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يصدرها مركز بيت الخربة للبحوث
والدراســـات االجتامعية األهــيل.
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مـركـز بيـــــت الخـــربة للبحـــــوث
والــدراســات االجتمـــــاعية األهــيل

رعاها سمو محافظ جدة مواكب ًة لربنامج التحول والرؤية وتفاعال مع املواطنني
اتفاقية ثالثية بني «وقف الجميح» و»مراكز األحياء بجدة» و»مركز خربة»

لتأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة
األحوال الشخصية ومركز لإلصالح بإحدى مراكز الجمعية
رعى صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن
عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة ،رئيس المجلس الفرعي
لجمعية مراكز األحياء بجدة بمكتبه في جدة توقيع اتفاقية
الجمعية مع وزارة العدل بما يسهم باالستعانة بالقطاعات
غير الربحية ،والحد من تدفق الدعاوى على محاكم األحوال
الشخصية والعامة التي يوجد بها دوائر أحوال شخصية
ً
ً
وتعزيزا
مواكبة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة،
للتفاعل بين األجهزة العامة والمواطنين ،وذلك يوم
اإلثنين 1440/8/24هـ الموافق 2019/4/29م ،بحضور
معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف ،ورئيس
اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي،
وأمين عام الجمعية الدكتور عبدالله الغامدي ،ومديرها
التنفيذي األستاذ عبدالله السيود ،ورئيس مجلس الخدمة
االجتماعية ومراكز اإلصالح األسري في الجمعية الدكتور
أمين الوزان ،ورئيس المجلس اإلشرافي لمركز بيت الخبرة
للبحوث والدراسات االجتماعية األستاذ خالد النقية ،وعضو
مجلس النظارة على وقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح

الشيخ إبراهيم بن محمد الجميح ،والمشرف العام
على قسم المصالحة في محكمة األحوال الشخصية
بجدة الدكتور أحمد الزهراني ،ومنسق العالقات العامة
بمكتب معالي وزير العدل األستاذ علي الذبياني،
ومدير مركز المصالحة المساعد األستاذ بدر العنزي.
شهد سمو محافظ جدة توقيع مذكرة ثالثية
وقد
ِ
لجمعية مراكز األحياء بجدة مع وقف الشيخ
محمد بن عبد الله الجميح ،ومركز بيت الخبرة
للبحوث والدراسات االجتماعية ،والتي تتضمن
تأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة
في محكمة األحوال الشخصية بجدة وأحد مراكز
اإلصالح بإحدى مراكز الجمعية المختلفة بجدة.
وأشاد سمو محافظ جدة ،بدور الجهات التي عقدت
هذه االتفاقية في السعي نحو حل الخالفات
ً
مؤكدا
والقضايا األسرية ،وإظهار الود بين الناس،
ُ
ستسهم في التقليل
أهمية هذه االتفاقية التي
من تدفق القضايا على محاكم األحوال الشخصية.
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احتفلت بهم مناطق اململكة ومحافظاتها

		
دبلومات اإلرشاد األسري تهدي الوطن
ً
()196
مستشارا ومستشارة في الشأن األسري

فترة الدراسة تمتد ً
عاما
ً
ًّ
مقسما إلى فصلين
دراسيا
دراسيين
يتاح لحاملي شهادة دبلوم
اإلرشاد األسري -المصنف من
وزارة الخدمة المدنية -عدد من
مجاالت العمل في اإلرشاد
األسري واالجتماعي ،وفي
اإلرشاد الطالبي.
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احتفت ست جهات أسرية في ست مدن في المملكة
العربية السعودية ،بتخريج  196دارسا ودارسة للدبلوم
العالي في اإلرشاد األسري المعتمد في وزارة الخدمة
المدنية ،للعام الدراسي الحالي 1440هـ ،الذي تقيمه
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة ،بالشراكة مع مركز
بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي.
ويهدف دبلوم اإلرشاد األسري إلى تأهيل
الكوادر الوطنية لتقديم اإلرشاد األسري بتأهيل
أكاديمي مهني ،بما يلبي متطلبات خطط
التنمية في وطننا الغالي وفق رؤيتنا الوطنية
2030؛ لسد االحتياج الكبير في المجتمع إليهم.
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ًّ
ً
دراسيا
عاما
والجدير بالذكر أن فترة الدراسة تمتد
ً
مقسما إلى فصلين دراسيين ،وينفذ الدبلوم
في مقرات الجمعيات والمنظومات المؤسسية
األسرية المستضيفة له .ويقوم بالتدريس مجموعة
من أعضاء هيئة التدريس األكاديميين المؤهلين
المختصين في علم االجتماع وعلم النفس والصحة
النفسية والشريعة من مختلف جامعات المملكة.
ويتاح لحاملي شهادة دبلوم اإلرشاد األسري -المصنف
من وزارة الخدمة المدنية -عدد من مجاالت العمل في
اإلرشاد األسري واالجتماعي ،مع الجمعيات المختصة
في مجال اإلرشاد األسري ،وفي اإلرشاد الطالبي،
وفي اإلصالحيات .إضافة إلى إمكانية مزاولة اإلرشاد
االجتماعي في أي قطاع خيري أو حكومي أو أهلي.
ومركز خبرة إذ يشكر جميع من أسهموا في تحقيق
هذا اإلنجاز ،ليشيد باإلقبال المتزايد من منظومات
العمل المؤسسي األسري على تنفيذ هذا الدبلوم،
واالستفادة من خريجيه في تطوير خدماتهم
المقدمة للمستفيدين في مختلف مدن المملكة.
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ً
متدربا يجتاز دورة تنمية مهارات
()20
المصلحين األسريين

بالتعاون مع مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات
االجتماعية اختتم معهد التنمية األسرية العالي
للتدريب باألحساء الدورة التدريبية( :تنمية
مهارات المصلحين األسريين) ولمدة عشرة
أيام ،بواقع ( 40ساعة تدريبية) ،في مركز
اإلصالح األسري بعرقة بالرياض ،وقد بلغ
ً
متدربا ولله الحمد والمنة.
عدد المتدربين ()20

«خبرة» يدرب لجنة «بقعاء الشرقية» على
برنامج اإلصالح اإللكتروني

تم عقد ورشة تدريبية لبرنامج اإلصالح اإللكتروني
بلجنة التنمية االجتماعية في بقعاء الشرقية بمنطقة
حائل ،والتي قدمها مركز بيت الخبرة للبحوث
والدراسات االجتماعية ممثال برئيس قسم تقنية
المعلومات األستاذ عبدالله الحسين في مركز اإلصالح
األسري ،وذلك في إطار توسيع دائرة االستفادة من
منتجات «خبرة» التقنية في مجال اإلصالح األسري.

«خبرة» تعقد ورشة عمل لتطوير مهارات
منسوبيها في تحليل المشكالت

عقد مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات
االجتماعية ورشة عمل تحمل عنوان «أدوات تحليل
المشكالت» ،قدمها سعادة األستاذ تركي بن
عبدالرحمن الخليفة رئيس قسم اإلرشاد األسري
ً
تحقيقا لمستهدفات
في المركز ،ويأتي ذلك
المركز التدريبية والتطويرية لمنسوبيه لعام .2019
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«أمومة» يتجاوز عطاؤه «خمسين ألف
ّ
أم» عبر شراكات نوعية متعددة

نجح مشروع أمومة بفضل الله تعالى في
تجاوز عدد ( 50ألف أم) استفادوا من هذا
البرنامج الوطني التطوعي ،والذي يقدمه نخبة
من المدربات المعتمدات ،ويهدف إلى تأهيل
ّ
ليكن قادرات على تربية أبنائهن.
األمهات
وقد كان للشراكات النوعية التي يفخر
مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات
االجتماعية أن يكون أحد أركانها إسهامه
الكبير في نجاح هذا المشروع ،وامتداد نفعه.

«خبرة» يهنىء محافظ وأهالي القنفذة
بتأسيس جمعيتهم األسرية

مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات
االجتماعية يهنئ سعادة محافظ القنفذة
األستاذ فضا البقمي وأهالي القنفذة الكرام
بمناسبة صدور قرار وزير العمل والتنمية
االجتماعية بتأسيس جمعية التنمية األسرية
بالقنفذة ،وتعد جمعية التنمية األسرية بالقنفذة األولى من نوعها كجمعية متخصصة في خدمة األسرة.
وأكد األستاذ البقمي على العناية بالبرامج التي من شأنها بناء األسرة على أسس سليمة
كدورات المقبلين على الزواج ومساعدتهم لبناء األسرة والعناية ببرامج اإلصالح األسري
واإلرشاد وزيادة عدد المتخصصين داخل المحافظة ليخدموا كافة قطاعات ومراكز المحافظة.
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دراسة من جامعة امللك فيصل تؤكد

اإلعالن والتسويق
اإللكتروني ساهما
في تحول مستوى
االستهالك لدى
األسرة السعودية
إلى نزعة استهالكية
َهدرية مفرطة
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ضمن فعاليات ملتقى( :اإلعالم األسري وضرورة التطوير) الذي أقيم
برعاية سمو محافظ األحساء ،وبتنظيم من مركز بيت الخبرة للبحوث
والدراسات االجتماعية األهلي وشراكة متكاملة مع جامعة الملك فيصل.
قدم الدكتور حسن نيازي الصيفي األستاذ المشارك بقسم االتصال
واإلعالم في كلية اآلداب بجامعة الملك فيصل دراسة تحليلية حول تأثير
اإلعالن والتسويق اإللكتروني على السلوك االستهالكي لألسرة السعودية.
وأكد الباحث أن المجتمع السعودي يواجه -وبخاصة في العقود الثالثة األخيرة-
تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى ،أصبحت بسببها ثقافة االستهالك حالة تسود
المجتمع السعودي ،وتنتشر على مستوى األفراد واألسرة والمجتمع ،بحيث صارت
هذه الثقافة والسلوكيات االستهالكية المسندة إليها ،مسائل مكلفة للمجتمع،
ً
بل وتؤثر ً
مشيرا إلى أن
سلبا على استكمال عملية التنمية والتحديث القائمة فيه،
العامل المشترك بين األسر في العصر الحالي كونها أصبحت ً
أسرا مستهلكة ،مهما
اختلفت مواقعها أو مستويات تعليم أفرادها ،أو اتجاهاتهم ،أو قدراتهم الشرائية.
ّ
وبين الدكتور حسن الصيفي أن البحث درس المشكلة دراسة متعمقة،
للخلوص بمجموعة نتائج تفيد في فهم آلية السلوك االستهالكي ،ومدى وعي
األسرة بهذه السلوكيات ،حيث أجاب البحث عن السؤال المتعلق بأبعاد ثقافة
االستهالك في المجتمع السعودي التي رصدتها االتجاهات البحثية ،فخلص
إلى أن لتدفق عائدات الريع النفطي على دول الخليج عامة والمملكة العربية
السعودية بشكل خاص أثره الكبير في تحولها إلى مجتمعات (الرفاه) ،وارتفاع
معدالت االستهالك السلعي ،غير أن مستوى االستهالك تحول وبسرعة فائقة
نرشة إعالمية يصدرها مركز بيت الخربة للبحوث والدراسات االجتامعية األهيل
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إلى نزوع استهالكي مفرط .وأكد أن من العوامل المؤثرة في نمط
االستهالك المتزايد في هذه المجتمعات عامل المحاكاة والتقليد
االجتماعي ،والذي يدفع بالفئات االجتماعية الدنيا إلى الحصول
على القروض االستهالكية لتمويل بعض من استهالكها الهدري.
كما أوضح الدكتور الصيفي أن عملية اختيار السلع ال تـتـم
في كثـيـر من األحـيـان في ضوء العقـالنيـة والرشــد ،وأن
أهمية اإلنفاق على بنود :السفر والخدم والسيارات وهي
أنماط استهالكية فريدة في المجتمعات الخليجية النفطية
ً
نظيرا في المجتمعات العربية غير النفطية ،وقد
ال نجد لها
تحول اإلنفاق على هذه البنود (السفر ،السيارات ،الخدم) إلى
جزء من اإلنفاق اليومي ،كما أشار الدكتور الصيفي إلى أن
االستهالك المادي قد ال يرمى إلى االستهالك في حد ذاته،
أو إلى إشباع حاجة مادية ملحة ،بل إنه يرتبط بجوانب معنوية؛
ّ
تحول أنماط االستهالك إلى رموز للمكانة االجتماعية.
أهمها:
وحول واقع التسوق اإللكتروني في المملكة العربية السعودية،
أفاد الباحث أن نصف السعوديين يمارسون التسوق اإللكتروني،
وأن  % ٥٦من أفراد عينة البحث قاموا بالشراء أكثر من مرة من
ً
نظرا للمزايا التي لمسوها من خالل تجاربهم
السوق اإللكتروني
ً
مشيرا إلى أن أكثر الخدمات التي يرتفع عليها الطلب
السابقة،
عبر مواقع اإلنترنت هي خدمات السياحة والسفر (حجوزات
الطيران والفنادق) وذلك بنسبة  % ٥٧٫٨من أسر عينة البحث.
وفي شأن رصد مظاهر تأثير التسويق اإللكتروني على
السلوك االستهالكي لألسرة السعودية ،فقد أوضح الباحث
ًّ
عربيا
أن المملكة العربية السعودية تأتي في الترتيب الثاني
بعد اإلمارات في التسويق اإللكتروني ،وأن أكبر التحديات التي
تعترض التسويق اإللكتروني هي الخصوصية واألمن بنسبة
بلغت  ،%36.7ثم تليها تطور تكنولوجيا المواقع ،وكذلك عوائق
اللغة بنسبة بلغت  ، %16.7ثم يليها عدم قناعة اإلدارة العليا
 ،%13.3ونسبة ارتفاع تكاليف إنشاء المواقع اإللكترونية ،%10
في حين بلغت نسبة عدم وجود متخصصين لبناء المواقع %6.7
وحول مظاهر تأثير اإلعالن اإللكتروني على السلوك االستهالكي
لألسرة السعودية ،تبين أن  %91.8من العينة يتعرضون لإلعالن
عبر اإلنترنت ،في مقابل  ، %8.2و %56.2يرون أن اإلعالن على
اإلنترنت يوفر الوقت في البحث ،و %38يرون أن اإلعالن عبر
ً
ً
ممتازا لمعلوماتهم عن السلع ،و،%33.8
مصدرا
اإلنترنت يعد
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ويرون أن اإلعالن باإلنترنت يساعدهم في
ترشيد قراراتهم الشرائية ،وأن  %31.2أفادوا بأن
اإلعالن في اإلنترنت يقيدهم في تحقيق المتعة
لهم ،فيما كان  %18.6من العينة ال يرون أي
فائدة من اإلعالنات في اإلنترنت ،وأن %44.2
ً
أحيانا ،وأن %17.8
يهتمون بالشراء عبر اإلنترنت
يهتمون بشكل كبير بالشراء عبر اإلنترنت ،و%8.6
ً
جدا.
يهتمون بالشراء عبر اإلنترنت بشكل كبير
ً
واحدا من كل عشرة
كما كشفت الدراسة أن
مستخدمين سعوديين قاموا بشراء منتجات
عن طريق اإلنترنت بعد الضغط على اإلعالن
على الشبكة ،وأظهرت النتائج أن اإلعالنات
البانر ( )Bannerوتلك اإلعالنـات التي
تظهر بجوار نتائج البحث أثبتت فعالية أكثر.
كما تبين للدراسة أن أكثر فئات المجتمع
ً
ً
وأخيرا
تأثرا باإلعالن هم النساء ثم األطفال،
الرجال ،وهو ما يعنى وجود أثر للجنس على
التأثير باإلعالن يدفع إلى السلوك االستهالكي.
يذكر أن ملتقى( :اإلعالم األسري وضرورة
التطوير) قد ٌق ِّدم فيه حوالي ثالثون ورقة
عمل محكمة ،تنافس في تجويدها أكاديميون
ومختصون ،عملوا على محورين ،هما :بلورة
فكرة حاضنة اإلعالم األسري ،وبناء دليل
للمركز اإلعالمي في المؤسسة األسرية،
ورصد وتحليل ألثر اإلعالم التقليدي والجديد
في األسرة وعليها ،ووضع الحلول والبدائل.
وقد صدر عن الملتقى مجموعة مهمة من
التوصيات التي تتناسب مع احتياجات المجتمع،
وتمس كافة شرائحه ومكوناته ،بما يحقق
طموحاته في مجال اإلعالم األسري ،جاءت نتيجة
مناقشات ومداخالت قيمة من قبل المشاركين
والمشاركات ضمن محاور الملتقى الخمسة.

نرشة إعالمية يصدرها مركز بيت الخربة للبحوث والدراسات االجتامعية األهيل.
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التدريب

أبريل 2019م
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املرجعية الرسمية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

املستفيدون

ً
أوال :العاملون في قيادة العمل االجتماعي لرفع مستوى
تأهيلهم وأدائهم؛ عن طريق تنمية خبراتهم ومهاراتهم
ًّ
علميا
وتزويدهم بما يساعدهم على أداء مهامهم
ًّ
وعمليا ،بصورة تتناسب مع الدور المهم والمؤثر الذي
يضطلعون به في العمل االجتماعي.
ً
ثانيا :الراغبون من الحاصلين على الشهادة الجامعية؛
ليكونوا مؤهلين للعمل في مجال قيادة العمل
االجتماعي.

املعلومات والخربات املتوقع اإلملام بها:

دبلوم إعداد
قيادات العمل
االجتماعي

يتضمن التدريب في هذا البرنامج على:
أوال :المهارات التخصصية:
في (أسس الخدمة االجتماعية ،وعلم االجتماع األسري،
وفقه العمل االجتماعي ،وعلم نفس النمو ،وإدارة
الموارد في مؤسسات الخدمة االجتماعية ،والقيادة
الفعالة ،ومناهج البحث واإلحصاء ،وأسس التربية
الخاصة ،ومهارات التفكير ،ومهارات االتصال اإلداري،
ونظام األسرة في اإلسالم ،وأسس التدريب ،واإلرشاد
والتوجيه ،والسلوك التنظيمي ،واالتجاهات الحديثة في
إدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية ،واألمن االجتماعي،
وإدارة فرق العمل ،واإلعالم في العمل االجتماعي،
وتصميم التدريب ،وبرامج الخدمة االجتماعية ،والتدريب
التعاوني).
ً
ثانيا :المهارات العامة:
في استخدام اللغة اإلنجليزية ،واللغة العربية ،والثقافة
اإلسالمية ،والحاسب اآللي.
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التدريب

عدد ساعات التدريب:

( )832ساعة تدريب في المعهد ،و( )320ساعة
تدريب في سوق العمل.

اعتامد الدبلوم:

يمنح الخريج شهادة إتمام برنامج (دبلوم إعداد
قيادات العمل االجتماعي)؛ المعتمد لدى
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مجال العمل:

من المتوقع أن يعمل الخريج في المجاالت
المرتبطة بالتخصص الذي يرتبط به الدبلوم؛ مثل
(إدارة المؤسسات الخيرية واالجتماعية ،والتدريب
االجتماعي ،والبحث االجتماعي ،وأي عمل اجتماعي
في المؤسسات الحكومية والخيرية واالجتماعية
واألهلية) .علما بأن المعهد ال يضمن للخريج
التوظيف بعد التخرج.

الرؤية:

ًّ
معرفيا ومهاريا؛ للعمل
تأهيل وإعداد الكوادر
بكفاءة في مختلف أنماط العمل األسري
واالجتماعي والتربوي.
الرسالة:
ً
تأهيال متكامال ومتوازنا؛
نسعى لتأهيل المتدرب
معرفيا ومهاريا ،آخذين بالقيم اإلسالمية الثابتة،
ً
قادرا  -بإذن
واألصول العلمية المهنية؛ لكي يكون
الله تعالى – على خدمة المجتمع ،وقيادة العمل
األسري واالجتماعي ،وتحقيق النجاح في حياته
العامة والخاصة.

العدد رقم 4

أبريل 2019م

الهدف العام للربنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدرب بالمهارات
والمعلومات الالزمة لممارسة العمل في مجال الخدمة
االجتماعية ،وإدارة مجتمعية على المستوى الثامن من
نظام المؤهالت المهنية الوطنية.

األهداف التفصيلية للربنامج:

ً
قادرا بكفاءة ـ على
بنهاية هذا البرنامج يكون المتدرب
أداء األعمال التالية:
1.1ممارسة العمل القيادي االجتماعي وفق نظريات
القيادة الحديثة ،وأنماط القيادة المختلفة.
2.2فهم وتحليل وتقويم وتطبيق النظريات واالتجاهات
المعاصرة في ميدان القيادة ،وكذلك القدرة على
توقع ما يستجد في هذا المجال.
3.3استكشاف طبيعة المشكالت المتصلة بميدان
تخصصهم ،والتماس الحلول العملية المناسبة لهم.
4.4استخدام أساليب البحث العلمي وأدواته في
التصدي لمشكالت القيادة في مؤسسات العمل
االجتماعي.
5.5القيام بتحديد االحتياجات التدريبية لألفراد داخل
المؤسسة التابعة لها وتدريبهم.
6.6التعامل مع األفراد بطريقة مناسبة وفق سلوكهم.
7.7تشكيل فرق العمل وإدارتها بكفاءة.
8.8متابعة األمور المالية والتبرعات العينية للمؤسسة
التابع لها وتوظيفها لصالح المؤسسة التابع لهم.
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جمعية التنمية األسرية بتبوك تعلن استفادة “ ”3034من مدارس البنات و” ”2810من مراكز التعليم المستمر للسيدات من
برامج التثقيف األسري والتربوي؛ ثمرة من ثمرات التعاون المشترك بين الجمعية واإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

جمعية التنمية األسرية ومكتب الدعوة واإلرشاد في صبيا
يوقعان مذكرة تفاهم وشراكة للتعاون في عدد من مجاالت
اإلرشاد األسري؛ تماسك الزوجين حديثي الزواج ،ورعاية
األبناء بعد اإلنجاب ،وعرفان األبناء بفضل اآلباء بعد كبرهم
(تماسك ،ورعاية ،وعرفان) ،وذلك من خالل برامج تأهيل
المقبلين على الزواج من الجنسين ،وبرامج رعاية األبناء،
وتثقيفهم بحقوق اآلباء ،وقد وقع المذكرة كل من رئيس
جمعية التنمية األسرية بصبيا الدكتور إبراهيم كداف ،ونائب
رئيس المكتب التعاوني الشيخ محمد علي عبدالباقي السبعي.
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أخبار الرشكاء

أبريل 2019م
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اختتمت جمعية التنمية األسرية بمحافظة الجموم دورة تنمية مهارات المصلحين االسريين (رجال – نساء)
برعاية كريمة من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وتنفيذ معهد التنمية األسرية العالي للتدريب
باألحساء ،وذلك بحضور مدير مركز التنمية االجتماعية بوادي فاطمة األستاذ فايز فوزان العتيبي ،ورئيس
مجلس إدارة جمعية التنمية األسرية بمحافظة الجموم األستاذ صالح سليم الصاعدي ،ومدير مؤسسة
سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ،والمهندس تركي الحتيرشي ،وبمشاركة األستاذ سعود بن خالد الحليبي
ً
مصلحا و ٢٧مصلحة حيث استمرت عشرة أيام ،وتم تكريم المشاركين والمشاركات في
وشارك في هذه الدورة ٢٩
هذه الدورة بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما تم تكريم األفراد والجهات الداعمة.

اختتمت جمعية التنمية األسرية بنجران «سعداء» ،بالتعاون
مع مركز رحمة لإلرشاد األسري واإلصالح بالمنطقة،اليوم
برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ,بحضور مدير فرع وزارة
العمل والتنمية االجتماعية بنجران بالنيابة حمد بن محمد
آل منصور ،وذلك بقاعة التدريب بفندق بارك إن نجران.
ً
حديثا
واستهدف البرنامج الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين
لتزويدهم بمهارات الحياة الزوجية والمعارف ،التي تسهم في تأسيس
استقرار حياتهم األسرية والتعامل مع متغيرات العصر ،وتعريفهم
بأساسيات التعامل بين الزوجين لتحقيق االستقرار والسعادة الزوجية.
واشتمل البرنامج التدريبي على عدد من المحاور ،منها التأسيس ومعايير اختيار شريك الحياة,
والحقوق والواجبات الزوجية وتعريفهم باألحكام الشرعية في العالقات بين الزوجين ,ومهارات احتواء
المشكالت الزوجية والحوار األسري ,وكيفية إدارة ميزانية األسرة ,ومراعاة الجانب الصحي والنفسي
واالجتماعي بين الزوجين ،باإلضافة إلى محور تنمية مهارات التواصل للوصول إلى حياة أسرية مستقرة.
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مـركـز بيـــــت الخـــربة للبحـــــوث
والــدراســات االجتمـــــاعية األهــيل

بنك البرامج

األسـرية

لالستفسار يرجى
االتصال عـــىل الـــرقم التــالــي

0582000925
والـــربيد اإللكـــرتوين
info@hess.sa

قاعدة بيانات إلكترونية؛ تضم ملفات برامج
أسرية متكاملة قابلة للتنفيذ والتطوير ،تأتي تلبية
الحتياج الجهات المعنية برعاية وتنمية (األسرة)
إلى برامج مبنية بطريقة احترافية ،يتم توظيفها
لتحقيق مستهدفات الجهات األسرية.

األهداف:

 .1تبادل الخبرات وتوحيد الجهود المبذولة لبناء
وإعداد البرامج التي تخدم األسرة.
 .2تمكين الجهات المستفيدة للوصول األسهل
إلى احتياجها من البرامج األسرية.
 .3المتابعة التقييمية ألثر البرامج العام في ضوء
تقدير مدى االحتياج ،والتنفيذ.
 .4تقديم الدعم اإلشرافي والتنفيذي لبناء وتنفيذ
البرامج األسرية.

األثر:

نسعى إلى تحقيق األثر الذي دعت إليه توجهات رؤية الوطن المباركة  2030لمزيد من االهتمام ببرامج
األسرة بكل فئاتها؛ وتطوير وتحديث ودراسة ما يقدم من برامج أسرية ً
تبعا للمتغيرات ،ومعطيات المرحلة
وتقديم المقترحات بشأنها ،وتيسير ّ
تحصل المستفيدين عليها.

الميزة التنافسية:

هي المنصة اإللكترونية الوحيدة التي توفر ملفات برامج أسرية متكاملة.

