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مقدمة:

تــم تصميــم المبــادرة بالشــراكة مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، وذلــك لخلــق جيــل مــن األســر الناشــئة 

الواعيــة تمتلــك ثقافــة أســرية جيــدة، ومهــارات حياتيــة تعــزز مشــاركتهم فــي المجتمــع. وتســعى الجمعيــة 

كذلــك إلــى التأثيــر فــي األســر غيــر المســتقرة بإيجــاد أســرة واعيــة ومتماســكة وقــادرة على مواجهــة التحديات.

وقــد أعــدت جمعيــة المــودة للتنميــة األســرية بمنطقــة مكــة المكرمة هذه الدراســة لقياس أثــر تأهيل المقبلين 

والمقبــات علــى الــزواج، للفتــرة مــن 2010م وحتــى 2018م. حيــث تــم قيــاس العائــد مــن االســتثمار مــن خــال 

)12( خطــوة كمــا يلــي: تحديــد نطــاق الدراســة، تحديــد أصحــاب المصلحــة، مدخــات المشــروع، مخرجــات المشــروع، 

وصــف نتائــج المشــروع، قيــاس نتائــج المشــروع، التقييــم المالــي لنتائج المشــروع، المســاهمات، اإلزاحــة، التحميل 

الزائــد، التراجــع، ثــم حســاب المقيــاس.
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الملخص التنفيذي للدراسة:

عدد المشاركين في االستطاع

العائد على االستثمار 
االجتماعي

2004

95%98%

5% يعشون حياة أسرية 
مستقرة

ينصحون اآلخرين 
لكل ريال تم صرفه بحضور الدورة

على البرنامج

1.95 ريال  تم الطاق
بينهم

1623  مستفيدين
%81

381 
%19
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أهداف الدراسة:

منهجية القياس:

أدوات القياس:

معرفــة أثــر اإلجــراءات الوقائيــة لبرنامــج تأهيــل المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج قبــل حــدوث المشــكات الزوجيــة . 1
بعــد الــزواج.

بيان أهمية التأهيل األسري الستقرار األسرة وتحقيق سعادتها.. 2
إظهار دور جمعية المودة للتنمية األسرية تجاه المجتمع في تأهيل المقبلين والمقبات على الزواج.. 3
تقويم برنامج تأهيل المقبلين والمقبات على الزواج.. 4

المنهــج الوصفــي: »هــو طريقــة لدراســة الظواهــر أو المشــكات العلميــة مــن خال القيام بالوصــف بطريقة علمية، . 1
ومــن ثــم الوصــول إلــى تفســيرات منطقيــة لهــا دالئــل وبراهيــن تمنــح الباحــث القــدرة علــى وضــع أطــر محــددة 

للمشــكلة، ويتــم اســتخدام ذلــك فــي تحديــد نتائــج البحــث«.
منهجيــة العائــد االجتماعــي لاســتثمار )SROI(: قيــاس األثــر االجتماعــي لاســتثمار هــو العمليــة التــي يتــّم بهــا . 2

قــت الخدمــة أهدافهــا أم ال؟ أو إلــى أي مــدى تــم تحقــق 
ّ

التعــّرف علــى درجــة فاعليــة الخدمــات، بمعنــى هــل حق
مــة للمســتفيدين، وذلــك  دَّ

َ
ُمق

ْ
األهــداف؟ وبعبــارة أخــرى هــو التعــّرف علــى مــدى التأثيــر الــذي أحدثتــه الخدمــات ال

مــن خــال عمليــة قيــاس عمليــة وموضوعيــة لمجموعــة المعــارف والمهــارات والقــدرات والعــادات واالتجاهــات 
ــأثير ذلــك علــى العمــل. الجديــدة، وتـ

 1- االتصال الهاتفي       2- االستبيان
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حدود الدراسة:

الحــدود البشــرية: اقتصــرت الدراســة علــى مــن حضــروا الــدورة التدريبيــة مــن المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج فــي . 1
جمعيــة المــودة ومضــى علــى زواجهــم ســنة واحــدة علــى األقــل، وقــد بلــغ عــدد العينــة )2004( فــرًدا.

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة على ثاث فترات في األعوام 2010م – 2018م. . 2
الحدود المكانية: منطقة مكة المكرمة.. 3

مجتمع الدراسة:

11500

2004
ـنـة الدراسـة: عــيِّ
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البيانات األولية للعينة:

الجنس: بلغ عدد الذكور )1623( متدرًبا، بينما عدد اإلناث )381( متدربة.. 1

إناثذكور
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البيانات األولية للعينة:

2.   العمر: بلغ عدد الذكور )1623( متدرًبا، بينما عدد اإلناث 
)381( متدربة.

قل من 20 سنةأكثر من 35 سنةمن 20 – 25 سنة من 26 – 30 سنة                من 31 – 35 سنة

النسبةالعددالعمرم

1%20             أقل من 20 سنة1

13.5%271                من 20 – 25 سنة2

34%681        من 26 – 30 سنة3

39.5%792                من 31 – 35 سنة4

12%240أكثر من 35 سنة5

100%2004المجموع
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البيانات األولية للعينة:

3.   فترة الزواج:

 من 3 إلى أقل من 6أقل من 3 سنوات
 سنوات

 من 6 إلى أقل من 9
سنوات

من 9 سنوات فأكثر

النسبةالعددفترة الزواجم

45%902          أقل من 3 سنوات1

33%661        من 3 إلى أقل من 6 سنوات2

19%381من 6 إلى أقل من 9 سنوات3

3%60من 9 سنوات فأكثر4

100%2004المجموع

%45

%33

%19

%3
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أهم نتائج دراسة قياس أثر برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج: 

المصدر عدد العينة نوع التغيير النسبة المؤشر )التغيير(

اتصال هاتفي على المستفيد 2004

إيجابي %95 يعيشون حياة زوجية مستقرة بعد حضور الدورة التدريبية

إيجابي %88 التمكن من المهارات األساسية للحياة الزوجية والتغير إيجاًبا

إيجابي %98 ينصحون اآلخرين بحضور الدورة التدريبية

5% سلبي تم الطاق بينهم

 يعيشون حياة زوجية مستقرة بعد
حضور الدورة التدريبية

 التمكن من المهارات األساسية
للحياة الزوجية والتغير إيجاًبا

 ينصحون اآلخرين بحضور الدورة
التدريبية

تم الطاق بينهم
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إنَّ إقــرار 95% مــن عينــة الدراســة بــأن حياتهــم الزوجيــة ال زالــت مســتقرة بعــد حضورهــم وإتمــام زواجهــم، يعتبــر . 1
مؤشــر إيجابــي علــى أنَّ البرنامــج التدريبــي أســهم فــي هــذا االســتقرار ممــا يزيــد مــن أهميتــه للمقبليــن والمقبــات 

علــى الــزواج.
كمــا أنَّ إقــرار 88% مــن العينــة بــأنَّ البرنامــج أســهم فــي تمكنهــم مــن المهــارات األساســية للحيــاة الزوجيــة والتغيــر . 2

ــا فــي التعامــل األســري، فــإنَّ ذلــك يــدل علــى إيجابيــة محتــوى الــدورة ومقرراتهــا مــن المهــارات والعلــوم  إيجاًب
والمعــارف فــي الجوانــب الخمســة: النفســية، واالجتماعيــة، والشــرعية، واالقتصاديــة، والصحيــة. وتمكــن الكــوادر 

القائمــة علــى عمليــة التدريــب مــن تقديــم تدريــب يحقــق األهــداف بشــكل ينــال قبــول المتدربيــن والتأثيــر فيهــم.
هــم ينصحــون اآلخريــن بحضــور الــدورة يــدل علــى أنَّ قناعتهــم بجــدوى البرنامــج . 3

َّ
إنَّ إفصــاح 98% مــن العينــة بأن

وصلــت مرحلــة متقدمــة جــًدا، ممــا يؤكــد ضــرورة تعميــم هــذا البرنامــج وجعلــه إلزامًيــا.
ــا . 4

ً
أمــا إفــادة 5% مــن العينــة بــأنَّ حياتهــم الزوجيــة انتهــت بالطــاق بالرغــم مــن حضورهــم البرنامــج فــإنَّ ذلــك ُيعــد حدث

 زوجية مســتقرة.
ً

عادًيــا مقابــل 95% يعيشــون حيــاة
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قياس العائد من االستثمار االجتماعي ))SROI لتدريب المقبلين والمقبالت على الزواج في العام 2017م:

التغيير نوع التغيير النسبة  التكلفة

التغير اإليجابي:
التمكن من مهارات الحياة الزوجية الخمس أو بعضها بعد 

زواجي
التمكن من ضبط ميزانية األسرة

تطبيق معايير اختيار شريك الحياة في االختيار
التمكن من التعامل مع أهل شريك حياتي

التغير السلبي:
تم الطاق بيننا

لم يتم الزواج
عدم حضور الطرف اآلخر للدورة التدريبية

1813612 %95 التغيير اإليجابي 

95453 %5 التغيير السلبي

1,909,065 مجموع التكلفة )االستثمار( بالريال
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أهم نتائج دراسة قياس أثر برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج: 

تهيئة البيئة التدريبية الجاذبة.. 1
تصميم دورات في )العاقة الحميمة بين الزوجين(.. 2
إدخال أساليب عملية والتقليل من النظري.. 3
وضع آلية إللزام حضور الطرفين مًعا.. 4
تصميم دورات أخرى بعد الزواج.. 5
تحديث المحتوى التدريبي وتجديده، وإضافة محتوى لفهم المرأة للرجل والعكس.. 6

العائد على 
االستثمار 

االجتماعي

لكل ريال تم صرفه 
على البرنامج

1.95 ريال 
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