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 رضا املستفيد

 

 1الصفحة  الدمامجامعة 

اية جلمعية اخلريية لرعارضا املستفيد عن خدمات 

 ة "بناء"األيتام باملنطقة الشرقي

 عية "بناء"مجدراسة وصفية حتليلية لصاحل 

 الدكتور عمر بن حممد املعمر

 رئيس الفريق البحثي

 جامعة الدمام -عليم اجلامعياملساعد، عميد عمادة تطوير الت بداعالعقلي واإل ستاذ املوهبة والتفوقأ

 سيالدكتور أمحد صابر أمحد الشرك

 لرتبية جبامعة الدمامكلية ا -أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك 

 حممد الدكتور عبد الرمحن علي بديوي

 لرتبية جبامعة الدمامكلية ا -أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك 

 الدكتور أمحد عبد اهلل ربابعة

 رتبية جبامعة الدمامكلية ال -أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد

 الدكتور علي خالد بواعنه

 امعي جبامعة الدمامعمادة تطوير التعليم اجل -أستاذ مساعد

 انجواهر عبد العزيز سلطان السلط

 جبامعة الدمام –عمادة تطوير التعليم اجلامعي  –حماضر 
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 2الصفحة  الدمامجامعة 

 

 

 

 

 

 

َتاَم     ََعو َعنل التَي ُوَلو ــل لوا     َقلل  ۖ  َوَيسـ ـل  َوإلن ۖ   َخيلر  لَُّهمل إلصـ

ـَالطَطوُهمل      َُمل     ُتخ َُ ِلخلَوا ـو َّهُ   ۖ   ف ـطدَ    َيعللومُ    َوالل  مطنَ  التُمفتســ

ـللط ل ــَاَء َولوول ۖ   التُمصـ لَّهُ  شـ َُمل  ال ُوعلَنَت لَّهَ  إلنَّ ۖ   لو  َعزليز  ال

ُطيم   (220 البقرة) َح
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 الفهرسة:

 11....................................................................................:الدراسة ملخص

 17........................................................................................ األول الفصل

 18.................................................................................... :الدراسة مقدمة

 19..................................................................................... :الدراسة أهمية

 19.........................................................................:اإلجرائية الدراسة مفاهيم

 23...................................................................................... الثاَي الفصل

 24.................................................... :واجتماعي إسالمي منظور من األيتام رعاية

 25............................................... :منها املستفيدين ورضا األيتام رعاية مجعيات

 26............................................................................... :املستفيدين أَواع

 27................................................................ :املستفيدين رضا حتقيق آليات

 28................................................................ :املستفيدين رضا مستوى قياس

 29...................................................................................... الثالث الفصل

 29..................................................................................... سابقة دراسات

 30..................................................................................... سابقة دراسات

 30....................................:وإجراءاته وعملياته وإدارته مفهومه: املستفيد رضا: أواًل

 31.......... :إليهم املقدمة اخلدمات عن والعاملني وأسرهم األيتام من املستفيدين رضا:  ثاًَيا

 34................................................ :املستفادة والدروس السابقة الدراسات حتليل

 36................................................................................. :الدراسة مشُلة

 38..................................................................................... :الدراسة أهداف

 39....................................................................................... الرابع الفصل

 39.......................................................................... :وإجراءاتها الدراسة منهج
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 40............................................................................. : الدراسة منهج: أواًل

 40.......................................................................... :الدراسة جمتمع: ثاًَيا

 41............................................................................ :الدراسة عينة: ثالًثا

 41.................................................................. :الدراسة عينة اختيار إجراءات

 41.............................................................................. :الدراسة أداة: رابًعا

 43....................................................................... : الدراسة أداة بناء مراحل

 45...................................................................... :التطبيق إجراءات: خامًسا

 45..................................................................: اإلحصائية األساليب:  سادًسا

 48.................................................................................... اخلامس الفصل

 49...................................................................................... الدراسة َتائج

 49...............................................................:اخلدمات عن الرضا مستوى: أواًل

 49...........................................................................لألمهات العام الرضا

 52........................................................................... لأليتام العام الرضا

 55.............................................................. خدمة كل عن األمهات رضا: أواًل

 96............................................................. خدمة كل عن األيتام رضا: ثاَيًا

 140 .................................................................................. السادس الفصل

 141 .............................................................. :وتفسريها الدراسة َتائج مناقشة

 142 ..................................................... :وتفسريها األول السؤال َتائج  مناقشة

 145 .................................................... :وتفسريها الثاَي السؤال َتائج مناقشة

 145 ..................................................... :وتفسريها الثالث السؤال َتائج مناقشة

 147 ..................................................... :وتفسريها الرابع السؤال َتائج مناقشة

 147 .................................................. :وتفسريها اخلامس السؤال َتائج مناقشة
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 148 .................................................. :وتفسريها السادس السؤال َتائج مناقشة

 151 ................................................................................ :الدراسة توصيات

 154 ............................................................................................ :املراجع

 158 .......................................................................................... :املرفقات

 158 ............................................................... :لألبناء املستفيد رضا استباَة

 163 .............................................................. :لالمهات املستفيد رضا استباَة
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:األشُال فهرسة  

 50............................ لألمهات املقدمة اخلدمات عن العام الرضا َسبة متوسط:1 شُل

 50................... .لألمهات املقدمة اخلدمات عن العام الرضا مستوى َسبة متوسط:2 شُل

 52......................... .األيتام إىل املقدمة اخلدمات عن العام الرضا َسبة متوسط:3 شُل

 53................ .األيتام إىل املقدمة اخلدمات عن العام الرضا مستوى َسبة متوسط:4 شُل

 54............................................. .واأليتام لألمهات العام الرضا متوسطات: 5 شُل

 58.................. .الُساء خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:6 شُل

 59............................................ .الُساء خدمة عن األمهات رضا متوسط:7 شُل

 60...................... .النقد خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:8 شُل

 61................................................ .النقد خدمة عن األمهات رضا متوسط:9 شُل

 62.................... .الغذاء خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:10 شُل

 63............................................. .الغذاء خدمة عن األمهات رضا متوسط:11 شُل

 64......... .الشتاء كسوة خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:12 شُل

 65............................ .الشتاء كسوة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:13 شُل

 66...........الطبية األجهزة خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:14 شُل

 67............................ .الشتاء كسوة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:15 شُل

 68........ .الصحية الرعاية خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:16 شُل

 69............................ الصحية الرعاية خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:17 شُل

 70.................. .الفواتري خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:18 شُل

 71..................................... .الفواتري خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:19 شُل

 72... .الُهربائية األجهزة خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:20 شُل

 73...................... .الُهربائية األجهزة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:21 شُل

 74............ .املنازل تُثيث خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:22 شُل

 75............................... .املنازل تُثيث خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:23 شُل

 76............ .املنازل ترميم  خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:24 شُل

 77............................... .املنازل ترميم خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:25 شُل

 78............. .املنزل إجيار خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:26 شُل

 79................................ .املنزل إجيار خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:27 شُل

 80............... .املواصالت خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:28 شُل

 81.................................. .املواصالت خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:29 شُل

 82.............. .األمية حمو خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:30 شُل
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 83................................. .األمية حمو خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:31 شُل

 84............ .املنتجة األسر خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:32 شُل

 85............................... .املنتجة األسر خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:33 شُل

 86...... .الصغرية املشاريع خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:34 شُل

 87......................... .الصغرية املشاريع خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:35 شُل

 88.......... .التدريب برامج خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:36 شُل

 89............................. .التدريب برامج خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:37 شُل

 90..................... .احلج خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:38 شُل

 91....................................... .احلج خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط :39 شُل

 92....................................... .احلج خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط: 40 شُل

 93..................................... .العمرة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط: 41 شُل

 94........ .امليداَية املتابعة خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:42 شُل

 95.......................... .امليداَية املتابعة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط :43 شُل

 99........ .الصحية الرعاية خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:44 شُل

 100 .......................... .الصحية الرعاية خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:45 شُل

 101 ........... .الزواج إعاَة خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:46 شُل

 102 ................................الزواج إعاَة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:47 شُل

 104 ................................. .املواصالت خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:49 شُل

 105 ..... .املدرسية احلقيبة خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:50 شُل

 106 ......................... .املدرسية احلقيبة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:51 شُل

 107 .. .املدرسية املستلزمات خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:52 شُل

 108 ...................... .املدرسية املستلزمات خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:53 شُل

 109 ........ .القدرات اختبار خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:54 شُل

 110 .............................القدرات اختبار خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:55 شُل

 111 ....... .امليداَية املتابعة خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:56 شُل

 112 .......................... .امليداَية املتابعة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:57 شُل

 113 ...... .اإلجنليزية اللغة خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:58 شُل

 114 ......................... .اإلجنليزية اللغة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:59 شُل

 115 ....... .الُريم القرآن خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:60 شُل

 116 .......................... .الُريم القرآن خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:61 شُل

 117 ....... .احلاسوب أجهزة خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:62 شُل

 118 ........................... .احلاسوب أجهزة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:63 شُل
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 119 ....... .العلمي التفوق خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة :64 شُل

 120 ........................... .العلمي التفوق خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:65 شُل

 121 ............املدرسي الزي خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:66 شُل

 122 .............................. .املدرسي الزي خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:67 شُل

 123 ......... .التدريب برامج خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:68 شُل

 124 ............................. التدريب برامج خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:69 شُل

 125 ....... .التوظيف برامج خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:70 شُل

 126 ........................... .التوظيف برامج خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:71 شُل

 129 ................ .اخلدمة تقديم فئة باختالف اخلدمات عن الرضا َسبة متوسط:72 شُل

 َظر وجهة من أهمية األكثر للخدمات املئوية للنسب التُرارية األعمدة:73 شُل

 130 ........................................................................................... .األمهات

.األيتام َظر وجهة من أهمية األكثر للخدمات املئوية للنسب التُرارية األعمدة:74 شُل

 .................................................................................................... 131 

 133 ...................................... .للمستفيدين العام للرضا املفسِّرة العوامل:75 شُل

 134 ....................... .عام بشُل اخلدمات حجب ألثر املئوية النسبة متوسط:76 شُل

 135 .................. .األمهات َظر وجهة من خدمة لُل احلجب أثر َسبة متوسط:77 شُل

 136 ................... .األيتام َظر وجهة من خدمة لُل احلجب أثر َسبة متوسط:78 شُل

 141 ...................................................... .األيتام أسر متُني خمطط:79 شُل

 148 .................................... كاَو بنموذج" بناء" مجعية خدمات مقارَة :80 شُل
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 ملخص الدراسة:

عن اخلدمات املقدمة هلم من  أمهات األيتام وأبنائهنلدى مستوى الرضا   إىل عرف لتهدفت الدراسة ا 

قة الشــرقية           معية اجل باملنط تام  ية األي ية لرعا عت جاهدة    "بناء"  اخلري مدى   إىللتعرف ل ، وســ

معية باختالف فئة     اجلعن اخلدمات املقدمة من      وأبنائهن لدى األمهات   اختالف مســتوى الرضـــا  

أي العوامل    إىلالتعرف و ،هميلإبالنســبة    اخلدمات األكثر أهمية     إىلالتعرف ، وتقديم اخلدمة   

ضا،     الفرعية سرة للر ضًلا عن املف األثر الناتج عن حجب أي من اخلدمات اليت تقدمها  إىلالتعرف  ف

سة قد ، ومعيةاجل صفي التحليلي، لت  اعتمدت الدرا ستفيد عن اخلدمات      قييماملنهج الو ضا امل ر

ية      ها اجلمع قدم ها        ، وذاليت ت ية قوام ية قبق نة  عشــوائ األســر مثلتهم   من  (101)لع عل  عي

ستفيدين من خدمات  94األمهات و ) ضمن مخس فئات  اجل( من أبنائهن امل صنفني   :هي ؛معية، م

ئة،                 كل ف ها  قا مات اليت تتل خلد عدد ا ًقا ل ية، وقب ــب تصــنيف اجلمع )أ، ب، ج، د، ه ( حسـ

اســتبيان   متثلت يف  أداة  مقت عليهبطَق ،شــرقية  مدينيت الدمام واخلرب باملنطقة ال يف  موجودين

سهم، تقييم اخلدمات املق شتمل   دمة لألمهات واأليتام أَف سية،      منها ؛أجزاءل  عا سا البياَات األ

واأليتام أَفســهم من حيث )مســتوى الرضـــا عن       ،تقييم اخلدمات اليت حصــلت عليها األمهات      

مة،     خلد مة،       وا خلد ظار لتلقي ا قة اليت ومدى االَت مة،      وا تلقالطري خلد ها ا قديم  وفي إجراءات ت

أفضـــل اخلدمات اليت    ،حجب اخلدمة(   و ،فيها اخلدمة    وااملدة اليت تلق و ،أهمية اخلدمة   واخلدمة،   

ية              ها اجلمع قدم ها وال ت تاجوَ مات اليت حي ية، اخلد ها اجلمع قدم عام عن     ،ت ــا ال مســتوى الرضـ

 -الغذاء –النقد  –هي: )الُساء  ؛( خدمة لألمهات تقدمها اجلمعية19تقييم )، وذلع لاجلمعية

شتاء   سوة ال صحية  -األجهزة الطبية -ك تُثيث   -األجهزة الُهربائية -فواتري اخلدمات -الرعاية ال

ــالت -إجيار املنازل -ترميم املنازل -املنازل ــر املنتجة -حمو األمية -املواص ــغرية  -األس ــاريع الص  -املش

هي: )الرعاية     ؛( خدمة لأليتام أَفســهم    15اَية( و ) املتابعة امليد    -العمرة -احلج -برامج التدريب  

اختبار   -املســتلزمات الدراســية -احلقيبة املدرســية -املواصــالت -االبتعاث -إعاَة الزواج -الصــحية

الزي  -التفوق العلمي -احلواســيب -لقرآن الُريما -اإلجنليزية اللغة  -املتابعة امليداَية -القدرات

  ؛، مســتخدمة جمموعة من األســاليب اإلحصــائية        مج التوظيف(برا -برامج التدريب   -املدرســي  

ــطات، و  ــب املئوية واملتوس ــفرت النتائج .اختبار "ت" األحاديكالنس ــتوى من  عن وأس وجود مس

معية من خالل وجود فروق حقيقية بني   اجلعن اخلدمات اليت تقدمها     لدى األمهات   الرضــا العام   

سط     ضا العام لعينة األمهات واملتو سط الر سة يف اجتاه متوسط   متو احملُي الذي اعتمدته الدرا

( 75أظهرت النتائج وجود فروق حقيقية بني املتوســط احملُي )، كما الرضــا العام لألمهات 

ضا العام هلاتني الفئتني أعل      (و)ب( يف اجتاه الفئتني )أ(و)والفئتني )أ سط الر ب(، كما أن متو

متوسط الرضا العام للفئة )هـــ( أقل من     إىل أنوأشارت النتائج   مجيعها. الفئات األخرى ه لدىمن

ئات  تائج   مجيع الف ــارت الن قد           ، وأشـ يب: )الن ية عل  الرتت تال مات ال خلد ية ا غذاء  -إىل أهم  -ال

ساء  صالت  -األجهزة الُهربائية -إجيار املنازل -الُ شتاء   -املوا سوة ال من  الرعاية الصحية(  -ك

ينة   يف تفســري الرضــا العام لع    أســهمت  اليت أما فيما خيص العوامل  وجهة َظر عينة األمهات،    

ــة من األيتام وأمهاتهم ــارت النتائج إىل فقد الدراس ــا :أن عاملي أش عن كل خدمة، وعدد   )الرض

ــهمااخلدمات(  ــبة ) أس ــا العام عن اخلد  %21.5بنس ــتوى الرض ــري مس مات املقدمة من ( يف تفس
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ــبة )تأَه  بيدمجعية "بناء"،  ــحت أخرى عوامل إىل ( ترجع%78.5وجد َس النتائج أن تُثري  ، وأوض

مة        قد مات امل جب اخلد تام كبري  إىل أح مات   وأَهن اخرتن ،مهات األي ية     -)املواصــالت :خد الرعا

ال ُتقدم يف   وهي خدمات  برامج التدريب(  -الفواتري -األجهزة الُهربائية  -إجيار املنازل  -الصــحية  

 .اجلمعية

هن من خالل  يلإاملقدمة  ألمهات عن اخلدماتستوى رضا ا  سني م حت وأوصت الدراسة بالسعي إىل    

ية      لدور قاءات ا مة       النظ، وتهيئة فرص الل قد مات امل مبا   ألبناء كمًً  لر يف َوعية اخلد ا وكيًفا 

رضــا بعا الفئات    البحث يف أســباب اافام مســتوى ، ويتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم

ــتفيدة من خدمات اجلم ــهاَف ماتاخلد بفئات أخرى تتلق  عية مقارَةاملس البحث  ، وكذلعس

ضا الفئة )ه      ستوى ر سباب تدَي م ــ(يف أ سعي إىل  ــ   ًاديدة متثل احتياججتقديم خدمات ، وال

ر أســـاليب جديدة    العمل عل  ابتُا  ن اجلمعية، و ماملســتفيدة   فئات  اللدى بعا   ًاحقيقي 

هاته   تام وأم ًقا  نلتمُني األي فاء ل حتقي بداًل من اَت   الكت لذاتي  مة من خالل      ا خلد ظار تلقي ا

نظر يف آليات تصــنيف    إعادة ال ، مع جية قويلة املدى   خطة اســرتاتي   ، عربالتدريب والتوظيف  

جة األ         حا مات وفق مســتوى  خلد هاته   األســر وا تام وأم ـ  ن، وي حث يف أسـ باب عزوف بعا  الب

 . م بهاهعلممن رغم بالقدمها اجلمعية املستفيدين عن بعا اخلدمات اليت ت
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، لني ، وعل  آله وصحبه أمجعنيالصالة والسالم عل  أشرف املرسواحلمد هلل رب العاملني ،             

 أما بعد :

قت  . وقفمن برسالة، تتغيا أهدافاتها الرائدة؛ تتبن  رؤية، تؤجامعتنا الفتية مسري فلقد بدأت      

ــ حفظها اهلل ــ وضوء الشريعة السمحة ، يف ظل قيادتنا الرشيدة ـ طو واعدة حنو مستقبل  خت ـ

 مشرق .

  والذين ءامنوا منُم والذين أوتاماء قال تعاىل : ) يرفع اهلل وال مشــاحة يف فضــل العلم والعل      

ملتنوعة الزاهرة . وتتبوأ   من الُوادر العلمية ا   ويُبات بُالعلم درجات ( .  وتزخر اجلامعة    

ساَية مُاَة رفيعة ، مب  سات ، العلوم اإلَ شُالت   وعالج لألدو ا تقدم للمجتمع من درا اء وامل

صورة  .  وتُتي العلوم الرتبوية يف الصد  سة  ساتذتها يف العمل  ارة ؛ وتعُس هذه الدرا   رائعة أل

تظم يف ســلع ئلإ إجنازات    ت ؛ حت  أخرجوا هذه الدرة لتن  برو  الفريق الواحد ، وإَُار الذا   

ضامة فرائد مثينة ، اجلامعة ، يف هيئة باهية ، ومنهجي سم مادتها  ة علمية ،  باجلودة واجلدة  تت

 .سة والسالمة ، وسهولة املُخذ والثراء واالتساق ، ولغتها بالسال

ــع أن من أهم أهداف ــخري  اجلامعة ربط ال ش لطاقات العلمية يف خدمة  االتنظري بالتطبيق ، وتس

ساَي حمليا وإقليميا   شُالته ، واحل واجملتمع اإلَ ستقراره   عامليا ، وعالج م رص عل  أمنه وا

 ورفاهيته .

 ، تتوحد أهدافنا ، وتزداد دَا ، ويتضاعف كل حني جمهودَاعل  هذا الدرب تتواصل أبدا جهو    

مياَا بثمرة العمل اجلماعي  إوتفيا األفئدة  ة واعتداال، ا وإصرارا، وخطاَا ثقأيدينا متاسُ

 والعلوم ، ووحدة اهلدف . ، ومتازج األفُار ، وتالق  الفهوم

عل هذا            عاىل أن جي م        اَســـُل اهلل ت عا جملتمعنا ، وإســها ا يف النهوم بُمتنا ، وأن   لعمل َاف

ثقل به موازيننا يوم من أســهم فيه ، وأن يثيب كل يُون موفقا يف غرضــه وعرضــه ، وأن ي

 م .الدين ، وجيعله خالصا لوجهه الُري

 دير اجلامعة . م                                                                                                                        
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

صالة و احلمد هلل رب  سلني، وع    العاملني، وال شرف املر سالم عل  أ صحبه أمجعني، ال أما  ل  آله و

 بعد:

ًَا منها بُهمية التواصــل   إاه مؤســســات اجملتمع املختلفة  دوًرا مهًما جتبجامعة الدمام تقوم  ميا

العديد من الفعاليات     من خالل املشــاركات  واألفرادت ؤســســا باملســئولية اجملتمعية جتاه امل   

بل إن   النهوم به.وتسهم يف  ًبا عل  اجملتمع كُل،والبحوث اليت تنعُس إجيا واألَشطة 

ستغالل كفاء  اء  واالرتق ألبناء هذا اجملتمع اتها وقدراتها لتقديم اخلدمةاجلامعة يتعني عليها ا

 به.

ؤســســات اجملتمع العمل  ملحد شــرائ  جمتمعنا الذي ينبغي وُتعد شــرحية األيتام فاقدي األب أ

ــية والعقلية وة النواحي واالهتمام بهم من كاف عل  رعايتهم ــمية االجتماعيةالنفس ،  واجلس

شريعة ووا      صول ال صال من أ سات اليت    اوجامعة جبا ينبغي القيام به. ورعايته أ س لدمام أحد املؤ

ل الشــراكة القائمة مع      من أبناء وقننا احلبيب من خال    تســع  لالهتمام بهذه الفئة الغالية      

 املنطقة الشرقية "بناء".اية األيتام باجلمعية اخلريية لرع

قدم       قام أن أت لدكتور/       ملوجيدر بي يف هذا امل عة ا جلام مدير ا الربيش  بن حممد  بد اهلل  ععالي 

ئاســة فريق يثي  تُليف معاليه لي مهمة ر   ته وثقخبالص الشــُر وعظيم االمتنان عل    

رعاية األيتام باملنطقة    ليد عن خدمات اجلمعية اخلريية  إلجراء دراســة بعنوان " رضــا املســتف  

شرقية "بناء"  َ ال شُر معالي  سف وفريق      ائب رئيس مجعية بناء الدكتور، كما أ صاحل اليو

شاركتهم الفعالة إلجن  سة. اجلمعية عل  م شُر زم  از هذه الدرا ضاء الفريق   كما أ الئي أع

سة وَرجو أن  البحثي عل  ما بذلوه من جهود متمي ًصا هلل   ُون هذا العمل خايزة إلجناز الدرا ل

 عز وجل.  

ــي وباأل ــرفب بالنيابة عن َفس ــكما يش ــالة عن زمالئي أن أتقدم لس مو األمري/ تركي بن ص

ضي حممد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس جم صاحل بن عبد     لس إدارة مجعية "بناء" ولف شيخ/  لة ال

ــف َائب رئيس جملس اإل ــُر والتقدير عل  إالرمحن اليوس ــة للفريق  دارة، بالش تاحة الفرص

ــُل  لبحثي خلدمة األيتام وأمهاتهم منا ــة احلالية، وأس م  اهلل العلي القدير أن يعينه خالل الدراس

 ذه الفئة الغالية.عل  ما يقدموا من عطاء ال حمدود هل

 رئيس الفريق البحثي
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 مقدمة الدراسة:

ـ     راده ومجعياته اخلريية     تحق الرعاية والعناية من أف    األيتام فئة من فئات اجملتمع تسـ

إىل اها بل تتعد ،فقط عاشــةواإلقتصــر عل  اجلواَب املادية عل  حٍد ســواء،  وهذه الرعاية ال ت

االَدماج االجتماعي      يفيمية واالجتماعية، ملســـاعدتهم     اجلواَب النفســية والرتبوية والتعل    

ــفقدان األب، حيث إن "ف وجتاوز ظرف ــغون َفس ية قوية عل  اليتيم قد قدان األب يؤدي إىل ض

تجاوز لد العون واملساعدة ياته بشُل متوازن، إذا مل جيمتنعه االستمرار يف ممارسة شؤون ح

 (.2004هذه احملنة" )عرابي، 

لرعاية، والشــفقة،      عل  حق اليتيم يف ا آياته  ن وقد حث القرآن الُريم يف كثري م  

ــان إليهو ــن التعامل معه واإلحس )املاعون:  {َيتطيَمالت َيُدعُّ الَّذطي لطعوفوَذ}تعاىل:   هقول ما يفك ،حس

ُومَّا التَيتطي}( وقوله تعاىل:2 ــح :  {مَ فولوا َتقتَهرلفو ــلرلَكوا َواعلُبُدوا اللَّ}وقوله تعاىل:  ،(6)الض هَ َولوا ُتش

ًَاإلبطهط َشيلًئا َوبطالتَوالطَديلنل  لتُجُنبط االتَجارل ذطي التَقرلَب  َوالتَجارل التَيَتاَم  َوالتَمَساكطنيل َوَوبطذطي التَقرلَب  َو حلَسا

صَّاحطبط بطالتَجنلبط َوابلنل  ُوتل أويل  َوال سَّبطيلل َوَما َملو َُمل إلنَّ اللَّهَ لوا ُيال َُ  {احطبُّ َمنل كوانَ ُمخلَتاًلا فوُخوًرَما

 (. 36)النساء : 

باليتيم يف كثري    عليه وسلم أهمية العناية سول الُريم صل  اهلل  كما أكد الر 

 يف اليتيم وكافل أَا": لملع قوله صــل  اهلل عليه وســ من ذ ،من األحاديث النبوية الشــريفة

 (.2409هـ : 1407 الوسط  )البخاري،وبِصبعيه السبابة  وأشار هُذا" اجلنة

العشــرين حق األقفال  ومادته اخلامســة اإلَســان يف  وقد أكد امليثاق العاملي حلقوق 

م  وحقه ،هميلإهمال و اإلساءة وجتنيبهم اإل ،ماعية واملساعدةعائل يف احلماية االجتال ذوي  غري

ألن  ،خدمته ومحايته     جيب عل  اجملتمع  ،إَســان ضــعيف  اليتيم إذ أن يف احلياة دون تفرقة   

 (.2008 ،وته )أبوهرجهأقفال اليوم هم رجال املستقبل وثر

جة      حلا ــد ا ن إىل اواليتيم يف أشـ ياب        لع يث إن غ ية، ح عا ية والر ية       اا ية األســر عا لر

وضــعف اَتمائه     ،ألمان وفقدان شــعوره با    ،ع احتياجاته   ؤدي إىل عدم إشــبا   ي، واجملتمعية له   

له مع ائخرين    فاع به    ،وت ــا عدم اكتسـ ية اليت ت     و ماع هارات االجت قات      امل مة عال قا ســهم يف إ

َه     ية مع أقرا ماع عد  ،اجت ته عل   و قدر حان،       م  ــد ية )السـ مل املســؤول يد  2004  حت   ،؛ الرشــ

  (.2007 ،والضحيان

ــيف )   ــارت التقديرات الواردة يف تقرير منظمة اليوَس ( إىل وجود حوالي 2006وأش

( دولة َامية، معظمهم عرضـــة      93( مليون قفل يتيم دون ســن الثمامنة عشــرة يف)     143)

ــول عل  اخلدمات اليت تعينهم   ــاء عن احلص ــدي ملطالب احلياةلإلقص وحتقق هلم  ،عل  التص

ية اليت ترع       يات اخلري نا دور اجلمع لذا يربز ه ــا،  ما     مســتوى من الرضـ قدم هلم  تام، وت   األي

ضا، و    إليه حيتاجون ستوى من الر ستوى جودة اخلدمات املقدمة  من خدمات مبا حيقق هلم م م

تام كفيل ب      ليتيم من اجلمعيات اخل إىل ا ية األي ية لرعا ســتوى رضـــاه عن تلع    م تقييمري
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اخلدمات منفردة وجمتمعة، ويتباين األيتام يف تفســريهم ملوضــوع الرضـــا، ومهما كان           

ضوع حيوي    سريه من وجهة َظرهم فهو مو سة   ،تف ستهدف منه    سيما جدير بالدرا إذا كان امل

ــرحية األجدر باالهتمام واألوىل بالرعاية، ومن هذا   ــرحية األيتام من أبناء اجملتمع، فهم الش ش

املنطلق جاءت الدراسة احلالية للُشف عن مستوى رضا املستفيد عن اخلدمات اليت تقدمها      

تُكيًدا للدور الفاعل جلامعة          1اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشــرقية "بناء"           

 الدمام يف خدمة اجملتمع ومؤسساته احمللية، وتفعياًل للشراكة بني اجلامعة ومجعية "بناء".

  لدراسة:أهمية ا

مسـتوى رضـا املسـتفيدين عن خدمات      إىلالتعرف يف  تُمن أهمية الدراسـة احلالية 

ــرتاتيجي   مجعية "بناء"، إلَارة الدرب هلا يف تطوير ما يقدم من براجمها احلالية، والتخطيط االس

 2من أمهات األيتامات طلبها املستفيد تن حيث الرتكيز عل  اخلدمات اليت لرباجمها املستقبلية م 

، ورصـــد مســتوى جودة خدمات اجلمعية من وجهة َظر األمهات، واأليتام،         3واأليتام أَفســهم  

واخلروج بتوصــيات يف ضــوء َتائج الدراســة تعني اجلمعية يف جتويد خدماتها املســتقبلية،     

سة        ضوء َتائج الدرا ضافة إىل تقديم خارقة قريق جلمعيات رعاية األيتام باململُة يف  باإل

ق رضا املستفيدين منها، كما تتمثل أهمية الدراسة يف تفعيل جامعة الدمام    احلالية مبا حيق

ملبدأ املســؤولية اجملتمعية من خالل اســتجابتها لرغبة جملس إدارة اجلمعية يف إجراء دراســة            

 علمية لتحديد مستوى رضا املستفيدين من خدماتها املتنوعة.

 مفاهيم الدراسة اإلجرائية: 

ستفيد:    ضا امل ض   شعور امل  ر رعاية األيتام باملنطقة  لا عن خدمات اجلمعية اخلريية ستفيد بالر

ــرقية "بناء"    وإجراءات وَوعها م اجلمعيةهلاخلدمات اليت تقدمها    عن كمواالرتيا القتناعباالش

اســتبيان رضـــا    يففظية  ر أفراد عينة الدراســـة الل  اريوخطوات تقدميها، ويقاس من خالل تق    

 .الدراسة ا هلذهاملعد خصيص املستفيد

ــرقية "بناء":          هي مجعية خريية تعمل يف جمال      اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الش

هــ، تسع  لتقديم  1431رعاية األيتام وذويهم باملنطقة الشرقية )الدمام واخلرب(، تُسست عام 

مات متُاملة ذات جودة عالية          :لبناء شــخصــية اليتيم املتُاملة يف جواَبها         ؛برامج وخد

ية، واملهنية، و       خاص وشــركات،       هي  الروحية، واالجتماعية، والرتبو تتلق  معوَات من أشــ

                                                           
 بنص الدراسة: جمعية  1

ً
 "بناء"سيتم اإلشارة إليها مستقبال

 بنص الدراسة: األمهات نسيتم اإلشارة إليه 2
ً
 مستقبال

 بنص الدراسة: األيتام 3
ً
 سيتم اإلشارة إليهم مستقبال
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ــرتك ــة احلالية      وتش ــمية يف الدراس ــاًرا للتس ــار إليها اختص مع جهات حُومية وأهلية، ويش

 جبمعية "بناء".

 (4بناء".  )مجعية بناء، د. ت: "األيتام الذين ترعاهم مجعية  هن أمهات أمهات األيتام )األرامل(:

تام:  با  هم  األي قدوا آ تام ا ا، وهم ءهممن ف ية "ب    ألي عاهم مجع ها     فقناء" و لذين تر ها ولوائح أَظمت

 )املرجع السابق(.

 ابق(. ن الذكور واإلَاث )املرجع السماأليتام  ؤهناألرامل وأبنا األسر :



 رضا املستفيد

 

 21الصفحة  الدمامجامعة 

    تام:فئات أسر األي

دمة املقدمة     َوع اخل حجم و قســيمين بهدف  ت ســتفيد  تصــنف مجعية "بناء" فئات امل    

ــتفيد  ــللمس ــتوى دخل األس ــُن، وذلع وفق لرة، وعدد أفرادها، وملُيتها فئات وفق مس لس

   ي:ـالجتماعي، وهذه الفئات كما يلاالتقرير املُتيب وامليداَي للبحث 

 

 مجعية"بناء"لفئات املستفيدين.:تصنيف 1 جدول

 التعريف اإلجرائي الفئة

 أ

ال يزيد  فيها لفردُون صايف الدخل الشهري لاألسر األشد حاجة واليت ي فئة

 .مجيعها ة "بناء"خلدمات اليت تقدمها مجعي( رليال، وتستفيد من  ا300) ل ع

 ب

( رليال، وتفيد 600 - 301الفرد الشهري من ) األسر اليت يُون صايف دخل فئة

 .مجيعها ة "بناء"من  اخلدمات اليت تقدمها مجعي

 ج

( رليال، وتفيد 900- 601الفرد الشهري من ) األسر اليت يُون صايف دخل فئة

 .مجيعها ة "بناء"من  اخلدمات اليت تقدمها مجعي

 د

( رليال، وتفيد 1200 - 901لفرد الشهري من )ادخل  األسر اليت يُون صايف فئة

 .مجيعها ة "بناء"من  اخلدمات اليت تقدمها مجعي

 هـ

( رليال 2.000 - 1200الفرد الشهر أكثر من ) األسر اليت يُون صايف دخل فئة

 عام اجلمعية مدير استثناء( رليال فيلزم 2001) وإذا جتاوز دخل الفرد أكثر من

 لتالية فقط:ها اخلدمات ايلإوتقدم  ،إياها

ي وظيف، واإلرشاد األسرلتعليمية، والتدريب والت. الرعاية الصحية، والرعاية ا1

 .والربامج الثقافية والرتوحيية

 سباتها العامة.ملختلفة، وحفالتها، ومنايف برامج اجلمعية ا ا. إشراكه2

 ات اخلريية األخرى.زواج بالتنسيق من املؤسسال يف . مساعدة األبناء الُبار3

 لأليتام وأسرهم. ة األخرى لتقديم خدماتها. التنسيق مع املؤسسات اخلريي4

 

 حمددات الدراسة:

 دات التالية:  تتحدد الدراسة احلالية باحملد   

سة:  - سة     جمتمع الدرا صرت الدرا ستفيدين  عاقت ضمن فئات     (اتهماأليتام وأمه)ل  امل سجلني  امل

 مجعية "بناء". 

سة   احملدد الزمب: - ستفيدين  عَقٍبقت الدرا صف األول من ال  (تهماأليتام وأمها)ل  امل عام خالل الن

 هـ(.1437/  1436)

 خلدمات مجعية "بناء". اغرافيج ًاَطاقدينيت الدمام واخلرب مت الدراسة مشل احملدد اجلغرايف:  -
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ــ مهات واأليتام من أفراد   ليت تقدمها مجعية "بناء"، لأل    تتضــمن اخلدمات ا   محددات اخلدمات:    ـــ

اليت تستفيد منها األمهات   ( وعند تقسيم اخلدمات31عددها )والعينة  خالل فرتة إجراء الدراسة 

( خدمات مشــرتكة بني     3ن هناك ) إ( خدمة، أي   15 أَها ) ( خدمة، واأليتام تبني   19تبني أَها ) 

وُحددت بهذه الطريقة   .صــالتبرامج التدريب، واملواوصــحية، ي: الرعاية اله ؛األمهات واأليتام

 –دمات األمهات: الُساء  )خ " واخلدمات حمل الدراسة هي: بعد التشاور مع أعضاء مجعية "بناء  

األجهزة   -واتري اخلدمات  ف -الرعاية الصــحية     -زة الطبية األجه -كســوة الشــتاء   -الغذاء  –النقد  

  -جة األســر املنت -حمو األمية  -التاملواصــ -إجيار املنازل   -ملنازل اترميم  -نازل تُثيث امل   -الُهربائية  

ــغرية  ــاريع الص اية  َية(، )وخدمات األبناء: الرعاملتابعة امليدا -العمرة -حلجا -برامج التدريب -املش

  اختبار -ملســتلزمات الدراســيةا -احلقيبة املدرســية -ملواصــالتا -االبتعاث -إعاَة الزواج -الصــحية

س أ -لقرآن الُريما -اإلجنليزية ة اللغ -املتابعة امليداَية -القدرات   -التفوق العلمي -وبجهزة احلا

  .ج التوظيف(برام -برامج التدريب -الزي املدرسي
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 لثاَيالفصل ا

 اإلقار النظري
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 رعاية األيتام من منظور إسالمي واجتماعي:

ل األجر ملن يتوىل كفالة  يتيم اهتماًما كبرًيا، وأجزبالاهتم ديننا اإلسـالمي احلنيف   

تام، وحي  عاملتهم، وتربيته  األي قد ورد ســن م يات     م. و يد من ائ عد َة      اال لقرآَية اليت تبني مُا

من عناصــر اجملتمع     عنصــر وصــفه  من يُفله، ويرعاه؛ ب اليتيم، وأهمية االعتناء به، وأجر  

عة،    جاوي،   2014املســلم)مج عاىل:     (، من2010؛ اجلر له ت تَ  }ها قو ََعو َعنل التَي ُوَلو ــل  َقلل اَم  َوَيسـ

لوا    ـل َُمل  َخالطَطوُهمل ُت َوإلن َخيلر  لَُّهمل إلصـ َُ ِلخلَوا ـطَد َيعللوُم اللَّهُ َو  فو ـللط ل َنمط التُمفتسـ ـَاَء َولوول التُمصـ  اللَّهُ  شـ

َُمل  ُوعلَنَت لَّهَ  نَّإل لو ُطيم  يز َعزل ال له ت (220:البقرة) {َح عَ }عاىل:  ، وقو امَ َعلو  ُحبِّهط  َوُيطتعطُمونَ الطَّ

سطرًيا   ُطيًنا َوَيتطيًما َوأو سل جاة من حسان إىل اليتيم سبياًل للن  (، كما جعل اهلل اإل8)اإلَسان:   {مط

 َمسلَغَبٍة ذي َيولٍم يف َعام إلقت أوول َرقوَبٍة فوعُّ لعقبةا َما أودلَراكو َوَما لعقبةا قتحمأفوالو }عذاب يوم القيامة 

   (.16 -11)البلد : {ُطيًنا َذا َمتلَرَبٍةأوول مطسلقتَرَبٍة َم َذا َيتطيًما

، حت  ال ينفروا ممن  َه  عن قهرهم وإذالل َفوسهم ووأمر سبحاَه وتعاىل بِكرامهم،   

مَّا الت  } حوهلم فيشــعروا بالقهر، قال تعاىل:     ُو  ين مينعونالذ  عد ، و(9)الضــح  :  {َيتطيمَ فولوا َتقتَهرل فو

ُوذِّحقه أو يدفعوَه احتقاًرا واليتيم  ئه ُب بعدل اهلل، ويستخف جبزازجًرا، أو يستغلوَه ممن ُي

حاَه:      يل }يف اليوم ائخر. قال ســب ُوذِّبُ   أوَرأو لَّذطي ُي لطعو    الدِّينل بط تَ ا  َيُحاُّ َوالو ليتيما َيُدعُّ  لذى افوَذ

سُني ا قوَعامل َعلو  إلَفاق عل  اليتيم، وجعل  (، كما أمر سبحاَه وتعاىل با 4 -1)املاعون:  {مل

ََعو َماَذا ُينفطَقو}ذلع من وجوه اإلَفاق فقال:  ُوَلو ــل بطنيَ يلرٍ فولطلتَوالطَديلنل َواألوقتَرَخنَ َقلل َما أوَفوقتُتم مِّنل َيس

  (.215)البقرة:  {ابلنل السَّبطيللَوالتَيَتاَم  َوالتَمَساكطنيل َو

يف أحاديثه   -وســلم  صــل  اهلل عليه -رســول اهلل  وجبأويف الســنة النبوية الشــريفة  

صاياه   سعد عن ال   ؛عليه احرتام حق اليتيم والعطف وو سهل بن  سلَّم  فعن  صلَّ  اهلل عليه و   نيب 

  هُذا" أَا وكافل اليتيم يف اجلنة” قال: 

يه  صـل  اهلل عل  -اهللفُافل اليتيم ال يفصـل مُاَه يف اجلنة عن مُان رسـول      

صبعني من مسافة، ويف ذلع تُريم لُافل اليتيم ال يساويه إال مثل ما يفصل بني اإل -وسلم

ـَلَّ  اللَّهُ    قواَل :   َعبلدط اللَّهط بلنل َعبَّاسٍ   َعنل  َعطواءط بلنل أوبطي َرَبا ٍ   تُريم، فريوى َعنل ـُولُ اللَّهط صـ قوالَ َرسـ

َسلَّمَ  ُويلَتامل " : َعلويلهط َو َََهاَرهُ   ،ُهكوانَ كوَمنل قوامَ لويللو ،َمنل َعالَ َثلواَثةً مطنَ الت َصامَ  َشاهطًرا   ،َو َوغوَدا َوَرا َ 

ـَبطيلل اللَّهط  ـَيلفوهُ فطي سـ ََا َوُهوَ فطي التَجنَّةط أوَخَويلنل كوَهاَتيلنل َأخلَتانل" ،سـ ـلَبَعيلهط   ،َوَكنلتُ أو ـََق إلصـ َوأولتصـ

 (.   3678السَّبَّاَبةو َوالتُوسلطو  )سنن ابن ماجه، 

ية        ية والنبو لة القرآَ هذه األد عا      و حث عل  ر كد أن اإلســالم  تام، وعل      تؤ ية األي

  وال ،دورها الفاعل واإلجيابي ب  فئة صاحلة يف اجملتمع هلا هم، حت  تص يلإضرورة مدِّ يد العون  

 تياجاتهم.والعمل عل  إشباع اح ،رعايتهمويتم ذلع إال من خالل العناية بهم 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5625
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5625
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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معناها ليشــمل     واحي املادية فقط، بل يتســعر عل  النوكفالة اليتيم ال تقتصــ 

صحته     ضاَه وتعليمه واالهتمام ب سًيا وتربوًيا ملوا واحت ستقبل، واألخذ بيده    إعداده َف جهة امل

ية روحه وعقله،        ته    وحنو الفضــيلة، وتقو عامل مل يف َفســـه، وم بصـــدق وإخالص،  زرع األ

ما ي        كه، ك له وســلو ن     ُون حرص األب عل واحلرص عل  مســتقب بل أب ئه   مســتق ا

 (.2013وسلوكهم )أبو غدة، 

موال ورثها أو أهديت   ه أافظة عل  أمواله إن كان ل   ومن كفالة اليتيم ما يتعلق باحمل   

ــتثمارها وزيادتها عل  كافله العمل عل  ت جبإليه، في ــراء مبا يعود بنميتها واس البيع والش

َغُه أن     عليه بالرب  احلالل، ويف ذلع حديث      يفل أموال  "اتَّجطُروا بن اخلطاب قال:   ُعَمَر مالع: أَه َبلو

له بُخذ الزكاة منه  ( أي حت  ال ينقص ما251: 13 ،العم )موقُ ال تُكلها الزكاة"    ،اليتام 

ئال يتجرأ أصــحاب النفوس    احملافظة عل  مال اليتيم لعاًما بعد عام. كما شــدد اإلســالم يف 

ُتَكَلوَن}تعاىل:  ل القاصــر. قالالضــعيفة عل  الصــغري العاجز، الغاف أوملَوالَ التَيَتاَم   إلنَم الومذطينَ َي

ُتَكَلوَن ََمَما َي ََاًرا َوَسَيصللو فطي َظلتًما إل َطهلمل   (.10)النساء :  {ولَن َسعطرًياُبَطو

رآن الُريم إىل أن  إلَفاق عليه، فقد أشـــار الق   اب جي وعندما ال يُون لليتيم مال     

َُمل ليلسَ التبطرَم أون ُتَولَم}ت إليه ســبحاَه لقوله تعاىل:      ربااإلَفاق عل  اليتيم من أقرب الق  وا ُوُجوَه

ـلرلقل َوالتَمغلرلبط  َبلَ التَمشـ لتآخطرل    َمنل التبطرَم ُطنَمَولو قط لومهط َوالتَيولمل ا بطال َتابط َوالنَم   آَمنَ  ُط ُوةط َوالت بطيطمنيَ  َوالتَملوائط

 (. 177)البقرة:  {َوالتَيَتاَم  التَقرلَب  يَذول ُحبطمهطَوآَت  التَماَل َعلو  

ذا مل يُن له مورد يعيش    إاألغنياء   ؤهَفاق عليه أقربا   الة اليتيم واإل واألوىل بُف        

نه  عاىل:     ؛م لوا اقتَتَحَم  }قال ت َبةو، افو مَ    لتَعقو َما أودلَراكو  َبَة، َو َبٍة،     ا التَعقو َعام   ولأوفوعَم َرقو َيولٍم ذطي  فطي إلقت

ـلَغَب ُطيًنا َذا َمتلَرَيتطيًما َذا َمقتَرَب ٍة،َمسـ ـل   هؤالء األقرباء (، وإذا توا16َ – 11)البلد :  {َبٍةٍة، أوول مطسـ

لديب وا       جب ا هذا الوا ياء عن  بالقوة    األغن خطَذ منهم  ماعي، َأ ًقا     الجت ــاء حتقي عن قريق القضـ

ما إ       ماعي. أ فل األســري واالجت ُا يب غب ي للت ته      نفق علذا مل يُن لليتيم قر فِن َفق يه، 

هات ا  ية املن      تُون من ج لة الشــرع ت     لدو عاي ها ر يه    هون ب فاق عل كوزارة الشــؤون    واإلَ

ية األي        عا يات ر ية، أو مجع ماع هلا )أب       االجت عة  تاب ية ال غدة،  تام اخلري حان،  2013و  ــد ؛ السـ

 هـ(.1421

 مجعيات رعاية األيتام ورضا املستفيدين منها:

ستوى        ستفيدين بَُه م ضا امل حتقيق توقعاتهم الناتج عن املقارَة بني اخلدمة   ُيعَّرف ر

  َ رف بَُه مدى حتقيق احتياجات وتوقعات       ها ومســتوى حتقيقها هلم، كما ُيع    كما يدركو

فلســفة إدارية تركز اَتباه العاملني      حتســابه حاضــًرا ومســتقباًل، وميُن ا  املســتفيدين  

فاء             يدين والو بات املســتف ية عل  رغ تام اخلري ية األي عا يات ر طالبهم  جبمع ع مب ــا   د، وي رضـ

ًسا من حماور جنا  مجعيات رعاية األيتام اخلريية، فهو مقياس احلُم      ستفيدين حموًرا رئي امل

 (.2014؛ احليدري، 2014؛ حربان، 2014عل  مدى حتقيقها ألهدافها وَتائج أدائها )زايد، 
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 أَواع املستفيدين:

ـمم عدد من الباحثني )ال             عة،  قسـ من خدمات    ن ( املســتفيدي  2014؛ زايد،  2014ربي

ها الرتباقهما الرئيس بهدف      رم الدراســة احلالية الثنني من    ثالثة تع  أَواعاً اجلمعيات اخلريية   

 الدراسة، وهما:

 كائتي:، وميُن تصنيفه و من خارج املنظمة أو اجلمعية؛ وهالنوع األول: املستفيد اخلارجي

مة من اجلمعيات اخلريية  رد )ذكر أو أَث ( يتلق  اخلدكل ف ( املستفيد األول )األساسي(:   1)

 من خدماتها. الرئيس ية األيتام، وهو املستفيدرعاومن أجله قامت اجلمعيات اخلريية ل

ــات واهليئات احمليطة بامل   2) ــس ــتفيد األول: ( املؤس ســرة اليت يتم فيها رعاية     وتتمثل يف األ س

 بان بهط به، وجهات أخرى هلا ارتيها، واجملتمع احمللي احملعلم فياملستفيد األول، واملدرسة اليت يت

 غريها.َدية الثقافية والرياضية، وكاملستشفيات، واأل ؛وتقدم له خدمات

مة:      3) لداع حنة وا ملا هات ا ث  ( اجل قدموا     ل يف املؤســســـات واهليئات واأل  وتتم لذين ي خاص ا شــ

من دون عيات اخلريية، ويعل اجلمخالة للمســتفيد األول من املســاعدات واملن  املادية والعيني

سبب حر   ستفيدين اخلارجيني ب ستثمار    أهم امل ضمان ا توزيع ما يقدموَه من وصهم الُبري يف 

قيق مستوى من الرضا    طموحات املستفيد األول، فتح دعم بصورة صحيحة ومرضية، وحمققة ل   

عل  املدى  كســب ثقتهم   اســتمرارية تقدميهم للدعم، و   هلم أمر بالغ األهمية للمحافظة عل   

    الزمب البعيد.

ــرفة عل  ا( 4) اعية رة الشــؤون االجتم: وتتمثل يف وزالقطاع اخلريياجلهات احلُومية املش

ــعودية  ــرباململُة العربية الس أليتام اخلريية يعزز افنجا  عمل مجعيات رعاية  ،فةجهة مش

ــبًب ــتفيد األول مالنفع ا يف دعم موازَتها مبا يعود بثقة الوزارة بها، ورمبا يُون س ن عل  املس

 .  هاوزيادة حجم ملقدمة لهخالل جتويد اخلدمات، واملساعدات ا

لداخلي     ــتفيد ا ثاَي: املس عاملني باجلمعيات      : والنوع ال ثل يف ال خلريية من هيئة إدارية،     ايتم

  التنفيذ واملتابعة املستمرة تلفة الذين يقومون بالتخطيط ووموظفني يف األقسام والوحدات املخ 

 الوحدات األخرى.وحدة أو قسم عل  األقسام و يعتمد عمل كل إذ ؛ل اجلمعياتألعما

شرون ا وهناك جمم          سية ينبغي تو   وعة من ال سا دمة املقدمة لتُون  فرها يف اخلأل

 (:2014، بات املستفيدين ومنها )حربانذات جودة عالية، وتليب قموحات ورغ

 ايري واملواصفات هلا.جمموعة من املعدمة، وتوفري حتقيق التوافق بني اخلدمات املق .1

   حلالية واملستقبلية.د، وحتقيق رغباته وحاجاته ااالرتقاء ملستوى توقعات املستفي .2

 يت َقدمت بها.خلدمة املقدمة، والطريقة الاحتقيق رضا املستفيد من حيث َوع  .3
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   هنية وكفاءة وإتقان عاٍل.حتقيق اهلدف من تقديم اخلدمة مب .4

ــري زايد           ــتفي ( إىل أَه مي2014ُ)ويش ــا املس ــتويات رض ــنيف مس ــاه عن  /دن تص عدم رض

وتوقعاته عل     ،لقيه اخلدمة تالفائدة العائدة عليه َتيجة      مبقارَة حجم  إليه اخلدمات املقدمة  

 النحو التالي:

 دمة أقل من توقعاته.املستفيد غري راٍم: اخلدمة املق .1

 ساوي توقعاته.تاملستفيد راٍم: اخلدمة املقدمة  .2

    كرب من توقعاته.أاملستفيد سعيد: اخلدمة املقدمة  .3

يد"، واملقصود به ضرورة  ل  مفهوم "االهتمام باملستفكما يعتمد رضا املستفيد ع         

عند   مجيعهاية والســلوكية ( من اجلواَب الفنية والتنظيماالعتناء باملســتفيد األول )اليتيم

تمثل اجلواَب الفنية  حيث ت إذ ؛مل اخلرييألســاســي للع احملور ا وصــفهه، بيلإتقديم اخلدمة 

ا اجلواَب الســلوكية فتهتم    أم  ،املتبعة يف تقديم اخلدمات     والتنظيمية يف اإلجراءات وائليات  

ــتفيد، ومدبُيفية تقديم املوظف للخدمة، وكيف ــاه  ية تعامله مع املس ى وعيه بُهمية رض

 ه.يلإعن اخلدمة املقدمة 

ية االهتمام مبا يسم  يدين فِن عل  اجلمعيات اخلريولتحقيق جودة رضا املستف          

  قة باملستفيدين، وهذا يتطلب ُتعن  باالهتمام بتحسني العال  "إدارة عالقات املستفيدين"، واليت 

قل وجهة َظرهم،  َوصواًل إىل  تياجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم،التوجه حنوهم ابتداًء من حتديد اح

 (.2014ن، )حربا .ن اخلدمات املقدمة هلمومستوى رضاهم، ومعرفة مالحظاتهم ع

 آليات حتقيق رضا املستفيدين:

ها لرضــا املســتفيدين،      عاية األيتام اخلريية حتقيق    إن من أهم اهتمامات مجعيات ر       

با    أســواء  عاملني  ية( أ كاَوا داخليني )ال قدم    خارجيني )اليتيم ا  مجلمع مة(    ي لإلذي ت خلد ه ا

 وذلع من خالل: أمر ضرورًي يمهما،فتحقيق الرضا لُل

ًُا  صفتهخطيط والتنفيذ بإشراك املستفيدين يف عمليات الت .1  ساسًيا.أشري

 غباتهم.مقرتحاتهم وتفهم حاجاتهم ورمنحهم فرصة التعبري عن آرائهم و .2

 يتها بالسرعة املمُنة.العمل عل  معرفة متطلباتهم وتلب .3

 فق عليها معهم.بااللتزامات املت، والوفاء تزويدهم مبا حيتاجون من معلومات .4

 سب ومستويات تفُريهم.ام هلم، وخماقبتهم مبا يتناتوفري جو األلفة واملودة واالحرت .5

ــل املناســ  .6 ــاليب اخلطالتعامل اجليد، والتواص  التعامل تؤدي إىل يف ُب معهم، ألن األس

 عدم الرضا.

ق       .7 مات امل خلد ية ا مة  الرتكيز عل  َوع يد    هم واليلإد ها )زا بان،    2014، كميت ؛ حر

2014.) 
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 قياس مستوى رضا املستفيدين:

ستفيد من    يعد ضا امل ستوى ر صر املهمة جلمعيات رع  قياس م اية األيتام اخلريية،  العنا

عامل مع املســت    افهو يعرب عن درجة جنا  إدارة هذه     قديم خدماتها        جلمعيات يف الت فيدين وت

 (.2014هم بشُل مناسب )احليدري، يلإ

ستفيدين ن     ومن أبرز النماذج املتبعة لق     ضا امل ستوى ر  The Kanoوذج كاَو )ياس م

Model of Customer   ؛  2014؛ الربيعة،   2014لتالية )احليدري،    ا( والذي حيتوي عل  املتطلبات

  (:2014 حربان،

سية     سا ضرورية ل Basic or must be requirementاملتطلبات األ ستف : وهي املتطلبات ال  يدين،لم

ضروري    تو دواليت يع سيا و سا ضاهم      ا هلفرها أ ستوى ر ضعف م صها ي فرها ال كما أن تو ،م، وَق

 يزيد من رضاهم.

بات األداء        فيـدون    بـات اليت يعرب عنهـا املســت         : وهي املتطل     Performance requirementمتطل

أليتام اخلريية  اعيات رعاية ستوى رضاهم عن مج  مبشُل صري  وواض  ومباشر، ويتناسب      

ي  هلذه املتط    قرد ها  جة تلبيت ج       ا مع در َت در كا ما  بات، فُل ه  ل ية  ية        ة تلب عال بات  ذه املتطل

 بالعُس. ، وياكان مستوى الرضا عال

ملتوقعة من  ا تقديم بعا اخلدمات غري  وتتمثل يف  :Attractive requirementاملتطلبات اجلاذبة 

ــتفيدين ــ وتقدميها يزيد من ،قبل املس ــاهم، واليت قد تص ــتوياتها، يف  ل إىلدرجة رض  أعل  مس

 رضاهم. مستوى يفاَعدامها ال يؤثر  أن  حني

يات           يد مجع ية من ن     رهذا وميُن أن تســتف تام اخلري ية األي كاَو" يف   عا وذج "

قد توجه اإلدارة التنفيذية      ر خدماتها حنو املســتفيدين، ف     ترتيب أولوياتها فيما يتعلق بتطوي    

ــية طلبات اجلاذبة بداًل من توجتجهودها لتطوير متطلبات األداء وامل ــاس  يهها حنو املتطلبات األس

 (.2014زيادة رضا املستفيد )حربان،  واملوجودة أصاًل واليت ال تسهم يف

ل مجعيات رعاية األيتام ة إشراك املستفيدين يف أعما  وهنا ينبغي اإلشارة إىل أهمي     

ن ، ومروًرا مبقدمي اخلدمات ماجلمعياتاخلدمات اليت تقدمها  هم حولئمن قلب آرا ًااخلريية، بدًء

  خدمة املســتفيدين.     يفُثريها  ومدى ت   قييمهم جملالس اإلدارة، املوظفني واملتطوعني، واَتهاًء بت 

ــراكهم اوال َُتفي بُخذ ائراء بعد تقديم  للتُكد من  ؛ند اإلعدادعخلدمات، بل البد من إش

 (.2014، دمة )احليدريفضل للخدمات املقحتقيق الصورة اإلجيابية واألثر األ
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 دراسات سابقة

ــتعرم الفريق البحثي يف ه        ــيس ــات الس ــا  ذا احملور بعا الدراس ابقة املرتبطة برض

بهدف استخالص  ،م وأسرهمد عن اخلدمات املقدمة لأليتاوبرضا املستفي ،املستفيد بشُل عام

سهم  ستفيد، وكذ    وحتديد األبعاد اليت ميُن أن ت ضا امل شبه   يف حتقيق ر لع حتديد أوجه ال

سة احلالية وا  سابقة    واالختالف بني الدرا سات ال سيتم تن لدرا صل اليت  سيتم  . اوهلا يف هذا الف و

  ه.جراءات، وإه، وعملياتتهوإدار ،هورين: األول عن مفهومتناول الدراســات الســابقة من خالل حم 

يد م   فاد لأل ــا املســت  ة من هذا احملور يف حتد ياس رضـ ــا    فهوم وإجراءات ق ثاَي  عن رضـ يد، وال ف

َب  ة يف حتديد اجلوافاد؛ لألهميلإعاملني عن اخلدمات املقدمة املستفيدين من األيتام وأسرهم وال

سابق    سات ال ستفيدين من     اليت مل تتناوهلا الدرا ضا امل ضوع ر ضمني  ماأليتام وأمهاته ة يف مو   لت

 :تناولت كل حمور سات السابقة اليتستعرام الدراا، وفيما يلي إياها الدراسة احلالية

 :هوإجراءات هوعمليات تهوإدار همفهوم رضا املستفيد:أواًل :

قيق رضـــا  قياس وحت  ىل عمليات وإجراءات إالتعرف ( 2014هدفت دراســـة الرمثي )        

ستفيد من برامج   شطتها  يةاجلمعيات اخلريامل  رز مداخل قياس جودة األداء،ويثت الورقة أب ،وأَ

  ،أبرز متطلبات النجا  ىلإوالتعرف  ، َسب رضا املستفيد   ة منها يف حتسني فاداأل ية متاموكيف

ستفيد    ضا امل شر ث توكيفية  ،وأدوات قياس ر ستفيد وقياس   طبيقها لتنفيذ عمليات َ قافة امل

صواًل  جودتها ستو حتقيق تطوير يفإىل ، و شُل عام وحت  م ستوى     ى األداء ب ستمر يف م سن م

 اخلدمات املقدمة.

صت الورقة            س والعمليات ال تلع األدوات، عينيتإىل وقد خل شر ثقافة   رئي ة الثالث: َ

طوير الربامج واألَشطة   وحتسني وت  ،ن اخلدمات املقدمةعوقياس مستوى الرضا    ،رضا املستفيد  

 تلف املستفيدين.اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية ملخ

ــاء وح        ــت الورقة بَِش ــامكما أوص التطوير واجلودة   دات القياس والتقويم بُقس

شرة با  ض    ،ملدير العامباجلهات اخلريية لرتتبط مبا شر ثقافة ر سائل،    مع َ ستفيد بُل الو ا امل

 ير اخلدمات املقدمة.ملضافة لرأي املستفيد يف تطوادراك للقيمة اإلفهم والومبا حيقق 

ــة حربان )          ــتفيدين2014كما اهتمت دراس ــات    ( بِدارة عالقات املس ــس يف املؤس

يها  فاســية لرضــا املســتفيد اليت ركز ناولتها الورقة: املبادئ األســومن أبرز احملاور اليت ت ،اخلريية

ستجابة الفورية   سن التعام  ،وعود )املوثوقية(ال وتلبية ،عل  اال  ،تودقة املعلوما ،ل )اللباقة(وح

يد   ــات إىل املســتف لت      ،يد يف االعرتام وحق املســتف ،واإلَصـ ناو ما ت ية     اك قة حمور تقن لور

تقنًيا لتحقيق مفهوم إدارة   حيث قدم فيها حربان نوذًجا      ،املعلومات اإلدارية ورضـــا املســتفيد    

 لتالية:ي ارضا املستفيد بالنظر إىل النواح

 ملستفيد داخل املنظمة.اتقييم الوضع الراهن إلدارة رضا  .1
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نـاًء عل      وجتزئتهم ب      ،ن خـدمـات املنظمـة      فئـات املســتفيـدين م         وتصــنيف    عيني  ت  .2

 ن السُن.االحتياجات، أو األعمار، أو مُا

 ع املستفيدين.حتديد قنوات االتصال والتفاعل م .3

مة      .4 يا املالئ يار التُنولوج م      عل ،اخت عة واالعت بالســر لة        أن تتمتع  ية، وســهو اد

 االستخدام، وتعدد اخليارات.

مة      .5 ئة املوظفني واملنظ يب وتهي ناء عل      تدر ظام ب مل مع الن عا ــا    للت ية رضـ   اســرتاتيج

 املستفيد.

وتعديل أو بناء    ،نظمة ومات التقنية األخرى يف امل مع املنظ ،دمج َظام رضــا املســتفيد     .6

 ع َظام رضا املستفيد.افق ماإلجراءات اإلدارية مبا يتو

  منظومة إدارة املستفيد.  ومدى تُثريه يف ،نظام التقبحساب العائد عل  املستفيد من ال .7

 هم:يلإثاًَيا : رضا املستفيدين من األيتام وأسرهم والعاملني عن اخلدمات املقدمة 

سة اخلالدي )            ــ(1433هدفت درا س    إىلالتعرف  هــ ضا امل تفيدين عن خدمات  مدى ر

 واملتمثلة يف:   ،لرياماجلمعية اخلريية )إَسان( مبنطقة ا

لشــهرية التالية )املواد     ُتقدم من خالهلا النفقات ا    بطاقات الصــرف اإللُرتوَي، واليت    .1

 النقدي(. املصروف -بطاقة الُسوة –الغذائية 

ع           .2 مل )الر ية وتشــ ماع ية االجت عا ية    الر ية التعليم ي    –ا عا الربامج   -ية ة الصــحالر

 برامج التوظيف(. -تدريببرامج ال -االجتماعية والرتفيهية

 ار املنزل(.برامج املساكن )املساعدة يف إجي .3

 دة يف تُلفة املواصالت(.برامج النقل واملواصالت )املساع .4

 فرن(. -غسالة-جةثال -تُمني أجهزة كهربائية )مُيف .5

 

رضا املستفيدين وبعا   معرفة العالقة بني مدى دراسةمن جهة أخرى فقد هدفت الو         

ــتوى ا –احلالة االجتماعية  –املتغريات الدميوغرافية )العمر  ومعرفة العالقة بني ،لتعليمي(املس

ة إىل معرفة العالقة وإضــاف ،تهم من خدمات اجلمعيةدأفامدى رضــا املســتفيدين وعدد ســنوات 

ــتفيدين وموقن األ ــا املس ــليبني مدى رض ــرة األص ــتفيدين عن  رمدى  إىلوالتعرف  ،س ــا املس ض

 ة معهم.  أسلوب تعامل موظفي وموظفات اجلمعي

ية                     نة العشــوائ بُســلوب العي ماعي  ــة عل  منهج املســ  االجت لدراسـ مدت ا واعت

ــة من ) ــتفيدة من خدمات مجعية   510املنتظمة، وتُوَت عينة الدراس ــر املس ــرة من األس ( أس

ــان مبدينة الريام ــا؛     وقد مت مجع  ،إَس ــمن مقياســًا للرض ــتبيان تض ــتخدام اس البياَات باس

( من عينة الدراسة  راضون متاًما عن اجلمعية بشُل عام، كما     %88.8وأظهرت النتائج أن )
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–املســتوى التعليمي –)عمر املســتفيد  :متغرياتج وجود عالقة دالة بني الرضــا وأظهرت النتائ

ــنوات األ ــحت ،ة من خدمات اجلمعية(فادعدد س ــة عدم وجود عالقة دالة بني  كما أوض الدراس

 احلالة االجتماعية(.-رضا املستفيد وبني متغريات )املوقن األصلي للمستفيد

دمات دور  خ معرفة مســتوى جودة ( 2013ازي )حج و ،كما هدفت دراســة عوم              

وعالقة مستوى جودة   ،َفسهم غربية من وجهة َظر األيتام أاأليتام يف حمافظات مشال الضفة ال 

ــيله ،عمرهوباختالف جنس اليتيم  ،هذه اخلدمات ــتوى حتص ــاها يف الدارا، واملدة ومس  .ليت أمض

ــة مت تطبيق أدا     لدراسـ هدف ا م       ولتحقيق  خد جة مســتوى جودة  ياس در تام ة لق  ،ات دور األي

سة من )  هرت  (عاًما؛ وأظ18 – 6بني ) ( يتيًما ويتيمة تراوحت أعمارهم54وتُوَت عينة الدرا

افظات مشال الضفة الغربية   ودة خدمات دور األيتام يف حمجالنتائج أن الدرجة الُلية ملستوى  

روق يف مستوى جودة فما أظهرت النتائج عدم وجود ك ،من وجهة َظر األيتام كاَت متوسطة

مات دور األيتام تبًعا    لدرجة الُلية ملســتوى جودة خد     وعل  ا ،اخلدمات عل  مجيع اجملاالت   

تائج وجود فروق دالة يف     ا اليتيم يف الدار. كما أظهرت  ات اجلنس واملدة اليت أمضـــاه  ملتغري الن

ربية من وجهة َظر األيتام م يف حمافظات مشال الضفة الغ درجة مستوى جودة خدمات دور األيتا 

ني أن تب ؛ إذافية والتعليمية  ديًدا عل  جمال اخلدمات الثق     تبًعا ملتغري املســتوى التعليمي وحت   

ــطةيتام باملرحلة املاأل ــتوى جودة اخلدمات الث يرون أن توس ــل،  درجة مس قافية والتعليمية أفض

 ائية.مقارَة برأي أيتام املرحلة االبتد

الداخلية بُبعادها       ( بالتعرف أثر جودة اخلدمات   2013واهتمت دراســـة العواجني )           

ــة واالعتمادية ــتجابةوا ،)اجلواَب امللموس ــمان ،الس ــرية( يف   ،املهنيةو ،قفوالتعا ،والض والس

الفروق بني  إىلالتعرف و، نمية أموال األيتام باألردن  تالرضــا الوظيفي للعاملني يف مؤســســة     

  ،واملســتوى التعليمي ،جلنسملتغريات الدميوغرافية )ا ىل اإ العاملني يف الرضــا الوظيفي ُتعزى  

سنوي  سنوات اخلربة  ،والدخل ال سة   وعدد  س سة عل     ،(يواملوقع الوظيف ،يف املؤ واعتمدت الدرا

لعاملني يف مديريات    ( فرًدا من ا254نة الدراســة من )   وتُوَت عي  ،املنهج الوصــفي التحليلي

سة تنمية أموال األيتام   س ستباَة    ،مجيعًا وفروعها مؤ ستخدام ا سام )األول:    توبا ضمنت ثالثة أق

ية          لداخل مات ا خلد عاد جودة ا ث  ،أب عاملني  وال ــا الوظيفي لل لث: املتغريات    وال ،اَي: الرضـ ثا

  يف الرضــامجيعها  ُبعادهاب ة أثر جلودة اخلدمات الداخليود الدميوغرافية(؛ وأظهرت النتائج وج

ســتوى تقييم العاملني كما تبني أن م ،موال األيتامأالوظيفي للعاملني يف مؤســســة تنمية  

 ية يف املرتبة األوىل.وقد جاء ُبعد السر ،مرتفًعا ألبعاد جودة اخلدمات الداخلية كان

بالتعرف      ويف ضــوء اهت        ية  تام    إىلمام اجلمعيات اخلري قد  ؛احتياجات األي فت     ف هد

ـ( التعرف  1434دراسة النويصر ) االحتياجات التدريبية لأليتام باجلمعية اخلريية لرعاية   إىله

( 111: األيتام أَفســهم، وعددهم )   األيتام باملنطقة الشــرقية )بناء( من وجهة َظر ثالث فئات         

ــرفني( وعددهم ) ني، القائميتيًما ــرًفا43عل  رعايتهم )املش ــني خت، وامل( مش ــص يف الرتبية   ص

ــتخدام قائمة االحتياجات التدريبية جلمع البياَات؛   ،( تربوًيا165وعلم النفس وعددهم ) وباس
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ل  األهمية الُلية للمهارات     داللة بني الفئات الثالث ع   يأظهرت النتائج عدم وجود اختالف ذ  

اليت ينبغي أن يتدرب عليها األيتام لُي حيظوا بصــحة َفســية متُنهم من االاران يف   

 حياتهم بسعادة واستقاللية وإجيابية.

ـ            نات الثالث تصـ قد رأت العي لذات يف امل   و هارة حتقيق ا بة األوىل من بني   نيف م رت

مية ضمن أعل  مخس مهارات:   وتالها يف األه ،ائمةنتها القاملهارات السبع والعشرين اليت تضم   

ستقبل و ،حتديد األهداف ُ و ،التخطيط للم ش سي و ،التاختاذ القرارات وحل امل   ،التوافق النف

 والتواصل مع ائخرين.

، والصــياد   يوحلم ،وهاللي ،والشــركســي ،يويوبد ،كما هدفت دراســة معمر          

ــ( 1435) األيتام باملنطقة الشرقية   اجلمعية اخلريية لرعايةام بالتعرف عل  احتياجات األيت هـ

نة    ، كيفً ج الوصــفي التحليلي )كًما  ل  املنه)بناء(، واعتمدت الدراســـة ع     ا( وتُوَت عي

 (، وباستخدامًاعام 19أقل من و – 16راوحت أعمارهم بني )ت( يتيًما من الذكور 21الدراسة من )

ت  ملركزة، وبعد حتليل البياَااموعات املناقشة ظة من خالل جماملقابلة املفتوحة، وبطاقة املالح

سطات، واالحنرافات     ستخدام املتو س ابا سوم البياَي ملعيارية، والتُرارات، والن ة؛  ب املئوية، والر

 أظهرت النتائج ما يلي:

ة كاَت وفق الرتتيب     باملنطقة الشــرقي     عية "بناء"  مأن أولويات احتياجات األيتام جب     .1

 االجتماعي(. –النفسي  –الرتفيهي  –األكادميي  –الصحي –التالي: )االقتصادي

باملنطقة الشــرقية       "معية "بناء  البعد االقتصـــادي جب أن أولويات احتياجات األيتام ب        .2

سُن،  كاَت وفق الرتتيب التالي: )إجيا سيارة ورات ال سبة، وكثرة    عدم وجود  منا

 الديون(.

صحي جب أن أولويات احتياجات األيتام ب  .3 شرقية كاَت   با "بناء" معيةالبعد ال ملنطقة ال

صــعوبة املتابعة      و، صــحية من بعا األمرام املزمنة   وفق الرتتيب التالي:)الرعاية ال    

 حلُومية(.رعاية الصحية باملستشفيات االدورية يف املستشفيات، وضعف ال

ب        .4 تام  عد األكادميي جب  أن أولويات احتياجات األي ية        "معية "بناء  الب قة الشــرق باملنط

ـ   الرتتيب التالي: )زياد   كاَت وفق رية ال تســم  مبتابعة    ة األعباء واالحتياجات األسـ

ختبارات القدرات    تحاق بالدورات التُهيلية ال      صــعوبة االل  والدراســـة واســتُماهلا،     

 والتحصيلي(.

باملنطقة الشرقية كاَت   معية "بناء"البعد الرتفيهي جبأن أولويات احتياجات األيتام ب  .5

رســة اهلوايات ضــعف مماوكن الرتفيه للشــباب، دودية أماوفق الرتتيب التالي:)حم

 اإلجازات(. الرياضية، وعدم االستمتاع بقضاء

سي جب أن أولويات احتياجات األيتام با .6 شرقية كاَت   با معية "بناء"لبعد النف ملنطقة ال

ــغون احلياة وفق الرتتيب التالي: )عدم التوا ــي َتيجة ض ــعور بالتوتر  و، فق النفس الش

 لديون(.َتيجة كثرة ا
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با       .7 تام  ياجات األي يات احت ماعي جب  أن أولو عد االجت ناء"  لب ية "ب ية        مع قة الشــرق باملنط

     َ تالي: )اال يب ال َت وفق الرتت َت        كا خدام اإلَرت باســت غال  تُث شــ قات  ريه يف و العال

 قويلة(. ء بالبقاء يف املنزل لفرتاتاالجتماعية، وجتنب لقاء األصدقا

ــة اخلالدي )و          ــ(التعرف 1434هدفت دراس ــت إىلهـــ ــا املس فيدين عن جودة  مدى رض

ة  طقة الشــرقية )بناء( واملتمثلخلريية لرعاية األيتام باملنابعا اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية 

سلة الرمضاَي  ومها اجلمعية، يف: )الفعاليات والربامج اليت تقي شتاء،   وة، ال سوة ال سوة   وك ك

ا املستفيدين عن )سهولة    مدى رض  إىل التعرف فت الدراسة كما هددرسية(،  احلقيبة املوالعيد، 

ــال باجلمعية ــتغرق  –االتص ــاراتهم يفالوقت املس ــتفس ــلوب وقريقة تعامل  – الرد عل  اس أس

ـ   –موظفات اجلمعية معهم   ليت حدثت لأليتام    ُل عام( وما هي التغيريات ا   مدى رضـــاهم بشـ

سرة بعد   ستف آراء  إىلوالتعرف ، معيةمن خدمات اجل ةفاداإلواأل جتاه تطوير   وتطلعاتهم يدينامل

  ،هميلإم اجلمعية بتقدميها يت يتطلع املســتفيدون إىل قياوما هي اخلدمات ال ،خدمات اجلمعية

ســتباَة لقياس رضـــا     وقبقت ا  ،( أســرة مثلتهم األمهات  186وتُوَت عينة الدراســـة من )   

ل مفتو  يتعلق مبقرتحات  باإلضـافة إىل سـؤا   ،ا اجلمعيةاملسـتفيدين عن اخلدمات اليت تقدمه 

مات و        خلد يدين حول ا عات املســتف ها؛ وأظهرت     الربامج اليت يرغبون من اجلموتطل ية توفري ع

ــال  ــهولة االتص ــبة بالنتائج أن عبارة "س ــاااجلمعية" جاءت أواًل يف َس ( %97.8حققت ) إذ ؛لرض

سب متفاوتة من تلتها يف الرتتيب التنازلي عل  ال ضا )  توالي بن ستقبال املوظفة لع  الر قريقة ا

 ،%90.9  اســتفســاراتع    الوقت املســتغرق يف الرد عل   ،%93.1وقت الزيارة امليداَية      ،96.8%

والتغريات اليت  ،%81.2 والســلة الرمضــاَية     ،%88.2جلمعية  الفعاليات والربامج اليت تقيمها ا   

ــجيل يف اجلمعية  ــوة العيدي ، %77.4حدثت لع بعد التس ــية  وا ،نومثلها كس حلقيبة املدرس

 (.%66.1وكسوة الشتاء  ،75.3%

تائج أن أ           ما أظهرت الن مات اليت يتطلع   اكثر ك خلد ية    لربامج وا أن تقوم اجلمع

صرف ن حيث األهمية يف: )توفري مومبعضها عل  الرتتيب   بتوفريها متثل   ،شهرًيا  هااد غذائية أو 

  يف، إقامة برامج تدريبية     ملنزلســاعدة يف إجيار ا   امل ،األمهات وتوفري تُمني قيب أو عالج لأليتام   

ـ   حلاسـ غة  وال وبا ية  ل تا  اإلجنليز ية تطوي       م،لألي تدريب مة دورات  قا تام     وإ ية لألســرة ولألي ر

  ، تقيمها اجلمعية  عند حضــورهم للربامج اليت   يدين ، وتوفري مواصــالت للمســتف واليتيمات 

 ،وتوفري سـُن لأليتام(  ،ةة كهربائيوتوفري أجهز ،األسـرة  وإقامة رحالت ترفيهية جلميع أفراد

 (.%84.4) العام عن خدمات اجلمعية بلغ كما أظهرت النتائج أن مستوى الرضا

 :حتليل الدراسات السابقة والدروس املستفادة

 لسابقة ما يلي :ايتض  من استعرام الدراسات        

براز واقع رضـا املسـتفيد    هة حمايدة )جامعة الدمام( إلجاءت الدراسـة احلالية من خالل ج  .1

 بناء". عن اخلدمات اليت تقدمها مجعية "
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ــا       .2 لت رضـ ناو ــات اليت ت لدراسـ ية     اَدرة ا يات اخلري يد من اجلمع تام     ملســتف ية األي لرعا

ســوى    –قالعه يف حدود ا  –د الفريق البحثيجي فلم  ،باململُة العربية الســعودية     

ا املستفيدين   مدى رض  إىلبالتعرف  ااهتمت لتنيهـــ( وال 1434؛ 1433اخلالدي )دراسيت  

 وبناء(. ،ام )إَسانمعيات اخلريية لرعاية األيتهم يف اجليلإعن اخلدمات املقدمة 

ــت .3 ــ( للتعرف1434؛ 1433اخلالدي) اركزت دراس ــتفيد إىل  هـــ ــا املس ين عن عدد رض

قدمة        مجعية رعاية     و، واء جبمعية إَســـان بالريام   ســهم يلإحمدود من اخلدمات امل

ناء         ية "ب قة الشــرق باملنط تام  ما   ،"األي حلال    بين ــة ا لدراسـ هدف ا ــا  إىل ية للتعرف  ت رضـ

العام عن خدمات      والرضـــا ،قدمة جبمعية "بناء"    امل اخلدمات مجيعها   املســتفيدين من   

تام  ) ملســتفيدين  احتياجات ا   إىل، والتعرف اجلمعية  تام أَفســهم(    –أمهات األي إىل األي

اتج عليهم َتيجة حجب  والتعرف عل  األثر الن ،عيةخدمات إضافية غري مقدمة يف اجلم 

مة عنهم      قد مات امل مات األكثر أه   إىلتعرف ، والأي من اخلد تام   اخلد  –مية )ألمهات األي

سهم( من بني اخلدمات    أليتام باملنطقةية لرعاية االيت تقدمها اجلمعية اخلري األيتام أَف

 الشرقية )بناء(.

َها تركز عل  معرفة  أيف ســات األخرى يف هذا اجملال ختتلف الدراســة احلالية عن الدرا .4

ـ      غلب الدراســات     ركزت أ عل  حني ،هم وأمهاتهم رضــا املســتفيدين من األيتام أَفسـ

 السابقة عل  عينة األمهات فقط.

قياس رضا املستفيد   َها حرصت عل سات السابقة يف أختتلف الدراسة احلالية عن الدرا .5

ناء" من خالل        ية "ب مات مجع خد ها من خال      ع عن  يد حتد عاد مت  ل األدب النظري  دة أب

ــابقة وحتليل احتيا ــات الس قاء مبتخذي القرار يف  جات اجلمعية وخدماتها، واللوالدراس

  وى الرضــا عن اخلدمة،راســة، وهذه األبعاد هي: )مســتمجعية "بناء"، ومرئيات فريق الد

مة،       و خلد ظار لتلقي ا م      الومدى االَت خلد ها ا قة اليت تلق  في قديم  وة، طري إجراءات ت

، كما تهدف  جب اخلدمة(أثر حو ،ليت تلق  فيها اخلدمةاملدة او ،أهمية اخلدمةواخلدمة، 

ــة ــل اخلدمات ال تعرفال الدراس نة، وكذلع  ظر العيَيت تقدمها اجلمعية من وجهة أفض

تا    مات اليت حي قدمها اجلمعية    اأفراده ج إليها  اخلد عام عن   ثم مســت ،وال ت وى الرضـــا ال

 اجلمعية.

ضا    .6 سات األخرى تناولت ر ستفيد يف مناقق أخرى خا  بعا الدرا رج اململُة العربية  امل

ــة عوم ــعودية مثل دراس ــفة الغربية بقطاع2013وحجازي) ،الس غزة عل    ( يف الض

ية      عا بدور الر تام النزالء  ــة العواجني )و ،األي م  (2013دراسـ ــة جودة  اليت اهت بدراسـ ت 

 األردن. ؤسسة تنمية أموال األيتام يفاخلدمات الداخلية للعاملني يف م
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صيل اجلاَب النظري   .7 سات األخرى عل  تُ ضا    والذي يتناول مفهوم ،ركزت الدرا قياس ر

خالل   ذلع  منة فاد ، وميُن األاملســتفيد وإداراته وعمليتاه وإجراءاته بشــُل عام        

 عيات اخلريية القائمة عل  رعاية األيتام.للجمالتوصيات  تطويع

 مشُلة الدراسة:

م             خلد تام عن ا ــا األي ثل رضـ قدم  مي ي يلإات اليت ت ية عنصــر  هم من اجلمع   ًاات اخلري

قياس األول للحُم عل  مدى ية األيتام اخلريية، فهو املمن عناصر جنا  مجعيات رعا  ًاأساسي  

تائج       ها وَ ها ألهداف ب  حتقيق ها و تالي ر أدائ ها   ال ــالت ها ورسـ ها      علع  لذ  ؛ؤيت تدرك وظيفت ها أن  لي

ها حتديد ما يلزم     رضـــا قبل كل شــيء، ولتحقيقه علي    ة املتمثلة يف حتقيق هذا ال  الرئيســـ

بات    يدين من متطل مل امل املســتف هذه لســتمر ، والع بات ومســتوى     تحقيق التوازن بني  املتطل

  (.2014؛ حربان،  2014حتقيقها هلم )احليدري، 

موعة من   رتاتيجية تنظيمية يصـــاحبها جم   اســ دكما أن رضـــا املســتفيد يع           

شَُها قيادة مجعي    سائل اليت من  ستفيد بالطريقة املثل  ات رعاية األيتام اخلريية خلدالو  مة امل

عال        مات ذات جودة  خد قديم  مام ال 1426ية )اجلضــعي،   من خالل ت قائمني عل     (. والهت

ــعودية بهذا األمر  ُعقطَد ربيةاجلمعيات اخلريية باململُة الع ــر الس ــنوي الثاَي عش    اللقاء الس

قة الشــرقية         ـــــ( حتت    ه1435رة مجادي ائخ  24:  23 الفرتة من )يفللجهات اخلريية باملنط

ستفيد، َوقش    :عنوان ضا امل  تؤكد مبا ال األياث اليتو ،والرؤى ،ديد من أوراق العملفيه الع ر

شع   ستفيد     أنيدع جماًلا لل ضا امل ساس يف جنا  أي من ير ظمة خريية، وهو املقياس عد حجر األ

ع رضا املستفيد عن اخلدمات    وَتائج أدائها، وجلدوى موضو  األول للتُكد من حتقيقها ألهدافها

جاء ضــمن أحد احملاور      فقد  م يتا العاملة يف جمال رعاية األ      اليت تقدم له من اجلمعيات اخلريية     

تضــنته املدينة املنورة يف      معيات رعاية األيتام الذى اح      جلة لفعاليات امللتق  الثالث     الرئيســـ

مجعية تُافل   ومني متتاليني باستضافة منيهـــ( عل  مدى 1436صفر  19:  18الفرتة من )

ضور أكثر من )  صة يف رعاية األي   50لرعاية األيتام ي ص ( 200تام وأكثر من )( مجعية متخ

ــختم ــبع دول ًا( متحدث22ص و)ص ــايا َوقش فيه مجل.ليمية وغري إق يميةإقل من س ة من القض

ي   حد ية   والت تام يف اململُة العربية ا   اات اليت تالمس واقع رعا ية، لســعوألي َقرلحت حلول    إذ د

وبناء  ،لعملية الناجحةاوَقل أفضـل املمارسـات    ،لقطاعومبادرات أسـهمت يف سـد الفجوة يف ا  

 (.16971ريام، العدد ة ال( سنوات )جريد10يام خالل )رؤية اسرتاتيجية ملستقبل رعاية األ

ــعودية ومبلذا فِن اجلمعيات اخلريية         نها مجعية "بناء" أخذت  اململُة العربية الس

تنشــئة االجتماعية والرتبية   عرب ال ،عية املناســبة لأليتامعل  عاتقها تقديم الرعاية االجتما

تام    مل   ،الســليمة لألي لدعم ا ق  وحتقيق ا مبا  ايف والادي والنفســي والرتبوي والث تعليمي واملهب 

سية واجتماعية وم  سبة متُنهم من التُي حيقق هلم حياة َف كي   ،ف مع اجملتمعهنية منا

 جملتمع وتنميته.  َفسهم واإلسهام يف حفظ أمن ايُوَوا قادرين عل  االعتماد عل  أ
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ساَي كبري يف اجمل وتقوم هذه اجلمعيات اخلري          تمع، ويقع عل  عاتقها  ية بدور إَ

ــا األ  كبرية أهمها من وجهة َظر احتديات  ــتوى رض ــة احلالية مس ــتفيلدراس دين عن  يتام املس

َب اخلدمات اليت تقدمها،       داء هذه اجلمعيات يف شــت  جوا   تقييم أل نزلة خدماتها، وهذا ُيعد مب     

وى رضا املستفيد منها،   هـــ( منون مبست 1433أشار اخلالدي) فنجا  اجلمعيات اخلريية وفًقا ملا

ـ   ن يعد َقطة االرتُا   فرضــا املســتفيدي    طة واملمارســات   ز األســاســية يف التخطيط لألَشـ

( كما يتحقق جناحها 2007ت اخلريية )احلارثي والسلمي،  املستقبلية اليت تقوم بها اجلمعيا 

صد      ستفيدين، ور صات للم هم  يلإرهم حول ما يقدم توقعاتهم، ومتابعة وجهات َظ من خالل اإلَ

ضا امل ( وبالتالي Galer,2000من خدمات ) رب بني أداء اجلهة اليت ستفيد داللة عل  مدى التقا فِن ر

 هـ(.1433اته )يف: اخلالدي، تقدم اخلدمة وتوقعات العميل وتطلع

س            ضا امل سة ر القائمة عل  رعاية   تفيدين من اجلمعيات اخلرييةوتتجل  جدوى درا

مه          قد ما ت عة شــؤوَهم و تاب تام وم ت        األي ها عل  م عدت ــا مات يف مسـ خد ع من  ة التغريات أو  اب

ها، األمر الذي جيعلها       من خدمات   واحتياجاتهم   ســتفيدين  املتطرأ عل  رغبات  املســتجدات اليت   

ِ لســبل الُفيلة    ترصـــد ا ســتوى رضـــا   ملســتمر قها، كما أن القياس امل   شــباعها وحتقي   ب

ــتفيدين مَي ــتفيدين  ومعرفة مدى مطابق ،يم أدائهاُن اجلمعيات من تقياملس ته لتوقعات املس

تائج هذا القياس، فضــاًل   طها واســرتاتيجياتها قبًقا لن، مما يعينها عل  تعديل خطمن عدمه

ــعف يف ا ــرتاتيجياتها التنفيذية وخططعن حتديد مواقن القوة والض ها اإلجرائية، كما أَه  س

هلا جمموعة من البياَات وامل      خدا   عيوفر  مات اليت من املمُن اســت لداخلية     مها  لو بة ا قا   ،أداة للر

 (.2007ارثي والسلمي ، وحماولة توجيهها )احل ،وظفنييات واألخطاء لدى املواكتشاف السلب

سبق  ضا     إىل الص مما  سة ر سة تقوم بها    اأن درا ستفيدين ممار لعديد من اجلهات  امل

لع من خالل بعدين ، وذجلودة يف خدماتها وممارســاتهاواجلمعيات لتحقيق أعل  مســتوى من ا

مدى التزام   أحدهما واقعي   ثل يف  جناز مؤ      يتم بِ ية  ية     اجلمعيات اخلري عايري حقيق شــرات وم

 رصد مشاعر وأحاسيس  يتمثل يف هم، والثاَي حسييلإة تسهم يف رفع كفاءة اخلدمات املقدم

مات     خلد لع اجلمع وآراء متلقي ا حث      من ت فالب لذا  لدى     هذا املفه  يف يات،  قه  لب حتقي وم يتط

ى حرص مجعية  ية يف مستودراسة احلالتتض  لنا مشُلة ال املستفيد واقعًيا وحسًيا، ومن هنا

ماتها      توى رضـــا املمســ إىل"بناء" يف التعرف   جملس إدارة  اصـــل بنيمت التو إذ ؛ســتفيد من خد

لدمام، وكلل ذلع التواصل  ااتها وبني معالي مدير جامعة يف رئيس جملس إدارممثاًل اجلمعية 

امعي بتشــُيل    اجل ميد عمادة تطوير التعليم   عبتُليف معالي مدير اجلامعة ســعادة       

دماتها، وقام الفريق     يف معرفة رضـــا املســتفيد عن خ     الفريق البحثي ليحقق قمو  اجلمعية 

 التالي:كلية يف جمموعة من التساؤالت البحثي بصياغة مشُلة الدراسة احلا

 ن مجعية "بناء"؟مهم يلإ( عن اخلدمات املقدمة األيتامو ما مستوى الرضا )لألمهات .1

 هم من مجعية "بناء"؟يلإ أليتام( عن اخلدمات املقدمةاوام )لألمهات ما مستوى الرضا الع -أ

 هم من مجعية "بناء"؟يلإاأليتام( عن كل خدمة مقدمة و ما مستوى رضا )لألمهات  -ب
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من مجعية "بناء"    أليتام( عن اخلدمات املقدمة      او هل خيتلف مســتوى الرضـــا )لألمهات    .2

 باختالف فئة تقديم اخلدمة؟  

ها        .3 ية )لألم مات األكثر أهم خلد مات    وت ما ا خلد تام( من بني ا ية       األي ها مجع قدم اليت ت

 "بناء"؟ 

ظا      .4 مدى االَت مل الفرعية:  مة   أي العوا قة ال  -ر لتلقي اخلد مة    الطري   -يت تتلق  فيها اخلد

مة     قت تلقي اخلد مة      - اإلجراءات اليت ســب ية اخلد مة( تفســر       ماذا لو ح  -أهم بت اخلد ج

 أليتام وأسرهم؟  إىل ااء" دمات اليت تقدمها مجعية "بنفيدين من بني اخلمستوى رضا املست

يتام( من بني اخلدمات اليت     األوخلدمات املقدمة )لألمهات      ما األثر الناتج عن حجب أي من ا     .5

 تقدمها مجعية "بناء"؟

  تقدمها اجلمعية؟  الدراسة من مجعية "بناء" وال عينة إليها ما اخلدمات اليت حتتاج .6

 الدراسة:  أهداف

 حلالية فيما يلي:تُمن أهداف الدراسة ا               

هم من مجعية   يلإقدمة   األيتام( عن اخلدمات امل   وت مســتوى الرضـــا )لألمها   إىلالتعرف  .1

 "بناء".

تام( عن  ورضـــا )لألمهات  مدى اختالف مســتوى ال   إىلالتعرف  .2 مة من       ااألي قد مات امل خلد

 اخلدمة. مجعية "بناء" باختالف فئة تقديم

ي     إىلالتعرف  .3 مات األكثر أهم خلد هات  ا تام( من بني وة )لألم ها       األي قدم مات اليت ت خلد  ا

 عية.وال تقدمها اجلم إليها تاجونمجعية "بناء"، واخلدمات اليت حي

ها  بالطريقة اليت تتلق    - : مدى االَتظار لتلقي اخلدمة    أي العوامل الفرعية   إىل التعرف  .4

اذا لو حجبت اخلدمة(     م  -أهمية اخلدمة     -لقي اخلدمة   اإلجراءات اليت ســبقت ت   -اخلدمة   

ستفيدين من ب        ضا امل ستوى ر سر م أليتام إىل اية "بناء" ني اخلدمات اليت تقدمها مجعتف

 وأسرهم.  

ج    إىلالتعرف   .5 ناتج عن ح مة )لأل      األثر ال قد مات امل خلد هات ب أي من ا تام( من بني   و م األي

 ء".اليت تقدمها مجعية "بنا اخلدمات
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 الفصل الرابع

 ءاتهامنهج الدراسة وإجرا

 لرابعالفصل ا

 هامنهج الدراسة وإجراءات
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 :منهج الدراسة وإجراءاتها

سة احلالية           ستفيدين )األي    إىلرف التع تهدف الدرا ضا امل ( عن اخلدمات  وأمهاتهم تامر

حلالي املنهج املســتخدم يف     الفريق البحثي يف الفصــل ا عرم اليت تقدمها هلم مجعية "بناء"، وي    

صائص جمتمع الدرا   سة، وكذلع خ ستطالعي    الدرا سة اال شرات   سة، وهدف الدرا ة يف معرفة مؤ

ضــافة إىل عرم كيفية    هم عن خدمات مجعية بناء، باإل  رضــا املســتفيدين من األيتام وأمهات     

ملستفيد امَلعد يف الدراسة    يان رضا ا ي  خطوات إعداد استب اختيار عينة الدراسة، ثم عرم وتوض  

سيُومرتي      صه ال صائ ضي  إجراءات تطبيقه ع احلالية مع ذكر خ ل  العينة املختارة،  ة، وتو

مت   ، واألساليب اإلحصائية اليتة من البياَات اليت مجعهافاداأل يه متامباإلضافة إىل توضي  كيف

 ج.  د إليها يف حتليل هذه النتائاالستنا سة، واملعايري اليت متاستخدامها للتوصل إىل َتائج الدرا

 أواًل: منهج الدراسة :

ــة احلالية            ــفي التحليلي، لتحدااعتمدت الدراس ــتفيد عن   ملنهج الوص ــا املس يد رض

  الشــرقية )بناء( من وجهة َظر     ية لرعاية األيتام باملنطقة      اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية اخلري     

 .وأمهاتهم األيتام

 الدراسة:  ثاًَيا: جمتمع

ناء" باململُة العربية  يتام املســجلني يف مجعية "بمتثل جمتمع الدراســة يف أمهات األ

سعودية  صائص جمتمع     دمهم اجلمعية، واجلدول التاالذين خت وأبنائهن، مجيعًا ال ض  خ لي يو

 الدراسة:

 

 :توزيع أفراد جمتمع الدراسة2 جدول

 الفئة 

 فئة اخلدمة  

 اجملموع

 ــه د ج ب أ

 األمهات
21

7 

73 36 
34 23 383 

 األبناء

 ذكورال
32

4 

104 42 
31 25 526 

 َاثاإل
47

2 

99 47 
73 43 734 

 اجملموع
10

13 

276 125 
138 91 1643 
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  ثالًثا: عينة الدراسة: 

ــة من )            لدراسـ نة ا َت عي هات و  من ( 101تُو نائهن   94) األســر مثلتهم األم ( من أب

(  ــــه)، (د )،(ج)، (ب) ،(مصنفني ضمن مخس فئات هي )أ   املستفيدين من خدمات مجعية "بناء" 

دينيت ميثلون م هم و خلدمات اليت تتلقاها كل فئة،  وقبًقا لعدد ا   ،حســب تصــنيف اجلمعية   

ت الطبقية، وقبق ينة العشوائيةمت اختيار األسر بطريقة العذ إ ؛الدمام واخلرب باملنطقة الشرقية

دراســـة تبًعا ملتغريات فئة    ( توزيع أفراد عينة ال  3رقم ) أداة الدراســـة، ويوضــ  اجلدول   عليهم 

 .(اخلدمة والنوع )األمهات واألبناء 

 

 اخلدمة وفئة النوع ملتغريات تبًعا الدراسة عينة أفراد توزيع:3 جدول

 اجملموع األيتام األمهات الفئة

النسبة من 

 العينة

جمتمع 

 الدراسة

النسبة من 

 اجملتمع

فئات 

 اخلدمة

 %3.75 1013 %19.49 38 19 19 أ

 %14.13 276 %20 39 19 20 ب

 %28.8 125 %18.46 36 17 19 ج

 %34.78 138 %24.62 48 24 24 د

 %37.36 91 %17.43 34 15 19 هـ

  1643 %100 195 94 101 اجملموع

مجيعه؛   فئات اخلدمة يف عينة الدراسة  لمتثياًليتض  من اجلدول السابق أن هناك          

الفريق    ألن جمتمع الدراســة هلذه الفئة كبري، وبالتالي راع %3.75بلغت َســبة الفئة)أ(  إذ

 البحثي زيادة النسبة يف الفئات األخرى َتيجة قلة األعداد فيها.

 إجراءات اختيار عينة الدراسة: 

ة  عية "بناء" بهدف اختيار عين     مجيتام وأمهاتهم املتوفرة يف   مت اعتماد قوائم أمساء األ           

ومت   ،د املسجلني باجلمعيةبياَات حتتوي عل  كل األفرا فقد مت احلصول عل  قاعدة ؛الدراسة

 ية.اختيار العينة بطريقة عشوائية قبق

 رابًعا: أداة الدراسة: 

ــة             لدراسـ هداف ا حلا  لتحقيق أ ــة    ا لدراسـ عداد أداة ا ية مت إ يان تقييم    و ،ل هي اســتب

مة       قد مات امل خلد ه  ا تام وأم يان عل      إذ اتهم؛إىل األي مل االســتب َات        اشــت يا ية: الب تال األجزاء ال

فسهم من حيث )مستوى الرضا     واأليتام أَ ،ت عليها األمهاتاألساسية، تقييم اخلدمات اليت حصل   

إجراءات تقديم  وها اخلدمة،    الطريقة اليت تلق  في ودمة،  خل مدى االَتظار لتلقي ا  وعن اخلدمة،   

أفضــل اخلدمات اليت  و ،دمةحجب اخل  و ،فيها اخلدمة  يت تلقاملدة اليتو ،أهمية اخلدمة واخلدمة، 

ضا العام عن     و ،عيةوال تقدمها اجلم إليها تاجوناخلدمات اليت حيوتقدمها اجلمعية،  ستوى الر م

 اجلمعية.
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هي:   ؛معيـة ( خـدمـة لألمهـات تقـدمهـا اجل     19) وتُون االســتبيـان من تقييم          

ساء   ش   -الغذاء –النقد  –)الُ سوة ال صحية الرعاي -األجهزة الطبية -تاءك   -فواتري اخلدمات -ة ال

ســر   األ -حمو األمية  -املواصــالت -زلإجيار املنا   -ترميم املنازل  -لتُثيث املناز    -األجهزة الُهربائية  

تام ( خدمة لألي15ة امليداَية( و )املتابع -العمرة -احلج -لتدريبابرامج  -املشاريع الصغرية -ةاملنتج

سهم تقدمها اجلمعية  صحية هي: )الرعا ؛أَف صالت  -بتعاثاال -إعاَة الزواج -ية ال احلقيبة   -املوا

رآن  لقا -يزية اإلجنلاللغة   -اَية املتابعة امليد    -تبار القدرات  اخ -املســتلزمات الدراســية   -املدرســية  

 برامج التوظيف(. -دريببرامج الت -الزي املدرسي -لميالتفوق الع -وبأجهزة احلاس -الُريم

 الصدق الظاهري:

ســتطالعية هدفت   دراســة ا أجرى الفريق البحثي للتحقق من صــدق أداة الدراســة       

 وثبات األداة ىل دالالت صدقإوإجراءات تطبيقها، والتوصل  مدى وضو  أداة الدراسة إىلالتعرف 

ــتمتهيًدا لتطبيقها عل  أفراد العين ــة االس ــرة مت  12طالعية من )ة. وتُوَت عينة الدراس ( أس

ـ اختيارهم بشـُل عشـوائي من مدينيت ا   رقية من املسـتفيدين من  لدمام واخلرب يف املنطقة الش

تام        ية األي عا ناء" لر ية "ب حد ا إمت و ،مجع ناء من  جراء التطبيق عل  األم وأ ما مت    ألب األســرة، ك

( أســر عن  10لدراســة عل  )ا، ب، ج، د، ه ( وقبق اســتبيان اختيارهم من مجيع فئات الدراســة )أ

ــال اهلاتفي ــبة هلم اعد مراعاة ب ،قريق االتص الفريق البحثي من مجعية   قلب إذ ؛ألوقات املناس

جامعة   من ًان هناك فريق)جمتمع الدراســة( تفيد بُ عهالألســر مجي اء" إرســال رســالة َصــية"بن

تار الفريق البحثي التواصل  ل التُرم بالتعاون معهم، واخوُمواملم هالدمام سيقوم بالتواصل مع  

سـتواهم التعليمي   معينهم ي سـاعدة األسـر الذين قد ال  ي ملمع العينة عن قريق االتصـال اهلاتف 

سة، ومت تو    جنازيف ا ستبيان الدرا صا  بداية ضي  اهلدف من تطبيق األداة مع ا  ل اهلاتفي، وملاالت

ت   هلاتفي،  عل  اال انترد أســر ــال ا جلدول رقم   وتصـ ــة     ( توزيع أفر4)يوضــ  ا لدراسـ نة ا اد عي

 االستطالعية.

 االستطالعية الدراسة عينة أفراد توزيع:4 جدول

 النوع

  فئة اخلدمة

 ـه د ج ب أ اجملموع

 10 2 2 2 2 2 األمهات

 10 2 2 2 2 2 األبناء

 20 4 4 4 4 4 اجملموع
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ستطالعي        سة اال سبة       وأظهرت َتائج الدرا سة بالن ستبيان الدرا ضو  ا لعينة  إىل اة و

املطبق عليها، كما برزت أهمية الدراســة األســاســية من خالل رغبة العينة االســتطالعية يف  

ــافية، وعدم معرفتهم ببعا اخلدمات املقدمة فعلًيا يف  ــول عل  خدمات إض اجلمعية مع  احلص

صول عليها، كما تبني أن تطبيق األداة ترتاو  بني )  ( دقيقة لُل فرد  30-20رغبتهم يف احل

   . 

ضا امل              ستبيان ر صدق ا ساب  صورة األول   وحل ستبيان عل    ستفيد مت عرم ال ية لال

باإلضـافة إىل فريق   ،اميس بُلية الرتبية جامعة الدمثالثة حمُمني من أعضـاء هيئة التدر 

حث  تد   6املُون من ) الب ئة  ــاء هي نا    3ريس و )( أعضـ ية ب مدراء من مجع عام     ؛ء(  مدير  هم : )

جان،      مدير الربامج والل ية، و ي       واجلمع ماع مات االجت خلد ــل إىل دالالت  مدير إدارة ا ة( للتوصـ

ل  ذلع ُعدلت بعا فقرات  عوتوصياتهم، وبناًء   لحوظاتهمومت بعدها تفريغ م ،الصدق الداخلي 

 ات يف االستبيان بطريقة أسهل.إعادة قر  اخلدممت  إذ ؛االستبيان

 مراحل بناء أداة الدراسة :  

ية يف مجعية "بناء" واق   اجتمع الفريق البحثي مع اهليئة ا  .1 ية  إلدار ية    لع عل  رؤ اجلمع

 ن خالل الدراسة.مألهداف اليت يرغبون حتقيقها ا إىل ، والتعرفهاوأهدافتها ورسال

يارة ملبن    .2 ية   اقام الفريق البحثي بز ية  إىلوالتعرف  ،جلمع خل  َوع ها     ا قدم مات اليت ت د

 هم.يلإات تقديم اخلدمات املستفيدين وفئاتهم وآليوحجمها و

ــة   إىل جملس إدارة اجلمعية للتعرف يساجتمع الفريق البحثي مع َائب رئ .3 أهداف الدراس

 .بني ذلعوالتوفيق  ،اريةداف املقرتحة من اهليئة اإلدومقارَتها مع األه ،من وجهة َظره

)َوعها،    :من حيث  امجيعه  ت اليت تقدمها اجلمعية   اخلدما   قام الفريق البحثي بدراســـة    .4

 املستفيدة منها(. حجمها، والفئاتوقريقة تقدميها، و

ملســتفيد من اخلدمات      ألدب النظري املرتبط برضـــا ااقام الفريق البحثي باالقالع عل     .5

   ريية.وص اجلمعيات اخلعل  وجه اخلصو ،الذي تقدمها املؤسسات املختلفة

بة فقرات     .6 تا ته األولية     اقام الفريق البحثي بُ وعي فيه تغطية    ور ،الســتبيان بصــور

 .مجيعها اخلدمات املقدمة من مجعية "بناء"

ــورة .7 ــتبيان عل   قام الفريق البحثي بتوزيع الص ــاء الفريقمجاألولية من االس   ،يع أعض

 تبيان.م فقرات االسمعية بهدف حتُيصني من إدارة اجلصختم عل   وكذلع

يان يف        .8 يل االســتب عد حة من ق   ضــقام الفريق بت عديالت املقرت   ،بل احملُمني وء الت

صورته الثاَي  وتُون اال خاص   :والثاَي ،مهاتخاص باأل :األول ءين؛ة من جزستبيان يف 

 باأليتام أَفسهم.

ــتبيان مرة أخرى للم  .9 ــال االس اء الرأي  ية "بناء" إلبدحُمني واهليئة اإلدارية جلمعمت إرس

 ية.واالتفاق عليه بصورته قبل النهائ

ستطالعية قوامها )  .10 سر مثلتهم األمهات 10قام الفريق باختيار عينة ا ( من أبنائهن  10) ،( أ

ــوحها  ،(األيتام) ــتبيان بهدف التُكد من مالءمة فقراته ووض والزمن   ،وَقبق عليهم االس
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ثم َأجريت التعديالت اليت توصـــل إليها الفريق البحثي بناًء عل         ،الالزم لإلجابة عليه   

تُون من: اجلزء األول:  و االســتبيان يف صــورته النهائية       التطبيق ليتم التوصــل إىل  

ــية  ــاس ــلت عليها األمهات ،البياَات األس واأليتام  ،اجلزء الثاَي: تقييم اخلدمات اليت حص

ضا عن اخلدمة،       ستوى الر سهم من حيث )م الطريقة  ومدى االَتظار لتلقي اخلدمة، وأَف

املدة اليت تلق  فيها    وأهمية اخلدمة،    وإجراءات تقديم اخلدمة،    واليت تلق  فيها اخلدمة،    

مة    خلد عة األدب النظري              و ،ا ناًء عل  مراج هذه املتغريات ب يار  مة( ومت اخت خلد جب ا ح

سابقة    سات ال للقاء مبتخذي القرار  ، واوخدماتهامجعية "بناء" وحتليل احتياجات  ،والدرا

  ،واجلزء الثالث: أفضل اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية .باجلمعية، ومرئيات فريق الدراسة

تاجون    و مات  اليت حي خلد ها   أهم ا ية    إلي ها اجلمع قدم عام عن    و ،وال ت ــا ال مســتوى الرضـ

ية  يان من تقييم )   .اجلمع هات و )    19وتُون االســتب مة لألم خد تام     15(  مة لألي خد  )

 قدمها اجلمعية.أَفسهم ت

 

 تصحي  االستبيان:

ستبيان بِعطاء           صحي  اال ض   امت ت ستجابات املختلفة يف الر لتقييم كل   ا اخلاصال

مدى االَتظار لتلقي  وة، ( درجات: )مســتوى الرضــا عن كل خدم   3-1خدمة قيًما ترتاو  بني ) 

 املدة اليت وأهمية اخلدمة،    و، إجراءات تقديم اخلدمة   وخلدمة،   االطريقة اليت تلق  فيها   واخلدمة،   

ستخراج درجة كلية لُل بعد ثحجب اخلدمة(، وتلق  فيها اخلدمة،  سابقة ،   م ا من األبعاد ال

سط لُل خدمة ، ثم مت     ستخراج متو سبة، وكل   حتوا سط إىل َ ما زادت الدرجة تعرب ويل املتو

ضا والعُس، كم  سؤال اخلاص مب   عن درجة أعل  من الر صحي  ال ضا    ا مت ت العام ستوى الر

ًما =    درجات، غري راٍم =   3ما =   دح درجات ، راٍم إىل  4درجات ، راٍم=  5وفق ائتي:)راٍم متا

سؤال    مياحدة( ، وترتاو  الدرجة اليت ، غري راٍم متاًما = درجة وتنيدرج ُن أن حيصل عليها ال

ستوى   ضا العام بني ) اخلاص مب شري الدرجة املر  إذ ؛( درجات5–1الر ض  ت ستوى ر ا عال  تفعة إىل م

سب الفريق البحثي و بو سؤال    العُس، كما ح ستجابات ل ضا العام من خالل   ازن بدائل اال لر

ما يلي توزي      ئات، وفي ها إىل ف هذه القيم: ) تقســيم ًما  " :( تعب1.80 – 1.00ع  متا ، "غري راٍم 

ما   " :( تعب3.40 – 2.41، )"غري راٍم :"( تعب2.60 -1.81) حد  ( 4.20 – 3.41، )"راٍم إىل 

ألكرب عن مســتوى أعل  من ، وُيعرب املتوســط ا" متاًماراٍم" :( تعب5.00 -4.21) ،"راٍم" :تعب

 الرضا العام.

 عادلة التالية:ومت حساب هذه الفئات بناًء عل  امل

سمة   4=  1 –مدى الفئة= عدد الفئات  ستخراج مدى الفئة وهو   عل  عدد الفئا 4، ثم يتم ق ت ال

(0.80.) 
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صائًيا رأى الفريق البحثي أن احملع                   ضا العام إح ستوى الر ساب احملع املقبول مل وحل

( وُحسب هذا املتوسط جبمع  3.80، بقيمة )"راٍم"( 4.20 -3.41املقبول يقع يف متوسط الفئة ) 

ــمتهما عل  ) القيمت ــابقتني وقس ــط )احملع ف(، 2ني الس ــبة املئوية للمتوس املقبول   بلغت النس

ًُا مقبواًل  ( %75ريق البحثي أن يعتمد َســبة )   رأى الفكما  ( %76عام لنســبة الرضـــا ال   حم

س    ضا العام عن اخلدمات املقدمة من مجعية بناء، وبالتالي مقارَته مب سبة الر ضا العام  لن توى الر

  اخلدمات   بة الرضا عن ، كما اعتمد الفريق البحثي معياًرا آخر هو متوسط َسيتام وأمهاتهملأل

ساعدة مجعية "بناء"        ومقارَتها مجيعها  ضا عن كل خدمة فرعية وذلع مل سبة الر سط َ مبتو

مجيع األبعاد  يف جتويد اخلدمات بالنظر إىل اخلدمات اليت حتظ  مبســتوى عاٍل من الرضــا يف 

مة   إجراءات إىلالفرعية للتعرف   يل         اخلد قدميها، واعتمد الفريق البحثي عل  حتو قة ت وقري

 ئوية لسهولة قراءة َتائج الدراسة.املتوسطات احلسابية إىل النسب امل

 خامًسا: إجراءات التطبيق: 

س    .1 صف األول من ال شُل الباحثون فريًقا لتطبيق اال ـ ، 1436/1437عام تبيان يف الن هـــ

ج الدبلوم العالي   درســن يف برَام  ت بُالوريوس، و قالبة حتملن درجة ال   ( 70وتُون من )

عة        ية جام ية الرتب ية بُل مام،  ايف الرتب تد  لد ية   نريبهومت  مت تطبيق   إذلتطبيق، اعل  آل

ــتبيان أمام الطالبات ــاراتهن عل  لفريق ا وأجاب  ،االس ــتفس ــبحن   ا؛مجيعه اس وبالتالي أص

ساؤ عل  امدربات  سهم الت اليت ُتطر  عليهن من قطَبلرد عل  مجيع الت   ل األمهات واأليتام أَف

 عينة الدراسة.

ستبياَات  3:  2) قارب منقامت كل قالبة بتطبيق ما ي .2 صال  مهات وأأل( ا بناء من خالل االت

ــي  اهلدف من  ــرة وتوض ــتبيان اهلاتفي باألس ــاهم عن اخلدمات روهو معرفة  ،تعبئة االس ض

ناء"، وكان      ا ية "ب مة من مجع قد ــل ال مل ها، ثم    مع األم أواًل الســيتم تواصـ مال َســخت تُ

 سة.عينة الدرا املستهدفني من ةبنصول عل  استجابة االبن أو االاحل

ستبياَا بع .3 ل بدوره عل  التُكد منها  لفريق البحثي الذي عمإىل ات د التطبيق مت إعادة اال

َات، و       يا مال الب مدى اكت عا  و يان غري مســتوف     مت اســتب كل اســتب َات      مجيعد  يا الب

 واملعلومات املطلوبة.

تُكد من االســتبياَات قام ف         .4 عد ال حث بوضــع رابط خاص بتف   ب ومت   ،تريغ البياَا  ريق الب

رابط بعد َات من خالل الالدراســة للقيام بتفريغ البيالطالبات املشــاركات بإىل اإرســاله 

 الصاحلة. ، ومت تفريغ مجيع االستباَاتمرة أخرى نتوزيع االستبياَات عليه

 : : األساليب اإلحصائية دًساسا

ستبيان          سة احلالية   املعاجلة بياَات اال ستخدم يف الدرا ساليب    متمل ستخدام بعا األ  ا

ساؤالت ال   صائية لإلجابة عل  ت سال  اإلح سة، وفيما يلي عرم األ ستخدمة   درا صائية امل يب اإلح

 : يف كل تساؤل
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ــؤال األول  التعرف  .1 ــإهدف الس ــا عنىل مس ــا العام، والرض لأليتام كل خدمة ) توى الرض

ســؤال اســتخدم الفريق     بناء"، ولإلجابة عل  هذا ال    "( مقدمة هلم من مجعية    مهاتهم وأل

 البحثي ائتي:

ــتوى    -أ ــبة املئوية ملس ــتخراج النس ــة م ااس ــا العام لعينة الدراس ن األمهات واأليتام لرض

 (.%75)ومقارَتها بنسبة الرضا احملُية 

سطات       -ب سبة املئوية للمتو ساب الن ضا عن    اح سابية لُل من: الر مدى  وخلدمة، احل

ــهولة اإلجراءات اليت  ولتعامل أثناء تلقي اخلدمة، قريقة اواالَتظار لتلقي اخلدمة،  س

سبق تلقي اخلدمة، ومدى أهمية ه  جبها عنهم. ومقارَتهم  ذه اخلدمة لأليتام، وأثر حت

ــا العام لُل من ــبة الرض ــط َس ــ مبتوس ــب العوامل  األمهات واأليتام، ومبتوس ط َس

 الفرعية لُل خدمة.  

ضا العام لُل من األمه   اختبار "ت" األحادي ملقارَة متو -ت سط  سط الر ات واأليتام باملتو

 ا من قبل الفريق البحثي.( احملدد إحصائًي75الفرضي )احملع 

ضا اخلاص عن كل خدمة مت   -ث ساب الر سب املئوية لعدد  حل ساب الن ستفيدين من     ح امل

 مة.ري املستفيدين من كل خدكل خدمة، والنسب املئوية لعدد غ

لســتة:    يدات عن كل خدمة لألبعاد امت حســاب متوســطات َســب رضــا املســتف     -ج

سب اخلدمات   سطات َ سها   مجيعها ومقارَتها مبتو ضا عن اخلدمة،   ويف األبعاد َف الر

مة،       و خلد ظار لتلقي ا خل        قرومدى االَت ناء تلقي ا مل أث عا قة الت مة،  ي لة    ود ســهو

م    تام، وأثر حجبها    ة، ومدى أهمية هذه اخلدمة ل      اإلجراءات اليت تســبق تلقي اخلد ألي

 عنهم.  

ــؤال الثاَي إىل .2 ــا )اخت تعرف  هدف الس ــتوى الرض ( عن اخلدمات  مهاتهملأليتام وأالف مس

ستخدم    عئة تقديم اخلدمة، ولإلجابة فاملقدمة جبمعية "بناء" باختالف  سؤال ا ل  هذا ال

سطات   الفريق البحثي مت ح ضا العام واالحنراف  مساب متو ات املعيارية واختبار  ستوى الر

سطات بالعالمة احملُية امل ومقارَة امل ،"ت" األحادي للفئات سة تو   ،عتمدة من قبل الدرا

باين     %75) :وهي يل الت ــاب حتل حد    يف(، وحسـ جتاه وا فة الفر  (ANOVA) ا وق يف  ملعر

ىل إتابعة للتعرف   اختبارات امل  وكذلع  ي اخلدمة،   مســتوى الرضــا العام بني فئات تلق    

 اجتاه الفروق بني فئات اخلدمة.

( من بني اخلدمات  تهملأليتام وأمهاألكثر أهمية )ااخلدمات  تعرفهدف الســؤال الثالث  .3

ناء"، ولإل      ية "ب ها مجع قدم قام الف      اليت ت هذا الســؤال  بة عل   ــاب  جا ريق البحثي يسـ

مة   التُرارات واألوزان النســبية لُل    تُثري حج  ،وألهميتها  ،خد وعرم   ،بها عنهم ل

 ة األيتام.رارية لعينة األمهات، وعينَسبها املئوية عل  شُل أعمدة تُ

الطريقة    –أي العوامل الفرعية: مدى االَتظار لتلقي اخلدمة   تعرفهدف الســؤال الرابع  .4

ــبقت تلقي اخلدمة –اليت تتلق  فيها اخلدمة ب  أثر حج-أهمية اخلدمة –اإلجراءات اليت س

ــتفيدين من بني اخلدمات اليت تقدمها مجعية "بناء"   اخلدمة ــا املس ــتوى رض ــر مس ( تفس
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لأليتام وأسرهم، ولإلجابة عل  هذا السؤال قام الفريق البحثي يساب حتليل االحندار     

سابقة ميُنه املتعدد ملعرف ضا العام لعينة      من  ة أي من املتغريات ال ستوى الر التنبؤ مب

 الدراسة.

خلامس   هدف الســؤال    .5 مات     األثر ا تعرفا خلد جب أي من ا ناتج عن ح هات       ل مة )ألم قد امل

سهم( من بني  –األيتام بناء"، ولإلجابة عل  هذا  "اخلدمات اليت تقدمها مجعية  األيتام أَف

ساب   سؤال قام الفريق البحثي ي سط أثر    ال سب املئوية ملتو جب كل اخلدمات عن  حالن

 لُل خدمة.   متوسط َسبة أثر احلجبحساب  األمهات واأليتام أَفسهم، وكذلع

سادس    .6 سؤال ال س  إليها ليت حتتاجااخلدمات  تعرفهدف ال ة وال تقدمها مجعية  عينة الدرا

ــؤا ــاب تُرارات احتياجات "بناء"، ولإلجابة عل  هذا الس ألمهات واأليتام وفق  ال مت حس

 ات تنازلًيا.وترتيب هذه التُرار ،جلمعيةكل فئة من فئات تقديم اخلدمة با
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 َتائج الدراسة

سة  التعرف   س إهدفت هذه الدرا ستفيد )األمهات    ىل م ضا امل األيتام( عن اخلدمات  وتوى ر

ـ    اليت تقدمها مجعية بناء، وقد أجاب ة غطت اجلواَب املتعلقة ت الدراسـة عل  سـتة أسـئلة رئيس

سئ   سة. فقد تناولت األ ضا العام لألمهات  بُهداف الدرا ستوى الر مة واأليتام عن اخلدمات املقد لة م

ضا ل   يلإ ستوى الر صر ا هم، ومدى اختالف م خلدمات األكثر أهمية من ديهم باختالف فئاتهم، وح

 مستوى رضا املستفيدين،    ل  العوامل األكثر تُثريًا يفوجهة َظرهم، كما تساءلت الدراسة ع  

فة اخلدمات اليت يطلبها       عرمن اخلدمات املقدمة، وأخريًا     وكذلع ائثار النامجة عن حجب أي م       

 نتائج الدراسة.لوفيما يلي عرم تفصيلي  بناء. ن واليت ال تقدمها مجعيةواملستفيد

 :أواًل: مستوى الرضا عن اخلدمات

" ما   :التالي سؤال الرئيس خالل اإلجابة عل  ال ينة منتناولت الدراسة مستوى الرضا للع   

ناء؟" ولإلجابة عن هذا      هم من مجعية ب يلإات املقدمة   عينة الدراســـة عن اخلدم    رضـــا  مســتوى 

ــة بتناو  ــؤال قامت الدراس ــا العام  ؛َبنيله من جاالس ــتوى الرض ــتوى  هما: مس عن اخلدمات، ومس

 ت.الرضا اخلاص عن كل خدمة من اخلدما

 مستوى الرضا العام .أ

مباشر من خالل أداة   ينة الدراسة مت سؤاهلم بشُل   عوملعرفة مستوى الرضا العام لدى   

خالل  من "بناء"  مجعية ن اخلدمات اليت تقدمها   عالدراســة عن مســتوى رضــاهم بشــُل عام     

ــ  ــؤال الذي َص ــا   هالس ــتوى الرض م من مجعية  يُلإمة عن اخلدمات املقد لديُملعام ا"ما مس

ــتعرامبناء؟" ومت  ــا العام،  لألالنتائج املرت اس ــتوى الرض قة ومن ثم النتائج املتعل ،مهاتبطة مبس

 باأليتام عل  النحو التالي:

 الرضا العام لألمهات

دمات اليت تقدمها     وى الرضـــا العام عن اخل  ق مبســتولإلجابة عن هذا الســؤال واملتعل    

لعينة الدراسـة من األيتام   املئوية ملسـتوى الرضـا العام   مجعية بناء، مت حسـاب متوسـط النسـبة   

 ات األيتام.( يوض  َتائج الرضا العام ألمه1والشُل البياَي رقم ) ،وأمهاتهم 
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ضا العام ألمهات األيتام بلغ )       ُت ستوى الر ساؤل األول إىل أن م ( علًما  %80.2شري َتائج الت

ــا املقبول وفق املعايري اليت حددتها  ــتوى الرض ــة هو  بُن مس ــا   %75الدراس ــتوى رض . وملعرفة مس

األمهات عن اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية بشــُل مفصــل وفق العوامل التالية: الرضــا عن    

سهولة اإلجراءات اليت   اخلدمة، مدى االَتظار لتلقي اخلدمة، قريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة، 

سبق تلقي اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر  سطات    ت ساب املتو حجبها عنهم. مت ح

شُل رقم )     ض  بال سابية لُل بعد من العوامل كما هو مو سط  2احل ( بهدف مقارَتها مبتو

 َسبة مستوى الرضا العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لألمهات املقدمة اخلدمات عن العام الرضا َسبة متوسط:1 شُل

 .لألمهات املقدمة اخلدمات عن العام الرضا مستوى َسبة متوسط:2 شُل
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، مع متوسطات   (%80.2) ام لألمهات والبالغة قيمتهامتوسط َسبة الرضا الع     قارَة مب

سب   ض      ئجفقد أظهرت َتا اخلدمات مجيعهاَ ستوى ر سة أن هناك م ا من أمهات األيتام عن  الدرا

ــائًيا( أكرب بقليل )غري د اخلدمات مجيعها ــط  مقارَة ال إحص ــا العام َمبتوس ــبة الرض  إذ ؛س

(. يف حني أشارت   %83) مجيعها اخلدمات  لرضا عن  َسبة ا  (  أن متوسط 2تض  من الشُل )  ي

سة   سبة   إىل َتائج الدرا سط َ سط  مقارَ أقليتام ت ألمهات األرعة تقديم اخلدماس أن متو ة مبتو

ضا العام    سبة الر ض    ؛َ ش  إذ يت سرعة تق     2ُل )من ال سبة  سط َ ديم اخلدمات بلغ  ( أن متو

  ت األيتام يف تقديم اخلدماتمع أمها مجعية "بناء"ة تعامل أن قريق إىل  (. وأشارت النتائج78%)

( أن متوسط َسبة  2ل )من الشُ إذ يتض   ؛لرضا العامة مبتوسط َسبة امقارَ مناسبة أكثر

شف %85شُل عام بلغ ) بالتعامل يف تقديم اخلدمات  قريقة  سة عن أن  َتائ ت(. وك ج الدرا

توسـط َسـبة مسـتوى    مب مقارَة  أكثر مالءمة ت كاَتللخدما مجعية "بناء"إجراءات تقديم 

ضا العام  ض  الر شُل )  ؛ إذ يت سهولة إجراءا     2من ال سبة  سط َ ات بلغ  ت تقديم اخلدم( أن متو

(83%.) 

ظهرت َتائج الدراســة   أفقد  ،ليت تقدمها مجعية بناءاأما فيما يتعلق بُهمية اخلدمات 

سط أهمية اخلدمات  ضا         ة مقارَ أكرب أن متو ستوى الر سبة م سط َ ض  لعامامبتو من  ؛ إذ يت

حجب اخلدمات عن      (. وملعرفة أثر %92دمات  بلغ ) ( أن متوســط َســبة أهمية اخل     2الشــُل )  

ــة من أمهات األيتام، أ ــط حجب هذعينة الدراس ــارت النتائج أن متوس ــيؤثر ش ــلًبا  ه اخلدمات س س

( أن متوسط َسبة    2) من الشُل  ؛ إذ يتض  لرضا العام مبتوسط َسبة ا   مقارَة  بدرجة أكرب

 (.%86) حجب اخلدمات بلغ
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 الرضا العام لأليتام

لتعرف عل  مستوى الرضا العام للخدمات اليت تقدمها مجعية بناء، مت حساب متوسط و

سة من األيتام      ضا العام لعينة الدرا ستوى الر سبة املئوية مل شُل البياَي رقم )  ،الن ض   3وال ( يو

 َتائج الرضا العام لأليتام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا          ستوى الر سة من األيتام أن م ضا العام لعينة الدرا شري َتائج الر من   أكرب بقليل ت

ضا املقبول    ستوى الر صل   إذ ؛م سبته ) إو ضا املقبول وفق    %77.2ىل ما َ ستوى الر ( علًما بُن م

وملعرفة مســتوى رضــا األيتام عن اخلدمات اليت تقدمها      .%75املعايري اليت حددتها الدراســة هو    

مدى االَتظار لتلقي وبشــُل مفصــل وفق العوامل التالية: الرضــا عن اخلدمة،  مجعية "بناء"

سهولة اإلجراءات اليت تسبق تلقي اخلدمة، ومدى  وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة، واخلدمة، 

أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم. مت حســاب املتوســطات احلســابية للنســب املئوية  

ــُل رقم )  ــ  بالش ــبة   4لُل بعد من العوامل كما هو موض ــط  َس ( بهدف مقارَتها مبتوس

 العاممستوى الرضا 

 

 

 

 

 

 .األيتام إىل املقدمة اخلدمات عن العام الرضا َسبة متوسط:3 شُل
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مات         قارَة   مب تام عن مجيع اخلد عام لألي غة قيمتها       ،متوســط َســبة الرضـــا ال البال

سب مجيع اخلدمات   (77.02%) سطات َ سبة       ؛، مع متو سط َ سة أن متو فقد أظهرت َتائج الدرا

ضا األيتام عن اخلدمات  ضا العام لديهم     مقارَة  أكرب مجيعها ر سبة الر سط َ ض  مبتو   ؛ إذ يت

شُل )  ضا عن اخلدمات      4من ال سبة الر سط َ ضحت َتائج  %82)مجيعها (  أن متو (، كما أو

؛ مبتوسط َسبة الرضا العام مقارَة أعل  أليتام إىل اسة أن متوسط سرعة تقديم اخلدمات الدرا

(، وأشارت النتائج  %84( أن متوسط َسبة سرعة تقديم اخلدمات بلغ )4من الشُل ) إذ يتض 

سبة أكثر مع األيتام يف تقديم اخلدمات  مجعية "بناء"أن قريقة تعامل  سط   مقارَة  منا مبتو

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم 4من الشــُل ) ؛ إذ يتضــ َســبة الرضــا العام

مجعية   (. كما كشــف َتائج الدراســة أن إجراءات تقديم  %86اخلدمات بشــُل عام بلغ)

من  ؛ إذ يتضــ مبتوســط َســبة مســتوى الرضــا العام      مقارَة   أعل للخدمات  كاَت   "بناء" 

 (.%86( أن متوسط َسبة سهولة إجراءات تقديم اخلدمات بلغ )4الشُل )

فقد أظهرت َتائج الدراســة    ؛أما فيما يتعلق بُهمية اخلدمات اليت تقدمها مجعية بناء

سط أهمية اخلدمات   ضا العام        مقارَة أكرب أن متو ستوى الر سبة م سط َ ض  مبتو من  ؛ إذ يت

شُل )  سبة أهمية اخلدمات بلغ)  4ال سط َ (. وملعرفة أثر حجب اخلدمات عن عينة  %89( أن متو

سة من األي الدر شارت النتائج  ا سيؤثر     تام، أ سط حجب هذه اخلدمات    سلًبا بدرجة أكرب أن متو

( أن متوسط َسبة حجب اخلدمات  4من الشُل ) ؛ إذ يتض مبتوسط َسبة الرضا العام مقارَة 

(. وملعرفة داللة مســتوى الرضــا العام لدى كل من األمهات واأليتام عن اخلدمات اليت            %82بلغ)

 .األيتام إىل املقدمة اخلدمات عن العام الرضا مستوى َسبة متوسط:4 شُل



 رضا املستفيد

 

 54الصفحة  الدمامجامعة 

متوســطات الرضــا العام لألمهات واأليتام مع املعيار احملُي           قارَة   متقدمها مجعية بناء، مت     

 (.5( كما يظهر يف الشُل )%75) :وهي ،املقبول للرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

باملتوسطات احلسابية لنسبة الرضا العام لُل من األمهات واأليتام، يظهر من       مقارَة 

شُل )  ضا العام لألمهات بلغ )    5ال سبة الر سط َ سبة     %80.2( أن متو سط َ (، يف حني بلغ متو

تام )     عام لألي ــا ال عام هي            %77.02الرضـ ــا ال لة للرضـ ية املقبو بة احملُ بُن النســ ًما  (، عل

)ت( األحادي املوضـ  يف اجلدول    اختباررضـا العام مت إجراء حتليل  وملعرفة مسـتوى داللة ال .75%

(5.) 

 

 حتليل َتائج اختبار )ت( االحادي ملستوى الرضا العام.:5 جدول

 (α=0.05 ( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة ) *)    

شري اجلدول )  ستوى الداللة )    داال ًا( أن هناك فرق4ي صائًيا عند م سط  α=0.05إح ( ملتو

شري النتائج إىل عدم       ضا العام لألمهات عن اخلدمات اليت تقدمها مجعية بناء، يف حني ت سبة الر َ

ــا األيتام   ــبة رض ــط َس ــائًيا ملتوس ــتوى وجود فرق دال إحص عن اخلدمات. هذا فيما يتعلق مبس

ضا عينة        ستوى ر ضا العام عن اخلدمات اليت تقدمها مجعية بناء، وفيما يلي عرم مفصمل مل الر

 الدراسة عن اخلدمات.

 املستفيد النسبة الرضا املفرتم الفرق الداللة

 رضا األمهات 80.2 75 5.20 0.03

 بناءرضا األ 77.02 75 2.02 0.45

 .واأليتام لألمهات العام الرضا متوسطات:5 شُل
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 مجيعها ة عن اخلدماتمستوى الرضا اخلاص لعينة الدراس .ب

دمها  ات اليت تقلدراســة عن كل خدمة من اخلدماوملعرفة مســتوى الرضــا لدى عينة   

ــمل قامت الدراســة  لتالي: "ما هو مســتوى  اإلجابة عن الســؤال الفرعي اباجلمعية بشــُل مفص

 تقدمها مجعية بناء؟" الرضا عن كل خدمة من اخلدمات اليت

هذا الســؤال، مت مجع      بة عن  جا ــة      الب ولإل لدراسـ نة ا َات من عي لة  ايا تام األيف ملتمث  ي

ستباَة من خالل أمهاتهم و سع 19طت )سة، واليت غ خصيصًا هلذه الدرا   املعدة اال شر  ( ت خدمة   ةع

مة وفقًا للعوامل  من ثم حســاب التُرارات لُل خد لأليتام. و ةعشــر ( مخس15لألمهات و )

ــت ــا عن اخلدمة، التالية:  ةالس ريقة التعامل أثناء تلقي قومدى االَتظار لتلقي اخلدمة، والرض

ـ   واخلدمة،    ذه اخلدمة لأليتام، وأثر     تلقي اخلدمة، ومدى أهمية ه       بقســهولة اإلجراءات اليت تسـ

 حجبها عنهم.

 أواًل: رضا األمهات عن كل خدمة

اء، مت حســـاب  ل خدمة تلقينها من مجعية بن      وملعرفة مســتوى رضـــا األمهات عن ك    

يف اجلدول رقم   لســتة آَفة الذكر كما هو موضــ       االتُرارات لُل خدمة وفقا للعوامل      

(6.)  
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 .األمهات عينة إىل املقدمة للخدمات الرضا ملستوى التُرارات:5 جدول

َة    ومل يل                 قار ناء، مت حتو ية ب ها مجع قدم مة ت خد كل  هات عن  ــا األم مســتوى رضـ

بهدف مقارَتها بالنســبة احملُية           ؛تُرارات كل خدمة إىل َســبة مئوية جلميع العوامل       

 .( يوض  ذلع7(. واجلدول رقم )%75) :وهي ،واليت حددتها الدراسة ،للرضا العام

 األسئلة
عدد 

 املستفيدين

مستوى 

رضاك عن 

 اخلدمة

ما مدى 

اَتظارك 

لتلقي 

 اخلدمة

 ما الطريقة اليت

تتلق  فيها 

اخلدمة من 

 وجهة َظرك

االجراءات اليت 

سبقت تلقيع 

اخلدمة من وجهة 

 َظرك

اخلدمة أهمية 

 بالنسبة لع

ماذا لو 

حجبت 

عنع هذه 

 اخلدمة؟

 200 209 211 208 196 178 73 ؟ هل تلقيت خدمة الُساء

 250 257 252 252 246 215 86 هل تلقيت خدمة النقد؟

 209 212 197 208 207 190 74 ؟ هل تلقيت خدمة الغذاء

 97 100 99 97 99 89 37 لشتاء ؟هل تلقيت خدمة كسوة ا

 13 15 9 11 11 11 5 ة الطبية ؟تلقيت خدمة االجهزهل 

 36 38 37 38 32 32 13 ة الصحية؟هل تلقيت خدمة الرعاي

 35 35 31 31 32 30 12 اخلدمات ؟ هل تلقيت خدمة فواتري

 165 172 165 168 123 156 59 ة الُهربائية ؟هل تلقيت خدمة االجهز

 59 59 55 54 45 53 21 ملنزل؟اهل تلقيت خدمة تُثيث 

 3 3 2 3 1 3 1 ملنزل؟اهل تلقيت خدمة ترميم 

 111 117 104 106 98 87 39 ملنزل؟اهل تلقيت خدمة إجيار 

 27 33 33 32 31 32 11 الت ؟هل تلقيت خدمة املواص

 9 9 8 8 12 16 6 مية ؟هل تلقيت خدمة حمو اال

 24 28 26 24 24 23 10 ملنتجة ؟اهل تلقيت خدمة االسر 

 5 5 3 3 3 3 2 يع الصغرية ؟تلقيت خدمة املشارهل 

 61 74 75 78 78 74 27 لتدريب ؟اهل تلقيت خدمة برامج 

 30 37 37 34 35 35 15 هل تلقيت خدمة احلج ؟

 23 24 20 21 17 22 10 ؟ هل تلقيت خدمة العمرة

 136 163 168 168 152 158 60 عة امليداَية ؟هل تلقيت خدمة املتاب
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 .األمهات لدى اخلدمات عن الرضا مستوى َسب:6 جدول

 اخلدمة
َسبة 

 املستفيدين
 األهمية االجراءات التعامل السرعة الرضا

تُثري 

 احلجب

 91 95 96 95 89 81 72 الُساء

 97 100 98 98 95 83 85 النقد

 94 95 89 94 93 86 73 الغذاء

 87 90 89 87 89 80 37 كسوة الشتاء

 87 100 60 73 73 73 5 جهزة الطبيةاأل

 92 97 95 97 82 82 13 الرعاية الصحية

 97 97 86 86 89 83 12 الفواتري

 93 97 93 95 69 88 58 جهزة الُهربائيةاأل

 94 94 87 86 71 84 21 األثاث

 100 100 67 100 33 100 1 ترميم املنزل

 95 100 89 91 84 74 39 إجيار املنزل

 82 100 100 97 94 97 11 املواصالت

 50 50 44 44 67 89 6 حمو األمية

 80 93 87 80 80 77 10 األسر املنتجة

 83 83 50 50 50 50 2 املشاريع الصغرية

 75 91 93 96 96 91 27 برامج التدرب

 67 82 82 76 78 78 15 احلج

 77 80 67 70 57 73 10 العمرة

 76 91 93 93 84 88 59 املتابعة امليداَية

باللون   ةاملظلل  -رضــا للعديد من اخلدمات       ( أن َســبة ال  7اجلدول ) تشــري النتائج يف   

ضر   سة )       -األخ ضا العام اليت اعتمدتها الدرا ستوى الر سبة احملُية مل (. %75جاءت أكرب من الن

ــية ــاس ــر ،وقد ظهر هذا جليًا يف اخلدمات األس وهي: ) النقد،  ،واليت حتقق العيش الُريم لأَلس

اجلدول أعاله أن بعا  يفالفواتري(. يف حني َلحظ والغذاء، واملواصــالت، والرعاية الصــحية، و
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ومنها:   –املظللة باللون األمحر  –اخلدمات كان مســتوى الرضــا فيها أقل من النســبة احملُية 

 املشاريع الصغرية، والعمرة.  وحمو األمية، واألجهزة الطبية، 

مها   ات اليت تقد عن اخلدم   من أمهات األيتام   ولتوضــي  مســتوى رضــا عينة الدراســة      

صيلً    مجعية "بناء" شُل أكثر تف ستفيدات من      ، متاب سبة امل ساب َ    مقارَة  ل خدمة و ك ح

     َ سط  ضا عنها مع متو سبة الر سط َ ضا عن   متو وفًقا للعوامل التالية:   اخلدمات مجيعهاسبة الر

ضا عن اخلدمة،   سهولة   واخلدمة، ثناء تلقي أقريقة التعامل وتلقي اخلدمة، مدى االَتظار لوالر

مة،    ية    اإلجراءات اليت تســبق تلقي اخلد مدى أهم مة لأل  ه و هات ا أل ذه اخلد تام م ها    ي ، وأثر حجب

 نفصل.ملرضا اخلاص عن كل خدمة بشُل اعنهن، وفيما يلي عرم َتائج مستوى 

 الرضا عن خدمة الُساء: .1

لتعرف عل  مســتوى رضــا عينة الدراســة من أمهات األيتام عن خدمة الُســاء اليت  و    

مدى االَتظار    وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،           مجعية "بناء"  تقدمها   

مة،    خلد مة،        ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت ت  و قري ســبق تلقي ســهو

( من أفراد عينة  73فاد عدد )أيتام ، وأثر حجبها عنهم(. وقد اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأل

فد من هذه اخلدمة حنو ( يف حني بلغت َســبة من مل ي%72)األمهات من هذه اخلدمة مبا َســبته  

 (6كما هو موض  بالشُل ) ،( من إمجالي عينة األمهات28)
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وملعرفة مســتوى رضــا األمهات عن خدمة الُســاء مت حســاب متوســطات َســب رضــا  

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 (.7كما هو موض  يف الشُل ) ،يف العوامل َفسها مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ساء       ضا من أمهات األيتام عن خدمة الُ ستوى ر سة أن هناك م   أقل أظهرت َتائج الدرا

(  أن متوسط َسبة    7تض  من الشُل )  ي إذمبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة 

ــاء بلغ )  ــا عن خدمة الُس ــا عن بقية اخلدمات   %81الرض ــبة الرض ــط َس ( يف حني بلغ متوس

أفضــل  (.كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة الُســاء ألمهات األيتام 83%)

سرعة تقديم بقية اخلدمات      مقارَة  سب  سط َ ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت سط 7من ال  ( أن متو

( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات  %89َسبة سرعة تقديم خدمة الُساء بلغ )

ية        78%) مل مجع عا قة ت تائج أن قري ــارت الن ناء "(. وأشـ مة          "ب خد قديم  تام يف ت هات األي مع أم

من  ؛ إذ يتض  مبتوسط َسب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات  مقارَة أكثر مالءمة الُساء  

شُل )  س 7ال ساء بلغ )   ( أن متو سبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة الُ ( يف حني  %95ط َ

ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )  ــط َس ــف%85بلغ متوس ــة  ت(. وكش أن  َتائج الدراس

بِجراءات تقديم بقية      مقارَة    أســهل   خلدمة الُســـاء كاَت     "بناء "إجراءات تقديم مجعية   

ض  اخلدمات شُل )  ؛ إذ يت سبة   7من ال سط َ ساء     ( أن متو سهولة إجراءات تقديم خدمة الُ

 (.%83( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )%96بلغ )
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ــاءاأما فيما يتعلق بُهمية خدمة      ــة أن هذه اخلدمة  فقد أظهرت َتائج الد ؛لُس راس

سط أهمية   مقارَة أهمية أكثر  ض  قية اخلدماتبمبتو ش  ؛ إذ يت سط  7ُل )من ال ( أن متو

ــبة  ــاء بلغ )َس ــبة األ%95أهمية خدمة الُس ــط َس همية لبقية اخلدمات  ( يف حني بلغ متوس

أليتام، أسفرت النتائج عن  اعينة الدراسة من أمهات  يفء وملعرفة أثر حجب خدمة الُسا (.92%)

ــيؤثر  ــلًبا بدأن حجب هذه اخلدمة  س ــط احلج مقارَة  رجة أكربس ؛ إذ ب لبقية اخلدماتمبتوس

(يف حني بلغ متوسط  %91جب خدمة الُساء بلغ ) أن متوسط َسبة ح   (7من الشُل )  يتض  

 (.%86َسبة احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة النقد: .2

ــة من أمهات األيتام عن خدمة النقد اليت تقدمها     ولتعرف      ــا عينة الدراس ــتوى رض مس

مدى االَتظار لتلقي   وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،            مجعية "بناء"  

سهولة اإلجراءات اليت تسبق تلقي اخلدمة، ومدى  وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة، واخلدمة، 

( من أفراد عينة األمهات من   86فاد عدد )  أيتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    أهمية هذه اخلدمة لأل    

( من إمجالي %15فدنم من اخلدمة  )( يف حني بلغت َسـبة من مل ي %85)هذه اخلدمة مبا َسـبته   

 ( . 8عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )
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ــا      وملعرفة     ــب رض ــطات َس ــاب متوس ــا األمهات عن خدمة النقد مت حس ــتوى رض مس

سب         سطات َ ستة آَفة الذكر ومقارَتها مبتو ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال اخلدمات  امل

 (.9كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سة أن هناك   ضا من أمهات األيتام عن خدمة النقد   أظهرت َتائج الدرا ستوى ر ساويً  م  ام

(  أن متوسط َسبة الرضا عن     9تض  من الشُل )  ي إذ ؛ملتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات   

(. كما   %83( يف حني بلغ متوســط َســبة الرضــا عن بقية اخلدمات )       %83خدمة النقد بلغ )   

مبتوســط  مقارَة أفضــل أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة النقد ألمهات األيتام 

سرعة تقديم بقية اخلدمات   سب  شُل )  ؛ إذ يتض  َ سط  9من ال سرعة تقديم   ( أن متو سبة  َ

(. وأشارت النتائج %78( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات )%95خدمة النقد بلغ )

  مقارَة     أكثر مالءمة مع أمهات األيتام يف تقديم خدمة النقد         "بناء "أن قريقة تعامل مجعية     

َسبة   ( أن متوسط  9من الشُل )  ؛ إذ يتض  مبتوسط َسب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات  

ــبة قريقة التعامل %98قريقة التعامل يف تقديم خدمة النقد بلغ ) ــط َس ( يف حني بلغ متوس

خلدمة     "بناء "أن إجراءات تقديم مجعية    (. وكشــفت َتائج الدراســة      %85ات )مع بقية اخلدم   

( أن 9من الشــُل )   ؛ إذ يتضــ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات   مقارَة   أســهل   النقد كاَت 
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سبة    سط َ سهولة      %98سهولة إجراءات تقديم خدمة النقد بلغ ) متو سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

 (.%83إجراءات بقية اخلدمات )

س  ،قدأما فيما يتعلق بُهمية خدمة الن أكثر  ة أن هذه اخلدمة فقد أظهرت َتائج الدرا

ــط أهمية بقية  مقارَة  أهمية ــ ف؛ خلدماتامبتوس ــُل ) يتض ــبة  9من الش ــط َس ( أن متوس

. (%92ة اخلدمات )  لغ متوســط َســبة األهمية لبقي     ب( يف حني %100مة النقد بلغ )  أهمية خد  

ــة من أمهات األيتام،عين يفوملعرفة أثر حجب خدمة النقد  ــفرت النتا ة الدراس ئج عن أن حجب  أس

سيؤثر   سط احلجب لبقي  مقارَة  ربسلًبا بدرجة أك هذه اخلدمة   ض  و ؛ ة اخلدماتمبتو من  يت

توسط َسبة احلجب    ( يف حني بلغ م%97لنقد بلغ )اَسبة حجب خدمة  ( أن متوسط  9الشُل ) 

 (.%86لبقية اخلدمات)

 الرضا عن خدمة الغذاء: .3

سة   سة من أمهات األيتام عن خدمة الغذاء اليت       تعرفهدفت الدرا ضا عينة الدرا ستوى ر م

مدى االَتظار    وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،           "بناء "تقدمها مجعية    

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

مة ل          خلد هذه ا ية  مدى أهم مة، و خلد قد     ا ها عنهن(. و تام ، وأثر حجب فاد ألي راد  ( من أف74عدد )  أ

مة        ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %73)ما َســبته     عينة األمهات من هذه اخلدمة        فد من اخلد

 ( . 10( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )27%)
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ــا      وملعرفة   ــب رض ــطات َس ــاب متوس ــا األمهات عن خدمة الغذاء مت حس ــتوى رض مس

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .11كما هو موض  يف الشُل ) ،يف العوامل َفسها مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــة أن ــا من أمهات األيتام عن خدمة الغذاء أظهرت َتائج الدراس ــتوى رض أعل    هناك مس

(  أن متوسط َسبة    11تض  من الشُل )  فيالرضا عن بقية اخلدمات،   مبتوسط َسب   مقارَة 

ضا عن خدمة الغذاء بلغ )  ضا عن بقية اخلدمات)     %86الر سبة الر سط َ (. %83( يف حني بلغ متو

  مقارَة    أفضــل  غذاء ألمهات األيتام    كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة ال           

سرعة تقديم بقية اخلدمات      سب  سط َ ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة     11من ال سط َ ( أن متو

سرعة بقية اخلدمات )    %93سرعة تقديم خدمة الغذاء بلغ )  سبة  سط َ (. %78( يف حني بلغ متو

مع أمهات األيتام يف تقديم خدمة الغذاء         مجعية "بناء"  أن قريقة تعامل    إىل وأشـــارت النتائج  

ــ  و؛ من قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات أكثر مالءمة ــُل ) يتض ــط 11من الش ( أن متوس

ــبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة الغذاء بلغ ) ــبة قريقة   %94َس ــط َس ( يف حني بلغ متوس

 "بناء"تقديم مجعية (. وكشفت َتائج الدراسة عن أن إجراءات   %85التعامل مع بقية اخلدمات)

مة          َت أكثر مالء كا غذاء  مة ال َة   خلد قار مات         م خلد ية ا قديم بق قد و ؛ بِجراءات ت     ضــ ف

ــُل ) ــهولة إجراءات تقديم خدمة الغذاء بلغ )11الش ــبة س ــط َس ( يف حني بلغ  %89( أن متوس

 (.   %83متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

أكثر  فقد أظهرت َتائج الدراسة أن هذه اخلدمة   ؛أما فيما يتعلق بُهمية خدمة الغذاء

سط أهمية بقية اخلدمات  مقارَة  أهمية ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة     11من ال سط َ ( أن متو
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غذاء بلغ )       (.%92( يف حني بلغ متوســط َســبة األهمية لبقية اخلدمات )        %95أهمية خدمة ال

يتام، أســفرت النتائج عن أن حجب  عينة الدراســة من أمهات األ يفوملعرفة أثر حجب خدمة الغذاء 

سلًبا بدرجة أكرب   هذه اخلدمة   سط احلجب لبقية اخلدمات  مقارَة  سيؤثر  ض  مبتو من  ؛ إذ يت

ــُل ) ــبة حجب خدمة الغذاء بلغ )11الش ــط َس ــبة   %94( أن متوس ــط َس ( يف حني بلغ متوس

 (.%86احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة كسوة الشتاء: .4

سة   سوة         تعرفهدفت الدرا سة من أمهات األيتام عن خدمة ك ضا عينة الدرا ستوى ر م

مدى  وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضــا عن اخلدمة،  "بناء"الشــتاء اليت تقدمها مجعية 

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

قد               تام ، وأثر حجبها عنهن(. و مة لألي مدى أهمية هذه اخلد مة، و فاد تلقي اخلد ( من 37عدد )  أ

    فد من اخلدمة(يف حني بلغت َســبة من مل ي%37) ما َســبته ة أفراد عينة األمهات من هذه اخلدم

 . (12مهات حسب ما يوض  الشُل رقم )( من إمجالي عينة األ63%)
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سب               سطات َ ساب متو شتاء مت ح سوة ال ضا األمهات عن خدمة ك ستوى ر وملعرفة  م

اخلدمات  رضا املستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد الستة آَفة الذكر ومقارَتها مبتوسط َسب      

 ( .13كما هو موض  يف الشُل ) ،يف العوامل َفسها مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمهات األيتام عن خدمة كسوة الشتاءأظهرت َتائج الدراسة أن هناك مستوى رضا من 

سب    مقارَة أقل  سط َ ضا عن بقية اخلدمات،   مبتو شُل )   فيالر ض  من ال سط  13ت (  أن متو

شتاء بلغ )       سوة ال ضا عن خدمة ك سبة الر ضا عن بقية      80%َ سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

شتاء        %83اخلدمات ) سوة ال سرعة تقديم خدمة ك سة أن  ضحت َتائج الدرا ألمهات   (. كما أو

( 13من الشُل )  يتض   و؛ مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة  أفضل األيتام 

شتاء بلغ )         سوة ال سرعة تقديم خدمة ك سبة  سط َ سبة     %89أن متو سط َ ( يف حني بلغ متو

ــرعة بقية اخلدمات ) ــارت النتائج أن قريقة تعامل %78س مع أمهات األيتام  مجعية "بناء"(. وأش

مبتوسط َسب قريقة تعاملها مع بقية   مقارَة  أكثر مالءمةيف تقديم خدمة كسوة الشتاء 

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة   13من الشــُل ) ؛ إذ يتضــ اخلدمات

(. %85( يف حني بلغ متوسط َسبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )%87كسوة الشتاء بلغ )

  خلدمة كســوة الشــتاء كاَت  "بناء"أن إجراءات تقديم مجعية  َتائج الدراســة  توكشــف

 .الشتاء كسوة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:12 شُل



 رضا املستفيد

 

 66الصفحة  الدمامجامعة 

( أن متوسط 13من الشُل ) يتض  و ؛بِجراءات تقديم بقية اخلدمات  مقارَة   أكثر صعوبة

(يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة     %89َسبة سهولة إجراءات تقديم خدمة كسوة الشتاء بلغ )    

 (.%83إجراءات بقية اخلدمات )

الدراســة أن هذه    ســوة الشــتاء فقد أظهرت َتائج كأما فيما يتعلق بُهمية خدمة     

( أن 13ن الشــُل )م ؛ إذ يتضــ همية بقية اخلدماتمبتوســط أ مقارَة  أقل أهميةاخلدمة 

َســبة األهمية   ( يف حني بلغ متوســط%90ء بلغ )متوســط َســبة أهمية خدمة كســوة الشــتا

أمهات    لدراســة من  اعينة   يفجب خدمة كســوة الشــتاء       عرفة أثر ح (. ومل%92لبقية اخلدمات )   

ــفرت النتائج  ــلًبا بدرجة ه اخلدمة  أن حجب هذ األيتام، أس ــيؤثر س ــط  مقارَة  أكرب س مبتوس

ض   ؛ احلجب لبقية اخلدمات ش  يت س    13ُل )من ال سبة حجب ك سط َ شتاء  ( أن متو قد وة ال

 (.%86دمات )حلجب لبقية اخل( يف حني بلغ متوسط َسبة ا%87بلغ )

 الرضا عن خدمة األجهزة الطبية: .5

ام عن خدمة األجهزة  نة الدراســة من أمهات األيتمســتوى رضــا عي تعرفهدفت الدراســة 

ــ مجعية "بناء"الطبية اليت تقدمها  ــا عن اخلدمة، من خدماتها يف العوامل التالض مدى  وية: )الرض

لة اإلجراءات اليت تســبق    ســهووعامل أثناء تلقي اخلدمة،       قريقة الت واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( من 5عدد ) أفادها عنهن(. وقد يتام، وأثر حجبمهات األألمة اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلد تلقي

ــبته  راد عينة األمهات من هذه اخلدمةأف ــبة من مل يَ( يف حني بلغت %5) ما َس     فد من اخلدمةس

 ( . 14ا يوض  الشُل رقم )حسب ماألمهات ( من إمجالي عينة 95%)
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خدمة األجهزة الطبية مت حساب متوسطات َسب رضا       وملعرفة مستوى رضا األمهات عن  

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .15كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أظهرت َتائج الدراسة أن هناك مستوى رضا من أمهات األيتام عن خدمة األجهزة الطبية     

سب    مقارَة أقل  سط َ ضا عن بقية اخلدمات،   مبتو شُل )   فيالر ض  من ال سط   ( 15ت أن متو

ضا عن خدمة األ    سبة الر ضا عن بقية       %73جهزة الطبية بلغ )َ سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

(. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة األجهزة الطبية ألمهات  %83اخلدمات )

سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة  أقلاأليتام  سب  سط َ شُل )  يتض  و؛ مبتو ن ( أ15من ال

( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة     %73ية بلغ )جهزة الطبمتوسط َسبة سرعة تقديم خدمة األ   

ــارت النتائج %78بقية اخلدمات ) مع أمهات األيتام يف   "بناء"أن قريقة تعامل مجعية إىل  (. وأش

؛ إذ مبتوسـط َسـب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات   مقارَة أقل تقديم خدمة األجهزة الطبية 

ض   شُل )  يت سبة قريقة التعام   15من ال سط َ شتاء    ( أن متو سوة ال ل يف تقديم خدمة ك

ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) %73بلغ ) ــط َس ــف%85( يف حني بلغ متوس   ت(. وكش

قديم      ــة عن أن إجراءات ت لدراسـ تائج ا ناء"   َ ية "ب َت        مجع كا ية  مة األجهزة الطب أكثر   خلد
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( أن متوسط َسبة    15من الشُل )  ؛ إذ يتض  بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة  صعوبة 

( يف حني بلغ متوســط َســبة ســهولة       %60ســهولة إجراءات تقديم خدمة األجهزة الطبية بلغ )   

 (.%83إجراءات بقية اخلدمات )

َ  ،ألجهزة الطبية اأما فيما يتعلق بُهمية خدمة             تائج الدراســـة أن هذه     فقد أظهرت 

سط   مقارَة  أكرب أهمية اخلدمة ض  خلدماتهمية بقية اأمبتو شُل ) م ؛ إذ يت ( أن 15ن ال

ــبة أهمية خدمة األجهزة ال ــط َس ــبة األهمية  ( يف حني بلغ مت%100طبية بلغ )متوس ــط َس وس

مات )    فة أثر  %92لبقية اخلد مة األجهزة الطبية      ح(. وملعر ــة من أمهات      عي يفجب خد لدراسـ نة ا

سفرت النتائج عن أن حجب  سلًبا بد   هذه اخلدمة   األيتام، أ سط   مقارَة  أكربرجة سيؤثر  مبتو

ــ  و؛ احلجب لبقية اخلدمات ــُل )من ال يتض ــبة حجب خ 15ش ــط َس دمة األجهزة  ( أن متوس

 (.%86َسبة احلجب لبقية اخلدمات ) ( يف حني بلغ متوسط%87الطبية بلغ )

 الرضا عن خدمة الرعاية الصحية: .6

مسـتوى رضـا عينة الدراسـة من أمهات األيتام عن خدمة الرعاية      تعرفهدفت الدراسـة  

مدى  وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضا عن اخلدمة،    مجعية "بناء"الصحية  اليت تقدمها  

هولة اإلجراءات اليت تســبق    ســوقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 13عدد )  أفاد يتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة         تلقي

فدن من ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %13)ما َســبته    راد عينة األمهات من هذه اخلدمة   من أف

 ( . 16( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%87اخلدمة  )
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صحية     ضا األمهات عن خدمة الرعاية ال ستوى ر سب        ؛وملعرفة  م سطات َ ساب متو مت ح

ــب       ــطات َس ــتة آَفة الذكر ومقارَتها مبتوس ــتفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد الس ــا املس رض

 ( .17كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  اخلدمات مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أظهرت َتائج الدراســـة أن هناك مســتوى رضـــا من أمهات األيتام عن خدمة الرعاية               

صحية   سب    مقارَة أقل ال سط َ ضا عن بق  مبتو شُل )   يية اخلدمات، الر ض  من ال (  أن 17ت

صحية بلغ )       ضا عن خدمة الرعاية ال سبة الر سط َ ضا      %82متو سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

(. كما أوضــحت َتائج الدراســـة أن ســرعة تقديم خدمة الرعاية                %83عن بقية اخلدمات )   

صحية ألمهات األيتام   ضل ال سرعة تقديم بقية اخلدمات    مبتو مقارَة  أف سب  ض  ف؛ سط َ من  ت

شُل )  صحية بلغ )      17ال سرعة تقديم خدمة الرعاية ال سبة  سط َ ( يف حني بلغ  %82( أن متو

ــرعة بقية اخلدمات )  ــبة س ــط َس ــارت النتائج %78متوس مجعية  أن قريقة تعامل إىل (.. وأش

صحية   "بناء" سب      مقارَة مة أكثر مالءمع أمهات األيتام يف تقديم خدمة الرعاية ال سط َ مبتو

( أن متوســط َســبة قريقة      17من الشــُل )   يتضــ  و ؛قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات       

قديم خدمة الرعاية الصــحية بلغ )           عامل يف ت قة     %97الت ( يف حني بلغ متوســط َســبة قري

سة عن أن إجراءات تقديم   %85التعامل مع بقية اخلدمات ) شف َتائج الدرا  مجعية "بناء"(. وك

م   ية الصــحية كاَت        خلد بة   ة الرعا قارَة    أكثر صــعو مات       م قديم بقية اخلد   ؛ بِجراءات ت
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شُل )  يتض  ف سهولة إجراءات تقديم خدمة الرعاية الصحية بلغ       17من ال سبة  سط َ ( أن متو

 (.%83( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )95%)

ــحيةاأما فيما يتعلق بُهمية خدمة      ــة أن هذه  فقد أظهرت َ ؛لرعاية الص تائج الدراس

ــط  مقارَة  أكرب أهميةاخلدمة  ــ ف؛ همية بقية اخلدماتأمبتوس ــُل )امن  يتض ( أن 17لش

وســط َســبة األهمية  ( يف حني بلغ مت%97صــحية بلغ )متوســط َســبة أهمية خدمة الرعاية ال

ســة من أمهات    نة الدرا  عي يفجب خدمة الرعاية الصــحية        أثر ح (. وملعرفة %92لبقية اخلدمات )   

سفرت النتائج عن أن حجب  سلًبا بد   هذه اخلدمة   األيتام، أ سط   مقارَة  رجة أكربسيؤثر  مبتو

ض  احلجب لبقية اخلدمات شُل ) من ا ؛ إذ يت سبة حجب    17ل سط َ صحية   ا( أن متو لرعاية ال

 (.%86جب لبقية اخلدمات )(يف حني بلغ متوسط َسبة احل%92بلغ )

 الرضا عن خدمة الفواتري: .7

ام عن خدمة الفواتري  نة الدراسـة من أمهات األيت مسـتوى رضـا عي  تعرف ت الدراسـة  هدف

ضا عن اخلدمة،  تها يف العوامل التالية: )الضمن خدما  مجعية "بناء"اليت تقدمها   مدى االَتظارور

مة،    خلد ن     ولتلقي ا مل أث عا قة الت مة،   قري خلد لة اإلجر  واء تلقي ا  اءات اليت تســبق تلقيســهو

مة           مدى أهمية هذه اخلد مة، و تام ، وأثر حجبها عن  هات األ مألاخلد قد  ي فاد هن(. و ( من 12عدد )  أ

مة      أف ته  )    راد عينة األمهات من هذه اخلد َ %12ما َســب غت  فدن من  ســبة من مل ي  ( يف حني بل

 ( . 18ات حسب ما يوض  الشُل  رقم )(من إمجالي عينة األمه%88اخلدمة  )
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سب            وملعرفة  سطات َ ساب متو صحية  مت ح ضا األمهات عن خدمة الرعاية ال ستوى ر م

ــتفيدات من هذه اخلدمة   ــا املس ــتة آَفة الذكررض ــب    ،لألبعاد الس ــطات َس ومقارَتها مبتوس

 ( .19يف العوامل َفسها  كما هو موض  يف الشُل ) اخلدمات مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة الفواتري           تام عن خد لدراســـة أن هناك مســتوى رضـــا من أمهات األي تائج ا   أظهرت َ

ساويً  سط   ام ضا عن بقية اخلدمات،   متو سب الر شُل )  فيَ ض  من ال سبة    19ت سط َ (  أن متو

(. %83( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية اخلدمات )   %83الرضا عن خدمة الفواتري بلغ ) 

ــرعة تقديم خدمة الفواتري ألمهات األيتام   ــة أن س ــحت َتائج الدراس ــل كما أوض   مقارَة   أفض

متوسـط َسـبة     ( أن19من الشـُل )  يتضـ  ف؛ مبتوسـط َسـب سـرعة تقديم بقية اخلدمات   

ــديد الفواتري بلغ ) ــرعة تس ــرعة بقية اخلدمات ) %89س ــبة س ــط َس (. %78( يف حني بلغ متوس

مل       عا قة ت تائج أن قري ــارت الن ناء"  وأشـ ية "ب مة الفواتري          مجع خد قديم  تام يف ت هات األي مع أم

ــًا  يتضــ  و؛ مبتوســط َســب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات مقارَة   أكثر مالءمة من أيض

شُل  سبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة الفواتري بلغ )   19) ال سط َ ( يف حني  %86( أن متو

(. وكشـف َتائج الدراسـة عن أن   %85بلغ متوسـط َسـبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )  

تقديم  بِجراءات   مقارَة   كاَت أكثر صــعوبة     خلدمة الفواتري    مجعية "بناء"  إجراءات تقديم  

ــ و؛ بقية اخلدمات ــُل )من ا يتض ــهولة إجراءات تقديم خدمة   19لش ــبة س ــط َس ( أن متوس

 (.%83( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )%86الفواتري بلغ )

فقد أظهرت َتائج الدراســـة أن هذه اخلدمة          ؛أما فيما يتعلق بُهمية خدمة الفواتري           

سط أهمية بقية اخلدمات  مقارَة  أكرب أهمية ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت سط  19من ال ( أن متو

 .الفواتري خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:18 شُل
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( يف حني بلغ متوســط َســبة األهمية لبقية اخلدمات         %97َســبة أهمية خدمة الفواتري بلغ )     

سفرت النتائج عن     وملعرفة أثر حجب خدمة الفواتري يف عينة (. 92%) سة من أمهات األيتام، أ الدرا

ــلًبا بدرجة أكربأن حجب هذه اخلدمة   ــيؤثر س ــط احلجب لبق مقارَة  س ؛ إذ ية اخلدماتمبتوس

( يف حني بلغ متوسط َسبة  %97( أن متوسط َسبة حجب الفواتري بلغ )19من الشُل ) يتض 

 (.%86احلجب لبقية اخلدمات )

 ية:الرضا عن خدمة األجهزة الُهربائ .8

مســتوى رضــا عينة الدراســة من أمهات األيتام عن خدمة األجهزة   تعرفهدفت الدراســة 

ــا عن اخلدمة،    مجعية "بناء"الُهربائية اليت تقدمها  ــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرض ض

مة،      و ظار لتلقي اخلد مة،        ومدى االَت مل أثناء تلقي اخلد عا قة الت لة اإلجراءات اليت   وقري ســهو

عدد  أفاديتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد مهات األألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة  تسبق تلقي

فد من ( يف حني بلغت َسبة من مل ي%58)ما َسبته  راد عينة األمهات من هذه اخلدمة ( من أف59)

 ( . 20( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%42اخلدمة  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتوىوملعرفة  ــا األمهات عن خدمة األجهزة الُهربائية مس ــطات   ؛رض ــاب متوس مت حس

ومقارَتها مبتوسطات َسب     ،َسب رضا املستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد الستة آَفة الذكر    

 ( .21كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  اخلدمات مجيعها
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مة األجهزة             تام عن خد لدراســـة أن هناك مســتوى رضـــا من أمهات األي تائج ا أظهرت َ

(   21تض  من الشُل )فيالرضا عن بقية اخلدمات،  مبتوسط َسب مقارَة الُهربائية أعل  

ضا عن خدمة األجهزة الُهربائية بلغ )      سبة الر سط َ سبة     (يف حني بلغ %88أن متو سط َ متو

ضا عن بقية اخلدمات )  سرعة تقديم خدمة األجهزة      %83الر سة أن  ضحت َتائج الدرا (. كما أو

 ؛ إذ يتض مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات مقارَة  أبطُ الُهربائية ألمهات األيتام

( يف حني بلغ متوسط %69( أن متوسط َسبة سرعة األجهزة الُهربائية بلغ )21من الشُل )

مع أمهات   مجعية "بناء"(. وأشــارت النتائج أن قريقة تعامل %78ة ســرعة بقية اخلدمات )َســب

مبتوســط َســب قريقة      مقارَة    أكثر مالءمة األيتام يف تقديم خدمة األجهزة الُهربائية        

ــ ف؛ تعاملها مع بقية اخلدمات ــُل ) يتض ــبة قريقة التعامل يف  21من الش ــط َس ( أن متوس

( يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل مع   %95هربائية بلغ )تقديم خدمة األجهزة الُ

خلدمة     مجعية "بناء"  (. وكشــف َتائج الدراســـة عن أن إجراءات تقديم     %85بقية اخلدمات )   

ية كاَت      بائ هل    األجهزة الُهر قارَة    أســ مات       م ية اخلد قديم بق من  يتضــ و؛ بِجراءات ت

شُل )  سهولة إجراءات تقديم خدمة األجهزة الُهربائية بلغ )    21ال سبة  سط َ ( %93( أن متو

 (. %83يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

ــة أن هذه   أما فيما يتعلق بُهمية خدمة األجهزة الُهربائية فقد أظهرت َتائج الدراس

ــط أهمية ب مقارَة  أكرب أهميةاخلدمة  ــ ف؛ قية اخلدماتمبتوس ــُل ) يتض ( أن 21من الش

( يف حني بلغ متوسط َسبة األهمية    %97متوسط َسبة أهمية خدمة األجهزة الُهربائية بلغ )  

هربائية األجهزة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:20 شُل  .اُل



 رضا املستفيد
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الدراسة من أمهات   يف عينة  جهزة الُهربائيةوملعرفة أثر حجب خدمة األ(. %92لبقية اخلدمات )

تام،   قد  األي جب هذه اخلدمة         ف تائج عن أن ح قارَة     ر ســلًبا بدرجة أكرب    ســيؤثأســفرت الن   م

سط احلجب لبقية اخلدمات  ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة حجب األجهزة    21من ال سط َ ( أن متو

 (.%86( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية اخلدمات )%93الُهربائية بلغ )

 الرضا عن خدمة تُثيث املنازل: .9

ــتوى   ــة تعرف مس ــة من أمهات األيتام عن خدمة تُثيث   هدفت الدراس ــا عينة الدراس رض

مدى  وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضــا عن اخلدمة،       مجعية "بناء"  املنزل اليت تقدمها   

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 21عدد )  أفاد يتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة         تلقي

فد من  ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %21)ما َســبته     راد عينة األمهات من هذه اخلدمة       من أف

 ( . 22نة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )( من إمجالي عي%79اخلدمة  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا            وملعرفة  سب ر سطات َ ساب متو ضا األمهات عن خدمة تُثيث املنزل مت ح ستوى ر م

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .23كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 .املنازل تُثيث خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:21 شُل
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ــا من أمهات األيتام عن خدمة تُثيث املنزل  ــتوى رض ــة أن هناك مس   أظهرت َتائج الدراس

سط  أعل  مقارَة مب ضا عن بقية اخلدمات،   تو سب الر شُل )  فيَ ض  من ال سط  23ت (  أن متو

ــا   ــبة الرض ــا عن بقية    %84عن خدمة تُثيث املنزل بلغ )َس ــبة الرض ــط َس ( يف حني بلغ متوس

(. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة تُثيث املنزل ألمهات                 %83اخلدمات )  

سرعة تقديم بقية اخلدمات     مقارَة  أبطُ األيتام سب  سط َ ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت ( 23من ال

( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات  %71بلغ )أن متوسط َسبة سرعة تُثيث املنزل 

شارت النتائج أن قريقة تعامل  78%) مع أمهات األيتام يف تقديم خدمة تُثيث   مجعية "بناء"(. وأ

ــب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات مقارَة  أكثر مالءمة املنزل ــط َس ــ مبتوس من   ؛ إذ يتض

( يف  %86يف تقديم خدمة تُثيث املنزل بلغ ) ( أن متوســط َســبة قريقة التعامل23الشــُل )

سبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )   سط َ سة عن    %85حني بلغ متو شف َتائج الدرا (. وك

بِجراءات تقديم    مقارَة     أســهل  خلدمة تُثيث املنزل كاَت         مجعية "بناء"  أن إجراءات تقديم  

ــ بقية اخلدمات ــُل ) ؛ إذ يتض ــهول23من الش ــبة س ــط َس ة إجراءات تقديم خدمة  ( أن متوس

 (.%83( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )%87تُثيث املنزل بلغ )

سة أن هذه اخلدمة         أما فيما يتعلق بُهمية خدمة تُثيث املنزل فقد أظهرت َتائج الدرا

سط أهمية بقية اخلدمات  مقارَة  أكرب أهمية ض  من  ؛ مبتو شُل )  ويت سط  23ال ( أن متو

 .املنازل تُثيث خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:22 شُل



 رضا املستفيد

 

 76الصفحة  الدمامجامعة 

سبة أهمية خدمة تُثيث املنزل بلغ )  سبة األهمية لبقية اخلدمات     94%َ سط َ ( يف حني بلغ متو

أســفرت   فقد  عينة الدراســة من أمهات األيتام،       يففة أثر حجب خدمة تُثيث املنزل       (. وملعر92%)

ــلًبا بدرجة أكرب النتائج عن أن حجب هذه اخلدمة   ــيؤثر س ــط مقارَة  س احلجب لبقية   مبتوس

( يف  %94( أن متوسط َسبة حجب خدمة تُثيث املنزل بلغ )  23من الشُل )  ؛ إذ يتض  اخلدمات

 (.%86حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة ترميم املنازل: .10

ــتوى   ــة تعرف مس ــة من أمهات األيتام عن خدمة ترميم   هدفت الدراس ــا عينة الدراس رض

مدى  وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضــا عن اخلدمة،   مجعية "بناء"املنازل اليت تقدمها 

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( من 1عدد ) أفاديتام، وأثر حجبها عنهن(. وقد مهات األألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة  تلقي

سبته  ) راد عينة األمهات من هذه اخلدمة أف سبة من مل ي ( يف حني %1ما َ فدن من اخلدمة    بلغت َ

هات     99%) نة األم مجالي عي ع  -( من إ لً       دوي يدات قلي عدد من املســتف حيد     اهذا ال مما  من  جًدا 

 ( . 24حسب ما يوض  الشُل رقم ) - إمُاَية تعميم النتيجة هلذا الُبعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا             سب ر سطات َ ساب متو ضا األمهات عن خدمة ترميم املنزل مت ح ستوى ر وملعرفة  م

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .25يف العوامل َفسها  كما هو موض  يف الشُل ) مجيعها

 .املنازل ترميم  خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:23 شُل



 رضا املستفيد
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ــا من أمهات األيتام عن خدمة ترميم املنزل    ــتوى رض ــة أن هناك مس أظهرت َتائج الدراس

(  أن متوسط 25تض  من الشُل )إذ يمبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،  مقارَة أعل  

( يف حني بلغ متوســط َســبة الرضــا عن بقية  %100َســبة الرضــا عن خدمة ترميم املنزل بلغ )

(. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة ترميم املنزل ألمهات              %83اخلدمات )  

( أن 25من الشُل )  يتض  ف؛ سرعة تقديم بقية اخلدمات مبتوسط َسب    مقارَة  أبطُاأليتام 

سرعة تقديم خدمة ترميم املنزل بلغ )      سبة  سط َ سرعة       %33متو سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

مع أمهات األيتام يف   مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل (. وأشــارت النتائج %78بقية اخلدمات )

مة ترميم املنزل     قديم خد مة ت قارَة    أكثر مالء عاملها مع بقية          م قة ت مبتوســط َســـب قري

شُل )  يتض  و؛ اخلدمات سبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة ترميم    25من ال سط َ ( أن متو

قد (. و%85( يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) %100املنزل بلغ )

شف  سة عن أن إجراءات تقديم   تك أكثر  املنزل كاَت خلدمة ترميم  مجعية "بناء"َتائج الدرا

ض  و؛ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة صعوبة   شُل )  يت سبة     25من ال سط َ ( أن متو

سهولة إجراءات      %67سهولة إجراءات تقديم خدمة ترميم املنزل بلغ )  سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

 (.%83بقية اخلدمات )

 .املنازل ترميم خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:24 شُل
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ئج الدراسة أن هذه اخلدمة  فقد أظهرت َتا ؛رميم املنزلتأما فيما يتعلق بُهمية خدمة     

( أن متوســط 25ل )الشــُ ظهر من؛ إذ يقية اخلدماتبمبتوســط أهمية  مقارَة  أكرب أهمية

سبة أهمية خدمة ترميم املنزل بلغ  سبة ا  100%) َ سط َ ألهمية لبقية اخلدمات  (يف حني بلغ متو

أســفرت   فقد  مهات األيتام،   أعينة الدراســة من     يفاملنزل  (. وملعرفة أثر حجب خدمة ترميم    92%)

ــيؤالنتائج عن أن حجب هذه اخلدمة   ــلًبا بدرجة أكربس ــط احلجب لبقية  مب مقارَة  ثر س توس

( يف  %100م املنزل بلغ )( أن متوسط َسبة حجب خدمة ترمي25الشُل ) ويبدو جلًيا؛ اخلدمات

 (.%86خلدمات )حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية ا

 عن خدمة إجيار املنزل:الرضا  .11

ــتوى   ــة تعرف مس ــة من أمهات األيتام عن خدمة إجيار   هدفت الدراس ــا عينة الدراس رض

مدى  وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضــا عن اخلدمة،       مجعية "بناء"  املنزل اليت تقدمها   

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 39عدد )  أفاد يتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة         تلقي

فدن من ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %39)ما َســبته    اخلدمة راد عينة األمهات من هذه   من أف

 ( . 26( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%61اخلدمة  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا            وملعرفة  سب ر سطات َ ساب متو ضا األمهات عن خدمة إجيار املنزل مت ح ستوى ر م

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب    ومق ،امل سطات َ اخلدمات  ارَتها مبتو

 ( .27يف العوامل َفسها  كما هو موض  يف الشُل ) مجيعها

 .املنزل إجيار خدمة من املستفيدات وغري املستفيدات، األمهات َسبة:25 شُل



 رضا املستفيد
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ــا من أمهات األيتام عن خدمة إجيار املنزل    ــتوى رض ــة أن هناك مس أظهرت َتائج الدراس

سب   مقارَة أقل  سط َ ضا عن بقية اخلدمات،   مبتو شُل )  إذ يتض  الر سط  27من ال (  أن متو

ــا عن خدمة إجيار املنزل بلغ )  ــبة الرض ــا عن بقية    %74َس ــبة الرض ــط َس ( يف حني بلغ متوس

(. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة إجيار املنزل ألمهات               %83اخلدمات )  

سرع األيتام  سرعة تقديم بقية اخلدمات     مقارَة  أ سب  سط َ شُل )  ظهر منذ ي؛ إمبتو ( 27ال

سرعة تقديم خدمة إجيار املنزل بلغ )    سبة  سط َ سرعة      %84أن متو سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

مع أمهات األيتام يف     مجعية "بناء"  أن قريقة تعامل    إىل ( وأشــارت النتائج  %78بقية اخلدمات ) 

مة إجيار املنزل       قديم خد مة أكثر مالت قارَة    ء عاملها مع بقية          م قة ت مبتوســط َســـب قري

شُل )  بدو من ؛ إذ ياخلدمات سبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة إجيار     27ال سط َ ( أن متو

قد  (. و%85( يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )          %91املنزل بلغ )

شف  سة عن أن إجراءات تقديم   تك سهل خلدمة إجيار املنزل كاَت  "مجعية "بناءَتائج الدرا   أ

ض  بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة  شُل )  ؛ إذ يت سهولة      27من ال سبة  سط َ ( أن متو

ــهولة إجراءات بقية   %89إجراءات تقديم خدمة إجيار املنزل بلغ ) ــبة س ــط َس ( يف حني بلغ متوس

 (.%83اخلدمات )

رت َتائج الدراســة أن هذه اخلدمة   فقد أظه ،أما فيما يتعلق بُهمية خدمة إجيار املنزل

سط أهمية بقية اخلدمات  مقارَة  أكرب أهمية شُل )  فيتجل  من ؛ مبتو سط  27ال ( أن متو

( يف حني بلغ متوسط َسبة األهمية لبقية اخلدمات    %100َسبة أهمية خدمة إجيار املنزل بلغ ) 

 
 .املنزل إجيار خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:26 شُل



 رضا املستفيد
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أســفرت   فقد  ت األيتام،  عينة الدراســة من أمها    يف  ة أثر حجب خدمة إجيار املنزل    (. وملعرف 92%)

ــلًبا بدرجة أكرب النتائج عن أن حجب هذه اخلدمة   ــيؤثر س ــط احلجب لبقية   مقارَة  س مبتوس

( يف  %95( أن متوسط َسبة حجب خدمة إجيار املنزل بلغ )  27من الشُل )  ؛ إذ يتض  اخلدمات

 (.%86حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة املواصالت: .12

رضا عينة الدراسة من أمهات األيتام عن خدمة املواصالت     هدفت الدراسة تعرف مستوى   

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي   وقري  ســهو

مة           مدى أهمية هذه اخلد مة، و قد    مهات األ ألاخلد تام، وأثر حجبها عنهن(. و فاد ي ( من 11عدد )  أ

مة       أف ته  )   راد عينة األمهات من هذه اخلد غت َســبة من مل ي   %11ما َســب ن فدن م ( يف حني بل

 ( . 28( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%89اخلدمة  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا               وملعرفة   سب ر سطات َ ساب متو صالت مت ح ضا األمهات عن خدمة املوا ستوى ر م

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .29كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها
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صالت      ضا من أمهات األيتام عن خدمة املوا ستوى ر سة أن هناك م أقل   أظهرت َتائج الدرا

(  أن متوسط َسبة    29تض  من الشُل )  فيَسب الرضا عن بقية اخلدمات،   مبتوسط   مقارَة 

ــالت بلغ ) ــا عن خدمة املواص ــا عن بقية اخلدمات   %74الرض ــبة الرض ــط َس ( يف حني بلغ متوس

صالت ألمهات األيتام        83%) سرعة تقديم خدمة املوا سة أن  ضحت َتائج الدرا سرع (. كما أو   أ

( أن متوسط  29الشُل )  ُكد من ؛ إذ يتمبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة 

ــالت بلغ )   ــرعة تقديم خدمة املواص ــبة س ــرعة بقية    %84َس ــبة س ــط َس ( يف حني بلغ متوس

مع أمهات األيتام يف تقديم  مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل (. وأشارت النتائج %78اخلدمات )

؛ إذ مبتوســط َســب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات مقارَة  أكثر مالءمة  خدمة املواصــالت

ــُل ) هر يفظي ــالت بلغ    29الش ــبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة املواص ــط َس ( أن متوس

ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) 97%) ــط َس ــفقد (. و%85( يف حني بلغ متوس   تكش

  مقارَة     أســهل  خلدمة املواصــالت كاَت       مجعية "بناء"  َتائج الدراســة عن أن إجراءات تقديم     

ض  و؛ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات شُل )  يت سهولة إجراءات       29من ال سبة  سط َ ( أن متو

صالت بلغ )  سهولة إجراءات بقية اخلدمات      %100تقديم خدمة املوا سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

(83%.) 

ــة أن هذه اخلدمة        ــالت فقد أظهرت َتائج الدراس أما فيما يتعلق بُهمية خدمة املواص

ــط أهمية بقية اخل مقارَة  أكرب أهمية ــُل )بدو ؛ إذ يدماتمبتوس ــط 29من الش ( أن متوس

صالت بلغ )   سبة أهمية خدمة املوا سبة األهمية لبقية اخلدمات    100%َ سط َ ( يف حني بلغ متو

(92%.) 
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ــ     ــة من أمه يفالت وملعرفة أثر حجب خدمة املواص ــفرت  فقد ات األيتام، عينة الدراس أس

توســط احلجب لبقية   مب مقارَة  ثر ســلًبا بدرجة قليلةســيؤالنتائج عن أن حجب هذه اخلدمة  

شُل )  بدو من ؛ إذ ياخلدمات سبة حجب خدمة املو   29ال سط َ صالت بلغ ) ( أن متو ( يف  %82ا

 (.%86خلدمات )حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية ا

 الرضا عن خدمة حمو األمية: .13

رضا عينة الدراسة من أمهات األيتام عن خدمة حمو األمية    هدفت الدراسة تعرف مستوى   

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســب   وقري  ق تلقيســهو

راد  ( من أف5عدد ) أفاديتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد مهات األألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة 

فدن من اخلدمة       ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %5ما َســبته  )   عينة األمهات من هذه اخلدمة       

هات      95%) نة األم مجالي عي ع  -( من إ لً       دوي يدات قلي عدد من املســتف حيدُ     اهذا ال مما  من  جًدا 

 ( . 30حسب ما يوض  الشُل رقم ) - إمُاَية تعميم النتيجة هلذا الُبعد
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مسـتوى رضـا األمهات عن خدمة حمو األمية مت حسـاب متوسـطات َسـب رضـا        وملعرفة 

ستفيدات من   ستة آَفة الذكر امل سب     ،هذه اخلدمة لألبعاد ال سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .31كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــا من أمهات األيتام عن خدمة حمو األمية     ــتوى رض ــة أن هناك مس  أظهرت َتائج الدراس

ــُل )   أكرب ــ  من الش ــا عن بقية اخلدمات، حيث اتض ــب الرض ــط َس (  أن 31مقارَة مبتوس

يف حني بلغ متوسـط َسـبة الرضـا عن      (%89متوسـط َسـبة الرضـا عن خدمة حمو األمية بلغ )   

سرعة تقديم خدمة حمو األمية ألمهات      %83بقية اخلدمات ) سة أن  ضحت َتائج الدرا (. كما أو

س   مقارَة  أقلاأليتام  سط َ سرعة تقديم بقية اخلدمات مبتو شُل )  فيتجل  من؛ ب  ( أن 31ال

سرعة تقديم خدمة حمو األمية بلغ )      سبة  سط َ سرعة       %67متو سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

ــارت النتائج %78بقية اخلدمات ) مع أمهات األيتام يف   مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل (. وأش

سب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات    مقارَة  أقل مالءمة تقديم خدمة حمو األمية سط َ ؛  مبتو

( أن متوسـط َسـبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة حمو األمية بلغ    31من الشـُل ) ظهر إذ ي

ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) 53%) ــط َس ــفقد (. و%85( يف حني بلغ متوس   تكش

  أكثر صــعوبة  مية كاَت  خلدمة حمو األ مجعية "بناء"  َتائج الدراســة عن أن إجراءات تقديم    

ض  بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة  شُل )  ؛ إذ يت سهولة      31من ال سبة  سط َ ( أن متو

 .األمية حمو خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:30 شُل
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( يف حني بلغ متوســط َســبة ســهولة إجراءات بقية  %53إجراءات تقديم خدمة حمو األمية بلغ ) 

 (.%83اخلدمات )

دراســة أن هذه اخلدمة  ال فقد أظهرت َتائج ؛و األميةحمأما فيما يتعلق بُهمية خدمة     

ــط أهمية ب مقارَة  أقل أهمية ــف؛ قية اخلدماتمبتوس ــُل ) ويُش ــط 31الش ( أن متوس

همية لبقية اخلدمات  ( يف حني بلغ متوسـط َسـبة األ  %60َسـبة أهمية خدمة حمو األمية بلغ ) 

أســفرت   فقد  هات األيتام،   عينة الدراســـة من أم   يفألمية  عرفة أثر حجب خدمة حمو ا    (. ومل92%)

توســط احلجب لبقية     مب مقارَة    ثر ســلًبا بدرجة أقل     ســيؤالنتائج عن أن حجب هذه اخلدمة       

ــُل ) فيظهر من؛  اخلدمات ــبة حجب خدمة حمو 31الش ــط َس ( يف  %60ألمية بلغ )ا( أن متوس

 (.%86خلدمات )حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية ا

 الرضا عن خدمة األسر املنتجة: .14

ــتوى  ــة تعرف مس ــر   هدفت الدراس ــة من أمهات األيتام عن خدمة األس ــا عينة الدراس رض

ــا عن اخلدمة،   مجعية "بناء"املنتجة اليت تقدمها  ــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرض مدى  وض

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 10عدد ) أفاديتام ، وأثر حجبها عنهن( . وقد   مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة   تلقي

من  فدن( يف حني بلغت َســبة من مل ي%10ما َســبته  )راد عينة األمهات من هذه اخلدمة من أف

 . (32مهات حسب ما يوض  الشُل رقم )( من إمجالي عينة األ%90اخلدمة  )
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ضا            وملعرفة  سب ر سطات َ ساب متو سر املنتجة مت ح ضا األمهات عن خدمة األ ستوى ر م

ستفيدات من هذه اخلدمة   ستة آَفة الذكر امل سب     ،لألبعاد ال سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 ( .33يف العوامل َفسها  كما هو موض  يف الشُل ) مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سر املنتجة          ضا من أمهات األيتام عن خدمة األ ستوى ر سة أن هناك م أظهرت َتائج الدرا

سط   مقارَة أقل  ضا عن بقية اخلدمات،  مبتو سبة الر شُل ) تض  من  إذ ي َ سط  33ال (  أن متو

( يف حني بلغ متوســط َســبة الرضــا عن بقية  %77َســبة الرضــا عن خدمة األســر املنتجة بلغ )

ــر املنتجة ألمهات   %83اخلدمات ) ــرعة تقديم خدمة األس ــة أن س ــحت َتائج الدراس (. كما أوض

سرع األيتام  سرعة تقديم بقية اخلدمات     مقارَة  أ سب  سط َ شُل  ظهر ؛ إذ يمبتو ( 33)من ال

ــر املنتجة بلغ )  ــرعة تقديم خدمة األس ــبة س ــط َس ــبة  %80أن متوس ــط َس ( يف حني بلغ متوس

مع أمهات األيتام  مجعية "بناء"(. وأشـارت النتائج أن قريقة تعامل  %78سـرعة بقية اخلدمات ) 

مبتوســط َســب قريقة تعاملها مع بقية          مقارَة   أقل مالءمةيف تقديم خدمة األســر املنتجة    

( أن متوسـط َسـبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة األسـر     33الشـُل )  يبدو من ف؛ اخلدمات

ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) %80املنتجة بلغ ) ــط َس قد (. و%85( يف حني بلغ متوس

شف  سة عن أن إجراءات تقديم   تك سر املنتجة كاَت   مجعية "بناء"َتائج الدرا سهل   خلدمة األ أ

ض  ية اخلدماتبِجراءات تقديم بق مقارَة  شُل )  ؛ إذ يت سهولة      33من ال سبة  سط َ ( أن متو
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سر املنتجة بلغ )  سهولة إجراءات بقية      %87إجراءات تقديم خدمة األ سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

 (.%83اخلدمات )

مة             بُهمية خد ما فيما يتعلق  جة  اأ ت   :ألســر املنت قد أظهرت َ لدراســـة أن هذه    ف ائج ا

سط   مقارَة  أكثر أهميةاخلدمة  ض  همية بقية اخلدماتأمبتو شُل ) م ؛ إذ يت ( أن 33ن ال

ســبة األهمية لبقية  َ( يف حني بلغ متوســط %93بلغ ) متوســط َســبة أهمية خدمة حمو األمية

مات )   ف %92اخلد جب خد  (. وملعر جة    ة أثر ح لد   يفمة األســر املنت تام،   عينة ا راســـة من أمهات األي

ــفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد ــيؤثمة  أس ــلًبا بدرجة أقلس ــط احلجب   ارَة مق ر س مبتوس

ــُل ) ظهر من؛ إذ يلبقية اخلدمات ــبة حجب خدمة ا33الش ــط َس ــر املنتجة بلغ  ( أن متوس ألس

 (.%86بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 80%)

 :الرضا عن خدمة املشاريع الصغرية .15

ستوى     سة تعرف م شاريع       هدفت الدرا سة من أمهات األيتام عن خدمة امل ضا عينة الدرا ر

مدى  وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضا عن اخلدمة،    مجعية "بناء"الصغرية اليت تقدمها  

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 2عدد )  أفاد يتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة          تلقي

فدن من  ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %2ما َســبته  )   راد عينة األمهات من هذه اخلدمة      من أف

 جًدا مما حيُد اهذا العدد من املســتفيدات قليًلد ويع –( من إمجالي عينة األمهات %98اخلدمة  )

 ( . 34حسب ما يوض  الشُل رقم ) - من إمُاَية تعميم النتيجة هلذا الُبعد
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سب            وملعرفة  سطات َ ساب متو صغرية مت ح شاريع ال ضا األمهات عن خدمة امل ستوى ر م

ــتة آَفة الذكر  ــتفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد الس ــا املس ــب    ،رض ــطات َس ومقارَتها مبتوس

 .(35يف العوامل َفسها كما هو موض  يف الشُل ) اخلدمات مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتوى   ــة أن هناك مس ــاريع   رالأظهرت َتائج الدراس ــا من أمهات األيتام عن خدمة املش ض

صغرية   سب    مقارَة أقل ال سط َ ضا عن بقية اخلدمات،   مبتو شُل )   فيالر ض  من ال أن ( 35ت

سر املنتجة بلغ )       ضا عن خدمة األ سبة الر سط َ ضا عن      %50متو سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

سرعة تقديم خدمة   %83بقية اخلدمات ) سة أن  ضحت َتائج الدرا شاريع الصغرية    (. كما أو امل

سرعة تقديم بقية اخلدمات     مقارَة  أبطُ ألمهات األيتام سب  سط َ شُل   ظهر ؛ إذ يمبتو من ال

صغرية بلغ )       35) شاريع ال سرعة تقديم خدمة امل سبة  سط َ سط  %50( أن متو ( يف حني بلغ متو

هات  مع أم مجعية "بناء"(. وأشـارت النتائج أن قريقة تعامل  %78َسـبة سـرعة بقية اخلدمات )  

صغرية     شاريع ال سب قريقة تعاملها     مقارَة  أقل مالءمةاأليتام يف تقديم خدمة امل سط َ مبتو

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم 35من الشــُل ) ؛ إذ يتضــ مع بقية اخلدمات

( يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل مع بقية         %50خدمة املشــاريع الصــغرية بلغ )    

قديم      تكشــف  د ق (. و%85اخلدمات )   تائج الدراســـة عن أن إجراءات ت مة     مجعية "بناء"  َ خلد

من  ؛ إذ يتضــ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات       مقارَة    أصــعب  املشـــاريع الصــغرية كاَت    

 .الصغرية املشاريع خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:34 شُل
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( يف  %50( أن متوسط َسبة سهولة إجراءات تقديم خدمة املشاريع الصغرية بلغ )      35الشُل ) 

 (.%83اخلدمات )حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية 

تائج الدراسـة أن هذه   َملشـاريع الصـغرية فقد أظهرت   اأما فيما يتعلق بُهمية خدمة     

( أن متوسط 35لشُل )ا فيبدو من؛ همية بقية اخلدماتمبتوسط أ مقارَة  أقل أهميةاخلدمة 

ســبة األهمية لبقية  ( يف حني بلغ متوســط َ%83بلغ ) َســبة أهمية خدمة املشــاريع الصــغرية

صغرية    ثر حجب خدم(. وملعرفة أ%92دمات )اخل شاريع ال سة من أمهات األيتام،  عينة ا يفة امل لدرا

سفرت النتائج عن أن حجب هذه  فقد  سلًبا بدرجة أق  خلدمة  اأ سط احلجب    مقارَة  لسيؤثر  مبتو

ض  لبقية اخلدمات شُل )  ؛ إذ يت سبة حجب خدمة ا   35من ال سط َ صغرية    ( أن متو شاريع ال مل

 (.%86جب لبقية اخلدمات )حني بلغ متوسط َسبة احل ( يف%83بلغ )

 الرضا عن خدمة برامج التدريب: .16

ــتوى   ــة تعرف مس ــة من أمهات األيتام عن خدمة برامج   هدفت الدراس ــا عينة الدراس رض

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"التدريب اليت تقدمها  مدى  وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 27عدد )  أفاد يتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة         تلقي

( يف حني بلغت َســبة من مل يفدن من %27ما َســبته  )راد عينة األمهات من هذه اخلدمة من أف

 ( . 36( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%73اخلدمة  )
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توسطات َسب رضا     مالتدريب مت حساب  دمة برامج مستوى رضا األمهات عن خ  وملعرفة 

ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد  ستة آَفة الذكر  امل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 .(37ض  يف الشُل )كما هو مويف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ضا من أمهات األيتام عن خدمة برامج التدريب       ستوى ر سة أن هناك م أظهرت َتائج الدرا

أن متوسط ( 37تض  من الشُل )إذ يالرضا عن بقية اخلدمات،  مبتوسط َسب مقارَة أكرب 

ــر املنتجة بلغ ) ــا عن خدمة األس ــبة الرض ــا عن بقية   %91َس ــبة الرض ــط َس ( يف حني بلغ متوس

حت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة برامج التدريب ألمهات  (. كما أوضــ%83اخلدمات )

( 37من الشُل )  ؛ إذ يتض  مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة  أسرع األيتام 

( يف حني بلغ متوســط َســبة  %96أن متوســط َســبة ســرعة تقديم خدمة برامج التدريب بلغ )

مع أمهات األيتام  مجعية "بناء"ريقة تعامل (. وأشـارت النتائج أن ق %78سـرعة بقية اخلدمات ) 

سب قريقة تعاملها مع بقية      مقارَة  أكثر مالءمةيف تقديم خدمة برامج التدريب  سط َ مبتو

( أن متوسط َسبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة برامج  37من الشُل ) ؛ إذ يتض اخلدمات

قد (. و%85مع بقية اخلدمات )( يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل %96التدريب بلغ )

خلدمة برامج التدريب كاَت          مجعية "بناء"  َتائج الدراســـة عن أن إجراءات تقديم     تكشــف  

ــهل ــُل )ظهر ؛ إذ يبِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة  أس ــبة  37من الش ــط َس ( أن متوس

سـهولة   ( يف حني بلغ متوسـط َسـبة   %93سـهولة إجراءات تقديم برامج التدريب الصـغرية بلغ )  

 (.%83إجراءات بقية اخلدمات )

 .التدريب برامج خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط:36 شُل
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مة             بُهمية خد ما فيما يتعلق  تا     بأ قد أظهرت َ يب ف تدر لدراســـة أن هذه    رامج ال ئج ا

مة    قل أهمية  اخلد قارَة    أ مات     مبتوســط أ م ( أن 37الشــُل )   نبدو م ؛ إذ يهمية بقية اخلد

همية لبقية  سط َسبة األ( يف حني بلغ متو%91ريب بلغ )متوسط َسبة أهمية خدمة برامج التد

سة من أمهات األيتام،  عينة الد يفمة برامج التدريب ة أثر حجب خد(. وملعرف%92اخلدمات ) فقد را

ــفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد ــلًبا بدرجة أقل مة  أس ــيؤثر س ــط احلجب   ارَة مق س مبتوس

شُل  جل  ؛ إذ يتلبقية اخلدمات سبة حجب خدمة ب   37)من ال سط َ بلغ  رامج التدريب ( أن متو

 (.%86بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 75%)

 الرضا عن خدمة احلج: .17

ستوى     سة تعرف م سة من أمهات األيتام عن خدمة احلج اليت     هدفت الدرا ضا عينة الدرا ر

مدى االَتظار    وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،           "بناء" مجعية  تقدمها   

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي   وقري  ســهو

مة           مدى أهمية هذه اخلد مة، و قد    مهات األ ألاخلد تام ، وأثر حجبها عنهن(. و فاد ي ( من 15عدد )  أ

مة    راد عينة األمهات   أف ته  )   من هذه اخلد غت َســبة من مل ي   %15ما َســب فدن من  ( يف حني بل

 ( . 38( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%85اخلدمة  )
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َ    مســتوى رضــا األمهات عن خ    وملعرفة   ســب رضــا    دمة احلج مت حســاب متوســطات 

ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد  ستة آَفة الذكر  امل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 ( .39ض  يف الشُل )كما هو مويف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقل   أظهرت َتائج الدراســة أن هناك مســتوى رضــا من أمهات األيتام عن خدمة احلج           

(  أن متوسط َسبة  39تض  من الشُل )ي إذمبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،  مقارَة 

ضا عن خدمة احلج بلغ )  ضا عن بقية اخلدمات )    %78الر سبة الر سط َ (. %83( يف حني بلغ متو

  مقارَة    مســاويةكما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة احلج ألمهات األيتام   

ــرعة تقديم بقية ــب س ــط َس ــُل )بدو ؛ إذ ياخلدمات مبتوس ــبة  39من الش ــط َس ( أن متوس

سرعة بقية اخلدمات )    %78سرعة تقديم خدمة احلج بلغ )  سبة  سط َ (. %78( يف حني بلغ متو

عامل       قة ت تائج أن قري قديم خدمة احلج        مجعية "بناء"  وأشـــارت الن تام يف ت أقل   مع أمهات األي

سب قريقة تعاملها مع بقية ا    مقارَة  مالءمة سط َ شُل ) ظهر ؛ إذ يخلدماتمبتو ( 39من ال

سبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة احلج بلغ )   سط َ سبة    %76أن متو سط َ ( يف حني بلغ متو

َتائج الدراســة عن أن إجراءات تقديم  تكشــفقد (. و%85قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )

 بدو من؛ إذ يبِجراءات تقديم بقية اخلدمات   مقارَة   أصــعب   خلدمة احلج كاَت مجعية "بناء"  

 .احلج خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط :38 شُل
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شُل )  سهولة إجراءات تقديم احلج بلغ )     39ال سبة  سط َ سط  %82( أن متو ( يف حني بلغ متو

 (.%83َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

أقل   أن هذه اخلدمة     فقد أظهرت َتائج الدراســـة    ؛جأما فيما يتعلق بُهمية خدمة احل       

سط أهم  مقارَة  أهمية ض  خلدماتية بقية امبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة     39من ال سط َ ( أن متو

مة احلج بلغ )    مات )   غ متوســط َســبة األهمية لبقية     ( يف حني بل%82أهمية خد (. %92اخلد

أســفرت النتائج عن أن   قد  فالدراســة من أمهات األيتام،      عينة  يفوملعرفة أثر حجب خدمة احلج     

من  يتض ف؛ بقية اخلدماتمبتوسط احلجب ل ة مقارَ أقل سيؤثر سلًبا بدرجةاخلدمة  حجب هذه

ــُل ) ــبة حجب خدمة 39الش ــط َس ــبة   ( يف حني بلغ م%67احلج بلغ ) ( أن متوس ــط َس توس

 (.%86احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة العمرة: .18

رضا عينة الدراسة من أمهات األيتام عن خدمة العمرة اليت  هدفت الدراسة تعرف مستوى 

مدى االَتظار    وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،           مجعية "بناء"  تقدمها   

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي   وقري  ســهو

مة           مدى أهمية هذه اخلد مة، و قد    ألمهات ا ألاخلد تام ، وأثر حجبها عنهن(. و فاد ي ( من 10عدد )  أ

مة       أف ته  )   راد عينة األمهات من هذه اخلد غت َســبة من مل ي   %10ما َســب فدن من  ( يف حني بل

 ( .40( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%90اخلدمة  )
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ــا األمهات عن خ وملعرفة  ــتوى رض ــاب مس ــطات دمة العمرة مت حس ــا   َمتوس ــب رض س

ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد  ستة آَفة الذكر  امل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 (.41ض  يف الشُل )كما هو مويف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــا من أمهات األيتام عن خدمة العمرة   ــتوى رض ــة أن هناك مس أقل  أظهرت َتائج الدراس

سب   مقارَة  سط َ ضا عن بقية اخلدمات  مبتو شُل )  ، إذ يبدوالر سبة     ( 41من ال سط َ أن متو

(. %83( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية اخلدمات )%73الرضا عن خدمة العمرة بلغ )

ــ       لدراسـ تائج ا حت َ تام         كما أوضــ مة العمرة ألمهات األي قديم خد قل ة أن ســرعة ت قارَة     أ   م

( أن متوســط َســبة  41الشــُل ) ظهر من؛ إذ يمبتوســط َســب ســرعة تقديم بقية اخلدمات

(. %78( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات )%57سرعة تقديم خدمة العمرة بلغ )

  أمهات األيتام يف تقديم خدمة العمرة      مع مجعية "بناء"  أن قريقة تعامل    إىل وأشـــارت النتائج  

سب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات    مقارَة  أقل مالءمة سط َ ض  مبتو شُل     ؛ إذ يت من ال

( يف حني بلغ متوسط %70( أن متوسط َسبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة العمرة بلغ )41)

 .العمرة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط :40 شُل
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َتائج الدراســة عن أن إجراءات   تكشــفقد (. و%85َســبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )

ــعبخلدمة العمرة كاَت  مجعية "بناء"تقديم  ؛ إذ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة   أص

( يف حني بلغ  67( أن متوسط َسبة سهولة إجراءات تقديم العمرة بلغ )   41من الشُل )  يتض  

 (.83متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

سة أن هذه اخلدمة فقد أظهرت َتائج الد ؛لعمرةهمية خدمة اأما فيما يتعلق بُ     أقل   را

سط أهمية بقية   مقارَة  أهمية ض  خلدماتامبتو شُل )  من ؛ إذ يت سبة     41ال سط َ ( أن متو

(. %92خلدمات )  امتوســط َســبة األهمية لبقية       ( يف حني بلغ%80خدمة العمرة بلغ )   أهمية 

ــة من أمهات األيتامعي يفوملعرفة أثر حجب خدمة العمرة  ــفرت النتائج عن أن فقد ، نة الدراس أس

ُكد  ؛ إذ يتبقية اخلدماتلمبتوسط احلجب  مقارَة  أقلة حجب هذه اخلدمة  سيؤثر سلًبا بدرج

شُل )  سبة حجب خ  41من ال سط َ سبة    ( يف حني ب%77دمة العمرة بلغ )( أن متو سط َ لغ متو

 (.%86احلجب لبقية اخلدمات )

 ية:املتابعة امليداَالرضا عن خدمة  .19

رضــا عينة الدراســة من أمهات األيتام عن خدمة املتابعة هدفت الدراســة تعرف مســتوى 

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"امليداَية اليت تقدمها  مدى  وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( 60عدد )  أفاد يتام ، وأثر حجبها عنهن(. وقد    مهات األ ألاخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة         تلقي

فد من  ( يف حني بلغت َســبة من مل ي   %59)اخلدمة ما َســبته      راد عينة األمهات من هذه    من أف

 ( . 42( من إمجالي عينة األمهات حسب ما يوض  الشُل رقم )%41اخلدمة  )
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سـاب متوسـطات َسـب     حدمة املتابعة امليداَية مت مسـتوى رضـا األمهات عن خ  وملعرفة 

ــتفيدات من هذه اخلدمة لأل  ــا املس ــتة آَفة الذكررض ــب   ومقارَ ،بعاد الس ــطات َس تها مبتوس

 (.43ما هو موض  يف الشُل )كيف العوامل َفسها  اخلدمات مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عة              تاب تام عن خدمة امل تائج الدراســـة أن هناك مســتوى رضـــا من أمهات األي أظهرت َ

سط   مقارَة امليداَية أكثر  ضا عن بقية اخلدمات،    مبتو سب الر شُل )   إذ يَ ض  من ال (   43ت

( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا    %88أن متوسط َسبة الرضا عن خدمة املتابعة امليداَية بلغ )   

(. كما أوضــحت َتائج الدراســـة أن ســرعة تقديم خدمة املتابعة              %83عن بقية اخلدمات )   

سرعة تقديم بقية اخلدمات      مقارَة امليداَية ألمهات األيتام أكرب  سب  سط َ ض  مبتو  ؛ إذ يت

شُل )  سرعة تقديم خدمة املتابعة امليداَية بلغ )     43من ال سبة  سط َ ( يف حني  %84( أن متو

سرعة بقية اخلدمات )     سبة  سط َ شارت النتائج (%78بلغ متو مجعية  أن قريقة تعامل إىل  . وأ

سب      مقارَة مع أمهات األيتام يف تقديم خدمة املتابعة امليداَية  أكثر مالءمة   "بناء" سط َ مبتو

 .امليداَية املتابعة خدمة عن األمهات رضا َسبة متوسط :42 شُل
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( أن متوســط َســبة قريقة   43من الشــُل ) ؛ إذ يتضــ قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات

ية بلغ )             يداَ عة امل تاب مة امل خد قديم  مل يف ت عا قة      ( %93الت بة قري يف حني بلغ متوســط َســ

مجعية  َتائج الدراســة عن أن إجراءات تقديم  تكشــفقد (. و%85التعامل مع بقية اخلدمات )

ناء"  هل           "ب َت أســ كا مة العمرة  َة    خلد قار مات        م خلد ية ا قديم بق  يظهر من؛ إذ بِجراءات ت

شُل )  سهولة إجراءات تقديم خدمة املتابعة امليداَية      43ال سبة  سط َ ( يف  %93بلغ )( أن متو

 (.%83حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

ت َتائج الدراســة أن هذه      فقد أظهر  ؛ملتابعة امليداَية    اأما فيما يتعلق بُهمية خدمة           

( أن 43ن الشــُل )م ؛ إذ يتضــ همية بقية اخلدماتمبتوســط أ مقارَة اخلدمة أقل أهمية 

ــبة أهمية املتابعة امليدا ــط َس ــ%91َية بلغ )متوس ــبة األهمية لبقية  ( يف حني بلغ متوس ط َس

لدراســة من أمهات األيتام،     اعينة   يفاملتابعة امليداَية      حجب خدمة    (. وملعرفة أثر %92اخلدمات )  

سفرت النتائج عن أن حجب هذه  فقد  سلًبا بدرجة أق  اأ سيؤثر  سط احلجب     مقارَةل خلدمة   مبتو

تابعة امليداَية بلغ  ( أن متوســط َســبة حجب خدمة امل43من الشــُل )فيظهر ؛ لبقية اخلدمات

 (.%86بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 76%)

ستُماال و ضا عن كل خدمة    لعرم النتائج املتعلق ا ستوى الر ن اخلدمات اليت  مة مب

وى الرضا عن كل خدمة من ة عل  السؤال الفرعي "ما مستبيف ضوء اإلجا مجعية "بناء"تقدمها 

ناء"          ية ب ها مجع قدم مات اليت ت ــة عل  عرم الن    فاخلد لدراسـ لت ا نة      قد عم طة بعي تائج املرتب

 األيتام عل  النحو التالي: 

 ثاَيًا: رضا األيتام عن كل خدمة

ضا األيتام عن ك    ستوى ر ساب   فقد ،  "ءبنا"ل خدمة تلقوها من مجعية وملعرفة م مت ح

قي مدى االَتظار لتلواخلدمة،  التالية )التالية: الرضا عن التُرارات لُل خدمة وفقًا للعوامل

  ليت تسبق تلقي اخلدمة، ومدىسهولة اإلجراءات اوي اخلدمة، قريقة التعامل أثناء تلقواخلدمة، 

 (.8دول رقم  )جبها عنهم( كما هو موض  يف اجلحأهمية هذه اخلدمة لأليتام ، وأثر 
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 .األيتام عينة إىل املقدمة اخلدمات عن الرضا مستوى متوسطات:7 جدول

َة    ومل ية            قار ها مجع قدم مة ت خد كل  تام عن  ــا األي ناء "مســتوى رضـ يل   "ب ، مت حتو

بهدف مقارَتها بالنســبة احملُية          مجيعها  عوامل لتُرارات كل خدمة إىل َســبة مئوية ل      

 ( يوض  ذلع.9واجلدول رقم )  (%75) :وهي ،للرضا العام واليت حددتها الدراسة

 

 اخلدمة
عدد 

 املستفيدين

مستوى رضاك 

 عن اخلدمة

ما مدى 

اَتظارك 

 لتلقي اخلدمة

 ما الطريقة اليت

تتلق  فيها 

اخلدمة من وجهة 

 َظرك

االجراءات اليت 

سبقت تلقيع 

وجهة اخلدمة من 

 َظرك

أهمية اخلدمة 

 بالنسبة لع

ماذا لو 

حجبت عنع 

 هذه اخلدمة؟

 34 33 29 30 33 27 14 ية الصحية؟هل تلقيت خدمة الرعا

 - - - - 1 - 1 الزواج ؟ هل تلقيت خدمة إعاَة

 - - - - - - - عاث ؟هل تلقيت خدمة االبت

هل تلقيت خدمة كسوة 

 املواصالت ؟
10 27 25 29 27 29 28 

بة املدرسية تلقيت خدمة احلقيهل 

 ؟
43 112 125 127 124 119 112 

لزمات هل تلقيت خدمة املست

 الدراسية؟
38 98 103 106 108 108 97 

 31 36 33 33 33 32 12 ر القدرات ؟هل تلقيت خدمة اختبا

 75 91 91 89 84 86 36 بعة امليداَية ؟هل تلقيت خدمة املتا

 اإلجنليزية  هل تلقيت خدمة اللغة

 ؟
11 28 26 26 27 30 24 

 16 16 15 15 12 13 7 ن الُريم؟هل تلقيت خدمة القرآ

 27 29 27 27 26 25 10 ؟وباحلاس هل تلقيت خدمة أجهزة

 49 52 54 54 51 49 20 ق العلمي؟هل تلقيت خدمة التفو

 35 36 35 35 39 39 14 ملدرسي ؟اهل تلقيت خدمة الزي 

 55 57 56 55 55 53 22 لتدريب ؟ابرامج هل تلقيت خدمة 

 23 22 20 20 19 18 8 التوظيف ؟ هل تلقيت خدمة برامج



 رضا املستفيد

 

 98الصفحة  الدمامجامعة 

 

 .األيتام لدى اخلدمات عن الرضا مستوى َسب:8 جدول

باللون   ةاملظلل  -رضــا للعديد من اخلدمات       ( أن َســبة ال  9تشــري النتائج يف اجلدول )   

ضر   سة )       -األخ ضا العام اليت اعتمدتها الدرا ستوى الر سبة احملُية مل (. %75جاءت أكرب من الن

املســتلزمات   واحلقيبة املدرســية،     ووقد ظهر هذا جليًا يف بعا  اخلدمات مثل:) املواصــالت،         

سية،   س والقدرات،  اختبارواملدر سي،  و، وبأجهزة احلا حظ  التفوق العلمي(. يف حني َلوالزي املدر

 –من اجلدول أعاله أن بعا اخلدمات كان مســتوى الرضـــا فيها أقل من النســبة احملُية            

 ومنها: الرعاية الصحية، والقرآن الُريم.   –املظللة باللون األمحر 

 اخلدمة
َسبة 

 املستفيدين
 تُثري احلجب األهمية االجراءات التعامل السرعة الرضا

 82 79 69 71 79 64 15 الرعاية الصحية

 0 0 0 0 33 0 1 إعاَة الزواج

 - - - - - - 0 االبتعاث

 93 97 90 97 84 90 11 املواصالت

 87 89 96 98 97 87 45 احلقيبة املدرسية

 93 97 90 97 84 90 40 يةاملستلزمات املدرس

 82 100 92 92 92 89 13 اختبار القدرات

 69 84 86 82 78 82 38 امليداَيةاملتابعة 

 75 89 82 79 79 85 12 اإلجنليزية اللغة 

 75 75 71 75 57 62 7 القرآن الُريم

 90 97 90 90 84 82 11 احلاسوبأجهزة 

 82 89 90 90 84 82 21 التفوق العلمي

 82 89 86 86 93 93 15 الزي املدرسي

 82 89 86 86 80 82 23 برامج التدريب

 96 89 83 86 79 75 8 التوظيفبرامج 

 82 89 86 86 84 82 - النسبة العامة
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بشُل   مجعية "بناء"قدمها ن األيتام عن اخلدمات اليت تولتوضي  مستوى رضا عينة الدراسة م

سبة      ساب َ صياًل، مت ح ستف أكثر تف ضا      م مقارَة و  ،يدين من كل خدمةامل سبة الر سط َ تو

ضا عن       سبة الر سط َ ضا عن اخلدمة،    وفًقا للعوامل ال، ات مجيعهااخلدمعنها مع متو تالية: الر

مة،      و ظار لتلقي اخلد ق ومدى االَت مة      قري مل أثناء تلقي اخلد عا لة اإلجراءات اليت   و، ة الت ســهو

ا عنهم، وفيما يلي عرم   ة لأليتام ، وأثر حجبه  اخلدم   تســبق تلقي اخلدمة، ومدى أهمية هذه      

 مة بشُل منفصل.َتائج مستوى الرضا اخلاص عن كل خد

 الرضا عن خدمة الرعاية الصحية: .1

رضــا عينة الدراســة من  األيتام عن خدمة الرعاية           هدفت الدراســة تعرف مســتوى          

صحية  اليت تقدمها   ضا عن اخلدمة،   ضمن خدماتها يف العوامل التالية:  مجعية "بناء"ال مدى  والر

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

راد  ( من أف14عدد)  أفاد ام ، وأثر حجبها عنهم. وقد   تلقي اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليت        

تام من هذه اخلدمة        ته  )   عينة األي غت َســبة من مل ي   %15ما َســب مة        ( يف حني بل فد من اخلد

 ( . 44( من إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )85%)
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متوسطات َسب رضا   دمة الرعاية الصحية مت حسابمستوى رضا األيتام عن خوملعرفة 

ستفيد  ستة آَفة الذكر  من هذه اخلدمة لألبعاد ينامل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 .(45وض  يف الشُل )العوامل َفسها كما هو م يف مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ضا من األيتام عن خدمة الرعاية الصحية     أظهرت َتائج  ستوى ر سة أن هناك م   أقل الدرا

ضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة  سب الر سط َ شُل )  إذ يظهرمبتو سبة    ( 45من ال سط َ أن متو

( يف حني بلغ متوســط َســبة الرضــا عن بقية      %64الرضــا عن خدمة الرعاية الصــحية بلغ ) 

سة    %82اخلدمات ) ضحت َتائج الدرا صحية أليتام    (. كما أو سرعة تقديم خدمة الرعاية ال أن 

ــرعة تقديم بقية اخلدمات  مقارَة أبطُ  ــب س ــط َس ــ مبتوس ــُل ) ؛ إذ يتض ( أن 45من الش

( يف حني بلغ متوســط َســبة  %79متوســط َســبة ســرعة تقديم خدمة الرعاية الصــحية بلغ )

مع األيتام يف    مجعية "بناء"  (. وأشــارت النتائج أن قريقة تعامل      %84ســرعة بقية اخلدمات )     

مبتوســط َســب قريقة تعاملها مع بقية      مقارَة  أقل مالءمةتقديم خدمة الرعاية الصــحية 

( أن متوسط َسبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة الرعاية  45من الشُل )بدو ؛ إذ ياخلدمات

صحية بلغ )  سبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )   %71ال سط َ قد (. و%86( يف حني بلغ متو

ــف ــة عن أن إجراءات تقديم  تكش ــحية كاَت   مجعية "بناء"َتائج الدراس خلدمة الرعاية الص

( أن متوسط 45من الشُل ) ؛ إذ يتض بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة   أكثر صعوبة

 .الصحية الرعاية خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:44 شُل
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ــحية بلغ ) ــهولة إجراءات تقديم خدمة الرعاية الص ــبة س ــبة  %69َس ــط َس ( يف حني بلغ متوس

 (.%86دمات )سهولة إجراءات بقية اخل

ــحية فقد أظهرت َتائج اأما فيما يتعلق بُهمية الرعا     ــة أن هذه اخلدمة  ية الص لدراس

ُ  ظهر ؛ إذ يقية اخلدمات   مبتوســط أهمية ب   مقارَة    أقل أهمية   ( أن متوســط 45ل )من الشــ

ــحية ب  ــبة أهمية خدمة الرعاية الص ــب %79لغ )َس ــط َس ة األهمية لبقية  ( يف حني بلغ متوس

فقد  راســة من األيتام،   عينة الد   يفة الرعاية الصــحية     (. وملعرفة أثر حجب خدم    %89اخلدمات )  

ــفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد ــلًبا بدرجة أقل مة  أس ــيؤثر س ــط احلجب   ارَة مق س مبتوس

ــُل ) فيظهر ؛ لبقية اخلدمات ــبة حجب خدمة الر 45الش ــط َس ــحية بلغ  ( أن متوس عاية الص

 (.%82بقية اخلدمات )احلجب ل( يف حني بلغ متوسط َسبة 81%)

 الرضا عن خدمة إعاَة الزواج: .2

رضــا عينة الدراســة من األيتام عن خدمة إعاَة الزواج   هدفت الدراســة تعرف مســتوى     

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

( من أفراد عينة   1عدد)  أفاد اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام ، وأثر حجبها عنهم(. وقد            

( من %99فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َســبة من مل ي%1َســبته  ) ما األيتام من هذه اخلدمة

ستفيدين قليلً  دويع -إمجالي عينة األيتام  من إمُاَية تعميم   جًدا مما حيُد اهذا العدد من امل

ــتجيبني ) النتيجة هلذا الُبعد ــتجاب(، 1)عدد املس ــرعة تقديم  واس عل  ُبعد واحد فقط وهو س

 ( . 46حسب ما يوض  الشُل رقم ) -اخلدمة(
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ضا             سب ر سطات َ ساب متو ضا األيتام عن خدمة إعاَة الزواج مت ح ستوى ر وملعرفة  م

ستة آَفة الذكر     ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب    ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 .(47كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أقلأظهرت َتائج الدراســة أن هناك مســتوى رضــا من األيتام عن خدمة إعاَة الزواج       

ضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة  سب الر سط َ شُل )  إذ يبدومبتو سبة    47من ال سط َ (  أن متو

ــا عن خدمة إعاَة الزواج بلغ ) ــا عن بقية اخلدمات   %0الرض ــبة الرض ــط َس ( يف حني بلغ متوس

سرعة تقديم خدمة إعاَة الزواج ل    82%) سة أن  ضحت َتائج الدرا   مقارَة   أبطُيتام أل(. كما أو

سـط َسـبة    ( أن متو47من الشـُل )  يتضـ  ف؛ مبتوسـط َسـب سـرعة تقديم بقية اخلدمات   

سرعة بقية اخلدمات       %33سرعة تقديم خدمة إعاَة الزواج بلغ )  سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

مع األيتام يف تقديم إعاَة الزواج      مجعية "بناء"  أن قريقة تعامل    إىل (. وأشــارت النتائج   84%)

سب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات    مقارَة  أقل مالءمة سط َ ض  مبتو شُل     ؛ إذ يت من ال

( يف حني بلغ  %0أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة إعاَة الزواج بلغ )            (47)

سبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )    سط َ شف قد (. و%86متو سة عن أن   تك َتائج الدرا

صعب  خلدمة إعاَة الزواج كاَت مجعية "بناء"إجراءات تقديم  بِجراءات تقديم بقية   مقارَة   أ

 .الزواج إعاَة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:46 شُل



 رضا املستفيد

 

 103الصفحة  الدمامجامعة 

ــُل )فيظهر ؛ إذ اخلدمات ــهولة إجراءات تقديم خدمة إعاَة   47من الش ــبة س ــط َس ( أن متوس

 (.%86( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )%0الزواج بلغ )

أقل   ســـة أن هذه اخلدمة    لزواج فقد أظهرت َتائج الدرا   أما فيما يتعلق بُهمية إعاَة ا       

ــط أهمية بقية  مقارَة أهميه  ــُل ) فيبدو من ؛ خلدماتامبتوس ــبة   47الش ــط َس ( أن متوس

سبة األهم  %0أهمية خدمة إعاَة الزواج بلغ ) سط َ (. %89ية لبقية اخلدمات )( يف حني بلغ متو

أســفرت النتائج عن أن   فقد  ، عينة الدراســة من األيتام    يفج وملعرفة أثر حجب خدمة إعاَة الزوا 

ُكد  ؛ إذ يتبقية اخلدماتط احلجب لمبتوس مقارَة  ة أقلسيؤثر سلًبا بدرجحجب هذه اخلدمة  

( يف حني بلغ متوســط %0دمة إعاَة الزواج بلغ )( أن متوســط َســبة حجب خ47الشــُل )من 

 (.%82َسبة احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة املواصالت: .3

ستوى        سة تعرف م صالت اليت      هدفت الدرا سة من األيتام عن خدمة املوا ضا عينة الدرا ر

مدى االَتظار    وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،           مجعية "بناء"  تقدمها   

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

( من أفراد عينة  10عدد) أفاداخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام ، وأثر حجبها عنهم(. وقد 

سبته  ) األيتام من هذه اخلدمة  سبة من مل ي %11ما َ ( من %89فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َ

 ( . 48إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )
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حســاب متوســطات َســب رضــا   مت املواصــالتمســتوى رضــا األيتام عن خدمة وملعرفة 

ستفيد  ستة آَفة الذكر  ينامل سب     ،من هذه اخلدمة لألبعاد ال سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 (.49كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  ،مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

أكثر   املواصــالتأظهرت َتائج الدراســة أن هناك مســتوى رضــا من األيتام عن خدمة  

شُل )         مقارَة  ض  من ال ضا عن بقية اخلدمات، حيث ات سب الر سط َ سط  49مبتو (  أن متو

( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية اخلدمات  %90بلغ ) املواصالتَسبة الرضا عن خدمة 

  مقارَة   أبطُلأليتام  املواصــالت(. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة 82%)

( أن متوسـط َسـبة    49من الشـُل )  يتضـ  ف؛ مبتوسـط َسـب سـرعة تقديم بقية اخلدمات   

ســط َســبة ســرعة بقية اخلدمات  ( يف حني بلغ متو%83بلغ ) املواصــالتســرعة تقديم خدمة 

  املواصــالتمع األيتام يف تقديم    مجعية "بناء"  قريقة تعامل     إىل (. وأشـــارت النتائج أن 84%)

سب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات   مقارَة  أكثر مالءمة سط َ شُل    يتض  و؛ مبتو من ال

حني بلغ   ( يف%97بلغ ) املواصــالت( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة  49)

(. وكشــف َتائج الدراســة عن أن    %86متوســط َســبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )      

بِجراءات تقديم بقية     مقارَة  أســهل     كاَت املواصــالتخلدمة  مجعية "بناء"  إجراءات تقديم  

  املواصالت( أن متوسط َسبة سهولة إجراءات تقديم خدمة 49من الشُل ) ؛ إذ يتض اخلدمات

 (.%86حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات ) ( يف%90بلغ )

 .املواصالت خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:47 شُل
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أكثر  ن هذه اخلدمة  أفقد أظهرت َتائج الدراســة  ؛املواصــالتأما فيما يتعلق بُهمية 

سط أهمية بقية   مقارَة  ةأهمي ض  خلدماتامبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة     49من ال سط َ ( أن متو

صالت أهمية خدمة  سط  %97بلغ ) املوا سبة األهمي ( يف حني بلغ متو (. %89ة لبقية اخلدمات )َ

أســفرت النتائج عن أن   د فق عينة الدراســة من األيتام،      يف املواصــالتوملعرفة أثر حجب خدمة     

؛ إذ لبقية اخلدمات    مبتوســط احلجب   مقارَة   ة أكرب ســيؤثر ســلًبا بدرج     حجب هذه اخلدمة      

ــ  ــُل ) يتض ــبة 49من الش ــط َس ــالتجب خدمة ح( أن متوس يف حني بلغ   (%93بلغ ) املواص

 (.%82متوسط َسبة احلجب لبقية اخلدمات )

 :  الرضا عن خدمة احلقيبة املدرسية .4

رضــا عينة الدراســة من األيتام عن خدمة احلقيبة           هدفت الدراســة تعرف مســتوى          

سية اليت تقدمها   ضا عن اخلدمة،    مجعية "بناء"املدر مدى  وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

راد  ( من أف43عدد) أفادتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد  تلقي اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لألي 

تام من هذه اخلدمة        ته  )   عينة األي غت َســبة من مل ي   %47ما َســب مة        ( يف حني بل فد من اخلد

 . (50يتام حسب ما يوض  الشُل رقم )( من إمجالي عينة األ53%)
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سب            وملعرفة  سطات َ ساب متو سية مت ح ضا األيتام عن خدمة احلقيبة املدر ستوى ر م

ــتة آَفة الذكر  ــتفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد الس ــا املس ــب    ،رض ــطات َس ومقارَتها مبتوس

 ( .51كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  اخلدمات مجيعها

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

ــية أظهرت  ــا من األيتام عن خدمة احلقيبة املدرس ــتوى رض ــة أن هناك مس   َتائج الدراس

(  أن متوسط  51تض  من الشُل )  فيَسب الرضا عن بقية اخلدمات،   مبتوسط   مقارَة  أكثر

( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية     %87َسبة الرضا عن خدمة احلقيبة املدرسية بلغ )   

(. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة احلقيبة املدرســية            %82اخلدمات )

( 51من الشُل )  ؛ إذ يتض  مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة  أسرع لأليتام 

سية بلغ )      سرعة تقديم خدمة احلقيبة املدر سبة  سط َ سبة    %97أن متو سط َ ( يف حني بلغ متو

شارت الن %84سرعة بقية اخلدمات )  مع األيتام يف   مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل تائج (. وأ

مبتوســط َســـب قريقة تعاملها مع بقية          مقارَة    أكثر مالءمة تقديم احلقيبة املدرســية      

( أن متوسط َسبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة احلقيبة  51من الشُل )فيظهر  ؛ اخلدمات

سية بلغ )  سبة قريقة ال   %98املدر سط َ قد (. و%86تعامل مع بقية اخلدمات )( يف حني بلغ متو

شف  سة عن أن إجراءات تقديم   تك سية كاَت  مجعية "بناء"َتائج الدرا     خلدمة احلقيبة املدر

ــهل  ــُل )فيبدو  ؛ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة أس ــبة   51من الش ــط َس ( أن متوس

 .املدرسية احلقيبة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:49 شُل
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سية بلغ )    سهولة       ( يف حني بلغ مت%96سهولة إجراءات تقديم خدمة احلقيبة املدر سبة  سط َ و

 (.%86إجراءات بقية اخلدمات )

لدراســة أن هذه اخلدمة  فقد أظهرت َتائج ا ؛ملدرســيةاأما فيما يتعلق بُهمية احلقيبة 

ُ فيتجل  ؛ قية اخلدماتبمبتوسـط أهمية   مقارَة  ةأكثر أهمي ( أن متوسـط  51ل )من الشـ

ــية  ــبة أهمية خدمة احلقيبة املدرس ــط%92بلغ ) َس ــ ( يف حني بلغ متوس بة األهمية لبقية  َس

فقد لدراســة من األيتام، عينة ا يفة احلقيبة املدرســية (. وملعرفة أثر حجب خدم%89اخلدمات )

سفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد  سلًبا بدرجة أكرب    مة  أ سط احلجب     قارَة مسيؤثر  مبتو

ض  لبقية اخلدمات شُل )  ؛ إذ يت سبة حجب خدمة ا   51من ال سط َ سية   حلقيبة امل( أن متو در

 (.%82جب لبقية اخلدمات )( يف حني بلغ متوسط َسبة احل%87بلغ )

 سية: الرضا عن خدمة املستلزمات املدر .5

رضــا عينة الدراســة من األيتام عن خدمة املســتلزمات هدفت الدراســة تعرف مســتوى     

سية اليت تقدمها   ضا عن اخلدمة،    مجعية "بناء"املدر مدى  وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

ســهولة اإلجراءات اليت تســبق     وقريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة،        واالَتظار لتلقي اخلدمة،    

( من أفراد  38عدد) أفادأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد   تلقي اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة ل 

تام من هذه    ته  )   اخلدمة    عينة األي غت َســبة من مل ي   %41ما َســب مة        ( يف حني بل فد من اخلد

 .(52يتام حسب ما يوض  الشُل رقم )( من إمجالي عينة األ59%)
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مستوى رضا األيتام عن خدمة املستلزمات املدرسية مت حساب متوسطات َسب          وملعرفة 

ــتة آَفة الذكر  ــتفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد الس ــا املس ــب    ،رض ــطات َس ومقارَتها مبتوس

 .(53يف العوامل َفسها كما هو موض  يف الشُل ) اخلدمات مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

سية         ستلزمات املدر ضا من األيتام عن خدمة امل ستوى ر سة أن هناك م أظهرت َتائج الدرا

(  أن متوسط 53من الشُل ) إذ يظهرمبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،  مقارَة  أكثر

سية بلغ )       ستلزمات املدر ضا عن خدمة امل سبة الر ضا عن       87%َ سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة املســتلزمات              (. %82بقية اخلدمات )   

من الشُل   فيبدو  ؛مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة أسرع  املدرسية لأليتام  

( يف حني بلغ  %97( أن متوســط َســبة ســرعة تقديم خدمة املســتلزمات املدرســية بلغ )    53)

ــرعة بقية اخلدمات )  ــبة س ــط َس ــارت %84متوس مجعية  أن قريقة تعامل  إىل  النتائج(. وأش

سية     "بناء" ستلزمات املدر سب قريقة      مقارَة  أكثر مالءمةمع األيتام يف تقديم امل سط َ مبتو

ض  تعاملها مع بقية اخلدمات شُل )  ؛ إذ يت سبة قريقة التعامل يف     53من ال سط َ ( أن متو

بة قريقة التعامل مع  ( يف حني بلغ متوســط َســ%98تقديم خدمة املســتلزمات املدرســية بلغ )

ــف(. %86بقية اخلدمات ) ــة عن أن إجراءات تقديم  فيُتش خلدمة   مجعية "بناء"َتائج الدراس

من  ؛ إذ يتضــ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات      مقارَة   أســهل    املســتلزمات املدرســية كاَت       

 .املدرسية املستلزمات خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:51 شُل
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شُل )  سية بلغ )       53ال ستلزمات املدر سهولة إجراءات تقديم خدمة امل سبة  سط َ ( %96( أن متو

 (.%86يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

َ  ؛لزمات املدرســية  أما فيما يتعلق بُهمية املســت        تائج الدراســة أن هذه   فقد أظهرت 

( أن 53الشــُل ) نمتجل  ؛ إذ يهمية بقية اخلدماتأمبتوســط  مقارَة  ةأكثر أهمياخلدمة 

متوسط َسبة األهمية     ( يف حني بلغ%92املدرسية بلغ )  متوسط َسبة أهمية خدمة املستلزمات   

عينة الدراســـة من    يف جب خدمة املســتلزمات املدرســية        (. وملعرفة أثر ح %89لبقية اخلدمات )   

تام،   قد  األي تائج عن أن  ف جب هذه اخلدمة       أســفرت الن قارَة  درجة أكرب  ب ســيؤثر ســلًبا    ح     م

سط احلجب لبقية اخلدمات  شُل )  ض  ؛ إذ يتمبتو س   53من ال سط َ بة حجب خدمة  ( أن متو

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب %87املستلزمات املدرسية بلغ )

 الرضا عن خدمة اختبار القدرات:  .6

ستوى        سة تعرف م سة من األيتام عن خدمة اختبار القدرات    هدفت الدرا ضا عينة الدرا ر

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة  وقري اإلجراءات اليت تســبق تلقي  ســهو

راد عينة   ( من أف12عدد) أفاداخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد    

سبته  ) األيتام من هذه اخلدمة  سبة من مل ي %13ما َ ( من %87فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َ

 ( . 54إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )
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ضا األيتام عن خ  وملعرفة  ستوى ر ساب م ضا       دمة اختبار القدرات مت ح سب ر سطات َ متو

ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد  ستة آَفة الذكر  امل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 .(55وض  يف الشُل )فسها كما هو ميف العوامل َ مجيعها

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

أظهرت َتائج الدراســـة أن هناك مســتوى رضــا من األيتام عن خدمة اختبار القدرات             

أن ( 55من الشــُل ) إذ يتضــ مبتوســط َســب الرضــا عن بقية اخلدمات،    مقارَة  أكثر

َسبة الرضا عن     ( يف حني بلغ متوسط %89متوسط َسبة الرضا عن خدمة اختبار القدرات بلغ )   

ــرعة تقديم خدمة اختبار القدرات    %82بقية اخلدمات ) ــة أن س ــحت َتائج الدراس (. كما أوض

( 55من الشُل )  ؛ إذ يتض  مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة  أسرع لأليتام 

( يف حني بلغ متوسـط َسـبة    %92أن متوسـط َسـبة سـرعة تقديم خدمة اختبار القدرات بلغ )   

شارت النتائج قد (. و%84بقية اخلدمات )سرعة   مع األيتام  مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل  أ

قدرات     قديم اختبار ال مة  يف ت قارَة   أكثر مالء عاملها مع بقية          م قة ت مبتوســط َســـب قري

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة   55من الشــُل ) ؛ إذ يتضــ اخلدمات

قدرات بلغ )   بار ال مات            ( %92اخت خلد ية ا مل مع بق عا قة الت بة قري يف حني بلغ متوســط َســ

خلدمة اختبار القدرات   مجعية "بناء"َتائج الدراسة عن أن إجراءات تقديم   تكشف قد (. و86%)

ــهل  كاَت ــ   .بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة أس ــُل ) ويوض ــط 55الش ( أن متوس

 .القدرات اختبار خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:53 شُل
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( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة     %92لغ )َسبة سهولة إجراءات تقديم خدمة اختبار القدرات ب  

 (.%86إجراءات بقية اخلدمات )

بُهمية اختبار ا       ما فيما يتعلق  لدر     أ تائج ا قد أظهرت َ قدرات ف مة      ل اســـة أن هذه اخلد

ــط أهمية  مقارَة  ةأكثر أهمي ــبدو ؛ إذ يقية اخلدماتبمبتوس ــط 55ُل )من الش ( أن متوس

ة األهمية لبقية    ( يف حني بلغ متوســط َســب  %100لغ )َســبة أهمية خدمة اختبار القدرات ب       

مات )   م     %89اخلد جب خد فة أثر ح قدرات   (. وملعر لد   يفة اختبار ال تام،  عينة ا قد  راســـة من األي ف

سفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد  سلًبا بدرجة أكرب    مة  أ سط احلجب     قارَة مسيؤثر  مبتو

ار القدرات بلغ  اختب ( أن متوســط َســبة حجب خدمة 55الشــُل ) فيوضــ  .لبقية اخلدمات

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 86%)

 ية: الرضا عن خدمة املتابعة امليداَ .7

رضا عينة الدراسة من األيتام عن خدمة املتابعة امليداَية  هدفت الدراسة تعرف مستوى     

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

راد عينة  ( من أف36عدد) أفاديتام ، وأثر حجبها عنهم(. وقد اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأل

سبته  ) األيتام من هذه اخلدمة  سبة من مل ي %38ما َ ( من %62فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َ

 ( . 56إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )
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ساب متوسطات َسب رضا مت حدمة املتابعة امليداَية وملعرفة مستوى رضا األيتام عن خ

ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد  ستة آَفة الذكر  امل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 .(57وض  يف الشُل )يف العوامل َفسها كما هو م مجيعها

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ضا من األيتام عن خدمة املتابعة امليداَية      ستوى ر سة أن هناك م   أقلأظهرت َتائج الدرا

ضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة  سب الر سط َ شُل )  فيومبتو سبة    ( 57ض  من ال سط َ أن متو

( يف حني بلغ متوســط َســبة الرضـــا عن بقية      %80الرضـــا عن خدمة املتابعة امليداَية بلغ )       

سرعة تقديم خدمة املتابعة امليداَية لأليتام   (. كما أ%82اخلدمات ) سة أن  ضحت َتائج الدرا  و

 ُ ( أن 57من الشــُل )  ظهر ؛ إذ يمبتوســط َســب ســرعة تقديم بقية اخلدمات         مقارَة    أبط

ــرعة تقديم خدمة املتابعة امليداَية بلغ )  ــبة س ــط َس ــبة   %78متوس ــط َس ( يف حني بلغ متوس

شارت النتائج %84سرعة بقية اخلدمات )  مع األيتام يف   مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل  (. وأ

؛  مبتوسـط َسـب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات   مقارَة أقل مالءمة تقديم املتابعة امليداَية 

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة املتابعة              57الشــُل )   جل  من إذ يت

سبة قريقة    %82امليداَية بلغ ) سط َ قد (. و%86التعامل مع بقية اخلدمات )( يف حني بلغ متو

  خلدمة املتابعة امليداَية كاَت مجعية "بناء"َتائج الدراســة عن أن إجراءات تقديم  تكشــف

صعوبة  شُل )  ض  ويف .بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة  أكثر  سط  57من ال ( أن متو

 .امليداَية املتابعة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:55 شُل
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ــهولة إجراءات تقديم خدمة املتابعة امليداَية بلغ )  ــبة س ــبة   ( يف %84َس ــط َس حني بلغ متوس

 (.%86سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

  أقل لدراسة أن هذه اخلدمةاامليداَية فقد أظهرت َتائج  أما فيما يتعلق بُهمية املتابعة

سط أهمية بقية   مقارَة أهميه  ض  خلدماتامبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة     57من ال سط َ ( أن متو

ألهمية لبقية اخلدمات  ا( يف حني بلغ متوســط َســبة  %84غ )أهمية خدمة املتابعة امليداَية بل

ــ   يفعة امليداَية    حجب خدمة املتاب     (. وملعرفة أثر 89%) أســفرت   فقد  ة من األيتام،  عينة الدراسـ

توســط احلجب لبقية     مب مقارَة    ثر ســلًبا بدرجة أقل     ســيؤالنتائج عن أن حجب هذه اخلدمة       

ابعة امليداَية بلغ  ب خدمة املت( أن متوســط َســبة حج 57من الشــُل ) يتضــ  ف؛ اخلدمات

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 69%)

 :  الرضا عن خدمة اللغة اإلجنليزية .8

ــة تعرف مســتوى           لدراسـ فت ا نة  هد ــا عي لدر رضـ غة       ا مة الل تام عن خد ــة من األي اسـ

ضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضــا عن اخلدمة،        مجعية "بناء"  اليت تقدمها    اإلجنليزية 

قريقة التعامل أثناء تلقي اخلدمة، سهولة اإلجراءات اليت تسبق  ومدى االَتظار لتلقي اخلدمة، و

راد  ( من أف11عدد) أفادحجبها عنهم(. وقد   تلقي اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر  

تام من هذه اخلدمة        ته  )   عينة األي غت َســبة من مل ي   %12ما َســب مة        ( يف حني بل فد من اخلد

 ( . 58( من إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )88%)
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ست وملعرفة  ضا األيتام عن خ م س  دمة اللغة اإلجنليزية وى ر سب     مت ح سطات َ اب متو

ــتفيدات من هذه اخلدمة لأل  ــا املس ــتة آَفة الذكررض ــب   ومقارَ ،بعاد الس ــطات َس تها مبتوس

 .(59ما هو موض  يف الشُل )كيف العوامل َفسها  اخلدمات مجيعها

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ــا من األيتام عن خدمة اللغة    ــتوى رض ــة أن هناك مس  اإلجنليزية  أظهرت َتائج الدراس

ــُل )  مقارَة  أكرب ــ  من الش ــا عن بقية اخلدمات، حيث اتض ــب الرض ــط َس (  أن 59مبتوس

ضا عن خدمة اللغة      سبة الر سط َ ضا     %85بلغ ) اإلجنليزية متو سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

مات )     خلد ية ا ما  %82عن بق غة               (. ك مة الل خد قديم  عة ت ــة أن ســر لدراسـ تائج ا حت َ أوضــ

ــرعة تقديم بقية اخلدمات مقارَة أبطُ لأليتام  اإلجنليزية  ــب س ــط َس ــ مبتوس من  ؛ إذ يتض

( يف حني بلغ  %79بلغ ) اإلجنليزية ( أن متوسط َسبة سرعة تقديم خدمة اللغة    59الشُل ) 

 مجعية "بناء"أن قريقة تعامل إىل (. وأشارت النتائج %84متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات )

ــب قريقة تعاملها مع   مقارَة  أقل مالءمة اإلجنليزية مع األيتام يف تقديم اللغة  ــط َس مبتوس

( أن متوسط َسبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة    59من الشُل )  ؛ إذ يتض  بقية اخلدمات

مل مع بقية اخلدمات      ( يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعا     %79بلغ ) اإلجنليزية  اللغة  

ف  قد  (. و86%) قديم       تكشــ ــة عن أن إجراءات ت لدراسـ تائج ا ناء"   َ ية "ب غة       مجع مة الل خلد

من الشــُل    ؛ إذ يتضــ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة أصــعب  كاَت اإلجنليزية 

 .اإلجنليزية اللغة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:57 شُل



 رضا املستفيد

 

 115الصفحة  الدمامجامعة 

سهولة إجراءات تقديم خدمة اللغة      59) سبة  سط َ ( يف حني بلغ  %82بلغ ) اإلجنليزية ( أن متو

 (.%86متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات )

لدراســة أن هذه اخلدمة   افقد أظهرت َتائج   ؛جنليزيةاإلأما فيما يتعلق بُهمية اللغة 

سط أهمية   مقارَة  ةأهميأكرب  ض   ؛ قية اخلدماتبمبتو شُل  فيو سط  59)من ال ( أن متو

األهمية لبقية   وســط َســبة ( يف حني بلغ مت%91لغ )ب اإلجنليزية َســبة أهمية خدمة اللغة 

فقد  لدراســة من األيتام،    اعينة   يف اإلجنليزية  ة اللغة  (. وملعرفة أثر حجب خدم    %89اخلدمات )  

ــفرت النتائج عن أن حجب هذه  ــلًبا بدرجة أقل اخلدمأس ــيؤثر س ــط احلجب   رَة مقا ة  س مبتوس

بلغ   اإلجنليزية للغة ( أن متوسط َسبة حجب خدمة ا  59من الشُل ) بدو ؛ إذ يلبقية اخلدمات

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 73%)

 الرضا عن خدمة القرآن الُريم:  .9

رضا عينة الدراسة من األيتام عن خدمة القرآن الُريم  هدفت الدراسة تعرف مستوى     

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

راد عينة   ( من أف7عدد)  أفاد ، وأثر حجبها عنهم(. وقد   اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام         

( من %92فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َســبة من مل ي%8ما َســبته  )األيتام من هذه اخلدمة 

ستفيد  دويع -إمجالي عينة األيتام  من إمُاَية تعميم   جًدا مما حيد اقليًل ينهذا العدد من امل

 ( . 60حسب ما يوض  الشُل رقم ) - النتيجة هلذا الُبعد
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 رضا املستفيد

 

 116الصفحة  الدمامجامعة 

توسطات َسب رضا     مدمة القرآن الُريم مت حساب  وملعرفة مستوى رضا األيتام عن خ  

ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد  ستة آَفة الذكر   امل سب    مبومقارَتها ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 .(61وض  يف الشُل )َفسها كما هو م يف العوامل مجيعها

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ضا من األيتام عن خدمة القرآن الُريم      ستوى ر سة أن هناك م   أقلأظهرت َتائج الدرا

(  أن متوسط َسبة    61من الشُل )  إذ يظهر مبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة 

( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية اخلدمات  %62الرضا عن خدمة القرآن الُريم بلغ )

ُ (. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة القرآن الُريم لأليتام         82%)   أبط

وسط َسبة    ( أن مت61الشُل )  . فيوض   مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة 

( يف حني بلغ متوســط َســبة ســرعة بقية        %57ســرعة تقديم خدمة القرآن الُريم بلغ )     

مات )   خلد تائج  %84ا ــارت الن مل     إىل (. وأشـ عا قة ت ناء"  أن قري ية "ب قديم    مجع تام يف ت مع األي

 ض  وي و .مبتوسط َسب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات   مقارَة  أقل مالءمةالقرآن الُريم 

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة القرآن الُريم بلغ           61من الشــُل )  

ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) 71%) ــط َس ــفقد (. و%86( يف حني بلغ متوس   تكش

 .الُريم القرآن خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:59 شُل
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قديم      لدراســـة عن أن إجراءات ت تائج ا مة القرآن الُريم كاَت      مجعية "بناء"  َ عب     خلد أصــ

( أن متوســط َســبة ســهولة  61من الشــُل )هر ظ؛ إذ يبِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة 

ــهولة إجراءات   %71إجراءات تقديم خدمة القرآن الُريم بلغ ) ــبة س ــط َس ( يف حني بلغ متوس

 (.%86بقية اخلدمات )

لدراســة أن هذه اخلدمة    فقد أظهرت َتائج ا  ، ن الُريمفيما يتعلق بُهمية القرآ  أما     

( أن متوســط 61) الشــُل   ويتجل  من .قية اخلدمات مبتوســط أهمية ب   مقارَة   ةأقل أهمي 

األهمية لبقية     ( يف حني بلغ متوســط َســبة   %76غ )َســبة أهمية خدمة القرآن الُريم بل     

مات )   م     %89اخلد جب خد فة أثر ح لدر  يف ة القرآن الُريم (. وملعر تام،  عينة ا فقد  اســـة من األي

ــفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد ــيؤثمة  أس ــلًبا بدرجة أقلس ــط احلجب   ارَة مق ر س مبتوس

ــ  لبقية اخلدمات ــُل ). ويوض ــبة حجب خدمة الق 61الش ــط َس رآن الُريم بلغ  ( أن متوس

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 76%)

 : وبالرضا عن خدمة احلاس .10

ستوى         سة تعرف م سة   هدفت الدرا ضا عينة الدرا س  ر اليت   وبمن األيتام عن خدمة احلا

مدى االَتظار    وضــمن خدماتها يف العوامل التالية: )الرضـــا عن اخلدمة،           مجعية "بناء"  تقدمها   

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

راد عينة   ( من أف10عدد) أفاداخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد    

سبته  ) األيتام من هذه اخلدمة  س %11ما َ ( من %89فد من اخلدمة  )بة من مل ي( يف حني بلغت َ

  ( .62إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )
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ضا األيتام عن خدمة    ستوى ر سوب وملعرفة م ضا       فقد  احلا سب ر سطات َ ساب متو مت ح

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 .(63كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

ــا من األيتام عن خدمة    ــتوى رض ــة أن هناك مس ــوبأظهرت َتائج الدراس   أكرب احلاس

(  أن متوسط َسبة    63من الشُل )  إذ يظهرمبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة 

ــا عن خدمة  ــوبالرض ــا عن بقية اخلدمات   ( يف حني بلغ %83بلغ ) احلاس ــبة الرض ــط َس متوس

سرعة تقديم خدمة      82%) سة أن  ضحت َتائج الدرا سوب (. كما أو سرع لأليتام  احلا   مقارَة   أ

سرعة تقديم بقية اخلدمات      سب  سط َ ض  مبتو شُل )  ؛ إذ يت سبة     63من ال سط َ ( أن متو

ــرعة تقديم خدمة  ــوبس ــرعة بقية اخلدما %87بلغ ) احلاس ــبة س ــط َس ت  ( يف حني بلغ متوس

ــارت النتائجقد (. و84%) ــوبمع األيتام يف تقديم  مجعية "بناء"أن قريقة تعامل  إىل أش   احلاس

من الشُل   ؛ إذ يتض مبتوسط َسب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات مقارَة  أكثر مالءمة

( يف حني بلغ  %90بلغ ) احلاســوب  ( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة          63)

سبة قري    سط َ شف قد (. و%86قة التعامل مع بقية اخلدمات )متو سة عن أن   تك َتائج الدرا

بِجراءات تقديم بقية      مقارَة   أســهل     كاَت   احلاســوب  خلدمة    مجعية "بناء"  إجراءات تقديم  

 .احلاسوب أجهزة خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:61 شُل
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ض  من  .اخلدمات شُل )  فيت سهولة إجراءات تقديم خدمة     63ال سبة  سط َ سوب ( أن متو  احلا

 (.%86إجراءات بقية اخلدمات ) ( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة%90بلغ )

ــوأما فيما يتعلق بُهمية      ــة  باحلاس أكثر  ن هذه اخلدمة أفقد أظهرت َتائج الدراس

( أن متوسط َسبة أهمية    63الشُل ) فيوض    .خلدماتامبتوسط أهمية بقية   مقارَة  ةهميأ

سوب خدمة  سبة األهمية لبقية اخل  م( يف حني بلغ %97بلغ ) احلا سط َ (. وملعرفة  %89دمات )تو

ــوبأثر حجب خدمة  ــة من األيتام، عينة الدر يف احلاس ــفرت الفقد اس نتائج عن أن حجب هذه  أس

من  فيتُكد   .دمات مبتوســط احلجب لبقية اخل     ارَة  مق ســيؤثر ســلًبا بدرجة أكرب      اخلدمة    

شُل )  سبة حجب خدمة  63ال سط َ سوب  ( أن متو سبة      ( يف حني بلغ%90بلغ ) احلا سط َ متو

 (.%82خلدمات )احلجب لبقية ا

 الرضا عن خدمة التفوق العلمي:  .11

رضا عينة الدراسة من األيتام عن خدمة التفوق العلمي    هدفت الدراسة تعرف مستوى       

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

راد عينة   ( من أف20عدد) أفاداخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد    

سبته  )  مااأليتام من هذه اخلدمة  سبة من مل ي 22%َ ( من %78فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َ

 ( . 64إمجالي عينة األيتام حسب ما يوض  الشُل رقم )
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متوسطات َسب رضا     مستوى رضا األيتام عن خدمة التفوق العلمي مت حساب    وملعرفة 

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 .(65يف العوامل َفسها كما هو موض  يف الشُل ) مجيعها

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

  أظهرت َتائج الدراســـة أن هناك مســتوى رضـــا من األيتام عن خدمة التفوق العلمي        

ساوٍ  ضا عن بقية اخلدمات،      ًيام سب الر سط َ ض  ملتو شُل )  فيت سبة     65من ال سط َ ( أن متو

( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية اخلدمات  %82الرضا عن خدمة التفوق العلمي بلغ )

ــرعة تقديم خدمة التفوق العلمي لأليتام  82%) ــة أن س ــحت َتائج الدراس ــرع(. كما أوض   أس

( أن متوسط َسبة    65الشُل )  . ويوض   م بقية اخلدماتمبتوسط َسب سرعة تقدي    مقارَة 

( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات  %87سرعة تقديم خدمة التفوق العلمي بلغ )

تائج قد  (. و84%) مل     إىل أشـــارت الن عا قة ت قديم التفوق     مجعية "بناء"  أن قري تام يف ت مع األي

 . فيتضــ  منمبتوســط َســب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات مقارَة  أكثر مالءمةالعلمي 

شُل )  سبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة التفوق العلمي بلغ )   65ال سط َ ( %90( أن متو

َتائج   تكشــفقد  (. و%86يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) 

قديم    لدراســـة عن أن إجراءات ت مة التفو   مجعية "بناء"  ا قارَة    أســهل    ق العلمي كاَت  خلد   م

ــُل ) . فيظهر منبِجراءات تقديم بقية اخلدمات ــهولة إجراءات   65الش ــبة س ــط َس ( أن متوس

 .العلمي التفوق خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:63 شُل
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مة التفوق العلمي بلغ )    قديم خد لة إجراءات بقية        %90ت ( يف حني بلغ متوســط َســبة ســهو

 (. %86اخلدمات )

أن هذه اخلدمة      راســـةفقد أظهرت َتائج الد    ؛لعلميأما فيما يتعلق بُهمية التفوق ا    

ــط أهمية  مقارَة  ةأكثر أهمي ــُل . يتجل  منقية اخلدماتبمبتوس ــط 65) الش ( أن متوس

مة التفوق العلمي بل       األهمية لبقية     ( يف حني بلغ متوســط َســبة   %97غ )َســبة أهمية خد

مات )   م     %89اخلد جب خد فة أثر ح لدر   يفة التفوق العلمي (. وملعر تام،  عينة ا قد  اســـة من األي ف

سفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد  سلًبا بدرجة كبرية  مة  أ سط احلجب    مقارَة  سيؤثر  مبتو

ــ  لبقية اخلدمات ــُل ) . ويوض ــبة حجب خدمة الت 65الش ــط َس فوق العلمي بلغ  ( أن متوس

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 90%)

 الرضا عن خدمة الزي املدرسي:  .12

ستوى         سة تعرف م سي       هدفت الدرا سة من األيتام عن خدمة الزي املدر ضا عينة الدرا ر

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

راد عينة   ( من أف14عدد) أفاداخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد    

سبته  ) األيتام من هذه اخلدمة  سبة من مل ي %15ما َ ( من %85) فد من اخلدمة ( يف حني بلغت َ

 .(66تام حسب ما يوض  الشُل رقم )إمجالي عينة األي
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ضا األيتام عن خ    ستوى ر ساب م   وملعرفة م سي مت ح ضا      دمة الزي املدر سب ر سطات َ تو

ستفيد  ستة آَفة الذكر  من هذه اخلدمة لألبعاد ينامل سب    مبومقارَتها  ،ال سطات َ اخلدمات  تو

 .(67) ض  يف الشُلموكما هو يف العوامل َفسها  مجيعها

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

سي       ضا من األيتام عن خدمة الزي املدر ستوى ر سة أن هناك م   أكرب أظهرت َتائج الدرا

شُل )          مقارَة  ض  من ال ضا عن بقية اخلدمات، حيث ات سب الر سط َ سط  67مبتو ( أن متو

( يف حني بلغ متوســط َســبة الرضــا عن بقية  %93َســبة الرضــا عن خدمة الزي املدرســي بلغ )

ــي لأليتام  %82اخلدمات ) ــرعة تقديم خدمة الزي املدرس ــة أن س ــحت َتائج الدراس (. كما أوض

ــرع ــرعة تقد  مقارَة  أس ــب س ــط َس ــُل )ظهر ؛ إذ ييم بقية اخلدماتمبتوس ( أن 67من الش

سي بلغ )      سرعة تقديم خدمة الزي املدر سبة  سط َ سرعة      %93متو سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

مع األيتام يف    مجعية "بناء"  أن قريقة تعامل     إىل أشـــارت النتائج قد  (. و%84بقية اخلدمات )   

.  ة تعاملها مع بقية اخلدمات    مبتوســط َســب قريق    مقارَة   أقل مالءمةتقديم الزي املدرســي   

( أن متوسـط َسـبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة الزي املدرسـي بلغ     67الشـُل ) فيوضـ   

سبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )   83%) سط َ شف َتائج  %86( يف حني بلغ متو (. وك

  مقارَة      أصــعب   خلدمة الزي املدرســي كاَت       مجعية "بناء"  الدراســـة عن أن إجراءات تقديم   

ــُل )فيبدو ؛ بِجراءات تقديم بقية اخلدمات ــهولة إجراءات    67من الش ــبة س ــط َس ( أن متوس

( يف حني بلغ متوسط َسبة سهولة إجراءات بقية اخلدمات     %83تقديم خدمة الزي املدرسي بلغ ) 

(86%.) 

 .املدرسي الزي خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:65 شُل
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أقل  اســة أن هذه اخلدمة ملدرســي فقد أظهرت َتائج الدراأما فيما يتعلق بُهمية الزي     

( أن متوسط َسبة أهمية  67الشُل ) ويوض  .خلدماتامبتوسط أهمية بقية  مقارَة  ةهميأ

(. %89خلدمات )امتوســط َســبة األهمية لبقية       ( يف حني بلغ%86خدمة الزي املدرســي بلغ )

ــ ــة من األيتام يفي وملعرفة أثر حجب خدمة الزي املدرس ــفرت النتائج عن أن فقد ، عينة الدراس أس

مة        جب هذه اخلد بدرج     ح قارَة   ة أكرب ســيؤثر ســلًبا  جب   م مات    مبتوســط احل . لبقية اخلد

( يف حني بلغ  %83ب خدمة الزي املدرســي بلغ )( أن متوســط َســبة حج67الشــُل ) ويؤكد

 (.%82متوسط َسبة احلجب لبقية اخلدمات )

 الرضا عن خدمة برامج التدريب:  .13

ستوى        سة تعرف م سة من األيتام عن خدمة برامج التدريب    هدفت الدرا ضا عينة الدرا ر

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت تســبق تلقي    وقري ســهو

راد عينة   ( من أف22عدد) أفاداخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد    

سبته  ) األيتام من هذه اخلدمة  سبة من مل ي %24ما َ ( من %76فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َ

 . (68م حسب ما يوض  الشُل رقم )يتاإمجالي عينة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا          وملعرفة  سب ر سطات َ ساب متو ضا األيتام عن خدمة برامج التدريب مت ح ستوى ر م

ستة آَفة الذكر    ستفيدات من هذه اخلدمة لألبعاد ال سب     ،امل سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 .(69يف العوامل َفسها كما هو موض  يف الشُل ) مجيعها

 .التدريب برامج خدمة من املستفيدين وغري املستفيدين، األيتام َسبة:66 شُل
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  أقلأظهرت َتائج الدراسـة أن هناك مسـتوى رضـا من األيتام عن خدمة برامج التدريب     

( أن متوسط َسبة  69من الشُل ) إذ يتض  مبتوسط َسب الرضا عن بقية اخلدمات،  مقارَة 

ضا عن خدمة برامج التدريب بلغ )  ضا عن بقية اخلدمات      %80الر سبة الر سط َ ( يف حني بلغ متو

ُ (. كما أوضــحت َتائج الدراســـة أن ســرعة تقديم خدمة برامج التدريب لأليتام               82%)   أبط

سط َسبة    ( أن متو69الشُل )  فيوض   ؛ مبتوسط َسب سرعة تقديم بقية اخلدمات    مقارَة 

( يف حني بلغ متوسط َسبة سرعة بقية اخلدمات     %83سرعة تقديم خدمة برامج التدريب بلغ ) 

تائج  قد  (. و84%) ــارت الن مل     إىل أشـ عا قة ت ناء"  أن قري ية "ب قديم برامج     مجع تام يف ت مع األي

ــب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات  مقارَة  أقل مالءمةالتدريب  ــط َس ــ مبتوس من  ؛ إذ يتض

( %83( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة برامج التدريب بلغ )69) الشــُل

َتائج   تكشــف  قد  (. و%86يف حني بلغ متوســط َســبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات )         

  مقارَة     أصــعب   خلدمة برامج التدريب كاَت        مجعية "بناء"  الدراســـة عن أن إجراءات تقديم   

ــ   .بِجراءات تقديم بقية اخلدمات ــُل ) ويوض ــهولة إجراءات   69الش ــبة س ــط َس ( أن متوس

يب بلغ )       تدر مة برامج ال قديم خد ية        %85ت لة إجراءات بق ( يف حني بلغ متوســط َســبة ســهو

 (.%86اخلدمات )
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لدراســـة أن هذه اخلدمة      فقد أظهرت َتائج ا   ؛التدريب   أما فيما يتعلق بُهمية برامج        

ــط أهمية ب مقارَة  ةأقل أهمي ــ   من اتقية اخلدممبتوس ــُل. فيتض ــط 69) الش ( أن متوس

يب بل      َســبة أهمية    تدر مة برامج ال ية     ( يف حني بلغ متوســط َســبة   %86غ )خد األهمية لبق

مات )   م     %89اخلد جب خد فة أثر ح يب   (. وملعر تدر لدر   يفة برامج ال تام،  عينة ا ــة من األي قد  اسـ ف

سفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلد  سلًبا بدرجة أكرب    مة  أ سط احلجب     ة قارَمسيؤثر  مبتو

امج التدريب بلغ  ( أن متوســط َســبة حجب خدمة بر69الشــُل ) . فواضــ  منلبقية اخلدمات

 (.%82بقية اخلدمات )ل( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب 83%)

 الرضا عن خدمة برامج التوظيف:  .14

رضا عينة الدراسة من األيتام عن خدمة برامج التوظيف  هدفت الدراسة تعرف مستوى     

ضا عن اخلدمة،     مجعية "بناء"اليت تقدمها  مدى االَتظار وضمن خدماتها يف العوامل التالية: )الر

مة،    خلد مة،         ولتلقي ا خلد ناء تلقي ا مل أث عا قة الت لة اإلجراءات اليت   وقري تســبق تلقي ســهو

( من أفراد عينة   8عدد)  أفاد اخلدمة، ومدى أهمية هذه اخلدمة لأليتام، وأثر حجبها عنهم(. وقد             

سبته  ) ه اخلدمة األيتام من هذ سبة من مل ي %24ما َ ( من %76فد من اخلدمة  )( يف حني بلغت َ

ستفيد  دويع -إمجالي عينة األيتام  من إمُاَية تعميم   جًدا مما حيُد قلياًل ينهذا العدد من امل

 ( . 70حسب ما يوض  الشُل رقم )  - النتيجة هلذا الُبعد
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وملعرفة مستوى رضا األيتام عن خدمة برامج التوظيف مت حساب متوسطات َسب رضا        

ستفيد  ستة آَفة الذكر  ينامل سب     ،من هذه اخلدمة لألبعاد ال سطات َ اخلدمات  ومقارَتها مبتو

 .(71فسها كما هو موض  يف الشُل )يف العوامل َ مجيعها

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ضا من األيتام عن خدمة برامج التوظيف       ستوى ر سة أن هناك م   أقلأظهرت َتائج الدرا

ضا عن بقية اخلدمات،     مقارَة  سب الر سط َ شُل )  فيمبتو سبة    71تض  من ال سط َ ( أن متو

( يف حني بلغ متوسط َسبة الرضا عن بقية اخلدمات  %75الرضا عن خدمة برامج التوظيف بلغ )

ُ (. كما أوضــحت َتائج الدراســة أن ســرعة تقديم خدمة برامج التوظيف لأليتام         82%)   أبط

سرعة تقديم بقية اخلدمات      مقارَة  سب  سط َ ض  من  .مبتو شُل )  ويت سط   (71ال أن متو

سرعة تقديم خدمة برامج التوظيف بلغ )    سبة  سرعة بقية      79%َ سبة  سط َ ( يف حني بلغ متو

مع األيتام يف تقديم    مجعية "بناء"  أن قريقة تعامل    إىل  أشــارت النتائج   قد  (. و%84اخلدمات )  

ــب قريقة تعاملها مع بقية اخلدمات  مقارَة أقل مالءمة  برامج التوظيف ــط َس . فيظهر  مبتوس

( أن متوســط َســبة قريقة التعامل يف تقديم خدمة برامج التوظيف بلغ           71الشــُل )   من

 .التوظيف برامج خدمة عن األيتام رضا َسبة متوسط:69 شُل
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ــبة قريقة التعامل مع بقية اخلدمات ) 83%) ــط َس ــفقد (. و%86( يف حني بلغ متوس   تكش

قديم      لدراســـة عن أن إجراءات ت تائج ا مة برامج التوظيف كاَت      مجعية "بناء"  َ عب   خلد   أصــ

( أن متوســط َســبة ســهولة    71الشــُل ). ويؤكد بِجراءات تقديم بقية اخلدمات مقارَة 

ــهولة إجراءات    %83إجراءات تقديم خدمة برامج التوظيف بلغ ) ــبة س ــط َس ( يف حني بلغ متوس

(. أما فيما يتعلق بُهمية برامج التوظيف فقد أظهرت َتائج الدراســة أن         %86بقية اخلدمات )   

( 71من الشُل ) ؛ إذ يتض مبتوسط أهمية بقية اخلدمات َة مقارة  أكرب أهميهذه اخلدمة 

سبة أهمية خدمة برامج التوظيف بلغ )    سط َ سبة األهمية     %92أن متو سط َ ( يف حني بلغ متو

عينة الدراســة من األيتام،      يف(. وملعرفة أثر حجب خدمة برامج التوظيف     %89لبقية اخلدمات )   

ــفرت النتائج عن أن حجب هذه اخلدمة  فقد  ــلًبا بدرجة أكرب  أس ــيؤثر س ــط  مقارَة س مبتوس

مات      جب لبقية اخلد مة برامج         71الشــُل )   . فيتجل  مناحل جب خد ( أن متوســط َســبة ح

 (.%82( يف حني بلغ متوسط َسبة احلجب لبقية اخلدمات )%96التوظيف بلغ )

ستعرام النتائج املتعل  ضا العام لعين  من خالل ا ستوى الر سة عن اخلدمات   قة مب ة الدرا

د األمهات لُنه يدوده    ىل وجود رضـــا عام عن  إالنتائج   ، تشــري"بناء "املقدمة هلم من مجعية    

د  لع بعدد من العوامل منها: عدذصائًيا عن األيتام. وقد يفسر الدَيا، بينما ال يوجد رضا دال إح

ة تقدميها، مدى مناســبتها    ، َوعية اخلدمات، قريقأمهاتهميتام وملقدمة لٍُل من األت ااخلدما

مل اليت      ســينها للوصــول اىل    تســتطيع اجلمعية العمل عل  حت    حلاجاتهم، وغريها من العوا

 حتقيق أعل  درجات الرضا.
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ستوى    سؤال الثاَي: هل خيتلف م ضا عن اخلدمات املقدمة  ال سر  من وجهة  الر َظر َأ

  دمة؟األيتام باختالف فئة تقديم اخل

ــؤال املتعلق مبســ  ــا عن اخلدمات اليت ولإلجابة عن الس  مجعية "بناء"قدمها تتوى الرض

ــر )أفئة تقديم اخلدمة ل الختالفوفًقا  ــ)،  (د) (ج،)، (ب)، (ألس ــطات  فقد مت(. هـــ ــاب متوس حس

ضا    ستوى الر صائية  للفئات  املعيارية واالحنرافاتم سب    قارَة مب والداللة اإلح سطات بالن ة  املتو

 (.10) (، كما هو موض  باجلدول%75هي )واحملُية املعتمدة من قبل الدراسة 

 الفئات حسب اخلدمات عن للرضا اإلحصائية والداللة املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات:9 جدول

 ن الفئة

النسبة 

 احملُية

املتوسط 

 احلسابي

الفرق بني 

املتوسط 

 واحملع

االحنراف 

 املعياري

مستوى 

 الداللة

 38 أ

 

 

 

75% 

83.16 8.16 21.574 0.025* 

 *0.007 22.346 10.13 85.13 39 ب

 0.427 29.059 3.89 78.89 36 ج

 0.443 25.447 2.87 77.87 47 د

 0.188 36.786 8.75- 66.25 32 هـ

  27.538 3.56 78.56 192 اجملموع

 (α =0.05دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )*

جاءت    ؛ إذدمةفئة تقديم اخل باختالفتلف خي( أن مســتوى الرضــا 10يشــري اجلدول )

(، أما الفئة )أ( 0.007) داللة إحصائية  ات(، وذ%85) تلغالفئة )ب( بُعل  َسبة مستوى رضا ب   

ضاها )     ستوى ر سبة م ستو   %83فُاَت َ صائًيا مب (. يف  0.025ى داللة )( وهو كذلع دال إح

( وهي  %66ضا مقدارها )روبنسبة مستوى  ،ا بني الفئاتحني كاَت الفئة )هـ( أقل مستوى رض

الفئتني )ج و د( عل    ضا (. وجاء متوسط َسبة ر  0.025ا )َسبة رضا متدَية وغري دالة إحصائيً   

سبة  (. وهي %79-%78التوالي ) صائًيا. وملعرفة دالل الفر إغري داله َ ضا    ح سطات الر وق بني متو

 (.11)( املوض  يف اجلدول ANOVAألحادي )للفئات، مت إجراء حتليل التباين ا
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 .للفئات الرضا ملتوسطات األحادي التباين حتليل:10 جدول

 قيمة "ف" متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات 

الداللة 

 اإلحصائية

 1839.929 4 7359.715 بني اجملموعات

 735.231 187 137488.201 خالل اجملموعات 0.044 2.503

  191 144847.917 اجملموع

ضا عن اخلدمات اليت       11يظهر اجلدول ) سطات الر صائًيا يف متو ( وجود فروق دالة إح

( وقيمة   0.0502بلغت قيمة )ف = إذالفئات )أ، ب، ج، د، هـــــ(،  باختالف مجعية "بناء"تقدمها 

 ،Post Hoc) (. وملعرفة أماكن تواجد هذه الفروق مت إجراء حتليل اختبار044.0الداللة اإلحصائية )

 Bonferroniـ( وبفارق بني   اذ اواحًد ا(، وتبني أن هنالع فرًق داللة إحصائية بني اجملموعتني )ب، ه

 ( يوض  ذلع.72(. والشُل )039.0( وبداللة احصائية مقدارها )0878.0*املتوسطني بلغ )

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

ــا الفئات عن اخلدمات املقدمة هلا،   ــتوى رض ــُل اختالفات بني مس ــ  من الش   إذيتض

ضا               سبة ر ستوى َ ضا كان لدى الفئه )ب( وأدَ  م سبة ر ستوى  َ شُل أن أعل  م شري ال ي

 عند الفئه )هـ(. 

سر          ضا عن اخلدمات املقدمة من وجهة َظر َأ ستوى الر ستعرام النتائج املرتبطة مب وبا

يف مسـتوى الرضـا     اختالفاتة تقديم اخلدمة، فقد أشـارت النتائج إىل وجود  األيتام باختالف فئ

 .اخلدمة تقديم فئة باختالف اخلدمات عن الرضا َسبة متوسط:70 شُل



 رضا املستفيد

 

 130الصفحة  الدمامجامعة 

بالنســبة احملُية املقبولة يف هذه الدراســـة            مقارَة   العام عن اخلدمات املقدمة لُل فئة         

إىل َوعية اخلدمات اليت تتلقاها كل فئة و عددها،           االختالفات (. وقد يعود ســبب هذه     75%)

  باحتياجهاتشـرتك   مجيعها لفت اَتباه الباحثني أن الفئات إذ ؛ئاتالف إىلوآلية تصـنيف األسـر   

 .  األساسية منها سيماو ،لنفس اخلدمات

سؤال الثالث: ما اخلدمات األ  سبة لع من بني ال  اخلدمات اليت تقدمها كثر أهمية بالن

 ؟ مجعية "بناء"

لإلجابة عن الســؤال املتعلق باخلدمات اخلمس األكثر أهمية بالنســبة ألمهات األيتام 

ها        قدم مات اليت ت خلد ناء"   من بني ا ية "ب ها )      مجع عدد بالغ  ــاب      19وال قد مت حسـ مة. ف خد  )

ية عل             ،التُرارات ها املئو مة وعرم َســب خد ُل  ية ل ُل   واألوزان النســب مدة   أشــ ع

 (.73تُرارية  لعينة األمهات كما هو موض  يف الشُل )

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                           

ُل )   ية من            73يظهر من الشــ يث األهم بة األوىل من ح باملرت قد جاءت  مة الن ( أن خد

بنسبة  (، وجاءت خدمة الغذاء بالرتتيب الثاَي %100وبلغت َسبة أهميتها ) ،وجهة َظر األمهات

(، كما   %57(، ومن ثم جاءت خدمة الُســاء بنســبة مئوية مقدارها )         %67مئوية مقدارها )   

(، وباملرتبة اخلامسة جاءت خدمة  %53وبنسبة مئوية )، إجيار املنازل باملرتبة الرابعة جاءت خدمة

ــبة مئوية مقدارها ) ،األجهزة الُهربائية (، يف حني جند أن خدمة حمو األمية جاءت %33وبنس

 (. 0.03%املركز األخري من حيث األهمية وبنسبة مئوية مقدارها )ب

 .األمهات َظر وجهة من أهمية األكثر للخدمات املئوية للنسب التُرارية األعمدة:71 شُل
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تائج إىل وجود تواف    يدات من اخلدمات     ق  بني َســبة األمهات املســتف    كما تشــري الن

اخلدمة  ا ارتفعت أهمية معظم اخلدمات. مبعن  أَه كلم هن يفيلإاملقدمة وأهميتها بالنســبة 

 احلجب.  أثر بة رتفعت َسوكذلع ا، زاد َسبة املستفيدات منها

ــبة لأليتام من بني اخلدمات اليت   وفيما يتعلق باخلدمات اخلمس األكثر أهمية بالنس

قدمها    مة   ةعشــر ( مخس15والبالغ عددها )    مجعية "بناء"  ت قد مت حســـاب التُرارات    ،خد ف

عمدة تُرارية  لعينة  أواألوزان النســبية لُل خدمة وعرم َســبها املئوية عل  شــُل   

 (.74كما هو موض  يف الشُل ) ،األيتام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن خدمة احلقيبة املدرســية جاءت باملرتبة األوىل من حيث             74يظهر من الشــُل )  

سبة أهميتها  ،األهمية من وجهة َظر األيتام صحية   %100) :وبلغت َ (، وجاءت خدمة الرعاية ال

(، ومن ثم جاءت خدمة املســتلزمات الدراســية          %87) :بالرتتيب الثاَي بنســبة مئوية مقدارها         

ــبة مئوية مقدارها ــبة مئوية  %85) :بنس ــالت باملرتبة الرابعة وبنس (، كما جاءت خدمة املواص

ــة جاءت خدمة أجهزة 72%) ــوب(، وباملرتبة اخلامس ــبة مئوية مقدارها احلاس (، يف  %66) :وبنس

باملركز األخري من حيث األهمية          مة القرآن الُريم جاءت  جند أن خد ية      ،حني  وبنســبة مئو

 (. %11) :مقدارها

أمهات   إىل مات اخلمس األكثر أهمية بالنســبة      النتائج املتعلقة باخلد     باســتعرام  

تام و  ية          اإىلاألي ها مجع قدم مات اليت ت خلد تام من بني ا ناء "ألي تائج    "ب ــارت الن قد أشـ َه   إىل ، ف أ

خلدمات اليت تقدمها اجلمعية   )لُل من األمهات واأليتام( من ا فادةســتاالكلما زادت َســبة 

 .األيتام َظر وجهة من أهمية األكثر للخدمات املئوية للنسب التُرارية األعمدة:72 شُل
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سبة   وكذلع ازداد أثر حجبها. وهذا يدل ،ت أهميتهادازدا من  فادةست االعل  وجود توافق بني َ

ق     مات امل خلد هات            ا ند األم يًا ع لع جل قد ظهر ذ مات. و خلد ها يف معظم ا مة وأهميت يف حني مل  ،د

فِن عل              لع  بذ تام. و لة األي حا هذا التوافق يف  ية يظهر  بة         اجلمع يادة َســ مل عل   ز الع

 من اخلدمات األساسية واملطلوبة بشُل أكرب من غريها.     فادةستاال

ني اخلدمات اليت تقدمها سر مستوى رضا املستفيد من بالسؤال الرابع: "أي العوامل تف

 م؟ "أليتام وأسرهإىل ا مجعية "بناء"

قريقة   –حندار املتعدد مت اســتخدام أســلوب حتليل اال ولإلجابة عل  هذا التســاؤل         

Enter  -    وقت   –ا عن كل خدمة    الرضـــ –ملســتقلة )عدد اخلدمات      االيت تقوم بِدخال املتغريات

ــبقت تلقي اخل –ها اخلدمة بيت تتلق  الطريقة ال –االَتظار لتلقي اخلدمة  دمة  اإلجراءات اليت س

ضا ال     حجب اخلدمة( ملعر –أهمية اخلدمة  – ستوى الر سر م ستفيدين )املتغري  فة أيها يف عام للم

 الحندار املتعدد. ل ا( يوض  َتائج حتلي12جلدول رقم)، وا"بناء"التابع( من خدمات مجعية 

 .املتعدد االحندار حتليل َتائج يوض :11 جدول

 املتغري التابع املتغريات املنبئة

املعامل 

 البابي

B 

 بيتا

Beta 
 الداللة قيمة ت

 الثابت

 رضا املستفيد

49.13 - 4.704 0.001 

 0.015 3.483 0.245 0.428 عدد اخلدمات

 0.01 2.471 0.268 0.299 الرضا عن كل خدمة

 غري دالة 1.318 0.128 0.142 خلدمةوقت االَتظار لتلقي ا

 غري دالة 1.410 0.159 0.202 يها اخلدمةالطريقة اليت تتلق  ف

 غري دالة 0.356 0.043 0.054 لقي اخلدمةتاإلجراءات اليت سبقت 

 غري دالة 1.425 0.157 0.222 أهمية اخلدمة

 غري دالة 0.935 0.089 0.099 حجب اخلدمة

 6.472 قيمة ف
معامل 

االرتبان 

 املتعدد

( R ) 

0.464 

مربع معامل 

االرتبان 

 (R²) املتعدد

0.215 

 0.001 الداللة

( أن مقدار التباين يف املتغري التابع )الرضا العام( الذي يفسره    12ويتض  من جدول)          

مات،         خلد عدد ا ئة وهي : لة أو املنب مة،     ونوذج )املتغريات املســتق خد كل  ــا عن  قت   والرضـ و

مة،      خلد ظار لتلقي ا مة،       واالَت خلد ها ا قة اليت تتلق  في قت تلقي   والطري اإلجراءات اليت ســب

، كما جاءت قيمة )ف( احملســوبة      ) 0.215اخلدمة( بلغ )أثر حجب  وأهمية اخلدمة،  واخلدمة،  

ــتوى الداللة )6.742= )ف ــابق ) 0.001( دالة عند مس ــ  من اجلدول الس  :( أن بعدي6(.  ويتض

ويتض  ذلع    ،ا التنبؤ بالرضا العام مالرضا عن كل خدمة( ميُن من خالهل و)عدد اخلدمات ، 
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(، وهذا يعب أن زيادة )عدد اخلدمات( مبقدار  0.001من َتائج اختبار " ت " الدالة عند مستوى  )

قدار )      0.428) عام مب ــا ال جة الرضـ يادة يف در مل     0.245( يؤدي إىل ز بات العوا بافرتام ث  )

ضا عن كل خدمة( مبقدار )  ضا العام  0.299األخرى، وزيادة درجة )الر ( يؤدي إىل زيادة يف الر

ضا عن    أن بيد( بافرتام ثبات العوامل األخرى، 0.268مبقدار ) هذه العوامل )عدد اخلدمات، الر

ــران ) ــتفيدين من خدمات مجعية  0.215كل خدمة( يفس ــا العام للمس ( فقط من درجة الرض

 ( تفسر الرضا العام للمستفيدين بعوامل أخرى.  78.5، وبالتالي فِن هناك َسبة )."بناء"

شُل )  ستفيدين من اخلدمات اليت         75وال ضا العام للم سِّرة للر ض  العوامل املف ( يو

 تقدمها اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام يف املنطقة الشرقية )بناء(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وباستعرام العوامل اليت قد تفسر مستوى رضا املستفيد من بني اخلدمات اليت تقدمها        

لأليتام وأســرهم، فقد أشــارت النتائج إىل وجود عاملني أســاســيني هما: عدد            مجعية "بناء"  

( تقريًبا، باإلضــافة إىل وجود  %21اخلدمات املقدمة والرضــا عن كل خدمة تفســر ما َســبته )

سرعة تقديم اخلدمة  ؛عوامل أخرى وكذلع أهمية   ،واإلجراءات املتبعة ،وقريقة التقديم ،ك

مل       لع من العوا مة وغري ذ خلد مل و            ؛ا حث عن عوا مل عل  الب ية الع فِن عل  اجلمع نا  من ه

 إجراءات أخرى من شَُها أن ترفع من مستوى الرضا العام لدى املستفيدين.

 

 

 

 .للمستفيدين العام للرضا املفسِّرة العوامل:73 شُل
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جب ب       تُثري ح ما  خلامس:  كل     الســؤال ا هة َظر  مات من وج خلد هات   عا ا من األم

 واأليتام؟

ها                قدم مات اليت ت خلد جب بعا ا عام حل تُثر ال بة عل  الســؤال املتعلق يجم ال جا لإل

من وجهة َظر األمهات واأليتام، مت حســاب النســب املئوية ملتوســط أثر حجب كل   مجعية "بناء"

 (.76اخلدمات كما هو موض  بالشُل )

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ــُل ) ــري النتائج يف الش ( إىل أن حجم تُثر األمهات حلجب اخلدمات اليت تقدمها  76تش

بلغ متوسـط َسـبة أثر حجب     إذ ؛أكرب بُثري من حجم أثر حجبها عن األبناء جاء مجعية "بناء"

 (. %81(، يف حني بلغ أثر حجب اخلدمات عن األيتام ما َسبته )%88اخلدمات عن األمهات )

صل لُل خدمة من      مجعية "بناء"اخلدمات اليت تقدمها وملعرفة أثر حجب  شُل مف ب

سبة أثر احلجب لُل خدمة كما هو    فقد اخلدمات من وجهة َظر األمهات.  سط َ ساب متو مت ح

 (. 77موض  يف الشُل )

 

 

 .عام بشُل اخلدمات حجب ألثر املئوية النسبة متوسط:74 شُل
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شُل )   شري ال تراوحت   إذ( إىل أن أثر حجب اخلدمات عن األمهات جاء كبري جًدا، 77ي

( خلدمة حمو األمية، يف حني جند أن %60( خلدمة ترميم املنازل و )%100َسبة أثر احلجب بني ) 

سب    سط َ (، %97( وهي: خدمة النقد )%90أعل  من ) ة أثر حجب العديد من اخلدمات كانمتو

مة الفواتري )  و نازل )     و(، %97خد جيار امل مة إ نازل )       و(، %95خد يث امل تُث مة  مة     و(، %94خد خد

 (.  %91(، وخدمة الُساء )%92خدمة الرعاية الصحية )و(، %94الغذاء )

صل لُل خدمة من اخلدمات      مجعية "بناء"وملعرفة أثر حجب اخلدمات اليت تقدمها  شُل مف ب

ــ  يف    ــبة أثر احلجب لُل خدمة كما هو موض ــط َس ــاب متوس من وجهة َظر األيتام. مت حس

 (. 78الشُل )

 .األمهات َظر وجهة من خدمة لُل احلجب أثر َسبة متوسط:75 شُل
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جب اخلدمات    78يشــري الشــُل )    تام جاء كبريً  ( إىل أن أثر ح تراوحت    إذ ا؛عن األي

ــبة أثر احلجب بني ) ( خلدمة املتابعة امليداَية، يف حني  %69( خلدمة برامج التوظيف و )%96َس

سبة أثر حجب بعا اخلدمات كان   جند أن متو صالت   %90أعل  من ) سط َ ( وهي: خدمة املوا

احلقيبة املدرســية      (، يف حني جاءت َســبة أثر حجب     %90) احلاســوب  خدمة أجهزة   و(، 93%)

 (. %83(، وَسبة أثر حجب خدميت الزي املدرسي وبرامج التدريب )87%)

باســتعرام   كل من               و هة َظر  مات من وج خلد جب بعا ا بُثري ح قة  تائج املتعل الن

مة هلم، وأن               قد مات امل خلد جب ا تائج إىل وجود أثر مرتفع حل ــارت الن قد أشـ تام، ف هات واألي األم

سلبًا      اَقطاع هذه اخلدمات عن األ سيؤثر  سبب ارتفاع أثر حجب اخلدمات     فسر  سر  يهم. وقد يف

مرتبطة باحلاجات األســاســية  باألبناء )األيتام( أن اخلدمات املقدمة لألمهات   مقارَة عن األمهات 

 .األيتام َظر وجهة من خدمة لُل احلجب أثر َسبة متوسط:76 شُل
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وكذلع الغذاء. من هنا فِن عل         ،وترميمها  ،وإجيار املنازل   ،ودفع الفواتري ،كالنقد   ؛لألســرة

سية اليت   اجلمعية الرتكيز عل  ا سا سر  يف ًياتُثري حجبها عاليُون خلدمات األ وكذلع   ،األ

غري مهمة    دأكرب بداًل من اخلدمات اليت تع    البحث عن خدمات تليب احتياجات األيتام بشــُل         

  من وجهة َظرهم.  
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 اجملال أ اجملال ب اجملال ج اجملال د اجملال هـ

 5 مواصالت 5 رعاية صحية 7 رعاية صحية 4
معاهد اللغة 

 اإلجنليزية
 مواصالت 7

 رعاية صحية 4 رعاية صحية 4 بواحلاس أجهزة 5 مواصالت 6 بواحلاس أجهزة 4

4 
معاهد اللغة 

 اإلجنليزية
 3 مصاريف مدرسية 5

معاهد اللغة 

 اإلجنليزية
 ب واحلاس أجهزة 4 مواصالت 3

3 
دروات حتصيلي 

 وقدرات
 4 بواحلاس أجهزة 3 رعاية صحية 3 النقد 5

مصاريف 

 مدرسية

 النقد 3 برامج تدريب 3 وظائف 2 ب واحلاس أجهزة 4 مواصالت 2

 2 النقد 2
معاهد اللغة 

 اإلجنليزية
 دروس تقوية 3 مصاريف مدرسية 2 االبتعاث 2

 برامج تدريب 2 وظائف 2 منزل إجيار 2 منزل إجيار 2 وظائف 2

 2 االبتعاث 2
مساعدات قبول 

 اجلامعة
 2 رحالت ترفيه 1 برامج تدريب 1

معاهد اللغة 

 اإلجنليزية

 1 مدرسيةمصاريف  1 إَرتَتخدمة  2 دروس تقوية 2
دفع رسوم مدارس 

 أهلية
2 

مساعدات قبول 

 اجلامعة

2 
دفع رسوم مدارس 

 أهلية
 1 النقد 1 تُثيث 2

دروات حتصيلي 

 وقدرات
 متابعة ميداَية 1

1 
مصاريف 

 مدرسية
 رحالت ترفيه 1 النقد  كهربائية أجهزة 1 وظائف 1

 إَرتَتخدمة  1 دروس تقوية  رحالت ترفيه  االبتعاث 1 برامج تدريب 1

  برامج تدريب 1 متابعة ميداَية 1
دفع رسوم مدارس 

  أهلية
مساعدات قبول 

 اجلامعة
 االبتعاث 1

  دروس تقوية 1 ترميم 1
دروات حتصيلي 

 1 متابعة ميداَية  وقدرات
حفالت تفوق 

 علمي

 ا وال تقدمها اجلمعية؟فئاته باختالف تطلبها اأَلسر السؤال السادس: ما هي اخلدمات اليت

تنازليًا كما هو موضــ    رارات اخلدمة لُل فئة وترتيبهاعل  هذا الســؤال مت حســاب تُ ولإلجابة

 (.13باجلدول )
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 .فئاتها باختالف األسر من املطلوبة اخلدمات تُرارات:12 جدول

هـ( اتفقوا   )،(د )،(ج )،(ب )،(أن مجيع الفئات )أ إىل(13تشري النتائج يف اجلدول )                  

أســـاســية للعيش الُريم وهي: )املواصــالت،      دمن اخلدمات اليت تع    عل  أهمية توفري ســـت 

قد،  والرعاية الصــحية،     و غة     و، احلاســوب  أجهزة والن ، اإلجنليزية  خدمات دروس التقوية والل

وخدمة املصاريف املدرسية(.  كما تشري النتائج أيًضا إىل أن عينة الدراسة من األيتام وأمهاتهم       

أصــاًل. فقد ركزت الفئة )أ( عل   تُمني    مجعية "بناء"قالبوا بالعديد من اخلدمات اليت تقدمها 

ملدرسية. يف حني جند  وتوفري املصاريف ا  احلاسوب الرعاية الصحية، وأجهزة  وخدمة املواصالت،  

، و توفري الرعاية الصحية، وتوفري املواصالت و أجهزة  اإلجنليزية الفئة )ب( تطالب بدورات اللغة 

دورات  و ، احلاسوبوبرامج التدريب. أما الفئة )ج( فقد قالبت بتوفري املواصالت وأجهزة  احلاسوب

صة باللغة     ص صحية. وجند الفئة )د  اإلجنليزية متخ ( تركز عل  خدمات الرعاية  والرعاية ال

خرًيا، جند الفئه  أالصـحية، وتوفري املواصـالت، وتُمني الرسـوم املدرسـية واملصـاريف النقدية. و     

صحية  ــ( تركز عل  الرعاية ال سوب وتوفري أجهزة  ،)هــ ة  . من جهاإلجنليزية ودورات اللغة  احلا

قلبت الفئة   إذدمات اليت ال تقدمها اجلمعية، توفري بعا اخلأخرى قلبت األســر عينة الدراســة 

ــاعدات القبول يف اجلامعات، وتنظيم رحالت ترفيهية. أما الفئة   )أ( توفري خدمات اإلَرتَت، ومس

)ب( فقد ركزت عل  حاجتهم لدفع رسـوم املدارس األهلية، والفئة )د( قلبت مسـاعدات القبول    

  ةوكذلع هواتف ذكية. وقالبت الفئ ،نزليةوتوفري عاملة م ،يف اجلامعات، وخدمات اإلَرتَت

 )هـ( بتُمني رسوم املدارس األهلية.

ــتعرامو ــر  باس فئاتها وال تقدمها   باختالفالنتائج املتعلقة باخلدمات اليت تطلبها اأَلس

ية،    تائج  فِن اجلمع ئات   تشــري إىل الن ها  أن الف عة من    مجيع ية توفري جممو اتفقوا عل  أهم

أن بعا هذه اخلدمات تقدمها أصــاًل اجلمعية اخلريية لرعاية   من رغمبالاخلدمات األســاســية، 

مات األخرى            قالبوا ببعا اخلد قة الشــرقية )بناء(. كما  تام يف املنط ثل: توفري أجهزة    ؛األي م

. وهذا يتطلب  اتمنزلي اتوكذلع توفري خادم ،، خدمات اإلَرتَت، أجهزة جومال ذكيةاحلاسوب

ىل فئات حســـب األولوية والرتكيز    إمن اجلمعية العمل عل  تصــنيف اخلدمات اليت تقدمها        

 من رضاهم. ًياللمستفيدين واليت حتقق مستوى عالعل  اخلدمات األكثر أهمية 

 الُساء  إَرتَتخدمة   دروس تقوية  متابعة ميداَية 1 زواج إعاَة 1

  احلج 1 منزل إجيار 
مساعدات قبول 

 الغذاء  االبتعاث  اجلامعة

 
مساعدات قبول 

 اجلامعة
 كسوة الشتاء  حفالت تفوق علمي  متابعة ميداَية  عاملة منزلية 1

 قبية أجهزة  الُساء  إَرتَتخدمة   هواتف ذكية 1 إَرتَتخدمة  
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 لسادسالفصل ا

 تفسريهاو مناقشة َتائج الدراسة
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 :وتفسريها مناقشة َتائج الدراسة

ــتو  ــف عن مس ــة الُش ــتفيد عن اخلدماتهدفت هذه الدراس ــا املس اليت تقدمها   ى رض

  ؛ناء املتُامل لشــخصــية اليتيملريادة واإلبداع للبإىل اها ة "بناء"، واليت تســع  يف رؤيتمجعي

ُوَلو ":حتقيًقا لقوله تعاىل َُمل لطَطوُهملُتَخا َوإلن  َخيلر  لَُّهمل   إلصــللوا َقلل اليتام ََعو َعنل َوَيســل َُ ِلخلَوا  فو

سطدَ  َيعللوُم َواللَُّه صللط ل  َنمط التُمفت َُمل لَُّهال َشاءَ  َولوول  التُم ُوعلَنَت ُطي َعزليز  َهاللَّ إلنَّ  لو  .(220م  )البقرة، َح

فظها وصــياَتها واالجتار  يعمل عل  إصــال  أموال اليتام  لبايُمرَا اهلل ســبحاَه وتعاىل  إذ 

مبا     ها  َا     ب تدعو ما  طة ا       حيقق مصــلحتهم، ك خمال مية إىل  ية الُر تام ودجمهم يف   ائ ألي

: حتقيق الســالمة    بن كثريا مجيعها.  م من اجلواَب والعمل عل  بناء شــخصــياته      ،اجملتمع

 دائرة احملتاجني  ( أن اليتيم قد ال يدخل يف953، 952: ص2010)(. ويرى الشــعراوي ه 1422)

سُلة ا   سُلة يف  امل أنإىل لُن اهلل عز وجل ينبهنا  ست م قتيات، ولُنه  حتياج إىل االاليتيم لي

ميا          فل اإل ُا بالت ــه  جة إىل تعويضـ لع     يا قده من األب، وذ مما ف نه   نع ملَي ع قد ع عل    احل

وحذر   ،ل  أســاس األخوةرى أن خمالطة األيتام تُون عيباؤهم، كما آاألقفال الذين مل ميت 

ًيا من ا      خال هذا اخللط  نا و إلصــال .من أن يُون  ية أن تهتم  الفريق ال رأى من ه بحثي أهم

جتماعية،   الاواجلســمية، ) مجيعها االت النمو املختلفةجم مســات املعنية برعاية األيتااملؤســ

سية(، ليُوَوا عنا و ضحة وخمطط    صر بناء فاعلة يف اجملتمع، و العقلية، والنف فق مراحل وا

صب    صول إىل املرحلة اليت ت سر األيتام م  هلا للو ها  ختاذ قراراتاوقادرة عل   ،جةستقلة ومنت فيها أ

 بُفاءة.

ضا            ستوى ر صلت إليها عن م سري النتائج اليت تو سة إىل تف سع  الدرا ويف هذا الفصل ت

ضوء ما يراه    ستفيد عن اخلدمات اليت تقدمها مجعية "بناء" يف  ص  امل ن  وواملهتم نوالعلماء واملخت

أن متُني اليتيم يفضــل أن مير ضــمن     من يف جمال رعاية األيتام وكذلع الفريق البحثي      

 يف الشُل التالي:  املراحل املوضحة يف املخطط
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صب  مستقلة ومنتجة    آلية متُني أسر األيتام لت  جند أن السابق بالنظر إىل املخطط 

: األوىل مرحلة الرعاية،     أن متر بثالث مراحل تمع البد  ومندجمة بشــُل فعمال وإجيابي باجمل       

ـ    لة التعليم والتدريب،   رحمالثاَية   وية للحياة الُرمية؛  ويتم خالهلا تقديم اخلدمات األســاسـ

ريبهم  وتد ألســر )األمهات واأليتام(    ايتم خالهلا تعليم  إذا زمنيً  من أهم املراحل وأقوهلا دواليت تع 

واليت   ،ُني واالستقاللية رحلة الثالثة وهي مرحلة التمللموإكسابهم معارف ومهارات ُتعدهم  

ـ    هلا يتم العمل عل  متُني أسـ تام وجعلها مســتقلة ومن      من خال جة ر األي ومعتمدة عل     ،ت

َ   وعليها ما عليه    له  ومنخرقة يف اجملتمع هلا ما   ، َفســها   ُينظر إىل األســر وفق هذا   ه . علًما بُ

م تسُينهم وفًقا للمرحلة  ومن ث ،تهم ومتطلباتهميل حاجاة، من خالل حتلحاالت فردًياملخطط 

ــعهم. وللتعرف  ــبة لوض ــر األيىل منهجإاملناس تام فيما تتوافق مع املخطط  ية اجلمعية يف بناء أس

 :يليفيما ناقشة َتائج الدراسة مالسابق أم ال؟ سيتض  ذلع من خالل 

 :وتفسريها َتائج السؤال األول مناقشة 

ستوى من الرضا العام عن    مدراسة من األمهات إىل وجود  لعينة التشري َتائج الرضا العام   

ق حقيقية بني متوســط   ، ويتضــ  ذلع من خالل وجود فرو  اخلدمات اليت تقدمها مجعية "بناء"      

ضا العام لعينة األمهات واملتو  ضا       سط احملُي الذي اعتمدته الدرا الر سط الر سة يف اجتاه متو

جياًبا عل  مســتوى رضـــا     إخلدمات بهذه الطريقة يؤثر     م اوهذا يعب أن تقدي   ،العام لألمهات  

الرغم من وجود مســتوى من ب َه  إأي  ،مهات يف حدوده الدَيا    أن حجم أثر رضـــا األبيد   ،األمهات  

سة من     ضا العام لدى عينة الدرا سم   اَظر  –دمة من اجلمعية مهات األيتام عن اخلدمات املقأالر الر

مازا  –( 5البياَي رقم )  مام اجلمعية    لت لُن الفرصـــة  يد مســتوى  أ ها       لتجو مات وَوعيت اخلد

 ت األيتام.مستوى الرضا العام لدى أمها حت  يزداد ؛بصورة أفضل مما هي عليه

عددً                     ناك  بُن ه جة  هذه النتي مات اليت حل    من اوميُن تفســري  خلد ظ الفريق  ا

الرضــا اجليد    البحثي زيادة عدد املســتفيدات منها؛ األمر الذي قد يســهم يف حتقيق مســتوى    

املتابعة امليداَية(   -األجهزة الُهربائية –الغذاء –الُســاء –وهذه اخلدمات هي: )النقد ،لديهن

هن. فيما عدا يلإإىل أن هذه اخلدمات مهمة جًدا بالنسبة   األيتام أمهاتتشري عينة الدراسة من    إذ 

فيقل مســتوى األهمية فيها مقارَة ببقية اخلدمات، لُن بالرغم من            ،خدمة املتابعة امليداَية      

(. 73يهن كما توضــ  النتائج يف الرســم البياَي رقم)ففِن حجب هذه اخلدمة يؤثر ســلًبا  ؛ذلع

ُل مهب و              جيب أن تُون بشــ ية  يداَ عة امل تاب مة امل خد حرتايف  اويرى الفريق البحثي أن 

ــُل واق  ــر األيتام بش ــع أس ــة لُل   للوقوف عل  وض ــص عي وحقيقي، من خالل فطرق متخص

ية               مرحلة: فريق يقوم بالزيارة األولية جلمع البياَات واملعلومات عن األســر، ييث تُون آل

مات مباشــرة          ية كعرم خد مات غري تقليد مات عن حاجاتهم      مجع املعلو مبعن  مجع املعلو

ها.       مات دون عرضــ خد لة معلم          لل قاب ها: م عدة قرق من قد تُون ب تا  يو اجلريان،  وم، األي

صدقاء،  و سي،   واأل شد املدر صادر، ثم يقوم فريق آخر بتحليل    واملر سية، وغريها من امل اإلدارة املدر

بات واال      َات واملتطل يا لث        هذه الب ثا ها إىل فريق  ل جات وحتوي يا ها إىل برامج    ؛حت ليقوم برتمجت

 تنفيذية لتلبية احلاجات واملتطلبات.
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َ  ســتمأهمية هذه اخلدمات يف ا    ولتُكيد    عرم مثاًل )خدمة    رار حتقيق الرضــا العام 

 اخلدمات    من متوســط ن هذه اخلدمة أعل   توســط الرضــا ع متشــري النتائج إىل أن    ، إذالغذاء( 

ن قريقة التعامل أثناء أإضــافة إىل  ،دمات يف تقدميهاكما أَها أســرع من بقية اخل ،مجيعها

َها من حيث األهمية  كما أ ،مجيعها اخلدماتامل يف من متوسـط قريقة التع  تقدميها أفضـل 

قارَة مبتوســط أهمية مجيع       عد أهم م جب        ت تُثري ح مات، كما أن  حيدث    خ اخلد غذاء  مة ال د

ه النتيجة تؤكد أهمية    وهذ ،ري احلجب يف بقية اخلدمات  تُثرًيا ســلبًيا أكرب من متوســط تُث  

ألجهزة  او -الُســـاءو -مثل خدمات: )النقد     ؛ن األمهات اخلدمات األســـاســية لعينة الدراســـة م      

بائية(، وهذا يعب أن اجلمعي      مات        الُهر قدميها ألكرب عدد    لة أحســنت اختيار هذه اخلد ت

نقل األسر من معتمدة  تر تقدميها بدون رؤية واضحة  ستم اممُن من املستفيدات. ولُن إذا  

صدر دخل    إعتماًدا كلًيا عل  مجعية "بناء" ا ستقلة لديها م سر م سهم اجلمعية يف    ىل أ ثابت ُت

ــانؤية اجلمعية املتمثلة يف بنارالبداية وهذا ما يتفق مع  دعمه من ــتمرار يف ؛ء اإلَس   ألن االس

عل األســر اتُالية   قد يؤدي مســتقبًلا إىل ج فســهاَ تقديم اخلدمات األســاســية بالطريقة 

ل  اجلمعية وتعزيز ء عا قد ُيسهم يف زيادة األعبامعتمدة عل  اجلمعية بشُل كامل. مم

 تاجة.لدى األسر احملات غري مناسبة سلوك

باحث     ما يراه ال ية ك ماد  ون هو التمُني إن دور اجلمع لع   ل  ائخرينعال االعت لذ  .

  واالعتماد ســتهالك ة االا ينتقل فيه اليتيم من ثقاف    أن يُون هناك دور أكثر عمقً   ينبغي

لتحقيق النجا   وقرق ة ، كذلع التفُري يف آليات جديدســتقالل واإلَتاجعل  ائخر إىل اال

  .واالقتصادية، ةافي، الثقةجتماعياال كافة اجلواَبل  ع

لة      ما يرى الفريق البحثي أن ق خلد     ع ك ية ا يدات يف بق قد    دد املســتف مات األخرى 

ستوى مرتفع م    سهمت يف عدم ظهور م ص   ان أ ضا العام لدى األمهات خا أن عدد هذه اخلدمات  ة لر

شاريع ال و -ملنازلكبري ، وهذه اخلدمات هي: )ترميم ا  -ة األجهزة الطبيو -حمو األميةو -صغرية امل

امج  برو -األثاث و -احلج و -صــحية الرعاية الو -الفواتري و -صــالت املواو -العمرة و -األســر املنتجة و

يقدم كل فرتة زمنية      أو امومسيً  دن هذه اخلدمات يع    مأن هناك بعا  الرغم من ب و ،التدريب(  

ثل   ؛قويلة أو مرة واحدة يف العمر   مات خ م أن بيد  احلج(  -العمرة -مية حمو األ -)ترميم املنازل  :د

ـ  هناك العديد من اخلدمات األخرى ال      توى الرضــا العام إذا مت    يت ميُن أن تســهم يف زيادة مسـ

ستفيدات منها وَقدمت  ضل مما هي عليه ائن    زيادة عدد امل صورة أف شاريع    ؛ب مثل خدمات: )امل

ــغرية  ــر  -األجهزة الطبية  -الص ــحية الرعاية ال -الفواتري -ملنتجة ااألس  -ب برامج التدري -األثاث -ص

صة   شاريع اإلَرتَت( خا ُ  ا أن خدميت امل سر املنتجة مي سهما بدرجة كبرية   تن أن لصغرية، واأل

هات واال    لدى األم تدرجيي عن اجل       يف حتقيق التمُني  ُل  ية بشــ حال     ســتقالل ية  مع

 ائدة لألمهات.  فتقدميهما يف أفضل صورة حتقق أكرب 

ضا األيتام عن اخلدمات اليت                     سؤال األول املتعلق بر سري َتائج ال أما فيما خيص تف

تقدمها مجعية "بناء"، ُتشــري َتائج الرضــا العام لعينة الدراســة من األيتام إىل وجود مســتوى               

ــ  ذلع من خالل     ــا العام عن جممل اخلدمات اليت تقدمها مجعية "بناء"، ويتض ــعيف من الرض ض
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ــط احملُي عدم وجود ف ــا العام لأليتام واملتوس ــط الرض وهذا يعب أن   ،روق حقيقية بني متوس

  –اخلدمات املقدمة لعينة األيتام قد ال تتوافق مع احتياجاتهم األســاســية من حيث الُم والنوع  

وهذا يعب أَه ينبغي عل  اجلمعية أن تهتم بِجراء الدراســـات         –( 5الرســم البياَي رقم  )  اَظر 

ــتوى    لتتعرف ؛عمقةالعلمية املت ــهم يف حتقيق مس االحتياجات األكثر أهمية لأليتام حت  تس

 مرتفع من الرضا العام.

نها عدد قليل من     م أفاد قد  لب اخلدمات املقدمة       وميُن تفســري هذه النتيجة بُن أغ    

األيتام هي عل  الرتتيب:     أكرب عدد من  أفاد منها   ت اليتوأكثر اخلدما  إمجالي عينة األيتام،    

سية  ستلزمات امل  –)احلقيبة املدر سية امل  .مي(التفوق العل -برامج التدريب –املتابعة امليداَية –در

قة ال    أفاد وبالرغم من ذلع فِن أكرب َســبة       عد تت من اخلدمات الســـاب تام،  %50ى )ت ( من األي

ــة  ــبة ذه اخلدمات مهن األيتام أن هموبالرغم من ذلع ترى عينة الدراس   هم. فيمايلإمة جًدا بالنس

ية وبر         يداَ عة امل تاب يب  عدا خدميت امل تدر قل مســتوى األه   ؛امج ال ية         في قارَة ببق ما م ية فيه م

؛ اخلدمات مجيعها جب حخلدمتني أقل من متوســط تُثري ااخلدمات، كما أن تُثري حجب هاتني   

نتائج يف الرسم البياَي   لا توض  ا ا عل  مستوى رضاهم كم  قد ال يؤثر سلًبا حجبهم فوبالتالي 

 .(74رقم)

سهم يف بناء ا اأن خدمة التدريب من من  رغم بال سرة، واليت من املفرتم    خلدمات اليت ت أل

سية لتحقيق رؤية   أن تُو سا سالتها  جلمعيةا ن خدمة أ ًما أَه قد تتعارم  . علبعيدة املدى ور

تام ائَية   رغبات   ية، لُن   م ومتطلباتهم  األي ئة    األصـــل عدم و ع هذه الرؤ ضــع اليتيم يف بي

لتزام يث ُتبن  عل  اال ي هتغيري ثقافته ونط تفُري   احلماســـة الزائدة والتدليل، بل جيب       

ــؤولية  ــفوفة ببعا املخاقر، لُنها أَها حممن رغم بالوحتمل املس ــية  روض ــخص رية لبناء الش

   ة من اجلمعية.وهذا بالطبع يتطلب الدعم واملتابع

التفوق   -ت املدرســيةااملســتلزم -احلقيبة املدرســية)باقي اخلدمات الرغم من أهمية وب

ــورةفِ العلمي( ــتوى  ن تقدميهما بهذه الص ــني مس ــهم يف حتس ــا العام لدى عينة  اقد ال يس لرض

تيار َوع احلقيبة املدرســية       وأتيحت هلم فرص اخ  ،ذه اخلدمة  عدد أكرب من ه   أفاد  فِذا  ،األيتام 

سني مستوى الرضا العام عن     حتفقد يؤثر ذلع إجياًبا يف  ؛مديهواملستلزمات الدراسية املفضلة ل   

قدمها اجلمعية       مات اليت ت يدع  ،اخلد ــا من  و لع رضـ فاد م ذ ية     وا من خدميت أ ملدرســ   -)احلقيبة ا

املدرســية إىل أن متوسـط   خدمة احلقيبةإىل تائج بالنســبة تشــري الن إذ ؛املســتلزمات الدراســية(

ضا عن هذه اخلدمة أعل   سط  الر ضا عن    من متو سرع من بقية   كم ،مجيعها خلدماتالر ا أَها أ

ل من متوســط قريقة  أفضــ قريقة التعامل أثناء تقدميها إضــافة إىل أن ،اخلدمات يف تقدميها

مل يف     عا مات   الت خلد ها  ا َ مجيع ما أ ب       ، ك عد أهم  ية ت يث األهم َة        ها من ح قار لة م جة قلي در

درســية ُيحدث تُثرًيا      احلقيبة امل  ن تُثري حجب خدمة     مبتوســط أهمية مجيع اخلدمات، كما أ     

جة تؤكد أهمية اخلدمات  وهذه النتي ،يف بقية اخلدمات سلبًيا أكرب من متوسط تُثري احلجب  

 م.األساسية لعينة الدراسة من األيتا
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لة      ما يرى الفريق البحثي أن ق تام يف   ع ك يدين من األي مات      دد املســتف خلد ية ا  بق

ستو    سهم يف عدم ظهور م ضا العام لدى  ى مراألخرى قد ُت صة   ،أليتاماتفع من الر أن عدد هذه  خا

  -املواصالت -احلاسوبأجهزة  -برامج التوظيف -إعاَة الزواجاخلدمات كبري، وهذه اخلدمات هي: )

 الرغم من أنب و ،اإلَرتَت(  -اتاختبار القدر  -الزي املدرســي   -ةالرعاية الصــحي     -اإلجنليزية  اللغة  

ــ أو مرة واحدة يف   ،يلةأو يقدم كل فرتة زمنية قو ايمومس ددمات يعمن هذه اخل اهناك بعض

اختبار   -يزية اإلجنلاللغة   -احلاســوبأجهزة  -رامج التوظيفب -)إعاَة الزواج:مثل خدمات  ؛العمر

ض  بيدالقدرات(  سه من اخلد اأن هناك بع ضا    مات األخرى اليت ميُن أن ت ستوى الر م يف زيادة م

 :مثل ؛فضل مما هي عليه ائن أوقدمت بصورة   ،ملستفيدين منها العام لأليتام إذا مت زيادة عدد ا

ــحيةخدميت: )ا ــالت -لرعاية الص ــة أن هاتني اخلدمتني مياملواص ــهما بدرجة  تُن أن ( خاص س

م  وأيًضا عدم اَشغاهل   ،لدوريةمن َاحية املتابعة الصحية ا  كبرية يف حتقيق االستقرار لأليتام 

 مبشُلة املواصالت.  

  :هاوتفسري ؤال الثاَيمناقشة َتائج الس

باختالف فئ     عا فيما خيص اختالف مســتوى الرضـــا ال   مات  مة  م عن اخلد قد   ؛ة اخلد ف

لعام هلاتني متوسط الرضا ا   ءجا إذ ؛كثر رضا من بقية الفئات أ )أ، ب( أن الفئتنيأظهرت النتائج 

. هامجيع ة )هـ( أقل من الفئاتمتوسط الرضا العام للفئ جاء و ،مجيعها الفئات الفئتني أعل  من 

بُن الفئ       جة  هذه النتي يان  وميُن تفســري  مات مج   تني )أ، ب( تتلق خلد ها ا ها     يع قدم اليت ت

سوى عدد قليل من خدمات ا  )ال تتلق  الفئة عل  حني  ،اجلمعية ــ(  وهذه النتيجة   ،جلمعيةهــ

 اليتاخلدمات تفيد من ، ج، د( بأن الفئات )أ،  :منها ؛لبحثيأثارت بعا التسـاؤالت لدى الفريق ا 

ــب تقريرها مجيعها تقدمها اجلمعية ــا مب ،حس ــتوى داللة كاَت )أ، إال الفئتني األكثر رض س

فئات مقارَة بهاتني      اافام مســتوى الرضـــا لبقية ال    ما هي مربرات  َتســـاءل ب(، وبالتالي  

 الفئتني؟  

مبا     و َه ر لة يف   وتيرى الفريق البحثي أ ئ    جد مشــُ يات تصــنيف ف مة.     آل خلد ات ا

ــنيف ويقرت  إعادة النظر يف آلية ت ــتفيدين ا ص ــاس الفئات،   ولُن ليس عل ا مجيعملس أس

ن االحتياجات قد ختتلف أل وَتيجة ،هميلإأهمية بالنسبة  وإنا عل  أساس االحتياجات األكثر

ــرة  ــرة   ة فريق البحثي أن تتعرف اجلمعيخرى، كما يقرت  الإىل األمن أس احتياجات كل أس

  ،لة عن بقية احلاالتية كَُها حالة خمتلفة ومستق أي تتعامل معها اجلمع ؛بشُل مستقل  

شبا    سرتاعي هذه الطريقة إ سر وبالتالي  هذا ة. وقد أكدت أهمية ع االحتياجات املهمة لُل أ

 (. ـه1435)ئهالُبعد دراسة املعمر وزمال

 :هاوتفسري مناقشة َتائج السؤال الثالث

ية من بني                مات األكثر أهم خلد هات حول ا ــة من األم لدراسـ نة ا ما مت ســؤال عي ند ع

سة من األمهات إىل أهمية اخلدمات التالية عل  الرتتيب:      شارت عينة الدرا اخلدمات اليت ُتقدم، فُ

 -كســوة الشــتاء    -املواصــالت -األجهزة الُهربائية   -إجيار املنازل   -الُســـاء -الغذاء  -)النقد 

صحي  ستفيدين مما يؤثر    هامجيع ة( و هذه اخلدماتالرعاية ال تتطلب َفقات مع ازدياد عدد امل
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اَظر الرســم البياَي رقم  –وكذلع حتســني َوعية اخلدمات  ،موارد اجلمعية املالية يفســلًبا 

ــبة  إذ  -(73) ــ  أهمية هذه اخلدمات بالنس ــيتُثرن بدرجة كبرية يف   ،هنيلإتتض كما أَهن س

 حال حجب هذه اخلدمات.

ها من حيث األولوية   عينة الدراســة أهميت   كدتيت أوبالنظر إىل اخلدمات الســابقة ال  

األجهزة     -ُســـاءال  -الغـذاء   -قـدم خـدمـات )النقـد      ت أن اجلمعيـة     يرى  الفريق البحثي         فـِن 

وَتيجة    ؛هنديخلدمات ل اه اجلمعية يتســق مع أهمية هذه    الُهربائية( وبالتالي فِن ما تقدم    

ات األيتام كبري، أما   ا أشــارت عينة الدراســة من أمه     اخلدمات كم   لذلع فِن تُثري حجب هذه       

صالت  -خدمات: )إجيار املنازل سوة  -املوا شتاء  ك ص  -ال   نها  محية( فلم يفد عدد كبري الرعاية ال

ها كبري عل   الرغم مب  تُثري حجب ها  دي ف  من ين أن  با  ؛من فِن   و تالي  ية عل   ل   تركيز اجلمع

 ن. سني مستوى الرضا العام لديهحتقد يسهم يف  كافة  اخلدمات السابقة

صحية اليت  ولنُخذ مثااًل خلدمة الرعاية ا  سة   يل من أفيد منها عدد قلفيل راد عينة الدرا

 ســاو تقريًبا ملتوســط   ممتوســط الرضــا عن هذه اخلدمة       نأتشــري النتائج إىل    إذمن األمهات،  

مات   قدميها       كما أَها أســرع من    ،مجيعها  اخلد مات يف ت قة  إضـــ ،بقية اخلد فة إىل أن قري   ا

سط  ضل  التعامل أثناء تقدميها أ متو سط قريقة التعامل يف مف ، كما  هامجيع دماتاخل ن متو

ت، كما أن تُثري حجب     رَة مبتوســط أهمية مجيع اخلدما     أَها من حيث األهمية ُتعد أهم مقا      

سلبًيا بدرجة كبرية مقارَة خدمة الرعاية الصحية ُيحدطث تُثريً  سط تُثري احل  ا  جب لبقية  مبتو

لمستفيدين من خدمات  ل تقديم خدمة الرعاية الصحية  وهذه النتيجة تؤكد أهمية ،اخلدمات

قيق مســتوى أعل  من ابي قد يســهم بدرجة كبرية يف حت    ملا هلا من أثر إجي   كافة؛   اجلمعية  

 الرضا العام لألمهات واأليتام.

دما مت ســؤال    ن عص بعا اخلدمات الســابقة أَه      ومما يدعم هذا التفســري  فيما خي     

ة  مات اليت ُتقدم، فُشارت عينمات األكثر أهمية من بني اخلدعينة الدراسة من األيتام حول اخلد

تام إىل أهمية اخل      ــة من األي لدراسـ تالية عل  الرتتيب: )ا     ا مات ال ملدرســية    د ية     -حلقيبة ا الرعا

صحية  سية    -ال ستلزمات الدرا صالت املو -امل سوب أجهزة  -ا   برامج التدريب( - إلجنليزيةااللغة  -احلا

هم مقارَة ببقية  يلإالنســبة تتضــ  أهمية هذه اخلدمات ب إذ(، 74اَظر الرســم البياَي رقم ) –

 ت.برية يف حال حجب هذه اخلدماكبدرجة  نكما أَهم سيتُثرو ،اخلدمات

سابقة اليت وبالنظر إىل اخلدمات ا سة    ل شارت عينة الدرا ميتها من حيث األولوية  أهإىل  أ

ق  ريق جيد الف  مات    دم البحثي أن اجلمعية ُت مات      ت ، وأن ها مجيع هذه اخلد جب هذه اخلد ُثري ح

سة من األيتا    شارت عينة الدرا ستفيدين من هذه اخلدمات   أن زيادة عدد امل بيدم كبري، كما أ

 ديهم.حتسني مستوى الرضا العام ل وجتويدها من حيث النوع قد ُيسهم يف

لذكر أن اال      با جلدير  قد      ومن ا جات  يا ما ختتلف  ،ختتلف بني األم واليتيمحت   ك

ــية   داليت تععا اخلدمات تقدم مجعية "بناء" ب إذ ؛ختالف املراحل العمريةاب ــاس وفق رؤيتها أس

 .ال تُون ذات أولوية ألسر األيتاملُنها قد 
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سة    ل من أففيد منها عدد قليصحية اليت ي  خلدمة الرعاية الولنُخذ مثااًل راد عينة الدرا

شري النتائج إىل  إذمن األيتام،  ضا عن هذه اخلدم   ُت سط الر ضا  أن متو سط الر  عن ج ة أدَ  من متو

ــافة إىل أن قريقة   ،هابطُ من بقية اخلدمات يف تقدميكما أَها أ ،هامجيعاخلرى   اخلدمات إض

     َ ، كما أَها من   ها يعمج اخلدمات   ســط قريقة التعامل يف      من متوالتعامل أثناء تقدميها أد

ن تُثري حجب خدمة     أ، كما  ها مجيع اخلدمات   ســط أهمية  أقل مقارَة مبتو   عد  حيث األهمية تُ  

 ُثري احلجب لبقية اخلدمات.ًيا مساوًيا تقريًبا ملتوسط تالرعاية الصحية ُيحدث تُثرًيا سلب

ملا   كافة؛ ات اجلمعيةستفيدين من خدماملالصحية   أهمية خدمة الرعاية الرغم منب و

الرضــا العام لأليتام  برية يف حتقيق مســتوى أعل  منكة هلا من أثر إجيابي قد ُيســهم بدرج

 َُها ال تقدمفلرعاية الصحية  لة عدد املستفيدين من خدمة ا قأَفسهم، وهذا يعب أَه بالرغم من  

ــلًبا  ــورة مما أثر س ــل ص ــت يفيف أفض ــاهم العاممس غي عل  مجعية "بناء" التالي ينبوب ،وى رض

وزيادة عدد املستفيدين    ،خلدمة بالرغم من أهميتهاذه اتعرف أسباب تدَي مستوى الرضا عن ه   

ية       مات الصــح خلد يارات  ،من ا ُة م             ومنحهم خ يد شــب حد يدة بت بة وج ناســ باء  م ن األق

ا  أَه سيماني األدوية الطبية. ة إىل تُمعاية الصحية، باإلضافواملستشفيات املناسبة يف جمال الر

 ع لأليتام.وكذل ،من اخلدمات املهمة لألسر دتع

 :هاوتفسري َتائج السؤال الرابع مناقشة

دراســة من األيتام فســري الرضــا العام لعينة ال تهمت يف ســأفيما خيص العوامل اليت 

ض  سبة ) س أ ا عن كل خدمة، وعدد اخلدمات(وأمهاتهم فقد تبني أن عاملي )الر ( %21.5هما بن

أَه يوجد َســبة     بيد ،ء"دمات املقدمة من مجعية "بنايف تفســري مســتوى الرضــا العام عن اخل  

الفرصــة الختيار     ى قد تُون يف من  املســتفيدين   عوامل أخر إىل ترجع  من الرضــا  (78.5%)

ف    ،هميلإقدمة   من اخلدمات امل   ةفاد اإلأشــُال وقرق      أو ،ة خدمات جديدة    وقد تُون بِضـــا

مات اليت ت      خلد ح      مع افقوتبالرتكيز فقط عل  ا ــب مرا جاتهم، حسـ يا فة    احت ل النمو املختل

لع إعادة النظر       عة األســرة. وكذ ، أو اإلعالن عن  تيف آليات تصــنيفهم حســـب الفئا    وقبي

ــول اخلدمات واحل ــول  هذا ها، وتوقيتيلعص ات، وقريقة تقدميها ي اخلدم، وتنويع مزوداحلص

 عد يف تفسري رضا املستفيد.من العوامل اليت قد تسا وغري ذلع 

 :هاوتفسري شة َتائج السؤال اخلامسمناق

وهذا يعب  ،أليتام كبري اأمهات إىل اخلدمات املقدمة  أشارت النتائج إىل أن تُثري حجب 

سة أن ما يقدم من خدمات لعينة ا ضا العام  استوى جيدً م نمن أمهات األيتام حيقق هل لدرا  ،من الر

ــم البياَي رقم ) ــتوى األهم73وبالنظر إىل الرس   ،ية وتُثري حجب اخلدمات( جند التقارب بني مس

قد يزيد من َســبة الرضــا        يعب أَها مهمة، وتوفريها   لع  فذ َه كلما زاد أثر حجب اخلدمة      إأي 

 العام.

تائج إىل  عل  حني     ــارت الن مة          أشـ قد مات امل خلد جب ا تُثري ح قل من     إىل  أن  تام أ ألي

سم البياَي رقم )   إذ ؛اتاألمه ض  من الر ستفيدين  74يت ستوى األهمية وعدد امل   ،( التباعد بني م
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ــتوى األهمية وتُثري حجب اخلدمات   فذلع  َه كلما زاد أثر حجب اخلدمةإأي  ،والتقارب بني مس

 ن توفري اخلدمات سينعُس إجياًبا عل  مستوى الرضا العام.أيعب أَها مهمة، و

ــُلني ) ــ  من الش ــية عند كل من  78( و )77ويتض ــاس ( أن أثر حجب اخلدمات األس

ذلع رمبا يعود    أن األيتام واألمهات أكرب من أثر حجب اخلدمات األدائية. ويرى الفريق البحثي       

كما يتطلب منهم ذلع جهًدا ووقًتا        ،عدم وجود فائدة مباشــرة وآَية تعود بالنفع عليهم        إىل 

ــتقالليتها؛أَها مهمة جًدا  من  رغمبال، المتالكها ــر وحتقيق اس ال بد من فلذلع  لتمُني األس

عليها. مثل من  األســر      واملواظبة ربط اخلدمات األدائية خبدمات جاذبة لتحفيزهم عل  االلتزام  

جوائز لجميع يل وفق معايري حمددة ومعلنة ل)األيتام و األمهات( امللتزمني بربامج التدريب والتُه

رحالت ترفيهية، وتوفري برامج ودورات َوعية تناســب الفئات العمرية وجنس اليتيم.        وَقدية،   

 (. 80ويقرت  الفريق البحثي آلية الربط وفق املخطط املوض  يف الشُل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هاوتفسري مناقشة َتائج السؤال السادس

سة من أمهات ا              سؤال عينة الدرا وال ُتقدم يف   جن إليهاأليتام عن اخلدمات اليت حيتوب

صالت  صحية  -اجلمعية جند أَهن اخرتن اخلدمات التالية: )املوا األجهزة   -إجيار املنازل -الرعاية ال

أَها مهمة     بيد تقدمها اجلمعية،     مجيعها  هذه اخلدمات   برامج التدريب(    -الفواتري -الُهربائية  

ويعب ذلع أَه بالرغم من تقديم اجلمعية هلذه        ؛عينة الدراســة من أمهات األيتام     إىل بالنســبة    

وجود هذه  بن بل قد ال يعرف   ،غري قليل منهن ال يســتفدن من هذه اخلدمات       اِن عددً ف اخلدمات   

باجلمعية      مات  تاج     ،اخلد تام بهذه اخل     إىل وهذا يعب أن اجلمعية حت مات تعريف أمهات األي   ،د

 مقارَة خدمات مجعية "بناء" بنموذج كاَو :78 شُل
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صل اهلاتفي  ةفاداإلوكيفية  أو تزويدهن بقائمة من  ،منها من خالل الزيارات امليداَية، أو بالتوا

 هذه اخلدمات.

  ؛وَها وال ُتقدم يف اجلمعيةيتام عن اخلدمات اليت حيتاجوبسؤال عينة الدراسة من األ       

صالت  اختاروا اخلدمات التاليةجند أَهم  سوب أجهزة  -: )املوا صح  -احلا معاهد اللغة   -يةالرعاية ال

ية   ية     -اإلجنليز ملدرســ ــاريف ا قد ا -املصـ يب( و   -لن تدر مات  خل هذه ا  برامج ال ها   ها  مجيعد قدم ت

م يعب ذلع أَه بالرغم من تقديو ؛عينة الدراسة من األيتام  ىلإأَها مهمة بالنسبة   بيداجلمعية، 

بل وقد ال يعرفون  ،خلدماتامنهم ال يســتفيد من هذه  ارًيكب اعدًد فِناجلمعية هلذه اخلدمات 

ية         ب باجلمع مات  خلد هذه ا هذا   ،وجود  تاج    يو ية حت هذه     تعر ىلإعب أن اجلمع تام ب يف األي

 أو تزويدهم ،التواصــل اهلاتفيبالل الزيارات امليداَية، أو منها من خ ةفاداإلوكيفية  ،اخلدمات

 بقائمة من هذه اخلدمات.

ستعر  ش   ام َتائج هوبا سة ب َها تتفق إىل حد  ظ الفريق البحثي أُل عام حلذه الدرا

اسة احلالية يتفق مع َتائج ن مستوى رضا األمهات يف الدرأجند  إذ ؛تائج بعا الدراساتما مع َ

ــة اخلالدي ) ــ1433دراس ــا األيتام يتفق إىل حه(، يف حني أن مس ــة  توى رض د ما مع َتائج دراس

 ملتوسط. اود (، الذي جاء يف حد2013عوم وحجازي )

ــلت تومن خالل عرم النتائج اليت        ــًيلإوص ــة جند أيض ا أن تركيز مجعية  ها الدراس

قرير  ىل تإفواتري، ...(، وبالنظر )النقد، الغذاء، الُساء، ال "بناء" ينصب عل  اخلدمات األساسية

 َ صرفها من امليزا ستفي  1436ية التقديرية لعام اخلدمات اليت مت  ــ للم ض  أن هناك    ؛دينهــ يت

ن معظمها ترّكز   إ إذة. اخلدمات اليت تقدمها اجلمعي       عدم تُافؤ يف توزيع املصــروفات بني    

سية   سا ُ  ،عل  اخلدمات األ ش سر أكثر اتُالية، واليت من  هذا التوجه   وعند مقارَة َها جعل األ

عية "بناء" ينصــب عل   جند أن تركيز مج ؛( ســالف الذكر1مع خمطط متُني األســر رقم )

فال   امل لة األوىل، يف حني يتم إغ با        رح قة  ية املتعل ثاَ لة ال قديم      املرح عدم ت يب و تدر لتعليم وال

مة       تدا باالســ ية تتميز  بال برامج َوع ن    من  رغم؛  حل ب ها من أهم مرا ــانأَ هد     ،اء اإلَسـ لذي مي وا

ــ ُومن األس ــدر   ور من امتالك مهنة أو حرفة أو للمرحلة الثالثة اليت مت ــَُها توفري مص ظيفة من ش

 ذاتها. مع اجملتمع ومعتزة ومقدرة ل ل جيعلها مستقلة ومنتجة ومندجمةدخ

ومبقارَة تصــنيف مجعية "بناء" للخدمات اليت تقدمها للمســتفيدين )األمهات واأليتام(            

ــية )َقد،   ــاس ــاَدة دائمة )إجيار منزل، ترميم   ووهي: خدمات أس ــاء(، خدمات مس غذاء، وكس

ــا     مات مسـ ــاريع صــغرية، ...(، وخد َدة مومسية )احلج، العمرة، زكاة الفطر،...(      منزل، مشـ

( 80( الشُل ) The Kano Model of Customerبنموذج كاَو لقياس مستوى رضا املستفيدين )   

سية      سا صب عل  املتطلبات األ صها    ،أدَاه، جند أن تركيز خدمات اجلمعية ين واليت ُيقلل َق

ــتفيدين  ــا املس ــاهم ب ،من رض ــفهاوتوفرها ال يزيد من رض ــرو وص ومن   ،رية للحياة الُرميةض

البديهي توفريها، يف حني جندها إىل حد ما ال تقدم خدمات َوعية ضــمن مســتوى متطلبات                

ضمنة برامج التعليم والتدريب   صها        ن توفرها يإ إذاألداء املت ستفيد وَق ضا امل ستوى ر زيد من م
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 ىلإمعية يقلل من مســتوى رضــاه، وهذا يؤكد أهمية هذه املرحلة، كما تفتقر خدمات اجل 

ــتوى الثالث لنموذج كاَو )متطلبات جاذبة( واليت من إبرامج َوعية و ــمن املس بداعية جذابة ض

املتوقع أن توفرها قد يرفع من مســتوى الرضــا عند املســتفيدين كما هو موضــ  يف الشــُل   

(80 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضا       ستوى ر سر األيتام، ونوذج كاَو لقياس م وبنظرة مشولية إىل نوذج متُني أ

(، وتصــنيف مجعية "بناء" للخدمات اليت تقدمها          The Kano Model of Customerاملســتفيدين )  

ـ جند أَها   1436للمستفيدين وتقرير ميزاَية املصروفات عل  اخلدمات جلمعية "بناء" لعام    هــ

ستفيدين         سية اليت قد جتعل من امل سا صروفاتها عل  اخلدمات األ تركز يف تقديم خدماتها وم

ية    اأســر ًا ُال لل من     ؛ت مدة عل  ائخرين، وتق ية        معت ها عل  الربامج التعليم فات مصــرو

ختاذ               ية وا قدرة عل  االســتقالل نه من ال ــان ومتُي ناء اإلَسـ مل عل  ب ية اليت تع تدريب وال

ملا يقدموَه من مشاركات فاعلة    ؛وحتقيق الذات والشعور بالسعادة   ،وإدارة املشاريع  ،القرارات

معية. وهذا يتفق مع    يف اجملتمع، والذي ينعُس إجياًبا عل  مســتوى رضـــاهم عن أداء اجل    

صر )    سة النوي شارت إىل  إذباالحتياجات التدريبية،  ةه( املتعلق1434درا أهمية التدريب عل    أ

ثل  ؛مهارات احلياة املختلفة    مهارات حتديد األهداف، التخطيط للمســتقبل، اختاذ القرارات           :م

ــل مع ائخرين. ك  ــي، والتواص ــُالت، التوافق النفس ــة املعمر  ما تؤكد ذلع دراوحل املش س

 مجيعها:  اجلواَب أولويات احتياجات األيتام يف     ( يف األخذ بعني االعتبار   ـــــه1435) ئه وزمال

 النفسية، واالجتماعية(.  والرتفيهية، واألكادميية، والصحية، و)االقتصادية، 

 

 .مقارَة خدمات مجعية "بناء" بنموذج كاَو :79 شُل
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 توصيات الدراسة:

يد من ا  ب   .1 ما     الرغم من وجود مســتوى ج خلد هات عن ا ند األم ــا ع ال تزال فرص  فت، لرضـ

ا يسـم  هلن بالتعبري  ص اللقاءات الدورية معهن مبتهيئة فرالتحسـني متوفرة من خالل  

 مات وكيفية جتويدها.عن آرائهن حول قريقة تقديم اخلد

البد من وجود   فذلع  ل اجات أمهاتهم كًما وكيًفا،     ختتلف احتياجات األيتام عن احتي     .2

تهم وينعُس إجياًبا   حتياجاتهم وتطلعا   توافق مع ايمبا  تقييم الحتياجاتهم وتلبيتها    

 ية.عل  مستوى رضاهم عن خدمات اجلمع

سعي  .3 سية م   ىلإ ال سا ستفيدة من ا لوحدة تقديم خدمات أ ، ثم  مجيعها جلمعيةلفئات امل

 .النظر يف االحتياجات حسب الفئات

ــ .4 ــباب اافام مس ــتفأهمية البحث يف أس ــا بعا الفئات املس يدة من خدمات  توى رض

 .َفسها اخلدمات  معية مقارَة بفئات أخرى تتلقاجل

بة         .5 جلاذ مات ا خلد مل عل  ربط ا كد        ب الع تُ ية وال مات األدائ خلد مات      منا خلد توفر ا

 .مجيعهم لمستفيديناألساسية ل

تاحة الفرصـــة    .6 م    لإ نحهم خيارات   م خاللمن  ةفاد لإلات اجلمعية  لمســتفيدين من خد

 سبهم.ر وفق ما يناتراعي إشباع رغباتهم يف االختيا

َ  لالعمل عل  ابتُار أســـاليب جديدة       .7 طالًقا من فلســفة     تمُني األيتام وأمهاتهم ا

وذلع من خالل    ،خلدمة  اتي بداًل من اَتظار تلقي ا  اجلمعية حنو حتقيق االكتفاء الذ   

 التدريب والتوظيف.

األيتام عن    رســويلة املدى لتحقيق متُني أَ  الســعي العتماد خطة اســرتاتيجية ق      .8

 الذاتي.قريق االكتفاء 

ة األيتام وأمهاتهم  ســر واخلدمات وفق مســتوى حاج إعادة النظر يف آليات تصــنيف األ  .9

عن  دمات األدائية ات جاذبة( والرتكيز عل  اخل)خدمات أســاســية/خدمات أدائية/خدم

 .احتفيزًي اًلعامقريق ربطها باخلدمات اجلاذبة 

اخلدمات اليت أشاروا   يفاع  زيادة عدد املستفيدين لتحقيق مستوى أعل  من الرضا ير  .10

 هم.يلإإىل أهميتها بالنسبة 

 رضا املستفيد. ا الدراسة قد ُتسهم يف رفعالبحث يف أسباب أخرى مل تتناوهل  .11

فة       .12 ية ملعر ــة اســتطالع هاتهم يف كيف  رإجراء دراسـ تام وأم مل موظفي      أي األي عا ية ت

 ات.اجلمعية معهم أثناء تقديم اخلدم

قدمها اجلمعية     تن بعا اخلدمات اليت   مفيدين  املســت أعداد  َقصالبحث يف أســباب      .13

 .هميلإأهميتها بالنسبة  من رغمبال

ع          .14 ــا مة تسـ هات داع كات مع ج قد شــرا قديم فرص تعزز دور ا د يفع ية   ت   يفجلمع

 اء الذاتي هلم.ملستفيدين مبا حيقق االكتفحتقيق متُني أكرب عدد ممُن من ا

 تفيدة.األسر املسبحتديث قواعد البياَات املتعلقة  .15
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صائيني   .16  عل  آليات التعامل مع  واملتابعني امليداَيني ،عينياالجتماتُهيل وتدريب األخ

 .ومجع البياَات بدقة ،املستفيدين

ــا  ميُن عد .17 ــة من الدراس ــتوى   ت القليلة يف جمال رعاية َأهذه الدراس ــر األيتام ومس س

عددة،  اليت تغط، رضـــاهم لع ميُن ع    ي جواَب مت عً  دها لذ ات  معي للج اوموجه  امرج

 ن اجملتمع.  ماخلريية اليت ُتعن  بهذه الفئة 
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 املراجع:

 القرآن الُريم. -1

سري القرآن ا ه(. 1422ابن كثري. ) -2 سامي بن حممد لعظيمتف سالمة. اجمللد    . حتقيق:  ال

 يبة.البقرة(. دار ق –األول )الفاحتة 

هـ . 275 – 207 – قزويبي عبد اهلل حممد بن يزيد السنن احلافظ أبابن ماجه )ب ت( .  -3

صه   ؤاد عبد الباقي(. فوعلق عليه: حممد  ،أحاديثهو ،وأبوابه ،ورقم كتبه ،حقق َصو

 املُتبة الوقفية.

ــن. )  -4 ــدة، حســ ــو غ ــم (. 2013أب ــي ــت ــي ــة ال ــاي ــالم.  فضــــل رع ــة اإلســ ــال . رســ

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=17551 

سات    لجتماعي للرعاية التعليمية (. العائد اال2008حممد. ) ،أبو هرجة -5 س ألقفال مبؤ

(: 2) 25 ،م اإلَســاَية  اخلدمة االجتماعية والعلو    جملة دراســات يف  الرعاية البديلة.     

743-778. 

ــعراوي، حممد متولي.  -6 ــعراوي. ص 2010)الش ــيخ حممد متولي الش -952(. خواقر الش

953 .http://www.elsharawy.com/  ه.28/07/1437يف 

 عربي.نان : دار إحياء الرتاث ال. لبموقُ مالعهـ(. 1406مالع. ) ،أَس -7

سف. )  -8 سالم   (. 2014مجعة، يو ضل رعاية األيتام يف اإل سالمية.   ف . منظمة الدعوة اإل

 .http://alddawa.org/?p=1001اَظر  

جملة  ربوية".  اإلســالمي "رؤية ت   التصــور يف ماليتي (. رعاية  2010اجلرجاوي، زياد. )   -9

 .38 ،نيبفلسط الرتبوية واالجتماعية املركز القومي للبحوث والدراسات

 صحاب للنشر.. الريام : دار األالشاملة إدارة اجلودة(. 1426. )اجلضعي، خالد -10

ــلمي  -11 ــعد؛ والس ــال ،احلارثي، س ــا العمالء عن جو2007م. )عبدالس دة اخلدمات  (. رض

، مركز البحوثداخلية، ية السعودية عل  الرحالت الاملقدمة من اخلطون اجلوية العرب

 الريام: معهد اإلدارة العامة.

بان  -12 قات 2014حممد. )  ،حر ية.  املســتفيدين يف املؤســســـات ا    (. إدارة عال قاء  خلري الل

- 22من  ،درضا املستفي بعنوان: ية باملنطقة الشرقيةللجهات اخلريالسنوي الثاَي عشر 

 ديان اخلرب.فندق مري ،م24/4/2014-22هـ املوافق 24/6/1435

ــتف (. رؤية إدا2014احليدري، إبراهيم. ) -13 ــا املس ــنوي الثاَي اليد. رية ملفهوم رض لقاء الس

قة ال            باملنط ية  هات اخلري ية  عشــر للج - 22من  ،بعنوان: رضـــا املســتفيـد        شــرق

 ديان اخلرب.فندق مري ،م24/4/2014-22هـ املوافق 24/6/1435

خلدمات اليت  اضــا املســتفيدين عن جودة بعا هـــــ(. مدى ر1434عبد اهلل. ) ،اخلالدي -14

 اء.    باملنطقة الشرقية بنأليتام اتقدمها اجلمعية اخلريية لرعاية 

15- http://benaa.org.sa/library_files/reda_mostafeed.pdf 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=17551
http://www.elsharawy.com/
http://alddawa.org/?p=1001
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معية اخلريية ضــا املسـتفيدين عن خدمات اجل مدى رهـــــ(. 1433عبد اهلل. ) ،اخلالدي -16

سان( لرعاية األيتام مبدينة الريام )   ،كلية ائداب  ،نشورة  رسالة ماجستري غري م   .إَ

 جامعة امللع سعود.

شر    اللقاء الاس رضـا املسـتفيد.   (. وسـائل قي 2014الربيعة، عبداهلل. ) -17 سنوي الثاَي ع

ــرقي ـ 24/6/1435- 22من  ،بعنوان: رضــا املســتفيد  ةللجهات اخلريية باملنطقة الش ه

 خلرب.فندق مريديان ا ،م24/4/2014-22املوافق 

شيد  -18 ضحيان  ،الر سلوك العدواَي لألقفا 2007)سعود.   ،بثينة؛ وال وي الظروف  ل ذ(. ال

امللتق  األول لرعاية . عاية األيتام مبدينة الريامراخلاصة. دراسة تطبيقية ملؤسسات 

 الجتماعية. اوزارة الشؤون  ،األيتام بالريام

فيد من برامج   ءات قياس وحتقيق رضــا املســت   (. عمليات وإجرا 2014ســعد. )   ،الرمثي -19

ــر لل   اللقاءوأَشــطة اجلمعيات اخلريية.      ــنوي الثاَي عش خلريية باملنطقة جهات ا الس

شرقية  ستفيد    ال ضا امل ــ املوافق 24/6/1435- 22ن م ،بعنوان: ر  ،م24/4/2014-22هــ

 . فندق مريديان اخلرب

ــتفيد.  حتعليا يف اجلهات اخلريية يف (. دور اإلدارة ال2014زايد، علي. ) -20 ــا املس قيق رض

شر للجها   سنوي الثاَي ع شرقية اللقاء ال ستفيد   عنواب ت اخلريية باملنطقة ال ضا امل   ،ن: ر

 فندق مريديان اخلرب. ،م24/4/2014-22هـ املوافق 24/6/1435- 22من 

ستاَي   -21 سج سليمان بن   ،ال شعث األزدي. ) اأبي داود  -202ي داود. سنن أب هــــ(. 1430أل

ــ .275 صه وخرج أحادي    هــ ضبط َ َ )حققه و شعيب األر حممد   ،ؤونثه وعلق عليه: 

 ملية.ق: دار الرسالة العادمش ،ب(شادي حمسن الشيا ،كامل قره بللي

ــدحان -22 ة الوالدية من منظور  ألقفال احملرومني من الرعاي(. رعاية ا2004عبد اهلل. ) ،الس

ــات االجتماعية  شــرعي.  ــلســة الدراس ي جمللس وزراء  املُتب التنفيذ   ،والعمالية  س

 .72-9 ،42 ،رينالعمل والشؤون االجتماعية بالبح

سدحان، عبداهلل. )  -23 ضل كفالة  (. 1421ال سول  مرافقة إىل اليتيم: )دعوةف  صل   الر

ــه اهلل ــيـــــ ــلـــــ ــم  عـــــ  اجلـــــــنـــــــة(. يف وســــــــلـــــ

http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single5/ar_fadl_reaiat_yateem.pdf 

تماعي عند    ة واالجتماعية للتُيف االج  س النفســي  م(. األســ2004بالل. ) ،عرابي -24

 (.4(، جملد )15. العدد )جملة الطفولة والتنميةاأليتام. 

سقالَي  -25 ــ(. 1407) أمحد بن علي بن حجر. ،الع صحي  اإلمام  افت  هــ شر   أبي  لباري ب

حققه : حمب الدين    . ) أخرجه وصــح  جتاربه و     ريعبد اهلل حممد بن امساعيل البخا     

ــ  أقرافه  كتبه وأبوابه وأحااخلطيب ؛ رقم  ــتقص ــرقامها يف  عوَبه  ،ديثه واس ل  أـــ

ــي حمب الدين ا كل حديث : حممد فؤاد عبد الباقي القاهرة :   ،خلطيب( ؛ راجعه : قص

 دار الريان للرتاث.

http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single5/ar_fadl_reaiat_yateem.pdf
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لوظيفي للعاملني اخلدمات الداخلية يف الرضــا     أثر جودة ا(. 2013أكثم. ) ،العواجني -26

ــة تنمية أموال األيت  ــس ــتري غري  األردن ام يفيف مؤس ــالة ماجس ــورة. رس كلية   ، منش

 ألردن.ا ،جامعة الشرق األوسط  ،األعمال

جازي   ،عوم -27 مات دور األ    2013حممود. ) ،حســب ؛ وح خد تام يف   (. مســتوى جودة  ي

ظات مشال الضــفة الغربية من         عة   جهة َظر النزالء.  وحماف لة جام قدس املفتوحة    جم ال

 .127 – 87(: 2جزء ) ،13عدد  ،لألياث والدراسات

سي، أمحد؛  وهاللي،    معمر، عمر؛ وبديوي، عبد الرمحن؛ -28 شرك سف،  مموال دو ؛ ويو

تام باجل     4201َاصــر؛ والصــياد، وليد. )      معية اخلريية لرعاية       (. واقع احتياجات األي

شرقية )بناء  شورة مقدمة ل   (. األيتام باملنطقة ال سة غري من لجمعية اخلريية لرعاية درا

 .( بدعم من جامعة الدمامنطقة الشرقية )بناءاأليتام بامل

لد. )    -29 باجلمعي       (. االحتياجات  2013النويصــر، خا تام  تدريبية لألي ية      ال ية لرعا ة اخلري

شرقية )بناء  شورة مقدمة ل   (، األيتام باملنطقة ال سة غري من لجمعية اخلريية لرعاية درا

 ( بدعم من أرامُو السعودية.األيتام باملنطقة الشرقية )بناء

30- Galer.Michael، M. (2000). "The effect of market  orientation on customer satisfaction 

and employee satisfaction on service quality" phd. Dissertation، Nova southeastern 

University. 
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 املرفقات:

 املستفيد لألبناء:استباَة رضا 

 عزيزي االبن :

ما          لد عة ا بِجراء دراســـة بتُليف من جمل يقوم فريق يثي من جام  مجعية "بناء"  س إدارة م 

مة لُم م        قد مات امل خلد هدف تقييم ا ية  ب جة  ،ن اجلمع هذه   واليت تعُس در ــاكم عن  رضـ

ص   لذا َرجو التُرم باإلجا ،اخلدمات  سئلة التالية واخلا سني     ة بُل خدمةبة عن األ بهدف حت

ا بُن اســتجابتُم    مً عل ،ياجاتُم بُية خدمات أخرى       مســتوى اخلدمات املقدمة وتلبية احت      

 بحثي لغاية التطوير.لن يطلع عليها سوى الفريق الوعامل بسرية تامة تعل  االستبيان س

 شاكرين لُم تعاوَُم معنا

 البياَات األساسية :

 العمر :   –                                                    االسم )اختياري( ......          –

(       )                       )      (  جامعي                    توسط        )      (  ثاَوي    ماملرحلة الدراسية : )      (    -

 أخرى تذكر.

س    ( :    )   تاريخ االلتحاق باجلمعية – سنة .     )   ( من  سنوات .  أقل من  (    )  نة إىل أقل من ثالث 

 من ثالث سنوات فُكثر .

 ( أَث       النوع :    )    ( ذكر         )-

 رقم اجلوال:

 رقم السجل املدَي:

 اسم املدرسة اليت تدرس بها:

 ( أمساء من معلميع :3اذكر )
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 ماهي اخلدمات اليت حصلت عليها من اخلدمات التالية ؟ –

 

 تلقيتها اخلدمة م
مل 

 أتلقاها

 يف حالة تلقي اخلدمة أجب عما يلي :

مســــتـوى رضــــاك عـن   

 اخلدمة
 خلدمةمدى اَتظارك لتلقي ا

ق                ل ت ت ليت  يقـة ا طر ل يهـا      ا ف

 كاخلدمة من وجهة َظر

ق   ت تلقيع  اإلجراءات اليت ســب

 كاخلدمة من وجهة َظر
 بة لعأهمية اخلدمة بالنس

 تلقيت فيها  الفرتة الزمنية اليت 

 اخلدمة

ــ  ذه  مــاذا لــو حــجــبــت عــنــع ه

 اخلدمة؟

راٍم  

 متاًما

راٍم  

إىل  

 حد ما

ــري   غـ

 راٍم

قدمت لي    

 بسرعة

قــدمــت  

بـــعـــد 

عــــدة  

 أيام

تــُخــرت  

ــر    ــث أك

 من شهر

 الئقة
مناســبة     

 إىل حد ما

ــري    غـــ

 الئقة
 عادية مهمة معقدة قويلة سهلة

ــري   غــ

 مهمة

ــل   أقـ

ــن  مــ

 سنة

سنة   من 

إىل أقـل   

مــــــــن 

ــالث    ثــ

 سنوات

من ثالث    

نوات     ــ سـ

 فُكثر

ــر    ــُثـ أتـ

 كثريا

أتــــُثــــر  

شُل    ب

 بسيط

لـــــن  

 أتُثر

1 
الـــرعـــايــــة    

 الصحية
                       

                        إعاَة الزواج 2

                        االبتعاث 3

                        املواصالت 4

5 
احلــقـــيـــبـــة    

 املدرسية
                       

6 
لزمــات       ت ــ املسـ

 الدراسية
                       

7 
ــار     ــبــ ــتــ اخــ

 القدرات
                       

8 
ــة    ــابـــعـ ــتـ املـ

 امليداَية
                       

9 
الـــــلـــــغـــــة 

 اإلجنليزية  
                       

10 
الــــــقــــــرآن   

 الُريم
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 رتب أهم مخس خدمات بالنسبة لع من اخلدمات اليت تلقيتها : -

 ترتيب األهمية اخلدمة م

1 
  الرعاية الصحية

2 
 إعاَة الزواج

 

3 
 االبتعاث

 

 تلقيتها اخلدمة م
مل 

 أتلقاها

 يف حالة تلقي اخلدمة أجب عما يلي :

مســــتـوى رضــــاك عـن   

 اخلدمة
 خلدمةمدى اَتظارك لتلقي ا

ق                ل ت ت ليت  يقـة ا طر ل يهـا      ا ف

 كاخلدمة من وجهة َظر

ق   ت تلقيع  اإلجراءات اليت ســب

 من وجهة َظركاخلدمة 
 بة لعأهمية اخلدمة بالنس

 تلقيت فيها  الفرتة الزمنية اليت 

 اخلدمة

ــ  ذه  مــاذا لــو حــجــبــت عــنــع ه

 اخلدمة؟

راٍم  

 متاًما

راٍم  

إىل  

 حد ما

ــري   غـ

 راٍم

قدمت لي    

 بسرعة

قــدمــت  

بـــعـــد 

عــــدة  

 أيام

تــُخــرت  

ــر    ــث أك

 من شهر

 الئقة
مناســبة     

 إىل حد ما

ــري    غـــ

 الئقة
 عادية مهمة معقدة قويلة سهلة

ــري   غــ

 مهمة

ــل   أقـ

ــن  مــ

 سنة

سنة   من 

إىل أقـل   

مــــــــن 

ــالث    ثــ

 سنوات

من ثالث    

نوات     ــ سـ

 فُكثر

ــر    ــُثـ أتـ

 كثريا

أتــــُثــــر  

شُل    ب

 بسيط

لـــــن  

 أتُثر

11 
ــزة   ــهــــ أجــــ

 احلاسوب
                       

12 
ــتــــفــــوق    الــ

 العلمي
                       

                        الزي املدرسي 13

                        برامج التدريب 14

15 
ــرامــــــج     بــــ

 التوظيف
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4 
 املواصالت

 

5 
 احلقيبة املدرسية

 

6 
 املستلزمات الدراسية

 

7 
 القدراتاختبار 

 

8 
 املتابعة امليداَية

 

9 
  اإلجنليزية اللغة 

10 
 القرآن الُريم

 

11 
 احلاسوبأجهزة 

 

12 
 التفوق العلمي

 

13 
 الزي املدرسي  

 

14 
 برامج التدريب

 

15 
 برامج التوظيف

 

 ليها :ما اخلدمات اليت ال تقدمها اجلمعية وتشعر أَع ياجة إ -

 اخلدمة م

1  
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2  

3  

4  

5  

6  

7  

  

 مستوى رضاك العام عن اخلدمات املقدمة باجلمعية : -

 )    ( راٍم متاًما .     

 )    ( راٍم .

 )    ( راٍم إىل حد ما .

 )    ( غري راٍم .

 )    ( غري راٍم أبًدا .

 شاكرين حسن تعاوَُم
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 استباَة رضا املستفيد لالمهات:

 عزيزتي األم :

سة بتُليف من جملس  يقوم فريق يثي من جامعة الدمام ب بهدف  مجعية "بناء"دارة إِجراء درا

ــاك ،معية تقييم اخلدمات املقدمة لُم من اجل  ،م عن هذه اخلدمات واليت تعُس درجة رض

ــ ــة بُل خدمةلذا َرجو التُرم باإلجابة عن األس ــتوى  ئلة التالية واخلاص ــني مس بهدف حتس

         ُ جات يا ية احت مة وتلب قد مات امل خلد مات أخرى      ا خد ية  بُ بُن   ،م  ًما  جابتُم عل      عل اســت

 لغاية التطوير. طلع عليها سوى الفريق البحثيياالستبيان سيعامل بسرية تامة ولن 

 شاكرين لُم تعاوَُم معنا

 البياَات األساسية :

 االسم )اختياري( ...... –

 العمر :  –

 ـ )     (  ه      )    (           د)    (   ج         )    (           ب)    (   : أمعية "بناء"فئة تلقي اخلدمة جب –

س    (  تاريخ االلتحاق باجلمعية :    )  – سنة .     )   ( من  س أقل من  (    ) نوات .  نة إىل أقل من ثالث 

 من ثالث سنوات فُكثر .

 رقم اجلوال:- 

 رقم السجل املدَي:-
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 ماهي اخلدمات اليت حصلت عليها من اخلدمات التالية ؟ –

 تلقيتها اخلدمة م

مل 

 أتلقاها

 يف حالة تلقي اخلدمة أجب عما يلي :

عن      توى رضــــاك  مســـ

 اخلدمة

 اخلدمةمدى اَتظارك لتلقي 

يهـا                    ف ق   ل ت ت ليت  يقـة ا طر ل ا

 اخلدمة من وجهة َظرك

قت تلقيع      اإلجراءات اليت ســب

 اخلدمة من وجهة َظرك

 أهمية اخلدمة بالنسبة لع

الفرتة الزمنية اليت تلقيت فيها   

 اخلدمة

 ماذا لو حجبت عنع هذه اخلدمة؟

راٍم  

 متاًما

راٍم  

إىل  

حــــد 

 ما

غـــري 

 راٍم

قدمت لي    

 بسرعة

قــدمــت  

بـــعـــد 

عــــدة  

 أيام

تــُخــرت  

ــر    ــث أك

 من شهر

 الئقة

مناســبة     

 إىل حد ما

ــري    غـــ

 الئقة

 عادية مهمة معقدة قويلة سهلة

ــري   غــ

 مهمة

ــل    أقـ

ــن   مــ

 سنة

سنة   من 

إىل أقـل   

مــــــــن 

ــالث    ثــ

 سنوات

من ثالث    

نوات     ــ سـ

 فُكثر

ــر    ــُثـ أتـ

 كثريا

أتــــُثــــر  

شُل    ب

 بسيط

لـــــن  

 أتُثر

                        الُساء 1

                        النقد 2

                        الغذاء 3

4 

كســـــــــوة  

 الشتاء

                       

5 

ــزة    ــهـــ األجـــ

 الطبية

                       

6 

الـــرعـــايــــة    

 الصحية

                       

7 

ــري   ــواتــــ فــــ

 اخلدمات

                       

8 

ــزة    ــهـــ األجـــ

 الُهربائية

                       

                        تُثيث املنازل 9

                        ترميم املنازل 10

 تلقيتها اخلدمة م

مل 

 أتلقاها

 يف حالة تلقي اخلدمة أجب عما يلي :

عن      توى رضــــاك  مســـ

 اخلدمة

 مدى اَتظارك لتلقي اخلدمة

يهـا                    ف ق   ل ت ت ليت  يقـة ا طر ل ا

 اخلدمة من وجهة َظرك

قت تلقيع      اإلجراءات اليت ســب

 اخلدمة من وجهة َظرك

 أهمية اخلدمة بالنسبة لع

الفرتة الزمنية اليت تلقيت فيها   

 اخلدمة

 ماذا لو حجبت عنع هذه اخلدمة؟
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 رتب أهم مخس خدمات بالنسبة لع من اخلدمات اليت تلقيتها : -

 ترتيب األهمية اخلدمة م ترتيب األهمية اخلدمة م

  إجيار املنازل 11  الُساء 1

  املواصالت 12  النقد 2

  حمو األمية 13  الغذاء 3

  األسر املنتجة 14  كسوة الشتاء 4

  املشاريع الصغرية 15  األجهزة الطبية 5

  برامج التدريب 16  الرعاية الصحية 6

  احلج 17  فواتري اخلدمات 7

  العمرة 18  األجهزة الُهربائية 8

  املتابعة امليداَية 19  تُثيث املنازل 9

     ترميم املنازل 10

راٍم  

 متاًما

راٍم  

إىل  

حــــد 

 ما

غـــري 

 راٍم

قدمت لي    

 بسرعة

قــدمــت  

بـــعـــد 

عــــدة  

 أيام

تــُخــرت  

ــر    ــث أك

 من شهر

 الئقة

مناســبة     

 إىل حد ما

ــري    غـــ

 الئقة

 عادية مهمة معقدة قويلة سهلة

ــري   غــ

 مهمة

ــل    أقـ

ــن   مــ

 سنة

سنة   من 

إىل أقـل   

مــــــــن 

ــالث    ثــ

 سنوات

من ثالث    

نوات     ــ سـ

 فُكثر

ــر    ــُثـ أتـ

 كثريا

أتــــُثــــر  

شُل    ب

 بسيط

لـــــن  

 أتُثر

                        إجيار املنازل 11

                        املواصالت 12

                        حمو األمية 13

                        األسر املنتجة 14

15 

املشــــــاريــــع  

 الصغرية

                       

                        برامج التدريب 16

                        احلج 17

                        العمرة 18

19 

ــة    ــابـــعـ ــتـ املـ

 امليداَية

                       



 رضا املستفيد
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 ما اخلدمات اليت ال تقدمها اجلمعية وتشعر أَع ياجة إليها : -

 اخلدمة م

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 مستوى رضاك العام عن اخلدمات املقدمة باجلمعية : -

 )    ( راٍم متاًما .     

 )    ( راٍم .

 )    ( راٍم إىل حد ما .

 )    ( غري راٍم .

 )    ( غري راٍم أبًدا .

 شاكرين حسن تعاوَع



 رضا املستفيد
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