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الشكــر والتقديـــر

أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى أستاذم الدكتكر سمير شقير الذم أشرؼ عمى ىذه الدراسة.
كجزيؿ الشكر الى الخالة مراـ المصرم كالعـ غالب مرار عمى الدعـ كالمساندة البلمتناىيةل كالى
الغالي أمجد مرار كالسيدة سيى التميمي.
كما اشكر الدكتكر عمر القياـ الذم ساعدني في الكصكؿ الى المحكميفل كالى كزميبلتي العزيزات
المكاتي قدمف لي المساعدة كالدعـ الذم مكنني مف إتماـ ىذا البرنامج الزميمة ىانيا العيساكمل االنسة
كفاح بني عكدةل كالسيدة نسريف مرار كالدكتكرة يماف الشريؼ.
كفي النياية ال يسعني إال اإلقرار بحقيقة ىامةل كىي أف ىذا االعتراؼ بالفضؿ لذكيو ال ينفي عني
مسؤكلية ما قد يككف فيو مف تقصيرل فكحدم أنا المسؤكلة عف أم أخطاء أك أم تقصير في ىذه
الدراسة.

ب

الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج ارشادم في تعميـ الكالدية لعينة مف أميات
ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرة في منطقة القدسل ككذلؾ الكشؼ عف أثر ىذا البرنامج في ضكء
المتغيرات المستقمة (المستكل التعميميل عدد االطفاؿ) مستخدمة المنيج شبو التجريبي لتصميـ
المجمكعة الكاحدةل كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة طبقت الباحثة البرنامج االرشادم كأدكاتو عمى عينة متيسرة
مف األميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرة كعددىف عشر أنميات.
استخدمت الباحثة المعالجة اإلحصائية لممتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةل كاختبار تحميؿ
التبايف األحادمل كاختبار تككي لممقارنات الثنائية باستخداـ برنامج الرزـ االحصائية ))SPSSل ثـ
استخراج النتائج كتحميميا كمناقشتيا .
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ تطكر ظاىرم في نتائج البرنامج اإلرشادمل بحيث كانت الفركؽ
لصالح االختبار البعدم.
كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في نتائج القياس البعدم لمبرنامج تعزل لمتغير التعميـل ككجكد
فركؽ في نتائج القياس البعدم تعزل لمتغير عدد األكالدل حيث كانت الفركؽ في مجاؿ العبلقة بيف
األـ كالطفؿ لصالح األميات المكاتي لدييف كلد كاحد .كفي مجاؿ االنضباط اإليجابي حصمت األميات
المكاتي لدييف كلداف أعمى متكسط مقارنة ببقية أفراد العينة.
خرجت الباحثة بعدة تكصيات منيا إجراء المزيد مف األبحاث حكؿ برامج تعميـ الكالديةل كاف يتـ
تطكير البرامج لتشمؿ كؿ مف اآلباء كاألجداد ككؿ مف يقدـ الرعاية لؤلطفاؿ.
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Effectiveness of parent education program to a sample of mothers with
children in preschool in Jerusalem city.
Prepared by: Razan AL-Sharif
Supervisor: Dr.Samir Shuqair
Abstract:
The aim of this study was to assess the impact of a parent education counseling program
to a sample of mothers with children in preschool in Jerusalem area.
This study detected the effect of this counseling program in light of the independent
variables (educational level, number of children), using the quasi-experimental approach to
design the one group.
In order to achieve the objectives of the study, the researcher applied the counseling
program and its tools (pretest and posttest, behavior follow-up table, observation), on an
available sample of mothers with children of early childhood.
The researcher used statistical analysis for arithmetic average and standard deviations, the
one-way variance analysis test and Toki test for bilateral comparisons, using Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS). Then she extracted the results, analyzed and
discussed them. The results of the study showed that there was an apparent evolution in the
results of the counseling program in which the differences were in favor of the posttest.
The general pre-test results were 2.3 and the results of post-test were 2.42, while the
highest evolution percentage happened with the mothers in the area of positive discipline
with a rate of (17.3%), then in the field of mothers development with a rate of (16.0%), and
finally in the field of the relationship between the child and mother by (1.6%) only.
The results also showed no differences in the telemetric results of the program due to the
education variable, but the differences in the telemetric results were due to the number of
children variable, whereas the differences in the relationship between mother and child
were for the benefit of mothers with one child. While in the area of positive discipline,
mothers who have two kids and higher took the highest average compared to the rest of the
sample.
The researcher recommended a number of recommendations; including conducting more
research on parental education programs, and developing programs to include all of the
parents and grandparents and those who provide care for children.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمـة
إف تربية األبناء مف أعظـ مياـ األسرةل كىي كذلؾ مف أكثر الكظائؼ أك المياـ تحديا في المجتمعل
فالكالداف ىما المسؤكالف عف تقديـ الرعاية كتكفير االماف لؤلبناءل ككذلؾ تزكيدىـ بميارات لمعيش

كاالستمرار في الحياةل بما في ذلؾ تنشئتيـ تنشئو صحيحة تضمف ليـ الراحة كالسعادة.

ىذه التربية المتمثمة بجميع الممارسات التي يقكـ بيا االباء كاألميات بقصد إعداد ابنائيـ لمحياة تشكؿ

األساس الذم سيحممو األبناء معيـ طيمة حياتيـل فالتفاعبلت التي تتـ بيف اآلباء كاألبناء تشكؿ جكىر

حياتيـ مستقببلل كما نحف عميو االف ما ىك إال نتيجة العالـ الذم اختبرناه باك ار في حياتنال كما يحدث
داخؿ مجتمعاتنا مف ممارسات كسمككيات ىك انعكاس لمممارسات التربكية لممجتمع الذم نعيش فيو.

حاليا يجد الكثير مف اآلباء كاالميات أف تربية األبناء عممية صعبةل كىذا ما أشار اليو تقرير
المفكضية الكطنية لؤلطفاؿ عاـ ( )1991حيث اعتقد ( )%88مف اآلباء بأف التربية صعبة اكثر مف

المتكقع).)Bowman, Pratt, Rennekamp, Sektn, 2010

ما يجعؿ التربية عممية صعبة التغييرات المتسارعة في نمط الحياة كاالنفتاح الثقافيل الذم ترؾ اث ار
عمى الكاقع الحالي لؤلسرل مف انفتاح عمى العالـل كاختبلؼ المنظمة االجتماعيةل كالتغير في القيـل

كفقداف القدكةل الذم ال يمكف اف يغيب تأثيره عف أحدل مع االخذ باالعتبار الكاقع الخاص لممجتمعات
العربية كاالسبلميةل كالمتمثؿ في التحديات االضافية التي تكاجييـل كالتي تؤثر عمى الممارسات

الكالدية (االيسسكك .)2000,

ىذه العكامؿ كغيرىا قد تدفع الكثير مف اآلباء كاألنميات إلى المجكء الى ممارسات تربكية تسبب الكثير

مف المشكبلت لؤلطفاؿل التي تظؿ ليا باقية معيـ فترة طكيمةل كيدعـ ىذا أبحاثا ظيرت في السنكات

األخيرةل تدؿ عمى أف اإلساءة في التربية الكالدية منتشرة بشكؿ كبيرل كتؤدم إلى مشكبلت كبيرة تبقى

آثارىا مدل الحياة ل كتؤثر بطريقة سمبية عمى الفرد كالمجتمعل مسببة مشكبلت عالمية كمحميةل منيا

العنؼ كاالدمافل كذلؾ تؤثر عمى الصحة العقمية كالتعميـ كاالقتصاد كغيرىا (Klebanov, 2015
.)Mariann,
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ربما يتعجب البعض مف اف تفسير اإلساءة حسب كتب التربية كعمـ النفسل يتراكح بيف ممارسة العنؼ
بجميع اشكالو لفظيا اك جسديا تجاه األطفاؿل الى مشاىدة الطفؿ لمعنؼ يمارس مف قبؿ كالديو اك

أحدىمال الى اإلساءة العاطفية الي تتمثؿ في التحقير كاالذالؿ كالتيديد بسحب الحب اك االنتقادل اك
العزؿ اك التجاىؿ لحاجات الطفؿ النفسية كالجسديةل كالقائمة تطكؿ كنراىا تتجسد يكميا في تفاعبلت

اآلباء كاالميات كغيرىـ مف المربيف مع األطفاؿ كجزء مف ممارسات التأديب تربية األطفاؿ.

حديثا كبسبب التقدـ اليائؿ في العمـ لـ يعد الكشؼ عف أثر ىذه اإلساءة استنتاجا يمكف الكصكؿ اليو

ببساطةل بؿ أصبح يكثؽ مف خبلؿ صكر كمسكح دماغ كدراسات عممية تثبت التغير الذم يحدث في
الدماغ عمى أثر ىذه الممارساتل كأصبحت ىناؾ مسميات لمعمـ التربية كعمـ االمكمة كاالبكة.

يستطمع تقرير منظمة رفاىية األطفاؿ في الكاليات المتحدة كالمنشكر عمى بكابتيا االلكتركنية آثار

اإلساءة عمى تطكر أدمغة األطفاؿل فمنطقة الحصيف المسؤكلة عف التعمـ كالذاكرة تقمصت عند الكبار
الذيف تعرضكا لئلساءة في طفكلتيـل كمنطقة المكزة البيضاء األكبر حجما في الدماغ المسؤكلة عف
التكاصؿ بيف جزئي الدماغ كعمميات أخرل بالدماغ كالعكاطؼ كالقدرات المعرفية العميا قد تقمصت لدل

األطفاؿ كالكبار الذيف تعرضكا لئلساءة

()Gateway Child Welfare Information,2015

ىذه النتائج جزء مف مجمكعة كبيرة مف النتائج التي يصعب حصرىا كالتي تترؾ اثا ار سمبية عمى

مخرجات الفرد في جميع جكانب حياتو.

ىذه المعطيات تدفعنا لمتساؤؿ كيؼ تحدث اإلساءة برغـ مف محاكلة معظـ االميات كاالباء بذؿ الجيد

كالماؿ في سبيؿ أداء ميمتيـ كتكفير احتياجات ابنائيـ بدافع الحب الذم يمتمككنو كبدافع الرغبة في

اختيار االفضؿ لمستقبؿ أبنائيـ كلماذا يفشؿ اإلباء كاالميات في تقديـ التربية المبلئمة عمى الرغـ مف

نياتيـ الطيبة؟ثـ اف تربية االبناء تشبو الجراحة الى حد كبير ألنيا تتصؿ بالمككف النفسي الذم ىك
شديد الحساسية معقد التركيب كبحاجة لمكثير مف الميارات كالسمككيات التي تحتاج الى العمؿ عمى

اكتسابيا كتعمميا كغيرىا مف العمكـل فكيؼ كيؼ سيشعر ام كاحد منا إذا حضر أحد الجراحيف الى
غرفة العمميات كقبؿ اف يتـ كتخديره بادرة الجراح بالقكؿ (انني بالحقيقة ال اممؾ تدريبا كافيا بالجراحةل

لكني أحب مرضام كسأقكـ بيذا العمؿ بالفطرة) (جينكل. )2004

إف برامج تعميـ الكالدية كالتي ىي عبارة عف عممية تزكيد المربيف كاالباء بالمعارؼ كالمعمكمات
كالميارات المناسبةل حكؿ تربية كتنشئة االطفاؿ لمكصكؿ الى نمك كتطكر االطفاؿ بشكؿ سميـ ل ىي
خطكة اتبعتيا الكثير مف الدكؿ كالحككمات لمكقاية مف االمراض النفسية كالجناح كغيرىا مف المشكبلت

التي تترافؽ مع ضعؼ التربية الكالدية (.(lam ,2003
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لكحظ اف مثؿ ىذه البرامج تترؾ آثا ار إيجابية عمى المشتركيفل كتساىـ في تحسيف الصحة النفسية
لؤلبناء كتحصيميـ الدراسيل إضافة الى أىميتيا في الكقاية مف الجناح كالجرائـ كالمخدرات ككذلؾ
الكقاية مف االمراض النفسية.
كقد أكصى الدكتكر مصطفى حجازم في كتابو (االسرة كصحتيا النفسية) بتكثيؼ برامج تنمية
الميارات الكالدية في الطفكلة كالمراىقة كاالقبلع عف أساليب التنشئة الخاطئةل كطريقة مف طرؽ تمكيف
األسرة العربية كتحسيف صحتيا النفسية(حجازمل.)2015
كىذا ما ستحاكؿ الدراسة إلقاء الضكء عميو مف خبلؿ دراسة االدب التربكم السابؽ حكؿ برامج تعميـ
الكالدية اثارىا ك نتائجيا ك انكاعيا ثـ بإعداد كتنفيذ برنامج لتعميـ الكالدية لعينة مف االميات ألطفاؿ
بمرحمة الطفكلة المبكرةل حيث يشير االدب التربكم السابؽ الى اف برنامج تعميـ الكالدية الفعاؿ يركز
بشكؿ ثابت ككاضح عمى الميارات التربكية ك معمكمات عف تطكر االطفاؿ ). (Samuelson ,2009

 2.1مشكـم ُة الّدر ِ
اسـة
يعاني العديد مف االباء مف نقص المعارؼ كالميارات المرتبطة بالتربية الكالديةل مما قد ينعكس سمبا

عمى العبلقة بيف اآلباء كاالميات كاألطفاؿ كبالتالي عمى الصحة النفسية لؤلبناء كسمككياتيـ كادائيـ
األكاديمي كغيرىا مف الجكانب الشخصية كالنمائية االخرلل ىذا ما الحظتو الباحثة مف خبلؿ االطبلع
عمى الدراسات المتعمقة بالعبلقة بيف التربية الكالدية كنتائجيا عمى األطفاؿ.

إضافة الى الكاقع الذم كانت تبلحظو يكميا مف شكاكل االباء كاالميات مف نقص المعرفة في تربية
ابنائيـل كحالة التخبط في تجربة أساليب لمتعامؿ مع االبناء في المراحؿ العمرية المختمفة كمشاكميا
كمتطمباتيال يضاؼ الى ىذه العكامؿل أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة كحساسيتيال كالحاجة لدل األميات
لمكثير مف المعرفة كالميارة لمتعامؿ معيال لذلؾ لجأت الباحثة الى البحث عف طريقة قد تسيـ في
مساعدة العديد مف األميات كاالباء.
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 3.1أىميـة الدراسـة
األىمية النظرية
تكمف األىمية النظرية لمدراسة مف خبلؿ تزكيد الفئة المستيدفة كالعامميف باإلرشاد كالصحة النفسية
بمعمكمات كدراسة نظرية عف برامج تعميـ الكالدية لكبعض المقترحات كاالفكار حكؿ بناء برامج تعميـ
الكالدية.
األىمية التطبيقية:
مف المتكقع اف يككف ىذا البرنامج نمكذجا لبرنامج محمي عممي مبلئما لمكاقع الحاليل قد يستفيد منو
المرشدكف كالعاممكف في مجاؿ الطفكلة المبكرة كاالرشاد النفسية ل كما يمكف أف دليبل إرشاديا لآلباء ك
االميات في مجاؿ تربية أبنائيـ.

 4.1أىـداف الدراسـة
تيدؼ ىذه الدراسة الى:

اعداد كتصميـ برنامج ارشادم تدريبي في تعميـ الكالدية لعينة مف األميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة

المبكرة في منطقة القدس.
تطبيؽ البرنامج كالتحقؽ مف فاعميتو في تعميـ الكالدية لعينة األميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرة.

 5.1أسئمة الدراسة
ما مدى فاعمية البرنامج في تعميم الوالدية لعينة من األُميات ألطفال بمرحمة الطفولة المبكرة؟
ما مدل فاعمية البرنامج في تعميـ الكالدية لعينة مف األُميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرة تبعا

لمتغير مستكل تعميـ األنـ؟

ما مدل فاعمية البرنامج في تعميـ الكالدية لعينة مف األُميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرة تبعا

لمتغير عدد األطفاؿ؟
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 6.1فرضيات الدراسة
-1ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )  ( α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية عند مستكل الداللة في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس البرنامج االرشادم
الكمي.
-3ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة)  ( α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس البرنامج التدريبي تعزل لمستكل تعميـ
األُـ.
-4ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة)  ( α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس البرنامج التدريبي تعزل لعدد األطفاؿ.

 7.1محددات الدراسة
تتحدد ىذه الد ارسة بالبرنامج المطبؽ كىك برنامج تعميـ الكالدية لعينة مف األميات ألطفاؿ بمرحمة
الطفكلة المبكرةل كما تتحدد بالمجمكعة التجريبيةل المككنة مف عشرة مف األميات ألطفاؿ بمرحمة

الطفكلة المبكرةل ككذلؾ بالمنطقة الجغرافية كىي القدسل كاألدكات المستخدمة كفي متغيرات الدراسة.

 8.1مصطمحات الدراسة
الفاعمية :يعرفيا الجاسر :بأنيا مدل التأثير الذم يمكف اف تحدثو المعالجة التجريبية (المتغير
المستقؿ) في المتغيرات التابعة(الشاىي.)2009.
البرنامج االرشادي :البرنامج اإلرشادم ىك برنامج مخطط كمنظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ
الخدمات اإلرشادية المباشرة كغير المباشرة فرديا كجماعيا لجميع مف تضميـ المؤسسة أك الجماعة
بيدؼ مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم كالقياـ باالختيار الكاعي المتعقؿ كلتحقيؽ التكافؽ النفسي
داخؿ الجماعة كخارجيا ( حامد زىراف. ) 11 :1998 ,
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تعميم الوالدية :تزكيد االباء كمقدمي الرعاية بالمعارؼ كالميارات حكؿ تربية االطفاؿ بيدؼ تعزيز
كدعـ صحة االطفاؿ كنمكىـل كالتركيز عمى بعض الميارات التربكية لزيادة التفاعؿ بيف االباء
كاالطفاؿ مف خبلؿ الممارسات المناسبة لبلنضباطل اك التعمـ حكؿ المراحؿ النمائية كالصحة النفسية
كالعاطفية

)Samuelson,2009

).كقد

عرفيا(

Girolametto,

Kaiser,

Mahoney,

 )MacDonald, Robinson, Safford and Spiker,بأنيا ام نشاط مخطط ييدؼ الى محاكلة
مساعدة الكالديف أك مقدمي الرعاية ليصبحكا اكثر فاعمية في رعاية اطفاليـ كغالبا ما تككف المساعدة
بكاسطة تزكيدىـ بالمعمكمات كالمعارؼ ك الميارات حكؿ تربية االطفاؿ(.) Rumble,2010
التربية الوالدية :تعرفيا (االيسسكك )2000,تعرؼ بانيا ممارسات الكالديف اليكمية كمكاقفيما السمككية
تجاه الطفؿ قصد تأطيره كتكجييو كامداده بكافة المعارؼ كالخبرات كالنماذج كالتصرفات كالقيـ
كاالتجاىات البلزمة لمكاجية مشاكؿ الحياة في شتى مظاىرىا كمختمؼ مجاالتيا.

الطفولة المبكرة :تعرؼ الطفكلة المبكرة بأنيا الفترة الممتدة مف الميبلد إلى  8سنكات مف العمر .كىي
فترة تطكر ممفت لمدماغل كترسي ىذه السنكات أسس التعمّـ في المستقبؿ (.)unesco,2013

مرحمة الطفولة المبكرة :المرحمة العمرية الممتدة مف نياية العاـ الثاني حتى نياية العاـ الخامس اك

السادس كتسمى ىذه المرحمة بعمر ما قبؿ المدرسة(الشاىي.)2009,
))National Extension Parent Education Model Of Critical Parenting Practices
) :(NEPEMىك نمكذج تعميـ الكالدية كالذم قاـ بإعداده مجمكعة مف المختصيف لتكفير إرشادات
كالياـ لمعدم كمنفذم برامج تعميـ الكالديةل كيتضمف الدليؿ الممارسات الست ذات األكلكية األعمى
لتطبيقيا في برامج تعميـ الكالديةل ىذه الممارسات تكفر القكاعد األساسية لمجكانب المؤثرة عمى التربية
الكالدية لؤلطفاؿ كتؤثر عمى سعادة كرفاىية األطفاؿ كالتي يجب ترتيب البرامج كفقيال كما يتضمف
الدليؿ طرؽ كضع األىداؼ المناسبة لكؿ جانب مف الجكانب.

 9.1التعريفات اإلجرائية
تعميم الوالدية :تزكيد األميات بمعارؼ كممارسات قامت الباحثة باختيارىا حكؿ التربية الكالدية كطرؽ
تعزز مف عبلقة االـ كالطفؿ ككذلؾ االنضباط اإليجابي كبعض ادكاتول ذلؾ بالرجكع الى دليؿ
)(NEPEMحيث اختارت الباحثة ثبلثة جكانب لتككف محاكر البرنامج كىي تطكر األمياتل العبلقة بيف
االـ كالطفؿل االنضباط اإليجابي.
6

تطكر األميات :كيقصد بيا معارؼ األميات كأفكارىف كمعتقداتيف حكؿ التربية الكالدية (األفكار
البلعقبلنيةل أىمية التربية)ل اتجاه األميات نحك التعمـ حكؿ الكالدية.
العبلقة بيف االـ كالطفؿ :المعارؼ حكؿ المراحؿ النمائية كاالحتياجات النفسيةل كاالتجاه كالممارسات
نحك االستجابة لبلحتياجات النفسيةل كدعـ تطكر الطفؿ كنمكه.
االنضباط اإليجابي :المعارؼ حكؿ االنضباط اإليجابيل (معنى التيذيب أسباب اساءة السمكؾل أدكات
االنضباط اإليجابي)ل االتجاه نحك استخداـ كسائؿ االنضباط اإليجابيل ممارسة بعض أدكات
االنضباط اإليجابي كاالستجابة إلساءة السمكؾل استخداـ العكاقبل القكاعدل االىتماـ كالتجاىؿ
المخطط.
الطفولة المبكرة :المرحمة العمرية الممتدة مف العاـ الثالث الى العاـ السادس.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري ودراسات سابقة

أوالً :اإلطار النظري.
ثانياً :دراسات السابقة.
ثالثاً :التعقيب عمى دراسات سابقة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري ودراسات سابقة
 1.2مقدمة
تعتبر التربية الكالدية مف أقدـ الكاجبات المرتبطة بكجكد االنسافل كىي مف اىـ الكظائؼ التي يقكـ
اآلباء تجاه أبنائيـل فتترؾ ىذه التربية آثا ار ال يمكف محكىا في شخصية االنسافل كتؤثر عمى جميع
جكانب حياتول كنتائجيا عمى حياة االنساف بارزة كمتشعبة تصؿ الى التأثير عمى الصحة البدنية
كالنفسية كالعقمية كاالخبلؽ كعمى النجاح االكاديمي كالكظيفيل ىذا ما تؤكده بعض الدراسات الحديثة
كالمتعددة حكؿ برامج التربية الكالدية كآثارىا.
ستمقي الباحثة الضكء عمى ىذه اآلثار خبلؿ البحثل كبسبب عظـ تأثير التربية كاف مف الميـ
االلتفات كالتكجو لمعناية بيا كدراستيا في محاكلة لتحقيؽ افضؿ النتائج لؤلفراد كالمجتمع ل جاءت فكرة
تعمـ الكالدية تمبية ليذه الحاجةل ككضعت البرامج المختمفة لتكفير التعميـ كالتدريب المناسبل كتكجيت
العديد مف الحككمات لجعؿ برامج التربية الكالدية جزءا ميما مف خطتيا الكقائية كالنمائيةل ككاف لزاما
عمى كؿ مف يقكـ بالتربية باف يعمؿ عمى تعمميا كاالىتماـ بيا.

 2.2برامج تعميم الوالدية
 2.2.1نبذة تاريخية:
عمى مر العصكر المتعاقبة تعمـ البشر كيفية ممارسة سمككيات التنشئة الكالدية مف خبلؿ التقميد
كالمحاكاة فضبلن عف تقبؿ أك رفض الجماعة االجتماعية التي ينتمكف الييا لممارستيـ التربكيةل بيذا
التزـ معظـ اآلباء بما تكارثكه عف جماعاتيـ االجتماعية دكف االىتماـ بمجادالت المنظريف مف عمماء
السمكؾ( .قاعكدل )2013
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كقد بقيت ىذه التقاليد كالمعتقدات حكؿ التربية تنقؿ شفكيان حتى كثؽ التاريخ أكؿ تسجيؿ رسمي ألدب
أىتـ بتربية األطفاؿ كالذم يرجع إلى الحضارتيف الركمانية كاليكنانية حيث تجادؿ أرسطك كافبلطكف
حكؿ كيفية تربية األطفاؿ.
كفي عاـ 1500ـ صدر أكؿ كتاب نصائح في كيفية تعميـ األطفاؿ الكبلـ في اليكنافل كفي القرف
السابع عشر تـ طباعة أكؿ كتاب تربية مكجو لآلباء حكؿ االنضباط الحازـ كالسمككيات الحميدة
كالطاعة كتحمؿ المسؤكلية.
ككانت أكؿ مناقشة سجمت في تعميـ الكالدية في أكائؿ القرف الثامف عشر بالكاليات المتحدةل حيث
عقدت مجمكعة مف ِّ
النساء مناقشات حكؿ تطكر أبنائيـ الديني كاألخبلقي ()Shamburger, 1979ل
ثَُّـ في منتصؼ القرف الثامف عشر تـ تدكيف بعض المناقشات كاآلراء لعمماء مثؿ لكؾ كركسك
كبستالكزم حكؿ اآلباء كدكرىـ في تعميـ كتربية أطفاليـ كتغذية أجسادىـ كعقكليـ( To Chan,
)1994ل إلى أف سجؿ التاريخ بداية ظيكر عمـ دراسة نمك االطفاؿ كأداة لتربية صحيحة لؤلطفاؿ في
أكاخر القرف الثامف عشر كأكائؿ القرف التاسع عشر()Rumble,2010ل ففي عاـ 1888ـ أُنشأت
جمعية لدراسة تطكر الطفؿل كتعرؼ حاليا باسـ (منظمة دراسة األطفاؿ في أمريكا )ل كىي أقدـ جمعية
في أمريكا ليا برنامج تعميـ كالدية مستمر حتى اآلف(.)Shamburger, 1979
كبحمكؿ عقد العشرينات مف القرف العشريف ظيرت العديد مف البرامج كالمؤسسات الرسمية كغير
الرسمية لمتربية الكالديةل كخبلليا تـ االعتراؼ ببرامج التربية الكالدية باعتبارىا حركة اجتماعية فاعمةل
كبدأ المجتمع األمريكي في تحديد جكانبيا المختمفة الكاجب تكافرىا كالعكامؿ المؤثرة التي يجب أخذىا
باالعتبار مف أجؿ تطبيؽ برامج فعالة(.قاعكد )2013 ,إلى أف اصبحت التربية الكالدية تأخذ طابعان
عمميان أكبر كأشد تعقيدا في فترة الثبلثينياتل حيث ركزت الحركة االجتماعية عمى كيفية تربية
االطفاؿ كأخذت طابعا عمميانل حيث

تجاىؿ العمماء كاألميات أسطكرة غريزة األمكمةل ك اتبعكا

تكجييات العمماء في كؿ مجاالت التربية كعمـ النفس مف التدريب عمى استخداـ المرحاض إلى حؿ
المشاكؿ بيف االخكة كغيرىا( )To Chan, 1994كليذا يمكف اعتبار عقد الثبلثينات بمثابة العقد
التاريخي الذم شيد بدء بمكرة معالـ حركة التربية الكالدية في الكاليات المتحدة (قاعكد.)2013,

10

أما بحمكؿ عقد األربعينات كالخمسينات مف القرف العشريفل فتـ التركيز االىتماـ عمى جانبيف ىما
االىتماـ بالحياة األسرية كالعبلقات بيف أفرادىال مف أجؿ الكصكؿ إلى مستكيات أكثر فاعمية لمنمك
كاالرتقاء باألبناء (قاعكد )2013,كما كتـ انتقاؿ االىتماـ بتعميـ اآلباء تربية األبناء لممساىمة في
مساعدة اآلباء عمى اداء دكرىـ في التربية لتحقيؽ رفاىية ابنائيـ (.)To Chan, 1994
أما في الستي نات كالسبعينات فتكجو التركيز عمى التدخؿ المبكر مف خبلؿ برامج التربية الكالدية
باعتبارىا كسيمة ىامة في التقميؿ مف الصعكبات كالمشكبلت التي يتعرض ليا األطفاؿ قبؿ االلتحاؽ
بالمدرسة( .قاعكد )2013,حيث اجتمعت  54دكلة في عاـ  1964لتشكؿ المؤسسة العالمية لمتربية
الكالديةل كىي منظمة تطكعية غير ربحيةل ىدفيا تعميـ الكالدية كدعـ األسر في العالـل كمقرىا باريس
(.)To Chan, 1994
كخبلؿ عقد الثمانينات كالتسعينات مف القرف العشريف بدأ مجاؿ التربية الكالدية باالنتشار كالتكسع مف
جانبيف :األكؿ مف جانب األبحاثل كالثاني مف ناحية تطبيؽ البرامجل حيث طُبقت العديد مف المبادرات
التطكعية كغير التطكعية(قاعكد)2013,ل كحديثا أدل ظيكر برامج التربية الكالدية العالمية كبرامج
الدعـ الى جعؿ المشاركة في ىذه البرامج سكاء كانت كقائية أك مكجية لتصبح جزء طبيعي مف
حياة اآلباء (.(Rumble, 2010
أما في اإلرث العربي كاإلسبلمي فإف االىتماـ بتربية األبناء أخذ مساحة كبيرة فيول فقد كانت التربية
عند العرب بالجاىمية تركز عمى إعداد النشء لمحياة في البيئة البدكية كما تمميو عمى المرء مف تبعات
كالتزامات حكؿ نفسول كأىمو كقبيمتو كاكتساب ما تنطكم عميو ىذه البيئة مف خبرات.
كأىـ ما كاف يتعممو البدكم الصيد كالرماية كتربية الماشية ككانت كسيمة التربية ىي المحاكاة كالتقميد
كالنصح كاإلرشاد كالتكجيو مف كبار السف أك الكالديف كاألقاربل كفي البيئة الحضرية ركزت التربية
عمى إعداد النشء لحياتيـ الحضرية كما فييا مف ميف كصناعات كاليندسة كالطب كالنقش كالتجارة.
ككاف ىدؼ التربية العربية بث ركح الفضيمة كغرس الصفات الخمقية كالشجاعة كاإلخبلص كالكفاء
ككرـ الضيافة كما كانت تيتـ بأخبلؽ القبيمة كتنمية القكم الجسدية لؤلفراد كاعداد المحاربيف.
كعف التربية الكالدية في اإلسبلـ فاستمدت قكاعدىا كأساسيا مف القراف الكريـ كالسنة النبكية الكاردة في
احكاـ كتعاليـ الديف االسبلميل كالذم اىتـ بالطفؿ قبؿ كالدتو بالتكصية بحسف اختيار كالدتول ثـ
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العناية بو كىك في طكر األجنة حيث جاء العديد مف النصكص لتتنظـ كتعتني بحقكؽ االجنةل ثـ يمي
ذلؾ االىتماـ الكبير في مرحمة الطفكلة التي ليا األثر الكبير عمى بقية حياة االنسافل تيتـ التربية
االسبلمية بتربية الطفؿ عمى المبادئ ك االخبلؽ الفاضمة كتحرص عمى اشباع حاجاتول كتحترـ
شخصيتول ك يحمؿ االسبلـ االبكيف مسؤكلية انحراؼ األبناء أك الفشؿ في إعدادىـ تربكيا كدينيا
كخمقيال كيمزـ االباء بأف يحسنكا أدب أبنائيـ كتربيتيـ لكقد ترؾ المسممكف تراثان عظيمان في التربية ابتدأ
مف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في تعاممو مع األطفاؿ كأقكالو كأفعالول ثـ مف خبلؿ العصر
الراشدم الذم اتسـ بانطبلقة منيجية حضارية تطبيقية الذم استفاد منو المسممكف البلحقكف في
المفاىيـ كالمعاني التربكية كفي العصر االمكم ظيرت كظيفة المؤدب التي تدؿ االىتماـ باألطفاؿ
كنشأتيـل كقد انتشرت مكاتب العمـ ك التأديب لجميع االطفاؿل ككانت عبلقة الخمفاء مع االطفاؿ
يمؤلىا الحنك ك المطؼ ك الرحمة كفي العصر العباسي انتشرت الجامعات كالمدارس كدليؿ عمى
االىتماـ بالتربيةل كالقاسـ المشترؾ في جميع المراحؿ ىك االىتماـ بالعمـ (أيكبل .)2011
كيمكف المبلحظة أف مف أكثر ما اعتنت بو الشريعة اإلسبلمية في التربية الكالدية ىك كجكد القدكة في
حياة الطفؿ كقد جعؿ اهلل تعالى في شخصية النبي الصكرة الكاممة لممنيج اإلسبلميل ليككف القدكة
الصالحة عمى مر العصكر كاالجياؿل فاتباع الكالديف لمنيج اإلسبلـ تضع أماـ األكالد قدكة معصكمة
يسيؿ االقتداء بيا(مرسيل )2008فممقدكة أثر كبير عمى نفس الطفؿل حتى انيما يتركاف فيو أقكل
االثار (فأبكاه ييكدانو اك يمجسانو اك ينصرانو) فتطبيؽ الكالداف ألكامر اهلل كااللتزاـ باألخبلؽ الحسنةل
كالعناية بنفسو كتزكيتيا يسيؿ عمييما كاجب التربية كثي ار (سكيدل  )2009يذكر الماكردم في كتابو
أدب الدنيا كالديف اف التأديب يمزـ مف كجييف أحدىما :ما لزـ الكالد لكلده في صغرهل كالثاني :ما لزـ بو
االنساف في نفسو عند نشأتو ككبره .فالتأديب األكؿ ىك الذم يقكـ بو االب اك االـ لؤلبناء في الصغرل
التربية عمى محاسف اآلداب ليأنس بيا الطفؿ كيعتادىا كيسيؿ عميو قبكليا عند الكبرل كتجعمو متطبعا
بيا عند الكبر(الماكردمل )1985ثـ التربية لمنفس كتيذيبيا باستمرار .كىنا نرل اف التربية ال تتكقؼ
عمى تقديـ النصح كاإلرشاد كالتكجيو لمطفؿ فقطل بؿ بالمكاظبة عمى االرتقاء بالنفس لتحقؽ أسمي
مراتب االرتقاء كتككف القدكة الصالحة لؤلبناء.
كمف الجكانب األخرل اليامة التي دعت الييا الشريعة اإلسبلمية كالتي تتصؿ اتصاال مباش ار بالتربية
الكالدية ىي االىتماـ بتمبية االحتياجات النفسية لؤلطفاؿ كىناؾ نصكص كثيرة تدؿ عمى كجكب احتراـ
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شخصية الطفؿ كاحتياجاتو النفسية كمف ضمنيا حؽ المعب كحؽ احتراـ شخصية الطفؿل كحؽ الطفؿ
بالحب كالتكاصؿ.

 2.2.2مفيوم برامج التربية الوالدية
تعددت التعريفات لبرامج التربية الكالديةل كاف كانت معظميا تركز عمى نفس المفاىيـل فتعرؼ التربية
الكالدية :بأنيا عممية تقديـ المعمكمات التربكية لآلباء كغيرىـ مف المربيف اآلخريف عمى نحك يمكنيـ مف
تعزيز نمك كارتقاء األطفاؿل كبذلؾ يمكف لمتربية الكالدية أف تركز عمى كؿ مف ميارات تربية كتنشئة
الطفؿ ثـ المكضكعات التربكية العامة مثؿ مراحؿ النمك ك التطكر(قاعكد. )2013 ,
كيمكف تعريفيا أيضا بأنيا  :نشاط تعميمي أك تدريبي مقدـ لمكالديف أك مقدمي الرعاية كالذم ييدؼ
الى زيادة الميارات الكالدية كرفع مستكل السعادة ك الرفاىية باألسرة مف خبلؿ تدريب ك تعميـ االباء
عمى عدد مف الميارات التربكية ).(Evans, 2006
كعرفيا ( :) Shamburger,1979بأنيا نشاط تعميمي لآلباء الذيف يحاكلكف تحسيف اك دعـ طرقيـ
في تربية ابنائيـ ك تفاعميـ معيـ بيدؼ تحفيز ك تشجيع ابنائيـ لممارسة سمككيات ايجابية .
تعرؼ أيضا :بتزكيد االباء ك مقدمي الرعاية بالمعارؼ المختصة ك ميارات تنشئة االبناء بيدؼ
ك
ُ
دعـ صحة الطفؿ ك تطكره ك قد تككف ىذه الجيكد مختصة بجانب كاحد في عممية التربية كتعميـ
االباء ميارة االنضباط المبلئمة لتحسيف التفاعؿ مع االبناء اك تككف في مكاضيع عامة كشاممة مثؿ
مكضكع فيـ مراحؿ النمك ك التطكر عند االطفاؿ ك كيفية دعميا ك التي ليا نتائج اكثر عمى االباء ك
االطفاؿ(.) Marlene ,Zepeda , 2004
ككما عرفُت :بأنيا تكفير معمكمات محددة لآلباء كمقدمي الرعاية االخريف حكؿ تربية االطفاؿ ك
مياراتيال بيدؼ دعـ تطكر األطفاؿ (.) Marlene ,Zepeda , 2004
أما ( )To Chan, 1994فيعرفيا :بأنيا سمسمة مف الخطكات التعميمية الداعمة ,تساعد اآلباءل ك مف
يتكقع أف يصبحكا آباء عمى أف يفيمكا أنفسيـ كأطفاليـ كيدعمكا العبلقة بينيـ.
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غالبا ما يستخدـ مصطمح التربية الكالدية عمى نحك مرادؼ لعدد مف المصطمحات االخرل مثؿ تربية
اآلباء ك تدريب اآلباء (قاعكد)2013 ,ل كىي حاجة ظيرت متأخرة بسبب تفكؾ األسر كضياع دكر
القدكة الحسنةل كتطكر السريع في الحياة كالمدخبلت في التربية مما أدل إلى حصكؿ فجكة بيف
معمكمات اآلباء كاحتياجاتيـ في التربية كالذم جعؿ الميتميف في التربية يمجؤكف لكضع برامج تربكية
لتزكيد اآلباء بالتربية ل كتطكير مياراتيـ ل كعدـ االكتفاء بالمعمكمات المكتسبة كالمنقكلة مف األجياؿ
السابقة .
 2.2.3تصنيفات برامج التربية الوالدية
تقدـ برامج التربية الكالدية في عدد مف االشكاؿ كتقدـ في كثير مف المكاقعل بعضيا عالمي صمـ
لآلباء جميعيـ بشكؿ عاـ ل كبعضيا صمـ لفئات معينة مف األفراد حسب احتياجاتيـل كقد تقدـ البرامج
في المنزؿل أك مف خبلؿ رسائؿل أك عبر مؤسسات المجتمع المحمية مثؿ المستشفيات كالعيادات
كالمراكز المحمية ).(Shamburger,1979
لقد تعددت البرامج في تصنيفيا كلكؿ برنامج منحى مختمؼ عف اآلخر فبعضيا يأتي كحزـ كاممة
جاىزة مثؿ برنامج ( (STEPالذم يتككف مف مجمكعة مؤلفة مف كتاب لؤلىؿ كدليؿ لممرشد كعدد مف
الفيديكىات التعميمة المكجية لآلباء .أك قد يتـ تصميـ البرامج بناء عمى احتياج المشاركيف بعد
االجتماع معيـ كتحديد االحتياجات التدريبية(.)Kelley, 1990
أما مف ناحية التخصص فقد تككف البرامج عامة كتعريؼ الكالديف بمراحؿ التطكر كالميارات التربكيةل
أك تككف متخصصة ببعض المراحؿ أك الحاالت الخاصة كالبرامج المرتبطة بمراحؿ انتقالية ككالدة
طفؿ أك دعـ كتقكية العائبلت التي تمر بمرحمة االنفصاؿل كزيادة مستكل الحماية مف خبلؿ التركيز
عمى أىمية قضاء الكقت مع االطفاؿ كبناء ميارات كالدية في متابعة األطفاؿ كاالتصاؿ كاظيار
التعاطؼ معيـ.
أما مف حيث مف يقدـ البرنامج بعضيا يقدـ مف خبلؿ مينييف مختصيف عبر مؤسسات مينية
متخصصةل أك مف خبلؿ معمميف أك االخصائييف االجتماعييف كالمعالجيف.

14

كفي بعض البرامج يمكف أف يككف التركيز عمى جانب كاحد أكثر مف الجكانب االخرلل مثؿ برنامج
تعديؿ السمكؾ الذم يركز عمى ميارة حؿ المشكبلت بينما برنامج التربية الفعالة الذم طكره غكردكف
يعطي مجاالن أكسع لتعمـ ميارات االتصاؿ كالمناقشة.
كما تتعدد الكسائؿ المستخدمة في البرامج بحسب األىداؼ ل فمينا ما يكتفي عمى الكسائؿ السمعية
كالبصريةل كبعضيا يركز عمى استخداـ المناقشة كالتجارب الشخصية (.)Fine, 1980
 2.2.4اىداف برامج التربية الوالدية
تيدؼ برامج التربية الكالدية إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ كيمكف حصرىا بثبلث أىداؼ رئيسية:
 . 1اطبلع اآلباء عمى األساسيات المتعمقة بنمك كتطكر األطفاؿل كمساعدة اآلباء في التعرؼ عمى
دكرىـ في حياة أطفاليـ )Shamburger, 1979(.ل كقد حددت الجمعية الكطنية لتعميـ الكالدية ىدؼ
تعميـ الكالدية بتقكية العائبلت مف خبلؿ تزكيد المربيف بتعميـ مناسب ييدؼ الى تنشئة صحيحة كتطكر
مناسب لمكالديف كاألطفاؿل كالتركيز عمى ميارات تنشئة ك تربية االطفاؿ مثؿ تعميـ االطفاؿ سمككيات
النظاـ لالتعامؿ االجتماعي مع االخريفل ك بعض المكضكعات ذات الصيغة العامة (كمراحؿ النمك
كاالرتقاء).
 .2زيادة مستكيات الدؼء كالتقبؿ الكالدم لؤلطفاؿل كزيادة مستكل اتساؽ السمككيات اإليجابية المتبعة
في محيط األسرة في زيادة المراقبة كاالشراؼ عمى سمككيات األطفاؿل لتقميؿ مف استخداـ السمككيات
العنيفةل كمف ثـ زيادة فيـ اآلباء لمنتائج كالتداعيات المترتبة عمى مكاقؼ الحياة عمى نحك يمكنيـ مف
اتخاذ ق اررات أفضؿ مع ابنائيـ(قاعكد.)2013,
 .3رفع مستكل الصحة النفسية كتقدير الذات لؤلطفاؿل كذلؾ بتكجيو الكالديف لكيفية التعامؿ مع عدد
مف المخاطر كالعكامؿ األخرل التي تؤثر عمى األطفاؿل ككذلؾ كمف أجؿ تحسيف مخرجات نمك
األطفاؿل كإلقامة عبلقات فعالة بيف الكالديف كابنائيـل كذلؾ بخمؽ الكعي بأىمية الدكر الذم يمعبو
مقدمي الرعاية في دعـ نمك االطفاؿ كتطكرىـ كتقكية اك تعديؿ تكجيات كمعتقدات كممارسات االميات
التربكية خبلؿ رعايتيـ ألبنائيـ (.)Evans, 2006
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 2.2.5أىمية تعمم الوالدية
تؤثر التربية بشكؿ مباشر عمى مجرل حياة االنساف األخبلقية مدل الحياةل فنتائج التربية بارزة
كمتشعبة قد ال يقدر الناس أىميتيا كيعتقدكف أنو ال داعي لمقمؽ مف أجميا كال يتـ التعامؿ معيا كأكلكية
لكف في الحقيقية تشكؿ التربية اساسا لجميع القضايا التي تقمؽ المجتمعات (Klebanov, 2015
.)Marianna
كقد اعتقد الناس منذ القدـ بأىمية التجربة األكلى في حياة الطفؿ ل كازداد التركيز كاالىتماـ بيذا
االعتقاد حديثان بسبب التطكر في دراسات نمك كتطكر األطفاؿ كعمكـ األعصاب ك السمكؾ كالعمكـ
االجتماعيةل فقد دلت الدراسات أف التجربة المبكرة لؤلطفاؿ جزء كبير منيا تفاعؿ األطفاؿ مع
امياتيـل تحدد مخرجات االطفاؿ اجتماعيان كصحيان كسمككيان)Rumble, 2010(.ل ثـ إف الفرصة التي
كفرتيا لنا العمكـ الحديثة مف عمكـ االعصاب كتصكير الدماغ كدراسات الجينكـ جعمت مف السيؿ
عمينا فيـ أثر التربية عمى أدمغة أطفالنا كصحتيـ الجسدية كالنفسيةل يزكدنا االكتشاؼ لنظرية الجينكـ
بتفسير عمى مستكل الجينات عف كيفية تأثير التجربة المبكرة اإليجابية أك السمبية عمى امكانية استمرار
أثرىا مدل الحياةل فقد اكتشؼ العمماء أف ظيكر أثر الجينات تتحكـ فيو تجارب الحياة فالجينات التي
يكلد اإلنساف بيا تعمؿ كفقان لمتعميمات التي ترد إلييا مف خبلؿ ممرات الدماغ التي تتطكر كتتشكؿ
خبلؿ تجارب الحياة بكاسطة تأثيرات البيئة فتؤثر البيئة عمى عمؿ ىذه الجينات أك تكقفيا عف العمؿ
كعمى ظيكر ىذه الجينات اك عدـ ظيكرىا (.)Klebanov, Marianna2015
تتمثؿ التجربة المبكرة لؤلطفاؿ بجزء كبير منيا في العبلقة بيف الطفؿ كالكالديف كطريقة التفاعؿ بينيـل
حيث اف ىناؾ انماطا متعددة مف التفاعؿ اإليجابية اك السمبية يظير تأثيرىا عميقا في حياة الطفؿل
كمف أخطر ىذه األنماط نمط التربية العنيؼ الذم يمارس بو اإلباء العنؼ المفظي اك الجسدم تجاه
األطفاؿ اك يككف العنؼ جزءا مف سمككيـ كحياتيـ.
كيعتبر العمماء مشاىدة العنؼ المنزلي اك مشاىدة االب كاالـ كىـ ينخرطكف بام نكع مف أنكاع العنؼ
صدمة نفسية تؤدم الى تراجع في خبرات الطفؿ خبلؿ الحياة كقد تؤثر الحقا عمى قابمية الفرد عمى
ادماف الكحكؿ كالعقاقير كاالكتئاب كمحاكلة االنتحار كالتدخيف ككذلؾ أيضا عمى االصابة بأمراض
الرئة كالكبد (.)Klebanov, Marianna,2015
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كيشير تقرير اليكنيسيؼ حكؿ اإلساءة البدنية كالمفظية لؤلطفاؿل الى اف ىذه اإلساءة تؤثر عمى تطكر
دماغ األطفاؿل فاألطفاؿ الذيف تعرضكا لمعنؼ تأثرت ادمغتيـ كاظيرت نشاطا مشابيا لنشاط الجنكد
العائديف مف الحرب كالقتاؿل كثمث األطفاؿ الذيف تعرضكا لمعنؼ طكركا اثا ار دائمة لصدمات نفسية
(.)UNICEF, 2015
ما يربط العنؼ تجاه األطفاؿ كالتربية ىك طرؽ التأديب التي يستعمميا اآلباء كاالميات مع أطفاليـ في
سبيؿ تيذيبيـل كالتي تأخذ شكؿ العقاب البدني كاإلساءة المفظية حيث تنتشر ىذه األساليب داخؿ
االسر في كبل المجتمعات النامية كالمتطكرة ككثي ار ما يككف العنؼ الجسدم مصحكبا بعنؼ نفسي مف
إساءة لفظية كاىانة كتحقير كسباب كعزؿ أك عدـ اكتراث (Evansل.)2006
كمف العكامؿ الميمة المؤثرة في تطكر المشكبلت السمككية لدل االطفاؿ السمككيات الكالدية العنؼ
كااليذاء التناقض في التربية (.)Kelley, 1990
كمف اسباب الخطر االخرل النقص في العبلقة الدافئة كالصرامة كعدـ االستقرار في االساليب التربكيةل
التي تعطي مؤش ار لكجكد مشكبلت سمككية مستقببلل ك في دراسة اجراىا ) (Cooper,smith,حكؿ
تقدير الذاتل تبيف أف االطفاؿ الذيف يشعركف بأنيـ اقؿ قيمة ك لدييـ مستكل اداء متدني في المدرسةل
يأتكف مف بيكت يقدـ فييا اآلباء قد ار أقؿ مف الدؼءل كال يكجد لدييـ حدكد كاضحة أك ناد ار ما يضعكف
الحدكد ألبنائيـ ك يستخدمكف اساليب تربكية تسمطية كىـ عنيدكفل رافضكف متسمطكف في قيادتيـ
ألسرىـ .ككقضية عامة تؤثر صدمات الطفكلة المتضمنة العنؼ كاالساءة كاالىماؿ التي ترتبط بالتربية
الكالدية في كثير مف االحيافل عمى تطكر الدماغ كنمكه مؤدية الى شذكذ في بنية ككظيفة الدماغ.
كما أف نكعية التربية تؤثر في تطكر الطفؿ المعرفي كمستكل ذكائو خبلؿ حياتول فقد ثبت اف العنؼ
الجسدم كبشكؿ خاص يؤدم الى انخفاض معدؿ الذكاء كانخفاض التحصيؿل كما يتصؿ التجاىؿ اك
االىماؿ العاطفي بانخفاض القدرات المعرفية.)Klebanov, Mariannam, l2015( .
كجزء مف تفسير ىذا االنخفاض في الذكاء كالكظائؼ المعرفية تأثر كظائؼ الدماغ بحدكث الكرب
المبكر كىك القمؽ الناتج عف عدـ االستجابة المناسبة لحاجات األطفاؿ أك بسبب حدكث إساءة بدنية
اك عاطفية لؤلطفاؿل يمكف اف يتسبب بمكت خبليا في بنية شديدة االىمية في الدماغل في صكر مسح
دماغ االطفاؿ الذيف عانكا مف كرب شديد كلـ يخفؼ عنيـ يظير الحصيف منكمشا نكعا مال لمكت
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بعض اجزاء نسيجول كيؤثر ىذا عمى كظائؼ الذاكرة اذا اف الراشديف الذم يبدك عندىـ الحصيف
منكمش تككف ذاكرتيـ ادنىل كقدرتيـ عمى الكبلـ المنطقي اقؿ (سندرالندل بانسكبل.)2010
كاالثار التي تتركيا التربية االسرية الفاعمة المتمثمة في كثيرة كمتعددة كما يدؿ عمييا عدد مف األبحاث
كالتقارير منيا تقرير األكاديمية الكطنية لمعمكـ ( )From neurons to Neiborhood,2000كالذم
درس الطفكلة المبكرةل أكضح التقرير أف التطكر الصحي لؤلفراد يعتمد عمى الرعاية كعبلقة الثقة في
السنكات األكلى مف الطفكلةل كأف االطفاؿ يكلدكف بتركيبة جينية كمزاج معيفل كتتقكل الجينات كتتغير
بفعؿ تجربة الطفؿ االكلى مع كالديول فكيفية استجابة اآلباء كتفاعميـ مع أطفاليـ لو تأثير كاضح عمى
جميع نكاحي التطكر كمنيا :الصحة العقمية كالتحصيؿ األكاديميل تقدير الذاتل السمكؾ كالكفاءة
االجتماعيةDebbie,( .ل.) Glasser
كما أف تزكيد األطفاؿ بالرعاية المناسبة مف المفاتيح الميمة لدعـ أفضؿ لؤلطفاؿ خبلؿ السنكات
االكلىل كىي تعني أكثر مف تكفير األمف كاألبعاد عف المخاطرل فالرعاية عممية تفاعمية بيف األىؿ
كالطفؿ كىي التي تحدد الطريقة التي يتطكر بيا الطفؿ كينمكل فإذا تكفرت الرعاية المناسبةل سيظير
األطفاؿ تقدما ممحكظا في الجكانب الجسدية كالمغكية كاالجتماعية كالمعرفيةل كما سيتقدمكف بشكؿ
مثير في الجكانب االجتماعية كالعاطفية كاالخبلقية (Evans, 2006).ككذلؾ أشار بعض الباحثيفل
كأضاؼ إلى أثر التربية عمى نمك خياؿ الطفؿ فقاؿ  :يدؿ جزء كبير مف األبحاث أف الكالديف كالبيئة
المنزلية ىما العناصر األكثر فاعمية كقكة في تشكؿ االبناء فاألسمكب الذم يستخدمو األىؿ في تربية
الطفؿل كنمط الكبلـ الذم يستعممكنو مع أباءىـ يحدد رفاىية كسعادة كتطكر أبنائيـ الحقانل كما تقرر
األبحاث أف العبلقة الكاضحة المبنية عمى االىتماـ ليا أثر طكيؿ المدل لزيادة الخياؿ لدل الطفؿ
كتنمية ميارات التكيؼ عنده بؿ كالمحافظة عمى صحتو (شابيركل.)2007
كال يختمؼ أثر التربية مف مكاف آلخرل فالتربية تترؾ نفس األثر عمى نفس الطفؿ ميما كاف عرقو
كمستكاه االجتماعي كثقافتو كقد أشار ذلؾ أحد الباحثيف فقاؿ :ىناؾ اتفاؽ عاـ عمى اف التفاعؿ بيف
اآلباء كاالطفاؿ يتحسف عندما يظير اآلباء صفة الحساسية كاالستجابة التفاعمية كالدعـل يعتقد اف ىذه
الممارسات الكالدية عالمية ك تنطبؽ عمى معظـ االعراؽ ك الطبقات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافات
المختمفة ( . )Marlene ,Zepeda , 2004
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كما يشرح ( ( Perry and pollard ,1998نتائج التربيةل ففي حاؿ قياـ الكالديف بتكفير بيئة آمنو
كغنية بشكؿ مستمر كثابت خبلؿ المراحؿ االكلى فاف تطكرىـ سيتحقؽل كما تمعب عكامؿ الدؼء
الكالدم ك قمة الصراع كالمتابعةل دك انر ميما في تطكير الميارات االجتماعية لدل االطفاؿل إضافة الى
اف االباء الذيف لدييـ عبلقة منفتحة ككاثقة كيتكاصمكف مع أبنائيـل لدييـ قدرة اكبر عمى ادارة الضغكط
كيساعدكف بقية العائمة عمى فعؿ المثؿ (.)Utting, 2007
كتظير األبحاث أف االطفاؿ الذيف تربكا بعاطفة كاىتماـ مبكر في حياتيـ مف خبلؿ تقديـ رعاية
منسجمة مف قبؿ األـ كاألب كغيرىـ تتضمف ىذه الرعاية االستجابة السريعة لمبكاء كاالتصاؿ الجسدم
كالعاطفةل كرضاعة طبيعية يكبركف ليصبحكا راشديف ناضجيف كمتطكريف أخبلقيا يطكركف إحساسا
بالتعاطؼ كحساسية اخبلقيةل ففي الفترة التي يتطكر بيا دماغ الطفؿ يؤثر مقدمي الرعاية الذيف يعتمد
عمييـ الطفؿ بشكؿ مباشر عمى الركابط العصبية االساسية خبلؿ المرحمة الحرجة لتطكر الدماغ(
.)Klebanov, Marianna2015
ككما تشير عدد مف األبحاث إلى أف عمى االطفاؿ اف يختبركا ممارسات تربكية جيدة خبلؿ
السنكات االكلى مف الطفكلةل ذلؾ لتطكير نظرة ايجابية نحك الذات ك تطكير قدرتيـ عمى االتصاؿل
كتطكير القدرة عمى ايصاؿ احتياجاتيـ لآلخريف كبدكف ىذه الممارسات الميمة مف الممكف اف يتعرض
االطفاؿ الى مشاكؿ مع انفسيـ كفي قدراتيـ االجتماعية ك التعميمية (.)Wessel, 2005
ثـ اف االطفاؿ الذيف يستعمؿ ابائيـ اساليب التربية االيجابية ينعمكف بالتكيؼ االسرم ك الصحة
النفسية الجيدة ك القدرة عمى االنجاز ك التحصيؿ كاالبداعل كاقامة عبلقات اجتماعية جيدة كالكصكؿ
الى اختيار ميني مناسب ك المطؼ كالحب كاالستحساف المقدـ مف الكالديف يقكد الى النضج العاطفي
كالتعاطؼ االخبلقيل القسكة كالعنؼ كالتربية الناقدة تؤدم الى تنشئة اطفاؿ قاسيف عدائييف كناقديف عند
الرشد (قاعكد.)2013 ,
كبناء عمى ما سبؽ تمعب العائمة دك ار ميما في حياة األبناء كتطكرىـ كتعمميـل كمنيا تنبثؽ أىمية
تعميـ الكالديةل كقد أظيرت الدراسات أف تعمـ الكالدية ىي أحد التدخبلت المتكفرة األكثر فاعمية ك أقؿ
تكمفة لمساعدة األطفاؿ الصغار الميدديف بخطر تطكير مشاكؿ عاطفية ك سمككيةل ك تقدـ برامج تعميـ
الكالدية كمنحى كقائي مف الصعكبات السمككية عند االطفاؿ(1990
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.)Kelley,

 2.2.6مبررات تعمم الوالدية
عمى مدار التاريخ حصؿ اآلباء عمى المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ الميمة لنجاحيـ في تربية
ابنائيـ عبر طرؽ غير رسمية كالعائمةل كشبكات المجتمع كعبلقاتيـ الشخصية كتجاربيـ

)(Zepeda,Varela,morales,2004ككانت التربية تعتمد عمى ىذا كمما تتناقمو األجياؿ مف األمكر
التربكيةل إال أنو ظيرت عدة مبررات لقضية تعميـ الكالدية كترجع إلى اآلتية:

.1التطكر كالتغير المستمر في األسر كالمجتمعاتل خاصة في القرف العشريف الذم شيد تطك ار سريعا
ترؾ اث ار ال نظير لو عمى األسرةل حيث غير مف أنظمتيا كترتيبيا كالعبلقات بيف افرادىا
(.(Rumble,2010
حيث يقضي الناس كقتا طكيبل بالعمؿل إضافة الى زيادة متطمبات الحياةل اكجدت ىذه متطمبات
جديدة لمتربية ككضعت اعباء عمى االباءل كجعمت ىناؾ حاجة الى تككيف نظرية في تعميـ الكالدية
(. )Meyers, S. A., 1993
كما كيعيش العديد مف اآلباء ىذه االياـ تحت كـ كبير مف الضغكط المادية ك العاطفية كاالسرية لكقد
كثقت الدراسات كاحدة بعد االخرل أف حتى اآلباء ذكم النيات الحسنة ك المحبيف يتعرضكف لخطر
إيذاء اطفاليـ إذا اصبحكا مغمكريف بالتعب ك االجياد (.)Cuomo, 1988
 .2الظركؼ السياسية كاالقتصادية أك غيرىما جعمت معظـ اآلباء بشكؿ عالمي يعانكف مف صعكبات
ناتجة عف ىذه الظركؼ أضعؼ قدرتيـ عمى تكفير الدعـ المناسب لؤلطفاؿل في ىذه االكقات معظـ
المجتمعات أعمنت عف أ ف نمطيا العائمي السائد قد تمزؽل كعممية التربية التي كانت تتـ بشكؿ عادم
كتقميدم خبلؿ العائمة الممتدة قد تغيرتل مما أثر ىذا التغير عمى االباء كاالطفاؿ بشكؿ مدمر فمـ

يعد كاضحا لدل اآلباء كيفية تربية األبناء) .(Evans, 2006
 . 3غياب القدكة لدل البعضل فإف العديد مف اآلباء يفتقد إلى كجكد قدكة صالحة أثناء نمكىـ ,كما ال
تكجد ليـ عائمة داعمة ممتدة تساعدىـ ()Cuomo, 1988
. 4يبدأ معظـ اآلباء تربيتيـ ألبنائيـ بنسبة قميمة مف الدعـ ككمية قميمة مف المعمكماتل معظـ االباء ال
يتمقكف تعميما كالديال مما يجعميـ يشعركف بالعزلة كاالرباؾل في الدراسة التي قاـ بيا ( Nick ,carte
 ),1996حكؿ حركة تعميـ الكالديةل تكصؿ الى اف المعتقد السائد لدل اباء القرف العشريف ىك (الكؿ
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يبحث عف المساعدة)ل في اشارة الى بحث االباء المستمر عمى المعمكمات التربكية ك النصائح ك
الدعـ العاطفي(.( Glaser,Heath,2004
 .5استخداـ األنماط التربكية القديمة مع اف الزماف تغيرل كليذا يعتقد عمماء االجتماع المعاصركف أف
جزءا كبي ار مف أسباب حدكث االساءة في الكقت الحالي يرجع الى نقص الميارات كالتدرب عمى
الكالديةل حيث يحاكؿ االباء استخداـ نفس الطرؽ التي تـ استخداميا مف قبؿ معيـ كىـ اطفاؿل كىكذا
تستمر دائرة العنؼ كاإلساءة يصرح ) (Marlene, Zepeda, 2004بأف عددا كبي ار مف الخبراء يتفؽ
عمى انو اذا اردنا اف يصبح االباء فاعميف في تربية ابنائيـ فاف عمييـ امتبلؾ معمكمات محددة ك
ميارات ك تكجيات ك قدرات عمى التفاعؿ تمكنيـ مف تعزيز فاعميتيـ في التربية الكالدية.
-5الحاجة لدل اإلباء الى تعمـ التربيةل في الدراسة التي قامت بيا منظمة ( From Zero To
 )Three,1997تبيف اف االباء عادة ما يشعركف بعدـ جاىزيتيـ لمكالدية ىـ متعطشكف لمحصكؿ
عمى المعمكمات حكؿ التربية الكالديةل كيؤكد عمى ىذه الدراسة استطبلع اجرتو منظمة الككمنكلث
( )Commonwealth Fund ,1996الذم اظير اف االباء يرغبكف في الحصكؿ عمى معمكمات ك
ارشادات حكؿ تربية االبناء (.)Zepeda,Marlene, 2004
ك في استطبلع قامت بو المفكضية الكطنية لؤلطفاؿ بعنكاف ( )Speaking of kids,1991اعتقد
معظـ البالغيف األمريكييف( )88%بغض النظر عف عرقيـ ك عمرىـ ك حالتيـ االجتماعية بأف تربية
االبناء اليكـ أصعب مما كانت عميو مف قبؿل ك اعتقد ()86%باف االباء اليكـ غير متأكديف مما ىك
صحيح اك خاطئ في تربية األبناءل كما أعتقد ( )53%أف االطفاؿ اليكـ اسكأ مما كاف عميو قبؿ
عشر سنكات في احتراـ االخبلؽ ك الديف (.)Smith, 1994
في دراسة قاـ بيا ( (Altemeier, Comner, Hickson,1983كالتي قاـ بيا باستطبلع االسئمة التي
يسأليا االىؿ ألطباء االطفاؿل حيث كانت في حكالي  %30تتعمؽ بالصحة الجسدية ك %70تتعمؽ
بالتربية كالسمكؾ كالتطكرل كبرغـ لجكء االىؿ لؤلطباء لمحصكؿ عمى اإلجاباتل اال انيـ لـ يتمقكا
االجابات المناسبة بسبب قمة تدرب اطباء االطفاؿ كضيؽ الكقت.
كتشير الدراسات الى أف ما يعتقده االباء كما اختبركه في حياتيـ كما يعرفكنول لو تأثير قكم عمى
الطريقة التي يربكف بيا أبنائيـل لكف اآلباء عادة ال يمتمككف الكعي لمدكر الميـ الذم يمعبكنو في حياة
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ابنائيـ ػ كما كجد ) (parodise,2008أف كاحد مف ثبلثة آباء تقريبا لديو نقص حاد في المعارؼ
حكؿ نمك ك تطكر االطفاؿ (.(Rumble, 2010
-7االىتماـ عمى مستكل الحككمات كاألنظمة :كلـ يقتصر الشعكر بالحاجة لمتعمـ الكالدية عمى
األفرادل بؿ امتد إلى الحككمات مما جعميا منذ ثبلثة تبدم في معظـ الدكؿ الغربية قمقيا مف تكمفة
االخطار عمى المجتمع كاألفراد الناتجة عف نشأة االطفاؿ في بيئات فقيرة تربكيال كمف خبلؿ بحثيا عف
طرؽ تدعـ اآلباء كاألطفاؿ لتجاكز ىذه التحدياتل كانت برامج تعميـ الكالدية مف المبادرات الشائعة
لمحككمات حيث تستخدـ برامج تعميـ الكالدية في الككاالت االجتماعية كالمؤسسات االخرل كطريقة
لمعالجة مكاضيع بسيطة في التربية الكالدية الى مكاضيع معقدة أكثر كالتعرؼ عمى االساليب الخاطئة
في تربية االبناء كالتي تقكد الى العنؼ كاالىماؿ لؤلطفاؿ(.)Rumble,2010
ك يدؿ التحميؿ االقتصادم الذم قامت بو منظمة ( )From Zero To Threeاف كؿ دكالر يستثمر
في التدخؿ المبكر مع االطفاؿ في خطر ك في برامج الطفكلة المبكرة يكفر مف  3الى  17دكالر تقريبا
()Sally Bowman, 2010ل كمف االمثمة عمى التكمفة العالية التي تدفعيا الحككمات نتيجة لسكء
التربيةل تدؿ التقارير االحصائية لعاـ ( )2009في نيكزيمندال أف تكمفة التعامؿ مع النتائج المترتبة عف
العنؼ ضد االطفاؿل المتمثمة في الجرائـ كالمشكبلت التعميمية كالتحصيمية كالصحية كمقدار االنتاجية
تبمغ  2بميكف دكالر سنكيال حيث تمنع ىذه المشكبلت الضحايا مف الكصكؿ الى امكانياتيـ كقدراتيـ.
(.(Rumble,2010
كما تعد برامج تعميـ الكالدية ضركرية لعدة أسباب منيا اف الكالداف ىما أكؿ المعمميف ألطفاليـ في
معظـ الحاالتل كبالتالي األب االيجابي الذم يمارس األساليب التربكية اإليجابية سينتيي بو المطاؼ
بالحصكؿ عمى طفؿ إيجابي (.)Kelley, 1990
كيظير أثر تعميـ الكالدية عمى األطفاؿ كاآلباء بشكؿ ممحكظل فقد كجد ( (Powell,1986أف لتعميـ
الكالدية آثا ارن قكية قصيرة المدل عمى األطفاؿل فقد الحظ ارتفاعان في مستكل ذكاء االطفاؿل كتحسنان
في التحصيؿ المدرسيل كزيادة في استجابة االطفاؿ آلبائيـل كنتيجة لمشاركة ابائيـ في برامج تعميـ
الكالديةل أما لدل اآلباء .كالحظ (  (Powell,1986كجكد نتائج ايجابية فكرية في السمكؾ الكالدم مثؿ
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تحسف في قراءة كفيـ مفاتيح األطفاؿل كزيادة في استخداـ المغة االيجابية في التفاعؿ

مع

االطفاؿ.)Kelley, 1990(.
ككما تكجد عبلقة ايجابية بيف التحاؽ اإلباء كاالميات ببرامج تعميـ الكالدية كالتحسف في سمككيات
األطفاؿ كما ترتبط برامج تعميـ الكالدية بانخفاض في معدؿ االساءة كالعنؼ لؤلطفاؿ كمستكل أعمى
مف الرعاية لمتطكر النفسي كالعقمي كالعاطفي لؤلطفاؿل كتحسف مف ميارات الكالدية لدل المشاركيف
( Samuelsonل.)2009
كما تكصؿ ( )Medway,1989في دراسة تحميمية ؿ  24دراسة حكؿ فاعمية برامج تعميـ الكالدية إلى
أف كبل الكالديف كاالبناء حصمكا عمى نتائج ايجابية بمعدؿ  %62مقارنة بالعينة الضابطة( Zepeda
.)Marlene, 2004
كال يقتصر األثر عمى التحصيؿ الدراسي كاالجتماعي بؿ عمى أثر السعادة كالتكيؼ مع ضغكط
الحياة كاألداء المياـ في الحياة فقد ذكر ذلؾ ( )To Chan, 1994بقكلو :دلت الدراسات أف
برامج تعميـ الكالدية الفعالة تعطي فكائد متعددة لؤلطفاؿل كالتي تتضمف تطكر في الذكاءل التحصيؿل
مستكل السعادةل ك معدالت التكيؼ كاالدراؾ كنسبة أعمى في اتماـ المياـ ك االستقبلؿ ثـ مفيكـ ذات
افضؿ ك تطكر في المغة كالفضكؿ.
كقد ظير فرؽ في بعض الجكانب المتعمقة بالتربيةل بيف مف خضعكا لبرامج التربية الكالدية كغيرىـ ل
فقد أجرل فيرسكف ك ركبنسكف دراسة ىدفت الى المقارنة بيف مجمكعة االباء الذيف شارككا في برامج
تعمـ ميارات كالدية استمرت لمده عشر اسابيع ك مجمكعة مف الذيف لـ يشارككا ,دلت النتائج الى اف
االباء الذيف شارككا في البرنامج تحسف مستكل ثقتيـ بأنفسيـ ,ك أصبحكا اكثر كعيا في التعامؿ مع
سمككيات ابنائيـ كانخفض مستكل الضغط النفسيل لدييـ كيخبر بعض االىالي انيـ شعركا بمستكل
اعمى مف التكافؽ الزكاجي (مقدادم.)2013 ,
كتظير االبحاث اف برامج تعميـ الكالدية نجحت في زيادة الممارسات الكالدية الفعالة كفي تقميؿ الضغط
الكالدمل الذم يرتبط بشدة مع ممارسات تربكية سيئة كالضرب ( Wesselل.)2005
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 2.2.7نظريات نفسية يتم استخدام تطبيقاتيا في برامج تعميم الوالدية
درس العديد مف العمماء الكالدية كجزء ميـ في عممية التفاعؿ بيف اآلباء كاألبناء كالتي تؤثر بصكرة
كبيرة في شخصية الفردل كقد كجدت في كثير مف النظريات تحت عنكاف أساليب المعاممة الكالديةل
كالتي تعني مف منطمؽ معرفي (معتقدات الكالديف حكؿ االبكة الصالحة تربية األبناء سمككيات الكالديف
نحك االبناءل كنكعية العبلقة بيف الطفؿ كاالـ) (بنات كاخركفل2010ل ص .)64
كيتـ بناء برامج تعميـ الكالدية عمى عدد مف النظريات النفسية التي تناكلت مكضكع التفاعؿ مع الكالديف
كعنصر مؤثر عمى سمكؾ كشخصية االفرادل كعادة ما تبنى برامج التربية الكالدية بطريقة انتقائية مف
حيث اختيارىا النظريات النفسية المبنية عمييا معظـ البرامج تبدأ باإلقرار باف ىذا البرنامج مبني عمى
عدد مف النماذج ك النظريات النفسية(.)Dash, 2012
ىذه النظريات تـ استعراضيا في كثير مف المصادر كالتعرؼ عمى مبادئيا كتفسيراتيال كما ييـ الباحثة
استعراض تطبيقاتيا في برامج تعميـ الكالديةل ككيفية االستفادة منيا في ربط المادة النظرية مف ىذه
النظريات بأساليب عممية تسيـ في تحقيؽ اىداؼ تعمـ الكالدية كفي تبسيط الفيـ لمف يتعمـ الكالدية.
ىذه نظريات نفسية مختارة تبنى عمى بعض مفاىيميا تطبيقات عممية في برامج تعميـ الكالدية المعتمدة
عالميال اثبتت فاعميتيا ككفاءتيا في تحقيؽ األىداؼ المكضكعة مف اجميا:
 -1المنحى السمككي (تعديؿ السمكؾ)
 -2النظرية االنسانية (ركجرز)(الكالدية الفعالة )
 -3المنحى االدلرم (درايكرز ) ك تظير في برنامج ((STEP
-1المنحى السموكي( :التدريب السموكي لموالدين)
المنحى السمككي كالذم ظير في الربع األكؿ مف القرف العشريف كالذم جاء كبديؿ لمنظرية الفركيديةل
اىتمت ىذه النظرية بما يتعممو األطفاؿ كالكبار مف خبلؿ التفاصيؿ المتعمقة بالسمكؾ كالنتائج المتعمقة

بيذا السمكؾل تطكرت ىذه النظرية عبر العقكد الزمنية الى فركع نظرية مختمفة كمف اىـ مبادئيا:

-1السمكؾ االنساني مكتسب بالتعزيزل التعزيز االيجابي كيتـ بإضافة امر محبب اك مكافأة اك ثناء
لفظيل التعزيز السمبي ازالة مثير غير محبب اك غير مرغكب مف المكقؼ.
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-2السمكؾ الذم تـ تعزيزه مف خبلؿ جدكؿ كبشكؿ جزئي اقكل كأكثر مقاكمة مف السمكؾ الذم يتـ
تعزيزه في كؿ مرة
-3العقكبة ىي ازالة مثير محبب مف مكقؼ معيف اك اضافة امر غير محببل العقاب طريقة غير
مرغكبة لتشكيؿ سمكؾ االنساف كمف الممكف اف يككف ليا اثار ال يمكف التنبؤ بيال حتى مع الفئراف.
-4المحك كىك اختفاء نمط مف السمكؾ الف ىذا السمكؾ لـ يتـ تعزيزه سمبيا اك ايجابيا .كيأخذ كقتا أكثر
مف التعزيز(.)Lindon,2010
اما تطبيقات ىذه المبادئ في البرامج فتككف عمى النحك التالي:
 -1تعميـ اآلباء طرؽ التعزيز اإليجابي كالسمبيل كمساعدة اإلباء عمى التركيز عمى السمكؾ
اإليجابي مف خبلؿ االطراء عمى السمكؾ الجيد كمكافئتو كتجاىؿ السمكؾ السيئ كتعميـ طريقة
كصع الحدكد كطريقة الكقت المستقطع كنتائج لسمكؾ األطفاؿ السمبية.
 -2تعميـ

الكالديف استخداـ التعزيز بفاعمية لتحسيف سمككيات األبناء يتضمف المبدأ االساسي

تعريؼ السمكؾ مراقبة حدكثو تحديد عممية التعزيز لاستمرار عممية المبلحظة لمراقبة تغير
السمكؾ بسبب التعزيز(.)Fine, 1980
كتبنى ىذه النظرية عمى مبادئ االشراط الكبلسيكي (استخداـ التعزيز كالعقاب كعميو يبنى السمكؾ)ل
كما يبنى عمى نظرية التعمـ االجتماعيل حيث ال يعطى الكثير مف االىتماـ في ىذه النظرية لممشاعر
كالدكافع كمسببات السمكؾل الستخداـ ىذا المنحى يضع االباء اىدافا محددةل كيككنكا نمكذج لمسمكؾ
المطمكبل يحددكا اداة التعزيز المناسبة اك العقاب لتجييزىا كما يضعكا خطة بديمةل ينفذكف الخطة
يقيمكف النتائج كفي ىذا النمكذج يككف الكالداف مصدر القكة.
كيبنى عمى ىذه االفتراضات
 )1يتعمـ االطفاؿ السمكؾ مف خبلؿ التفاعؿ كعمميات التعزيز كتقميد االخريف.
 )2يعزز الكالداف بطريقة غير مقصكدة سمككيات عدـ الطاعة.
 )3اليدؼ مف تعميـ سمككيات محددة كمتناسقةل زيادة السمككيات المبلئمة كتقميؿ السمككيات
الخاطئة.
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ادوات التطبيق:
-1االىتماـ االيجابي المشركط (المدح كالمكافأة كالعكاطؼ)
-2العقكبات (سحب المكافأةل الكقت المستقطع)
-3اإلطفاء (عدـ االىتماـ)
-4تعزيزات مختمفة لمسمككيات (تجاىؿ السمكؾ السمبي المكافأة لمسمكؾ االيجابي)
ك قد برىف عدد مف العمماء في دراساتيـ أف بإمكاف الكالديف إدارة سمكؾ األبناء مف خبلؿ تعديؿ
السمكؾ ()Fine, 1980
النظرية االنسانية العالج المرتكز عمى العميل:
تظير تطبيقات ىذه النظرية في البرنامج االكثر شيكعا ((Parent Effectiveness Training
كالذم طكره تكماس جكردكف عاـ  1962في محاكلة منو الستخداـ كقتو بطريقة أكثر فاعمية ممكنةل
حيث قرر معالجة مشاكؿ االطفاؿ كاالباء عبر العمؿ في مجمكعات مف اآلباءل ثـ تطكر ىذا العمؿ
إلى برنامج كقاية ك دعـ)Shamburger, 1979( .كيعد ىذا البرنامج االكؿ عالميا لحيث يستخدـ
في  43دكلة في العالـ.
ُبني ىذا البرنامج عمى مبادئ نظرية كارؿ ركجرز الذم يؤكد عمى التكاصؿ كحؿ الصراع بدكف

إصدار االحكاـ ()Bornstein, 2002ل كيعتقد ركجرز أف العميؿ سيصؿ الى مرحمة النمك
كاالستبصار إذا أكجد المعالج الجك العبلجي المبلئـل كأف عبلقة الكالديف بالطفؿ كعبلقة العميؿ
بالمعالج مساعدة االطفاؿ عمى النمك يجب تكفير جك مف التعاطؼ كالصدؽ كاالصالة كاالىتماـ
االيجابي غير المشركطل فيجب عمى االباء أف يتقبمكا اطفاليـ كيدعمكىـ كال يصدركف عمييـ االحكاـل
ككذلؾ أكد جكردكف اف االطفاؿ ىـ بشر ايضال ك أف االطفاؿ ك اآلباء يخطؤكف ك يمتمككف القدرة
عمى حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ) Shamburger,1979( .ل ككذلؾ عمى مبادئ العبلج المتمركز حكؿ
العميؿ مف حيث حاالت نمك العميؿ كالتعاطؼ كاالنسجاـ كالتعزيز الغير مشركط باإلضافة الى التقبؿ
كالدعـ كعدـ االنتقاد كاصدار االحكاـ (.)Fine,1980
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في ىذا المنحى العبلجي يتعمـ اإلباء كيفية االعتراؼ بمشاعر أبنائيـ كفيميا كتقبميا كحؿ الصراع
بطريقة ديمقراطية كبدكف لكـ .يتعمـ اإلباء ثبلثة تقنيات في ىذا البرنامج أكليا :االستماع النشطل
التعبير عف المشاعرل كطريقة حؿ المشكبلتل كيؤكد ىذا عمى كضع أىمية المشاعر في حؿ
مشكبلت السمكؾ لدل األطفاؿ كاثناء التفاعؿ مع االىؿ كالطفؿ)Bornstein, 2002( .
كاعتقد جكردكف اف اآلباء يجدكف صعكبة بالتكاصؿ مع أبنائيـ بسبب استخداـ  12استجابة غير فعالة
كالتي تسمى ( )Dirty Dozenكىي األكامر كالتيديد كالكعظ كالنصح كالجداؿ كالنقد كالسخرية كالتقييـ
كالتشخيص الحساسية كالتحقيؽ كاالنسحاب.
كما كضع جكردكف ثبلثة أسباب لمفشؿ في بناء عبلقة قكية بيف اآلباء كاالبناءل أكليا اتباع أساليب
تقميدية بالتربيةل ككذلؾ عدـ تطكير اآلباء ألنفسيـ كمعمكماتيـ كمياراتيـ حكؿ تربية األبناءل السبب
الثاني اعتقاد اآلباء أنيـ ال يجب اف يخطؤكال كيجب أف يظيركا أماـ أبنائيـ بمظير الكماؿل كىذا
يكقعيـ في صراع عمى األدكارل السبب الثالث اعتقاد اآلباء أف العبلقة بينيـ كبيف أبنائيـ ليست
متساكية حيث ينظركف الى أنفسيـ اف لدييـ سمطة عمى أبنائيـل كقد حاكؿ جكردكف تغيير ىذه األفكار
مف خبلؿ تعميـ اآلباء كمساعدتيـ لتغيير ىذه األفكار.
كيعتقد جكردكف أف استخداـ االباء لميارات االتصاؿ مثؿ الصمتل كاالسئمة المفتكحةل كاالستماع
النشط يشجع االبناءل ك يمنح اآلباء فرصة إليصاؿ أفكارىـ ألبنائيـ (.)Fine, 1980
المنحى االدلري (درايكرز) ويظير في برنامج ()STEP
أ كجد الفرد ادلر اإلطار النظرم لعمـ النفس الفردم كالذم يؤكد عمى معاناة الفرد مف الشعكر بالدكنيةل
كاستكشؼ حياة الفرد داخؿ األسرة كتأثير الترتيب الميبلدم عمى الفرد .تفترض نظرية ادلر اف سمكؾ
األطفاؿ يتشكؿ مف خبلؿ تفسير التفاعبلت االجتماعية .كتؤثر معتقداتيـ حكؿ أنفسيـ عمى نمكىـ
الشخصي كالتي تكثر بعبلقاتيـ مع االخريف.
طكر ركدكلؼ درايكرز أفكار ادلر فجمع العاطفة مع السمكؾ كاىتـ بالتشجيع كاستخداـ النتائج أكثر مف
اىتمامو بالعقابل كمنيجو العممي في ارشاد األطفاؿل كضع األساس لمعديد مف برامج التربيةل كانت
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فكرتو األساسية اف باستطاعة الكبار اف يرشدكا الصغار بطريقة أكثر إيجابية بمجرد فيميـ لمسبب
الكامف خمؼ إساءة السمكؾ لدل أطفاليـل كذلؾ طكر درايكرز ىذه األفكار الستخداميا في

المدارس.

بنيت العديد مف برامج التربية الكالدية بناء عمى نظرية الفرد ادلر ك ركدلؼ درايكرزل ك يركز ىذا
المحنى عمى االسمكب الديمقراطي في التربية ك المساكاة االجتماعية بيف اآلباء كاألبناءل حيث انتقمت
العائبلت مف النظاـ المتسمط الى الديمقراطي). (Fine,1980
تيدؼ البرامج التي تبني عمى ىذه النظرية ىي إنشاء بيكت ديمقراطية ليا قكاعد كاضحة كثابتو ككذلؾ
يتـ التركيز فييا عمى استخداـ أسمكب النتائج المنطقية كالطبيعية لمسمكؾل) ).(Bornstein,2002
كقد حدد درايكرز عدد مف المبادئ العممية التي استنبطيا مف أفكار ادلر النظرية في االرشاد االسرمل
كالمعتمدة عمى النمط الديمقراطي لمساعدة االباء عمى تعمـ كيفية تكفير بيئة اسرية غنية بالعبلقات
الدافئةل مف حب كتقبؿ كثقةل لمكصكؿ الى القياـ بميارات تفاعمية بناءة مع اطفاليـل تعتمد عمى
االحتراـ المتبادؿ كالمساكاة.
ىذه ىي المبادئ العامة:
-1تعتمد العبلقات الديمقراطية بيف االطفاؿ كاالباء عمى االحتراـ المتبادؿ.
-2تعرؼ االباء عمى االىداؼ الكامنة كراء السمكؾ السمبي ألطفاليـل ليتمكنكا مف فيـ نفسية الطفؿ
كالتفاعؿ معيـ بصكرة سميمة.
-3العبلقة الديمقراطية ال مكاف لمعقاب كالثكاب فييا.
-4يعتبر التشجيع اداة رئيسية لمتعبير عف الحب كالدعـ لمطفؿ كلمساعدتو في تككيف تقدير ذات
إيجابي .
كيعتبر برنامج ( (Systematic Training For Effective Parenting,STEPمف أقكل البرامج
كأقدميا مف حيث المبادئ التي تعكد الى نظرية ادلرل كاحدثيا مف حيث االجراءات التدريبيةل كىذه
أبرز الميارات الكالدية في البرنامج ميارة فيـ السمكؾ الخاطئ ميارة بناء العبلقة االيجابية مف خبلؿ
االحتراـ المتبادؿ كتكفير الكقت لممتعة كالمرح كايصاؿ الحب لمطفؿ كالتشجيع (بنات كاخركفل.)2010
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ىكذا نجد أف جميع البرامج تقريبا تؤكد عمى العبلقة الديمقراطية بيف اآلباء كاألبناءل كالتركيز عمى
ميارة التكاصؿ كعنصر ميـ في تككيف العبلقة اإليجابية بيف اآلباء كاألبناءل كمف الميـ فيـ اآلباء
ألسباب سمككيات أبنائيـ كالتأكيد عمى اىداؼ تربية األبناء.

الميارات الالزمة لتحقيق التربية الفعالة في برامج تعميم الوالدية:
التربية الكالدية الفعالة تتمخص في امتبلؾ عدد مف المعارؼ كالميارات كالكفايات التي سيرد ذكرىا
كالتي تمت تغطيتيا مف خبلؿ جمسات البرنامج
أوال  :معتقدات االباء حول الوالدية
تفترض نظرية العبلج العقبلني السمككي العاطفي أف االضطراب االنفعالي كالسمككي ال يحدث نتيجة

مكاجية الفرد مكقؼ أك حدث معيفل إنما يحدث نتيجة االفكار كالمعتقدات التي يستخدميا في تفسير
الفرد ىذا الحدث( .بنات كاخركف ل )2010كمف ىذه المعتقدات كاألفكار التي يحمميا االباء كتؤثر
عمى تفاعميـ كتربيتيـ ألبنائيـ:

 .1بعض ما يعبر عنو االباء كاألميات مف أفكار كمعتقدات غير منطقية تجاه سمكؾ االطفاؿل تنعكس
عمى سمككيـ مع ابنائيـ كمنيا :ال يجب أف يسيء اطفالي التصرؼل أطفالي يتصرفكف بيذه الطريقة
ليدفعكني لمجنكفل أطفالي يعرفكف األفضؿل سيعتقد الناس انني كالد أك كالدة فاشؿ عندما يتصرؼ

اطفالي بيذه الطريقةل الطريقة التي تجعؿ اطفالي ينصتكف إلي ىي الصياحل أطفالي يتصرفكف بيذه

الطريقة ألني اـ أك أب فاشؿ (بانتميل.)2005

 .2أفكار غير كاقعية :كالتربية تككف بالفطرة كال حاجة لتعمميال كاالطفاؿ الجيدكف ال يسيئكف التصرؼ
يجب عمى االطفاؿ اف يحترمكا ابائيـل االحتراـ ال يطمب كانما يكتسب مع الكقتل بإمكانؾ إيقاؼ

شجارات االخكة.) www.childcareresourcesinc.org( .

 .3مف الممكف أف نغير االخريفل كاذا فشمنا في تغييرىـ فاف ذلؾ يعتبر فشبل في مسؤكليتنا كفي الدكر

الذم يجب اف نقكـ بو (بانتميل.)2005

تتـ معالجة االفكار غير العقبلنية بمساعدة المرشديف مف خبلؿ تحديد ىذه االفكار لدل المسترشديف
كالتعرؼ عمى تأثيرىا عمى سمكؾ االباء كاالمياتل تفنيد ىذه االفكار كاستبداليا بأفكار ايجابيةل مف

خبلؿ عدد مف الطرؽ المستخدمة في العبلج العقبلني العاطفي السمككي كاستخداـ الكاجبات البيتية

كالتخيؿ العقمي العاطفيل كتغيير لغة المسترشد (بنات كاخركف ل.)2010
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ثانيا -:كفايات الجانب المعرفي لآلباء حكؿ جكانب النمك كالتطكر كمتطمبات االطفاؿ النمائية :المعرفة

بجكانب النمك كمتطمباتيا مف أىـ العناصر التي تساعد اآلباء كاالميات عمى فيـ سمكؾ األطفاؿل مف

الميـ لآلباء كاالميات أف يتفيمكا المبلمح األساسية المتعمقة بتطكر السمكؾل فيناؾ بعض السمككيات
التي تقمؽ األىؿ كىي تعتبر طبيعية كفقا لتطكر األطفاؿل مثؿ سمكؾ السمبية في عمر السنة إلى ثبلث

سنكات ثـ إف معرفة مبلمح التطكر الطبيعي لمطفؿ سكؼ تسيـ في مساعدة األىؿ في كضع تكقع
تطكر مبلئـ لمطفؿ (انصارمل سكرل مجيدل.)2004
ثالثا -:التعرؼ عمى المكركث العائمي :حيث أف انساف اليكـ يتأثر في تصرفو إلى حد كبير بطريقة

تربية كالديو لو سابقال فالحقيقية أف معظـ االفراد يتطبع بنفس القيـ كاالفكار كالمعتقدات كالتصرفات
التي رباىـ عمييا ابائيـ كأمياتيـ كالتي كاف بعضيا غثا كاالخر سمينال كيتراكح التأثير ما بيف الكضكح

الشديد الى التأثير الغير مباشرل كما بيف الصبلبة كالحكـ الصائبل إلى الضعؼ كفساد الحكـل كمف
الميـ معرفة أف استخداـ اآلباء لؤلسمكب الغير مباشر كغير المبلحظ يترؾ أث ار عميؽ عمى األفكار
كالمشاعر كالمعتقدات كالسمكؾ(ماكجركل،)2007لذلك يجب التعزف على تلك التأثيزات وتقييمها

وتعديلها .كىناؾ عدد مف االستجابات المحتممة لمطريقة التي تربى بيا اآلباء في الطفكلة كأكليا
التصرؼ بطريقة مطابقة لسمككيات الكالديفل فاذا كانا يصرخاف أك يتدخبل في ابنائيـل فسيكرر الكالديف
نفس الطريقةل كأما االستجابة االخرل كىي التصرؼ عكس التجربة التي عاشيا االباء بطرقة مختمفة
جذريال مف تربى في بيت يمؤله الصراخ فسيحاكؿ أف يككف لطيفا كرقيقال كىذه استجابة متطرفة ألف رد
الفعؿ المعاكس سيؤدم الى المبالغة في ارضاء االبناء الى حد االفساد(ماكجركل)2009
كعندما يدرؾ اآلباء كاالميات أثر المكرثات العائمية في شخصيتيـ كسمككياتيـ الحالية سيتمكنكف مف
اختيار ردكد افعاؿ كسمككيات أفضؿ.
رابعا -:ميارة فيـ انفعاؿ الطفؿ:كىي الحالة الداخمية تصؼ طبيعة الخبرة التي يعيشيا الطفؿل كيعبر
عنيا بطرؽ كالحزف كالغضبل كلبلنفعاالت كظائؼ متعددة منيا الحمايةل كالدافعية لئلنجازل فإف
األطفاؿ الذيف يساعدىـ اباؤىـ بالتعبير عف مشاعرىـ كتسميتيا لدييـ قدرة أكبر عمى التعمـ مف

أخطائيـ كالتصرؼ بمسؤكليةل كالعكس صحيح حيث أف الفشؿ في القدرة عمى التعبير عف المشاعر

ستؤدم إلى ظيكر مشاكؿ سمككية غير مرغكبة.

كلفيـ انفعاؿ الطفؿ ال بد أف يعمـ اآلباء أطفاليـ طرؽ التعبير عف انفعاالتيـ مف خبلؿ التعاطؼ

مع الطفؿ كتصديؽ انفعاالتول كاالستماع باىتماـ شديدل كالتعبير عف الفضكؿل ثـ التأكيد عمى
المشاعرل كيستطيع اآلباء التعرؼ عمى مشاعر ابنائيـ مف خبلؿ األلفاظ كالكممات التي يستعممكنيا
كمف خبلؿ لغة الجسدل كالسمكؾ الخارجي (بنات كاخركف ل.)2010
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خامسا -:ميارة فيـ أسباب اساءة السمكؾ ككيفية االستجابة:كىي مف الميارات التي يمزـ أف يتعمميا
اآلباء كاالميات ل مف الميـ أف يدرككا األسباب الخفية كراء ما يفعمو أطفاليـل حتى يصبح بإمكانيـ

التفكير في طرؽ تشجعيـ عند شعكرىـ باليأس كاإلحباطل كمف ثََـ يمكف التأثير عمييـ بطرؽ ايجابية
(سفيرل .)2004
كحسب منظمة الصحة الكندية يكجد نكعاف مف إساءة السمكؾل اإلساءة العرضية الغير مقصكدة كالتي
تحدث بالصدفة اك بالخطأل مثؿ رمي الطفؿ الكرة عمى نافذة الجيرافل كاإلساءة المقصكدة باألفعاؿ
التي يككف قصدىا االيذاء أك التسبب باأللـ أك خداع بعض االشخاص ىذه التصرفات تيدؼ إما إلى
جذب االىتماـ أك ألىداؼ اخرلل مثاؿ :إنكار الطفؿ لرمي المثمجات عمى االرض بسبب نكبة غضب
أصابتول ىذا السمكؾ يككف ىدفو إزعاج الكالديف كمضايقتيـ لعدـ استجابتيـ لمطالبول كمف الصعب
تحديد السمكؾ الطبيعي أك السكم كلكنو يعتمد عمى حدة السمكؾ كخطكرتول ال يكجد إساءة تصرؼ
طبيعيةل إساءة السمكؾ دائما إشارة إلى كجكد مشكمة أك احتياج لـ يتـ التعرؼ عميو .كمف الممكف أف
يتغير السمكؾ مف طبيعي الى إساءة سمكؾ بتغير المرحمة العمريةل عمى سبيؿ المثاؿ :طفؿ بعمر
خمس سنكات ال يمتمؾ قدرة عمى التحكـ مثؿ طفؿ أكبر عمرال لذلؾ عندما يمقي بالمثمجات عمى
االرض ال يدعك ىذا لمقمؽ مقارنة بقياـ طفؿ بالحادية عشرة مف عمره بنفس التصرؼ
).)Miller,2015
كيمكف ذكر بعض أسباب اساءة السمكؾ عند االطفاؿ:
 .1عدـ القدرة في التحكـ في أنفسيـل يسيء معظـ االطفاؿ السمكؾ ألنيـ لـ يتعممكا بعد كيؼ
يتحكمكف في أنفسيـ
 .2الشعكر بالعجز كاإلحباط أك الغضب كعدـ األماف.
 .3المشاكؿ بيف الكالديفل أك إصابة أحد الكالديف بمشكبلت نفسية كاالكتئاب كأف يككنا تحت ضغط
كبير.
 .4الصعكبات بسبب مرحمة النمك التي يمر بيا االطفاؿل ففي بعض المراحؿ الطبيعية يحاكؿ االطفاؿ
التعرؼ عمى حدكد سمطة الكالديفل فيقكـ باختبارىما ليرل مدل حدكد ىذه السمطةل كالتعرؼ في نفس

الكقت عمى امكاناتو كسمطتو (مبيضل.)2007
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كىناؾ أربعة تكجيات لسكء السمكؾ كىي الرغبة في االنتباه المفرط عمى نحك غير مبلئـل كسكء

تكجيو الطاقةل الرغبة في االنتقاـل االحساس بالنقص االستسبلـل كقد كضح الخبراء كيفية التعرؼ عمى
ىذه األسباب كاالستجابة ليا بالتالي (.)Telep, 2009
كلتفادم ىذه األسباب ال بد أف يستخدـ االباء المغةل كالتفكير ليعممكا أطفاليـ السمكؾ لصحيحل حيث
أف نمط الفاعؿ االيجابي يزيد مف فرص السمكؾ الجيد لدل االطفاؿ (سيفيرل)2006
سادسا -:االنضباط أك التأديب اإليجابي :كيعني تدريب ينمي ضبط النفس كالشخصية كالتيذيب
كيعني االرشاد كالتكجيول أصؿ كممة التيذيب ىذب كمعناىا كضع نظاـ مف التعميمات.
كالتيذيب جانب ميـ مف عممية إعداد االنساف ليعيش مع العائمة كفي المجتمع الذم ىك جزء منول
التيذيب بالنسبة لؤلطفاؿ تشكيؿ السمكؾ كليس عقكبةل كتصؼ الجمعية الكندية لطب االطفاؿ التيذيب
بانو البناء أك الييكؿ الذم يساعد الطفؿ ليتبلءـ كيتكيؼ مع المجتمع بفاعمية كسعادةل كىك أساس
التطكر النفسي لمطفؿل كالتيذيب الفعاؿ ال ييدؼ الى الطاعة فقط ل كانما يعمـ كيرشد الطفؿل كيعرؼ
فيو الطفؿ قيمتول كأف كالداه يدعمانو كيحبانول كيحافظ عمى الثقة بيف الطفؿ كاالىؿ.
يدكر التيذيب الفعاؿ حكؿ خمسة قكاعد :جمعت بكممة RAISE
كتشير الى تشجيع السمكؾ المبلئـ

Appropriate A:

كتشير الى تثبيط أك تقميؿ السمكؾ الغير مبلئـ

Inappropriate I:
Setting S:

إيجاد البيئة المبلئمة لتعمـ التيذيب

Example E:

أف يككف المربي قدكة

فالتيذيب ىك جزء مف عممية تعمـ القكاعد حيث يضع اآلباء سمسمة مف القكاعد كاالنماط السمككية
الضركرية لمعيش بالمجتمع كالعائمة .تشكؿ ىذه القكاعد األساس لمتكاصؿ كالحفاظ عمى االسرةػ.
كالتيذيب ىك تشجيع األطفاؿ عمى السمكؾ المبلئـل كزيادة السمككيات اإليجابيةل كتقميؿ السمككيات
السمبيةل كتعمؿ عمى تقكية االنضباط الداخميل كتعزز فاعمية الذاتل كتساىـ في تحسيف التكاصؿ
االجتماعيل مف مياراتيا المدح كالثناءل تثبيط السمكؾ السيء كاستبعاد السمككيات الغير مبلئمة
).(Innes,2011
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أساليب التربية اإليجابية:
-1العكاقب الطبيعية كالمنطقية:
-2الثناء كالتجاىؿ
-3كضع القكاعد
-1كضع منظكمة قيـ العائمة :كالتي تتضمف كضع األىداؼ السمككية كالتربكية كاالخبلقيل حيث
تشكؿ ىذه المنظمة القاعدة التي تبنى عمييا حياة األطفاؿ.
مف خبلؿ كضع الحدكد كالقكاعدل كىي عبارة عف كسائؿ تذكير كاضحة لؤلطفاؿ حكؿ ما يجب فعمول
دكف االضطرار إلى اصدار األكامر باستمرارل كيحتاج األطفاؿ الى ىذه القكاعد بقدر احتياجيـ لمحب

كالحنافل حيث تعمؿ ىذه القكاعد عمى تكفير النظاـ كاإلرشاد ليـل كما تعمميـ كؿ االمكر الكاجب

اتخاذىال كانتياج السمكؾ القكيـل كتساعدىـ ىذه القكاعد في الحياة االجتماعية كالكلكج في العالـل
كلكضع القكاعد شركط كي تككف ناجحة منيا :كضع القكاعد مسبقانل كتككف ممكنة التنفيذل ثـ اإلعبلف
عف ىذه القكاعد كجعميا كاضحة سيمة الفيـ كبعدىا إعداد العقكبات كنتائج خرؽ ىذه القكاعدل كما

يجب التركيز عمى السمككيات كالمكاقؼ اإليجابية مف ضمنيا استخداـ التعميؽ االيجابي كتعميـ
السمككيات البديمة كمكافأة الذات (بانتميل.)2005

 2.3الطفولة المبكرة
تعرؼ الطفكلة المبكرةل حسبما تستخدـ حاليا عمى الصعيد الدكليل بأنيا فترة حياة الطفؿ تبدأ مف
الحمؿ كتستمر حتى الثامنة مف العمرل كىذا اإلطار الزمني يتماشى مع الفيـ السائد في عمـ نفس
النمك .تبعا لؤلساليب التي يتعمـ بيا االطفاؿ ػ كمف المتفؽ عميو بيف الصعيد األعظـ مف عمماء نفس
الطفؿ كأساتذة الطفكلة كالتربية المعاصريفل ككذا بيف المتخصصيف كالخبراء في المجاؿ كمختمؼ
المنظمات الدكلية المعنية بالطفكلةل كمف أىميا المجمس الدكلي لمتربية المبكرة ) )OMEPكمنظمة
األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة ( (UNESCOكمنظمة األمـ كغيرىال أف مرحمة الطفكلة المبكرة
تشير إلى األطفاؿ مف الميبلد كحتى عمر ثماني سنكات.
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 2.3.1أىمية الطفولة المبكرة:
تعد مرحمة الطفكلة المبكرة مف أكثر المراحؿ أىمية في حياة اإلنسافل فيي األساس الذم
يشكؿ شخصيتو البلحقةل كاألساس الذم تعتمد عميو إنتاجيتو كعطاؤه المستقبمي .كقد أثبتت الدراسات
الحديثة أف الخبرات المبكرة لدل الطفؿ ليا تأثير قكم كمحدد عمى طبيعة النمك لديول كليس ىذا التأثير
عمى المستكل التقميدم لمنمك العقمي (المعرفي) فحسبل بؿ يتعداه إلى مستكل تكجيو االستفادة مف
خبليا المخ المعقدة لدل الطفؿ كتفعيميا بدالن مف أف تيمؿ كتنتيي .كما كشؼ البحث العممي عف
جكانب كثيرة لمرحمة نمك الطفكلة مف الرضاعة إلى ست سنكاتل فقد أشارت البحكث إلى أف ذكاء
الطفؿ يتأثر بالخبرات كالمثيرات المحيطةل حيث أف  50%مف ذكاء الطفؿ يبدأ في التشكيؿ مف الكالدة
حتى سف األربع سنكات كحكالي  30%في المرحمة ما بيف أربع كثماف سنكاتل كحكالي  20%ما بيف
سف الثامنة كالسابعة عشرة .كيطمؽ العمماء المعاصركف عمى ىذا التفاعؿ كالتكامؿ بيف دكر العكامؿ
الكراثية كالعكامؿ البيئية مصطمحل " "Gene-Environment Interactionل أم التفاعؿ بيف
االستعدادات الكراثية كالعكامؿ البيئية التي تحيط بالفرد (كرـ الديفل.)2009
كتؤكد مختمؼ المدارس كاألطر النفسية سكاء في مجاؿ عمـ نفس النمك أك التحميؿ النفسي
كغيرىال عمى أنو لك تـ كضع األساس القكل السميـ لشخصية الطفؿ خبلؿ مرحمة الطفكلة المبكرة
يككف الطفؿ في ىذه الحالة قاد انر عمى مكاجية كافة ما يتعرض لو كيكجيو مف صعكبات
كمشكبلت كتحديات كضغكط خبلؿ المراحؿ التاليةل أما إذا كاف ىذا األساس ىشان ضعيفان محمبلن
بصراعات كنقاط ضعؼ نتيجة لتعرضو لمخبرات المؤلمة في الصغر فإنو لف يستطيع مكاجية ىذه
الصعاب كالضغكط كسيكشؼ خبلؿ المراحؿ التالية مف حياتو عف مشكبلت سمككية كاضطرابات
انفعالية مرضية كفقان لمدل ضعؼ البناء النفسي كشدة الضغكط التي يتعرض ليا الفرد
(محمدلعامرل.)2008
كما أف مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ نمك كتككيف الشخصيةل ففييا يصؿ الفرد الى درجة معينة
مف حيث القدرة عمى التكافؽ كاالستقرار كاالستمتاع بأكجو الحياة المختمفةل أم أف ىذه المرحمة
ىي التي ستككف كترسـ مبلمح ما سيككف عميو الفرد مستقببلل ففييا تتشكؿ العادات كاالتجاىات
كتتفتح القدرات كتنمك الميكؿ كتنمى القدراتل كخبلليا يتحدد مسار نمك الطفؿ جسميا كعقميا
كركحيا كنفسيا بناء عمى ما يقدـ لمطفؿ مف خبرات كمكاقؼ.
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 2.3.2خصائص االطفال في مرحمة الطفولة المبكرة:
لمطفؿ خصائص ينبغي تقبميا كترشيدىال ىذه الخصائص مشتركة في البنت كالكلد كفي األطفاؿ عامة
عمى اختبلؼ درجاتيال كىي تدؿ عمى أف ىذا الطفؿ سكم كطبيعي.
كىذه الخصائص ىي:
.. 1كثرة الحركة كعدـ االستقرار.
 .2شدة التقميدل العنادل مو عدـ التمييز بيف الصكاب كالخطأ.
.3حب المعب كالمرح كىذا ليس عيبا فيك كسيمتو الكتساب الميارات كتجميع الخبرات كتنمية الذكاء
كأفضؿ كسيمة لمتعمـ.
 .4حب التنافس كالتناحر :كبتكجيو ىذه الخاصية كترشيدىا تككف عامبل ميما في التفكؽ كاالبتكار.
 .5التفكير الخيالي كالميؿ الكتساب الميارات :فالطفؿ قبؿ ست سنكات يحاكؿ اكتساب بعض ميارات

مف حكلو كأبيو النجار أك البلعب أك أمو الطباخة أك الخياطة.

 .6النمك المغكم السريع :فقامكس الطفؿ المغكم يزداد باستمرارل كيؤثر في ذلؾ صحتو العامة خاصة
التغذية السميمةل ككذلؾ العبلقات األسرية كالمحتكل االجتماعي كاالقتصادم كالمستكل المغكم لؤلب
كاألـ

 .7الميؿ لمفؾ كالتركيب :يعتبره البعض نكعا مف التخريب كلكنو أمر طبيعي في ىذه المرحمة.
 .8حدة االنفعاالت :يثكر الطفؿ كينفعؿ بدرجة كاحدة لؤلمكر اليامة كالتافيةل كمف ىذه االنفعاالت
الخكؼ كالغضب كالغيرة (مرسيل.)1997

 2.3.3حاجات الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة:
يعرؼ (ىافجيرست) احتياجات أك مطالب النمك بأنيا الميمات النمائية التي تفرض نفسيا عمى الفرد
في حياتو ضمف ثقافة معمكمة فإذا ما اجتازىا اإلنساف بشكؿ سميـ تحققت االحتياجات النمائية التالية
كسارت الحياة في طريقيا السميـ (حكاشيف لحكاشيف ص 2005ل.)41
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يحتاج الطفؿ أثناء نمكه لمجمكعة مف الميمات البلزمة لتكازنو النفسي كالعقمي كالجسمي كتأتي في
مقدمة ىذه الميمات الحاجات التالية:
 .1الحاجة إلى الحب كالقبكؿ :فالحب ىك الغذاء النفسي الذم تنمك كتنضج عميو الشخصيةل كاذا
اعطي الطفؿ الحب الكاعي المستنير سيمتؤل ثقة كاطمئنانال كبالتالي ستنمك ثقتو بنفسو كيطمئف الى
العالـ حكلول كالحب كالقبكؿ مف اىـ عكامؿ الخركج عف االنانية كالتركيز عمى النفسل كذلؾ الحاجة
الى الحب الغير مشركط كيعنى بو حب الطفؿ لشخصو كليس لما يفعمو اك ما ال يفعمول كىك ينبت
احساس الطفؿ الطيب تجاه نفسول كألف ىذا النكع مف الحب قمما يككف خارج نطاؽ األسرة كقمما يعطيو
أحد غير الكالديف(ادـل.)2010
 .2الحاجة إلى االنتماء :فيك بحاجة الى مجتمع يحس مف انضمامو تحت لكائو بدكره فيو كتتأكد مف
خبلؿ ىذا الدكر شخصيتو كذاتيتو كاكؿ انتماء يككف لؤلسرة(ادـل.)2010
 .3الحاجة الى األمف كاالستقرار :مف خبلؿ اطمئنانو عمى مصدر غذائول كمف خبلؿ اطمئنانو عمى
حياتو مف األخطار في ظؿ كالديول كيعكس استقرار المنزؿ ىذا االمر كمف خبلؿ طمأنة كالديو لو عند
شعكره بالخطرل كثبات األشياء الميمة(ادـل.)2010
. 4الحاجة إلى التقدير :كتعني الرغبة في أف يعترؼ الكبار باألطفاؿ كأفراد ليـ اىميتيـل يمدحكف عند
قياميـ بأعماؿل كينصت إلييـ عندما يتحدثكف(ممحـل.)2010
 .5الحاجة إلى العمـ كالمعرفة كالتفحص :ككجدت ىذه الحاجة لتساعد الطفؿ عمى اكتشاؼ العالـ
المحيطل كمف كاجب الكالديف اشباع رغبة الطفؿ في التعمـ كتكجيو استطبلعو إلى االمكر التي يستفيد
منيال كاالجابة عمى تساؤالتو بصدؽل كبشكؿ ينيب تفكيرهل كما عمييـ أف يشجعكه عمى االستفسار
كالسؤاؿ(الشاشل.)2008
 2.3.4دور االسرة في رعاية الطفولة المبكرة:
تعد األسرة الكحدة االجتماعية األكلى التي يحتؾ بيا الطفؿ احتكاكان مستم انرل كما أنيا تعد المكاف األكؿ
الذم تنمك فيو أنماط التنشئة االجتماعية التي تشكؿ الميبلد الثاني في حياة الطفؿل أم تككينو
كشخصية اجتماعية ثقافية تنتمي الى مجتمع بعينو (احمدل محمدل.)2007
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كتتككف األسرة في مجتمعاتنا مف األب كاألـ كاألخكة كاألخكاتل كلعبلقة الطفؿ بأفراد االسرة أثر كبير

في تككيف شخصية الطفؿ كسمككول كبما أف البحث عف الطفكلة المبكرة فسيتـ التركيز عمى دكر األـ
ككنيا العنصر األساسي في تمؾ المرحمةل يتفؽ عمماء االجتماع كعمماء النفس االجتماعي عمى اف
االـ ىي أكؿ كسيط لمتنشئة االجتماعيةل فاألـ في مرحمة الطفكلة المبكرة ىي مصدر إشباع حاجات

الطفؿ البيكلكجية كالنفسيةل فيي التي تشبع جكعو كتركم ظمأه كتبدؿ مبلبسو المبتمةل كتحميو مف
األلـل كتخفؼ عنو مشاعر الضيؽل كتييئ لو سبؿ الراحة كتداعبو كتبعث فيو الفرح كالسركرل مما

يكسبيا قيمة عنده كيجعؿ لكجكدىا في حد ذاتو باعث ألمنو كراحتول فيبكي لغيابيال كيفرح لكجكدىا
(داغستانيل)2010ل كتترجـ سمككيات االـ مف خبلؿ االساليب كالممارسات السمككية التي تستخدميا

اثناء تفاعميا اليكمي مع اطفاليا داخؿ االسرة كخارجيال كمف المعركؼ أف منبع السمكؾ الخارجي لبلـ

ىك انعكاس لؤلفكار كالمعارؼ التي تممكيال كلقدرتيا عمى فيـ نفسيا كاطفاليا في عدد مف المجاالت.

كأكرد (حكاشيفلحكاشيفل )2005أىمية دكر األـ في مرحمة الطفكلة المبكرة بأنيا المصدر االساسي
لتحقيؽ االستقرار النفسي كاالجتماعي لمطفؿل حيث يمتاز الطفؿ بعاطفية التفكيرل أم أنو يرصد
االنفعاالت الجارية حكلو ك يترجميا بصكرة عاطفية تؤثر في سمككو االجتماعيل فالطفؿ ما زالت نفسو

عمى الفطرة مرآة تنعكس عمييا سمككيات االـ.

قد كجدت الباحثة اف االىتماـ باألدب النظرم المتعمؽ بالتربية الكالدية بدأ منذ قركف بعيدةل كتنكع
باختبلؼ الثقافة كالعصكرل اال أف اليدؼ األسمى مف التربية ظؿ كاحدا اال كىك االىتماـ بالطفؿ

كرعايتو ليتمكف مف الكصكؿ الى كامؿ إمكانياتو كطاقاتو بما يضمف لو السعادة كاالستقرارل كليستطيع

االسياـ في تطكر مجتمعو كالسير بو نحك التقدـ .

يميز عصرنا الحالي انتقاؿ البحث في مجاؿ التربية الكالدية كآثارىا الى مستكل لـ تصؿ اليو مف قبؿ

مف خبلؿ ادخاؿ نتائج األبحاث المعممية كالتجارب العممية لتعطي الدافع لآلباء كاالميات لمبحث عف
أفضؿ السبؿ لدعـ أطفاليـ كنمكىـل كقد حاكلت الباحثة الجمع قدر استطاعتيا بيف كؿ ما قد ييـ

القارئ أك األميات كاآلباء مف كسائؿ كأدكات تساعد عمى تقديـ تربية كالدية سميمة لؤلطفاؿل قد تثير
الدافع الى االلتفات كاالىتماـ بالتعمـ حكؿ تربية االبناءل كقد تجعؿ القارئ يمتفت الى خطكرة كأىمية كؿ
كممة كسمكؾ يمارسو اثناء تفاعمو مع االطفاؿل قد يؤثر ىذا في ممارساتو مما قد يؤثر عمى تككيف

انساف المستقبؿ كىك الطفؿ.
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 2.4دراسات السابقة
حظي مكضكع برامج التربية الكالدية كأثرىا عمى المشاركيف مف اآلباء كاألميات عمى اىتماـ كثير مف
الباحثيفل فقد أجريت العديد مف الدراسات لمكشؼ عف أثر التدريب عمى تعمـ الكالدية عمى سمككيات
كمعارؼ كأنماط التربية التي يستخدميا اآلباء كاألمياتل كدرست أنكاع البرامج المختمفة المبنية عمى
النظريات السمككية أك المعرفية كغيرىال استخدمت في ىذه الدراسات أدكات مختمفة لقياس التغير قبؿ
كبعد التدرب عمى البرامجل كقد شكمت ىذه الدراسات السابقة ُبعدان معرفيا استندت إليو الباحثة في إعداد

البحث الحاليل ك ستضيؼ إليو بعدان جديدان كىك فاعمية ىذه البرامج في البيئة الفمسطينيةل حيث إنو
بحسب عمـ الباحثة لـ تجد دراسات تناكلت فاعمية برامج التربية الكالدية في البيئة الفمسطينية .
كستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة (العربية كاألجنبية) ضمف تسمسؿ زمني مف
األحدث إلى األقدـل كما يأتي:
-1في دراسة قاـ بيا (( Angel ,Melissa Tia,2015لىدفت الى الكشؼ عف آثار برنامج
التدريب عمى تطبيؽ التقييـ الفعاؿ لتقميؿ سمككيات االطفاؿ المشكمة مف خبلؿ تدريب الكالديف ل اشترؾ
في ىذه الدراسة ثبلثة أزكاج مف اآلباء كاألميات لدييـ أطفاؿ أعمارىـ بيف  5-2سنكاتل كمف خبلؿ
استخداـ التصميـ المشتمؿ عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية تدربت عمى البرنامج كبعد انتياء
التدريب تـ إضافة الحؽ إضافي فردم لممشتركيفل كمجمكعة تجريبية عمى البرنامج دكف تدريب فردم
الحؽل أظيرت النتائج انخفاضا في السمككيات الغير متسقة لؤلطفاؿ نتيجة الستخداـ االستراتيجيات
التي تـ تعمميا بالبرنامج عند كبل المجكعتيف.
-2في دراسة التحميؿ البعدم حكؿ برامج تعميـ الكالديةل لنتائج  48دراسة منشكرة إلكتركنيال كالتي بمغ
عدد المشتركيف فييا  4937مشتركا حكؿ برامج تعميـ الكالدية كأثرىا عمى الصحة النفسية لآلباءل كالتي
ترتبط بدرجة كبيرة بالصحة النفسية لؤلطفاؿل ىدفت ىذه الدراسة الى تقييـ آثار ثبلثة أنكاع مف برامج
تعميـ الكالدية كالتي ىيل سمككية كمعرفية كبرامج مبنية عمى عدد مف النظرياتل أظيرت النتائج أف
اشتراؾ اآلباء في ىذه البرامج يرتبط بتحسف ممحكظ قصير المدل في المتغيرات التالية :اإلكتئاب
لالغضبل القمؽ الثقةل الرضا عف العبلقة الكالدية ل تشير نتائج ىذه الدراسات الى اىمية استخداـ
برامج تعميـ الكالدية في تحسيف الصحة النفسية لآلباء ) Barlow, Huband,2013ل.) Bennett
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-3كفي دراسة بعنكاف (مراجعة لبرامج التربية الوالدية في البمدان النامية)،ىدفت ىذه الدراسة الى
البحث عف التحديات ك الفرص في برامج تعميـ الكالدية ككذلؾ الكشؼ عف اتجاىات لدراسات اخرل
في برامج التربية الكالديةل حيث أثبتت الدراسات فاعمية كنتائج إيجابية لمبرامج عمى النكاحي السمككية
كالعاطفية لؤلفراد المشتركيف في الدكؿ المتطكرةل تـ استعراض األدب النظرم المتعمؽ ببرامج التربية
الكالدية في البمداف النامية في ىذه الدراسةل ككانت الخطكة االكلى استعراض البرامج المتكفرة ثـ البحث
في النتائج االمبريقية ليذه البرامجل ثـ إعداد تقرير إحصائي لتقييـ البرامج التي تستيدؼ نتائج متعمقة
بالكقاية مف المشاكؿ العاطفية ك السمككيةل كتكصمت الدراسة إلى كجكد برنامج كاحد فقط يتبع منيجية
عممية ككجكد فرص كحاجة الى المزيد مف البرامج (.(Mejia,Calam,Sanders,2012
-4كفي الدراسة التي قاـ بيا ( )Bolton,2012بعنكاف (برنامج تدريبي كقائي سمككي لمكالديف) ك
الذم ييدؼ الى الكشؼ عف النتائج الفكرية الستخداـ برنامج مبتكر لمكقاية مف المشاكؿ السمككية
لدل االطفاؿ في خطرل كتحديد الدرجة التي يعطي بيا البرنامج السمككي لتدريب الكالديف نتائج فكرية
في تخفيض درجات المشاكؿ السمككية لدل االطفاؿ(العصيافل نكبات الغضب)التي يمر بيا االطفاؿ
في مرحمة مف تطكرىـ ,كذلؾ مف خبلؿ تدريب االباء عمى تعمـ الكالديةل حيث اف المشاكؿ السمككية
في مرحمة ما قبؿ المدرسة ىي السبب االكؿ لمتحكيؿ الى أخصائييف الصحة النفسية ,تشير نتائج
الدراسات بصكرة مطابقة الى أف التدريب السمككي لمكالديف )(BPTل ىك االكثر فاعمية في معالجة
سمككيات االطفاؿ التخريبية ,كتشير النتائج الكمية الى أف االطفاؿ االربعة المشاركيف أظيركا انخفاضا
في معدؿ نكبات الغضب كفي درجة العصياف .
-5ك في دراسة اخرل اجراىا (  (Ogden, Kjobli,2012الختبار فعالية برنامج ( )PBTكىك
برنامج تدريب الكالديف المختصرل كالمككف مف ثبلثة الى خمسة جمسات تدريبيةل يقدميا طاقـ مختص
في مراكز خدمات العائمة كالطفؿل ىذا

البرنامج معد بناء عمى النظرية االجتماعيةل

كبرنامج ) (PMTOالذم يعزز ميارات التربية الكالدية في العائبلت التي لدييا أطفاؿ ذكم مشكبلت
سمككية في مراحميا االكلىل اك لدييا اطفاؿ بمشاكؿ سمككية ,اشترؾ في ىذه الدراسة  216طفبل بعمر
ما بيف(12-3سنة) ككالدييـ ,تكزعت ىذه العينة عشكائيا ما بيف مشتركيف أك بيف افراد في العينة
الضابطة ,تـ جمع المعمكمات مف خبلؿ المعمميف كالكالديف كمف خبلؿ التقييـ ,ظيرت نتائج ايجابية
كاضحة لممشتركيف في السمككيات التربكية ل كانخفاض في المشاكؿ السمككية كاالجتماعية ,فالنتائج
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تؤكد عمى أف برنامج ( )BPTلو فائدة عمى العائبلت  ,بالرغـ مف أف تأثيره عمى المدرسة كاف
محدكدا.
-6في دراسة بعنكاف (صياغة اثبات لبرنامج مرّكز تعميمي وقائي يستيدف آباء وأُميات الرضع
واالطفال الصغار)ل كىدفيا الكشؼ عف أثر كرشات عمؿ كقائية في تعميـ الكالدية عمى الكفاءة الذاتية
الكالدية ك المعارؼ في التربية الكالديةل تـ إجراء اختبارات قبمية كبعدية لممشتركيفل أشارت النتائج الى
تحسف نتائج المشتركيف في الكرشات في مجاؿ الكفاءة الذاتية الكالدية كالمعارؼ كالميارات الكالديةل
تشير النتائج بأف تزكيد االباء بالمعارؼ كالميارات حكؿ التربية الكالدية مف الممكف أف يقكد الى كفاءة
ذاتية أعمى قد تؤدم الى تقميؿ مخاطر اإلساءة لؤلطفاؿ كستؤدم الى تكفير كالدية داعمة ك مستجيبة.
).(2012 , Tomasello ,Mendel, Nochajski
-7كفي الدراسة التي قامت بيا العمي( )2012بعنكاف (القياس في برامج التثقيف والتدريب الوالدي
برنامج األميرة العنود لمتربية الفعالة) ،كالتي ىدفت إلى إعداد برنامج في التثقيؼ الكالدم بعنكاف
برنامج األميرة العنكد لمتربية الفعالة (دعـ)ل كتدريب عينة مف التربكيات ليصبحف مدربات محترفات في
تطبيقول كمف ثـ قياس أثر التدريب عمى اتجاىاتيف نحك أساليب المعاممة الكالديةل كقياس أثر تدريب
األميات عمى اتجاىات عينة مف األميات نحك أساليب المعاممة الكالديةل كعمى إدراؾ أبناء ىؤالء
األميات ألساليب المعاممة الكالدية .كقد تككنت عينة الدراسة مف مجمكعتيفل المجمكعة األكلى ىي
مجمكعة المدربات ككاف العدد اإلجمالي ليا ىك ( )18مدربةل أما المجمكعة الثانية فتككنت مف
األميات التي تـ تدريبيف عمى برنامج التربية الفعالة مف قبؿ المدرباتل ككاف العدد اإلجمالي ليف
( )150أـ .كلمتحقؽ مف فركض الدراسة تـ إعداد مقياسيف ىما( :مقياس أساليب المعاممة الكالدية) كبمغ
معامؿ ثباتو ()0.87ل ك (مقياس اتجاىات األبناء نحك أساليب المعاممة الكالدية) كبمغ معامؿ ثباتو
()0.83ل عممان بأنو تـ التحقؽ مف الصدؽ بطريقة الصدؽ العاممي لممقياسيف كبالنسبة لممنيج
المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج التجريبي (تصميـ المجمكعة الكاحدة) كأظيرت نتائج التحميؿ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01لصالح التطبيؽ البعدم في اتجاىات عينتي
الدراسة نحك أساليب المعاممة الكالدية .ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05في
إدراؾ أبناء عينة األميات ألساليب المعاممة الكالديةل كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في اتجاىات مجمكعات األميات نحك أساليب المعاممة الكالدية تعزل لمتغيرات التعميـل
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العمؿل العمرل اختبلؼ المدربةل كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ األبناء ألساليب
المعاممة الكالدية تعزل لمتغيرم عمر الطفؿ كجنسو.
-8كفي دراسة اجريت باألردف (بيركتيل حمدم )2012,بعنكاف( فاعمية تدريب االميات عمى التعزيز
التفاضمي واعادة التصور في خفض سموك عدم الطاعة لدى األطفال)ل كتحسيف الكفاءة الذاتية
المدركة لدل االمياتل أظيرت النتائج انخفاضا في سمكؾ عدـ الطاعة لدل أطفاؿ أميات المجمكعة
التجريبيةل كتحسنا في الكفاءة الذاتية المدركة لؤلميات في المجمكعة التجريبية مقارنة مع المجمكعة
الضابطة.
-9كفي دراسة اخرل بعنكاف (تقييم لبرنامج أطفال وآباء معا ضد العنف ،وآباء يربون أبنائيم في
أمان)لىذا البرنامج تـ تطكيره مف قبؿ الجمعية األمريكية لعمـ النفس كالجمعية الكطنية لتعميـ الصغار
كإجراء كقائي اقتصادم لمحد مف إساءة معاممة االطفاؿل ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر
المشاركة في البرنامج عمى معارؼ الكالديف كسمككيـ كمكاقفيـل تمت مقارنة نتائج ىذه المجمكعة
بمجمكعة تمقت دعـ مف المجتمعل مف خبلؿ استخداـ تصميـ تجريبي مع تعبئة استمارات عشكائية
لممجمكعاتل حصؿ المشارككف في البرنامج عمى نتائج إيجابية في مجاالت عديدة متصمة بالتربية
الفعالةل كالتي اشتممت عمى انخفاض في مستكل اإليذاء المفظي كالعقاب الجسدم ك كذلؾ الزيادة في
السمككيات التربكية الجيدة ل كأيضا ظيرت نتائج إيجابية كاضحة في تقييـ النتائج الختامية بعد ثبلثة
أشيرل ككما أشارت النتائج الى كجكد تأثير جيد كاضح عمى تكقعات الكالديفل كالدعـ االجتماعي
لآلباء كاالميات الذيف ىـ بحاجة ليذا الدعـل كقد بينت المعمكمات النكعية التي جمعت مف خبلؿ
المجمكعة عمى كجكد عدد كبير مف الفكائد لتطبيؽ البرنامج كمنيا المساعدة في السيطرة عمى الغضب
ك تعمـ كاستخداـ أساليب تربكية أفضؿ مع األبناء كالتعرؼ عمى سمككيات االطفاؿ المبلئمة مع
العمر ,كعمكما تشير النتائج الى اف البرنامج ىك كسيمة كقائية كاعدة مف الممكف تطبيقيا في مختمؼ
المجتمعات( .(Portwood,Lambert,Abrams,Nelson,2011
-10اظيرت الدراسة التي قاـ بيا (بكار )6002،اف تدريب االميات عمى ميارات التكاصؿ قد ادل الى
تحسيف فعالية الذات االجتماعية لدييف كتحسف مستكل تكاصؿ االـ كالطفؿ.
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-11في دراسة قاـ بيا( )Berard, Smith.2007بعنكاف (تقييم حزمة منياج التربية اإليجابية:
موجز لمميارات الرئيسية المكتسبة) ل كالتي ىدفت الى تقييـ فاعمية المنياج المصمـ لمكالديف
المعرضيف لخطر إساءة معاممة أبنائيـ ل تعمـ الكالديف ضمف البرنامج ستة ميارات في فترة خمسة
أسابيعل لمدة ثبلث ساعاتل تـ إجراء اختبار قبمي لممشاركيف لقياس الميارات التي سيتـ تعميميا
كاجراء اختبار بعدم بعد كؿ جمسةل كذلؾ كبعد إنياء جميع الجمسات تـ تكرار االختبار لجميع
الميارات المتضمنة ٍاضافة إلى تقييـ مف خبلؿ لعب االدكار ,كقد أظيرت النتائج كجكد تحسف لدل
المشاركيف في قدرتيـ عمى

التعرؼ عمى االجابات الصحيحةل كفي أداء األدكار بشكؿ يطابؽ

الميارات السمككية التي تـ تعميميا لممشاركيف.
-12ك في دراسة قاـ بيا) (Gross,Fogg,Stratton,Julion,Grady,2003الختبار فاعمية
برنامج تربية كالدية مككف مف 12جمسة ؿ 208كالدا ك  77معمما ألطفاؿ بعمر  3-2في مراكز
الرعاية النيارية التي تخدـ الفئات الفقيرة الممكنة في شيكاغكل تـ اختيار  11مرك از عشكائيا لبلشتراؾ
مف خبلؿ اربع مجمكعاتل أكؿ مجمكعة لكالديف كمعمـ ثـ كالديف لكحدىمال يمييا مجمكعة لمعمميف
كحدىـل ثـ اخي ار مجمكعة ضابطة ,كبعد مراقبة عينة ضغكط الكالديف المشتركيف مع المعمميف أظيرت
النتائج مستكل كفاءة ذاتية أعمى كنسبة أقؿ في استخداـ األساليب العنيفة كالقسرية في التربيةل اضافة
الى استخداـ سمككيات ايجابية تربكية بنسبة اكثر مقارنة بالعينة الضابطة كبعينة المعمميفل كما
تحسنت نتائج مجمكعة االطفاؿ المعرضيف لمخطر في العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة ,ك قد
كانت النتائج أكثر فاعمية عندما تمقى الكالديف تدريبا مباشرا.

-13في الدراسة التي قاـ بيا ) (Wilson, Gonzale, Hahn, Henry, Cerbana,2011تقيـ ىذه
الدراسة فاعمية برنامج (اباء في التربية) الذم ينفذ بمساعدة فرع جامعة ككلكرادكل ىذا البرنامج يطبؽ
في سبعة أقاليـ في مقاطعة ككلكرادكل اشترؾ في ىذه الدراسة أربع كخمسكف كالدال تـ استخداـ اختبار
قبمي كبعدمل صمما لقياس التغيير قصير المدل في الممارسات الكالدية ,كالمكاقؼ الكالدية كاجياد
الكالديفل أظير المشاركيف تحسنا بعد تطبيؽ البرنامج السابؽ في عناصر أساسية متعمقة بعبلقتيـ مع
اطفاليـ كسمككياتيـ مع اطفاليـ كميارتيـ الكالدية.
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-14في دراسة اخرل لتقييـ جمسات مف برنامج ( (Incredible Yearsالمقدـ في مركز رفاىية
االطفاؿ في كالية نيكيكرؾل قاـ طاقـ نكعي مختص بمقاببلت كاستطبلع رأم حكؿ السمككيات التربكية
كالرضا لآلباء كاالميات المشاركيف في البرنامجل كقد دلت النتائج عمى كجكد انخفاض في مستكل
الضيؽ كاالنزعاج المرتبط بتربية االطفاؿ (الكالدية) ككذلؾ انخفاض في مستكل االستجابات العدكانية
كأنماط التفاعؿ السمبية بيف الكالديف كاألطفاؿل اضافة الى انخفاض في مستكل الضغط بشكؿ عاـ
كحدكث مشكبلت عند االطفاؿ .كارتفاع في مستكل التعاطؼ كالدعـ االجتماعي لدل المشاركيف
(.)Corwin, Maher ,Marcynyszy,2001
-15كفي دراسة بعنكاف تقييم فاعمية سنتين من تطبيق البرنامج (برنامج الثالثي االيجابي في
التربية) كالذم يقدـ عالميا لمكقاية مف االضطرابات السمككية لؤلطفاؿل اختيرت  280عائمة مف
المدراس الخاصة بشكؿ عشكائيل اما لبلشتراؾ بالبرنامج التدريبي أك لتككف ضمف المجمكعة
الضابطة .تـ تحميؿ فاعمية البرنامج باستخداـ تقييمات متعددة االشكاؿل تتضمف استبياف لؤلميات
كاالباءل كمبلحظة سمككية لمتفاعؿ بيف االطفاؿ كاالمياتل كايضا تقييـ مف المعمميفل كتشير النتائج
التي جمعت خبلؿ سنتيف مف تطبيؽ البرنامج الى اف كبل الكالديف المشاركيف في برنامج (الثبلثي
االيجابي في التربية) اظي ار انخفاضا ممحكظا في السمككيات التربكية غير الفعالة كتحسنا في
السمككيات االيجابية التربكية لدل االميات المشاركات (.(Sanders,1999

 2.4.1التعقيب عمى الدراسات السابقة:
قامت الباحثة بمراجعة ما أمكنيا االطبلع عميو مف الدراسات السابقة التي ليا صمة بالدراسة الحاليةل
ككاف اليدؼ مف ىذ المراجعة تغذية معمكمات الباحثة حكؿ جكانب مختمفة تناكلتيا ىذه الدراساتل كقد
اختمفت في بعض الجكانب كتشابيت الدراسات في جكانب اخرل ادكاتيا كمناىجيا كنتائجيال كاستفادت
الباحثة مف ىذه الدراسات في اعداد اإلطار النظرم كفي تحديد الجكانب االساسية لمبحث مف حيث
العناصر كاالىداؼل كما استفادت في اعداد البرنامج التدريبي ككسائؿ التدريب كادكاتو.
الحظت الباحثة اف معظـ الدراسات تركت جكانب إيجابية عمى سمكؾ المشتركيف مف اآلباء كاالمياتل
كينعكس ىذا التحسف عمى سمكؾ األبناء كصحتيـ النفسية.
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كما استفادت ال باحثة في اختيار المنيج المبلئـ ليذه الدراسة ىك المنيج الشبو تجريبيل كاستخداـ
اختبار قبمي كبعدم لمكشؼ عف أثر التدريب عمى العينةل لذلؾ حرصت الباحثة عمى اف تتبع
الخطكات العميمة الصحيحة المتبعة في الدراسات التي سبقتيال كاالخذ بجميع المبلحظات حرصا عمى
دقة النتائج كصدقيا.
كالحظت الباحثة نقصا في الدراسات التي تربط التراث العربي االسبلمي بالتربية في برامج تعميـ
الكالديةل برغـ اف التربية الكالدية جزء ال ينفصؿ مف ثقافة المجتمع قد يشكؿ عنص ار داعما اف تـ اخذ
باالعتبار في اثناء اعداد البرامج.
كما الحظت الباحثة مف خبلؿ بحثيا اىتماـ عدد كبير مف الباحثيف العرب بدراسة االنماط التربكية
كاساليب التعامؿ كاثارىا عمى االطفاؿل كلـ تبلحظ كجكد عدد مشابو في التدريب عمى الميارات
الكالدية اك محاكلة تحسيف االنماط التي يتـ الكشؼ عف أثرىا بالرغـ مف اف تكصيات الكثير مف
الدراسات تشير الى كجكد أىمية لتعمـ الكالدية كتحسيف الميارات كالمعارؼ المرتبطة بالكالدية.
الحظت الباحثة مف خبلؿ اطبلعيا عمى الدراسات اف االىتماـ ببرامج تعميـ الكالدية ال يقتصر عمى
جيد االفرادل انما يتـ االىتماـ بو كجزء سياسات المؤسسات الحككميةل لتنمية المجتمع كالكقاية مف
المشكبلت التي قد تكمؼ الحككمات كاالفراد مبالغ كبيرة ممكف تجنبيا مف خبلؿ االستثمار بيذه
البرامج.
كما الحظت الباحثة تركيز الدراسات عمى أىمية معالجة المشكبلت السمككية في مراحميا المبكرة كفي
مرحمة الطفكلة المبكرةل مف خبلؿ برامج تعميـ الكالدية حتى ال تتطكر االعراض لتصبح مشكبلت
أعمؽ بالمستقبؿل كىذا ما دفعيا الى التركيز عمى مرحمة الطفكلة المبكرة كاالىتماـ بتعميـ األميات
األساليب كالكسائؿ التي ستسيـ في الكقاية كمعالجة المشكبلت السمككية قبؿ حدكثيا.
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الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات
 مقدمة. منيج الدراسة. أدوات الدراسة إجراءات تطبيق الدراسة. -متغيرات الدراسة.
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الفصل الثالث:
الطريقة واإلجراءات
 1.3المقدمة
قامت الباحثة في ىذا الفصؿ مف الدراسة بتناكؿ عرضان لمخطكات كالمراحؿ كفقان لممنيج العمميل مف
خبلؿ تحديد مجتمع الدراسة كعينتول كاألدكات المستخدمة كمتغيرات الدراسة المستقمةل كاجراءات
التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيال كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعمقة بالدراسة
كاختبار فرضياتيا يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لعينة الدراسة منيج الدراسةل أدكات الدراسةل عرض
لمبرنامج التدريبي.

 2.3منيج الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبيل لتصميـ المجمكعة الكاحدةل لبحث تأثير
المتغير المستقؿ كالذم يتمثؿ في التدريبي االرشادم عمى المتغير التابع كالذم يتمثؿ في التغير في
معارؼ كممارسات تستخدميا االميات في التربية الكالديةل كذلؾ لمتحقؽ مف فركض الدراسة.

 3.3أدوات الدراسة
اعتمدت الباحثة في تطبيؽ الدراسة عمى مجمكعة مف األدكات كىي:
-1مقياس تعميـ الكالدية :قامت الباحثة ببناء ىذا المقياس بيدؼ التعرؼ عمى نتائج تعميـ الكالدية لعينة
األميات المشاركات بالبرنامجل مف خبلؿ ثبلثة محاكرل كىي كعبلقة األـ كالطفؿ ثـ االنضباط
اإليجابي .اشتقت فقرات ىذا المقياس مف خبلؿ:
أ-االطبلع عمى األدب التربكم السابؽ في تعميـ الكالدية ككيفية صياغة أىداؼ القياس في برامج تعميـ
الكالدية.
ب-االطبلع عمى المقاييس السابقة المتكفرة لمتقييـ في برامج تعميـ الكالديةل الحظت الباحثة اف لكؿ
برنامج مقياسا خاصا بول يعتمد عمى محتكل كؿ برنامج بشكؿ خاص.
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ج-عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في التربية كعمـ النفسل
كاالخذ بمبلحظات المحكميف كالتعديؿ كفقا ليا.
تككف المقياس بصكرتو النيائية مف  40فقرة تتكزع عمى ثبلثة محاكر ىي:
-1تطكر األميات كيشتمؿ الفقرات ( )37-36—7-12-16-17-20-26-27-31-
-2عبلقة األـ بالطفؿ :كيشتمؿ الفقرات ()3-6-8-11-18-19-23-28-39
-3االنضباط االيجابي كيشتمؿ الفقرات(4-5-9-10-13-14-15-21-22-24-25-29--
)30-32-33-34-35-38
كيتألؼ مقيػاس تعميـ الكالدية مف (  ) 40فقرة إيجابية كسمبيةل تمثؿ الفقرات اإليجابية األرقاـ
التالية)15-16-18-19-21-23-24-25-26-27-30—2-3-6-8(:كالفقرات السمبية األرقاـ
التالية(:

-34-33-32-31-29-28-22-20-17-14-13-12-11-10-9-7-5-4-1

)40-39-37-36-35
تستخرج الدرجة الكمية لممقياس بجمع الدرجات التي تمثؿ مستكل تعميـ الكالدية عمى فقرات المقياسل
كتتراكح الدرجات المقياس بيف  40كحد أدنى ك 120كأعمى حدل كتشير الدرجات الدنيا التي تحصؿ
عمييا األـ عمى درجات المقياس الى انخفاض في مستكل تعميـ الكالديةل كاعتمدت الدرجة  60كنقطة
تفصؿ بيف المستكل المرتفع كالمنخفض في معدؿ تعميـ الكالدية.
طرؽ التحميؿ :الكمي لممتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمعدؿ نتائج االختبار القبمي
كالبعدم.
الكيفي :تـ اعتماد ثبلث محاكر رئيسية بعد قراءة معمقة إلجابات االميات عمى اكراؽ العمؿ كعمى
االعتماد عمى ما شاركت بو االميات مف كصؼ لقصص اطفاليف كايضا لمبلحظات الباحث فترة
تنفيذ البرنامج .محاكر التحميؿ :المعرفةل الممارسة كتأثير البرنامج عمى االميات كأطفاليف كاستخداـ
األميات لؤلدكات التي تـ تناكليا بالبرنامج .قامت الباحثة بالقراءة المعمقة لئلجابات كاستخداـ اسمكب
العدد في التغير في السمككيات.
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 -2البرنامج االرشادم :قامت الباحثة ألغراض ىذه الدراسة ببناء برنامج ارشادم لتعميـ األميات
الكالديةل يستند ىذا البرنامج عمى نظريات نفسية سمككية كمعرفيةل مف خبلؿ جمع األدب المتعمؽ
بتعميـ الكالدية كالنظريات النفسية كتطبيقاتيال كبناء عمى ذلؾ قامت الباحثة ببناء برنامج يتككف مف 10
جمسات ارشاديةل مدة كؿ جمسة ساعتيفل كتمت تعميـ األميات المعارؼ كتدريب ىـ عمى األدكات
الكاردة بالبرنامجل مف خبلؿ أساليب متنكعة منيا المناقشة كالتدريب كالقراءة المساندة كالكاجبات
المنزليةل كما تـ الرجكع الى المصادر التالية اكال :نمكذج النظاـ االرشادم التعاكني لبرامج تعميـ الكالدية
Of Critical Parenting

Education Model

Extension Parent

National

Practices.
كىك برنامج تعميمي غير رسمي مطبؽ بالكاليات المتحدةل كييدؼ الى مساعدة االفراد كالمؤسسات عمى
االستفادة كاستخداـ المعارؼ الناتجة عف األبحاث لتطكير حياتيـل تقدـ ىذه الخدمة مف قبؿ الجامعات
الحككمية في الكاليات الخمسيفل احد الجيكد التي قدميا النظاـ االرشادم التعاكني ىك نمكذج تعميـ
الكالدية كالذم قاـ بإعداده مجمكعة مف المختصيف لتكفير إرشادات كالياـ لمعدم كمنفذم برامج تعميـ
الكالديةل كيتضمف الدليؿ الممارسات الست ذات األكلكية األعمى لتطبيقيا في برامج تعميـ الكالديةل ىذه
الممارسات تكفر القكاعد األساسية لمجكانب المؤثرة عمى التربية الكالدية لؤلطفاؿ كتؤثر عمى سعادة
كرفاىية األطفاؿ كالتي يجب ترتيب البرامج كفقيال كما يتضمف الدليؿ طرؽ كضع األىداؼ المناسبة
لكؿ جانب مف الجكانب.
الممارسات الكالدية كتقسـ الى عدة جكانب كلكؿ جانب مجمكعة مف األىداؼ التي تعبر عنيا:
-1العناية بالنفس :كيشمؿ إدارة الضغكطل إدارة مكارد االسرةل الحصكؿ عمى الدعـ مف االباء
االخريفل طمب المساعدة كاعطائيا حكؿ التربية الكالديةل التعاكف مع الشريؾ في التربية الكالدية
لؤلبناء.
تعتبر العناية بالنفس نقطة دعـ كامف لمكالديف كاألطفاؿل فالكالديف الذيف يتمكنكف مف إدارة ضغكطيـ
يتحسف أدائيـ مع أطفاليـ كمع أنفسيـل ينعكس التحسف عمى كؿ جكانب االسرة.
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أمثمة ألىداؼ تعبر عف جانب العناية بالنفس :التعرؼ عمى ثبلثة مصادر لمضغكطل كصؼ ثبلثةطرؽ لمتخمص مف لمضغكطل تحديد ثبلثة مصادر لمتعمـ حكؿ الكالديةل مناقشة أىمية العناية بالنفس
مع اآلباء كاالميات االخريف.
-2الفيـ :مبلحظة كفيـ نمك األطفاؿ كتطكرىـل التعرؼ عمى كيفية االستجابة لؤلطفاؿ ككيفية تأثر
األطفاؿ بالبيئة المحيطة بيـل ىذا الفيـ يؤثر إيجابيا عمى تفاعؿ الكالديف مع أبنائيـل كيثر عمى
المعتقدات السابقة لمكالديف كالتي تؤثر عمى تجربة الطفؿ كسمككول يساعد الفيـ الجيد عمى تحقيؽ النمك
السميـ لؤلطفاؿ.
أمثمة ألىداؼ تعبر عف ىاذ الجانب :كصؼ مرحؿ النمك المعرفي كاالجتماعي في مرحمة الطفكلةل
تفيـ خصائص مرحمة الطفكلةل تقييـ تكقعات مناسبة لمرحمة عمرية.
-3االرشاد :كيتمثؿ في اف يككف اإلباء كاالميات قدكة بما يطمبكنو مف سمكؾ مف أبنائيـل بناء ككضع
الحدكد الفعالةل تكفير الفرصة لؤلطفاؿ لتحمؿ المسؤكليةل تعمـ ميارة حؿ المشكبلتل مراقبة كمتابعة
نشاط األطفاؿ.
امثمة عمى اىداؼ تعبر عف ىذا الجانب :اتخاذ ق اررات مبنية عمى معرفة لمتيذيبل زيادة الفيـ ألسباب
السمكؾ السيءل معرفة كاكتساب أربع خطكات لبلستجابة إلساءة السمكؾل فيـ الحدكد المبنية عمى
القيـل
التمييز بيف العقاب كالتيذيب.
-4الرعاية :مف خبلؿ اظيار العطؼ كالحنافل االىتماـ باحتراـ األطفاؿ كذكاتيـل اعطائيـ االمؿ
كتعميميـ المطفػل تكفير االحتياجات الماديةل مساعدة األطفاؿ عمى االرتباط بعائبلتيـل
امثمة ألىداؼ تعبر عف ىذا الجانب :التخطيط النخراط بأنشطة مع الطفؿ كاالستمتاع معول التعبير
عف المشاعر لؤلطفاؿ كالعطؼ عمييـ.
-5التحفيز :مساعدة األطفاؿ كي يتعرفكا عمى أنفسيـل كيتعممكا عف العالـ حكليـل اثارة ركح الفضكؿ
كالتحدم كالمغامرةل تكفير ظركؼ تعمـ مناسبة لؤلطفاؿل تعديؿ الطريقة التي يتكمـ بيا الكالديف مع
الطفؿ.
49

-6المناصرة :إيجاد كبناء بيئة داعمة لؤلطفاؿل تشجيع التغيير المجتمعي لبناء بيئات داعمة لؤلطفاؿ
كالعائبلتل بناء عبلقات مع المحيط المحمي.
النقطة األىـ ىك اف يبقى اإلباء كاالميات في مكضع تعمـ الكالدية يتعممكا ثـ يطبقكا ما تعممكه مع
أبنائيـ لدعميـ كارشادىـل ثـ ينتقمكا الى افادة االخريف.
http://www.k-state.edu/wwparent/nepem/nepem.pdf
-2حددت الباحثة األساسية لمبرنامج مف المصدر السابؽ ككانت الجكانب كما يمي:
-1جانب العناية بالنفس مف خبلؿ محكر تطكر األميات :كاختارت الباحثة مكضكع األفكار
البلعقبلنية حكؿ التربية الكالدية كمصدر لمضغكط اثناء تربية األبناءل األفكار كالمعتقدات حكؿ التربية
كأىميتيا كضركرة التعمـ حكؿ التربية الكالدية.
-2جانب الفيـ كالرعاية مف خبلؿ (محكر العبلقة بيف األـ كالطفؿ) :مف خبلؿ مكضكع المراحؿ
النمائية كاالحتياجات النفسيةل ككيفية مبلئمة التكقعات لممراحؿ النمائية كدعـ نمك الطفؿ كتطكرهل
كاالستجابة لمحاجات النفسية لؤلطفاؿ.
-3جانب االرشاد مف خبلؿ محكر (االنضباط اإليجابي) كالتعرؼ عمى الفرؽ بيف االنضباط كالتيذيبل
ككيفية التعرؼ عمى أسباب إساءة السمكؾ كاالستجابة إلساءة السمكؾل
تـ الرجكع الى بعض الدليميف السابقيف لبلستعانة بإعداد الجمسات التدريبية كاألنشطةل حيث اف كبل
الدليميف يتفؽ مع الجكانب السابقة في الجكانب الرئيسية لمممارسات الكالدية.
 -3األسس النفسية لمبرنامج:
أ-النظرية المعرفية :كالتي تبنى عمى كجكد أفكار كتصكرات خاطئة خمؼ االضطراب كالمشكبلت
النفسيةل كاف التعمـ يؤثر عمى السمكؾل كتطبيؽ ىذه النظرية ظير في البرنامج مف خبلؿ أثر األفكار
كالتصكرات الخاطئة حكؿ التربية الكالدية عمى السمكؾ الكالدم كبالتالي عبلقة األميات بأطفاليفل
ككذلؾ عمى قدرة األميات عمى التكيؼ مع ميمة التربيةل كاألفكار كالتصكرات حكؿ الطفؿ اك التكقعات
الخاطئة التي تضعيا األميات دكف مراعاة الفيـ الصحيح لمنمك التطكر لؤلطفاؿ كالخصائص
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الشخصية ككذلؾ فيـ سمككيات الطفؿ( )waniec, D.2004كتمت معالجة ىذه المكاضيع كتعديؿ
التصكرات كاألفكار مف خبلؿ الجمسة األكلى كالثانية كالثالثة.
ب-نظرية ادلر(الخيارات كالعكاقب) :بنيت جميع االفكار التي تندرج تحت فكرة الخيارات كالنتائج
المنطقية كالطبيعية في منتصؼ القرف العشريف تحت االطار االدلرمل كقاـ بتطكير ىذه االفكار
اكدكلؼ درايكرز لمحياة العائمية لالنيج الذم بناه ادلر عمى فكرة االىتماـ االجتماعي كالتصرؼ بطريقة
تشعر الطفؿ باالنتماء لممجمكعة لينظر الى تصرفات االطفاؿ عمى انيا تعتمد عمى القرار الذم يتخذه
الطفؿ لمف الممكف اف ال يككف لدل االطفاؿ الكعي التخاذ ق اررات فاعمة كقد يشعركا اف ليس بإمكانيـ
التحكـ في تصرفاتيـل كاجب الراشديف ىنا تنبيييـ الى انيـ في مكضع اتخاذ قرار ك الى ايف ممكف اف
يؤدم بيـ اتخاذىـ ىذا القرارل كظيفة الراشد ايضا اعطاء خيارات لتمكيف الطفؿ مف رؤية البدائؿل
الخيارات ال منتيية كمف مسؤكلية الراشد تكضيح الخيارات الغير مقبكلة ليجب اف تككف الخيارات
المعطاة حقيقية ك ترتبط بالسمكؾل ك يجب متابعة تحقؽ نتائجيا (.)Lindon, J.2012.
نظرية الخيارات لكليـ جبلسر :تشترؾ نظرية الخيار لكليـ جبلسر بمبادئيا االساسية مع نظرية ادلرل
طبؽ جبلسر نظريتو لمعبلقات بشكؿ عاـ كليس فقط بالمدارسل الفكرة الرئيسية لمنظرية اف السمكؾ
الكحيد الذم يمكف التحكـ بو ىك السمكؾ الشخصيل ال يمكف اف تجعؿ شخص يتصرؼ بطريقة
معينول كؿ ما يمكنؾ عممو ىك اعطاء المعمكمات عف الخيارات التي يتـ اختيارىا ك نتائج ىذه
الخياراتل كما يجب عمى الراشديف اف يدرككا انيـ يختاركف خيارات أيضا حكؿ التعامؿ مع سمكؾ
اطفاليـ الصعبل لدل الكبار تحكـ مباشر بالكيفية التي يتصرفكف بيا كيمكنيـ اختيار التصرؼ
بطريقة مختمفة عندما يشعركف بالتحدم بسبب تصرؼ االطفاؿل محاكالت التحكـ باألطفاؿ اك ام
اشخاص اخريف تؤدم الى ما اسماه جبلسر العادات السبع القاتمة لكىي تصرفات يغمب عمييا النقد
كالشككل كالمكـ كااللحاح كالتيديد كالعقاب اك الرشكة لمتحكـل بعض انماط ىذه التصرفات غير مقبكؿ
كغير مناسب لبلستجابة لسمكؾ االطفاؿل مف ناحية اخرل التركيز عمى اعطاء الخيارات يؤدم الى ما
اسماه جبلسر العادات السبعة لمرعاية كىي الدعـ ك التشجيع االستماع كالتقبؿ كالثقة كمناقشة
االختبلفاتل ىذه الخيارات التي يختارىا الراشدكف تركز عمى بناء العبلقة االيجابية كاصبلح المشكبلت
ضمف العبلقة لبالمقابؿ ستؤدم العادات المميتة الى االنقطاع كتعطيؿ العبلقة الشخصية بيف الطفؿ
كالراشد )Lindon, J. 2010) .تـ استخداـ تطبيقات ىذه النظرية في جمسة العكاقب الطبيعية كالمنطقية.

51

ج-النظرية السمككية-:كالتي تعتقد اف سمكؾ االنساف يتشكؿ مف خبلؿ التعزيز االيجابي كيتـ بإضافة
امر محبب اك مكافأة اك ثناء لفظيل التعزيز السمبي ازالة امر غير محبب اك غير مرغكب مف المكقؼ
كالسمكؾ الذم تـ تعزيزه مف خبلؿ جدكؿ كبشكؿ جزئي اقكل كأكثر مقاكمة مف السمكؾ الذم يتـ تعزيزه
في كؿ مرة كالمحك كىك اختفاء نمط مف السمكؾ الف ىذا السمكؾ لـ يتـ تعزيزه سمبيا اك ايجابيا .كيأخذ
كقتا أكثر مف التعزيزل تـ استخداـ تطبيقات ىذه النظرية في جمسات الثناء كالتجاىؿ المخطط كجداكؿ
التعزيز.
د-نظرية درايكرز في فيـ السمكؾ الخاطئ :حيث يرل درايكرز اف لمسمكؾ الخاطئ أربعة اىداؼ
أساسية تتفؽ مع حاجة الطفؿ الى الشعكر باالنتماءل ىذه األىداؼ ىي الحصكؿ عمى االىتماـل
الشعكر بالقكةل االنتقاـل اليأس كاالستسبلـل افضؿ كسيمو الكتشاؼ ىذه االىداؼ تككف بمراقبو نتيجتو
باتباع الخطكتيف التاليتيف:
مراقبة ردة فعؿ الكالديف لمسمكؾ غير السكم ل فالمشاعر سكؼ تدؿ عمى اىداؼ الطفؿ ثـ مراقبة
استجابة الطفؿ لمحاكالت االصبلح ل فإف ىذه االستجابة ستدلؾ عمى ما يريد الطفؿ أف يصؿ اليو.
كالكالديف يحتاجاف ألف يدربا نفسيما عمى االنتباه الى نتائج السمكؾ الخاطئ كليس عمى السمكؾ
بمفرده(بنات كاخركفل.)2010

 4.3إجراءات الدراسة
تضمنت إجراءات الدراسة الخطكات التالية:
 -1اعداد اإلطار العاـ :قامت الباحثة بالرجكع الىنمكذج النظاـ االرشادم التعاكني لبرامج تعميـ
الكالدية

National Extension Parent Education Model of Critical Parenting

Practicesل لتحديد الجكانب الميمة التي ستركز عمييا بالبرنامجل ثـ قامت الباحثة بتحديد اىداؼ
خاصة لمبرنامج حسب نظرية بمكـ كحسب االىداؼ لمبرامج المكجكدة في دليؿ اعداد برامج تعميـ
الكالديف السابؽل مراعية القكاعد التالية:
كضع اىداؼ يمكف قياسيا لكؿ جمسة ارشاديةل تناسب اإلطار الزمني لتنفيذ البرنامج.

52

-2بناء البرنامج اليادؼ الى تعميـ الكالدية لعينة األميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرةل
-3اعداد مقياس الدراسة كاستخراج الصدؽ .
-4عقد لقاء مع مديرة المؤسسة كشرح فكرة كأىداؼ الدراسة ليال كاالتفاؽ عمى الية اإلعبلف عف
البرنامج كاجراءات التنفيذ.
-5عقد لقاء مع مجمكعة مف األميات المكاتي رغبف باالستفسار عف البرنامجل كشرح فكرة البرنامج
كالفائدة التي مف الممكف اف تعكد عمى المشتركات.
-6تسجيؿ  15اـ راغبات في االشتراؾ بالبرنامجل انسحب منيـ  3في اكؿ أسبكع ثـ  2في منتصؼ
جمسات التدريب .كاالتفاؽ معيـ عمى أياـ التدريب كساعاتو.
-7تطبيؽ االختبار القبمي عمى عينة المشتركات.
-8البدء بتطبيؽ البرنامج عمى عينة األميات.
-9اجراء التقييـ البعدم.
-10جمع البيانات كتحميميا لمعرفة داللة الفركؽ في المتكسطات الحسابية لممجمكعة التجريبية
لبلختبار القبمي كالبعدم .البرنامج التدريبي لتعميـ الكالدية :المتغير المستقؿل المتغير التابع :المعارؼ
كالممارسات الكاردة بالبرنامج.

 5.3مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة أميات االطفاؿ المكاتي لدييف اطفاؿ في سف الطفكلة المبكرة في مدينة القدس.

 6.3عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة الحالية مف  10مف االميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرةل في منطقة القدس
كقد تـ تطبيؽ اختبار الكالدية عمى افراد العينةل كتـ اختيارىـ بالطريقة القصديةل عرضت الباحثة
اعبلف لمراغبات بااللتحاؽ بالبرنامج لكالتسجيؿ لبللتحاؽ مف خبلؿ مؤسسة العناية االىمية.
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 7.3متغيرات الدراسة
المتغٌرالمستقل:برنامجتعلٌمالوالدٌةالمشتملعلىالعناصرالتالٌة
-1المعارؼ :التربية الكالديةل األفكار البلعقبلنية حكؿ الكالديةل المراحؿ النمائيةل االحتياجات النفسية.
-2الممارسات كتشمؿ :تمبية االحتياجات النفسية لؤلطفاؿل استخداـ أسمكب النتائج الطبيعية كالمنطقية
لمسمكؾل استخداـ أسمكب االىتماـ كالتجاىؿ المتعمدل استخداـ القكاعد كجداكؿ التعزيز.
-3االتجاىات :استخداـ التيذيب في التعامؿ مع األطفاؿ
المتغيرات التابعة :مستكل تعميـ االـل عدد االطفاؿ.
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ممخص الجمسات االرشادية:


الموضوع

العناصر

االهداف

وسائلالتنفٌذ

1

مقدمة

تعارف،بناءتوقعات،دستور
المجموعة

االهداف:
-1التعرفعلىاالمهاتواٌجادجومنااللفة
بٌنافرادالمجموعة
-2توضٌحمبادئالمجموعةوالعالقة
االرشادٌة(الوقت،الجلسات،السرٌة)15(.
دقٌقة)
-3التعرٌفبالبرنامجواهدافهومحاور
الجلسات
-4اجراءتقٌٌمقبلً
-5وضعاهدافخاصةلكلمشتركةترغب
فًتحقٌقها.

تمرٌن()1المناقشة
عرضتقدٌمً

2

التربٌةالوالدٌة

أهمٌتها،مصادرتعلمالتربٌة،
أهمٌةتعلمالتربٌةالوالدٌة،آثار
التربٌة،المعتقداتحولالتربٌة
وكٌفتؤثرعلىاالستجابةعلى
االطفال

-1رفعوعًاألمهاتبأهمٌةالتربٌةالوالدٌة .عرضتقدٌمً،عصفذهنً
-2أنتتعرفاألمهاتالىمصادرتعلمالتربٌة ومناقشة،مناقشةتمرٌن()2
الوالدٌة.
-3أنتدركاألمهاتأهمٌةتعلمالوالدٌة.
-4أنتدركاألمهاتآثارالتربٌةاالٌجابٌة
والسلبٌةعلىاألبناء.
-5انتدركاالمهاتأثربعضاالفكارحول
تربٌةاالطفالعلىاستجابتهمألطفالهم
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مالحظات

قراءة مساندة
(االفكار الالعقالنية
حول الوالدية) دليل
االرشاد االسري ص
()02
ملحق رقم

3-

نمواألطفال

جوانبالنمووالتطور،مالمح
النمووالتطور

-1أنتفهماألمهاتالجوانباألساسٌةللتطور
والنموفًمرحلةالطفولةالمبكرة.
-2أنتتعرفاألمهاتعلىالمالمحاألساسٌة
للنمووالتطور.

-3أنتدركاألمهاتأهمٌةفهممراحلالنمو
فًدعمنمواألطفالوتطورهم.
-4انتستخدماالمهاتالمعارفالسابقةفً
الحٌاةالٌومٌة

تمرٌن(،)4،3مناقشة

تسجيل مواقف
لتطبيق دعم نمو
االبناء


4

الحاجاتالنفسٌةفً
مرحلةالطفولةالمبكرة

الحاجاتالنفسٌة،إشباعالحاجات
النفسٌة،االستجابة

-1أنتتعرفاألمهاتعلىاالحتٌاجات
النفسٌةاألساسٌةفًمرحلةالطفولةالمبكرة.
-2أنتدركاألمهاتأهمٌةإشباعاالحتٌاجات
النفسٌةلدىاألطفال.
-3أنتتمكناألمهاتمنإعطاءاالستجابة
الصحٌحةالحتٌاجاتاألطفال.

تمرٌن(،)5مناقشة

جدول متابعة السلوك
قراءة مساندة
(قصيدة األطفال
يتعلمون ما
يعايشونه)

5

التهذٌباإلٌجابً

التهذٌب،العقاب،

-1أنتتعرفاألمهاتعلىمعنىالتهذٌب
واهدافه
-2أنتفرقاألمهاتمابٌنالتهذٌبوالعقاب.
-3انتفهماالمهاتالقواعداالساسٌةللتهذٌب
-4انتتعرفاالمهاتعلىاسالٌبالتهذٌب
-5انتقرراالمهاتاستخداماسالٌبالتهذٌب
فًتعاملهنمعاطفالهن

عصفذهنًومناقشة
عرضتقدٌمً
تمرٌن()6

6

أسبابإساءةالسلوك

أسبابإساءةالسلوك

-1أنتتعرفاألمهاتعلىأسبابإساءة
السلوكعنداألطفال.
.2أنتتمكناألمهاتمنالتعرفعلى

مناقشة،دراسةحالة،
تمرٌن()8
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تسجيل مواقف من
الطفولة لها عالقة
باالستجابة الحالية
للمواقف مع االبناء
قراءة مساندة
(الموروث التربوي)
تسجيل مواقف
لتطبيق أسلوب
أسباب إساءة السلوك

األسبابالكامنةوراءإساءةالسلوكعند
أطفالهن.
-3أنتتعرفاألمهاتعلىاالستجابةالمناسبة
إلساءةالسلوك.
-4أنتتمكناألمهاتمنإعطاءاالستجابة
المناسبةإلساءةالسلوك.
7-

اسالٌبتربوٌةاٌجابٌة
(النتائجالمنطقٌة
والطبٌعٌةللسلوك)

اسالٌبتربوٌةاٌجابٌة
(الثناءوالتجاهل)

النتائجالطبٌعٌة،النتائجالمنطقٌة -أنتتعرفاألمهاتعلىمعنىالنتائج
شروطوضعالنتائج،نتائجسلبٌة ،الطبٌعٌةوالنتائجالمنطقٌةللسلوك.

نتائجاٌجابٌة












-2أنتتعرفاألمهاتعلىاستخدامأسلوب
النتائجفًالتعاملمعاألطفال.
-3أنتدركاألمهاتأهمٌةتجربةنتائج
السلوكلألطفال.
-4أنتمٌزاألمهاتمابٌنالنتائجالطبٌعٌة
والمنطقٌةللسلوك.
أنتتعرفاألمهاتعلىالشروطالالزمةلوضعنتائجللسلوك.
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مناقشة،دراسةحالة،تمرٌن()9
عصفذهنًومناقشة،لعب
أدوار،تمرٌن()11

تسجيل تطبيق
لمواقف استخدام
أسلوب النتائج
المنطقية والطبيعية

-5أنتتمكناألمهاتمنوضعنتائجمناسبة
لسلوكٌاتاألطفال
-6انتتدرباالمهاتعلىوضع
عواقبلسلوكٌاتاطفالهن

8

اسالٌبتربوٌةاٌجابٌة
(وضعالقواعد(الحدود)
وجداولالتعزٌز

القواعد،أهمٌتها،شروطها

أنتتعرفاألمهاتعلىمعنىالقواعدفًالتربٌة.
-2أنتتعرفاألمهاتعلىأهمٌةالحدوداو
القواعدلألطفال.
-3أنتدركاألمهاتالشروطالالزمةلوضع
القواعد.
-4أنتتمكناألمهاتمنوضعقواعد
الستخدامهافًالتربٌة.
-5انتتعرفاالمهاتالىطرٌقةجداول
تعزٌزالسلوك
-6انتتدرباالمهاتعلىاستخدامجداول
التعزٌز

9

اسالٌبتربوٌةاٌجابٌة
(الثناءوالتجاهل)

الثناء،التجاهل

عرضتقدٌمً
-1انتتعرفاالمهاتعلىاسلوبالتجاهل
والثناءوعناصرهكطرٌقةلتعزٌزالسلوكٌات مناقشة

اوالتخلصمنبعضالسلوكٌات.
-2انتفهماالمهاتطرٌقةاستخدامهذااسلوب 
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مناقشةوعصفذهنً،
تدرٌب

تسجيل قواعد المنزل

تسجيل الستخدام
أسلوب الثناء
والتجاهل)

الثناءاوالتجاهل
-3انتدركاالمهاتاهمٌةاستخدامهذا
االسلوب.
-4انتتدرباالمهاتعلىاستخدامهذا
االسلوب
 10تقٌٌموإنهاء

تقٌٌمالبرنامج،تقٌٌمبعدي.

-1تنفٌذالتقٌٌمالبعديوالبرنامجالتدرٌبً.
-2مناقشةاالحتٌاجاتوالتوصٌات
-3توزٌعشهاداتمشاركة.
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 8 . 3المعالجة اإلحصائية
بعد جمػع االختبػارات كالتأكػد مػف صػبلحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا (إعطائيػا أرقامػا معينػة)ل كذلػؾ تمييػدا
إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلج ػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبةل كتحميػػؿ البيانػػات
كفقػػا ألسػػئمة الد ارسػػة بيانػػات الد ارسػػةل كقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات باسػػتخراج المتكسػػطات
الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة لك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات االس ػػتبانةل كذل ػػؾ باس ػػتخداـ ال ػػرزـ اإلحص ػػائية
(.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة ومناقشتيا
تمييد
نتائج أسئمة الدراسة
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الفصل الرابع:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نتائج الدراسة:

 1 . 4تمييد
تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسةل التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "
فاعمية برنامج في تعميم الوالدية لدى عينة من األميات ألطفال في مرحمة الطفولة المبكره " كبياف
أثر البرنامج التدريبي عمى أداء المجمكعة التجريبيةل كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ
عمييا.

 2 . 4نتائج أسئمة الدراسة
 1.2.4النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ما فاعمية برنامج في تعميم الوالدية لدى عينة من األميات ألطفال في مرحمة الطفولة المبكره؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات المعياريػة السػتجابات
أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االختبار التي تعبر عف فاعمية برنامج في تعميـ الكالدية لدل عينة مف
األميات ألطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكره لبلختبار القبمي كالبعدم.

62

جدول ( :)1.1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت
فاعمية برنامج في تعميم الوالدية لدى عينة من األميات ألطفال في مرحمة الطفولة المبكره لالختبار
القبمي والبعدي

قبمي
االختبار
تطكر
األميات
االنضباط
اإليجابي
العبلقة بيف

الطفؿ كاألـ
الدرجة الكمية

المتوسط الحسابي

بعدي
االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

المعياري

االنحراف

الفرق بين
االختبارين

نسبة التقدم

1.99

0.18

2.47

0.22

0.48

16.0%

1.89

0.16

2.41

0.19

0.52

17.3%

2.34

0.26

2.39

0.19

0.05

1.6%

2.03

0.13

2.42

0.16

0.39

13.0%

يتضح مف خبلؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف ىناؾ تطكر ظاىرم ممحكظ في
البرنامج اإلرشادمل بحيث كانت الفركؽ لصالح االختبار البعدمل حيث كاف أعمى نسبة تطكر حصمت
لدل األميات في مجاؿ االنضباط اإليجابي كذلؾ بنسبة ()17.3%ل ثـ في مجاؿ تطكر األميات
بنسبة ()16.0%ل كأخي ار في مجاؿ العبلقة بيف الطفؿ كاألـ بنسبة ( )1.6%فقط.

 3.4نتائج فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )...0≤αبين متوسطات
درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس البرنامج تعزى لمتغير مستوى
التعميم.
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جدول ( :)1.4نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيق
القبمي والبعدي عمى مقياس البرنامج تعزى لمتغير مستوى التعميم.
االختبار

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

ثانكم

4

1.84

0.11

األميات

جامعي

6

2.09

0.14

االنضباط

ثانكم

4

1.86

0.14

اإليجابي

جامعي

6

1.92

0.18

العبلقة بيف

ثانكم

4

2.20

0.08

الطفؿ كاألـ

جامعي

6

2.43

0.31

تطكر

ثانكم

4

2.45

0.18

األميات

جامعي

6

2.48

0.26

االنضباط

ثانكم

4

2.47

0.14

اإليجابي

جامعي

6

2.37

0.22

العبلقة بيف

ثانكم

4

2.35

0.25

الطفؿ كاألـ

جامعي

6

2.42

0.16

المحور
تطكر

قبمي

بعدم

المؤىل
العممي

العدد

8

8

8

8

8

8

2.944-

0.604-

1.767-

0.200-

0.836

0.235

**0.019

0.563

0.128

0.846

0.428

0.820

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة
( )0.05≤αبيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس
البرنامج تعزل لمتغير مستكل التعميـل حيث كانت الداللة اإلحصائية <0.05ل كىي دالة إحصائيال
كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.
فقد كانت الفركؽ في مجاؿ تطكر األمياتل في االختبار القبمي كلصالح األميات حممة الشيادة
الجامعية كالتي كاف تطكرىف أعمى شيءل بمتكسط حسابي ()2.09ل مقابؿ ( )1.84لؤلميات مف
حممة الشيادة الثانكية.
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كبالنظر إلى االختبار البعدم نجد عدـ كجكد فركؽ في ىذا المجاؿ حيث حصؿ ىناؾ تقارب في
تطكر األميات المكاتي يحممف الشيادة الثانكية مع األميات المكاتي يحممف الشيادة الجامعيةل لذلؾ لـ
تظير فركؽ في االختبار البعدم بيف األميات .كنرل كذلؾ أف المجاالت األخرل حصؿ ليا تقدـ
ظاىرم في االختبار البعدم إلى أنو غير داؿ إحصائيا.
كما تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (( Buzarnescu,2006التي تدؿ الى اف برامج تعميـ الكالدية تترؾ
نتائج ثابتو عمى جميع المشتركيف بغض النظر عف عمرىـ أك جنسيـ أك حالتيـ الزكجيةل اك مستكل
تعميميـ أك مستكل دخميـ.
كما تشير دراسة ()Dickstein,& Shepard,2010ل الى كجكد تحسف مستمر في تقارير اآلباء كفي
المبلحظة الظاىرية لميارة تعديؿ السمكؾل كاستبداؿ األساليب غير الفعالة بأساليب إيجابيةل كفي
التحسف في عبلقة اآلباء المشاركيف بأطفاليـل كمشاركة األطفاؿ انشطتيـ.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )...0≤αبين متوسطات
درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس البرنامج تعزى لمتغير عدد
األطفال.
جدول ( :)1.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة
التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس البرنامج تعزى لمتغير عدد األطفال.
االختبار

المحور

تطكر األميات

قبمي

االنضباط
الداخمي
تطكر العبلقة
بيف الطفؿ كاألـ

بعدم

تطكر األميات

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

0.174

3

0.058

داخؿ المجمكعات

0.114

6

0.019

المجمكع

0.288

9

بيف المجمكعات

0.211

3

0.070

داخؿ المجمكعات

0.027

6

0.005

المجمكع

0.238

9

بيف المجمكعات

0.544

3

0.181

داخؿ المجمكعات

0.080

6

0.013

المجمكع

0.624

9

بيف المجمكعات

0.103

3

0.034

داخؿ المجمكعات

0.340

6

0.057

مصدر التباين

مجموع
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المربعات

قيمة ف

المحسوبة
3.046

15.492

13.600

0.604

الداللة

اإلحصائية
0.114

**0.003

**0.004

0.636

االنضباط
االيجابي
تطكر العبلقة
بيف الطفؿ كاألـ

المجمكع

0.443

9

بيف المجمكعات

0.177

3

0.059

داخؿ المجمكعات

0.154

6

0.026

المجمكع

0.331

9

بيف المجمكعات

0.116

3

0.039

داخؿ المجمكعات

0.213

6

0.036

المجمكع

0.329

9

0.178

2.297

0.424

1.084

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة
( )0.05≤αبيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس
البرنامج تعزل لمتغير عدد األكالدل حيث كانت الداللة اإلحصائية <0.05ل كىي دالة إحصائيال كبذلؾ
رفضت الفرضية الصفرية.
فقد كانت الفركؽ في كؿ مف محكر االنضباط االيجابي كمحكر تطكر العبلقة بيف الطفؿ كاألـ.
كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في متكسطات درجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في كؿ مف محكرم االنضباط االيجابي كتطكر العبلقة
بيف الطفؿ كاألـ كذلؾ تبعا لمتغير عدد األكالدل كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (.)4.4
جدول ( :)1.1نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في متوسطات درجات
المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي في كل من محوري االنضباط الداخمي وتطور
العالقة بين الطفل واألم وذلك تبعا لمتغير عدد األوالد
االختبار

المحور

المقارنات
ولد واحد

االنضباط اإليجابي

ولد واحد

ولدان

ثالثة أوالد

أربعة أوالد

-0.202

0.167

-0.079

**0.368

0.123

ولدان

-0.246

ثالثة أوالد
أربعة أوالد

قبمي

ولد واحد
العبلقة بيف الطفؿ كاألـ

ولدان
ثالثة أوالد
أربعة أوالد
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**0.600

**0.600

**0.500

0.000

-0.100
-0.100

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ في االختبار القبمي فيما يتعمؽ بمحكر االنضباط
اإليجابي كانت بيف األميات المكاتي لدييف كلديفل كاألميات المكاتي لدييف ثبلثة أكالدل كلصالح
األميات المكاتي لدييف كلديفل كالمكاتي كانت درجة االنضباط اإليجابي لدييف أعمى شيء.
كفيما يتعمؽ بالعبلقة بيف الطفؿ كاألـل فقد كجدت فركؽ بيف األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل
كاألميات المكاتي لدييف كلديفل كلصالح األميات المكاتي لدييف كلد كاحد.
أيضا كجدت فركؽ بيف األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كاألميات المكاتي لدييف ثبلثة أكالدل كلصالح
األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كالمكاتي كانت العبلقة بينيف كبيف أبنائيف أعمى شي.
كما كجدت فركؽ بيف األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كاألميات المكاتي لدييف أربعة أكالدل كلصالح
األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كالمكاتي كانت العبلقة بينيف كبيف أبنائيف أعمى شي .كما ىك كاضح
مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ (.)4.5
ىذا كبالرغـ مف كجكد فركؽ في االختبار القبميل إال أنو لـ تكجد فركؽ في االختبار البعدم في ىذه
المحاكرل فقد لكحظ تحسف ظاىرم بيف االختبار القبمي كالبعدم في ىذه المحاكرل كىذا يدؿ عمى مدل
فعالية البرنامج في تحسيف درجة االنضباط االيجابي ككذلؾ تحسيف العبلقة بيف الطفؿ كاألـ عمى
اختبلؼ أعداد األكالد لدييا.
كىذا يتفؽ مع الدراسة السابقة ( )Buzarnescu,2006التي تدؿ الى اف برامج تعميـ الكالدية تترؾ
نتائج ثابتو عمى جميع المشتركيف بغض النظر عف عمرىـ أك جنسيـ أك حالتيـ الزكجيةل اك مستكل
تعميميـ أك مستكل دخميـ.
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جدول ( :)1.0األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروق في متوسطات درجات
المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي في كل من محوري االنضباط األيجابي وتطور
العالقة بين الطفل واألم وذلك تبعا لمتغير عدد األوالد
االختبار

المحور

تطكر األميات

قبمي

االنضباط اإليجابي

العبلقة بيف الطفؿ كاألـ

تطكر األميات

بعدم

االنضباط اإليجابي

العبلقة بيف الطفؿ كاألـ

عدد األوالد

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1.00

2

2.18

0.00

2.00

3

2.03

0.19

3.00

3

1.97

0.14

4.00

2

1.77

0.06

1.00

2

1.87

0.04

2.00

3

2.07

0.08

3.00

3

1.70

0.08

4.00

2

1.95

0.00

1.00

2

2.80

0.14

2.00

3

2.20

0.10

3.00

3

2.20

0.10

4.00

2

2.30

0.14

1.00

2

2.41

0.06

2.00

3

2.36

0.24

3.00

3

2.52

0.32

4.00

2

2.64

0.13

1.00

2

2.18

0.11

2.00

3

2.37

0.16

3.00

3

2.51

0.17

4.00

2

2.55

0.19

1.00

2

2.40

0.00

2.00

3

2.23

0.15

3.00

3

2.47

0.21

4.00

2

2.50

0.28
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الفصل الخامس:
مناقشة النتائج والتوصيات:

مقدمة الفصل
ىدفت ىذه الى التعرؼ عمى فاعمية برنامج ارشادم في تعميـ الكالدية لعينة مف األميات ألطفاؿ
بمرحمة الطفكلة المبكرة في منطقة القدس في ضكء متغيرات (مستكل التعميـل عدد األطفاؿ)ل كفي ىذا
الفصؿ قامت الباحثة بعرض طريقة تفسير كمناقشة النتائج كفؽ الترتيب الذم عرضت فيو النتائج في
الفصؿ الرابع كمف ثـ تقديـ عدد مف التكصيات في ضكء نتائج الدراسة كمناقشتيا.

 1.5مناقشة نتائج أسئمة الدراسة
 1.1.5مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس:
ما مدل فاعمية برنامج ارشادم في تعميـ الكالدية لعينة مف األميات ألطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرة في
منطقة القدس؟
أظيرت نتائج الجدكؿ ( )1.4اف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية في القياس القبمي ()2.03ل كانحراؼ
معيارم ()0.13ل كالمتكسط الحسابي لمدرجة الكمية في االختبار البعدم ( )2.42كانحراؼ معيارم
()0.16ل كىذا يدؿ عمى تطكر في أداء االختبار البعدمل كانت أعمى نسبة تطكر حصمت لدل
األميات في مجاؿ االنضباط اإليجابي كذلؾ بنسبة ()17.3%ل ثـ في مجاؿ تطكر األميات بنسبة
()16.0%ل ككاف التطكر في جانب العبلقة بيف األـ كالطفؿ ىك األقؿ بنسبة ( )1.6%فقط.
كتعزك الباحثة التطكر في الدرجة الكمية لمبرنامج الى اكتساب األميات معارؼ كممارسات جديدة
ساىمت في زيادة معارفيف كممارستيف لبلنضباط اإليجابيل ككذلؾ في محكر تطكر األميات الذم
يشتمؿ عمى معمكمات كممارسات في التربية الكالدية كاألفكار البلعقبلنية حكؿ التربية الكالديةل
الدرسات فاف المعارؼ كالفيـ حكؿ مراحؿ النمك
كالمراحؿ النمائية كاالحتياجات النفسيةل كبحسب ا
كالتطكر لؤلطفاؿ عامؿ ميـ لتحسيف نمك األطفاؿ كتطكرىـل كستسيـ ىذه المعرفة كالفيـ في زيادة
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االستجابة لؤلطفاؿل كستقمؿ مف االستجابة العنيفة لتصرفات األطفاؿل ككما ستقمؿ مف الضغط النفسي
الناتج عف التكقعات الغير مبلئمة مف األطفاؿ (Morawska,& Sanders,2010 (.كتشير 2012
)) )) )Mendel, Tomasello, Nochajskiالى كجكد تحسف في مجاؿ الكفاءة الذاتية الكالدية
كالمعارؼ كالميارات الكالديةل لبرنامج ييدؼ الى تزكيد االباء بالمعارؼ كالميارات حكؿ التربية الكالديةل
كالذم يدؿ عمى اف برامج تعميـ الكالدية مف الممكف أف يقكد الى كفاءة ذاتية أعمىل كقد تؤدم الى
تقميؿ مخاطر اإلساءة لؤلطفاؿ كستؤدم الى تكفير كالدية داعمة ك مستجيبة.
كما أف تعمـ األميات حكؿ االنضباط اإليجابي مكنيف مف استخداـ كسائؿ أفضؿ في التعامؿ مع
ابنائيفل كقمؿ مف استخداميف لمكسائؿ سمبية كالضرب كالتيديدل فتدؿ الدراسات اف استخداـ االنضباط
اإليجابي سيقمؿ مف استخداـ الكسائؿ األخرل في تيذيب األطفاؿ (.)Wessel ,2005
اما بالنسبة النخفاض معدؿ قياس عبلقة األـ كالطفؿل فقد الحظت الباحثة مف خبلؿ تحميؿ المقياس
كمف خبلؿ المبلحظة أف بعض المشاركات كف يعطيف أنفسيف قيمة أعمى قبؿ البرنامج في مجاؿ
االستجابة ألطفاليف اك في مجاؿ قضاء الكقت معيـل كمف خبلؿ الجمسات االرشاديةل تحسف الكعي
لدل األميات بأنفسيف كباستجاباتيف ألطفاليفل مما أدل الى تعديؿ تقيميف ألنفسيف.

 2.1.5مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ما مدل فاعمية برنامج ارشادم في تعميـ الكالدية ألميات في مرحمة الطفكلة المبكرة تبعا لمتغير
التعميـ؟
أظيرت نتائج الجدكؿ ( )4.2كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤αبيف
متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس البرنامج تعزل لمتغير
مستكل التعميـل حيث كانت الداللة اإلحصائية <0.05ل كىي دالة إحصائيال كبذلؾ رفضت الفرضية
الصفرية.
كتفسر الباحثة ىذه النتائج بسبب الدافعية العالية لدل المشتركات لمتعمـ حكؿ الكالدية كاالستفادة مما تـ
تناكلو في البرنامجل حيث تشير الدراسات اف الدافعية العالية كالرغبة في التعمـ كتجربة األساليب
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الجديدة التي يتـ تعمميا في برامج تعميـ الكالدية مف أىـ عكامؿ تحقؽ أىداؼ البرنامج ( Motivation
.)to improve parenting skill
كيشرح )Pelletier et al. (1997ل اف مف أىـ أسباب التعمـ كااللتزاـ في البرامج ىي الدافعية التي
تدعـ عممية التعمـ كتزيد مف مستكل الرضال كفي مجاؿ االرشاد النفسي فاف إيجاد الدافع لبللتزاـ يزيد
مف فاعمية التدخؿ ككفاءتو (.)Maksut,2015

 3.1.5مناقشة نتائج السؤال الثالث:
ما مدى فاعمية البرنامج في تعميم الوالدية تبعا لمتغير عدد األطفال؟
أظيرت

المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ في االختبار القبمي فيما يتعمؽ بمحكر االنضباط

اإليجابي كانت بيف األميات المكاتي لدييف كلديفل كاألميات المكاتي لدييف ثبلثة أكالدل كلصالح
األميات المكاتي لدييف كلديفل كالمكاتي كانت درجة االنضباط اإليجابي لدييف أعمى شيء.
كفيما يتعمؽ بالعبلقة بيف الطفؿ كاألـل فقد كجدت فركؽ بيف األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل
كاألميات المكاتي لدييف كلديف أكالدل كلصالح األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كالمكاتي كانت العبلقة
بينيف كبيف أبنائيف أعمى شي.
أيضا كجدت فركؽ بيف األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كاألميات المكاتي لدييف ثبلثة أكالدل كلصالح
األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كالمكاتي كانت العبلقة بينيف كبيف أبنائيف أعمى شي.
كما كجدت فركؽ بيف األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كاألميات المكاتي لدييف أربعة أكالدل كلصالح
األميات المكاتي لدييف كلد كاحدل كالمكاتي كانت العبلقة بينيف كبيف أبنائيف أعمى شي .كما ىك كاضح
مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ .
ىذا كبالرغـ مف كجكد فركؽ في االختبار القبميل إال أنو لـ تكجد فركؽ في االختبار البعدم في ىذه
المحاكرل فقد لكحظ تحسف ظاىرم بيف االختبار القبمي كالبعدم في ىذه المحاكرل كىذا يدؿ عمى مدل

72

فعالية البرنامج في تحسيف درجة االنضباط االيجابي ككذلؾ تحسيف العبلقة بيف الطفؿ كاألـ عمى
اختبلؼ أعداد األكالد لدييا.
المنيج النوعي في تقييم
فاعمية برنامج التدريبي في تعميم الوالدية لعينة من االميات ألطفال بمرحمة الطفولة المبكرة
مف خبلؿ التدريب عمى برنامج تعميـ الكالدية تـ التركيز عمى اكساب االميات المعارؼ كالمعمكمات
بيدؼ تحسيف معمكماتيـ حكؿ التربية الكالدية التي ستسيـ في تطكير عبلقتيف بأبنائيف كتكسبيف
كسائؿ إيجابية في تفاعميف مع ابنائيف .كايضا ىدفت الباحثة الى متابعة ىذه المعمكمات التي يتـ
اعطائيا لرصد التغيرات في الممارسات بعد الحصكؿ عمى المعمكمات ككيفية تعامؿ االميات مع
مشاكؿ اطفاليـ اليكمية قبؿ كبعد التدريب .ايضا ركزت الباحث عمى اىمية فيـ اتجاىات االميات
كمكاقفيـ مف الميارات كالمعارؼ في البرنامج التدريبي لمميارات الكالدية.
شارؾ في البرنامج التدريبي عشر اميات مف ذكم االطفاؿ في عمر الطفكلة المبكرة كقد حصمف عمى
حزمة مف التدريب حكؿ ميارات الكالدية في مكاضيع (التربية الكالدية كاالنضباط االيجابي) خبلؿ
عشريف ساعة تدريبية .أظيرت االميات الرغبة في المشاركة في التدريب كاالستفادة مف البرنامج كقد
عبرف عف الحاجة لمثؿ ىذه التدريبات لمكاجيتيف صعكبات في التعامؿ مع اطفاليف .كاف ىناؾ
مكاظبة كالتزاـ لحضكر االياـ التدريبية مف قبؿ المشتركاتل كايضا كاف ىناؾ التزاـ نسبي في المشاركة
في الكاجبات التدريبية البيتية تمتي يتـ اعطائيا لؤلميات مف قبؿ الباحثة .شاركت معظـ األميات
بالقصص التي تحدث معيف كىف يشعرف بالفخر لنجاحيف في التعامؿ مع اطفاليف بعد الحصكؿ عمى
المعرفةل كأيضا بمكاقؼ شعرف بصعكبات بالتغمب عمييال أيضا ظير اف المشاركات في التدريب يقمف
بدكر اخر كىك مشاركة صديقاتيف بالمعمكمات التي يحصمف عمييا كيقمف بدكر النصح كاالرشاد ليف
في قضايا الطفكلة المبكرة.
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االدوات التي استخدميا الباحث في معرفة وممارسة واتجاىات االميات في الميارات الوالدية
قامت الباحثة برصد كمتابعة المعمكمات التي يحصمف عمييا المشاركات كمبلحظة انعكاس ىذه
المعمكمات عمى المشاركات في البرنامج التدريبي كمدل ممارسة كتطبيؽ ليذه المعمكمات كأيضا
التغذية الراجعة حكؿ البرنامج التدريبي مف تقييـ االسمكب في األداء كنقاط القكة كالضعؼ في التدريب
كأىمية المعمكمات التي يقدميا البرنامج كأيضا التغير في تطبيؽ أساليب جديدة مكتسبة مف البرنامج.
استخدمت الباحثة اسئمة مفتكحة مف خبلؿ استمارة بسيطة يتـ االجابة عمييا مف قبؿ االميات ترصد
االسمكب في التعامؿ مع االطفاؿ قبؿ التدريب كاالسمكب المستخدـ بعد التدريب .أيضا تـ استخداـ
كتابة الحالة مف قبؿ االميات بتسجيؿ قصص كمكاقؼ تحدث اثناء تفاعميف مع أطفاليف تصؼ
المكاقؼ كآلية التعامؿ معو ككيفية ردة فعؿ الطفؿل ممحؽ رقـ ()2
المالحظة :قامت الباحث بتدكيف المبلحظات خبلؿ البرنامج التدريبي كما تشارؾ بو االميات مف
قصص حكؿ سمككيات اطفاليف اليكمية كما تغير لدييف مف معارؼ كمكاقؼ كممارسات .تـ استخدام
اوراق عمل لألميات لرصد ما يتـ استخداـ مف ميارات خبلؿ اربعة أسابيعل كايضا كرقة عمؿ حكؿ
تسجيؿ االفكار التي سببت لبلـ مشاكؿ كضغكطاتل تسجيؿ ما يدكر مف حديث داخمي سمبي خبلؿ
يكـ االـ ثـ كتابة الكسائؿ التي تجعؿ االـ تشعر بالراحة ل(ممحؽ رقـ )2ل كما تـ الطمب مف األميات
كتابة مكاقؼ استخدمف فييا األدكات التي تمت مناقشتيا في البرنامج ممحؽ رقـ(.)3
االفكار والمعارف حول الوالدية
تغيرت المعمكمات حكؿ الكالدية لؤلمياتل كاكتسبت االميات معرفة كمعمكمات جديدة حكؿ ميارات
الكالدية مف خبلؿ البرنامج التدريبي .ففي مكضكع األفكار البلعقبلنية ساىـ البرنامج في تعميـ االميات
بعض حكؿ االفكار البلعقبلنية حكؿ الكالدية كآلية التعامؿ معيا ككيفية تأثير األفكار عمى السمكؾ
كعمى ردكد افعاليف تجاه المكاقؼ التي تحدث معيف اثناء تربية اكالدىفل خبلؿ الجمسة التدريبية
كمف خبلؿ كرقة عمؿ بيتية تـ تكزيعيا عمى األمياتل أُتيحت الفرصة لؤلميات لتعبير بشكؿ عميؽ
عف افكارىف كقد أدركت احدل السيدات اف الشجار بيف االطفاؿ ىك أمر طبيعي كسمكؾ عادم " بعد
الدورة عرفت ان المشاجرة طبيعية ,استوعبت ذلك فحين ارى اطفالي يتشاجرون ال افصل بينم
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اتركيم اال في حالة وصموا الى حد غير معقول ".كقد عبرت احدل المشتركات (ادركت انو ال بد من
ترك مساحة البنتي لتمعب ،ال يجب ان يبقى المنزل نظيفا طوال الوقت).
بعض األفكار البلعقبلنية حكؿ ردكد فعؿ األطفاؿ كاف الطفؿ ال يجب اف يخالؼ رأم كالدتو اك ال
يجب اف يخطأ تـ استبداليا بأف الطفؿ انساف مف حقو اف يغضب كيعبر عف مشاعره ككاجب االـ
استيعاب كاف الخطأ ىك طريقة لمتعمـ كليس جريمة يعاقب عمييال كقد عبرت احدل األميات بقكليا
"لم اعد اىتم وأتفاجأ من عصبية ابني او رفضو او رضاه لشيء معين غابت عن وجيي مالمح
العصبية بدأت اقابل ىذه االشياء بالتفيم وبالضحك أحيانا من المواقف التي كانت تجعمني اغضب
بشدة"
اف ىذه المعمكمات احدثت تغير في طرؽ كالية التعامؿ مع اطفاليف كتقيميف لمحالة التي يمر بيا
االطفاؿل مف خبلؿ اكراؽ العمؿ اتضح مدل التغير في مستكل المعرفة لدييف بعد البرنامج التدريبي
كانعكس اكتساب ىذه المعارؼ عمى التعبير بشكؿ جيد عف االفكار البلعقبلنية حكؿ الكالدية كالتي
كانت تسبب المشاكؿ كالضغكطات لدييف كأيضا كانت تساىـ في خمؽ جك نفسي سمبي كاعتقادات
بالتقصير كالشعكر بالذنب حكؿ اطفاليف مما ساىـ في التقصير اتجاه أنفسيف مف حيث اعطاء كقت
لرفاىية كاستعادة النشاط ".
كمف خبلؿ مبلحظة الباحثة كالتغذية الراجعة في بداية الجمسات التدريبية الحظت الباحثة اف فيـ
األميات ألسباب إساءة السمكؾ قد تحسف كلـ يعدف ينظرف اليو ككسيمة مضايقة كازعاج ليف مف
اطفاليف انما ىك رسالة مف الطفؿ تنادم بحاجة لدييـ كأصبحف يجدف المبررات لفيـ تصرفات
االطفاؿل اكتسبت االميات مف خبلؿ التدريب اف يجب فيـ لماذا يتصرؼ االطفاؿ بيذا الشكؿل
كالمعرفة في اسباب تصرؼ االطفاؿ مثؿ التكسير  ,البكاء المتكاصؿ اك تدمير العابيـ كانت قضايا
ميمة عبرت عنيا السيدات في الكتابو كرصد قصص التعامؿ مع اطفاليف ,حيث تبيف اف المعظـ
االميات المشاركات في البحث اصبح لدييف قناعة مف خبلؿ التدريب اف االطفاؿ الذيف يقكمكف
ببعض التصرفات الغير مناسبة ل مف تدمير أك تكسير أك الصراخ متكاصؿ ناتج قد يككف ناتج عف قمة
االىتماـ اك عف عدـ االستماع الحتياجاتو.
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كقد عبرت احدل المشتركات عف ذلؾ بمكقؼ حصؿ مع طفميا ابف الخمس سنكاتل حيث كاف الطفؿ
عندما يأتي كالده مف العمؿ يبدأ برمي األغراض كاثارة الفكضىل فيمت انو يبحث عف االىتماـ مف
كالده لذلؾ اعطيناه االىتماـ المطمكب" ،زوجي صار لما يروح عمى البيت يحضن ويقبل ابني  ,من
ىاي المحظة ابني توقف عن رمي االغراض واثارة االنتباه وىذا ساىم في احداث فرق في العالقة
بينيم".
,احدل االميات تقكؿ":ان ابني كان يخربش عمى الحيط بااللوان ىذا التصرف كان يصبني بالعصبية
بعد التدريب وجدت السبب في قمة االىتمام فقدمت لو الوانا وورقة حتى يرسم ,احسستة باالىتمام
فاحسن التصرف ".
مف خبلؿ البرنامج تعممت األميات االستجابة المناسبة إلساءة السمكؾل لـ تعد ردة الفعؿ الغضب
كالعصبية كابعاد الطفؿ كرفض مشاعرهل أصبحت األميات يعطيف أنفسيف فرصة أكبر لمتفكير كردة
الفعؿ كفيـ المكقؼ.
"انا من النوع العصبي وبسرعة بنرفز بس الحمد هلل ىال بعد الدورة تغيرت حياتي كميا ،صرت أفكر
قبل ما احكي أي كممة مع والدي او اضربيم ،آخذ نفس عميق قبل ما اجاوب عمى أي شي "
اف المعرفة بحاجات األطفاؿ كاالستجابة الصحيحة ليا ساىمت في تغير سمكؾ االطفاؿ في محيطيـ
في البيت كالمدرسة كايضا ساىمت في تنظيـ حياة االـ التي اصبحت أقؿ فكضى باإلضافة الى
اضافة جك مف الحب كالمرح في المنزؿ كقد شاركت احد السيدات احدل السيدات بتجربتيا عندما
استخدمت كممات الدعـ ألطفاليا في التعامؿ معيـ اف الكثير مف الممارسات تغيرت بشكؿ افضؿ
ألطفاليا كايضا ساىمت المعرفة بتغير نمط حياتيا كاصبحت اقؿ فكضى " كانت حياتي فوضى
اتعممت من التدريب النظام يعني خميت والدي يناموا بغرفيم وحددت مكان لالكل والدراسة ,كنت لما
اوالدي ما يرجعو اغراضيم محميا اعصب وانا اقوم بالترتيب بعد البرنامج التدربي اتغير اسموبي
صرت احكيميم انو اغراضيم اليا بيتيا كل واحد يحط اغراضوا في بيتيا المخصص صاروا اوالدي
يسمعوا الكالم "
المعب مع االطفاؿ كسيمة ميمو الحتكائيـ كفيـ احتياجاتيـ كاشعارىـ باألماف كايضا يساىـ في تحسيف
االداء في المجاؿ االكاديمي لدييـ  ,تعممت االميات في البرنامج التدريبي اف المعب مع االطفاؿ ىي
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مف االساليب الميمة لتخفيؼ عف ضغكطات اطفاليـ ككسيمة لتعميؽ الرابط العاطفي بيف الكالديف
كاطفاليـ .معظـ السيدات أكدف عمى اىمية معرفة ىذه المعمكمة كاف تطبيقيا ساىـ في تغير تصرفات
اطفاليف .احدل السيدات عبرت "لما صرت العب مع اطفالي صار كثير يبوسوني ويحضنوني
ويحكولي بنحبك لما روحت اسال عن ابنتي في المدرسة حكوا لي المعممات ممتاز كثير متغيري".
ايضا تعرفت السيدات عمى اىمية احتياج الطفؿ لمحصكؿ عمى نكع مف المسؤكلية كالسمطة مف خبلؿ
اشراكو في االعماؿ المنزلية كفي مثاؿ عمى ذلؾ شاركت احدل السيدات في الية تعامميا مع ابنتيا "
أصبح استخدام الصوت في التعامل مع ابنتي غير موجود ألني اعطيتيا مساحة من التقدير
واالىتمام لألعمال التي تقوم بيا "
استخداـ عبارات الدعـ لؤلطفاؿ في التعامؿ معيـ  ,فيـ المشاعر كاستخداـ الكممات الحب كاحتضاف
االطفاؿ  ,االبتسامة ,كالحديث كالمعب معيـ ككسائؿ الحتكائيـ كاشعارىـ باألماف
احدل االميات تقكؿ " صرت اتعامل مع اطفالي  %90أحسن من قمل وابرر كل تصرف اليم،
وحسيت إني كنت ظالميم انا اول مره بحس بالراحة النفسية "
كمف اىـ األمكر التي تـ التركيز عمييا في البرنامج مكضكع االنضباط ككيفية الكصكؿ الى طريقة
سميمة لمتعامؿ مع األطفاؿ اثناء المكاقؼ التي تتطمب االرشاد كالتيذيبل ككاف مف األىداؼ اف تتمكف
األميات مف استخداـ أدكات إيجابية لمتعامؿ مع األبناءل عبرت احدل األميات مف خبلؿ مكقؼ حدث
مع طفمتيا التي رفضت اف تمبس حذائيا اثناء مغادرتيا لبيت جدىال" تركتيا تنزل حافية طبعا ضمت
بالسيارة وما مشت ،لما روحت عالبيت شعرت انو حذائيا مش معيا وضل عند بيت جدىا ،زعمت
كتير وبكت ،ما حكتميا اشي ،وخففت عنيا"
ىذه االـ كاف بإمكانيا اف تدخؿ في صراع مع ابنتيا لتجبرىا عمى اف تمبس حذائيال لكف االـ اختارت
اف تجعؿ طفمتيا تدرؾ نتيجة تصرفيا كتتعمـ الدرس لكحدىال لـ تصرخ االـ كلـ تنتقدل لذلؾ اخذت
الطفمة فرصتيا في إدراؾ نتيجة سمككيا.
أظيرت بعض األميات دىشتيف مف مدل تأثير االىتماـ اإليجابي عمى سمكؾ اطفاليفل تذكر احدل
األميات مكقفا حدث معيا (وانا عند بين حماي قمت البني يامن يال حبيبي بدنا نروح طبعا ىو كان
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كل ما اقمو بدنا نطمع من دار سيدو يبكي ويرفض ،حماتي تطمعت عمي كيف بدي اتصرف ،قمتمو يال
ماما بدنا نطمع ونمعب مع بعض ،الكل تفاجأ انو رد عمي النو معروف قديش ىو عنيد)
كعف استخداـ التيذيب اإليجابي احد السيدات شاركت بتدكيف سمككيات طفمتيا قبؿ كبعد البرنامج حيث
كتبت " كنت استخدم الصراخ والحرمان من الحوافز البنتي في اثناء دراستيا واتيميا انيا غير ذكية
بعد الدورة التدريبية تعممت ان اعززىا واقول ليا قومي بحل الواجبات انا واثقة انكي ذكية ستقومين
بعمل ذلك بنفسك  ،ابنتي كانت تذىب وتقوم بحل واجباتيا وتقول لي سأفاجئك في ذلك انا اقوم
باحتضانيا اصبحت طفمة اخرى حتى طبيعة اكميا تغير نحو االفضل "
بينما شاركت احدل السيدات اف ىذه المعمكمات ليست بالجديدة عمييـ كلكف لـ ندرؾ اف ممارستيا
يؤدم الى تغير سمكؾ اطفالنا كاعطاء جك مف المحبة كاليدكء .احدل االميات قالت انا مف خبلؿ ىذا
التدريب تكقفت عف الضرب كميا.
احدل السيدات دكنت قصتيا مع ابنتيا كأنيا كاف تمارس الكثير مف الصراخ كالعصبية في تحضيرىا
باك ار لممدرسة اال اف التحاقيا بالتدريب كتعمميا ميارات في التربية الكالدية الكممات الداعمة كلتحفيز
ساعدىا عمى بدء يكميا مع ابنتيا بيدكء.
أظيرت بعض األميات عدـ القدرة عمى اف تنقؿ المعمكمة المتعممة الى التطبيؽل فقد عرفف اف الضرب
كالتيديد كسيمة غير إيجابية لمتعامؿ مع األطفاؿ كلكف عجزف أحيانا عف تمالؾ أنفسيف تذكر احدل
األميات مكقفا حدث مع ابنيا الذم رفض الذىاب لبلستحماـ (اعطيتو خيار ووقت إضافي وقمت بدك
تتحمم ىال وال بعد عشر دقايق ،اختار يتحمم بعد عشر دقايق ولما اجا الوقت ما قبل وصار بده
كمان وقت ،انا ما قدرت استنا وضربتو)
كما اظيرت بعض االميات اف ليس لدييا الطاقة في ادارة الحكارات اك النقاش كاعطاء كقت لتفيـ
احتياجات االطفاؿ "احدى االميات قالت ان ىذا يحتاج الى جيد كبير منا لذلك تركيم حتى ييداوا
أفضل "
احدل األميات حضرت لمبرنامج بيدؼ مساعدة طفمتيا التي ترفض اف تشارؾ بأم نشاط كال تستمتع
بأم مف األشياء التي تقدميا كالدتيا ليال الحظت الباحثة اف االـ كانت شديدة االنتقاد كالعصبية مع
طفمتيال كاف االـ لدييا تكقعات عالية مف ابنتيا بناء عمى فشميا ىي في تحقيؽ ىذه التكقعات في
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طفكلتيال كقد عبرت االـ عف نفسيا كقالت (انا كنت مش شاطرة وما بدي بنتي تكون متمي) لالطفمة
بال صؼ التمييدم كال يفترض اف تحاسب عمى أداء اكاديميل لذلؾ كانت االـ تضربيا أحيانال كاحيانا
تقاطعيا اف أخطأتل لذلؾ الطفمة انسحبت كلـ تعد تبدم اىتماـ بأم نشاطل أدركت االـ مف خبلؿ
الجمسات اف تصرفيا جزء كبير مف مشكمة طفمتيال لكف لؤلسؼ لـ يكف بإمكاف االـ تجاكز معاييرىا
ألداء ابنتيا كتغيير سمككيا معيا خبلؿ البرنامجل أظيرت االـ رغبة في اف تشارؾ مستقببل برامج
أخرل لعميا تتمكف مف التغيير.
بعض األميات أشرت الى انيف في يكـ التدريب كبعد التجريب بيكـ اك يكميف يحافظف عمى إيجابيتيف
كيتفاعمف جيدا مع ابنائيفل ثـ يعكدكا الى اسمكبيف القديـ مف العصبية كالضغط عمى ابنائيف.

الممارسة لمميارات الوالدية من قبل االميات المشاركات من خالل جدول متابعة السموك
قامت الباحثة بتكزيع جدكؿ عمى االميات المشاركات حيث اف ىذا الجدكؿ مقسـ ثبلث اسابيع كىي
فترة التدريب في البرنامج كطمبت مف االميات تسجيؿ استخداـ كممارسة بعض المعارؼ الكالدية عمى
اطفاليف لرصد التغير في استخداـ ىذه الميارات "الجدكؿ كما يظير في الشكؿ التالي:
الرجاء وضع اشارة في كل مره اعطيت الطفل ىذا :عدد االميات 10
االسبوع االول

االسبوع الثاني

االسبوع الثالث

البند
احتضاف

10/10

10/5

10/5

قبمو

10/10

10/5

10/5

تربيت عمى الكتؼ

10/10

10/5

10/5

ابتسامة

10/10

10/5

10/5

الكممة السحرية "احبؾ"

10/10

10/5

10/5

لعبت مع الطفؿ

10/7

10/4

10/4

اعطيتو اىتماـ كامؿ

10/7

10/3

10/4

تحدثي معو

10/7

10/4

10/4
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قامت االميات المشاركات بتعبئة ىذا الجدكؿل مف خبلؿ تحميؿ اجابات االميات عف طريؽ عدد كـ
مره مارست ىذا التصرؼ تبيف النتائج اف  5اميات مف أصؿ  10مف المشاركات مارسف ىذه
الميارات في التعامؿ مع اطفاليف بشكؿ اسبكعيل ابتداء مف االسبكع االكؿ الى الثالث كلكف ظير اف
المعب مع االطفاؿ كالتحدث كانت اقؿ تك اررا .ككاحدة مف الخمسة االميات عمقت عمى تقبيؿ االطفاؿ
بعبارة " نقبؿ االصغر سنا " .بقيت المجمكعة ام الخمسة المتبقيات مارسف ىذه الميارات في االسبكع
االكؿ فقط.
قامت الباحثة باستخداـ كرقة عمؿ اخرل لمتابعة ممارسة الميارات الكالدية لدل االميات المشاركات
مف خبلؿ كرقة عمؿ اخرل حيث المقارنة ما بيف االسمكب في التعامؿ مع حالة االطفاؿ قبؿ اسبكع
مف التدريب كبعد االنتياء مف االسبكع الثالث مف التدريب كما يظير في الجدول التالي.
الممارسات قبل البرنامج

الممارسات بعد البرنامج

السموكيات
الصرخ
الضرب ك ا

10/7

10/3

اعزؿ االطفاؿ

10/5

10/2

اشرح العكاقب كالنتائج بيدكء

10/4

10/7

جداكؿ التعزيز

10/3

10/3

اعطاء خيارات لؤلطفاؿ

10/3

10/8

اظير عدـ مكافقتي

10/7

10/7

اتجاىؿ السمكؾ

10/7

10/5

يمكف مبلحظة اف بعض الجكانب في األداء أفضؿ مف غيرىال فأدراؾ األميات لبعض األنماط السمبية
كاف كاضحا كانتقؿ الى مرحمة أكبر مف التطبيؽ مف غيرىال فعمى سبيؿ المثاؿ انخفض التكجو
الستخداـ الضرب ككسيمة لمتيذيبل بينما لـ يتـ استخداـ أساليب جداكؿ التعزيز بنفس الدرجة.
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ماذا حقق البرنامج لألميات أنفسين
ساىـ البرنامج في تحسيف اداء االميات في رصد كمتابعة اطفاليف ككتابة القصص حكؿ ما يدكر في
حياتيف كىذا بدكره خمؽ نكع مف الكعي لدييف حكؿ قضايا كاىتمامات اطفاليف كزاد مف التركيز حكؿ
االنفعاالت التي تراكد اطفاليف كالتي لـ تكف مفيكمة مف قبؿ .البرنامج ساعد االميات عمى كتابة
الحكارات السمبية كتفريغيا عمى شكؿ مبلحظات كىذا ساعدىـ عمى فيـ أنفسيف أكثرل ساعد البرنامج
االميات عمى التعريؼ عمى الية االسترخاء التي تساعدىـ عمى اعادة نشاطاىـ كتخفيؼ الضغكطات
حيث في أحد اكراؽ العمؿ قامت الباحثة بطمب االجابة عمى بعض كىي كما يمي:
اىـ المشاكؿ كالضغكطات

البند

سجؿ االفكار التي سببت المشاكؿ االعماؿ المنزلية _
الشجار كالعنؼ بيف اطفاليف

كالضغكطات

الكاجبات المدرسية

امثمة مف كتابات السيدات
شغؿ اليت يسبب لي الضغط النفسي –
لكف تعممت مف الدكرة اف الشغؿ ما
بيخمص

لذا بدأت اترؾ مساحة لي

لبلسترخاء .
العنؼ بيف االطفاؿ "تعممت مف الدكرة
التدريبة اف الشجار بيف االطفاؿ طبيعي
فبدأت اقمؿ مف االىتماـ بو
الكاجبات المدرسية بشكؿ يكمي تعممت انا
اعكده يعتمد عمى نفسو
األحاديث السمبية الداخمية

يجب اف اتبع ابني كثي ار

" دائما أعنؼ حالي ألنو ممكف ابنتي

لماذا ال العب مع طفمي

خرجت في البرد بدكف مبلبس كافية "

اكتبي عدد مف الكسائؿ التي تجعمؾ القراءة
تشعريف
ضغكطاتؾ

بارتياح

كتخفؼ

أكثر شيء راحة لي اف احضر فيمـ

مف مشاىدة افبلـ ككميديا

ككميدم

الرياضة

مف خبلؿ قراءة المبلحظات التي دكنتيا السيدات بشكؿ يدكم اف الميارات التي تعممنيا ساىمت الى
حد ما في تكفير جك مف اليدكء في بيكتيـ كساىمت في تحسيف العبلقات بيف افراد االسرة أحد
االميات " اثرت الدكرة في تعاممي مع زكجي ألني بدأت أطبؽ عدـ ردة الفعؿ التمقائية مع زكجي
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االمر الذم ادل الى ىدكء تاـ في جك االسرة كتقدير مف زكجي " .شاركت السيدات مف خبلؿ كتابات
مبلحظاتيف عف مدل الفرحة كالسركر بسبب تجاكب اطفاليف معيف عنما قمنا بتطبيؽ ما تعممنو في
الدكرة .الدكرة التدريبية ساىمت ايضا بتحريؾ الذاكرة البعيدة حيث الطفكلة التي عاشتيا االميات
كايضا في تعزيز ميارة التفكير كالتحميؿ كالغكص في شخصية الطفؿ كعالمو كعقمو.
ساىـ البرنامج في تبادؿ الخبرات ما بيف المجمكعة حيث اف كتابة المبلحظات كمناقشة سمككيات
االطفاؿ اعطى مساحة لؤلميات لتقديـ النصح كاالرشاد كايضا الدعـ ألفراد المجمكعة حيث شاركت
احدل االميات في كصؼ ىذا المقاء " انا بالتزـ جدا بالحضكر ألنو مشاركتي االميات بمشاكؿ
اطفاليف كاستفيد مف التجربة "
الممخص:
يتبيف اف البرنامج التدريبي ساىـ في إعطاء بعض المعمكمات كتحفيز االميات عمى التفكير في طرؽ
أفضؿ لمتعامؿ مع اطفاليف كايضا الى اعطاء االميات صكرة كاضحة عف تطكر الطفؿ كاحتياجاتول
باإلضافة الى ا ف االميات الى حد ما قمف بتغيير بعض الممارسات كأصبح لدييف كعي أكبر بالتربية
الكالدية كدكرىف في حياة ابنائيفل كاثار ىذه التربية عمى األبناء.
في بعض األحياف يبدأ مشكار التغيير بحماسة عالية كتكقعات مرتفعة مف االداء ثـ يجد الفرد صعكبة
في المحافظة عمى ىذا المستكل لذلؾ قد ينخفض األداءل ليككف ضمف معدؿ طاقة االنساف الطبيعيةل
كما اف الممارسة المستمرة تحتاج لكقت أطكؿ لتصبح جزء مف عادات كنمط حياة الفردل ىذا ما قد
يفسر ىذا االنخفاض في األداء لدل األميات.
كأم مجمكعة تدريبية فاف مستكل المشاركات يختمؼ باختبلؼ الشخصيات في المجمكعةل الحظت
الباحثة اف بعض األميات كاف لدييف انفتاحا عمى الخبرة كالتعمـل كيحاكلف اف ينقمف كؿ ما تعممنو الى
الكاقع كالبعض االخر كجد صعكبة في اف يطبؽ كؿ ما يتـ طرحول كف يحاكلف كلكف عبرف عف
فشميف أحيانا في الكصكؿ الى اليدؼل كالبعض االخر تعذر عميو بسبب الضغكطات الحياتية كالمياـ
المنزلية االخرلل كالتناقض في األسمكب الذم تتبعو كأسمكب الكالد في التربية.
بعض األميات لـ يقمف بتطبيؽ كافة الميارات كذلؾ الف الفترة الزمنية لممتابعة كانت قميمة كما اف
فيميف كاف أكضح لبعض الجكانب أكثر مف غيرىال اف ىذا البرنامج يظير بكضكح اف االميات
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لدييف القدرة عمى التعبير ككصؼ سمككيات اطفاليف كالحديث عـ ما يجرم معيف كىذا االسمكب ساىـ
في تخفيؼ الضغط كالمشاركة في حؿ المشكمة مع المجمكعة .اف تطبيؽ الميارات يحتاج الى كقت
كاشراؼ كتدريب أكثر مف ككنو فقط برنامج كاحد.

 5.3التعميق عمى النتائج والتوصيات
يعد ىذا البحث نتيجة ليدؼ كضعتو الباحثة لنفسػيا فػي بدايػة البحػثل ككػاف اليػدؼ منػو المسػاعدة فػي
إيجػػاد برنػػامج محمػػي يسػػاعد عينػػة كبي ػرة مػػف األميػػات الباحثػػات عػػف مسػػتقبؿ أفضػػؿ ألطفػػاليفل كلقػػد
تكصمت الباحثة في نياية البحث كبعد تجربة اعداد البرنامج الى اف ىذا البرنامج كاف كسػيمة تعمػـ ليػال
حيث تدربت عمى كضع األسػاس لبرنػامج ارشػادمل ككيفيػة االعػداد كالبنػاء كالتقيػيـل ككػاف ليػذه الد ارسػة
العديد مف نقاط القكة كالضعؼل كال بد مف ذكر النقاط التي استكقفتيا كثي ار كالتػي سػتأخذ بيػا بالمسػتقبؿ
كتكصي الباحثيف بااللتفات الييا كمنيا عنصر التقييـ في برامج تعميـ الكالديةل حيث يعد إشكالية تكاجو
جميع مف يعػد البػرامج لحيػث يختمػؼ التقيػيـ بػاختبلؼ البرنػامج كاخػتبلؼ المجمكعػات االرشػاديةل كمػف
تجربة الباحثة تكصي باالىتماـ بأف تككف مفردات التقييـ قريبة مف مسػتكل المجمكعػة المشػاركةل اذ اف
المقيػ ػػاس الػ ػػذم قامػ ػػت بإعػػػداده يعتبػ ػػر صػ ػػعبا عمػ ػػى بعػ ػػض الفئػ ػػاتل كمػػػا تكصػ ػػي باسػ ػػتخداـ التصػ ػػميـ
لمجمػػكعتيف كىػػذه معمكمػػة ل ػػـ تطمػػع عمييػػا الباحث ػػة اال مػػؤخرال كمػػا تكص ػػي باسػػتخداـ اسػػتطبلع قبم ػػي
الىتمامػػات الفئػػة التػػي سػػيقدـ ليػػا البرنػػامجل حيػػث كجػػدت الباحثػػة اف االفػراد فػػي المجمكعػػة قػػد يبلئميػػـ
محتكل غيػر مطػركح بالبرنػامجل لػذلؾ ال بػد مػف المركنػة فػي التصػميـل محاكلػة ادمػاج اآلبػاء كاألميػات
فػػي ب ػرامج تعمػػيـ الكالديػػة لممسػػاعدة فػػي تحقػػؽ األىػػداؼ كالتقريػػب مػػف كجيػػات النظػػرل كػػذلؾ زيػػادة مػػدة
التدريب كتكفير الحكافز المعنكية لبلشتراؾ بالبرامج.
كمف أىـ جكانب القكة التي كجدتيا الباحثة تنكيع كسائؿ التقييـ حيث اف المبلحظات كالكاجبػات اليكميػة
كمشاركات األميات بقصصيفل ساىـ في إيجاد تصكر كاضح عف االحتياجات المسػتقبمية فػي تصػميـ
البرامج كفي فيـ نقاط القكة كالضعؼ عند المشتركات.
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توصيات عامة:
 .1اجراء المزيد مف البرامج كاختبار نتائجيال كتكسيع تطبيقيا في المؤسسات المحميػةل كالركضػات
كمراكز االرشاد.
 .2اف تشمؿ البرامج اآلباء كاألجداد كمقدمي الرعاية اآلخريف.
 .3اف تتسػػع البػرامج لتشػػمؿ جميػػع الم ارحػػؿ العمريػػة لك تصػػمـ لتناسػػب االحتياجػػات الخاصػػة لكػػؿ
فئة مف األطفاؿ.
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المالحق
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ممحق رقم ( )1قائمة المحكمين:
الدكتور :أحمد فييم جبر /جامعة القدس/القدس
الدكتور :عبد الرحمن الخوجا/كمية دافيد يالين/القدس
الدكتور :مروان الدويري/كمية اورانيم/حيفا
الدكتورة :كوثر شبيالت /جامعة العموم اإلسالمية/االردن
الدكتورة :أدب السعود /جامعة العموم اإلسالمية/األردن
الدكتور :أحمد الكيالني /جامعة العموم اإلسالمية/األردن
الدكتورة/شيماء مخيمر صالح /جامعة البمقاء التطبيقية
الدكتورة :فدوى حمبية /جامعة القدس/القدس
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ممحق رقم ( :)2مقياس تعميم الوالدية
المقياس
جامعــة القــدس
عمـادة الدراسـات العميـا
مقياس برنامج تعميم الوالدية
عزيزتي المشتركة:
ىدؼ ىذا المقياس التعرؼ عمى بعض المعمكمات حكؿ التربية الكالدية كاالنضباط اإليجابيل كبعض
الممارسات الكالديةل الرجاء اتباع التعميمات كتعبئة اإلجابة بدقة.
مع جزيؿ الشكر
القسـ األكؿ :البيانات األساسية
المستكل العممي ❒ :امي ❒ أساسي ❒ ثانكم
عدد األطفاؿ1 ❒ :

❒4

❒4

❒ جامعي

❒4

❒ أكثر مف أربعة

القسم الثاني:
اق أر كل عبارة ثم قرر:
أ-إذا كانت العبارة صحيحة ضع عالمة
ب-إذا كانت تنطبق بعض الشيء ضع عالمة

(√) أسفل موافق
(√) أسفل إلى حد ما
(√) أسفل غير موافق

ج-إذا كانت العبارة ال تنطبق ضع عالمة
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موافق إلى حد ما

م

الـعبـــارة

1

المقارنة بيف االطفاؿ اسمكب مناسب لمتعرؼ عمى النمك الطبيعي لمؤلطفاؿ

2

يختمؼ التيذيب عف العقاب في تربية االبناء

3

لدم قكاعد كاضحة يعرفيا اطفالي جيدا حكؿ ما ىك مسمكح اك ممنكع مف
سمككيات

4

إعطاء الطفؿ فرصة ليخطأ يزيد مف احتماؿ تكرار الخطأ

5

اعتماد جداكؿ تعزيز السمكؾ يجعؿ الطفؿ يريد مكافأة عف كؿ سمكؾ جيد يفعمو

6

االحظ سمككيات اطفالي االيجابية كاعززىا

7

يفترض مف االطفاؿ اف يطيعكا ابائيـ دائما

8

احرص عمى اف اتصرؼ بالطريقة التي أحب اف يتصرؼ بيا اطفالي

9

يمكننا اف نتجاىؿ سمككيات سيئة مختمفة يقكـ بيا األطفاؿ دكف تخطيط

10

جميع القكاعد في تربية األبناء يجب اف تككف ثابتو ال تتغير

11

الثناء عمى سمككيات األطفاؿ الجيدة يجعميـ يشعركف بالغركر

12

معظـ األحياف يفيـ الطفؿ ما تريدينو منو مف اكؿ مرة

13

مف المقبكؿ اف يشترط الطفؿ عميؾ بأخذ مكافأة قبؿ القياـ بالسمكؾ الجيد المتفؽ
عميو

14

الكـ طفمي عندما ال يستمع لنصيحتي كيتعرض لعكاقب سيئة

15

االسمكب االفضؿ لمساعدة طفؿ بنكبة غضب ابعاده عف المكقؼ

16

اتقبؿ رأم الطفؿ المخالؼ لرأيي في بعض االختيارات

17

ينتابني الغضب في كؿ مرة ال يستمع ينفذ اطفالي تعميماتي

18

اسمح لطفمي باتخاذ ق اررات مناسبة

19

انفذ كعكدم التي اعطيتيا لطفمي

20

اكتفي بنصائح كالدتي اك صديقاتي حكؿ كيفية التصرؼ مع اطفالي

21

عند االىتماـ بسمكؾ معيف يقكـ بو الطفؿ فأف ىذا السمكؾ يزيد

22

امنح طفمي فرصة اختبار نتائج افعالو حتى لك شكؿ ذلؾ خطر بسيط عميو

23

استجيب لطمب طفمي المعب معو اك مشاركتو نشاط

24

يسيء االطفاؿ السمكؾ احيانا الختبار ردكد فعؿ االباء

25

تجاىؿ السمكؾ السمبي احيانا اسمكب مفيد في التعامؿ مع االبناء

26

عندما اشعر بالتعب اك اإلرىاؽ يجب اف اتجنب تعديؿ سمكؾ طفمي

27

اتأكد مف فيـ طفمي لسبب معاقبتي لو

28

ال يحتاج األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة الى كضع قكاعد محددة لما ىك
مسمكح اك ممنكع
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غير موافق

29

استخدـ الضرب باستمرار لتغيير سمكؾ اطفالي

30

لدم قائمة كاضحة مف العكاقب االيجابية كالسمبية لسمكؾ اطفالي

31

اسمكب العقاب أكثر طريقة ممكف اف يتعمـ منيا االطفاؿ

32

التحذير ىك تيديد الطفؿ بنتيجة سمككو

33

كضع القكاعد لسمكؾ االطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة غير ضركرم ألنو يحد
مف اختيارات االطفاؿ

34

مف المفيد اشعار الطفؿ بالذنب لتصرفو بشكؿ غير صحيح

35

التراجع عف بعض الق اررات بسبب الحاح الطفؿ تصرؼ مقبكؿ

36

يعتقد العمماء اف الطفؿ يكلد كقد تحددت شخصيتو اما جيد اك سيء

37

مف الممكف الحكـ عمى طفؿ مف خبلؿ سمكؾ كاحد اك سمككيف

38

في مرحمة الطفكلة المبكرة يستطيع االطفاؿ تعمـ السمككيات المقبكلة كغير المقبكلة

39

االستماع لؤلطفاؿ يجعؿ االطفاؿ متطمبيف كيحتاجكف المزيد مف االىتماـ

40

الفضكؿ صفة سيئة عند االطفاؿ يجب تيذيبيا
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ممحق ( )3عرض مفصل لمبرنامج االرشادي
عدد األياـ كالساعات التدريبية لمبرنامج
عدد الفترات التدريبية لميكـ عدد الساعات التدريبة في الفترة عدد

األياـ مجمكع عدد الساعات

الكاحد

الكاحدة

التدريبية

التدريبية

فترة كاحدة

2

10

20

الجمسة االولى :تعارف،بناء توقعات،وضع دستور المجموعة
االىداؼ:
-1التعرؼ عمى االميات كخمؽ جك مف االلفة بيف افراد المجمكعة.
-2تكضيح مبادلء المجمكعة كالعبلقة االرشادية(الكقتلالجمساتلالسرية).
-3التعرؼ عمى البرنامج كاىدافو كمحاكر الجمسات.
-4اجراء تقييـ قبمي.
-5كضع اىداؼ خاصة لكؿ مشتركة ترغب في تحقيقيا.
طريقة التنفيذ :تمريف (1كسر حكاجز) محاضرة كعرض تقديميل مناقشة
االدكات :كرةل لكح كاقبلـل اكراؽ
االجراءات:
-1تعرؼ المدربة عف نفسيا كترحب بالمشتركاتل ثـ مف خبلؿ عرض تقديمي تكضح المدربة اىداؼ
البرنامج ك محاكر الجمسات كالجدكؿ الزمني لمبرنامج كمبادئ الجمسات االرشادية.
-2تنفيذ تمريف( )1تعارؼ مع استخداـ الكرةل تبدأ المدربة برمي الكرة إلحدل المشتركاتل عندما
تمتقطيا تعرؼ عف اسميا ك ثبلثة اشياء تحب مشاركتيا مع المجمكعة تستمر المشتركات بقذؼ الكرة
لتتمكف جميع المشتركات مف التعريؼ بأنفسيف.
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-3تعرض المدربة قكانيف المجمكعة عمى لكحة كتعمؽ في غرفة التدريبل كتؤكد عمى اىمية ممارسة
ىذه القكاعد كااللتزاـ بيا.
-3تعطي المدربة فرصة لممشتركات لكتابة اىدافيف كتكقعاتيف مف البرنامجل ك تبيف اىمية كتابة
االىداؼ كبذؿ الجيد لبللتزاـ بيا كتحقيؽ اكبر فائدة مف البرنامج .قد تككف االىداؼ مثبل :االلتزاـ
بحضكر التدريب كالقياـ بالميمات االسبكعية لنقؿ المعارؼ كالميارات التي سأتعمميا الى الكاقع لبذؿ
قصارل جيدم في محاكلة تطبيؽ ما اتعممو .
-4اجراء االختبار القبمي.
-5تمخيص كتغذية راجعة مف المشتركات.

الجمسة الثانية :التربية الوالدية
االىداؼ:
-1رفع الكعي بأىمية التربية.
-2التعرؼ عمى مصادر تعمـ تربية االبناء.
-3اف تتكصؿ االميات الى معرفة اىمية تعمـ تربية االبناء.
-4اف تدرؾ االميات اثار التربية عمى االبناء.
-5اف تدرؾ االميات أثر بعض االفكار حكؿ تربية االطفاؿ عمى استجابتيف ألطفاليف
االدكات:محاضرة كعرض تقديميلمناقشة لكاجب يكمي
االجراءات:
تمريف كسر حكاجز كمقدمة:
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تجمس االميات عمى شكؿ ازكاجلتحاكؿ اف تجد كؿ اـ ثبلثة قكاسـ مشتركة بينيا كبيف شريكتيالبعد
خمس دقائؽ يطمب مف كؿ مشتركيف ذكر القكاسـ بينيمالمف المرجح اف يككف القاسـ بيف معظـ
المشتركات انيف اميات للدييف اطفاؿ بمرحمة الطفكلة المبكرةللدييف الرغبة في اف يكف اميات افضؿ.
المقدمة:
كما عممنال فاف كمكف اميات ك كمكف راغبات اف تكف افضؿ كاف تقدمف االفضؿ ألبنائكفل ككمكف
تمتمكف قد ار عظيما مف الحب كالعطاء ألبنائكف لكلكف ىؿ يكفي الحب ك النية الحسنة لتربية ابناء
سعداء ك اصحاء ؟كلماذا تتحكؿ احيانا كثير مف لحظات حياتنا اثناء تعاممنا مع ابنائنا الى صعكبات
كألـ ؟كلماذا يفشؿ الكثير مف االباء في مساعدة ابنائيـ عمى اف يككنكا كما يتمنكف سعداء ناجحكف
راضكف عف انفسيـ؟ ىؿ حقا يخطط بعض االباء لتحكيؿ ابنائيـ الى افراد منسحبيف ضعيفي الثقة
بأنفسيـ تعساء ..ىؿ باإلمكاف المساعدة باختيار مستقبؿ افضؿ ألبنائنا ؟كؿ ىذه االسئمة سنجيب
عمييا ك نضعيا مكضع البحث مف خبلؿ جمستنا الحاليةل سنتعرؼ اليكـ عمى معنى التربية الكالدية
ككيؼ تؤثر التربية الكالدية عمى ابنائنا بالسمب اك االيجابل كماىي مصادرنا لتعمـ التربية لكسنتكصؿ
معا الى اىمية تعمـ التربية الكالدية كطريقة تسيـ في تحقيؽ مستقبؿ افضؿ لنا ك ألبنائنا لكما سنتعرؼ
عمى بعض االفكار التي نحمميا حكؿ تربية االبناء التي تؤثر عمى طريقة استجابتنا كتعاممنا مع ابنائنا
لكتساىـ في تحسيف تكقعاتنا ك عبلقتنا مع ابنائنا .
-2مف خبلؿ عرض تقديمي تعرض المدربة معنى التربية كاىميتو التربية الكالدية كاثار التربية االيجابية
كالسمبية عمى االبناء كمصادر الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ التربية الكالديةل كاىمية تعمـ الكالدية
كالجيكد المبذكلة في برامج الكالدية كخطط كقائية مف المشكبلت مستقببل.
-4تطرح المدربة المحكر االخير لمجمسة كىك أثر االفكار كالمعتقدات حكؿ التربية مف خبلؿ النص
التالي:
اف حياتنا مف صنع افكارنا كما نعتقد بو يؤثر عمى مشاعرنا كسمككنال كىناؾ العديد مف االفكار
الخاطئة حكؿ التربية الكالدية تؤثر بشكؿ كبير عمى استجابتنا كتعاممنا مع ابنائنال ىناؾ العديد مف
االفكار التي يحمميا االباء كاالميات حكؿ الكالدية كتكقعاتيـ مف ابنائيـ تؤثر عمى استجاباتيـ ك
عبلقاتيـ مع ابنائيـل التحرر مف االفكار الخاطئة حكؿ التربية كاستبداليا بأفكار صحيحة سيسيـ في
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تحقيؽ استجابات افضؿ ك يعدؿ تكقعاتنا مف ابنائنال مما سيسيـ في تخفيؼ حدة الضغكط كبالتالي
سعادة المربيف كرضاىـ.
-5تكزع المدربة قائمة االفكار البلعقبلنية كتناقشيا مع االمياتل كتكضح العبلقة بيف االفكار
كالمشاعر كالسمكؾ مف خبلؿ امثمة عممية.
-6تساعد المدربة االميات عمى استبداؿ االفكار البلعقبلنية كابطاليا.
-7تمخص المدربة الجمسة كتعرض ميمة االسبكع.
ميمة االسبكع  :تطمب المدربة مف االميات تسجيؿ ثبلثة مكاقؼ لتفاعميف مع اطفاليف ك االفكار كالمشاعر التي صاحبت ىذه المكاقؼ ك طريقة استجابتيف.
قراءة مساندة :االفكار البلعقبلنية حكؿ التربية الكالدية (دليؿ االرشاد االسرم)

الجمسة الثالثة:تطور االطفال
االىداؼ:
-1فيـ الجكانب االساسية لمتطكر كنمك االطفاؿ
-2معرفة المبلمح االساسية لمنمك كالتطكر في مرحمة الطفكلة المبكرة
-3إدراؾ اىمية الفيـ لمراحؿ التطكر في دعـ نمك كتطكر االطفاؿ.
االدكات :لكح لاقبلـ لكرؽ ل
طريقة التنفيذ :تمريف(  )1لتمريف ( )2العمؿ بمجمكعات لمناقشة
االجراءات:
-1تمريفل كسر حكاجز ()1
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تقسـ االميات الى ازكاجل يطمب مف كؿ اـ تختار كاحد مف اطفاليا كتخبر شريكتيا عف المرحمة
العمرية التي يعيشيال شيء كاحد تحبو في ىذه المرحمة العمريةل شيء مميز يفعمو طفميال اك ما
المرحمة العمرية المفضمة لديؾ في حياة اطفالؾ كلماذا؟ تتبادؿ االميات االدكار باإلجابة عف ىذه
االسئمة .تعطى الفرصة لمشاركة بعض االميات المجمكعة بشيء مميز متعمؽ بيذه االسئمة.
مناقشة ميمة االسبكع كجمعيا لبلطبلع عمييا كالحصكؿ عمى تغذية راجعة.
-2المقدمة :ال شؾ اف مف اجمؿ المحظات التي تعيشيا االميات مبلحظة كمراقبة تطكر االبناء لفكؿ
يكـ يأتي الطفؿ بجديد لستدكر جمسة ىذا البرنامج حكؿ النمك كالتطكر في عمر مرحمة الطفكلة المبكرة
كجكانبو كما ىي المبلمح االساسية التي تحتاجكف لمعرفتيا لمنمك في كؿ جانب لككيؼ سيساعدنا
معرفة المبلمح االساسية لمنمك في فيـ سمكؾ اطفالنا كدعمو.
-3ترسـ المدربة الرسـ التالي عمى المكحل كتكتب جكانب التطكر عمى كؿ جانبل
معرفي

اجتماعي

جسدم

عاطفي

تكضح المدربة المقصكد بكؿ جانب مف الجكانب.
-4ثـ تنتقؿ الى تنفيذ التمريف رقـ(  )2مف خبلؿ العمؿ بمجمكعات
تمريف()2
تقسـ االميات الى اربعة مجمكعات ليعطى لكؿ مجمكعة جانب مف جكانب النمك ك التطكر
(حركيلعاطفيلعقميلنفسي ) لمناقشتو ككتابة المبلحظات حكلو لبعد انتياء عشر دقائؽ تعرض كؿ
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مجمكعة المعمكمات التي كتبتيال تكمؿ المدربة الجكانب الناقصة حكؿ جكانب النمك .يمكف اعطاء
االميات تمميحات اساسية لمناقشيا كاالضافة عمييا.
-4تكضح المدربة اف مف الميـ تذكر اف كؿ طفؿ ينمك كيتطكر بطريقة خاصة بول كتكضح المدربة
ممارسة خاطئة مرتبطة بتطكر االطفاؿ كىي المقارنة بيف االطفاؿل كالمجكء الى تقييـ االطفاؿ بناءا
عمى ىذه المقارنات.
-5تربط المدربة ما بيف عدد مف مظاىر النمك الطبيعية في مرحمة الطفكلة المبكرة كالتي يعتبرىا االىؿ
مشكبلت سمككية كالنشاط كالحركةل كتؤكد عمى اىمية تفيـ ىذه المراحؿ كجزء مف تطكر االطفاؿ.
-5تمخص المدربة المعمكمات السابقة كيتـ التركيز عمى الجكانب االساسية كالميمة في مراحؿ النمك.
-6ميمة االسبكع :تكزع المدربة ممخص مظاىر النمك في مرحمة الطفكلة المبكرة عمى االمياتل تطمب
المدربة مف االميات تسجيؿ ما تبلحظنو مف مظاىر عند اطفاليف لتطمب مف االميات مبلحظة
بعض السمككيات التي يمارسيا االطفاؿ المرتبطة بمراحؿ النمك ككف يعتبرنيا مشكمة .

الجمسة ال اربعة :االحتياجات النفسية في مرحمة الطفولة المبكرة
االىداؼ:
-1التعرؼ عمى االحتياجات النفسية االساسية لؤلطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة
-2إدراؾ اىمية اشباع ىذه الحاجات عند االطفاؿ
-3التمكف مف اعطاء االستجابة الصحيحة الحتياجات االطفاؿ
االدكات :تمريف ()1لالمناقشة ل
-1مراجعة الجمسة السابقة كميمة االسبكع.
-2تمريف كسر حكاجز
المكاد (ابريؽ ماء ككأس فارغ)
102

مف اىـ الحاجات النفسية لدل االنساف اف ُيحب كاف ُي َحب للكؿ فرد خزاف مف العكاطؼ ليحتاجو كما
تحتاج السيارة لمبنزيفل الكأس الفارغ ىك خزاف العكاطؼ ك االبريؽ ىك االشياء التي تشعرنا بالحب

كالتقدير نطمب مف المشتركات اف يذكركا شيئ يشعرىـ بالحب كالتقديرل رسالة قصيرة
لكردةلابتسامةلمدحلالخلمع كؿ اقتراح يتـ سكب قميؿ مف الماء مف االبرؽ في الكأسل الى اف يمتؤل
الكأس .يحتاج اطفالنا الى الحب ك مؤل خزاناتيـ دائما بكؿ ما يشعرىـ انيـ محبكبكف لبالرغـ مف
انشغالنا ال بجب اف نغفؿ عف مؤل الخزانات ألطفالنا كلغيرىـ بالحب.
-3مقدمة:
بعد اف تعرفنا عمى جكانب النمك كالتطكر لدل أطفالنال سنناقش ما الذم يحتاجو اطفالنا لكي ينمك
نمكا صحيحا نفسيا كاجتماعيا كيككنكا اشخاص اصحاء سعداء قادريف عمى اداء كظائفيـ مستغميف
ألقصى امكاناتيـ؟ لنتعرؼ عمى ىذه االشياء سنقكـ بإجراء التمريف التالي
-4تنفيذ تمريف()1
العكدة لمطفكلة الستكشاؼ الحاجات النفسية لؤلطفاؿ
اليدؼ :فيـ االحتياجات النفسية لؤلطفاؿ البلزمة لمتطكر الصحي
الطريقة :تفكير كمشاركة
تكزع اكراؽ عمى االميات مكتكب عمييا السؤاؿ التالي ((في ذلؾ الكقت كيؼ كنت تحبيف اف يعاممؾ
الكبار؟) يطمب منيف الجمكس بيدكء ك االسترخاءل ثـ العكدة الى مرحمة الطفكلة كاستدعاء مكاقؼ مف
الطفكلة سمبية كايجابية ككتابتيال تكتب االميات بعض المكاقؼ لبعد انتياء الكقت المحدد يطمب مف
االميات اف تتبادؿ كؿ اـ مع التي بجانبيا مشاعرىا كآرائيا حكؿ ىذه التجارب كالمكاقؼل يطمب مف
بعض االميات مشاركة بقية اعضاء المجمكعة ببعض افكارىا كمشاعرىا ك تكقعاتيا حكؿ ىذه
التجاربل تكتب بعض المبلحظات عمى المكح ك تصنؼ في خمس محاكر لاالحتراـ لالقيمة
لالتعاطؼلالحبلاالمف)
-5تتـ مناقشة الحاجات كاىميتيا ككيفية اشباعيا .مرفؽ مادة عممية حكؿ الحاجات النفسية كاشباعيا
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-6تمخيص كمراجعة كتكزع اكراؽ مطبكع عمييا قصيدة االطفاؿ يتعممكف ما يعيشكنو كجدكؿ متابعة
السمكؾ الكالدم
-7ميمة االسبكع :تطمب المدربة مف االميات تسجيؿ خمسة سمككيات مارسنيا خبلؿ االسبكع تساىـ
في اشباع الحاجات النفسية لؤلطفاؿ كماىي الحاجات التي تشبعيا ىذه الممارسات.
قراءة مساندة :ممخص مف كتاب  501طريقة لتعزيز ثقة الطفؿ بنفسو.
الجمسة الخامسة  :التيذيب
االىداؼ:
-1اف تتعرؼ االميات عمى معنى التيذيب كاىدافو
-2اف تفرؽ االميات ما بيف العقاب كالتيذيب
-3اف تفيـ االميات القكاعد االساسية لمتيذيب
-4اف تتعرؼ االميات عمى اساليب التيذيب
-5اف اف تقرر االميات استخداـ اساليب التيذيب في تعامميف مع اطفاليف
االدكات :عرض تقديمي كمحاضرةلمناقشةل
المكاد :لكح لاقبلـل
االجراءات :
-1مراجعة الجمسة السابقة كالكاجب االسبكعي كمناقشتو عميول كالربط ما بينو كبيف الجمسة الحالية
-2المقدمة:
التيذيب مف اكثر الميمات التي تكاجو االباء في تربية االبناء ل كيتبادر في ذىف االـ عادة الكثير مف
التساؤالت حكؿ الطريقة التي ترشد كتكجو بيا سمككيات اطفاليا ل كىؿ ىي صحيحيو اـ ال ؟ىؿ تؤذم
الطفؿ .كىؿ ىي فعالة ك تحقؽ اىداؼ التربية ؟ سنتعرؼ اليكـ عمى معنى التيذيب كما ىي االساليب
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التي تستخدميا االميات في تصحيح سمكؾ ابنائيف كارشادىف؟ كالفرؽ بيف العقاب ك التيذيب ؟كاليدؼ
مف كؿ منيما؟
-2عصؼ ذىني لمتكصؿ الى معنى تيذيبل تكتب كممة تيذيب في كسط المكح كيطمب مف االميات
التفكير بما يتبادر الى ذىنيف مف كممات متعمقة بيا( .مثاؿ:عقابلتعميـلخكؼلتأديبلضرب)كتصنفيا
الى كممات متعمقة بالتيذيب ك كممات متعمقة بالعقاب.
-3تتـ مناقشة الكممات لمكصكؿ الى معنى كممة التيذيب كتعني التعميـ كالذم يرتكز عمى تحديد
اىداؼ التعمـل كعمى ايجاد الكسيمة الفعالة لتحقيؽ ىذا التعمـل كعمى ايجاد الكسيمة الفعالة كالعثكر عمى
الكسيمة الناجعة لتحيقي ىذا التعمـ .كتناقش الفرؽ بيف العقاب كالتيذيب.
-4تناقش المدربة االسئمة التالية :مف تجاربكـ ما ىي الطريقة االكثر فاعمية لمتيذيب؟ ما الذم تعممو
الطفؿ مف خبلؿ استخداـ ىذه الطريقة؟ كيؼ شعرت اثناء استخدامؾ ليذه الطريقة؟ كماذا شعر طفمؾ؟
ىؿ انت راضية عف استخداـ ىذه الطريقة؟
مف خبلؿ المناقشة كباستخداـ عرض تقديمي تكضح المدربة قكاعد التيذيب الخمسةل كمبادئ التربية
الفعالة.
-5تربط المدربة بيف قكاعد التيذيب كاساليب التيذيب التي سيتـ تعمميا خبلؿ البرنامج.
 -6ميمة األسبكع :تعطي المدربة االميات قراءة مساندة حكؿ المكركث التربكم ك كيؼ يؤثر عمى
نمط التربية لؤلميات لتطمب منيف اجابة االسئمة التالية:
ما ىي االشياء التي المتي احببتيا في اسمكب كالدؾ ككالدؾ التربكم ؟كما الذم كرىتو؟
الدم؟
عندما يسيء أحد ابنائي التصرؼ ىؿ تككف استجابتي مثؿ استجابة ك ّ
ىؿ استخدـ نماذج سيئة اخذتيا مف الطريقة التي تربيت بيا؟
ما ىي نقاط القكة التي اخذتيا مف كالدؾ ككالدتؾ التي تؤثر عمى اسمكبؾ التربكم حاليا؟
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الجمسة السادسة :اسباب اساءة السموك عند االطفال
االىداؼ:
-1اف تتعرؼ االميات عمى اسباب اساءة السمكؾ عند االطفاؿ
-2اف تتمكف االميات مف التعرؼ عمى االسباب الكامنة كراء اساءة السمكؾ لدل اطفاليـ
-3اف تتمكف االميات مف اعطاء االستجابة المناسبة إلساءة السمكؾ
ادكات التنفيذ:المناقشةل للعب ادكار
المكاد:اقبلـ للكحلكرؽ
اجراءات التنفيذ:
-1مراجعة الجمسة السابقة كميمة االسبكع كالتأكيد عمى اىمية محاكلة تطبيؽ كؿ ما يرد في الجمساتل
كالربط كما بيف جمسة اليكـ التي ستدكر حكؿ اسباب السمكؾ السيء ك كيؼ سيساعد ىذا في تعاممنا
مع اطفالنا.
-2تمريف كسر حكاجز تقسـ مجمكعة االميات الى قسميف ل تعطي المدربة لكؿ مجمكعة كرقة مكتكب
عمييا مكقؼ لمشكمة لكيطمب منيف رسـ خطة لحؿ المشكمة.
المكقؼ االكؿ :استيقظت صباحا ككجدت اف سيارتؾ لـ تعمؿ.
المكقؼ الثاني :صنعت قالبا مف الحمكل كلـ ينجح.
تناقش المدربة االجابات ك تكضح اف كراء كؿ فعؿ سببل فعندما لـ تشتغؿ السيارة فحصت البطاريةل
الكقكدل الرمز السرمل شعبلت االحتراؽل كلمحمكل المقاديرل درجة ح اررة الفرفل طريقة الصنعل ككذلؾ
ا يضا في بعض االحياف يتصرؼ االطفاؿ بطريقة مزعجة كغير الئقة كقد يبدك انيـ يعانكف مف
مشكبلت سمككيةل عندىا نشعر

بالقمؽ ك تبذؿ جيد في محاكلة لتغيير سمكؾ االطفاؿل معظـ

سمككيات االطفاؿ ليا اسباب قد ال تبدك كاضحةل كضع عالـ النفس درايكرز اربعة اسباب إلساءة
السمكؾ سنتعرؼ عمييا كنتدرب عمى استخداميا.
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-3مف خبلؿ عرض تقديمي تشرح المدربة اسباب اساءة السمكؾ ككيفية االستجابة المناسبة.
-4تتدرب االميات عمى التعرؼ عمى اباب اساءة السمكؾ ككيفية االستجابة مف خبلؿ لعب االدكارل
حيث تقكـ احدل االميات بتمثيؿ مكقؼ مف مكاقؼ اساءة السمكؾ مف كاقع تعامميف مع ابنائيف
كتعطي االـ االستجابة المناسبة كتتحدث عف مشاعرىا.
-5تطمب المدربة مف االميات العدكة الى الدليؿ المرفؽ كاعادة قراءة ممخص اسباب اساءة السمكؾ
كاستخداميا لميمة االسبكع.
-5ميمة االسبكع :تسجيؿ لخمس مكاقؼ تمكنت االـ مف التعرؼ عمى اساءة السمكؾ ألطفاليا.
قراءة مساندة:
الجمسة السابعة :النتائج الطبيعية والمنطقية لمسموك:
االىداؼ:
-1اف تفيـ االميات معنى العكاقب المنطقية كالطبيعية لمسمكؾ.
-2اف تميز االميات مابيف العكاقب الطبيعية كالمنطقية لمسمكؾ.
-3اف تتمكف االميات مف استخداـ العكاقب الطبيعية كالمنطقية بفاعمية.
-4اف تتدرب االميات عمى استخداـ ىذا االسمكب لحؿ المشكبلت مع اطفاليف.
ادكات التنفيذ :المناقشة.
المكاد :اقبلـ ككرؽ
اجراءات التنفيذ:
-1مراجعة الكاجب االسبكعي كمناقشتو.
 -2مقدمة :استكماال لمجمسة السابقة كتحقيقا ليدؼ تحسيف اساليبنا بالتعامؿ مع ابنائنا لسنناقش اليكـ
اسمكب مف اساليب التيذيب لتحقيؽ ىدؼ ميـ لؤلطفاؿ كىك التعمـ كالنمك .
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تتجسد عكاقب افعالنا طكاؿ الكقت لفنحف نكاجييا كؿ يكـ في العمؿ اك المنزؿ اك مع االصدقاء لفاف
لـ نقـ بأداء كاجباتنا سنتعرض لبلنتقاد لكاف لـ نستيقظ باك ار سنتأخرل فالعكاقب تؤثر عمينا جميعا
بالسمب اك االيجاب لك تكضيح العكاقب لمطفؿ اك ترؾ الطفؿ يجرب بعض العكاقب الطبيعية ضركرم
كميـ لألنيا تعمميـ التفكير كاف اعماليـ ستؤدم الى نتائج ايجابية اك سمبية لسنتناكؿ اليكـ مكضكع
النتائج كالعكاقب كانكاعيا كارشادات حكؿ استخداميا.
-2تعطى الفرصة لؤلميات لكتابة مكقؼ حدث معيف في طفكلتيف تعممف منو درسا لـ ينسينو
لبلبد.مثاؿ :قفزت عمى السرير ك كسرت يدؾ كذبت ك عكقبت بشدة.
-3تصنؼ المدربة المكاقؼ حسب عكاقبيا .كتكضح لبلميات اف التصرؼ الذم كانت نتيجتو طبيعية
دكف تدخؿ مف احد تسمى نتيجة طبيعيةلكالتصرؼ الذم تدخؿ بو احد االشخاص ىك نتيجة منطقية.
-4تناقش المدربة المكاقؼ ذات النتائج الطبيعيةلكيؼ يمكف تحكيؿ المكاقؼ الى دركس ايجابية
لمطفؿ؟ك متى يسمح لمطفؿ بتجربة النتائج الطبيعية؟ما الذم يحتاجو الطفؿ مف االـ بعد حدكث
المكقؼ؟
-5تناقش المدربة معنى النتائج المنطقيةلتكضح المدربة اف استخداـ النتائج المنطقية ىك اسمكب مف
اساليب التيذيب يساعد االطفاؿ عمى تعمـ دركس قيمةلكيساىـ في نمك االطفاؿ كبناء دافع داخمي
كقدرة عمى التفكير كاالختيار(.العكدة الى المادة العممية المرفقة)
-6تكضح المدربة مبادلء استخداـ العكاقب المنطقية كالطبيعية لككيفية كضع استخداـ العكاقب.
 -7تطمب المدربة مف االميات كتابة مكاقؼ يكمية تحدث معيف ك تضع ليا نتائج لك تركز المدربة
عمى اىمية مراعاة شركط نجاح النتائج.
-6ميمة األسبكع :تطمب المدربة مف االميات تسجيؿ مكقفيف قمف فييما باستخداـ النتائج الطبيعية
لمسمكؾ.كيؼ شعرت؟ككيؼ شعر طفمؾ؟
قراءة مساندة:
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الجمسة الثامنو:الثناء و التجاىل:
االىداؼ:
-1اف تتعرؼ االميات عمى معنى الثناء ك التجاىؿ كأساليب تربكية فعالة.
-2فيـ مبادئ استخداـ ىذيف االسمكبيف.
-3اف تتدرب االميات عمى استخداـ ىذيف االسمكبيف
-4اف تناقش االميات الصعكبات التي تكاجو استخداـ ىذه الطريقة.
ادكات التنفيذ:مناقشة للعب ادكار
االجراءات:
-1مراجعة الجمسة السابقة ك مناقشة ميمة االسبكع.
-2مقدمة:التربية عممية متكازنةلكيحتاج المربكف الف يستخدمكا الثناء كاالىتماـ االيجابي ك بنفس
الكقت جادييف يستخدمكف الحدكد كيضعكف عكاقب لبلمكرلبعض المربيف لدييـ
قدرة فطرية عمى المزج بيف ىذيف االسمكبيف كالبعض االخر يميؿ الستخداـ نكع معيفل كبما اف سمكؾ
االطفاؿ كالكبار ايضا يتشكؿ جزء منو بناء عمى العكاقب اك النتائج فاف مف الميـ معرفة اثر التعزيز
عمى السمكؾل كالثناء ىك نكع مف التعزيز الذم سنناقشو اليكـ ك نتدرب عمى استخدامو ك سنناقش
ايضا اسمكب التجاىؿ كالذم ىك عكس الثناء.
-3تطرح المدربة االسئمة التالية لمنقاش :لماذا عمينا اف نثني عمى سمككيات االطفاؿ؟ ما الذم يحدث
عندما نثني عمى االطفاؿ؟ ما ىي المكاقؼ اك االشياء التي يمكف اف نثني بيا عمى االطفاؿ؟ كما ىي
المكاقؼ التي يحب اف نتجاىميا؟ ما الذم يحدث عندما نعطي اىتمامنا لمسمكؾ السيء كال ننتبو
لمسمكؾ الجيد؟
-4مف خبلؿ عرض تقديمي تكضخ المدربة معنى الثناء كالتجاىؿ كمبادئ استخداميـ كاىميتو استخداـ
ىذه االساليب كمحددات استخداميا.
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-5تقسـ المدربة االميات الى مجمكعتيف لمتدريب عمى تمقي الثناء كاعطاء الثناءل المجمكعة االكلى
تقدـ الثناء ك الثانية تتمقى الثناءل تميز االميات اثناء التمريف بيف الثناء عمى فعؿ معيف اك الثناء
لككنؾل تقيـ المدربة اداء االميات.
-6تتدرب االميات عمى التجاىؿ مف خبلؿ لعب االدكارل يتـ اختيار أحد االميات لتقكـ بإساءة سمكؾ
كاخرل تتجاىؿ سمككيال تقيـ المدربة االداء كتمفت النظر الى النقاط الكاجب اخذا باالعتبار لنجاح
ىذا االسمكب.
-7ختاـ الجمسة كتكزيع ميمة االسبكع
ميمة االسبكع:
تسجيؿ مجمكعة مف السمككيات اإليجابية لمثناء عمييا.
الجمسة التاسعة :وضع القواعد وجداول تعزيز السموك
االىداؼ:
-1التعرؼ عمى معنى القكاعد اك الحدكد في التربية.
-2اىمية كجكد الحدكد اك القكاعد
-3فيـ الشركط البلزمة لكضع القكاعد اك الحدكد.
-4التعرؼ عمى جداكؿ التعزيز كمبادئيا.
-5التدرب عمى استخداـ جداكؿ التعزيز.
ادوات التنفيذ :مناقشة ،تدريب عممي:
تمريف كسر حكاجز :تنفيذ لعبة بدكف قكاعد كاضحة .مناقشة كيؼ يسيـ كجكد قكاعد في تحقيؽ ىدؼ
المعبة ك تسييؿ التكاصؿ بيف المشتركات.
-1مراجعة الجمسة السابقة كالكاجب االسبكعي كمناقشتو.
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-2تناقش االسئمة التالية :لماذا يجب عمى االباء اف يضعكا ألبنائيـ قكاعد ؟ماذا يحدث اذا ترؾ
االطفاؿ بدكف قكاعد اك حدكد ؟
-3يتـ التكصؿ الى اىمية القكاعد في حياة االطفاؿ.
-4مف خبلؿ العصؼ الذىني كالمناقشة يتـ التكصؿ الى صفات القكاعد الصحيحة.
 -5يطمب مف االميات كتابة ثبلثة قكاعد تـ استخداميا بالمنزؿ خبلؿ االسبكع الفائتلاليدؼ
منيا؟ككيؼ تـ متابعة استخداميا ؟اذا لـ تتمكف االميات مف معرفة ىذه القكاعد فمف المؤكد اف
اطفاليف ايضا لف يستطيعكا تمييزىا ك تطبيقيا.
-6مراجعة كتمخيص
-7ميمة األسبكع :تحديد قكاعد كمتابعة كيفية استخداميا لتتـ مناقشتيا خبلؿ جمسة االسبكع القادـ
الجمسة العاشرة :
االىداؼ:
-1تقييـ البرنامج التدريبي كاجراء التقييـ البعدم
-2مناقشة احتياجات تدريبية مستقبمية
-3تكزيع شيادات مشاركة

111

فيرس المالحق:
عنوان الممحق

الرقم

الصفحة

1

قائمة المحكميف

93

2

مقياس تعميـ الكالدية

94

3

عرض مفصؿ لمبرنامج االرشادم

97

112

فيرس الجداول:
الرقم
4.1

عنوان الجدول

الصفحة

المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياري ػػة الس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة

63

لمجاالت فاعمية برنػامج فػي تعمػيـ الكالديػة لػدل عينػة مػف األميػات ألطفػاؿ فػي
مرحمة الطفكلة المبكره لبلختبار القبمي كالبعدم
4.2

نت ػػائج اختب ػػار "ت" لمف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات المجمكع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي

64

التطبيؽ القبمي كالبعدم عمى مقياس البرنامج تعزل لمتغير مستكل التعميـ
4.3

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات المجمكعػة

65

التجريبية في التطبيؽ القبمػي كالبعػدم عمػى مقيػاس البرنػامج تعػزل لمتغيػر عػدد
األطفاؿ
4.4

نتػػائج اختبػػار تػػككي لممقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة لمفػػركؽ فػػي متكسػػطات درجػػات

66

المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في كػؿ مػف محػكرم االنضػباط
الداخمي كتطكر العبلقة بيف الطفؿ كاألـ كذلؾ تبعا لمتغير عدد األكالد
4.5

األعػػدادل كالمتكسػػطات الحسػػابيةل كاالنح ارفػػات المعياريػػة لمفػػركؽ فػػي متكسػػطات
درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي كالبعػػدم فػػي كػػؿ مػػف محػػكرم
االنضػػباط األيجػػابي كتطػػكر العبلقػػة بػػيف الطفػػؿ كاألـ كذلػػؾ تبعػػا لمتغيػػر عػػدد
األكالد

113

68

فيرس المحتويات:

إقرار  .............................................................................................أ
الشكػػر كالتقدي ػػر  ................................................................................ب
الممخص  ........................................................................................ج
الفصل األول :خمفية الدراسة وأىميتيا  ..........................................................ق
 1.1المقدمػة 1 ....................................................................................
 2.1مشكػمةُ الّد ارس ِػة 3 .............................................................................
 3.1أىميػة الد ارسػة 4 ..............................................................................
 4.1أىػداؼ الد ارسػة 4 .............................................................................
 5.1أسئمة الدراسة4 ...............................................................................
 6.1فرضيات الدراسة 5 ...........................................................................
 7.1حدكد الدراسة5 ...............................................................................
 8.1مصطمحات الدراسة 5 ........................................................................
 9.1التعريفات اإلجرائية 6 .........................................................................
الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة 8 .................................................
 1.2مقدمة9 ......................................................................................
 2.2برامج تعميـ الكالدية9 ........................................................................ :
 2.2.1نبذة تاريخية9 ..........................................................................:
 2.2.2مفيكـ برامج التربية الكالدية13 ......................................................... :
 2.2.3تصنيفات برامج التربية الكالدية14 ...................................................... :
 2.2.4اىداؼ برامج التربية الكالدية15 ........................................................ :

114

 2.2.5أىمية تعمـ الكالدية16 ................................................................. :
 2.2.6مبررات تعمـ الكالدية20 ................................................................ :
 2.2.7نظريات نفسية يتـ استخداـ تطبيقاتيا في برامج تعميـ الكالدية24 ......................... :
 2.3الطفكلة المبكرة 33 ...........................................................................
 2.3.1أىمية الطفكلة المبكرة34 ...............................................................:
 2.3.2خصائص االطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة35 ........................................ :
 2.3.3حاجات الطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة35 ............................................ :
 2.3.4دكر االسرة كاألـ في رعاية الطفكلة المبكرة36 .......................................... :
 2.4الدراسات السابقة 38 .........................................................................
 2.4.1التعقيب عمى الدراسات السابقة43 ...................................................... :
الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات45 .............................................................
 1.3المقدمة 46 ..................................................................................
 2.3منيج الدراسة46 .............................................................................
 3.3أدكات الدراسة 46 ............................................................................
 4.3إجراءات الدراسة52 ..........................................................................
 5.3مجتمع الدراسة 53 .........................................................................
 6.3عينة الدراسة 53 ...........................................................................
 7.3متغيرات الدراسة 54 ........................................................................
 8 . 3المعالجة اإلحصائية 60 ..................................................................
الفصل الرابع :نتائج الدراسة 61 ...................................................................
 1 . 4تمييد 62 .................................................................................
 2 . 4نتائج أسئمة الدراسة 62 ....................................................................
115

 1.2.4النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ62 ...................................................... :
 3.4نتائج فرضيات الدراسة63 ....................................................................
الفصل الخامس :مناقشة النتائج والتوصيات 69 ...................................................
مقدمة الفصؿ 70 .................................................................................
 1.5مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 70 ...............................................................
 1.1.5مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الرئيس 70 ....................................... :
 2.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني71 ......................................................... :
 3.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث72 ......................................................... :
 5.3التعميؽ عمى النتائج كالتكصيات 83 ...........................................................
المراجع85 ...................................................................................... :
المبلحؽ 92 ......................................................................................

116

