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  مقدمة:
لم يكن من السهل الوصول إلى مفهوم معاصر لها  أنهإن المتتبع لمسار الرعاية االجتماعية يالحظ 

يل من النضال اإلنساني لتطوير يلبي االحتياجات اإلنسانية على كافة أشكالها إال من خالل درب طو 
خدمات الرعاية االجتماعية وقد يظن البعض أن نظم الرعاية االجتماعية قاصرة على بلد دون آخر، 
وهنا يتناسى الكثيرون أن الرعاية االجتماعية وليدة المجتمعات اإلنسانية كلها، بل هي االبن الشرعي 

 للحضارات اإلنسانية مجتمعة
جتماعية مفهوم قديم أجمعت الرساالت السماوية على ضرورتها، فقد شجعت اإلنسان فالرعاية اال       

على االعتماد على نفسه، وإذا عجز ألزمت األسرة برعايته فإن لم تستطع فتقع الرعاية على عاتق 
ي األقرباء، ثم الخيرين والموسرين، وإال فإن الدولة عليها أن تتحمل مسئوليتها وتقدم الرعاية لمن هم ف

وتعتبر الكثير من دول الخليج (،12-11 :،ص صم2002) يعقوب والسلمي، أمس الحاجة إليها
العربي ومنها المملكة العربية السعودية، في العقد األخير من القرن العشرين من الدول النامية القليلة التي 

عاية في المملكة في الر  ايدلوجيةقفزت إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا وعمرانيًا ولقد ارتكزت 
لتي اعتمدت على عدة مقومات هامة اآلونة األخيرة على هذه األيديولوجية التي يطلق عليها الوفرة، وا

 . قوية من متخذي القرارات للرقي بمستوى مواطنيهم وإسعادهمالرغبة منها ال
ر المقصود خالل التنمية في المجتمع الحديث من أكثر القوى تأثيرًا في عمليات التغيي وتعد حركة

الثالثين عامًا األخيرة وقد شهدت فترة التسعينيات قمة هذا االهتمام بذلك المفهوم حيث أصبحت 
برامجها منتشرة في العديد من المجتمعات المعاصرة وهي تعتمد إلى حد كبير في مفاهيمها على توسيع 

الغرض حيث تؤكد الدراسات أن  نطاقات المشاركة من أفراد المجتمع في منظمات ينشئها المجتمع لهذا
للمنظمات المجتمعية الشعبية دورًا حيويًا في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية ، وعليه فان هناك اتجاه 
متنامي لدى واضعي السياسات واالستراتيجيات في كافة المنظمات لتطوير األساليب الفنية واإلدارية التي 

ل الربط المباشر بين األفراد ومجتمعهم، ويظهر اهتمام تمكن وتساهم في ترسيخ مفهوم التنمية من خال
وذلك في إتاحة  ومعوقاتها الجهات المناط لها بالعمل االجتماعي في المجتمع السعودي بقضايا التنمية
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منظمات اجتماعية تقوم على أساس إقناع  لتكوناالجتماعي بمراكز االرشاد الفرصة لتكوين ما يسمى 
لمشكالتهم األسرية وصوال لحالة من التوازن األسري التي تضمن نمو المجتمع بإيجاد حلول المواطنين 

 .ومجابهة معوقات التنمية واالستقرار
إذ يعتبر االرشاد االسري واالجتماعي  العربية،في المجتمعات يعد االرشاد من المفاهيم الحديثة نسبيا" و

وى العالم الغربي بالتحديد من تعلى مس حيث أخذ اهتماما" كبيرا" الدقيقة،من التخصصات المجتمعية 
القرن الثامن عشر ولكن زحف تجاه المنطقة العربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين وكانت لبعض 

  (11م. ص2012،  )المحرزيالدول العربية السبق في إنشائها مثل مصر والكويت 

  الدراسة:تحديد مشكلة  أواًل:
بتغيرات سريعة، ولعل من أبرز تلك التغيرات  كه بقيمه وعاداته األصيلةرغم تمسالمجتمع السعودي يمر 

ما نراه اليوم في حياتنا اليومية عامة وفي النواحي االجتماعية بوجه خاص، فإن ظهور سلبيات لهذه 
المتغيرات أمر وارد ومنها على سبيل المثال ال الحصر المشكالت األسرية إما بين الزوجين والتي قد 

الطالق والفراق واما بين الوالدين واألبناء التي قد تنتهي إلى سلوكيات غريبة ال تتفق مع قيم تنتهي ب
المجتمع كالعقوق والعنف والتعاطي إضافة إلى االضطرابات النفسية. وانطالقًا من حرص والة األمر 

احي حفظهم اهلل على حماية المجتمع السعودي من كل ما قد يشوبه من مشكالت خاصة في النو 
االجتماعية، قد بادرت وزارة الشؤون االجتماعية من خالل الوكالة المساعدة للتنمية االجتماعية وممثلة 
باإلدارة العامة لتنمية المجتمع بالسعي للتصدي لهذه المشكالت ومحاربتها عن طريق اكتشافها مبكرًا 

سر إلى إرشاد في كيفية قبل ان تستفحل أو عن طريق مساعدة من يحتاج من أفراد المجتمع أو األ
عدد من  وها نحن اليوم نعيش فعاليات ( 6 صم. 2007،  )الحناكي التعامل مع المشكلة وأطرافها

منها  االجتماعيةووكيل الوزارة للتنمية  االجتماعيةالمبادرات التنموية بدعم من وزير الوزارة للشؤون 
الج المشكالت األسري من خالل السعي لع)مبادرة إرشاد( وهي مبادرة تسعى إلى تحقيق االستقرار 

 األسرية في مهدها، 
 أبرز فعاليات المبادرة:

إطالق حملة إعالمية لشرح المبادرة وأهدافها، إعداد نشرة تعريفية بالمبادرة ونشرها في مواطن 
( مركزًا لإلرشاد األسري وتجهيزها 20تجمعات محتاجي الخدمة كالمحاكم ونحوها، والسعي إلنشاء )
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( دورة تدريبية سنويًا في المجال األسري، وحل 50دريب منسوبيها طوال مدة المبادرة، وعقد )وت
  ( ندوة علمية ذات اليوم الواحد بمعدل ندوة في كل منطقة خالل السنة.13المشكالت الزوجية، وعقد )

هلي مراكز اإلرشاد األ أصدرت الئحة تنظيمية لتنظيمكما ،  (م2013/ ه1434 تنموية.)مبادرات 
( مادة تهدف 35لالئحة التنظيمية لمراكز اإلرشاد األسري األهلية تضمنت ) وقواعد تنفيذيةوالحكومي 

إلى تنظيم عمل مراكز اإلرشاد األسري األهلية وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات 
)الالئحة التنظيمية ًا وتربويًا إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار األسرة ورعايتها اجتماعيًا ونفسي

كما اشترطت القواعد التنفيذية الشروط الواجب ،(م2012/  ه1433األهلية، لمراكز اإلرشاد األسري 
توافرها في من يتولى إدارة المركز وكان أبرزها أن يكون سعوديًا وحاصاًل على البكالوريوس أو أعلى منها، 

لالزمة في العملية اإلرشادية واألعمال اإلدارية والكتابية من إلزام بتوفير القوى ا 11وفي مادتها الـ
السعوديين فقط، كما اشترطت في مقدمي العملية اإلرشادية أن يكونوا ممن يحملون مؤهالت في 
)اإلرشاد األسري، اإلرشاد النفسي، العالج األسري، اإلرشاد االجتماعي، علم االجتماع، علم النفس، 

طب النفسي(، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة الالزمة واشتراطات الخدمة االجتماعية، ال
وقد بلغ ، (م 2013/ ه1434)القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية ،  أخرى وضحتها القواعد التنفيذية

( مركز منها مركز اإلرشاد االجتماعي التابع لوزارة الشؤون 16تقدم خدمة اإلرشاد ) التيعدد المراكز 
 أو جمعيات خيرية  خاصةمركز لإلرشاد واالستشارات األسرية تتبع لمؤسسات  1* (15االجتماعية و )

كز هيئة استشارية تغطي الجوانب الشرعية واالجتماعية والنفسية إضافة إلى نخبة من ا المر  هولهذ
 ذههصائيين االجتماعيين والنفسيين، وتهدف المستشارين في مختلف التخصصات وطاقم من األخ

كز إلى ايصال وتفعيل دور وزارة الشؤون االجتماعية الوقائي واإلرشادي من خالل دراسة ا المر 
األسرية والفردية وتقديم الحلول المالئمة لها وفق منظور يتوافق مع الثوابت و المشكالت االجتماعية 

 واألطر المرجعية للمجتمع السعودي لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون االجتماعي.
الداعمة لألسرة في المملكة العربية شكال من أشكال المنظمات  االجتماعي بمثابةمراكز االرشاد تبر وتع

تحقق مبدأ المشاركة المجتمعية في المجتمع وتقوم  حكوميةمؤسسة  احيث يمكن اعتباره السعودية،
                                                           

 1
مركز  –وحدة اإلرشاد في مشروع بن باز لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض  –المركز الخيري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات االسرية بالرياض  

 –وحدة اإلرشاد بجمعية الملك عبد العزيز الخيرية ببريدة  –وحدة اإلرشاد األسري بمركز األميرة نوره بعنيزة  –باإلحساء  مركز التنمية األسرية –المودة بجدة 
 –وحدة اإلرشاد األسري بجمعية الشقائق بجدة  –مركز االرشاد باال فالج  –الجمعية الخيرية لتيسير الزواج في عنيزة  –مركز اإلرشاد األسري بحفر الباطن 

 مركز التنمية األسرية بخميس مشيط. –وحدة اإلرشاد األسري بمركز واعي االجتماعي 
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 Business Week,1995، 2000مشاركين فيها )عبد اللطيف،على أساس غير ربحي لل

Economist,1991)وهذه المنظمات تتصف بالتنظيم فهي ترتيب للجهود البشرية ، بتصرف ،)
 (.90هـ، ص :1412السلطان،وكفاءة )الجماعية لتحقيق هدف مشترك، بفاعلية 

التعاون نجدها تمثل أحد القنوات الهامة التي يتم من خاللها تدعيم أسس  المراكزوحول وظيفة هذه  
، مدحت: 103 ، ص1993 بارح:، )لألسرة والمجتمع ككلمطلبا هاما  مثلالذي ي والتكافل المجتمعي

 .(بتصرف 186-165، ص1999
أن األسرة هي الوحدة  من حقيقة ُيسلَّم بها المتخصصون، وهي االجتماعي مع األسرينطلق اإلرشاد و 

من وليس أحد أعضائها فقط، وأن تضرر أي عضو  أدوارها،التي تحتاج إلى الخدمات الموجهة ألداء 
ألداء الوظائف فيها، والعضو الذي أفصحت ل أعضائها، ليس إال أحد أعراض ضعف األسرة واختال

  .أضعف الحلقات فيها األسرة من خالله عن اضطرابها عادة ما يكون
كعملية علمية مقننة تستهدف إعادة بناء األسرة   لألسرةاالجتماعي ومن هنا تأتي أهمية اإلرشاد      

حقيقة بسيطة،  وم علىقهنا تإن أهمية اإلرشاد   ( 5 صم.  2012،  )الفرحالداخلية وتصحيح أوضاعها 
قد ال تتوافر لدى أعضاؤها المؤهالت التي تمكنهم من رضة للعديد من مظاهر االختالل و وهي أن األسرة مع

لصعوبات ، التي تمكن من تجاوز هذه اة لوجود الخبرة العلمية تصحيح المسارات ومن ثم فهناك ضرورة ملح
وسهلة الوصول هي وسيلة ذائعة االنتشار ف هذه المراكزوهذا ما يدفع إلى وضع تقنين لتنفيذ ذلك من خالل 

من خالل االتصال ، اواالحتكاك المباشر به األسرسكان المجتمع والتي يتم من خاللها التفاعل مع  من
مهنة تعد و ،  وقربها من ترجمة عاداته وتقاليدهنظرا للثقة التي أعطاها المجتمع لها  ،أو المقابالت  الهاتفي

وذلك نظرًا للمتغيرات المتسارعة اجتماعياً  المجتمعات،اإلرشاد من المهن اإلنسانية الجديدة في معظم 
وصحيًا وتعليميًا واقتصاديًا وتقنيًا والتي أبرزت الحاجة الملحة لتطوير مهن المساعدة اإلنسانية، وإعطائها دورًا 

فحجم التغيرات االجتماعية التي أصابت  والنفسي.بخاصة فيما يتعلق باإلرشاد األسري واالجتماعي فاعاًل، و 
وما أحدثة من مشكالت وقضايا بحيث لم تعد األسرة السعودية  االجتماعي،االسرة السعودية من جراء التغير 

 اعانة االسرةجتمع المختلفة لم تستطع مؤسسات الم نفسهبقدراتها الذاتية قادرة على مواجهتها وفي الوقت 
لمواجهة آثار التغير على االسرة  واضحةأن تعاني االسرة كثيراً ان لم تكن هناك استراتيجية  لمواجهتها والمتوقع

فالمجتمع السعودي لمروره بعدة طفرات تنموية ونمائية بحاجة  (.129 :م. ص2008 الطايفي، )الغريب،
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بيئة تساعد الفرد على التمتع بصحة نفسية متوازنة يستطيع من خاللها ماسة لخدمات االرشاد األسري لتوفير 
ٌر{ )سورة النساء  التعايش داخل أسرته ومجتمعه المحلي والمركزي انطالقًا من قوله تعالى: }َوالصُّْلُح َخيـْ

كل  (. حيث لوحظ زيادة في نسبة الخالفات العائلية، نتج عنها ارتفاع حاالت الطالق في السعودية بش128
كبير. فقد كشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حاالت الطالق الواردة إلى محاكم السعودية خالل عام 

حالة طالق مقابل كل  25حاالت زواج في الفترة نفسها، بمعدل  707حالة، مقابل  9233بلغت  2010
كة كافة الدول الخليجية وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر الممل يومياً،حالة زواج واحدة 

، ويعزو ذلك الى المتغيرات ( 93 م. ص 2011والعمرو ،  )العجالنوالعربية في ارتفــــــاع حـــــاالت الطالق 
السريعة، والمؤثرات التي ظهرت بصماتها على األسرة، حيث نتج عن ذلك تفكك األسرة وانحراف األوالد 

وتشريد األبناء لوالديهم، أو الهجرة غير الشرعية . ولئن كانت وظهور أنماط من السلوك المنحرف، كالعقوق 
الخالفات بين الزوجين أمرًا طبيعيًا، لكن غير المحمود أن تتفاقم المشكالت، وتتسع دائرتها، دون تدخل 
مصلح لحّل الخالف، مما يدفع صاحب المشكلة، للهرب من واقعه بأمور سيئة وانحراف سلوكي فالخالفات 

د تؤدي الى مفاسد اجتماعية واقتصادية وأمنية كتعاطي المخدرات أو الوقوع في منكرات أخالقية، ق األسرية،
أو اإلقدام على االنتحار، ونحو ذلك من أمور. هذا يؤكد أهمية اإلرشاد األسري لمعالجة مشكالت الفرد 

 .(11 م. ص2012،  )مبيضداخل أسرته لتكوين مجتمع ينعم باالستقرار النفسي والوجداني 

 ـ السابقة:الدراسات 
هايمر والتي اهتمت بالحد من عوامل تأثير مرض الز  (Steven H. Ferris,1987دراسة ) / أشارت1

حيث جاءت النتائج لتبين مدى جدية برنامج  سري،األعلى األسرة من خالل برامج مؤسسات االرشاد 
، كما اوضحت الخبرات مدى تأثير لإلرشاد األسري في التعامل من اجل تخفيض حدة التوترات األسرية

 األنظمة المؤسسية على نظرة المستفيدين تجاه المؤسسة.
( حول تطبيقات نموذج االرشاد األسري في Nicolle، William G,1992)دراسة وفي / 2

والتي اوضحت خبراتها مدى فاعلية برامج االرشاد لتتعدى المحيط المدرسي لتصل الى اسر  المدارس،
جل ايجاد نوعا من التفاعل األكثر ايجابية بين الطالب واسرهم وتقديم المشورة األولية الطالب من ا

 لألسرة حول الطالب بما يشكل تعزيزا لخدمة االرشاد األسري في المجتمع األكبر.
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الى أن االرشاد االسري يساعد على حل المشكالت  (Hadfield,2000كما توصلت دراسة )/ 3
 .لعائالتالمعقدة التي تظهر في ا

على أن االرشاد االسري يعتبر من الخبرات المفيدة ويعزز من  ((Krump,2002دراسة وأكدت / 4
 .دور االم في القيام بواجباتها

واالرشاد األسري يقوم على حقيقة مؤداها  التوجيهأن  الى (Whitmore 2004)دراسة قد أشارت و / 5
 واضطرابالعالقات القائمة بينهم  اضطرابنتيجة أن معظم الخالفات التي تنشأ بين البشر إنما هي 

كما أوضحت أنه من معوقات االرشاد االسري نقص الوقت لدى القائمين   االسرة،العالقات داخل 
 .واحدشد والى مهنة االرشاد في آن الى المر  يسيءمما  االرشادي،بالعمل 

رات االسرية واالجتماعية على أهمية إنشاء مكاتب للتوجيه واالستشاكما اكدت دراسات اخرى /6
تحت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية لفض النزاعات التي تنشأ بين الزوجين وبين أفراد االسرة معتمدة 

والذين لديهم تأهيل ديني وعلمي كافي في مهنة الخدمة  الممارسين،على االخصائيين االجتماعيين 
  .(م2006،  )العقيلاالجتماعية 

( بأهمية إنشاء وحدة الخدمة االجتماعية لإلرشاد االسري م2010، ب)القعيوأوصت دراسة / 7
كما كشفت   االنسانية.واالجتماعي تحت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية لمساندة بقية مؤسساتها 

التي يمارس فيها االرشاد  المختلفة،دراسة حديثة عدم وجود اتساق في آليات العمل في المؤسسات 
وتكفل حقوق العمل  العمل،المؤسسات تتمتع بأنظمة إدارية جيدة تنظم وقد تكون تلك  االسري،
 .(م2010،  )الدرعانلكنها تفتقر لوجود أنظمة مهنية مقننه  العاملين،وحقوق 

الى ان االرشاد االسري يحقق أعلى مستويات الكفاءة  ((Lowenstein,2011وأشارت دراسة/ 8
 .الذاتية خاصة فيما يتعلق برعاية االبناء

في ورقة العمل المقدمة الى اجتماع الخبراء الثاني للمجلس  م(2012،  )صادقوأكدت على ذلك / 9
تطوير المرشدين االسريين البد من تحقيق برنامج  ألعداداالعلى لألسرة بدولة قطر حيث اوصت 

" المتطلبات التالية ، أن يكون هناك برنامج إرشادي أسري يمنح درجة علمية في التخصص ، وايضا
 يكون هناك معايير لمهنة االرشاد االسري ، ونظام ترخيص لمزاولي المهنة
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( تشير الى أن هناك بعض المحددات والعوائق التي قد تعتبر م2012جاءت دراسة ) القشعان ، و / 10
تحديات يجب التعامل معها قبل الشروع في التوسع في افتتاح مراكز إرشاد أسري جديدة من أهمها ندرة 

عدم وجود قانون ينظم المهنة ويحدد االختصاصات لممارسي ال االرشاد االسري ، ين في مجالمتخصص
العزوف الواضح للتخصص من جانب الذكور في مجال اإلرشاد النفسي واألسري والطفولة، بالضافة الى 

األعلى  بأهمية قيام المجلس، وقد أوصى  اإلرشاد األسري لدرجة أنه أصبح التخصص يعتبر مجااًل نسائياً 
وذلك  لألسرة بإنشاء أكاديمية إقليمية تعني بتأهيل المرشدين اآلسرين داخل وخارج المجتمع القطري.

 مستقرة.من أجل الحفاظ على األسرة وان تكون آمنة 

 ـاالستفادة: تحليل الدراسات السابقة وآليات 

اي مكان ومن ضرورة جاءت هذه الدراسات لتبين األهمية التي يجب ان ترتكز عليها األسرة في  .1
 األسري.دعام ومقومات االستقرار  توافر

جاءت جميع الدراسات لتبين مدى األهمية التي يمكن ان تقدمها مراكز متخصصة في المجال  .2
 وهذا يتفق مع رؤية الدراسة الحالية. واألسري،االجتماعي 

 التعامل يجب ياتتحد تعتبر قد التي والعوائق المحددات بعض الدراسات لتبين أن هناكجاءت  .3
جديدة، وهذا ما يوجه بضرورة معرفة هذه  أسري إرشاد مراكز افتتاح في التوسع في الشروع قبل معها

 التنظيمية.العوائق من خالل دراسات تتعلق بفاعليتها الحالية ومتطلباتها 
ته ساعدت هذه الدراسات ومحتواها النظري والميداني الباحثة في صياغة مشكلة البحث وتساؤال .4

 ووجهت الباحثة في تفسير النتائج.

أحدث خطة للتنمية في المملكة العربية السعودية وهي خطة  وفقا للعرض السابق ووفقا لما أكدت عليه
م( والتي من 2014-2010ه/ 1435-1431التنمية التاسعة التي تغطي الفترة الحالية وهي من )

تتكاتف فيها جهود الرجل والمرأة في النهوض  ة،ومستنير الرؤى المستقبلية لها " بناء أسره متماسكة 
وبما ينمي فيهم  أفرادها،بأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطوير المعارف والمهارات لدى 

ومن أهدافها العامة العمل على تقوية الترابط  فيه.روح المسؤولية والمبادرة تجاه مجتمعهم واالندماج 
،اصبح (330 ص التاسعة،ير برامج الدعم واالرشاد االسري ")خطة التنمية االسري ومن سياستها تطو 
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حيث من البرامج الحديثة نسبياً هاما اال أنه يعد في المملكة العربية السعودية  ومؤسساته االرشاد األسري
تبارات بدأ باإلرشاد الهاتفي ثم االرشاد من خالل االنترنت ويعد االرشاد الهاتفي هو االكثر انتشارا الع

عدة في المجتمع ، و شهد المجتمع السعودي في السنوات االخيرة انشاء عدد من المؤسسات العاملة 
في مجالي االستشارات االسرية واالرشاد االجتماعي وبدأت تلقى أقبااًل مقنعًا الى حد كبير ؛فكانت 

يات العمل الخاصة بها، الضرورة الملحة لتحديد الجهة المسئولة عن المراكز اإلرشادية ، وإيضاح آل
وتوفير الكوادر اإلدارية والتخصصية وقد تجسد ذلك االهتمام في انشاء ادارة االستشارات االسرية في 

هـ تستهدف تفعيل مفهوم االستشارات االسرية التي تعمل على توفير المناخ االسري 1426عام 
والتغطي المهنة  يقدم بصوره اجتهادية المناسب الرامي الى الترابط االسري . واليزال االرشاد االسري

وذلك للشح الكبير في عدد  الحاجة االرشادية الحقيقية للمجتمع كما أنها دون ما يطمح اليه المختصون
، )السدحانالمراكز اإلرشادية في المجتمع بالرغم من المحاوالت الحثيثة للنهوض بهذا المجال 

 (481ص م.2011

ا فينبغي على القائمين عليها من استخدام األسلوب العلمي في ولكي تتأكد المنظمات من أدائه
التي تسهم في  المؤشرات التخطيطيةتوفر يتضح أن هناك حاجة للوقوف على  حيثتحقيق ذلك 
حيث أن هناك ضرورة لدفع  التابعة لوزارة الشئون االجتماعية، االجتماعياإلرشاد مراكز زيادة فاعلية 

المنظمات االجتماعية وأيضًا هناك ضرورة في زيادة فاعلية هذه المكاتب  عملية المشاركة الفعالة في
وغير  االجتماعي لألسر السعوديةبالشكل الذي يمكن أن تساهم بفاعلية في عملية اإلرشاد 

 المؤشرات التخطيطيةوتوافر  المكاتب، وأيضًا فإن الوقوف على آليات العمل داخل هذه  السعودية
بالشكل الذي داخلها، يمكن إيجاد وسائل لتطوير العمل حيث  دة فاعليتهاسهم في زياي ،لنجاحها

لذا تتحدد مشكلة  هاوالشكل الذي يرقى أيضًا إلى الهدف المنوط من العلميةيرقى إلى المستويات 
اإلرشاد  راكزمفاعلية  زيادة المؤثرة في المؤشرات التخطيطيةهذه الدراسة في التعرف على أهم 

 ا لوضع تصور لتفعيلها.تمهيد االجتماعي

 الدراسة: أهمية  ثانياً:
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في خدمة األسر بالمجتمع  االجتماعياإلرشاد  مراكزفي إبراز دور  الدراسةعكس أهمية ت .1
من خالل الوقوف على فاعليتها، ومن المتوقع أن ينجم عن هذا، وضع رؤى علمية تساهم في  السعودي

 شكالت التي قد تواجهها. مالالحالية وتقديم الحلول لبعض  تدعيم جهودها
من شأنها  للكيفية التيتنبثق أهمية هذه الدراسة أيضا من مساهمتها في تقديم إطارا تصوريا  .2

 ، وكيفية تأهيلها وفق المتغيرات الحادثة في المجتمع.المراكزتحسين واقع تلك 
قدرتها الحالية على ذاتها في التعرف على م االجتماعياإلرشاد  لمراكزسوف تكون هذه الدراسة مهمة .3

قدراتها وبرامجها وخدماتها بما يؤهلها لريادة علميا يوجهها إلجراء تطوير أداء دورها التنموي وفق قياسا 
 .المختلفةالعمل اإلرشادي المؤسسي على المستويات 

ــاحثين ومتخــذيتنبــع أهميــة هــذه الدراســة أيضــا بأنهــا قــد تكــون أداة . 4 مراكــز القــرار فــي مجــال عمــل  للب
والــذين يرغبــون بتنميــة معــارفهم حــول هــذا الموضــوع، حيــث يتوقــع أن ترســم هــذه الدراســة  االرشــاد االجتمــاعي
 رار الفرصة لتطويرها.ق، بما يتيح لمتخذي المراكز االرشاد االجتماعيصورة واقعية ألداء 

 الدراسة: أهداف  ثالثاً:
ــــرئيس  مراكــــز االرشــــاد المــــؤثرة فــــي فاعليــــة  المؤشــــرات التخطيطيــــةويتمثــــل فــــي تحديــــد  األول:الهــــدف ال
 التالية: ـوينبثق عنة األهداف  االجتماعي،

 االجتماعي والمرتبطةمراكز االرشاد فاعلية  زيادة المؤثرة في المؤشرات التخطيطيةتحديد  .1
 المراكز.بأهداف هذه 

 طةاالجتماعي والمرتبمراكز االرشاد فاعلية  زيادة المؤثرة في المؤشرات التخطيطيةتحديد  .2
 .بالعاملين بها )الموارد البشرية(

 االجتماعي والمرتبطةمراكز االرشاد فاعلية زيادة المؤثرة في  المؤشرات التخطيطيةتحديد  .3
 العمل.باألسلوب العلمي المنهجي في أداء 

والمرتبطة  فاعليةمراكزاالرشاداالجتماعي زيادة في تحديد المؤشرات التخطيطية المؤثرة.4
 المقدمة. مجوالبرا باالستشارات

 االجتماعي والمرتبطةمراكز االرشاد فاعلية زيادة المؤثرة في  المؤشرات التخطيطيةتحديد  .5
 .ات والتسهيالت لنجاح العمل بهايباإلمكان

  خدماته.تحديد طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز اإلرشاد االجتماعي في تقديم  .6
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  تحديد:ويشتمل ذلك  مراكز االرشاد االجتماعيمل لتفعيل ع التصوري المقترحاإلطار تحديد  .7

 األسس التي يقوم عليها التصور المقترح. أوال:
 ثانيا: الهدف العام من اإلطار المقترح.   
 التي يستند عليها اإلطار التصوري المقترح. ثالثا: الفلسفة  
 النظرية التي يستند عليها اإلطار التصوري المقترح. رابعا: الموجهات  

 التنفيذي الذي يتضمنه اإلطار التصوري المقترح. خامسا: المحتوى

 الدراسة:تساؤالت  رابعاً:
والمرتبطة بأهداف هذه  مراكز االرشاد االجتماعيفاعلية زيادة المؤثرة في  المؤشرات التخطيطيةما طبيعة  .1

  المراكز؟
والمرتبطة بالعاملين بها  د االجتماعيمراكز االرشافاعلية زيادة المؤثرة في  المؤشرات التخطيطيةما طبيعة  .2

 (؟)الموارد البشرية
باألسلوب والمرتبطة  مراكز االرشاد االجتماعيفاعلية  زيادة المؤثرة في المؤشرات التخطيطيةما طبيعة  .3

 العمل؟العلمي المنهجي في أداء 
 باالستشارات والمرتبطة االجتماعي االرشاد مراكز فاعليةزيادة  في المؤثرة التخطيطية المؤشراتما طبيعة  .4

 المقدمة؟ والبرامج
ات يوالمرتبطة باإلمكان مراكز االرشاد االجتماعيفاعلية  زيادة المؤثرة في المؤشرات التخطيطيةا طبيعة م .5

 ؟لنجاح العمل بها والتسهيالت
 خدماته؟في تقديم  مراكز االرشاد االجتماعيتؤثر على فعالية الصعوبات التي  ما طبيعة .6
  المراكز؟العمل في هذه نجاح لضمان  المؤشراتلتصور المقترح لتفعيل هذه اما طبيعة  .7

  الدراسة:مفاهيم  خامساً:
 :المؤشرات التخطيطيةمفهوم  .1

اســـتخدم مصـــطلح المؤشـــرات كثيـــراً فـــي المؤلفـــات اإلحصـــائية كمـــا يســـتخدم بمعنـــى أنـــه " الشـــيء الـــذي  
  (13 ص: 2007 عبد المنعم،أو يشير أو يدل " ) يوضح
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 سـمعان،متعلقـة بـالمتغيرات المجتمعيـة" )لك هـو "البيانـات اإلحصـائية التـي تـدل وتعبـر عـن الحقـائق الوكذ
 (.6 ص: 1987

أما المؤشرات التخطيطية فهي : مجموعة من البيانات الكمية أو الكيفية التي ُتستمد من الحياة، 
أو االقتصادية، أو  وتشير على جانب أو أكثر من جوانبها المختلفة سواء االجتماعية منها،

السياسية، وتستهدف التوصل إلى إجابات كاملة ودقيقة للعديد من التساؤالت االجتماعية، وهي 
وسيلة لتحديد المشكالت الخطيرة والبارزة في المجتمع، ولذا تستخدم في رسم السياسات 

واالقتصادية  للمحافظة عليها ودعمها وتطويرها، أو تعديلها لتتوائم مع التغيرات االجتماعية
والسياسية، أو احتياجات فئات معينة في المجتمع تقتضي الضرورة االجتماعية التعامل معها لسد 
احتياجاتها ومواجهة مشكالتها، وتنميتها، كما أنها تعكس مجموعة الشروط الواجب توافرها في 

ن احتمالية حاجاتها سياسة اجتماعية معينة عند العمل على تحديدها أو صيانتها أو رسمها للتأكد م
 ( .17ص :  1990الجوهري ، المستقبلية )

جملــــة الجوانــــب العلميــــة التــــي يجــــب توافرهــــا  فــــي هــــذه الدراســــة  التخطيطيــــة بالمؤشــــراتويقصــــد 
 المراكـز، هـذه أهداف وتتضمن راكز االرشاد االجتماعيم كمحكات او معايير مرتبطة بزيادة فاعلية

 االستشــارات العمــل، طبيعــة أداء فــي المنهجــي العلمــي ألســلوبالمــوارد البشــرية(، ابهــا ) العــاملين
 بها. العمل لنجاح والتسهيالت المقدمة. اإلمكانيات والبرامج

 : مراكز االرشاد االجتماعيمفهوم  .2
صول إلى السداد و والوالرشاد هو وضع الشيء في موضعه  والضالل،من الرشد وهو ضد الغي  لغة:اإلرشاد 
 والصالح والسواء 

  الضاللة.والذي يدل على الطريق المستقيم قبل  الخير،اسم فاعل من أرشد وهو الدال على  رشد:والم

ذاته ودوره ليفهم  األسرة،واإلرشاد االجتماعي هو عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الزوجين أو أحد أفراد 
توافق من الناحية الزوجية للوصول إلى ال مشكالته،وتنمية إمكاناته لحل ومسؤولياته وواجباته داخل أسرته 

  (.9 ص: 1422الخيرية، المودة  )جمعيةواألسرية واالجتماعية 
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 اإلرشاد.اإلرشاد االجتماعي هو العملية التي يتم من خاللها تقديم العون المستمر لألسرة من قبل جهات و 
لتقديم هذا  وذلك من خالل فهم مثل هذه األمور االجتماعية حيث يجب أن تتسم بالعديد من الخصائص

والتوازن النفسي والنضج وسعة  والصحة تقديمه.المرونة والثبات والعقالنية والوعي بمهارات  منها:العون 
  (.80 ص: 2006 )الدهيمان،وعمليات اإلرشاد بوجه عام  لمبادئوذلك وفقاً طالع واالنفتاح الفكري اال

تعد أحد مشاريع تدعيم  التيو  جتماعياالراكز ذات التوجه مال مراكز االرشاد االجتماعييقصد بو 
تستهدف توفير بيئة استشارية ذات األسرة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية بمراكز التنمية االجتماعية و 

معايير علمية دقيقة تضمن إثراء المعرفة المتخصصة في مجال العمل األسري، وتسعى الكتشاف 
اب المقبل على الزواج من الجنسين وتقديم الحلول المشكالت والمعوقات التي تواجه األسر والشب

خالل المراكز مباشرة عن طريق توفير خدمات استشارية مجانية من والمقترحات للتعامل اإليجابي معها 
 . أو من خالل االتصال الهاتفي أو حتى من خالل مواقع الكترونية على شبكة اإلنترنت 

 مفهوم الفاعلية:.3

كما أنها الضوابط ذات العالقة التي يمكن تحديدها   المحدد،حقيق الهدف عرفت الفاعلية بأنها ت
 penning's)هداف متعددة ها كمجموعة من المعايير ألوالنتائج التنظيمية التي يمكن تقديرها أو زيادت

،1980 6.p،)  ( الفاعلية بأنها مدى صالحية العناصر 1974)وتعرف المنظمة العربية للعلوم اإلدارية
  )المخرجات(للحصول على النتائج المطلوبة  )المدخالت(دمة المستخ

 ،رشيدة)أخوا كما تعرف أيضًا بأنها صفة تعني اإلنتاج أو القدرة على التوصل إلى النتيجة المرجوة 
  (70 ص: 2006

في إطار الخدمة االجتماعية " القدرة على مساعدة العميل على تحقيق األهداف بالفاعلية  يقصدو 
المؤشرات ويقصد بها في هذه الدراسة الحكم على مدى توافر  مناسبة،في فترة  من التدخل

 االجتماعي.مراكز االرشاد تحقيقها  إلىالمساهمة في انجاز األهداف التي تسعى  التخطيطية
 الدراسة: ـالمنطلق النظري الذي تستند الية  سادساً: 
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ر على ما تحققه من نتائج جراء تفاعالتها أن نجاح أي منظمة في تحقيق أهدافها  يعتمد إلى حد كبي
الداخلية والخارجية وهذا يتطلب من المنظمات بين حين وآخر إجراء تحديد لمستوى فاعليتها، 
وتقوم فاعلية المنظمة كونها إنجاز األهداف والنتائج المرغوبة، فهي تتضمن درجة إنجاز المنظمة 

 بالجمهور العالقة ، ،األنشطة ئج، االنجازاتلألهداف، وهي تتضمن مؤشرات لبيانها تشمل النتا
 ,Ford,1999,p:352-358،تأثيرات البناءات الداخلية)

Scott,1999,p:56,Gross&Etzioni,:   ، االهتمام إطار وفي(، 49م، ص:1986،  فهمي 
 بينها كما الفعالية لدراسة المختلفة المداخل من مجموعة تبلورت التنظيمات فعالية بقياس

 : التالي النحو على( 111: ص ،1997النمر،)

 جانب من المعلنة واألهداف العامة األهداف بين الباحث فيها يقارن الذي" الهدف مدخل"أ/ 
 التقليدية الرؤية المدخل هذا ويمثل. آخر جانب من األهداف لهذه الفعلي التحقيق ومدى

 أو معلن هدف وجود معد احتمال أبرزها من لعل مشكالت لعدة عرضة المدخل وهذا للفعالية
 هذا األهداف تحقيق قياس بواسطتها يمكن التي والوسائل األهداف حول اتفاق وجود عدم

 وتساعد الهدف مدخل منطلق من األداء لفعالية ضرورية شرطا ألهدافها المنظمة تحقيق ويمثل
 وبالتالي األداء عليه يكون أن يجب وما األهداف ماهية تحديد على للمنظمة األساسية األنشطة
 .الفعالية

 على التعرف بقصد المتشابهة المواقف في المنظمات مقارنة على فيقوم" المقارن المدخل"ب/ 
 األهداف مدخل مشاكل تفادي في تكمن أساسية ميزة المدخل ولهذا. فعالية المنظمات أكثر

 .المتماثلة التنظيمات بين مقارنة إجراء في الصعوبة يعيبه ولكن
 مع تتفاعل التي العديدة العناصر من واحد عنصر أنها على المنظمة إلى ينظر مالنظ مدخلجـ/ 

 وتعيدها البيئة من مدخالتها المنظمة وتأخذ. األخرى على منها كل تعتمد والتي البعض بعضها
 النظام استمرار في وتساهم مستمرة دامت ما فعالة المنظمة وتبقى مخرجات، شكل في إليها

 والمدخالت دوره عناصر من األعلى الحد تحقق زاوية من للفعالية النظم مدخل وينظر األكبر،
 مع التأقلم من يمكنها الذي المدى على عالوة عليها والحفاظ واألداء والمخرجات والعمليات
 .البيئة من إليها المرتدة المعلومات
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 التي المختلفة اتوالعبار  المنتفعين نظر وجهة من الفعالية إلى فينظر المنتفعين تعدد مدخلد/ 
 األفراد من مختلفة ألعداد الفعالية معيار العبارات تلك وتعكس التنظيم فعالية عن بها يشيرون

 م، ص1997وآخرون، النمر)واالقتصادية  االجتماعية خصائصهم في بينهم فيها يختلفون
 (100- 99:ص

 النسق نظريةهي  اسةالدر  هذه نتائج تفسير في منها االنطالق يمكن التي النظريات أهمومن 
 التالي: ـ النحو على تناولها يمكن والتي االجتماعي

 وكل مؤسسة وكل جماعة وكل أسرة كل وكذلك اجتماعيا نسقاً  الفرد االجتماعي النسق نظرية تعتبر
 يكون اجتماعي نسق كل أن أساس وعلى اجتماعيا نسقا يعتبر قومي مجتمع كل وأيضا محلى مجتمع

 لكل يوجد كما لتحقيقها النسق هذا وجد التي واألهداف نشاطه طبيعة مع ناسبيت بنائي تركيب له
 نسق أي يتضمن أن يمكن النظرية هذه معطيات ووفق يؤديها أن يجب الوظائف من مجموعة نسق

 نسق أن كما ككل االجتماعي النسق منها يتكون التي الفرعية األنساق من مجموعة اجتماعي
 العلوم إطار في علمياً  تعالج بدأت النسق فكرة وأن منه أكبر لنسق فرعيا اً نسق اعتباره يمكن اجتماعي

 الحي الكائن إلى ينظر النظرية هذه إطار وفي كنسق الحي الكائن إلى تنظر كانت والتي البيولوجية
 الكائن هذا بقاء وأن  الوظيفة والمختلفة التكوين المتمايزة األجهزة من مجموعة له متكامل ككل

 إلى(  النسقية)  الفكرة هذه انتقلت ثم المختلفة، وحداته بين الوظيفي االتزان على يتوقف اريتهواستمر 
  أنه على إليه ينظر فالمجتمع والمجتمع البيولوجي الكائن بين المماثلة خالل من االجتماعية العلوم
 فرعية أنساق لها النظم وهذه المختلفة االجتماعية النظم في تتمثل فرعية أنساق له اجتماعي نسق

 ( .22: ،ص م1994 ، الدامغ)  المختلفة والمؤسسات التنظيمات في تتمثل
 االجتماعية، الخدمة حقل في استخداماً  النظريات أكثر العامة األنساق نظرية وتعد

 ناحية من إليه ينظر بذاته قائم كيان فكل ترابطي، أساس على العالم إلى العامة األنساق نظرية وتنظر 
 كما له، المكونة الخصائص ناحية من إليه ينظر وال به، وتتأثر تؤثر والتي األخرى بالكيانات اتهعالق

 بين القائم االرتباط وأن له، المكونة األجزاء مجموع من أكبر الكل بأن العامة األنساق نظرية تفترض
 لهذا تيجةن بالضرورة هي النسق في جديدة خصائص وجود إلى يؤدي نسق ألي المكونة األجزاء
 من تتكون قائم اجتماعي كنسق فاألسرة. للنسق المكونة األجزاء بين المتبادلة واالعتمادية االرتباط
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 التي فالتفاعالت. األفراد من مجموعة مجرد من بكثير أكثر تعني األسرة ولكن. األفراد من مجموعة
 تحدث التي تلك من يربكث أكثر هي وتضحية وعطف وحب ورحمة مودة من األسرة أفراد بين تحدث

 مجموعة من تتكون أسرة كل ولكن أسرة، األفراد من مجموعة كل تكون وال. األفراد من مجموعة بين
 يؤدي فإنه للنسق المكونة األجزاء من أي على يطرأ تغيير أي بأن كذلك النظرية وتفترض. األفراد من

 األخرى األجزاء في تغيير حدوث إلى يؤدي كما عامة، بصفة النسق في تغيير حدوث إلى بالضرورة
 (.41:ص م،1994 )عثمان،. النسق لنفس المكونة

 العامة: األنساق نظرية قدمتها التي المفاهيم 
 وسنحاول وواقعيتها، تجريدها درجة في تتفاوت والتي المفاهيم من العديد العامة األنساق نظرية تحوي

 :وتعريفها المفاهيم هذه بعض تحديد يلي فيما
 دقتها في تفاوتت محاوالت وهي النسق لتعريف المحاوالت من العديد ظهرت لقد: سقالن. 1

 ومعتمدة بينها فيما متداخلة أجزاء من يتكون والذي الكل ذلك" هو إليهما استناداً  فالنسق. ووضوحها
 ".البعض بعضها على
 امتداده كملي خط أنها على الحدود وتعرف الحدود، طريق عن األنساق تحديد يتم: الحدود. 2

 هذه بين الدائرة داخل والتفاعل الطاقة تبادل يكون بحيث المتغيرات من مجموعة حول كاملة دائرة
. النسق حدود عبر وخارجها الدائرة داخل الموجودة المتغيرات بين الموجود ذلك من أكثر المتغيرات
 المحكات حسب يتم وتعريفها ما نسق لتحديد تستخدم وهي لها وجود ال وهمية خطوط والحدود
 .االجتماعي األخصائي قبل من المستخدمة والمعايير

 عن والتي الطاقة وتصدير استيراد عمليتي طريق عن العكسية التغذية تحدث: العكسية التغذية. 3
 لتقويم العكسية التغذية عملية على األنساق وتعتمد. الخارجية البيئة مع األنساق تفاعل يتم طريقها
 .مسارها وتعديل أدائها

 الطاقة وتصدير استيراد عمليتي طريق عن بها المحيطة البيئة مع األنساق تتفاعل: الطاقة فقدان. 4
 البيئة من النسق إلى يأتي ما كل بها ويقصد الداخلة، بالطاقة االستيراد لعملية ويرمز. والمعلومات

 من يصدر ما كل بها ويقصد ،الخارجة بالطاقة التصدير لعملية ويرمز وطاقة، معلومات من الخارجية
 مستوى لديه نسق كل بأن القول الممكن من وبالتالي. الخارجية البيئة إلى وطاقة معلومات من النسق
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 مع تفاعالته في يستخدمه الطاقة من معين مخزون لديه نسق كل فإن أخرى وبعبارة. الطاقة من معين
 التي تلك من أكثر طاقة بتصدير بدأت ذاإ الطاقة فقدان مرحلة األنساق وتصل. الخارجية البيئة

 تصديره عن والناتج الطاقة من النسق مخزون في النقص بها يقصد الطاقة فقدان فمرحلة تستوردها،
 .يستوردها التي تلك من أكثر طاقة

 مرحلة إلى األنساق تصل الطاقة، وتصدير استيراد عن التعبيرات نفس باستخدام: الطاقة تخزين. 5
 في الزيادة هي الطاقة تخزين فعملية تصدرها، التي تلك من أكثر طاقة تستورد بدأت إذا ةالطاق تخزين

 .لها يقدم مما أكثر الخارجية البيئة من لألخذ النسق ميل عن والناتج الطاقة من النسق مخزون
 إلى وصولال إلى الطاقة وتصدير استيراد عمليتي خالل من حثيثاً  سعياً  الحية األنساق تسعى: التوازن. 6

 ( .65:ص م،1994 )الدامغ، يجب مما أكثر طاقة تستورد وال تصدر ال بحيث التوازن مستوى
 األنساق لنظرية وفقاز االرشاد االجتماعي كرا م تحليل: 

 سواء البشرية الموارد على تركز المؤشرات التخطيطية لمراكز االرشاد االجتماعي كانت لما 
 المقدمة، الخدمات وعلى هافي العاملين األفراد هؤالء رضاء وياتومست العاملين أو للتدريب بالنسبة
 النحو على إيضاحه يمكن مراكز االرشاد االجتماعي دور تفعيل في األنساق نظرية تطبيق فإن وبالتالي
  التالي:

  النسق: نظرية عليها ترتكز التي للمدخالت بالنسبة أواًل:
 إلى يرقى الذي بالشكلالمراكز  في للعاملين التدريب تعمليا باستخدام البشرية الموارد تطويرأ / 

 للعاملين الفعلية االحتياجات على الوقوف إلى باإلضافة هذا ،هاداخل أعمالهم أداء في مهاراتهم تنمية
  .لها والئهم وزيادة المراكز دور تفعيل يتم حتى التدريبية احتياجاتهم وتحديد

 المنظمات في العاملين بها يقوم التي للجهود بالنسبة التحفيز عمليات وتستخدم التحفيز،ب / 
 بها. يقومون التي االجتماعية األعمال وتنمية اإلدارية مستوياتهم تنمية منطلق من الخيرية

  النسق: نظرية عليها ترتكز التي العمليات ثانياً:
 برامجخالل  من زالمراك تفعيل في تسهم التي المختلفة البرامج إيجاد في العمليات أهمية وتبرز 

 .العملسبل  لتفعيل مقدمة وبرامج العاملين لتأهيل
  النسق: نظرية عليها ترتكز التي المخرجات ثالثاً:
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 دور تفعيل في تسهم التي البرامج ستكون المخرجات فإن العامة األنساق نظرية تطبيق على بناءاً 
 الجهات لكافة والدعم اقواإلنف التمويل عمليات ناحية من المراكز وعواملها التنظيمية

 .هاأعمال من المستفيدة
 النظرية: من االستفادة
 نظرية أن حيث الحالية، الدراسة موضوع في توظيفها في النظرية هذه من االستفادة يمكن

 في البعض بعضها مع تتكامل األنساق من مجموعة عن عبارة المجتمع أن تفترض األنساق
 وأن يؤديها أن يجب معينة وظيفة له األنساق هذه من سقن كل وأن البنائي، التركيب عمليات

 النظرية هذه إلى النظر يمكن وبالتالي ككل، االجتماعي النسق منها يتكون فرعية أنساق هناك
 مراكز االرشاد االجتماعي وأن متكامالً  اجتماعياً  نسقاً  تشكل المجتمع منظمات تعتبر أنها على
 في التنظيم عمليات تكامل فإن لذا. العام النسق في فرعياً  عضواً  باعتبارها األنساق هذه أحد

 تتسم صورة في أيضاً  الفرعية األنساق تكون أن بد ال المجتمع في العام النسق وكفاءة المجتمع
 المجتمع. لمنظمات العام النسق على تؤثر ال حتى بالكفاءة

 للدراسة: اإلطار المنهجي  سابعاً:
مراكز التي تستهدف تقرير واقع  الوصفية التحليليةاسة من الدراسات تعتبر هذه الدر  الدراسة:نوع  .1

 وفق محكات يتم تحديدها لقياس مدي فاعليتها في تحقيق أهدافها. االرشاد االجتماعي
 )رضـــايعتبـــر المســـح االجتمـــاعي مـــن أنســـب المنـــاهج اســـتخداما ومناســـبة لهـــذه الدراســـة  الدراســـة:مـــنهج  .2
ـــث تـــم( 66ص م.1999، راكـــز اإلرشـــاد لملمســـح االجتمـــاعي عـــن طريـــق الحصـــر الشـــامل اســـتخدام ا حي

 )الغرضية(. العمدية العينةوطريق العربية السعودية في المملكة االجتماعي الحكومي 
صـص للعـاملين مخ اسـتبيانتـم بنـاء حيـث  للدراسة،كأداة رئيسية   استبانةتم تصميم  البيانات:أدوات جمع  .3

 بها: ـيلي النتائج الخاصة بالصدق والثبات التي تم معالجة االستبيان وفيما ، مراكز االرشاد االجتماعيفي 

 طبيعة األهداف كمقوم تنظيمي مؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي: األول:بالنسبة للًبعد .1
 (1)جدول رقم 

 يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات بُعد طبيعة األهداف 
 راكز االرشاد االجتماعيكمقوم تنظيمي مؤثر على فعالية م
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 الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 .533 .05 6 .622 .05 

2 .742 .01 7 .622 .05 

3 .640 .05 8 .600 .05 

4 .622 .05 9 -.522 .05 

5 .600 .05    

رتباطية في جميع عبارات على بعد طبيعة األهداف كمقوم يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ا    
الستجابات أفراد  بالنسبة 0.05تنظيمي مؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي عند مستوى معنوية 

على نفس المحور عند مستوى معنوية  (2)بينما توجد عالقة ارتباطية في العبارة رقم  الدراسة،عينة 
 ت أفراد عينة الدراسة.بالنسبة الستجابا 0.01

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  الثاني:بالنسبة للًبعد -2
 والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية(:

 (2)جدول رقم 
كز طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مرا يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات بُعد 

 االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية(
 الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 .605 .05 

2 .701 .01 

3 .580 .05 

4 .605 .01 

5 .580 .05 

رات ( على بُعد طبيعة المؤش5، 3 ،1)العبارات يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية في     
التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية( عند 

بينما توجد عالقة ارتباطية في العبارتين  الدراسة،الستجابات أفراد عينة  بالنسبة 0.05معنويةمستوى 
 تجابات أفراد عينة الدراسة.بالنسبة الس 0.01( على نفس المحور عند مستوى معنوية 4 ،2)رقمي 

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  الثالث:بالنسبة للًبعد -3
 والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي في أداء العمل:

 (3)جدول رقم 
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فاعلية مراكز  يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات بُعد طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في
 االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي في أداء العمل

 الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 .835 .01 6 .961 .01 
 ال توجد داللة 509. 7 01. 896. 2
3 .894 .01 8 -.606 .05 
4 .601 

 
.05 9 .598 .05 

5 .961 .01    

( على بُعد طبيعة 9، 8 ،4)يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية في العبارات أرقام     
المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي 

بينما توجد  الدراسة،الستجابات أفراد عينة  بالنسبة 0.05المنهجي في أداء العمل عند مستوى معنوية 
بالنسبة  0.01( على نفس المحور عند مستوى معنوية 5، 3، 2 ،1)عالقة ارتباطية في العبارات أرقام 

 ( على نفس المحور.7توجد داللة ارتباطية في العبارة رقم ) وال الدراسة، هذاالستجابات أفراد عينة 
طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  :الرابعبالنسبة للًبعد -4

 والمرتبطة باالستشارات والبرامج المقدمة:
 (4)جدول رقم 

يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات بُعد طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز 
 امج المقدمةاالرشاد االجتماعي والمرتبطة باالستشارات والبر 

 الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 .533 .05 5 .963 .01 
2 .813 .01 6 .918 .01 
3 .963 .01 7 .941 .01 
4 .606 .05 8 .606 .05 

( على بُعد طبيعة 9، 4، 1يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية في العبارات أرقام )    
المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي 

بينما توجد  الدراسة،بالنسبة الستجابات أفراد عينة  0.05اء العمل عند مستوى معنوية المنهجي في أد
 0.01على نفس المحور عند مستوى معنوية  (8، 7، 6، 3، 2)عالقة ارتباطية في العبارات أرقام 

 بالنسبة الستجابات أفراد عينة الدراسة.
طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  الخامس:بالنسبة للًبعد -5

 والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح العمل بها:
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 (5)جدول رقم 
سون لعبارات بُعد طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز يوضح معامالت ارتباط بير 

 االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح العمل بها
 الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

 05. 601. 6 ال توجد داللة 496. 1

2 .639 .05 7 .629 .05 

3 .639 .05 8 .658 .05 

4 .573 .05 9 .835 .01 

5 .565 .05    

( على بُعد 8، 7، 6، 5، 4، 3 ،2)العبارات يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية في       
انيات طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمك

بينما  الدراسة،الستجابات أفراد عينة  بالنسبة 0.05معنويةوالتسهيالت لنجاح العمل بها عند مستوى 
بالنسبة  0.01( على نفس المحور عند مستوى معنوية 9)توجد عالقة ارتباطية في العبارتين رقمي 

 ( على نفس المحور.1م )توجد داللة ارتباطية في العبارة رق هذا وال الدراسة،الستجابات أفراد عينة 
طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم  السادس:بالنسبة للًبعد -6

                        خدماته:
 (6)جدول رقم                                            

 ت التي يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات بُعد طبيعة الصعوبا
 تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته

 الداللة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 .553 .05 

 ال توجد داللة 504 2

3 .574 .05 

4 553 .05 

5 637 .05 

6 637 .05 
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عد طبيعة الصعوبات التي يشير الجدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطية في جميع العبارات على بُ     
 بالنسبة 0.05معنويةتؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته عند مستوى 

                            نفس المحور.( على 2توجد داللة ارتباطية في العبارة رقم ) بينما ال الدراسة،الستجابات أفراد عينة 
 (7)جدول رقم                                            

يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة المؤشرات التخطيطية لفاعلية مراكز االرشاد االجتماعي 
 بالمملكة العربية السعودية

 ثبات المحور عدد العبارات الُبعد

 871. 9 األول
 610. 5 الثاني

 858. 9 الثالث
 968. 8 الرابع

 910. 9 الخامس

 894. 6 السادس

 950. 46 الثبات العام

(  بالنسبة الستبانة 0.950باستقراء الجدول السابق يتضح أن معامل الثبات العام لمحاور االستبانة كان بواقع )      
المؤشرات التخطيطية لفاعلية مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية السعودية "أفراد عينة الدراسة الحالية" وهو 
 ثبات مرتفع ، مما يدل على إمكانية االعتماد على تلك األداة في جمع البيانات أثناء التطبيق الميداني للدراسة وتحليل

 تلك البيانات واستخالص النتائج.
  والعينة(: ـ الدراسة )المجتمعمجاالت  .4

  مراكز االرشاد االجتماعيمن  عينةيتحدد المجال المكاني لهذه الدراسة في  المكاني:المجال 
بالمملكة العربية وزارة الشئون االجتماعية لمراكز التنمية االجتماعية والتي تشرف عليها التابعة 

 السعودية.
  التي تم اختيارها ليمثلوا المجتمع  المراكزتم حصر شامل لجميع العاملين في  البشري:المجال

في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة الشؤون تم مخاطبة مراكز التنمية  وقد للدراسة.البشري 
 لهم.االجتماعية بشأن مراكز اإلرشاد التابعة 

 
 في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية مراكز التنمية االجتماعية

 المركز م المركز م

 الجتماعية باألحساء مركز التنمية ا 10 بمكة المكرمةمركز التنمية االجتماعية  1
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 مركز التنمية االجتماعية بالقنفذة  11 مركز التنمية االجتماعية بالمدينة المنورة  2

 مركز التنمية االجتماعية باألفالج  12 رياض مركز التنمية االجتماعية بال 3

 مركز التنمية االجتماعية بشقراء  13 جدة مركز التنمية االجتماعية ب 4

 مركز التنمية االجتماعية بنجران   14 الدمام ية االجتماعية بمركز التنم 5

 مركز التنمية االجتماعية بعرعر  15 مركز التنمية االجتماعية بروضة سدير  6

 مركز التنمية االجتماعية بتبوك  16 مركز التنمية االجتماعية ببيشة   7

 تماعية بجازان مركز التنمية االج 17 قطيفمركز التنمية االجتماعية بال 8

 مركز التنمية االجتماعية بالوجه  18 بالدرعية مركز التنمية االجتماعية  9

 مركز التنمية االجتماعية بالقويعية   29 مركز التنمية االجتماعية ببريدة  19

 مركز التنمية االجتماعية بالطائف  30 مركز التنمية االجتماعية بالعال   20

 مركز التنمية االجتماعية بعفيف  31 تماعية بحائل مركز التنمية االج 21

 مركز التنمية االجتماعية بتندحة  32 مركز التنمية االجتماعية بالحريضة  22

 مركز التنمية االجتماعية بالقريات  33 مركز التنمية االجتماعية ببدر  23

 لدلم مركز التنمية االجتماعية با 34 مركز التنمية االجتماعية بتربة  24

 مركز التنمية االجتماعية بوادي الدواسر   35 مركز التنمية االجتماعية بعنيزة  25

 مركز التنمية االجتماعية ببرح  36 مركز التنمية االجتماعية بوادي فاطمة  26

 مركز التنمية االجتماعية بدومة الجندل 37 مركز التنمية االجتماعية بالعيص  27

 مركز التنمية االجتماعية بحفر الباطن 38  بشرورهتماعية مركز التنمية االج 28

 
 كالتالي:وهي   بها(وقد تم التواصل مع مراكز التنمية التالية )حيث تم تفعيل مراكز اإلرشاد وبدء العمل 

 عدد المرشدين المنطقة اسم المركز

 24 الرياض مركز االرشاد االجتماعي 

 15 حفر الباطن مركز االرشاد االجتماعي

 15 مكة المكرمة مركز االرشاد االجتماعي
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 19 القصيم مركز االرشاد االسري

 18 القطيف وحدة اإلرشاد االجتماعي 

 91 المجموع 

 وعينته: ـوفيما يلي نتائج وصف مجتمع الدراسة 
 (8)جدول رقم 

 91يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقاً للبيانات األولية   ن=
 االنحراف المعياري النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير
 
 

 المنطقة الجغرافية

  26.37 24 الرياض
 16.48 15 حفر الباطن
 16.48 15 مكة المكرمة

 20.88 19 القصيم
 19.78 18 القطيف

 
 السن

-30 9 9.9 .87 
30-40 38 41.8 
40-50 30 33 

50- 14 15.4 
 

 المؤهل الدراسي
 54. 2.2 2 تعليم متوسط
 47.3 43 تعليم جامعي

 50.5 46 تعليم فوق جامعي
 

 مسمى المؤهل
 1.09 42.9 39 خدمة اجتماعية

 24.2 22 علم اجتماع
 18.7 17 علم نفس

 14.3 13 اخرى تذكر
 

 المسمى الوظيفي
 79. 44 40 مرشدة

 34.1 31 مستشارة
 

سنوات الخبرة للعمل بمراكز 
 ياالرشاد االجتماع

-2 39 41.9 1.06 
2-4 29 31.9 
4-6 10 11 

6- 13 14.3 

 42. 78 71 نعم الحصول على دورات تدريبية
 22 20 ال

 يلي:يتضح من الجدول السابق ما     
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  بالنسبة لتوزيع مفردات الدراسة على المناطق الجغرافية كأحد خصائص عينة الدراسة: أن أعلى الفئات تقع في
%، ثم تليها منطقة  20.88% ، تليها منطقة )القصيم( بواقع نسبة مئوية 26.37ياض( بنسبة مئوية منطقة )الر 

 %. 16.48% ، وأخيراً منطقتي )حفر الباطن ومكة المكرمة(  بنسبة مئوية 19.78)القطيف( بواقع نسبة مئوية 
 ( بنسبة  40-30فئة العمرية )بالنسبة لخاصية السن كأحد خصائص عينة الدراسة : أن أعلى الفئات تقع في ال

( بواقع -50%، ثم تليها الفئة العمرية ) 33( بواقع نسبة مئوية 50-40% ، تليها الفئة العمرية ) 41.8مئوية 
( ،مما 0.87%  ، وبانحراف معياري )  9.9(  بنسبة مئوية 30-% ، وأخيرًا الفئة العمرية ) 15.4نسبة مئوية 

ائج موضوعية في التوصل إلى مؤشرات تخطيطية لزيادة فاعلية مراكز االرشاد يدل على امكانية التوصل إلى نت
 االجتماعي بالمملكة العربية السعودية.

  بالنسبة لخاصية المؤهل الدراسي كأحد خصائص عينة الدراسة : فأن أعلى الفئات تقع في الفئة )تعليم فوق
% ، وأخيرًا الفئة )تعليم متوسط(   47.3سبة مئوية % ، تليها فئة  )تعليم جامعي( بواقع ن 50.5جامعي( بنسبة 

( ،مما يدل على أن عينة الدراسة لديها القدرة على تدعيم 0.54%  ،وبانحراف معياري )  2.2بنسبة مئوية 
موضوع الدراسة الحالية من التوصل إلى مؤشرات تخطيطية لزيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية 

 ية.السعود
  )بالنسبة لخاصية مسمى المؤهل كأحد خصائص عينة الدراسة : فأن أعلى الفئات تقع في الفئة )خدمة اجتماعية

% ،تليها فئة)علم النفس( بواقع نسبة مئوية  24.2% ، تليها فئة)علم اجتماع( بواقع نسبة مئوية  42.9بنسبة 
%   14.3راسات اسالمية ...الخ بنسبة مئوية % ، وأخيرًا الفئة )أخرى تذكر( مثل ليسانس آداب أو د18.7

 (.1.09،وبانحراف معياري ) 
  بالنسبة لخاصية المسمى الوظيفي كأحد خصائص عينة الدراسة : فأن أعلى الفئات تقع في الفئة )مرشدة( بنسبة

 % ، 34.1% ، تليها فئة)مستشارة( بواقع نسبة مئوية  44
   اكز االرشاد االجتماعي كأحد خصائص عينة الدراسة : فأن أعلى الفئات بالنسبة لخاصية سنوات الخبرة للعمل بمر

( بواقع -6% ، تليها فئة  ) 31.9( بواقع نسبة مئوية 4-2% ، تليها فئة  ) 41.9( بنسبة 2-تقع في الفئة )
لى ( ،مما يدل ع1.06%  ،وبانحراف معياري )  11(  بنسبة مئوية 6-4% ، وأخيراً الفئة ) 14.3نسبة مئوية 

احتياج عينة الدراسة الحالية لمثلها وذلك من أجل زيادة وتدعيم وفاعلية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم 
 خدماتها.

  بالنسبة لخاصية الحصول على دورات تدريبية في مجال االرشاد االجتماعي كأحد خصائص عينة الدراسة : فأن
وبانحراف  % ، 22، تليها فئة  )ال( بواقع نسبة مئوية %  78أعلى الفئات تقع في فئة )نعم ( بنسبة مئوية 

( ،وربما يكون حضور مثل هذه الدورات حافزًا ودافعًا لوجود مؤشرات تخطيطية لزيادة فاعلية 0.42معياري ) 
 مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية السعودية.
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  هـ 1435لعام  شهر(12) خالل زمنياتم التعامل مع الدراسة  الزمني:المجال 

  المستخدمة:المعامالت اإلحصائية 
 وهي:  SPSSاإلحصائي  تم استخدام مجموعة من المعامالت اإلحصائية المناسبة باستخدام البرنامج  

. 5 االنحرافات المعيارية..4 المتوسطات.. 3 التكرارات.. 2  معامل ارتباط بيرسون. .1
 .One-Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي 

  الدراسة:نية واالجابة على تساؤالت الدراسة الميدانتائج : امناث

ما طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  التساؤل األول :
 والمرتبطة بأهداف هذه المراكز ؟ 

 ( 9جدول رقم ) 
 ئوية لطبيعة المؤشرات يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم

 التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه المراكز
موافق   العبارات م

 بشدة
غير موافق  غير موافق محايد موافق

 بشدة
 ر ع س/

تتحدد أهداف المركز وفق أسس علمية  1
 مقننة.

 1 75. 4.29 ... ... 16 33 42 ك

% 56.2 36.3 17.6 ... ... 

 2 80. 4.19 ... 2 16 36 37 ك أهداف المركز واقعية التنفيذ. 2

% 40.7 39.6 17.6 2.2 ... 

ترتكز أهداف المركز على إشباع  3
 احتياجات حقيقية للمستفيدين.

 3 86. 4.14 ... 3 19 31 38 ك

% 41.8 34.1 20.9 3.3 ... 

ركز وفقا يتم تعديل أهداف الم 4
 الحتياجات المستفيدين.

 6 84. 3.82 ... 3 32 34 22 ك

% 24.2 37.4 35.2 3.3 ... 

يحرص المركز على تعديل أهدافه وفقا  5
 آلية تطور مجتمعي.

 5 98. 3.93 ... 6 28 23 34 ك

% 37.4 25.3 30.8 6.6 ... 

هناك تنسيق وتكامل بين أهداف المركز  6
 يهة بالمجتمع.والمؤسسات الشب

 7 1.05 3.73 1 9 33 19 29 ك
% 31.9 20.9 36.3 9.9 1.1 
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يمكن تعديل أهداف المركز وفقا للموارد  7
 المتاحة.

 4 88. 4.07 ... 4 22 33 32 ك

% 35.2 36.3 24.2 4.4 ... 

يقوم المركز باستمرار بأخذ رأي  8
 المستفيدين حول أهدافه .

 8 1.13 3.33 5 15 33 21 17 ك
% 18.7 23.1 36.3 16.5 5.5 

 9 1.03 2.69 7 20 34 24 6 ك أهداف المركز تقليدية ليس بها تجديد. 9
% 6.6 26.4 37.4 22 7.7 

يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على بُعد طبيعة المؤشرات التخطيطية       
،حيث  زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه المراكز  لدى المبحوثين عينة الدراسةالمؤثرة في 

(  3( ، ثم تليها االستجابة الخاصة برقم )2( على أعلى ترتيب ، تليها االستجابة الخاصة برقم )1حصلت العبارة رقم )
 .لتاسع( في الترتيب ا9...وهكذا إلى أن تأتي العبارة رقم )

ما طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  التساؤل الثاني :
 والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية( ؟

 ( 10جدول رقم ) 
 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 في زيادة والنسب المئوية لطبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة  
 فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية(

موافق   العبارات م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 ر ع س/

يتوافر بالمركز أعداد كافية من  1
العاملين لكل التخصصات 

 الخدمية.

 4 1.00 4.05 3 5 10 39 34 ك

% 37.4 42.9 11 5.5 3.3 

يحمل العاملون بالمركز مؤهالت  2
 متخصصة لطبيعة عمل المركز.

 1 95. 4.2 1 4 14 24 47 ك

% 51.6 26.4 15.4 4.4 1.1 

يسعى المركز باستمرار إلى جذب  3
 العاملين األكفاء.

 3 97. 4.1 ... 4 26 18 43 ك

% 47.3 19.8 28.6 4.4 ... 

لمركز بالخبرة يتمتع العاملون با 4
 الكافية في مجال العمل .

 2 91. 4.14 ... 2 26 20 43 ك

% 47.3 22 28.6 2.2 ... 

يحصل العاملون بالمركز على  5
 تدريب جيد ومستمر .

 5 93. 3.55 ... 12 33 30 16 ك

% 17.6 33 36.3 13.2 ... 



29 
 

محور طبيعة المؤشرات التخطيطية ة أفراد الدراسة على يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافق 
المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية( لدى المبحوثين عينة 

ليها ( ، ثم ت4( على أعلى ترتيب ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )2الدراسة ،حيث حصلت العبارة رقم )
( الترتيب 5( ،وأخيرًا حصلت العبارة رقم )4(  ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )3االستجابة الخاصة برقم )

  .الخامس
ما طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  التساؤل الثالث :

 العمل ؟والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي في أداء 
 (11جدول رقم ) 

 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لطبيعة
 المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  

 والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي في أداء العمل
موافق   العبارات م

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
موافق  غير

 بشدة
 ر ع س/

يوجد تنسيق مستمر بين جميع العاملين  1
 بالمركز.

 5 98. 3.87 .... 8 26 27 30 ك

% 33 29.7 28.6 8.8 ..... 

تتوافر سبل اتصال سهلة ومقننة بين  2
 العاملين بالمركز.

 3 98. 4 ..... 7 22 26 36 ك

% 39.6 28.6 24.2 7.7 ..... 

دد ألدوار جميع يوجد توصيف مح 3
 أعضاء فريق العمل وحدودهم المهنية .

 4 95. 3.98 ..... 5 27 24 35 ك

% 38.5 26.4 29.7 5.5 ...... 

 6 1.01 3.84 1 7 28 25 30 ك .فعاليوجد بالمركز نظام الئحي  4

% 33 27.5 30.8 7.7 1.1 

يسعى العاملون بالمركز إلى الحصول  5
 عضهم البعض.على استشارات من ب

 2 91. 4.02 1 3 19 33 34 ك

% 37.4 36.3 20.9 3.3 1.1 

تتسم طبيعة العمل بين العاملين بالمركز  6
 بالتعاون الدائم.

 1 92. 4.16 1 3 17 29 41 ك

% 45.1 31.9 18.7 3.3 1.1 

يعقد العاملون بالمركز اجتماعات دورية  7
 لبحث إجراءات العمل.

 7 83. 3.8 1 4 24 45 17 ك

% 18.7 49.5 26.4 4.4 1.1 
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 9 95. 2.15 21 45 19 2 4 ك العاملون بالمركز أداءيغلب الصراع على  8

% 4.4 2.2 20.9 49.5 23.1 

تقوم إدارة المركز باستثمار جهود  9
 الموظفين ومكافئتهم.

 8 1.13 3.51 3 22 29 20 17 ك

% 18.7 22 31.9 24.2 3.3 

محور طبيعة المؤشرات التخطيطية باستقراء الجدول السابق يتضح أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على         
المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي في أداء العمل لدى المبحوثين 

( ، ثم تليها 5على أعلى ترتيب ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم ) (6عينة الدراسة ،حيث حصلت العبارة رقم )
( على 8( ....وهكذا فقد حصلت العبارة رقم )3(  ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )2االستجابة الخاصة برقم )

  .الترتيب التاسع
فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي ما طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة  التساؤل الرابع :

 المقدمة ؟ والمرتبطة باالستشارات والبرامج
 (12جدول رقم ) 

 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لطبيعة
 المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي 

 لمقدمةوالمرتبطة باالستشارات والبرامج ا 
موافق   العبارات م

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 ر ع س/

توضع برامج وأنشطة المركز بناًء على  1
 أسس علمية .

 1 77. 4.18 ... 3 11 44 33 ك

% 36.3 48.4 12.1 3.3 .... 

يوفر المركز جميع البرامج واالستشارات  2
 التي يحتاجها المستفيدين.

 4 92. 3.75 2 4 25 39 20 ك

% 22 42.9 27.5 4.4 2.2 

يضع المركز خطة تنفيذ واضحة للبرامج  3
 واالستشارات .

 2 1.04 3.82 2 7 25 28 29 ك

% 31.9 30.8 27.5 7.7 2.2 

تم باستمرار متابعة وتقويم خدمات  4
 المركز.

 7 97. 3.71 3 5 26 38 19 ك

% 20.9 41.8 28.6 5.5 3.3 

يتم تطوير البرامج واألنشطة بالمركز  5
 باستمرار .

 3 1.06 3.81 3 6 29 26 27 ك

% 29.7 28.6 31.9 6.6 3.3 
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محتوى األنشطة واالستشارات والبرامج  6
 فنية غير مكررة أو تقليدية.

 8 1.04 3.51 2 11 37 21 20 ك

% 22 23.1 40.7 12.1 2.2 

برامج المراكز  يحرص المركز على معرفة 7
األخرى وأنشطتها لمحاولة االستفادة 

 منها .

 6 1.07 3.73 2 8 31 22 28 ك

% 30.8 24.2 34.1 8.8 2.2 

يسعى المركز لوضع خطط مستقبلية  8
 لبرامج جديدة .

 5 87. 3.74 1 7 22 46 15 ك

% 16.5 50.5 24.2 7.7 1.1 

أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على بُعد طبيعة المؤشرات التخطيطية  يتضح من النتائج الموضحة أعاله       
المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باالستشارات والبرامج المقدمة لدى المبحوثين عينة 

( ، ثم تليها االستجابة 3قم )( على أعلى ترتيب ، تليها االستجابة الخاصة بر 1حيث حصلت العبارة رقم ) ، الدراسة
 .( في الترتيب الثامن6(  ...وهكذا إلى أن تأتي العبارة رقم )5الخاصة برقم )

ما طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي  التساؤل الخامس :
 والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح العمل بها ؟

 ( 13جدول رقم ) 
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لطبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة 

 في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح العمل بها
موافق   العبارات م

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 ر ع س/

موارد المركز من المساعدات التطوعية  1
 فقط.

 7 87. 2.32 37 ... 36 13 5 ك
% 5.5 14.3 39.6 .... 40.7 

يقوم المركز ببذل كافة الجهود  2
 المناسبة لزيادة تمويله .

 9 1.22 3.16 13 12 23 33 10 ك

% 11 36.3 25.3 13.2 14.3 

يسهل اتصال المستفيدين بالمركز في  3
 كل وقت.

 8 1.11 3.29 3 21 30 21 16 ك

% 17.6 23.1 33 23.1 3.3 

تطور المركز باستمرار من وسائل  4
 جذب المستفيدين.

 6 1.19 3.76 2 16 17 23 33 ك

% 36.3 25.3 18.7 17.6 2.2 

يقوم المركز بتوجيه المستفيدين  5
لالستفادة من استشارات وبرامج 

 المراكز األخرى.

 5 1.12 3.79 3 9 23 25 31 ك

% 34.1 27.5 25.3 9.9 3.3 

 4 1.01 3.84 1 7 28 25 30 كيسعى المركز لتنمية وتوسيع أنشطته  6
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 1.1 7.7 30.8 27.5 33 % ليغطي جميع األقاليم الجغرافية.
يسجل المركز جميع معاملته المالية  7

 بدقة في سجالت خاصة للمحاسبة.
 1 78. 4.08 ..... 1 21 39 30 ك

% 33 42.9 23.1 1.1 ..... 

يتوفر بالمركز التكنولوجيا الكافية  8
 للعمل.

 2 95. 4.05 1 2 26 24 38 ك
% 41.8 26.4 28.6 2.2 1.1 

يهتم المركز بمتابعة الندوات  9
والمؤتمرات المرتبطة بطبيعة عمل 

 المركز.

 3 96. 4.01 ..... 6 23 26 36 ك

% 39.6 28.6 25.3 6.6 ..... 

محور طبيعة المؤشرات التخطيطية باستقراء الجدول السابق يتضح أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على         
المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح العمل بها لدى المبحوثين 

( ، ثم تليها 8( على أعلى ترتيب ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )7سة ،حيث حصلت العبارة رقم )عينة الدرا
( على 2( ....وهكذا فقد حصلت العبارة رقم )6(  ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )9االستجابة الخاصة برقم )

 .الترتيب التاسع
 خدماته  التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديمما طبيعة الصعوبات  : التساؤل السادس

 ( 14جدول رقم ) 
 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لطبيعة الصعوبات 

 التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته
موافق   العبارات م

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 ر ع س/

 6 1.13 2.21 18 38 19 10 6 ك يفتقر المركز الى وجود اهداف مقننة. 1
% 6.6 11 20.9 41.8 19.8 

 5 1.08 2.48 16 33 31 4 7 ك يفتقر المركز الى البيئة البشرية من العاملين المؤهلين. 2
% 7.7 4.4 34.1 36.3 17.6 

 4 1.1 2.49 17 34 22 14 4 ك كز أية انظمة الئحية لتقنين الخدمات.ال يتوفر بالمر  3
% 4.4 15.4 24.2 37.4 18.7 

 2 93. 3.16 3 17 40 24 7 ك قلة االعتراف المجتمعي بعمل المراكز اإلرشادية . 4

% 7.7 26.4 44 18.7 3.3 

ضعف البرامج المقدمة من مراكز اإلرشاد االجتماعي  5
 ناسبتها لحاجات المستفيدين .وعدم م

 3 1.18 2.71 11 36 22 12 10 ك

% 11 13.2 24.2 39.6 12.1 

حداثة فكرة المراكز على اإلطار الثقافي بالمجتمع  6
 السعودي.

 1 1.04 3.53 .... 14 38 16 23 ك
% 25.

3 
17.6 41.8 15.4 .... 
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محور طبيعة الصعوبات التي تؤثر تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على  يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك       
( 6على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته لدى المبحوثين عينة الدراسة ،حيث حصلت العبارة رقم )

( ،تليها االستجابة 5قم )( ، ثم تليها االستجابة الخاصة بر 4على أعلى ترتيب ، تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )
 .( الترتيب السادس1( ،وأخيراً حصلت العبارة رقم )2( ،تليها االستجابة الخاصة بالعبارة رقم )3الخاصة بالعبارة رقم )

مراكز االرشاد االجتماعي  ةلفاعليالفروق بين بعض المتغيرات األساسية والمؤشرات التخطيطية *
 بالمملكة العربية السعودية :

مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة  لفاعليةالدراسة والمؤشرات التخطيطية  : الفروق بين متغير السن لمفرداتأواًل 
 العربية السعودية:

 ( 15جدول رقم )  
 يوضح اختبارات )ف( تحليل التباين بين السن  لمفردات الدراسة 

 العربية السعوديةمراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة  لفاعليةوالمؤشرات التخطيطية 
مراكز االرشاد  لفاعليةالمؤشرات التخطيطية 

 االجتماعي

مجموع  مصادر التباين

 المربعات

d f  متوسط

 المربعات

F  الداللة

 اإلحصائية

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
 االرشاد االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه المراكز.

 بين المجموعات

 المجموعات مع

 اإلجمالي 

523.293 

2129.388 

2652.681 

3 

87 

90 

174.431 

24.476 

7.127 (.000) 

توجد فروق ذات  

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد 

 البشرية(.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

119.399 

1036.711 

1156.110 

3 

87 

90 

39.800 

11.916 

3.340 (.023 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي 

 في أداء العمل.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 الياإلجم

468.850 

2375.677 

2844.527 

3 

87 

90 

156.283 

27.307 

5.723 (0.001 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
االرشاد االجتماعي والمرتبطة باالستشارات والبرامج 

 المقدمة.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

643.699 

3056.455 

3700.254 

3 

87 

90 

214.566 

35.132 

6.107 (.000 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية. 

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت 

 لنجاح العمل بها.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

920.742 

2914.445 

3835.187 

3 

87 

90 

306.914 

33.499 

9.162 (.000 ) 

توجد فروق ذات 

 .داللة إحصائية

 (0.120) 2.000 50.101 3 150.304 بين المجموعاتطبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد 
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 مع المجموعات االجتماعي في تقديم خدماته.

 اإلجمالي

2179.520 

2329.824 

87 

90 

توجد فروق ذات    25.052

 .داللة إحصائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين السن لمفردات ( يتضح  "15باستقراء الجدول السابق رقم )      
،وذلك    مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية السعودية" لفاعليةالدراسة والمؤشرات التخطيطية 

 في األبعاد التالية:
المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه  البعد األول : طبيعة
 ،وهي ذات داللة احصائية. 7.127( المحسوبة = Fالمراكز ،فقد كانت)

ين بها البعد الثاني : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعامل
 ،وهي ذات داللة احصائية. 3.340( المحسوبة = F)الموارد البشرية( ، فقد كانت)

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب  البعد الثالث :
 داللة احصائية.،وهي ذات  5.723( المحسوبة = Fالعلمي المنهجي في أداء العمل ، فقد كانت)

البعد الرابع : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باالستشارات 
 ،وهي ذات داللة احصائية. 6.107( المحسوبة = Fوالبرامج المقدمة ، فقد كانت)

علية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فا البعد الخامس :
 ،وهي ذات داللة احصائية. 9.162( المحسوبة = Fوالتسهيالت لنجاح العمل بها ، فقد كانت)

( Fالبعد السادس : طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته ، فقد كانت)
 وهي ذات داللة احصائية.، 2.000المحسوبة = 

مراكز االرشاد االجتماعي  لفاعليةالدراسة والمؤشرات التخطيطية  ثانيًا : الفروق بين متغير المؤهل الدراسي لمفردات
 بالمملكة العربية السعودية:

 ( 16جدول رقم )  
 يوضح اختبارات )ف( تحليل التباين بين المؤهل الدراسي لمفردات الدراسة 

 مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية السعودية لفاعليةتخطيطية والمؤشرات ال
متوسط  d f مجموع المربعات مصادر التباين مراكز االرشاد االجتماعي لفاعليةالمؤشرات التخطيطية 

 المربعات

F الداللة اإلحصائية 

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
 عي والمرتبطة بأهداف هذه المراكز.االرشاد االجتما

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي 

393.262 

2259.40 

2652.681 

2 

88 

90 

196.631 

25.675 

7.658 (.001) 

توجد فروق ذات  

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
 ها )الموارد البشرية(.االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين ب

 ( 212.) 1.579 20.032 2 40.063 بين المجموعات
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 مع المجموعات

 اإلجمالي

1116.047 

1156.110 

88 

90 

توجد فروق ذات  12.682

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
في االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي 

 أداء العمل.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

167.349 

2677.178 

2844.527 

2 

88 

90 

83.675 

30.422 

2.750 (.069 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
 االرشاد االجتماعي والمرتبطة باالستشارات والبرامج المقدمة.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

151.497 

3548.657 

3700.154 

2 

88 

90 

75.748 

40.326 

1.878 (.159 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية. 

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز 
االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح 

 العمل بها.

 المجموعاتبين 

 مع المجموعات

 اإلجمالي

317.139 

3518.657 

3835.187 

2 

88 

90 

158.569 

39.978 

3.966 (.022 ) 

توجد فروق ذات 

 .داللة إحصائية

طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد 
 االجتماعي في تقديم خدماته.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

144.599 

2185.225 

2329.824 

2 

88 

90 

72.299 

24.832 

2.912 (0060) 

توجد فروق   

ذات داللة 

 .إحصائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المؤهل ( يتضح  "16باستقراء الجدول السابق رقم ) 
مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية  لفاعليةالدراسي لمفردات الدراسة والمؤشرات التخطيطية 

 ،وذلك في األبعاد التالية:   عودية"الس
البعد األول : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه 

 ،وهي ذات داللة احصائية. 7.658( المحسوبة = Fالمراكز ،فقد كانت)
زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها البعد الثاني : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في 

،وهي ذات داللة احصائية ،مع مالحظة أن هذه الداللة  1.579( المحسوبة = F)الموارد البشرية( ، فقد كانت)
 االحصائية داللة منخفضة جداً.

ز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باألسلوب طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراك البعد الثالث :
مع مالحظة أن  ،وهي ذات داللة احصائية، 2.750( المحسوبة = Fالعلمي المنهجي في أداء العمل ، فقد كانت)

 هذه الداللة االحصائية داللة منخفضة.
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اعي والمرتبطة باالستشارات البعد الرابع : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتم
مع مالحظة أن هذه الداللة  ،وهي ذات داللة احصائية، 1.878( المحسوبة = Fوالبرامج المقدمة ، فقد كانت)
 االحصائية داللة منخفضة جداً.

انيات طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمك البعد الخامس :
 ،وهي ذات داللة احصائية. 3.966( المحسوبة = Fوالتسهيالت لنجاح العمل بها ، فقد كانت)

( Fالبعد السادس : طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته ، فقد كانت)
 ،وهي ذات داللة احصائية. 2.912المحسوبة = 

مراكز االرشاد  لفاعليةالدراسة والمؤشرات التخطيطية  غير سنوات الخبرة لمفرداتثانيًا : الفروق بين مت
 االجتماعي بالمملكة العربية السعودية:

 ( 17جدول رقم )  
 يوضح اختبارات )ف( تحليل التباين بين سنوات الخبرة لمفردات الدراسة 

 العربية السعوديةمراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة  لفاعليةوالمؤشرات التخطيطية 
متوسط  d f مجموع المربعات مصادر التباين مراكز االرشاد االجتماعي لفاعليةالمؤشرات التخطيطية 

 المربعات

F الداللة اإلحصائية 

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد 
 االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه المراكز.

 بين المجموعات

 المجموعات مع

 اإلجمالي 

205.656 

2447.025 

1652.681 

2 

88 

90 

68.552 

28.127 

2.437 (.070) 

توجد فروق ذات  

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد 
 االجتماعي والمرتبطة بالعاملين بها )الموارد البشرية(.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

39.351 

1116.759 

1156.110 

3 

87 

90 

13.17 

12.836 

1.022 (.387 ) 

ال توجد فروق 

ذات داللة 

 إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد 
 االجتماعي والمرتبطة باألسلوب العلمي المنهجي في أداء العمل.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 الياإلجم

287.002 

2557.525 

2844.527 

3 

87 

90 

95.667 

29.397 

3.254 (.025 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية.

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد 
 االجتماعي والمرتبطة باالستشارات والبرامج المقدمة.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

445.540 

2557.525 

2844.527 

3 

87 

90 

148.513 

37.409 

3.970 (.011 ) 

توجد فروق ذات 

 داللة إحصائية. 

طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد 
 االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت لنجاح العمل بها.

 ( 030.) 3.110 123.829 3 317.486 بين المجموعات



37 
 

 مع المجموعات

 اإلجمالي

3463.701 

3835.187 

87 

90 

توجد فروق ذات  39.813

 .داللة إحصائية

طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في 
 تقديم خدماته.

 بين المجموعات

 مع المجموعات

 اإلجمالي

144.599 

2185.225 

2329.824 

3 

87 

90 

72.299 

24.832 

.651 (.585) 

توجد فروق ال  

ذات داللة 

 .إحصائية

 ( يتضح  ما يلي :17باستقراء الجدول السابق رقم )              
مراكز  لفاعليةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير سنوات الخبرة لمفردات الدراسة والمؤشرات التخطيطية " -1

 التالية: ،وذلك في األبعاد   االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية السعودية"
البعد األول : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة بأهداف هذه 

 ،وهي ذات داللة احصائية. 2.437( المحسوبة = Fالمراكز ،فقد كانت)
د االجتماعي والمرتبطة باألسلوب طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشا البعد الثالث :

 ،وهي ذات داللة احصائية. 3.254( المحسوبة = Fالعلمي المنهجي في أداء العمل ، فقد كانت)
البعد الرابع : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باالستشارات 

 ،وهي ذات داللة احصائية.3.970المحسوبة = ( Fوالبرامج المقدمة ، فقد كانت)
طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة باإلمكانيات  البعد الخامس :

 ،وهي ذات داللة احصائية. 3.110( المحسوبة = Fوالتسهيالت لنجاح العمل بها ، فقد كانت)
 لفاعليةلة إحصائية بين متغير سنوات الخبرة لمفردات الدراسة والمؤشرات التخطيطية "ال توجد فروق ذات دال -2

 ،وذلك في البعدين التاليين:   مراكز االرشاد االجتماعي بالمملكة العربية السعودية"
بالعاملين بها البعد الثاني : طبيعة المؤشرات التخطيطية المؤثرة في زيادة فاعلية مراكز االرشاد االجتماعي والمرتبطة 

 .1.022( المحسوبة = F)الموارد البشرية( ، فقد كانت)
( Fالبعد السادس : طبيعة الصعوبات التي تؤثر على فعالية مراكز االرشاد االجتماعي في تقديم خدماته ، فقد كانت)

 .0.651المحسوبة = 
 جاح العمل في هذه المراكز؟ ما طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المؤشرات لضمان ن : التساؤل السابع 

ما سبق إيضاحه من نتائج للدراسة الميدانية مدعوما باألسس النظرية التي تم ونحاول االجابة عن هذا التساؤل من خالل 
 االعتماد عليها.

 تمهيد :ـ  
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جتمـاعي أوضحت الدراسات المختلفة والمشاهدات الحاليـة، أهميـة الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه مراكـز االرشـاد اال  
واألسري في عملية التنمية ، خاصة فيما يمكن أن تقدمه مـن إسـهامات فاعلـة فـي تنميـة القـوي البشـرية فـي المجتمـع 
من خالل ما توفره من  فرص لالستقرار األسري يحتاجها المجتمع ، خاصة في ما يلبيه مـن احتياجـات ألفـراد األسـرة 

ل في إطار هذا الجزء تقديم عرضا تصوريا يشكل رؤية تخطيطية يمكن تمكنهم من التعامل بفاعلية أكثر ، ولهذا نحاو 
وضعها أمام المسـئولين ومتخـذي القـرار فـي المجتمـع كموجهـات يمكـن االسترشـاد بهـا عنـد تصـميم بـرامج تسـتهدف 

 تنمية ودعم هذه المؤسسات وتطويرها فنيا وماديا، ونحاول عرض هذا التصور كما يلي:ـ  
 قوم عليها التصور المقترح : ـأوال : األسس التي ي

 نتائج الدراسات السابقة التي استندت إليها الدراسة. .1
اإلطــار النظــري للخدمــة االجتماعيــة بصــفة عامــة، ومــا يتعلــق بنتــائج الدراســات التــي أجريــت فــي نطــاق الخدمــة  .2

 االجتماعية وكان لها اهتمام بقضية االرشاد األسري واالجتماعي.
 ها الدراسة الميدانية.النتائج التي توصلت إلي .3

 ثانيا: الهدف العام من اإلطار المقترح.   
يستهدف هذا اإلطار محاولة إيجاد أسس علمية  كمؤشرات تخطيطية لتنميـة وتفعيـل مراكـز االرشـاد علـى المسـتوى      

رشـادية ، ممـا يـؤدي المجتمعي وآلياتها التنظيميـة وبالشـكل الـذي يمكنهـا بفاعليـة مـن تنميـة قـدراتها لتحقيـق اهـدافها اال
ذلك الى تفعيل عملية اإلقبال دورها فيجعلها ذلك تلعب الدور الحقيقي المتوقع منها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية 
التي تسهم في توفير فرص االستقرار األسري في المجتمع السعودي ، حيث ترى الباحث أن تفعيل وتنمية قدرات هـذه 

ها النجاح واالنتشار واالقبال على خدماتها بما يوفر عوامـل االسـتقرار األسـري الجيـدة ومـن المؤسسات التنظيمية توفر ل
 ناحية غير مباشرة فإن تحقيق ذلك يحقق االستقرار المجتمعي ككل وتحقيق معدالت أعلي من التنمية بأيدي وطنية  .

 ثالثا: الفلسفة التي يستند عليها اإلطار التصوري المقترح.  
ــة يعتبــر تطــوي .1 ــادة فاعليتهــا ضــرورة فرديــة ، شــأنها فــي حال ر القــدرات التنظيميــة لهــذه المؤسســات وزي

 صالحيتها أن تساعد افراد األسرة علي كشف قدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم .
فاعليتهــا ضــرورة اجتماعيــة ، حيــث أن قــوه  وزيــادة المؤسســات لهــذه التنظيميــة القــدرات يعتبــر تطــوير .2

أجهزتــه تحتــاج إلــى جــيال يــؤمن بثقافــة هــذا المجتمــع وتراثــه ، ويعمــل علــي  المجتمــع وتماســكه وقــوه
 .واالستفادة القصوى من هذه المؤسسات المحافظة علية

ضـرورة اقتصـادية حيـث أن التنميـة  فاعليتهـا وزيـادة المؤسسـات لهـذه التنظيميـة القـدرات يعتبر تطـوير .3
لـب طاقـة بشـرية مدربـة واعيـة، واجهـزة قـادرة صر تتطاالقتصادية السريعة التي يحتاجها مجتمعنا المعا

 الى ضبط الهدر المالي والبشري من خالل فاعلية في األداء
 رابعا: الموجهات النظرية التي يستند عليها اإلطار التصوري المقترح.  
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، بهــدف  نظريــة األنســاق، والتــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي تحليــل مراكــز االرشــاد االجتمــاعي   كنســق اجتمــاعي مفتوحــاً 
وعملياته التحويلية ، التـي يعتبـر أداؤه جـزء منهـا ، كـذلك مخرجاتـه  الخارجية ، وتحليل مدخالته دتحليل عالقاته بالموار 

 ممثلة فيما يقدمه من خدمات .
 خامسا: المحتوى التنفيذي الذي يتضمنه اإلطار التصوري المقترح.

 في ضوء : تطوير أهداف المركز ،وذلك من خالل صياغته وتحديدها -1

 مقننة. علمية أسس 
 التنفيذ. أن تكون واقعية 
 للمستفيدين. حقيقية احتياجات إشباع على المركز أهداف أن ترتكز 
 المتاحة. للموارد وفقا أن تكون 
 مجتمعي. تطور آلية أن تكون وفقا 
 المستفيدين. الحتياجات أن تكون وفقا 
 بالمجتمع. لشبيهةا والمؤسسات المركز أهداف بين وتكامل تنسيق أن يوجد 
 أهداف المركز. حول المستفيدين برأي األخذ 
 .أن تكون اهداف المركز متجددة 

 : ضوء في تطوير الجوانب المرتبطة بتنمية الموارد البشرية بالمركز ،وذلك -2

 المركز عمل لطبيعة متخصصة حاصلون على مؤهالت بالمركز العاملون أن يكون. 
 العمل مجال في الكافية ةبالخبر  بالمركز العاملون أن يتمتع . 
 األكفاء العاملين جذب إلى باستمرار المركز أن يسعى. 
 الخدمية التخصصات لكل العاملين من كافية أعداد بالمركز أن يتوافر. 
 ومستمر جيد تدريب على بالمركز العاملون أن يحصل. 
 ضوء: في وذلك ومشروعاتها،تطوير برامج مراكز االرشاد االجتماعي  -3

 علمية أسس على بناءً  المركز وأنشطة برامج أن توضع. 
 واالستشارات. للبرامج واضحة تنفيذ خطة المركز أن يضع 
 باستمرار. بالمركز واألنشطة البرامج تطوير أن يتم 
 المستفيدين. يحتاجها التي واالستشارات البرامج جميع أن يوفر المركز 
 جديدة. لبرامج مستقبلية خطط لوضع المركز أن يسعى 
 منها. االستفادة لمحاولة وأنشطتها األخرى المراكز برامج معرفة على المركز حرصأن ي 
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 المركز خدمات وتقويم متابعة أن يتم باستمرار. 
 تقليدية. أو مكررة غير فنية والبرامج واالستشارات األنشطة أن يكون محتوى 

 : ضوء في للعمل داخل المركز ، وذلك الالزمةتطوير االمكانات والتسهيالت  -4

 للمحاسبة خاصة سجالت في بدقة المالية معاملته جميع المركز أن يسجل. 
 للعمل الكافية التكنولوجيا بالمركز أن يتوفر. 
 المركز عمل بطبيعة المرتبطة والمؤتمرات الندوات بمتابعة المركز أن يهتم. 
 الجغرافية األقاليم جميع ليغطي أنشطته وتوسيع تنميةب المركز أن يسعى. 
 األخرى المراكز وبرامج استشارات من لالستفادة المستفيدين بتوجيه المركز أن يقوم. 
 المستفيدين جذب وسائل من باستمرار المركز أن يطور. 
 فقط التطوعية المساعدات من المركز أن تكون موارد. 
 وقت كل في بالمركز المستفيدين اتصال أن يسهل. 
 تمويله. دةلزيا المناسبة الجهود كافة ببذل المركز أن يقوم 
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