يــر للنــور  مــن مقدمــي الخدمــات االجتماعيــة فقــد كان مــن الصعوبــة بمــكان التنســيق معهــم لحضــور الــورش التــي تــم عقدهــا ليخــرج هــذا التقر

نظــراً النشــغالهم الشــديد بالبرامــج واألنشــطة الموجهــة للشــباب والتــي كانــت قائمــة وقــت عقــد هــذه الــورش.

تولــي بعــض الجمعيــات األهليــة الشــبابية االهتمــام لتنفيــذ البرامــج واألنشــطة الشــبابية وال ينصــب تركيزهــا علــى توثيــق تلــك البرامــج واألنشــطة 
يــد مــن التدقيق  يــر الســنوية الخاصــة بهــا ممــا جعــل مهمــة تقييــم الممارســات القائمــة يف إعــداد البرامــج الشــبابية تحتــاج إلــى مز وإصــدار التقار
ــي شــاركت يف  ــات الشــبابية الت ــر الخاصــة بالجمعي ي ــة مــن التقار ــه مــن خــالل االســتعانة بعين ــب علي ــم التغل ــاً ت ــل تحدي والبحــث وهــو مــا مث

االســتبانة والــورش التــي تــم إعدادهــا خصيصــاً مــن أجــل جمــع بيانــات وافيــة حــول الجمعيــات األهليــة الشــبابية برامجهــا وأنشــطتها.



المـقدمة

ــا،  “إن الشــباب هــم الثــروة الحقيقيــة يف كل أمــة، فهــم األغلبيــة عــددًا، والطاقــة الناشــطة المتجــددة دومً
التــي تمثــل عصــب التنميــة وذخيرتهــا، وإن تكويــن الشــباب وصياغــة عقولهــم وأفكارهــم، مســؤولية وطنيــة 

يــط فيهــا” كبيــرة ال ينبغــي تجاهلهــا أو التفر

يــز وألقاهــا نيابــةً عنــه صاحــب الســمو الملكــي  تلــك الكلمــات صاغهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العز
األميــر خالــد الفيصــل أميــر منطقــة مكــة المكرمــة يف حفــل افتتــاح مؤتمــر مكــة المكرمــة الســادس عشــر الــذي نظمتــه رابطــة 
العالــم اإلســالمي، وهــي تعكــس إيمانــاً عميقــاً مــن قيــادة البــالد بعظــم دور الشــباب يف التنميــة، وهــو مــا نعايشــه ونــراه واقعــاً 

يف المجتمــع الســعودي.
يــر “ الشــباب الســعودي باألرقــام 2020” بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب 2020” والــذي أصدرتــه الهيئــة العامــة  طبقــاً لتقر
يــة مــن )34-15( يف المجتمــع الســعودي %36.7 أي مــا يمثــل أكثــر مــن ثلــث  لإلحصــاء فقــد بلغــت نســبة الشــباب للفئــة العمر
ســكان المملكــة وهــو مــا يعتبــر مــورداً غايــةً يف األهميــة يميــز المجتمــع الســعودي عــن غيــره مــن المجتمعــات حيــث إن الشــباب 

هــم عمــاد التنميــة والمحــرك الرئيســي لنهضــة األمــم والمجتمعــات.

ية 2020م يع النسبي للسكان السعوديين حسب الفئات العمر التوز

ولذلــك مثلــت رؤيــة المملكــة 2030 خطــوةً نوعيــةً وتوجهــاً إيجابيــاً نحــو التركيــز علــى فئــة الشــباب، فقــد راهنــت بشــكل مســتمر 
ــد مــن البرامــج  ــا، وأطلقــت الجهــات العامــة العدي ــات األساســية فيه ــر الفئ ــى الشــباب الســعودي باعتبارهــم مــن أهــم وأكب عل
يــادة مشــاركة الشــباب اجتماعيـًـا ويف  يع مبــادرات التحــول الوطنــي، بهــدف ز يع لتمكيــن الشــباب ضمــن برامــج ومشــار والمشــار

ســوق العمــل.
ــة ومــا  ــة االجتماعي ــةً يف وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــة ممثل ــى الجهــات العامــة بالدول ــدور التنمــوي عل ــم يقتصــر هــذا ال ول
أطلقتــه مــن مبــادرات عــدة وإنمــا امتــد إلــى الجمعيــات الشــبابية األهليــة والتــي تزايــد عددهــا مؤخــراً ســعيا لتقديــم طيــٍف متنــوعٍ 

مــن البرامــج والخدمــات بهــدف تنميــة الشــباب الســعودي.
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رؤية المملكة 2030 وتمكين الشباب
    

يشــير مفهــوم تمكيــن الشــباب -طبقـًـا لإلعــالن العربــي لتمكيــن الشــباب 2006 - إلــى تلــك العمليــة الراميــة إلــى تنميــة قــدرات ومهــارات 
ــداً مــن التقــدم واالرتقــاء يف كافــة المناحــي  ي الشــباب، وإتاحــة الفرصــة لهــم بشــكل عــادل أن يُوظفــوا هــذه القــدرات بمــا يُحقّــق لهــم مز
ّــة المُحّســنة لجــودة مســاهمتهم يف المجــاالت:  الحياتيـّـة، باإلضافــة إلــى إشــراكهم إشــراكاً فاعــالً يف صنــع القــرارات المتعلقــة باإلجــراءات التنموي

السياســيّة، واالقتصاديـّـة، والثقافيـّـة، واالجتماعيــة.
ولذلــك تســعى الــدول التــي تتطلــع إلــى النمــو والتقــدم الســتثمار مواردهــا وإمكانياتهــا المختلفــة بأفضــل صــورة ممكنــة، وتعتبــر المــوارد 
البشــرية هــي أســاس تلــك المــوارد ألنهــا بمثابــة المحــرك الرئيســي لتطلعــات وطموحــات األمــم، وإذا كان للمــوارد البشــرية تلــك األهميــة 

فالشــباب علــى قــدر أعلــى مــن األهميــة ألنهــم الوســيلة للتنميــة ويف ذات الوقــت الهــدف الرئيســي لهــا.

“ثروتنــا األولــى التــي ال تعادلهــا ثــروة مهمــا بلغــت: شــعب طمــوح معظمــه مــن الشــباب، هــو فخــر بادنــا وضمــان مســتقبلها 
بعــون اللــه”  كانــت تلــك هــي الكلمــات التــي ســطرها ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي محمــد بــن ســلمان يف افتتاحيــة رؤيــة المملكــة 
2030 )2 (  وهــو مــا أكــدت عليــه قيــادة البــالد يف عــدة محافــل، ولخــص الحســاب الرســمي لـــ “رؤيــة الســعودية 2030” علــى تويتــر رؤيــة 
ية رائــدة ومحــور ربــط  القــارات الثــالث  واختتــم هــذه الرؤيــة  المملكــة 2030 بــأن تكــون الســعودية العمــق العربــي واإلســالمي، قــوة اســتثمار

بعبــارة “مســتعدون للمســتقبل” ولــن يكــون ذلــك إال بشــباب يــدرك أهميــة دوره يف نهضــة بــالده.
ــادرات  يع مب ــن الشــباب ضمــن برامــج ومشــار يع لتمكي ــد مــن البرامــج والمشــار ــد مــن الجهــات العامــة بإطــالق العدي ــك قامــت العدي لذل

ـًـا ويف ســوق العمــل. ــادة مشــاركة الشــباب اجتماعي ي ــي، بهــدف ز التحــول الوطن

ــة؛  ــادرة تأهيــل القــوى العامل ــة يف مب ــة االجتماعي ــوزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــة التابعــة ل ــة االجتماعي ــة التنمي ــال ذلــك جهــود وكال ومث
والتــي دشــنت برنامــج “ المحفــزات الوظيفيــة للقطــاع غيــر الربحــي”)3( ليحقــق تكامــالً كبيــراً بيــن أهــداف المــوارد البشــرية، وأهــداف 
ــة  ــاءات المتفوق ــتبقاء الكف ــى اس ــظ عل ــي تحاف ــة الت ــة الجاذب ــف النوعي ــد آالف الوظائ ــج يف تولي ــاهم البرنام ــث يس ــة، حي ــة االجتماعي التنمي
يــد منهــا إلــى القطــاع غيــر الربحــي، ومــن ثــم تســاهم هــذه الكفــاءات – بدورهــا – يف تمكيــن القطــاع، وتحســين بيئــة العمــل  وتســتقطب المز

فيــه ليصبــح أكثــر قــدرة علــى توليــد الوظائــف النوعيــة الجاذبــة.

كمــا قامــت الــوزارة بتطويــر منظومــة التوظيــف الحكومــي لتمكّــن طالبــي العمــل مــن المواطنيــن الســعوديين، مــن تســجيل بياناتهــم 
الشــخصية، ومؤهالتهــم، وخبراتهــم العمليــة، مــع إرفــاق الوثائــق الالزمــة. باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــة التقديــم اإللكترونــي علــى الوظائــف 

ــم. ــة مــع مؤهالتهــم وتخصصاته ــة، والمتوافق ــات الحكومي ــل الجه ــا مــن قِب ــم اإلعــالن عنه ــي يت الشــاغرة الت
يــوس فمــا فــوق، وتســتهدف الخدمــة  وترتكــز هــذه المنظومــة علــى خدمتــي جــدارة و ســاعد، حيــث تســتهدف األولــى حملــة درجــة البكالور

الثانيــة طالبــي العمــل للوظائــف المســاندة.

ية “هــدف”  ية والتنميــة االجتماعيــة مثــل صنــدوق تنميــة المــوارد البشــر كمــا قامــت جهــات شــقيقة لــوزارة المــوارد البشــر
يــب ورفــع كفــاءة الشــباب مــن الجنســين لمواكبــة متطلبــات ســوق العمــل  بإعــداد مجموعــة مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى تدر

الســعودي ومنهــا:
يــب اإللكترونــي، وهــي إحــدى مبــادرات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية “هــدف” التــي تســعى       برنامــج دروب: وهــي منصــة وطنيــة للتدر
إلــى تطويــر قــدرات ورفــع مهــارات القــوى الوطنيــة مــن الذكــور واإلنــاث، وإكســابهم المهــارات الوظيفيــة التــي تدعــم حصولهــم علــى الوظيفــة 

المناســبة واالســتقرار فيهــا وفــق متطلبــات ســوق العمــل الســعودي.

يــب علــى رأس العمــل موجَّــه للخريجيــن والخريجــات الســعوديين مــن الجامعــات المحليــة والخارجيــة،       برنامــج تمهيــر: وهــو برنامــج تدر
يبهــم يف المؤسســات الحكوميــة والشــركات المتميــزة يف القطــاع الخــاص، ليتمكنــوا مــن اكتســاب الخبــرات والمهــارات الالزمــة  ويهــدف إلــى تدر

إلعدادهــم وتهيئتهــم للمشــاركة يف ســوق العمــل.

/https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/overview 2030 2 (  رؤية السعودية(
 https://hrsd.gov.sa/ar/page/755149 3(  المحفزات الوظيفية للقطاع غير الربحي(
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ــادات  ــر قي ــادة: وهــي أكاديميــة أنشــأها صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية عــام 1440هـــ بهــدف إعــداد وتطوي ــة هــدف القي       أكاديمي
المســتقبل الوطنيــة مــن منســوبي القطــاع الخــاص للجنســين، وتوليهــم قيــادات المنشــآت يف المملكــة، وذلــك تحقيقــاً لرؤيــة المملكــة 2030 

)التوطيــن النوعــي المتميــز لقيــادات لهــا القــدرة علــى التخطيــط اإلبداعــي واالبتــكار(.

أمــا علــى صعيــد العمــل التطوعــي وألنــه هــو مــا يميــز المجتمعــات الحيويــة عــن غيرهــا مــن المجتمعــات، وذلــك لــدوره يف تفعيــل طاقــات 
المجتمــع، وإثــراء الوطــن بمنجــزات أبنائــه وســواعدهم، دعمــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة إنشــاء مبــادرة ســعودية للعمــل 

التطوعــي توفــر بيئــة آمنــة تخــدم وتنظــم العالقــة بيــن الجهــات الموفــرة للفــرص التطوعيــة والمتطوعيــن يف المملكــة. 

وتستهدف الوزارة من خال ذلك ما يلي:
1.   وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة

2.   الحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع
3.   رصد وتوثيق الساعات التطوعية

4.   توفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي

ــوزارة بتأســيس وتفعيــل أقســام إلدارة التطــوع يف منظمــات القطــاع غيــر الربحــي بحيــث تختــص هــذه األقســام  مــن أجــل ذلــك  قامــت ال
بتحديــد االحتياجــات التطوعيــة للمنظمــة، وتوفيــر الفــرص التطوعيــة لهــا، واســتقطاب المتطوعيــن وتوظيفهــم، بحســب قدراتهــم واحتياجــات 
يــب المتطوعيــن بحســب المهمــة ومتابعتــه أثنــاء األداء وتكريمــه ونشــر إنجازاتــه  المنظمــة وتوفيــر الفــرص ، كمــا يتولــى القســم تأهيــل وتدر
يــز مفهــوم التطــوع التخصصــي للمســاهمة يف إشــراك ذوي الخبــرة والتخصص  بعــد القيــام بالعمــل التطوعــي ، كمــا تشــمل هــذه المبــادرة تعز

يف المنظمــات ذات العالقــة وبشــكل يســهم يف ســد االحتياجــات وتمكينهــا علــى التخصــص بشــكل أكبــر

وألن رؤيــة المملكــة 2030 التــي تنظــر إلــى الشــباب نظــرة إيجابيــة لــن تتحقــق فقــط بالجهــود الحكوميــة فقــد تزايــد عــدد الجمعيــات األهليــة 
التــي جعلــت تأهيــل وتمكيــن الشــباب نصــب عينيهــا ليكــون لــه دور فاعــل يف تحقيــق هــذه الرؤيــة، وقــدْ طــورت هــذه الجمعيــات مــن برامجهــا 
وأنشــطتها لتواكــب األعــداد المتزايــدة مــن الشــباب الســعودي مــن خــالل اتباعهــا للمناهــج المختلفــة يف إعــداد البرامــج الخاصــة بالشــباب، 
لكــن الســؤال المهــم إلــى أي مــدى كانــت هــذه البرامــج مبنيــة علــى نهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة PYD الــذي يوافــق نظــرة الرؤيــة إلــى 

الشــباب؟، نســتعرض فيمــا يلــي نبــذة عــن المناهــج المســتخدمة يف العمــل الشــبابي قبــل أن نتعمــق يف نهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة.

نبذة عن المناهج المستخدمة يف العمل الشبابي )4(
حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، كان يُنظــر إلــى األطفــال علــى أنهــم بالغــون مصغــرون، دون توجيــه صــارم مــن عائالتهــم، ســيتبعون 

ــكاب األخطــاء والحماقــات. ــاد وارت ميلهــم الطبيعــي نحــو العــدوان والعن

وابتــداءً مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، عــززت كتابــات الفيلســوف اإلنجليــزي جــون لــوك )1704-1632( مــن الطــرح القائــل إن األطفــال 
بشــر طاهــرون وصالحــون يتعلمــون مــن التجربــة ونتيجــةً لذلــك ال يفســدهم ســوى تأثيــر المجتمــع، ولــذا زاد االعتقــاد يف أنــه: مــع الرعايــة 
المناســبة يمكــن تمكيــن األطفــال مــن أن يصبحــوا بالغيــن ناجحيــن، ونتيجــةً لذلــك، بــدأ يُنظــر إلــى مرحلــة البلــوغ علــى أنهــا نقطــة حرجــة 

بشــكل خــاص يف التنميــة البشــرية. 

ومن هنا بدأت تظهر العديد من المناهج التي تم استخدامها يف العمل مع الشباب وبدأت تلك البرامج تتطور بالتجربة مع الوقت.

Intervention منهج التدخل بغرض إلصاح

يركــز هــذا المنهــج علــى محاولــة إصــالح الشــباب مــن خــالل عقابهــم الرتكابهــم خطــأً مــا، وينظــر هــذا المنهــج للشــباب علــى أنهــم مشــاكل ال 
مفــر منهــا يجــب مواجهــة جنوحهــم مــن خــالل وضــع األنظمــة الرادعــة لهــم فــإذا مــا ارتكبــوا أخطــاءً توجــب عقابهــم بغــض النظــر عــن الظــروف 
التــي أدت إلــى جنوحهــم، ويتــم تطبيــق هــذا المنهــج مــن خــالل المؤسســات العقابيــة ومرافــق االحتجــاز ويضــاف إليهــا برامــج التحويــل الجنائيــة 
وإعــادة التأهيــل لالنخــراط يف المجتمــع. وتشــرف علــى معظــم هــذه المناهــج الجهــات القضائيــة والتنفيذيــة وبعــض جهــات المجتمــع المدنــي 
العاملــة يف مجــال تأهيــل الشــباب بعــد خروجهــم مــن المؤسســات العقابيــة. ومــن أمثلــة البرامــج التــي تتبــع هــذا المنهــج، البرامــج التــي 
تطبقهــا جهــات المجتمــع المدنــي الخاصــة بالبعــد عــن رفــاق الســوء والدمــج داخــل أحيــاء جديــدة بعيــدة عــن األحيــاء التــي نشــأ فيهــا الشــباب 

والتــي تســببت يف جنوحهــم.

Carole MacNeil, Ph.D., 2005, University of California at Davis, 4-H Youth Development Program   )4(
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 Delinquency and “ ــوح والفرصــة ــا الجن ــن يف كتابهم ــد أولي ــوارد ولوي يتشــارد كل ــة ر ــا الجريم ــدم عالم ــرن الماضــي ق يف ســتينيات الق
يــة الفرصــة والتــي مفادهــا أن الشــباب تحولــوا إلــى الجنــوح بســبب اإلحبــاط مــن عــدم توفــر الفــرص لهــم، واقترحــت  Opportunity” نظر
يــة الفرصــة أن تزويــد الشــباب بفــرص حقيقيــة - خاصــة للنجــاح االقتصــادي - يمكــن أن يعمــل علــى منــع الجنــوح، حينهــا بــدأت العديــد  نظر

يــب والتأهيــل والتوظيــف. مــن البرامــج بالتركيــز علــى الوقايــة مــن مشــاكل الشــباب والســعي لتوفيــر برامــج التدر
يعتمــد هــذا المنهــج باألســاس علــى منــع الشــباب مــن ســلوكيات معينــة تمثــل عليهــم خطــورة يف المســتقبل ، مــن هــذه الســلوكيات مــا 
يؤثــر نفســياً علــى الشــباب ومنهــا مــا يؤثــر عاطفيــاً ومنهــا مــا يؤثــر جســدياً ،  لــذا تركـّـز البرامــج والخدمــات التــي تعتمــد منهــج الوقايــة بغــرض 
اإلصــالح علــى مســاعدة الشــباب علــى تجنــب ميلهــم الطبيعــي نحــو التهــور وارتــكاب األخطــاء ويكــون ذلــك مــن خــالل قنــوات متعــددة تشــمل 
المــدارس ومؤسســات المجتمــع المدنــي والهيئــات الحكوميــة واإلعــالم باختــالف وســائله، وتعــد حمــالت مكافحــة التدخيــن واإلدمــان أبــرز 
مثــال علــى منهــج الوقايــة بغــرض اإلصــالح حيــث تتعــاون الهيئــات الحكوميــة ممثلــةً يف وزارة الصحــة ووزارة التعليــم لبــدء حملــة لمكافحــة 

التدخيــن واإلدمــان تســتعين فيهــا بأحــد القــدوات الشــبابية لعمــل مقابــالت إعالميــة وملصقــات دعائيــة يف المــدارس والجامعــات.

Youth in Governance منهج تمكين الشباب

ــة ومؤسســات  ــاع قــرار وسياســات يف مؤسســات الدول ــوا صن يتمحــور هــذا المنهــج حــول إتاحــة الفــرص للشــباب ليُســمع صوتهــم وليكون
يبهــم وتأهيلهم ليكونــوا قــادة يف مجتمعاتهم،  المجتمــع المدنــي، وينظــر هــذا المنهــج للشــباب كمــورد ال ينضــب، يركـّـز بشــكل رئيســي علــى تدر
وينمــي فيهــم أهميــة المشــاركة يف تحقيــق أهــداف التنميــة ، وتتنــوع البرامــج التــي يتــم تصميمهــا وفــق منهــج تمكيــن الشــباب وتتميــز عــن 
غيرهــا مــن البرامــج كونهــا تســعى ألن تحــدث شــراكة بيــن الشــباب والكبــار يف القضايــا والسياســات التــي تخــص الشــباب وبالتالــي يتــم تناقــل 
الخبــرات ويتعلــم الشــباب احتــرام الكبــار وأهميــة االنتفــاع بخبراتهــم الحياتيــة بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمعــات والحكومــات، ويكــون ذلــك 
مــن خــالل إشــراك الشــباب يف عمليــة اتخــاذ القــرار ســواء يف منظمــات المجتمــع المدنــي أو يف مؤسســات الدولــة ويتــم ذلــك بطــرق متعــددة 
يــر أو مســؤول يف الدولــة بعــدد مــن الشــباب للقيــام بالمهــام المســاندة ويف ذات الوقــت التعلــم مــن خبــرة هــذا  مثالهــا األشــهر إحاطــة كل وز

المســؤول.

Positive Youth Development منهج التنمية الشبابية اإليجابية
 

يــز  “ التنميــة هــي عمليــة مســتمرة وليســت هدفــاً يف حــد ذاتــه، يظــل النــاس يتعلمــون ويتطــورون علــى مــدى حياتهــم، لــذا فــإن تعز
تنميــة الشــباب هــو هــدف دائــم ومســتمر وليــس هدفــاً يســتطيع أحدهــم القــول بأنــه قــد حققــه أخيــراً” هــذا مــا توّصــل لــه جــون ديــوي يف 
كتابــه Experience and education والــذي أصــدره يف أربعينيــات القــرن الماضــي، مــا توصــل لــه ديــوي يعتبــر تأسيســاً لمناهــج تنميــة 
الشــباب وعلــى رأســها منهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة حيــث يؤصــل هــذا المنهــج ألن التنميــة الشــبابية ليســت هدفــاً يف حــد ذاتهــا وإنمــا 

هــي تمكيــن الشــباب مــن القــدرة علــى التعلــم والتطــور. )5(
تعمــل مناهــج تنميــة الشــباب التقليديــة علــى األســاليب الســلبية والعقابيــة كمــا تركــز علــى “منــع األخطــاء وإصــاح عيــوب الســلوك” حيــث 
يعمــل هــذا النهــج التقليــدي علــى الربــط بيــن التغيــرات التــي تحــدث خــالل ســنوات المراهقــة أو بدايــة البلــوغ والتــي تصــل يف ذروتهــا لعــدة 
ــد  ــك القتــل واالنتحــار وتعاطــي المخــدرات ، كذلــك فــإن النهــج التقليــدي يتمثــل يف أن العدي ــة هامــة، بمــا يف ذل ــة واجتماعي مشــاكل صحي
مــن المهنييــن ووســائل اإلعــالم يســاهمون فيــه مــن خــالل تصويــر المراهقيــن بأنهــم “مشــاكل ال مفــر منهــا” تحتــاج ببســاطة إلــى أن يتــم 
التعامــل معــه باســتباقيه وحــزم ، علــى عكــس التنميــة  الشــبابية اإليجابيــة والتــي تــرى يف الشــباب مــورداً وطاقــةً تســتلزم البنــاء والرعايــة 
لجميــع المعتقــدات والســلوكيات والمعــارف والســمات والمهــارات لــدى الشــباب بشــكل يــؤدي إلــى مراهقــة صحيــة ومنتجــة ونمــو إيجابــي. 
ــة هــو عــدم الرضــا عــن وجهــة نظــر ســائدة قللــت مــن شــأن القــدرات  ــة الشــبابية اإليجابي ــور منهــج التنمي ــر أحــد أهــم الحوافــز لتبل ويعتب

ــة )6( ــدال مــن إمكاناتهــم اإلنمائي ــى عجزهــم ب ــز عل ــة للشــباب مــن خــالل التركي الحقيقي
يــد مــن الضــوء علــى منهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة لمــا لــه مــن نتائــج مهمــة وملموســة يف  يــر لتســليط مز وسنســعى يف هــذا التقر

مجــال التنميــة الشــبابية.

.Dewey, J. )1938(. Experience and education. New York: Collier  ) 5(
 Damon, William )January 2004(. ”What Is Positive Youth Development?“. Annals of the American Academy of Political and Social  ) 6(

.Science. 591: 13–24
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يكية للتنمية الدولية التنمية الشبابية اإليجابية بأنها: يعرف برنامج Youth power learning التابع للوكالة األمر
“إشــراك الشــباب مــع عائاتهــم و/أو مجتمعاتهــم و/أو حكوماتهــم حتــى يتــم تمكيــن الشــباب للوصــول إلــى إمكاناتهــم الكاملــة ، يعمــل 
يــز العاقــات الصحيــة وتقويــة البيئــة وأنظمــة التحويــل.” )7( نهــج التنميــة اإليجابيــة للشــباب علــى بنــاء المهــارات واألصــول والكفــاءات وتعز
يــف تتداخــل مجموعــة مــن العوامــل يف عمليــة التنميــة الشــبابية اإليجابيــة فلــو نظرنــا للشــباب باعتبارهــم مركــز اهتمــام  وطبقــاً لهــذا التعر
منهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة فســنجد أن عائالتهــم لهــا دورٌ رئيســي يف إكســابهم جــزءاً غيــر يســير مــن المعتقــدات و الســلوكيات كمــا 
أن دورهــم يف توفيــر أشــكال الدعــم المختلفــة ســواءً كانــت  نفســية أو جســمانية أو حتــى ماديــة يلعــب دوراً هامــاً يف قدرتهــم كشــباب علــى 

مواصلــة التعلــم واكتســاب المهــارات.

كذلــك األقــران ســواءً يف المدرســة أو الجامعــة أو العمــل ال يمكــن إغفــال تأثيرهــم ســلباً كان أم إيجابــاً، وأخيــراً الدائــرة األكبــر دائــرة المجتمــع/
الحكومــة وهــي الدائــرة األوســع واألشــمل وفيهــا كل مــا يمكــن أن يؤثــر علــى الشــباب مــن قوانيــن ولوائــح، مــن مبــادرات حكوميــة كتلــك 
المبــادرات الراميــة لتقديــم التســهيالت للشــباب الراغــب يف تأســيس مشــاريع صغيــرة أو متناهيــة الصغــر، كذلــك وســائل اإلعــالم الخاصــة 

والمملوكــة للدولــة، منصــات التواصــل االجتماعــي بكافــة أشــكالها وأخيــراً الحــي- أو مــا يطلــق عليــه باألســرة الممتــدة- والمجتمــع. 

 https://www.youthlead.org/ar/resources/hzmt-adwat-lqyas-altnmyt-alayjabyt-llshbab 7(  حزمة أدوات قياس التنمية اإليجابية للشباب(

يف التنمية الشبابية اإليجابية  تعر

رسم توضيحي 2 العوامل المؤثرة يف التنمية الشبابية اإليجابية
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ألن منهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة ال يركــز علــى الشــباب فقــط وإنمــا يســعى للنظــر بشــكل أشــمل لمــا يحيــط بهــم مــن عوامــل ومؤثــرات 
ســلبية وإيجابيــة، يعتبــر “ هــرم ماســلو “ لالحتياجــات اإلنســانية مثــاالً يوضــح أهميــة المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة التــي مــن شــأنها أن تعّظــم 

دور برامــج التنميــة الشــبابية عمومــاً أو أن تكــون عائقــاً رئيســياً يف تنميــة الشــباب.
يــة فلســفية ابتكرهــا عالــم النفــس أبراهــام ماســلو عــام 1943، وتتبــع  “هــرم ماســلو “ لالحتياجــات اإلنســانية هــو مصطلــح أطلــق علــى نظر
يــة فــرع علــم النفــس التنمــوي الــذي يــدرس تطــوّر ونمــو اإلنســان خــالل المراحــل المختلفــة مــن حياتــه، وتناقــش ترتيــب حاجــات  هــذه النظر
يــة علــى أن هنــاك العديــد  ّــات اإلنســان المختلفــة، وتؤكــد النظر ّــة عــن ســلّم أولوي ي اإلنســان ووصــف الدوافــع التــي تُحرّكــه.  تتحــدث هــذه النظر
مــن االحتياجــات األساســية التــي يســعى اإلنســان إلشــباعها والتــي تمثـّـل قاعــدة الهــرم العريضــة ثــم يســعى لتلبيــة احتياجــات ذات مســتوى 

يــة علــى أنّ الحاجــات غيــر المشــبعة تســبب إحباطــاً وتوتــراً وآالمــاً نفســيّةً حــادةً. أعلــى بالتــدرج، كمــا تنــص النظر

االحتياج الفسيولوجي:
ويشمل االحتياجات الالزمة التي تبقي اإلنسان على قيد الحياة مثل الحاجة للطعام، والشراب، والمأوى، والتكاثر.

احتياج األمان:
ــداء  ــف واالعت ــل األمــن األســري والســالمة الجســدية والنفســية مــن العن ــاج لألمــان بعــد اســتيفاء الحاجــات الفســيولوجية مث ويظهــر االحتي

واألمــان الوظيفــي واألمــن الصحــي.
االحتياج االجتماعي:

يّة الســليمة وقــدرة الشــاب علــى  ويظهــر االحتيــاج االجتماعــي متمثــالً يف الحاجــة للعالقــات العاطفيــة والحصــول علــى الحــب والعالقــات األســر
اكتســاب األصدقــاء، ورغبتــه يف االنتمــاء إلــى المجموعــات الكبيــرة كالجماعــات الدينيــةّ، والفــرق الرياضيـّـة، والمنظمــات المهنيـّـة.

الحاجة إلى التقدير:
وتتمحور يف السعي الكتساب احترام الناس وتقديرهم وتحقيق مكانة اجتماعية مرموقة والرغبة يف التميز والظهور يف العمل.

الحاجة لتحقيق الذات:
ويطلــق عليهــا الحاجــات العليــا وهــي تمثــل قمــة الهــرم وهــي تتعلــق بحاجــة اإلنســان لتعظيــم اســتخدام قدراتــه ومهاراتــه الحاليــة والمحتملــة 

لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن اإلنجــازات واالبتــكارات.

يــات مثــل افتراضهــا وجــوب الترتيــب يف تحقيــق الحاجــات والتــدرّج فيهــا، علــى عكــس مــا  يــة عــدة انتقــادات كغيرهــا مــن النظر ولهــذه النظر
يحــدث يف كثيــرٍ مــن األحيــان، ونســتطيع أن نــرى الكثيــر مــن األشــخاص الذيــن يُشــبعون حاجاتهــم العليــا والدنيــا يف نفــس الوقــت غيــر أنهــا هامــة 
يف اإلجمــال الســتيعاب طبيعــة العوامــل التــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى الشــباب والســعي يف تطويعهــا، فاســتيعاب العامليــن مــع الشــباب لــكل 
مرحلــة مــن تلــك المراحــل يجعلهــم أكثــر قــدرةً علــى فهــم احتيــاج كل شــاب يعملــون معــه علــى حــدة ، وكمــا أســلفنا فــإن منهــج التنميــة 
الشــبابية اإليجابيــة ينظــر للصــورة بشــكل أوســع، ولذلــك تحتــاج الجمعيــات األهليــة الشــبابية للتنســيق مــع غيرهــا مــن الجمعيــات والجهــات 

يع تمكيــن الشــباب ثمارهــا. الحكوميــة لتوحيــد الجهــود مــن أجــل أن تؤتــي برامــج ومشــار

هرم ماسلو لاحتياجات اإلنسانية

رسم توضيحي 3 هرم ماسلو 
لالحتياجات اإلنسانية
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سمات التنمية اإليجابية الستة وأصولها
بعــد أن مهدنــا ألهميــة العوامــل المحيطــة وأثرهــا يف تنميــة الشــباب بقــي أن نوضــح أنــه مــن المهــم للجمعيــات األهليــة الشــبابية أن تضــع 
نصــب عينيهــا ســمات النتائــج المرجــوة مــن البرامــج التــي يســعون لتصميمهــا طبقــاً لمنهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة،  ففــي عــام 1990م 
يــة للتطــور اإليجابــي  قــدم معهــد األبحــاث)8( قائمــة تضــم 40 مــن األصــول أو المهــارات والخبــرات والعالقــات والســلوكيات التــي اُعتبــرت ضرور

لألطفــال والشــباب.

األصول األربعون: )9(
1.  األصول الخارجية:

     الدعم:
ويُقصد به احتياج الشباب إلى أن يكونوا محاطين بأشخاص يحبونهم ويهتمون بهم ويقدرونهم ويقبلونهم.

وفيه:
1.  دعم العائلة

2.  التواصل العائلي اإليجابي
3.  العالقات مع الراشدين اآلخرين 

     التمكين:
يحتاج الشباب إلى الشعور بالتقدير وأنهم ذو قيمة كبيرة يف مجتمعاتهم، يحدث هذا عندما يشعر الشباب باألمان واالحترام.

وفيه:
7.  تثمين المجتمع للشباب 
8.  الشباب بوصفهم موارد

9.  تقديم الخدمات لآلخرين 
10.  أن يشعر الشاب باألمان يف المنزل ويف المدرسة ويف الحي السكني

     الحدود والتوقعات:
يحتاج الشباب إلى قواعد واضحة وعواقب متسقة مع حجم خرق القواعد ومحفزات، ليبذلوا قصارى جهدهم.

وفيها:
11.  حدود العائلة: تضع العائلة قواعدَ وتحدد عواقَب واضحةً وتراقب أماكن وجود الشاب.

12.  حدود المدرسة: تضع المدرسة قواعدَ وتحدد عواقَب واضحةً.
13.  حدود الحي السكني: يكون الجيران مسؤولين عن مراقبة سلوك الشاب.

14.  القدوة: يكون الوالدان والراشدون اآلخرون قدوةً حسنة للسلوك اإليجابي والمسؤول.
15.  التأثير اإليجابي لألقران: يشكّل األصدقاء المقربون من الشاب نموذجًا للسلوك المسؤول.

16.  التوقعات المالئمة: تشجيع األب واألم والمعلّمين للشباب على تقديم أفضل ما لديهم.

     االستخدام البناء للوقت:
ين. حيث يحتاج الشباب إلى فرص -خارج المدرسة- لتعلم وتطوير مهارات واهتمامات جديدة مع الشباب والبالغين اآلخر

وفيه:
ًّا يف دروس أو تمارين الفنون كالمسرح والغناء. 17.   النشاطات اإلبداعية: يقضي الشاب ثالث ساعات أو أكثر أسبوعي

ًّا يف الرياضة أو النوادي أو المنظمات الشبابية يف المدرسة أو يف المجتمع  18.  برامج الشباب: يقضي الشاب ثالث ساعات أو أكثر أسبوعي
أو يف كليهما.

ًّا يف نشاطات بالمؤسسات الدينية. 19.  المؤسسة الدينية: يقضي الشاب ساعةً أو أكثر أسبوعي
ًّا خارج المنزل مع أصدقائه بدون نشاط محدد يفعلونه. 20.  الوقت يف المنزل: يقضي الشاب ليلتين أو أقل أسبوعي

4.  حي سكني محب ومتعاطف
5.  مناخ مدرسي محب ومتعاطف

6.  مشاركة الوالدين يف التعليم

 https://www.youthlead.org/ar/resources/hzmt-adwat-lqyas-altnmyt-alayjabyt-llshbab 8(  حزمة أدوات قياس التنمية اإليجابية للشباب(
  www.search-institute.org/our-research/development-assets/developmental-assets-framework   9(  معهد البحوث - األصول التنموية األربعون(
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2.  األصول الداخلية:
ُّم:      االلتزام بالتعل

يحتاج الشباب إلى الشعور باألهمية الدائمة للتعلم واإليمان بقدراتهم الخاصة.
وفيه:

21.  الدافعية لإلنجاز: يتم تشجيع الشاب على أن يكون مجتهدًا يف المدرسة.
ُّم. 22.  المشاركة يف المدرسة: يشارك الشاب بفاعلية يف عملية التعل

23.  الواجبات المنزلية: يحتاج الشاب أن يقضي ساعةً واحدةً على األقل يف إنجاز الواجبات المنزلية يف أيام ارتياد المدرسة.
24.  االرتباط بالمدرسة: يهتم الشاب بمدرسته.

ًّا. 25.  القراءة من أجل المتعة: يقرأ الشاب بهدف المتعة لثالث ساعات أو أكثر أسبوعي

     القيم اإليجابية:
يحتاج الشباب إلى تطوير قيم أو مبادئ إرشادية قوية لمساعدتهم على اتخاذ خيارات صحية يف الحياة.

وفيه:
26.  الرعاية: يولي الشاب أهميةً كبيرةً لمساعدة اآلخرين.

يز المساواة والحد من الجوع والفقر. 27.  المساواة والعدالة االجتماعية: يولي الشاب أهميةً كبيرةً لتعز
28.  النزاهة: يتصرف الشاب بناءً على قناعاته ويدافع عن معتقداته.

29.   الصدق: يقول الشاب الحقيقة حتى وإن كانت تبعاتها صعبةً.
30.   المسؤولية: يقبل الشاب مسؤولياته الشخصية ويتحملها.

31.  ضبط النفس: يؤمن الشاب بأهمية عدم االنخراط يف نشاطات جنسية أو تعاطي الكحول والمخدرات.

     الكفاءات االجتماعية:
يــن، واتخــاذ قــرارات صعبــة، والتعامــل مــع المواقــف الجديدة. يحتــاج الشــباب إلــى تنميــة المهــارات الالزمــة للتفاعــل بشــكل فعــال مــع اآلخر

وفيها:
32.  التخطيط واتخاذ القرارات: يعرف الشاب كيف يخطط للمستقبل وينتقي خياراته.

33.  الكفاءة التفاعلية: أن يتمكن الشباب من اإللمام بمهارات التعاطف واإلحساس باآلخرين وعقد الصداقات.
34.  الكفاءة الثقافية: أن يكون الشاب على معرفة بأناس من مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية وال يجد صعوبات يف التعامل معهم.

35.  مهارات المقاومة: أن يستطيع الشاب مقاومة الضغط السلبي من األقران والمواقف الخطيرة.
36.  الحل السلمي للنزاعات: أن يسعى الشاب إلى حل النزاعات بعيدًا عن العنف.

     الهوية اإليجابية:
يحتاج الشباب إلى اإليمان بقيمتهم الذاتية والشعور بأنهم يتحكمون يف األشياء التي تحدث لهم.

وفيه:
37.  القوة الشخصية: أن يشعر الشاب بأنه مسيطر على األمور التي تحصل له.

38.   تقدير الذات: يقول الشاب إنه يتمتع بشعور كبير بتقدير ذاته.

39.   اإلحساس بالمعنى: يقول الشاب إنّ حياته لها مغزًى ومعنًى.
40.   النظرة اإليجابية للمستقبل الشخصي: حيث يشعر الشباب بالتفاؤل حيال مستقبلهم الشخصي
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)10(

)11(

:Confidence 1.  الثقة
وتعنــي أن يتمكــن الشــاب مــن النظــر إلــى 
ــي  ــة وأن يع ــكاره بنظــرة إيجابي نفســه وأف
تطــورات حياتــه ويكــون قــادراً علــى التفكيــر 

يف مســتقبله بشــكل متفائــل 

:Character 2.  الشخصية
أن يعــي الشــاب أهميــة أن يكــون مســتقالً 
بشــكل مســؤول ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
المســاءلة حــول الســلوكيات وااللتزامــات وأن 
يكــون متصــالً بقيمــه وعاداتــه وثقافتــه ودينــه

:Competence 3.  الكفايات
أن يســتطيع الشــاب تطويــر مجموعــة مــن 
المهــارات يف مجــاالت مختلفــة وأن يكتســب 
الجديــدة  المعــارف  هضــم  علــى  القــدرة 
ــه ومعارفــه الكتســاب ســلوك  ويطــوع مهارات

إيجابــي يطبقــه يف حياتــه

:Caring 4.  الرعاية
علــى  القــدرة  الشــاب  يكتســب  أن  وتعنــي 
وإدراك  يــن  األخر مــع  بالتعاطــف  الشــعور 

االجتماعيــة. بالعدالــة  االلتــزام  أهميــة 

:Connection 5.  التواصل
أن يشــعر الشــباب باألمان واالنتماء لمجتمعاتهم 
وأن يستشــعروا قدرتهــم علــى إيصــال أصواتهــم 
يتــم  وأن  مجتمعاتهــم  يف  اإليجابــي  والتغييــر 
تمكينهــم مــن الوصــول للخدمــات كالمســكن 

ــم ــة والتعلي والصح

يتشــارد ليرنــر يف كتابــه    ويف عــام 2004 أضــاف ر
Liberty: Thriving and Civic Engage-
ســمة   ment among America’s Youth

سادســة وهــي: 

 :Contribution 6.   المساهمة
أدوار  لعــب  مــن  الشــباب  يتمكــن  أن  وهــي 
مثــل  مختلفــة  دوائــر  يف  وقــادة  كمشــاركين 
يقينهــم  مــع  المجتمــع،  المدرســة،  العائلــة، 
مــا وصناعــة  علــى مناصــرة قضيــة  بقدرتهــم 

مجتمعاتهــم. يف  إيجابــي  فــارق 

سمات التنمية اإليجابية الستة
ين بيتمان نموذجاً مكوناً من 5 سمات مُمَيزة للنتائج المرجوة من البرامج التي يتم  يف أوائل التسعينيات أيضا طورت كار

:Five C’s تصميمها طبقاً لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية والمشهورة بالـ

    /https://shababm.com/5cs   10(  السمات الخمسة للتنمية الشبابية اإليجابية(
 .Lerner, R. M. )2004(. Liberty: Thriving and civic engagement among American youth    )11(
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وكمــا يتضــح لنــا فــإن التنميــة الشــبابية اإليجابيــة تعتبــر منهجــاً متكامــالً يتطلــب تضافــر العديــد مــن الجهــات 
ليؤتــي ثمــاره ويتوســع أثــره، ومــن الهــام التأكيــد علــى أن العوامــل المؤثــرة يف البرامــج المبنيــة علــى منهــج 
التنميــة الشــبابية اإليجابيــة كثيــرة كمــا ذكرنــا ســابقاً ، فهــل تشــمل العائلــة واألقــران والمجتمــع وسياســات 
الدولــة التــي تُطبــق فيهــا هــذه البرامــج ؟ ، ولــذا فإنــه مــن الضــروري أن تـُـدرك الجمعيــات األهليــة الشــبابية أن 
الجهــد المبــذول ســيكون أكبــر للتنســيق وضمــان أن كل هــذه الدوائــر تســير علــى نفــس الوتيــرة نحــو هــدف 

رئيســي وهــو تنميــة الشــباب تنميــةً إيجابيــةً وتوفيــر المنــاخ المالئــم لهــم ليبدعــوا.

يعاً لمنهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة ومناهــج العمــل مع الشــباب عمومــاً، ويف الصفحات  كان هــذا عرضــاً ســر
التاليــة ســنركز أكثــر علــى الجمعيــات األهليــة الشــبابية وبرامجها بالمملكــة العربية الســعودية. 
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بإمكاننــا القــول أن عــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف 
المملكــة يف حــدود الـــ  48 جمعيــة ، يتركــز قرابــة النصــف 
ــا  ــا باعتباره ــاض وحده ي ــة يف الر ــع  20  جمعي ــا بواق منه
مــدن  أكبــر  أيضــاً  وهــي  ثقلهــا  ومركــز  البــالد  عاصمــة 
المملكــة مــن حيــث الكثافــة الســكانية، وتتســاوى منطقــة 
مكــة المكرمــة ومنطقــة عســير يف عــدد الجمعيــات األهليــة 
الشبابية بـــواقع 6  جمعـــيات لكل منهـــما تليـهـــما منطــقة 
ــازان و التــي  ــطقة جـ ــعيات ثــم منـ ــواقع 5  جمـ القصيــم بـ
علــى الرغــم مــن مســاحتها الصغيــرة مقارنــةً ببقيــة مناطــق 
ــدد  ــة إال أن ع ــا محافظــة حدودي ــة وكونه ي ــة اإلدار المملك
الجمعيــات الشــبابية فيهــا بلــغ 4 جمعيــات تليهــا يف تعــداد 
يــة بهــا نفــس عــدد  الجمعيــات الشــبابية 3 مناطــق إدار
يــة  الجمعيــات الشــبابية بواقــع جمعيتيــن لــكل منطقــة إدار
وهـــي: المنطقــة الشــرقية والمدينــة المنــورة ومنطقــة 
الحــدود الشــمالية وتأتــي منطقــة حائــل يف ختــام المناطــق 
التــي بهــا جمعيــات أهليــة شــبابية بواقــع جمعيــة واحــدة.

يــر المنشــورة علــى موقــع وزارة المــوارد عدد الجمعياتالمنطقة ينــاه والتقار وطبقــا للمســح الــذي أجر
يــة للجمعيــات األهليــة  البشــرية والتنميــة االجتماعيــة تفتقــد أربــع مناطــق إدار
يــف الــذي ذكرنــاه آنفــاً- وهــي علــى الترتيــب: منطقــة  الشــبابية -طبقـًـا للتعر

الجــوف، منطقــة تبــوك، منطقــة نجــران وأخيــراً منطقــة الباحــة.

وطبقــاً للكتــاب اإلحصائــي الســنوي لعــام 2017 رقــم 53 الصــادر عــن الهيئــة 
ــر 15 - 34  ــن عم ــعوديين م ــباب الس ــدد الش ــغ ع ــد بل ــاء فق ــة لإلحص العام
يــاض وهــذا يعنــي أن كل جمعيــة شــبابية يف  عامــاً 1,725,043 يف منطقــة الر

يــاض تقــوم علــى خدمــة قرابــة 86 ألــف شــاب. الر

وتــزداد الحاجــة للجمعيــات الشــبابية يف بقيــة المناطــق التــي تنافــس يف تعــداد 
يــاض لكــن عــدد الجمعيــات فيهــا محــدود كمنطقــة مكــة  شــبابها منطقــة الر
المكرمــة والتــي يبلــغ فيهــا عــدد الشــباب الســعودي الــذي تتــراوح أعمارهــم 
ــى  ــوم عل ــاً 1,623,422 شــاباً وشــابةً وتق ــاً و الـــ 34 عام ــن الـــ 15 عام ــا بي م
خدمتهــم 6 جمعيــات شــبابية فقــط، أي أن كل جمعيــة يفتــرض أن تخــدم 

قرابــة 270 ألــف شــاب وهــو عــدد يعتبــر ضخمــاً للغايــة.

أمــا مناطــق الجــوف وتبــوك ونجــران والباحــة فــإن بعضهــا يقــارب تعــداد 
ــة  ــد ألي جمعي ــا تفتق ــر أنه ــة غي ــة المكرم ــة مك ــباب منطق ــداد ش ــبابه تع ش

أهليــة شــبابية تلبــي احتياجــات الشــباب وتشــركهم يف مســارات التنميــة.

يع الجغرايف للجمعيات األهلية الشبابية بالمملكة رسم توضيحي 4 التوز

ية يع الجمعيات األهلية الشبابية طبقا للمناطق اإلدار جدول 1 توز

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

اإلجمالي

20

6

2

5

2

6

0

1

2

4

0

0

0

48

ير نتائج التقر
الجمعيات األهلية الشبابية يف المملكة العربية 

يعها الجغرايف السعودية وتوز
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نماذج من الجمعيات األهلية 
الشبابية وبرامجها

    

تختلــف البرامــج التــي تقدمهــا الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف المملكــة طبقــاً ألهــداف كل جمعيــة ونطــاق خدماتهــا غيــر أنهــا تجتمــع يف هــدف 
رئيســي وهــو رفــع كفــاءة الشــباب وتأهيلهــم قيميــاً ومعرفيــاً ليســاهموا يف تحقيــق ذواتهــم ورفعــة وطنهــم.

يــن يف نفــوس الشــباب من خالل إشــراكهم  وتلعــب الجمعيــات األهليــة الشــبابية دوراً فاعــالً وأساســياً يف غــرس أهميــة العطــاء ومســاعدة اآلخر
يــادة معارفهــم وتنميــة ســلوكهم وتنميــة قدراتهــم واســتثمارها فيمــا يعــود بالنفــع عليهم وعلــى مجتمعاتهم.  يف األعمــال التطوعيــة وز

يــر الســنوية للجمعيــات األهليــة الشــبابية بالمملكــة والــورش التــي شــارك فيهــا ممثلــون عــن 8 جمعيــات أهليــة شــبابية  ومــن خــالل التقار
مــن مختلــف أنحــاء المملكــة والتــي تــم فيهــا مناقشــة ممثلــي الجمعيــات واالســتماع لتجاربهــم يف أفضــل البرامــج الشــبابية وســبل تحســينها 
انتقينــا مجموعــة مــن الجمعيــات التــي مــن خــالل أهدافهــا وأنشــطتها وبرامجهــا نســتطيع أن نتعــرف علــى واقــع الجمعيــات األهليــة الشــبابية.

             |  جمعية بدار لتنمية الشباب 
ــة الشــباب بمنطقــة جــازان تحــت إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برقــم )1022( يف عــام  ــدار لتنمي ــة ب تأسســت جمعي

1440 هـــ ومنــذ تأسيســها والجمعيــة لهــا مجموعــة مــن األهــداف الرئيســية التــي تســعى لتحقيقهــا وهــي:
1.  دعم وتشجيع المبادرات الشبابية.

2.  نشر ثقافة المبادرة والمشاركة لدى الشباب.
3.  تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم.

مبادرات وبرامج جمعية بدار لعام 2020
يــن والقصــص الملهمــة إلنشــاء بيئــة  1.  مبــادرة متــكأ: وهــي مبــادرة نوعيــة تســتهدف الشــباب والشــابات مــن خــالل ســرد تجــارب المؤثر

محفــزة وإيجابيــة.
استفاد من هذه المبادرة 800 مستفيد من الشباب من خالل 5 لقاءات بإجمالي 300 ساعة تطوعية.

2.  مبادرة نماء: وهي مبادرة تهدف لتأهيل الشباب على مهارات التسويق يف القطاع الغير ربحي.
يارات ميدانية. ية و4 ز يبية وتطوير واستفاد من هذه المبادرة 12 مستفيد من الشباب من خالل 70 ساعة تدر

3.  برنامــج رصيــن لصناعــة القائــد المجتمعــي: وهــو برنامــج تطويــري يقــوم علــى دمــج المشــارك يف عمليــة التطويــر والتغييــر وفــق منهجيــة 
علميــة احترافيــة تعتمــد علــى تفاعــل المشــاركين وتقديــم التيســير المناســب لهــم لوضــع خطــة شــخصية بــدون فــرض توصيــات أو إلــزام 

المشــاركين بخطــط معــدة مســبقا أو تجــارب ال تنطبــق علــى واقعهــم.
يبية. واستفاد من هذا البرنامج 35 مستفيد من الشباب بإجمالي 60 ساعة تدر

4.  مبــادرة مهــارات بلــس: وهــي مبــادرة تهــدف لتأهيــل وتطويــر العامليــن يف الجمعيــة ومنســوبيها علــى مجموعــة مــن المهــارات والكفــاءات 
التــي تســاهم يف رفــع مســتوى األداء والخدمــة المقدمــة للمجتمع.

يبية. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 160 مستفيدا بإجمالي 25 ساعة تدر
5.  اختيــار التخصــص: وهــي مبــادرة تهــدف لتوعيــة الطــالب بالمبــادئ األوليــة الختيــار التخصــص الجامعــي والتعــرف علــى الميــول والقــدرات 

الشخصية.
ية من خالل برنامج زووم. استفاد منها 60 مستفيداً من الشباب بواقع 10 ساعات استشار

 Word - Excel - power( 6.  مبــادرة األوفيــس: وهــي مبــادرة تهــدف إلــى تأهيــل الشــابات يف منطقــة جــازان علــى مهــارات األوفيــس
 )point

يبية. استفاد من هذه المبادرة 25 فتاة بإجمالي 4 لقاءات و25 ساعة تدر
يباً ميدانياً لطالب كلية اإلدارة بجامعة جازان يب التعاوني: نفذت الجمعية تدر 7.  التدر

ير بواقع 10 ساعات تطوعية. ين قدمت خاللهما المتدربتان 5 تقار يب شهر يب طالبتان وكانت مدة التدر واستفاد من هذا التدر



16

المنهج المُتبع من قِبل الجمعية
ــة – الشــخصية –  ــز ب 6 ســمات )الثق ــة تتمي ــة الشــبابية اإليجابي ــج التنمي ــق منه ــا وف ــم تصميمه ــي ت ــج الت ــإن البرام ــا ســابقا ف ــا ذكرن كم

الكفايــات – الرعايــة – التواصــل – المســاهمة(

يبات، ظهر ذلك يف: قدمت جمعية بدار مجموعة من البرامج يف عام 2020 ركزت بشكل كبير على جانب التدر
-   مبادرة نماء                -   مبادرة مهارات بلس          

-   مبادرة األوفيس          -   التدريب التعاوني

وبذلــك ركــزت الجمعيــة علــى جانــب “الكفايــات” وتطويرهــا لــدى الشــباب باعتبارهــا ســمة مميــزة للبرامــج التــي تــم تصميمهــا طبقــاً لمنهــج 
التنميــة اإليجابيــة. كمــا ركــزت مبــادرة متــكأ علــى ســمة “الثقــة” والتــي هدفهــا أن يتمكــن الشــباب مــن النظــر إلــى نفســهم وأفكارهــم بنظــرة 
إيجابيــة وأن يفكــروا يف مســتقبلهم بشــكل متفائــل، وبــرزت ســمة “الشــخصية” يف برنامــج رصيــن، وظهــرت ســمات “الرعايــة” و”التواصــل” 

يف مشــاركة شــباب الجمعيــة يف اليــوم العالمــي للتطــوع وحمــالت التوعيــة بفيــروس كورونــا.
وقدمت الجمعية برامَج لكال الجنسين على حد سواء كما قدمت برنامجاً ركز على تطوير مهارات الشابات تحديداً يف برامج األوفيس.

وبذلك تكون الجمعية قد حققت 5 سمات مميزة للبرامج التي تم تصميمها طبقاً لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية.

                |  جمعية همم الشبابية 
تعتبــر جمعيــة همــم جمعيــة شــبابية متخصصــة تأسســت عــام 1440هـــ وُســجلت برقــم 1116 ومقرهــا الرئيســي يف محافظــة الدلــم وهــي 

يــاض ونطــاق خدمــات الجمعيــة يشــمل محافظتــي الخــرج والدلــم. محافظــة تتبــع منطقــة الر
وتعــرف جمعيــة همــم رؤيتهــا ورســالتها بأنهــا: المســاهمة يف تمكيــن الشــباب والجهــات العاملــة معهــم، مــن خــالل منظومــة عمــل احترافيــة 

ذات برامــج نوعيــة وشــراكات فاعلــة. 
تركز جمعية همم على مجموعة من األهداف التي تضعها نصب عينيها وتسعى جاهدة لتحقيقها وهي:

يز الوسطية واالعتدال لدى الشباب ومحاربة األفكار الهدامة. 1.  تعز
2.  المساهمة يف بناء قدرات الشباب وفق االحتياجات الشخصية والمجتمعية.

3.  تمكين الشباب يف مجال التطوع.
4.  إشباع احتياجات الشباب النفسية واالجتماعية ببرامج هادفة.

مبادرات وبرامج جمعية همم الشبابية لعام 2019 – 2020
نفذت الجمعية العديد من البرامج الشبابية خال عامي 2019 و2020 كان أبرزها:

1.  مشروع قصة نجاح: يهدف إلى تعريف الشباب بقصص الناجحين، ليكونوا أصحاب قصص النجاح القادمة.
2.  مشــروع رخصــة قيــادة المبــادرات المجتمعيــة: يهــدف إلــى صناعــة قيــادات شــبابية يف العمــل التطوعــي عبــر برنامــج نوعــي تــم بنــاؤه 

بشــكل علمــي وعملــي عبــر 3 مســارات :
قيادة الذات، قيادة الفريق، قيادة المشروع

واستفاد من هذا المشروع أكثر من 40 شاباً وشابة.
3.  حملــة أنــا متطــوع: هدفــت الحملــة إلــى توعيــة المجتمــع بالمنصــة الخاصــة بالعمــل التطوعــي والتــي أطلقتهــا وزارة المــوارد البشــرية 

ــا. والتنميــة االجتماعيــة يف حينهــا، وقــد اســتمرت الحملــة مــدة 15 يومً
شارك يف هذه المبادرة 93 شاباً و52 شابّة بإجمالي 240 ساعة تطوعية ونتج عنها 25 منتج إعالمي

يــع ســالل االحتياجــات المنزليــة علــى أصحــاب الدخــل المحــدود، وتــم تجهيــز أكثــر  4.  حملــة ســامة: حملــة تطوعيــة تهــدف إلــى تجهيــز وتوز
يعهــا علــى المســتفيدين طــوال 15 يومـًـا. مــن 450 ســلة وتوز

شارك يف هذه الحملة 20 متطوعاً بإجمالي 430 ساعة تطوعية وبالتنسيق مع 6 جهات حكومية وغير حكومية.
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يــف طــالب المرحلــة الثانويــة بالتخصصــات المناســبة لهــم، وتــم هــذا البرنامــج  5.  لقــاءات التخصصــات الجامعيــة: برنامــج يهــدف إلــى تعر
ية. بالشــراكة مــع لجنــة شــباب محافظــة الدلــم االستشــار

استفاد منه 325 مشارك و20 متطوعاً بإجمالي 60 ساعة تطوعية.
يــاض )الخــرج- يــة بمحافظــات جنــوب الر يع التنمويــة: رمشــروع متنــوع يهــدف إلــى تأهيــل موظفــي الجهــات الخير 6.  تأهيــل مديــري المشــار
يبيــة وقــراءة  يع التنمويــة )PMD) مــن خــالل دورة تدر يــق( علــى الشــهادة المهنيــة االحترافيــة يف إدارة المشــار الدلم-حوطــة بنــي تميــم- الحر

ممنهجــة ومتابعــة وتطبيقــات عمليــة ثــم أداء امتحــان الشــهادة، باإلضافــة إلــى دورات مســاندة.
استفاد من هذا البرنامج 37 مشارك ومشاركة ممثلين عن 18 جهة مستفيدة و108 ساعة إثرائية.

7.  ملتقــى شــرفات: ملتقــى تفاعلــي أقامــه مركــز األرجــوان النســائي وبشــراكة مــع جمعيــة همــم علــى مــدى 6 أيــام يســتهدف الشــابات مــن 
ســن 13 ســنة حتــى 30 ســنة عبــر لقــاءات إلكترونيــة يف المجــاالت الثقافيــة والفنيــة والترفيهيــة .

استفاد من هذا البرنامج 233 فتاة وتطوع يف هذا البرنامج 30 متطوعةً بإجمالي عدد ساعات تطوع 900 ساعة تطوعية
8.  كارثــون التطــوع: فعاليــة شــبابية تهــدف إلــى ابتــكار الحلــول وبنــاء المبــادرات المجتمعيــة ذات األثــر المميــز، تبــدأ باســتعراض المشــكالت 

ثــم المنافســة يف ابتــكار الحلــول، ثــم التنفيــذ بعــد التجويــد والتقويــم .
يــق تطوعــي و 184 مشــارك ســاهموا يف بنــاء 24 مبــادرة تهــدف إليجــاد حلــول لـــ 12 مشــكلة والتــي  نتــج عــن هــذه الفعاليــة تكويــن 24 فر
تم تحديدها بنـــاءً علـــى نتائـــج دراســـة تحليــــل االحتيــــاج المجتمعــــي لمحافظــــة الدلــــم والتي قدمتها مؤسسـة جيـن التنمويـــة ، وبمشـاركة 

جمعيـــة همــم شــبابية. 

المنهج المُتبع من قِبل الجمعية
ــادرة ركــزت بشــكل أساســي علــى إعــالء قيمــة التطــوع  قدمــت جمعيــة همــم الشــبابية يف عامــي 2019 و2020 أكثــر مــن 11 برنامجــاً ومب
وتســليط الضــوء علــى أثــر التطــوع يف المجتمــع وهــو مــا يعــد ســمة رئيســية يف البرامــج التــي تــم تصميمهــا علــى منهــج التنميــة اإليجابيــة 

وهــي ســمة “الرعايــة”
كمــا ركــز مشــروع رخصــة قيــادة المبــادرات المجتمعيــة علــى صناعــة قيــادات شــابة  تســاهم  يف مســيرة العمــل التطوعــي وهــو مــا يعبــر 
عــن ســمة أخــرى مــن ســمات التنميــة اإليجابيــة الشــبابية وهــي ســمة “المســاهمة”، أمــا ســمة “الثقــة” فقــد بــرزت يف مشــروع قصــة نجــاح، 

وكان مشــروع تأهيــل مديــري المشــروعات التنمويــة معبــراً عــن ســمة “الكفايــات”.

شارك يف برامج الجمعية كال الجنسين كما قدمت برامَج خاصة بالشابات وحدهم.

وبذلك تكون الجمعية قد حققت 4 سمات مميزة للبرامج التي تم تصميمها طبقاً لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية.

                    |  جمعية الرواد الشبابية 
تأسســت جمعيــة الــرواد الشــبابية عــام 1439 هـــ وســجلت برقــم )1043( تحــت إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وتغطــي 

خدماتهــا منطقــة جــازان بأكملهــا.
للجمعية أهداف استراتيجية توضح للعاملين بها الوجهة والهدف، وتتلخص هذه األهداف االستراتيجية يف اآلتي:

يز ثقافة التطوع. ية ذات الصلة بالمهارات الحياتية وتعز 1.  توعية الشباب بالمعارف الضرور
2.  تمكين الشباب من المهارات الالزمة الدخول سوق العمل واإلسهام يف بناء شخصياتهم.

يز المسؤولية االجتماعية لدى الشباب ودعم قضاياهم ومساندتها عند الجهات ذات العالقة. 3.  تعز
4.  غرس روح االنتماء والوالء لهذا الوطن وقيادته.

يز المفهوم الصحيح للوسطية واالعتدال. 5.  تعز

مبادرات وبرامج جمعية الرواد الشبابية لعام 2020

يــز روح المواطنــة مــن خــالل فعاليــات ثقافيــة وترفيهيــة واجتماعيــة تقــام بمناســبة  1.  برنامــج ســباق األبطــال: برنامــج يهــدف الــى نشــر وتعز
اليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية.

ومن منجزات هذا البرنامج تكوين 10 فرق تطوعية بإجمالي 150 متطوعاً شاركوا يف 30 فعالية اجتماعية
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يــب الخريجيــن والخريجــات علــى المهــارات الممكنــة لهــم يف الدخــول لســوق  2.  مشــروع تمكيــن: وهــو مشــروع يهــدف إلــى تأهيــل وتدر
العمــل وممارســة العمــل الحــر، 

وذلك من خال تقديم باقة من البرامج والدورات الممكنة للشباب والشابات ومنها:
-   التدريب على مهارات التوظيف.

-   التأهيل على ممارسة التجارة اإللكترونية.
-   تمكين األفراد بمهارات مهنية وتقنية حرة.

يبية. يبية لـ 1200 شاب وشابة بواقع 1000 ساعة تدر ومن منجزات هذا المشروع تنفيذ 40 دورة تدر

ــكالت  ــة لمش ــول نوعي ــكار حل ــاهم يف ابت ــة تس ــرق تطوعي ــيس ف ــى تأس ــروع إل ــذا المش ــدف ه ــي: يه ــاء التطوع ــل العط ــروع أنام 3.  مش
ــوع. ــابقة التط ــالل مس ــن خ ــابات م ــباب والش ــن الش ــاء بي ــز للعط ــو محف ــق ج ــي وخل ــلوب تنافس ــة بأس مجتمعي

ية. وقد أنجز هذا البرنامج 6000 ساعة تطوعية شارك فيها 360 متطوع يف 24 مبادرة نوعية و6 ورش تطوير

ــة علــى ممارســة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين يف حياتهــم المســتقبلية  ــة المرحلــة الثانوي 4.  برنامــج أفــق: هــو برنامــج لتأهيــل طلب
يــن علــى دخــول ســوق العمــل بكفــاءة واقتــدار لحياتهــم العمليــة. ــوا قادر ليكون

يبية ورحلتين ترفيهيتين. قام هذا المشروع بخدمة 80 طالب وطالبة من خالل 6 دورات تدر

5.  مشــروع أنــِت مــن جديــد: وهــو عبــارة عــن نــادي نســائي أســبوعي يقــدم العديــد مــن البرامــج والفعاليــات واألنشــطة التربويــة والهادفــة 
للفتيــات لحفــظ أوقاتهــم مــن الفــراغ وشــغله بالنافــع والمفيــد.

نفذ هذا المشروع 14 برنامجاً يف مدة 17 أسبوعاً وبلغ عدد المستفيدات منه 45 فتاة.

يــز القيــم المجتمعيــة والدينيــة والوطنيــة والتربويــة يف أرجــاء المملكــة مــن  يــز: وهــو برنامــج يركــز علــى المســاهمة يف تعز 6.  برنامــج تعز
خــالل الحلقــات القيميــة.

ومن منجزات هذا البرنامج نشر 30 فيلم فيديو وموشن جرافيك و40 منشور إنفوجرافيك.

المنهج المُتبع من قبل الجمعية
ــة – الشــخصية –  ــز ب 6 ســمات )الثق ــة تتمي ــة الشــبابية اإليجابي ــج التنمي ــق منه ــا وف ــم تصميمه ــي ت ــج الت ــإن البرام ــا ســابقا ف ــا ذكرن كم

الكفايــات – الرعايــة – التواصــل – المســاهمة(
تنوعــت مبــادرات وبرامــج جمعيــة الــرواد الشــبابية وكانــت ســمة “الرعايــة” و”التواصــل” ســمتان مميزتــان لبرامــج الجمعيــة الخاصــة بنشــر 

ثقافــة التطــوع بيــن أبنــاء منطقــة جــازان.
يــب والتأهيــل كمشــروع تمكيــن وبرنامــج أفــق، أمــا ســمة “الشــخصية” فقــد بــرزت جليــة يف  كمــا بــرزت ســمة “الكفايــات” يف برامــج التدر

يــز والــذي ركــز علــى القيــم المجتمعيــة والدينيــة والوطنيــة والتربويــة يف المملكــة. برنامــج تعز
قدمــت الجمعيــة برامجهــا لــكال الجنســين وقدمــت برنامجــاً خاصــاً بالشــابات، وبذلــك تكــون الجمعيــة قــد حققــت 4 ســمات مــن ســمات منهــج 

التنميــة الشــبابية اإليجابيــة وظهــرت هنــا ســمة لــم تكــن ظهــرت يف برامــج الجمعيــات الســابقة وهــي ســمة “الشــخصية”.

                 |  جمعية طائع - تنمية الشباب والفتيات: 
ــذ  ــم )1213( ومن ــة برق ــة االجتماعي ــة عســير تحــت إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــع ببيشــة التابعــة لمنطق ــة طالئ تأسســت جمعي

تأسيســها عــام 1440هـــ والجمعيــة لهــا مجموعــة مــن األهــداف الرئيســية التــي تســعى لتحقيقهــا وهــي:
1.  مساعدة الشباب يف إيجاد فرص عمل لتحقيق االكتفاء الذاتي.

2.  تمكين الطاقات الشبابية المنتجة من المشاركة يف التنمية.
3.  تنمية روح االنتماء والمواطنة لدى الشباب يف المجتمع.

4.  صقل مهارات الشباب يف مختلف المجاالت.

يــن يف مجتمعهــم  يــن يف ذواتهــم ومؤثر وتعــرف جمعيــة طالئــع رؤيتهــا: بأنهــا تســعى ألن تكــون أنموذجــاً متكامــالً يف بنــاء شــباب وفتيــات متميز
ببرامــج ذات جــودة وخبــرات عاليــة.
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مبادرات وبرامج جمعية طائع الشبابية لعام 2020 
يــة والقيميــة التــي تُعنــي  1.  برنامــج ومــض: يهــدف هــذا البرنامــج لبنــاء الطالــب يف المرحلــة الثانويــة مــن خــالل مجموعــة مــن البرامــج المهار

ببنــاء الطالــب يف المرحلــة الثانويــة وإكســابه عــدداً مــن المهــارات والقيــم مــن خــالل اســتراتيجيات متعــددة بقاعــدة: )أعــرف - أطبــق - أتغيــر(
يبيــة و10 ســاعات يف لقــاءات قيميــة و100 صفحــة يف القــراءة اإلثرائيــة و150  واســتفاد مــن هــذه البرنامــج 30 شــاباً بإجمالــي 6 برامــج تدر

دقيقــة يف االســتماع الموجــه.

يــادة وعــي الشــباب والشــابات وتطويــر قدراتهــم  يكــة شــبابية: وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن اللقــاءات عــن بعــد ســاهمت يف ز 2.  برنامــج أر
وإمكانياتهــم خــالل جائحــة كورونــا.

ــا 1095 متســابق  ــاءات موســعة وتضمــن البرنامــج مســابقة شــارك فيه ــاةً مــن خــالل 4 لق واســتفاد مــن هــذا البرنامــج 480 شــاباً وفت
ــابقة. ومتس

3.  برنامــج نََســم: وهــو برنامــج يُعنــى بغــرس مهــارات القــراءة لــدى الشــباب والشــابات مــن خــالل مجموعــة مــن اللقــاءات التــي ســاهمت 
يف اإلجابــة عــن أهــم الطــرق والوســائل يف ترســيخ أســاليب القــراءة وأهميتهــا يف البنــاء المعــريف.

واســتفاد مــن هــذا البرنامــج 352 شــابا وفتــاة مــن خــالل 4 لقــاءات موســعة مصحوبــة بمســابقة نََســم للقــراءة شــارك فيهــا 288 مســابق 
ومتســابقة .

يــة وذلــك مــن خــالل الحــرص علــى  4.  برنامــج روح الشــباب: وهــو برنامــج يُعنــى بتوجيــه الشــباب والشــابات علــى أهميــة المرحلــة العمر
انتهــاز الفــرص ومعرفــة القــوى الكامنــة لديهــم والحــرص علــى فكرهــم وتوجيهــه التوجيــه الصحيــح مــن خــالل 4 لقــاءات موســعة مصحوبــة 

بمســابقة روح الشــباب عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي.
وبلغ عدد المستفيدين 200 شابا وفتاة.

5.  مبــادرة دواؤك يصلــك بأمــان: وهــي أول مبــادرة تطوعيــة ضمــن مبــادرات وحــدة التطــوع بجمعيــة طالئــع وتعتبــر هــذه المبــادرة إحــدى 
ــة للمســتفيدين مــن خدمــات الطــب  ــت إيصــال المســتلزمات الطبي ــا حيــث تضمن ــوزارة الصحــة خــالل أزمــة كورون ــادرات المســاندة ل المب

المنزلــي.
شملت هذه المبادرة 7 مستشفيات وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 800 مستفيد.

كمــا تطــوع أكثــر مــن 100 متطــوع ومتطوعــة بأكثــر مــن 40 مبــادرة تطوعيــة معتمــدة يف منصــة العمــل التطوعــي بإجمالــي 4150 ســاعة 
تطوعيــة خــالل عــام 2020 ليقدمــوا مبادراتهــم تعاونــاً مــع مجموعــة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة.

المنهج المُتبع من قبل الجمعية
ــة – الشــخصية –  ــز ب 6 ســمات )الثق ــة تتمي ــة الشــبابية اإليجابي ــج التنمي ــق منه ــا وف ــم تصميمه ــي ت ــج الت ــإن البرام ــا ســابقا ف ــا ذكرن كم

الكفايــات – الرعايــة – التواصــل – المســاهمة(
يــب وتأهيــل الشــباب وبذلــك ركــزت الجمعيــة  قدمــت جمعيــة طالئــع مجموعــة مــن البرامــج يف عــام 2020 ركــزت بشــكل كبيــر علــى جانــب تدر
علــى جانــب “الكفايــات” وتطويرهــا لــدى الشــباب باعتبارهــا ســمة مميــزة للبرامــج التــي تــم تصميمهــا طبقــاً لمنهــج التنميــة اإليجابيــة. كمــا 
بــرزت جليــة ســمات “الرعايــة” و”التواصــل” يف مشــاركة شــباب وفتيــات الجمعيــة يف أكثــر مــن 40 مبــادرة تطوعيــة، وكانــت ســمة “الثقــة” 
يــن علــى التفكيــر يف  ســمة مميــزة لبرنامــج روح الشــباب والــذي ركــز علــى أن يعــي الشــباب والشــابات تطــورات حياتهــم ويكونــوا قادر

مســتقبلهم بشــكل متفائــل.
وقدمت الجمعية برامَج لكال الجنسين على حد سواء ولم يتوفر لدينا ما يفيد تقديم الجمعية لبرامج خاصة بالشابات وحدهم.

وبذلك تكون الجمعية قد حققت 4 سمات مميزة للبرامج التي تم تصميمها طبقاً لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية



       

                   |  جمعية جسور الشبابية:
تأسســت جمعيــة جســور الشــبابية عــام 1440 هـــ وســجلت برقــم )1128( تحــت إشــراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وتغطــي 
خدماتهــا منطقــة مكــة المكرمــة وباألخــص محافظــة جــدة، ومنــذ تأسيســها والجمعيــة لهــا مجموعــة مــن األهــداف الرئيســية التــي تســعى 

لتحقيقهــا وهــي:
يز القيم والمثل الحضارية 1.  مد جسور المعرفة مع الشباب لتعز

2.  تطوير المهارات الفنية للشباب
3.  تحصين الشباب من األفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة

4.  تعزيز روح المواطنة اإليجابية

مبادرات وبرامج جمعية جسور الشبابية لعام 2020
1.  نــادي إرث للفتيــات: هــو برنامــج يســعى إلكســاب الشــابات العديــد مــن المهــارات المعرفيــة والتجــارب التطبيقيــة يف ممارســات نموذجيــة 

تعــود عليهــم باألثــر اإليجابــي يف حياتهــم العمليــة والتعليمــة، وكانــت أهدافــه تشــمل:
-  المساهمة يف تمكين الشابات من مهارات التعليم الذاتي التي تساهم يف استمرار التطوير الشخصي

-  نشر ثقافة التطوع والمبادرات والتي بدورها تساهم يف تحقيق رؤية المملكة 2030
-  تحقيق المشاركة المجتمعية النوعية والفاعلة

يبية للفتيات -  صناعة بيئة جاذبة قيمية وتدر
يبية. واستفاد من هذا النادي يف نسخته األولى 25 فتاة وكانت مدة البرنامج 3 شهور شملت العديد من الورش والدورات التدر

يــز حــب الوطــن، وتجســد واقعــاً حيــاً ببــذل الجهــد مــن أجلــه، وتهــدف المبــادرة  2.  مبــادرة وطــن العطــاء: وهــي مبــادرة تهــدف إلــى تعز
لتنفيــذ 90 مبــادرة مــن خــالل التنافــس علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ونشــر الوعــي وتمكيــن المتطوعيــن.

واستفاد من هذه المبادرة 250 شاب وفتاة.

يــة للشــباب والشــابات يتــم مــن خاللهــا تقديــم العديــد مــن  ية وتطوير 3.  برنامــج سلســلة لقــاءات جســور: وهــي سلســة لقــاءات استشــار
النمــاذج الوطنيــة الملهمــة للشــباب والشــابات.

واستفاد من هذه البرنامج 380 شاب وفتاة

المنهج المُتبع من قبل الجمعية
قدمــت جمعيــة جســور الشــبابية عــدداً مــن البرامــج والمبــادرات ركــزت بشــكل أساســي علــى قيمــة التطــوع وهــو مــا يعــد ســمة رئيســية 
يف البرامــج التــي يتــم تصميمهــا علــى منهــج التنميــة اإليجابيــة وهــي ســمة “الرعايــة”، أمــا ســمة “الشــخصية” فقــد بــرزت يف مبــادرة وطــن 

العطــاء وســمة “الثقــة” فقــد بــرزت يف سلســلة لقــاءات جســور.
شارك يف برامج الجمعية من الشباب كال الجنسين وبرز نادي إرث للفتيات باعتباره مشروعاً مميزاً للجمعية

وبذلك تكون الجمعية قد حققت 3 سمات مميزة للبرامج التي تم تصميمها طبقاً لمنهج التنمية الشبابية اإليجابية
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يــر منهجيــة بحــث مختلطــة بيــن النــوع والكــم وذلــك لمحاولــة جمــع البيانــات المتاحــة  كمــا ذكرنــا ســالفاً فقــد تــم تبنـّـى هــذه التقر
عــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية بالمملكــة والمناهــج التــي تســتخدمها تلــك الجمعيــات إلعــداد برامجهــا الشــبابية.

ــبابية  ــات الش يع يف الجمعي ــار ــج والمش ــؤولي البرام ــه لمس ــا موج ــن أولهم ــتبانتين إلكترونيتي ــم اس ــم تصمي ــك ت ــل ذل ــن أج وم
ــة هــذه  ــات يف مــدى فاعلي ــي الجمعي ــات ورأي ممثل ــي تنفذهــا الجمعي ــع أفضــل البرامــج الشــبابية الت ــع واق ــا رف والهــدف منه

ــج. ــك البرام ــن تل ــن ع ــا للشــباب ومــدى رضاهــم كممثلي البرامــج وإضافته
يــع المشــاركين علــى  يــر إجابــات األســئلة اإلحصائيــة يف االســتبانتين كنســبة الذكــور واإلنــاث وتوز ذكرنــا يف هــذا القســم مــن التقر

يــر. يــة المختلفــة ومــا إلــى ذلــك علــى أن يتــم تضميــن إجابــات بقيــة أســئلة االســتبانة أجــزاء تاليــة يف التقر المناطــق اإلدار
ثانيهمــا كان موجهــاً للشــباب المســتفيدين مــن البرامــج المقدمــة مــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية والهــدف منــه االســتماع لــرأي 

الشــباب وتقييمهــم لمــدى جــدوى وفاعليــة البرامــج المقدمــة مــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية.

االستبانة األولى:
الجمعيات األهلية الشبابية وبرامجها يف المملكة العربية السعودية

تتكــون هــذه االســتبانة مــن 16 ســؤاالً تجمــع البيانــات الرئيســية للجمعيــات الشــبابية وممثليهــا وتركــز علــى أفضــل البرامــج الشــبابية التــي 
تــم تقديمهــا وســبل تحســين جــودة هــذه البرامــج، وتــم تضميــن إجابــات بقيــة األســئلة يف األجــزاء الخاصــة باالســتنتاجات والتوصيــات.

1.  نسبة الذكور واإلناث المشاركين يف استبانة الجمعيات:
شاركت يف هذه االستبانة 22 جمعية أهلية شبابية.

-  بلغت نسبة مثلى الجمعيات من الذكور %95.5 بينما بلغت نسبة اإلناث 4.5%
شــارك يف هــذه االســتبانة قرابــة النصــف مــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية غيــر أن تمثيــل الجمعيــات األهليــة الشــبابية النســائية كان ضعيفــاً 
يــادة عــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية النســائية حيــث إن  للغايــة نظــراً لقلــة عددهــا يف األصــل وهــو مــا يعــد مؤشــراً شــديد األهميــة لضــرورة ز
يــر “ الشــباب الســعودي باألرقــام 2020”  الشــابات يمثلــن %49 مــن نســبة الشــباب الســعودي الــذي تتــراوح أعمــاره مــن )34-15( طبقــا لتقر

بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب 2020”

رسم توضيحي 5 نسبة الذكور واإلناث المشاركين يف استبانة الجمعيات

نتائج االستبانات
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ية: يع الجمعيات المشاركة يف االستبانة طبقا للمناطق اإلدار 2.  توز

يــاض  -   بلــغ عــدد الجمعيــات المشــاركة يف االســتبانة 11 جمعيــة مــن منطقــة الر
وحدهــا وجمعيتيــن مــن منطقــة مكــة المكرمــة وجمعيتيــن مــن منطقــة القصيــم 
وجمعيتيــن مــن منطقــة عســير وجمعيتيــن مــن المنطقــة الشــرقية وثــالث جمعيــات 

مــن منطقــة جــازان. 
يــاض نصــف إجمالــي عــدد  تمثــل الجمعيــات األهليــة الشــبابية مــن منطقــة الر
ــي  ــة الت ــس النتيج ــى نف ــد عل ــبة تؤك ــي نس ــتبانة وه ــاركة يف االس ــات المش الجمعي
أســلفنا ذكرهــا مــن أن تواجــد نصــف الجمعيــات األهليــة الشــبابية متمركــز يف منطقــة 

ــاض وحدهــا، وهــو مــا يؤكــد علــى ضــرورة حــث ي الر
ــة المناطــق بالمملكــة لضمــان  ــز علــى بقي ــى التركي ــن بالعمــل الشــبابي عل المهتمي

ــة لشــباب تلــك المناطــق. فــرص تأهيــل وتمكيــن عادل

3.  سنوات خبرة ممثلي الجمعيات األهلية الشبابية:

ــه 6 ســنوات يف العمــل الشــبابي مــن ممثلــي  -   بلغــت نســبة مــن تجــاوزت خبرت
ــر 72.7% . ي ــاركة يف التقر ــات المش الجمعي

-   ينما بلغت نسبة من تراوحت خبرتهم بين ثالث إلى خمس سنوات 18.2%
-   أما من كانت خبرتهم سنتين أو أقل فقد بلغت نسبتهم 9.1%

ــج الشــبابية  ــدد البرام ــة الشــبابية وع ــات األهلي ــي الجمعي ــرة ممثل إن ســنوات خب
ــكل  التــي شــاركوا يف تصميمهــا وتنفيذهــا والتــي بلغــت يف المتوســط 10 برامــج ل
ــي  ــة ممثل ــن طبيع ــاً ع ــراً هام ــا مؤش ــبابية تعطين ــة ش ــة أهلي ــن جمعي ــل ع ممث
يــر ومــدى ثقــل تجربتهــم حيــث  الجمعيــات األهليــة الشــبابية المشــاركين يف التقر
ــال  ــنوات يف مج ــت س ــاوز الس ــرة تتج ــنوات خب ــم بس ــن %70 منه ــر م ــاز أكث يمت

ــبابي. ــل الش العم

ممثلــي  رأي  يف  المســتفيدين  للشــباب  الشــبابية  البرامــج  إضافــة  مــدى     .4

ــي  ــبابية الت ــج الش ــات أن البرام ــي الجمعي ــن ممثل ــرى %31.8 م ــات: -   ي الجمعي
ــدة  ــوم جدي ــارات وعل ــباب مه ــت للش ــد أضاف ــا ق ــي يمثلونه ــات الت ــا الجمعي نفذته

بنســبة كبيــرة للغايــة.

-   بينمــا يــرى %36.4 مــن الممثليــن للجمعيــات أن البرامــج الشــبابية قــد أضافــت 
للشــباب بنســبة كبيــرة

-   وأخيــرا يــرى %31.8 مــن ممثلــي الجمعيــات أن البرامــج الشــبابية قــد أضافــت 
للشــباب بنســبة ضئيلــة

يع الجمعيات المشاركة  رسم توضيحي 6 توز
يف االستبانة طبقا للمناطق اإلدارية

رسم توضيحي 7 سنوات خبرة ممثلي الجمعيات األهلية الشبابية

رسم توضيحي 8 مدى إضافة البرامج الشبابية للشباب 
المستفيدين يف رأي ممثلي الجمعيات
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5.  نســبة تحـــقيق أهــداف الـــبرامج التــي نفذتهــا الجمعيــات يف رأي ممـــثلي 
الجـمعيات: 

-   يــرى %31.8 مــن ممثلــي الجمعيــات أن أهــداف البرامــج التــي نفذتهــا الجمعيــات 
التــي يمثلونهــا قــد تحققــت بنســبة ممتازة

ــي  ــات الت ــا الجمعي ــي نفذته ــالً أن أهــداف البرامــج الت ــرى %45.5 ممث ــا ي -   بينم
ً ــدة جــدا يمثلونهــا قــد تحققــت بنســبة جي

-   أما من يرون أن البــرامج الشبابية قد أضافت للشـباب بنسبة جيـدة فقد 
بلغـت نسبتـهم 22.7%.

6.  العقبات التي واجهت الجمعيات أثناء تنفيذ برامجها: 
تنوعــت العقبــات التــي واجهــت الجمعيــات األهليــة الشــبابية قبــل وأثنــاء وبعــد تقديــم برامجهــا الشــبابية، وعنــد ســؤال ممثلــي الجمعيــات 

عــن تلــك العقبــات كانــت إجاباتهــم مُركــزة علــى التالــي: 
1.  صعوبة الحصول على الموافقات من الجهات المختصة

2.  التكلفة المالية المرتفعة إلعداد وتنفيذ البرامج الشبابية
3.  ضعف التمويل المخصص للبرامج الشبابية يف مقابل كثرة عدد المستفيدين

4.  مع طول فترة البرنامج يقل الحماس من قبل المتدربين وتزداد نسب التغيب
يبات عن بعد 5.  المشاكل التقنية المتعلقة بإلمام المدربين والمتدربين بالبرامج الخاصة بعقد الورش والتدر

6.  عدم تفرغ الفريق التنفيذي مما أثر سلباً على جودة البرامج المقدمة
ية للجائحة عقبة أمام بعض الجمعيات األهلية الشبابية وبسببها توقفت بعض البرامج 7.  مثلت اإلجراءات االحتراز

يبية ثم عدم الحضور 8.  حجز أماكن من قِبل المتدربين يف البرامج التدر
9.  قلة عدد المشرفين الفعليين على البرامج

10. صعوبة الفرز واختيار المشاركين نظراً النطباق معايير االختيار على أعداد أكبر من طاقة الجمعيات

7.   جوانب التحسين للبرامج التي شارك ممثلو الجمعيات يف تصميمها وتنفيذها:
مــع تنــوع وتعــدد العقبــات التــي واجهــت الجمعيــات األهليــة الشــبابية تعــددت أيضــاً نقــاط التحســين التــي لمســها ممثلــو الجمعيــات 
األهليــة الشــبابية والتــي مــن المهــم العمــل علــى تطويرهــا لتعظيــم النتائــج المرجــوة مــن الجهــود المبذولــة مــن قِبــل الجمعيــات األهليــة 

الشــبابية وهــي:
1.  ضرورة االستعانة بالمختصين لتصميم وتنفيذ البرامج الشبابية يف حالة عدم وجود مختصين من أعضاء الجمعية

2.  ضرورة مراعاة وقت بدأ البرنامج وانتهاءه حتى ال يتعارض مع مواعيد االستعداد لالمتحانات من قبل الطالب
يادة المقبلين عليه يادة ثقل البرنامج وبالتالي ز 3.  وجود شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لز

4.  التطبيق العملي للممارسات التي تعلمها الشباب
5.  متابعة المتطوعين فيما بعد التدريب

يادة التواصل بين الشباب 6.  تنفيذ البرنامج بشكل حضوري بعد أن تم تنفيذه عن بعد نظراً لظروف الجائحة لما لذلك من أثر أكبر على ز
يادة االنتشار وإقبال الشباب على برامجها 7.  تحسين الواجهة اإلعالمية للجمعيات األهلية الشبابية لز

8.  ضرورة تصميم البرامج وفق دراسة احتياجات حقيقية 
يبية وتطويرها لتتالءم مع التطور الحاصل بالمملكة 9.  تحديث الحقائب التدر

يادة التكاليف 10.  تكثيف مدة البرامج نظراً لما يترتب على طول المدة من سلبيات على رأسها عدم مواظبة المتدربين وز
11.  تفعيل الشراكات التي تم عقدها من قِبل الجمعيات األهلية الشبابية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

12.   إشراك القطاع الخاص والجهات ذات العالقة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
ياً وبعضها عن بعد لضمان انتشار أكبر 13.  التنويع يف تنفيذ األنشطة فيكون بعضها حضور

14.  وضع آليات أفضل لقياس أثر البرامج التي تم تنفيذها

رسم توضيحي 9 نسبة تحقيق أهداف البرامج التي نفذتها
 الجمعيات يف رأي ممثلي الجمعيات
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االستبانة الثانية:
رضا الشباب المستفيدين من البرامج التي تقدمها الجمعيات األهلية الشبابية 

ال يختلــف أحــد علــى أهميــة التقييــم والمتابعــة ســواء يف القطــاع الربحــي وغيــر الربحــي وإن كنــا نــرى أن التقييــم والمتابعــة أهــم يف القطــاع  
غيــر الربحــي ألن المــال الــذي يتــم إنفاقــه يأتــي يف الغالــب مــن المتبرعيــن واألوقــاف و الجهــات المانحــة التــي تســعى بــكل الســبل ألن تتأكــد 
أن األمــوال قــد تــم إنفاقهــا علــى أفضــل وجــه الســيما وجــود صعوبــة يف احتســاب العائــد المباشــر علــى المــال الــذي تــم إنفاقــه يف البرامــج 
ــة،  ــم والمتابع ــة التقيي ــا جــزءً ال يتجــزأ مــن عملي ــي شــاركوا فيه يع الت ــم المســتفيدين للبرامــج والمشــار ــة ، ويظــل تقيي يع التنموي والمشــار
وتقييــم المســتفيدين يعــد كنــزاً للجهــات الســاعية للتميــز والتطويــر المســتمر ، ولذلــك تحــرص الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف المملكــة علــى 

تقييــم برامجهــا وســماع آراء الشــباب فيهــا.
وبنــاء علــى ذلــك تــم تصميــم اســتبانة إلكترونيــة للشــباب المســتفيدين مــن برامــج الجمعيــات األهليــة الشــبابية لقيــاس مــدى رضاهــم عــن 

البرامــج الشــبابية التــي شــاركوا فيهــا.

1.  نســبة الذكــور واإلنــاث المشــاركين يف اســتبانة المســتفيدين مــن البرامج 
الشبابية:

بلــغ عــدد المشــاركين يف االســتبانة اإللكترونيــة الخاصــة بقيــاس رضــا المســتفيدين 
مــن البرامــج الشــبابية 45 شــاباً وشــابةً 

-   %75.6 منهم من الذكور و%24.4 منهم من اإلناث.
توضــح نتائــج االســتبانة أن مشــاركة اإلنــاث يف أنشــطة وبرامــج الجمعيــات تصــل إلــى 

يبــاً مــن إجمالــي أعداد المشــاركين الربــع تقر
ويرجــع ذلــك لســببين رئيســيين أولهمــا قلــه الجمعيــات األهليــة الشــبابية النســائية 
ــج  ــن البرام ــا م ــةً بمثيالته ــاث مقارن ــة لإلن ــج الموجه ــة البرام ــا قل ــداءً وثانيهم ابت

الموجهــة للذكــور.

يــع الشــباب المســتفيدين المشــاركين يف االســتبانة طبقــا للمناطــق  2.  توز
يــة: اإلدار

ــاركين  ــباب المش ــدد الش ــث ع ــن حي ــدارة م ــرقية يف الص ــة الش ــي المنطق -   تأت
ــث بلغــت نســبة المشــاركين يف  ــات الشــبابية حي ــداء رأيهــم يف برامــج الجمعي يف إب

االســتبانة 27.7% 
تلتهــا منطقــة مكــة المكرمــة حيــث بلغــت نســبة الشــباب المشــاركين يف    -

19.1% االســتبانة 
ــث نســب المشــاركين يف اســتبانة  ــاض وعســير مــن حي ي ــة الر -  وتســاوت منطق

ــع 17% ــج الشــبابية بواق ــم البرام تقيي
-  وبلغــت نســبة الشــباب المشــاركين يف االســتبانة مــن منطقــة القصيــم وجــازان 

وحائــل كل علــى حــده 4.3%

3.  رضا المستفيدين عن البرامج الشبابية التي شاركوا فيها:
-   عبــر %70.2 مــن الشــباب عــن رضاهــم بنســبة مــا بيــن %91 إلــى %100 عــن 

البرامــج الشــبابية التــي شــاركوا فيهــا.

ــد  ــى %81 فق ــن %90 إل ــا بي ــج الشــبابية بنســبة م ــن البرام ــا الراضــون ع -   أم
ــتبانة  ــاركين يف االس ــباب المش ــدد الش ــي ع ــن إجمال ــبتهم %10.6 م ــت نس بلغ

-   وبلغــت نســبة الراضيــن عــن البرامــج الشــبابية بنســبة مــا بيــن %80-%71 مــا 
نســبته 8.5%

-   أمــا مــن كانــت نســبة رضاهــم عــن البرامــج الشــبابية المقدمــة مــن الجمعيــات 
أقــل مــن %70 فقــد بلغــت نســبتهم 10.6%.

رسم توضيحي 10 نسبة الذكور واإلناث المشاركين يف استبانة 
المستفيدين من البرامج الشبابية

يع الشباب المستفيدين المشاركين يف االستبانة  رسم توضيحي 11 توز
طبقا للمناطق اإلدارية

رسم توضيحي 12 رأي المستفيدين عن مدى إضافة البرامج الشبابية 
التي نفذتها الجمعيات لهم
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ــاركوا  ــي ش ــبابية الت ــج الش ــي البرام ــن مدرب ــتفيدين ع ــا المس 4.  نرض
فيهــا:

ــن  ــن المقدمي -   %70.2 مــن الشــباب تراوحــت نســبة رضاهــم عــن المدربي
ــن 100%-91% ــج الشــبابية بي للبرام

-   أمــا الشــباب الذيــن تراوحــت نســبة رضاهــم عــن مدربــي البرامــج الشــبابية 
مــن %90-%81 فقــد بلغــت نســبتهم 17%

-   وبلغــت نســبة الراضيــن عــن مدربــي البرامــج الشــبابية بنســبة مــا بيــن 
نســبته 4.3%. مــا   71%-80%

-    أمــا مــن كانــت نســبة رضاهــم عــن مدربــي البرامــج الشــبابية المقدمــة مــن 
الجمعيــات أقــل مــن %70 فقــد بلغــت نســبتهم 8.5%

تحقيــق أهــداف البرامــج التــي نفذتهــا الجمعيــات يف رأي  5.  نســبة 
المســتفيدين. الشــباب 

ــة  ــات األهلي ــج الجمعي ــن برام ــتفيدين م ــباب المس ــن الش ــرى %44.4 م -  ي
الشــبابية أن أهــداف البرامــج التــي نفذتهــا الجمعيــات قــد تحققــت بنســبة 

ممتــازة.

ــات قــد  ــا الجمعي ــي نفذته ــرى %26.7 شــابا أن أهــداف البرامــج الت -  بينمــا ي
ً تحققــت بنســبة جيــدة جــدا

-   أمــا الشــباب الذيــن يــرون أن أهــداف البرامــج التــي نفذتهــا الجمعيــات قــد 
تحققــت بنســبة جيــدة فقــد بلغــت نســبتهم 28.9%.

تُعــد مؤشــرات رضــا الشــباب عــن المدربيــن وعــن البرامــج الشــبابية التــي قُدمــت لهــم جيــدة جــداً غيــر أنــه مــن الهــام للغايــة عنــد تقييــم 
البرامــج واألنشــطة التركيــز علــى التعامــل مــع مؤشــرات عــدم الرضــا بجديــة شــديدة لعــدة أســباب منهــا أن أســباب عــدم الرضــا تمثــل نقــاط 
تحســين مهمــة ال بــد مــن العمــل عليهــا وتطويرهــا كمــا أن تجاهــل أســباب عــدم الرضــا يــؤدي لنتائــج عكســية خاصــة مــع الشــباب، بــل ومــن 

الممكــن أن تؤثــر علــى النســب المســتقبلية لمشــاركة الشــباب يف أنشــطة وبرامــج الجمعيــات نظــرا لتأثيــر األقــران علــى بعضهــم البعــض.

6.  جوانب التحسين للبرامج التي شارك فيها الشباب:
1.  عقد ورش عمل للتخطيط للبرامج بهدف تحسين جودتها بشكل أكبر

يادة عدد المدربين ليتناسب مع عدد المتدربين يف البرامج التي تحتاج تطبيق عملي ومتابعة من المدربين 2.  ز
3.  اختيار مكان مناسب إلقامة البرامج يراعى فيه اتساعه ليحتوي العدد الكبير من الحضور 

4.  توسيع نطاق البرامج وجعلها أكثر انتشاراً لتعم الفائدة
5.  إضافة األنشطة الحرفية والترفيهية على البرامج لكسر حاجز الرتابة والملل

6.  التحفيز بالجوائز لما له من آثار إيجابية على المتدربين ونسب التزامهم تجاه البرامج واألنشطة
7.  التركيز على الترويج للبرامج التي تزيد من انتشار ثقافة العمل التطوعي من خالل وسائل التواصل االجتماعي

8.  المتابعة مع المتدربين بعد انتهاء البرامج لضمان التطبيق واالستفادة من البرامج

رسم توضيحي 14 رضا المستفيدين عن مدربي البرامج الشبابية
 التي شاركوا فيها

رسم توضيحي 15 نسبة تحقيق أهداف البرامج التي نفذتها الجمعيات 
يف رأي الشباب المستفيدين
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يعهــا  يــر التركيــز علــى إيضــاح مفهــوم الجمعيــات األهليــة الشــبابية وعددهــا يف المملكــة العربيــة الســعودية وتوز كان الهــدف األول لهــذا التقر
يــر مرجعــاً للعامليــن مــع الشــباب ليتعرّفــوا علــى طبيعــة الجمعيــات الشــبابية وأنشــطتها ونوعيــة البرامــج التــي تقدمهــا  الجغــرايف ليكــون التقر

والمنهــج الــذي تبنــي برامجهــا وخدماتهــا علــى أساســه.

ــة  ــر الربحي ــا “حوكمــة المنظمــات غي ــة يف تقريره ــة االجتماعي ــه وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــا صاغت ــة كم ــات األهلي ــف الجمعي ي -  تعر
ــة  ــن ذوي الصف ــخاص م ــن أش ــة م ــة، مؤلف ــر معين ــة أو غ ــدة معين ــتمر لم ــم مس ــة ذات تنظي ــو “كل مجموع ــام 2020 “ ه ــن( لع )مكي
يــة، أو منهمــا معــا، غيــر هادفــة للربــح أساســاً، وذلــك مــن أجــل تحقيــق غــرض مــن أغــراض البــر أو التكافــل، أو مــن  الطبيعيــة أو االعتبار
أجــل نشــاط دينــي، أو نشــاط اجتماعــي، أو ثقــايف، أو صحــي، أو بيئــي، أو تربــوي، أو تعليمــي، أو علمــي، أو مهنــي، أو إبداعــي، أو شــبابي، 
يــق العــون المــادي أو المعنــوي، أو الخبــرات الفنيــة أو غيرهــا، وســواءً كان النشــاط موجهــاً إلــى  أو ســياحي، فتحقــق غرضهــا ســواءً عــن طر
خدمــة العامــة كجمعيــات النفــع العــام، أم كان موجهــاً يف األســاس إلــى خدمــة أصحــاب تخصــص أو مهنــة كالجمعيــات المهنيــة والجمعيــات 

العلميــة والجمعيــات األدبيــة.”
غيــر أن مــا يميــز الجمعيــات األهليــة الشــبابية عــن غيرهــا مــن الجمعيــات األهليــة بالمملكــة كونهــا تجعــل الشــباب وحــل مشــكالته وتأهيلــه 

وتمكينــه ليكــون فــرداً فاعــالً يف المجتمــع مركــزاً ألنشــطتها وبرامجهــا.

-  أمــا عــن عــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف المملكــة العربيــة الســعودية فقــد توصلنــا إلــى أن عددهــا 48 جمعيــة موزعــة 
كالتالي:

يــف الــذي ذكرنــاه آنفــاً- وهــي علــى الترتيــب منطقــة الجــوف، منطقــة  يــة للجمعيــات األهليــة الشــبابية -طبقــاً للتعر وتفتقــد أربــع مناطــق إدار
تبــوك، منطقــة نجــران وأخيــراً منطقــة الباحــة.

ونتيجة لذلك فإن حجم شريحة الشباب المستهدفين من الجمعيات األهلية الشبابية يفوق طاقة الجمعيات بكثير. 

االستنتاجات النهائية
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-   كما تتنوع أنشطة وبرامج الجمعيات األهلية الشبابية بالمملكة لتشمل:

-    المناهج المتبعة يف العمل الشبابي من قِبل الجمعيات األهلية:
إجماال فالجمعيات األهلية الشبابية بالمملكة تجمع ما بين منهجين رئيسيين وهما:

     الوقاية بغرض اإلصالح ويـظهر هذا المنهج جلياً يف كل برامج مكافحة اإلدمان ومكافحة التـدخين التي تعدها الجمعيات األهلية الشبابية.

     التنميــة اإليجابيــة الشــبابية ويُطبــق هــذا النهــج جزئيــاً حيــث إنــه طبقــاً للعينــة التــي تــم دراســتها وجدنــا أن الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف 

المتوســط تحقــق ثــالث ســمات مــن أصــل ســت ســمات مميــزة للبرامــج التــي تــم تصميمهــا علــى منهــج التنميــة اإليجابيــة.
ــدد  ــي ع ــةً بإجمال ــالً مقارن ــد قلي ــاً يع ــا للشــباب والشــابات مع ــدم برامجه ــي تق ــة الشــبابية الت ــات األهلي ــدد الجمعي ــا أيضــاً أن ع ــا وجدن كم
الجمعيــات األهليــة الشــبابية عمومــاً، بــل إن عــدد الجمعيــات األهليــة الشــبابية التــي تقــدم برامجهــا للشــابات فقــط يعــد قليــالً جــداً مقارنــةً 

ــي تقــدم برامجهــا للشــباب الذكــور فقــط. ــة الشــبابية الت ــات األهلي بعــدد الجمعي

-    المناهج المتبعة يف العمل الشبابي من قِبل الجمعيات األهلية:
1.  ضعــف تمثيــل الجمعيــات األهليــة الشــبابية النســائية يف االســتبانة الخاصــة برفــع واقــع الجمعيــات الشــبابية وهــو مــا يعــد مؤشــراً هامــاً 

يــادة عددهــا بكافــة مناطــق المملكــة. علــى قلــة الجمعيــات األهليــة الشــبابية النســائية وضــرورة ز
2.  بلــغ متوســط البرامــج الشــبابية التــي شــارك يف تصميمهــا وتنفيذهــا ممثلــو الجمعيــات األهليــة الشــبابية مــا متوســطه 10 برامــج لــكل 
ــر  ي ممثــل عــن كل جمعيــة أهليــة شــبابية ممــا يعطينــا مؤشــراً هامــاً عــن طبيعــة ممثلــي الجمعيــات األهليــة الشــبابية المشــاركين يف التقر

ومــدى ثقــل تجربتهــم كمــا يمتــاز أكثــر مــن %70 منهــم بســنوات خبــرة تتجــاوز الســت ســنوات يف مجــال العمــل الشــبابي.
3.  يــرى %31.8 مــن ممثلــي الجمعيــات أن البرامــج الشــبابية التــي نفذتهــا الجمعيــات التــي يمثلونهــا قــد أضافــت للشــباب مهــارات وعلــوم 
جديــدة بنســبة ضئيلــة بينمــا يــرى %26.7 مــن الشــباب المشــاركين يف برامــج الجمعيــات األهليــة الشــبابية أن البرامــج الشــبابية التــي نفذتهــا 
ــل  ــن قب ــر م ــد أكب ــذل جه ــرورة ب ــى ض ــراً عل ــا مؤش ــا يعطين ــو م ــة وه ــبة ضئيل ــدة بنس ــوم جدي ــارات وعل ــم مه ــت له ــد أضاف ــات ق الجمعي

الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف اختيــار الشــباب المناســب األكثــر احتياجــاً لبرامــج تضيــف لــه فعليــاً.
4.  تُعــد مؤشــرات رضــا الشــباب عــن المدربيــن وعــن البرامــج الشــبابية التــي قُدمــت لهــم مــن قبــل الجمعيــات الشــبابية جيــدة جــداً حيــث 
بلغــت نســبة الشــباب الراضيــن للغايــة عــن البرامــج المقدمــة مــن الجمعيــات الشــبابية ومدربيهــا %70، غيــر أنــه مــن الهــام للغايــة عــدم إغفال 
مؤشــرات عــدم الرضــا ألنهــا تمثــل نقــاط تحســين مهمــة البــد مــن العمــل عليهــا وتطويرهــا كمــا أن تجاهــل أســباب عــدم الرضــا يــؤدي لنتائــج 
عكســية خاصــة مــع الشــباب كمــا أنهــا مــن الممكــن أن تؤثــر علــى النســب المســتقبلية لمشــاركة الشــباب يف أنشــطة وبرامــج الجمعيــات نظــراً 

لتأثيــر األقــران علــى بعضهــم البعــض.
5.  يــرى %31.8 مــن ممثلــي الجمعيــات أن أهــداف البرامــج التــي نفذتهــا الجمعيــات التــي يمثلونهــا قــد تحققــت بنســبة ممتــازة بينمــا يــري 
%44.4 مــن الشــباب المســتفيدين مــن برامــج الجمعيــات األهليــة الشــبابية أن أهــداف البرامــج التــي نفذتهــا الجمعيــات قــد تحققــت بنســبة 
يــق العمــل يف الجمعيــات األهليــة الشــبابية القــادر علــى تحقيــق أهــداف البرامــج التــي  ممتــازة ، وهــو مــا يعطينــا مؤشــراً جيــداً عــن قــوة فر
تــم تقديمهــا بشــكل متميــز غيــر أنــه مــن الهــام األخــذ يف االعتبــار وجــود نســبة غيــر ضئيلــة -قرابــة الربــع- مــن ممثلــي الجمعيــات األهليــة 
الشــبابية يــرون أن أهــداف البرامــج تــم تحقيقهــا بشــكل جيــد ألســباب ترجــع إلــى خطــأ يف التصميــم ابتــداءً أو لضعــف التمويــل وكال الســببين 
يــد مــن الجهــد علــى مرحلــة التخطيــط للبرامــج الشــبابية وعــدم  يــداً مــن التركيــز وبــذل المز يحتاجــان مــن الجمعيــات األهليــة الشــبابية مز
البــدء يف تنفيذهــا إن وجــد عائــق كضعــف التمويــل تحديــداً حيــث يعيــق الوصــول إلــى نســبة كبيــرة مــن األهــداف المرجــوة لئــال يكــون إضاعــة 

للوقــت والجهــد.

غرس قيم التطوع والعطاء يف نفوس الشباب. 

تدريب الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم

تشجيع ورعاية المبادرات الشبابية.

تشجيع ورعاية المبادرات الشبابية.

استكشاف الطاقات وتمكينها.

تأهيل العاملين مع الشباب.

تقديم االستشارات للشباب.

التوعية والتثقيف ويندرج تحتها بشكل رئيسي 
تحصين الشباب ضد األفكار المتطرفة والسلوكيات 

المنحرفة.

تنمية روح االنتماء والمواطنة لدى 
الشباب يف المجتمع.
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الممارسات القائمة وسبل إعادة بنائها 
على منهج التنمية الشبابية اإليجابية

يــر الســنوية للجمعيــات األهليــة الشــبابية بالمملكــة والــورش التــي شــارك فيهــا ممثلــون عــن 8  مــن خــالل االســتبانتين ومــن خــالل  التقار
ــات واالســتماع لتجاربهــم يف الممارســات  ــي الجمعي ــم فيهــا مناقشــة ممثل ــي ت ــة شــبابية مــن مختلــف أنحــاء المملكــة  والت ــات أهلي جمعي
ــة الشــبابية بالمملكــة إجمــاالً تعتمــد  ــات األهلي ــا أن الجمعي ــة يتضــح لن ــة الشــبابية اإليجابي القائمــة وســبل إعــادة بنائهــا علــى منهــج التنمي
يــادة فرصهــم يف النجــاح واالســتقالل اقتصاديــاً كمــا تركــز  يبيــة وتأهيليــة لســوق العمــل لز بصــورة رئيســية علــى تزويــد الشــباب بفــرص تدر

علــى البنــاء المعــريف والقيمــي للشــباب لوقايتهــم مــن أي أفــكار متطرفــة قــد تــؤدي بهــم ألي نــوع مــن األذى النفســي أو الجســدي.
كمــا أنهــا أيضــا تعتمــد علــى بــث روح التطــوع يف نفــوس الشــباب وتأهيلهــم لتحمــل المســؤولية تجــاه مجتمعاتهــم مــن خــالل المبــادرات 

التطوعيــة التــي تخــدم المجتمــع وكل ذلــك يعتبــر جــزءاَ مــن منهــج التنميــة اإليجابيــة.

يبيــة وخلــق  غيــر أن تصميــم البرامــج والخدمــات طبقــاً لمنهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة أوســع وأشــمل وأرحــب مــن تقديــم البرامــج التدر
المبــادرات التطوعيــة وحشــد الشــباب لهــا وإنمــا يكــون بإشــراك الشــباب مــع عائالتهــم و/أو مجتمعاتهــم و/أو حكوماتهــم يف برامــج يســاهم 
يف صنعهــا الشــباب وتعــود بالنفــع عليهــم وعلــى عائالتهــم ومجتمعاتهــم وبالتبعيــة حكوماتهــم ، ويتــم مــن خاللهــا تأهيــل الشــباب للوصــول 
إلــى إمكاناتهــم الكاملــة ، ولــذا فــإن محاولــة التأثيــر بشــكل إيجابــي يف الدوائــر المحيطــة والمؤثــرة يف الشــباب ) العائــالت – المجتمعــات – 
الحكومــات( مــن خــالل توحيــد وتنســيق الجهــود مــع الجمعيــات العاملــة مــع العائــالت ومــع اللجــان المحليــة لتطويــر األحيــاء والمجتمعــات 
ومــع ممثليــن عــن الحكومــات يعــد أمــراً البــد منــه حيــث أن العمــل يف جــزر منعزلــة لــن يــؤدي إال إلــى تشــتيت الجهــود وضيــاع الطاقــات بــل 

وقــد يتســبب يف إحــداث أضــرار أكبــر مــن المنافــع المرجــوة منــه.

وال يقتصــر تصميــم البرامــج والخدمــات طبقــا لمنهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة علــى مــا ســبق فقــط وإنمــا يمتــد ليشــمل أصولهــا األربعيــن 
والتــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء تصميــم أي برنامــج وفــق منهــج التنميــة الشــبابية اإليجابيــة حيــث تمثــل تلــك األصــول األربعــون ركيــزة أساســية 
للتطــور اإليجابــي للشــباب، إذ تشــتمل علــى المهــارات والخبــرات والعالقــات والســلوكيات الالزمــة لتحقيــق تطــور إيجابــي ملمــوس يف الشــباب 

ممــا ينعكــس بالتبعيــة علــى عائالتهــم ومجتمعاتهــم وأوطانهــم.

كمــا ينبغــي أال يغفــل القائمــون علــى الجمعيــات األهليــة الشــبابية يف المملكــة عــن أهميــة أن تعكــس نتائــج البرامــج المصممــة علــى منهــج 
التنميــة الشــبابية اإليجابيــة الســمات الســتة المميــزة للبرامــج المصممــة وفــق منهــج التنميــة اإليجابيــة والتــي مــن شــأنها أن تمكــن الشــباب 
ــك مــن  ــى ذل ــب عل ــوا مســتقلين بشــكل مســؤول ومــا يترت ــة أن يكون ــة وأن يســتوعبوا أهمي ــى نفســه وأفــكاره بنظــرة إيجابي مــن النظــر إل

المســاءلة حــول الســلوكيات وااللتزامــات.
كذلــك البــد مــن تركيــز البرامــج علــى أن يســتطيع الشــباب تطويــر مجموعــة مــن المهــارات يف مجــاالت مختلفــة وأن يكتســبوا القــدرة علــى 

هضــم المعــارف الجديــدة وتطويــع المهــارات والمعــارف الكتســاب ســلوك إيجابــي.
ــع  ــف م ــعور بالتعاط ــى الش ــدرة عل ــباب الق ــب الش ــة أن تكس ــبابية اإليجابي ــة الش ــج التنمي ــق منه ــة وف ــج المصمم ــل البرام ــع ال تغف وبالطب
يــن وإدراك أهميــة االلتــزام بالعدالــة االجتماعيــة ولعــب أدوار كمشــاركين وقــادة يف دوائــر مختلفــة مثــل العائلــة، المدرســة، المجتمــع،  األخر

مــع يقينهــم بقدرتهــم علــى مناصــرة قضيــة مــا وصناعــة فــارق إيجابــي يف مجتمعاتهــم.



info@shababm.com
www.shababm.com


