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 الخدمات مجال في مختصة حكومية غير سورية منظمة هي :البيضاء اإلبتسامة منظمة

ي حدود اإلستجابة الصحية لسوريا ف السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية

 المعاناة وتخفيف ,بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على تعمل البيضاء اإلبتسامة منظمة

 . اإلنسانية الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة اإلنسانية

 النزاهة، ،الحيادية ،اإلنسانية" مبادئ أربع على البيضاء اإلبتسامة منظمة تعمل

 المحلي المجتمع لتفعيل السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما ",اإلستقاللية

 .ءأّكفا أطباء بمساعدة الحالية القدرات وتطوير البشرية الكوادر وتدريب وتطوير

 مساحة إيجاد إلى التعاون طريق عن تتم أكثر التقيمية العملية ضبط أن فيه ومماالشك

 جميلة بروح األخطاء ومتابعة النقد وتقبل التعلم  خالل من وذلك , مزعجة التكون جيدة

 األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من بشكل النجاح أو الثناء اليجعلنا وأن
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 المصلحات بعض تعريف
 إتجاهاتها. وتحديد السؤال ضمن اإلجابات توزع لقياس إحصائي مقياس هو ليكارت مقياس

(Qal) اإلستبيان. في مشارك طقل لكل األجوبة متوسط هي 

 (.SPSS) برنامج طريق عن حسابه يتم العينة في الموثوقية لقياس عامل باخ كرون عامل
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 والتقييم المراقبة قسم  4 الصفحة

 عامة مقدمة
 الخدمات مجال في مختصة حكومية غير سورية منظمة هي البيضاء اإلبتسامة منظمة

 . لسوريا الصحية اإلستجابة حدود في السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية

 المعاناة وتخفيف, بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على تعمل البيضاء اإلبتسامة منظمة

 نسانية.اإل الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة اإلنسانية

 ",اإلستقاللية, النزاهة ،الحيادية ,اإلنسانية" مبادئ أربع على البيضاء اإلبتسامة منظمة تعمل

 وتدريب وتطوير المحلي المجتمع لتفعيل السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما

 أّكفاء. أطباء بمساعدة الحالية القدرات وتطوير البشرية الكوادر

 الفترة في البيضاء اإلبتسامة منظمة به قامت الذي التوعية نشاط ملتقيي خطة إعداد تم لذا

 اإلستبيانات: هذه طريق عن السابقة

 لألطفال. القبلي اإلستبيان .1

 األثر. تقييم استبيان .2

 .المدرسيين تقييم استبيان .3

 إيجاد إلى األعضاء خالل من التعاون إلى يحتاج أكثر التقيمية العملية ضبط أن فيه ومماالشك

 جميلة بروح األخطاء ومتابعة النقد وتقبل التعلم خالل من وذلك ,مزعجة التكون يدةج حةمسا

 .األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من بشكل النجاح أو الثناء اليجعلنا وأن

 التنفيذي الملخص
 وجود حتى القبلي ناإلستبيا عن مختلف بشكل صيغت (11) سؤال عن عبارة كان اإلستبيان 

 .مختلف األجوبة شكل لكن متشابهة أسئلة

 خاطئة(– صحيح– )أّصح بأكواد وصنفت الثالثي ليكارت بأسلوب صيغت اإلسئلة. 

 متجانس مترابط بشكل األسئلة توزع أن كما جدا   إيجابي بأتجاه كان اإلستبيان محصلة 

 طبيعي.

 ائجوالنت التوصيات فقرة في هميةاأل بحسب تصنيفها تم المالحظات بعض وجود. 

 البحثية األهداف
 .األداء تطوير على تساعد بطريقة حلها على والعمل الخلل أماكن جادوإي النتائج رصد .1

 .العمل جودة على المحافظة بغية المنظمة بها تتمتع التي اإليجابية النقاط إيجاد .2

 .تحليلها على والعمل اإلستبيان في شاركينالم ّاراء جمع طريق عن مشتركة حلول إيجاد .3

 .األداء لتطوير ونوعية مشتركة اقتراحات إيجاد .4

 الموظفين. بين المشترك التعلم ثقافة نشر في المساهمة .5

 التوعية نشاط لتقييم البحثية المنهجية
 من والمستفدين العاملين تمكين على البحثية المنهجية تعتمد :المتبع البحثي اإلسلوب

 لأج من وذلك حلها على والمساعدة أسبابها في والبحث المشكلة اكتشاف في المشاركة

 .العمل في والتطوير التعلم

 البحثية المنهجية 1 البياني الشكل

 

التطويرالتعلمالبحث
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 5 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

 األثر تقييم بحث محددات
 :النتائج أفضل تحقيق على البحث رةقد من الحد إلى أدت التي العوامل بعض هناك

 الصحيحة باألجابة األسئلة بعض على أجابوا األطفال بعض أن بسبب مفقودة قيم وجود 

 .النوع هذا من التي اإلجابات حذف تم فقد ولذلك اإلستبيان نفس في والخاطئة

 األطفال جميع عن تعبر ال وهي الموجودة المدارس من مأخوذة عينة هي المأخوذة العينة 

 .المستهدفة المناطق في الموجودين

 عن تعبر ال فهي ومستهدفة معينة عمرية شريحة من مأخوذة عينات هي البحث عينات 

 .المتواجدة العمرية الشرائح كافة

 وال متقدمة زمنية مرحلة في تتم ألنها القبلي اإلستبيان عينة من أقل العينة بأن نضيف 

 قبل اختيارها تمي القرى بعض تشمل عشوائية قليلة عينة ولكن األطفال جميع تستهدف

 .اجتماع في بيوم

 واألجوبة األسئلة أسلوب من أكثر والتعلم األخطاء حديدوت النتائج معرفة الهدف تضمن 

. جميلة تمثيلية بطريقة الفكرة غرس تستهدف التي العرض وطريقة  جدا 

 الغرض ألن نفسها تكن لم القبلي اإلستبيان مع بالمقارنة األثر تقييم استبيان في أجوبة 

 أجل من ةالفكر  رتكرا وليس األطفال لدى الصحيحة األفكار تنمية للتوعية الحقيقي

 .اإلستبيان

 معّين موضوع حول والحوار النقاش مبدأ غرس هو اإلستبيان نشاط من الهدف بأن دائما   أكرر 

 التمثيلي. واإلسلوب النقاش طريق عن دائما   ترسخ الفكرة ألن الطفولة منذ

 األثر تقيييم استبيان عن لمحة
 نشاط من شهرين بعد تطبيقه يتم التوعية نشاط استبيانات من هو األثر تقييم استبيان

 لإلسباب وذلك القبلي ياناإلستب في شاركوا الذين األطفال جميع يستهدف وال التوعية

 :التالية

 -سبب ألي العائلة نتقلت فقد السورية األسرة تعيشها التي الحرب وظروف المتغير الوضع 

 .األسباب من

 -بأسم اسم طريق عن تتم لن لمقارنةا أن أي قبلي استبيان وليس األثر لتقييم هو اإلستبيان 

 لمحصلة. بمحصلة ستتم ولكن

 -جميع واليشمل والتطوير التعلم طريق عن العملية نجاح إلى يهدف األثر تقييم استبيان 

 الطريقة. وبنفس اإلسلوب بنفس قبليال اإلستبيان في شملت التي األسئلة

 كرمين )كفر رىق خمس في إلستبيانا نفذ كما 363 اإلستبيان في المشاركين األطفال عدد, 

 القصر(. ,األتارب معارة ,التوامة ,السحارة

 البحثية لعينةا
 التكرارات وحساب اإلحصائية المعالجة بعض إلى باإلضافة ونسبته سؤال كل محصلة حساب

 :مايلي لإلستبيان اإلحصائية المعالجة في اعتماد وسيتم السردية، لإلسئلة

 .الموثوقية قياس .1

 .لألسئلة الوسطي المعدل .2

 .المئوية والنسب التكرارات .3

 .المعياري األنحراف .4

  الطبيعي التوزع .5

  األسئلة بين الربط .6

 .وتوزعها اإلسئلة هذه إتجاهات إليجاد رتليكا لمقياس يريتقد ميزان اعتماد
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 والتقييم المراقبة قسم  6 الصفحة

 إجابات لخمس ليكارت لمقياس تقديري جدول

 إجابات بثالث ليكارت لمقياس ديريتق جدول

 بأجابتين ليكارت لمقياس تقديري لجدو

 الموثوقية قياس
 األثر تقييم استبيان في %6 بلغت خطأ بقيمة اإلستبيان لعينة الموثوقية قيمية حساب تم

 .التحليل ملف في أكثر عنه الشرح مت الذي الموثوقية عامل بحسب

 5 لدينا يوجد استبيان 100 كل فرضنا لو أي 0.05 مع دائما   نقارن بأن الجدول تفسير نستطيع

 إحصائية قيمة فهي باخ كرون عامل بحسب الصدق قيمة أما ,خاطئة بطريقة معبأة استبيانات

 .الموثوقية قياس في دائما نعتمدها

 الطبيعي التوزع قياس
 المنحني ورسم العامة المحصلة دراسة على يعتمد بشكل الطبيعي التوزع قياس من بدال

 استبيان لمحصلة ينةلعا هذه  المنحني للخط وانتمائها القيم جميع ومتابعة بها المتعلق

 القيم وتوزع المعياري افواإلنحر  الوسطي المعدل قيمة الشكل خالل من ويتضح ,األثر تقييم

 المنحني. داخل جميعا   القيم بأن نالحظ وكما المنحني داخل

  المرجح المتوسط  اإلتجاه

    معدوم

  قليال  

  وسط

  كثيرا  

  جدا   كثيرا  

  المرجح المتوسط اإلتجاه

 - أّصح إجابة

 - صحيحة إجابة

 - خاطئة إجابة

  المرجح المتوسط اإلتجاه

 - صحيحة إجابة

 - خاطئة إجابة

 اإلستبيانات
 بحسب والثبات الصدق قيمة

 باخ كرون عامل
  مع المقارنة

 عالية موثوقية ذات فهي أكبر 0.307 األثر تقييم استبيان

 الطبيعي التوزع قياس 2 البياني الشكل
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 7 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

 للتحليل تبعا   الكود وزيعت

 بحثال نتائج
 أسلوب على األطفال توعية في التالية المحاور على التوعية مدربيي اعتمد :التوعية دليل

 التالية األفكار غرس طريق عن وذلك الصحيح بالشكل الفكرة إليصال العملي والتطبيق التمثيل

 الطفل: ذهن في

 واأللم المعاناة تجنب في ساعدتنام يحاول إنسان اإلسنان طبيب. 

 وهام ضروري أمر لإلسنان الدورية المراقبة. 

 بالزيارة. للمبادرة األلم انتظار وعدم دورية تكون أن ينبغي اإلسنان طبيب زيارة 

 للطعام المعتادة األوقات مع تكون أن ينبغي اإلسنان تنظيف مرات. 

 التسوس من اإلسنان لحماية لمفيدةا األطعمة على التركيز. 

 دوري وبشكل بأستمرار تبدل أن يجب اإلسنان فرشاة. 

 للسن الحقيقة بالوظيفة الطفل عيةتو. 

 اإلتجاهالنسبة المعدل األسئلة

أّصح إجابة%دوري؟ بشكل األسنان طبيب تراجع هل

 صح إجابة األسنان؟ للطبيب الدورية للزيارة الصحيحة المدة ماهي

 أّصح إجابة واألسنان؟ الفم لصحة المفيدة األطعمة تتناول هل

 أّصح إجابة  واألسنان؟ للفم والصحية لمفيدةا األطعمة ماهي

 صح إجابة باليوم؟ واحدة مرة األسنان وتفريش تنظيف يكفي هل

 صح إجابة يوميا؟ األسنان وتفريش بتنظيف بتفريش تقوم مرة كم

 حدوث من يقلل وتنظيفها األسنان تفريش أن ترى هل

 التسوس؟
 أّصح إجابة

 أّصح إجابة أسنانك؟ وتفريش لتنظيف الصحيحة الطريقة تستخدم هل

 صح إجابة أسنانك؟ تسوس من تعاني هل

 هل ألسنانوا الفم بصحة العناية عن تعلمته ما خالل من

 لزمالئك؟ بشرحه تقوم
 أّصح إجابة

 أّصح إجابة األسنان؟ طبيب زيارة من تخاف هل

 السؤال
 إجابة  الكود

 خاطئة

 إجابة  الكود

 أو محايدة

 صحيحة

 إجابة  الكود

 أّصح

 نعم أحيانا   الدوري؟ بشكل األسنان طبيب تراجع هل

 شهر كل أشهر  كل أشهر كل األسنان؟ للطبيب الدورية للزيارة الصحيحة المدة ماهي

 نعم أحيانا   ال واألسنان؟ الفم لصحة المفيدة األطعمة تتناول هل

 الحليب الفواكه الشوكال واألسنان؟ للفم والصحية المفيدة األطعمة ماهي

 نعم أحيانا   ال باليوم؟ واحدة مرة األسنان وتفريش تنظيف يكفي هل

 نعم أحيانا   ال يوميا؟ األسنان وتفريش بتنظيف بتفريش تقوم مرة كم

 حدوث من يقلل وتنظيفها األسنان تفريش أن ترى هل

 التسوس؟
 نعم أحيانا   ال

 نعم أحيانا   ال أسنانك؟ وتفريش لتنظيف الصحيحة الطريقة تستخدم هل

 نعم أحيانا   ال أسنانك؟ تسوس من تعاني هل

 هل واألسنان الفم بصحة العناية عن تعلمته ما خالل من

 لزمالئك؟ بشرحه تقوم
 نعم أحيانا   ال

 ال أحيانا نعم األسنان؟ طبيب زيارة من تخاف هل
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 والتقييم المراقبة قسم  8 الصفحة

 

 

 57% السؤال وهذا حيادي اتجاه ذو بأجابات اإلسنان تسوس من يعانون أنهم يالحظون 

 نسبة أو قيمة تحقيق السؤال من ينتظر وال اإلسنان مراقبة بأهمية الطفل إشعار إلى يهدف

 الموجودة لألرقام بالنسبة أما ,اإلسنان في تسوس من األطفال معظم يعاني ال فقد مرتفعة

 اإلجابات. هذه وتوزع المشاركين األطفال إجابات هي فهي البياني الشكل على

  3 البياني الشكل

 

 أسنانك في تسوس من تعاني هل 4 البياني الشكل

 

 عكسي سؤال واحدة مرة اإلسنان تفريش كفاية 5 البياني الشكل

 

هل تراجع 

طبيب 

األسنان 

بشكل 

دوري؟

ماهي 

المدة 

الصحيحة 

للزيارة 

الدورية 

للطبيب 

األسنان؟

هل تتناول 

األطعمة 

المفيدة 

لصحة الفم

واألسنان؟

ماهي 

األطعمة 

المفيدة 

والصحية 

للفم 

واألسنان؟   

هل يكفي 

تنظيف 

وتفريش 

األسنان مرة

واحدة 

باليوم؟

كم مرة 

تقوم 

بتفريش 

بتنظيف 

وتفريش 

األسنان 

يوميا؟

هل ترى أن 

تفريش 

األسنان 

وتنظيفها

يقلل من 

حدوث 

التسوس؟

هل 

تستخدم 

الطريقة 

الصحيحة 

لتنظيف 

وتفريش 

أسنانك؟

هل تعاني 

من تسوس 

أسنانك؟

من خالل ما 

تعلمته عن

العناية 

بصحة الفم

واألسنان 

هل تقوم 

بشرحه 

لزمالئك؟   

هل تخاف 

من زيارة 

طبيب 

األسنان؟

نعم أحيانا  ال 

"خاطئ"نعم  "حيادي"أحيانا   "صحيح "ال
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 9 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

 57% كمحصلة" أحيانا  " حيادي اتجاه ذو بأجابات يعبرون اإلستبيان في المشاركين من 

 -السؤال: هذا من والغرض بأجاباته عكسي السؤال بأعتبار و ليكارت جدول بحسب للسؤال

 إعمال على الطفل لتعويد) "سلبي" وال " إيجابي" صح المعتاد بالشكل اإلجابات تكرار عدم

 .(المختلفة المسائل في عقله

 من سؤال وهو واإلسنان الفم لصحة المفيدة عمةاألط تناول إمكانية عن األطفال سؤال يف 

 الفائدة تحقيق على الطفل لمساعدة مختلفة بطريقة صياغته إعادة تم القبلي اإلستبيان

 كما"نعم" إيجابية بأجابات يعبرون ستبياناإل في المشاركين األطفال من % 90 فأن التوعوية

 .السابق الشكل في واضح هو

 للقرى تبعا   اإلجابات زعتو
 اإلستبيان في شاركينالم عدد يميز التالي والشكل وتوزعها القرية بحسب الحمالت ينالد

 :القرية بحسب

 نشاط ألن وذلك أخرى حمالت عن الحمالت بعض في المشاركين عدد لتفاوت بالنسبة 

 إلى باإلضافة ,واألعداد واألعمار الصفوف تلفةمخ والمدارس المدارس في ينفذ التوعية

 .والسيطرة والتنقل الحرب ظروف

  

 واإلسنان الفم لصحة المفيدة األطعمة تتناول هل 6 البياني الشكل

 

 القرى بحسب المشاركين أعداد توزع 7 البياني الشكل

 

الأحيانا  نعم 

2

81

68

71

65

75

األتارب 

التوامة 

السحارة 

القصر 

كفر كرمين المحدثة 

معارة األتارب 
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 والتقييم المراقبة قسم  10 الصفحة

 التقييم محصلة

 %81 وكنسبة األّصح اإلتجاه وهويمثل 2.43 وهي األثر تقييم إستبيان محصلة نالحظ فيمايلي

 .اإلجوبة معدالت بأخذ حسابه وتم

 األثر تقييم وإستبيان القبلي ياناإلستب بين المقارنة
 األثر تقييم استبيان في ألننا األثر تقييم ومحصلة القبلي قييمالت محصلة بين المقارنة يمكن ال

 .فقط أسئلة 6 فلدينا القبلي اإلستبيان أما سؤال 11 أمام

 :كمايلي المشاركين األطفال تحسن فكي نالحظ يلي كما النتائج بعرض سأكتفي لكن

 

  

المعدل النسبة اإلتجاه النتيجة المجموع

أّصح إجابة   

صح إجابة  

أّصح إجابة  

أّصح إجابة  

صح إجابة  

صح إجابة  

أّصح إجابة  

أّصح إجابة  

صح إجابة  

أّصح إجابة  

أّصح إجابة  

المحصلة أصح جابةإ 

 القبلي التقييم 8 البياني الشكل

 

99%98%

75%

53%

78%
83%81%

األطعمة 

المفيدة 

الحماية من 

التسوس 

مرات تنظيف 

األسنان 

زيارة طبيب 

األسنان 

استبدال فرشاةوظائف األسنان

األسنان 

المحصلة 
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 2018 -كانون الثاني 

 11 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

 

 والتوصيات النتائج
 هناك. المحيطة الظروف في السيما نوعا   جحا  نا كان اإلستبيان 

 األثر. تقييم استبيان يلغي ال بعدي استبيان صياغة 

 اإلستبيان مع جيد بشكل تجاوبوا المدارس في األطفال. 

 تم الذي اإلسنان تفريش كفاية سؤال وخاصة األسئلة ببعض النظر إعادة علينا ينبغي 

 .عليه جابةاإل األطفال على يصعب بشكل صياغته

 الوصول نستطيع حتى أكبر بشكل اإليضاحية الوسائل وتقديم التوعية دليل تطوير علينا 

 .المناسبة وباألساليب الشرائح افةك إلى

 الحمالت من مزيد لتطبيق المدارس إدارة من التعاون من مزيد إلى نحتاج. 
  

  األثر تقييم 9 البياني الشكل
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المفيدة 

لصحة الفم 

واألسنان؟

ماهي 

األطعمة 

المفيدة 

والصحية 

للفم 

واألسنان؟   

هل يكفي 

تنظيف 

وتفريش 

األسنان مرة 

واحدة 

باليوم؟

كم مرة تقوم 

بتفريش 

بتنظيف 

وتفريش 

األسنان 

يوميا؟

هل ترى أن 

تفريش 
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وتنظيفها 

يقلل من 

حدوث 

التسوس؟

هل تستخدم 
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لتنظيف 
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هل تعاني من 

تسوس 

أسنانك؟

من خالل ما 
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هل تخاف من 
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 والتقييم المراقبة قسم  12 الصفحة

  السنية التوعية بحمالت الخاص األثر تقييم استبيان نموذج

 عملنا أداء تحسين في لنا كبيرا   عونا   ستقدم مساهمتكم

  الموقع عن معلومات

 الذي الشخص اسم

 المقابلة: يجري
  القرية/المخيم 

  المنطقة  االستبيان: تاريخ

  المحافظة  الحملة رقم

 

 دوري؟ بشكل األسنان طبيب تراجع هل .1

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

 األسنان؟ للطبيب الدورية للزيارة الصحيحة المدة اهي .2

 ثالثة كل ○ شهر كل

 أشهر
 ستة كل ○

 أشهر 
○ 

 واألسنان؟ الفم لصحة المفيدة الصحية األطعمة تتناول هل .3

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

    واألسنان؟ للفم والصحية المفيدة األطعمة ماهي .4

 ○ الفاكهة ○ الحليب ○ الحلوى

 باليوم؟ واحدة مرة األسنان وتفريش تنظيف يكفي هل .5

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

 يوميا؟ األسنان وتفريش بتنظيف تقوم مرة كم .6

 ○ مرات ثالث ○ مرتين ○ أبدا  

 التسوس؟ حدوث من يقلل وتنظيفها األسنان تفريش أن ترى هل .7

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

 أسنانك؟ وتفريش لتنظيف الصحيحة الطريقة تستخدم هل .8

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

 أسنانك؟ تسوس من تعاني هل .9

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

 لزمالئك؟ بشرحه تقوم هل واألسنان الفم بصحة العناية عن تعلمته ما خالل من .10

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم

 األسنان؟ طبيب زيارة من تخاف هل .11

 ○ أحيانا   ○ ال ○  نعم
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 13 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

  للعينة والتكراري الوصفي اإلحصاء
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 والتقييم المراقبة قسم  14 الصفحة
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تارب ا

التوامة

السحاة
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كفر كرمين المحدثة

تارب معارة ا

 

  



 تقرير استبيان تقييم األثر

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 15 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم
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 والتقييم المراقبة قسم  16 الصفحة
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 17 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم
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 والتقييم المراقبة قسم  18 الصفحة
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 مختصة حكومية غير سورية منظمة هي البيضاء: اإلبتسامة منظمة

 السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية الخدمات مجال في

 تعمل البيضاء اإلبتسامة منظمةي حدود اإلستجابة الصحية لسوريا ف

 اإلنسانية المعاناة وتخفيف ,بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على

 . اإلنسانية الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة

 الحيادية، اإلنسانية،" مبادئ أربع على البيضاء اإلبتسامة منظمة تعمل

 السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما ", اإلستقاللية النزاهة،

 تطويرو البشرية الكوادر وتدريب وتطوير المحلي المجتمع لتفعيل

 أّكفاء. أطباء بمساعدة الحالية القدرات

  التعاون طريق عن تتم أكثر التقيمية العملية ضبط أن فيه ومماالشك

 وتقبل التعلم  خالل من وذلك , مزعجة التكون جيدة مساحة إيجاد إلى

 بشكل  النجاح أو الثناء اليجعلنا وأن جميلة بروح األخطاء ومتابعة النقد

 األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من
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