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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�س���اة وال�س���ام على اأ�س���رف الأنبياء واملر�سلني نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد:

انطاقا من اهتمام وزارة ال�س���وؤون الجتماعية بتنمية الكوادر الب�س���رية ورفع 
كفاءتها وتطوير مهاراتها ورغبة يف الرتقاء مب�س���توى الأداء وحت�س���ني الإنتاجية  
مب���ا ميكنه���ا م���ن القدرة عل���ى القيام ب���الأدوار وامله���ام املنوط���ة بها وفق الأ�س���اليب 
العلمي���ة احلديثة التي تواكب متطلب���ات التطوير، وذلك لتلبية احتياجات الفئات 
امل�ستفي���دة م���ن خدماته���ا يف جم���الت الرعاي���ة والتنمي���ة وال�سم���ان الجتماع���ي 
يق���وم املرك���ز الوطن���ي للدرا�سات والتطوي���ر الجتماعي بت�سمي���م وتنفيذ براجمه 
التدريبية واإعداد البحوث و الدرا�سات للوفاء بهذه املتطلبات، وحتقيقا لاأهداف 

التي ت�سعى لها الوزارة.
ويف ه���ذا الإط���ار �سع���ى املرك���ز اإىل تطوي���ر الفعالي���ات والأن�سط���ة التدريبي���ة 
والبحثي���ة الت���ي ينفذها والتو�س���ع فيها نوعاً وكماً، واحلر�ص عل���ى ال�ستفادة منها 
مب���ا ينعك����ص ايجابيا عل���ى منظومة العم���ل يف كافة قطاعات ال���وزارة، وقد مت دعم 
املركز بالعديد من الكفاءات والكوادر الوظيفية حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته 

يف املجال التدريبي والبحثي.
ور�س���دا جلهود املركز ياأتي ه���ذا التقرير لإبراز الأن�سط���ة التدريبية والبحثية 
الت���ي مت تنفيذه���ا خال الع���ام 1432ه�، والتي ما كانت تتحق���ق ال بتوفيق من اهلل 
�سبحانه وتعاىل، ومن ثم الرعاية والدعم امل�ستمر والتوجيهات الكرمية من خادم 
احلرم���ني ال�سريف���ني املل���ك عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سع���ود، و�سم���و ويل العهد 
الأمني الأمري نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود ثم جهود الأخوة العاملني يف املركز.

داعيا اهلل اأن يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.
وزير ال�سوؤون الجتماعية

يو�سف بن احمد العثيمني 
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 كلمة مدير عام المركز

ي�سطلع املرك���ز الوطني للدرا�س���ات والتطوير الجتماعي 
والدرا�س���ات  والبح���وث  التدري���ب  جم���ال  يف  هام���ة  ب���اأدوار 
الجتماعي���ة، حي���ث يعت���ر التدريب اأم���را مهم���ا للعاملني يف 
جميع القطاعات، لأنه ي�ساهم يف اإعداد املوظف ويجعله قادرا 

على تلبية حاجات العمل، ومواكبة التغريات التي حتدث.
 فالتدري���ب يك�س���ب املوظف مع���ارف، ومهارات جديدة ت�ساع���ده لأداء عمله على 
النح���و املاأمول وعلى اإيجاد اأف�سل احللول للم�س���كات التي تواجهه اأثناء ممار�سة 

عمله، و جتنبه الوقوع يف الأخطاء لي�سل اإىل امل�ستوى املن�سود.
وي�سع���ى املرك���ز الوطن���ي للدرا�س���ات والتطوير الجتماع���ي اإىل تقدمي الرامج 
كالأخ�سائي���ني  الجتماع���ي  العم���ل  جم���ال  يف  للعامل���ني  الازم���ة  التدريبي���ة 

الجتماعيني والنف�سيني وامل�سرفني واملراقبني من الذكور والإناث.
وق���د نف���ذ املركز ه���ذا العام 1432ه���� )128( برناجما يف كل م���ن )الريا�ص، مكة 
املكرمة، ال�سرقية، املدينة املنورة، الق�سيم، ع�سري( وهناك توجه للتو�سع يف تنفيذ 
تلك الرامج يف املناطق الأخرى لإتاحة الفر�سة جلميع العاملني يف تلك املناطق 

لالتحاق بالرامج التدريبية.
اأم���ا يف جم���ال البحوث فاإنه روعي عند اختيار مو�سوع���ات البحوث والدرا�سات 
اأن تغط���ي املتغ���ريات الت���ي حتظ���ى باهتمام كب���ري واأ�سبقية يف البح���ث، وحتى توؤتي 
هذه البحوث والدرا�سات ثمارها، كان لزاما احلر�ص على اختيار الباحثني الأكفاء 
م���ن الأكادمييني واملتخ�س�سني الذين ي�ستطيع���ون مبهنية عالية درا�سة امل�سكات 
الجتماعية بدًءا بو�سع الإطار النظري ومرورا بدرا�ستها وحتليل نتائجها وانتهاًء 

ب�سياغة تو�سياتها ، وهذا ما انتهجته اإدارة املركز. 
وق���د اأنه���ى املركز ه���ذا العام ثاثة درا�س���ات علمية، وهناك توا�س���ل م�ستمر مع 
مراك���ز البح���وث يف اجلامع���ات لعم���ل �سل�سلة م���ن الدرا�س���ات العلمي���ة ذات الطابع 
العلم���ي والعمل���ي يف �ست���ى املوا�سيع ، وكما ق���ام املركز بطباع���ة )10( ر�سائل علمية 

ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه يف جمال البحوث الجتماعية على نفقة الوزارة.
ويجد املركز دعما كبرياً من معايل الوزير الدكتور/يو�سف بن احمد العثيمني، 
لتفعي���ل دور املرك���ز، من خ���ال تقدمي برام���ج تدريبية متقدمة وعم���ل ور�ص على 

راأ�ص العمل، واإعداد البحوث والدرا�سات الجتماعية.
واهلل املوفق ،،،     

مديرعام املركز
عبدالعزيز بن حمدي اجلهني
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أوال: نبذه عن المركز:

اأن�س���ئ املركز الوطني للدرا�س���ات والتطوير الجتماعي عام 1390ه� املوافق لعام 
1970م ، واأطل���ق علي���ه اآنذاك ا�س���م )مركز التدريب والبح���وث التطبيقية(، ورغبة 
م���ن ال���وزارة يف اأن يك���ون تاأ�سي�ص املرك���ز قائماً على اأف�سل م�ست���وى وفق الإمكانات 
املتوفرة حينها، قامت بعقد �سراكة مع الرنامج الإمنائي لاأمم املتحدة، وتقت�سي 
هذه ال�سراكة التزام الوزارة بالنفقات املالية وتوفري البيئة املنا�سبة للعمل، يف حني 
يلت���زم برنام���ج الأمم املتحدة بتقدمي الدعم الفن���ي للمركز من خال توفري كادر 
من اخلراء الدوليني يف تخ�س�سات خمتلفة خلدمة البحث العلمي، وتوفري عدٍد 
م���ن الزمالت الدرا�سية يف اخلارج لبع�ص من�سوبي الوزارة للح�سول على �سهادات 
علي���ا يف ميادي���ن التخ�س�ص الت���ي حتتاجها الوزارة، بالإ�ساف���ة اإىل توفري الأجهزة 
والآلت وو�سائ���ل الإي�س���اح اخلا�س���ة بالتاأهي���ل والتدري���ب ملن�سوبي ال���وزارة، وعقد 
احللقات التدريبية ميدانياً يف خمتلف مناطق اململكة.. وقد انتهت �سراكة الوزارة 
م���ع برنام���ج الأمم املتحدة يف الع���ام 1411ه�، بعد اأن اأ�سبح املرك���ز قادراً على القيام 
باملهم���ات املنوطة به وتلبية الحتياجات البحثية والتدريبية بكوادر وطنية موؤهلة 

تاأهيًا علمياً متميزاً. 
مهام المركز : «

اإع���داد البح���وث والدرا�س���ات الجتماعي���ة بالتن�سي���ق م���ع الإدارات املعني���ة . 1
بالوزارة. 

الإ�سراف على اإعداد البحوث الجتماعية ومتابعة تنفيذها . . 2
التعاق���د مع الباحث���ني وذي الخت�سا�ص لإجراء البحوث امليدانية، ودرا�سة . 3

الظواه���ر الجتماعي���ة، وتقدمي احلل���ول واملقرتحات املنا�سب���ة وفق املناهج 
والأ�س�ص العلمية.

التن�سي���ق بني الباحثني والدور واملراك���ز والإدارات املخت�سة للقيام بزيارات . 4
ميدانية لختيار عينات للبحوث العلمية. 

اإجراء امل�سوحات الجتماعية الازمة لأعمال الوزارة ون�ساطاتها. . 5
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التن�سي���ق م���ع مكاتب ال�س���وؤون الجتماعي���ة ومكاتب الإ�س���راف الجتماعي . 6
البح���وث  لإع���داد  الازم���ة  املعلوم���ات  جلم���ع  ال���وزارة  وف���روع  الن�سائ���ي 

والدرا�سات. 
و�س���ع قواع���د متابع���ة اإجن���از البح���وث والدرا�س���ات الجتماعي���ة وحتدي���د . 7

معوقات تنفيذها و�سبل التغلب عليها. 
تعمي���م نتائ���ج البح���وث والدرا�س���ات الجتماعي���ة عل���ى الإدارات والأجه���زة . 8

املعنية داخل وخارج الوزارة. 
وتنفيذه���ا . 9 الجتماع���ي  ال�س���اأن  جم���ال  يف  التدريبي���ة  الرام���ج  ت�سمي���م 

لاأخ�سائي���ني والباحثني الجتماعيني والنف�سي���ني واملراقبني و امل�سرفني 
من متدربي الوزارة. 

متابع���ة تنفي���ذ الرام���ج التدريبي���ة امليداني���ة والعم���ل على حت�سينه���ا وفقاً . 10
ملتطلبات العمل يف فروع الوزارة.

الرتكي���ز عل���ى تدري���ب املخت�س���ني الذي���ن يعملون يف جم���ال رعاي���ة الفئاآت . 11
امل�سمولة بخدمات الوزارة بهدف تطوير مهاراتهم وحت�سينها. 

متابع���ة نتائ���ج الرام���ج املتخ�س�س���ة يف ال�س���وؤون الجتماعي���ة والعمل على . 12
تطويرها.

اإع���داد تقاري���ر دورية عن اإجن���ازات ومعوقات الأداء يف املرك���ز و�سبل التغلب . 13
عليها. 

الإ�سراف الإداري على الوحدات التابعة له . . 14
ا�ستقطاب الكفاءة العلمية واملهنية وال�ستفادة منها كمحا�سرين يف برامج . 15

املركز التدريبية.  
اإعداد اخلطة ال�سنوية للرامج التدريبية باملركز . . 16
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إدارات المركز :
إدارة البحوث والدراسات االجتماعية:

البح���ث الجتماع���ي املتخ�س����ص القائ���م عل���ى املنهجي���ة العلمية اأح���د الأهداف 
الرئي�س���ة الت���ي من اأجله���ا اأن�سئ املركز الوطن���ي للدرا�سات والتطوي���ر الجتماعي، 
وله���ذا فق���د كان الهتم���ام بالبح���وث والدرا�س���ات الجتماعي���ة �سمة ب���ارزة لأعمال 
املرك���ز، وهذا الهتمام يرجع اإىل القناعة التامة بجدوى تلك البحوث والدرا�سات 
للنهو����ص بالعم���ل الجتماعي من خ���ال التغذية الراجعة الت���ي حتققها البحوث 
والدرا�س���ات. ويراع���ي املركز عند اختي���ار مو�سوعات البح���وث والدرا�سات تغطيها 
للمتغ���ريات اجلدي���دة والطارئ���ة على املجتمع وحتظ���ى باهتمام كب���ري واأ�سبقية يف 
البحث، وتاأتي بعد ذلك الظواهر وامل�سكات التي ت�سهد تطوراً نوعياً يف حدوثها. 
وحت���ى توؤت���ي هذه البحوث والدرا�سات ثماره���ا، كان لزاماً احلر�ص على اختيار 
الباحث���ني الأكف���اء م���ن الأكادميي���ني واملتخ�س�س���ني الذي���ن ي�ستطيع���ون مبهني���ة 
عالي���ة درا�سة امل�سكات الجتماعية بدًءا بو�سع اإطارها النظري ومروراً بدرا�ستها 
وحتليل نتائجها وانتهاًء ب�سياغة تو�سياتها، وهذا ما انتهجته اإدارة املركز الوطني 

للدرا�سات والتطوير الجتماعي .
إدارة التدريب :

التدري���ب ه���و ال�ستثم���ار احلقيق���ي للم���وارد الب�سرية ويعت���ر عن�س���راً اأ�سا�سيا 
للتنمي���ة الجتماعي���ة واح���د اأهم حماوره���ا الرئي�سية، والتدريب لي����ص هدفاً بحد 
ذات���ه، ولكن���ه الو�سيل���ة الأج���دى لتطوي���ر الأداء الب�سري الذي ينعك����ص بدوره على 

م�ستوى اأداء املوؤ�س�سات الجتماعية.
ومن هذا املنطلق حر�ست الوزارة على تنمية املوارد الب�سرية العاملة يف املجال 
الجتماع���ي حت���ى  ت�سبح على قدر من الوعي والإدراك باأهمية العمل الذي توؤديه 
ومي����ص حي���اة املجتم���ع على خمتلف فئات���ه و�سرائحه، وه���ذا ب���دوره �سينعك�ص على 
ق���درة وفعالي���ة املوؤ�س�سات الجتماعية يف تقدمي اخلدم���ات والواجبات املنوطه بها، 

ول يتاأتى ذلك اإل من خال التدريب املوؤ�س�سي املتخ�س�ص .
وينف���ذ املرك���ز ع���ددا م���ن الرام���ج التدريبي���ة خ���ال ف�سلي���ني تدريبي���ني يف 
ال�سن���ة وف���ق خط���ة تدريبية �سنوية، يلتحق به���ا عددا م���ن الأخ�سائيني والباحثني 
واملراقبني الجتماعيني  والأخ�سائيني النف�سيني من من�سوبي الوزارة ومن بع�ص 
القطاعات احلكومية  والأهلية ذات العاقة مبو�سوعات الرامج،  والتي تام�ص 
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اخلدم���ات الت���ي تقدمها قطاعات ال���وزارة يف ال�ساأن الجتماع���ي. حيث تغطي تلك 
الرام���ج املجالت  واملو�سوعات التالية: )الإر�س���اد الجتماعي والنف�سي ، التوعية 
الجتماعي���ة، الإ�س���راف الجتماعي، احلماية الجتماعي���ة، رعاية الأحداث، رعاية 
املعوق���ني، رعاي���ة الأيت���ام، ال�سم���ان الجتماع���ي، اخلدم���ة والتنمي���ة الجتماعي���ة، 

الأ�سر املنتجة، العمل اخلريي و التطوعي(.
 كم���ا تتن���اول تلك الرامج اجلوان���ب املهنية والفنية، حي���ث تركز على النواحي 
التالي���ة: )تنمي���ة مهارات املراقب���ني واملراقبات، التعامل الأمث���ل مع ذوي الظروف 
اخلا�س���ة وكيفي���ة التعام���ل معه���م،  اأ�سالي���ب الت�س���ال واإع���داد التقاري���ر، البح���ث 
الجتماعي ودرا�سة احلالة، اأ�ساليب الت�سال واإجراء املقابلة  وتن�سيق اجلهود، اإدارة 
الجتماع���ات، التعام���ل الأمثل مع امل�ستفيدين من خدمات الوزارة، اإدارة املوؤ�س�سات 
الجتماعي���ة وتخطيط براجمها، ا�ستخدام الختب���ارات و املقايي�ص النف�سية داخل 

املوؤ�س�سات الجتماعية(.
ثانيا: البرامج التدريبية المنفذة خالل العام 1432هـ:

ب���داأت خط���ة املرك���ز التدريبي���ة لع���ام 1432ه���� يف 1432/1/6ه���� وا�ستم���رت حت���ى 
1432/12/27ه����. وا�ستمل���ت عل���ى )128( برناجم���ا تدريبي���ا و ور�ص عم���ل نفذت يف 
بع����ص مناط���ق اململك���ة. و�سارك فيه���ا اأكرث م���ن )200( حما�سر م���ن املخت�سني يف 
املج���ال الجتماعي والنف�سي والإداري من خمتلف القطاعات احلكومية والأهلية. 
وا�ستفاد منها )3492( متدربا ومتدربة من من�سوبي الوزارة ومن بع�ص القطاعات 

احلكومية والأهلية ذات العاقة.
1- البرامج التدريبية المدرجة ضمن خطة المركز :

مت تنفي���ذ )67( برناجماَ تدريبياَ �سمن خط���ة برامج املركز التدريبية وقد بلغ 
ع���دد امل�ستفيدي���ن وامل�ستفي���دات )2396( متدرب���اَ ومتدرب���ة مت تنفيذه���ا يف كل م���ن 
املناطق التالية )الريا�ص، مكة املكرمة، ال�سرقية، الق�سيم، املدينة املنورة، ع�سري(.



14

عدد اسم البرنامجم
المتدربين

عدد 
المتدربات
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م

ذ
في

تن
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ن
كا

م

1
التعامل الأمثل مع امل�ستفيدين 

الريا�ص3 اأيام1432/1/7ه�20727من ال�سمان الجتماعي

2
تنمية مهارات الإر�ساد 

الدمام3 اأيام1432/1/7ه�191029الجتماعي والنف�سي

3

تنمية مهارات  املراقبني 
و املراقبات يف التعامل مع  
امل�ستفيدين  وامل�ستفيدات 
يف املوؤ�س�سات الجتماعية

اأبها3 اأيام1432/1/7ه�23629

4
التعامل الأمثل مع 
جدة3 اأيام1432/1/14ه�25732املعوقني و اأ�سرهم

5
التعامل الأمثل مع امل�ستفيدين 

بريدة3 اأيام1432/1/14ه�23023من ال�سمان الجتماعي

6
التعامل الأمثل  مع ذوي 

الظروف اخلا�سة و كيفية 
اإخبارهم بواقعهم

الريا�ص3 اأيام1432/1/21ه�15823

7
كيفية ا�ستثمار اإمكانيات 

الدمام3 اأيام1432/1/21ه�181028املجتمع املحلي

8
مهارات البحث امليداين يف 

اأبها3 اأيام1432/1/21ه�23831ال�سمان الجتماعي

9
التعامل الأمثل مع كبار ال�سن  
جدة3 اأيام1432/1/28ه�20424و املعاقني يف ال�سمان الجتماعي

10
تنمية مهارات العاملني يف 
بريدة3 اأيام1432/1/28ه�15419جمال احلماية الجتماعية

11
كيفية اإدارة الجتماعات ب�سكل 
الريا�ص3 اأيام6 /1432/2ه�241236فعال يف املوؤ�س�سات الجتماعية
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عدد اسم البرنامجم
المتدربين

عدد 
المتدربات
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اإل
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ت
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م

ذ
في

تن
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ن
كا

م

كيفية تنمية املوارد املالية يف 12
الدمام3 اأيام6 /1432/2ه�14418جلان التنمية الجتماعية

13
تاأ�سي�ص امل�ساريع الإنتاجية 

اجلماعية مل�ستفيدي 
ال�سمان الجتماعي

اأبها3 اأيام6 /1432/2ه�26430

اإدارة برامج املوؤ�س�سات 14
جدة3 اأيام1432/2/13ه�231033و اجلمعيات و اللجان التطوعية

15
تنمية مهارات احلا�سنات يف 
التعامل مع الأطفال داخل 

املوؤ�س�سات الجتماعية
بريدة3 اأيام1432/2/13ه�14014

تنمية مهارات الإر�ساد 16
الريا�ص3 اأيام1432/3/11ه�192140الجتماعي  والنف�سي

التعامل الأمثل مع كبار ال�سن 17
الدمام3 اأيام1432/3/11ه�23831واملعاقني يف ال�سمان الجتماعي

18
تخطيط امل�سروعات 

الجتماعية للعاملني يف  
جمال التنمية الجتماعية

اأبها3 اأيام1432/3/11ه�17623

كيفية اإدارة الجتماعات ب�سكل 19
جدة3 اأيام1432/3/18ه�222143فعال يف املوؤ�س�سات الجتماعية

مهارات درا�سة احلالة يف  20
بريدة3 اأيام1432/3/18ه�151126موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية

21
الرنامج التعريفي 

للموظفني  و املوظفات اجلدد 
يف  املوؤ�س�سات الجتماعية

الريا�ص19 يوم1432/3/23ه�191635

22
طرق جمع البيانات

 و حتليلها لاأخ�سائيني 
والأخ�سائيات العاملني يف 
جمال التنمية الجتماعية

الدمام5 اأيام1432/3/23ه�15823
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عدد اسم البرنامجم
المتدربين

عدد 
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ذ
في
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م

23
اأ�ساليب الت�سال و اإعداد التقارير 

جدة5 اأيام1432/3/30ه�412667داخل املوؤ�س�سات الجتماعية

24
الدورة املتقدمة يف تنمية املجتمع 
لاأخ�سائيني و الأخ�سائيات يف 

مراكز التنمية الجتماعية
بريدة5 اأيام1432/3/30ه�14418

25
مهارات اكت�ساف م�سكات املجتمع 

اأبها3 اأيام1432/4/9ه�19928املحلي و اإعداد الرامج لعاجها

26

تنمية مهارات  املراقبني 
و املراقبات يف التعامل مع 

امل�ستفيدين وامل�ستفيدات يف 
املوؤ�س�سات الجتماعية

جدة3 اأيام1432/4/16ه�301444

27
تاأ�سي�ص امل�ساريع الإنتاجية 

اجلماعية مل�ستفيدي 
ال�سمان الجتماعي

بريدة3 اأيام1432/4/16ه�42648

28
التعامل الأمثل مع 

الريا�ص3 اأيام1432/4/23ه�242549املعوقني واأ�سرهم

29
التعامل الأمثل مع ذوي 

الظروف اخلا�سة و كيفية 
اإخبارهم بواقعهم

الدمام3 اأيام1432/4/23ه�181129

30
التعامل الأمثل مع  امل�ستفيدين 

اأبها3 اأيام1432/4/23ه�10010من ال�سمان الجتماعي

31
مهارات البحث امليداين يف 

جدة3 اأيام1432/4/30ه�30636ال�سمان الجتماعي

32
كيفية تفعيل م�ساريع 

بريدة3 اأيام1432/4/30ه�291241الأ�سر املنتجة

33
مهارات البحث امليداين يف 

املدينة3يام1432/4/30ه�35641ال�سمان الجتماعي
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عدد اسم البرنامجم
المتدربين
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34
طرق جمع البيانات وحتليلها 
لاأخ�سائيني والأخ�سائيات 

العاملني يف جمال التنمية
الريا�ص5 اأيام1432/5/12ه�202242

35
اأ�ساليب الت�سال و اإعداد التقارير 

الدمام5 اأيام1432/5/12ه�301040داخل املوؤ�س�سات الجتماعية

36
تنمية مهارات اإدارة املوؤ�س�سات 

اأبها5 اأيام1432/5/12ه�18624الجتماعية و تخطيط براجمها

37

الدورة املتقدمة يف تنمية 
املجتمع لاأخ�سائيني 

والأخ�سائيات العاملني يف 
مراكز التنمية الجتماعية

املدينة5 اأيام1432/5/19ه�361652

38
ت�سخي�ص و عاج امل�سكات 

جدة5 اأيام1432/5/19ه�432164الجتماعية و النف�سية

39
تنمية مهارات  ا�ستخدام 

بريدة5 اأيام1432/5/19ه�21223الختبارات و املقايي�ص النف�سية

40
التعامل الأمثل مع  
الريا�ص3 اأيام1432/5/28ه�261541الأحداث املنحرفني

41

تنمية مهارات  املراقبني 
و املراقبات يف التعامل مع 

امل�ستفيدين وامل�ستفيدات يف 
املوؤ�س�سات الجتماعية

الدمام3 اأيام1432/5/28ه�141226

42
التعامل الأمثل مع 

اأبها3 اأيام1432/5/28ه�19827املعوقني واأ�سرهم

43
اأ�ساليب متابعة امل�ساريع 

املدينة3 اأيام6/ 1432/6ه�342155الإنتاجية واإعداد تقاريرها

44
التعامل الأمثل مع امل�ستفيدين 

جدة3 اأيام6/ 1432/6ه�43548من ال�سمان الجتماعي
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عدد اسم البرنامجم
المتدربين
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45
اإدارة برامج املوؤ�س�سات واجلمعيات 

بريدة3 اأيام1432/6/6ه�19221واللجان التطوعية

46

تنمية مهارات  املراقبني 
و املراقبات يف التعامل مع 

امل�ستفيدين وامل�ستفيدات يف 
املوؤ�س�سات الجتماعية

الريا�ص3 اأيام1432/6/6ه�211637

47
تاأ�سي�ص امل�ساريع الإنتاجية 

الدمام3 اأيام1432/6/6ه�271239مل�ستفيدي ال�سمان الجتماعي

48
التعامل الأمثل مع 

املدينة 3 اأيام1432/6/20ه�271138املعوقني واأ�سرهم
املنورة

49
التعامل الأمثل مع ذوي 

الظروف اخلا�سة و كيفية 
اإخبارهم بواقعهم

جدة3 اأيام1432/6/20ه�15924

50
تنمية مهارات اإدارة املوؤ�س�سات 

الريا�ص5 اأيام1432/10/19ه�451762الجتماعية وتخطيط براجمها

51
ت�سخي�ص وعاج امل�سكات 

الدمام5 اأيام1432/10/19ه�211132الجتماعية والنف�سية

52

طرق جمع البيانات 
وحتليلها لاأخ�سائيني 

الجتماعيني العاملني يف 
جمال التنمية الجتماعية

اأبها5 اأيام1432/10/19ه�11617

53
اإعداد وتنفيذ خطة الرامج

جدة3 اأيام1432/10/28ه�712798 والأن�سطة يف الدور الإيوائية

54
التعامل الأمثل مع امل�سنني 

املدينة 3اأيام1432/10/28ه�28331يف املوؤ�س�سات الإيوائية
املنورة

55
التعامل الأمثل مع ذوي الظروف 
بريدة3 اأيام1432/10/28ه�25530خلا�سة و كيفية اإخبارهم بواقعهم
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عدد اسم البرنامجم
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56
اأ�ساليب متابعة امل�ساريع 

الريا�ص3 اأيام1432/11/5ه�281442الإنتاجية  و اإعداد تقاريرها

57
التعامل الأمثل مع 
الدمام3 اأيام1432/11/5ه�361854املعوقني و اأ�سرهم

58
التعامل الأمثل مع كبار ال�سن 
اأبها3 اأيام1432/11/5ه�27229واملعاقني يف ال�سمان الجتماعي

59
تنمية مهارات الإ�سراف لدى 

مدراء الفروع و الأق�سام 
يف الفروع الإيوائية

جدة3 اأيام1432/11/12ه�30737

60
اكت�ساف القيادات املحلية

 وال�ستفادة منها للعاملني يف 
جمال التنمية الجتماعية

بريدة3 اأيام1432/11/12ه�23730

61
كيفية تفعيل م�ساريع 

املدينة 3 اأيام1432/11/12ه�401252الأ�سر املنتجة
املنورة

62
تنمية مهارات العاملني يف 
الريا�ص3 اأيام1432/11/19ه�5712جمال احلماية الجتماعية

63
التعامل الأمثل مع امل�ستفيدين 

الدمام3 اأيام1432/11/19ه�27734من ال�سمان الجتماعي

64
التعامل الأمثل مع امل�سنني 

اأبها3 اأيام1432/11/19ه�30434يف املوؤ�س�سات الإيوائية

65
التعامل الأمثل  مع 
جدة3 اأيام1432/11/26ه�521264الأحداث املنحرفني

66
التعامل الأمثل مع ذوي الظروف 
املدينة 3اأيام1432/11/26ه�511869خلا�سة و كيفية اإخبارهم بواقعهم

املنورة

بريدة3 اأيام1432/11/26ه�291140حمات التوعية الجتماعية67

17166802396المجموع
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2- البرامج التدريبية المخصصة للعاملين في دور رعاية األيتام :

مت تنفي���ذ )6( برام���ج تدريبية للعامل���ني يف جمال الأيتام، وذل���ك بالتعاون مع 
بع�ص مراكز التدريب الأهلية املخت�سة، وهي على النحو التايل:

مكان اسم البرنامجم
تاريخ التنفيذالتنفيذ

د 
د

ع
ن

بي
در

مت
ال

د 
د

ع
ت

ربا
د

مت
ال

وع
جم

لم
ا

1
الأ�س�ص العلمية للرعاية 

1432/1/6252550ه�جدةالجتماعية والنف�سية لاأيتام

2
كيفية التعامل مع 

1432/1/13262551ه�الريا�صالنحرافات ال�سلوكية

3
الرامج املنا�سبة لدمج الأيتام 

1432/1/13142135ه�الدمامجمهويل الأبوين باملجتمع

4
العاقة املهنية بني الأخ�سائي 
1432/1/20202242ه�جدةوالنزيل يف الدور الجتماعية

1432/1/27192039ه�الريا�صالطرق  العلمية لتعديل ال�سلوك5

6
الأ�س�ص العلمية للرعاية 

1432/1/27222345ه�الدمامالجتماعية والنف�سية لاأيتام

126136262المجموع

3- الــورش التدريبيــة علــى رأس العمــل والمنفــذة في دور   
التربية االجتماعية:

مت تنفي���ذ )20( ور�س���ة عم���ل عل���ى راأ����ص العم���ل يف دور الرتبي���ة الجتماعي���ة يف 
منطقة الريا�ص، ومنطقة مكة املكرمة، واملنطقة ال�سرقية، ومنطقة املدينة املنورة، 

ومنطقة ع�سري. وقد ا�ستفاد منها عدد )254( متدرب، وهي على النحوالتايل:
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مكان ا�سم الرنامجم
عدد املتدربنيتاريخ التنفيذالتنفيذ

1

اخلطوات العلمية لرنامج
تعديل ال�سلوك

1432/10/2815ه�الريا�ص
1432/10/3015ه�الدمام2

املدينة 3
1432/11/719ه�املنورة

1432/11/137ه�مكة املكرمة4
1432/11/2715ه�ابها5
6

طرق دمج الأيتام يف املجتمع

1432/11/1313ه�الريا�ص
1432/11/147ه�الدمام7

املدينة 8
1432/11/1414ه�املنورة

1432/11/257ه�مكة املكرمة9
1432/11/1917ه�ابها10
11

تنمية المهارات 
اإلشرافية للمراقبين

1432/11/2710هـالرياض
1432/11/2813هـالدمام12

المدينة 13
1432/11/2114هـالمنورة

مكة 14
1432/11/277هـالمكرمة

1432/11/1321هـابها15
16

كيفية إعداد خطة 
البرامج االجتماعية

1432/11/514هـالرياض
1432/11/710هـالدمام17

المدينة 18
1432/11/2416هـالمنورة

مكة 19
1432/11/197هـالمكرمة

1432/11/2413هـابها20
 254المجموع
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4- البرامج  التدريبية المخصصة للعاملين في دور رعاية األحداث:

مت تنفي���ذ )9( برام���ج تدريبي���ة للعامل���ني يف جم���ال رعاي���ة الأح���داث، وذل���ك 
بالتعاون مع احدى مراكز التدريب الأهلية املخت�سة، وهي على النحو التايل:

اسم البرنامجم
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ذ
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جم
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ا

برامج تعديل 1
وتوجيه ال�سلوك
 يف دور رعاية 

الأحداث

3549 اأيام1432/11/26ه�الريا�ص
319827 اأيام1432/11/5ه�بريدة2

39211 اأيام1432/11/26ه�اأبها3

كيفية التعامل مع 4
املراهقني باأ�ساليب 

مهنية يف دور 
رعاية الأحداث

311718 اأيام1432/11/12ه�الريا�ص
315621 اأيام1432/10/21ه�بريدة5
38210 اأيام1432/12/25ه�اأبها6
تهيئة الأحداث قبل 7

خروجهم من دور 
رعاية الأحداث

315318 اأيام1432/12/18ه�الريا�ص
312921 اأيام1432/11/19ه�بريدة8
3729 اأيام1432/10/28ه�اأبها9

10143144المجموع
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5- البرنامــج التدريبــي )فــن التعامل مــع ذوي اإلحتياجات الخاصة 
للعاملين في مجال األمن السالمة(:

نف���ذ املرك���ز عدد )6( برامج تدريبية بعنوان )فن التعامل مع ذوي الإحتياجات  
اخلا�س���ة للعامل���ني يف جمال الأم���ن ال�سامة( بواقع برناجم���ني يف كا من املدن 

التالية: )الريا�ص، وجدة، الدمام(.
 

مدينة التنفيذم
عدد 

البرامج 
المنفذة

مدة تاريخ  التنفيذ
البرنامج

عدد 
المتدربين

2الريا�ص1
3 اأيام1432/7/4ه�

60
3 اأيام1432/7/24ه�

2جدة2
3 اأيام1432/7/10ه�

48
3 اأيام1432/8/2ه�

2الدمام3
3 اأيام1432/7/17ه�

34
3 اأيام1432/8/9ه�

6142 برامجالمجموع
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6- برامج تطبيقات الحاسب اآللي:

مت تنفيذ )18( برناجماً تدريبياً يف جمال احلا�سب الآيل ت�سمل اأنظمة )رعاية 
الأيتام، رعاية التاأهيل و رعاية املعوقني  والإعانات، رعاية الأحداث، رعاية امل�سنني،  

احلماية الجتماعية(.
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تطبيقات احلا�سب الآيل 1
الريا�ص3 اأيام1432/3/18ه�12012على اأنظمة رعاية الأيتام

2
تطبيقات احلا�سب الآيل 

على اأنظمة التاأهيل 
و رعاية املعوقني  والإعانات

الدمام3 اأيام1432/3/18ه�01414

3
تطبيقات احلا�سب الآيل 

على اأنظمة التاأهيل 
و رعاية املعوقني  والإعانات

الدمام3 اأيام1432/5/19ه�01414

تطبيقات احلا�سب الآيل 4
الدمام3 اأيام1432/4/2ه�066على اأنظمة رعاية الأحداث

5
تطبيقات احلا�سب الآيل 

على اأنظمة التاأهيل
و رعاية املعوقني  والإعانات

الريا�ص3 اأيام1432/4/16ه�16016

6
تطبيقات احلا�سب 
الآيل على اأنظمة 

احلماية الجتماعية
الدمام3 اأيام1432/4/16ه�066

تطبيقات احلا�سب الآيل 7
الدمام3 اأيام1432/4/30ه�01212على اأنظمة رعاية الأيتام

8
تطبيقات احلا�سب 
الآيل على اأنظمة 

احلماية الجتماعية
الريا�ص3 اأيام1432/6/6ه�11011

تطبيقات احلا�سب الآيل 9
الدمام3 اأيام6 /1432/6ه�01010على اأنظمة رعاية امل�سنني
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د 
د

ع
ن

بي
در

مت
ال

د 
د

ع
ت

ربا
د

مت
ال

وع
جم

لم
ا

خ 
اري

ت
ذ

في
تن

ال

ة 
د

م
ج

ام
رن

لب
ا

ن 
كا

م
ذ

في
تن

ال
تطبيقات احلا�سب الآيل 10

الريا�ص3 اأيام1432/6/20ه�15015على اأنظمة رعاية الأحداث

تطبيقات احلا�سب الآيل 11
الدمام3 أيام1432/4/2هـ066على اأنظمة رعاية الأحداث

تطبيقات احلا�سب الآيل 12
الرياض3 أيام1432/10/28هـ909على اأنظمة رعاية الأيتام

تطبيقات احلا�سب الآيل 13
الرياض3 أيام1432/11/5هـ15015على اأنظمة رعاية الأحداث

تطبيقات احلا�سب الآيل 14
الرياض3 أيام1432/11/19هـ15015على اأنظمة رعاية الأحداث

15
تطبيقات احلا�سب الآيل 

على اأنظمة التاأهيل 
و رعاية املعوقني  والإعانات

الرياض3 أيام1432/11/12هـ12012

16
تطبيقات احلا�سب 
الآيل على اأنظمة 

احلماية الجتماعية
الدمام3 أيام1432/11/12هـ01111

تطبيقات احلا�سب الآيل 17
الرياض3 أيام1432/11/26هـ909على اأنظمة رعاية امل�سنني

تطبيقات احلا�سب الآيل 18
الدمام3 أيام1432/11/26هـ01212على اأنظمة رعاية الأحداث

11491205المجموع
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7- البرامج التدريبية المنفذة خارج خطة المركز التدريبية:

نف���ذ املرك���ز برامج خارج خطت���ه التدريبية الرنامج التدريب���ي )ملف وتقارير 
الجن���از( يف مدين���ة الريا����ص، كم���ا نف���ذ املرك���ز الرنام���ج التدريبي )كي���ف تطبق 

اجلودة يف مكتبك( يف مدينة جدة. 

عدد المتدرباتجهة التنفيذاسم البرنامج

34الريا�صملف وتقارير الإجناز1

55جدةكيف تطبق اجلودة يف مكتبك2

89المجموع
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8- عدد البرامج التدريبية حسب نوعها: 

الرامج التدريبية التي نفذها املركز تغطي ب�سفة عامة جمالت عمل الوزارة 
واأن�سطتها املختلفة التي تعني بال�ساأن الجتماعي ب�سفة عامة.

وتنق�سم الرامج التدريبية اإىل نوعني وذلك كما يلي:
 أ-البرامج العامة :

وهي الرامج املوجهة جلميع الأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني واملراقبني 
يف جميع قطاعات الوزارة وفروعها والقطاعات احلكومية الأخرى. وهذه الرامج 
ترك���ز عل���ى تاأهيل املوظفني واملوظفات وتدريبهم واك�سابهم املهارات واملعارف التي 

متكنهم من القيام باملهمات والواجبات الوظيفية املوكلة لهم. 
ب-البرامج التخصصية:

وه���ي الرام���ج التخ�س�سي���ة التي ت�سع���ى اإىل تطوي���ر املهارات واإك�س���اب املعارف 
ح�سب الفئة التي يعمل بها الأخ�سائيون بحيث يركز كل برنامج على جمال معني 
وحمدد وموجه لفئة من املوظفني واملوظفات الذين يعملون يف اإحدى القطاعات 
التابع���ة لل���وزارة اأو بع����ص القطاع���ات احلكومي���ة الت���ي تعن���ي بتق���دمي اخلدم���ات 
الجتماعي���ة. مث���ل الرام���ج املوجهة للعامل���ني والعامات يف قطاع���ات: )الأيتام، 

املعوقني، الأحداث ، امل�سنني(.
جدول يو�صح عدد الربامج العامة و التخ�ص�صية

عدد  الملتحقينعدد البرامجنوع البرامج

13854برامج عامة
1152638برامج تخ�س�سية



28

9-عدد البرامج التدريبية حسب المدة الزمنية:

الجتاه���ات احلديث���ة يف اأغلب املراك���ز واملوؤ�س�سات التدريبي���ة تركز على الرامج 
الق�س���رية الت���ي تت�سمن املهارة التدريبية الواحدة والت���ي تهدف اإىل تطوير مهارة 
معينة لدى املتدرب اأو املتدربة واإعطائه اأكر قدر من املعلومات النظرية واخلرات 
امليداني���ة والتاأك���د م���ن الق���درة عل���ى الأداء وال�ستف���ادة منه���ا اأثناء القي���ام باملهمات 

والواجبات الوظيفية. واأ�سبحت معظم الرامج التدريبية للمركز ملدة )3( اأيام.
جدول يو�صح عدد الربامج التدريبية

 وور�ش العمل ح�صب املدة الزمنية
النسبة المئويةعدد الدوراتعدد األيام

90%3115 أيام
9.9%512 أيام
0.1%191 يوم

10-عدد البرامج التدريبية حسب تنفيذها في المناطق:

يق���وم املرك���ز بتنفي���ذ براجم���ه التدريبي���ة يف بع����ص مناط���ق اململك���ة يف الوق���ت 
احلا�س���ر والتي ت�سم���ل املناطق التالي���ة )الريا�ص-مك���ة املكرمة-ال�سرقية-املدينة 
املنورة-الق�سيم-ع�سري( وياأتي ذلك حر�سا من املركز على متكني اأكر عدد ممكن 

من املوظفني واملوظفات من اللتحاق براجمه التدريبية.
و ل���دى املركز توج���ه اإىل التو�سع يف تنفيذ براجمه التدريبية يف مناطق اململكة 
كاف���ة بحي���ث تت���اح الفر�سة للموظفني واملوظف���ات لالتحاق به���ذه الرامج وهذا 
التوج���ه حت���ت الدرا�سة رغبة يف اكتمال كافة عنا�سر العملية التدريبية التي تكفل 

النجاح عند التنفيذ.
ومن اجلدول املبني يو�سح اأن هناك تفاوت يف حجم الرامج التدريبية املنفذة 
يف كل منطقة ويحكم ذلك عدة معايري تتعلق بعنا�سر العملية التدريبية من جهة،  

وكذلك تتعلق بعدد املوظفني واملوظفات واملوؤ�س�سات الجتماعية يف كل منطقة.
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جدول  يو�صح عدد الربامج التدريبية وور�ش 
العمل ح�صب منطقة التنفيذ

النسبة المئويةعدد البرامجالمنطقة

26%33الريا�ص

17%22مكة املكرمة

23%29املنطقة ال�سرقية

9%11املدينة املنورة

12%15الق�سيم

14%18ع�سري

100%128المجموع

ر�صم بياين يو�صح الن�صبة املئوية لعدد الربامج 
التدريبية ح�صب منطقة التنفيذ
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11- عدد المتدربين والمتدربات:

ا�ستف���اد م���ن الرام���ج التدريبي���ة الت���ي نفذه���ا املرك���ز يف بع�ص مناط���ق اململكة 
ع���دد من املتدربني واملتدرب���ات من من�سوبي الوزارة و بع����ص القطاعات احلكومية 

والأهلية التي لها عاقة بال�ساأن الجتماعي.
 ويت�سح من اجلدول اأن عدد املتدربني اأكرث من عدد املتدربات. ذلك يرجع اإىل 
ن�سب���ة ع���دد املوظف���ني يف قطاعات الوزارة اأك���رث من عدد املوظف���ات. بالإ�سافة اإىل 
ق���درة املتدربني اللتح���اق بالرامج املنفذة يف كافة مناط���ق اململكة املختلفة عك�ص 
املوظف���ات الات���ي قد حت���ول ظروفهن دون النتقال اإىل مناط���ق اأخرى لالتحاق 

بالرامج التدريبية.
وي�سعى املركز اإىل تفادي هذا الو�سع من خال التو�سع يف تنفيذ براجمه التدريبية 

يف العديد من املناطق مما يتيح فر�سة اأكر للمتدربات لالتحاق بهذه الرامج.
جدول يو�صح عدد املتدربني واملتدربات

النسبة المئويةالعددالبيان

70%2453عدد املتدربني

30%1039عدد املتدربات
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12- عدد المتدربين والمتدربات حسب مناطق تنفيذ البرامج التدريبية:

ينف���ذ املرك���ز براجم���ه التدريبية يف )6( مناطق باململك���ة ليتمكن اأكر عدد ممكن 
م���ن من�سوب���ي ال���وزارة يف اللتح���اق بال���دورات التدريبي���ة �سعي���ا اإىل تقلي���ل �سعوبات 
التنق���ل الت���ي ق���د حتول اإىل دون م�سارك���ة البع�ص. و على الرغم م���ن ذلك ي�سارك يف 
برامج املركز التدريبية عددا كبري من املتدربني و املتدربات من مناطق اململكة كافة.

جدول  يو�صح عدد املتدربني واملتدربات ح�صب 
املناطق التي نفذت فيها الربامج التدريبية

عدد المتدربين المدينة
النسبة المئويةوالمتدربات

24%841الريا�ص
24%843مكة املكرمة

18%627املنطقة ال�سرقية
 11% 401املدينة املنورة

 12%402الق�سيم
 11%378ع�سري
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13- عدد المتدربين والمتدربات حسب طبيعة العمل:

يتي���ح املركز ملوظف���ي الوزارة وموظفاتها وبع�ص القطاعات احلكومية والأهلية 
اللتحاق يف براجمه التدريبية مع الرتكيز ب�سكل اأ�سا�ص على تدريب الأخ�سائيني 
والأخ�سائي���ات الجتماعي���ني والنف�سي���ني واملراقبني وامل�سرف���ني الجتماعيني من 
كا اجلن�س���ني و مم���ن يعمل���ون يف قطاع���ات ال���وزارة وفروعه���ا لتاأهيله���م به���دف 
حت�س���ني م�ست���وى اخلدم���ات الت���ي تقدمها ال���وزارة للفئ���ات املختلفة الت���ي ترعاها 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات لها.
جدول يو�صح  عدد املتدربني واملتدربات ح�صب طبيعة العمل

طبيعة العمل
عدد 

المتدربين 
والمتدربات

النسبة 
المئوية

4.6%161مدير
56%1954اأخ�سائي/باحث اجتماعي

2.5%88اأخ�سائي نف�سي
2.4%83م�سرف
19.2%671مراقب
0.7%28حا�سنة

6.3%220اإداري
0.9%32حما�سب

0.1%1طبيب
0.5%17ممر�ص

1.5%52معلم
0.2%8اخ�سائي عاج طبيعي

1.3%48مدرب
0.1%1اخ�سائي تغذية

3.7%128مراقب اأمن



33

14- عدد المتدربين والمتدربات حسب جهة ومناطق عملهم :

برام���ج املرك���ز التدريبية موجهة ب�سف���ة اأ�سا�سية ملن�سوبي ال���وزارة ومن�سوباتها، 
حيث ت�ستهدف تلك الدورات الأخ�سائيني والأخ�سائيات الجتماعيني والنف�سيني 
واملراقب���ني واملراقب���ات وامل�سرفني وامل�سرفات الجتماعيني ممن يعملون يف الفروع 
والإدارات املختلف���ة التابع���ة للوزارة، كما اأن املرك���ز يتيح فر�سة اللتحاق براجمه 
للعديد من موظفي وموظفات الوزارات والقطاعات احلكومية والأهلية الأخرى.

جدول يو�صح عدد املتدربني و املتدربات ح�صب جهات  عملهم

عدد المتدربين جهة العمل
والمتدربات

النسبة 
المئوية

9.6%336ديوان الوزارة
3.7%128مكاتب ال�سوؤون الجتماعية

6%209مكاتب الإ�سراف الجتماعي الن�سائي
0.3%12املركز الوطني للدرا�سات والتطوير الجتماعي

دور الرتبية الجتماعية لاأيتام  
17.2%599وموؤ�س�سات الرتبية النموذجية

3.2%112دور احل�سانة الجتماعية
2.2%77موؤ�س�سات رعاية الفتيات،  ودور ال�سيافة

16.5%576مكاتب ال�سمان الجتماعي
1.9%65مكاتب  احلماية الجتماعية

8.6%300دور املاحظة الجتماعية
1.5%54دور التوجيه الجتماعية

مراكز التاأهيل ال�سامل/ املهني، ومراكز الرعاية 
12.7%445النهارية وموؤ�س�سات رعاية الأطفال امل�سلولني

3%105دور الرعاية الجتماعية للم�سنني وامل�سنات
1.5%54مكاتب املتابعة الجتماعية

1.6%56مكاتب مكافحة الت�سول
10.2%355مراكز التنمية الجتماعية

0.1%3مراكز �سوؤون اخلادمات
اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات الأهلية 

0.2%5العاملة يف املجال الجتماعي
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جدول يو�صح عدد املتدربني واملتدربات ح�صب مناطق عملهم

عدد المتدربين منطقة العمل
النسبة المئويةوالمتدربات

 31%1073الريا�ص
 15%533مكة املكرمة

 12%402املنطقة ال�سرقية
9%311املدينة املنورة

7% 228الق�سيم
11% 385ع�سري
2%57الباحة
3% 113جازان
2%61جنران

 2%61احلدود ال�سمالية
3% 89تبوك
3%117حائل

2%62اجلوف

15- عــدد المتدربيــن والمتدربــات حســب مؤهالتهــم العلميــة 
ومراتبهم الوظيفية:

ي�سارك يف ال���دورات التدريبية املراقبني الجتماعيني والباحثني والأخ�سائيني 
الجتماعي���ني والنف�سي���ني م���ن اجلن�سي���ني م���ن ذوي املوؤه���ات العلمي���ة واملرات���ب 
الوظيفية املختلفة. اإل اأنهم يتلقون من خال الرامج التدريبية دورات متخ�س�سة 

يف اجلانب الجتماعي تتنا�سب مع جميع املوؤهات العلمية واملراتب الوظيفية.
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جدول يو�صح عدد املتدربني واملتدربات ح�صب موؤهالتهم العلمية

عدد المتدربين المؤهل العلمي
النسبة المئويةوالمتدربات

3%91درا�سات عليا

71%2468بكالوريو�ص

5%179دبلوم بعد الثانوية

17%583ثانوية

4%143متو�سط

1%28ابتدائي

جدول يو�صح عدد املتدربني واملتدربات ح�صب مراتبهم  الوظيفية

عدد المتدربين تصنيف المراتب
النسبة المئويةوالمتدربات

4%131من املرتبة العا�سرة و اأكرث

15%530املرتبة الثامنة و التا�سعة

60%2092املرتبة ال�ساد�سة و ال�سابعة

13%468املرتبة الرابعة و اخلام�سة

3%88املرتبة الثالثة واأقل

3%91كادر �سحي

3%92اأخرى
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16-جهات عمل المحاضرين المشاركين في البرامج التدريبية:

يتع���اون املرك���ز م���ع العدي���د م���ن املحا�سرين م���ن اجلامع���ات واملعاه���د واملراكز 
التدريبي���ة وبع����ص القطاع���ات احلكومي���ة و الأهلي���ة يف تنفيذ براجم���ه التدريبية 
م���ن خ���ال ا�ستقطاب الكفاءات  املتخ�س�سة وذوي اخل���رة من الأ�ساتذة يف تقدمي 

املحا�سرات واملو�سوعات العلمية يف الرامج والور�ص التدريبية.
جدول يو�صح جهات عمل املحا�صرين

اسم الجهةم

جامعة امللك �سعود1
جامعة الإمام حممد بن �سعود ال�سامية2
جامعة امللك عبدالعزيز3
جامعة امللك في�سل4
اجلامعة ال�سامية باملدينة املنورة5
جامعة امللك خالد6
جامعة اأم القرى7
جامعة الق�سيم8
جامعة طيبة9
معهد الإدارة العامة10
جامعة الأمري نايف للعلوم الأمنية11
كلية امللك فهد الأمنية12
كلية الأمري �سلطان 13
وزارة ال�سوؤون الجتماعية14
وزارة الرتبية و التعليم15
وزارة ال�سحة16
وزارة الدفاع17
وزارة العدل18
مراكز و موؤ�س�سات  اأهلية19
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ثالثا: دبلوم فني تأهيل توحد واضطرابات سلوكية :

نفذ املركز برنامج دبلوم فني تاأهيل توحد وا�سطرابات �سلوكية �سنتني ون�سف 
املعتم���دة م���ن وزارة اخلدم���ة املدني���ة وال���ذي ب���داأ تنفي���ذ الرنامج للدفع���ة الأوىل 
م���ن املتدربات خ���ال العام 1429/1428ه�. وكذلك الرنام���ج للدفعة الثانية للعام 
1430/1429ه� وقد مت تخ�سي�ص الدبلوم يف الدفعتني الأوىل والثانية للموظفات. 
وخ���ال العام 1431ه�  مت تخري���ج الدفعة الأوىل من امللتحقات والذي بلغ عددهن 
)21( متدرب���ة. و يف الع���ام 1432ه� مت تخريج الدفعة الثاني���ة من امللتحقات والذي 

بلغ عددهن )20( متدربة. 
 و�س���ارك يف تنفي���ذ الرنام���ج العدي���د م���ن الأ�سات���ذة واملخت�س���ني م���ن الك���وادر 
العلمي���ة وذوي اخل���رة م���ن املوؤ�س�س���ات واملراكز واجلامع���ات والقطاع���ات التي لها 
اهتمام���ات به���ذه الفئة، وي�سرف املركز على تنفيذ برنام���ج دبلوم التوحد بالتعاون 

مع الإدارة العامة للخدمات الطبية.

عدد الملتحقاتالدفعة

21الأوىل 1429/1428ه�

20الثانية 1430/1429ه�
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رابعا: البحوث والدراسات المنفذة :

يع���د البحث الجتماعي املتخ�س�ص القائم على املنهجية العلمية احد الأهداف 
الرئي�س���ة الت���ي من اجله���ا اأن�سئ املركز الوطن���ي للدرا�سات والتطوي���ر الجتماعي، 
وله���ذا فق���د كان الهتم���ام بالبح���وث والدرا�س���ات الجتماعي���ة �سمة ب���ارزة لأعمال 
املرك���ز وهذا الهتمام يرجع اإىل القناع���ة التامة بجدوى تلك البحوث والدرا�سات 
للنهو����ص بالعم���ل الجتماعي من خ���ال التغذية الراجعة الت���ي حتققها البحوث 
والدرا�س���ات . وق���د نف���ذ املرك���ز العدي���د م���ن البح���وث والدرا�س���ات الجتماعية بلغ 
عدده���ا )83 ( درا�س���ة منه���ا الدرا�س���ات الت���ي نف���ذت ه���ذا الع���ام 1432ه���� وه���ي )3( 
درا�سات ،  وكذلك الر�سائل العلمية ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه التي قام املركز 

بطباعتها وهي كما يلي: 
)أ (  الدراسات المنفذة :

1- )أســباب االضطرابات النفســية لدى األيتام ''مجهولي األبوين '' 
وتصميم برنامج عالجي لها( :

ات�ساقاً مع طبيعة الأو�ساع التي يعي�سها الأطفال الأيتام جمهويل الأبوين ، وما قد 
ينتابهم من ا�سطرابات نف�سية ناجتة عن طبيعة اأو�ساعهم من فقد للحياة الطبيعية 
وكذل���ك الإجابة على ت�ساوؤل خا����ص مب�ستوى تقدير الذات لديهم كمكون نف�سي فاعل 
يف تلك ال�سطرابات والإجابة عن الت�ساوؤل اخلا�ص بطبيعة الرنامج العاجي الازم 
للعمل مع تلك ال�سطرابات النف�سية لدى تلك الفئة بدور احل�سانة الجتماعية عليه 
فق���د مت تكليف �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �سعيد الزهراين اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم 

اخلدمة الجتماعية بجامعة اأم القرى  باأجراء هذه الدرا�سة التي تهدف اإىل:
• الوقوف على اأ�سكال ال�سطرابات النف�سية لدى الأطفال جمهويل الأبوين 	

بدور احل�سانة الجتماعية .
• معرف���ة الأ�سب���اب املوؤدي���ة لا�سطراب���ات النف�سية ل���دى الأطفال جمهويل 	

الأبوين بدور احل�سانة الجتماعية. 
• الوق���وف على م�ست���وى اأداراك الذات لدى الأطفال جمهويل الأبوين بدور 	

احل�سانة الجتماعية .
• و�س���ع ت�س���ور مق���رتح لرنامج عاج���ي للحد من تل���ك ال�سطرابات لدى 	

الأطفال جمهويل الأبوين بدور احل�سانة الجتماعية .
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واعتم���دت الدرا�س���ة عل���ى املنه���ج الو�سف���ي التحليل���ي، م�ستخدمة امل�س���ح الجتماعي 
بطريقة العينة جلمع البيانات الازمة لتحقيق اأهدافها . وعليه متثلت حدود الدرا�سة 
يف عينة من الأطفال جمهويل الأبوين بدور احل�سانة وقوامها )109( مفردة ، ترتاوح 
اأعمارهم مابني )6-15(�سنة ، اإىل جانب )106( من الأخ�سائيني والعاملني مع الأطفال 

بدور احل�سانة بكل من مدن )الريا�ص، جدة، مكة املكرمة، واملدينة املنورة(
واأ�سارت نتائج هذه الدرا�سة اإىل وجود ا�سطرابات نف�سية لدى الأطفال الأيتام 
جمه���ويل الأبوي���ن تتمثل يف : العنف والعدوان وال�سرق���ة والكذب والعناد والتمرد 

وا�سطرابات النوم . 
وعليه تو�سلت الدرا�سة وفق نتائج ال�ستبيان اخلا�ص بواقع ومقرتحات الرنامج 
العاج���ي ال���ازم للعمل مع تل���ك ال�سطراب���ات، واأي�سا وفق طبيع���ة ال�سطرابات 
النف�سية واأ�سبابها اإىل الرنامج العاجي املقرتح للعمل مع ال�سطرابات النف�سية 

لدى الأطفال الأيتام جمهويل الأبوين بدور احل�سانة الجتماعية. 
2-)أهم األسبـاب المؤدية الرتكاب األحداث للسرقات (: 

تهت���م الدرا�س���ة البحثي���ة الراهن���ة بالتع���رف عل���ى واق���ع ظاه���رة ال�سرق���ة ب���ني 
الأحداث يف عينة من الأحداث بدور املاحظة الجتماعية ممثلة للمناطق واملدن 
باململك���ة العربي���ة ال�سعودية، والتعرف عل���ى اأ�سبابها وحتلي���ل دوافعها الجتماعية 
والنف�سية والقت�سادية يف �سوء النظريات العلمية واملتغريات املجتمعية املعا�سرة، 
وم���ا ه���و تاأث���ري انعكا�ص اأو�س���اع الأ�سرة املعا�سرة عل���ى اإيجاد مثل ه���وؤلء الأحداث 

وارتكابهم لتلك الأفعال املنحرفة. 
وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الو�سفية التحليلية حيث تعتمد على جانبني 
)جانب نظري– جانب ميداين( ويف �سوء البناء النظري وما ت�سفر عنه الدرا�سة 
امليداني���ة يت���م اخل���روج بروؤي���ة واإ�سرتاتيجية لتفعي���ل اجلهود املجتمعي���ة الوقائية 

والعاجية ملواجهة ظاهرة ارتكاب الأحداث لل�سرقات .
ل���ذا ف���اإن م�سكلة الدرا�سة الراهنة تتحدد يف  التع���رف على اأهم الأ�سباب املوؤدية 
لنحراف الأحداث، وحتديد العمليات ال�سببية يف تف�سري م�سكلة انحراف الأحداث 
وارتكابه���م لل�سرق���ات، مم���ا ي�ساع���د عل���ى و�سع برام���ج الرعاية يف ه���ذا املجال على 
اأ�سا�ص �سليم، و�سوًل لو�سع روؤية لإ�سرتاتيجية جمتمعية لتفعيل اجلهود املبذولة 

مبجال رعاية الأحداث يف املجتمع ال�سعودي.
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 علية فقد مت تكليف فريق عمل برئا�سة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور خالد بن �سعود 
ال�سريف وكيل كلية العلوم الجتماعية بجامعة اأم القرى 

باأجراء هذه الدرا�سة التي تهدف اإىل: 
• التع���رف على العوامل والأ�سب���اب والدوافع )الجتماعية – القت�سادية – 	

النف�سي���ة ( الكامن���ة وراء ارت���كاب بع�ص الأحداث للمخالف���ات التي ت�سعهم 
يف خان���ة اخلارج���ني عل���ى القان���ون واملجتمع، والوق���وف على واق���ع ظاهرة 

ال�سرقة لدى الأحداث يف جمتمع اململكة العربية ال�سعودية.
•  حتديد املتغريات املجتمعية املعا�سرة يف املجتمع ال�سعودي والوقوف على بع�ص 	

مظاهر التاأثري ال�سلبي لتلك املتغريات وعاقتها بارتكاب الأحداث لل�سرقات.
• التعرف على اجلهود املجتمعية والرامج الوقائية يف جمال رعاية الأحداث 	

باململك���ة العربية ال�سعودية، �سواء ما يتعل���ق منها باجلهود احلكومية اأو ما 
يتعلق منها باجلهود التطوعية.

• التع���رف عل���ى راأي املخت�س���ني يف جم���ال الدف���اع الجتماعي ح���ول اأ�ساليب 	
الع���اج والوقاي���ة للحد من ارت���كاب الأحداث للمخالف���ات التي ت�سعهم يف 

خانة اخلارجني على القانون واملجتمع.
• حماولة و�سع ت�سور مقرتح لروؤية اإ�سرتاتيجية لتفعيل اجلهود املجتمعية 	

يف جم���ال رعاية الأحداث، وط���رق مواجهة التاأث���ريات ال�سلبية للمتغريات 
املجتمعية املعا�سرة على فئة الأحداث يف املجتمع ال�سعودي.

وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأهداف عامة لاإ�سرتاتيجية املقرتحة وهي:
• ر�سم اخلطط وال�سرتاتيجيات الأمنية.	
• رفع م�ستوى الوعي الجتماعي بالق�سايا الأمنية.	
• تطبيق النظرية الإ�سامية يف الرتبية.	
• تطوير البحوث والدرا�سات العلمية الأمنية.	
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)تطوير البرامج واألنشطة في الفروع اإليوائية وتحويلها إلى   -3
برامج تأهيلية تنفذ خارج الدور(:

حاول���ت ه���ذه الدرا�س���ة ت�سليط ال�س���وء على بع����ص خ�سائ�ص الأيت���ام ذوي الظروف 
اخلا�س���ة يف الدور الإيوائية وبع�ص امل�س���كات والتحديات التي تواجههم والتعرف على 
بع�سا من احتياجاتهم. كما هدفت الدرا�سة يف اخلروج بت�سور �سامل يت�سمن جمموعة 
م���ن الرام���ج الت���ي م���ن �ساأنه���ا اأن تتعامل م���ع بع�ص من امل�س���كات والحتياج���ات التي 
ك�سف���ت عنها الدرا�س���ة والبحث يف كيفية حتقيق الندم���اج الجتماعي لاأيتام يف الدور 

الإيوائية من خال طرح بع�ص احللول واملقرتحات التي ميكن تطبيقها يف الواقع. 
وقام���ت ال���وزارة بتكليف الدكتور احم���د بن عبد الرحمن الب���ار )اأ�ستاذ م�ساعد 
بكلي���ة العل���وم الجتماعية ق�سم علم الجتماع واخلدم���ة اجتماعية بجامعة الإمام 
حمم���د ب���ن �سع���ود الإ�سامية( باإج���راء هذه الدرا�س���ة التي  اعتم���دت على طريقة 
احل�س���ر ال�سام���ل جلمي���ع الأيت���ام املقيم���ني يف دار الرتبي���ة الجتماعي���ة مبدين���ة 
الريا�ص، وعددهم 58 مفردة، ولكن يوجد �سبع منها تعاين من �سعوبات يف التعلم، 

وبالتايل طبقت الدرا�سة على 51 مفردة من الأيتام املقيمني داخل الدار.
ومتث���ل اله���دف الرئي�س���ي له���ذه الدرا�س���ة يف تقدمي ت�س���ور �سامل ح���ول كيفية 
حتوي���ل الرام���ج والأن�سط���ة الداخلي���ة اخلا�س���ة بالأيت���ام يف ال���دور واملوؤ�س�س���ات 
الجتماعي���ة اإىل اأن�سط���ة وبرام���ج متار����ص خارج ه���ذه الدور. وق���د مت �سياغة هذا 
اله���دف الع���ام يف ع���دد م���ن الأه���داف الفرعية التي تلق���ي يف جممله���ا ال�سوء على 
اخل�سائ����ص والأو�س���اع الجتماعي���ة لاأيت���ام داخ���ل ال���دور واملوؤ�س�س���ات الإيوائي���ة 

ومدى ا�ستعدادهم ملواجهة اأعباء احلياة خارجها .
وقد توصلت الدراسة إلى: 

اق���رتاح العدي���د من الرام���ج وال�سيا�سات والأن�سطة التي م���ن �ساأنها التخفيف 
م���ن ه���ذه الآث���ار النف�سية والإ�سه���ام يف اندماجه���م يف املجتمع كمواطن���ني �ساأن اأي 
ف���رد اآخ���ر يف املجتم���ع. واأكدت الدرا�س���ه على �س���رورة البدء بحل ه���ذه امل�سكلة من 
املنظ���ور الثق���ايف ال���ذي يتعلق بتبن���ي جمموعة م���ن ال�سيا�سات والرام���ج اخلا�سة 
بتهيئ���ة املجتمع لتقبل هذه احلالت والنظر اإليه���ا باعتبارها اأحد الفئات اخلا�سة 
الت���ي ت�ستح���ق العاج بدًل من النظر اإليها بنوع من الو�سم الجتماعي. ويف نف�ص 
الوق���ت، تهيئ���ة اليتيم ودجمه يف املجتمع واإك�سابه بع�ص املهارات والقيم التي تزيد 
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من فر�ص اندماجه وثقته بنف�سه. ومن ثم، فاإن التو�سيات من �ساأنها اإذا ما ترجمت 
يف برام���ج واأن�سط���ة، اأن حتقق الندماج الجتماعي لاأيت���ام يف احلياة الجتماعية 
يف جمتمعه���م. ول�سم���ان جناح ه���ذه الرامج والأن�سطة يف حتقي���ق اأهدافها يتعني 

البدء يف هذه الرامج والأن�سطة بالن�سبة لاأيتام وهم يف �سن �سغرية ن�سبياً. 
كم���ا اأن انتقاء وتدري���ب الأ�سخا�ص املنا�سبني لاإ�سراف عل���ى تنفيذ هذه الرامج 
يع���د اأم���ر بال���غ الأهمي���ة يف حتقي���ق اله���دف املن�س���ود منه���ا. وي���رى الباح���ث اإ�س���راك 
متطوع���ني م���ن غ���ري العاملني يف ال���دور الإيوائي���ة يف تنفيذ هذه الرام���ج من �ساأنه 
اأن يزيد من فر�ص اندماج الأيتام باملجتمع واحتكاكهم باأ�سخا�ص خمتلفون. وهو يف 
الوقت نف�سه، يحقق توعية املجتمع باحتياجات وم�سكات هذه الفئة واأهمية دعمها.
)ب (  الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه التي قام المركز بطباعتها:                                                        

اسم الباحثعنوان الرسالةم

ا�سطرابات الو�سط الأ�سري وعاقتها 1
بانحراف الفتيات يف املجتمع ال�سعودي.

د. نورة بنت اإبراهيم 
ال�سويان

د. فهد بن علي الطياراإيذاء الأطفال يف الأ�سرة ال�سعودية عوامله واأثاره.2

3
عاقة فرط احلركة ونق�ص النتباه مبهارات 

التح�سيل الدرا�سي لدى تاميذ ال�سفوف 
العليا باملرحلة البتدائية مبدينة الريا�ص.

اأ. من�سور بن عيد
 اجلهني

الآثار املرتتبة على تعاطي ال�سباب للمخدرات ودور 4
اخلدمة الجتماعية يف و�سع ت�سور مقرتح للحد منها

اأ. عبدالرحمن بن 
اإبراهيم الدخيل

وعي ذوي الإعاقة احلركية باخلدمات املتاحة لهم 5
واإ�سهامات اخلدمة الجتماعية يف تنميته.

اأ. فهد بن حممد 
الدو�سري

6
فاعلية التدرب على التعليمات الذاتية 

والقلق لدى الأحداث اجلانحني يف منطقة 
اجلوف باململكة العربية ال�سعودية.

د. عقل بن 
عبدالعزيز العقل
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اسم الباحثعنوان الرسالةم

اأمناط العنف بني نزلء املوؤ�س�سات 7
الإ�ساحية والعوامل املرتبطة بها.

د. �سالح بن 
عبدهلل العقيل

8
برنامج الرعاية ال�سحية املنزلية لوزارة 

ال�سوؤون الجتماعية من وجهة نظر امل�سنني 
امل�ستفيدين منه يف مدينة الريا�ص.

اأ. عو�ص بن علي 
اجلميلي

اخلدمة الجتماعية يف احلد من بع�ص اأثار 9
التن�سئة الأ�سرية املوؤدية لانحراف.

اأ. دلل بنت م�سفر 
العرجاين

10
حاجات البالغني من جمهويل الن�سب بعد 
خروجهم من املوؤ�س�سات الإيوائية لاأيتام 

ودور اخلدمة الجتماعية يف اإ�سباعها.
اأ. اأمنة بنت عبده

 الراق








