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مركز خبرة يدشن بوابته اإللكترونية الجديدة 
لخدمة العمل األسري الوطني

دشن رئيس المجلس اإلشرافي لمركز بيت الخبرة 
للبحوث والدراسات االجتماعية األستاذ خالد بن 

محمد النقيه البوابة اإللكترونية الجديدة لتقديم 
خدمات المركز األسرية عبر منظومته التقنية، والتي 

تشمل التعريف بالمركز، وما يقدمه من خدمات، 
وتسهم عبر أدلتها وقنواتها االستشارية والتدريبية 
في تطوير سياسات وإجراءات منظومات العمل 

األسري، وتأهيل البيئة واألدوات التي تمكن 
منسوبيها والمجتمع من رفع مستوى المعرفة 

والثقافة األسرية، وتمكن المعنيين بالشأن األسري 
من تبادل المعلومات من خالل تنفيذ المهام 

ا. واإلجراءات تقنيًّ

وأوضح األستاذ النقية أن البوابة تمكن المستفيدين 
من التسجيل في البرامج التدريبية النوعية، 

والدبلومات األسرية، واالستفادة من المتجر 
اإللكتروني للمنتجات البحثية واالستشارية، واالطالع 

على المكتبة اإللكترونية ألهم المنتجات العلمية 
والبحثية الخاصة باألسرة.

وبين الدكتور النقية أن المركز حرص على تدشين 
بوابته في ظل هذه الظروف االستثنائية ليقدم 

عدًدا من الجهود الداعمة للحد من آثار جائحة 
كورونا على األسرة والمجتمع، فمنذ صدور 

توجيهات القيادة الرشيدة -وفقها اهلل تعالى- 
والبدء في تنفيذ القرارات االحترازية، أسهم مركز 
خبرة في التخطيط والتنفيذ لعدد من اإلجراءات 
الوقائية بدءا من تحوله للعمل عن بعد، مع عدم 

تأثر مجريات عملياته وخدماته، وشارك في عدد من 
األنشطة، وقدم مجموعة من المبادرات والبرامج، 

ومنها اإلسهام اإلثرائي في الملتقيات اإللكترونية 
الكبرى، حيث شارك بورقة علمية في الملتقى 
اإللكتروني األول من ملتقيات مستقبل التنمية 

»دور القطاع غير الربحي في إدارة أزمة كورونا« 
في الجلسة الرئيسة، بعنوان: »دور جمعيات التنمية 

األسرية في مواجهة كورونا«، وكذلك الملتقى 
اإللكتروني الثاني من ملتقيات مستقبل التنمية، 

حول »دور جمعيات التنمية األسرية في إدارة 
جائحة كورونا«، بصفته شريكا في اإلعداد، مع 

تقديم ورقة عمل بعنوان: »دور األسرة خالل الحجر 
المنزلي في ظل جائحة كورونا«.

استثماًرا لخدماته وجهوده األسرية في ظل جائحة كورونا
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بنك البرامج األسرية، التي تهدف إلى أن تكون 
المرجع األول للبرامج المدروسة بعناية لما 
يمكن أن تقدمه األسرة ألبنائها من جانب، 

وما تقدمه الجهات األسرية واالجتماعية 
لألسرة في المجتمع بشكل عام، ومشروع 

الدعم االجتماعي والنفسي لألسر في جائحة 
فيروس كورونا المستجد؛ والذي يهدف 
لمعالجة أثر الجائحة على الفرد واألسرة 

والمجتمع، والمساهمة مع وزارتي الصحة 
والموارد البشرية عن طريق مساندة فرق 

العمل في كتابة ونشر المحتويات الخاصة 
باألزمة، وإسهامات أخرى مستمرة في المجال 

التوعوي اإلعالمي، وتقديم المحاضرات 
والبرامج التدريبية أون الين مع جمعيات أسرية 

ولجان تنمية اجتماعية، وغيرها.

كما قدم المركز عدًدا من المشاركات اإلذاعية والفضائية 
طرحت خاللها عدد من الموضوعات المعنية بدور القطاع 

غير الربحي في جائحة كورونا، وما تحتاجه األسرة في 
هذه الفترة، مثل: إدارة الوقت، والتقنيات واستثمارهما 

في تنمية العالقات بين أفراد األسرة، ومعالجة المحاذير 
الناجمة عن زيادة الوقت المتاح للجلوس في المنزل، 
ودور الوالدين، وأهمية االستقرار األسري، إلى جانب 

تقديم وإطالق عدد من المبادرات الدائمة، ومنها: منصة 
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بمشاركة من مركز خبرةمنتدى

استقرار الثاني
يختتم فعالياته بحضور الفت من 

متخصصين وباحثين في مجال األسرة

تحت رعاية سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية للتنمية االجتماعية األستاذ سليمان بن 

عبدالعزيز الزبن، أقيم يوم السبت ١٤ جمادى اآلخرة 
١٤٤١ هـ منتدى استقرار الثاني تحت عنوان )السلوك 
االستهالكي لألسرة وأثره على استقرارها( وذلك في 

قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات.

وقد نظم المنتدى شركة آسية الوقفية، ومركز إصالح 
للتنمية االسرية التابع للجنة التنمية االجتماعية بحي 
الملك فهد بالرياض، وشهد المنتدى حضور أكثر من 

)١80( من المربين والمتخصصين والباحثين في قطاع 
األسرة من الجنسين في مجال اإلرشاد األسري، وشارك 

في المنتدى أكثر من )٤0( متطوع ومتطوعة.

وافتتح المنتدى بكلمة من الدكتور عبد الرحمن الصالح 
المشرف العام على مركز إصالح للتنمية األسرية وعضو 
مجلس إدارة في آسية الوقفية، الذي أكد على ضرورة 

تبني الجهات األسرية لفعاليات تقدم حلواًل مستدامة 
للمشاكل التي ترد للقطاع األسري وتؤدي لزعزعة 

استقرار األسرة.

وناقش المنتدى في جلسته األولى توجيه السلوك 
االستهالكي لألسرة )اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا( 

وفي الجلسة الثانية موضوع أثر الثقافة االستهالكية 
على استقرار األسرة السعودية والتي أدار جلستها 

الدكتور حماد بن علي الحمادي وشارك فيها نخبة من 

المختصين والخبراء في طرح األوراق العلمية لهذا المحور، 
وكان منهم الدكتور خالد بن سعود الحليبي المدير 

التنفيذي لمركز خبرة، والدكتورة الجوهرة بنت عبدالعزيز 
الزامل، واألستاذ عبدالعزيز بن أحمد الحمادي.

كما استعرض المنتدى ممارسات ناجحة لتوجيه 
السلوك االستهالكي لألسرة والتي يشارك فيها بنك 
التنمية االجتماعية وجمعية حماية المستهلك وقدم 

المنتدى ورشة عمل ثرية في صناعة المبادرات األسرية 
المستدامة.

ويسعى المنتدى إلى المساهمة في بناء أسرة مستقرة 
ومجتمع واعي، من خالل توعية العاملين مع األسرة 

بالعوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر 
على أفرادها وتؤدي إلى العديد من المشكالت األسرية 

كالطالق وتفكك األسرة، ورفع الوعي بأهمية ترشيد 
االستهالك وخفض التكاليف والمبالغات في االستهالك، 

وكيفية مواجهة منصات التجارة االلكترونية وغيرها، 
لحماية األسرة من أثر الضغوط عليها وخرج المنتدى 

بالعديد من التوصيات والحلول العملية بمساهمة 
القطاعين الحكومي والخاص، يمكن االطالع عليها عبر 

موقع المنتدى. والجدير بالذكر أن هذه هي النسخة 
الثانية من منتدى استقرار والذي أقيم في نسخته 

األولى حول االستقرار الزواجي وتحديات األسرة الناشئة.
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١9 مستشاًرا ، و )6( مستشارين أثروا الملتقى بتجربتهم 

مركز خبرة يشرف على تقديم أكثر من 

60 استشارة أسرية في 
ملتقى )صناع األثر( بالدمام

          

شارك مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية في 
ملتقى )صناع األثر(، والذي نظمته جمعية قافلة الخير  يومي 

2-3 / 6 / ١٤٤١هـ ، في قاعات الجوسق بالدمام، حيث ضم 
الملتقى نخبة من الخبراء والمستشارين والمدربين، ممن أثروا 

الملتقى بخبراتهم المتميزة، وتجاربهم الغنية، وكان لمركز خبرة 
في الملتقى مساحة خاصة أشرف من خاللها على تشغيل 

)١0( أركان استشارية تبدأ من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساًء 
يومي الملتقى، وتم اختيار مجموعة متميزة من المستشارين 

والمستشارات والخبراء الستقبال االستشارات واإلجابة عن 
تساؤالت الحضور التربوية واألسرية والنفسية واالجتماعية. 

كما شارك مركز خبرة بإعداد مقاطع مرئية توعوية مصاحبة 
للملتقى، باإلضافة إلى ستة من المستشارين المتميزين الذين 

قدموا تجاربهم في االستشارات في ضوء المحاور التالية: 
االستخدام السيئ للتقنية، وإدمان األجهزة اإللكترونية بناء 

العالقات غير الشرعية، وفقد الثقة في األبوين، وضعف االنتماء 
العائلي، ومجاراة األفكار الضارة.

 كما أقام مركز خبرة أقام ورشة تدريبية مصاحبة للملتقى 
بعنوان )إدارة المشاعر( حضرها لفيف من المشاركين. 
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»خبرة« و »إسعاد« يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التأسيس والبرامج التأهيلية

في إطار تعزيز شراكاته مع 

الجهات ذات العالقة بالعمل األسري 
وقــع مركــز بيــت الخبــرة للبحــوث والدراســات االجتماعيــة 
األرامــل  لرعايــة  إســعاد  مــع جمعيــة  تفاهــم  مذكــرة 
والمطلقــات وذلك يــوم الثالثــاء ١١-2-2020م، وارتكزت 
المذكــرة علــى تعزيــز العمــل فيمــا يتعلــق بمجــاالت 
التأســيس، والبرامــج التأهيليــة، ومــا يحقــق خدمــة األســرة 
الســعودية فــي ضــوء أهــداف المؤسســتين وخططهــم 

ــتراتيجية. االس

ويذكــر أن »إســعاد« تعــد أول جمعيــة متخصصــة لرعايــة 
األرامــل والمطلقــات بالمنطقة الشــرقية، تســعى لتأهيل 
المطلقــات واألرامــل ضمــن برامــج تنمويــة وإرشــادية 

ليكــن عناصــر فاعلــة فــي المجتمــع.

زيارة الدكتور السعدون
فــي مجــاالت العمــل األســري 
الوطنــي، وقــد أثنــى ســعادته 
علــى مســيرة المركــز، داعًيــا 
المولــى القديــر لــه بمزيــد مــن 

ــز. ــق والتمي التوفي

اســتقبل منســوبو مركــز خبــرة مســاء يــوم األحــد 2-9-
الخيريــة  الجمعيــات  مجلــس  رئيــس  ســعادة  2020م 
الدكتــور ســعدون بــن ســعد الســعدون، واطلع ســعادته 
المركــز،  وأهــداف  بتوجهــات  خــاص  تعريــف  علــى 
بهــا،  يفخــر  التــي  وشــراكاته  االســتراتيجية،  وخطتــه 
ومــا حققــه مــن مكتســبات ومنجــزات، وثقــة وحضــور 
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بشراكة فاعلة مع جمعية التنمية األسرية بتبوك

مرصد خبرة األسري ينظم ورشة عمل بعنوان

اإلطار العام للمؤشرات األسرية
بمنطقة تبوك

أقام قسم المرصد األسري بمركز بيت الخبرة -بشراكة وتنظيم من جمعية التنمية األسرية بتبوك- ورشة 
عمل بعنوان )اإلطار العام للمؤشرات األسرية بمنطقة تبوك(، بحضور مساعد مدير فرع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية بتبوك علي بن مهدي العطوي وشركاء التنمية بالمنطقة من أجهزة حكومية 

وقطاع خاص.

وتناولت الورشة أهم المؤشرات األسرية من خالل المناقشات مع المختصين والمهتمين بالشأن األسري 
وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية وتمحورت عن األسرة والطالق والمشكالت األسرية .

وفي ختام الورشة شكر سعادة المدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة الدكتور خالد الحليبي الجمعية 
والحضور على التنظيم والمشاركة والتفاعل، مؤكدا على أهمية الورشة؛ لكونها الورشة الرابعة 

واألخيرة في سياق وضع )اإلطار العام للمؤشرات األسرية في المملكة العربية السعودية(، وقد 
سبقتها ثالث ورش في: الدمام، وأبها، وجدة.
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مركز خبرة ُيشرف على مشروع تطوير

الباحث االجتماعي
للجمعيات الخيرية في منطقة حائل

البيانات، وتحليل النتائج، تحديد الباحث المثالي(، 
وتقييم القسم االجتماعي المثالي؛ ويتضمن )جمع 
البيانات، وتحليل النتائج، تحديد القسم المثالي( كما 

يقوم مركز خبرة بمجموعة من المقاييس العلمية 
الخاصة بالمشروع، كقياس قبلي للمستفيدين من 
أقسام البحث االجتماعي؛ ويتضمن )جمع البيانات، 

وتحليل النتائج(، وقياس بعدي للمستفيدين من أقسام 
البحث االجتماعي؛ ويتضمن )جمع البيانات، وتحليل 

النتائج، تحديد أثر المشروع(، وقياس رضا المستفيدين 
عن أقسام البحث االجتماعي؛ ويتضمن )جمع 

البيانات، وتحليل النتائج، تحديد نسبة الرضا العام من 
كل جمعية(، ويقوم ومعهد التنمية األسرية العالي 

للتدريب باألحساء بتدريب وتأهيل الباحثين في برنامج 
تدريبي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب لمدة 

خمسة أيام تجمع بين التأصيل العلمي واإلداري، 
والممارسة العملية لمهام وأدوار الباحث االجتماعي 

في الجمعيات غير الربحية.

في ضوء اهتمام مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات 
االجتماعية بتأهيل العاملين في الجهات غير الربحية، أقام 
المركز زيارة ميدانية ألربع جمعيات خيرية في مدينة حائل 
في ٤-5 / مارس / 2020م، وقد مثل مركز خبرة الدكتور 
شريف بن محمد السعيد رئيس قسم البحوث والدراسات، 

واألستاذ تركي بن عبدالرحمن الخليفة رئيس قسم 
اإلرشاد األسري، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير مهارات 

الباحث االجتماعي، للوصول به إلى أداء أفضل ونتائج 
أجمل.

وأوضح األستاذ تركي الخليفة أن المشروع يقام بدعم 
كريم من مؤسسة العجيمي الخيرية، وبتعاون مشترك 
بين مركز خبرة ومعهد التنمية األسرية العالي للتدريب 

باألحساء، حيث يقوم مركز خبرة بالمسح الميداني لتحديد 
احتياجات الباحثين االجتماعيين؛ ويتضمن )تصميم أدوات 

الدراسة، وجمع البيانات، وتحليل البيانات، واستخراج 
النتائج، وصياغة التوصيات(،  وكذلك عقد ورشة تدريبية 

على دليل الباحث االجتماعي، والقيام المقابلة المعيارية 
لتقييم الباحث االجتماعي المثالي؛ ويتضمن )جمع 

وكانت مشاركة الجمعيات في المشروع من مدينة حائل على النحو التالي:   

عدد الباحثين االجتماعيينعدد المستفيدينالجمعيةم

١7007الجمعية الخيرية بحائل١
١١56٤جمعية رعاية األيتام2
١0002جمعية المعاقين3
١392١جمعية الغوطة٤
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انطالق من أهدافه االستراتيجية

مركز خبرة يقيم ورشة 
تطوير أداء مراكز اإلصالح 

األسري بالرياض

وقدم رئيس قسم البحوث 
والدراسات الدكتور شريف السعيد 
عرًضا حول تطوير الخطة التشغيلية 

للمراكز، وأهمية استثمار بيانات 
الحاالت في الدراسات والبحوث 
األسرية، ثم تحدث األستاذ/ عامر 
قطيش مدير إدارة الجودة حول 

معايير التقييم اإلداري والحوكمة 
وتحسين العمليات واإلجراءات 

للوصول إلى جودة األداء وحسن 
المخرجات والمآالت.

يعمل مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات االجتماعية على تطوير أداء 
المنظمات األسرية لتقوم بأداء أدوارها وفق معايير علمية وأداء متميز، 

وذلك كأحد أبرز خدماته المنبثقة عن أهدافها االستراتيجية،  لذا أقام 
المركز ورشة لتطوير أداء مراكز اإلصالح بالرياض في يوم السبت 7 / 6 
/ ١٤٤١هـ  الموافق 2020/2/١م ، بمحافظة األحساء، وضمت الورشة 

مديري اإلدارات واألقسام في خبرة ورؤساء مراكز اإلصالح األسري 
بالرياض وبعض المصلحين الفاعلين، وأدار الورشة األستاذ تركي بن 
عبدالرحمن الخليفة رئيس قسم اإلرشاد األسري، وقد بدأت الورشة 

بكلمة ترحيبية للمدير التنفيذي لخبرة الدكتور خالد بن سعود الحليبي 
أشاد فيها بالجهود الحثيثة للعاملين في خبرة وفي مراكز اإلصالح 

األسري بالرياض، وناقشت الورشة متطلبات كل إدارة ومستهدفاتها، 
والتحديات التي تعترض طريق التميز في األداء.
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كما تم مناقشة ما يتعلق باإلجراءات المالية حيث أكد األستاذ أحمد 
البوجابر مدير اإلدارة المالية على ضرورة الشفافية والوضوح في 

اإلجراءات المالية، وأهمية إنفاذ العقود المبرمة مع الشركاء والعاملين 
وااللتزام بالحقوق المالية، وتحري الدقة والتوثيق.

وفي سياق تفاعلي ملحوظ جرى الحوار والنقاش مع األستاذ عبداهلل 
الحسين رئيس قسم تقنية المعلومات حول البرنامج الحاسوبي الخاص 

بتوثيق حاالت اإلصالح، وضرورة تطويره، وإضافة خدمات جديدة، وكذلك 
نظام البصمة اإللكتروني وما يتعلق بالتقنية من مشكالت واحتياجات 

وتطلعات.

ثم تحدث المهندس / محمود عبدالرحمن رئيس قسم اإلعالم عن 
الخطة اإلعالمية لمراكز اإلصالح وعزم القسم على إعداد مواد توعوية 

وإرشادية وتوثيقية لهذا العمل الذي يستحق الدعم، ثم تحدث مدير 
الورشة حول اللقاءات التدريبية والتطويرية الدورية للمصلحين، وأهمية 

حضورها وتنمية المعلومات 
والمهارات حول المصالحة 

والوساطة الذكية، وأكد على 
ضرورة تقييم أداء المصلحين وفق 

معايير تم إعدادها مسبقًا في 
مركز خبرة.

وبعد كل إدارة أو قسم يتم إعطاء 
المشاركين فرصة للسؤال أو 

االقتراح أو اإلضافة، وتم بعدها 
جمع توصيات الورشة، وتحويلها 

إلى إجراءات عمل وخطوات 
للتنفيذ.

     


