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مركز الرسالة للفتيات

تتقــدم شــركة الخبــرات الذكيــة ومركــز الرســالة للفتيــات ببالــغ 

الشــكر والعرفــان لــذوي األيــادي البيضــاء مؤسســة الراجحــي 

الخيريــة التــي ذللــت ببذلهــا وجودهــا ووافــر عطائهــا صعوبــات 

ــة  ــة عظيم ــدّل دالل ــا ي ــة مم ــة الهام ــذه الدراس ــى ه ــل عل العم

فــي  والســعي  المجتمعيــة  بالحاجــات  التــام  وعيهــم  علــى 

أن يجعلهــم مباركيــن حيثمــا  تلبيتهــا ودعمهــا، ونســأل اهلل 

كانــوا ويعــز بهــم  اإلســام والمســلمين.
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فهرس أشكال الدراسة 

رقم الصفحةالشكل

٢٩  شكل رقم )1( المرحلة الدراسية وفقًا لموقع السكن

شكل رقم )2( المرحلة الدراسية وفقًا لالتحاق بمؤسسة ُتعنى بأنشطة 
للفتيات

٣١

٣٣شكل رقم )3( البرامج المفضلة للفتيات حسب الوقت ووفقًا للمرحلة الدراسية

شكل رقم )4( البرامج المفضلة للفتيات حسب الفترة الزمنية وفقًا للمرحلة 
الدراسية

٣٥

٣٧شكل رقم )5( مدة البرامج المفضلة للفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية

شكل رقم )6( البرامج المفضلة للفتيات حسب نوع النشاط وفقًا للمرحلة 
الدراسية

٣٩

٤١شكل رقم )7( األنشطة المفضلة للفتيات حسب النوع وفقًا للمرحلة الدراسية

شكل رقم )8( المعايير التي تؤثر في المشاركة والتفاعل مع األنشطة وفقًا 
للمرحلة الدراسية

٤٣

شكل رقم )9( الوسيلة األفضل لإلعان عن األنشطة والفعاليات الخاصة من 
وجهة نظر الفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية

٤٥

٤٧شكل رقم )10( البرامج المفضلة لدى الفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية

شكل رقم )11( ما الذي يعجبك في المؤسسات أو البرامج التي ُتعنى بأنشطة 
الفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية

٥٠

شكل رقم )12( اذكري ثاثة أمور ترين أن على المؤسسات و المراكز التي ُتعنى 
بأنشطة الفتيات أن تبتعد عنها وفقًا للمرحلة الدراسية

٥٢

شكل رقم )13( أنشطة ترين أنها لم ُتعطى حقها من المؤسسات و المراكز 
التي تقدم أنشطة للفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية

٥٥

شكل رقم )14( أكثر المعوقات التي تواجه الفتيات منذ انضمامها للمؤسسات 
والمراكز التي تقدم فعاليات و أنشطة وفقًا للمرحلة الدراسية

٥٧

شكل رقم )15( آراء افتيات لو تم اعطائهن الصاحية إلتخاذ قرار في هذه 
المؤسسات والمراكز المخصصة لألنشطة والفعاليات وفقًا للمرحلة الدراسية

٦٠

شكل رقم )16( يوضح األسباب التي بموجبها تم اتخاذ القرارات في المؤسسات 
والمراكز المخصصة لألنشطة والفعاليات إذا تم إعطاء الفتيات الصاحية وفقًا 

للمرحلة الدراسية
٦٣
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المقدمة : 
الحمــد هلل وكفــى والصــاة والســام علــى النبــي المجتبــى وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليما كثيــرا وبعــد:
تعــددت المؤثــرات الماديــة والمعنويــة التــي تتعــرض لهــا الفتــاة فــي مســيرتها الحياتيــة 

ــة.  ــار إيجابي ــلبية وآث ــار س ــن آث ــا بي ــا م ــرات عليه ــذه المؤث ــار ه ــت آث وتنوع
وزادت حجم الجهود المبذولة لتغريب الفتاة وإخراجها من إطارها الشرعي والمجتمعي المحافظ.

وهــذا انعكــس علــى الفتــاة فــي صــور مــن الحيــرة والتشــكك فــي إيمانهــا بقيمهــا ومبادئهــا وفــي 
نمــاذج مــن اإلقبــال واإلدبــار فــي حفاظهــا علــى اســتقامتها وعفتهــا وكذلــك فــي مظاهــر مــن التقليــد 

والتبعيــة لآلخريــن.
ومــن المبــادرات التــي تبــرز الحاجــة إليهــا إعــداد وتصميــم برامــج هادفــة ومشــوقة تعتنــي بالفتــاة  وهــو 

أمــر ملــح تقتضيــه تحديــات العصــر ومطالبــه.
ــذي  ــت فكــرة هــذا المشــروع وال ــر كان ــدًا لدورهــا المؤث ــة بهــذه الشــريحة وتأكي ــة العناي ــً بأهمي وإيمان
يعنــى بإعــداد الفتيــات مــن المرحلــة المتوســطة إلــى الجامعــة فــي بنــاء منظومــي يستهــــــدف بنــــــاء 

) القيــم والمهــارات والمفاهيــم ( الحياتيــة.
وســعيً للوصــول إلــى مامســة دقيقــة الحتيــاج الفتيــات كان لزامــا القيــام بدراســة لواقــع 
ــا  ــن تنفيذه ــات يمك ــج وفعالي ــن برام ــه م ــن في ــا يرغب ــي م ــن ف ــتطاع رأيه ــات واس الفتي

داخــل المراكــز النســائية. 
وســنعرض لكــم فــي هــذا التقريــر نتائــج دراســة االحتيــاج للفتيــات والــذي يعــد 

مدخــًا هامــا لتصميــم البرنامــج التربــوي المســتهدف بالمشــروع.

شركة الخبرات الذكية
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اسم المشورع: 
تطوير ونمذجة مركز الرسالة للفتيات

الهدف العام: 
تطويــر مركــز الرســالة للفتيــات ليكــون أنموذجــً ورائــدًا للتميــز فــي العمــل مــع الفتــاة 

علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية.

األهداف التفصيلية:
يسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها: 

1. رسم خارطة الطريق لعمل المركز بطريقة مهنية متخصصة.
2. تقييم واقع مركز الرسالة وبناء خطة تطويرية شاملة.

3. إعداد لوائح إدارية ومالية وتربوية للمركز.
4. استثمار الجهود واألوقات المبذولة  وتوجيهها  لتحقيق أهداف المركز بأقصر 

وأفضل طرق ممكنة.
5. االنطاق نحو احترافية األداء وجودة الممارسات في العمل.

6. بناء منظومة قيمية ومهارية تتناسب مع المرحلة العمرية للفتاة . 
7. تزويد الفتاة بالخبرات المتنوعة التي تمكنها من التفاعل اإليجابي مع معطيات 

العصر ومستجداته.
8. توفير بيئة ممتعة تلبي احتياجات الفتاة الترفيهية .

9. اكتشاف وتشجيع مواهب وقدرات الفتيات واستثمارها بشكل أمثل.
10.  رسم صورة ذهنية حسنة لدى الفتيات والمجتمع عن المؤسسات التربوية.
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المستهدف بالمشورع: 
المشروع يستهدف فئتين بحسب المراحل، هما:

مرحلة دراسة احتياجات المستهدفين: الفتيات من عمر )22-13 سنة(. . 1
مرحلة تطوير المركز : الطاقم اإلداري - الطاقم التعليمي - الطالبات.. 2
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مراحل تنفيذ المشورع : 
يمر المشروع بمجموعة من المراحل الرئيسة وذلك على النحو التالي : 

المرحلــة األولــى فــي المشــروع: دراســة احتياجــات المســتهدفين مــن خــال االســتبانات 
وحلقــات النقــاش

أهداف المرحلة األولى: 
تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تحديــد البرامــج واألنشــطة التــي تســهم فــي إشــباع حقيقــي 

وتنميــة واقعيــة للفتيــات، وقــد تركــزت األهــداف بشــكل تفصيلــي فيمــا يلــي:

اســتخراج قائمــة بالبرامــج واألنشــطة التــي تحتاجهــا الفتيــات وفــق تصنيفــات . 1
دقيقــة تســهم فــي تطويــر نوعــي فــي تخطيــط وتصميــم برامــج الفتيــات.

البرامــج . 2 مــن  الفتيــات  تحديــد حاجــات  فــي  اإلنطــاق  تأكيــد  فــي  اإلســهام 
أنفســهن. الفتيــات  مــن  واألنشــطة 

التعــرف علــى وجهــات النظــر المختلفــة والمتعــددة فــي البرامــج واألنشــطة . 3
ــات. ــص وطبيعــة الفتي ــوع خصائ لتن

األهمية:
ــات  ــن االحتياج ــة م ــاء خارط ــي بن ــهم ف ــا ستس ــي أنه ــة ف ــذه المرحل ــة ه ــن أهمي تكم
ــي  ــطة الت ــج واألنش ــرؤى والبرام ــه ال ــي توجي ــهم ف ــي ستس ــات والت ــددة للفتي المتع

ــة. ــات ذات العاق ــن الجه ــا م ــالة أو غيره ــز الرس ــي مرك ــواء ف ــتهدفهن س تس

دراسة احتياجات 
المستهدفين

بناء 
وتطويرمشاريع 
وخدمات المركز

تطبيق مشروع 
التطوير واختباره

نمذجة المشروع
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مصطلحات التقرير:
ــر 13 -22،  	  ــن عم ــات م ــز الفتي ــي مراك ــاركات ف ــن: المش ــد به ــات: ويقص الفتي

وكذلــك طالبــات المرحلــة المتوســطة والثانويــة والجامعيــة فــي مدينــة الريــاض.

ــذه مــن 	  ــه وتنفي ــا يتــم التخطيــط ل ــطة: ويقصــد بهــا كل م ــج واألنش البرام
قبــل المراكــز مــن أجــل غــرس قيــم محــددة أو مــن أجــل الترفيــه ، وتهــدف إلــى 

تنميــة شــخصياتهم وشــغل أوقــات فراغهــم.

المرشــحون والمرشــحات مــن أهــل الخبــرة فــي مجــال األنشــطة 	  الخبــراء: 
للفتيــات. المقدمــة  والبرامــج 

الســمات الشــخصية: مــا تتميــز بــه المشــرفة علــى برامــج الفتيــات مــن صفات 	 
وممارســات وكيــف ينعكــس ذلــك علــى تقبــل الفتيــات للبرامــج المقدمــة لهــن 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومنهــا: )االهتمــام بالوقــت، االحتــواء والتقبــل، 

اإلبــداع والتجديــد، الحفــاظ علــى الســرية، االهتمــام بالمظهــر، البشاشــة ...إلــخ(.

المشــرفات: المســؤوالت بشــكل مباشــر عــن تنفيــذ برامــج الفتيــات فــي 	 
المراكــز.

القيــم: هــي مجموعــة األفــكار والمبادئ )القوليــة والفعلية( والتــي تعمــل على 	 
توجيــه ســلوك الفتيــات ليتبعنها ؛ مثل: التعاون، الصــدق ، اإليثار ... وغيــره.

أدوات الجــذب: الطــرق واألســاليب المســتخدمة عنــد تنفيــذ البرامــج وتهــدف 	 
إلقبــال الفتيــات علــى البرامــج.

التنوع: ويقصد به االختاف.	 

ــاليب 	  ــتخدامها ألس ــا واس ــن قريناته ــف ع ــاة المختل ــر الفت ــو تفكي ــكار: ه االبت
ــة. ــر روتيني ــدة غي وطــرق جدي

مــوارد 	  مــن  الفتيــات  مراكــز  تحتويــه  مــا  كل  هــي  الماديــة:  البيئــة 
وإمكانيــات. مرافــق  مــن  فيهــا  يتوفــر  ومــا  ملموســة  كالمباني 

قــوى 	  مــن  الفتيــات  مراكــز  تحتويــه  مــا  كل  هــي  التنظيميــة:  البيئــة 
محيطــة . وظــروف  عاملة   وعوامــل 

السياســات التنظيميــة: هــي األنظمــة والقوانيــن والضوابــط التــي يتبعهــا 	 
مركــز الفتيــات.
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أدوات جمع البيانات:
ــم   رغبــة فــي التعــرف أكثــر علــى واقــع احتياجــات الفتيــات مــن البرامــج والفعاليــات ت

ــك هــي: ــة أدوات للكشــف عــن ذل تطبيــق ثاث

أواًل: االستبانة: 
وتم إعدادها وفق الخطوات التالية:

o .مراجعة األدبيات والدراسات السابقة في الموضوع
o .إعداد أسئلة االستبانة التفصيلية الخاصة بالفتيات حسب الفئة العمرية
o  عمــل الصــدق والثبــات لاســتبانة باســتخدام المعــادالت اإلحصائيــة المناســبة

وباختبــار الصــدق الخارجــي لاســتبانة مــن خــال تحكيــم الخبــراء لهــا.
o  اعتمــاد النمــوذج النهائــي لاســتبانة بعــد التعديــل وفــق نتائــج الصــدق

والثبــات.
توزيع االستبانة الكترونيً على العينة المستهدفة وجمعها.. 1
تحليــل نتائــج االســتبانة واختيــار األســاليب اإلحصائيــة المناســبة لغــرض . 2

الدراســة.
كتابة تقرير عن نتائج التحليل وفق أسئلة االستبانة. . 3

ورش االستبانة
العمل

مجموعات 
التركيز

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ثانيًا: ورش العمل وحلقات النقاش:
o .إعداد محاور اللقاءات وحلقات النقاش
o .تحكيم المحاور وضمان صدقها الخارجي
o :اختيار ميسرات اللقاءات وحلقات النقاش، وفق المعايير التالية

خبرة في إدارة الورش واللقاءات.. 1
خبرة في األنشطة الموجهة للفتيات.. 2
تناسب أسلوب الميسرة مع المرحلة العمرية للفتيات.. 3

o .تحديد األسماء المشاركة من الفتيات في اللقاءات وحلقات النقاش
o .إعداد وتجهيز المطبوعات الخاصة باللقاءات وحلقات النقاش
o .تدوين وكتابة المعلومات المقدمة في اللقاءات
o  .كتابة تقرير شامل عن نتائج حلقات النقاش وفق محاور النقاش

ثالثًا: مجموعات التركيز مع الخبراء:
إعداد محاور اللقاء وفق اسئلة الدراسة.. 1
تحكيم المحاور وضمان صدقها الخارجي.. 2
اختيار الميسرة إلدارة اللقاء بما يتاءم مع الموضوع والفئة المستهدفة.. 3
تحديد األسماء المشاركة من الخبراء.. 4
إعداد جدول اللقاء ومخططه الزمني.. 5
إعداد المطبوعات الخاصة باللقاء.. 6
التواصل مع المشاركين ودعوتهم وتنسيق حضورهم.. 7
توفير الوسائل التدريبية المساندة والتأكد من جاهزيتها.. 8
توفير منسق ومنسقة لتقديم الدعم اللوجستي لميسر الورشة.. 9
إعداد التقرير الختامي لمجموعة تركيز الخبراء وفق محاور اللقاء.. 10
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مجتمع وعينة التوزيع: 
يتحــدد مجتمــع الدراســة فــي الفتيــات التــي تقــع أعمارهــن مــن 13- 22 فــي مدينــة 

الريــاض وتحــددت العينــة بمــا يلــي: 
1192 فتاة، من خال االستبانة اإللكترونية.. 1
582 فتاة من خال حلقات النقاش.. 2
28 خبير من مجموعات التركيز.. 3

األداة
عدد فتيات المرحلة 

المتوسطة
عدد فتيات المرحلة 

الثانوية

عدد فتيات المرحلة 
الجامعية والموظفات دون 

سن 22

157265775االستبانة اإللكترونية

30828887حلقات النقاش 

28 خبير وخبيرةمجموعة الخبراء

ــم  ــي تقدي ــة ف ــز المتخصص ــات »المراك ــز الفتي ــل مراك ــة بتمثي ــة الدراس ــمت عين واتس
برامــج منتظمــة للفتيــات« وتمثيــل شــريحة الفتيــات بشــكل عــام فــي المــدارس 

والجامعــات.

إجراءات التنفيذ: 
للقيام بإجراءات العمل بشكل علمي تم اتباع الخطوات الرئيسة التالية: 

جمع المعلومات وفق أدوات محددة. . 1

تحليل المعلومات المستخلصة من األدوات البحثية. . 2

تحديد أهم النتائج والتوصيات. . 3

وفيما يلي عرض للخطوات الثاث:

الخطــوة األولــى والثانيــة: جمــع المعلومــات باســتخدام أدوات الدراســة وهــي االســتبانة 

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ــل  ــن وتحلي ــراء والمختصي ــع الخب ــز م ــات التركي ــات ومجموع ــع الفتي ــل م وورش العم
ــي:  ــو التال ــى النح ــوة عل ــذه الخط ــج ه ــت نتائ ــات كل أداة وكان ــج معلوم نتائ

ملخصـــات
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ملخص نتائج االستبانات: 

)%53.6(

)%51.5(

)%58(

)%42.1(

)%68.1(

)%42.5(

سبق التحاقهن بمؤسسة 
تعتني بأنشطة للفتيات

يفضلن البرامج واألنشطة 
أثناء العام الدراسي والصيف 

معً.

البرامج المفضلة حسب 
النوع هي البرامج الفردية 

والجماعية معً

أبرز البرامج المفضلة للفتيات:

يفضلن البرامج التي تجمع 
بين الفترتين الصباحية 

والمسائية

يفضلن البرامج واألنشطة 
التي تكون ما بين يومين إلى 

ثاثة أيام في األسبوع

أبرز المعايير التي تؤثر في 
المشاركة والتفاعل مع 

األنشطة تمثلت في األنشطة 
الجديدة وغير المألوفة.

البرامج الشرعيةالبرامج الثقافيةالدورات التدريبية

)%60.9()%54.6()%48.7(

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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الوسيلة األفضل لإلعالن عن األنشطة والفعاليات الخاصة

الواتـــــــس آب

انستغــــــــرام

الفيسبــــــوك

تويتــــــــر

)SMS( رسائـــــــــل

سنــــاب شــــــات

التلجـــــــــــــرام

)%73.9(

)%47.8(

)%6(

)%60.4(

)%30.2(

)%55.3(

)%8.7(

)%58()%21.4(
يفضلن البرامج المزدوجة 

التي تجمع بين البرامج 
والفعاليات الكبيرة التي تقام 

على مستوى المدينة

البرامج المفيدة والنافعة 
التي تشغل وقت الفراغ 

تعجب الفتيات

أكثر المعوقات التي تواجه الفتيات:

المواصات والرسوم عدم جاذبية البرامجالمواصات والرسوم
وعدم جاذبية البرامج

)%33.8()%13.7()%12.4(

)%12.4(
أكثــر ثاثــة أمــور تــرى الفتيــات أن علــى المؤسســات و المراكــز التــي ُتعنــى باألنشــطة 
أن تبتعــد عنهــا هــي أال تركــز علــى برامــج محــددة واالبتعــاد عــن التكــرار والتقليــد 

وبلغــت نســبة ذلــك.
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ملخص تحليل ورش عمل احتياج الفتيات من 

البرامج  واألنشطة 
بالنظــر إلــى مجمــوع البيانــات والتكرارات الــواردة في الجداول الســابقة يمكن تلخيصها 

وفــق اآلتي: 

البرامج واألنشطة المقترحة  حسب إفادة العينة مرتبة 
حسب عدد تكرارها:

وتشــمل  بأنواعهــا  الرياضــة 
النفــس  عــن  الدفــاع  رياضــات 

والرمايــة.

األلعاب المائية والســباحة 
)ومنهــا مــدن الثلج(.

أزيــاء،  وتصميــم  حاســوبي  تصميــم  )دورات  بأنواعهــا  الــدورات 
الطبــخ(. ومكيــاج،  خطــوط  تعليــم  تصويــر،  رســم،  دورات 

تسلق الجبال.

تعلم اللغات.

ركوب الخيل

المسرحالتقنية بأنواعها.

1

5 4

2

6

3

78

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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)وتشــمل  بأنواعهــا  الرحــات 
البريــة(. الرحــات 

الكروشيه.

الدروس العلمية .

القراءة.

مهارات يدوية.

لتعليــم  متخصصــة  دورات 
الشــبهات. علــى  الــرد 

توعية وتعزيز الهوية.

متاحف.

9

12

15

10

13

16

11

14
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نتائج الدراسة وأهم التوصيات 
بعــد جمــع المعلومــات مــن خــال أدوات الدراســة الســابقة وتحليلهــا تــم التوصــل 
ــج الدراســة مصنفــة حســب كل مرحلــة مــن مراحــل الدراســة وتوصياتهــا  إلــى نتائ

التــي ينبغــي العمــل بهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

وثيقة تطوير مركز الرسالة وفقً لنتائج الدراسة المسحية:

42.1٪ يفضلن البرامج 
صباحً ومساًء

51.5٪ الصيف
البرامج والفعاليات الكبيرة 

البرامج التي تكون فيها الفئة 2 - 3 أيام في األسبوع 
المستهدفة مشاركة في البرنامج 

وتكون قائمة على التفاعل

58٪ المزج بين األنشطة 
الفردية والجماعية

60.9٪ دورات 
54.6٪ ثقافي
48.7 الشرعي

73.9٪  الواتس آب 
60.4٪ تويتر

55.3 سناب شات
47.8٪ انستقرام

وقت البرنامج

برامج يفضل التركيز زمن البرنامج
عليها أكثر

برامج مميزة يفضل استمراتهامدة  البرنامج

طريقة تنفيذ األنشطة

طريقة اإلعالن عن البرنامجمجاالت البرنامج

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ــل  ــن وتحلي ــراء والمختصي ــع الخب ــز م ــات التركي ــات ومجموع ــع الفتي ــل م وورش العم
ــي:  ــج هــذه الخطــوة علــى النحــو التال ــت نتائ ــج معلومــات كل أداة وكان نتائ

األداة 
األولى: 

االستبيانات
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قامــت الشــركة بعمــل اســتبيان موجــه لشــريحة الطالبــات مــن عمــر )13 - 21 ( للتعــرف 
علــى عــدد مــن المعلومــات المســاعدة علــى بنــاء وثائــق المشــروع ومنتجاتــه، وهــي:

o .البرامج واألنشطة المفضلة لدى الفتيات

o .المعايير التي تؤثر في مشاركة الفتيات وتفاعلها مع األنشطة

o .الوسيلة األفضل لإلعان عن األنشطة والفعاليات الخاصة بالفتيات

o  أبــرز مــا يعجــب الفتيــات فــي المؤسســات أو المراكــز التــي تعنــى بأنشــطة
الفتيــات.

o  ــطة ــى بأنش ــي تعن ــز الت ــات والمراك ــى المؤسس ــي عل ــور ينبغ ــة أم ــم ثاث أه
الفتيــات أن تبتعــد عنهــا.

o  أهــم األنشــطة التــي لــم ُتعطــى حقهــا مــن المؤسســات والمراكــز التــي تقــدم
انشــطة للفتيــات.

o  المعوقــات أمــام انضمــام الفتــاة للمؤسســات والمراكــز التــي تقــدم فعاليــات
وأنشــطة للفتيــات.

ــل  ــرض تفاصي ــم نع ــن ث ــاالً، وم ــور إجم ــكل مح ــج ل ــم النتائ ــنعرض أه ــي س ــا يل وفيم
اإلجابــات بالنســب والجــداول واألشــكال.

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ملخص النتائج: 

)%53.6(

)%51.5(

)%58(

)%42.1(

)%68.1(

)%42.5(

سبق التحاقهن بمؤسسة 
تعتني بأنشطة للفتيات

يفضلن البرامج واألنشطة 
أثناء العام الدراسي والصيف 

معً.

البرامج المفضلة حسب 
النوع هي البرامج الفردية 

والجماعية معً

أبرز البرامج المفضلة للفتيات:

يفضلن البرامج التي تجمع 
بين الفترتين الصباحية 

والمسائية

يفضلن البرامج واألنشطة 
التي تكون ما بين يومين إلى 

ثاثة أيام في األسبوع

أبرز المعايير التي تؤثر في 
المشاركة والتفاعل مع 

األنشطة تمثلت في األنشطة 
الجديدة وغير المألوفة.

البرامج الشرعيةالبرامج الثقافيةالدورات التدريبية

)%60.9()%54.6()%48.7(

25



الوسيلة األفضل لإلعالن عن األنشطة والفعاليات الخاصة

الواتـــــــس آب

انستغــــــــرام

الفيسبــــــوك

تويتــــــــر

)SMS( رسائـــــــــل

سنــــاب شــــــات

التلجـــــــــــــرام

)%73.9(

)%47.8(

)%6(

)%60.4(

)%30.2(

)%55.3(

)%8.7(

)%58()%21.4(
يفضلن البرامج المزدوجة 

التي تجمع بين البرامج 
والفعاليات الكبيرة التي تقام 

على مستوى المدينة

البرامج المفيدة والنافعة 
التي تشغل وقت الفراغ 

تعجب الفتيات

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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أكثر المعوقات التي تواجه الفتيات:

المواصات والرسوم عدم جاذبية البرامجالمواصات والرسوم
وعدم جاذبية البرامج

)%33.8()%13.7()%12.4(

)%12.4(
أكثــر ثاثــة أمــور تــرى الفتيــات أن علــى المؤسســات و المراكــز التــي ُتعنــى باألنشــطة 
أن تبتعــد عنهــا هــي أال تركــز علــى برامــج محــددة واالبتعــاد عــن التكــرار والتقليــد 

وبلغــت نســبة ذلــك.
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والجداول التالية تبين ذلك بالتفصيل:

جدول رقم )1( المرحلة الدراسية وفقًا لموقع السكن

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

ن
ــــ

كـــ
س

 ال
ـع

ــــ
وق

م

شرق
79111172123485العدد

40.5%10.3%%14.4%6.69.3%النسبة

غرب
16428150189العدد

15.8%4.2%%6.8%1.33.5%النسبة

شمال
457114878342العدد

28.6%6.5%12.4%5.9%3.8%النسبة

جنوب
17418043181العدد

15.1%3.6%6.7%3.4%1.4%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شكل رقم )١( المرحلة الدراسية وفقًا لموقع السكن

   يتضــح مــن خــال نتائــج الجــدول رقــم )1( أن غالبيــة الفتيــات يســكن فــي الشــرق وذلــك 
ــت )28.6٪(،  ــبة بلغ ــمال بنس ــي الش ــكن ف ــي يس ــن الات ــت )٪40.5(، يليه ــبة بلغ بنس
وتوزعــت النســبة المتبقيــة البالغــة )٪30.9( علــى الاتــي يســكن فــي الغــرب والجنــوب.

ــن  ــات غالبيته ــي: الجامعي ــا يل ــكن كم ــع الس ــً لموق ــات  وفق ــب المبحوث ــاء ترتي   وج
يســكن فــي الشــرق بنســبة بلغــت )٪14.4(، يليهــن )الموظفــات دون ســن 23( بنســبة 
)٪10.3(، ثــم الاتــي فــي المرحلــة الثانويــة بنســبة بلغــت )٪9.3(، وأخيــرًا الاتــي فــي 

ــت )6.6٪(. ــبة بلغ ــطة بنس ــة المتوس المرحل
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جدول رقم )2( المرحلة الدراسية وفقًا لاللتحاق بمؤسسة 
تعتني بأنشطة للفتيات

 
المرحلة الدراسية

المجموع
 موظفةجامعيثانويمتوسط

هل سبق 
أن التحقت 
بمؤسسة 

تعتني 
بأنشطة 
للفتيات

نعم
90147247157641العدد

53.6%13.1%20.6%12.3%7.5%النسبة

ال
67118234137556العدد

46.4%11.4%19.5%9.9%5.6%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شكل رقم )٢( المرحلة الدراسية وفقًا لالتحاق بمؤسسة تعتني 
بأنشطة للفتيات

   يتضــح مــن نتائــج الجــدول رقــم )2( أن مــا نســبته )٪53.6( مــن الفتيــات ســبق لهــن 
ــم  ــت )٪46.4( ل ــبة بلغ ــل نس ــات، مقاب ــطة للفتي ــي بأنش ــة تعتن ــن بمؤسس أن التحق
ــي التحقــن  ــأي مؤسســة خاصــة بأنشــطة الفتيــات، ومــن الات يســبق لهــن االلتحــاق ب
بأنشــطة للفتيــات كانــت النســبة األعلــى للجامعيــات بنســبة بلغــت )٪20.6(، يليهــن 
)الموظفــات دون ســن 23( بنســبة بلغــت )٪13.1(، ثــم الثانويــات بنســبة بلغــت )12.3٪(، 

ثــم الاتــي يدرســن فــي المرحلــة المتوســطة بنســبة بلغــت )7.5٪(،
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جدول رقم )3( البرامج المفضلة للفتيات حسب الوقت ووفقًا 
للمرحلة الدراسية 

المرحلة الدراسية 
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

البرامج 
واألنشطة 

المفضلة لديك 
حسب الوقت

صباحية
23449254213العدد

17.8%4.5%7.7%3.7%1.9%النسبة

مسائية
84115173108480العدد

40.1%9.0%14.5%9.6%7.0%النسبة

كاهما
50106216132504العدد

42.1%11.0%18.0%8.9%4.2%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شكل رقم )٣( البرامج المفضلة للفتيات حسب الوقت ووفقًا 
للمرحلة الدراسية

   تبيــن نتائــج الجــدول رقــم )3( أن األكثريــة مــن الفتيــات يفضلــن البرامــج التــي تجمــع 
بيــن الفترتيــن الصباحيــة والمســائية حيــث بلغــت نســبة ذلــك )٪42.1(، يليهــن الاتــي 
يفضلــن الفتــرة المســائية بنســبة بلغــت )٪40.1(، وأخيــرًا االتــي يفضلن الفتــرة الصباحية 
بنســبة بلغــت )٪17.8(، حيــث ياحــظ أن الجامعيــات و)الموظفــات دون ســن 23( يفضلــن 
الفترتيــن معــً، إال أن الطالبــات فــي المرحلــة المتوســطة والثانويــة يفضلــن الفتــرة 

المســائية.
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جدول رقم )4( البرامج المفضلة للفتيات حسب الفترة الزمنية 
وفقًا للمرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية 
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

حسب 
الفترة 
الزمنية

أثناء العام 
الدراسي

10305434128العدد

10.7%2.8%4.5%2.5%0.8%النسبة

في الصيف
779619386452العدد

37.8%7.2%16.1%8.0%6.4%النسبة

كاهما
70139234174617العدد

51.5%14.5%19.5%11.6%5.8%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شكل رقم )٤( البرامج المفضلة للفتيات حسب الفترة الزمنية وفقًا 
للمرحلة الدراسية 

     مــن نتائــج الجــدول رقــم )4( أفــاد األكثريــة مــن الفتيــات أنهــن يفضلــن البرامــج 
واألنشــطة أثنــاء العــام الدراســي والصيــف معــً وذلــك بنســبة بلغــت )٪51.5(، يليهــن 
الاتــي يفضلــن البرامــج أثنــاء فتــرة الصيــف فقــط وذلك بنســبة بلغت )٪37.8(، ونســبة 

)٪10.7( يفضلنهــا أثنــاء العــام الدراســي.

  وياحــظ أن )الموظفــات دون ســن 23( والجامعيــات والثانويــات يفضلــن الوقتيــن 
بدرجــة أكبــر، فــي حيــن أن طالبــات المرحلــة المتوســطة يفضلــن الفتــرة الصيفيــة 

ــى. ــة أعل بدرج
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جدول رقم )5( مدة البرامج المفضلة للفتيات وفقًا للمرحلة 
الدراسية

المرحلة الدراسية 
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

حسب مدة 
البرنامج

يومي
39636644212العدد

17.7%3.7%5.5%5.3%3.3%النسبة

يومين إلى 
ثاثة في 
االسبوع

95171353196815العدد

68.1%16.4%29.5%14.3%7.9%النسبة

اسبوع كل 
شهر

23305950162العدد

13.5%4.2%4.9%2.5%1.9%النسبة

أخرى 
)حسب 
طبيعة 
البرنامج(

01348العدد

0.7%0.3%0.3%0.1%0.0%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شكل رقم )٥( مدة البرامج المفضلة للفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية      

     توضــح نتائــج الجــدول رقــم )5( أن مــدة البرامــج واألنشــطة المفضلــة لــدى الفتيــات 
هــي التــي تكــون مــا بيــن يوميــن إلــى ثاثــة أيــام فــي األســبوع وذلــك بنســبة بلغــت 
ــك  ــي وذل ــكل يوم ــطة بش ــج واألنش ــون البرام ــون أن تك ــن يفضل ــن الذي )٪68.1(، يليه
بنســبة بلغــت )٪17.7(، فــي حيــن كانــت هنــاك نســبة بلغــت )٪13.5( تفضــل ان تكــون 
البرامــج اســبوع كل شــهر، ونســبة لــم تتجــاوز )٪0.7( يفضلــن ان تكــون البرامــج حســب 

طبيعــة البرامــج.

37



جدول رقم )6( البرامج المفضلة للفتيات حسب نوع النشاط 
وفقًا للمرحلة الدراسية

نوع النشاط
المرحلة الدراسية

المجموع
موظفةجامعيثانويمتوسط

شرعي
58111223146538العدد

27.148.7%41.4%20.6%10.8%النسبة

ثقافي
93152271137653العدد

21.054.6%41.5%23.3%14.2%النسبة

اجتماعي
99138264133634العدد

21.030.4%41.6%21.8%15.6%النسبة

علمي
438515081359العدد

22.630.0%41.8%23.7%12.0%النسبة

تقني
5082179106417العدد

25.434.8%42.9%19.7%12.0%النسبة

دورات تدريبية
75142314198729العدد

27.260.9%43.1%19.5%10.3%النسبة

أخرى

)رياضة و وفنون 
وتصاميم وبرامج 
ترفيهية وبرامج 

حاسب(

1414121555العدد

27.34.6%21.8%25.5%25.5%النسبة

كل ما سبق
211141845العدد

40.03.8%31.1%24.4%4.4%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شكل رقم )٦( البرامج المفضلة للفتيات حسب نوع النشاط وفقًا 
للمرحلة الدراسية

 

  توضــح نتائــج الجــدول رقــم )6( أن البرامــج المفضلــة للفتيــات مرتبــة حســب نــوع 
النشــاط وفقــً للمرحلــة الدراســية، هــي الــدورات التدريبيــة بنســبة بلغــت )60.9٪( 
تليهــا البرامــج الثقافيــة بنســبة بلغــت )٪54.6(، ثــم الشــرعية بنســبة بلغــت )48.7٪(، 
ثــم التقنيــة بنســبة بلغــت )٪34.8(، ثــم االجتماعيــة بنســبة بلغــت )٪30.4(، ثــم العلميــة 
ــم  ــون والتصامي ــة والفن ــي الرياض ــة ف ــرى ممثل ــج األخ ــم البرام ــت )٪30( ث ــبة بلغ بنس

ــا ســبق . ــع م ــرى أن جمي ــاك نســبة بلغــت )٪3.6( ت ــت هن بنســبة بلغــت )٪4.6(، وكان
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جدول رقم )7( األنشطة المفضلة للفتيات حسب النوع وفقًا 
للمرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

د
في

ست
لم

ب ا
س

ح

أفضل 
األنشطة 

الفردية

19355620130العدد

10.9%1.7%4.7%2.9%1.6%النسبة

أفضل 
األنشطة 
الجماعية

638014387373العدد

31.2%7.3%11.9%6.7%5.3%النسبة

كاهما
75150282187694العدد

58.0%15.6%23.6%12.5%6.3%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

   

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شــكل رقــم )٧( األنشــطة المفضلــة للفتيــات حســب النــوع وفقــًا 
الدراســية للمرحلــة 

ــات مرتبــة حســب النــوع  ــة للفتي ــج الجــدول رقــم )7( أن البرامــج المفضل    توضــح نتائ
وفقــً للمرحلــة الدراســية، تمثلــت فــي األنشــطة الفرديــة والجماعيــة معــً وذلــك بنســبة 
بلغــت )٪58(، يلــي ذلــك األنشــطة الجماعيــة بنســبة بلغــت )٪31.2(، ثــم األنشــطة 

ــت )10.9٪(، ــبة بلغ ــة بنس الفردي
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جدول رقم )8( المعايير التي تؤثر في المشاركة والتفاعل مع 
األنشطة وفقًا للمرحلة الدراسية

المعايير التي تؤثر في المشاركة
المرحلة الدراسية

المجموع
موظفةجامعيثانويمتوسط

األنشطة التي يكون لي 
دور واضح فيها

913211356العدد
23.24.7%37.5%23.2%16.1%النسبة

األنشطة التي تكون جديد 
وغير مألوفة

415413081306العدد
26.525.6%42.5%17.6%13.4%النسبة

األنشطة التي تتشارك 
أسرتي معي فيها

17303648131العدد
36.610.9%27.5%22.9%13.0%النسبة

األنشطة الجماهيرية أما 
كل الطالبات

1112211559العدد
25.44.9%35.6%20.3%18.6%النسبة

األنشطة الخاصة 
بمجموعتي فقط

313151142العدد
26.23.5%35.7%31.0%7.1%النسبة

األنشطة المركزة على 
موضوع واحد

56171846العدد
39.2.03.8%37%13.0%10.9%النسبة

األنشطة المكونة على عدة 
موضوعات

13194622100العدد
22.08.4%46.0%19.0%13.0%النسبة

األنشطة التي فيها جانب 
الحركة أكثر

29307357189العدد
30.215.8%38.6%15.8%15.3%النسبة

األنشطة التي فيها الجانب 
الذهني أكثر

21358844188العدد
23.415.7%46.8%18.6%11.2%النسبة

األنشطة التي فيها جانب 
التواصل والحوار

14367575200العدد
37.516.7%37.5%18.0%7.0%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ــع  ــل م ــاركة والتفاع ــي المش ــر ف ــي تؤث ــر الت ــم )٨( المعايي ــكل رق ش
األنشــطة وفقــًا للمرحلــة الدراســية

  توضــح نتائــج الجــدول رقــم )8( أن المعاييــر التــي تؤثــر فــي المشــاركة والتفاعــل 
ــة،  ــر المألوف ــدة وغي ــً ألولويتهــا تمثلــت فــي األنشــطة الجدي ــة وفق مــع األنشــطة مرتب
واألنشــطة التــي فيهــا جانــب التواصــل والحــوار، واألنشــطة التــي فيهــا جانــب الحركــة 
أكثــر، يلــي ذلــك األنشــطة التــي فيهــا الجانــب الذهنــي أكثــر، وأخيــرًا األنشــطة الخاصــة 

ــط. ــي فق بمجموعت

حيــث ياحــظ أن األنشــطة الجديــدة والغيــر مألوفــة تأثيرهــا أكبــر علــى الجامعيــات             
و)الموظفــات دون ســن 23( وبلغــت نســبة ذلــك )٪42.5( و)26.5( علــى التوالــي، كذلــك 
ــى  ــة أعل ــً بدرج ــا أيض ــوار كان تأثيره ــل والح ــب التواص ــا جان ــي فيه ــطة الت ــإن األنش ف
علــى الجامعيــات و)الموظفــات دون ســن 23( وذلــك بنســبة بلغــت )٪37.5( لكليهمــا.
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جدول رقم )9( الوسيلة األفضل لإلعالن عن األنشطة 
والفعاليات الخاصة من وجهة نظر الفتيات وفقًا للمرحلة 

الدراسية

أفضل وسيلة لإلعام
المرحلة الدراسية

المجموع
موظفةجامعيثانويمتوسط

فيسبوك
517272372العدد

31.960.0%37.5%23.6%6.9%النسبة

واتس آب
110199346230885العدد

26.073.9%39.1%22.5%12.4%النسبة

تلجرام
8195225104العدد

24.08.7%50.0%18.3%7.7%النسبة

تويتر
66162322173723العدد

23.960.4%44.5%%9.122.4%النسبة

انستغرام
76136240120572العدد

47.8%42.021.0%23.8%13.3%النسبة

SMS  رسائل
467115095362العدد

26.230.2%41.4%19.6%12.7%النسبة

مواقع الكترونية
14378846185العدد

24.915.5%47.6%20.0%7.6%النسبة

سناب شات
83150275154662العدد

23.355.3%41.5%22.7%12.5%النسبة

أخرى

)تلفاز، وبروشرات ومواقع 
إعانية، وروابط الكترونية(

39161038العدد

26.33.2%42.1%23.7%7.9%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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شــكل رقــم )٩( الوســيلة األفضــل لإلعــان عــن األنشــطة والفعاليــات 
الخاصــة مــن وجهــة نظــر الفتيــات وفقــًا للمرحلــة الدراســية

   توضــح نتائــج الجــدول رقــم )9( أن الوســيلة األفضــل لإلعــان عــن األنشــطة والفعاليــات 
ــس آب«  ــي »الوات ــت ف ــا تمثل ــً ألولويته ــة وفق ــات مرتب ــر الفتي ــة نظ ــن وجه ــة م الخاص
وذلــك بنســبة بلغــت )٪73.9(، وكانــت األكثريــة الممارســين لذلــك هــن الجامعيــات 
يليهــن )الموظفــات دون ســن 23( يلــي ذلــك »تويتــر« بنســبة بلغــت )٪60.4(، ثــم 
»ســناب شــات« بنســبة بلغــت )٪55.3(، ثــم »انســتغرام« بنســبة بلغــت )٪47.8(، يلــي 
ــم »الفيســبوك«  ــك »التلجــرام« ث ــك رســائل )SMS( بنســبة بلغــت )٪30.2(، يلــي ذل ذل

ــي. ــى التوال ــت )٪8.7(، و)٪6(عل ــبة بلغ بنس
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جدول رقم )10( البرامج المفضلة لدى الفتيات وفقًا للمرحلة 
الدراسية

المرحلة الدراسية 
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

ت
يا

فت
 ال

دى
ك ل

ظر
ي ن

ل ف
ض

 أف
ما

يه
أ

البرامج والفعاليات 
الكبيرة والمقامة 

على مستوى 
المدينة أو الحي

18307024142العدد

11.9%2.0%5.8%2.5%1.5%النسبة

البرامج المركزة 
والتي تقام على 

مستوى المؤسسة 
أو المركز

517312997350العدد

29.2%8.1%10.8%6.1%4.3%النسبة

كاهما
88162282173705العدد

58.9%14.5%23.6%13.5%7.4%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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للمرحلــة  الفتيــات وفقــًا  لــدى  المفضلــة  البرامــج   )١٠( رقــم  شــكل 
الدراســية

   تبيــن نتائــج الجــدول رقــم )10( أن البرامــج المفضلــة لــدى الفتيــات وفقــً للمرحلــة 
الدراســية هــي البرامــج المزدوجــة التــي تجمــع بيــن البرامــج والفعاليــات الكبيــرة التــي 
تقــام علــى مســتوى المدينــة وكذلــك البرامــج المركــزة التــي تقــام علــى مســتوى 
المؤسســة أو المركــز وذلــك بنســبة بلغــت )58.٪(، وكانــت النســبة األعلــى فيهــن 
للجامعيــات ثــم )الموظفــات دون ســن 23(، يلــي ذلــك فــي الترتيــب البرامــج المركــزة 
التــي تقــام علــى مســتوى المؤسســة أو المركــز فقــط وذلــك بنســبة بلغــت )29.2٪(، 
وأخيــرًا البرامــج والفعاليــات الكبيــرة التــي تقــام علــى مســتوى المدينــة وذلــك بنســبة 
بلغــت )٪11.9(، وكانــت النســبة األكبــر للجامعيــات ثــم الاتــي يدرســن فــي المرحلــة 

ــة. الثانوي
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جدول رقم )11( ما الذي يعجبك في المؤسسات أو البرامج 
التي ُتعنى بأنشطة الفتيات وفقًا للمرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

البرامج المفيدة والنافعة التي 
تشغل وقت الفراغ

326310259256العدد

21.4%4.9%8.5%5.3%2.7%النسبة

البرامج التي تهتم باختيار 
المدربة المناسبة لكل برنامج

00246العدد

0.5%0.3%0.2%0.0%0.0%النسبة

البرامج التي تبرز الموهبة 
واالحتياجات للفتاة

1310383091العدد

7.6%2.5%3.2%0.8%1.1%النسبة

البرامج التي تهتم باالنضباط 
وااللتزام

71116943العدد

3.6%0.8%1.3%0.9%0.6%النسبة

برامج المسابقات
24028العدد

0.7%0.2%0.0%0.3%0.2%النسبة

البرامج غير الربحية )مراعاة 
السعر(

01629العدد

0.8%0.2%0.5%0.1%0.0%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ممارسة الهوايات واألنشطة 
الجماعية والترفيهية

18235331125العدد

10.4%2.6%4.4%1.9%1.5%النسبة

توافر اإلمكانيات من مواصات 
وغيرها

10124العدد

0.3%0.2%0.1%0.0%0.1%النسبة

التنوع والتعدد في البرامج
22566051189العدد

15.8%4.3%5.0%4.7%1.8%النسبة

حسن التعامل من اإلدارة
548320العدد

1.7%0.3%0.7%0.3%0.4%النسبة

البرامج التي تؤصل للشرع
77111035العدد

2.9%0.8%0.9%0.6%0.6%النسبة

البرامج التي تحقق األهداف
20226637145العدد

12.1%3.1%5.5%1.8%1.7%النسبة

البرامج التي تهتم بتطوير 
القدرات

13396237151العدد

12.6%3.1%5.2%3.3%1.1%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة
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ــي  ــج الت ــات أو البرام ــي المؤسس ــك ف ــذي يعجب ــا ال ــم )١١( م ــكل رق ش
ــية ــة الدراس ــًا للمرحل ــات وفق ــطة الفتي ــى بأنش ُتعن

   

   

توضــح نتائــج الجــدول رقــم )11( أن الــذي يعجــب الفتيــات فــي البرامــج واألنشــطة المتبعــة 
فــي المؤسســات، هــو البرامــج المفيــدة والنافعــة التــي تشــغل وقــت الفــراغ وبلغــت 
نســبة ذلــك )٪21.4(، وكانــت الموافقــة األعلــى للجامعيــات ثــم الاتــي فــي المرحلــة 
الثانويــة، ثــم )الموظفــات دون ســن 23( وأخيــرًا الاتــي فــي المرحلــة المتوســطة، يلــي 
ذلــك البرامــج التــي تتســم بالتنــوع والتعــدد وبلغــت نســبة ذلــك )٪15.8(، وكانــت 
ــة، ثــم )الموظفــات دون  الموافقــة األعلــى للجامعيــات ثــم الاتــي فــي المرحلــة الثانوي
ــر  ــم بتطوي ــي تهت ــج الت ــم البرام ــطة، ث ــة المتوس ــي المرحل ــي ف ــرًا الات ــن 23( وأخي س
القــدرات وذلــك بنســبة بلغــت )٪12.6(، وكانــت الموافقــة األعلــى للجامعيــات ثــم الاتــي 
فــي المرحلــة الثانويــة، ثــم )الموظفــات دون ســن 23( وأخيــرًا الاتــي فــي المرحلــة 

ــطة. المتوس

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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جدول رقم )12( اذكري ثالثة أمور ترين أن على المؤسسات 
و المراكز التي ُتعنى بأنشطة الفتيات أن تبتعد عنها وفقًا 

للمرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

البعد عن االخذ باآلراء 
الشخصية

02316العدد

0.5%0.1%0.3%0.2%0.0%النسبة

االبتعاد عن الجانب المادي )رفع 
األسعار(

8714736العدد

%0.63.0%1.2%0.6%0.7%النسبة

أن التكون البرامج يومية
00426العدد

0.5%0.2%0.3%0.0%0.0%النسبة

مراعاة الفروق العمرية في 
البرامج واألنشطة

4510120العدد

1.7%0.1%0.8%0.4%0.3%النسبة

أن التركز على برامج محددة
26335633148العدد

12.4%2.8%4.7%2.8%2.2%النسبة

البعد عن المباني الضيقة
1511522العدد

1.8%0.4%0.9%0.4%0.1%النسبة

البعد عن كثرة القيود 
)التشدد(

7264423100العدد

8.4%1.9%3.7%2.2%0.6%النسبة

البعد عن غير المتخصصين 
في البرامج واألنشطة

373518العدد

1.5%0.4%0.3%0.6%0.3%النسبة

البعد عن األساليب القديمة
233513العدد

1.1%0.4%0.3%0.3%0.2%النسبة

البعد عن االختاط
4421121العدد

1.8%0.9%0.2%0.3%0.3%النسبة

االبتعاد عن التفريق بين 
الفتيات

311211348العدد

4.0%1.1%1.8%0.9%0.3%النسبة

البعد عن الرقص والغناء 
والموسيقى الصاخبة

4615732العدد

2.7%0.6%1.3%0.5%0.3%النسبة

51



االبتعاد عن مخالفة الدين 
والعادات والتقاليد

62101129العدد

2.4%0.9%0.8%0.2%0.5%النسبة

عدم الخروج عن األهداف 
المحددة

3413727العدد

2.3%0.6%1.1%0.3%0.3%النسبة

االبتعاد عن التكرار والتقليد
16305244142العدد

11.9%3.7%4.3%2.5%1.3%النسبة

االبتعاد عن الجانب المادي )رفع 
األسعار(

15235131120العدد

10.0%2.6%4.3%1.9%1.3%النسبة

االبتعاد عن إضاعة الوقت
61013635العدد

2.9%0.5%1.1%0.8%0.5%النسبة

االبتعاد عن نشر الثقافة 
الغربية

1819281984العدد

7.0%1.6%2.3%1.6%1.5%النسبة

االبتعاد عن البرامج النظرية
01214العدد

0.3%0.1%0.2%0.1%0.0%النسبة

االبتعاد عن العشوائية في 
التخطيط

17295828132العدد

11.0%2.3%4.8%2.4%1.4%النسبة

االبتعاد عن اإلسراف في 
المظاهر

29201950العدد

4.2%1.6%1.7%0.8%0.2%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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و  المؤسســات  أن علــى  تريــن  أمــور  )١٢( اذكــري ثاثــة  شــكل رقــم 
المراكــز التــي ُتعنــى بأنشــطة الفتيــات أن تبتعــد عنهــا وفقــًا للمرحلــة 

الدراســية

   توضــح نتائــج الجــدول رقــم )12( أن أكثــر ثاثــة أمــور تــرى الفتيــات أن علــى المؤسســات            
ــي أن  ــية ه ــة الدراس ــً للمرحل ــا وفق ــد عنه ــطة أن تبتع ــى باألنش ــي ُتعن ــز الت والمراك
التركــز علــى برامــج محــددة واالبتعــاد عــن التكــرار والتقليــد وبلغــت نســبة ذلــك )12.4٪(، 

و)٪11.9( علــى التوالــي. 
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جدول رقم )13( أنشطة ترين أنها لم ُتعطى حقها من 
المؤسسات و المراكز التي تقدم أنشطة للفتيات وفقًا 

للمرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

األنشطة التي تهتم باألمور 
الدينية

14224338117العدد
9.8%3.2%3.6%1.8%1.2%النسبة

أنشطة حركية
328720العدد

1.7%0.6%0.7%0.2%0.3%النسبة

أنشطة ترفيهية
8913535العدد

2.9%0.4%1.1%0.8%0.7%النسبة

أنشطة علمية
617211761العدد

5.1%1.4%1.8%1.4%0.5%النسبة

برامج وأنشطة الحوار
022711العدد

0.9%0.6%0.2%0.2%0.0%النسبة

أنشطة المسابقات
23409العدد

0.8%0.0%0.3%0.3%0.2%النسبة

األنشطة التربوية 
والتطوعية

714171654العدد
4.5%1.3%1.4%1.2%0.6%النسبة

دورات بلغات مختلفة
912281261العدد

5.1%1.0%2.3%1.0%0.8%النسبة

برامج التوعية األسرية 
والمجتمعية والثقافية

21235753154العدد
12.9%4.4%4.8%1.9%1.8%النسبة

االهتمام باللغة العربية
038415العدد

1.3%0.3%0.7%0.3%0.0%النسبة

برامج مبادرة الفتيات
00314العدد

0.3%0.1%0.3%0.0%0.0%النسبة

البرامج الرياضية
22317025148العدد

12.4%2.1%5.8%2.6%1.8%النسبة

أنشطة الفنون الحرفية 
واليدوية

27324847154العدد
12.9%3.9%4.0%2.7%2.3%النسبة

أنشطة ابداعية
11323731111العدد

9.3%2.6%3.1%2.7%0.9%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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مــن  حقهــا  ُتعطــى  لــم  أنهــا  تريــن  أنشــطة   )13( رقــم  شــكل   

المؤسســات و المراكــز التــي تقــدم أنشــطة للفتيــات وفقــًا للمرحلــة 
الدراســية

    توضــح نتائــج الجــدول رقــم )13( أن أبــرز األنشــطة التــي تــرى الفتيــات أنهــا لــم ُتعطــى 
حقهــا مــن المؤسســات و المراكــز التــي تقــدم أنشــطة لهــا وفقــً للمرحلــة الدراســية 
بشــكل عــام هــي: برامــج التوعيــة األســرية والمجتمعيــة والثقافيــة وأنشــطة الفنــون 

الحرفيــة واليدويــة ثــم البرامــج الرياضيــة.

55



جدول رقم )14( أكثر المعوقات التي تواجه الفتيات عند 
انضمامها للمؤسسات والمراكز التي تقدم فعاليات و 

أنشطة وفقًا للمرحلة الدراسية
المرحلة الدراسية

المجموع
موظفةجامعيثانويمتوسط

المواصات والرسوم
629716977405العدد

33.8%6.4%14.1%8.1%5.2%النسبة
المواصات وعدم 
جاذبية البرامج 

واقتناع الوالدين بها

13243738112العدد

9.4%3.2%3.1%2.0%1.1%النسبة

ظروف عائلية
00112العدد

0.2%0.1%0.1%0.0%0.0%النسبة

عدم التفرغ وعدم 
جاذبية البرامج

1521936العدد

3.0%0.8%1.8%0.4%0.1%النسبة

عدم جاذبية البرامج
22446335164العدد

13.7%2.9%5.3%3.7%1.8%النسبة

عدم التفرغ
67132349العدد

4.1%1.9%1.1%0.6%0.5%النسبة

الرسوم وعدم 
جاذبية الرامج

1321351584العدد

7.0%1.3%2.9%1.8%1.1%النسبة

المواصات
19214125106العدد

8.9%2.1%3.4%1.8%1.6%النسبة

المواصات وعدم 
التفرغ

110272260العدد

5.0%1.8%2.3%0.8%0.1%النسبة

المواصات والرسوم 
وعدم التفرغ

1011820العدد

1.7%0.7%0.9%0.0%0.1%النسبة

المواصات والرسوم 
وعدم جاذبية البرامج

14346040148العدد

12.4%3.3%5.0%2.8%1.2%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة
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شــكل رقــم )14( أكثــر المعوقــات التــي تواجــه الفتيــات عنــد انضمامها 
للمؤسســات والمراكــز التــي تقــدم فعاليــات و أنشــطة وفقــًا للمرحلة 

الدراسية

    توضــح نتائــج الجــدول رقــم )14( أن أكثــر المعوقــات التي تواجه الفتيــات عند انضمامها 
للمؤسســات والمراكــز التــي تقــدم فعاليــات بشــكل عــام هــي بالترتيــب: المواصــات 
والرســوم بنســبة بلغــت )٪33.8(، يليهــا عــدم جاذبيــة البرامــج بنســبة بلغــت )13.7٪(، 

ثــم المواصــات والرســوم وعــدم جاذبيــة البرامــج وذلــك بنســبة بلغــت )12.4٪(،
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جدول رقم )15( آراء افتيات لو تم اعطائهن الصالحية التخاذ 
قرار في هذه المؤسسات والمراكز المخصصة لألنشطة 

والفعاليات-  وفقًا للمرحلة الدراسية

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

أن تكون الرسوم رمزية )مراعاة 
األسعار(

28355845166العدد

13.9%3.8%4.8%2.9%2.3%النسبة

االهتمام بالزي وتوحيده
2116625العدد

2.1%0.5%0.5%0.9%0.2%النسبة

االهتمام باألنشطة التي تهم 
الفتيات

821221869العدد

5.8%1.5%1.8%1.8%0.7%النسبة

ايجاد برامج متخصصة تهتم 
بالمبدعين

54101332العدد

2.7%1.1%0.8%0.3%0.4%النسبة

أن تكون المباني حكومية
015410العدد

0.8%0.3%0.4%0.1%0.0%النسبة

أخذ رأي الطالبات في البرامج 
واألنشطة

1413312987العدد

7.3%2.4%2.6%1.1%1.2%النسبة

أن تكون البرامج يومية
4491229العدد

2.4%1.0%0.8%0.3%0.3%النسبة

أريحية المكان والزمان
5423436العدد

3.0%0.3%1.9%0.3%0.4%النسبة

االهتمام بالرحات
22206العدد

0.5%0.0%0.2%0.2%0.2%النسبة

إلغاء القوانين المتشددة
5213424العدد

2.0%0.3%1.1%0.2%0.4%النسبة

االهتمام بالترفيه
3914531العدد

2.6%0.4%1.2%0.8%0.3%النسبة

أن تكون المناشط داخل كل 
حي

912142156العدد

4.7%1.8%1.2%1.0%0.8%النسبة
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استقطاب الكفاءات 
السعودية

113301963العدد

5.3%1.6%2.5%1.1%0.1%النسبة

االهتمام بالتخطيط والتطوير 
لجذب الفتيات

1917302187العدد

7.3%1.8%2.5%1.4%1.6%النسبة

االهتمام بالتعامل وحسن 
الخلق

02002العدد

0.2%0.0%0.0%0.2%0.0%النسبة

التوسع في األنشطة الرياضية
246517العدد

1.4%0.4%0.5%0.3%0.2%النسبة

االهتمام بالفكر والعقيدة
612231455العدد

4.6%1.2%1.9%1.0%0.5%النسبة

توفير المواصات
71126953العدد

4.4%0.8%2.2%0.9%0.6%النسبة

أن تكون البرامج شاملة
22497653200العدد

16.7%4.4%6.3%4.1%1.8%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة
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شــكل رقــم )15( آراء الفتيــات لــو تــم اعطائهــن الصاحيــة التخــاذ قــرار 
فــي هــذه المؤسســات والمراكــز المخصصــة لألنشــطة والفعاليــات - 

وفقــًا للمرحلــة الدراســية

   توضــح نتائــج الجــدول رقــم )15( آراء الفتيــات لــو تــم اعطائهــن الصاحيــة التخــاذ قــرار 
ــة  ــً للمرحل ــات -وفق ــطة والفعالي ــة لألنش ــز المخصص ــات والمراك ــذه المؤسس ــي ه ف

ــرز قــرارات ســيتم اتخاذهــا وفقــً ألولويتهــا هــي: الدراســية- وتبيــن مــن خالــه أن أب

o .)أن تكون الرسوم رمزية )مراعاة األسعار
o .االهتمام بالتخطيط والتطوير لجذب الفتيات
o .االهتمام باألنشطة التي تهم الفتيات
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o .استقطاب الكفاءات السعودية

جدول رقم )16( يوضح األسباب التي بموجبها تم اتخاذ 
القرارات في المؤسسات والمراكز المخصصة لألنشطة 

والفعاليات إذا تم إعطاء الفتيات الصالحية -  وفقًا للمرحلة 
الدراسية

المرحلة الدراسية
المجموع

موظفةجامعيثانويمتوسط

لعموم الفائدة
80103196135514العدد

42.9%11.3%16.4%8.6%6.7%النسبة

لإلبداع واالنتاجية
02327العدد

0.6%0.2%0.3%0.2%0.0%النسبة

لتناسب ذوي الدخل 
المحدود

813161148العدد

4.0%0.9%1.3%1.1%0.7%النسبة

ألن هناك أسر فقيرة
00101العدد

0.1%0.0%0.1%0.0%0.0%النسبة

لتخفيف المواصات 
والرسوم

01539العدد

0.8%0.3%0.4%0.1%0.0%النسبة

االرتقاء بالمجتمع
254617العدد

1.4%0.5%0.3%0.4%0.2%النسبة

لتفادي المنكر والخلوة
00101العدد

0.1%0.0%0.1%0.0%0.0%النسبة

الحرص على البنات 
فكريًا

10304العدد

0.3%0.0%0.3%0.0%0.1%النسبة
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اإلنتماء للوطن
10113العدد

0.3%0.1%0.1%0.0%0.1%النسبة

الدين يحث على ذلك
03137العدد

0.6%0.3%0.1%0.3%0.0%النسبة

لجذب الفتيات
31497765222العدد

18.5%5.4%6.4%4.1%2.6%النسبة

عدم تفرغ أولياء األمور
02002العدد

0.2%0.0%0.0%0.2%0.0%النسبة

إلقبال الفتيات عليها
16447341174العدد

14.5%3.4%6.1%3.7%1.3%النسبة

لملء وقت الفراغ
814221660العدد

5.0%1.3%1.8%1.2%0.7%النسبة

المجموع
1572654812941197العدد

100.0%24.6%40.2%22.1%13.1%النسبة
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شــكل رقــم )16( يوضــح األســباب التــي بموجبهــا تــم اتخــاذ القــرارات 
فــي المؤسســات والمراكــز المخصصــة لألنشــطة والفعاليــات إذا تــم 

إعطــاء الفتيــات الصاحيــة - وفقــًا للمرحلــة الدراســية

    توضــح نتائــج الجــدول رقــم )16(األســباب التــي بموجبهــا تــم اتخــاذ القــرارات فــي 
الفتيــات  إعطــاء  تــم  إذا  والفعاليــات  لألنشــطة  المخصصــة  والمراكــز  المؤسســات 
الصاحيــة، وفقــً للمرحلــة الدراســية، وتبيــن مــن خالــه أن أبــرز األســباب وفقــً ألولويتهــا 

هــي:

o .لعموم الفائدة للفتيات
o .لجذب الفتيات للبرامج المقدمة
o .إلقبال الفتيات عليها
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التوصيات:
فــي ضــوء النتائــج التــي خــرج بهــا هــذا التقريــر الخــاص باحتيــاج الفتيــات مــن البرامج 

واألنشــطة فإنــه ينبغــي تبنــي التوصيــات التالية:
o  علــى المراكــز التــي تهتــم بأنشــطة الفتيــات مراعــاة الرســوم المقــررة علــى

األنشــطة، إذ بينــت نتائــج الدراســة تذمــر الفتيــات منهــا.

o  االهتمــام بالتخطيــط والتطويــر لجــذب الفتيــات للبرامــج واألنشــطة والفعاليــات
المصاحبــة لهــا.

o  العمــل علــى اســتقطاب الكفــاءات الســعودية، إذ بينــت النتائــج وجــود قصــور
فــي هــذا الجانــب.

o  التوســع فــي أنشــطة الفنــون الحرفيــة واليدويــة ثــم البرامــج الرياضيــة، لحاجــة
الفتيــات الملحــة لهــذه البرامــج واألنشــطة.

o .العمل على االهتمام بالمواصات للفتيات

o .ضرورة تبني برامج هادفة لجذب الفتيات

o .توسيع المراكز لكي تكون في كل حي لتناسب األسر ذات الدخل المحدود

o .ضرورة  إيجاد برامج متخصصة تهتم بالمبدعين

o  تقديــم عنــد  الطالبــة  فيهــا  تــدرس  التــي  والمرحلــة  الوقــت  مراعــاة  ضــرورة 
والبرامــج. األنشــطة 
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األداة 
الثانية: 

ورش العمـــــل 
وحلقات النقاش

65



ورش العمل وحلقات النقاش:
وفــي األداة الثانيــة قامــت الشــركة بتنفيــذ عــدد مــن ورش العمــل لشــريحة الطالبــات 
مــن عمــر )13 - 21( للتعــرف علــى عــدد مــن المعلومــات المســاعدة علــى بنــاء وثائــق 

المشــروع ومنتجاتــه، وهــي:

o .كيفية قضاء الفتيات ألوقات فراغهن

o  .األنشطة والفعاليات المتواجدة بالساحة

o  ،أوجــه األنشــطة المرغوبــة والتــي تحــرص الفتيــات االنضمــام فيهــا )االجتماعــي
المهــاري، العلمــي، اإليمانــي، الصحــي، الترفيهــي .... الــخ(.

o  واألنديــة للمراكــز  االنضمــام  عــن  الفتيــات  عــزوف  أمــام  واألســباب  المعوقــات 
المقامــة.

o  الوصــول إلــى حلــول للمعوقــات التــي تحــول بيــن الفتيــات وااللتحــاق بالمراكــز
ــة مــن وجهــه نظرهــم. ــة الحكوميــة والخيري واألندي

o .النموذج األمثل لبيئة مركز نسائي جاذبة للفتيات

ــكل  ــج لــكل محــور إجمــااًل،  وتكــرار االختيــار ل وفيمــا يلــي ســنعرض أهــم النتائ
إجابــة مرتبــة مــن األعلــى إلــى األدنــى. ومــن ثــم نعــرض ملخــص لإلجابــات 

والتوصيــات المقترحــة بنــاء علــى اإلجابــات الــواردة.

النمــاذج  البيانــات وفــق  المســتهدفة وجمــع  الشــريحة  مــع  العمــل  بعــد عقــد ورش 
التاليــة:  الجــداول  وفــق  التكــرار  تحليلهــا وحســاب  تــم  المحــددة 
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المرحلة المتوسطة: 
نتائج تكرار إجابات الفتيات في المرحلة المتوسطة

المرحلة )المتوسطة(

التكرار  للمجموعاتاالجابةالمحور 1

األنشطة التي تقضي 
الفتيات وقتهن خالها

6الجوال

6الزيارات والطلعات العامة

القراءة )قراءة عامة و قراءة 
5الكتب والروايات(

3األكل

3الرياضة -الكرة -المشي

3األفام والمسلسات

3النوم

2مواقع التواصل االجتماعي

2الرسم

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 2

أبرز األنشطة والفعاليات 
الموجودة في الساحة حاليًا

2تحفيظ القرآن

1دورات إلقاء

1أنميشن

1موهبة

1دورات اللغة اإلنجليزية

1نادي الرياضة

1دورات بالمعاهد

1نوادي رياضية نسائية

1المؤتمرات والندوات
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المرحلة )المتوسطة(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 3

ماذا لو )عصف ذهني عن 
األنشطة المرغوبة للفتيات ( 

رياضات مختلفة ) سباحة / 
التدريب على السباحة وركوب 

الخيل، الجمباز ، الفروسية، 
التسلق، التزلج، سباق السيارات، 

تعلم الطيران، القفز، مهارات 
الدفاع عن النفس(

7

5العناية الشخصية والمكياج

4مؤتمرات/ بازارات/

4تعلم اللغات الجديدة

المعارض )معارض لثقافات 
متعددة، معرض الكتاب، 

معرض القهوة و الشوكاتة(
3

2التطوع

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 4

ماهي المعوقات في نظرك 
التي تحول بينك وبين 

تحقيقك لألنشطة المرغوبة 
لديك )ومشاركتك في 

المراكز والفعاليات(

6قلة وجودها وعدم العلم بها

ضيق الوقت بسبب المذاكرة  
والدراسة وفي الصيف بسبب 

السهر
5

4عدم توفر المواصات

4أسعارها المبالغ فيها

4ُبعد المكان

الدورات رتيبة ومملة. عدم 
مناسبة األندية لهواياتنا 

ورغباتنا
3

2رفض األهل

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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المرحلة )المتوسطة(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 5

ما الحلول للمساهمة في 
التغلب على هذه المعوقات 
لتحقيق مشاركة أكبر من 
الفتيات في هذه المراكز؟

6توفير مواصات بشكل كاٍف

5خفض التكاليف

توزيع البرامج واالندية حسب 
5األماكن

توعية أولياء األمور بأهمية 
3الحضور - إقناع األهل

تقليل الواجبات واليوم 
المدرسي. وتقليل ساعات 
النادي اليومية )من طرف 
المدرسة ومن طرف النادي(

3

2توفير بيئة جاذبة وشّيقة

2التنويع باألنشطة

2تنظيم الوقت

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 6

أسباب عزوف الفتيات عن 
المشاركة  في البرامج 
الموجودة في المراكز 

النسائية

4البرامج غير جاذبة او غير واضحة

3األسعار مرتفعة

2المواصات 

2الكسل وعدم الرغبة

عدم وجود دعاية وإعان لها 
مما يجعلها مجهولة من قبل 

الفتيات 
2

الرغبة في االنعزال والجلوس مع 
2األهل )اليوجد حماس( 

1المباني غير مهيأة
عدم القناعة بفائدة هذه 

المراكز سواًء من األهل أو الفتاة 
نفسها 

1

البرنامج يقام في مدرسة 
1)مبنى غير محبب(

عدم االحترام من العامات أو 
1من الزميات

األنظمة )منع الجوال، اللباس، 
1الخ (
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المرحلة )المتوسطة(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 7

الحلول المقترحة لزيادة 
جاذبية البرامج والفعاليات 

في البرامج النسائية

دعايات وإعانات جاذبة من 
2مشاهير ومشهورات

جعل البرامج تفاعلية ومتنوعة 
2ومشوقة

2تغيير األسلوب التقليدي

2توفير مواصات بشكل واسع

عدم اختيار المدارس كمركز 
2للفتيات

تعتمد على األنشطة والحركة 
1وليس اإللقاء

1تكون البرامج من اختيار الفتيات 

1محتوى الدورات نادر وجاذب

1تخفيض األسعار

1دورات تصميم أزياء وطبخ

1تكون نشاطات عملية  وترفيه

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 8

ماهو النموذج األمثل لبيئة 
مركز نسائي جاذبة للفتيات 
)من جميع النواحي وليس 

من ناحية البرامج فقط(؟

3واسع 

3طراز حديث في البناء

اسطبل خيول للتعليم ركوب 
3الخيل وفنون الفروسية

3مطاعم ومقاهي وأكل صحي

3حديقة

2ساحات واسعة

المسؤوالت بشوشات 
2ومبتسمات

مرافق متكاملة) بولينج وسلة 
1وكرة وبلياردو ومسبح (

1تكييف

1عربات لبيع األطعمة

1توفر تبريد ورذاذ وتدفئة جيدة

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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المرحلة )المتوسطة(

ماهو النموذج األمثل لبيئة 
مركز نسائي جاذبة للفتيات 
)من جميع النواحي وليس 

من ناحية البرامج فقط)؟

1توفر حاسب “باي ستيشن”

1إضاءة جيدة

1ممشى

1مسجد

1ملعب كرة

الديكور واألثاث جذاب ومناسب  
1لمرحلتهم العمرية

1قاعات كبيرة وألوانها زاهية

1تخصيص مكان لألطفال

توفير التقنية واألجهزة 
1االلكترونية

1ضيافة جذابة ومجانية

تحديد عدد الحضور منعا 
1لازدحام

الطالبات-  الستر وعدم تحديد 
1أعمار بل من 6 سنوات ومافوق
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ورش المرحلة الثانوية: 
نتائج تكرار إجابات الفتيات في المرحلة الثانوية

المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 1

األنشطة التي تقضي 
الفتيات وقتهن خالها

6الجوال

6الزيارات والطلعات العامة

القراءة )قراءة عامة و قراءة 
5الكتب والروايات(

3األكل

3النوم

3األفام والمسلسات

3الرياضة، الكرة، المشي

2مواقع التواصل االجتماعي

2الرسم

1التسوق

1التصوير

1الحاسب

1العناية بالنفس

1تعلم اللغة التركية واأللمانية

1صنع الحلويات

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 2

أبرز األنشطة 
والفعاليات الموجودة 

في الساحة حاليًا

2تحفيظ القرآن
1دورات إلقاء
1أنيميشن

1موهبة
1دورات اللغة اإلنجليزية

1نادي الرياضة
1دورات بالمعاهد

1نوادي رياضية نسائية

حضور المؤتمرات والندوات 
1والفعاليات

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 3

ماذا لو )عصف ذهني عن 
األنشطة المرغوبة للفتيات( 

رياضات مختلفة ) سباحة /  
التدرب على السباحة وركوب 
الخيل، الجمباز ، الفروسية، 

التسلق، التزلج، سباق السيارات، 
تعلم الطيران، القفز،  مهارات 

الدفاع عن النفس(

7

5العناية الشخصية والمكياج

4تعلم اللغات الجديدة

4مؤتمرات وفعاليات / بازارات/

المعارض )معارض لثقافات 
متعددة، معرض الكتاب ، 

معرض القهوة و الشوكاتة(
3

2التطوع

1مونتاج وتصاميم

1تصنيع مابس وتطريز

التدرب على بعض األعمال 
التي يحتاجها المنزل مثل فك 
وتركيب الغاز- تصليح رشاش 

دورة المياه - تصليح مآخذ 
الكهرباء

1

1تربية األطفال لألمهات الحديثات

1الثقة بالنفس

1اإلسعافات األولية

1اإللقاء

1تنمية المواهب

1اإلنشاء

1األمور الصحّية

1الرسم

1علم الفلك
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المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 4

ماهي المعوقات في نظرك 
التي تحول بينك وبين 

تحقيقك لألنشطة المرغوبة 
لديك )ومشاركتك في 

المراكز والفعاليات(؟

6قلة وجودها وعدم العلم بها

ضيق الوقت بسبب المذاكرة  
والدراسة وفي الصيف بسبب 

السهر
5

4عدم توفر المواصات

4أسعارها المبالغ فيها

4ُبعد المكان

الدورات رتيبة ومملة وعدم 
مناسبة األندية لهواياتنا 

ورغباتنا
3

2رفض األهل

1الخجل

1منع الجواالت

1عدم الرغبة الداخلية والكسل

1المواصات

1عدم مناسبة الوقت

1طول اليوم

1ضعف اإلعان

1سوء التعامل من المنظمين

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 5

ما الحلول للمساهمة في 
التغلب على هذه المعوقات 
لتحقيق مشاركة أكبر من 
الفتيات في هذه المراكز؟

6توفير مواصات بشكل كاٍف

5خفض التكاليف

توزيع البرامج واالندية حسب 
5األماكن

توعية أولياء األمور بأهمية 
3الحضور - إقناع األهل

تقليل الواجبات واليوم 
المدرسي. وتقليل ساعات 
النادي اليومية )من طرف 
المدرسة ومن طرف النادي(

3

2توفير بيئة جاذبة وشّيقة

2التنويع باألنشطة

2تنظيم الوقت

1أن تكون في اإلجازة

1النظافة

توفير كوادر ذوات خبرة + 
1التطوير المستمر

1السماح بالجوال

1تجاهل نقد األقارب

1تكثيف الدعايات
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المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 6

أسباب عزوف الفتيات عن 
المشاركة  في البرامج 
الموجودة في المراكز 

النسائية

4البرامج غير جاذبة أو غير واضحة

3األسعار مرتفعة

2المواصات

2الكسل وعدم الرغبة

عدم وجود دعاية وإعان لها 
مما يجعلها مجهولة من قبل 

الفتيات 
2

الرغبة في االنعزال والجلوس مع 
2األهل )ال يوجد حماس(

عدم القناعة بفائدة هذه 
المراكز سواًء من األهل أو الفتاة 

نفسها 
1

1المبنى غير مهيأ

1زحمة الطرق

1ازدحام النوادي

البرنامج يقام في مدرسة 
1)مبنى غير محبب(

1الخوف من انتقال األمراض

عدم االحترام من العامات او 
1من الزميات

1وقت البرنامج طويل

األنظمة ) منع الجوال، اللباس، 
1الخ (

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 7

الحلول المقترحة لزيادة 
جاذبية البرامج والفعاليات 

في البرامج النسائية

عدم اختيار المدارس كمراكز 
2للفتيات

جعل البرامج تفاعلية ومتنوعة 
2ومشوقة

2توفير مواصات بشكل واسع

دعايات وإعانات جاذبة من 
2مشاهير ومشهورات

2تغيير األسلوب التقليدي

1تخفيض األسعار

االعتماد على األنشطة والحركة 
1وليس اإللقاء

1محتوى الدورات نادر وجاذب

1تكون البرامج من اختيار الفتيات 

1دورات تصميم أزياء وطبخ

1تكون نشاطات عملية  وترفيه

1برامج احترافية بجودة عالية

البرامج تقدم عن طريق التقنية 
1الحديثة
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المرحلة )الثانوية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 8

ماهو النموذج األمثل لبيئة 
مركز نسائي جاذبة للفتيات 
)من جميع النواحي وليس 

من ناحية البرامج فقط(؟

3واسع 

3طراز حديث في البناء

اسطبل خيول لتعليم ركوب 
3الخيل وفنون الفروسية

3حديقة
3مطاعم ومقاهي وأكل صحي

2ساحات واسعة

المسؤوالت بشوشات 
2ومبتسمات

مرافق متكاملة) بولينج وسلة 
1وكرة وبلياردو ومسبح (

1تكييف
1عربات لبيع األطعمة

1ممشى

1توفر حاسب »باي ستيشن”

1إضاءة جيدة

1توفر تبريد ورذاذ وتدفئة جيدة

1مسجد

الديكور واألثاث جذاب ومناسب  
1لمرحلتهم العمرية

1قاعات كبيرة ألوانها زاهية

1تخصيص مكان لألطفال

توفير التقنية واألجهزة 
1االلكترونية

1ضيافة جذابة ومجانية

1تهوية المكان

تحديد عدد الحضور منعًا 
1لازدحام

1ألوان وروائح جميلة

الطالبات-  الستر وعدم تحديد 
1أعمار بل من 6 سنوات و مافوق

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ورش المرحلة الجامعية:
نتائج تكرار إجابات الفتيات في المرحلة الجامعية 

المرحلة )الجامعية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 1

األنشطة التي تقضي الفتيات 
وقتهن خالها

1الجوال

1الرياضة

1التسوق

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 2

ماذا لو )عصف ذهني عن 
األنشطة المرغوبة للفتيات( 

1الرحات بأنواعها

استخدام التقنية في التدريب عن 
1بعد عن طريق الجوال والتاب 

1الرياضة

1ركوب الخيل

1دورات في القيادة

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 3

ماهي المعوقات في نظرك 
التي تحول بينك وبين 

تحقيقك لألنشطة المرغوبة 
لديك )ومشاركتك في المراكز 

والفعاليات(؟ 

1بعد أماكن األنشطة والنوادي

وجود رسوم وقد تكون أحيانًا 
1مرتفعة

1عدم وجود المواصات

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 4

ما الحلول للمساهمة في التغلب 
على هذه المعوقات لتحقيق 
مشاركة أكبر من الفتيات في 

هذه المراكز؟

تكثيف اإلعانات واستخدام 
1“توتير” و”الواتس آب” في ذلك

اإلعان عن هذه المناشط في 
1المدارس والجامعات

1استخدام الرسائل النصية 

1وجود نوادي بكل حي
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المرحلة )الجامعية(

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 5

أسباب عزوف الفتيات عن 
المشاركة  في البرامج 
الموجودة في المراكز 

النسائية

1الجهل بها ابتداًء

1الرسوم 

1عدم وجود مواصات 

1تقليدية وغير شيقة 

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 6

الحلول المقترحة لزيادة 
جاذبية البرامج والفعاليات 

في البرامج النسائية

1جعلها شيقة 

1تكون  مبتكرة

1البعد عن جو المدارس 

التكرار للمجموعاتاالجابةالمحور 7

ماهو النموذج األمثل لبيئة مركز 
نسائي جاذبة للفتيات )من جميع 
النواحي وليس من ناحية البرامج 

فقط(

مبنى كبير مبني على طراز 
1حديث ال يشبه بناء المدارس

1تكييف وإضاءة جيدة 

1وجود مساحات خضراء كثيرة 

1مضمار للمشي وركوب الدرجات

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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ملخص تحليل ورش عمل احتياج الفتيات من 

البرامج  واألنشطة 
بالنظــر إلــى مجمــوع البيانــات والتكرارات الــواردة في الجداول الســابقة يمكن تلخيصها 

وفــق اآلتي: 

البرامج واألنشطة المقترحة  حسب إفادة العينة مرتبة حسب 
عدد تكرارها:

وتشــمل  بأنواعهــا  الرياضــة 
النفــس  عــن  الدفــاع  رياضــات 

والرمايــة.

األلعاب المائية والســباحة 
)ومنهــا مــدن الثلج(.

أزيــاء،  وتصميــم  حاســوبي  تصميــم  )دورات  بأنواعهــا  الــدورات 
الطبــخ(. ومكيــاج،  خطــوط  تعليــم  تصويــر،  رســم،  دورات 

تسلق الجبال.

تعلم اللغات.

ركوب الخيل

المسرحالتقنية بأنواعها.

1

5 4

2

6

3
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)وتشــمل  بأنواعهــا  الرحــات 
البريــة(. الرحــات 

الكروشيه.

الدروس العلمية .

القراءة.

مهارات يدوية.

لتعليــم  متخصصــة  دورات 
الشــبهات. علــى  الــرد 

توعية وتعزيز الهوية.

متاحف.

9

12

15

10

13

16

11

14
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التوصيات:
o  توفيــر مواصــات بأجــور رمزيــة بالتعــاون مــع مــاك المــدارس األهليــة إذ يمكــن

االســتفادة مــن الباصــات التــي تكــون دون عمــل فــي تلــك الفتــرة حيــث حــازت 
المواصــات علــى أكبــر تكــرار فــي المعوقــات.

o  بعــد بحيــث توضــع  الصيفيــة  والنــوادي  المراكــز  فــي رســوم  النظــر  إعــادة 
دراســة الحــي وإمكانيــات القاطنيــن فيــه وباإلمــكان النظــر فــي تبنــي التجــار 
وأهــل الخيــر تغطيــة التكاليــف بحيــث تكــون مجانيــة حيــث جــاءت الرســوم 

فــي المرتبــة الثانيــة مــن المعوقــات.

o  حســن اختيــار الملقيــات مــن داعيــات أو مدربــات مــن حيــث القــدرة العلميــة
ومعرفتهــا بفــن التعامــل مــع الفتيــات وأيضــا الجانــب الشــخصي والمرونــة.

o  الدقــة عنــد اختيــار القائمــات علــى النــوادي والمراكــز والملقيــات والمدربــات
مــع  إيجابيــة  عاقــات  وبنــاء  المعلومــة  توصيــل  علــى  قــادرات  يكــنَّ  بحيــث 

الفتيــات بنــاًء علــى خصائــص المرحلــة العمريــة لهــن.

o  عــدم معرفــة غالــب العينــة بالبرامــج التــي تقــام وأماكنهــا ممــا يؤكــد علــى
أهميــة الدعايــة واإلعــان حيــث أجمــع الــكل علــى قصــور دورهــا فــي نشــر برامــج 

الفتيــات والتعريــف بهــا.

o  االهتمــام بالجانــب اإلعامــي فــي المراكــز والــدور الخيريــة حيــث أن هنــاك قصــور
فــي جانــب الدعايــة واإلعــان حســب إفــادة المجموعــة خاصــة طالبــات المــدارس 

والجامعات.

o  تصميــم برامــج للفتيــات عــن طريــق تطبيقــات الجــوال بحيــث تكــون شــيقة
وخفيفــة وباإلمــكان أن يكــون هنــاك اختبــارات ذاتيــة لمعرفــة مــدى تمكــن 

ــدورة الملقــاة. ــات  مــن ال الفتي

o  اســتغال مواقــع التواصــل مــن »واتــس آب« و«ســناب شــات« و«توتيــر« فــي
الدعايــة للبرامــج واإلعانــات حيــث يعتبــر الجــوال النشــاط رقــم واحــد بالنســبة 

للفتيــات علــى اختــاف مواقعهــم.

o  التجديــد فــي أســاليب تقديــم الخطــاب الدينــي وعــدم االكتفاء باإللقــاء المجرد
والصبــر علــى تعليــم الفتيــات وتعويدهــن علــى كيفيــة الرد على الشــبهات.

o .وضوح األفكار والهدف من البرامج المقامة

o  توحيــد العمــر فــي البرامــج والمناشــط المقامــة حيــث اختــاف العمــر ُيذهــب
مــن قيمــة البرنامــج فقــد يراعــي فئــة علــى حســاب فئــة أخــرى.

o  النظافــة حيــث  مــن  الفتيــات  برامــج  فيهــا  تقــام  التــي  بالبيئــة  االهتمــام 
وخافــه. والتنظيــم 
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o .التنوع في البرامج في المقر الواحد لتناسب جميع الفئات

o  تعزيــز الثقــة بالنفــس، لكونهــم أنــاث، مــن خــال عــرض الشــخصيات األنثويــة
المؤثــرة حيــث لوحــظ ابتعــاد الفتيــات عــن البرامــج التــي تتعلــق بكونهــا أنثــى 

أو تتعلــق بدورهــا بالحيــاة.

o  الحــرص علــى أن تحتــوي البرامــج المعــدة للفتيــات علــى برامــج تعليــم اللغــات
حيــث جــاءت مكــررة بنســبة كبيــرة بيــن الفتيــات ويمكــن أن تتــم مــن خــال 
تطبيــق ويكــون هــذا التطبيــق مبنــي علــى القيــم واألخاقيــات اإلســامية 

وغرســها فــي نفــوس الفتيــات.
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وبهــدف توخــي الدقــة فــي التحليــل، فإننــا نــود اإلشــارة إلــى أن الــورش 
وحلقــات النقــاش المنفــذة كانــت تســتهدف شــريحتين همــا:

o .طالبات المراكز النسائية ودور التحفيظ
o .طالبات المجتمع العام

وقــد تــم ماحظــة اختــاف نتائــج اإلجابــات لــكل شــريحة مــع وجــود تقارب 
فــي بعــض اإلجابــات، ولــذا فســنعرض ألهــم اإلجابــات الــواردة لــكل 

شــريحة واالحتيــاج الخــاص بهــا.

أواًل: ورش عمل النوادي والمراكز الخيرية ودور التحفيظ:

لوحظ على إجابات الفتيات الملتحقات بها ما يلي: 

o  .الوعي بما يدور حولهن وفهم الواقع
o  مــن األولــى  المرتبــة  علــى  حصــل  حيــث  الشــرعي  بالجانــب  االهتمــام 

االقتراحــات. تقديــم  عنــد  وأيضــًا  االهتمــام 
o  الحــرص علــى تعلــم أمــور الديــن والتفقــه فــي الديــن بــل ومعرفــة كيفيــة

الــردود علــى المشــككين والماحدة.
o . أكثر اعتزازًا بالدين وتمسكا به
o  أكثــر اعتــزازًا بكونهــا أنثــى حيــث جــاءت رغباتهــن أكثــر جــرأة مــن فتيــات

الجامعــات والمــدارس العامــة وإن كان هنــاك بعــض التقــارب فــي بعــض 
البرامــج مثــل ركــوب الخيــل.

o  كــن أكثــر قــدرة علــى تحديــد مــا يــردن مــن برامــج بــل فــي تحديــد ســمات
مــن يعطــي هــذه البرامــج ويقّيمهــا.

o .)..... ،لديهم نوعا ما معرفة بأنشطة متعددة )فنية، حاسوبية
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ولوحظ احتياجهن بشكل أكبر لما يلي: 

o  االرتقــاء بالبرامــج التــي تقــدم للفتيــات فــي هــذه المراكــز كــون بقاءهــا
علــى نفــس الوتيــرة يجعــل الفتيــات يتســربن منهــا.

o  االســتفادة مــن الفتيــات الاتــي مضــى عليهــن فتــرة فــي إدارة مراكــز
ودور التحفيــظ ولــو بشــكل بســيط كاإلشــراف علــى المناشــط حتــى 
يتــم االســتفادة منهــن ونضمــن عــدم تســربهن رغــم الحاجــة الماســة 

لهــن فــي مواقــع أخــرى.
o  عقــد لقــاءات خاصــة بمديــرات ومصممــات برامــج الفتيــات بشــكل دوري

نصــف ســنوي لمناقشــة أوضــاع البرامــج ومعرفــة مــا اســتجد بالميــدان 
ــرؤى والجهــود. وتوحيــد ال

ــًا: ورش عمــل الفتيــات فــي المــدارس األهليــة والحكوميــة  ثاني
ــة: والجامع

لوحظ على إجابات الطالبات ما يلي:

o .الفراغ الرهيب لدى الفتيات وعدم االستفادة من الوقت
o  جــاء االنشــغال بالجــوال تقريبــا فــي المرتبــة األولــى لديهــم فــي االهتمــام

وبالــذات مواقــع التواصــل.
o  .قلة الوعي الديني والمعرفة بالحال والحرام واألحكام الشرعية
o  قلــة االهتمــام بالجانــب اإليمانــي والرفــع مــن مســتواه حيــث لــم يحصــل

علــى أي مــن المراتــب الثــاث األولــى .
o  االهتمــام بالمسلســات التركيــة واألجنبيــة كأبــرز األنشــطة التــي تشــغل

األوقات.
o  ســواء( وتقاليدهــا  وعاداتهــا  البــاد  بقيــم  االعتــزاز  قيمــة  انخفــاض 

والتقاليــد(. العــادات  مــن  نابعــة  اجتماعيــة  قيــم  أو  الديــن  مــن  المســتمدة 
o  علــى القضــاء  )اتفاقيــة   ”CEDAW »الســيداو  مصطلحــات  ظهــور 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة( لــدى طالبــات )المرحلــة متوســطة ، 
المــرأة. لحقــوق  بنــوادي  طالبــن  حيــث  والموهوبــات(، 
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ــع  ــد وض ــار عن ــا باالعتب ــن أخذه ــد م ــة الب ــات عام ــًا: ملحوظ ثالث
ــات : ــج للفتي برام

عند مقارنة النتائج بالنسبة إلى مناطق الدراسة لوحظ التالي:
o  لــم تكــن هنــاك ماحظــات فــي عينــة شــمال الريــاض والجامعــة علــى

تحكــم الوالديــن أو تســلطهم أو عــدم مســاندتهم البنتهــم )بمعنــى 
تســامح الوالديــن فــي خــروج وانتســاب الفتــاة إلــى النــوادي والمراكــز( 
بينمــا كانــت هــذه ماحظــة واضحــة لــدى جنــوب وبعــض مــدارس شــرق 

ــك.  ــاض ممــا يحتــم علــى القائميــن علــى البرامــج مراعــاة ذل الري
o  وجــود دور للفتيــات فــي األعمــال المنزليــة ومســاعدة الوالديــن وجــاءت

هــذه النتيجــة غالبــا فــي الــورش التــي تقــع فــي جنــوب الريــاض أوال وفــي 
بعــض مــدارس الشــرق وهــذا يؤكــد كلمــا ازداد مســتوى الوضــع المــادي 

قلــت مســاندة الفتــاة لألســرة.
o .المواصات كانت شكوى عامة وإن كانت بنسب متفاوتة
o  دراســة وضــع الرســوم بحيــث تتناســب مــع الدخــل وهــذا يتطلــب دراســة

الواقــع المحيــط بالمركــز أو النــادي وأيضــًا كان نصيــب الجنــوب وبعــض 
الشــرق أكبــر فــي هــذا المعــوق مــن الــورش المقامــة فــي شــمال الريــاض.

o  لوحــظ علــى إجابــات الفتيــات فــي مناطــق الشــمال مطالبتهــم بســماح
أكبــر مــن حيــث: 

· استخدام الجوال داخل النادي.	

· الحرية بالزي وعدم تقييده.	

o  يــكاد يكــون هنــاك إجمــاع علــى أن المبنــى الــذي تقــام فيــه األنشــطة البــد
أن يتوفــر فيــه اآلتــي: 

· اتساع المكان. 	

· مساحات ومسطحات خضراء )تشجير المكان(.	

· تكامــل المرافــق )دورات ميــاه، مســابح، مقــرات تدريــب، قاعــات 	
رياضيــة، مكتبــة، ........(.

· اإلضاءة والتهوية الجيدة.	

· أال يكون مبنى مدرسي. 	

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة

86



األداة 
الثالثـة: 

لقاء الخبراء
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لقاء الخبراء
تــم عقــد ورشــة عمــل مــع مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي البرامــج واألنشــطة 

النســائية لمناقشــة مجموعــة مــن المحــاور وهــي: 

o  الفتيــات« )ســماتهم ومهاراتهــم برامــج  »المشــرفات علــى  المنفــذة  الفئــة 
تعترضهــم..(. التــي  الصعوبــات  وأهــم  تأهيلهــم  وبرامــج 

o  الفئــة المســتهدفة »الفتيــات« )مجــاالت اهتمــام الفتيــات وأهــم برامجهــم
. ومشــاكلهم..(  وتحدياتهــم 

o . )..تصميم وتنفيذ برامج الفتيات )المعايير والمواصفات - محتوى البرامج
o .)..البيئة المادية والتنظيمية )المواصفات - السياسات التنظيمية

وخلصت الورشة إلى النتائج التالية: 

المحور األول: 
يمكن عرض النتائج من خال الجدول التالي:

المحور األول: )الفئة المنفذة » المشرفات على برامج الفتيات«( ويحوي 
العناصر التالية:

العنصر )1(- حصر السمات الشخصية للمشرفات على برامج الفتيات، 
والتي تمثلت في:

العنصر )2(- حصر المهارات والمعارف المطلوب توفرها في مشرفات 
برامج الفتيات، والتي تمثلت في:

تملــك هــدف ورســالة/القدوة/اللباقة/الوعي بواقــع الفتيات/االنضباط/الدافعية/المســؤولية/
الواقعية/ المرونة/البشاشــة وســعة الصدر/المبادرة/اإليجابية/قوة الشــخصية/الحكمة/الحلم 
المنضبــط/ والتجديد/األمانة/الحمــاس  بالمظهر/اإلبــداع  التصرف/االهتمــام  والرفق/حســن 

الحــزم مــع الليــن/ اجتماعيــة.

علــى  النفســيات/االطاع  وفهــم  النمــو  خصائــص  التربوي/معرفــة  االحتواء/الوعــي  مهــارة 
اهتمامــات الفتيات/معرفــة لغــة الفتيــات المعاصرة/مهــارة الحــوار واإلقنــاع واإللقــاء والتواصــل 
االجتماعي/القــدرة علــى التجديد/مواكبــة األحــداث المعاصرة/التمكــن مــن الحاســوب ومواكبــة 
التقنية/القــدرة علــى التعامــل وحــل المشــكات/مهارة إدارة فريــق العمل/التحصيــل العلمــي/
التخطيط/القيادة/مهــارة التســويق والكتابــة والتصميــم/ المهــارات اإلعاميــة/ فقــه األولويــات.

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة

88



العنصر )3(- الصعوبات التي تواجه المشرفات، وتعيق إنجاح تصميم 
البرامج أو تنفيذها، والتي تمثلت في:

العنصر )4(- البرامج التأهيلية المقترح استحداثها لتأهيل مشرفات على 
برامج الفتيات، والتي تمثلت في:

عــدم تفــرغ المشــرفات التفــرغ التام/المواصات/مواكبــة التغيــرات السريعة/انشــغال الفتيــات 
ســواًء  المــادي  الخ(/الدعــم  أســرية..  ارتباطــات  تكاليــف-  )اختبــارات-  البرامــج  تنفيــذ  وقــت 
المهارات/قــوة  وتطويــر  لدعــم  المتخصصــة  والــدورات  البرامــج  للفتيات/قلــة  أو  للمشــرفات 
شــخصية بعــض الفتيات/الميــل العاطفــي عنــد الفتيات/انتقــاص بعــض الفتيــات للمعلمــات/ 
تأثيــر الفتيــات غيــر المنســجمات مــع الجــو العام/قلــة الخبرة في اســتخدام األجهــزة اإللكترونية/
ــي الفتيــات/ ــة المتطوعات/ضعــف تعــاون أهال عــدم توفــر بيئــة مكانيــة مناســبة/ضعف جدي
عــدم توفــر كــوادر مؤهلة/ضعــف اإلعانــات عــن البرامج/عــزوف الفتيات/التشــدد وعــدم المرونــة 
فــي التعليمــات والمتطلبات/عــدم وجــود إحصائيــات خاصــة باحتياجــات الفتيات/صعوبــة الجمع 

بيــن متطلبــات أوليــاء األمــور والفتيات/عــدم دراســة ومعرفــة واقــع الفتيــات.

ــة وشــرعية واجتماعية/برامــج اإلنتاجيــة  ــواردة ســابقًا/برامج تربوي ــات ال برامــج تغطــي الصعوب
الشــخصية )إدارة الوقــت- إدارة الذات...إلخ(/برامــج تأهيليــة للتعامــل مــع فئــة الناشــئة/مهارات 
النمــو  خصائــص  معرفــة  فــي  الشــبهات/دورات  علــى  الــرد  والتأثير/مهــارة  واإلقنــاع  الحــوار 
وفهــم النفســيات/مهارات تقنيــة واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي/الموازنــات الماليــة 
للمشــاريع والبرامج/مهــارات القيــادة وإدارة فريــق العمل/مهــارة إعداد البرامــج والتخطيط لها/
دورات فــي حــل المشــكات بأســلوب علمــي/دورات فــي التعليــم بالترفيــه والتعليــم التفاعلــي.
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المحور الثاني: 
وتم حصر أهم ما ورد فيه وفق اآلتي: 

تحديد مجاالت اهتمام الفتيات، وترتيبها حسب األهمية. . 1

مجاالت االهتمام من وجهة نظر المشرفات
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العقلــي  الشــرعي-  العلــم  )اإليمانــي-  المجــاالت  أدنــاه  البيانــي  الرســم  ويوضــح 
والمهــاري- الدعــوي- الفكــري والمنهجــي- النفســي وإدارة الذات- األســري واالجتماعي- 
اللغــة والتواصــل- التقنيــة والمعلومــات- القيــادي واإلداري(، وترتيبهــا حســب األهميــة 
بالنســبة للمشــرفات علــى البرامــج، وترتيــب البرامــج حســب األولويــة بالنســبة للفتيات 

المســتهدفات.

مجاالت االهتمام من وجهة نظر الفتيات
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حصر البرامج المقترحة ضمن إطار كل مجال، مع مراعاة توزيع أعمار . 2
الفئة المستهدفة كالتالي: )13-15(، ) 16-18(، )19-23(. 

وقــد نتــج عــن مناقشــة مجموعــات الخبــراء بعــض البرامــج المقترحــة 
التــي تناســب الفئــات المحــددة وهــي:

) 19 -23 ( جامعي) 18-16 ( ثانوي) 13 15- ( متوسطالمجال

اإليماني

أعمال القلوب

أسماء اهلل الحسنى

مجاالت تزكية النفس

شرح األربعين النووية

الصيامالطهارة والصاة

قصص من هدي 
فقه المعامات في اإلسامالسيرة النبوية

تأمات وتدبرالقدوة

تعظيم الشعائر القيم واألخاقيات
حقوق المرأةالدينية

الندواتالحوارــــــــ

أدوات البحثــــــــــــــــ

العلم الشرعي 

دورات متخصصة في الجانب الشرعي

دورات في أحكام الطهارة والصاة

شرح األصول الثاثة، والقواعد األربع

األحكام الفقهية المستحدثة، والفرق بين الواجب- المحرم- الجائز.....
إلخ(

الحجاب الشرعي 
العقيدةوأحكام الزينة

أركان اإليمانالصيام والحجـــــــ
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) 19 -23 ( جامعي) 18-16 ( ثانوي) 13 15- ( متوسطالمجال

العقلي والمهاري

مهارات التفكير اإلبداعي

النقد البّناء

اتخاذ القراراتالذكاءات المتعددة

دورات في المراحل 
التفكير الناقد واإليجابيالعمرية

ـــــــحل المشكاتدورة القبعات الست

ــــــــ
التعامل مع مواقع 
التواصل واإلعام 

الجديد
ــــــــ

الدعوي

مسابقات تنمي 
المجال الدعوي

الدعوة بالقدوة) مواقف من سيرة الرسول - 
والسلف الصالح(

دورة حب ألخيك ما 
تحب لنفسك

مخاطبة العقل 
الاواعي

مهارات دعوية 
واستخدام التقنية 

في الدعوة

النصيحة) فضلها- 
أثرها(

صفات الداعية إلى اهلل 
ــــــــوفضل الدعوة إلى اهلل

ــــــــوسائل التأثيرــــــــ

الفكري والمنهجي

االعتزاز بالهوية اإلسامية

دورات ومسابقات فكرية منهجية في آلية ـــــــ
التعامل مع الحضارات األخرى

اإللحادـــــــــ

دور األعداء في إفساد ـــــــ
المرأة

وسائل االختاف في 
الفتوى

حقوق المرأةثقافة الصورةـــــــــ

الحياة المادية ـــــــ
الحصانة الفكريةوطغيانها

مهارات الرد على العولمةـــــــــ
الشبهات

القيم اإلسامية ـــــــ
ـــــــــومقارنتها بالغربية
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) 19 -23 ( جامعي) 18-16 ( ثانوي) 13 15- ( متوسطالمجال

النفسي وإدارة الذات

دورات واستشارات نفسية حسب المراحل العمرية

االقتران النفسيبناء الثقة بالنفس

الميول واالتجاهاتالخطة الشخصيةفهم الذات

معرفة الحقوق تقدير الذات
معرفة الذاتوالواجبات

صناعة الفرصميدان الطاقاتصحة نفسية

إدارة الذاتمواجهة التحدياتمن أنا ؟؟!!

تقبل اآلخرالرؤيةمفهوم المراهقة

ـــــــــــــــالهوية والشخصية

األسري واالجتماعي

برامج ترفيهية تحاكي احتياج الفتاة في المجال األسري واالجتماعي

الترابط واالحتواء األسري واالجتماعيأمي صديقتي

أنا مع أختي، ومع أبي 
ترتيب وضبط العاقات األسرية واالجتماعيةوأخي

مفهوم األسوة الحوار مع أسرتيالتفوق
باإلسام

الحقوق والواجبات 
المسؤولية االجتماعيةتقدير المسؤوليةداخل األسرة

بر الوالدين وصلة 
مفهوم الزواجالمهارات الحياتيةالرحم

اللغة والتواصل

دورات تدريبية متخصصة في مهارات التواصل

الحوار، واإللقاء، والخطابة

احترام الرأي اآلخر كيف أغير من ذاتي
اإلقناع والتأثيرواالختاف

مهارات االتصال ــــــــــــــــ
الوظيفية

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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) 19 -23 ( جامعي) 18-16 ( ثانوي) 13 15- ( متوسطالمجال

التقنية والمعلومات

التصميم، التصوير، جرافيك، تقنية المعلومات

ضوابط استخدام 
صناعة التطبيقات الجرائم اإللكترونيةالتقنية

التقنية وصيانتها

مهارات التعامل مع احترام الخصوصية
أدوات التواصل

مهارات البحث التقني، 
والتوظيف اإليجابي 

للتقنية

التأثير عبر وسائل الحصانة الفكريةـــــــــ
التواصل االجتماعي

القيادي واإلداري

تدريب طويل المدى على برامج قيادية للفتيات وقياس األثر

أهمية العمل 
التخطيطالجماعي

مهارات اتخاذ القرار، وحل المشكاتالتنظيم

العمل التطوعي ـــــــــ
داخل المؤسسة

العمل التطوعي خارج 
المؤسسة وخدمة 

المجتمع

بناء فريق العملــــــــــــــــــ

ترتيب األولوياتــــــــــ
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وبعــد ذلــك تــّم حصــر أهــم القيــم التــي اتفقــت عليهــا المجموعــات، 
والتــي ينبغــي أن تتحلــى بهــا فتيــات المراحــل الثــاث، كمــا هــو موضــح 

ــي: ــدول التال بالج

القيمة

الجامعيالثانويالمتوسط

تعظيم اهلل ومحبته

محبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

طاعة الوالدين

صلة الرحم

الحياء

السام

الصداقة

اإلحساناالحترام

الصدقاالنتماء

العملاإليجابية

الوالء للوطنالعلم

األمانةأعمال القلوب )خوف-رجاء-توكل...الخ(

الوسطيةـــــــــ

التواضعالرفقـــــــــ

الشورىاالستقامةـــــــــ

العدلـــــــــــــــــ

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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أهم القيم التي ُاُتفق عليها والتي ينبغي أن تتحلى بها الفتيات المستهدفات

الدرجةالقيمة 

60الصداقة

60الرفق

60التواضع

59.25تعظيم اهلل ومحبته

58.33محبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

58االنتماء

58الصدق

58االستقامة

56.66اإلحسان

56الوالء للوطن

54.5اإليجابية

54أعمال القلوب

53.5صلة الرحم

53.33طاعة الوالدين

53االحترام 

53العمل

53الشورى

52العدل

51األمانة

50الحياء

48الوسطية

46العلم 

45السام
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        أهم القيم التي أُتفق عليها والتي ينبغي أن تتحلى بها الفتيات المستهدفات
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المحور الثالث: 
وتبرز أهم النتائج من خال الجدول التالي: 

حصر مواصفات البرامج المقترحة

o .وضوح األهداف
o .التشويق والجذب
o .التصميم المناسب
o .التطوير الدوري للبرنامج
o .اكتساب مهارات وخبرات جديدة
o .المرونة في التعامل واإلجراءات
o .يعزز القيم اإلسامية
o .يحاكي العصر
o .إشراك المستفيدات
o .يلبي احتياج الفتيات،  والخصائص العمرية
o .معقولية التكلفة
o .التنوع واالبتكار
o .الحداثة
o .العمق
o .الجودة
o .االعتماد على الجانب العلمي، والمهاري
o .االحترافية
o .الشمولية
o .تفاعلي

1
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تحديد أدوات الجذب

o  ،مناســبة المــكان مــن حيــث )الديكــور المناســب، الجلســات، الضيافــة
النظافــة، 

o .)الخدمات العامة ....إلخ
o .مناسبة رسوم االشتراك
o .أساليب الطموح المتنوعة، والجيدة
o .تنوع وسائل اإلعان
o  تفاصيــل اكتمــال  جــذاب،  تصميــم  جيــدة،  )صياغــة  باإلعــان  االهتمــام 

....إلــخ(. اإلعــان 
o .االهتمام بالجذب الترفيهي
o .التسويق بطرق مبتكرة
o .وجود شخصيات معروفة
o .)سمعة المنفذين )مؤسسة، أو أشخاص
o .مرونة األنظمة
o .عرض االنجازات السابقة
o .التعزيز والتحفيز المستمر بجوائز قيمة
o .بيئة مناسبة للتنفيذ
o .فريق عمل متميز ومتخصص
o .توفير مواصات
o .وجود مشاريع تطبيقية
o .استخدام وسائل التقنية
o .تحديد المشرفين على البرنامج
o .حسن االستقبال
o .مناسبة الوقت
o .مشاركة الفتيات في تقييم وضع البرنامج
o .يحوي تطبيقات منوعة
o .التنفيذ بطرق جديدة
o استغال وسائل التواصل االجتماعي

2
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معايير تصميم البرامج

o .متوافقة مع الشرع
o .إمكانية قياس النتائج
o .التغذية الراجعة
o .التناسب بين الهدف والوسيلة
o .األصالة والمعاصرة
o .التركيز على المخرجات
o .سهولة التطبيق
o .العناية بالتفاصيل الدقيقة
o .التخصص واالحتراف
o .الوعي بالخصائص التقنية للفتاة
o .التقبل لجميع الفتيات
o .قابلة للتطبيق
o .العمق
o .موافقة لرؤية المنظمة
o .مشاركة الفئة المستهدفة
o .معايير أداء واضحة للبرامج
o .وجود خطة استراتيجية وتشغيلية
o .وجود عناصر جذب عند وضع الخطط
o .مناسبة الوقت والمكان
o .تقييم قبلي/بعدي
o .تقويم وتوصيات لقياس األثر
o .استطاع آراء
o .تجربة أولية للبرنامج
o .مناسبة الخطة للبيئة المكانية
o .)يواكب ويعالج احتياج الفتيات )الخصائص العمرية
o .استطاع وجهات نظر أولياء األمور
o .)يعالج قضية محددة وواضحة )هدف عام، وأهداف فرعية

3
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المحور الرابع: 
خاصة ما تمت مناقشته على النحو التالي: 

ــرات،  ــي، المق ــث: المبان ــات، مــن حي ــرات مراكــز الفتي ــات مق حصــر مواصف
ــي: ــات كالتال ــج المناقش ــت نتائ ــخ(، وكان ــث ....إل ــاحات، التأثي الس

البيئة المادية من حيث:

المبنى

§ واسع، وشامل ومهيأ وفق احتياج الفتيات.	

§ تقليل االعتماد على المباني المستأجرة.	

§ بناء مقرات مصممة خصيصًا للمراكز.	

§ االهتمــام بهويــة المبنى/ســمة )theme( مــن 	
خــال مامــح تصميميــة، موحــدة، ومتنوعــة، 

وفــق تصميمــات حديثــة.

§ الواجهــات، 	 فــي  والرتابــة  الرســمية،  كســر 
لمداخــل. وا

§ محــاكاة األماكــن المحببــة لــدى الفتيــات، مثــل 	
)مراكــز التســوق(.

§ والســاحات 	 الداخليــة،  الفراغــات  بيــن  الربــط 
الخارجيــة.

§ ســهولة التشــغيل، والصيانة، وقلة اســتهاك 	
الطاقة.

§ الداخليــة 	 الفراغــات  فــي  الخصوصيــة  توفيــر 
والخارجيــة.

§ وســائل 	 واســتخدام  والتظليــل،  التشــجير، 
مثــل الجــو،  لتلطيــف  مناســبة 

§ ) النوافير، رشاشات المياه ....إلخ(.	

§ توفير ممرات مشي جذابة.	

المرافق
§ مقهــى، 	 مصاعــد،  ميــاه،  دورات  مســرح، 

إلــخ. مواقــف...  مصلــى، 

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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الساحات

§ واسعة، خضراء، ماعب، كراسي ...إلخ.	

§ داخليــة 	 فنيــة،  أعمــال  عــرض  ســاحة  توفيــر 
 ( أنفســهن  الفتيــات  أعمــال  مــن  وخارجيــة، 

.....إلــخ(. مجســمات  رســومات، 

§ وخارجيــة، 	 داخليــة،  نشــاطات  ســاحة  وجــود 
مرتبطــة. تكــون  أن  ويمكــن 

§األثاث عصري، ملون، يتحمل االستخدام )عملي(...	

قاعات الدراسة
§ واســعة، نظيفــة، مجهــزة بالتقنيــة، واإلضــاءة 	

أن  المريحــة.  والمقاعــد  والتهويــة،  الجيــدة، 
االســتخدام. القاعــة مرنــة  تكــون 

وأشار الخبراء في هذا العنصر إلى ضرورة دراسة، وتقدير الميزانية السنوية من حيث:

التناسب/تحديد نسبة الدخل/تنويع مصادر الدخل .....إلخ.

والعناية بسياسة التسويق، فا بد من اختيار أشخاص مناسبين للتسويق، ومناسبين 
لرؤية المركز.
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ــات،  ــدة سياس ــاش ع ــن النق ــج ع ــات: نت ــز الفتي ــة لمراك ــات التنظيمي ــم السياس ــد أه تحدي
ــي: ــا يل ــت فيم ــر تمثل ــات نظ ــات وآراء ووجه ــة اقتراح ــا مجموع ــدرج تحته ين

تحديد أهم السياسات التنظيمية لمراكز الفتيات

المقترحات واآلراء ووجهات النظرالسياسة

االلتحاق

سياسة االلتحاق واضحة عند التسجيل )الوقت- الرسوم ...إلخ(.

مميزات لالتحاق بالبرنامج.

االلتزام بأنظمة، وشروط المركز.

االلتزام باللباس اإلسامي )المتفق عليه(.

االلتزام بالوقت المحدد )للبرنامج، للفعالية، للنشاط(.

حسن التعامل مع الجميع )زميات، مشرفات، إدارة(.

دليل تفصيلي للبرنامج.

عدم التغيب إال لظرف طارئ، وكذلك الخروج المبكر) حضور ٣٠ ٪ ( 

االلتزام بوقت الدخول والخروج.

رسوم رمزية.

المحافظة على المرافق، والنظافة العامة.

التفاعل مع المجموعات خال األنشطة والبرامج.

االلتزام بضوابط استخدام الجوال.

الضوابط العامة للمجتمع، والخاصة بالمركز.

القبول لجميع شرائح الفتيات.

يحدد الزي في أيام معينة للفتيات، ويترك لهن حرية االختيار في 
أيام أخرى.

التسجيل ودقة البيانات، والتوقيع على صحتها.

التوجد أي شروط لالتحاق.

تغليب المرونة على الصرامة في األنظمة.

تقيد التسجيل بالمراحل المستهدفة، مثا من سن 13 الى 25 
سنة.

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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المشرفات

معرفة توجهها الفكري. 

تكون بمرحلة عمرية متقاربة مع الفئة العمرية المستهدفة.

االهتمام بالمظهر.

مهارات التواصل االجتماعي.

الذكاء االجتماعي.

الخصوصية في معالجة مشاكل الفتيات.

مهارات اإلدارة، والقيادة.

القدرة على التخطيط.

ثقافة عامة.

المعرفة بالحاسب، استخدام التقنية. 

االلتزام بالوقت.

المرونة، وتقبل المهام اإلضافية.

توقيع العقود.

المقابات.

استام دليل إرشادي.

اإلشراف.

السمت، والبشاشة، والخلق الحسن، التعامل الجيد مع الفتيات.

االلتزام بالمادة العلمية المقدمة.

القدوة في شكلها، وملبسها.

االلتزام بالبرامج، وعدم االعتذار )إشعار اإلدارة بوقت كاٍف(.

معرفة أهداف البرنامج والسعي في تحقيقها. 

االبتعاد عن التوجيه المباشر.

االلتزام بأنظمة المنظمة.

إبرام عقد يوضح حقوق وواجبات المشرفة أثناء العمل.

التقييم الدوري للمشرفات والملتحقات )مؤشرات/ معايير(.

آليات تحفيزية للمشرفات.

يتم اختيار المشرفات وفق سمات ومعايير محددة.

التطوير المستمر للمشرفات.
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األنشطة

ُتوافق رغبة الفتيات.

قابلة للتطبيق.

إشراك الملتحقات في بعض المسؤوليات اإلدارية/ اإلشرافية.

الفصل بين الفئات العمرية في البرامج.

.)action( وضع فواصل تحدي/ حماسية

خلوها من المحاذير الشرعية )األخطاء العقدية، والشرعية، 
الموسيقى، التبرج ....إلخ(.

التوّجه نحو البرامج التفاعلية/الحوارية بين المحاضرات، واإللقاء.

مناسبة النشاط للفئة العمرية المحددة، ولواقعهن الفعلي.

تنوع أساليب عرض األنشطة.

متابعة المادة العلمية المقدمة.

تقييم األنشطة.

جذابة، ومنوعة.

تفاعلية.

متجددة وتعرض بطريقة مبتكرة.

التوافق بين األنشطة واألهداف، ومتابعة ذلك.

خطط زمنية توضح خطوات العمل وإجراءاته.

أن تراعي األنشطة الوقت المحدد لها. 

تقسيم الفتيات عند األنشطة إلى مجموعات مع المشرفة.

موافقة ولي األمر على مشاركة ابنته في األنشطة.

توقف األنشطة والبرامج قبل االختبارات، مراعاة لظروف الفتيات.

تخصيص برامج صباحية، وأخرى مسائية؛ لتوافق ميول الفتيات، 
وأوقاتهن.

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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األنشطة

تنوع النشاط داخل اليوم الواحد، مابين )إيماني، حركي، فني، 
دعوي(.

الرحات واألنشطة الخارجية، وضرورة توفير أماكن مناسبة لذلك.

مواكبة األنشطة للواقع االجتماعي.

لقاء تعريفي يوضح آلية البرنامج.

حقوق وواجبات الملتحقات في البرامج.

وجود نظام موّحد ومكتوب، حسب احتياج الفتيات.

وضع أنظمة متوافقة مع متطلبات شهادات الجودة المعتمدة.

مساحة حرية بما ال يخالف الشرع )المرونة(.
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نتائج الدراسة وأهم التوصيات 
بعــد جمــع المعلومــات مــن خــال أدوات الدراســة الســابقة وتحليلهــا تــم التوصــل 
ــج الدراســة مصنفــة حســب كل مرحلــة مــن مراحــل الدراســة وتوصياتهــا  إلــى نتائ

التــي ينبغــي العمــل بهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

وثيقة تطوير مركز الرسالة وفقً لنتائج الدراسة المسحية:

42.1٪ يفضلن البرامج 
صباحً ومساًء

51.5٪ الصيف
البرامج والفعاليات الكبيرة 

البرامج التي تكون فيها الفئة 2 - 3 أيام في األسبوع 
المستهدفة مشاركة في البرنامج 

وتكون قائمة على التفاعل

58٪ المزج بين األنشطة 
الفردية والجماعية

60.9٪ دورات 
54.6٪ ثقافي
48.7 الشرعي

73.9٪  الواتس آب 
60.4٪ تويتر

55.3 سناب شات
47.8٪ انستقرام

وقت البرنامج

برامج يفضل التركيز زمن البرنامج
عليها أكثر

برامج مميزة يفضل استمراتهامدة  البرنامج

طريقة تنفيذ األنشطة

طريقة اإلعالن عن البرنامجمجاالت البرنامج

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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وجهة نظر في عوامل 
نجاح المراكز

والتجديــد  « الشــيقة  البرامــج 
التقليــد كانــت  والبعــد عــن 
نجــاح  مقومــات  أكبــر  مــن 

فشــله.  مــن  المركــز 

والفعاليــات  « البرامــج  تنجــح 
التــي يكــون للفتيــات دور فــي 
يقتصــر  وال  لهــا  التخطيــط 
دورهــم فيهــا علــى التنفيــذ .

المشــاركة بيــن عــدة مراكــز  «
علــى  فعاليــة  إقامــة  فــي 
يحقــق  المنطقــة  مســتوى 
النجــاح، التعــاون بيــن المراكز، 
ــة  ــز الثق ــرات، تعزي ــادل الخب تب

. واالنتشــار  بالقــدرات، 

برامــج  « المركــز  يقــدم  أن 
وفعاليــات لكافــة أفراد األســرة 
)نســاء وأطفــال( مــن شــأنه 
أن يعــزز مكانــة المركــز لــدى 
الثقــة  علــى  يحصــل  األهــل، 
بالدعــم  فيحظــى  منهــم 

والمســاندة. 

المشـــــاركـــــة الفـاعـــلــــــــــة  «
بالمناسبــــــات االجتماعيـــــــة 
المختلفــــة ومـــد جســــــــــور 
مع المجتمع )العيـــــد، رمضان 
، الجنادريـــــة ، بـداية العــــــام، 
نظافــــة وزراعة الحي، العنايـة 

بالمسجد(.

المركــز  « هــذا ســيعزز مكانــة 
أكثــر  أنشــطته  ويجعــل 
قبــوالً ودعمــً لــدى المجتمــع 

. لمحلــي ا

معوقات ضعف 
مشاركة الطالبات

أقــوى  « هــي  المواصــات 
تواجــه  التــي  المعوقــات 
هــذا  أن  وأعتقــد  الفتيــات، 
طبيعــي جــدًا نتيجــة إلنصــراف 
الذكــور فــي األســرة عــن تأديــة 
علــى  واالعتمــاد  الــدور  هــذا 
مــا  إال  تــام  بشــكل  الســائق 
نــدر وبالتالــي الفتــاة ســتجد 
الناحيــة  هــذه  فــي  صعوبــة 
: بطريقتيــن  تحــل  أن  ويمكــن 

جعــل المراكــز منتشــرة بــكل  «
حــي بحيــث يكــون ايصالهــا 
ســهل علــى األهــل أو تصــل 
للمركــز ســيرًا علــى األقــدام .

المــدارس  « مــن  االســتفادة 
فــي  واألهليــة  الحكوميــة 

مقراتهــا.  اســتخدام 

كبيــرة  « المراكــز  جعــل 
ومتســعة وعمــل شــراكة مــع 
ــتخدام  ــة باس ــدارس األهلي الم
الطالبــات  لنقــل  الباصــات 
لمنازلهــن مقابــل ســعر رمــزي 
أو تكفــل أحــد رجــال االعمــال 
محتســب  المصاريــف  بهــذه 
المســلمين.  بنــات  منفعــة  أجــر 

ــر  « ــت أكب ــة كان ــوم المالي الرس
انضمــام  امــام  المعوقــات 
. والــدور  المراكــز  فــي  الفتيــات 
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محاذير

العصــر  « هــذا  فــي  الفتيــات 
أكثــر انفتاحً وثقافــة وبالتالي 
فــي  عاليــة  قــدرة  لديهــا 
الحكــم علــى البرامــج ونقدهــا 
والمقارنــة بيــن مــا يقــدم مــن 
المراكــز المختلفــة لذلــك يجب 
الحــذر كل الحــذر مــن تقديــم 
تخطيــط  لــه  مخطــط  غيــر 
مســبق وجيــد، واختيــار آليــات 

للهــدف. مناســبة  تنفيــذ 

المســتهدفة  « للفئــة  التنبــه 
مثــا  الثانــوي  يناســب  فمــا 
يناســب  أن  بالضــرورة  ليــس 
الموظفــة  أو  الجامعــي 
الهــدف  يكــون  أن  فيمكــن 
ــذ  ــة التنفي ــف آلي ــد وتختل واح
بمــا يتناســب مــع خصائــص 

لمرحلــة.  ا

المرحلــة  « بيــن  الدمــج  عــدم 
المتوســطة والثانــوي الختــاف 
بينهمــا  الفكــري  النضــج 
ويمكــن  كبيــر  بشــكل 
الثانــوي  بيــن  الجمــع  بيســر 
. البرامــج  فــي  والجامعــي 

معوقات ضعف 
مشاركة الطالبات

أقــوى  « هــي  المواصــات 
تواجــه  التــي  المعوقــات 
هــذا  أن  وأعتقــد  الفتيــات، 
طبيعــي جــدًا نتيجــة إلنصــراف 
الذكــور فــي األســرة عــن تأديــة 
علــى  واالعتمــاد  الــدور  هــذا 
مــا  إال  تــام  بشــكل  الســائق 
نــدر وبالتالــي الفتــاة ســتجد 
الناحيــة  هــذه  فــي  صعوبــة 
: بطريقتيــن  تحــل  أن  ويمكــن 

جعــل المراكــز منتشــرة بــكل  «
حــي بحيــث يكــون ايصالهــا 
ســهل علــى األهــل أو تصــل 
للمركــز ســيرًا علــى األقــدام .

المــدارس  « مــن  االســتفادة 
فــي  واألهليــة  الحكوميــة 

مقراتهــا.  اســتخدام 

كبيــرة  « المراكــز  جعــل 
ومتســعة وعمــل شــراكة مــع 
ــتخدام  ــة باس ــدارس األهلي الم
الطالبــات  لنقــل  الباصــات 
لمنازلهــن مقابــل ســعر رمــزي 
أو تكفــل أحــد رجــال االعمــال 
محتســب  المصاريــف  بهــذه 
المســلمين.  بنــات  منفعــة  أجــر 

ــر  « ــت أكب ــة كان ــوم المالي الرس
انضمــام  امــام  المعوقــات 
. والــدور  المراكــز  فــي  الفتيــات 
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المـالحـق
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 بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج استبانة

ثانـــــــــــويمتوســــطالمرحلة الدراسية

موظفــةجامعــــي

غـــــــــــــــربشــــــــــــــرقموقع السكن

جنـــــــــــوبشمـــــــــــال

هل سبق أن التحقت بمؤسسة تعتني بأنشطة للفتيات؟

النعــــــم 

أذكري اسم المؤسسة أو المركز الذي قد استفدت أو التحقت به واسم 
البرنامج

اسم المؤسسة

اسم البرنامج

اسم المؤسسة

اسم البرنامج

اسم المؤسسة

اسم البرنامج

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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البرامج واألنشطة المفضلة لديك

كاهمامسائيةصباحيةحسب الوقت

حسب الفترة 
الزمنية

أثناء العام 
كامهم في الصيفالدراسي

حسب مدة 
البرنامج

يومين إلى ثاثة أيام في األسبوعيومي 

أسبوع في 
الشهر 

أخرى: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حسب نوع النشاط

شرعي
دروس ودورات رشعية

ثقافي
مسابقات وبرامج تثقيفية

اجتماعي
فنون الطبخ واحتفاالت

علمي 
علوم صحية وطبيعية

دورات تدريبيةتقني 

آخرى

حسب المستفيد:
أفضل 

األنشطة 
الفردية 

أفضل 
األنشطة 
الجماعية

كاهما

اختاري المعايير التي تؤثر في مشاركتك وتفاعلك مع األنشطة ) يمكن اختيار 
أكثر من معيار (

)  ( األنشطة التي يكون لي دور واضح فيها.
)  ( األنشطة التي تكون جديدة وغير مألوفة. 
)  ( األنشطة التي تشارك أسرتي معي فيها.

)  ( األنشطة الجماهيرية أمام كل الطالبات.
)  ( األنشطة الخاصة بمجموعتي فقط.

)  ( األنشطة المركزة على موضوع واحد فقط.
)  ( األنشطة المكونة من عدة موضوعات. 

)  ( األنشطة التي فيها جانب الحركة أكثر. 
)  ( األنشطة التي فيها الجانب الذهني أكثر.

)  ( األنشطة التي فيها جانب التواصل والحوار.
)  ( أخرى ...
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ما هي الوسيلة األفضل في نظرك لإلعالن عن األنشطة والفعاليات 
الخاصة بالفتيات؟

التلجراموآتس آبالفيس بوك

sms مواقع رسائل
تويتر الكترونية 

أخرىسناب شات انستقرام

أيهما في نظرك أفضل لدى الفتيات:

البرامج والفعاليات الكبيرة والمقامة على مستوى 
المدينة أو الحي 

البرامج المركزة والتي تقوم على مستوى المؤسسة أو 
المراكز

كاهما

ما الذي يعجبك في المؤسسات أو المراكز التي تعنى بأنشطة الفتيات

١

٢

٣

ثالثة أمور ترين أنه على المؤسسات والمراكز التي تعنى بأنشطة 
الفتيات أن تبتعد عنها.

١

٢

٣

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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أنشطة ترين أنها لم ُتعطى حقها من المؤسسات والمراكز التي تقدم 
انشطة للفتيات.

١

٢

ما هي أكثر المعوقات أمام انضمامك للمؤسسات والمراكز التي تقدم 
فعاليات وأنشطة للفتيات.

الرسومالمواصات
عدم اقتناع 

الوالدين بفائدة 
البرامج واألنشطة

عدم جاذبية عدم تفرغي
أخرى البرامج

لو أعطيِت الصالحية التخاذ قرار في هذه المؤسسات والمراكز 
المخصصة للفتيات ما هو القرار الذي ستتخذينه؟

القــــــرار 

 لمــــــاذا
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نموذج ورش العمل المنفذة

آلية التنفيذمحاور الورشة 

عرض التعريف بالدراسة وهدفها

حلقة نقاش عامةكيف تقضي الفتاة وقتها بشكل عام؟ 

أبرز األنشطة والفعاليات الموجودة في 
عصف ذهنيالساحة حاليًا.

عصف ذهنيأبرز األنشطة المرغوبة للفتيات.

ماهي المعوقات واألسباب في نظرك 
التي تحول بينك وبين مشاركتك في 

هذه المراكز واألندية )مجموعات( ؟
تصميم جدول )عمود للمعوقات، وعمود 

للحلول المقترحة(
ما الحلول للمساهمة في التغلب على 

هذه المعوقات لتحقيق مشاركة أكبر من 
الفتيات في هذه المراكز؟

ما مكونات وعناصر النموذج األمثل 
للبيئة الجاذبة للفتيات )تفصل في 

عناصر : المكان - المعلمات - البرامج 
واألنشطة - شروط القبول ... الخ(؟

يوضع جدول بالمكونات والمشاركات يقترحن 
المواصفات التفصيلية في كل مكون

أبرز المهارات التي تحتاجها الفتاة وتطمح 
أن ُتنمى لديها من قبل أندية الفتيات 

)ُمرّتبة(.

أبرز المشكات التي تعاني منها الفتاة 
وتطمح أن تجد عاج لها ومساندة في 

أندية الفتيات )ُمرّتبة(.

تقرير دراسة احتياج الفتيات من البرامج واألنشطة
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مركز الرسالة للفتيات



هاتف: 2336929 - 1 - 00966
جوال: 565888179 - 00966

info@smartexp.com.sa :الربيد اإللكرتوين


