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قالوا عنا

ــر  وجدكــم واجتهادكــم فــي كل األعمــال الــــخيرية  نشــكركم علــى هــذا االهتمــام بأحــوال األســــــ
التي فـــــــــيها مصـــــلحة للمـــجــــتـــــمع وتخفيف من اآلالم واألزمـــــــــات والشدائد التي تعثر المسلم 

في حـــياته .

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله 

العمــل فــي هــذا الميــدان مــن أفضــل األعمــال ،والصــرف والــزكاة علــى مقتضيــات تحقيــق اســتقرار 
األســرة  جائــز إذا كان القائمــون عليــه ذوي صــاح وتقــى وأمانــة .

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع 

الجمعيــة  هــذه  نجــاح  ممايثبــت  واألرقــام  االحصــاءات  علــى  واطلعــت  صــدري  ماأثلــج  وجــدت 
. الجــزاء  خيــر  عليهــا  القائميــن  اللــه  فجــزى  فــي مجالهــا  وتفوقهــا 

د. عائض بن عبد الله القرني
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قالوا عنا

والمجتمــع  األســرة  مجــاالت  فــي  المباركــة  جهودهــا  فــي  المــودة  جمعيــة  عــن  انطباعاتــي 
اللــه  المملكــة وأســأل  أطــراف  كافــة  فــي  الزوجيــن  بيــن  للتوفيــق  مــن جهــود  بــه  وماتقــوم 

 . 
ً
أن يعين الجميع على عمل الخير وجزاكم الله خيرا

د. عبد الله بن عمر نصيف

ســرني ماســمعت ورأيــت مــن البرامــج واألنشــطة المختلفــة والنتائــج الجيــدة المحققــة ونشــكر 
 مــن التطــور والنمــو. 

ً
ــه لهــم مزيــدا القائميــن عليهــا لجهودهــم ونرجــو إن شــاء الل

 
الشيخ إبراهيم بن عبد الله السبيعي 

ماتقدمــه الجمعيــة للمجتمــع الســعودي وخاصــة لألســرة الســعودية والتــي تعتبــر هــي نــواة أي 
مجتمــع متماســك ومــا رأينــاه مــن إحصائيــات وجــودة مخرجــات وخدمــة مجتمــع مــن خــال أعضــاء 
 مــن القلــب لــكل القائميــن علــى 

ً
فاعليــن فــي هــذه الجمعيــة لهــو شــيء يثلــج الصــدر قشــكرا

المــودة .

أ. عبد الله بن محمد العليان
  
ً
مدير عام فرع الوزارة سابقا
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  أكثر من

 أسرة ينتظرون دعمكم

هذا العام

29 ألف
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كــن ســبًبا فــي انتشــال صغارنــا مــن آثــار وألــم الطاق , فلنســاعدهم حتــى ال تتحطم قلوبهم البريئة ... ونفوســهم 
الغضــة الطريــة , حتــى ال يقعــوا تحــت براثــن الجريمــة , والفقــر , والجهل ,

وال يكونــوا رحمــة اإلدمــان واالنحــال الســلوكي , كــن أنــت األمــل ألســرة تصدعــت بســبب الخافــات , ســاهم فــي 
ــر األمــان . إنقاذهــا مــن التفــكك , ســاهم فــي خروجهــا إلــى ب

لدينا أسر تحتاج إلى إرشاد , إصاح , توعية وتثقيف , توجيه , تدريب , تعديل سلوك , تطوير ,
َحت صلح المجتمع  وإذا فسدت فسد المجتمع 

ُ
األسرة أساس المجتمع  إذا َصل

فكن سبًبا في صاح مجتمعك بدعمك والله ال يضيع أجر من أحسن عما . 

محمد بن علي آل رضي 
المدير العام 

سِرة
ُ
أنِقذ أ
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برنامج
 التعليم
والتدريب
 األسري

يهدف التدريب األســري  إلى رفع مســتوى الوعي بأهمية تنمية المهارات والتوجهات والســلوك األســري .و التحســين المســتمر 
لخبرتنــا فــي مجــال التدريــب فيمــا يتعلــق بالمعاييــر المهنيــة وفــق أحــدث األســاليب العالميــة  ، وتقديــم خدمــة التدريــب والتطويــر 
بشــكل احترافــي ليتــاءم مــع المســتفيدين والمدربيــن وذوي المصلحــة  اللتزامنــا والتــزام اإلدارة المســؤولة بمعاييــر التدريــب 
المهنــي ودمــج معاييــر التدريــب المهنــي فــي عمليتنــا ، مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن أمهــر المدربيــن والخبــراء المتخصصيــن 
 اســتخدام أحــدث الوســائل التدريبيــة الحديثــة التــي تتماشــى مــع أحــدث مــا توصــل إليــه العالــم فــي مجــال التدريــب األســري .

ً
وأيضــا
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تأهيــل المقبليــن 
1والمعلــى الــزواج

إدارة التعليم والتدريب األسري

 فــي الســنوات الثــاث 
ً
أشــارت التقاريــر إلــى أن 80 % مــن المتزوجيــن حديثــا

األولــى تنتشــر فيهــم حــاالت الطــاق ، و أشــارت دراســة ميدانيــة أقامتهــا 
جمعيــة المــودة عبــر مكتــب متخصــص إلــى أن 55 % مــن المتزوجيــن أنهــوا 
 مــن مســار الوقايــة 

ً
العاقــة بالطــاق خــال فتــرة العقــد (  ، وانطاقــا

قبــل  الخــاف  أســباب  مــن  الــزواج  علــى  والمقبــات  المقبليــن  وحمايــة 
وقوعهــا بمــا يســاهم فــي بنــاء جيــل مــن األســر الواعيــة تملــك ثقافــة 
أســرية جيــدة ، ومهــارات حياتيــه تعــزز مشــاركتهم فــي المجتمــع، تــم 
إعــداد مشــروع تأهيــل  الشــباب والفتيــات المقبليــن علــى الــزواج وهــو 
 ،  ) ) 15  ســاعة تدريبيــة  أيــام  عبــارة عــن دورة بخمــس محــاور لمــدة 3 
نفســية،  الحياة)دينيــة،  جوانــب  جميــع  فــي  الحديــث  الــدورة  وتتنــاول 
اجتماعيــة، أســرية، اقتصاديــة، وصحيــة( يقدمهــا مجموعــة مــن المدربيــن 

المختصيــن.

1.تأهيل المقبلين والمقبات على الزواج  
2.تقرير بالقياس القبلي والبعدي للمشاركين  

3.تقارير تقييم لكل دورة  

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

المكرمــة  مكــة  بمنطقــة  الــزواج  علــى  مقبــل    4000 تمكيــن  و  تأهيــل 
األســرة اســتقرار  بمهــارات 

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

التكلفة  الماليةمخرجات البرنامج

865,018

4000

216

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 من الخطبة إلى سنة أولى4000األسرة الناشئة1
زواج
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أكاديمية الحياة
2لتمكـــين المـــرأة

التمكيــن  فــي   2020 الوطنــي  التحــول  وبرنامــج   2030 لرؤيــة   
ً
تحقيقــا

االجتماعــي  الضمــان  مــن  المســتفيدة  لألســر  واالقتصــادي  االجتماعــي 
الحيــاة  أكاديميــة  أتــى مشــروع  منتجــة  أســر ممكنــة  إلــى  وتحويلهــم 
وهمــا  مســارين  فــي  تدريبيــة  دورة   205 بعــدد  ســيدة   5645 لتمكيــن 
مســار التمكيــن االجتماعــي ويهــدف إلــى تعزيــز القيــم األســرية لــدى 
ومهــارات  الحيــاة  شــريك  اختيــار  مهــارات  وإكســابهن  المســتفيدات 
االســتقرار األســري ومهــارات التربيــة الوالديــة ومهــارات القيــادة األســرية 
وكذلــك تعزيــز القيــم واألخــاق األســرية لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة 
للتمكيــن  دورات  خــال  مــن  االقتصــادي  التمكيــن  ومســار   ، والجامعيــة 
الصحــي و اإلبــداع الفنــي و تصميــم األزيــاء والديكــور و إرشــاد مهني في 
مجــال األعمــال بأحــدث األســاليب والتجهيــزات الفنيــة ووســائل التقنيــة ، 
تأهيــل المتدربــات وإكســابهن مهــارات فنيــة وحرفيــة و تســويق منتوجــات 

المــرأة المنتجــة مــن خــال المشــاركة  بالمعــارض المحليــة والخارجيــة.

1 .تمكين الفتيات بمهارات اختيار شريك الحياة.  
2 .تمكين الفتيات من المقبات على الزواج بمهارات االستقرار األسري.

3. تمكين الفتيات والمطلقات و األمهات بمهارات التربية الوالدية. 
4. تمكين المطلقات واألرامل و األمهات بمهارات القيادة األسرية. 

5. تمكين الطالبات باألخاق والقيم األسرية.  
6. تمكين الزوجات بمهارات تساهم في استقرار وجودة الحياة. 

 

1.مكين المشاركات بمهارات )تصميم الغرافيك - تصميم 
االنميشن و األلعاب - إنشاء التطبيقات(  

2.تمكين المشاركات بمهارات )تصميم األزياء والخياطة 
و فنون الميك آب والكوافير والديكور و التصوير 

الفوتوغرافي( 
3.تمكين المستفيدات من تطوير مشاريعهم على أسس 

 في تطوير ونجاح 
ً
مهنية وعلمية سليمة تكون سببا

مشاريعهن  
 

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

تمكيــن 5645  ســيدة بمهــارات التمكيــن االجتماعــي و التمكيــن االقتصادي  
بمنطقــة مكــة المكرمة

الهدف اال ستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

 المسار االقتصادي

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 من الخطوبة – 6 سنوات 2150الفتيات في األسرة الناشئة1

 ما بعد 6 سنوات 1425الفتيات واألمهات في األسرة المستقرة2

 ما بعد 6 سنوات 400الفتيات والمطلقات واألمهات في األسرة غير مستقرة3

االرامل والمطلقات420الفتيات واألرامل والمطلقات في األسرة المنفصلة4

من سن 16 إلى 125023طالبات المرحلة الثانوية والجامعية5

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدات

تكلفة المتدربة 
الواحدة

682,8٩5

5645

216
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3األسرة المعرفية

ــب  ــر مكت وفــق الدراســة الميدانيــة التــي قامــت بهــا جمعيــة المــودة عب
متخصــص لمعرفــة احتياجــات المجتمــع  تبيــن أن نســبة 31% مــن العينــة 
يرغبــون فــي معرفــة أكثــر عــن مفهــوم الــزواج واألســرة ومســؤولياتها 
دورات  عــن  عبــارة  المعرفيــة  األســرة  برنامــج   ، والزوجــة  الــزوج  وأدوار 
تدريبيــة ذات اليــوام الواحــد ، داعمــة معــززة للثقافــة األســرية والترابــط 
خــال  مــن  ، وذلــك  األســرة  اســتقرار  فــي  أســر مؤثــرة  لتصبــح  العائلــي 
دورات تفاعليــة تســاهم فــي اســتقرار األســرة  فــي مجــال األمــان األســري 
واقتصاديــة  ونفســية  توعويــة  مظلــة  وتوفيــر   ، االجتماعــي  والترابــط 
وترويحيــة لألفــراد والقطاعــات باعتبارهــم جــذور وثوابــت األســرة ، وذلــك 
وفــق منظومــة منهجيــة علميــة  ، و يســتهدف  المشــروع األســرة مــا 
بعــد الثــاث ســنوات األولــى مــن الــزواج ومــدة كل دورة 4 ســاعات تدريبيــة 
, لنحــو 1750 زوج وزوجــة عبــر  دورات تدريبيــة أســبوعية علــى مــدار 35 

أســبوع.

1.تطوير مهارات المشاركين في التخطيط األسري  
2.إكساب المشاركين مهارات إدارة ميزانية األسرة  

3.إكساب المشاركين مهارات التوازن بين العمل واألسرة  
4.إكساب المشاركين مهارات إدارة الغضب في األسرة  

5.إكساب المشاركين مهارات الحوار األسري  

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

إكســاب 1750  زوج  وزوجــة بمنطقــة مكــة المكرمــة مهــارات داعمــة معــززة للثقافــة 
األســرية والترابــط العائلــي مــن خــال دورات تفاعليــة تســاهم فــي اســتقرار األســرة  
مــن خــال حقائــب  توعويــة ونفســية واقتصاديــة وترويحيــة لألفــراد والقطاعــات 

ومــدة كل دورة 4 ســاعات تدريبيــة

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

األسرة الناشئة1

1750

 6 سنوات  

 ما بعد 6 سنوات األسرة المستقرة2

 ما بعد 6 سنوات األسرة غير مستقرة3

-األسرة المنفصلة4

من 18 إلى 45 عامموظفي القطاع األول والثاني والثالث 5

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

177,345

1750

101
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اختيار شريكة 
4الحياة

قامــت جمعيــة المــودة بعمــل دراســة ميدانيــة لرفــع االحتيــاج المجتمعــي 
وبخاصــة فئــة الشــباب والفتيــات وتبيــن مــن الدراســة أن 43% مــن الذكــور 
شــريك  اختيــار  كيفيــة  فــي  للمســاعدة  حاجــة  فــي  اإلنــاث  مــن   %38 و 
الحيــاة المناســب ، ومــن هنــا جــاءت فكــرة إنشــاء برنامــج تفاعلــي للتعــرف 
علــى طبيعــة اختيــار شــريك الحيــاة ومراحلــه ومعاييــر االختيــار الصحيحــة 
األولويــات  وماهــي  القــوة  ونقــاط  الضعــف  نقــاط  علــى  والتعــرف 
والمبــادئ التــي تســاعد فــي اختيــار شــريك الحيــاة المناســب  بمــا يســاهم 
فــي بنــاء جيــل مــن األســر الواعيــة ، تملــك ثقافــة أســرية جيــدة، ومهــارات 
حياتيــة، تعــزز مشــاركاتهم فــي المجتمــع ، ومــن المســتهدف تمكيــن 300 
شــاب وفتــاة بمهــارات اختيــار شــريك الحيــاة مــن طلبــة وطالبــات المرحلــة 
والمــدراس  الجامعــات  مــع  بالشــراكة  الجامعيــة  والمرحلــة  الثانويــة 

الحكوميــة واألهليــة.

تمكين 300 شاب وفتاة بمهارات اختيار شريك الحياة 

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

تدريــب 300  شــاب وفتــاة بمنطقــة مكــة المكرمــة مــن الراغبين فــي الزواج 
بمهــارات  اختيــار شــريك الحيــاة عبــر معرفــة األنمــاط ومعاييــر التوافــق 

الزواجــي ومقومــات الــزواج الناجــح 

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

75الشباب في المرحلة الثانوية 1

من 18 فما فوق
75الشباب في المرحلة الجامعية 2

75الفتيات في المرحلة الثانوية3

75الفتيات في المرحلة الجامعية4

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

40,485

300

135
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5التربيةالوالدية

نســبة  أن  األغــر  لمجموعــة  دراســة  فــي  الوالديــة  نمــط  دراســة  حســب 
57% مــن الوالديــن يعتقــدون أنهــم يملكــون المعرفــة للتربيــة األفضــل . 
وكذلــك دراســة ميدانيــة قامــت بهــا جمعيــة المــودة لمعرفــة االحتياجــات 
المجتمــع تبيــن أن نســبة 34% مــن العينــة ترغــب فــي التعــرف علــى كيفيــة 
تربيــة األطفــال جــاءت فكــرة البرنامــج لتدريــب 500 اب وأم بمنطقــة مكــة 
 علــى مهــارات التربيــة الوالديــة . وهــو عبــارة عــن برنامــج 

ً
المكرمــة  ســنويا

تفاعلــي لرفــع مســتوى المعرفــة والمهــارات التربويــة لــألم قبــل الــوالدة 
حتــى  الســنوات األولــى مــن عمــر الطفــل  ابتــداء مــن صفــر الــى عمــر 13 
ســنة،  والمشــروع مبنــي علــى نظريــة أريكســون فــي النمــو االجتماعــي 
ــز أربعــة وهــي ) التكويــن , التنشــئة ، التربيــة ، التنميــة (  ، مبنــي علــى ركائ
تعالــج أربعــة محــاور وهــي التربيــة الطبيعيــة وتربيــة الربيبــة وتربيــة اليتيــم  
وتربيــة أبنــاء منفصلــي الوالديــن . ممــا يســهم فــي بنــاء أســرة مؤثــرة فــي 

اســتقرار األســرة .

1.تمكين االباء بمهارات التربية الوالدية  
2.تمكين األمهات بمهارات التربية الوالدية  

3.تطبيق ساعات تطوعية للمدربين  
4.خفض وتوفير في هيكل المصروف  اليوم التدريبي للمدربين 

 

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

ً
تمكين 500 أب وأم بمهارات التربية الوالدية بمنطقة مكة المكرمة سنويا

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 اآلباء الذين لديهم أبناء من عمر250األباء1
7 سنوات إلى 12 سنة

 األمهات الاتي لديهن أبناء250األمهات2
حتى سن 13 سنة

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

177,123

500

354
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الشركات 
6الصديقة لألسرة

 لرؤيــة المملكــة 2030 لبنــاء مجتمــع حيــوي بنيانــه متيــن ، وكذلــك 
ً
تحقيقــا

وفــق برنامــج التحــول الوطنــي لتعزيــز القيــم اإليجابيــة والمرونــة وثقافــة 
العمــل الجــاد ، ووفــق دراســة أمريكيــة  متخصصــة فــي أخاقيات الشــركات 
وقضايــا االلتــزام األخاقــي حــول تأثيــر االنضبــاط األخاقــي علــى اإلنتاجيــة 
عــن  صرفتهــم  خاطئــة  ســلوكيات  لديهــم  الموظفيــن  مــن   %73 أن   ،
أعمالهــم ، قامــت الجمعيــة ببنــاء برنامــج تدريــب وإرشــاد بفكــرة مبتكــرة 
ــز األخــاق والمهــارات الحياتيــة لــدى 200 موظــف  يهــدف لتنميــة وتعزي
وموظفــة مــن خــال دورات تدريبيــة وعقــد مجموعــات دعــم مســاندة 
 فــي رأس المــال 

ً
لزيــادة اإلنتاجيــة وتنميــة روح الــوالء واالنتمــاء واســتثمارا

البشــري للمؤسســات والشــركات لبنــاء أســرة واعيــة ومتماســكة، قــادرة 
علــى مواجهــة التحديــات.

1.استمارات تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية  
2.نموذج مؤشرات األداء السلوكي  
3.دليل معايير الشركات الصديقة لألسرة  

4.المنهج التدريبي  
5.إعداد وتأهيل »كوتش صديق األسرة«  
6.إعداد وتأهيل »منسق برامج أسرية«  

7.تأهيل موظف وموظفة  

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

تمكيــن ودعــم نفســي لعــدد 200 موظــف وموظفــة مــن خــال 24 دورة 
تدريبيــة علــى مــدار ســتة أشــهر  

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

فما فوق 10018 موظفون1

100موظفات2

إدارة التعليم والتدريب األسري

إجمالي التكلفة

التكلفة  المالية الداعم 

مدعوم بنسبة 100 % من شركة أقوات
 للمأكوالت السريعة
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7تأهيل المختصين

فكــرة  جــاءت  المختصيــن  تأهيــل  فــي  الوطنــي  البرنامــج  هــدف  وفــق 
إعــداد المختصيــن ليســهموا فــي إحــداث التغييــر فــي األســرة مــن ناحيــة 
التعليــم والتوعيــة والتثقيــف وكذلــك عــاج الحــاالت عبــر اإلرشــاد الهاتفــي 
لألطفــال  النفســية  الصدمــات  عــاج  أو  اإللكترونــي  أو  بالمقابلــة  أو 
والمطلقــات جــراء انفصــال األســرة أو حــدوث صــدام اجتماعــي بعــد هــذا 
أفضــل  وتأهيــل  جديــدة   دمــاء  ضــخ  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  االنفصــال، 
الكفــاءات مــن المختصيــن فــي الشــأن األســري  ,مــن خــال إعــداد األخصائي 
و،  األطفــال  تعديــل ســلوك  ,أخصائــي  النفســي  ,األخصائــي  االجتماعــي 
والباحث األســري  ، أخصائي المســوحات البحثية وإعداد المحكم األســري 
المعتمــدة  واألخاقيــة  المهنيــة  المعاييــر  وفــق  األســري  والمرشــدي 
المختصيــن  مــن   600 وتأهيــل  إعــداد  المتوقــع  ومــن   , الجمعيــة  لــدى 

بإجمالــي 24 دورة تدريبيــة تخصصيــة.

1.تطوير حقيبة الُمحكم األسري معتمدة   
2.إعداد 25 ُمحكم  باإلصاح األسري    

3.إعداد 100 مدرب مختص بتنمية المهارات األسرية   
4.إعداد 50 مرشد في مهارات اإلرشاد األسري .  

5.تدريب 25  من طاب وطالبات الدراسات العليا في مهارات اإلرشاد والتوجيه األسري . 
6.إعداد األخصائي االجتماعي   
7.إعداد األخصائي النفسي   
8.إعداد الباحث األسري   

٩.إعداد أخصائيي المسوحات البحثية  
 

10.إعداد مقدمي خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة   
11.إعداد منسق التدريب األسري   

12. قاعدة بيانات المتخصصين للمستفيدين    
 

 تنميــة قــدارت مختصيــن فــي مجــال التنميــة األســرية وفــق المعاييــر 
المعتمــدة

تأهيل 600 من المختصين والمختصات في مجال التدريب واإلرشاد األسري

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

60إعداد الُمحكم األسري 1

وفق المعايير
المعتمدة بالجمعية 

150مدربين ومدربات مختصين 2

150مرشدين ومرشدات أسريين 3

60طاب وطالبات الدراسات العليا 4

25 إعداد األخصائي االجتماعي  5

25 إعداد األخصائي النفسي  6

30 إعداد الباحث األسري  7

25إعداد أخصائيي المسوحات البحثية  8

 إعداد مقدمي خدمات تنفيذ أحكام الرؤية   ٩
 والزيارة

50

25 إعداد منسق التدريب األسري   10

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

404,086

600

673
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وارف لتعزيز 
األخاق األسرية 

لدى األبناء
8

تحــرص جمعيــة المــودة أن يكــون لهــا دور اســتراتيجي وتكتيكــي فاعــل 
المملكــة  رؤيــة  عــن  المنبثــق  2020م،  الوطنــي  التحــول  برنامــج  فــي 
العربيــة الســعودية 2030م، وذلــك فيمــا يتعلــق باألســرة، والتــي تدعــم 
العمــل  لــوزارة  االســتراتيجية  األولويــات  خــال  مــن  األســرية  التنميــة 
القيــم  تنميــة  فــي  تتمثــل  والتــي  األســرة،  تجــاه  االجتماعيــة  والتنميــة 
األســرية تــم تصميــم منهــج وارف لتعزيــز األخــاق والقيــم األســرية لــدى 
 لدراســة  األخاقيــات المؤثــرة علــى عاقــة الشــباب باألســرة 

ً
األبنــاء، ووفقــا

مــن وجهــة نظــر الشــباب الســعودي بمدينــة جــدة حيــث أثبتــت الدراســة 
أن القيــم األخاقيــة للشــباب المتعلقــة بالتنشــئة تؤثــر بنســبة %65.43 
ــؤدي إلــى  ــة ت علــى عاقتهــم بأســرهم ، وأن بعــض العوامــل االجتماعي
انخفــاض المســتوى األخاقــي لــدى الشــباب بنســبة 54.63% و يهــدف 
لــدى  الوالديــة  والعاقــات  األســرية  والقيــم  األخــاق  لتعزيــز  البرنامــج 
الطــاب والطالبــات مــن عمــر 13-23 ســنة  وذلــك لبنــاء جيــل واٍع يمتلــك 
ثقافــة أســرية جيــدة ومهــارات حياتيــة تعــزز مشــاركتهم فــي المجتمــع 
مــع إدمــاج األســرة فــي المنظومــة التربويــة التعليميــة  وذلــك مــن خــال 
برنامــج تدريبــي تفاعلــي يســتهدف المراحــل العمريــة الثــاث : المرحلــة 
المتوســطة »بنــاء مــن ســن 13 - 15« و المرحلــة الثانويــة »تنميــة مــن ســن 
16-18« و المرحلة الجامعية »تمكين من ســن 1٩- 23« , ومن المســتهدف 
 فــي العــام 2018م بالشــراكة مــع إدارة تعليــم جــدة 

ً
تدريــب 750 طالبــا

جــدة  وجامعــة  والتكنولوجيــا  واألعمــال  الحكمــة  ودار  عفــت  وجامعــة 
وجامعــة الملــك عبدالعزيــز.

تمكين  الطاب والطالبات باألخاق والقيم األسرية 

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

 وطالبة باألخاق األسرية .
ً
تمكين 1500 طالبا

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 من سن 13 - 15 500طاب وطالبات المرحلة المتوسطة1

 من سن 16 - 50018طاب وطالبات المرحلة الثانوية2

من سن 1٩ - 50023طاب وطالبات المرحلة الجامعية3

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

145,003

1500

٩7
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9ديوانية األسرة

واســتثمار  ذاتهــم  تطويــر  نحــو  األســرة  توعيــة  إلــى  الجمعيــة  تســعى 
قدراتهــم بمــا يكفــل لهــم تقويــة الروابــط األســرية وإنجاحهــا بعيــدا عــن 
أســباب الخــاف والطــاق ، وفــي ســبيل ذلــك تســتخدم الجمعيــة عــدة 
القنــوات  هــذه  ومــن   ، المجتمــع  فئــات  جميــع  إلــى  تصــل  كــي  قنــوات 
التواجــد فــي أماكــن التجمعــات عبــر تنفيــذ عــدد من األمســيات الجماهيرية 
مــن  والتــي  المهمــة  األســرية  القضايــا  مــن  تناقــش مجموعــة  والتــي 
خالهــا تســتهدف الجمعيــة غــرس القيــم األســرية وزيــادة الترابــط األســري 
الواعيــة  األســر  مــن  جيــل  بنــاء  فــي  يســاعد  المجتمــع ممــا  أفــراد  بيــن 
المتماســكة القــادرة علــى مواجهــة التحديــات ويكــون لهــا دور فاعــل فــي 
االســتقرار األســري، وتســتهدف االكاديميــة تنفيــذ 11 أمســية جماهيريــة 
 يقدمهــا مجموعــة مــن المحاضريــن المتيزيــن 

ً
بمعــدل  أمســية شــهريا

فــي الجانــب األســري.

تنفيذ الديوانية الشهرية بواقع ديوانية كل شهرين  

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

توعية 1410 أسرة بمنطقة مكة المكرمة خال العام 

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

 المسار االجتماعي

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 شهر2فريق العمل1

 شهر6التعاقد مع المحاضرين2

6 شهور6اإلعان عن األمسيات3

6 شهور6إقامة األمسيات4

إدارة التعليم والتدريب األسري

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

226,183

1410

160
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خدمات
 الرعاية 
الوالدية

 لتحقيــق النتائــج اإليجابيــة النفســية المرجــوة فــي تنفيــذ زيــارات المحضونيــن بمــا يحقــق االنتمــاء والحــب للمجتمــع والشــعور 
ً
ســعيا

 إليجــاد بيئــة مكانيــة آمنــة 
ً
بالرضــا النفســي فــي ظــل انفصــال الوالديــن، وتحقيــق الــذات الــذي يدعــم اســتقرارهم النفســي، وســعيا

ومســتقرة اللتقــاء األبويــن المنفصليــن بأبنائهــم بديلــة عــن بيئــة المحاكــم والشــرطة والتــي قــد يتنــج عنهــا االضطرابــات النفســية 
ــا بوضــع   للتنميــة األســرية اإليجابيــة التــي تدعــم الوعــي االجتماعــي قمن

ً
، وتحقيقــا

ً
ــاء شــخصيات األطفــال ســلبا ــر علــى بن وقــد تؤث

األســس المهمــة التــي تلبــى احتياجــات األطفــال المحضونيــن فــي ظــل انفصــال الوالديــن يــدا بيــد معهــم لتحقيــق التفاعــل اإليجابــي 
بينهــم، ومــن أهــم هــذه األســس التــي تلبــي احتياجاتهــم تســليم وأســتام االطفــال فــي بيئــة إيجابيــة ممتعــة وجميلــة، وعمــل 
جلســات لتهيئــة وتــدرج االطفــال نفســيا فــي حالــة رفضهــم ألحــد الوالديــن بطــرق عديــدة منهــا )جلســات العــاج باللعــب، اإلرشــاد 
بالمقابلــة، العــاج الســلوكي، العــاج المعرفــي، العــاج بالرســومات، العــاج المتمركــز حــول العميــل، العــاج المتمركــز حــول الحــل، 

العــاج األســري، العــاج القصصــي العــاج بتحليــل أنمــاط الشــخصية، العــاج االجتماعــي(.



31

خدمات الرعاية 
الوالدية لألسر 

المنفصلة
1

انطلقــت المبــادرة إليجــاد بيئــة آمنــة ومســتقرة ألبنــاء األســر المنفصلــة 
والمتنازعــة فــي الحضانــة لتنفيــذ أحاكــم الرؤيــة والزيــارة الصــادرة مــن 
محكمــة األحــوال الشــخصية ومحكمــة التنفيــذ ولتكــون بيئــة بديلــة عــن 
، حيــث بتــم تقديــم الخدمــات  بيئــة مراكــز الشــرطة والحقــوق المدنيــة 
إلــى 846 أســرة جديــدة علــى مــدار العــام ، ويضمــن البرنامــج إيجــاد األثــر 
النفســي اإليجابــي مــن خــال تقديــم الخدمــة عبــر غــرف مهيــأة لرؤيــة 
، ويتــم تقديــم خدمــات إضافيــة كخدمــة الكشــف  األبنــاء واســتقبالهم 
األولــى علــى الحالــة وخدمــات عــاج الصدمــات لألطفــال عــن طريــق اللعــب 
بمــا يضمــن إيجــاد بيئــة آمنــة ومســتقرة لألبنــاء بعــد االنفاصــل يســودها 
االحتــراام المتبــادل وتعــزز قيمهــم األســرية وتحفــز قدراتهــم اإلبداعيــة 
، وذلــك بالتنســيق والتكامــل مــع األجهــزة الحكوميــة ذات العاقــة ، كمــا 
يلتــزم البرنامــج بــإدارة حــل النزاعــات بيــن األســر المنفصلــة ليتــم تحويــل 

 مــن مقــر الجمعيــة بنســبة 25% لــكل ســنة
ً
الزيــارات إلــى المنــازل بــدال

1.تنفيذ أحكام تمكين الرؤية  
2.تنفيذ أحكام االستام والتسليم   
3.تقديم خدمات التهيئة والتدرج  

4.توقيع الوالدين على اتفاقية الرعاية الوالدية  
5.تقديم خدمة التشخيص األولى للحاالت )األطفال(  

6.يوم تعليمي مفتوح لألطفال  
لحضــور  والتدريــب  التعليــم  إدارة  إلــى  المســتفيدين  7.إحالــة 

دورة »االطاق الناجح« 
8.تقارير دورية   

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لعدد 846 أسرة   جديدة بعدد 6٩408 خدمة
تقديم خدمات التهيئة والتدرج لعدد 72 أسرة بعدد 576 خدمة 

.
ً
تخفيض حاالت النزاع بين األسر المنفصلة بنسبة 25% سنويا

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

داعم للبرنامج بنسبة 71% من قيمة مخرجات البرنامج
البرنامج االجمالية

عدد الخدماتعدد األسرالفئة المستهدفةم

1

األسر المنفصلة التي بينها نزاع في الحضانة
 وتسليم واستام األطفال وتمكين الرؤية 

والتهيئة والتدرج

 تمكين رؤية
5٩0

تقديم 11808 خدمة 

 استام2
وتسليم  256

تقديم 57600 خدمة

 تهيئة وتدرج3
 وعاج باللعب

72

تقديم 576 خدمة

خدمات الرعاية الوالدية

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

558,847

٩18

608
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 االرشاد
 واإلصالح
 والتحكيم
 االسري

ــة لإلرشــاد واإلصــاح وكثــرة المشــكات األســرية وارتفــاع الطــاق بنســبة 2٩.24% بمنطقــة مكــة المكرمــة   لحاجــة المجتمــع الملحَّ
ً
نظــرا

حســب آخــر إحصائيــة لــوزارة العــدل ، وحيــث أظهــرت الدراســة الميدانيــة التــي قامــت بهــا شــركة قــرارات أن 41% مــن شــرائح المجتمــع 
تحتــاج إلــى االستشــارات بالمقابلــة , وكذلــك حســب نفــس الدراســة لشــركة قــرارات 54% مــن المســتفيدين يرغبــون باإلرشــاد الهاتفــي 
وحســب طلــب المســتفيدين ورغبتهــم بــأن يكــون هنــاك إرشــاد عبــر البريــد اإللكتروني لتقديــم الخدمات اإلرشــادية النوعية المتخصصة 

لــذا قامــت الجمعيــة بتبنــي مشــروع اإلرشــاد ) شــورى ( لتامــس  حاجــة المســتفيدين .
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1اإلرشاد الهاتفي

بنــاء علــى الدراســة الميدانيــة التــي قامــت بهــا جمعيــة المــودة لمعرفــة 
احتياجــات المجتمــع فــي الجانــب األســري والتــي أظهــرت  أن 54%  مــن 
عينــة الدراســة  بحاجــة لاستشــارات األســرية  جــاءت فكــرة البرنامــج للعمــل 
علــى مســارين  المســار الوقائــي و المســار العاجــي  والــذي تهــدف 
الجمعيــة مــن خالــه أن تســاهم  فــي حفــض نســبة الطــاق و تقويــة 
روابــط األســرة و إحــداث أثــر عبــر بنــاء جيــل مــن األســر الواعيــة المتماســكة 
القــادرة علــى مواجهــة التحديــات وتؤثــر فــي اســتقرار المجتمــع ، وتقــدم 
  ٩20001421 الهاتفيــة  لاستشــارات  الموحــد  الرقــم  خــال  مــن  الخدمــة 
 ، فترتيــن  علــى  األســبوع  فــي  أيــام   5 لمــدة   

ً
يوميــا ســاعات   8 بواقــع 

 مخصصــة للــرد علــى 
ً
الفتــرة الصباحيــة مــن الســاعة ٩ إلــى الســاعة 1 ظهــرا

االستشــارت النســائية ويقــوم بالــرد فريــق مــن المرشــدات المختصــات فــي 
 إلــى الســاعة ٩ 

ً
الجانــب األســري، والفتــرة المســائية مــن الســاعة 5 عصــرا

مســاًء لكافــة المتصليــن ويقــوم بالــرد فريــق مــن المرشــدين المختصيــن 
فــي الجانــب األســري ومــن المســتهدف تقديــم  7200 استشــارة هاتفيــة 

زوجيــة فــي الجانــب النفســي واالجتماعــي والشــرعي والســلوكي . 

1.استشارات نفسية واجتماعية وسلوكية    
2.تحسين مستوى االداء المهني للمرشد والمرشدات  

3.التقارير الدورية   
4.تقرير تقويم المرشد  
5.تحليل نتائج رضا المستفيد   

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

تقديم 7200 خدمة إرشادية عبر الهاتف اإلرشادي

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج

عدد الخدماتعدد األسرالفئة المستهدفةم

 األسر الناشئة1

جميع المراحل العمرية7200

 

 األسر غير مستقرة2

 األسر المنفصلة3

 األسر المستقرة4

االرشاد واإلصاح والتحكيم االسري 

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

88٩,40٩

7200

123
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االرشاد واإلصاح والتحكيم االسري 

االرشاد بالمقابلة 
واإلصاح والتحكيم 

االسري
2

 لحاجــة المجتمــع بصفــة عامــة واألســر بصفــة خاصــة لإلرشــاد واإلصــاح 
ً
نظــرا

 %27.٩5 بنســبة  الطــاق  وارتفــاع  األســرية  المشــكات  وكثــرة  األســري 
بمنطقــة مكــة المكرمــة ، حيــث أظهــرت الدراســة الميدانيــة التــي قامــت 
بهــا الجمعيــة أن 65%  مــن شــرائح المجتمــع تحتــاج إلــى االستشــارات وجهــا 
 مــن الجمعيــة علــى اإلســهام فــي خفــض النزاعــات األســرية 

ً
لوجــه ، وحرصــا

ومســاعدة الزوجيــن فــي تقويــة العاقــات األســرية مــع األبنــاء وفــي 
محيــط األســرة وعــاج مشــكاتهم والمســاهمة فــي بنــاء عاقــة أســرية 
التحديــات وتقديــم خدمــات  علــى مواجهــة  قــادرة  واعيــة ومتماســكة 
تلبــي حاجــة المجتمــع قامــت فكــرة تقديــم خدمــات اإلرشــاد بالمقابلــة 
فــي مقــر الجمعيــة لعــدد 1٩20 استشــارة وفــي المجمعــات التجاريــة مــن 
خــال المعــارض التوعويــة التــي تنظمهــا الجمعيــة لعــدد 300 استشــارة، 
النفســية واالجتماعيــة واألســرية  تقديــم خدمــات االستشــارات  وكذلــك 
لجنودنــا العائديــن مــن الحــرب بالشــراكة مــع القــوات المســلحة لعــدد 200 
مســتفيد ، وبالشــراكة مــع محكمــة األحــوال الشــخصية والمحكمــة الجزائية  
فــي تقديــم خدمــات اإلصــاح والتحكيــم األســري عبــر مكاتــب الجمعيــة 
فــي المحاكــم لعــدد 2000 استشــارة، ويقــوم بتقديــم الخدمــة مجموعــة 
األســريين  والمصلحيــن  والمحكميــن  والمستشــارات  المستشــارين  مــن 

المختصين في المجال األسري وحل القضايا األسرية .  
    

1.تقديم خدمة اإلرشاد بالمقابلة    
2.تقديم خدمة اإلصاح والتحكيم األسري لمحكمة األحوال و المحكمة الجزائية  
3.تقديم االستشارات النفسية والتربوية واألسرية لجنودنا العائدين من الحرب  

4 .تقديم االستشارات األسرية في المجمعات التجارية  

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

1.تقديم 1٩20  خدمة إرشاد بالمقابلة بمقر الجمعية    
2.تقديــم 2000خدمــة إصــاح وتحكيــم أســري مــن خــال قســمي المــود ة 

بمحكمة األحوال والجزائية .        
3.تقديــم االستشــارات النفســية والتربويــة واألســرية لجنودنــا العائديــن 

من الحرب بعدد 300 استشارة    
المجمعــات  فــي  استشــارة   300 لعــدد  األســرية  االستشــارات  4.تقديــم 

التجارية      

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 األسر الناشئة1
4420
خدمة 

جميع الفئات العمرية  األسر غير مستقرة2

 األسر المنفصلة3

 األسر المستقرة4

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

٩40,0٩6

4520

208
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االرشاد واإلصاح والتحكيم االسري 

العمرالعددالفئة المستهدفةم

 األسر الناشئة1

جميع الفئات العمرية1500
 األسر غير مستقرة2

 األسر المنفصلة3

 األسر المستقرة4

3اإلرشاداإللكتروني 

المــودة  جمعيــة  بهــا  قامــت  التــي  الميدانيــة  الدراســة  علــى  بنــاء 
لمعرفــة احتياجــات المجتمــع فــي الجانــب األســري والتــي أظهــرت  أن 
ولمســاعدة  األســرية  لاستشــارات  بحاجــة  الدراســة   عينــة  مــن    %54
الفئــة المســتهدفة ) األســرة الناشــئة ، األســرة غيــر المســتقرة ، األســرة 
المنفصلــة ، األســرة المســتقرة  ( ويعمــل البرنامــج علــى مســارين  وقائــي 
وعاجــي  للمســاهمة فــي حفــض نســبة الطــاق و تقويــة روابــط األســرة 
الزوجيــة  العاقــات  وتعزيــز  األســرية   الخافــات  حــل  فــي  بالمســاعدة 
الناجحــة وإيجــاد جيــل مــن األســر الواعيــة المتماســكة والقــادرة علــى حــل 
مشــاكلها وتؤثــر فــي اســتقرار المجتمــع و بنــاء بيئــة أســرية آمنــة لألطفال 
بعــد انفصــال الوالديــن يســودها االحتــرام المتبــادل بيــن الوالديــن، عبــر 
الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة علــى مــدار 24 ســاعة لتقديــم االستشــارات 
اإللكترونيــة األســرية بواقــع 1500 استشــارة أســرية ويتــم الــرد عليهــا فــي 
خــال 48 ســاعة بفريــق مــن المستشــارين والمستشــارات المختصيــن فــي 

المجــال األســري والنفســي واالجتماعــي والســلوكي.

1.الرد على 1500 استشارة أسرية إلكترونية    
2.التقارير الدورية   

3.تقرير تقويم المرشد  
4.تحليل نتائج رضا المستفيد   

5.تحسين مستوى االداء المهني للمرشد والمرشدات  
 

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

تقديم 1500 استشارة إلكترونية على مدار الساعة 

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج
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 بحوث
وتطوير
األسرة 

يهتــم برنامــج بحــوث وتطويــر األســرة باإلثــراء العلمــي والمعرفــي بالجمعيــة ويهــدف إلــى إعــداد وتطويــر بحــوث ودراســات تســهم 
ــا باســتخدام منهــج البحــث العلمــي، كمــا يهــدف  فــي بنــاء تشــريعات وأنظمــة أســرية تــؤدي إلــى تطويــر األســرة وتنميتهــا معرفًي
إلــى رصــد القضايــا المتعلقــة باألســرة ودراســتها وتحليلهــا ونشــرها، وتقويــم وتحليــل مخرجــات مبــادرات الجمعيــة وتطويــر وتحســين 
مناهجهــا بنــاًء علــى احتياجــات المجتمــع الفعليــة، وبنــاء اختبــارات القيــاس األســرية، بالتعــاون مــع باحثيــن مختصيــن باألســرة للوصــول 
إلــى نتائــج تحقــق التنميــة والتطويــر الــازم لألســرة بمختلــف فئاتهــا مــن خــال البحــوث والدراســات، باإلضافــة إلــى دعــم طــاب 

الدراســات العليــا والباحثيــن المختصيــن باألســرة وتدريــب باحثيــن أســريين جــدد علــى مهــارات البحــث العلمــي. 
 



3٩

البحوث 
والدراسات 

األسرية
1

 تســعى جمعيــة المــودة للتنميــة األســرية أن تكــون بيــت خبــرة معتمــد 
محلًيــا وعالمًيــا فــي بنــاء األبحــاث والتطويــر وذلــك مــن خــال المســاهمة 
فــي بنــاء أنظمــة وتشــريعات األســرة المســلمة فــي المملكــة العربيــة 
كــوزارة  الجهــات الحكوميــة المعنيــة  بالشــراكة مــع  الســعودية، وذلــك 
العمــل  ووزارة  األســرة  شــؤون  ومجلــس  الشــورى  ومجلــس  العــدل 
تجاربهــا  نتائــج  وتســتثمر  الشــورى،  ومجلــس  االجتماعيــة  والتنميــة 
خــال  مــن  وذلــك  للمجتمــع   عائــد  أفضــل  تحقيــق   فــي  وممارســاتها 
إعــداد4 بحــوث ودراســات اســتطاعية أســرية عــن طريــق المســح الميدانــي 
بالجامعــات  وتوصياتهــا  نتائجهــا  وتفعيــل   ، األســرية  القضايــا  لمختلــف 

الســعودية مــن خــال ورش عمــل ولقــاءات تفاكريــة 

1.إعداد دراسة علمية بعنوان تشريعات مقترحة حول تأثير قيادة المرأة للسيارة بالمملكة العربية السعودية
2.إعداد بحث استطاعي بعنوان أثر التخطيط األسري على نمو األسرة   

3.إعداد بحث استطاعي بعنوان تصنيف المشكات األسرية وفق المتغيرات االجتماعية  
4.إعداد بحث استطاعي بعنوان تأثير العنف اللفظي على سلوك األبناء  
5.إعداد بحث استطاعي بعنوان دور األسر المنتجة في تخفيف أعباء المعيشة  
6.إعداد دراسة عن احصاءات الطاق في المملكة بين الواقع والمأمول  
7.إعداددراسة علمية بعنوان التوجهات العالمية لمؤسسات التنمية األسرية   

8.إعداد دليل اإلرشاد األسري )تصميم البرامج اإلرشادية(   

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية

إعداد 4 بحوث ودراسات استطاعية أسرية خال العام 2018

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج

عدد الخدماتعدد األسرالفئة المستهدفةم

60مؤسسات التنمية األسرية1

1وزارة العمل والتنمية االجتماعية2

1مجلس شؤون األسرة3

1وزارة العدل4

من 30 سنة فأعلى400الباحثون األسريون5

من 24 سنة فأعلىطاب الدراسات العليا6

بحوث وتطوير األسرة 

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة إعداد بحوث ودراسات 
استطاعية

٩3,536 4
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اإلحصاءات الرقمية  
2لقضايا األسرة 

المعلومــات  علــى  الرئيســة  بالدرجــة  المــودة  نتائــج  قيــاس  يعتمــد 
اإلحصــاءات  علــى  االعتمــاد  أصبــح  ولهــذا  الدقيقــة،  اإلحصائيــة 
سياســة عمــل بالنســبة للجمعيــة تحــرص علــى التشــارك مــع الجهــات 
المعنيــة لتبــادل المعلومــات واإلحصــاءات المتعلقــة باألســرة ، وفــي 
الصحــف  بعــض  فــي  والمنتشــرة  الصحيحــة  غيــر  اإلحصــاءات  ظــل 
ووســائل التواصــل االجتماعــي والتــي تخالــف الواقــع فــي كثيــر مــن 
معلوماتهــا ممــا يســاعد علــى نشــر معلومــات خاطئــة وغيــر دقيقــة 
، ومنهــا جــاءت فكــرة المشــروع وبالشــراكة مــع وزارة العــدل والهيئــة 
العامــة لإلحصــاء بــوزارة االقتصــاد والتخطيــط بهــدف تصحيــح هــذه 

اإلحصاءات      
 

    

1. إعداد 24 إحصائية رقمية لبعض القضايا األسرية 
2. إعداد 12 إنفوجرافيك إرشادي وعلمي أسري 

إعداد بحوث ودارسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسرية 

القضايــا  مــن  قضيــة   36 عــن  رقميــة  إحصــاءات  تصحيــح  فــي  اإلســهام 
األسرية والعلمية واإلرشادية خال العام 2018   

   

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج

عدد الخدماتعدد األسرالفئة المستهدفةم

60مؤسسات التنمية األسرية1

1وزارة العمل والتنمية االجتماعية2

1مجلس شؤون األسرة3

1وزارة العدل4

من 30 سنة فأعلى400الباحثون األسريون5

من 24 سنة فأعلىطاب الدراسات العليا6

بحوث وتطوير األسرة 

إجمالي التكلفة

التكلفة  المالية

31,208
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العمرالعددالفئة المستهدفةم

من 24 سنة فأعلى60طاب الدراسات العليا1

من 30 سنة فأعلى60الباحثون األسريون2

ـــــــــــ2الجامعات السعودية3

تأهيل الباحثين 
األسريين وطاب 
الدراسات العليا 

3

يســهم  نموذجــي محلًيــا ودولًيــا  خبــرة  بيــت  لتكــون  الجمعيــة  تســعى 
األســرية ووضــع معاييــر  األبحــاث والدراســات  وبنــاء  التجــارب  نقــل  فــي 
ولقلــة  األســريين  الباحثيــن  مــن  المختصيــن  واعتمــاد  إلعــداد  عالميــة 
 

ً
أعــداد المختصيــن المؤهليــن فــي مجــال التنميــة األســرية ومســاهمة

مــن الجمعيــة فــي ظبــط وتنظيــم هــذا الميــدان قامــت فكــرة المشــروع 
علــى تأهيــل مختصيــن أســريين فــي مجــال البحــث العلمــي بإعــداد 120 
ــا أســرًيا مــن خــال إقامــة 4 ورش عمــل فعالــة وإرشــاد بحثــي وعبــر 

ً
باحث

اإلجــراءات العمليــة والتطبيقيــة التــي تــؤدي إلــى إتقــان مهــارات البحــث 
العلمي في المجال األسري     

 

1.تأهيل طاب الدراسات العليا بمهارات البحث العلمي  
2.تأهيل الباحثين األسريين بمهارات البحث العلمي  

3. إرشاد بحثي لطاب الدراسات العليا    
 

المعاييــر  وفــق  األســرية  التنميــة  مجــال  فــي  قــدارت مختصيــن  تنميــة 
المعتمدة      

ــا أســرًيا وفــق معاييــر عالميــة ومهنيــة عاليــة مــن خــال 4 ورش عمــل 
ً
إعــداد 120 باحث

و60 خدمة إرشادية بحثية في  العام 2018     
 

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج

بحوث وتطوير األسرة 

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

17,06٩

120

142
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 اإلتصال
والتوعية

 لرسالة الجمعية في توعية األسرة عبر مبادرات التنمية المستدامة والتي تسهم في روابط األسرة و استقرارها عبر االنتشار و إيصال 
ً
تحقيقا

المبادرات و البرامج لجميع أطياف المجتمع .

 يقدم برنامج وعي العديد من المبادرات التوعوية األسرية والندوات الجماهيرية و المشاركة في المجمعات التجارية و األماكن العامة عبر 

حماته التوعوية و سفرائه والمعارض المتنقلة وشخصياته الكرتونية والحضور اإلعامي للتعريف والمشاركة . 
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حملة حي با 
1طاق

لــدى  األســري  االســتقرار  ثقافــة  لتعزيــز  طــاق  بــا  حــي  فكــرة  تأتــي 
المجتمــع واإلســهام فــي خفــض حــاالت الطــاق والخافــات األســرية حيــث 
أن 70% مــن القضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم هــي قضايــا أســرية حســب 
تصريــح وزيــر العــدل ، ويهــدف البرنامــج إلــى إرشــاد وتوعيــة األســر مــن 
خــال عــدد مــن الفعاليــات واألنشــطة والــدورات التدريبيــة لتأهيــل وتمكيــن 
45 إمــام وخطيــب مــن أئمــة وخطبــاء المســاجد و 62 عمــدة مــن عمــد 
األحيــاء بمهــارات اإلرشــاد األســري ، ومجموعــة مــن المحاضــرات التوعويــة  
فــي األحيــاء يصاحبهــا قافلــة علميــة إرشــادية لنشــر الثقافــة وتقديــم 
االستشــارات األســرية والتربويــة واالجتماعيــة ، وتختتــم الفعاليــات بتنظيم 
مســابقة الحــي المثالــي لرفــع الــروح التنافســية بيــن األحيــاء األقــل نســبة 

في حاالت الطاق.      

1.تأهيل أئمة وخطباء المساجد وعمد األحياء بمهارات اإلرشاد األسري  
2.إرشاد وتوعوية األسر بأهمية االستقرار األسري وتجنب الخافات األسرية  

3. اختيار الحي المثالي  

اإلســهام فــي تمكيــن وإرشــاد وتوعيــة األســرة مــن خــال مبــادرات تنمويــة 
مستدامة

اإلرشــاد  بمهــارات  المســاجد  وخطبــاء  أئمــة  مــن  وخطيــب  إمــام    45 1.تمكيــن 
األسري 

2. تمكين وتأهيل 62 عمدة من عمد األحياء بمهارات اإلرشاد األسري 
3.توعية 200 أسرة بأهمية االستقرار األسري     

 

الهدف االستراتيجي الذي يحققه  البرنامج 

الهدف التكتيكي الذي يحققه  البرنامج

 الفئات المستهدفة بالبرنامج 

مخرجات البرنامج

العمرالعددالفئة المستهدفةم

45أئمة وخطباء المساجد1

62عمد األحياء2

200األسر3

االرشاد واإلصاح والتحكيم االسري 

التكلفة  المالية

إجمالي التكلفة

إجمالي عدد 
المستفيدين

متوسط التكلفة 
للمتدرب الواحد

360,301

307

1173
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