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  لطيفة محمد يوسف السليم ثـــــاسم الباح
  دراسة تقويمية لبرامج رياض األطفال بدولة الكويت ثــــعنوان البح

  نحلوا ةـــــــجامع
  الخدمة االجتماعية ةــــــــكلي
  التخطيط االجتماعي م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في
التعرف على مدى ما تحققه هذه البرامج من أهداف تتصل بالتنشئة  .١

  .الجتماعياالجتماعية والنمو ا
التعرف على ايجابيات وسلبيات هذه البرامج فيما يتصل بعملية التنشئة  .٢

  .االجتماعية لألطفال
التعرف على الوضعية الحالية والظروف الواقعية التي تعمل في ظلها  .٣

األخصائية االجتماعية التي تقوم بتخطيط وتنفيذ هذه البرامج والعوامل 
  .لمرتبطة بأداء دورهاا

ه الدراسة في إثراء الجانب النظري والمعرفي للخدمة قد تساهم هذ .٤
  .االجتماعية عامة والتخطيط في مجال رياض األطفال بصفة عامة
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المساهمة في تطوير وتحسين برامج رياض األطفال من خالل المؤشرات  .٥
  .والنتائج التي يتم التوصل إليها

قد تكون قد تساهم هذه الدراسة في استنباط بعض القضايا والفروض التي  .٦
  . لبحوث أخرى في المستقبلقاًلمنط

  منهج الدراسة
 الدراسة على منهج المسح االجتماعي الـشامل للمـشرفات          تعتمدا

العامالت برياض األطفال التي تم اختيارها للبحث، والالئي تم اختيارهن في           
ضوء مجموعة من االعتبارات أو المحددات والمـسح االجتمـاعي بالعينـة     

 األطفال المستفيدين مـن     – أو بديالت أمهات     –ن أمهات   لمفردات البحث م  
  .برامج الرياض محل الدراسة

وفي إطار هذا المنهج الذي يتيح قدرا وافرا مـن البيانـات حـول              
موضوع الدراسة والتي تخضع للمعالجة اإلحـصائية والسـتيفاء متطلبـات       

التفسير الدراسة التقويمية، اعتمدت الدراسة على عمليات الوصف والتحليل و        
  .باعتبارها من العمليات األساسية للبحث العلمي

  استنتاجات الدراسة
  :تمثلت أهم نتائج الدراسة في األتي

ـ فر في الكويت درجة مناسبة من مقومات و       وتت - ع وتنفيـذ بـرامج     ض
ال أن هناك بعض أوجه قصور أو نقص فيما         إ ،وأنشطة رياض األطفال  

 والتـدريب والمتابعـة     ات من حيث التأهيل والتخصص    فيتصل بالمشر 
 وكذلك فيما   ،واإلشراف والتوجيه والتعاون بين المشرفات في الروضة      
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 ،يتصل بأوضاع األطفال وأسرهم االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة        
  .وكذلك ظروف العمل بالروضة من حيث المواعيد واإلمكانيات المتاحة

وعـة   متن توفر رياض األطفال في الكويت برامج وأنشطة وخـدمات         -
ال أن هذه البرامج ال تتسم بالتوازن من حيث درجة التركيز           لألطفال، إ 
 فاألنشطة المتصلة بالجوانب التعليمية والمعرفية والمرتبطة       –واألهمية  

ية مهارات الحفظ والتسميع تنال اهتمام أكبر من غيرها من البرامج           مبتن
ة واألنشطة كما تعطى رياض األطفـال اهتمـام بـالبرامج واألنـشط           

  .الصحية
 إال أن المـشرفات     ،هناك تخصصات مختلفة تعمل في رياض األطفال       -

ات فـي   ف وليس للمـشر   .الالئي تخصصهن رياض أطفال نسبتهن قليلة     
 حيـث   ،الرياض دور ملموس في تخطيط البرامج واألنشطة والخدمات       

يتلقين خطط العمل وتفصيالت تنفيذه من التوجيه الفني العام لريـاض           
  . األطفال

 مجموعات من الـصعوبات،     ةجه رياض األطفال في الكويت أربع     وتوا -
: من حيث نسبة وجودها لـدى المـشرفات       : جاءت على الترتيب اآلتي   

الصعوبات التي تتصل باألطفال وأسرهم في المرتبة األولـى، يليهـا           
الصعوبات التي تتصل بتخطيط وتنفيذ البرامج واألنشطة، ثم الصعوبات 

مكانيات، وأخيرا الـصعوبات التـي تتـصل        التي تتصل بالموارد واإل   
  .بالمشرفات وعملهن



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٤٢٨ 

وأخيرا، فإن دور الروضة في تحقيق التنشئة االجتماعيـة لألطفـال،            -
يتخلص في توفير مجموعة من األنشطة والخدمات، تتمثل في خدمات          

وكـذلك  . التغذية والرعاية الصحية، واألنشطة والخدمات االجتماعيـة      
ا داال إحصائيا، فيما يتصل بأبعاد التنـشئة        ألطفال تغير لتحقق الروضة   

 هذه األبعاد مـن     باالجتماعية التي تم تحديدها في الدراسة، وجاء ترتي       
حيث معدالت التغير الموجب التي حققتها الدرجات النـسبية لألطفـال           

بعض مظاهر نمو القدرة اللغوية وبعض مظاهر نمو        : على الوجه األتي  
عرفي وتكـوين المفـاهيم، وبعـض       الحواس، وبعض مظاهر النمو الم    

التنشئة الدينية والقواعد الخلفية للـسلوك،      ومظاهر نمو القدرة العديدة ،      
الستقالل والمـساعدة الذاتيـة، وبعـض مظـاهر النمـو النفـسي             او

 االجتماعية للتعامل   تواالجتماعي، وعادت النظام، والعالقات والمهارا    
  .ت النظافةامع اآلخرين، وأخيرا عاد


