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 املدخل إىل مشكلة الدراسة
 :مشكلة الدراسة

( دولة تحت 189( ، أن األهداف التي حددها قادة )2005أبرز تقرير التنمية البشرية عام )  

مذكرة تعهد إلى فقراء العالم" ، بناًء على توصيات مؤتمر قمة األلفية الذي انعقد في أيلول/ 

( ، والتي تتعلق تلك األهداف بعملية التنمية و القضاء على الفقر ، و منها 2000عام ) سبتمبر 

( مليون فرد من قاطني األحياء 100تحقيق تقدم ملموس في تحسين حياة ما ال يقل عن )

( مليون فرد يعيشون تحت خط الفقر املدقع 130( ، وذلك لوجود )2020الفقيرة بحلول عام )

( مليون طفل 10,7مازالوا يعيشون على أقل من  الدوالر في اليوم ، و أن )، و أن مليار فرد 

( مليون فرد محروم من التعليم. )معهد 115يقضون نحبهم قبيل عامهم الخامس ، و أن )

 (154-151 ص:، ص 2006التخطيط القومي، 

العمل والتنمية كأحد الوكاالت الثالثة بوزارة -ووكالة الوزارة للرعاية االجتماعية واألسرة    

تقوم بمسؤولية توفير الرعاية االجتماعية للمواطنين  -باململكة العربية السعودية االجتماعية

الذين تحيط بهم مشاكل صحية ونفسية و اجتماعية واقتصادية ويعجزون عن مواجهتها 

من والتغلب عليها، وتبذل كل جهد ممكن من أجل تنمية اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية؛ و 

أجل ذلك هيأت الوكالة ٌدور ومؤسسات ومراكز الرعاية االجتماعية الستقبال عدد من أفراد 

الفئات املحتاجة للرعاية، بحيث تكون في إعدادها وتجهيزها أقرب ما تكون إلى الجو األسري، 

وتوفر هذه الٌدور واملؤسسات االجتماعية للمقيمين فيها كافة متطلبات اإلقامة الكاملة من 

اشة وملبس، إضافة إلى توفير عدد من البرامج والخدمات املناسبة لكل فئة من الفئات إع

املشمولة بالرعاية بما يتناسب مع كل فئة، وبما يتالءم مع مستويات أعمارهم ، من برامج 

تعليمية وتربوية واجتماعية ونفسية وثقافية، كما تهتم بتقديم أوجه الرعاية الصحية 

م األنشطة الرياضية والترويحية وبرامج الهوايات والتربية الفنية الستثمار والدينية، وتوفر له

   reaya-http://www.mosa.gov.sa/ar/aboutأوقات الفراغ. 

http://www.mosa.gov.sa/ar/about-reaya
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العمل ا وزارة واإلرشاد األسري في اململكة العربية السعودية من البرامج الحديثة التي تبنته    

االجتماعية حيث بدأ باإلرشاد الهاتفي ثم اإلرشاد من خالل االنترنت إال أن اإلرشاد  والتنمية

الهاتفي هو األكثر انتشارا العتبارات عدة في املجتمع، وقد شهد املجتمع السعودي في السنوات 

اإلرشاد االجتماعي األخيرة إنشاء عدد من املؤسسات العاملة في مجالي االستشارات األسرية و 

 إلى حد كبير )السدحان، 
ً
 (  481هـ :1432وبدأت تلقى إقباال مقنعا

يعمل اإلرشاد األسري لتحقيق عدد من األهداف على رأسها تحقيق التكيف النفس ي    

واالجتماعي واالرتقاء بالصحة النفسية لألفراد حيث تتضمن أهداف اإلرشاد األسري 

مشكالت سوء التكيف النفس ي واالجتماعي وذلك عن طريق  واالجتماعي وقاية األسرة من

مساعدة أعضائها على تحقيق الفهم الواقعي ألنفسهم وتحقيق الفهم املوضوعي ملشكالتهم 

وللصعوبات التي يواجهونا باإلضافة إلى تزويدهم باملهارات الالزمة التي تعمل على تحسين 

 ( 11م:  2012العائلية ،تواصلهم داخل وخارج األسرة. )مركز االستشارات 

 : ويكمن تحقيق هذه األهداف من خالل    

املحافظة على وحدة األسرة وتماسكها: فكل فرد في األسرة هو شخصية مستقلة، وهو  -1

 عضو فعال داخل األسرة، ويمثل مع بقية أفراد األسرة وحدة اجتماعية متكاملة. 

ضاء األسرة: ويتم ذلك من خالل فتح تحقيق االنسجام والتوازن في العالقات بين أع -2

قنوات االتصال والتفاهم بينهم ليتمكنوا من طرح آرائهم ومشكالتهم بوضوح وصراحة، وذلك 

  . من أجل التعرف على األسباب التي أدت إلى اضطراب العالقات األسرية

عبي، مساعدة اإلفراد على تنمية القيم اإليجابية وإضعاف القيم السلبية لديهم. )الز  -3

2005 :230  ) 

 كما أن هناك ثمة أهداف أخرى تتفق عليها مراكز االستشارات األسرية هي: 
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العمل على تأصيل الروابط األسرية وتقديم خدمة متميزة للمستفيدين وذلك من  -

 خالل تقديم استشارات وبرامج اجتماعية. 

 أداء وظائفها. تقديم خدمات تقي األسرة من املشكالت التي تهدد استقرارها أو  -

العمل على إصالح ذات البين من قبل متخصصين وبأسلوب منهي يتفق مع الضوابط  -

 الشرعية. 

  . تحقيق ما يطلبه أفراد املجتمع من السرية والخصوصية في حل مشكالتهم األسرية -

 ،الحد من املمارسات الخاطئة في اإلصالح األسري من قبل غير املتخصصين. )شعير  -

   (9 م:2012

املتعلقة بأبعاد متعددة  األسريةفيما تقدمه تلك املراكز من االستشارات  ما سبقوبناًء على     

ُبعد الوقاية  –التوجيه واالرشاد األسري والزواجي ُبعد  –منها )ُبعد اإلصالح وتمكين األسرة 

 والتأهيل االسري( من خالل برامج وخدمات وأنشطة لتحقيق أهداف تلك األبعاد؛ و 
ً
ايضا

 مكاسب وعائدات اجتماعية متوقعة.        

 :من هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية والتي يمكن صياغة مشكلتها في التساؤل التالي   

" كيف يمكن دراسة وتحليل وتقييم اسهامات مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية 

 الحياة لألسر باململكة العربية السعودية؟"

 : لسابقةالدراسات ا

واملرتبطة -لألحدث  قدمألامن -إلى أنه سوف يتم استعراض الدراسات السابقة االشارةنود 

 محور -االستشارات األسرية محور )محورين أساسين هما بموضوع الدراسة الحالية في ضوء 

أهدافها وأهم نتائجها، ثم يلي ذلك تعليق عام للتعرف من خالل ذكر ( تحسين نوعية الحياة
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وجه االتفاق واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية ومدى االستفادة منها في صياغة على أ

 مشكلة الدراسة وتحديد متغيراتها ومفاهيمها وأطرها النظرية واجراءاتها املنهجية.

: محور 
ً
  :االستشارات األسريةأوال

وامل تأثير مرض ( والتي اهتمت بالحد من عSteven H. Ferris,1987): دراسة الدراسة األولى

الزهايمر على األسرة من خالل برامج مؤسسات االرشاد األسري، حيث جاءت النتائج لتبين 

مدى جدية برنامج لإلرشاد األسري في التعامل من اجل تخفيض حدة التوترات األسرية، كما 

  .اوضحت الخبرات مدى تأثير األنظمة املؤسسية على نظرة املستفيدين تجاه املؤسسة

( ركزت على تطبيقات نموذج االرشاد (Nicolle, William G, 1992 دراسة: اسة الثانيةالدر 

األسري في املدارس، والتي اوضحت خبراتها مدى فاعلية برامج االرشاد لتتعدى املحيط املدرس ي 

لتصل الى اسر الطالب من اجل ايجاد نوعا من التفاعل األكثر ايجابية بين الطالب واسرهم 

ورة األولية لألسرة حول الطالب بما يشكل تعزيزا لخدمة االرشاد األسري في وتقديم املش

 .املجتمع األكبر

م( ركزت على دراسة العالقة بين  1995)الجوير، إبراهيم بن مبارك  : دراسةالدراسة الثالثة

وقت  وعلى عملية التغير االجتماعي في ،واملتغيرات التنموية في اململكة العربية السعودية األسرة

 للتنمية واألسرة والبحث،
ً
 محدد من الزمن في نقطة مركزية واحدة هي الطالب بصفته محورا

وتوصلت إلى كشف نظر وآراء مجموعة معينة من الطالب والطالبات الجامعيين في مدينة 

الرياض والخاصة بأثر التنمية على األسرة في اململكة العربية السعودية وبالتركيز على التوقعات 

لقيم وامليول التي تنطلق منها هذه املجموعة فيما يختص بأسرها أو األسر التي يأملون في وا

  .بنائها في املستقبل
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( أشارت إلى أن االرشاد االسري يساعد على حل Hadfield,2000)دراسة : الدراسة الرابعة

سري البنائي ، من خالل استخدام نموذج العالج األ املشكالت املعقدة التي تظهر في العائالت

)الهيكلي(املبني على عمليات التحليل والتقييم والتدخل املنهي، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية 

نموذج العالج االسري الهيكلي في القدرة على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على األسرة في 

قاط القوة ضوء التفاعالت والعالقات االجتماعية ألفراد األسر والعائالت من خالل تحليل ن

 والضعف.

( أشارت إلى أن االرشاد االسري يعتبر من الخبرات Krump,2002 (دراسة: الدراسة الخامسة

 وقد هدفت إلى ،داخل األسرة واملدرسة ويعزز من دور االم في القيام بواجباتهابل املفيدة 

دة املرأة التعرف على تجربة النساء البالغات في اإلرشاد األسري، وتوصلت إلى ضرورة مساع

كأم على التحقق من الصحة، والتأثيرات األسرية من خالل العالقات والتفاعالت فيها 

 Egoواملدرسة. وكيفية مساعدتها في تقييم تطور الذات 

ن االرشاد االسري يحقق أعلى أ( أشارت إلى Lowenstein,2011دراسة ) :الدراسة السادسة

برعاية األبناء خاصة من الجانب الصحي، وذلك مستويات الكفاءة الذاتية خاصة فيما يتعلق 

بتحديد اإلجراءات املناسبة ملستويات املمارسة املهنية في توفير املوارد واملواقف واملعتقدات 

ألفراد األسرة، مع تحديد مهارات التواصل مع الطبيب ومقدمي الرعاية الصحي، وتوصلت 

 سري لتحقيق أقى   كفاءة ذاتية ألفراد األسرة.الدراسة إلى تقنين أداة لتقييم األداء املنهي واأل 

( ركزت على تحديد آليات تفعيل اإلرشاد 2012دراسة )الشلهوب، هيفاء  :الدراسة السابعة

األسري في مراكز التنمية االجتماعية: دراسة مطبقة على مراكز التنمية االجتماعية في اململكة 

نة لإلرشاد األسري في لجان التنمية وقد أوصت الدراسة بإنشاء لج العربية السعودية.

   واالجتماعية.املجتمعات املحلية لالستشارات والخدمات النفسية االجتماعية وذلك لحاجة 



8 

 

( والتي توصلت إلى تصور مقترح لتفعيل 2014دراسة )الشلهوب، هيفاء  :الثامنةالدراسة 

ع خطة واضحة ومحددة من خالل وض اإلرشاد األسري في لجان التنمية االجتماعية األهلية

لتفعيل برامج اإلرشاد األسري في لجان التنمية االجتماعية واستقطاب األخصائيين 

االجتماعيين والنفسيين للعمل في لجان التنمية االجتماعية كمرشدين أسريين وإكسابهم 

  األسري.املهارات الالزمة ملمارسة اإلرشاد 

م( بعنوان دور 2015هـ/ 1436سليمان،  دراسة )الفايدي، نوف عتيق :التاسعةالدراسة 

اإلرشاد الهاتفي في خفض معدالت الطالق: دراسة تطبيقية على عينة من املستفيدات من 

صلت إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن و وتالهاتف اإلرشادي بالجمعيات الخيرية، 

شكالت األسرية لإلرشاد الهاتفي املساهمة في خفض معدالت الطالق من خالل معدل امل

 التربوية والثقافية{.–االقتصادية –االجتماعية –النفسية –السلوكية  –واألخالقية  }الدينية

بعنوان املؤشرات التخطيطية  (2015 هـ/ 1436، ، حصة)السنددراسة  :العاشرةالدراسة 

على مراكز لزيادة فاعلية مراكز اإلرشاد االجتماعي باململكة العربية السعودية وقد تم تطبيقها 

وقد توصلت الدراسة إلى إطار تصوري مقترح لتطوير  اإلرشاد املفعلة بجميع مناطق اململكة.

أهداف املراكز وتطوير الجوانب املرتبطة بتنمية املوارد البشرية وتطوير برامج مراكز اإلرشاد 

 اخل املراكز.االجتماعي ومشروعاته باإلضافة إلى تطوير اإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعمل د

: محور 
ً
  :تحسين نوعية الحياةثانيا

( وهدفت إلى تحديد Kemp, Byan & Mitchell, Lwidth, 2000دراسة ): الدراسة األولى

أو الجوانب التي تؤثر على نوعية حياة املسن املقيم بمراكز دور الرعاية سواًء في الريف  

الة الصحية والترابط االجتماعي في ضوء محكات تتمثل في الخصائص السكانية والححضر لا
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والبيئة االجتماعية وطبيعة دور الرعاية من خالل التمويل واإلمكانات املادية وفريق العمل 

 . املوجود بها

( والتـــي أشـــارت إلــــى أن نوعيـــة الحيــــاة 2001)حجـــازي، أحمـــد مجــــدي، دراســــة : الدراســـة الثانيـــة

تـــــوفير الســـــلع التموينيـــــة وقيـــــدها علـــــى ومـــــدى االشـــــباع وحالـــــة املســـــكن والســـــفر للعمـــــل ل خـــــارج و 

بطاقـــــــة التمـــــــوين والتعـــــــاون بـــــــين أفـــــــراد املجتمـــــــع وزيـــــــادة املســـــــاعدات املخصصـــــــة للفقـــــــراء مـــــــن 

   الحكومة، من أهم املوضوعات التي تدرس أوضاع الفقراء في مصر.

( هــدفت إلــى 2002),.Potachin, M.,B., & Haninies-Young, R.,H)دراســة : الدراســة الثالثــة

تقيــــيم األثــــر البياــــي وعمليــــات صــــنع القــــرار ذات الصــــلة بالتنميــــة املســــتدامة، مــــن خــــالل دراســــة 

تحســــين نوعيــــة التقــــديرات البي يــــة باســــتخدام مفهــــوم رأس املــــال الطبيعــــي كدراســــة حالــــة علــــى 

  .أملانيا الجنوبية

( وهــــدفت إلــــى دراســــة نوعيــــة الحيــــاة كمــــا Edwards, T.C., 2003دراســــة ): الدراســــة الرابعــــة

هقين املعــــاقين، وذلــــك مــــن خــــالل اجــــراء مســــر شــــامل لشــــباب املعــــاقين بــــالريف ارها املــــر يتصــــو 

بأمريكا للتعرف على وجهات نظـرهم فـي نوعيـة الحيـاة مـن خـالل املـؤثرات االنفعاليـة والجسـمية 

  .واإلعاقات وارتباط ذلك بالصحة الشخصية وأعراض االكتئاب والسياق البياي

( فقـد هـدفت إلـى تحليـل نوعيـة 2003) ,.Bukeya, James O., et al): دراسـة الدراسـة الخامسـة

الحيــاة والتنميــة الريفيــة : شــواهد مــن واليــة فرجينيــا الغربيــة وذلــك مــن خــالل تحديــد العالقــة 

 .بين نوعية الحياة ،والتنمية الريفية ،واملتغيرات االجتماعية واالقتصادية

التحقق من هدفت إلى  (2009 )شرقاوي، محمد كامل محمد،دراسة : السادسةالدراسة 

فاعلية تأثير تكنيك النمذجة في خدمة الجماعة في مساعدة جماعات الشباب الريفي بمراكز 

تنمية الصناعات البي ية -التوعية البي ية والصحية -)ترشيد الطاقة واالستهالك  فيالشباب 



10 

 

عة وتحسين نوعية فاعلية استخدام تكنيك النمذجة في خدمة الجما وتوصلت إلىواملنزلية(، 

  .الحياة لجماعات مراكز الشباب الريفي

( فقـد حـددت عـدد مـن األهـداف 2013، مـدبولي)راشد، صفاء عـادل : دراسة الدراسة السابعة

محاولــــــــة التوصــــــــل الــــــــى برنــــــــامج مقتــــــــرح للتــــــــدخل املنهــــــــي للممارســــــــة العامــــــــة ل خدمــــــــة  تمثلــــــــت فــــــــي

مــا هــدفت الــى برنــامج للتــدخل املنهــي ك لالنحــراف،االجتماعيــة ل حــد مــن مشــكالت عــودة الحــدث 

مــن منظـــور املمارســـة العامــة فـــي الخدمـــة االجتماعيــة لتحقيـــق املســـاندة االجتماعيــة مـــع االمهـــات 

فعاليــــة برنــــامج املمارســــة العامــــة فــــي الخدمــــة االجتماعيــــة فــــي تحســــين الصــــغيرات، وتوصــــلت إلــــى 

   .نوعية الحياة لدى االسر فاقدة املسكن

التعـــرف علـــى البـــرامج  ( وهـــدفت إلـــى2013ســـة )العنـــزي، نشـــني بـــن حســـين،درا: الثامنـــةالدراســـة 

والخـــــدمات االجتماعيـــــة، النفســـــية، االقتصـــــادية، والصـــــحية للمســـــنين فـــــي املجتمـــــع الســـــعودي، 

والكشـــف عـــن معوقـــات االجتماعيـــة، النفســـية، االقتصـــادية، والصـــحية التـــي توجـــه املســـنين فـــي 

، وعيــــــة حيــــــاة املســــــنين بــــــاملجتمع الســــــعوديمحاولــــــة التخطــــــيط لتحســــــين ن املجتمــــــع الســــــعودي

   .آليات تخطيطية مقترحة لتحسين نوعية حياة املسنين في املجتمع السعوديوتوصلت إلى 

( وهدفت إلى تحديد إسهامات 2014: دراسة )بصل، هالة شعبان عوض، التاسعةالدراسة 

من خالل ، رةبرنامج مكافحة الفقر لتحسين نوعية حياة املرأة الريفية بمحافظة البحي

اإلسهامات املتعلقة -)اإلسهامات املتعلقة بالبعد الذاتي لتحسين نوعية حياة املرأة الريفية 

بالبعد املوضوعي لتحسين نوعية حياة املرأة الريفية(، وتحديد الصعوبات التي تحول دون 

الخاصة استفادة املرأة الريفية من برنامج مكافحة الفقر، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج 

 املقترحات التي تعمل على تفعيل دور برامج مكافحة الفقر وتحسين نوعية حياة املرأة الريفية.
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تحديد واقع وهدفت إلى  (2015: دراسة )الرفاعي، كريمة السيد بنداري، العاشرةالدراسة 

رأس املال االجتماعي في املجتمع الحضري الفقير، وتحديد واقع نوعية الحياة للفقراء في 

أكثر الحياة ، وتحديد  املجتمع الحضري من خالل البعد الذاتي واملوضوعي لتحسين نوعية

متغيرات رأس املال االجتماعي تدعيما لتحسين نوعية حياة لفقراء املجتمع الحضري، وتحديد 

الصعوبات التي تعوق رأس املال االجتماعي لتحسين نوعية حياة الفقراء املجتمع الحضري، 

رحات التي تسهم في تفعيل رأس املال االجتماعي لتحسين نوعية الحياة لفقراء وتحديد املقت

وتوصلت الى تصور تخطيطي مقترح لتفعيل رأس املال االجتماعي لتحسين  املجتمع الحضري،

  .نوعية حياة فقراء املجتمع الحضري 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 االرشاد األسري على رات األسرية االستشافي محور هدفت معظم الدراسات السابقة  .1

 .ساليبه وآليات تفعيلهأ

تحسين نوعية الحياة إلى تحديد ماهية  محور هدفت معظم الدراسات السابقة في كما  .2

نوعية الحياة وأنواعها ووسائل تحقيقها وأهم األساليب الفنية التي يمكن استخدامها في 

تعددة منها على سبيل التنمية املالت مع تطبيق هذه الدراسات في مجاالحياة تحسين نوعية 

الشباب مع  الحضرية؛ سواءً التنمية –التنمية الريفية  – التنمية املستدامةاملثال ال الحصر 

 املرأة. أو

املرتبطة باالرشاد األسري في مؤسسات أجريت الدراسات والبحوث السابقة وقد  .3

ية االجتماعية الحكومية ولجان االرشاد األسري واملدارس والجمعيات الخيرية ومراكز التنم

 .التنمية االجتماعية األهلية...الخ
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السابقة املنهج الوصفي التحليلي إلنجاز ما تصبو إليه من  أتبعت الدراسات والبحوث .4

تعتبر احدى الدراسة الحالية  أنفي حين أهداف خاصة باإلرشاد األسري أو أهداف تنموية؛ 

في اسهامات مراكز االستشارات األسرية تحديد و  لبهدف دراسة وتحلي الدراسات التقويمية

 .املستفيدة من أنشطتها وبرامجها لألسر  تحسين نوعية الحياة

 استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:

 التعرف على أهم الخصائص املنهجية، والطرق الالزمة لدراسة مثل هذا املوضوع. -1

 بناء أدوات الدراسة. -2

 الدراسة.ملالئم واملناسب لهذه ا اختيار املنهج -3

 معرفة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعالجة نتائج الدراسة الحالية. -4

أن هذه الدراسة تأتي مؤكدة لبعض ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج،  -5

 وموضحة ملدى االختالف مع بعضها اآلخر باختالف البيئة واملنهج.

  أهمية الدراسة:

 املستدامة التنمية للمجتمع وهي عامل قوي في تحقيق األساسية للبنةا األسرةمثل ت 

 تتحمل والثقافية، بما في ذلك السالم واألمن، وأنها والبي ية واالقتصادية االجتماعية

 املواطنة قيم عن غرس ونمائهم وحمايتهم، وكذلك األطفال رعاية عن األساسية املسؤولية

  .في املجتمع واالنتماء

ى اسهامات مراكز االستشارات االسرية باململكة العربية السعودية في تحسين الوقوف عل

لزيادة  املقترحةمع الوصول الى األساليب  وبرامجها.من أنشطتها  نوعية الحياة للمستفيدين

كفاءة إسهامات مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية 

-التوجيه واالرشاد األسري والزواجي - اإلصالح والتمكين االسري في )واملتمثل  السعودية

 . الوقاية والتأهيل االسري(
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  أهداف الدراسة:

في تحسين  مراكز االستشارات األسرية إسهاماتدراسة وتحليل وتقييم : ويتحدد في هدف علمي

- االسري لتمكين اإلصالح وانوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية واملتمثل في )

  .الوقاية والتأهيل االسري(-التوجيه واالرشاد األسري والزواجي 

التوصل إلى نتائج من املمكن تفعيلها في تحسين نوعية الحياة لألسر ويتحدد في  :عمليهدف 

باململكة العربية السعودية، وقد يسهم ذلك بفاعلية ملتخذي القرار واملتخصصين والخبراء في 

واملتمثل  )إسهامات مراكز االستشارات األسريةقعية من خالل محور تنفيذية واتحديد أليات 

 الوقاية والتأهيل االسري -واالرشاد األسري والزواجي  التوجيه-االسري اإلصالح والتمكين في 

 .تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية(ل

  التالية: تالتساؤال على  تحاول الدراسة الحالية اإلجابة تساؤالت الدراسة:

 ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في اإلصالح والتمكين االسري؟ التساؤل األول:

التوجيه واالرشاد األسري ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في  التساؤل الثاني:

 ؟والزواجي

 والتأهيل االسري؟ ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في الوقاية  التساؤل الثالث:

املقترحات املناسبة لزيادة فاعلية إسهامات مراكز االستشارات األسرية في  ما التساؤل الرابع:

 ( من وجهة نظر املستفيدين ) تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية؟

  مفاهيم الدراسة:

 .مركز االستشارات األسريةمفهوم -ب                            .نوعية الحياةمفهوم -أ      

 .الوقاية والتأهيل االسري مفهوم -د            .األسري  اإلصالح والتمكين مفهوم-ج    

 .       التوجيه واالرشاد األسري والزواجيمفهوم -هـ    
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 مفهوم الوعي األسري.-ز    

 :نوعية الحياةمفهوم -أ

والتنعم  Welfareمين آخرين أساسين هما الرفاهيةارتبط هذا املفهوم بصورة وثيقة بمفهو     

Well-being كما يرتبط بمفاهيم أخرى كالتنمية ،Development والتقدم ،Progress ،

، باإلضافة إلى الفقر Satisfaction of Needs، وإشباع الحاجات Bettermentوالتحسن 

Poverty ،( 13، ص: 1992. )جاني 

اة" قد استخدم في الستينات وأوائل السبعينات في علم يالحظ أن مصط ر "نوعية الحي   

السياسة بأنه " توصيل فكرة ما من أجل االرتقاء بسبل املعيشة، خاصة عند اإلجراءات 

 االنتخابية ".

بينما يعن  هذا املصط ر في علم االجتماع بأنه " سمة من التصرفات التي تضمن العالقات    

يه، واللباس، ومزيج من العادات، والطرق التقليدية لتسيير االجتماعية، واالستهالك، والترف

 األمور الحياتية".

كما يشير هذا املصط ر إلى " نظرة الفرد للمواقف والقيم والعالم من حوله، فهي وسيلة   

ل خروج من الذات واإلحساس بالرموز الثقافية واملعتقدات التي تكون الهوية الشخصية". 

 )ويكبيديا(

قصد      :في الدراسة الحاليةا نوعية الحياة إجرائًي بمفهوم ويُ

مجموعة من السلوكيات التي تتضمن العالقات االجتماعية، والشخصية والتي تتعلق بـــــــ 

 الوقاية والتأهيل االسري(.- يسري والزواجواالرشاد األ التوجيه -)اإلصالح والتمكين االسري 

 :مركز االستشارات األسريةمفهوم -ب

تعريفات مركز االستشارات األسرية أنه " تلبية لحاجة املجتمع إزاء التداعيات السلبية من     

التي تواجهها األسرة لالرتقاء بمستوى الوعي لدى أفراد األسرة في مجال التعامل األسري، 
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وتفعيل مفهوم االستشارات األسرية والتربوية، ونشر ثقافة قيم األسرة في املجتمع، وملعالجة 

 ل األسرية والزوجية بشكل خاص، والحد من حاالت الطالق والتفكك األسري".املشاك

http://www.asyeh.com/AboutUs.asp?DrYTnifrew1.aspx=6  

 :في الدراسة الحالية إجرائيامركز االستشارات األسرية  ويقصد بمفهوم

سسة اجتماعية تهدف إلى تلبية لحاجة املجتمع إزاء التداعيات السلبية التي مؤ  -

 تواجهها األسرة لالرتقاء بمستوى الوعي لدى أفراد األسرة في مجال التعامل األسري.

واالرشاد  التوجيه-من خالل التركيز على أهداف مرتبطة بـــــــ )اإلصالح والتمكين االسري  -

 ة والتأهيل االسري(.الوقاي-األسري والزواجي 

      :األسري  اإلصالح والتمكينمفهوم -ج  

الص ر بأنه عبارة عن فعل ل حصول على موافقة بين شيئين بطريقة اإلصالح و عرف       

  https://www.vocabulary.com/dictionary/reconciliation  توافقية مع خصمين.

 وقد تتم هذه العملية في ضوء فترة زمنية معينة داخل األسرة للتحقق من ضرورة الطالق.    

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/Reconciliation.aspx  

الح األسري بأنه " املعاقدة واالتفاق على إزالة التنافر وإنهاء النزعات الزوجية وعرف اإلص

واألسرية بالتوفيق واملساملة بينهم على وجه مشروع". )قسم الدراسات والتطوير بجمعية 

 (9، ص:1432املودة الخيرية لإلصالح االجتماعي بمنطقة مكة املكرمة، 

" العملية التي من خاللها األطراف الذين انفصلوا  وُعرف الص ر في قانون األسرة بأنه   

 ويحتاجون إلى استرجاع العالقة الزوجية واملعاشرة".
ً
 قانونيا

https://en.wikipedia.org/wiki/Reconciliation_family_law  

http://www.asyeh.com/AboutUs.asp?DrYTnifrew1.aspx=6
http://www.asyeh.com/AboutUs.asp?DrYTnifrew1.aspx=6
https://www.vocabulary.com/dictionary/reconciliation
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/Reconciliation.aspx
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/R/Reconciliation.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Reconciliation_family_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Reconciliation_family_law
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لغة بأنه التقوية أو التعزيز، ولقد وردت كلمة التمكين في القرآن ن بينما يعرف التمكي    

ُهْم ِفي -تعالى -العظيم في قوله  نَّ
َ
ِلف

ْ
َيْسَتخ

َ
اِلَحاِت ل وا الصَّ

ُ
ْم َوَعِمل

ُ
ِذيَن آَمُنوا ِمْنك

َّ
ُه ال

َّ
:﴿ َوَعَد الل

 
َ
نَّ ل

َ
ن ِ
 
ُيَمك

َ
ْبِلِهْم َول

َ
ِذيَن ِمْن ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
َما اْسَتخ

َ
ْرِض ك

َ ْ
ُهْم ِمْن َبْعِد األ نَّ

َ
ل ِ
ُيَبد 

َ
ُهْم َول

َ
ض َ  ل

َ
ِذي اْرت

َّ
ُهْم ِديَنُهُم ال

ْمًنا ﴾]النور: 
َ
ْوِفِهْم أ

َ
 [55خ

دت وجهات النظر حول تعريفه، فهناك من يرى أنه  وفي الِخدمة االجتماعية فقد تعدَّ

ِ تقرير مصيرهم بأنفسهم من خالل املشاَركة في
خاذ القرار  "استراتيجية لتقوية الفقراء في حق  ِ

 
ات

على املستوى املحلي، وما قد يواِجه ذلك من تعاُرض للمصالِر بين بناء القوة والفقراء 

مات الشعبية 
َّ
وتنظيمهم واتفاقهم حول أهداف ومصالر مشتركة، وتدعيم ُمشاركتهم في املنظ

ين ل خدمات إلى مطالبين  ِ
لوا من متلق  والحكومية ليتحوَّ

 http://www.alukah.net/culture/0/50206/#ixzz4FnXBtNtcبها".

 بأنه:  اإلصالح والتمكين هذا ويعرف   
ً

 األسري في الدراسة الحالية اجرائيا

  خيارات أو خطوات إجرائية تعتمد على جوانب معرفية وانفعالية وسلوكية مرتبطة

 ادات والتقاليد والثقافة املجتمعية للمجتمع السعودي.بالع

   لحل ما قد يواجه األسرة من تصدعات للُبعد عن فكرة الطالق واسترجاع العالقة

 الزوجية واملعاشرة، من خالل متخصص منهي يطلق عليه املص ر األسري.

  ة للمستفيدين من مراكز االستشارات األسرية بأن لديهم الكفاء بالتوضيحوذلك

 استثمارها. لكيفيةوالقدرة 

 استقالِلهم الذاتي وزيادة وعيهم و  من خالل مشاَركتهم في اتخاذ القرارات بأنفسهم

 في تحسين نوعية حياتهم املعيشية. بالِخدمات املختلفة التي تساعد

 : التوجيه واالرشاد األسري والزواجيمفهوم -د

http://www.alukah.net/culture/0/50206/#ixzz4FnXBtNtc
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الترشيد والهداية والتوعية واالصالح  بشترك مصط حا التوجيه واالرشاد في معن  مشترك وهو 

وتقديم الخدمة واملساعدة والتغير السلوكي وهما مرتبطان ووجهان لعملة واحدة. ومع ذلك 

يتضمن األسس والنظريات -توجد فروق بينهما منها أن التوجيه }يتضمن عملية االرشاد 

، 1437ية التربية، )كل يسبق االرشاد{.-جماعي ال يقتصر على الفرد -واعداد املتخصصين 

 (15ص:

نوع من اإلرشاد النفس ي )العالج النفس ي( التي تساعد فيه “وقد عرف االرشاد األسري بأنه     

أفراد األسرة على تحسين االتصال وحل النزاعات؛ عادة يتم توفيره من قبل طبيب نفس ي، أو 

 .أخصائي اجتماعي إكلينيكي أو معالج خاص على ترخيص"

20014423-therapy/basics/definition/prc-www.mayoclinic.org/tests.../family  

 متخصص أسري  مرشد مدروسة يقدمها مساعدة ( بأنه " عملية2008كما عرفه )البريثن،     

  جماعي". أو انفرادي في شكل واألسر األفراد ملساعدة اد وتقنياتهاإلرش أسس استخدام في

وعرف االرشاد األسري بأنه" عملية بناءة، تهدف إلى مساعدة الزوجين أو أحد أفراد األسرة؛    

ليفهم ذاته ودوره ومسئولياته وواجباته داخل أسرته، وتنمية إمكاناته لحل مشكالته، 

الزوجية واألسرية واالجتماعية". )قسم الدراسات والتطوير  للوصول إلى التوافق من الناحية

  (9، ص:1432بجمعية املودة الخيرية لإلصالح االجتماعي بمنطقة مكة املكرمة، 

 :إجرائيا بأنهاألسري  التوجيه واإلرشادويقصد بمفهوم 

 متخصص. أسري  مرشد يقدمها عملية مخططة وبناءة ومدروسة 

 التي تعوق أداءهم  ى تحسين االتصال وحل النزاعاتبهدف مساعدة أفراد األسرة عل

 االجتماعي وتحول دون توافقهم مع أنفسهم ومع مجتمعهم.

http://www.mayoclinic.org/tests.../family-therapy/basics/definition/prc-20014423
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  وبالتالي الوصول إلى التوافق من الناحية الزوجية واألسرية واالجتماعية وتحسين

 نوعية حياتهم املعيشية.

 راكز االستشارات من خالل استراتيجيات وأبعاد علمية ومهنية إلنجاز ما تصبو إليه م

 األسرية من أهداف تنموية للمستفيدين من أنشطتها وبرامجها.

 .في فترة زمنية محددة 

 :الوقاية والتأهيل االسري مفهوم -ه

الوساطة األسرية ومفهوم االستقرار األسري ومفهوم الوعي يرتبط هذا املفهوم بمفهوم    

ساعدة األطراف في خالف لالستماع إلى بأنها "محاولة ملالوساطة األسرية فقد عرفت  األسري،

بعضنا البعض، ل حد من األضرار التي يمكن أن تأتي من خالف )مثل العداء أو "شيطنة" من 

أطراف أخرى( لتعظيم أي منطقة من االتفاق، وإيجاد وسيلة ملنع مجاالت الخالف من 

 ,.Boulle, L)". )التدخل في عملية البحث عن حل وسط أو نتيجة متفق عليها بصورة متبادلة

2005, p .348  

كما تستخدم كلمة الوساطة في القانون على أنها شكل من أشكال بديلة لتسوية      

املنازعات، ووسيلة لتسوية النزاعات بين طرفين أو أكثر مع تأثيرات ملموسة. عادة، طرف 

النزاعات في  ثالث، الوسيط، يساعد الطرفين على التفاوض على تسوية. املتنازعين قد توسط

مجموعة متنوعة من املجاالت، مثل التجارية والقانونية والدبلوماسية ومكان العمل واملجتمع 

 وشؤون األسرة.

والوساطة كمصط ر تشير إلى وجود طرف ثالث محايد يساعد ويسهل ويوجه الطرف      

السرية، األول والطرف الثاني إلى التوصل إلى اتفاق، ويعتمد على مراعاة الخصوصية و 
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 دوليا ويمكن استخدامها من أجل إنهاء 
ً
والوساطة أصبحت حال أكثر سالما ومقبوال

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mediationالصراع.

هيار األسرة، سواء عرف مجلس الوساطة األسرية بإنجلترا بأنها "العملية التي تستخدم عند ان   

من قبل زوجين أو أفراد األسرة اآلخرين، وتحتاج إلى تدخل من شخص ثالث محايد 

ملساعدتهم على التواصل بشكل أفضل مع بعضها البعض، والتوصل إلى القرارات الخاصة 

 املتفق عليها واملتعلقة باالنفصال أو الطالق، والتي تنعكس على األطفال، واملالية أو املمتلكات

 http://www.familymediationcouncil.org.uk/us/code-وتتم من خالل التفاوض".

practice/definitions/  

النزاعات ونرى أن الوساطة األسرية عبارة عن " عملية ووسيلة تستخدم في حالة تسوية     

بين طرفين أو أكثر مع تأثيرات ملموسة في جميع املجاالت االجتماعية واالقتصادية ومنها 

 املجال األسري من خالل متخصص منهي يطلق عليه الوسيط األسري".

 بأنه كمية غير متغيرة تحتاج إلى نوع من التهيئة في نفس      
ً
وعرف االستقرار األسري لغويا

   https://www.vocabulary.com/dictionary/stability. املكان طوال الحياة"

كما عرف االستقرار األسري بأنه "اتساق األنشطة العائلية والروتينية، في مواجهة املشكالت  

 السلوكية والتي تؤدي إلى االستقرار األسري ".

www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15374424jccp3504_7  

 في الدراسة الحالية: ويقصد بمفهوم    
ً
 االستقرار األسري إجرائيا

ألسرية التوصل إليها "حالة من الثبات النسبي التي يحاول املص ر األسري بمركز االستشارات ا 

من خالل توجيه مصدر االضطراب األسري لألنشطة االجتماعية والحياتية في مواجهة ما 

 تتعرض له األسرة من مشكالت نفسية أو سلوكية أو اجتماعية أو اقتصادية".

https://en.wikipedia.org/wiki/Mediation
http://www.familymediationcouncil.org.uk/us/code-practice/definitions/
http://www.familymediationcouncil.org.uk/us/code-practice/definitions/
https://www.vocabulary.com/dictionary/stability
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15374424jccp3504_7
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1207/s15374424jccp3504_7
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هذا ونجد أن مفهوم الوعي األسري، يرتبط بصفة عامة بجانب نفس ي يطلق عليه الشعور      

وعي مشترك من قبل “نب اجتماعي ويطلق عليه الوعي االجتماعي، فقد عرف بأنه بالوعي وجا

األفراد داخل املجتمع؛ وهو في جوهره يعني أن تكون واعية أو على بينة من املشاكل داخل 

   https://www.questia.com/library/sociologyاملجتمع أو املجتمع". 

 في ويقصد بمفهوم  
ً
 الدراسة الحالية:  الوعي األسري إجرائيا

"قدرة املص ر األسري بمركز االستشارات األسرية على مساعدة األسرة في تحديد مصادر  

احداث التصدع األسري والوصول إلى عدد من البدائل واختيار أنسبها وتنفيذها ومتابعتها 

 وتقويمها بطريقة عقالنية رشيدة ألحداث نوع من االستقرار األسري".

د ثالث مستويات للوقاية متمثلة في: }الوقاية من الدرجة األولي والوقاية من وبالتالي نج   

الدرجة الثانية والوقاية من الدرجة الثالثة{، كما يرتبط مصط ر التأهيل بكيفية قيام املص ر 

االسري بمركز االستشارات األسرية بإعداد أفراد األسرة لالستمرار اإليجابي في املعيشة وتكوين 

 صالحين.مواطنين 

 :الوقاية والتأهيل األسري إجرائيا بأنهويقصد بمفهوم       

  عملية ووسيلة تستخدم في حالة تسوية النزاعات بين طرفين أو أكثر من خالل

 متخصص منهي من قبل تكوين أسرة وبعد الزواج وعند وجود أطفال.

 .بهدف مساعدتهم في تحسين نوعية حياتهم 

 األسري لألنشطة االجتماعية والحياتية في مواجهة  من خالل توجيه مصدر االضطراب

 ما تتعرض له األسرة من مشكالت نفسية أو سلوكية أو اجتماعية أو اقتصادية.

  والوصول إلى عدد من البدائل واختيار أنسبها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها بطريقة

 عقالنية رشيدة ألحداث نوع من االستقرار األسري.
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 اية من الدرجة }األولى أو الثانية أو الثالثة{ ألفراد األسرة، وذلك سواًء في صورة وق

 لالستمرار اإليجابي في املعيشة وتكوين مواطنين صالحين.

  .في ضوء فترة زمنية معينة 

 اإلطار النظري للدراسة 
 نوعية الحياة "دورها في تحسين " مراكز االستشارات األسرية و  

 

 

 

 

 

 

 

 ةمراكز االستشارات األسري: 

 : 
ً
 أهداف مراكز االستشارات األسرية. أوال

: 
ً
 دعائم وركائز مراكز االستشارات األسرية. ثانيا

 : 
ً
 الوظائف اإلدارية بمراكز االستشارات األسرية.ثالثا

                            : 
ً
املوجهات النظرية التي يستند عليها لتحسين نوعية الحياة لألسر رابعا

 اكز االستشارات األسرية.املستفيدة من مر 

 

 :مراكز االستشارات األسرية

 : 
ً
 :أهداف مراكز االستشارات األسرية أوال

 اإلرشادز كاالجتماعية باململكة العربية السعودية أهداف مرا والتنميةحددت وزارة العمل     

  sd.mlsd.gov.sa/ar/services/2223https//:األسري في اآلتي:

 :الهدف العام

https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services/2223
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"يهدف مركز اإلرشاد األسري إلى تفعيل إسهامات وزارة العمل والتنمية االجتماعية       

الوقائية واإلرشادية وذلك من خالل استقبال املشكالت االجتماعية )األسرية والفردية( 

وافق مع الثوابت واألطر املرجعية للمجتمع وتقديم الحلول املالئمة لها، وفق منظور علني يت

  السعودي".

 يمكن ايجاز أهداف مراكز االستشارات األسرية في اآلتي:هذا و      

  العمل على تأصيل الروابط األسرية وتقديم خدمة متميزة للمستفيدين وذلك من

 خالل تقديم استشارات وبرامج اجتماعية. 

  التي تهدد استقرارها أو أداء وظائفها. تقديم خدمات تقي األسرة من املشكالت 

  العمل على إصالح ذات البين من قبل متخصصين وبأسلوب منهي يتفق مع الضوابط

 الشرعية. 

  .تحقيق ما يطلبه أفراد املجتمع من السرية والخصوصية في حل مشكالتهم األسرية 

  .التعاون مع الجهات املعنية بحل املشكالت األسرية 

 ات الخاطئة في اإلصالح األسري من قبل غير املتخصصين. )شعير، الحد من املمارس

  (  9م: 2012

على مستوى  هاوأهداف مراكز االستشارات األسريةبعض لكما يمكن ذكر بعض األمثلة    

 اململكة العربية السعودية والتي تتمش ى مع متطلبات الدراسة الحالية فمنها:

  وهو أول  ة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض:مركز االستشارات األسرية بجامعة األمير

تم تأسيس هذا املركز نتيجة لتزايد  مركز متخصص باألسرة بين الجامعات في اململكة، حيث

املشكالت األسرية والظواهر السلبية التي تهدد أمن األسرة وتماسكها، فتتضر الحاجة إلى 
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 إلنجاب وأسس التربية السليمة.تصحيح بعض املفاهيم املرتبطة باألسرة والزواج والطالق وا

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/FCC/Pages/About/About.aspx  

 ومركز إرشاد لالستشارات االجتماعية : مركز إرشاد لالستشارات االجتماعية بالرياض

من تلك املراكز  (صاحب السمو امللكي األمير ماجد بن عبد العزيز )رحمهم هللابمجمع والدة 

املتخصصة يسعى بدوره ومن خالل االستشارات التي يقدمها للمجتمع بواسطة نخبة من 

املستشارين املتخصصين في خدمة األسرة ودعمها نحو تماسكها وتكاتفها والرقي بها بشكل 

اء مجتمع صالر ومتالحم بإذن هللا تعالى من خالل البرامج يمكنها من أداء رسالتها نحو بن

التوعوية في املجال االجتماعي املوجهة لألسرة واملجتمع، وحدد املركز رؤيته في " نحو مجتمع 

يتميز افراده بالسلوك االيجابي والعقالني"، ورسالته في " تنمية السلوك السوي املوافق 

سرة واملجتمع وتفعيل طاقات األفراد وغرس ثقافة الحوار للشريعة اإلسالمية  لدى الفرد واال 

 والنظرة االيجابية نحو الذات ونحو اآلخرين"، وتمثلت أهدافه فيما يلي:

 .نشر أفضل الطرق ملواجهة املشكالت النفسية واالجتماعية والتربوية -1

 .إعداد البرامج التأهيلية والتربوية واالجتماعية لفئات املجتمع املختلفة -2

 .د البرامج الوقائية ل حد من املشكالت النفسية واالجتماعية والتربويةإعدا -3

 .تنمية االتجاهات االيجابية لدى الفرد واألسرة نحو القيم اإلسالمية -4

 .نشر ثقافة اإلصالح االجتماعي وأهميته بين أفراد املجتمع -5

تركه التنسيق مع املؤسسات األهلية والخيرية والحكومية إلقامة وإعداد برامج مش -6

  / http://www.ershad.infoلإلصالح االجتماعي.

 :وهي جمعية تنموية غير ربحية  جمعية املودة للتنمية األسرية بمنطقة مكة املكرمة

متخصصة في إصالح وتمكيـــــــن األســـرة وتسعى إلى تحقيق االستقرار واألمن األسري عبر برامج 

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/FCC/Pages/About/About.aspx
http://www.ershad.info/
http://www.ershad.info/
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، وتعمل الجمعية ل حد من نسب الطالق والحد من اآلثار املترتبة ت
ً
نمويــة مستدامة اجتماعيا

  / http://almawaddah.org.sa.على الطالق وكذلك توعية وتمكين املجتمع

 تأسست  :الجمعية الخيرية ملساعدة الشباب على الزواج والتوجيه األسري بجدة

، وتتحدد رؤيتها )361 (االجتماعية واملسجلة برقم العمل والتنميةهـ بإشراف وزارة 1409عام 

"؛  في: "جمعية رائدة تعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية املستقرة

ت ورسالتها في "تيسير الزواج واملساهمة في تأسيس حياة زوجية مستقرة من خالل شراكا

 / http://www.alzawaj.org.sa". فعالة وفريق عمل متميز

 وقد تم تحديد رسالته في أنه "مؤسسة أسرية رائدة : مركز التنمية األسرية باألحساء

على املستوى العربي بإمكانات مهنية عالية"، ورسالته " مؤسسة غير ربحية، تعني باإلرشاد 

جا بمهنية عالية، للوصول إلى توافق أسري له أثر األسري والتأهيل له بناء وتنمية ووقاية وعال 

إيجابي في تماسك املجتمع املحلي وأمنه ورفع كفاءته 

اإلنتاجية".

_content&view=article&id=19&Itehttp://www.osarya.com/index.php?option=com

mid=15&limitstart=1  

 مركز وهو : بجمعية التنمية األسرية ببريده مركز إسعاد لالستشارات األسرية

 سواء كانت 
ً
 وهاتفيا وحضوريا

ً
متخصص ملعالجة املشكالت األسرية واالجتماعية إلكترونيا

ن املرشدين واملرشدات املؤهلين زوجية أو نفسية أو تربوية، بسرية تامة، من خالل نخبة م

 
ً
 مستمرا

ً
 –مركز اإلصالح األسري –، من خالل خمس مراكز هي }مركز التدريب األسري تأهيال

   /http://www.osrah.sa.أكاديمية قادة املستقبل{–مركز التثقيف  –مركز االستشارات 

: 
ً
      :االستشارات األسرية مراكز وركائز  دعائم  ثانيا

http://almawaddah.org.sa/
http://almawaddah.org.sa/
http://www.osarya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=15&limitstart=1
http://www.osarya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=15&limitstart=1
http://www.osrah.sa/
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 :تتضر هذه الدعائم والركائز من خالل     

 وتتمثل في:الخدمات التي يمكن أن تقدمها مراكز االستشارات األسرية : 

تقديم استشارات مجانية عبر الهاتف املجاني، وتوفير إرشادات وبدائل مناسبة وقابلة  - أ

اد سواء كانت هذه املشكالت أسرية أو للتطبيق العملي ألنواع املشكالت التي تعترض األفر 

 أخالقية.شخصية أو نفسية أو دراسية أو 

فتح سبيل آمن للتعامل مع املشكالت االجتماعية في مهدها وبما يمنع أو يقلل أضرارها  - ب

والتخلص من الضغط  أنفسهماملترتبة عليها لو تفاقمت، ويتيح الفرصة لإلفصاح عما في 

 إلظهاره إال من خالل النفس ي الذي ربما ال يجد بعض
ً
 .يماثلهأو ما  املركز هم متنفسا

بتنمية الوعي االجتماعي في املجتمع من خالل تأدية املركز للرسالة املنوط بها  اإلسهام-ج

ومحاولة وقاية املجتمع من اآلثار املترتبة على زيادة املشكالت االجتماعية وتطورها، وذلك من 

 املراكز.رها خالل الكتيبات واملطويات التي تصد

 وهي: :معها مراكز االستشارات األسريةتعامل املشكالت التي ت 

األسري، إيذاء ضد أحد الزوجين، إيذاء أحد أفراد األسرة  )العنفمشكالت أسرية  - أ

 (.اآلخرين، التصدع األسري، مشكالت األبناء، الخالفات الزوجية

ر باآلخرين، تعاطي مشكالت شخصية: إيذاء ضد النفس )محاولة انتحار(، إلحاق ضر  - ب

نحراف جنس ي، مشكالت ي أو إدمان الكحوليات )الخمور(، امخدرات أو منشطات، تعاط

الوسواس( انحراف  القلق، ،عاطفية، مشكالت نفسية )االكتئاب، الرهاب االجتماعي، الخرف

 وجريمة، مشكالت طفولة، مشكالت مراهقة.
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من مؤسسة تعليمية إلى أخرى،  دراسية: نوعية التعليم املناسب، االنتقال مشكالت-ج

مشكالت ضعف أو سوء التحصيل الدراس ي، هروب من  دراس ي،مشكالت سوء تكيف 

 املدرسة.

 لألحكام وتعاليم الشريعة اإلسالمية،  مشكالت-د
ً
شرعية: مثل ارتكاب فعل منحرف وفقا

 استشارات شرعية مرتبطة بالجوانب االجتماعية.

  ات األسريةراكز االستشار ملالفئات املستهدفة: 

 األسر املعرضة للتفكك بأشكاله املختلفة. -1

 أبنائهن.األرامل واملطلقات الالتي ال يستطعن السيطرة على  -2

 أبنائهم.الذين يفتقدون اآللية املناسبة لتوجيه  اآلباء- -3

الجدد الذين يحتاجون إلى ما يعينهم على تجنب الوقوع في املشكالت التي تهدد  املتزوجون -4

 رية.حياتهم األس

 والفتيات والفتيان املعرضون لإليذاء. األطفال-5

 أسر السجناء ومساعدتهم لتجاوز املصاعب التي تواجههم إثر غياب عائل األسرة.-6

متعاطي املخدرات أو مدمني املسكرات وأقاربهم ملساعدتهم في التعرف على األسلوب  أسر -7

 األمثل للتعامل مع هذه الحاالت.

 الجتماعية وتبصيرهم بطرق الحصول عليها.املحتاجون ل خدمات ا -7

 الخطوات املتبعة في تقديم املساعدة: 

يطلب املسترشد االستشارة حول مشكلته عن طريق الهاتف املجاني ملركز اإلرشاد  -1

 األسري.
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استقبال املكاملة من )املسترشد( وإعطاءه معلومات عن املرشد ورقمه وأيام تواجده  -2

 د االحتياج إليه.لضمان استمرارية املتابعة عن

 .يعرض املسترشد ما لديه مباشرة من معلومات وبيانات تتعلق بمشكالته -3

املرشدون بدراسة موضوع املسترشد وتقديم االستشارة بشكل مباشر أو إحالة  يقوم-4

 املوضوع للدراسة.

 وفي كل الحاالت يقوم املرشد بتدوين املعلومات الالزمة في استمارة معدة لدراسة الحالة. -4

 قد يطلب من املسترشد إعادة االتصال باملرشد في وقت  -5
ً
حت  يتمكن املرشد  الحق،أحيانا

   https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services/2223من دراسة الحالة بشكل علني دقيق.

: 
ً
 :سريةالوظائف اإلدارية بمراكز االستشارات األ  ثالثا

 التالية:ية بالوظائف اإلدارية من العرض السابق يتضر قيام مراكز االستشارات األسر    

: هذه الوظيفة اإلدارية تهتم بتوقع املستقبل وتحديد أفضل السبل إلنجاز التخطيط .1

األهداف التنظيمية ملركز االستشارات األسرية، وهي في الدراسة الحالية تحسين نوعية حياة 

 من األنشطة والبرامج التي يقدمها املركز. املستفيدين

: يعرف التنظيم على أنه الوظيفة اإلدارية التي تمزج املوارد البشرية واملادية التنظيم .2

من خالل تصميم هيكل أساس ي للمهام والصالحيات، يسهم في انجاز أهداف مراكز 

 االستشارات األسرية.

شخص املناسب في املكان املناسب في : يهتم باختيار وتعيين وتدريب ووضع الالتوظيف .3

 املركز بما يسهم في انجاز أهدافه.

 : إرشاد وتحفيز املوظفين باتجاه أهداف املركز بما يسهم في انجاز أهدافه.التوجيه .4

https://sd.mlsd.gov.sa/ar/services/2223
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: الوظيفة اإلدارية األخيرة هي مراقبة أداء املركز وتحديد ما إذا كانت حققت الرقابة .5

 أهدافها أم ال.

: 
ً
النظرية التي يستند عليها لتحسين نوعية الحياة لألسر املستفيدة من املوجهات  رابعا

 ها فيما يلي:ذكر ويمكن  :مراكز االستشارات األسرية

االنسان في كل ما يصدر عنه من سلوك إنما يسعى  حيث ترى أن :نظرية الحاجات   -1

. وأن ه
ً
ذه إلى إشباع حاجات معينة، إذ لكل فرد مجموعة من الحاجات تتطلب إشباعا

الحاجات هي التي تدفع هذا الفرد للقيام بنوع من السلوك املوجه نحو الهدف، وهو الهدف 

 ( 11، ص:2007، أبو شيخة. )الذي يأمل أن يشبع له حاجاته

حيث تهتم بدراسة وتحليل وتقييم خصائص القرار واملفاهيم  :نظرية صنع القرار -2

وأساليب تحليل املشكالت وقواعد اللصيقة به وتصنيفها ودراسة مراحل ومواقف ومعايير 

وآليات صنع واتخاذ القرارات وسبل تنفيذها ومراجعتها ومراقبة تنفيذها. )آسيا وآخرون، 

 ( 2، ص :2009

: حيث ترى النسق )مركز االستشارات األسرية( عبارة عن نظرية األنساق االجتماعية -3

ألنساق الفرعية تكون في ذلك الكل املركب، والذي يتكون من مجموعة أنساق فرعية، هذه ا

حالة ديناميكية مستمرة، بحيث أن كل نسق فرعى يتفاعل باستمرار مع باقي األنساق 

الفرعية األخرى يؤثر فيها ويتأثر بها، ويؤدى في النهاية إلى تحقيق أهداف البناء الكلى الذي 

لعدد من يتكون منها وهو تحسين نوعية الحياة للمستفيدين منه، من خالل أنشطة محددة 

 1982)انظر، احمد ، األفراد تعتمد على بعضها البعض حت  يكون هناك مخرجات محددة.

  (84-75، ص ص:183، ص: 188-187، ص ص:2005، ة علي، 1991ونوح، 
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: حيث ترى أن الدور هو حلقة الوصل بين الفرد واملجتمع، لذا فمن نظرية الدور  -4

زم لكي يستطيع اإلنسان أن يحقق قدرا من ضرورة التكامل بين هذه األدوار أمر حتني وال 

التكيف مع املجتمع الذي يعيش فيه واملحيطين به من األفراد اآلخرين. )انظر: 

 (.  53: 2002، وكلينلوش،94، 2005الحسن،

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
: نوع الدراسة

ً
 :أوال

خاصة دراسات التقويم املبنية على  الدراسات التقويمية إلى نوع هذه الدراسة تنتني      

تهدف إلى تحديد مدى اسهامات مراكز  ، والتيObjectives-Based Studiesاألهداف 

االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية، من خالل 

واالرشاد األسري التوجيه  - األسري اإلصالح والتمكين ) اف العامة لتلك املراكز وخاصةاألهد

  ((Marlow, 1998, pp.124-128 .(الوقاية والتأهيل االسري  -والزواجي 

 وبالتالي يمكن تحديد الدرجة التي بها تتحقق أهداف تلك املراكز من الخطوات التالية:   

 عزل الجانب املراد معرفة تقويمه. -1

 تعريف املتغيرات ذات الصلة والعالقة. -2

 ألهداف.تقدير السلوك الذي تصفه ا -3

 تحديد األهداف بألفاظ سلوكية )عبارات املحور املراد تقييمه(. -4

 ( 51-50م، ص ص: 2013ه/1433ليل نتائج تحقيق األهداف. )محمد، تح -5

: منهج الدراسة
ً
 : ثانيا

 العمديةبالعينة العشوائية اعتمدت الدراسة الحالية على منهج املسر االجتماعي    

اإلحساء  –مكة املكرمة  –ز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض مراكاملترددين على للمستفيدين 
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، باعتبار ( من كل مركز20بواقع ) ( مفردة200والذي وصل عددهم )حفر الباطن( -جيزان  –

 عن 
ً
أنه ينصب على الوقت الحاضر ويتناول أشياء موجودة بالفعل وليست ماضية، فضال

النهوض بها ووضع توصيات أو برامج للتطوير كشفه لألوضاع القائمة في املمارسة من أجل 

، ص: 1993، وعبد العال، 222، ص: 1990، وحسن، 208، ص: 2002والتحديث. )السروجي، 

 (170، ص: 2005، وعويس، 289

: مجتمع وعينة الدراسة
ً
 : تحددت حدود هذه الدراسة في اآلتي:ثالثا

فردة من املستفيدين ( م200تكون مجتمع الدراسة الحالية من ) الحدود البشرية: - أ

 املترددين على هذه

كحجم ملجتمع الدراسة الحالية والتي تتوفر فيهن الشروط  ( من كل مركز 20املراكز بواقع )    

 التالية:

 الالتي لديهن استعداد للمشاركة في جمع هذه البيانات. -1

 على هذين املركزين من مراكز االستشارات األسرية بـــــ  -2
ً
مكة  –)الرياض األكثر ترددا

 .حفر الباطن( –جيزان-اإلحساء  –املكرمة 

-اإلحساء  –مكة املكرمة  –مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض  املكانية:ود الحد - ب

 .حفر الباطن( –جيزان

واستغرقت فترة جمع البيانات وتحليلها وتفسير نتائجها ما ًيقدر  الزمنية: ودالحد - ت

 بحوالي 
ً
 .أربعة شهور تقريبا

: أدوات الدراسة
ً
 : رابعا
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بقت على  )1 يفي جمع بيانات الدراسة الحالية وه أداةعلى  الباحثةاعتمدت     
ُ
استبانة ط

اسهامات مراكز االستشارات األسرية في للتعرف على  املترددين على هذه املراكز  املستفيدات

ار صدق محتواها ، فقد تم اختبتحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية

( من املحكمين من أساتذة الخدمة االجتماعية وعلم االجتماع بجامعات 9بعرضها على عدد )

امللك فيصل(، وذلك إليجاد اتفاق حول الصياغة  –األميرة نورة بنت عبد الرحمن -}حلوان 

ضافة وارتباط األسئلة باملتغيرات املراد جمع بيانات حولها، ولقد تم تعديل الصياغات باإل 

 %( فأكثر. 90والحذف، حت  تحقق نسبة )

هذا وقد تم حساب معامل الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ، وقد تبين أن معامل     

؛ ثم تم حساب معامل مرتفعة% وهي قيمة 95( بدرجة ثقة 0.794الثبات قد وصل إلى )

 0.8911ته )كانت قيمف لجذر التربيعي ملعامل الثباتالصدق اإلحصائي باستخدام ا
ً
( تقريبا

وبذلك كان معامل الصدق والثبات على درجة عالية لالستمارة، مما يدل على إمكانية 

في جمع البيانات أثناء التطبيق امليداني للدراسة وتحليل تلك  ةاألدا هذهاالعتماد على 

 البيانات واستخالص النتائج.

إسهامات مراكز دراسة  اةأدالتاليين يوضحان معامل ثبات  والشكلوالجدول      

االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية: دراسة 

 كما يلي: باستخدام طريقة التجزئة النصفية " تقويمية

 (1جدول رقم )

مكة  –يوضح ثبات استبانة املستفيدات من مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض 

 حفر الباطن(-جيزان  –ساء اإلح –املكرمة 

 

 الُبعد

 إحصاءات

  

 الجزء

عدد 

 العبارات

تباين  املتوسط

 العبارة

قيمة 

 االرتباط

قيمة 

ألفا 

 كرونباخ

ارتباط 

 سبيرمان/براون 

التجزئة 

النصفية 

 لجتمان

 تساوي  0.099  0.486 1.525 4الجزء  

                                                           
1

التقويم التربوي م(: 2015ه/1436، خالد حسن )فمن األدوات التي تستخدم في الدراسات التقويمية، لالستزادة انظر: الشري وهي 

 .51ياض، مكتبة الرشد ناشرون، ص:، الر1، طSPSSببرنامج  اإلحصاءومبادئ 
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األول  األول 

Part 1 

األطوال=  0.827

0.905 

عدم تساوي 

األطوال= 

0.907 

0.903 

الجزء 

الثاني 

Part2  

3 1.600 0.489 0.231 

 0.487 1.557 7 االجمالي

 

 الثاني

الجزء 

األول 

Part 1 

3 1.467 0.287  

0.134 

تساوي  0.188-

-األطوال= 

0.236 

عدم تساوي 

األطوال= 

0.236 

 

 

0.235 
الجزء 

الثاني 

Part2  

3 1.267 0.207 0.000 

 0.227 1.367 6 االجمالي

 

 ككل

الجزء 

األول 

Part 1 

7 1.557 0.487  

0.691 

تساوي  0.396

األطوال= 

0.817 

عدم تساوي 

األطوال= 

0.817 

0.691 

الجزء 

الثاني 

Part2  

6 1.367 0.237 0.910 

 0.372 1.469 13 االجمالي

 

 (1الشكل رقم )
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( أن قيمة معامل الثبات من خالل طريقة 1( والشكل رقم )1ول رقم )كما يشير الجد     

(، بينما كانت قيمة ارتباط سبيرمان/براون 0.903التجزئة النصفية لجتمان للُبعد األول هي )

، هذا وكانت قيمة ألفا 0.907؛ ولعدم تساوي األطوال= 0.905بالنسبة لتساوي األطوال= 

، بقيمة ارتباط 0.910كانت  Part2(؛ ول جزء الثاني 0.396) كانت Part 1كرونباخ ل جزء األول 

(0.827.) 

بينما كانت قيمة معامل الثبات من خالل طريقة التجزئة النصفية لجتمان للُبعد الثاني هي   

؛ ولعدم 0.236(، بينما كانت قيمة ارتباط سبيرمان/براون بالنسبة لتساوي األطوال= 0.235

(؛ 0.188-كانت ) Part 1وكانت قيمة ألفا كرونباخ ل جزء األول  ، هذا0.236تساوي األطوال= 

   .(0.134، بقيمة ارتباط )0.000كانت  Part2ول جزء الثاني 

هذا وكانت قيمة معامل الثبات من خالل طريقة التجزئة النصفية لجتمان ألبعاد االستمارة    

؛ 0.817نسبة لتساوي األطوال= (، بينما كانت قيمة ارتباط سبيرمان/براون بال0.691ككل هي )

كانت  Part 1، هذا وكانت قيمة ألفا كرونباخ ل جزء األول 0.817ولعدم تساوي األطوال= 

 (.0.691، بقيمة ارتباط )0.910كانت  Part2(؛ ول جزء الثاني 0.396)
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( وهو معامل 0.831وبحساب الجذر التربيعي لقيمة ثبات التجزئة النصفية لجتمان تصبح )  

 ع، وبالتالي يمكن االعتماد على هذه األداة في جمع البيانات.مرتف

عدي وفيما يلي توضيح ملعامالت ارتباط بيرسون لعبارات إسهامات مراكز  "دراسة  أداة بُ

 : "االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية 

 (2جدول رقم )

املقترحات املناسبة لزيادة فاعلية إسهامات  ُبعدعبارات يوضح معامالت ارتباط بيرسون ل

 مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية

بالنسبة الستبانة  العبارة

املستفيدات من مراكز 

االستشارات األسرية بـــــ 

 –مكة املكرمة  –)الرياض 

حفر -جيزان  –اإلحساء 

 الباطن(

بالنسبة الستبانة املستفيدات  العبارة

من مراكز االستشارات األسرية 

 –مكة املكرمة  –بـــــ )الرياض 

حفر -جيزان  –اإلحساء 

 الباطن(

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد

1 0.560 4 0.343 

2 0.210 5 0.560 

3 0.490 6 0.343 

املقترحات  ُبعد( لعبارات 5، 1موجب عال في العبارتين ) إلى وجودالسابق يشير الجدول     

املناسبة لزيادة فاعلية إسهامات مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر 

، 3باململكة العربية السعودية، هذا وتوجد هذا عالقة ارتباطية موجبة متوسطة في العبارات )

 ية موجارتباطكما توجد عالقة (، 6، 4
ً
( على عبارات نفس 2في العبارة رقم ) بة منخفضة جدا

 املحور.

مكة  –املستفيدات من مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض  استبانة تضمنت هذا وقد

 التالية: األقسامحفر الباطن( -جيزان  –اإلحساء  –املكرمة 
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ؤهل الدراس ي، العمر، : بيانات أولية تناولت بعض البيانات األولية مثل )املالقسم األول 

سنوات االستفادة من مراكز االستشارات األسرية، مجال العمل، الدخل الشهري لألسرة، نوع 

 الخدمات التي تحصل عليها من مراكز االستشارات األسرية(.

 : إسهامات مراكز االستشارات األسرية في اإلصالح والتمكين االسري.القسم الثاني

 اكز االستشارات األسرية في التوجيه واالرشاد األسري والزواجي.: إسهامات مر القسم الثالث

 : إسهامات مراكز االستشارات األسرية في الوقاية والتأهيل االسري.القسم الرابع

: املقترحات املناسبة لزيادة فاعلية إسهامات مراكز االستشارات األسرية في القسم الخامس

 بية السعودية؟تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العر 

: أساليب املعالجة اإلحصائية
ً
 : خامسا

بتفريغ البيانات عن طريق الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم  ةقامت الباحث       

(، حيث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات 17رقم ) SPSSاإلحصائية 

نسب املئوية واألوزان املرجحة االستبانة، كما استخرجت التكرارات واملتوسط الحسابي وال

كجداول تكرارية بسيطة الستجابات مفردات العينة بالنسبة ملتغيرات الدراسة الحالية )والتي 

 في تساؤالت الدراسة(، وبعض الجداول التكرارية املزدوجة للربط بين 
ً
تم تحديدها سابقا

 لنوع املتغيرات هل هي املتغيرات وتم استخدام معامالت االرتباط املناسبة لكل منها، وفق
ً
ا

 One Wayأسمية أو ترتيبية، من خالل معامالت ارتباط بيرسون وتحليل التباين األحادي 

ANOVA. 

 حتليل نتائج الدراسة وتفسريها
 :النتائج املتعلقة بوصف أفراد العينة

يزان ج –اإلحساء  –مكة املكرمة  –املستفيدات من مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض 

 :حفر الباطن(-
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 (3جدول رقم )

 للمؤهل الدراس ي     
ً
 يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا

 200ن=                                                     

النسبة  ك البيان    

 املئوية

 11.5 23 ال أقرأ وال أكتب

 16.5 33 حاصل على ثانوي 

 11.5 23 حاصل على دبلوم

درجة الجامعية األولى على ال حاصل

 )بكالوريوس( 

69 34.5 

 9.5 19 الدراسات العليا حاصل على دبلوم

 15 30 حاصل على ماجستير

 1.5 3 حاصل على دكتوراه

 % 100 200 مجـــــــــ

 (2الشكل رقم )

 

 للمؤهل الدراس ي يتضر من الجدول والشكل السابقين أن أعلى توزيع ملجتمع الدر     
ً
اسة وفقا

%، تليها  34.5بواقع نسبة مئوية  حاصل على الدرجة الجامعية األولى )بكالوريوس( يقع في فئة

( بواقع حاصل على ماجستير%، تليها فئة ) 16.5( بواقع نسبة مئوية حاصل على ثانوي فئة )
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( بواقع نسبة مئوية لوم{}ال أقرأ وال أكتب{ و}حاصل على دب) الفئتين%، تليها  15نسبة مئوية 

  9.5( بواقع نسبة مئوية الدراسات العليا حاصل على دبلوما فئة )م%، تليه 11.5
ً
 %، وأخيرا

 %. 1.5نسبة مئوية  )حاصل على دكتوراه( بواقع الفئة

 

 (4جدول رقم )

 للعمر     
ً
 يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا

  200ن=                                                                        

النسبة  ك البيان   

 املئوية

 االنحراف املعياري 

سنة  30أقل من 

  

101 50.5  

0.91771 
سنة إلى أقل  30من 

 40من 

78 39 

 10.5 21 سنة فأكثر 50

 % 100 200 مجـــــــــ

 (3الشكل رقم )

�  �     ���   

  �     �   

0

100

200

 
�      
       �       

        

101
50.5

0

78
39

0.91771

21 10.5 0

200

100% 0

                                    
�  �     ���   �    ��  �   �   �       �     �              

 

 للعمر يقع في فئة يشير الجدول وا    
ً
لشكل السابقين أن أعلى توزيع ملجتمع الدراسة وفقا

( بواقع 40سنة إلى أقل من  30من %، تليها فئة ) 50.5( بواقع نسبة مئوية سنة 30أقل من )
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 فئة ) 39نسبة مئوية 
ً
%؛ بينما يوصف  10.5سنة فأكثر( بواقع نسبة مئوية  50%، وأخيرا

 (.0.91771قدره )هذا التوزيع بانحراف معياري 

 (5جدول رقم )

 لعدد      
ً
سنوات االستفادة من مراكز االستشارات يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا

 األسرية

   200ن=                                                                        

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية ك البيان   

  69.5 139  أقل من خمس سنوات

 

0.64331 

من خمس سنوات ألقل من 

  عشر سنوات

53 26.5 

من عشر سنوات ألقل من 

 خمسة عشر سنة

6 3 

 1 2  عشرين سنة فأكثر

 % 100 200 مجـــــــــ

 (4الشكل رقم )
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 لعدد سنوات يشير الجدول والشكل السابقين أن أعلى توزيع ملجتمع الدراسة و     
ً
فقا

يقع في فئة )أقل من خمس سنوات( بواقع نسبة من مراكز االستشارات األسرية االستفادة 

 26.5ثم فئة )من خمس سنوات ألقل من عشر سنوات( بواقع نسبة مئوية  %، 69.5مئوية 

 %،  3مئوية ( بواقع نسبة من عشر سنوات ألقل من خمسة عشر سنة%، ثم فئة )
ً
 وأخيرا

 (.0.64331%، وبانحراف معياري قدره ) 1رين سنة فأكثر( بواقع نسبة مئوية عشالفئة )

 (6جدول رقم )

 ملجال العمل     
ً
 يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقا

  200ن=                                                            

 النسبة املئوية ك البيان   

 22.5 45 ربة منزل 

 63 126  عمل حكومي

 14.5 29 عمل خاص

 % 100 200 مجـــــــــ

 (5الشكل رقم )
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 ملجال العمل يقع في     
ً
يشير الجدول والشكل السابقين أن أعلى توزيع ملجتمع الدراسة وفقا

 22.5( بواقع نسبة مئوية ربة منزل %، تليها الفئة ) 63( بواقع نسبة مئوية عمل حكوميفئة )

 الفئة )
ً
 %. 14.5( بواقع نسبة مئوية عمل خاص%، واخيرا

 (7جدول رقم )

 للدخل الشهري لألسرةيوضح توزيع مجتمع الدراسة      
ً
 وفقا

   200ن=                                                                        

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية ك البيان   

  39.5 79  خمسة ألف ريال أقل من

 

0.65261 

 

من خمسة ألف ريال إلى عشرة 

  ألف ريال

99 49.5 

من عشرة ألف ريال إلى خمسة 

  عشر ألف ريال

22 11 

 % 100 200 مجـــــــــ

 

 (6الشكل رقم )

 



41 

 

 للدخل الشهري يشير الجدول والشكل السابقين أن أعلى توزيع ملجتمع الدرا    
ً
سة وفقا

%،  49.5( بواقع نسبة مئوية من خمسة ألف ريال إلى عشرة ألف رياللألسرة يقع في فئة )

  39.5( بواقع نسبة مئوية أقل من خمسة ألف ريالتليها فئة )
ً
من عشرة ألف فئة ) %، وأخيرا

يع بانحراف %؛ بينما يوصف هذا التوز  11( بواقع نسبة مئوية ريال إلى خمسة عشر ألف ريال

 (. 0.65261معياري قدره )

 (8جدول رقم )

 لنوع الخدمات التي يوضح توزيع مجتمع الدراسة 
ً
تحصل عليها من مراكز وفقا

 200ن=                                                                  االستشارات األسرية

النسبة  ك البيان   

 املئوية

االنحراف 

 املعياري 

  20 40 حيةإصال 

 

 

1.44931 

 6 12 تمكينية

 32 64 توجيهية

 12.5 49 إرشادية

 11 22 وقائية

 6.5 13 تأهيلية

 % 100 200 مجـــــــــ

 

 

 

 (7الشكل رقم )
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 لنوع الخدمات ال    
ً
تي يشير الجدول والشكل السابقين أن أعلى توزيع ملجتمع الدراسة وفقا

يقع في فئة التي تحصل عليها من مراكز االستشارات األسرية تحصل عليها املستفيدات 

%، تليها فئة  22( بواقع نسبة مئوية إصالحية%، تليها فئة ) 32( بواقع نسبة مئوية توجيهية)

تليها فئة %،  11تليها فئة )وقائية( بواقع نسبة مئوية %،  12.5( بواقع نسبة مئوية إرشادية)

 فئة  11( بواقع نسبة مئوية وقائية%، تليها فئة ) 6.5( بواقع نسبة مئوية هيليةتأ)
ً
%، وأخيرا

%؛ بينما يوصف هذا التوزيع بانحراف معياري قدره  6( بواقع نسبة مئوية تمكينية)

(1.44931.) 

: النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسةثاني
ً
 :ا

 الرئيس ي التالي:  التساؤل - علىمحاولة اإلجابة –حددت الدراسة الحالية      

)ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية 

 السعودية؟(

 :وذك من اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية    

 ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في اإلصالح والتمكين االسري؟-1

 ز االستشارات األسرية في التوجيه واالرشاد األسري والزواجي؟ما اسهامات مراك-2

 ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في الوقاية والتأهيل االسري؟ -3
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ما املقترحات املناسبة لزيادة فاعلية إسهامات مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية -4

 (جهة نظر املستفيدينمن و الحياة لألسر باململكة العربية السعودية؟ )

  ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في اإلصالح : األول  الفرعي بالنسبة للتساؤل

 ؟والتمكين االسري 

 (9جدول رقم )

والنسب املئوية لتحديد اسهامات املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  يوضح

 مراكز االستشارات األسرية في اإلصالح والتمكين االسري 

ال  موافق  العبارات  م

 أدري 

غير 

موا

 فق

 ر ع س/

يقدم لنا املركز ما يتمش ى مع عاداتنا  1

 وتقاليدنا القبلية

 1 63. 1.69 18 101 81 ك

% 40.5 50.5 9 

يحضنا املركز على إبعاد فكرة الطالق  2

 واسترجاع العالقة الزوجية واملعاشرة

 3 5. 1.56 .... 112 88 ك

% 44 56 .... 

يقدم املركز لنا أساليب تساعدنا في استقرار  3

 أسرنا

 2 58. 1.60 9 102 89 ك

% 44.5 51 4.5 

يساعدنا املركز على تحديد مصادر  4

 املشكالت التي تواجهنا

 4 61. 1.54 12 85 103 ك

% 51.5 42.5 6 

يناقش معنا املركز مشاكلنا بالهدوء والرزانة  5

 العقالنية

 7 49. 1.38 .... 75 125 ك

% 62.5 37.5 .... 

يدفعنا املركز إلى التحدث مع أقاربنا  6

 وأصدقائنا عن ضرورة املحافظة على أسرنا

 5 58. 1.5 9 81 110 ك

% 55 40.5 4.5 

يوجهنا املركز إلى كيفية االستفادة من  7

 املؤسسات األهلية والخيرية والحكومية

 6 53. 1.46 3 86 111 ك

% 55.5 43 1.5 

وهم يتضر من النتائج املوضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة      

مكة  –املستفيدات من مراكز االستشارات األسرية بـــــ مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض 

الستشارات األسرية في على محور اسهامات مراكز احفر الباطن( -جيزان  –اإلحساء  –املكرمة 
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( على أعلى ترتيب، تليها االستجابة 1العبارة رقم )فقد حصلت  االسري،اإلصالح والتمكين 

( على الترتيب 2( على الترتيب الثاني، ثم تليها االستجابة الخاصة برقم )3الخاصة برقم )

 .سابع( في الترتيب ال5الثالث...وهكذا إلى أن تأتي العبارة رقم)

  :م على نتائج الجدول السابق تعليق عا 

دراسة )الجوير، إبراهيم بن توصلت إليه الدراسات السابقة مثل  هذه النتائج مع ما تتفق    

العالقة بين األسرة واملتغيرات التنموية في اململكة العربية التي أشارت إلى م(  1995مبارك 

األسرية من خالل العالقات  التأثيراتالتي أشارت إلى ( و Krump,2002 (ودراسة ،السعودية

دراسة   ،Egoوالتفاعالت فيها واملدرسة، وكيفية مساعدتها في تقييم تطور الذات 

(Lowenstein,2011)  تقنين أداة لتقييم األداء املنهي واألسري لتحقيق أقى   التي أشارت إلى

لى فعالية ( التي أشارت إ2013عادل مدبولي،  صفاءودراسة ) ،كفاءة ذاتية ألفراد األسرة

برنامج املمارسة العامة في الخدمة االجتماعية في تحسين نوعية الحياة لدى االسر فاقدة 

ما يمكن التي أشارت إلى  م( 2015هـ/ 1436دراسة )الفايدي، نوف عتيق سليمان، و  املسكن، 

لإلرشاد الهاتفي املساهمة في خفض معدالت الطالق من خالل معدل املشكالت األسرية 

 .التربوية والثقافية{–االقتصادية –االجتماعية –النفسية –السلوكية  –ية واألخالقية }الدين

دراسة وتحليل وتقييم من صنع القرار نظرية كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه      

خصائص القرار وهو ما قد تحتاج إليه مراكز االستشارات األسرية لتحسين نوعية حياة األسر 

 .من تلك املراكز خاصة ما يرتبط باإلصالح والتمكين االسري املستفيدة 

  بالنسبة للتساؤل الفرعي الثاني: ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في التوجيه

 ؟واالرشاد األسري والزواجي

 (10جدول رقم )

والنسب املئوية لتحديد اسهامات املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  يوضح

 الستشارات األسرية في التوجيه واالرشاد األسري والزواجيمراكز ا
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ال  موافق  العبارات  م

 أدري 

غير 

موا

 فق

 ر ع س/

يوجهنا املركز للذهاب إلى األندية النسائية  1

والجمعيات التي تعيننا على تحسين 

 معيشتنا

 2 56. 1.74 12 123 65 ك

% 32.5 61.5 6 

تبانات يقدم املركز لنا باستمرار اس 2

 الستطالع رأينا عن حياتنا املعيشية

 1 62. 1.80 22 116 62 ك

% 31 58 11 

يشركنا املركز فيما يعقده من دورات  3

تدريبية في التوجيه لإلرشاد األسري 

 والزواجي

 5 50. 1.47 ... 94 106 ك

% 53 47 ..... 

يركز املركز على تحديد الصعوبات التي  4

 ياتنا الزوجيةتواجهنا في ح

 6 60. 1.42 12 59 129 ك

% 64.5 29.5 6 

يقوم املركز بتعرفينا بأعضائه الذين  5

يقدمون لنا الخدمات ملساعدتنا على 

 مواجهة ما يعترض حياتنا من صعاب

 3 48. 1.65 ... 130 70 ك

% 35 65 ..... 

يطلعنا املركز على الوقت الذي سيستغرقه  6

ة وتقويم األنشطة االجتماعية تنفيذ ومتابع

التي تقدم لنا في التوجيه لإلرشاد األسري 

 والزواجي

 4 5. 1.58 ... 115 85 ك

% 42.5 57.5 ..... 

يتضر من النتائج املوضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة وهم      

مكة  –ستشارات األسرية بـــــ )الرياض املستفيدات من مراكز االستشارات األسرية بـــــ مراكز اال 

حفر الباطن( على محور اسهامات مراكز االستشارات األسرية في -جيزان  –اإلحساء  –املكرمة 

( على أعلى ترتيب، تليها 2التوجيه واالرشاد األسري والزواجي، فقد حصلت العبارة رقم )

( على 5ا االستجابة الخاصة برقم )( على الترتيب الثاني، ثم تليه1االستجابة الخاصة برقم )

 ( في الترتيب السادس.4الترتيب الثالث...وهكذا إلى أن تأتي العبارة رقم)

 ج الجدول السابق: تعليق عام على نتائ
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 .Steven H)هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل دراسة  تتفق    

Ferris,1987 ج لإلرشاد األسري في التعامل من اجل مدى جدية برنامالتي أشارت إلى ( و

مدى والتي أشارت إلى  ( (Nicolle, William G, 1992 ودراسة ،تخفيض حدة التوترات األسرية

فاعلية برامج االرشاد لتتعدى املحيط املدرس ي لتصل الى أسر الطالب من اجل ايجاد نوعا من 

ة األولية لألسرة حول الطالب بما التفاعل األكثر ايجابية بين الطالب واسرهم وتقديم املشور 

التي أشارت  (Hadfield,2000)،  دراسة يشكل تعزيزا لخدمة االرشاد األسري في املجتمع األكبر

فاعلية نموذج العالج االسري الهيكلي في القدرة على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على إلى 

األسر والعائالت من خالل تحليل األسرة في ضوء التفاعالت والعالقات االجتماعية ألفراد 

ضرورة مساعدة املرأة كأم التي أشارت إلى ( Krump,2002 (، ودراسة نقاط القوة والضعف

إنشاء لجنة التي أشارت إلى ( 2012، ودراسة )الشلهوب، هيفاء على التحقق من الصحة

لالستشارات لإلرشاد األسري في لجان التنمية االجتماعية وذلك لحاجة املجتمعات املحلية 

 .والخدمات النفسية واالجتماعية

ترى النسق  كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نظرية األنساق االجتماعية، والتي     

)مركز االستشارات األسرية( عبارة عن ذلك الكل املركب، والذي يتكون من مجموعة أنساق 

مستمرة، بحيث أن كل نسق فرعى فرعية، هذه األنساق الفرعية تكون في حالة ديناميكية 

يتفاعل باستمرار مع باقي األنساق الفرعية األخرى يؤثر فيها ويتأثر بها، ويؤدى في النهاية إلى 

تحقيق أهداف البناء الكلى الذي يتكون منها وهو تحسين نوعية الحياة للمستفيدين منه، من 

حت  يكون هناك مخرجات خالل أنشطة محددة لعدد من األفراد تعتمد على بعضها البعض 

 .محددة

  بالنسبة للتساؤل الفرعي الثالث: ما اسهامات مراكز االستشارات األسرية في الوقاية

 والتأهيل االسري؟
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 ( 11جدول رقم) 

 والنسب املئوية لتحديد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  يوضح

 ل االسري اسهامات مراكز االستشارات األسرية في الوقاية والتأهي

ال  موافق  العبارات  م

 أدري 

غير 

موا

 فق

 ر ع س/

يرشدنا املركز إلى أهمية االستمرار في الحياة  1

 األسرية مع ما يواجهنا من مشكالت أسرية

 6 52. 1.4 3 73 124 ك

% 62 36.5 1.5 

يساعدنا املركز في توضيح األسباب التي  2

تؤدي إلى املشكالت األسرية وكيفية 

 مواج
ً
 هتها مستقبال

 7 49. 1.33 2 61 137 ك

% 68.5 30.5 1 

يشركنا املركز فيما يعقده من دورات  3

 تدريبية للمحافظة على أسرنا باستمرار

 3 5. 1.58 .... 115 85 ك

% 42.5 57.5 .... 

يهتم املركز بتحديد الصعوبات التي يمكن  4

 أن تواجهنا في الوقاية من التأهيل األسري 

 1 47. 1.68 3 120 77 ك

% 38.5 60 1.5 

يقوم املركز بتعريفنا بفريق عمله الخاص  5

 بالوقاية والتأهيل األسري 

 1 47. 1.68 ... 136 64 ك

% 32 68 .... 

يطلعنا املركز على الوقت الذي سيستغرقه  6

تنفيذ ومتابعة وتقويم األنشطة الخاصة في 

 الوقاية والتأهيل األسري 

 3 5. 1.58 ... 115 85 ك

% 42.5 57.5 .... 

يساعدنا املركز على التمسك بالقيم  7

 اإلسالمية السمحة

 5 53. 1.43 3 80 117 ك

% 58.5 40 1.5 

يتضر من النتائج املوضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة وهم 

 –ـــ مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض املستفيدات من مراكز االستشارات األسرية بــ

حفر الباطن( على محور اسهامات مراكز االستشارات -جيزان  –اإلحساء  –مكة املكرمة 

( على أعلى ترتيب، 4، 3األسرية في الوقاية والتأهيل االسري، فقد حصلت العبارتين )

م تليها االستجابة الخاصة برقم ( على الترتيب الثالث والرابع، ث5، 3تليهما االستجابتين )

 ( في الترتيب السابع.2( على الترتيب الخامس...وهكذا إلى أن تأتي العبارة رقم)7)

 :تعليق عام على نتائج الجدول السابق
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 ,Nicolle هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل دراسة تتفق    

William G, 1992) املشورة األولية لألسرة حول الطالب بما ( والتي أشارت إلى تقديم

( Hadfield,2000يشكل تعزيزا لخدمة االرشاد األسري في املجتمع األكبر، ودراسة )

والتي أشارت إلى فاعلية نموذج العالج االسري الهيكلي في القدرة على التكيف مع 

لى تحديد (  التي أشارت إLowenstein,2011دراسة ) التغيرات التي تطرأ على األسرة،

اإلجراءات املناسبة ملستويات املمارسة املهنية في توفير املوارد واملواقف واملعتقدات 

( ضرورة استقطاب األخصائيين 2014ألفراد األسرة، ودراسة )الشلهوب، هيفاء 

االجتماعيين والنفسيين للعمل في لجان التنمية االجتماعية كمرشدين أسريين 

 1436ملمارسة اإلرشاد األسري، ودراسة )السند، حصة، وإكسابهم املهارات الالزمة 

( التي أشارت إلى تصور مقترح لتطوير أهداف املراكز وتطوير الجوانب 2015هـ/ 

 املرتبطة بتنمية املوارد البشرية وتطوير برامج مراكز اإلرشاد االجتماعي ومشروعات.

لتي تنظر للدور على أنه حلقة كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نظرية الدور وا    

الوصل بين الفرد واملجتمع، لذا فمن ضرورة التكامل بين هذه األدوار أمر حتني والزم لكي 

يستطيع اإلنسان أن يحقق قدرا من التكيف مع املجتمع الذي يعيش فيه واملحيطين به من 

 األفراد اآلخرين.

  سبة لزيادة فاعلية إسهامات مراكز ما املقترحات املنا: الرابع الفرعي بالنسبة للتساؤل

)من االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية؟ 

 وجهة نظر املستفيدين(

 (12جدول رقم )

استجابات أفراد عينة الدراسة للمقترحات املناسبة لزيادة فاعلية إسهامات مراكز  يوضح

 ية الحياة لألسر باململكة العربية السعوديةاالستشارات األسرية في تحسين نوع
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ضرورة تكثيف حمالت التوعية والتثقيف للصلح  1

األسري كنظام بديل لتسوية املنازعات األسرية 

نوعية الحياة لزيادة وعينا واملساهمة في تحسين 

 لنا

14

2 

56 2 540 2.7 90 2 

تضافر جهود رجال وسيدات األعمال ومؤسسات  2

املجتمع املدني للتركيز على الصلح األسري لزيادة 

 وعينا واملساهمة في تحسين نوعية الحياة لنا

10

4 

94 2 502 2.51 83.67 6 

توفير دليل للمشروعات والبرامج االجتماعية التي  3

اكز االستشارات األسرية في تحسين تقوم بها مر 

 نوعية الحياة لنا

11

7 

78 5 512 2.56 85.33 5 

توفير التمويل الالزم للبرامج واألنشطة  4

االجتماعية التي تقوم بها مراكز االستشارات 

 األسرية في تحسين نوعية الحياة لنا

12

3 

75 2 521 2.61 87 4 

ديم تحفيز اآلخرين للمشاركة مع املركز في تق 5

 برامج تساهم في تحسين نوعية الحياة لنا

14

1 

54 5 536 2.68 89.33 3 

التحلي بالصدق من حيث ذكر االنجازات دون  6

 مبالغة أو تحريف لتحسين نوعية الحياة لنا

15

7 

41 2 555 2.78 92.67 1 

 املستفيدات منباستقراء الجدول السابق يتضر ترتيب استجابات مفردات الدراسة من )    

اإلحساء  –مكة املكرمة  –مراكز االستشارات األسرية بـــــ مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض 

املقترحات املناسبة لزيادة فاعلية ( حسب أهميتها لديهم بخصوص حفر الباطن-جيزان  –

 عوديةإسهامات مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية الس

 كما يلي:

التحلي بالصدق من حيث ذكر االنجازات دون مبالغة أو تحريف لتحسين نوعية  -1

 %. 92.67الحياة لنا، بواقع نسبة مئوية 
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ضرورة تكثيف حمالت التوعية والتثقيف للص ر األسري كنظام بديل لتسوية  -2

 90واقع نسبة مئوية املنازعات األسرية لزيادة وعينا واملساهمة في تحسين نوعية الحياة لنا، ب

.% 

تحفيز اآلخرين للمشاركة مع املركز في تقديم برامج تساهم في تحسين نوعية الحياة  -3

 %. 89.33لنا، بواقع نسبة مئوية 

توفير التمويل الالزم للبرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها مراكز االستشارات  -4

 %. 87ئوية ، بواقع نسبة ماألسرية في تحسين نوعية الحياة لنا

توفير دليل للمشروعات والبرامج االجتماعية التي تقوم بها مراكز االستشارات األسرية  -5

 %. 85.33في تحسين نوعية الحياة لنا، بواقع نسبة مئوية 

تضافر جهود رجال وسيدات األعمال ومؤسسات املجتمع املدني للتركيز على الص ر  -6

 %. 83.67وعية الحياة لنا، بواقع نسبة مئوية األسري لزيادة وعينا واملساهمة في تحسين ن

( والتي أشارت 2001)حجازي، أحمد مجدي، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة   

 ,Potachinإلى أن نوعية الحياة ترتبط بمدى االشباع وتوفير املسكن املالئم ...الخ، ودراسة )

M.,B., & Haninies-Young, R.,H.,(2002التي أشا ) رت إلى الحاجة إلى تحسين نوعية

التقديرات البي ية باستخدام مفهوم رأس املال الطبيعي، ودراسة )شرقاوي، محمد كامل 

التوعية البي ية والصحية -ترشيد الطاقة واالستهالك ( التي توصلت إلى إمكانية 2009محمد، 

ة )بصل، هالة شعبان تنمية الصناعات البي ية واملنزلية بهدف تحسين نوعية الحياة، ودراس-

تعمل على تفعيل دور برامج مكافحة  يمكن أنمقترحات ( التي توصلت إلى 2014عوض، 

 .الفقر وتحسين نوعية حياة

 :توصيات الدراسة
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  اجراء املزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية حول التصور التخطيطي املقترح

حسين نوعية الحياة لألسر باململكة لزيادة كفاءة إسهامات مراكز االستشارات األسرية في ت

، باإلضافة إلى عقد مقارنات بين جميع املراكز في اسهاماتها في تحقيق رؤية العربية السعودية

 .بالنسبة للتنمية االجتماعية 2030اململكة العربية السعودية 

  عقد ملتقيات علمية عن مراكز االستشارات األسرية ودورها في تحسين نوعية الحياة

 ملكة العربية السعودية.بامل

  تدشين كراس ي ومراكز بحث بالجامعات السعودية عن نوعية الحياة لألسر باململكة

 العربية السعودية.

  فتح قنوات اتصال بين مراكز االستشارات األسرية والجامعات لتبادل التجارب

 ية السعودية. والخبرات الوطنية والعاملية الناجحة في تحسين نوعية الحياة باململكة العرب

 املراجع
 :املراجع العربية

 لنظرية سلم الحاجات إلبراهام مازلو كما يراها (: 2007أبو شيخة، نادر أحمد) -1
ً

الدوافع وفقا

 .2، العدد 13، مجلة املنارة، املجلد العاملون في شركات األدوية األردنية

القاهرة: دار املعارف،  ،النظرية في علم االجتماع: دراسة نقدية(: 1982أحمد، سمير نعيم ) -2

 الطبعة الثالثة.

النماذج والطرق الكمية في صنع واتخاذ القرار تطبيق (: 2009آسيا، خنشول إيمان وآخرون) -3

 ، سكيكدة.1955أوا 20، جامعة شجرة القرار كنموذج

 القاهرة، املكتبة األكاديمية. ،أصول البحث العلمي ومناهجه(: 1996بدر، أحمد ) -4

 دار الشروق، األردن. ،اإلرشاد األسري (: 2008يز عبد هللا حمد )البريثن، عبد العز  -5
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 ،برنامج مكافحة الفقر وتحسين نوعية حياة املرأة الريفية(: 2014بصل، هالة شعبان عوض) -6

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.

لبنان، مركز دراسات الوحدة -بيروت ،1ط ،نوعية الحياة في الوطن العربي(: 1992جاني، نادر ) -7

 العربية.

األسرة واملتغيرات التنموية في اململكة العربية السعودية،  م(: 1995الجوير، إبراهيم بن مبارك ) -8

 ، مكتبة العبيكان، الرباض.1ط

دراسة ظاهرة الفقر في مصر، بحث منشور في حجازي، أحمد (: 2001حجازي، أحمد مجدي ) -9

 القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. ،ية في زمن العوملةمجدي: الثقافة العرب

، عمان، دار وائل للنشر 1ط ،النظريات االجتماعية املتقدمة(: 2005الحسن، احسان محمد ) -10

 والتوزيع.
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 ملخصا الدراسة

  غة العربية:لامللخص بال

هدفت الدراسة الحالية إلى هدف علمي تمثل في دراسة وتحليل وتقييم إسهامات       

مراكز االستشارات األسرية في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية 

والتمكين االسري(، وهدف عملي تمثل في التوصل إلى نتائج من  واملتمثلة في )اإلصالح

املمكن تفعيلها في تحسين نوعية الحياة لألسر باململكة العربية السعودية، كأحدي 

 Objectives-Basedالدراسات التقويمية خاصة دراسات التقويم املبنية على األهداف 

Studies العشوائية العمدية للمستفيدين ، باستخدام منهج املسح االجتماعي بالعينة

-جيزان  –اإلحساء  –مكة املكرمة  –مراكز االستشارات األسرية بـــــ )الرياض املترددين على 

من خالل تطبيق استبانة على املستفيدات املترددين على هذه املراكز، عن  حفر الباطن(
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 ألداةالحصائي في التحليل ا (17رقم) SPSSطريق استخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

الدراسة، وتم التوصل إلى نتائج علمية وعملية من خالل االجابة على تساؤالته، وبناًء على 

 اإلطار النظري وتلك النتائج تم اقتراح عدد من التوصيات 

Summary 

The current study aimed to scientific objective which is to study, 

analysis, and assessment of the contributions of family consulting 

centers to improve the quality of life for families in Saudi Arabia 

represented in (Family Enablement & Reform, Family advice, Family 

Rehabilitation and Precaution). Also, a practical goal represented in 

reaching to results that can be activated to improve the quality of life 

for families, as one evaluation study especially Objectives-Based 

Studies, through using comprehensive social survey method on 

random sample for beneficiaries. Family consulting centers in (Riyadh, 

Makkah, Alahsa, Jazan, Hafr albatin) by using a form for 

beneficiaries. . It was by using statistical packages program SPSS 

number (17) in the statistical analysis for the study tool. Then, it was 

reached to scientific and practical results by answering its questions, 

and based on the theoretical framework and those results, a number of 

recommendations.  


