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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٤٠٩ 

  سهام على احمد حسن القبندي ثـــــاسم الباح
جامعـة  دراسة تقويمية لبرامج رعايـة الـشباب ب    ثــــعنوان البح

  الكويت 
  حلوان ةـــــــجامع

  الخدمة االجتماعية  ةــــــــكلي
  التخطيط االجتماعي م ــــــــقس

  )م١٩٨٩(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع القائم لبرامج رعاية 
الوضع القائم للبرامج الشباب بجامعة الكويت وخطتها ومن ثم مقارنة 

باألهداف المنشودة وكذا التعرف على مدى تحقيق برامج رعاية الشباب 
وتحديد نقاط القوة . بجامعة الكويت بوضعها الحالي لألهداف المنشودة

وأنسب . والضعف في البرامج المنفذة سواء من حيث التخطيط لها أو التنفيذ
ألهدافها، ومن ثم الخروج الظروف التي تساعد على تحقيق هذه البرامج 

  .بمؤشرات تخطيطية تساعد على زيادة فاعلية البرامج في تحقيق أهدافها
  : النقاط التاليةفيوعليه يمكن تحديد أهداف البحث 

التعرف على المعوقات التي تؤثر على إدارات رعاية الشباب في أدائها  .١
ية، والفنية ومدى لدورها فيما يتعلق باألنشطة االجتماعية، الرياضية، الثقاف
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إشباعها لالحتياجات المختلفة للشباب من حيث التخطيط أو التنفيذ لتلك 
  .البرامج

التعرف على العوامل المختلفة التي تساهم أو تعوق تحقيق أهداف رعاية  .٢
الشباب سواء كانت عوامل مادية أو بشرية تتعلق بالطالب أنفسهم أو 

  .نات الجامعةالمسئولين بأجهزة رعاية الشباب أو إمكا
التوصل إلى مجموعة من المؤشرات يمكن استخدامها لمواجهة تلك  .٣

المعوقات بشكل يجعل إدارات رعاية الشباب الجامعي تحقق أهدافها 
  .بصورة أفضل

تزويد المخططين والعاملين في مجال رعاية الشباب ببيانات أساسية  .٤
، للعمل ومؤشرات تخطيطية واقتراحات برامج رعاية الشباب بالجامعة

على مستوى كليات الجامعة تلبي احتياجات الشباب وتحقق أهداف 
  رعايتهم

  منهج الدراسة
أن المنهج المالئم للبحث يجب أن يرتبط ارتباطـا وثيقـا بموضـع             

  .وأهداف البحث
 socialولقد اعتمدت الباحثة أساسا على منهج المسح االجتمـاعي  

survey     ة المشاركين فـي بـرامج       بالحصر الشامل لطالب وطالبات الجامع
رعاية الشباب وكذا العاملين بعمادة شئون الطلبة ويرجع اختيار الباحثة لهذا           
المنهج ألنه يتمشى مع نوع الدراسة ومشكلة البحث كما أنه يتـيح الفرصـة              
لجمع البيانات المتعلقة بالمتغيرات المختلفة المرتبطة بموضوع البحث، وألنه         
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ف بإتباع طريقة علمية منظمة، وينصب علـى        منهج لتحليل ودراسة أي موق    
دراسة الحاضر ويتناول أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء الدراسة للكـشف           

  .عن األوضاع القائمة لالستعانة بها في التخطيط للمستقبل
وقد اعتمدت الباحثة على التحليل الوصفي والكمي باستخدام المقاييس         

ت في ذلك بوحدة الحاسـب اآللـي        واستعان) spss-pc(اإلحصائية المختلفة   
  .بجامعة الكويت

  استنتاجات الدراسة
 :انتهت نتائج الدراسة إلى ما يلي

دور جهاز رعاية الشباب في الدعوة إلى ممارسة أنشطة البـرامج لـم             -
ود ديكن على المستوى المتوقع منه كما أن األعالم الذي قام به كان مح            

 أنشطة بـرامج رعايـة      ةسالفاعلية في جذب الطالب لالنضمام للممار     
  .الشباب

تعبر الهواية الشخصية للطالب ووجود األصدقاء بالنشاط هـي الـدافع            -
األساسي لممارسة برامج رعاية الشباب األمـر الـذي جعـل نـسبة             

  .المستفيدين من طالب الجامعة من برامج رعاية الشباب محدودة للغاية
يحد من معدل عدم وضوح أوقات ممارسة أنشطة برامج رعاية الشباب          -

  .مداومة الطالب وبالتالي اإلفادة منه
تشجيع األسرة أو عدمه ألبنائها الطالب على ممارسة أنشطة بـرامج            -

الب الذي يقبلـون علـى      ط ال درعاية الشباب يلعب دورا في تقليل أعدا      
  . ويؤكد هذا القيم واالتجاهات بين الطالب في المجتمع،ممارسة النشاط
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يقلل من فرصة التـردد والمداومـة       ) المكتسبةالساعات  (نظام الدراسة    -
  .على ممارسة أنشطة وبرامج رعاية الشباب

تعبر األنشطة والبرامج الحالية عن االحتياجات الفعلية للطالب وتـشبع        -
احتياجاتهم ومن ثم ينعكس هـذا علـى تنميـة هوايـاتهم وقـدراتهم              

  ألنهم يختـارون األنـشطة التـي تتفـق       ،واستثمارهم ألوقات فراغهم  
 وانعكس أيضا هذا على عدم رغبتهم في التجديد         ،ورغباتهم وهواياتهم 

 .والتغيير لألنشطة

تبين قصور اإلمكانات المادية الالزمة لممارسة األنشطة متمثلة في عدم       -
حصول الطالب على األدوات الالزمة له باإلضافة إلى نقص المالعب          

 . توزيعها بين الكلياتوءومراكز النشاط وس

هم المعوقات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج رعاية الشباب          تبين أن أ   -
تتمثل في عدم وجود خطة عمل متناسقة تضم أنشطة بـرامج رعايـة             
الشباب على مستوى كلية الجامعة ونقص اإلمكانات ومراكز األنـشطة          

كما أن تحفيز الطالب علـى االنـضمام        . وسوء توزيعها على الكليات   
دود باإلضافة إلـى أن نظـام الـساعات         لممارسة أنشطة البرامج مح   

 ال يتيح الفرصة والوقت الكافيين      تية المكتسبة المتبع في الجامعا    سالدرا
 .لالنضمام للنشاط

  
  
  


