
 المستخلص  

اتبع البحث  رشاد األسري في المجتمع السعودي،  هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع اإل

( مفردة من المرشدين الممارسين  114الحالي منهج المسح الوصفي، وتكونت عينة البحث من ) 

بطريقة المسح االجتماعي،  لإلرشاد األسري في عدد من المراكز بمدينة جدة، وقد تم اختيارهم  

وتم إعداد استبيان من قبل الباحثة، وتم التحقق من الصدق والثبات ألداة الدراسة، وأظهرت النتائج  

 التالية: 

(  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية في سنوات الخبرة لدى أفراد العينة عند مستوى داللة ) -1

 سنوات(.    5لصالح سنوات الخبرة )أقل من  

ذات داللة إحصائية على وجود تعاقد مهني يوضح الحقوق والواجبات بين الممارسين    توجد فروق  -2

( لصالح وجود التعاقد المهني بين الممارسين والعمالء يوضح  0.01والعمالء عند مستوى داللة )

 الحقوق والواجبات لكل منهما. 

التدريب على   -3 ممارسة  في  العينة  أفراد  لدى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  اإلرشاد  توجد  مهارات 

 ( لصالح )نعم تم التدريب(. 0.01األسري عند مستوى داللة ) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة العمل داخل مراكز اإلرشاد األسري عند مستوى داللة   -4

 ( لصالح )مرشد متعاون(. 0.01)

األ -5 اإلرشاد  تقديم  يتم  التي عن طريقها  الوسائل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عند  توجد  سري 

 ( لصالح )حضوريا في مكان مخصص(. 0.01مستوى داللة ) 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجود مكتب خاص منفصل في حالة االستشارة الحضورية   -6

 ( لصالح )نعم يوجد مكتب خاص(. 0.01عند مستوى داللة )

والتعامل معها عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية في توفر التجهيزات الالزمة الستقبال الحاالت   -7

 ( لصالح )نعم توجد تجهيزات الستقبال الحاالت والتعامل معها(. 0.01مستوى داللة ) 

التعاون مع مؤسسات اإلرشاد األخرى عند مستوى داللة   -8 توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 ( لصالح )نعم هناك تعاون(. 0.01)

 (. % 73.7وذلك بنسبة )   ان أكثر القضايا التي تم التعامل معها هي قضايا أسرية  -9

 (.  %73.7بلغت أعلى نسبة من الفئات المستهدفة باإلرشاد هي األسرة بنسبة )  -10

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الحاالت التي يتم استقبالها لالستشارات شهرياً عند مستوى   -11

 حاالت( شهرياً.   5( لصالح )أقل من  0.01داللة ) 

العمالء لهم عند مستوى داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية لمناقش -12 تقييم  ة المرشدين على 

 ( لصالح )نعم يوجد مناقشة للمرشدين عند تقييم العميل لهم(. 0.01)

بينها وبين المركز لتقديم االستشارة المالئمة للحالة حيث بلغت   -13 الجهات التي يتم التنسيق فيما 

 (. %46.5أعلى نسبة للجمعيات الخيرية وذلك بنسبة ) 

الممارس لدوره في اإلرشاد األسري حيث بلغت تشخيص وتقدير المشكلة النسبة    طبيعة دور  -14

 (. %67.5األعلى ) 

العالج   -15 العالجية  المدخل  أعلى  كان  حيث  األسري  اإلرشاد  في  المستخدمة  العالجية  المداخل 

 (. %80.2المعرفي السلوكي بنسبة ) 

المعوقات التي تواجه المرشد  المعوقات التي تواجه المرشد خالل عملية اإلرشاد حيث ان أكثر   -16

 (. %53.5معوقات ثقافية بنسبة )

 



مقترحاتك لمواجهة المعوقات وتحسين اإلرشاد في المراكز حيث أن مقترح التدريب بشكل دوري   -17

 (.  %54.4للمرشدين بلغ أعلى نسبة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


