




استقرار ا�سرة.. من استقرار الوطن

من نحن ؟

جمعية المـودة الخيرية
ل'صـالح االجتماعي بمنطقة مكة المكرمة

وزارة الشؤون االجتماعية - (تصريح  ٦٠١)



٧٧

رســالتـنا..
تحقيق سعادة ا�سرة واستقرارها بالتوعية وا(صالح.

أهـدافـنا..
إيجاد مكاتب ل'صالح االجتماعي.

أفراد للعمل في ا(صالح االجتماعي. تأهيل وتدريب 
أفراد المجتمع. نشر ثقافة ا(صالح االجتماعي وأهميته بين 

التي تساعد في حل  والتربوية  االجتماعية  البرامج  إقامة وتفعيل 
المشكالت.

ا(صـــالح  تــخــدم  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة  والــبــحــوث  الـــدراســـات  إعــــداد 
االجتماعي.

(قامة  والحكومية  الخيرية  ا�هلية  المؤسسات  مــع  التنسيق 
وإعداد برامج مشتركة ل'صالح االجتماعي.



٩٩

مجلس ا(دارة..

فضيلة الشيخ/ سعد بن عبدالرحمن العويرضي
رئيس مجلس ا(دارة

الدكتور/ أنس بن عبدالوهاب زرعه 
نائب رئيس مجلس ا(دارة

الدكتور/ طالب بن صالح العطاس
أمين الصندوق

المهندس/ فيصل بن سيف الدين السمنودي   
ا�مين العام

ا�ستاذ الدكتور/ عبدا> بن سالم المعطاني              عضو
ا�ستاذ الدكتور/ محمد بن سعيد الغامدي                                           عضو
الدكتور/ عبدا> بن محمد سعيد متبولي                                       عضو
ا�ستاذ/ عبدا> بن محمد البيومي                                                       عضو
ا�ستاذ/ زهير بن علي سعيد المرحومي                                            عضو

ا�ستاذ/ زهير بن عبد الرحمن ناصر   
المدير العام



١١١١

قسم ا(صالح ا�سري



قسم ا(صالح ا�سري..
بأعماله من خالل ثالثة محاور، وهي عبارة عن مكاتب متخصصة  يقوم قسم ا(صالح 
ا(صــالح  ومكتب  الجمعية،  مقر  من  كل  في  المكاتب  هــذه  وتنتشر  ا�ســري،  ل'صالح 
وا�نكحة  الضمان  بمحكمة  ا(صــالح  ومكاتب  جدة،  بمحافظة  وا(رشــاد  الدعوة  بمركز 

بمحافظة جدة.

وقد قام القسم بإصالح ذات البين بين ا�سر خالل عام ١٤٣٢هـ على النحو التالي:

عدد الحاالت المستلمةالمكان

٢٣٢جمعية المودة

١,٥٥٣محكمة الضمان وا�نكحة بمحافظة جدة

٤,٧٥٢مركز الدعوة وا(رشاد بمحافظة جدة

٦,٥٣٧المجموع

إجمالي الحاالت المستلمة لقسم اNصالح منذ التأسيس ٢٣,٩٠٢ حالة

١٣١٣

توزيع الحاالت المستلمة بين مكاتب الصلح التابعة للجمعية
منذ اNنشاء حتى نهاية ١٤٣٢ هـ



١٥١٥

قسم هاتف ا(رشاد ا�سري



قسم هاتف ا(رشاد ا�سري..
يعمل القسم على حل المشكالت ا�سرية بكل خصوصية وأمان وسرية تامة وذلك 
المتخصص  ا(رشادي  الفريق  الهاتفية من قبل  المكالمات واالستشارات  الرد على  عبر 

من الجنسين.
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عدد الحاالت مصنفة حسب مستوى التعليم
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٢١٢١

االستشارات ا(لكترونية..
ــة الـــمـــودة  حـيـث تضم   ــواب ــارات ا(لــكـــــتــرونــيــة فـــــي مــوقــع ب أنــشــئــت خــدمــة االســتـــــشـــ
ويقومون  عليا،  مؤهالت  يحملون  والنفسي  ا�سري  الــــــمــــجــــال  فـــــي  متــخــصصين 

بالرد على االسـتـشــــارات النفسية وا�سرية والتربوية على مدار الساعة. 

إجمالي المكالمات المستلمة منذ التأسيس ٥٢,٢٣٦ مكالمة أسرية



٢٣٢٣

تحت إشراف: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

قسم التدريب



قسم التدريب..
الدورات  الخيرية ل'صالح االجتماعي سلسلة من  المودة  التدريب بجمعية  يقدم قسم 
معارف  الزوجين  إكساب  بهدف  ســواء  حد  على  والفتيات  للشباب  التأهيلية  التـدريبية 
المعرفي  والتعزيز  المختلفة,  ا�ســريــة  بالعالقات  الــوعــي  وتنمية  جديدة,  ومــهــارات 

والمهاري الوقائي لقضايا الخالف ا�سري.

عدد المتدربينعدد الدورات

١٠٦٢,٤٤٧

بلغ عدد المتدربين منذ التأسيس ١٨,٧٦٣ متدربًا ومتدربة
إجمالي الدورات المقدمة ٦١٣ دورة تدريبية

٢٥٢٥

وتقـدم الجمعية سلســلة من الدورات للرجال والنساء في تنمية العالقات ا�سرية  إلى 
جانب المصلحين والمرشدين ا�سريين وهي كالتالي:

الدورات التدريبية
الخاصة بالرجال

الدورات التدريبية الخاصة  بالمصلحين 
اcسريين والمرشدين الهاتفيين

أنماط الشخصيةدورة تأهيل المتزوجين

استراتيجية تغيير السلوككيف تسعد بأسرتك ؟

بوصلة التفكيرفن التعامل وا(قناع

النفقة والزيارةفن التعامل مع المراهقين

مهارات االتصال اللفظي بين المصلح والحالةتعديل سلوك ا�بناء

كيفية معرفة المصلح للحالة النفسيةأنماط الشخصيات

إعداد المستشار ا(لكترونيحل المشكالت الزوجية

أساسيات إدارة المشاريعمهارات االتصال االجتماعي

التأهيل المهاري للمصلحين ا�سريينالتعامل بين الزوجين وحل المشكالت

الخطوات العملية ل'رشاد االجتماعيالتخطيط الناجح �سرتك

ضع بصمتك في أسرتك

استراتيجيات تعديل السلوك عند ا�بناء 

إدارة الغضب الزواجي

الخالفات الزوجية

الحوار الزوجي

حوارنا مع أوالدنا

كن إيجابيًا

صناعة المستقبل

مهارات التعامل مع السجين



٢٧٢٧

قسم ا(عالم والعالقات العامة



قسم ا(عالم والعالقات العامة..
يقوم قسم ا(عالم والعالقات العامة بتنفيذ حمالت توعوية وتوجيهية إعالنية وإعالمية 

بهدف وقاية ا�سرة واستقرارها عبر أقسام الجمعية ا�خرى. 
ويعمل القسم على مد جسور الشراكات والرعايات ا(عالمية مع مختلف الجهات‘ ونشر 
رسالة الجمعية وأهدافها وخدماتها لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته من خالل مايلي: 
(المطبوعات‘ اللقاءات‘ الندوات‘ المؤتمرات‘ المحاضرات‘ المعارض‘ الزيارات‘ وتفعيل 

وسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك).
وقد نفذ القسم خالل عام ١٤٣٢هـ عدة مناشط وأعمال وهي كالتالي:

العددالنشاط

٣١٤,٦٥٠المطبوعات الموزعة

٩المعارض

٤٨نشرة المودة ا(عالمية

٣٧الوفود والزوار

 بلغ إجمالي المطبوعات التثقيفية الموزعة منذ التأسيس ٧٨٠,٣٤٥ مطبوعة

٢٩٢٩



٣١٣١

قسم الدراسات والتطوير



قسم الدراسات والتطوير..
تحول  الــتــي  أو  ا(صــــالح،  مكاتب  مــن  الــمــودة  لجمعية  الــــواردة  القضايا  لكثرة  نــظــراً 
والمستشار  ا�ســري  ــاد  ا(رش هاتف  طريق  عن  أو  الجمعية،  إلــى  وا�مـــارة  المحكمة  من 
ا(لكتروني والتي بلغت استمارات توثيقها أكثر من عشرة آالف استمارة با(ضافة إلى 
التقارير ا�سرية في شتى وسائل ا(عالم، ولتنوع هذه المشكالت وكثرة أسبابها بدأت 
فكرة تفعيل قسم الدراسات والتطوير  والذي يسعى إلى إعداد دراسات وبحوث تتناول 
انتشاراً وخطورة  أنواعها نحو ا�كثر  الوقاية والعالج وتفعيل وسائل ا(عالم بكل  طرق 

على الحاالت االجتماعية.

أعمال قسم الدراسات والتطوير ..
١. إعداد دراسة واقع ا(صالح وا(رشاد ا�سري في جمعية المودة الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

٢. إعداد دراسة لفتح فروع لقسم ا(صالح وا(رشاد ا�سري خارج الجمعية .
٣. إخراج الميثاق ا�خالقي والمهني للمصلح والمرشد ا�سري .

٤. إعداد الوصف الوظيفي للجمعية باالشتراك مع رؤساء ا�قسام .
٥. تحليل استبانة التدريب ( التأهيل ا�سري ) ( ٥٠٠ استمارة ) والخروج بنتائج وتوصيات.

المودة  بجمعية  ا�ســري  التأهيل  برنامج  (فاعلية  بعنوان  استطالعية  دراســة  إعــداد   .٦
الخيرية ل'صالح االجتماعي).

٣٣٣٣

وثــــــيــــــقــــــة تـــــنـــــظـــــم عـــمـــلوثــــــيــــــقــــــة تـــــنـــــظـــــم عـــمـــل 
ا�ســـري  والــمــرشــد  ا�ســـريالمصلح  والــمــرشــد  المصلح 
ــن يعمل  ــن يعملومــعــايــيــر اخــتــيــار م ومــعــايــيــر اخــتــيــار م
الــمــهــنــة، محكم  الــمــهــنــة، محكمفـــي هـــذه  فـــي هـــذه 
مــــن أكـــاديـــمـــيـــيـــن وقـــضـــاةمــــن أكـــاديـــمـــيـــيـــن وقـــضـــاة 
ومــتــخــصــصــيــن فـــي ا(رشــــادومــتــخــصــصــيــن فـــي ا(رشــــاد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا(صـوا(صـــــــــالح ا�ســـري، وقــد أقرتهـالح ا�ســـري، وقــد أقرته 
االجــتــمــاعــيــة  الــشــئــون  االجــتــمــاعــيــةوزارة  الــشــئــون  وزارة 
وعــمــمــتــه عــلــى الــمــنــاطــقوعــمــمــتــه عــلــى الــمــنــاطــق 

ا(دارية فييي المملكة.ا(دارية فييي المملكة.

ــبــعــيــة تــم  ــت ــبــعــيــة تــمدراســــــــة ت ــت دراســــــــة ت
سنتين  بعد  ــا  ــراءه سنتينإإج بعد  ــا  ــراءه إإج
ـــم  ـــممـــــــــن الــــــــــــــــــــزواج ث مـــــــــن الــــــــــــــــــــزواج ث
جمعية  في  جمعيةتطبيقها  في  تطبيقها 
ـــت  ـــت ـــب ـــتالـــــــــمـــــــــودة، أث ـــت ـــب الـــــــــمـــــــــودة، أث
التي  ا�ســـرة  التياســتــقــرار  ا�ســـرة  اســتــقــرار 
حصلت على التدريبحصلت على التدريب 

والتأهيل قبل الزواج.والتأهيل قبل الزواج.

دراســــــة تــشــخــيــصــيــة عندراســــــة تــشــخــيــصــيــة عن 
ـــــــــــالح وا(رشــــــادــالح وا(رشــــــاد  ـــــــواقـــــع ا(صـــواقـــــع ا(صـــ
ا�ســــــــــري فـــــي جــمــعــيــةا�ســــــــــري فـــــي جــمــعــيــة 
التطوير  وســبــل  التطويرالــمــودة  وســبــل  الــمــودة 
لـــلـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــعلـــلـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــع 
الالالالالالالا�سرية في مجال ا(صا�سرية في مجال ا(صالالحح 

وا(رشاد ا�سري.وا(رشاد ا�سري.



٣٥٣٥

القسم النسائي



القسم النسائي..
سبع  به  ويعمل  الصباحية،  الفترة  خالل  للنساء  الهاتفية  االستشارات  القسم  يقدم 
مرشدات هاتفيات، ويقوم كذلك بتقديم دورات في التأهيل ا�سري للفتيات, والعديد 

من الدورات في تنمية العالقات ا�سرية. 

 إعداد وتنفيذ مشروع البداية الرشيدة Nعداد المدربات
هو برنامج تدريبي عمل على تخريج (١٥٢) مدربة مؤهلة لتقديم دورة الفتيات المقبالت 
ترشيد  في  أسهت  والتي  المتكاملة  الرشيدة)  البداية  (حقيبة  خــالل  من  الـــزواج  على 
وتوجيه  إرشــاد  من  المدربة  ولتتمكن  الزوجية،  الحياة  جوانب  أغلب  لتشمل  المدربات 

الفتاة المقبلة على الزواج ومساعدتها لرسم طريق سعادتها بوضوح .
فكان هذا البرنامج إسهامًا في تحقيق رسالة المودة للتقليل من مخاطر الطالق وتحقيق 

سعادة ا�سرة واستقرارها بالتوعية والتوجيه.

العدد النشاط
١٠ المحاضرات

١٠ المعارض

٢,٤٣١ االستشارات الهاتفية

٣٣ الدورات

٦٠٠ المتدربات

العدد المنطقة
٥٠ متدربة المنطقة الشرقية

٤٠ متدربة منطقة الرياض
٦٢ متدربة الساحل الغربي

١٥٢ متدربة اNجمالي

إحصائية القسم النسائي

٣٧٣٧

كيف تختارين صديقتك ؟كيفية التعامل مع المراهقين ؟

تعالي نتبادل عن بر ا�مسحر الزوجات

كيف أكون شخصية محبوبةاالبتسامة

ا(عجاب راحة أم عذابالسعادة الزوجية

فن إدارة الحبنحو تربية أفضل

فن االتصالنحو حياة زوجية أفضل

فن الحوارأبجديات الحب

كيف تحلين مشكلة ؟الحب أسرار وغايات

الخالفات الزوجية في المجتمع السعودي أسبابها وطرق عالجهاجددي حياتك

كوني إيجابيةالعش الهانئ

حل المشكالت الزوجيةحياتك من صنع أفكارك

حتى ال نقتل ا�خوةالقوائم الثالث في تربية ا�بناء

الدورات التدريبية الخاصة بالنساء



آمال وتطلعات

ولنا آمال وتطلعات نسعى إلى تحقيقها.. من أجل سعادة ا�سرة واستقرارها وهي:

إيرادات ثابتة للجمعية. وجود 

إقامة قاعة للزيارات وذلك اللتقاء ا�سر مع أبنائهم.

إقامة وقف مناسب لدعم أعمال الجمعية وكذلك وقفي المودة والرحمة.

طــباعــة أكثر من ملـيــون مطـــبوعة أســـرية منــوعة. (علمًا بأن المادة العلمية جاهزة 

    ومعدة للطباعة).

إنجازات المودة في أرقام

العددالبندالقسم

ا(صالح ا�سري
٢٣,٩٠٢الحاالت المستلمة

١,٢٢٠الزيارات (لم الشمل با�بناء)

٥٢,٢٣٦المكالمات المستلمةهاتف ا(رشاد ا�سري

التدريب
١٨,٧٦٣المتدربون (شباب وفتيات)

٦١٣الدورات المقدمة

ا(عالم والعالقات العامة
٧٨٠,٣٤٥المطبوعات الموزعة

١٢٠نشرة المودة ا(عالمية



إصدارات المودة الحديثةمجتمع المودة




