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 :مقدمة

يُعدددد االاتمدددا  بتلدددأ مسدددتقال أطلدددل لاسيدددال مملا؛دددا أساسدددي؛ا للتنميدددةك طسُدددم رجدددال   سدددا  ال دددد, لددد ل   سدددع  العديدددد 

ا لحدددأ الميدددل طدددي الر ايدددة  – مدددل بينسدددا ال ويددد   –مدددل الدددد ل  لتحقيدددأ اددد ا المملدددب.  يدددب ي االاتمدددا  بالميدددل  بكيدددد؛

سددما ية  التيددريعام المحليددة  الد ليددة.  لددل يتددب   دي دداد جيددل قددادر  لدد   التربيددة السددليمة,  طق؛ددا لمددا أقر ددل ا ديددان ال

 حمدددل المسدددوولية   يسدددم متملادددام المسدددتقال  مدددا يل مدددل مدددل جسدددد  ط دددر طدددي سدددايل رطاايدددة الم تمددد  دال مدددل  دددالل 

يقدددد كدددل د سدددان سدددليم بدددد ي؛ا   يسدددي؛ا  اجتما ي؛دددا,  مدددل طدددم يتبكدددد لندددا أن الميدددل الددد   يتعدددر  للحرمدددان مدددل الوالدددديل ي

المميدد ام التدددي ي تسددداسا الميدددل الددد   ينيدددب طدددي جدددو أسدددر  سايعددديك  بالتدددالي   دددا  ميددد لة ا سيدددال م سدددولي النسدددب 

)اللقمدددا ن مدددل الميددداكل االجتما يدددة التدددي  يدددر   يسدددسا بوجدددوت طدددي د ر ا يتدددا   ال معيدددام التيريدددة,  ي دددا  مدددل 

 .اللر ر   بايلسا   وظييسا لتدمة الم تم   ال يم ل   االسا

Abstract 

The study aimed to identify the social and cultural upbringing methods of unknown parentage in 

Kuwaiti society, and applied to a sample of (25) Single children are illegitimate, (22) Single officials 

the role of care. 

The study relied on a descriptive and analytical approach to achieving the goal of the study, and 

used the interview and observation tools for data collection. 

The study resulted in the following findings: 

-  The suffering of children and young people of unknown parentage inside homes and social care 

homes in Kuwaiti society of extreme alienation; a result of not informing them true to their situation 

by their caregivers. 

- Ill and weak social and cultural upbringing methods used with children and young people of 

unknown parentage inside homes and social care homes, which in turn led to equip them with many 

of the negative behaviors; like lying, aggression and lack of respect for others and other negative 

traits. 

- The spread of many forms of violence and suicide attempts, sexual harassment of children in 

early childhood, with turning a blind eye to it, and not to be treated; which shows the negligence of 

the caretakers of this category. 
 

 

 أوالً: مشكلة الدراسة:

أذاددددان ال ثيددددر مددددل  عتاددددر ميدددد لة ا سيددددال م سددددولي النسددددب طددددي الم تمدددد  ال ددددويتي مددددل الميدددد الم التددددي  يدددد ل 

دددة,  المسدددووليل,  لددد  ا دددتالم  ت  دددا سم االجتما يدددة  التربويدددة  ا منيدددةك لمدددا لسددد ه اليودددة مدددل ظدددر م  احتياجدددام ُمل ح 

دددا   ادددو مدددا يدددد و لم يدددد مدددل االاتمدددا  بميددد ال سم لتقدددديم  نيدددوة اجتما يدددة سدددليمة لسدددم,  سدددا دام  لددد  أن ينيدددب ا أشتا ؛

 السلاية المتوقعة  تي ة ما يعا ون منل. أسويا  سايعييلك  ذل  لت نب اآلطار
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 وقد جاء اختيار موضوع الدراسة مرتبطًا بالعديد من األسباب منها:

 دددد   واطدددأ ا مدددوال التدددي  نيدددأ  لددد  الر ايدددة االجتما يدددة مملق؛دددا مددد  المدددرد د االجتمدددا ي  النيسدددي الميتدددر   -

 ظسوره  ل  سلوك م سولي النسب.

ايددة  التنيددوة االجتما يددة  الثقاطيددة مددل أ جددل الددنقا  الق ددور, أ  التتلددم  ددل كيددم مددا قددد ييددوب أسدداليب الر  -

 ا ساليب الحديثة طي ر اية   نيوة ا ه اليوة, أمال؛ طي االست الل ا مثل لس ه الماقام الايرية.

  2111ال يددددادم الملحوظددددة طددددي أ ددددداد م سددددولي النسددددب دا ددددل الم تمدددد  ال ددددويتيك حيدددد  بل دددد  طددددي  سايددددة  ددددا   -

 ن مل م سولي النسب.113)
 

 

 ثانياً: أهمية الدراسة:

 يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:

  دددم  اقددد  قلدددايا التنيدددوة االجتما يدددة المعا دددرم,  التدددي ي دددب أن  دددنسا بسدددا الم سسدددام ا يوا يدددة لر ايدددة  -

 م سولي النسبك مثل قلايا ال حة  التعليم,  التنيوة الدينية,  المبكل  الميرب  الملاس.

اتمددددا  بعددددر  قلددددايا التنيددددوة الثقاطيددددة المعا ددددرم, التددددي ي ددددب أن  سددددتم بسددددا م سسددددام ا يددددوا  لم سددددولي اال -

 النسبك مثل ال يارام,  الرحالم,  برامج الترطيل  الحيالم   نمية المسارام.

الوقددددوم  لدددد  سايعددددة التدددددمام  الاددددرامج االجتما يددددة المقدمددددة لم سددددولي النسددددب دا ددددل الم سسددددام ا يوا يددددة  -

  تم  ال ويتي,  ذل  مل  الل   م   حليل لنو ية ا ه التدمام  الارامج.بالم
 

 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 يمكن إيجاز أهداف الدراسة في اآلتي:

التعددددرم  لدددد  سايعددددة التدددددمام  الاددددرامج االجتما يددددة  الثقاطيددددة التددددي  قدددددمسا الم سسددددام ا يوا يددددة لم سددددولي  -

ا  ل   مليام الو م  الت  حليل. النسب, ا تماد؛

التعددرم  لدد  مدددي طا ليدددة التدددمام االجتما يددة  الثقاطيدددة المقدمددة لم سددولي النسددب,  مددددي االسددتيادم منسددا دا دددل  -

 م سسام ا يوا  بالم تم  ال ويتي. 

 التعدددرم  لددد  أ جدددل الدددنقا  الق دددور المتعلقدددة بسدددال الر ايدددة االجتما يدددة  الثقاطيدددة لعمدددل الم سسدددام ا يوا يدددة -

 تم  ال ويتي. لم سولي النسب بالم 

 جددد    دددور مقتدددرت للنسدددو  بالر ايدددة االجتما يدددة  الثقاطيدددة المقدمدددة لم سدددولي النسدددب, لالسدددتيادم المثلددد  منسدددا  -

 طي الم تم  ال ويتي. 
 

 رابعاً: تساؤالت الدراسة:

 تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:

قدددددمسا الم سسددددام ا يوا يددددة لم سددددولي النسددددب بددددالم تم  مددددا سايعددددة التدددددمام  الاددددرامج االجتما يددددة  الثقاطيددددة التددددي   -

 ال ويتي؟

مدددا  دددوع التددددمام االجتما يدددة  الثقاطيدددة اليعالدددة المقدمدددة لم سدددولي النسدددب بم سسدددام ا يدددوا  ال ويتيدددة؟  كيدددم  -

 يم ل االستيادم منسا؟

 تم  ال ويتي؟ما أ جل النقا  الق ور التاص بسال الر اية االجتما ية لعمل الم سسام ا يوا ية بالم  -

مدددا الت دددورام المقترحدددة للنسدددو  بادددرامج الر ايدددة االجتما يدددة  الثقاطيدددة المقدمدددة لم سدددولي النسدددب بم سسدددام ا يدددوا   -

 بالم تم  ال ويتي لالستيادم المثل  منسم؟
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 خامساً: مفاهيم الدراسة:

 :تضمنت الدراسة المفاهيم التالية

 التنشئة االجتماعية: -أ

شأ( أي حدث وتحدد، و)أنشأته( أي أحدثتهفالتنشئة لغويًا: )ن
(i)

. 

  عدددرم التنيدددوة االجتما يدددة بب سدددا   مليدددة  حويدددل طدددرد مدددل كدددا ل  لدددو  حيدددوا ي السدددلوك دلددد  شدددتا  دمدددي 

بيدددر  الت دددرم, طدددي محدددين أطدددراد   دددريل مدددل الايدددر, يتيا دددل بعلدددسم مددد  بعدددا,  يتعددداملون  لددد  أسدددس ميدددتركة 

 مل القيم التي  الور سرا قسم طي الحيام
(iiن

. 

كمدددا ُ رطددد  التنيدددوة االجتما يدددة بب سدددا   مليدددة التيا دددل االجتمدددا ي التدددي ي تسدددب طيسدددا اليدددرد شت ددديتل االجتما يدددة 

ددددا بددددبن الم تمددد  يقددددو  بسدددد ه العمليدددة ب ما ا ددددل  م سسددددا ل المتتليدددةك  ذلدددد  ل عددددل  التدددي  ع ددددس طقاطددددة م تمعدددل,  لم؛

معدددددا ي  الرمدددددوز  القددددديم التدددددي  ح دددددم سدددددلوكسم, ال ددددد ار أ لدددددا   مسدددددووليل يعتمدددددد  لددددديسم, بواسدددددمة دكسدددددابسم ال

 باكتسابسم  وقعام سلوك ال ير  طسمسا  التنا  بسا,  التيا ل بحيوية معسا 
(iiiن

. 

 ا مالق؛دددا مدددل التعددداريم السدددابقة, يم دددل  جددد   عريدددم دجرا دددي للتنيدددوة االجتما يدددة بب سدددا   علددديم الميدددل   دريادددل 

دددا اجتما ي؛دددا, يتيا دددل  يددد طر طدددي أسدددر  ل  الم تمددد  الددد   يعددديل طيدددل بيددد ل دي دددابي, دذا كا ددد  التنيدددوة لي دددون شت ؛

 سليمة,  الع س دذا لم   ل التنيوة سليمة .

 التنشئة الثقافية: -ب

  الثقاطدددة بب سدددا  ذلددد  ال دددل المركدددب الددد   يتلدددمل المعرطدددة  المعتقدددد Edward Taylorيعدددرم  دد ارد  دددايلور 

ا طي الم تم   اليل  ا  الق  القا ون  العادام,  أ  قدرام أ   مسارام ي تساسا ا  سان بو يل  لو؛
(ivن

. 

  بب سددا  ذلددد  ال دددل المركدددب الددد   يتددبلم مدددل كدددل مدددا  ي دددر طيدددل أ  Robert Brsteid يعرطسددا  ر بدددرم برسدددتيد 

 قو  بعملل أ   متل ل كب لا  طي م تم  
(vن

. 

يدددددة بب سدددددا  العدددددادام  المعتقددددددام  ا مالق؛دددددا مدددددل التعرييدددددام السدددددابقة, يم دددددل  جددددد   عريدددددم دجرا دددددي للتنيدددددوة الثقاط

 المدددور ل الثقددداطي  فيرادددا طدددي الم تمددد   ا سدددرم أ  الم سسدددة ا يوا يدددة التدددي يعددديل طيسدددا ا  سدددان منددد  ال ددد ر, ي تسدددب 

منسدددا المالمددد  التدددي  ميددد  طقاطدددة م تمعدددل  الايودددة التدددي يعددديل طيسدددا, سدددوا ؛ ا سدددرم أ  م سسدددام ا يدددوا ,  مدددل  دددالل  يا لدددل 

 تما ية المتعددم .م  المواقم االج

 مجهولو النسب: -جـ

اللقدددين طدددي الل دددة ادددو  المولدددود الددد   ينقددد  طددديلقن,  أ دددل )اللقدددنن الدددال   القدددام  المدددا ,  يقدددال يلقدددن لقم؛دددا,  قيدددل 

لقددن اليددي  أ  أ ددد ه مددل ا ر  بدددال  عددب ,  بنددا ؛  لددد  ذلدد  طددداللقين اددو  الميددل الددد   يوجددد ملقددد  طددي المريدددأ ال 

 ال يسم  لقيم؛ا دال بعد أ  ه يُعرم أبوه  ال أمل, 
(viن

. 

ددددا  – يُعددددرم م سددددول النسددددب بب ددددل  طقدددددان الميددددل لوالديددددل  مندددد   الد ددددل,  ا عدددددا   ددددوطر دال ددددل  –ا    ا ب مع؛

شت ددددية طابتددددة لددددل, ا مددددر الدددد   ييقددددد الميددددل شدددد ل الحيددددام ا سددددرية المايعيددددة, ممددددا يدددد د  دلددددي ديدا ددددل ب حدددددي 

الم سسام 
(viiن

. 

دددا بدددب سم  ا سيدددال الددد يل  لددددام أمسدددا سم طدددي المستيدددييام العامدددة أ  يُلقددد  بسدددم كمدددا يُعدددرم ا سيدددال م  سولدددو النسدددب أيل؛

طي المريأ,  يوج  الميل بعد الميالد مااشرم طي د ر دا مة للحلا ة, أ  يُسلَّم  سرم أ ري  تت ه ابن؛ا لسا 
(viiiن

. 

ول النسدددب بب دددل  الميدددل الددد   ُ ثدددر  ليدددل  ا مالق؛دددا مدددل التعددداريم السدددابقة, أم دددل التعريدددم ا جرا دددي للميدددل م سددد

دددا المولدددود بالمستيدددي , معلدددو  ا   م سدددول ا ب, د ن معرطدددة ال دددر م  بم دددان مدددا د ن  جدددوت اويتدددل,  ادددو أيل؛

التدددي دطعددد  أالدددل للتتلدددي  ندددل طدددي ال الدددب, حيددد  يُسدددلَّم لدددتدارم المعنيدددة لر ايتدددل بالم سسدددام االجتما يدددة ا يوا يدددة, 

 بعد  س يل قلية ب ل  .
 

 سادساً: الدراسات السابقة:

مRuth E. Homrighaus (4002)"دراسة "هومريغاوس  -1
(ix)

:
 

اددددط  الدراسدددة دلددد   التعدددرم  لددد  د ر م سسدددام ا يدددوا  طدددي ر ايدددة الميدددل اللقدددين طدددي د  لتدددرا,  قامددد   لددد  

 , أسدددداس  جدددد   قيدددديم كامددددل لسدددد ه الم سسددددام,  سرحدددد   سدددداعالم حددددول أسددددااب القلددددا   لدددد  د ر الر ايددددة  لدددد

ا تيا سددا طددي اآل  ددة ا  يددرم .   و ددل  الدراسددة دلدد   جددود  ددور بديلددة أطلددل مددل م سسددام ا يددوا ك مثددل التانددي 
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ا  ددددل الم سسددددام  ا لالحتياجددددام النيسددددية  االجتما يددددة للميددددل, بعيددددد؛  ا سددددر الاديلددددة,  التددددي  ددددوطر بددددد راا دشدددداا ؛

 ا يوا ية   يوبسا  مي ال سا.
 

مJulie E. Miller  (4002)"دراسة "ميلر -4
(x)

:
 

اددددط  الدراسدددة دلددد   التعدددرم  لددد  د ر الم سسدددام ا يوا يدددة  حدددو ا سيدددال اللقمدددا  طدددي مديندددة  يويدددورك طدددي 

ن مدددل أطدددراد الم تمددد  151القدددرن التاسددد   يدددر المددديالد  . حيددد    و ددد   يندددة الدراسدددة مدددل  يندددة  يدددوا ية قوامسدددا )

  حليددددل الوطددددا أ.   و ددددل  الدراسددددة دلدددد    ددددر الم تمدددد   ددددارم الم سسددددة.  اسددددتتدم  أدام االسددددتاا ة,  المقابلددددة 

لسدد ال  ا سيددال باليدد ل التقليددد  طددي  لدد  الحقاددةك  لدد  أ سددم أسيددال فيددر مرفددوب طدديسم, لددوالد سم  تي ددة  القددة فيددر 

ا بالتعاسدددة  التيدددويل   دددد   جدددوت الرعيدددا,  ي دددون ذلددد  بمثابدددة   دددمة  شدددر ية, ممدددا يع دددس  لددد  حيدددا سم شدددعور؛

 لتتلا منسا. ار لسم ينا ي ا
 

م(4002دراسة "سالي محمود سعد الدين الكفراوي" ) -3
(xi)

:
 

سددددع  الدراسددددة دلدددد   دلقددددا  اللددددو   لدددد   ليددددام التنيددددوة الايويددددة  االجتما يددددة لاسيددددال اللقمددددا ,  معرطددددة جوا ددددب 

وامسدددا الق دددور  السدددلايام بسدددا,  محا لدددة معال دددة ذلددد  الق دددور .    و ددد   يندددة الدراسدددة مدددل م مو دددة مدددل العدددامليل ق

ن ميددددردم. أمددددا  ددددل ا د ام التددددي اسددددتتدمتسا الدراسددددة, طتمثلدددد  طددددي اسددددتمارم االسددددتايان,   ددددور طو وفراطيددددة, 11)

  و ددددل  الدراسددددة دلدددد  أن أاددددم المعوقددددام التددددي  واجددددل   طددددا أ  سدددد الم ح وميددددة,  كدددد ل  المالح ددددة  المقابلددددة. 

لاسيددددال اللقمددددا ,  كدددد ل   ددددد   ددددواطر  الر ايددددة ال ددددحية لاسيددددال اللقمددددا  اددددي  ددددد   جددددود  و يددددة  ددددحية كاطيددددة

 ممرجةن, با جاطة دل   د   جود  يدلية لتسعاطام ا  لية. –ح يمة  –ا شرام الماي المال م )سايب 
 

م(4002دراسة "إيمان محمد النبوي صالح" ) -2
(xii)

: 

النسددددب  ادددددط  الدراسددددة دلدددد   التعددددرم  لدددد  بعددددا  أاددددم الميدددد الم النيسددددية  االجتما يددددة لاسيددددال م سددددولي

 اسددتتدم  الدراسددة المددنسج الو دديي  .الم سسددام ا يوا يددة  دا ددل ا سددر الاديلددة,  ا سيددال م سددولي النسددب دا ددل

المقددددارن.   و ددددل  الدراسددددة دلدددد   جددددود طددددر ق ذام داللددددة دح ددددا ية بدددديل الدددد كور  ا  ددددال دا ددددل الم سسددددام 

  العد ان. ا يوا ية, طي مي الم  يسية  اجتما يةك كالتمرد  العناد,  ال  ب
 

م(4011دراسة "زياد علي الجرجاوي وآخرين" ) -5
(xiii)

: 

,  ددا  بيد ل الم تمد  أطدراد مد  اللقمدا  لتعدايل اليلسدمينييل  قادل اددط  اد ه الدراسدة دلد   التعدرم  لد  مددي

 قددددد  .   مثلدددد  ميدددد لة الدراسددددة طددددي دجابددددة التسدددداعل الر يسددددي حددددول مدددددي  قا ددددل أطددددراد الم تمدددد  اليلسددددميني للقددددين

  قدو  التدي للم سسدام الالزمدة الر ايدة الو ديي.   و دل  الدراسدة دلد  جدر رم  قدديم الدراسدة المدنسج دم اسدتت

  مدل  رش مسدير سم,  كد ل   قدد  قدويم طدي  سدا د التدي الالزمدة بتدوطير االحتياجدام  ذلد  اللقمدا ك ر ايدة  لد 

  يدرام اليلسدميني, با جداطة دلد   مدل مد أطدراد الم ت بديل اللقمدا   قا دل ب يدادم المدواسنيل لتو يدة دراسدية  أيدا 

 .بر ايتل يتعلأ ما  كل اللقين  اق   اي ل  لمية
 

 سابعاً: اإلجراءات المنهجية:
 

 المنهج المستخدم: -أ

دددا يتواطدددأ طدددي       ا تمددددم الدراسدددة  لددد  المدددنسج الو ددديي التحليلدددي مسدددتتدمة دليدددل دراسدددة الحالدددة, با تاددداره منس ؛

 م الدراسة طي   م   حليل أساليب  سرق التنيوة االجتما ية  الثقاطية  قلايااا.االستتدا  م   حقيأ أادا
 

 عينة الدراسة: -ب

دار  –ن ميدددردم مدددل م سدددولي النسدددب الموجدددوديل دا دددل )دار اليتيدددام 25ساقددد  الدراسدددة  لددد   يندددة قوامسدددا )     

  اية.ن ميردم مل المسووليل بد ر الر22اليتيانن بد لة ال وي , با جاطة دل  )
 

 أدوات جمع البيانات: -جـ

 ا تمدم الدراسة  ل  المالح ة بالمياركة  المقابلة كبد ام ل م  الايا ام.     
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 ثامناً: مجاالت الدراسة:

 المجال البشري: -أ

ن ميدددردم,  م مو دددة مدددل ا سيدددال 22شدددمل  الدراسدددة م مو دددة مدددل المسدددووليل  العدددامليل مددد  م سدددولي النسدددب )

 ن ميردم.25النسب بعدد )  اليااب مل م سولي
 

 المجال الجغرافي: -ب

 يق دددد بدددل  حديدددد المنمقدددة أ  الايودددة التدددي   دددري بسدددا الدراسدددة الميدا يدددة,  يتمثدددل الم دددال ال  راطدددي للدراسدددة طدددي 

دار اليتيددددامن,  اددددم مددددل الم سسددددام  –دار اليتيددددان  –مدينددددة ال ويدددد , حيدددد  جددددري ا تيددددار )ددارم الحلددددا ة العا ليددددة 

 تي  قو   ل  ر اية م سولي النسب. ا يوا ية ال
 

 المجال الزمني: -جـ

  حتددد   دددا  2111رم ال منيدددة التدددي جدددري  اللسدددا جمددد  الايا دددام,  قدددد اسدددت رق  الدراسدددة مدددل  دددا  يق دددد بدددل اليتددد

2113.  
 

 :تمهيـد

طددي جددري  قسدديم ادد ا الي ددل دلدد  أربعددة أجدد ا  ر يسددية,  نا لنددا طددي ال دد   ا  ل منسددا م تمدد  الاحدد   حددد ده,  

ا  ال ددد   الثدددا ي  يندددة الدراسدددة    ا  دددسا,  طدددي ال ددد   الثالددد  ا سددداليب المعتمدددد  ليسدددا طدددي  حليدددل الايا دددام,  أ يدددر؛

  حليل الايا ام الميدا ية.
 

 :مجتمع البحث وحدودهأوالً: 

 الدد   يحددداا مددل اليددرق,  يحددداا مددل للتلدديج العربددي د لددة  قدد  طددي الددركل اليددمالي ال ربددي كد لددة ال ويدد 

 11,111  الددم مسدداحتسا ا جماليددة  الممل ددة العربيددة السددعودية, ال نددوب  مددل جمسوريددة العددراق  ال ددرب اليددمال

ددد اكيلدددومتر؛   ة  رجددد   سدددمية ال ويددد  دلددد    ددد ير لي ددد . سدددمة 1,,,,1,11ال دددويتييل ب جمدددالي  ددددد السددد ان  ا,مربع؛

ميالد البالقرب مل الساحل طي القرن الساب   ير  م قد شيد , كوم    عني الح ل أ  القلعة
ن1)

. 

 إدارة الحضانة العائلية: -1

ن ب ددددوار م قدددد  ددارم الحلددددا ة العا ليددددة طددددي م مدددد  د ر الر ايددددة بمحاط ددددة العا ددددمة, بمنمقددددة )ال ددددليايتا 

د ار ا مدددم المتحددددم.   وجدددد ددارم الحلدددا ة العا ليدددة طدددي  يدددس المانددد  التددداص بددد دارم ر ايدددة ا حددددال, حيددد   يددد ل 

ا مدددل الدددد ر ا رجدددي ب سدددة اليدددمال,  قدددد ا كتسدددا  اددد ا االسدددم )ددارم الحلدددا ة العا ليدددةن, بعدددد ا قسدددامسا  دددل جددد  ؛

 ,  ظلدددد  بسدددد ا االسددددم حتدددد  1113ن لسددددنة 11 ,  طق؛ددددا للقددددرار الددددوزار  رقددددم )1113ددارم ر ايددددة ا حدددددال  ددددا  

  اريتل.  يتوزع العاملون دا ل ددارم الحلا ة العا لية كالتالي:

 مراقب مدير
رئيس 

 قسم

أخصائي 

 اجتماعي

أخصائي 

 سينف

مشرف 

 اجتماعي
 مدرس

باحث 

 قانوني
 إداريون

1 2 1 1, 1, 2, 2 , 11 
 

 دار الفتيات:

دددا طدددي م مددد  د ر الر ايدددة بمحاط دددة العا دددمة, بمنمقدددة )ال دددليايتا ن ب دددوار د ار ا مدددم م قددد  دار اليتيدددام أيل؛

ا.22 – 11ن طتام مل م سوالم النسب,  ترا ت أ مارال بيل )11المتحدم.  يوجد دا ل الدار  دد )  ن  ام؛

 وصف المكان:

يت دددون المانددد  مدددل د ر أرجدددي طقدددن,  كدددان المانددد  سدددابق؛ا مدرسدددة  تاددد  ددارم ر ايدددة ا حددددال, دلددد  أن جدددري 

 سدددليمل دلددد  ددارم الحلدددا ة العا ليدددة لالسدددتيادم مندددل.   ت دددون الددددار مدددل ددارم الددددار  لددد  جسدددة اليمددديل بعدددد المدددد ل 

ن فدددرم لا  دددا يام,  م تدددب بحددد   فرطدددة للسددد ر ير 3,   ددددد )الر يسدددي,   حتدددو   لددد  م تدددب ميدددرطة الددددار

                                                           
(1)  http://ar.wikipedia.org/wiki/الكويت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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ن فددددرم  ددددو  متوسددددمة الح ددددم لليتيددددام,   ددددالة  فرطددددة سعددددا ,   ددددالة 1 د رم ميدددداه,  طددددي الدددددا ل يت ددددون مددددل )

 ن د رام مياه مت ا رم  ل  جسة اليميل  مماخ.,أ ري   يرم طي  ساية ممر فرم النو ,   دد )

 ,    ييددر شدد لل مددل الدددا ل, لتحويلددل مددل ماندد  مدرسددة دلدد  بيدد  قدددر 2111 قددد جددري  ددرميم ادد ا الماندد   ددا  

   لددد   يقدددة 2112ا م دددان,   بطيثدددل  لددد   يقدددة المتادددر يل مدددل  دددارم الدددوزارم,   دددم   ديدددد ا طدددال مدددرم أ دددري  دددا  

 متار يل   ريل. 

سددددااحة  لدددد   يقددددة   وجددددد حديقددددة كايددددرم بالم ددددان, بسددددا حمددددا  سددددااحة,  قددددد  ددددم د ددددداد الحديقددددة  د يددددا  حمددددا  ال

ددا.   لدد  الددرفم مددل  جددود حمددا  السددااحة, دال أ ددل  ددم ديقددام اسددتتدامل مددل قاددل ددارم  متاددر يل مددل  ددارم الدددار أيل؛

 الدار, لعد   جود  يا ة لل مل  جسة   رام.   حتو  دار اليتيام  ل  اآل ي:

 ال ساز اليني. -

 ال ساز ا شراطي. -

  قسم الس ر ارية ) ااحين.      -

 لعاملون د ل الدار كالتالي: يتوزع ا -

 إداريون مدرس مشرف اجتماعي أخصائي نفسي أخصائي اجتماعي مشرف مركز

1 3 2 11 1 1 
 

 دار الفتيان:

ن أ الد مدددل م سدددولي النسدددب, 1 قددد  بمحاط دددة حدددولي بمنمقدددة السدددالمية شدددارع التنسدددا ,  يوجدددد دا دددل الددددار  ددددد )

ا.11 – 11 ترا ت أ مارام بيل )  ن  ام؛
 

 لمكان:وصف ا

ادددو مانددد  م دددون مدددل د ر أرجدددي  د ريدددل, يحتدددو  الدددد ر ا رجدددي  لددد   دددالة مدددل جسدددة اليمددديل,  طدددي جسدددة 

اليسدددار فرطدددة ا   دددا ي,  حمدددا   ممددداخ, كمدددا يوجدددد سدددلم دا لدددي    دددر  دددارجي,  يحتدددو  كدددال الدددد ريل ا  ل 

رم المركدد  طددي الددد ر ن فددرم  ددو   دد يرم لل ايددة, دلدد  جا ددب حمدداميل  دد يريل,   قدد  فرطددة ميدد1 الثددا ي  لدد  )

 ا  ل أ ل  فرطة ا   ا ي. 

كمددددا يحتددددوي الدددددار  لدددد  م ددددل   دددد ير, أ يددددال  لدددد   يقددددة دحدددددي المتار ددددام,  ال يحتددددو  الم ددددان  لدددد  أ  

 مال ب أ  حدا أ.   يتوزع العاملون دا ل الدار كالتالي:

 إداريون مدرس مشرف اجتماعي أخصائي نفسي أخصائي اجتماعي مشرف مركز

2 3 3 31 5 21 
 

 :عينة األطفال والشباب من مجهولي النسب

 الســن: -1

 (4جدول رقم )

 التكرارات )ك( المتغيرات

ا15 – 11)  1 ن  ام؛

ا21 – 11)  1 ن  ام؛

ا طبكثر21)  11 ن  ام؛

 45 المجموع

التدددي ي يدددد  مرادددا ن مدددل دجمدددالي ميدددردام العيندددة يقعدددون طدددي اليودددة العمريدددة 11يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ أن )

دددا,  يقددد  )21 دددل ) دددا, بينمدددا 15 – 11ن ميدددردام مدددل دجمدددالي ميدددردام العيندددة طدددي اليودددة العمريدددة مدددل )1ن  ام؛ ن  ام؛

ا. 21 – 11ن ميردام طقن طي اليوة العمرية مل )1يق  )  ن  ام؛
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 (3النــوع:جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 1 ذكر

 11 أ ث 

 45 المجموع

ن ميدددردم, 11ال دددد ل السدددابأ أن ا  دددال يمدددثلل ال الايدددة الع مددد  مدددل ميدددردام العيندددة,  بلدددم  دددددال )يتلددد  مدددل 

 ن ميردام. 1بينما لم يت ا ز  دد ال كور )
 

 المستوى التعليمي:  -4

 (2جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 5 جامعي

 2 طا و 

 9 متوسن

 1 ابتدا ي

 4 ة ربية  ا ة ل    االحتياجام التا 

 45 الم موع

ن ميدددردام 1ن مدددل دجمدددالي ميدددردام العيندددة  لددد   علددديم متوسدددن,  ح دددل )1ح دددول )يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ 

ن ميددردام,  جددا م الت ددرارام ا قددل لميددرد يل 5 لدد   علدديم طددا و , بينمددا بلددم  دددد الحا ددليل  لدد  م اددل جددامعي )

 دم  احدم حا لة  ل   عليم ابتدا ي. حا لتيل  ل   ربية  ا ة ب    االحتياجام التا ة,  مير

 سبب اإليواء: -3

 (5جدول رقم )

 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 25 م سول الوالديل

 - أ ري

 45 المجموع

يتلدددد  مددددل ال ددددد ل السددددابأ أن جميدددد  ميددددردام العينددددة مددددل م سددددولي النسددددب, قددددد جددددري ديدددددا سم طددددي ادددد ه 

   ساب   رك كالتي   ا سر   فيرهي ل ا يداع   الم سسام,  تي ة لس ا الساب  لم

 الدار المودع بها: -2

 (2جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 11 دار اليتيام

 1 دار اليتيان

 45 المجموع
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ينمدددا يدددودع ن ميدددردم مدددل ميدددردام العيندددة مدددل ا  دددال مود دددام بددددار اليتيدددام, ب11يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ أن )

 ن مل ميردام العينة مل ال كور.1بدار اليتيان )

   ددددر ا شدددارم دلددد  أن جميددد  ميدددردام العيندددة مدددل الددد كور  ا  دددال, التحقدددوا سدددابق؛ا بددددار ا سيدددال, قادددل ديددددا سم 

  بدار ا يوا  الحالية.
 

 :عينة المسئولين والعاملين بالمؤسسات اإليوائية

 الســن: -1

 (7جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

ا31 – 21)  1 ن  ام؛

ا طبكثر31)  ,1 ن  ام؛

 44 المجموع
 

اليوددة العمريددة التددي ي يددد ن ميددردم مددل دجمددالي ميددردام العينددة يقعددون طددي ,1يتلدد  مددل ال ددد ل السددابأ أن  دددد )

ا طالطيل مراا  ل  ا.1, بينما يقل  مر ) ام؛  ن ميردام طقن  ل طالطيل  ام؛
 

 ــوع:النـ -4

 (2جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 12 ذكر

 11 أ ث 

 44 المجموع
 

ن ميدددردم مدددل ميدددردام العيندددة ادددم مدددل الددد كور, بينمدددا بلدددم  ددددد ميدددردام العيندددة 12يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ أن )

 ن ميردام طقن.11مل ا  ال )
 

 المستوى التعليمي:  -3

 (9جدول رقم )
 

 ك(التكرارات ) المتغيرات

 3 دكتورامن –دراسام  ليا )ماجستير 

 1 جامعي

 12 متوسن

 44 المجموع

ن ميدددردم مدددل دجمدددالي ميدددردام العيندددة  لددد   علددديم متوسدددن, بينمدددا ح دددل 12يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ ح دددول ) 

ن ميدددردام طقدددن مدددل 3ن ميدددردام طقدددن مدددل دجمدددالي ميدددردام العيندددة  لددد   علددديم جدددامعي,  كدددان الت دددرار ا قدددل ادددو )1)

 ميردام العينة ممل ح لوا  ل   عليم طوق جامعي.
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 الجنسيــة: -2

 (10جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 21 كويتي

 2 جنسيام أ ري

 44 المجموع

ن 21يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ أن ال الايدددة الع مددد  مدددل ميدددردام العيندددة ادددم مدددل ال دددويتييل,  بلدددم  دددددام ) 

 دام العينة مل ال نسيام ا  ري الميرد يل.ميردم, بينما لم يت ا ز  دد مير
 

 المسمى الوظيفي:  -5

 (11جدول رقم )
 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 11 ميرم

 , باح  اجتما ي

 2 باح   يسي

 1 ميرم مرك 

 1 مدرس ل ة د  لي ية

 1 مدير

 1 مراقب

 1 ر يس قسم

 44 المجموع

لي ميدددددردام العيندددددة يعملدددددون ميدددددرطيل دا دددددل ن ميدددددردم مدددددل دجمدددددا11يتلددددد  مدددددل ال دددددد ل السدددددابأ أن ) 

ن مددددل 2ن ميددددردام طقددددن مددددل ميددددردام العينددددة,  ),الم سسددددام ا يوا يددددة, بينمددددا بلددددم  دددددد الادددداحثيل االجتمددددا ييل )

 الااحثيل النيسييل, بينما ح ل  باقي المسميام الوظييية  ل  ميردم  احدم ل ل منسا. 

 

 مكان العمل: -2

 (14جدول رقم )

 ات )ك(التكرار المتغيرات

 11 دار اليتيان

 1 دار اليتيام

 3 ددارم الحلا ة العا لية

 44 المجموع

ن ميدددردام بددددار اليتيدددام, 1ن ميدددردام يعملدددون بددددار اليتيدددان,  يعمدددل )11يتلددد  مدددل ال دددد ل السدددابأ أن ) 

 ن ميردام ب دارم الحلا ة العا لية. 3بينما يعمل باقي الميردام   ددام )
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 سنوات الخبرة: -7

 (13رقم )جدول 

 التكرارات )ك( المتغيرات

 13 ن أ وا 11أقل مل )

ا21 – 11)  1 ن  ام؛

ا طبكثر21)  3 ن  ام؛

 44 المجموع

ن ميددددردم مددددل ميددددردام العينددددة  قددددل  اددددر سم بم ددددال ر ايددددة م سددددولي 13يتلدددد  مددددل ال ددددد ل السددددابأ أن ) 

دددا, بينمدددا بلدددم  ددددد مدددل لديدددل  ادددرم 21 – 11ل )ن ميدددردام  را حددد   ادددر سم بدددي1ن أ دددوا ,  )11النسدددب  دددل ) ن  ام؛

ا )  ن ميردام طقن. 3  يد  ل  يريل  ام؛
 

 .البيانات األولية للحالة

 : سايعة التدمام  الارامج االجتما ية المقدمة لم سولي النسب  أاداطسا.المحور األول

 ستيادم منسا.: طا لية التدمام االجتما ية  الثقاطية المقدمة  مدي االالمحور الثاني

 : أ جل النقا  الق ور بسال الر اية االجتما ية  الثقاطية لعمل الم سسام ا يوا ية.المحور الثالث

 :   ور مقترت للنسو  بالر اية االجتما ية  الثقاطية  التدمام المقدمة لم سولي النسب.المحور الرابع

تا ددددة با سيددددال  اليددددااب مددددل م سددددولي با جدددداطة دلدددد   حليددددل الملددددمون لم مو ددددة المليددددام  الوطددددا أ ال 

 النسب المود يل بالم سسام ا يوا ية.
  

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

  و ل  الدراسة دل  النتا ج التالية:

معا دددام ا سيدددال  اليدددااب مدددل م سدددولي النسدددب دا دددل بيدددوم  د ر الر ايدددة االجتما يدددة بدددالم تم  ال دددويتي مدددل  -1

  ة  د  دبالفسم بب جا سم الحقيقية مل قال القا ميل  ل  ر ايتسم.االفتراب اليديدك  تي

سددو   جددعم أسددداليب التنيددوة االجتما يدددة  الثقاطيددة المسدددتتدمة مدد  ا سيددال  اليدددااب مددل م سدددولي النسددب دا دددل  -2

بيدددوم  د ر الر ايدددة االجتما يدددة,  التدددي أدم بدددد راا دلددد  دكسدددابسم العديدددد مدددل السدددلوكيام السدددلايةك مثدددل ال ددد ب 

 العد ا ية   د  احترا  اآل ريل  فيراا مل ال يام السلاية. 

ا تيدددار العديدددد مدددل أشددد ال العندددم  محدددا الم اال تحدددار  التحدددرش ال نسدددي با سيدددال طدددي سيدددولتسم الما دددرم, مددد   -3

 فا المرم  نسا,   د   الجساك مما يدل  ل  دامال القا ميل  ل  ر اية ا ه اليوة. 

لمقدمددددة لاسيددددال  اليددددااب مددددل م سددددولي النسددددب طددددي بيددددوم  د ر الحلددددا ة  ددددد ي مسددددتوي التدددددمام الثقاطيددددة ا -,

العا ليدددةك   مثدددل ذلددد  طدددي  دددد  القيدددا  بدددب  أ يدددمة طقاطيدددة كالمسدددابقام   وزيددد  ال دددوا   أ  الدددد رام التثقيييدددة أ  

 الحيالم, با جاطة دل   د  االشتراك با  دية الرياجية  ال المراك  الثقاطية.

ل دددحية المقدمدددة لاسيدددال  اليدددااب مدددل م سدددولي النسدددب دا دددل بيدددوم  د ر الحلدددا ة  دددد ي مسدددتوي التددددمام ا -5

العا ليددةك   مثددل ذلدد  طددي  ددد  دجددرا  ال يددم الددد ر   لدد  ا سيددال,   ددد   جددود سايددب دا ددل الددد ر,  االكتيددا  

 بممرجة طي دار اليتيام طقن.

لنسدددب دا دددل بيدددوم  د ر الحلدددا ة  دددد ي مسدددتوي التددددمام التعليميدددة المقدمدددة لاسيدددال  اليدددااب مدددل م سدددولي ا -1

العا ليددةك   مثددل ذلدد  طددي جددعم ا بنددا  بيدد ل  ددا  بددالمواد الدراسددية,  دامددال ا   ددا ييل لحددل ميدداكل ا سيددال 

 طي المدارس, با جاطة دل   جود بعا ا سيال الراسايل  المي وليل مل المدرسة.

سددددولي النسددددب دا ددددل بيددددوم  د ر الحلددددا ة  ددددد ي مسددددتوي التدددددمام الدينيددددة المقدمددددة لاسيددددال  اليددددااب مددددل م  -1

العا ليدددةك   مثدددل ذلددد  طدددي قلدددة الدددو ي الدددديني,   لددد  اليتيدددام للح ددداب بعدددد ار دا دددل,  كددد ل   دددد  ددراك القددديم 

 الدينية, با جاطة دل   د  الحرص  ل  أدا  ال الم. 
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 د ر الحلدددا ة  ا تيدددا  مسدددتوي  ددددمام الت  يدددة المقدمدددة لاسيدددال  اليدددااب مدددل م سدددولي النسدددب دا دددل بيدددوم -1

 العا ليةك   مثل ذل  طي ردا م الوجاام ال  ا ية المقدمة. 

 دددرد  التددددمام االجتما يدددة  الثقاطيدددة المقدمدددة لاسيدددال  اليدددااب مدددل م سدددولي النسدددب ب دددية  امدددة,  ذلددد   لددد   -1

عيددديل الدددرفم ممدددا  دددوطره الد لدددة مدددل دم ا دددام  مي ا يدددة مر دددودم لسددد ه اليودددة, لمحا لدددة دم سدددم مددد  ا طدددراد الماي

 بالم تم .

جدددعم الرقابدددة مدددل قادددل القدددا ميل  لددد  بيدددوم  د ر الر ايدددة االجتما يدددة  لددد  ا سيدددال  اليدددااب مدددل م سدددولي  -11

النسدددبك   مثدددل ذلددد  طدددي التسددداال طدددي د دددول   دددر م اليتيدددام,  ار ددددا  بعلدددسل لددد   فيدددر مناسدددب لتقاليدددد 

 م اليتيام.الم تم  ال ويتي, با جاطة دل  فياب الرقابة  ل  م ادر د ياق م ر 

 ق دددير ا   دددا ييل النيسدددييل  االجتمدددا ييل طدددي القيدددا  بدددد رام طدددي ر ايدددة   بايدددل ا سيدددال  اليدددااب م سدددولي  -11

النسدددبك كددد جرا  اال تادددارام النيسدددية الالزمدددة,   مدددل بدددرامج  عدددديل السدددلوكيام السدددلاية لاسيدددال,  العمدددل  لددد  

 دم سم طي الم تم .

 د ر الحلدددا ة العا ليدددة بدددالم تم  ال دددويتي, طدددي رطددد  مسدددتوي الدددو ي  ق دددير المسدددووليل  القدددا ميل  لددد  بيدددوم  -12

 الم تمعي بقلايا م سولي النسب.

  د  دلما  المسووليل  العامليل بايوم  د ر الحلا ة العا لية بقا ون االحتلان. -13

ا   يددا ال؛ دا ددل الم تمدد , مددل أقددرا سم المددود يل  -,1 دا ددل ا سيددال م سولددو النسددب المحتلددنون اددم أكثددر اسددتقرار؛

 الم سسام ا يوا يةك لما لالحتلان مل  بطير دي ابي  ل   نيوتسم االجتما ية  الثقاطية.  

 دددبطير  عددددد القدددا ميل بعمليدددة  نيدددوة م سدددولي النسدددب سدددلاي؛ا  لددد   نيدددوة ا بندددا  االجتما يدددة  الثقاطيدددةك ال دددتالم  -15

 .ا  ااا سم  ا تما ا سم الدينية

, مدددل  جسدددة   دددر المسدددووليل  العدددامليل بايدددوم  د ر الحلدددا ة العا ليدددة  مثُّدددل أ جدددل الدددنقا  الق دددور ا ساسدددية -11

طددددي  ددددد ي مسددددتوي بعددددا العددددامليل,  قلددددة الددددد رام التدريايددددة,  قلددددة الحددددواط ,  التددددد الم التارجيددددة بعمددددل 

ا دارم,   قددددا المي ا يدددددة   ددددد  المر  دددددة طددددي ال دددددرم,   لددددارب اآلرا  بددددديل المسددددووليل بالددددددار  ا دارم 

  الوزارم. 
 

 اشراً: توصيات الدراسة:ع
 

 يدددد يل ل نددددة  حقيددددأ للوقددددوم  لدددد  أسددددااب  عددددر  بعددددا ا سيددددال م سددددولي النسددددب لتحرشددددام  ا تدددددا ام  -1

 جنسية  محا الم ا تحار,  سرق  الم ا ه المي لة,  محاساة المق ريل  المتساايل ب ل . 

قدددديم التددددمام االجتما يدددة  يدددديد الرقابدددة  لددد  أدا  الم سسدددام ا يوا يدددةك  ذلددد  لوجدددود ق دددور ملحدددوظ طدددي   -2

  الثقاطية ب اطة أش السا.

حسدددل ا تيدددار العدددامليل مدددل أ  دددا ييل  يسدددييل أ  اجتمدددا ييل أ  ميدددرطيل, ممدددل ذ   ال يدددا م العاليدددة,  العمدددل  -3

  ل   درياسم التدريب ال اطيك حت  يتم نوا مل التعامل م  ا ه اليوة.

مددددة دا ددددل الم سسددددام ا يوا يددددةك كالتدددددمام ال ددددحية دح ددددا  الرقابددددة  لدددد  ا مددددور الماليددددة  التدددددمام المقد -,

  ال  ا ية  فيراا.

 االاتما  بال ا ب الديني   نمية الوازع الدينيك بتيعيل د ر ددارم التو ية  ا رشاد. -5

اسددددتتدا  أسدددداليب التنيددددوة االجتما يددددة الحديثددددة,   ا ددددة أسددددلوب الثددددوابك لتيدددد ي  ادددد ه اليوددددة  لدددد  د يددددان  -1

 السلوكيام المرفوبة.

  لية محددم للتي ي   ل  االحتلان.  ج  -1

 َسل  يري  قا و ي يحمي ا ه اليوة,  يعمل  ل  دم سم طي الم تم . -1

  ج   مة لرط  مستوي الو ي الم تمعي بقلايا ا سيال م سولي النسب. -1

االسدددت الل ا مثدددل لتم ا دددام التدددي  قددددمسا الد لدددة لر ايدددة ا سيدددال م سدددولي النسدددب باليددد ل المملدددوبك لتحقيدددأ  -11

   ادام المنيودم.ا
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