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 مقدمة:
 

عمليةةةة التن ةةةتة االجتماعيةةةة مةةةةت أأةةةم العمليةةةاء فةةةختيرام علةةةةا امبنةةةام  ةةةا م تلةةة  مةةةةراحل م العمريةةةة، لمةةةا ل ةةةا مةةةةت د ر 

أساسةةةي  ةةةي ف ةةةةهي  ش اةةةياف م  فهامل ةةةا،  أةةةةي فعةةةد  حةةةةدق عمليةةةاء الةةةتعلم التةةةةي عةةةت  ريق ةةةا يهتسةةةةب امبنةةةام العةةةةاداء 

يةةةة التةةةا يعي ةةةون  ي ةةةا،  عمليةةةة التن ةةةثة االجتماعيةةةة فةةةتم مةةةت  ةةةالل  التقاليةةةد  االفااأةةةاء  القةةةيم السةةةامدا  ةةةا بيتةةةت م االجتماع

 سةةةامت متعةةةددا،  فعةةةد امسةةةرا أأةةةم أةةةءه الوسةةةامت،  امبنةةةام يتلقةةةون عن ةةةا م تلةةة  الم ةةةاراء  المعةةةار  ام ليةةةة كمةةةا أ  ةةةا فعةةةد 

 ةةةالل عةةةدا أسةةةاليب   ةةةا فوجيةةةا   رشةةةاد امبنةةةام مةةةت -امسةةةرا  -بمثابةةةة الرقيةةةب علةةةا  سةةةامت التن ةةةتة اال ةةةرق،  ي ةةةرز د رأةةةا

فت ع ةةا  ةةا فن ةةتة امبنةةام،  أةةءه امسةةاليب قةةد فهةةون سةةويا أ  ييةةر علةةش  كةةال من مةةا يةةنعه  علةةا ش اةةية امبنةةام  سةةلوك م 

 . سوام باإليااب أ  السلب

Abstract 

The study aimed to identify the impact of foreign maids on the socialization of the Kuwaiti 

child by standing on the motives and reasons for use of the maid foreign women in the home and 

the extent of their influence on the language, customs and values of the Kuwaiti child, and ways 

to deal with the social and cultural problems resulting from the use of foreign maids. 

And it used the descriptive and analytical approach, and applied to a sample study Awamha 

(20) Single mothers, and (38) of a single child, and relied on observation, interview as a tool for 

data collection. 

The study found the following results: 

- Is lying and bad manners of the most important characteristics and attributes of foreign 

maids in Kuwaiti households. 

- Came dependency and indifference of the most important bad habits that earned the child 

from having the maid at home, followed by a lack of personal hygiene, and lying, and finally 

a lack of respect and the perception of inferiority maid. 

-  The women out of the work of the most important reasons for the use of foreign maid, 

followed by the large number of the housework and the need to help take care of the 

children. 

-   Children did not learn etiquette authorization before entering the parents rooms 
 

 أوالً: مشكلة الدراسة:
 

جةةةام ا تيةةةار م ةةةهلة الدراسةةةة مرف اةةةام با  ةةةمال امسةةةرا عةةةت القيةةةا  بواج  ةةةا امساسةةةي  ةةةي التن ةةةتة االجتماعيةةةة ل   ةةةال 

  سةةةناد فلةةةش الم مةةةة  لةةةا ال ادمةةةاء امجن يةةةاء،  أنةةةا ف ةةةرز الم ةةةهلة حيةةةت أن ال ادمةةةاء فنقةةة  ل   ةةةال تقا ت ةةةا  قيم ةةةا التةةةي 

 لةةةا كةةةو  ت ييةةةر مةةةبأالء للقيةةةا  بتربيةةةة الا ةةة ، كمةةةا أن الا ةةة  يهتسةةةب مةةةن م بعةةة  العةةةاداء  القةةةيم   ةةةخء علي ةةةا باإل ةةةا ة 

التةةةي ف تلةةة  عةةةت تقا تةةةا املةةةلية. كةةةءلش العيةةةادا الماةةةاردا  ةةةي عةةةدد الاةةةرامم المرفه ةةةة مةةةت ق ةةة  ال ادمةةةاء امجن يةةةاء  حةةةو 

 امسرا الهويتية با ة عامة  الا   الهويتي با ة  الة.

 – شةةةهالية الدراسةةةة مرف اةةةة بةةةـ مفةةةختير ال ادمةةةاء امجن يةةةة علةةةا التن ةةةتة االجتماعيةةةة للا ةةة  الهةةةويتي مةةةت أنةةةا فحةةةددء 

دراسةةةة ميدا يةةةة  ةةةي مدينةةةة الهويةةةتم،  قةةةد جةةةام اال تيةةةار م نيةةةام علةةةا العديةةةد مةةةت االعت ةةةاراء  امسةةة اب من ةةةا  زيةةةادا حاةةةم 

الجتماعيةةةةة  الثقا يةةةةة المرف اةةةةة باالعتمةةةةاد علةةةةا العمالةةةةة المنعليةةةةة دا ةةةة  الماتمةةةةل الهةةةةويتي ب ةةةةه  ملحةةةةو ، الم ةةةةهالء ا

 ال ادماء، الارامم المرفه ة مت ق   ال ادماء  د ام  ال مث  العن   االعتدام الانسي.. الخ.
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 ثانياً: أهمية الدراسة:
 

 يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:

لية الدراسةةةة مثةةة  م  ةةةو  مال ادمةةةاء التحديةةةد الةةةدقي  إل ةةةار الم ةةةاأيم اإلجراميةةةة الةةةءش يحقةةة  أةةةد  فنةةةا ل  شةةةها *

 امجن ياءم، مالتن تة االجتماعيةم، مالتن تة الثقا يةم، مالا  م. 

االأتمةةةا  بعةةةرا قاةةةايا التن ةةةتة االجتماعيةةةة  الثقا يةةةة المعالةةةرا المرف اةةةة بترف يةةةة ام  ةةةال كالعةةةاداء  التقاليةةةد،  *

 حرا ،  التديت،  الوالم امسرش،  القومي. فهويت القيم االجتماعية  ام القية،  قاايا اللمة،  اال 

سةةةةعي ا  لةةةةا   ةةةةل الحلةةةةول  المقترحةةةةاء  التولةةةةياء العمليةةةةة التةةةةي فسةةةة م  ةةةةي الت  يةةةة  مةةةةت حةةةةدا  ةةةةاأرا ال ادمةةةةاء  *

  فقلي  آتارأا السل ية علا الماتمل الهويتي.  امجن ياء
 

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
 

 تهدف الدراسة إلى الوقوف على ما يلي:

 ل االستعا ة بال ادماء امجن ياء  ي المنعل.د ا  *

 فختير ال ادماء امجن ياء علا العاداء االجتماعية للا   الهويتي. *

 فختير ال ادماء امجن ياء علا لمة الا   الهويتي. *

 فختير ال ادماء امجن ياء علا قيم الا   الهويتي.  *

 لثقا ية المترف ة علا است دا  ال ادماء امجن ياء. رق  أساليب التعام  مل الم هالء االجتماعية  ا *
 

 رابعاً: تساؤالت الدراسة:
 

فحةةةا ل الدراسةةةة اإلجابةةةة علةةةا فسةةةافل رميسةةةي يتمثةةة   ةةةي ممةةةا فةةةختير ال ادمةةةاء امجن يةةةاء علةةةا التن ةةةتة االجتماعيةةةة 

 للا   الهويتي؟م

   وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية مؤداها

  اب  د ا ل االستعا ة بال ادماء امجن ياء  ي المنعل؟ما أس * 

 كي  فبتر ال ادماء امجن ياء علا العاداء االجتماعية للا   الهويتي؟ *

 ما فختير ال ادماء امجن ياء علا لمة الا   الهويتي؟ *

 كي  فبتر ال ادماء امجن ياء علا قيم الا   الهويتي؟ *

 م هالء االجتماعية  الثقا ية المترف ة علا است دا  ال ادماء امجن ياء؟ما  رق  أساليب التعام  مل ال *
 

 خامساً: مفاهيم الدراسة:
 

 تضمنت الدراسة المفاهيم التالية: 

 الخادمات: -1

 القةةةو  م ةةةد مون أش كثيةةةر  ال ةةةد   الح ةةةم –ال ةةةاد  جمع ةةةا  ةةةدا    ةةةد ،  ا تةةةد  أش  ةةةد    سةةةا      
(i)

.  يعر  ةةةا عاةةةا  

واد بخ  ةةا مأةةي التةةي يسةةتقدم ا أأةة  د لةةة الهويةةت مةةت الةة الد اآلسةةيوية الم تل ةةة لقةةام أجةةر بمةةرا القيةةا  بةة ع  محمةةد ع ةةدالا

ال ةةةدماء المنعليةةةة،  كةةةءلش  ةةةي فربيةةةة امبنةةةام  فمةةةءيت م  فن ةةةي  مم
(ii)

. أياةةةام أةةةو اإل سةةةان عكةةةر أ  أ ثةةةا الةةةءش يعمةةة  لةةةدق 

  يةةةر عملةةةا  يةةةبدش أعمةةةاالم عاء   يعةةةة مسةةةاعدا فعتمةةةد علةةةا  الميةةةر باةةة ة مسةةةتمرا أ   ةةةالل أ قةةةاء محةةةددا  يتقا ةةةا أجةةةرام 

الا د الاسما ي  ال فحتاج  لا مبأالء  الة  ال  ادرام حسب  ر    مستوياء العم  التي فحتاج  لا ال د 
(iii)

  . 

سةةةةر مةةةةت التعةةةةاري  السةةةةابقة يمهةةةةت لل احثةةةةة أن فاةةةةل فعري ةةةةام  جراميةةةةام لل ادمةةةةاء مأةةةةت ال ادمةةةةاء الالفةةةةي فسةةةةتقدم ت ام     

الهويتيةةةة مةةةت الةةة الد اآلسةةةيوية الم تل ةةةة مقابةةة  أجةةةر مةةةادش بمةةةرا القيةةةا  بةةة ع  ال ةةةدماء المنعليةةةة  كةةةءلش المسةةةاعدا  ةةةي 

 فربية امبنامم.
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 التنشئة االجتماعية: -2
 

عةةةةت  ريةةةة  الت اعةةةة  االجتمةةةةاعي أد اره  –  ةةةةالم أ  راشةةةةدام  –أةةةةي معمليةةةةة فعلةةةةم اجتمةةةةاعي يةةةةتعلم  ي ةةةةا ال ةةةةرد عمومةةةةام      

جتماعيةةةة  يتمثةةة   يهتسةةةب المعةةةايير االجتماعيةةةة  االفااأةةةاء ال نيةةةة،  يةةةتعلم كيةةة  يتاةةةر   يسةةةلش بخسةةةلوب اجتمةةةاعي اال

فوا   عليا  فرفايا الاماعاء  الماتمنلم
(iv)

. 

 فعةةةر  علةةةا أ  ةةةا مالعمليةةةاء التةةةي ياةةة ً  ي ةةةا ال ةةةرد  اعيةةةام  مسةةةتاي ام للمةةةبتراء االجتماعيةةةة  مةةةا ف ةةةتم  عليةةةا أةةةءه      

اء مةةةت  ةةةمو   مةةةا ف ر ةةةا مةةةت  اج ةةةاء علةةةا ال ةةةرد حتةةةا يةةةتعلم كيةةة  يعةةةي  مةةةل اآل ةةةريت  يسةةةلش مع ةةةم مسةةةله م المةةةبتر

 ةةةي الحيةةةاام
(v)

.  يةةةرق ععمةةةي أحمةةةد مناةةةور أ  ةةةا معمليةةةة فعلةةةم  فعلةةةيم  فربيةةةة فقةةةو  علةةةا الت اعةةة  االجتمةةةاعي ال ةةةاد   لةةةا 

قةةةادرام علةةةا اكتسةةةاب سةةةلوكام  معةةةايير  افااأةةةاء جعةةة  ال ةةةرد  ةةةي  ةةةالل مراحةةة  فاةةةوره )  ةةةالم  مراأقةةةام  راشةةةدام   ةةةي ام( 

مناسةةةة ة مد ار اجتماعيةةةةة معينةةةةة، فمهنةةةةا مةةةةت مسةةةةايرا جماعتةةةةا  التوا ةةةة  االجتمةةةةاعي مع ةةةةا،  فهسةةةة ا الاةةةةابل االجتمةةةةاعي، 

 فيسةةر لةةا اال ةةدماج  ةةي الحيةةاا االجتماعيةةةم
(vi)

.  فعةةر  بخ  ةةا عمليةةة الت اعةة  االجتمةةاعي التةةي يهتسةةب  ي ةةا ال ةةرد ش اةةيتا 

جتماعية التي فعه  تقا ة ماتمعااال
(vii)

. 

مةةةةت التعةةةةاري  السةةةةابقة يمهةةةةت لل احثةةةةة أن فاةةةةل فعري ةةةةام  جراميةةةةام للتن ةةةةتة االجتماعيةةةةة علةةةةا أ  ةةةةا مأةةةةي امسةةةةاليب التةةةةي      

ا فسةةت دم ا امسةةر  ةةي فن ةةتة  معاملةةة أبنام ةةا  ةةي مواقةة  حيةةاف م الم تل ةةة للتن ةةتة مثةة  التةةدلي   القسةةوا  الحمايةةة العامةةدا كمةة

 ف  ر  ي فقدير امبنامم.
 

 

 الطفل: -3

مةةةت ال عةةة  الثالتةةةي   ةةة ،  الا ةةة   أةةةو الن ةةةاء الةةةر ط،  الةةةر ط النةةةاعم  الامةةةل   ةةةال    ةةةول.  الاةةة ي  : لغةةةة     

يدعا   الم حيت يسقت مت بات أما  لا أن يحتلم
(viii)

. 

حتةةةا ياةةة ً بمقةةةد ره اال اةةةما   لةةةا   يعةةةر  بخ ةةةا   سةةةان يحتةةةاج  لةةةا حمايةةةة مةةةت أجةةة   مةةةوه ال ةةةد ا  الن سةةةا  ال هةةةرق     

عةةالم ال ةةالميت،  أن   ةةل الا ةة  أةةو   ةةل  ةةرد  ةةا حاجةةا  لةةا مسةةاعدا أق  ةةا حاجةةا  لةةا رعايةةة، فقةةد  مةةت ج ةةة امسةةرا 

 فقدم ا مت ج ا أ رق مبسساء فعليمية  اجتماعية  أءا  ا    ف ريعاء  قوا يت متعار  علي ام
(ix)

. 

راميةةةام للا ةةة  علةةةا أ ةةةا مأةةةم ام  ةةةال الةةةءيت يدرسةةةون  ةةةي مرحلةةةة التعلةةةيم امساسةةةي مةةةت  يمهةةةت لل احثةةةة أن فاةةةل فعري ةةةام  ج    

 الا  ام ل  لا الا  ال ام  االبتداميم.
   

 سادساً: الدراسات السابقة:
 

دراسةةةةة إبةةةةراهيم بةةةةن عبةةةةدالكريم بةةةةن عيبةةةةانة بعنةةةةوان االعمالةةةةة الوافةةةةدة فةةةةي المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية وا ثةةةةار  -1

2111تبة على وجودها وأدوار المؤسسات التربوية في الحد من استقدامها وتالفي آثارهاة السلبية المتر
(x)

: 

أةةةد ت الدراسةةةة  لةةةا مناق ةةةة  اقةةةل العمالةةةة الوا ةةةدا  ةةةي المملهةةةة العربيةةةة السةةةعودية  اآلتةةةار السةةةل ية ل ةةةا  ةةةي امبعةةةاد 

 ةةةةي الحةةةةد مةةةةت اسةةةةتقدام ا.  اعتمةةةةدء علةةةةا االجتماعيةةةةة  االقتاةةةةادية  اممنيةةةةة  السياسةةةةية  أد ار المبسسةةةةاء التربويةةةةة 

المةةةن ل الولةةة ي التحليلةةةي  فولةةةلت  لةةةا أن مةةةت أسةةة اب ا ت ةةةار العمالةةةة اكت ةةةا  ال تةةةر ل  ر ةةةط أجةةةرا العامةةة  ييةةةر 

 السعودش    ور العديد مت المبسساء الوأمية التي فتاجر بتخشيراء العمالة.
 

األسةةةرة السةةةورية دراسةةةة ميدانيةةةة فةةةي مدينةةةة دمشةةةقاة  دراسةةةة أمةةةل معطةةةية بعنةةةوان اتةةةاهرة العةةةامالت األجنبيةةةات فةةةي -2

2112
(xi)

: 

أةةةد ت الدراسةةةة  لةةةا التعةةةر  علةةةا الةةةد ر الةةةءش فمارسةةةا العةةةامالء امجن يةةةاء،  التولةةة   لةةةا النتةةةامل اإلياابيةةةة أ  

السةةةل ية التةةةي فةةةنعه  علةةةا كةةة  مةةةت الا ةةة   امسةةةرا ب ةةةه   ةةةار  الماتمةةةل ب ةةةه  عةةةا ،    قةةةت الدراسةةةة علةةةا عينةةةة 

أسةةةرا  ةةةي مدينةةةة دم ةةة   اعتمةةةدء علةةةا  ريقةةةة المسةةةً االجتمةةةاعي  اسةةةت دمت االسةةةت يان كةةةخداا  111قوام ةةةا ع ةةةوامية 

لامةةةل ال يا ةةةاء،  فولةةةلت  لةةةا أن ا ةةةتال  اللمةةةة بةةةيت العاملةةةة  امسةةةرا يةةةنعه  ب ةةةه  أ  بةةة  ر علةةةا العالقةةةة بةةةيت أ ةةةراد 

 اممان ال دمي علا امق  بالنس ة للمست. امسرا،  جود العاملة  ي المنعل يس م  ي رعاية المسنيت  فو ير عنار
 

دراسةةةةة  ةةةةادة بنةةةةت عبةةةةدالرامن الطريةةةةاة بعنةةةةوان اجةةةةرائم الخادمةةةةات بةةةةالم تم  السةةةةعود  دراسةةةةة ميدانيةةةةة علةةةةى  -3

2112عينة من األسر بمدينة الرياضاة 
(xii)

: 

الماتمةةةل السةةةعودش، أةةةد ت الدراسةةةة  لةةةا التعةةةر  علةةةا  وعيةةةة الاةةةرامم ييةةةر الم لةةة  عن ةةةا التةةةي فرفه  ةةةا ال ادمةةةة  ةةةي 

 امسةة اب التةةةي فمنةةةل الم حوتةةاء مةةةت  بةةةالا ال ةةر ة عةةةت الاةةةرامم التةةي فرفه  ةةةا ال ادمةةةة،    ةةل مقترحةةةاء للتعامةةة  مةةةل 
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( م ةةةردا، 311أةةةءه الم ةةةهلة.  اعتمةةةدء علةةةا مةةةن ل المسةةةً االجتمةةةاعي عةةةت  ريةةة  العينةةةة    قةةةت علةةةا عينةةةة قوام ةةةا )

  ب ةةةا ال ادمةةةاء بدرجةةةة ك يةةةرا  ف ةةةم   ال ةةةر ب مةةةت المنةةةعل  االعتةةةدام  فولةةةلت  لةةةا أن أنةةةا  أ واعةةةام مةةةت الاةةةرامم فقةةةو

علةةةا ام  ةةةال،  قامةةةة عالقةةةاء ييةةةر م ةةةر عة مةةةل يربةةةام، فسةةة ي  د ةةةول آ ةةةريت للمنةةةعل،  قامةةةة عالقةةةاء ييةةةر م ةةةر عة 

 مل ال د  دا   المنعل.
 

2112دراسة جيل رتر وبيل ايفانزة بعنوان االمربيات الصغيرات في بريطانيااة  -4
(xiii)

: 

أةةةد ت الدراسةةةة  لةةةا التعةةةر  علةةةا د ر المربيةةةاء الاةةةميراء  ةةةي برياا يةةةا مةةةت  ةةةالل التعةةةر  علةةةا رعايةةةة الا ةةة  

بمن ةةةوريت   ةةةامي  ييةةةر   ةةةةامي.  اعتمةةةدء الدراسةةةة علةةةا المقابلةةةةة كةةةخداا لامةةةل ال يا ةةةاء عةةةةت  ريةةة  مقابلةةةة امسةةةةر 

أ ليةةةام اممةةةور للرعايةةةة الميةةةر من مةةةة أةةةو  بعةةة  المةةةراأقيت القةةةامميت برعايةةةة ام  ةةةال.  فولةةةلت  لةةةا أن سةةة ب لاةةةوم 

 ف ادش التهل ة العالية لرعاية أبنام م مت ق   الا اء المسالة رسميا لدق الد لة. 
 

2114رعاية االطفال من قبل موفريها بشكل ت ار اة دراسة فيل ليتة بعنوان ا -5
(xiv)

: 

ب ةةةه  فاةةةارش )الحاةةةا اء  مراكةةةع أةةةد ت الدراسةةةة  لةةةا التعةةةر  علةةةا كي يةةةة رعايةةةة اال  ةةةال مةةةت ق ةةة  مو ري ةةةا 

رعايةةةة اال  ةةةال(،  أجةةةرء الدراسةةةة مسةةةً علةةةا الحاةةةا اء  مراكةةةع رعايةةةة ام  ةةةال  عالقةةةت م بامسةةةر دا ةةة  الواليةةةاء 

المتحةةةدا اممريهيةةةة،  فولةةةلت  لةةةا أ ةةةا بامهةةةان الحاةةةا اء الحاةةةول علةةةا تقةةةة امسةةةر مةةةت  ةةةالل التركيةةةع علةةةا فل يةةةة 

 ة  االدراكية  علش باف اع عملية فاميل  دماء الرعاية.احتياجاء الا   االجتماعية  الن سي
 

 سابعاً: اإلجراءات المنه ية:

 المنهج المستخدم: -أ

اعتمةةةدء ال احثةةةة علةةةا أسةةةاليب   جةةةراماء من ايةةةة متوا قةةةة  ةةةةي االسةةةت دا  مةةةل فحقيةةة  أأةةةدا  ا مةةةت حيةةةت المةةةةن ل 

التحليلةةةي  الةةةءش ي ةةةد   لةةةي  لةةة   فحليةةة   الاةةةرق  أد اء جمةةةل ال يا ةةةاء حيةةةت اسةةةت دمت ال احثةةةة المةةةن ل الولةةة ي 

أبعةةةاد م ةةةهلة االعتمةةةاد علةةةا ال ادمةةةاء امجن يةةةاء  ةةةي فن ةةةتة الا ةةة  الهةةةويتي،   ةةةي دراسةةةتنا الحاليةةةة سةةةو  يةةةتم االعتمةةةاد 

عليةةا ب ةةد   لةةة   فحليةة  أبعةةاد الم ةةةهلة بحيةةت يةةتم مةةةت  اللةةا فاميةةل ال يا ةةةاء عةةت أسةة اب ا  مسةةة  اف ا  العوامةة  التةةةا 

 التالي است الر  تامل يمهت فعميم ا مستق الم.فتحهم  ي ا  ب

 عينة الدراسة: -ب

( م ةةةردا مةةةت 21  قةةةت الدراسةةةة علةةةا عينةةةة قوام ةةةا  قةةةد قامةةةت ال احثةةةة بتا يةةة  الدراسةةةة علةةةا عينةةةة عمديةةةة قوام ةةةا )

لثقةةةا ي أم ةةةاء ام  ةةةال، راعةةةت  ي ةةةا أن فهةةةون العينةةةة مت اينةةةة مةةةت حيةةةت السةةةت،  النةةةوع،  المسةةةتوق التعليمةةةي،  المسةةةتوق ا

  االجتماعي. 

 أدوات جم  البيانات: -جـ

 اعتمدء الدراسة علا المالح ة  المقابلة كخد اء لامل ال يا اء.
 

 ثامناً: م االت الدراسة:

 الم ال البشر : -أ

يقاةةةد بةةةا ام ةةةراد الةةةءيت فةةةم ا تيةةةارأم كعينةةةة للدراسةةةة،  الةةةءش كةةةان عةةةددأم ع ةةةريت م ةةةردا،  ةةةي امسةةةرا التةةةي لةةةدي ا      

  لدي ا  ادمة أ  أكثر. أ  ال

 الم ال ال غرافي: -ب

 يقاد با المناقة الامرا ية التي شملت ا الدراسة  فتمث   ي مدينة الهويت العالمة.     

 الم ال الزمني: -جـ

يقاةةةد بةةةا ال تةةةرا العمنيةةةة التةةةي فةةةم  الل ةةةا جمةةةل ال يا ةةةاء سةةةوام ال يا ةةةاء الن ريةةةة أ  الميدا يةةةة  أةةةي ال تةةةرا مةةةت عةةةا       

 .2112حتا عا  س تم ر  2111
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 تاسعاً: نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

المال يةةةة الع مةةةا مةةةت م ةةةرداء العينةةةة لةةةي  لةةةدي م قابليةةةة للعمةةة  بةةةالمنعل  علةةةش لهثةةةرا أعمةةةال المنةةةعل باإل ةةةا ة  لةةةا  -

 رعاية ام  ال.

 جن ياء دا   امسر الهويتية.الهءب  ام الق السيتة مت أأم  اامط  سماء ال ادماء ام -

مةةت أأةةم امعمةةال التةةي فقةةو  ب ةةا ال ادمةةة بةةالمنعل   ةةي الاعةةا   فقديمةةا  يسةة   كةةي المالبةة  لاميةةل أ ةةراد المنةةعل  -

  االأتما  باميل شتون المنعل.

اء يليةةةا يُعةةةد الةةةو را الماديةةةة   ةةةر ج المةةةرأا للعمةةة  مةةةت أأةةةم امسةةة اب التةةةي دعةةةت  لةةةا االسةةةتعا ة بال ادمةةةاء امجن يةةة -

 كثرا أع ام المنعل  الحاجة للمساعدا  ي رعاية امبنام.

فقةةةو  ال ادمةةةاء برعايةةةة ام  ةةةال  ةةةي كةةة  مةةةا ي اةةة م مةةةت فقةةةديم الاعةةةا   الالةةةوس مع ةةةم  اللعةةةب مع ةةةم   يقةةةا  م  -

 للمدرسة  الر  ة.

يالةةب ام  ةةةال كةةة  مةةةا يحتاجو ةةا مةةةت أشةةةيام سةةةوام مخكةة  أ  ملةةة   .... الةةةخ مةةةت ال ادمةةة د ن الرجةةةوع  لةةةا ام   ةةةي  -

 أش شئ.

 ال فقو  ام  بتعليم الا   آداب الاعا   فتر  علش كلا لل ادمة اممر الءش ينعه  باورا سل ية علا ام  ال. -

  ال فتد   ام    اميام  ي فعليم أبنام ا آداب الن ا ة ال  اية. فتولا ال ادمة فعليم ام  ال الن ا ة ال  اية -

فقةةةةو  ال ادمةةةةة بمرا قةةةةة ام  ةةةةال بةةةةالاوالء التر ي يةةةةة  العيةةةةاراء العامليةةةةة  علةةةةش لمراق ةةةةة ام  ةةةةال  االعتنةةةةام ب ةةةةم  -

  علش ال  مال ام .

جيةةةدا مةةةت ال ادمةةةة  ةةةالل  جودأةةةا  أكةةةدء المال يةةةة الع مةةةا مةةةت م ةةةرداء العينةةةة أن ام  ةةةال لةةةم يهتسةةة وا أش عةةةاداء -

  ي المنعل.

فُعةةةد االفهاليةةةة  الالم ةةةاالا مةةةت أأةةةم العةةةاداء السةةةيتة التةةةي اكتسةةةاب ا الا ةةة  مةةةت  جةةةود ال ادمةةةة بةةةالمنعل، يلي ةةةا عةةةد   -

 الن ا ة ال  اية،  الهءب،  أ يرام عد  االحترا   الن را الد  ية لل ادمة.

ة أن العربةةةي المهسةةةر أةةةو اللمةةةة التةةةي يتحةةةدا ب ةةةا ال ادمةةةاء مةةةل الا ةةة  أكةةةدء المال يةةةة الع مةةةا مةةةت م ةةةرداء العينةةة  -

باإل ةةا ة  لةةا اسةةةت دا  لةةيمة المب ةةت أتنةةةام التحةةدا مةةل ام الد  ال نةةةاء ممةةا يةةبتر بالسةةةلب علةةا الحاةةيلة اللمويةةةة 

 للا  .

 ا  لدق ام  ال.كثيرام ما فست د  ال ادماء لمة اإلشارا  ي التعام  مل الا   اممر الءش يس ب  ي فخ ر الن -

ال فعةةةر  امم ةةةاء  وعيةةةة الحةةةواراء التةةةي فةةةد ر بةةةيت ال ادمةةةاء  ام  ةةةال ممةةةا يةةةدل علةةةا ا  ةةةمال ام  عةةةت ام  ةةةال  -

  فرك م كلية لل ادماء.

 أن ام  ال يعا ون مت فخ ر  ي النا   الهال   علش بس ب الاريقة التي فتحدا ب ا ال ادماء مل ام  ال. -

 مةةةا مةةةت العينةةةة علةةةا  جةةةود فةةةختير سةةةل ي للمةةةة ال ادمةةةة علةةةا التوالةةة   الت اعةةة  مةةةل ام  ةةةال أكةةةدء المال يةةةة الع -

  اآل ريت حيت أ ا مت النادر أن يتحدا ام  ال اللمة العربية أ  الل اة الهويتية.

ود يُعةةد التةةخ ر بةةالنا    ةةع  الحاةةيلة اللمويةةة العربيةةة مةةت أأةةم السةةل ياء علةةا النمةةو اللمةةوش ل   ةةال  تياةةة  جةة -

 ال ادمة.

أكةةةدء المال يةةةة الع مةةةا مةةةت م ةةةرداء العينةةةة أ  ةةةم ال يعر ةةةون أش شةةةئ عةةةت الاةةةالا التةةةي يبدي ةةةا ال ادمةةةاء  أ  ةةةم  -

 يبد ن لالف م علا حسب ديا اف م.

لةةةم يةةةتعلم ام  ةةةال آداب االسةةةتتءان ق ةةة  د ةةةول يةةةر  اآلبةةةام  امم ةةةاء  علةةةش   ةةةرام لم ةةةاأدف م لل ادمةةةاء يةةةد لت  -

 بد ن استتءان.

 ال فقو  ال ادمة بتعليم الا   االعتءار عند ارفهاب ال اخ  بالتالي يتعود ام  ال علا فهرار ارفهاب ال اخ. -

عةةةد  اكتةةةراا أ ةةةراد امسةةةرا بنوعيةةةة القاةةةط التةةةي فقةةةو  ال ادمةةةاء بقرامف ةةةا ل   ةةةال ممةةةا يترفةةةب عليةةةا ا تيةةةار  -

ماالةةةي الةةةدمام  ييرأةةةا مةةةت القاةةةط  أ ةةةواع مةةةت القاةةةط فسةةةاعد علةةةا زيةةةادا العد ا يةةةة لةةةدق ام  ةةةال كقاةةةط

 التي ال فتالم  مل القيم الهويتية.
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أكةةةدء المال يةةةة الع مةةةا مةةةت م ةةةرداء العينةةةة علةةةا أ ةةةا ال فوجةةةد قةةةيم جيةةةدا اكتسةةة  ا ام  ةةةال مةةةت  جةةةود ال ادمةةةاء  -

 بالمنعل.

ي ةةا عةةد  احتةةرا  اآل ةةريت، فُعةةد االفهاليةةة مةةت أأةةم القةةيم السةةيتة التةةي اكتسةة  ا ام  ةةال مةةت  جةةود ال ادمةةة بةةالمنعل، يل -

   ع  الوازع الديني.

أكةةدء المال يةةة الع مةةا مةةت م ةةرداء العينةةة علةةا عةةد  قيةةا  ال ادمةةاء بتوجيةةا ام  ةةال  لةةا الاةةواب عنةةد القيةةا  بةةخش  -

 فار اء  ا تة.

 فمثلةةةت  ةةةرق  أسةةةاليب التعامةةة  مةةةل الم ةةةهالء االجتماعيةةةة  الثقا ةةةة الناجمةةةة عةةةت اسةةةت دا  ال ادمةةةاء مةةةت  ج ةةةة -

   ر المال ية الع ما مت م رداء العينة  ي التالي 

العمةة  علةةا اسةةتقدا   امةةاء أجن يةةاء علةةا مسةةتوق عةةالي مةةت التعلةةيم  علةةا درايةةة جيةةدا بةةالارق الايةةدا لرعايةةة  *

 ام  ال.

 فعليم ال اد  الاواب  ال اخ  القيم المناس ة لماتمعنا حتا ال ينعه  علش علا ام  ال. *

 امب لمسةةةةتولياف م فاةةةةاه الا ةةةة  ب ةةةةه  أساسةةةةي  ال ادمةةةةة فهةةةةون مسةةةةاعدا ل ةةةةم  ةةةةي  قةةةةت  فحمةةةة  كةةةة  مةةةةت ام  *

 الار را  قت.

 أن يقو  المستوليت بعم  مراكع فدريب للعمالة المنعلية ق   أن فتسلم عمل ا لدق امسرا. *

 أ  امسرا.ياب ست القوا يت التي فتيً عقاب ال د  ب ه  حاز   ي حالة ارفهاب ا م ال اء مل ام  ال  *
 

إاصائية توضح العمالة المنزلية الموجودة بالكويت
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