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ملخص الدراسة

ــذي  هــدف هــذه الدراســة إلــى قيــاس رضــا المســتفيدين المشــاركين فــي ملتقــى أســرتي جنتــي ال
نفذتــه جمعيــة تــواد للتنميــة األســرية وفــق اســتراتيجيتها )2021-2024( بالشــراكة مــع مؤسســة عبداللــه 

ــز الراجحــي الخيريــة .     بــن عبدالعزي

ــم  ــة، إذ ت ــات المطلوب ــم اعتمــاد االســتبيان كأداة رئيســة فــي جمــع البيان ــق أهــداف الدراســة ت ولتحقي
ــرات الدراســة بشــقيها قيــاس رضــا المســتفيد  ــم اســتبانة احتــوت علــى )14( ســؤااًل شــملت متغي تصمي
ــم نشــر االســتبيان  ــاس رضــا المســتفيد عــن برنامــج ملتقــى أســرتي جنتــي، وقــد ت ــة، وقي عــن الجمعي
ــي 2000 مشــارك، وقــد اســتجاب )184(  ــغ عددهــم حوال ــذي بل ــع المشــاركين بالملتقــى ال ــا لجمي إلكتروني
ــم إدخــال  ــل، وت ــة التحلي ــع االســتبانات صالحــة لعملي ــن أن جمي ــق تبي مشــاركا، وبعــد االســتالم والتدقي
بيانــات االســتبانات إلــى الحاســوب، وأجريــت عليهــا االختبــارات اإلحصائيــة بواســطة برنامــج الحزمــة 

 )SPSS( اإلحصائيــة للعلــوم اإلجتماعيــة
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ملخص الدراسة

وأظهــرت النتائــج وجــود مســتويات رضــا عاليــة جــدا مــن قبــل العينة المســتجيبة المملثــة لمجتمع الدراســة 
عــن جمعيــة تــواد وخدماتهــا وبرامجهــا، وعــن برنامــج وأنشــطة ملتقــى أســرتي جنتــي، وقــد ظهــر جليــا 

مــدى مالمســة البرنامــج الحتياجــات المشــاركين، ومــدى تحقيقــه للنتائــج واآلثــار المقصــودة منــه.
وقــدم أفــراد العينــة المســتجيبة الممثلــة لمجتمــع الدراســة العديــد مــن المقترحــات والتوصيــات التــي من 
شــأنها مســاعدة الجمعيــة فــي التركيــز علــى احتياجــات مجتمعيــة إضافيــة مســتقبال، وتوســيع وتحســين 

خدماتهــا وبرامجهــا بمــا يتوافــق مــع رســالتها.
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الفصــــــل األول
منهجية الدراسة
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يســتعرض هــذا الفصــل المنهجيــة التــي اتبعــت فــي إنجــاز هــذه الدراســة، متضمنــا شــرحا ألســلوب جمــع 
البيانــات ومجتمــع الدراســة وعينتهــا وأداتهــا.

1. منهجية الدراسة 
حيث إن هذه الدراسة تستقصي :

أ. رضا المستفيد عن جمعية تواد للتنمية األسرية
ب. رضا المستفيد عن ملتقى أسرتي جنتي

فقــد اتبعــت الدراســة أكثر األســاليب شــيوعا في دراســات وأبحــاث العلوم اإلداريــة التطبيقيــة والميدانية 
واالســتقصائية، وبالتحديد أســلوبين وهما:

أ. تحليــل المحتــوى: وقــد هــدف هــذا االســلوب إلــى بنــاء اإلطــار النظــري للدراســة والتعــرف علــى 
األدبيــات الخاصــة بموضوعهــا، وذلــك مــن  خــالل الرجــوع إلــى الدراســات الســابقة والمقــاالت والبحــوث 

ــة. ــم أداة الدراس ــي تصمي ــا ف ــتفادة منه ــا لالس ــة بموضوعه ــات ذات الصل والدوري
ب. المنهــج الوصفــي التحليلــي: وهــو األســلوب المســتخدم فــي معظــم الدراســات حيــث يتــم مــن خاللــه 
اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة المناســبة لتحليــل البيانــات التــي جمعــت مــن المســتجيبين بواســطة أداة 

الدراســة وتوصيــف متغيــرات الدراســة واإلجابــة عــن أســئلتها واختبــار فرضياتهــا. 
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2. أداة الدراسة
تم تصميم وتطويرأداة الدراسة )االستبانة( لجمع البيانات األولية من مجتمع الدراسة.

وتتكون االستبانة من ثالثة أجزاء وهي:
ــة،  ــة االجتماعي ــوع والحال ــل الن ــتجيبين مث ــة للمس ــات الديمغرافي ــن المعلوم ــون م ــزء األول : ويتك أ. الج

ــا. ــتفادة منه ــم االس ــي ت ــى الت ــادرات الملتق ــي ومب ــتوى التعليم ــنوات والمس ــر بالس والعم
ب. الجــزء الثانــي : وتضمــن ســتة أســئلة حــول رضــا المســتفيد عــن جمعيــة تــواد للتنميــة األســرية، 
باإلضافــة إلــى ســؤال مفتــوح حــول أهــم الموضوعــات التــي يرغــب فــي تقديــم برامــج بشــأنها مســتقبال
ج. الجــزء الثالــث : وتضمــن ســبعة أســئلة حــول رضــا المســتفيد عــن ملتقــى أســرتي جنتــي، باإلضافــة إلى 
ــه  ــه ومقترحات ــات الملتقــى مســتقبال ، وآرائ ــر برامــج و فعالي ــه لتطوي ــن حــول مقترحات ســؤالين مفتوحي

لتطويــر أداء الجمعيــة بشــكل عــام.

و قــد تــم اســتخدام مقيــاس ) ليكــرت ( الخماســي لتحديــد آراء و اتجاهــات أفــراد العينــة حــول فقــرات 
ــة التــي  ــب مــن المســتجيبين وضــع إشــارة )×( تحــت الحال ــي، حيــث طل ــة مــن الجــزء الثان المحــاور الثالث

ــواردة فــي االســتبيان.  ــارات ال ــارة مــن العب تنطبــق مــع رأيــه فــي كل عب
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وبمــا أن مقيــاس ليكــرت الخماســي يقيــس بيانــات كيفيــة أو وصفيــة وليســت كميــة أي يعبــر ويصــف 
ــرات أداة  ــن فق ــرة م ــي كل فق ــا ورد ف ــول م ــتجيب ح ــات وآراء المس ــاق التجاه ــاالت االنطب ــن ح ــة م حال
الدراســة، فقــد تــم تحويلهــا إلــى بيانــات كميــة لغايــات التحليــل مــن خــالل اســتخدام أوزان نســبية لتعبــر 
عــن كل حالــة مــن حــاالت المقيــاس الوصفيــة، حيــث عبــر  عــن درجــة الموافقــة أو الهامــة بدرجــة كبيــرة 
ــة  ــن درج ــر ع ــد عب ــوزن )3( فق ــا ال ــوزن )4( ، وأم ــرة بال ــة كبي ــة بدرج ــة الموافق ــن درج ــوزن )5(، وع ــدا بال ج
الموافقــة بدرجــة متوســطة وكذلــك الــوزن )2( فقــد خصــص لدرجــة الموافقــة بدرجــة منخفظــة والــوزن 
)1( درجــة الموافقــة بدرجــة منخفظــة بدرجــة كبيــرة جــدا. وبعــد اســتخراج المتوســطات الحســابية لــكل 
فقــرة مــن فقــرات االســتبيان ولــكل مجــال، تــم إعادتهــا إلــى الحــاالت الوصفيــة لمقيــاس ليكــرت بتقريــب 

المتوســطات إلــى أقــرب رقــم صحيــح. 
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3. مجتمع الدراسة، وخصائصه، والعينة الممثلة:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن المســتفيدين المشــاركين فــي ملتقــى أســرتي جنتــي الذيــن بلــغ عددهــم 

قرابــة )2000( مشــارك، وقــد جــاءت عينــة الدراســة عشــوائية بســيطة، حيــث اســتمرت عمليــة نشــر 

ــى 27/  ــخ 22/ 6 إل ــي التــي اســتهدفت كافــة مجتمــع الدراســة عشــوائيا مــن تاري االســتبيان اإللكترون

Seka- ــداول ــق ج ــة وف ــع الدراس ــة لمجتم ــة ممثل ــي عين ــاركا، وه ــتجاب )184( مش ــد اس 6/ 2022، وق

ran اإلحصائيــة )Sekaran & Bougie, 2010, 295(، وبعــد التدقيــق تبيــن أن جميــع االســتبانات صالحــة 

لعمليــة التحليــل، وهــذا يعنــي أن نســبة اســتجابة عينــة الدراســة تجــاوزت %100 التــي كان يكفــي منهــا 

)100( اســتبانة صالحــة فقــط وفــق جــداولSekaran  اإلحصائيــة.
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4. األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ألغــراض تحقيــق أهــداف الدراســة فقــد تــم إخضــاع بيانــات الدراســة لبرنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم 

االجتماعيــةStatistical Package of Social Sciences )SPSS( حيــث تــم اســتخدم التوزيــع التكــراري 

ــد  ــابي كأح ــط الحس ــتخدم المتوس ــه اس ــت ذات ــي الوق ــة. وف ــرات الديمغرافي ــة للمتغي ــب المئوي والنس

مقاييــس النزعــة المركزيــة. واالنحــراف المعيــاري لقيــاس مــدى تباعــد الظاهــرة المدروســة عــن الوســط 

ــى الوســط  ــاري مقســوما عل ــن وهــو قيمــة االنحــراف المعي ــم اســتخدم معامــل التباي الحســابي.كما ت

ــات  ــارب باإلجاب ــك تق ــإن هنال ــن %20 ف ــل م ــرة وأق ــن صغي ــل التباي ــة معام ــت قيم ــإذا كان ــابي. ف الحس

وتتركــز حــول قيمــة الوســط الحســابي، أمــا إذا كانــت قيمتــه كبيــرة دل ذلــك علــى تشــتت فــي البيانــات. 



10

الفصل الثاني
منهجية الدراسة

يتناول هذا الفصل عرضا وتحليال لبيانات الدراسة، من وصف للخصائص 

الشخصية والديمغرافية لعينة الدراسة، واإلجابـــة عــــن أسئلة الدراسة، 

وتحديد نتائجها.
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أواًل :
تحليل ونتائج الجزء األول من االستبانة

وصف المتغيرات الشخصية والديمغرافية
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النوع :
ــور  ــبة الذك ــون نس ــي فتك ــتجيبة، وبالتال ــة المس ــراد العين ــي أف ــن إجمال ــاث )%73(  م ــبة اإلن ــت نس بلغ

)%27(، وهــذا يشــير إلــى المشــاركة الواســعة مــن قبــل اإلنــاث فــي برامــج الجمعيــة وقــد يعــود ذلــك 

إلــى أن ظــروف اإلنــاث الشــخصية وطبيعــة مســؤوليتهن األســرية أكثــر مالءمــة للمشــاركة مــن ظــروف 

الذكــور.

 ركذ
27% 

 ىثنأ
73% 

 عونلا
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3. العمر بالسنوات:
شــكلت الفئــة العمريــة أقــل مــن 30 ســنة نســبة )%42( مــن إجمالــي أفــراد العينــة المســتجيبة تلتهــا 

الفئــة العمريــة مــن 30 الــى أقــل مــن 40 ســنة و بنســبة )%32( حيــث شــكلت هاتيــن الفئتيــن حوالــي 

)%74( مــن إجمالــي أفــراد العينــة المســتجيبة ممــا يشــير إلــى ازديــاد إقبــال الشــباب على برامــج الجمعية 

وهــي الفئــة األكثــر عرضــة لمســببات عــدم االســتقرار األســري ، وفــي ذلــك إشــارة إلــى مالمســة 

اســتراتيجية وبرامــج الجمعيــة الحتياجــات المســتفيدين األساســية فــي التنميــة األســرية، كمــا ويالحــظ 

ــر بنســبة  أن الفئــة العمريــة مــن 40 إلــى أقــل مــن 50 جــاءت بنســبة )%22( والفئــة العمريــة 50 فأكث

)%4( مــن إجمالــي أفــراد العينــة المســتجيبة.

42%

32%

22%

4%

 تاونسلاب رمعلا
 40 نم لقأ ىلإ 30 نم 30 نم لقأ

 رثكأف50 50 نم لقأ ىلإ 40 نم

42%

32%

22%

4%

 تاونسلاب رمعلا
 40 نم لقأ ىلإ 30 نم 30 نم لقأ

 رثكأف50 50 نم لقأ ىلإ 40 نم
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4. الحالة اإلجتماعية:
يظهــر التحليــل أن نســبة المتزوجيــن والمتزوجــات بلغــت )%56( مــن إجمالــي أفــراد العينــة المســتجيبة، 

فيمــا بلغــت نســبة العــزاب مــن الذكــور واإلنــاث )%44(، وفــي ذلــك إشــارة إلى وجــود االهتمــام المتقارب 

ببرامــج الجمعيــة مــن قبــل المتزوجيــن والعــزاب مــن كال الجنســين خصوصــا وأن غالبيــة أفــراد العينــة هــم 

فئــة الشــباب مــا دون 40 ســنة.

56%

44%

 ةیعامتجإلا ةلاحلا
 ة/بزع ة/جوزتم

56%

44%

 ةیعامتجإلا ةلاحلا
 ة/بزع ة/جوزتم
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5. المؤهل العلمي:
يشــير التحليــل إلــى أن نســبة مــن يحملــون مؤهــل عــال تبلــع )%49( وبينمــا تبلــغ نســبة مــن يحملــون 

مؤهــل دراســات عليــا )%24( وأن حملــة المؤهــل المتوســط تبلــغ )%13( فيمــا تبلغ نســبة الذيــن يحملون 

مؤهــالت دون المتوســط )14%(.

وممــا ســبق يمكــن مالحظــة أن )%73( مــن أفــراد العينــة يحملــون مؤهــالت ودراســات عليــا، وهــذا يشــير 

إلــى المســتوى الثقافــي العالــي ألغلبيــة المشــاركين فــي البرامــج ومســتوى الثقــة العاليــة فــي 

تقييمهــم. 
24%

49%

13%

14%

 يملعلا لھؤملا
 كلذ ریغ طسوتم لھؤم يلاع لھؤم ایلع تاساارد

24%

49%

13%

14%

 يملعلا لھؤملا
 كلذ ریغ طسوتم لھؤم يلاع لھؤم ایلع تاساارد
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6. المبادرات التي استفدت منها:
يظهــر التحليــل أن نســبة أفــراد العينــة المشــاركين فــي كال مبادرتــي جــودة الحيــاة وإســعاد بلغــت 

)%84( مــن إجمالــي أفــراد العينــة المســتجيبة، فيمــا بلغــت نســبة المشــاركين فــي مبــادرة جــودة الحيــاة 

لوحدهــا )%15(، ونســبة مــن شــارك فــي مبــادرة إســعاد لوحدهــا)%2( وهــذا يــدل بالشــك علــى حــرص 

ــة  ــد صح ــا يؤك ــة مم ــا الجمعي ــي تقدمه ــج الت ــع البرام ــي جمي ــاركة ف ــى المش ــة عل ــتفيدي الجمعي مس

ودقــة التوجــه االســتراتيجي للجمعيــة فــي تقديــم البرامــج التــي تلبــي االحتياجــات الحقيقــة للمجتمــع .

84%

15%

1%

 اھنم تدفتسا يتلا ةردابملا
 داعسا ةردابم ةایحلا ةدوج ةردابم تاردابملا عیمج 

84%

15%

1%

 اھنم تدفتسا يتلا ةردابملا
 داعسا ةردابم ةایحلا ةدوج ةردابم تاردابملا عیمج 
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ثانًيا :
تحليل ونتائج الجزء الثاني من االستبانة

قياس رضا المستفيد عن الجمعية
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أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجابــوا علــى الســؤال األول بأوافــق بشــدة وأوافــق 
هــي)%99( مــن إجمالــي أفــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج أن جميــع المتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصــص لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــح يصب ــى أقــرب رقــم صحي ــذي إذا مــا قــرب ال عــن )4.68( وهــو المتوســط ال
ــح )0.562(   ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري إلجاب ــراف المعي ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى أن معظــم إجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى مســتوى الرضــى العالــي عــن خدمــات جمعيــة 
ــات إجمالــي  ــر أوزانهــا علــى المتوســط الحســابي إلجاب ــم تؤث ــات المتطرفــة التــي ل ــواد بالرغــم مــن وجــود بعــض اإلجاب ت

أفــراد العينــة.

د+احم قفاوأ … قفاوأ ةدش. قفاوأ ال قفاوأ ال
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داوت ةLعمج تامدخ ىوتسم نع ضار ماع ل>ش.

تحليل ونتائج السؤال األول من قياس رضا المستفيد عن الجمعية

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.680.562
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ــق  ــدة وأواف ــق بش ــي بأواف ــؤال الثان ــى الس ــوا عل ــن أجاب ــة الذي ــراد العين ــبة أف ــي أن نس ــل اإلحصائ ــج التحلي ــرت نتائ أظه
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــذي اذا مــا قــرب الــى اقــرب رقــم صحيــح يصب عــن )4.63( وهــو المتوســط ال
ــح )0.587(  ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري الجاب ــراف الميع ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى مســتوى الجــودة العاليــة عــن خدمــات التــي 
ــابي  ــط الحس ــى المتوس ــا عل ــر أوزانه ــم تؤث ــي ل ــة الت ــات المتطرف ــض االجاب ــود بع ــن وج ــم م ــواد بالرغ ــة ت ــا جمعي تقدمه

ــة. ــات اجمالــي افــراد العين الجاب

تحليل ونتائج السؤال الثاني من قياس رضا المستفيد عن الجمعية 

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.630.587
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BC ةدوجلا تسمل
D ةمدقملا تامدخلا
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ــق  ــدة وأواف ــق بش ــث بأواف ــؤال الثال ــى الس ــوا عل ــن أجاب ــة الذي ــراد العين ــبة أف ــي أن نس ــل اإلحصائ ــج التحلي ــرت نتائ أظه
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال عــن )4.64( وهــو المتوســط الــذي اذا مــا قــرب الــى اقــرب رقــم صحيــح يصب
ــة بشــدة. ومــع مالحظــة أن االنحــراف الميعــاري الجابــات افــراد العينــة جــاءت اقــل مــن واحــد صحيــح )0.621(  الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى المســتوى العالــي لســهولة وصولهــم إلــى 
الخدمــات التــي تقدمهــا جمعيــة تــواد بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط 

ــات اجمالــي افــراد العينــة. الحســابي الجاب

تحليل ونتائج السؤال الثالث من قياس رضا المستفيد عن الجمعية 

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.640.621
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أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجابــوا علــى الســؤال الرابــع بأوافــق بشــدة وأوافــق 
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــح يصب ــى اقــرب رقــم صحي ــذي اذا مــا قــرب ال عــن )4.67( وهــو المتوســط ال
ــح )0.584(  ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري الجاب ــراف الميع ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى المســتوى العالــي لجمعيــة تــواد باهتمامهــا 
وتميزهــا فــي التعامــل مــع مســتفيديها بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التي لــم تؤثــر أوزانها على المتوســط 

الحســابي الجابــات اجمالــي افــراد العينــة.

تحليل ونتائج السؤال الرابع من قياس رضا المستفيد عن الجمعية 

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.670.584
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F م لماعتلاJF



22

ــوا علــى الســؤال الخامــس بأوافــق بشــدة وأوافــق  أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجاب
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال عــن )4.68( وهــو المتوســط الــذي اذا مــا قــرب الــى اقــرب رقــم صحيــح يصب
ــح )0.619(  ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري الجاب ــراف الميع ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى المســتوى العالي لســهولة تواصل مســتفيدي 
الجمعيــة بهــا وبطواقمهــا بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط الحســابي 

الجابــات اجمالــي افــراد العينــة.

تحليل ونتائج السؤال الخامس من قياس رضا المستفيد عن الجمعية 

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.680.619
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إجابات السؤال السادس من قياس رضا المستفيد عن الجمعية :
 »في رأيك : ما أهم الموضوعات التي ترغب في تقديم برامج بشأنها مستقبال«

فيما يلي أهم الموضوعات التي ركز عليها المستجيبون من أفراد عينة الدراسة:
التوعية بحقوق األسرة.. 1
العنف األسري بجميع أشكاله. . 2
التعامل األمثل داخل األسرة وكيفية مواجهة وحل المشكالت األسرية.. 3
خصائص النمو و كيفية التعامل مع األنماط الشخصية المختلفة داخل األسرة.. 4
تربية األوالد في كافة مراحل نموهم وخصوصا مرحلة المراهقة.. 5
األطفال و الوقاية من اآلثار السلبية للتقنية ومواقع التواصل االجتماعي.. 6
الجوانب النفسية وكيفية التعامل مع الحاالت المزاجية.. 7
كيفية التعامل مع األمراض األسرية مثل )التعاطي والتحرش األسري واألدمان...الخ(.. 8
دورات في التفكير اإلبداعي وتأسيس المشاريع وتنمية الذات وحل المشكالت.. 9
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ثالًثا :
تحليل ونتائج الجزء الثالث من االستبانةقياس رضا 

المستفيد عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي
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أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجابــوا علــى الســؤال األول بأوافــق بشــدة وأوافــق 
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــح يصب ــى اقــرب رقــم صحي ــذي اذا مــا قــرب ال عــن )4.72( وهــو المتوســط ال
الموافقــة بشــدة. ومــع مالحظــة أن االنحــراف الميعــاري الجابــات افــراد العينة جــاءت اقل من واحــد صحيــح )0.550( فيمكننا 
التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى االســتفادة العاليــة التــي يتلقاهــا المســتفيدين مــن 
البرامــج التــي تقدمهــا جمعيــة تــواد بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط 

الحســابي الجابــات اجمالــي افــراد العينــة.

تحليل ونتائج السؤال األول من قياس رضا المستفيد
 عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.720.550

138, 75%

42, 23%

3, 2%

0, 0%

 اھترضح يتلا جماربلا نم تدفتسا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ

138, 75%

42, 23%

3, 2%

0, 0%

 اھترضح يتلا جماربلا نم تدفتسا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ
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ــق  ــدة وأواف ــق بش ــي بأواف ــؤال الثان ــى الس ــوا عل ــن أجاب ــة الذي ــراد العين ــبة أف ــي أن نس ــل اإلحصائ ــج التحلي ــرت نتائ أظه
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــذي اذا مــا قــرب الــى اقــرب رقــم صحيــح يصب عــن )4.59( وهــو المتوســط ال
الموافقــة بشــدة. ومــع مالحظــة أن االنحــراف الميعــاري الجابــات افــراد العينــة جــاءت اقــل مــن واحــد صحيــح )0.671( 
ــا  ــي تقدمه ــج الت ــة للبرام ــة العالي ــى المالمس ــة عل ــة ومتوافق ــاءت متقارب ــم ج ــم اجاباته ــى ان معظ ــل إل ــا التوص فيمكنن
جمعيــة تــواد إلحتياجــات مســتفيديها بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط 

ــة. ــات اجمالــي افــراد العين الحســابي الجاب

تحليل ونتائج السؤال الثاني من قياس رضا المستفيد
 عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.590.671

125

45

13 0

 يجایتحا سمالت ةحورطملا تاعوضوملا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ

125

45

13 0

 يجایتحا سمالت ةحورطملا تاعوضوملا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ
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ــق  ــدة وأواف ــق بش ــث بأواف ــؤال الثال ــى الس ــوا عل ــن أجاب ــة الذي ــراد العين ــبة أف ــي أن نس ــل اإلحصائ ــج التحلي ــرت نتائ أظه
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــح يصب ــى اقــرب رقــم صحي ــذي اذا مــا قــرب ال عــن )4.67( وهــو المتوســط ال
ــح )0.595(  ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري الجاب ــراف الميع ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
ــاءة  ــارف وكف ــي لمع ــز العال ــتوى التمي ــى مس ــة عل ــة ومتوافق ــاءت متقارب ــم ج ــم اجاباته ــى ان معظ ــل إل ــا التوص فيمكنن

مقدمــي برامــج الجمعيــة بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط الحســابي 
ــة. ــات اجمالــي افــراد العين الجاب

حليل ونتائج السؤال الثالث من قياس رضا المستفيد
 عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.670.595

132

45

6 01

  ةءافكلاو ةفرعملاب نوزیمتی جماربلا ومدقم

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ

132

45

6 01

  ةءافكلاو ةفرعملاب نوزیمتی جماربلا ومدقم

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ
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أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجابــوا علــى الســؤال الرابــع بأوافــق بشــدة وأوافــق 
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميع المتوســطات الحســابية الجابــات افراد العينــة تزيد عن 
)4.67( وهــو المتوســط الــذي اذا مــا قــرب الــى اقــرب رقــم صحيــح يصبــح )5( وهــو قيمــة الــوزن المخصصــة لحالــة الموافقــة 
بشــدة. ومــع مالحظــة أن االنحــراف الميعــاري الجابــات افــراد العينــة جــاءت اقــل مــن واحــد صحيــح )0.576( فيمكننــا التوصــل 
إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى حرصهــم العالــي تطبيــق مــا تعلمــوا فــي حياتهــم الشــخصية و 
األســرية بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط الحســابي الجابــات اجمالــي 
افــراد العينــة، وفــي ذلــك اشــارة لنجــاح مخرجــات ونتائــج البرامــج فــي تلبيــة احتياجــات المســتقيدين وتقديــم حلــوال 

لمشــاكلهم

تحليل ونتائج السؤال الرابع من قياس رضا المستفيد
 عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.670.576

130

49

401

 يتایح يف تملعت ام قیبطت ىلع لمعأس
 ةیرسألا و ةیصخشلا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ

130

49

401

 يتایح يف تملعت ام قیبطت ىلع لمعأس
 ةیرسألا و ةیصخشلا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ
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ــوا علــى الســؤال الخامــس بأوافــق بشــدة وأوافــق  أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجاب
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــح يصب ــى اقــرب رقــم صحي ــذي اذا مــا قــرب ال عــن )4.67( وهــو المتوســط ال
ــح )0.584(  ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري الجاب ــراف الميع ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى حرصهــم العالــي نقــل المعــارف التــي تلقوهــا 

لآلخريــن بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط الحســابي الجابــات اجمالــي 
افــراد العينــة، وفــي ذلــك اشــارة لنجــاح برامــج الجمعيــة تحقيــق الفائــدة الفعليــة المرجــوة مــن قبــل المســتقيدين.

تحليل ونتائج السؤال الخامس من قياس رضا المستفيد
 عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.670.584

132

46

501

 نیرخآلل اھتیقلت يتلا ةفرعملا لقن ىلع لمعأس

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ

132

46

501

 نیرخآلل اھتیقلت يتلا ةفرعملا لقن ىلع لمعأس

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ
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أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أن نســبة أفــراد العينــة الذيــن أجابــوا علــى الســؤال الســادس بأوافــق بشــدة وأوافــق 
هــي)%99( مــن اجمالــي افــراد العينــة، كمــا أظهــرت النتائــج ان جميــع المتوســطات الحســابية الجابــات افــراد العينــة تزيــد 
ــة  ــوزن المخصصــة لحال ــح )5( وهــو قيمــة ال ــذي اذا مــا قــرب الــى اقــرب رقــم صحيــح يصب عــن )4.70( وهــو المتوســط ال
ــح )0.566(  ــد صحي ــن واح ــل م ــاءت اق ــة ج ــراد العين ــات اف ــاري الجاب ــراف الميع ــة أن االنح ــع مالحظ ــدة. وم ــة بش الموافق
فيمكننــا التوصــل إلــى ان معظــم اجاباتهــم جــاءت متقاربــة ومتوافقــة علــى حرصهــم العالــي نقــل المعــارف التــي تلقوهــا 

لآلخريــن بالرغــم مــن وجــود بعــض االجابــات المتطرفــة التــي لــم تؤثــر أوزانهــا علــى المتوســط الحســابي الجابــات اجمالــي 
افــراد العينــة، وفــي ذلــك اشــارة لنجــاح برامــج الجمعيــة فــي غــرس األثــر اإليجابــي والفعــال لــدى المســتقيدين

تحليل ونتائج السؤال السادس من قياس رضا المستفيد
 عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي جنتي

درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

موافقة بشدة4.670.595

136

43

501

 ىقتلملا تایلاعف روضحب نیرخآلا حصنأس
 ةمداقلا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ

136

43

501

 ىقتلملا تایلاعف روضحب نیرخآلا حصنأس
 ةمداقلا

 ةدشب قفاوأ ال قفاوأ ال دیاحم  قفاوأ ةدشب قفاوأ
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إجابات السؤال السابع من قياس رضا المستفيد عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي 
جنتي: »نسعد بمقترحاتك لتطوير برامج و فعاليات الملتقى مستقبال« 

فيما يلي أهم الموضوعات التي ركز عليها المستجيبون من أفراد العينة:. 1
إدخال التدريب التطبيقي على برامج الملتقى.. 2
زيادة البرامج التي ُتلفت انتباه واهتمام الشباب والفتيات وتعمل على توعيتهم في . 3

النواحي الدينية والشرعية.
تخصيص برامج تهتم بالشباب يشغلون بها أوقات فراغهم خصوصا في الجوانب . 4

المهنية والفنية.
تخصيص برامج تساعد الشباب على تطوير مواهبهم بالطريقة الصحيحة واستثمار . 5

مواهبهم التي يمتازون بها وجعلها مصدر دخل أساسي أو إضافي لهم. 
إدخال برامج التعامل مع األطفال.. 6
دورات متخصصة في علم النفس اإلكلينيكي.. 7
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إجابات السؤال الثامن من قياس رضا المستفيد عن برامج و أنشطة ملتقى أسرتي 
جنتي: »آراؤكم و مقترحاتكم محل اهتمامنا و مصدر إلهامنا . . دمتم بتواد« 

فيما يلي أهم الموضوعات التي ركز عليها المستجيبون من أفراد العينة:. 1

الزيادة والتوسع بخدمات الجمعية الخيرية والتنمية األسرية. 2

تكرار تقديم الدورات في الفترات الصباحية والمسائية لتناسب كافة أوقات أبناء المجتمع.. 3

تحسين خدمات الجمعية بخصوص طباعة الشهادات.. 4

إدخال البرامج التطبيقية على دورات الجمعية.. 5

إدخال البرامج التمكينية للرجال والنساء.. 6

تقديم خدمات تساعد في الحد من البطالة.. 7
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نماذج من عبارات اإلشادة بخدمات وبرامج جمعية تواد الورادة في االستبانة

جمعية متميزة بكل المعايير من برامج موظفين وطاقم عمل متطوعين والجميع . 1
بمستوى الئق ومميز بوركت جهودكم وتميزكم ومن علو لعلو.

في الحقيقة أنا مندهش من البرامج المقدمة، أتمنى استنساخ هذه التجربة في . 2
بلدي..! بورگ فيكم.. 

عن جد روعة ما شاء الله القوة االبالله.. 3
جميع المواضيع قيمة ومفيدة.. 4
واصلوا و استمروا واَل توقفون ببرامجكم سواء عن بعد و حضوري بمقر الجمعية گ. 5
أشكركم والله على هذا البرنامج. . 6
متميزين وطموحين بكل صدق.. 7
كل شئ جيد جًدا ومستفيد وأتمنى أن ال يتوقف لتوعية المجتمع بشكل كامل . 8
الدورة علمية جدا وأشكركم . 9
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المالحق
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درجة الموافقةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيعبارة السؤال

موافقة بشدة4.680.562بشكل عام راض عن مستوى خدمات جمعية تواد

موافقة بشدة4.630.587لمست الجودة في الخدمات المقدمة

موافقة بشدة4.640.621وصلت بسهولة إلى الخدمة المطلوبة

موافقة بشدة4.670.584وجدت اهتماما و تميًزا في التعامل معي

موافقة بشدة4.680.619وجدت سهولة في التواصل مع الجمعية

موافقة بشدة4.720.550استفدت من البرامج التي حضرتها

موافقة بشدة4.590.671الموضوعات المطروحة تالمس احتياجي

موافقة بشدة4.670.595مقدمو البرامج يتميزون بالمعرفة والكفاءة

موافقة بشدة4.670.576سأعمل على تطبيق ما تعلمت في حياتي الشخصية و األسرية

موافقة بشدة4.670.584سأعمل على نقل المعرفة التي تلقيتها لآلخرين

موافقة بشدة4.700.566سأنصح اآلخرين بحضور فعاليات الملتقى القادمة

جدول قياس رضا المستفيد عن الجمعية وعن ملتقى أسرتي جنتي 
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مخرجات تحليل بيانات الدراسة لبرنامج الحزمة اإلحصائية
 )SPSS( للعلوم االجتماعية 



37

TAWAD_JF


