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ل�سك�يف�اأن�الرتبية�غدت�مهمة�اأكرث��سعوبة�يف�
وقتنا�احلايل�خا�سة�يف�ظل�ال�سغوط�اخلارجية�
وانفتاح�الأ�سرة�والأطفال�ال�سديد�على�العامل�.�
وتلعـــب�الثقافـــة�دورًا�مهمًا�يف�جمـــال�الرتبية،�
كيف�ل�وهي�ال�ساهد�على�كل�الأ�ساليب�الرتبوية�
�.)Dwairy,et.al.2006(يف�املجتمعات�املختلفة�
تناق�ـــص�ال�سفحات�التاليـــة�املعوقات�التي�تقف�
يف�طريق�اتبـــاع�الأ�ساليب�الرتبوية�ال�سليمة�من�

خلل�حمورين:
1� اأثناء�. الأبوين� تواجه� التي� املعوقات�

تربية�اأبنائهما.
2� املعوقـــات�التي�حتـــول�دون�ح�سورهما�.

لربامج�تربوية.�
اإن�ال�سبـــب�وراء�مناق�سة�الأمر�من�خلل�هذين�
املحوريـــن�هو�ما�اأ�سارت�اإليه�نتائج�بحث�اأجري�
يف�الـــدول�العربيـــة�من�وجود�عـــدد��سئيل�جدا�
من�الربامج�الرتبوية�لدينا�مقارنة�باملجتمعات�
الغربيـــة�وماليزيـــا.�ومـــن�املهـــم�يف�البداية�اأن�
نو�سح�اأنه�ل�ميكننـــا�تعميم�امل�ساكل�والأ�ساليب�
واملمار�ســـات�واملعوقات�الرتبويـــة�على�املنطقة�
العربية�ككل�وذلك�ب�سبب�الفروقات�اجلغرافية�
وال�سكانية.�وبنـــاء�على�تقرير�اليوني�سيف،�نرى�
اأن�العنف��ســـد�الأطفال�وانخفا�ص��سن�الزواج�
وجودة�التعليم�هي�اأهم�الق�سايا�التي�تثري�قلقًا�

بالغًا�يف�العامل�العربي.�
تختلف�الأ�سرة�العربية�عن�الأ�سرة�الغربية�حيث�
اأن�الأ�سرة�العربية�بطبيعتها�موؤ�س�سة�اجتماعية�
م�سيطرة�يتـــوارث�اأبناوؤهـــا�انتماءاتهم�الدينية�
والطبقيـــة�والثقافيـــة.�كما�توفر�هـــذه�املوؤ�س�سة�

نطاقا�مـــن�الأمان�والدعـــم�يف�اأوقات�ال�سغوط�
الفرديـــة�والجتماعيـــة�ويعترب�جنـــاح��سخ�ص�
اأو�ف�سلـــه�جناحا�اأو�ف�سل�لـــكل�العائلة،�ويتحمل�
كل�ع�ســـو�يف�هـــذه�الأ�سرة�م�سوؤوليـــة�ت�سرفات�
الأفراد�الآخرين،�بينما�نرى�اأنه�يف�اأغلب�الأ�سر�
الغربيـــة�حاملا�يكمـــل�الأطفال��سنـــي�درا�ستهم�
الثانويـــة�ي�سبح�باإمكانهـــم�العي�ص�مبفردهم�اأو�
علـــى�الأقـــل�اختيار�اأ�سلـــوب�حيـــاة�خا�ص�بهم،�
وبالتايل�ل�ميكـــن�لأ�ساليب�وممار�سات�الرتبية�
املتبعـــة�يف�الغـــرب�اأن�تطبق�يف�العـــامل�العربي.�
ويف�املقابـــل�فاإننـــا�نعـــاين�مـــن�قلـــة�الدرا�سات�
التجريبيـــة�والبحـــوث�املتعلقة�بهـــذا�املجال�يف�
العـــامل�العربـــي�حيث�اأنه�يعتـــرب�ق�سية�يف�غاية�
احل�سا�سيـــة�واخل�سو�سيـــة،�فعلـــى��سبيل�املثال�
قـــــد�يجيبك�اأغلـــب�الآبـــاء�علـــى��اأي�ا�ستف�سار�
متعلـــق�بهـــذا�الأمـــر�قائليـــــــن�:«�ل�ميكنـــك�اأن�

تعلمني�كيف�اأربي�اأبنائي�!«.�
وكمـــا�ذكرنـــا��سابقـــًا،�غـــدت�ق�سايـــا�العنـــف�
وتعاطي�املخـــدرات�وم�ساكل�ال�سحـــة�النف�سية�
مـــن�الق�سايـــا�الأ�سريـــة�املتفاقمـــة�يف�العـــامل�
العربـــي،�مما�ينذر�باأن�متا�سك�الأ�سرة�العربية�
اأ�سبح�يف�خطـــر�واأ�سبح�من�ال�ســـروري�اإجراء�
املزيـــد�من�البحوث�يف�هـــذا�املجال�لنتمكن�من�
فهم�الأ�سبـــاب�الرئي�سية�وراء�التدهور�امللحوظ�
يف�علقة�الوالدين�باأبنائهم�يف�الوطن�العربي.
ي�سعـــى�هـــذا�البحث�املكتبي�املتعمـــق�فهم�موقع�
الدول�العربية�حاليًا�فيما�يتعلق�بق�سايا�الرتبية�
ويو�ســـي�بعـــدد�مـــن�احللـــول�املمكنـــة�لتحقيق�
ممار�سات�تربوية�اأف�سل،�وقـــد�مت�تناول�اأ�سئلة�

البحث�املو�سحة�يف�ال�سكل�اأدناه.�

المقدمة
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مت�م�سح�املحاور�الأربعة�يف�الدرا�سات�الأدبية�العاملية
�سيتم��سعودتها�يف�املرحلة�القادمة�من�خلل�البحث�النوعي

وقد�ت�سمن�البحث�الأمور�التالية:�
• حتليـــل�البيانـــات�الثانويـــة:�درا�ســـات�	

وبحوث��سابقـــة�حول�الرتبية�وال�سحة�
النف�سية�يف�م�سر�والعامل�العربي.

• بيانـــات�م�ســـادر�حكومية،�مثـــال:�وزارة�	
الرتبيـــة� ووزارة� الجتماعيـــة� ال�ســـوؤون�
والتعليم...�اإلخ،�ومكاتب�التمثيل�املحلية.

• التقاريـــر�ال�سنويـــة�للمنظمـــات�غـــري�	
احلكومية�حول�املمار�سات�الرتبوية�يف�

العامل�العربي.�
• مبـــادرات�القطـــاع�اخلا�ـــص�واجلهود�	

الرتبويـــة� الق�سايـــا� يف� املبذولـــة�
كالدرو�ـــص�اخلا�سة�واملوؤمترات�وور�ص�

العمل...�اإلخ.

تطـــورت�الربامـــج�التدريبية�املتعلقـــة�بالرتبية�
خـــلل�ال�سنـــوات�املا�سيـــة�يف�الغـــرب�ب�ســـكل�
كبـــري�وكان�ذلك�ا�ستجابة�مل�سكلـــة��سوء�معاملة�
الأطفـــال،�وربـــط�الباحثـــون�بـــني�اأربـــع�عوامل�
خطر�متعلقة�بالرعاية�الرتبوية�جتعل�الوالدين�
عر�ســـة�لإ�ســـاءة�معاملـــة�الأطفـــال�.�وتت�سمن�
العوامل�الأربعـــة:�)اأ(�تعاطي�املخدرات،�)ب(��
الأمرا�ـــص�العقلية�)جــــ(�العنـــف�املنزيل�)د(�
.)Barth, 2009(م�ساكل�الأطفال�ال�سلوكية��

ولكن�هذا�الرتكيز�الرجتاعي�املعتمد�يف�الدول�
الغربيـــة�ل�ينطبق�بال�سرورة�علـــى�دول�جنوب�
�ســـرق�اآ�سيـــا�امل�سلمـــة�كماليزيـــا،�حيـــث�يهدف��
تطويـــر�برامـــج�التدريـــب�اخلا�ســـة�باملهـــارات�
الرتبويـــة�يف�ماليزيـــا�اإىل�التخفيـــف�مـــن�اآثار�

مة
قد

لم
ا

3- الدوافع
املحفزات�التي�تدفع�الآباء�ال�سعوديني�لتح�سني�

اأ�ساليب�تربية�اأبنائهم.

2- العوائق واملحفزات
اأ�سباب�تعرقل�الآباء�ال�سعوديني�من�حت�سني�

اأ�ساليب�تربية�اأبنائهم.

الهدف النهائي للبحث
لفهم�ما�يحفز�الآباء�ال�سعوديني�على�اكت�ساب�واإنتاج�الأ�سرة�املعرفية�والتعامل�معها.

4- نظريات التغيري
النظريات�املتعلقة�بالتغيري�والتي�ت�ساعد�على�فهم�
الآلية�اأو�التقنيات�امل�ستخدمة�جلعل�الآباء�اأف�سل�
وم�ساعدتهم�لطلب�املعرفة�يف�هذه�امل�ساألة.

1- اأمناط الرتبية
-�املجتهدون�يحاولون�جاهدين.
-�بالربكة�ل�ي�سيعون�جهدا.
-�املهملون�غري�مهتمني.

أسئلة البحث
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القت�ســـادي� الو�ســـع� يف� ال�سريعـــة� التغـــريات�
للبـــلد�علـــى�الأ�ســـرة��)Doshi, 1997(،�ممـــا�
يجعل�من�هذه�الربامـــج�ا�سرتاتيجية�ا�ستباقية�

ولي�ص�ارجتاعية.
ا�ستحدثت�الوكالة�احلكومية�املاليزية�)املجل�ص�
الوطنـــي�لتنميـــة�ال�ســـكان�والأ�ســـرة(�امل�سوؤولة�
عـــن�تطوير�ومراقبـــة�برامج�التدريـــب�املتعلقة�
بالرتبية�متا�سيًا�مع�هدف�الو�سول�اإىل�م�ساف�
دائـــرة� �( �2020 بحــلـــول� ال�سناعيـــة� الـــدول�
ال�سيا�ســـة�الجتماعية�والتنميـــة،�ق�سم�ال�سوؤون�
القت�سادية�والجتماعية�التابعة�للأمم�املتحدة�
2001(�منوذجني�يتعلقان�بتدريب�العائلت�من�
قبل�املجل�ـــص�الوطني�لتنمية�ال�ســـكان�والأ�سرة�

كالتايل�:
1� الوعي�. على� الأول� النموذج  يركز�

ال�سحي�والتخطيط�الأ�سري�والوقاية�
من�الأمرا�ص�وتنمية�الطفل�والتغذية.

2� يتناول�النموذج الثاين�ق�سايا�تربية�.
الأطفـــال�واملراهقـــني�بالإ�سافـــة�اإىل�
عدد�من�املو�سوعات�)دائرة�ال�سيا�سة�
الجتماعيـــة�والتنمية�،�ق�ســـم�ال�سوؤون�
القت�ساديـــة�والجتماعيـــة�،�التابعـــة�

للأمم�املتحدة�2001(.�
فيما�يتعلق�بالتنمية�الأ�سرية�يف�ماليزيا،�اأو�سح�
تقريـــر�عر�ســـه�الباحـــث�وي�ستـــون�)2004(�-�
الذي�مثل�املعهد�الأ�سرتايل�للدرا�سات�الأ�سرية�
يف�املنتـــدى�الـــوزاري�للدول�ال�ســـرق�اآ�سيوية�يف�
هانـــوي�2004-��َتَقّدم�عدد�من�الدول�يف�الأمور�

املتعلقة�ب�سيا�ســـات�احلكومة�جتاه�الأ�سرة،�وقد�
بني�التقريـــر�اأن�املمثلني�املاليزيـــني�يف�املنتدى�
ركـــزوا�ب�ســـكل�كبـــري�علـــى�"حقيقـــة�اأن�اأنظمة�
الدعم�العاطفية�واملالية�واملادية�تعترب�متطلبات�
��سابقـــة�للتنمية�ال�سحية�لكل�اأفراد�العائلة�..."
)Weston, 2004, p. 61(،�حيث�اأن�ساأت�ماليزيا�
مراكز�تقدم�خدمات�للأ�سرة�كان�من�بينها�برامج�
تعنـــى�بتقـــدمي�معلومات�عن�التح�ســـري�للزواج�
�وبرامـــج�تدريبيـــة�للمهـــارات�املتعلقـــة�بالرتبية�

.�)Weston, 2004(
يبدو�وا�سحا�اختلف�منهجيات�الدول�الغربية�
املتعلقة�بالربامـــج�التدريبية�اخلا�سة�مبهارات�
الرتبية�عنها�يف�دول�اأخـــرى�كماليزيا،�وتتجلى�
الختلفـــات�الأ�سا�سيـــة�يف�حقيقـــة�اأن�الـــدول�
الغربية�تتعاطى�مـــع�الربامج�التدريبية�املتعلقة�
بالرتبية�ب�سكل�ارجتاعي�بينما�تركز�دول�اأخرى�
كماليزيـــا�علـــى�الأمر�ب�ســـكل�ا�ستباقـــي،�حيث�
تـــدرك�ماليزيا�اأن�الأ�سرة�هـــي�اللبنة�الرئي�سية�
لبناء�اأمة�قوية�وبالتايل�فل�بد�لهذه�الأ�سرة�من�

�.)Weston, 2004(اأن�تتحلى�بالقوة�
نركز�يف�هذه�القراءة�لأدبيات�الربامج�الرتبوية�
على��سوؤالني�بحثيني�اأ�سا�سيني�يف��سياق�الوليات�
املتحدة�واأوروبا�مقارنة�بال�سياق�املاليزي،�وهما�
:�)اأ(�مـــا�هي�املعوقات�التي�حتول�بني�الوالدين�
وبـــني�تطوير�مهاراتهم�الرتبويـــة؟�)ب(�ما�هي�
احلوافـــز�التي�قد�ت�ساهـــم�يف�م�ساعدة�الأبوين�

على�تطوير�مهاراتهم�الرتبوية؟�
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يعر�ـــص�هـــذا�اجلـــزء�املجهـــودات�احلكوميـــة�
املوثقـــة�يف�جمال�الرتبية�خا�سة�يف�م�سر،�وقد�
مت�ا�ستخـــراج�كل�البيانات�واملعلومات�من�وزارة�
ال�سوؤون�الجتماعية،�كما�يتطرق�اإىل�جمهودات�

املنظمـــات�الغري�حكومية�والقطـــاع�اخلا�ص�يف�
جمال�الرتبية�وال�سحـــة�النف�سية�ل�سيما�واأنها�

الأكرث�مرونة�ووفرة�يف�امل�سادر.�

1- مسح محلي:
مبادرات تطوير مهارات التربية في العالم العربي

اأدارت�وزارة�ال�ســـوؤون�الجتماعية�يف�احلكومة�
امل�سريـــة�عددا�من�الربامـــج�الرتبوية�ومنحت�
تراخي�ص�لعـــدد�من�املنظمات�الغري�احلكومية�
املهتمـــة�بالق�سايـــا�الرتبويـــة�يف�م�ســـر،�حيث�
اأن�هنـــاك��557جمعيـــة�يف�خمتلف�املحافظات�
امل�سريـــة�)اأنظـــر�الفهر�ص(�يرتكـــز�اأغلبها�يف�
املناطـــق�الريفية�مقارنـــة�باملناطق�احل�سرية،�
ولكـــن�اأغلب�هـــذه�املبادرات�يركـــز�على�تعليم 
الأطف����ال وق�ضاي����ا الأموم����ة والفق����ر�بينما�ل�
يويل�اهتماما�كبريا�للق�سايا�الرتبوية.�وغالبا�ما�
تكر�ـــص�دول�العامل�الثالث�مواردها�للمحتاجني�
الذين�ياأتي�البقاء�والنجاة�باأطفالهم�من�الفقر�
يف�مقدمة�اهتماماتهم�ومن�هنا�ن�ساأت�العالقة 
بني الرتبية والفقر�والتي��سيتم�الرتكيز�عليها�

ب�سكل�اأو�سع�يف�الق�سم�التايل.

وقد�اأدركنا�ق�سية�مهمة�اأخرى�بعد�لقائنا�باأحد�
ملك�هذه�اجلمعيات�املرتبطة�بوزارة�ال�سوؤون�
الجتماعيـــة�وهي�عـــدم�اهتمام�هـــوؤلء�امللك�

بتوظيـــف�اأ�سخا�ـــص�موؤهلـــني�ومتخ�س�سني�يف�
ق�سايا�الرعاية�الجتماعية�وخرباء�يف�علم�وفن�
هذا�املجال،�حيث�ت�سب�اأهدافهم�الرئي�سية�يف�

ق�سايا�ال�سحة�العامة�والتعليم�.

وبعد�الطلع�على�وزارات��سوؤون�اجتماعية�يف�
دول�عربية�اأخرى�كالأردن�والكويت�والإمارات)�
مت�الطلع�علـــى�موقع�اإلكرتوين�حديث�لوزارة�
يقـــدم� الإمـــارات� يف� الجتماعيـــة� ال�ســـوؤون�
خدمات�اإلكرتونية�وم�ساركات�باللغتني�العربية�
والجنليزية�ويعر�ص�روابط�على�كل�من�الفي�ص�
بـــوك�واليوتيـــوب(�وجدنا�اأنه�يتـــم�تقدمي�نف�ص�
اخلدمات�املذكورة�اأعله�بالإ�سافة�اإىل�برامج�
تتعلق�برعاية�الأيتام�ودعم�الأ�سر�املنتجة�ماديًا�

ومعنويًا.

وختامًا�ميكننا�القول�اأنه�ل�تعترب�ق�سية�الرتبية�
هّما�اأ�سا�سيا�بالن�سبـــة�للحكومات�العربية�عند�
مقارنتهـــا�باملوؤ�س�سات�اخلا�سة�واملنظمات�غري�

احلكومية��كما��سنو�سح�يف�الق�سم�التايل.�

أ . المبادرات الحكومية
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هنـــاك�اإدراك�متزايد�علـــى�ال�سعيدين�املحلي�
والعاملـــي�لتعر�ـــص�الأ�ســـرة�والعمليـــة�الرتبوية�
لتغريات�كبرية�فيما�يتعلق�بدورهما�وقوانينهما�
وهيكلتهمـــا.�ومـــن�هنا�مت�تطوير�جمـــال�تنمية�
مهـــارات�الرتبيـــة�واملهـــارات�الأ�سريـــة�لتمكني�
الأهل�من�التعاطي�مـــع�هذه�التحديات�املعقدة�
واملربكـــة،�وهنـــاك�اآلف�املبـــادرات�والربامج�

الرتبويـــة�اجليدة�يف�املجتمعـــات�الغربية�والتي�
ترعاهـــا�املنظمـــات�غري�احلكوميـــة�والوكالت�
اخلا�ســـة،�ولكن�ال�سوؤال�الذي�يطرح�نف�سه�هو:�
مـــا�هو�الو�سع�يف�املجتمعـــات�العربية؟�لقد�بداأ�
هـــذا�املو�سوع�يثـــري�اهتمام�موؤ�س�ســـات�التنمية�
والتدريب�اخلا�سة�يف�عـــدد�من�الدول�العربية�

ح�سبما�هو�مذكور�يف�اجلدول�التايل:

ب . مبادرات المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

جدول 1: الدورات والربامج الرتبوية املقدمة من قبل املنظمات غري احلكومية والقطاع 
اخلا�ص يف العامل العربي

الدولة/ الفئة امل�ستهدفة و�سفها عنوان الربنامج/
الدورة/املبادرة

دبـــي،� مــــــت�سر)القاهــــــــــــرة(،�
اإ�سطنبول،�لندن،تورنتو.

ت�ستهـــدف�الوالدين�مـــن�الطبقة�
الجتماعيـــة�العليا�القادرين�على�
حتمل�م�ساريف�هذه�الدورات.

مبادرة�خا�ســـة�متخ�س�سة�يف�تقدمي�دورات�تربية�
يف�دبـــي،�وت�ستفيد�مـــن�تقنيات�التعليـــم�التجريبي�
والأمثلة�العمليـــة�والواقعية�والنجاحات�امل�سجلة�يف�

م�سر.

علم�الرتبية�
)Parentology(

www.Parentology.com

م�سر
ت�ستهدف�الطبقة�املتو�سطة�

والعليا.

اجلامعـــة�الأمريكيـــة�يف�القاهـــرة-�ق�ســـم�التعليم�
امل�ستمـــر،�حيـــث�يتعلـــم�امل�ساركون�تطـــور�الأطفال�
منـــذ�الـــولدة�وحتى��سن�الثماين��سنـــوات�مع�ربطه�
بالرعاية�التي�ينبغي�تقدميها�يف�املجالت�املحورية�
الجتماعيـــة� وال�سحـــة� واللغـــة� املعرفـــة� التاليـــة:�
والنف�سيـــة�والقيادة�والعتماد�على�الذات�وال�سحة�

والأمان.

دورات�تربوية�متنوعة:
دورة�حمو�اأمية�الوالدين�
يف�جمال�تربية�الطفال�

.)PELE(
.)PAL(دورة�تربية�املراهقني�

م�سر
ت�ستهدف�الطبقة�املتو�سطة�

والعليا.

تغطي�املفاهيم�التالية:�العقاب�واملكافاأة�والأخطاء�
يف�الرتبية�وكيفية�جذب�الأطفال�وتكوين�علقة�مع�

الطفل.

دورة�تربوية�يقدمها�الدكتور:�
اأ�سرف�ال�سفاقي�برعاية��سركة�

.Born Trainer Co

تنفذ�براجمها�يف�م�سر�والكويت.
الطبقتـــني� مـــن� كل� ي�ستهـــدف� �
الو�سطـــى�والدنيـــا�ممـــن�لديهم�
اأطفال�حتت��سن���6�سنوات

يغلـــب�تركيزهـــا�علـــى�التعليـــم�كعامـــل�اأ�سا�سي�يف�
الرتبية�اجليدة

يون�سكو-�برنامج�الأمم�املتحدة�
لرعاية�الطفولة�والتعليم
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الدولة/ الفئة امل�ستهدفة و�سفها عنوان الربنامج/
الدورة/املبادرة

لبنان
ي�ستهدف�الطبقتني�املتو�سطة�

والعليا.

ين�سر�املوقع�مو�سوعات�عن�جتارب�واقعية�للوالدين�
ويقـــدم�ن�سائح�للرعاية�الأبويـــة�ال�سليمة�بناء�على�

جتارب�واقعية.

�موقع�بريوت�الإلكرتوين�
للرتبية�يف�لبنان

لندن

جملة�متخ�س�سة�يف�الرتبية�والعناية�بالطفل�تن�سر�
العديد�من�املقالت�وتطـــرح�العديد�من�النقا�سات�
والن�سائـــح�والتجـــارب�الواقعيـــة�املتعلقـــة�بتطوير�

الأ�سرة.�

جملة�الأم�للرتبية�والعناية�
بالطفل

الأردن�
�الطبقة�العليا.

برنامـــج�تعليمـــي�متخ�س�ـــص�للوالديـــن�القدامـــى�
واجلدد�برعاية�م�ست�سفى�فرح. Babywiseبرنامج��

م�ســـروع�مت�تطبيقه�يف�الأردن�من�
.2002-1998

ي�ستهدف�الطبقة�الدنيا.�

تت�سمـــن�الـــدورات:�برامـــج�توعيـــة�اأبويـــة�وبرامج�
تن�سئـــة�اجتماعية�تتعلق�بالأ�ســـرة�واملدر�سة�والدين�
والأقـــران�والإعلم�ومهـــارت�التوا�سل�بـــني�اأفراد�
العائلة�وعلقة�الأ�سرة�باملدر�سة�ودور�اجلن�سني�يف�

املنزل.

برنامج�اليوني�سيف�لتنمية�
الطفل/برنامج�التوعية�الأبوية.

املعادي�اجلديدة-�م�سر
ي�ستهدف�الطبقة�العليا. دورة�يف�الرتبية�واإدارة�احلياة مركز��5LSالتعليمي

م�سر�اجلديدة
ي�ستهدف�الطبقتني�الو�سطى�

والعليا.

توفر�دورات�يف�الرتبية�لآباء�الأطفال�الذين�ترتاوح�
اأعمارهم�بـــني�2-�12�سنة�والتي�مـــن�بينها�دورات�
"اكت�ســـف� ودورة� للوالديـــن� الغ�ســـب� التحكـــم�يف�

طفلك".

�دورات�اأخلقنا�للرعاية�
�الأبوية�برعاية�

Edge Consultants

م�سر-�القاهرة
ي�ستهدف�الطبقة�العليا.

يقدم�البورد�الربيطاين�والأمريكي�املعتمد�للربجمة�
الع�سبيـــة�اللغويـــة�بوا�سطـــة��سارون�كامـــل�دورات�
يف�الرتبيـــة�العمليـــة�والعـــلج�ال�سلوكـــي�للمخاوف�
والرهـــاب�و�سغـــط�المتحانـــات�وتروي�ـــص�الطفل�
وع�سر�القـــراءة�وغريها.�وتوفـــر�ال�سركة�جمموعة�

من�ال�ست�سارات�اجلماعية�والفردية.

�تربية�درجة�اأوىل�
First Class Parenting

م�سر

دورات�يف�الرتبيـــة�تعلـــم�الوالدين�معنى�الن�سباط�
وكيـــف�يربـــون�اأبناءهـــم�وكيـــف�يزرعـــون�القيـــم�
الإيجابيـــة�فيهـــم�وكيـــف�ي�ساعدونهـــم�علـــى�و�سع�

اأهدافهم.

�تقدم�جمموعة
Life Concept��
دورات�يف�الرتبية
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الدولة/ الفئة امل�ستهدفة و�سفها عنوان الربنامج/
الدورة/املبادرة

الإمارات�العربية�املتحدة�-�دبي

برنامـــج�تربيـــة�اإيجابـــي�يعـــزز�التوا�ســـل�اجليـــد�
والعلقات�القوية�بني�الأهل�والأطفال،�مما�ي�ساعد�
علـــى�تعزيـــز�تطويـــر�الطفـــل�وي�سبـــط�ت�سرفاتـــه�

بطريقة�بناءة�وحانية.

 KidsFIRST Medical
�Center

مركز�الأطفال�اأول�الطبي

الإمارات�العربية�املتحدة�-�دبي ور�ص�عمل�تفاعلية�للوالدين�واملدر�سني�واملربيات.
��Life Works �ســـــــــــركـــــــــــــــة�
لل�ست�ســـارات�والتنمية�– ور�ص�
للرعايـــة� � �Life Works عمـــل�

الأبوية�2011

اإن�مـــن�امللفت�للنظر�وكمـــا�لحظنا�يف�اجلدول�
ال�سابق�ازدياد�الهتمام�بق�سية�الرتبية��يف�دول�
ال�ســـرق�الأو�سط�واخلليج�العربـــي،�اإل�اأن�اأغلب�
الربامج�واملبادرات�وور�ص�العمل�تقام�يف�م�سر�

ودبي�م�ستفيدة�من�الأ�ساليب�احلديثة�والأدوات�
والطـــرق�التعليمية�كالتعليـــم�التجريبي�لتتمكن�

من�تدريب�الوالدين�بطريقة�فعالة.

التحليل

1� هذه�. على� الأ�سا�سية� امللحظة� تكمن�
ت�ستهدف� غالبًا� اأنها� يف� املبادرات�
الو�سطى� الجتماعيتني� الطبقتني�
تت�سمان� ما� عادة� اللتني� والعليا�
ذو� ملحيط� وتنتميان� اجليدة� بالثقافة�
الذهاب� اإىل� يدفعهما� عال�مما� دخل�
اإىل�هذه�الدورات�تطوعًا�ويرى�البع�ص�
"اأ�سلوب� من� جزء� الدورات� هذه� اأن�
حياة" خا�ص�واأنها�حتولت�موؤخرا�اإىل�

"مو�سة".
2� اأما�الق�سيـــة�الأخرى�املهمة�فتكمن�يف�.

تنوع�املو�سوعات�املتعلقة�بالرتبية�مما�
يوؤكد�حقيقة�اأن�الرتبية�ق�سية�مرتبطة�
بثقافـــة�ال�سعوب،�وبالتـــايل�فاإنه�يجب�
على�مدربي�الرتبية�حـــول�العامل�اأخذ�

العامـــل�الثقـــايف�يف�العتبـــار�والعمل�
على�دجمـــه�يف�براجمهم�التدريبية�يف�

العامل�العربي.�
3� واأخـــريًا،�يلجـــظ�جناح�اأغلـــب�الربامج�.

ال�سابقـــة�خا�ســـة�تلـــك�املقدمـــة�من�قبل�
القطـــاع�اخلا�ص�وتركهـــا�انطباعًا�جيــدًا�
لدى�الوالدين�الذين�ح�سروها�الأمر�الذي�
يوؤكد�على�اأهمية�املجهودات�املجتمعية�يف�
هذه�الق�سية.��كمـــا�يوؤكد�على�حقيقة�اأنه�
ل�ميكننـــا�اأن�نطالـــب�احلكومات�العربية�
بـــاأن�تكـــون�امل�ســـوؤول�الوحيد�عـــن�برامج�

الرتبية�والأ�سرة�التعليمية.

يركـــز�الق�ســـم�الثـــاين�مـــن�هـــذا�البحـــث�على�
املجهـــودات�العلمية�املبذولـــة�يف�نطاق�البحوث�
والدرا�سات�امليدانية�املتعلقة�بالرتبية�يف�العامل�

العربي.�
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ي�سكـــن�املواطنـــون�العـــرب��22دولـــة�يف�كل�من�
اأفريقيـــا�وال�ســـرق�الأو�ســـط�.� �سمـــال�و�ســـرق�
وعنـــد�مقارنتهـــا�باملجتمعـــات�الغربية�يلحظ�
�سيطرة�العقل�اجلمعي�على�املجتمعات�العربية�
وحتديده�لأ�سلوب�رعايتهـــا�الأبوية،�وقد�لوحظ�
اأن�تطـــور�فل�سفة�الرتبية�يعتمـــد�على�اخلربات�
الفرديـــة�والأ�سريـــة�وطبيعة��سخ�سيـــة�الأبوين�
وال�سيـــاق� للأطفـــال� ال�سخ�سيـــة� وال�سمـــات�
�،)Blesky,1984(الجتماعي�واخللفية�الثقافية�
وتعترب�الأ�سرة�يف�العـــامل�العربي�)كبرية�كانت�
اأم��سغـــرية(�اأكرث�اأهمية�مـــن�الفرد�حيث�ين�ساأ�

الأطفـــال�على�قيم�الوفـــاء�والحرتام�لأ�سرهم.�
وتعتمـــد�احليـــاة�الجتماعيـــة�لهـــوؤلء�الأطفال�
كثـــريًا�علـــى�اأ�سلـــوب�العقـــاب�بهـــدف�التاأكيد�
على�القيـــم�واملباديء�والت�سرفـــات�الأخلقية�

�.)Dwairy et. al, 2006(
يعر�ـــص�هـــذا�الق�ســـم�ملخ�ســـًا�حـــول�بع�ـــص�
اأ�ساليـــب� الدرا�ســـات�ال�سابقـــة�التـــي�ناق�ســـت�
الرتبية�وتاأثريها�علـــى�ال�سحة�النف�سية�للطفل�
واأدائه�الدرا�سي�وو�سعـــه�النف�سي،�كما�ناق�ست�
العوائق�والعقبات�التي�تقف�حائًل�اأمام�تطوير�
الوالدين�لأ�ساليب�و�سلوكيات�الرتبية�املتبعة.

2- مسح عالمي:
يدراسات سابقة حول التربية والصحة النفسية لألطفال
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يعر�ص�اجلـــدول�التايل�باإيجاز�ت�ســـع�درا�سات�
جتريبيـــة�اأجريـــت�يف�م�سر�وال�ســـرق�الأو�سط�
بالإ�سافـــة�اإىل�عدد�من�الـــدول�الإ�سلمية�مثل�
تركيـــا�وماليزيا.�لقد�كان�ال�سبـــب�وراء�اإ�سافة�
تركيـــا�وماليزيـــا�اإىل�هـــذا�املوجـــز�اأن�هنـــاك�

ت�سابهًا�يف�الأبعـــاد�الثقافية�بينهما�وبني�العامل�
العربـــي�حيث�ي�سيطر�العقـــل�اجلمعي�على�كلتا�
الدولتـــني�اإ�سافـــة�اإىل�اأن�درا�ستهما�قد�تزودنا�

بنظرة�اأكرث�عمقًا�يف�هذه�الدرا�سة.

أ . موجز حول الدراسات السابقة

جدول 2: نبذة عن درا�ضات �ضابقة

م
 املوؤلفون 
وتاريخ 
الن�سر

النتائجاملنهجية املتبعةمو�سوع الدرا�سةالدولة

1Dwairy &  
Menshar 

(2006)

التــــــــربــيـــة�م�سر اأ�ســــلـــوب�
والتوا�ســـل�الأ�سري�مع�
و�سحتهـــم� املراهقـــني�

النف�سية.

ا�ستبيانات� ثلثة� اأجريت�
على��351مراهق�م�سري�
�سنـــة(� �17 �-16( بـــني�
املناطـــق� �%50 يقطـــن�
الريفيـــة�و�50%�املناطـــق�

احل�سرية.

اأ�.��يطبـــق�الأ�سلـــوب�املت�سلط�يف�
الرتبيـــة�يف�املناطـــق�الريفية�
علـــى�الذكـــور�مـــن�املراهقني�
اأكرث�من�الإناث،�بينما�يطبق�
الأ�سلوب�احلازم�على�الإناث�
يف�املناطـــق�الريفية�اأكرث�من�

الذكور.

التوا�ســـل� م�ستـــوى� ب�.��يتفـــوق�
بـــني�املراهقـــات�واأ�سرهـــن�
علـــى�نظريه�بـــني�املراهقني�

وعائلتهم.�

جـ�.��يـــزداد�م�ستوى�ال�سطراب�
النف�ســـي�عنـــد�املراهقـــات�
على�مثيله�لـــدى�املراهقني�
الريفيـــة� املنطقتـــني� يف�

واحل�سرية.
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م
 املوؤلفون 
وتاريخ 
الن�سر

النتائجاملنهجية املتبعةمو�سوع الدرا�سةالدولة

2Youssef, 
Attia & 
Kamel 
(1998)

ظــــــاهـــرة�م�سر انــــتــــ�ســـار�
التاأديـــب�اجل�ســـدي�يف�
الإ�سكندريـــة�وعلقتها�
بخلفية�الأ�سرة�و�سمات�
ال�سخ�سيـــة� الطفـــل�

و�سلوكياته.

جتريبيـــة� غـــري� درا�ســـة�
علـــى� اأجـــري� وا�ستبيـــان�
�2170طالب�يف�املرحلتني�
يف� والثانويـــة� املتو�سطـــة�
يف� احلكوميـــة� املدار�ـــص�

ال�سكندرية.

ثلـــث� مـــن� اأكـــرث� تاأديـــب� اأ�.��مت�
و�سربـــوا� ج�سديـــا� الأطفـــال�
وتعر�ســـت�ن�سبـــة�قليلة�منهم�
للحرق�اأو�التقييـــد،�وقد�اأدت�
هـــذه�الت�سرفـــات�التاأديبيـــة�
العنيفة�اإىل�تعر�ص�ما�ن�سبته�
26%�منهـــم�جلـــروح�ج�سدية�
نتيجة�لدرجـــات�خمتلفة�من�

الق�سوة.

ب�.��كانـــت�اخللفيـــات�املتوقعـــة�
ينتـــج�عنهـــا� التـــي� للأ�ســـر�
العقـــاب� مـــن� النـــوع� هـــذا�
كالتـــايل:�حيـــاة� اجل�ســـدي�
الأ�ســـرة�يف��سقـــة�م�سرتكـــة�
وكـــرثة�متطلبات� مع�غرباء�
احليـــاة�وكـــرثة�ال�ستباكات�
بني�اأفـــراد�العائلـــة�و�سعف�
مـــع� الطبيعيـــة� العلقـــات�
الأقـــارب�واملعـــارف�وعـــدم�
تلبية�الدخـــل�لكافة�حاجات�

الأ�سرة�الأ�سا�سية.

جـ�.��تت�سمن�ال�سمات�وال�سفات�
التـــايل:� للطفـــل� املتوقعـــة�
ال�ســـن�املبكـــرة�وع�سيـــان�
وتدمري� والكـــذب� الأوامـــر�
الآخريـــن� ممتلـــكات�
والت�ســـرف�بعـــدم�احرتام�
و�سعـــف� الوالديـــن� مـــع�
التوا�سل�معهم�والهرب�من�
املنـــزل�و�سعـــف�التح�سيل�

الدرا�سي�وغريها.��
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م
 املوؤلفون 
وتاريخ 
الن�سر

النتائجاملنهجية املتبعةمو�سوع الدرا�سةالدولة

3Azizi & 
Besharat 

(2011)

بـــني�اإيران العلقـــة� يختـــرب�
الكمـــال� نحـــو� ال�سعـــي�
�سخــــ�سيـــة� كــــ�سمـــــة�
للوالدين�وتاأثريها�على�

الرتبية.

اإجـــراء�ا�ستبيانـــني�علـــى�
لطـــلب� واأم� اأب� �800
مدر�سة�طهران�الثانوية.��

يرتبـــط��سعـــي�الوالديـــن�نحـــو�
الرعايـــة� باأ�ساليـــب� الكمـــال�

الرتبوية�كالتايل:

اأ�.��ي�سع�الوالدان�ال�ساعيان�نحو�
معايـــريًا� لأنف�سهـــم� الكمـــال�
وقيمـــًا�معينـــة�متنعهـــم�مـــن�
بح�سا�سيـــة� ال�ستجابـــة�
وتعاطف�مع�حاجات�اأطفالهم�
الأ�سا�سيـــة�وتطلعاتهـــم�ممـــا�
يعر�سهم�ل�ستخـــدام�اأ�سلوب�
تربية�يفر�ص��سلوكيات�ت�سعى�

نحو�الكمال.

الوالـــدان� يطالـــب� ب.���قـــد�
الكمـــال� نحـــو� ال�ساعيـــان�
الرغبات� اأبناءهم�بتحقيـــق�
يتمكنـــوا� مل� التـــي� والقيـــم�
لأنف�سهـــم� حتقيقهـــا� مـــن�
لتقييـــم� يدفعهـــم� ممـــا�
ت�سرفـــات�اأطفالهـــم�ب�سكل�
لذع�والتحكـــم�يف�نف�سيـــات�

اأبنائهم.

جـ.��قد�يوظف�الوالـــدان�اللذان�
ميلـــكان�قـــدرا�مـــن�تقديـــر�
مـــع� ال�سفـــة� الـــذات�هـــذه�
اأطفالهـــم�فيبـــدي�الأطفال�
ا�ستعـــدادا� لذلـــك� نتيجـــة�
وقبول�للتما�ســـي�مع�معايري�

اآبائهم�وتوقعاتهم.��
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م
 املوؤلفون 
وتاريخ 
الن�سر

النتائجاملنهجية املتبعةمو�سوع الدرا�سةالدولة

4Keshavarz 
& 

Baharudin 
(2009)

للدرا�سات�ماليزيا ا�ستعرا�ـــص�
التـــي� التجريبيـــة�
اأ�ساليـــب� اأن� اأظهـــرت�
الأ�ســـرة�املعرفية�تتاأثر�
بال�سياق� كبـــري� ب�ســـكل�
الثقايف�للمجتمع.�

ال�ستطـــلع�درا�سة�ا�ستك�سافية. هـــذا� ا�ستعر�ـــص�
الدرا�سات�التالية:

الرتبيـــة� �سلوكيـــات� اأ�.��تتنـــوع�
وتاأثرياتهـــا�بتنـــوع�الثقافـــات�

املختلفة.

املاليـــزي� املجتمـــع� ب.��يعتـــرب�
جمتمعـــا�يعتمد�علـــى�العقل�
اجلمعي�يف�حياتـــه�الأ�سرية�
لذلك�مييـــل�اأغلب�الوالدين�
يف�هـــذا�املجتمع�اىل�تطبيق�
يف� امل�سيطـــر� الأ�سلـــوب�
الرتبيـــة�كمعيـــار�يف�تربيـــة�

اأبنائهم.�

5Dwairy, 
Achoui, 

Abouserie,  
Farah, 
Fayad, 
Khan, 

Ghazal 
& Sakleh 

(2006) 

م�سر
اجلزائر
لبنان
الأردن
فل�سطني�
ال�سعودية
اليمن

فل�سطينيو�
48

اختبار�اأ�ساليب�الرتبية�
املجتمعات� يف� املختلفة�

العربية.

مـــن� العربيـــة� الن�سخـــة�
ا�ستبيان��P&Qبالإ�سافة�
اإىل�تطبيق�معايري�اأخرى�
ومت�اإجـــراوؤه�علـــى��2893
�8 يف� � عربـــي� مراهـــق�
جمتمعات�عربية.��

يف� الرتبيـــة� اأ�ساليـــب� تختلـــف�
املجتمعات�العربية�كالتايل:

اأ�.��اأظهرحتليـــل�عنقـــودي�ثلثة�
اأمناط�للأ�سرة�املعرفية�وهي:�
رعايـــة�متناق�ســـة�)مت�ساهلة�
ومت�سلطـــة(�ورعاية�م�سيطرة�
ورعاية� )مت�سلطة�وحازمـــة(�
مرنة�)حازمة�ومت�ساهلة(.

ب.��يظهر�املقيا�ـــص�اأن�الأ�سلوب�
املت�سلط�يطبـــق�على�الذكور�

اأكرث�من�الإناث.

يف� طفـــل� اكـــرب� جـ�.��يح�ســـل�
العائلـــة�يف��ســـن�املراهقـــة�
اأعلـــى�مـــن� علـــى�م�ستـــوى�
الرتبيـــة�املت�ساهلـــة�مقارنة�

بغريه.

د.��لي�ص�للتمـــرن�وتعلم�الوالدين�
القت�سادي� العائلة� وم�ستوى�

تاأثري�كبري�على�الرتبية.
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6Anlı & 
Karslı 
(2010)

العـــلقـــة�تركيا مراقــــــبـــة�
بـــني��اأ�سلـــوب�املعاملـــة�
امللمـــــو�ســـة� الأبويــــــة�
واملـــزاج�الكتئابي�عند�
من� الأتراك� املراهقني�
�3جمتمعات�اقت�سادية�

خمتلفة.

يف� طالـــب� �150 اأعطـــي�
ال�سنـــة�اجلامعيـــة�الأوىل�
يف�اأعمار�ترتاوح�بني�17-
طبقـــات� �3 وميثلـــون� �19
اقت�سادية�)عليا�وو�سطى�
ودنيـــا(�اختبـــار�ذكريات�
الطفولـــة�واختبـــار�قائمة�
القيا�ص�املرتبط��باكتئاب�
الأطفـــال�واختبـــار��ستيد�
وتريت�لقيا�ص�القلق.�

اأ�سلـــوب�املعاملة� اأ�.��العلقة�بني�
وامل�ستـــوى� امللمو�ـــص� الأبويـــة�
والجتماعـــي� القت�ســـادي�
املجتمـــع� يف� موؤثـــر� للأ�ســـرة�

الرتكي.

ب�.��اأحرز�مراهقو�الطبقة�العليا�
والدنيـــا�نتائـــج�اأعلـــى�مـــن�
مراهقـــي�الطبقـــة�الو�سطى�
يف�اختبار�الكتئاب�والقلق.

الأطفال� يتعر�ـــص� جـ�.��عندمـــا�
للرف�ـــص�واحلمايـــة�املبالغ�
فيهـــا�كاأ�سلـــوب�م�سيطر�يف�
الرتبية�يف��سنوات�حياتهم�
ذلـــك� عـــن� ينتـــج� الأوىل�
خلطـــر� الأطفـــال� تعر�ـــص�
الكتئاب�والقلق�ب�سكل�اأكرث�
مـــن�العائلت�التـــي�تعتمد�
العاطفي"  "الـــدفء� علـــى�
كاأ�سلوب�تربية�م�سيطر.�
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7Marwan 
Dwairy

University 
of Haifa 

and Emek 
Yezreel 
College, 

Israel  
(2004)

اإ�سرائيل�
)فل�سطني�
املحتلة(

الدرا�سة� هذه� اختربت�
الأ�ســــــرة� اأ�ساليــــــب�
وتكـــــيـــف� املعرفـــــيـــة�
النـــــف�ســـي� املراهقـــني�
والعلقـــة�بينهـــا�وبـــني�
املراهقـــني� مـــن� كل�
وغري� املوهوبني� العرب�

املوهوبني�

عربـــي� مراهـــق� �118
مراهـــق� و�115 موهـــوب�
عربي�غري�موهوب

والـــدي� اأن� النتائـــج� اأظهـــرت�
املراهقني�املوهوبني�مييلون�لأن�
يكونوا�اأكـــرث�ت�سلطا�واأقل�حزما�
املراهقـــني� بوالـــدّي� � مقارنـــة�
غـــري�املوهوبـــني،�بينمـــا�ظهـــر��
حيـــال� املوهوبـــني� مواقـــف� اأن�
والديهـــم��تعتـــرب�اأكـــرث�اإيجابية�
مـــن�غـــري�املوهوبـــني،�وظهر�اأن�
اأعلى� لـــدى�املوهوبـــني�تقديـــرا�
يف� اأقـــل� وا�سطرابـــات� للـــذات�
تعر�ســـا� اأقـــل� واأنهـــم� الهويـــة�
ال�سلوك� وا�سطرابـــات� للرهاب�
مقارنة�بغـــري�املوهوبني،�وقد�مت�
اأ�سلـــوب�الرتبيـــة�املت�سلط� ربط�
النف�سيـــة� بال�سحـــة� باإيجابيـــة�
للموهوبني�وغري�املوهوبني�بينما�
اأثر�اأ�سلوب�الرتبية�احلازم�على�
للموهوبـــني� النف�سيـــة� ال�سحـــة�
ومل�يوؤثر�على�غريهم،�واأ�سارت�
نتائـــج�الدرا�ســـة�اىل�اأن�اأ�سلوب�
الرعايـــة�املت�سلط�يعتـــرب�عامل�
م�سلحـــة� علـــى� يوؤثـــر� خطـــر�
املوهوبني�وتكيفهم�النف�سي.�

8Marwan 
Dwairy,
Mustafa 
Achoui,

Reda 
Abouserie,

Adnan 
Farah
(2006)

م�سر
اجلزائر
لبنان
الأردن
فل�سطني�
ال�سعودية
اليمن

قيا�ـــص�التوا�ســـل�بـــني�
وعائلتهم� املراهقـــني�
العربيـــة:� الـــدول� يف�
درا�سة�اإقليمية�ثانية�

�2893مراهق�عربي�يف���8
جمتمعات�عربية.�

توا�ســـل� اأن� النتائـــج� اأظهـــرت�
املراهقني�مـــع�عائلتهم�يتباين�
بـــني�املجتمعـــات� ب�ســـكل�كبـــري�
يف� العـــرب� وتفـــوق� العربيـــة،�
واملـــايل� العاطفـــي� التوا�ســـل�
والوظيفـــي�والكلي�على�اأقرانهم�
يف�الوليـــات�املتحـــدة،�وكانـــت�
املراهقـــات�اأكـــرث�توا�ســـل�من�
املراهقني�يف�كل�اأنواع�التوا�سل�
تاأثـــريا� هنـــاك� ان� وجـــد� وقـــد�
�سئيـــل�ومهمـــا�يف�ذات�الوقـــت�
للتمدن�علـــى�التوا�سل�العاطفي�
واملايل،�وقد�متيز�اكرب�طفل�يف�

العائلة�يف�التوا�سل�املايل.�
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9UNICEF 
(1996)

فهم�املعرفـــة�واملواقف�الأردن
املرتبطة� واملمار�ســـات�
بالطفولـــة� بالعنايـــة�
املبكـــرة�بـــني�الوالدين�

الأردنيني.

للرعايـــة�درا�سة برنامـــج� تقـــدمي�
�الأبويـــة�مدتـــه�خم�ـــص��سنـــوات�
 “Better Parenting
�،Project” (1998-2002)

وقـــد�ركز�امل�ســـروع�علـــى�اأربعة�
جمالت�للعمل:

1.��التعـــرف�علـــى�الفجـــوة�بني�
املعرفة�واملهـــارة�يف�خمتلف�
والتي� امل�ستفيدة� املجموعات�
تت�سمـــن�الوالديـــن�وموفري�
الرعايـــة�ال�سحيـــة�و�سانعي�
القرار�وتقييم�هذه�الفجوة.

2.��تطويـــر�م�ســـادر�املعلومـــات�
والتـــي� بالرتبيـــة� املرتبطـــة�
تركـــز�على�دور��سناع�القرار�
العناية� ومقدمـــي� والوالدين�
حقـــوق� اتفاقيـــة� �سيـــاق� يف�

الطفل.�

املـــواد� تطويـــر� 3.��ا�ستكمـــال�
ا�ستخدامها� ليتـــم� التدريبية�
من�قبل�امل�ساركني�يف�املرافق�
الجتماعيـــة�واملنظمات�غري�
مـــن� ليتمكنـــوا� احلكوميـــة�
ا�سرتاتيجيات� ودمج� اعتماد�

واأ�ساليب�الرتبية.�

4.��دعم�تاأ�سي�ـــص�فريق�مركزي�
مـــن�املدربـــني�بالتن�سيـــق�مع�
الـــوزارات�واملنظمـــات�غـــري�
علـــى� ليعملـــوا� احلكوميـــة�
تطويـــر�مراكز�للمـــوارد�من�
خم�س�ســـة� مراكـــز� بينهـــا�
لذوي�الحتياجات�اخلا�سة.
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هنـــاك�بع�ص�ال�ستنتاجات�التـــي�يجب�الرتكيز�
عليهـــا�حيـــث�يبدو�جليـــا�ب�سكل�عـــام�من�خلل�
البحـــث�تباين�تاأثري�اأ�ساليـــب�الرتبية�باختلف�
 (Dwairy, 2004a, 2004b;اجلماعات�العرقيـــة�
(�Hill, 1995،�ممـــا�يـــدل�علـــى�اأن�لـــكل�ثقافـــة�

وح�ســـارة�ا�ساليـــب�خا�ســـة�يف�تربيـــة�الأطفال�
حيث�اأن�ما�ميكن�اعتباره�اأ�سلوبًا�جيدًا�ومعتمدًا�
يف�ثقافة�ما�قد�يعتـــرب��سوء�تربية�يف�جمتمعات�
�، �(Keshavarz & Baharudin, 2009) اأخـــرى�
فحتـــى�واإن�ارتبط�اأ�سلـــوب�الرعاية�املت�سلط�يف�
الغـــرب�بتدمري�ال�سحة�النف�سية�للطفل�وحياته�
(Becker, 1964; Baumrind, 1991)�فهـــو�عامـــل�

ي�ساعـــد�يف�تطويـــر�اأداء�الطفـــل�الدرا�ســـي�يف�
 (Steinbergثقافة�اأخرى�ح�سب�درا�ســـة�اأخرى�
(�et al., 1994; Leung et al., 1998،�كمـــا�مييـــل�

الوالـــدان�يف�الدول�التي�ت�سيطـــر�عليها�العقلية�
اجلمعيـــة�علـــى�الرتكيـــز�علـــى�قيـــم�كتقـــدمي�
بـــني� املتبـــادل� والتـــكال� والطاعـــة� امل�ساعـــدة�
اأفـــراد�املجموعات�التي�ينتمـــون�اإليها�كالأ�سرة�
(Greenfield and Suzuki, 1998)�،�وقد�اأظهرت�

نتائج�ممار�سة�الرتبية�املت�سلطة�يف�املجموعات�
التي�ي�سيطر�عليها�العقـــل�اجلمعي�اأن�اأفرادها�
اأكرث�تفهمًا�حلاجـــات�الآخرين�ويقدمونها�على�
حاجاتهم�اخلا�ســـة�(Grusec et al., 1997)،�لذا�
يبـــدو�اأن�اأ�سلوب�الرتبيـــة�املت�سلط�اأكرث�ملءمة�
مقارنـــة�بالأ�ساليـــب�الأخرى�عنـــد�املجموعات�
واملجتمعات�التي�ي�سيطـــر�عليها�العقل�اجلمعي�

�.�(Keshavarz &Baharudin, 2009)

تتاأثـــر�الأ�سر�العربيـــة�باإطاريـــن�ثقافيني�هما:�
الثقافـــة�الإ�سلمية�والعربية�التـــي�يغلب�عليها�
الأ�سلـــوب�املت�سلـــط�و�سيطـــرة�العقـــل�اجلمعي�
والثقافـــة�الغربيـــة�التـــي�تغلـــب�عليهـــا�احلرية�

الفردية�(Dwairy et al., 2006)،�ويعتقد�اأن�لهذا�
(Al-التاأثـــري�املزدوج�وقع�على�اأ�ساليـــب�الرتبية�
(�Mutlaq, 1981; Hussain, 1987،�وقد�اكت�سفت�

بع�ص�الدرا�سات�وجـــود�اأ�سلوب�تربية�متناق�ص�
ميار�ســـه�الآبـــاء�والأمهـــات�ال�سعوديـــون�يخلط�
يف�م�سمونـــه�بـــني�الأ�سلوب�املت�سلـــط�والأ�سلوب�
�(Al-Mutlaq, 1981; Hussain, 1987)املت�ساهـــل�
،�ولكـــن�ورغـــم�وجود�هـــذا�الدمـــج�يف�اأ�ساليب�
الرعايـــة�الرتبويـــة�مـــازال�ال�سعوديـــون�مييلون�
ل�سيطـــرة�العقل�اجلمعـــي�والأ�سلـــوب�الت�سلطي�
ويبدو�اأنهـــم�يعملون�على�اإحباط�النفوذ�الغربي�
يف�حياة�النا�ص�الجتماعيـــة�وال�سيا�سية،�ولكن�
وكنتيجـــة�لهـــذا�النفتـــاح�على�الغـــرب�حددت�
�Dwairy et al. (2006)درا�ســـة�اأجريت�من�قبـــل�
ثلثـــة�اأمنـــاط�للرعاية�الرتبويـــة�يف�املجتمعات�
العربيـــة�وهي:�منط الرتبي���ة املهيمن�)ويجمع�
بـــني�الأ�سلـــوب�امل�سيطـــر�والأ�سلـــوب�احلـــازم(�
ومن���ط الرتبي���ة امل���رن�)يجمـــع�بـــني�الأ�سلوب�
احلـــازم�واملت�ساهل(�ومن���ط الرتبي���ة املتقلب�
)يجمـــع�بـــني�الأ�سلـــوب�املت�ساهـــل�واملت�سلـــط(�
وقـــد��سمي�بهذا�ال�سم�لأنـــه�يجمع�بني�اأ�سلوبني�
مت�سادين.�ت�ســـري�هذه�الأمناط�اإىل�اأن�اأ�ساليب�
الرتبيـــة�املتبعة�من�قبل�العـــرب�لي�ست�م�ستقلة�
ومميزة�كتلك�التي�يتبعها�الغرب�بل�اإنها�تت�سكل�
من�خليط�مـــن�احلنان�وال�سيطـــرة�اإذا�تعاملنا�
مع�هاتني�ال�سفتني�كعاملني�م�ستقلني.�مت�و�سع�
�Dwairy et al., (2006هـــذه�الأمنـــاط�بوا�سطـــة�
 (Chao,ودعمهـــا�من�قبـــل�عدد�مـــن�الباحثـــني�
 1994; Kagitcibasi, 1970, 2005; Maccoby&

�Martin, 1983; Rohner&Pettengill, 1985)

الذيـــن�انتقدوا�ت�سنيـــف��Baumrindوقالوا�انه�
من�املمكن�ان�سجام�اأ�سلوبي�الرتبية:�املبني�على�
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ال�سيطـــرة�واملبني�على�احلنـــان�يف�اآن�واحد�يف�
بع�ـــص�املجتمعات�التـــي�ت�سيطر�عليهـــا�العقلية�

اجلمعية.
وقد�ا�ستنتج�اأي�سًا�من�الدرا�سات�ال�سابقة�اأن�كل�
مـــن�التمدن�وجن�ص�الطفـــل��يوؤثران�على�نوعية�
الرتبية�امل�ستخدمة�.�وكما�اأظهرت�الدرا�سات�،�
اأن�الأ�سلـــوب�امل�سيطر�يبدو�هو�الأكرث�اتباعًا�يف�
املجتمعات�الريفية�عنـــد�التعامل�مع�املراهقني�
من�الذكـــور�بينمـــا�ي�ستخدم�الأ�سلـــوب�احلازم�
عنـــد�التعامـــل�مـــع�املراهقـــات�يف�املجتمعـــات�
نف�سهـــا.�ويف�املقابل�نـــرى�اأن�الأ�سلوب�امل�سيطر�
هو�الأ�سلوب�الأكرث�اتباعا�عند�رعاية�املراهقات�
ا�ستنتـــج� كمـــا� �،(Dwairy&Menshar, 2006)

(Shek, 1998)�اأن�هنـــاك�فروقـــات�يف�الأ�سلوب�

املتبـــع�يف�تربية�الأبناء�بناء�على�جن�سهم،�حيث�
مييل�الوالدان�خللق�علقة�م�سيطرة�مع�اأبنائهم�
الذكور�بينما�يتبعان�حتديدًا�اأ�سلوًبا�اأكرث�حزمًا�

مع�بناتهم�مقارنة�باأبنائهم.
وقـــد�لوحظ�من�خلل�درا�ســـات�اأخرى�ويف�كل�
املناطـــق�الريفية�واحل�سريـــة�اأن�املراهقني�من�
الذكور�يتعر�سون�لرعايـــة�تربوية�اأكرث��سيطرة�
مقارنـــة�باأقرانهـــم�مـــن�الإناث�اللتـــي�يتلقني�
رعايـــة�تربويـــة�اأكـــرث�حزمـــًا،�وتتما�ســـى�هـــذه�
النتائج�مع�نتائج��سابقة�لدرا�سات�اأجريت�على�
�(Dwairy, 2004a, 2004b)فل�سطينيـــي�الداخـــل�
 (Punamakiوالفل�سطينيني�يف�الأرا�سي�املحتلة�
 (Fershani, وجزائريـــني� �،et al., 1997)

هـــذه� وتعار�ســـت� �1998; Zegheena, 1994)

ال�ستنتاجـــات�مـــع�ا�ستنتاجـــات�وتقارير�اأخرى�
 (2003،Dwairy,تقريـــر�تنمية�املـــراأة�العربيـــة�(

(Zakareya, 1999 ;1997.�يعتـــرب�هذا�التعار�ص�

منطقيًا�حيث�متيل�الفتيـــات�والن�ساء�للإذعان�
للتقاليـــد�اأكرث��من�اأقرانهـــن�الذكور�ول�يبالغن�
 (Achoui, وجمتمعاتهـــن� والديهـــن� حتـــدي� يف�
�،2003; Al- Kaa’ki, 2000; Al-Khawaja, 1999)

ويف�املقابـــل�جند�اأن�الذكـــور�العرب�اأكرث�جراأة�
علـــى�حتـــدي�والديهـــم�ونقـــل�الظلم�الـــذي�قد�

يتعر�سون�له�لقاء�ذلك.

كمـــا�نوق�ســـت�ق�سيـــة�عـــدم�اإمكانيـــة�تطبيـــق�
املقايي�ص�واملعايري�امل�ستخدمة�يف�بحوث�الرتبية�
يف�الثقافـــة�الغربيـــة�يف�املجتمعـــات�ال�سرقيـــة،�
وذلـــك�لعدم�وجود�اأية�اإر�ســـادات�عملية�ت�ساعد�
يف�ت�سميـــم�درا�سات�الرعايـــة�الأبوية�لتنا�سب�
الثقافات�"اجلديـــدة"،�حيث�اأنه�مل�يتم�اختبار�
تطبيقهـــا� قبـــل� بالرتبيـــة� املتعلقـــة� املقايي�ـــص�
(Stewart & Bond, 2002)،�وميكـــن�ملحظـــة�

هـــذا�الأمر�من�خلل�ثـــلث�طرق�هي:�)1(�اأن�
بع�ـــص�الأمنـــاط�التـــي�تطبق�يف�ثقافـــات�معينة�
م�سكـــوك�يف��سحتها�بالن�سبـــة�لثقافات�اأخرى،�
و)2(�اأن�الت�ســـاد�بـــني�املقايي�ـــص�املطبقة�على�
اأ�سلـــوب�معني�مـــن�اأ�ساليـــب�الرتبيـــة�يف�ثقافة�
جديـــدة�يجـــب�اأن�يتـــم�درا�سته�عمليـــًا�بدل�من�
ملحظته�نظريًا،�و)3(�اأن�ا�ستخدام�الأ�ساليب�
عو�ســـا�عـــن�الأدوات�العمليـــة�مت�تربيـــره�بعدم�
ظهور�معاين��سلوكيات�معينة�ب�سرعة�يف�الثقافة�

التي�تتم�درا�ستها.
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 معوق��ات تطبي��ق اأ�سالي��ب الرتبي��ة  .1
ال�سليمة: العامل العربي

تعترب�امل�ساكل�التي�تظهـــر�يف�العلقات�الأبوية�
كانقطـــاع�التوا�ســـل�اأو��سعفـــه�بـــني�الوالديـــن�
والأبنـــاء�والعنـــف�اجل�ســـدي�والنف�ســـي�احدى�
الق�سايـــا�التـــي�تقـــف�حائل�يف�طريـــق�الرتبية�
ال�سليمـــة�للأطفال�يف�جمتمعاتنـــا�وهي�بالتايل�
تهـــدد�م�ستقبل�بلدنـــا،�وهذا�هـــو�ال�سبب�وراء�
اأهميـــة�فهـــم��سبـــب�ت�ســـرف�الوالديـــن�بهـــذه�

الطريقة�يف�بع�ص�الأحيان.�

اأظهرت�البحوث�اأن�املجتمعـــات�العربية�تواجه�
العديد�من�التحديات�يف�جمال�العلقات�الأبوية�
واأحـــد�اأكرب�هذه�العوائـــق�التي�تقف�يف�مواجهة�
تطبيـــق�تربيـــة��سليمـــة�تتعلق�بعامـــل�خارجي�ل�
ميكن��سبطـــه�وهو:�عامل�الطبقـــة�الجتماعية�
الجتماعـــي� الو�ســـع� ي�ســـكل� القت�ساديـــة.�
والقت�ســـادي�الذي�يـــرتاوح�بني�الفقـــر�املدقع�
والغنى�الفاح�ـــص�يف�العائـــلت�العربية��سغطًا�
علـــى�الوالدين�مما�يدفعهم�ل�ستخدام�اأ�ساليب�
كالتاأديب�اجل�سدي�والتهديد�اللفظي�والقوانني�
املت�ســـددة�واأحيانـــا�العنـــف�اجل�ســـدي،�وت�سري�
بع�ص�التقاريـــر�اىل�اأن�اأ�سلوب�العنف�اجل�سدي�
والنف�ســـي�اأ�سلـــوب�تربية�متبع�بكـــرثة�يف�م�سر�
 (Al-Mahroos,والبحرين��(Saif El-Deen, 2001)

��(Qasem, et  al.  1998) والكويـــت� �،2001)

�(Al-Shqerat& Al-Masri, 2001) والأردن�
واملغـــرب� (Al-Kittani, 2000)خا�سة�بني�اأو�ساط�
الطبقة�الدنيـــا�والوالدين�غري�املتعلمني�والأ�سر�
الكبـــرية�اأو�املفككة،�ولوحـــظ�يف�درا�سة��سابقة�
اأجريـــت��Youssef et al. (1998)يف�الإ�سكندرية�
يف�م�ســـر�اأن�العنـــف�الأ�سري�قد�يكـــون�متوقعا�
يف�الأ�ســـر�الفقـــرية�والتـــي�تعـــاين�مـــن�م�ساكل�
اقت�سادية،�حيث�يزيد�ال�سغط�القت�سادي�من�
�سراخ�الوالدين�والنزاعات�الزوجية�والنزاعات�
بـــني�الأطفال�واآبائهم�بالإ�سافة�اىل�اأخذ�اأموال�
الأطفـــال�ق�سرًا�املرتبط�بالعـــداء�املحتوم�الذي�
 (Conger,يوجهه�هوؤلء�الوالدين�نحـــو�اأبنائهم�
(�Ge, Elder, Lorenz, & Simons, 1994وهو�الأمر�

الـــذي�يعمل�بدوره�على�تعزيـــز�العلقة�ال�سلبية�
 (Flanagon,يف�التفاعـــل�بني�الوالديـــن�والأبناء�
 (Herrenkhol,�1990ويدمر�العلقة�فيما�بينهم�)

 Herrenkhol, Toedter, &Yanushefski,

(1984،�ومـــن�هنا�ا�ستنتـــج��McLoyd (1990)اأن�

الأ�ســـر�الفقـــرية�اأقـــل�متكنا�من�تقـــدمي�الدعم�
لأطفالها�واأكرث�ميوًل�نحو�تقدير�طاعة�الأطفال�
و�سبطهـــم�واحلزم�معهـــم�ومعاقبتهم�ج�سديا،�
وبالتايل�فاإن�الأ�سلوب�املتبع�غالبا�من�قبل�هذه�

الأ�سر�هو�الأ�سلوب�الت�سلطي.�

اأمـــا�العامـــل�الجتماعـــي�والقت�ســـادي�الآخر�
الـــذي�متـــت�مناق�سته�فهـــو:�املـــوت�املبكر�لأحد�
اأفـــراد�العائلـــة�اأو�الطلق�وامل�سوؤوليـــة�التي�تقع�

ب  . معوقات تطبيق أساليب التربية السليمة
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علـــى�عاتق�الأ�سر�الكبرية�التي�لديها�عدد�كبري�
مـــن�الأبنـــاء�(Wolfner&Gelles, 1993)�وكـــرثة�
�،(Sumba &Bwibo, 1993)عدد�اأفراد�الأ�ســـرة�
حيث�اأنـــه�بالن�سبة�للعائلت�الكبـــرية�قد�تكون�
امل�سكلة�القت�سادية�هـــي�الغالبة�خا�سة�وقد�ل�
يكـــون�لدى�الأبويـــن�مال�كاٍف�لدعـــم�كل�اأفراد�
الأ�ســـرة،�كمـــا�قـــد�ل�تتمكـــن�الأمهـــات�يف�هذه�
الأ�سر�من�ممار�سة�طرق�وا�سرتاتيجيات�تربية�
جيـــدة�لكل�طفل�على�حده�مما�قد�ُي�سعر�الطفل�
باأنه�مهمل�فيقوده�ذلك�للقيام�بت�سرفات��سيئة�

بهدف�من�خللها�اإىل�جذب�النتباه.

اأ�ســـار��Youssef et al. (1998)اأي�ســـا�اإىل�اأهمية�
تعليـــم�الوالدين�عمومـــا�والأمهـــات�خ�سو�سا،�
حيـــث�اأو�ســـح��Sumba and Bwibo (1993)اأن�
الوالدين�الذين�يتبعون�اأ�سلـــوب�التعنيف�غالبا�
مـــا�يكونون�اأقل�ثقافة،�وبالتـــايل�فقد�لوحظ�اأن�
امليـــل�ال�سديـــد�اإىل�ممار�ســـة�اأ�سلـــوب�التاأديب�
اجل�ســـدي�يف�العائلت�التي�تكون�فيها�الأمهات�
اأميـــات�اأو�بالـــكاد�ميار�ســـن�القـــراءة�والكتابة�
مقبول�يف�ظل�نق�ص�مهارات�الرعاية�الرتبوية،�
بينمـــا�ل�يتوقع�وجود�ذات�اخلطـــورة�تقريبا�يف�
العائلت�التي�تكون�اأمهاتها�قد�اأكملن�تعليمهن�
الثانوي�اأو�على�الأقل�الأ�سا�سي،�وقد�ُدعمت�هذه�
 Jaudes, Ekwo, and Voorhisالفكـــرة�من�قبـــل�
(1995)�الذيـــن�اكت�سفـــوا�اأن�ن�سبـــة�عاليـــة�مـــن��

اأمهـــات�الأطفـــال�املهملني�واملعنفـــني�خريجات�
مدار�ص�ثانويـــة�وتلقني�بع�ص�التعليم�اجلامعي،�
وقد�برر�البحث�هـــذه�النتائج�املثرية�من�خلل�
اعتبار�اأن�هذه�الق�سية�قد�تكون�جمرد�انعكا�ص�

للإحبـــاط�الذي�تعاين�منه�هذه�الأمهات�ب�سبب�
عـــدم�قدرتهـــن�على�العي�ـــص�وفقـــا�لتطلعاتهن،�
ويف�املقابل�فاإن�مـــن�املهم�ملحظة�اأنه�بح�سب�
درا�سة�غطت�ثماين�دول�عربية�خمتلفة�)م�سر�
واجلزائر�ولبنان�والأردن�وفل�سطني�وال�سعودية�
واليمـــن�وفل�سطينيـــي�الداخـــل�(�لوحـــظ�وجود�
علقـــة��سئيلـــة�بني�تعليـــم�الوالديـــن�وامل�ستوى�
القت�ســـادي�من�جهة�واأ�سلوب�الرتبية�من�جهة�

اأخرى.

ولحظـــت�درا�سات�اأخـــرى�اأن�بع�ـــص�الوالدين�
ميار�سون�اأ�ساليـــب�تربية��سر�سة�وغري�عقلنية�
عندمـــا�تكون�هنـــاك�م�سكلة�يف��سفـــات�الطفل�
وت�سرفاته،حيث�اأن�كل�من�الع�سيان�والكذب�
وتدمري�ممتلـــكات�الآخرين�ومعاملـــة�الوالدين�
بقلـــة�احرتام�والتوا�سل�ال�سعيـــف�مع�الوالدين�
والهـــرب�مـــن�املنـــزل�والجنـــازات�الدرا�سيـــة�
ال�سعيفـــة�(Youssef et al. 1998)�هي�اأمثلة�على�
ت�سرفـــات�قـــد�تدفـــع�الوالديـــن�اإىل�الت�سرف�
بعنـــف�وعـــدم�عقلنية�يف�اأغلـــب�الأحيان،�وقد�
يكون�ذلـــك�نتيجة�لعدم�متكن�بع�ـــص�الوالدين�
مـــن�مواجهة�الطبيعة�الإ�سكاليـــة�لأبنائهم�مما�
يجعلهم�يلجـــاأون�للخيار�الأ�سهل�وهو�العقاب�اأو�

التعنيف�اجل�سدي�اأو�اللفظي.

اأمـــا�املو�سوع�الآخـــر�املثري�للجـــدل�يف�اأو�ساط�
املجتمعـــات�العربيـــة�والغربية�على�حـــد��سواء�
فهـــو�زيـــادة�عـــدد�الن�ســـاء�العامـــلت،�حيـــث�
عر�ـــص�تقريـــر��The Good Childhoodالـــذي�
اأعـــد�بتفوي�ـــص�مـــن�جمعيـــة�الأطفـــال�وجـــود�
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الن�ســـاء� ق�سيـــة� اأن� مـــن� متزايـــدة� خمـــاوف�
العامـــلت�قد�تكـــون��سببا�م�ساهمـــا�يف�زيادة�
http://www.معـــدل�الطـــلق�)اأنظر�اأي�ســـا�
childrenssociety.org.uk/what-we-do/

�،(research/good-childhood-inquiry

وينطـــوي�هـــذا�القلـــق�على�عـــدد�مـــن�الأبعاد�
اخلطرية،�فكبداية�نرى�اأن�لدى�املراأة�العاملة�
وقتـــًا�ق�سريا�جـــدا�وطاقة��سئيلة�جـــدا�لتلبية�
احتياجـــات�اأطفالها�والتعامل�مع�امل�ساكل�التي�
تطـــراأ�علـــى�حياتهم�وخا�سة�بعـــد�اأن�تعود�اإىل�

املنـــزل�بعد�يـــوم�عمل�طويل،�وحتـــى�اذا�كانت�
تق�سي�وقت�فراغهـــا�يف�العناية�باأطفالها�فقد�
يكون�لذلك�تاأثري��سلبي�عليها�حيث�قد�ل�يكون�
لديهـــا�وقت�للعتنـــاء�بنف�سها�اأي�ســـا�مما�قد�
يت�سبب�يف�الكتئـــاب�والع�سبية�وردود�الأفعال�
العنيفـــة�،�بالإ�سافـــة�اإىل�اأن�ثقافة�"املربيات" 
العربـــي� العـــامل� يف� الأطفـــال"  و"جلي�ســـات�
حمـــدودة�للغاية�بل�معدومـــة�تقريبا�مما�ي�سع�
عبئا�على�كاهل�املراأة�العربية�ويحرمها�من�اأي�

وقت�فراغ�تعتني�فيه�بنف�سها.�

جدول 3: العوائق التي الوالدون العرب يف جمال حت�ضني اأ�ضاليب تربيتهم

الو�سفالعوائق

مثـــل�م�سوؤوليـــات�الأ�سر�التي�لديها��عـــدد�كبري�من�الأطفـــال�مما�يجعل�ال�سغوط�الجتماعية�والقت�سادية
الوالدين�ميار�سون�طرق�تربية��سيئة�وخاطئة�جتاه�كل�طفل�يف�الأ�سرة�.

مت�الربـــط�بني�م�ستوى�التعليم�املنخف�ص�للوالديـــن�-�خا�سة�الأمهات�– امل�ستوى�التعليمي�للوالدين
وبني�م�ستويات�عالية�من�الإ�ساءة�وغريها�من�ال�سعوبات�املتعلقة�بتنمية�

الطفل�.

ال�سغـــوط�القت�ساديـــة�قـــد�ت�سبب�م�ســـاكل�مثـــل:�اخللفـــات�الزوجية�الفقر
والعدائية�من�قبل�الوالدين�جتاه�اأطفالهم�.

مثـــل�الع�سيان،�الكذب،�التوا�سل�بطريقة��سيئة�وعدم�احرتام�الوالدين،�خ�سائ�ص�الطفل
حت�سيل�درا�سي��سيئ�.

الوقـــت�املتـــاح�لتلبيـــة�احتياجـــات�الطفـــل�.�فقلـــة�الوقت�الإ�ســـايف�للأم��الأمهات�العاملت
للهتمام�باحتياجاتها�قد�ي�سبب�الكتئاب�و�سوء�ال�سلوك�جتاه�الطفل�.
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هناك�درا�ستان�اأجريتا�يف�هذا�املجال�اإحداهما�
يف�كنـــدا�والأخـــرى�يف�اأ�سرتاليا�وقـــد�بينت�كل�
درا�ســـة�املعوقات�التي�متنع�الوالدين�من�تطوير�
مهاراتهـــم�الرتبويـــة،��حيـــث�ركـــزت�الدرا�سة�
الكنديـــة�على�الوالديـــن�الفقـــراء�بينما�ركزت�
الدرا�ســـة�الأ�سرتاليـــة�علـــى�الوالديـــن�الذيـــن�
يعي�ص�اأبناوؤهم�يف�دور�احلماية�والرعاية�ب�سبب�

تعر�سهم�للعنف�والإهمال.�

�Russell, Harris, and Gockel (2008) وظـــف�
لدرا�ستهـــم�الكنديـــة�خم�ســـا�وثلثني�اأبـــا�واأما�
ميثلـــون��33اأ�سرة�مـــن�برنامج�الإ�ســـراف�على�
حمايـــة�الطفل�الـــذي�يركز�علـــى�التدريب�على�
مهـــارات�الرتبية�واأ�سارت�نتائج�هـــذه�الدرا�سة�
اىل�اأن�العائـــق�الأ�سا�ســـي�احلائـــل�دون�تطبيق�
اأ�ساليـــب�الرتبية�ال�سليمة�بالن�سبـــة�لهذه�الأ�سر�
متحـــور�حـــول�ال�سعوبـــات�املاليـــة�التـــي�اأودت�
بهم��وبالأ�ســـرة�عموما�اإىل�الكتئاب�واحلرمان�

.(Russell et al., 2008)

اأمـــا�الدرا�سة�الأ�سرتالية�حـــول�الأطفال�يف�دور�
 Salveron,الرعايـــة�والتـــي�اأجريـــت�بوا�سطـــة��
اأبـــا� �17 علـــى� �Lewig, and Arney (2008)

واأمـــا�ممثلني�لــــ��14عائلة�با�ستخـــدام�منهجية�
�Parents Plus Playgroupsفقـــد�اأو�سحـــت�اأن�

اأهم�العوامل�التي�تعيق�تطوير�الوالدين�ملهارات�
 (Salveron etالرتبية�تكمن�يف�توفر�املوا�سلت�
(�al., 2008بالإ�سافـــة�اإىل�عائـــق�اآخـــر�وهـــو�اأنه�

اإذا�تـــرك�الوالـــدان�طفلهم�يف�املنـــزل�فاإنه�لن�
ي�سمح�لهم�بامل�ساركـــة�يف�املجموعات�يف�املركز�
الثالـــث� والعائـــق� �، �(Salveron et al., 2008)

بالن�سبـــة�لبع�ص�الوالدين�هـــو�حقيقة�اأن�بع�ص�
امل�ساركـــني�يف�الربنامـــج�مل�يتبعـــوا�التعليمـــات�
 (Salveron etوكانوا�يعانون�من�م�سكلة�الغ�سب�
(�al., 2008،�اأمـــا�امل�سكلة�الرابعة�والأخرية�التي�

حددها�امل�ساركون�فهي�عمليـــة�اإحالة�الوالدين�
 (Salveronللربنامـــج�والتي�تت�سبب�يف�اإرباكهم��

.et al., 2008)

��Russell et al. (2008) درا�ســـة� ووجـــدت�
الكنديـــة�اأن�ال�سعوبـــات�املاديـــة�هـــي�اأكـــرث�
ال�سعوبات�املعيقة�لتطويـــر�مهارات�الرتبية،�
بينمـــا�اأو�سحت�الدرا�ســـة�الأ�سرتالية�اأن�اأكرث�
العوامل�اإعاقة�هي�املوا�سلت،�هذا�بالإ�سافة�
اإىل�عـــدد�من�العوامـــل�التي�يبـــدو�اأنها�تتعلق�
الدرا�ســـة� طرحـــت� كمـــا� ذاتـــه.� بالربنامـــج�
احلوافز�التـــي�تنبع�من�الربنامج�ذاته�وبع�ص�
املعيقات�التـــي�تقف�يف�طريق�عناية�الوالدين�
باأطفالهم�ب�سبب�عدم�قدرتهم�على�تركهم�يف�
املنزل�وح�سور�الدورة،�واإجمال�يبدو�اأنه�وبناء�
علـــى�هاتـــني�الدرا�ستـــني�هناك�عـــدة�عوامل�
تعيـــق�الأبويـــن�عـــن�تطوير�مهـــارات�الرتبية،�
ومن�بينها�ال�سعوبات�املادية�والكتئاب�وعدم�
توفـــر�و�سائـــل�موا�ســـلت�للربنامـــج�)اأنظر�

اجلدول�رقم��4اأدناه(.

 معوقات تطبيق اأ�ساليب الرتبية ال�سليمة: العامل الغربي وماليزيا .2
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جدول 4: العوائق التي متنع الوالدين من ح�ضور برامج حت�ضني مهارات الرتبية 

العوائقالربنامج والتدخلاملوؤلف/ التاريخ / البلد

 Russell, Harris, and Gockel
(2008) Canada

�ال�سعوبات�املالية�والدون�معر�سون�لإ�سكاليات�قانونية اأ.�
�الكتئاب� ب.

الأ�ســـري� احلرمـــان� ��م�ســـكلت� ج.�
ب�سفة�عامة�

 Salveron, Lewig, and Arney
(2008)

Australia

والدان�معر�سون�لإ�سكاليات�قانونية�
Parents Plus Playgroups

جمموعات�تفاعلية�للوالدين�مع�اأطفالهم

��املوا�سلت�اإىل�الربنامج� اأ.
بامل�ساركة� للوالدين� ال�سماح� ��عدم� ب.
يف�املجموعـــات�التفاعليـــة�نظـــرًا�

لرتكهم�لأطفالهم�يف�املنزل�
يف� امل�ساركـــني� الوالديـــن� ��بع�ـــص� جـ.
القواعـــد� يتبعـــوا� مل� الربنامـــج�
ورمبـــا�عانـــوا�من�م�سكلـــة�فقدان�

ال�سيطرة�على�اأع�سابهم��
��اإحالة�جمموعة�غـــري�منا�سبة�من� د.�
الوالدين�للنت�ساب�للربنامج�من�

قبل�املوظفني.
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مل�يتم�العثور�على�اأية�درا�سات�حتدد�حمفزات�تعني�الوالدين�العرب�على�تطوير�املهارات�الرتبوية�.

ج� . محفزات تعين على تطوير المهارات التربوية

   حمفزات تعني على تطوير املهارات الرتبوية:  العامل العربي .1

مت�اإجـــراء�درا�ســـات�تعنـــى�باملحفـــزات�التـــي�
تعني�علـــى�تطوير�مهارات�الرتبيـــة�يف�الربامج�
التدريبيـــة��التـــي�ت�ساعـــد�الفئـــات�التاليـــة�من�
الوالديـــن�على�الرتبيـــة:�)اأ(�الوالـــدون�الذين�
يعانون�مـــن��سعوبات�يف�تربيـــة�اأبنائهم�و)ب(�
التدخـــل� خطـــر� يواجهـــون� الذيـــن� الوالـــدون�
القانوين�و)ج(�الوالدون�الذين�لديهم�اأبناء�يف�
مراكز�الرعاية�ال�سحيـــة،�واإجمال�مت�الطلع�
على�ع�سر�درا�سات�اأجريت�يف�دول�غربية�ككندا�
والوليـــات�املتحدة�واململكة�املتحـــدة�واأ�سرتاليا�

واأملانيا.�
�سعوب��ات  يواجه��ون  الذي��ن  الوال��دان 
يف تربي��ة اأبنائه��م: نفـــذ�اإدوارد�وجرانـــت�
)2007(�الربنامـــج�الـــذي�و�سعـــه�كل�من�لوجن�
وفورهانـــد�)2002(�بعنـــوان�" تربيـــة�الطفـــل�
القـــوي�العنيـــف�" )ح�ســـب�ما�ذكـــر�يف��سفحة�
�322من�درا�ســـة�.Conners et al(�وقد�اأجريت�
هـــذه�الدرا�ســـة�يف�الوليات�املتحـــدة�الأمريكية�
لفـــرتة�عامني�وعلى�مـــا�جمموعـــه��63م�سارك�
�Head Startجـــاءوا�مـــن�ثمانيـــة�فـــروع�ملركـــز�
بنـــاء� اختيارهـــم� ومت� اجلنوبيـــة� الوليـــات� يف�
علـــى�تو�سيـــة�مـــن�موظفـــي�املركز�ومبـــادرات�
 (Conners etسخ�سية�ومـــواد�اإعلنية�اأخـــرى��
(al., 2007.�وكانـــت�العوامل�اخلارجية�املحفزة�

للوالدين�علـــى�ح�سور�الـــدورات�كالتايل�:�)اأ(�
تنـــوع�اأوقات�الدرو�ص�و)ب(�توفري�خدمة�عناية�
جمانيـــة�بالأطفال�و)ج(��وجود�حمفزات�مالية�
اأ�سبوعية�وبعد�التخـــرج�و)د(�توفري�م�ساعدات�
 (Conners etمالية�ودفع�م�ساريف�املوا�سلت�
(al., 2007.�وقـــد�و�سع�الباحثـــون�ت�سميما��سبه�

جتريبي�باختبـــارات�قبلية�وبعدية��لتقييم�مدى�
.(Conners et al., 2007)فعالية�الربنامج�

كما�عملت�درا�سة�لندي�وميننا�الكندية�)2006(�
امل�سابهة�لدرا�سة�كونريز�واآخرون�)2007(�على�
تطويـــر�مهارات�الرتبيـــة�للوالدين�الذين�يعاين�
 (Landy andاأطفالهـــم�مـــن�م�ســـاكل��سلوكيـــة�
(�Menna, 2007،�وقـــد�و�سع�الباحثون�ت�سميما�

�سبـــه�جتريبـــي�باختبـــارات�قبليـــة�وبعدية،�ومت�
ا�ستخـــدام�عـــدد�مـــن�املعايـــري�لقيا�ـــص�معرفة�
 (Landy and وثقتهـــم� ومواقفهـــم� الوالديـــن�
(�Menna, 2007،�كما�مت�فح�ص�الأداء�الإدراكي�

للطفـــل�الذي�اأجريت�عليـــه�الدرا�سة�وطلب�من�
الوالدين�تقـــدمي�تقرير�تربوي�حـــول��سلوكيات�
مت� ثـــم� �،(Landy and Menna, 2007) الطفـــل�
 Helping Encourage Affectتطبيـــق�مداخلـــة�
��Regulation (HEAR)وفقا�لربوتوكولت�العلج�

(Landy and Menna, 2007)�،�وكانت�املحفزات�

التـــي�عملـــت�علـــى�ت�سجيـــع�الوالديـــن�يف�هذه�

  حمفزات تعني على تطوير مهارات الرتبية :  العامل الغربي .2
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الدرا�سة�حتديـــدا�هي�اإيجـــاد�فر�سة�للح�سول�
علـــى�مهارات�تربوية�ميكـــن�اأن�ت�ساعدهم�على�
التحكـــم�يف��سلوكيات�اأطفالهم�ب�ســـكل�اأف�سل.�
وقالت�الأمهات�بعد�تلقيهن�للعلج�اأنهن�اأ�سبحن�
يوؤديـــن�دورهـــن�يف�الرتبية�ب�سكل�اأكـــرث�فعالية�
واأنهـــن�متكـــن�من�فهـــم�اأبنائهن�ب�ســـكل�اأف�سل�
�وتطورت�قدرتهن�على�و�ســـع�حدود�لأطفالهن.

.(Landy and Menna, 2007)�
 The Gardner, الربيطانيـــة� الدرا�ســـة� اأمـــا�
�Burton, and Klimes (2006)فكانـــت�م�سابهـــة�

اىل�حد�كبـــري�للدرا�ستـــني�ال�سابقتني�من�حيث�
احلافـــز�وراء�ت�سجيـــع�الوالديـــن�علـــى�تطويـــر�
مهاراتهـــم�الأبوية�ليتمكنوا�مـــن�تربية�الأطفال�
 (Gardner etالذيـــن�يعانون�من�م�ساكل��سلوكية�
(al., 2006،�واأجريـــت�الدرا�سة�على��76اأ�سرة�مت�

اختيارهـــا�ب�سكل�ع�سوائـــي�بالإ�سافة�اإىل�وجود�
 (Gardnerجمموعة�مراقبة�على�قائمة�النتظار�
 Landy and Menna (et al., 2006،�وكدرا�ســـة�

(2007)��مت�اأخـــذ�مقايي�ـــص�الرتبيـــة�والأطفـــال�

وتطبيـــق�مداخلـــة���Incredible Yearsواأظهرت�
مداخلـــة��Follow-up postانـــه�متـــت�املحافظة�
�.�(Gardner et al., 2006)على�مكا�سب�العلج�

 Gardner, Hutchings, Bywater,اأجرى�كل�من�
�and Whitaker (2010)درا�سة�يف�اململكة�املتحدة�

 Gardnerقامت�مبحاكاة�كافـــة�حيثيات�درا�سة�
�et al., (2006)با�ستثناء�اأنه�مت�تقدمي�املزيد�من�

املحفزات�لت�سجيع�الوالديـــن�على�ح�سور�دورة�
 (Gardner et al.,مهـــارات�الرتبيـــة�التدريبيـــة�
(2010،�وقـــد��سارك�يف�هـــذه�الدرا�سة�جمموعة�

عـــلج�مكونـــة�مـــن��104عائـــلت�وجمموعـــة�
مراقبـــة�مكونة�من��49عائلـــة�ومت�اأخذ�مقايي�ص�
 Incredibleما�قبـــل�التدخل�وتطبيـــق�برنامـــج�

 (Gardner etالأ�سا�ســـي�للرعاية�الأبويـــة��Years

(�al., 2010وت�سمنت�املحفزات�الإ�سافية�ت�سجيع�

الوالدين�على�امل�ساركـــة�كالتايل:�)اأ(�مت�توفري�
وجبات�للوالدين�والأبناء�و)ب(�مت�توفري�خدمة�
رعاية�للأطفال�و)ج(�مت�توفري�موا�سلت�ملوقع�
الدورة�و)د(�مت�اإجراء�زيارات�منزلية�للوالدين�
 (Gardnerالذين�فاتهم�ح�سور�بع�ص�اجلل�سات�
(et al., 2010،�وبعـــد�التدخل�بقـــي�ما�جمموعه�

�87عائلـــة�يف�جمموعـــة�العـــلج��و�49عائلة�يف�
جمموعـــة��املراقبـــة�خلل�فـــرتة�املتابعـــة�التي�
.(Gardner et al., 2010)ا�ستمرت��ست��سنوات�
وختامـــا�متـــت�مناق�ســـة�اأربـــع�درا�ســـات�حـــول�
حتفيز�الوالديـــن�على�تطوير�مهـــارات�الرتبية�
للوالديـــن�الذيـــن�لديهـــم�اأطفـــال�يعانـــون�من�
م�ساكل��سلوكية،�وكان�احلافـــز�الأ�سا�سي�الذي�
دفـــع�هـــذه�الأ�سر�لتطويـــر�مهاراتهـــا�الأبوية�يف�
هذه�الدرا�سات�هو�رغبتها�يف�تعلم�طرق�اأف�سل�
يف��سبـــط�اأطفالهـــا،�كمـــا�ان�درا�ستني�من�هذه�
الدرا�ســـات�الأربع�قدمت�للأبوين�حمفزات�من�
قبيـــل�تقدمي�خدمـــات�عناية�بالأطفـــال�وطعام�
وموا�سلت�خلل�جل�سات�مهارات�الرتبية.

التدخ��ل  خلط��ر  املعر�س��ون  الوال��دون 
القان��وين:�مت�اإجـــراء�ثلث�درا�ســـات�عملت�
على�توفري�حمفزات�للأ�سر�التي�اتهمتها�الدولة�
باإهمـــال�اأبنائهـــا��اأو�التـــي�تعاين�مـــن��سعوبات�
الوالديـــن�اخلا�سعـــني� اأو� اأطفالهـــا� يف�رعايـــة�
 Letarte,لربنامج�علج�من�املخدرات.�واأجرى�
درا�ســـة� �Normandeau, and Allard (2010)

يف�كنـــدا�للوالديـــن�يف�برنامـــج�تربيـــة�تدريبية�
للوالديـــن�الذين�يطمحـــون�ل�ستعـــادة�ح�سانة�
اأبنائهـــم،�وقـــد�ت�سكلـــت�جمموعة�العـــلج�من�
�45باملائـــة�مـــن�الوالديـــن�بينما��ســـارك�9%�يف�
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جمموعة�املراقبـــة�(Letarte et al., 2010)،�وقد�
�Incredible Years برنامـــج� املداخلـــة� طبقـــت�
للرعايـــة�الأبويـــة�(Letarte et al., 2010)�،�ومت�
حتفيـــز�الوالديـــن�علـــى�احل�ســـور�مـــن�خـــلل�
تعوي�ـــص�اجلل�ســـات�للوالديـــن�الذيـــن�تفوتهـــم�
بع�سهـــا�عرب�تقـــدمي�جل�ســـات�خمت�ســـرة�قبل�
اجلل�ســـة�التاليـــة�(Letarte et al., 2010)،�وقـــد�
حقـــق�الوالـــدان�الذيـــن�ح�سروا�هـــذه�الربامج�
مكا�سب�جتلت�يف�الرتبية�الفعالة�التي�اأ�سبحوا�

�.�(Letarte et al., 2010)يقدمونها�

وخلفـــا�لدرا�ســـة��Letarte et al., (2010)اأجـــرى�
 (2010) King, Kraemer, Bernard, andكل�مـــن�
�Vidourek (2007ا�ستطلعا�يف�الوليات�املتحدة�

الأمريكية�بخ�سو�ص�الرتبية�احلازمة�والهتمام�
بالـــدورات�التدريبيـــة�املرتبطـــة�بالرتبيـــة�والتي�
حتفـــز�الوالديـــن�الذيـــن�يواجهـــون��سعوبات�يف�
رعاية�اأبنائهـــم�،وتلقـــوا��191ا�ستجابة�من�عينة�
 (King etا�ستطـــلع�اأجريت�علـــى��593�سخ�ـــص�
(al., 2007،�وقد�وجد�بعد�اإجراء�حتليل�املتغريات�

اأن�الوالديـــن�البديلني�الذيـــن�ميلكون�خربة�تقل�
عـــن�خم�ـــص��سنـــوات�يف�تربية�الأطفـــال�يرغبون�
يف�احل�ســـول�علـــى�دورات�تدريبيـــة��اأكرثحـــول�
الرتبيـــة�احلازمـــة�ومل�يكـــن�هنـــاك�اأيـــة�علقة�
بـــني�هذا�الأمر�وبـــني�دخل�الأبويـــن�اأو�م�ستواهم�
التعليمي�(King et al., 2007)،�وكان�احلافز�الذي�
يدفـــع�هوؤلء�للح�ســـول�على�املزيد�مـــن�مهارات�
الرتبيـــة�هـــو�اأن�لـــدى�الأطفـــال�الذيـــن�يعملـــون�
�على�تربيتهـــم��سلوكيـــات�ي�سعـــب�التعامل�معها�

.(King et al., 2007)

 Suchman, الأمريكيـــة� الدرا�ســـة� وركـــزت�
 DeCoste, Castiglioni, McMahon,

�Rounsaville, and Mayes (2010)على�الوالدين�

اخلا�سعني�لربنامج�علج�من�املخدرات،�وكان�
امل�ساركـــون�يف�هـــذه�الدرا�ســـة��47اأمـــًا�لأطفال�
تـــرتاوح�اأعمارهم�بني�اأقل�مـــن��سهر�وحتى��36
�سهـــرا�(Suchman et al., 2010)،�وقد�ي�ستخدم�
برنامـــج�مهـــارات�الرتبيـــة�برنامـــج�الأمهـــات�
 (Mothers and Toddlers ال�سغـــار� والأطفـــال�
(�Program،�وهو�برنامج�مبني�على�فكرة�التعلق�

 (attachment based program) (Suchman et

(al., 2010،�وكان�احلافـــز�الـــذي�دفـــع�الوالدين�

حل�ســـور�هـــذا�الربنامـــج�هـــو�التعوي�ـــص�املايل�
بالإ�سافـــة�اإىل:�)اأ(�مرافـــق�جيـــدة�م�ساحبـــة�
للربنامـــج�و)ب(�توفـــر�خدمة�رعايـــة�الأطفال�
و)جـ(�تقـــدمي�وجبات�خفيفة�وم�سروبات�و)د(�
توفـــري�موا�سلت�جمانيـــة�اإىل�موقع�اجلل�سات�
و)هــــ(�حمفـــزات�ماليـــة�للح�ســـور�وامل�ساركة�
(Suchman et al., 2010)،�وقـــد�عرب�امل�ساركون�

عـــن�ارتياحهـــم�للموظفـــني�وعـــن�ر�ساهم�عن�
 (Suchman et al.,الدعـــم�الـــذي�تلقـــوه�منهـــم�

.2010)

اأبناءه��م يف  الذي��ن ي�سع��ون  الوال��دون 
مراك��ز الرعاية النهاري��ة:�قدمت�درا�سة�
 (Dumas, Begle, French, andاأمريكيـــة��سابقة�
�Pearl (2010حمفزات�مالية�للوالدين�ليتمكنوا�

مـــن�ح�سور�برنامج�مهـــارات�الرتبية�من�خلل�
دفع�هذه�الأمـــوال�ملراكز�الرعاية�النهارية�التي�
يذهب�اإليها�اأبناوؤهـــم،�وقد��سارك�ما�جمموعه�
�619عائلـــة�يف�برنامج�التميـــز�يف�رعاية�الأبناء�
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�(the Parenting Our Children to Excellence)

ومت�و�ســـع�الوالديـــن�ب�ســـكل�ع�سوائـــي�اإمـــا�يف�
املجموعـــة�التي�تلقت�حوافـــز�مالية�للح�سور�اأو�
�،(Dumas et al., 2010)التـــي�مل�تتلق�اأية�حوافز�
وقد�لوحظ�اأن�احلوافز�املالية�تزيد�من�احتمال�
الربنامـــج� يف� الت�سجيـــل� يف� الوالديـــن� رغبـــة�
�ولكنهـــا�مل�توؤثـــر�علـــى�ح�ســـور�الوالديـــن�لـــه

.(Dumas et al., 2010)

 Heinrichs and Jensen-Dossاختـــرب�كل�مـــن�
(2010)�تاأثري�تقدمي�حوافز�مالية�للوالدين�على�

ح�ســـور�برنامج�الرتبيـــة�التدريبـــي�با�ستخدام�
منـــوذج��Triple Pللوالدين�يف�درا�سة�اأجريت�يف�
اأملانيا�بالتعاون�مع�مراكز�الرعاية�النهارية،�وقد�
بلغ�عدد�امل�ساركني�يف�كل�من�املجموعة�املدفوع�
 (Heinrichs&لها�وجمموعة�املراقبـــة��97عائلة�
عـــدد� كان� وبينمـــا� �،Jensen-Doss, 2010)

امل�ساركني�كبريا�يف�كلتـــا�املجموعتني�فقد�وجد�
اأن�تاأثري�العلج�كان�اأقل�عند�املجموعة�املدفوع�
لهـــا�(Heinrichs& Jensen-Doss, 2010)،�ولكن�
مـــن�املتوقـــع�اأن�املجموعـــة�املدفوع�لهـــا�مل�تكن�
ترغـــب�يف�احل�ســـور�اأ�ســـًل�لول�الدفـــع�ولذلك�
وحتى�لـــو�كانت�مكا�سب�العلج�قليلـــة�فاإنها�ما�
�،(Heinrichs& Jensen-Doss, 2010)تزال�مهمة�
واأخـــريا�وجد�اأن�"احلافـــز�املايل�ي�ساعف�عدد�
 (Heinrichs& Jensen-Doss, 2010, "امل�ساركني
العـــدد�مـــن� الو�ســـول�اىل�هـــذا� واأن� �،p. 711)

العائلت��كان�ع�سريا�لول�ذلك.

 Hahlweg, Heinrichs, Kuschel,كما�اأجرى�كل�من�
�Bertram, and Naumann (2010)درا�ســـة�اأملانيـــة�

حول�ا�ستخدام�منوذج��Triple Pيف�برامج�الرتبية�
التدريبيـــة�ملجموعـــة�ع�سوائيـــة�مكونـــة�مـــن��289
اأ�ســـرة��لديهـــا�اأبنـــاء�يعانون�من�م�ســـاكل��سلوكية�
مت�ا�سراكهـــا�من�خلل�مراكـــز�الرعاية�النهارية��
(Hahlweg et al., 2010)،�وقـــد�مت�اإجـــراء�العديد�

مـــن�القيا�سات�والختبارات�قبـــل�بداية�الربنامج��
(Hahlweg et al., 2010)،�وح�ســـل�الوالـــدان�على�

 (Hahlwegحمفزات�مالية�خلل�مرحلة�التقييم��
(et al., 2010،�وقـــد�مت�ر�سد�نتائج�اإيجابية�لفرتة�

 (Hahlwegت�سل�اإىل�العامني�بعد�اإمتام�الربنامج�
�.et al., 2010)

لقد�اطلعنا�يف�هذا�الق�ســـم�على�ع�سر�درا�سات�
تناولت�املحفزات�امل�ستخدمـــة�لتطوير�مهارات�
الرتبية�من�خلل�تقدمي�برامج�ت�ساعد�الوالدين�
على�تطوير�مهاراتهم�بناء�على�الأ�سباب�التالية:�
)اأ(�الوالدون�الذين�يواجهون��سعوبات�يف�تربية�
اأبنائهـــم�و)ب(�الوالـــدون�املعر�ســـون�خلطـــر�
التدخل�القانوين�و)ج(�الوالدون�الذين�ي�سعون�
اأبناءهـــم�يف�مراكز�الرعايـــة�النهارية.��وكانت�
احلوافز�التي�دفعت�الوالدين�لتطوير�مهاراتهم�
كالتايل:�)اأ(�الرغبة�يف��سبط��سلوكيات�الأبناء�
ال�سعبـــة�و)ب(�الرغبـــة�يف�جتـــاوز�الإجراءات�
القانونيـــة�املتخذة�فيما�يتعلـــق�بح�سانة�الطفل�
)جـ(�الرغبـــة�يف�تطوير�مهارات�الرتبية�ب�سكل�
عـــام�)د(�توفري�موا�ســـلت�للجل�ســـات�و)هـ(�
توفـــري�طعـــام�يف�اجلل�ســـات�)و(�توفـــري�خدمة�
رعايـــة�للأطفال�)ز(�دعوة�معاجلني�خمت�سني�
للح�ســـور�)حـ(�تقـــدمي�حوافز�ماليـــة�للوالدين�
لدفعهـــم�حل�ســـور�الربنامـــج�)اأنظـــر�جـــدول�

رقم�5(.
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جدول 5: درا�ضات عن دوافع وحوافز لتح�ضني مهارات الرتبية 

الدوافع واحلوافزنوع العميل /الربنامج والتدخلاملوؤلف/ التاريخ / البلد

 Conners, Edwards and
Grant (2007) United States

والدون�لأطفال��سعبي�املرا�ص��
 Parenting the Strong Willed

Child
تربية�الطفل�قوي�الإرادة

�اأوقات�متنوعة�للدورات� اأ.��
�توفر�الرعاية�املجانية�للأطفال� ب.
الأ�سبوعيـــة� النقديـــة� ج.�����احلوافـــز�

وحافز�التخرج�
مـــع� النقديـــة� امل�ساعـــدة� ���تقـــدمي� د.

تكاليف�املوا�سلت

 Landy and Menna (2006)
Canada

والدون�لأطفال��سعبي�املرا�ص��
 Helping Encourage Affect

 Regulation (HEAR)

الت�سجيع�على�ال�سلوك�الإيجابي

فر�سة�اكت�ساب�املهارات�الرتبوية�التي�
ت�ساعـــد�الوالديـــن�علـــى�اإدارة��سلـــوك�

الأبناء�

 Gardner, Burton, and
 Klimes (2006) United

Kingdom

والدون�لأطفال��سعبي�املرا�ص��
Incredible Years

ال�سنوات�اجلميلة�

تطويـــر�املهـــارات�الرتبويـــة�يف�املقـــام�
الأول�لتح�ســـني�تعامـــل�الوالديـــن�مـــع�

امل�ساكل�ال�سلوكية�للطفل.

 Gardner, Hutchings,
 Bywater, and Whitaker
(2010) United Kingdom

والدون�لأطفال��سعبي�املرا�ص��
 Incredible Years BASIC

Parent Program

ال�سنـــوات�اجلميلـــة-�برنامـــج�الرتبية�
الأ�سا�سي

تطويـــر�املهـــارات�الرتبويـــة�يف�املقـــام�
الأول�لتح�ســـني�تعامـــل�الوالديـــن�مـــع�

امل�ساكل�ال�سلوكية�للطفل.�
احلوافز�املقدمة�هي�ما�يلي�:�

����تقـــدمي�وجبـــات�الطعـــام�لكل�من� اأ.
الوالدين�والطفل�.

����تقدمي�خدمات�احل�سانة�. ب
��توفري�املوا�سلت�اإىل�الربنامج�. جـ.
���تقدمي�الزيارات�املنزلية�للوالدين� د.�

املتغيبني�عن�اجلل�سات�.

 Letarte, Normandeau, and
Allard (2010) Canada

والدون�يواجهون�م�ساكل�قانونية�
 Incredible Years Parenting

Program

ال�سنوات�اجلميلة-�برنامج�الرتبية

ل�ستعـــادة�ح�سانـــة�الأطفـــال�،�متـــت�
اإ�سافـــة�حافـــز�مل�ساركـــة�الوالدين�وهو�
دعـــوة�ملتابعـــة�الوالدين�الذيـــن�تغيبوا�
عـــن�بع�ص�اجلل�سات�حل�ســـور�جل�سات�
ق�ســـرية�ت�سبـــق�اجلل�ســـات�القادمـــة،��
تت�سمـــن�عر�ـــص�للمعلومـــات�اخلا�سة�
بتلك�اجلل�سات�التي�مت�التغيب�عنها�.
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الدوافع واحلوافزنوع العميل /الربنامج والتدخلاملوؤلف/ التاريخ / البلد

 King, Kraemer, Bernard,
  and Vidourek (2007)

United States

والدون�يواجهون�م�ساكل�قانونية�
Foster Parents

اأبناء�بالتبني

الدافع�لدى�هـــوؤلء�الوالدين�للح�سول�
على�املزيد�مـــن�التدريب�على�املهارات�
الرتبويـــة�ي�ستند�اإىل�حقيقـــة�اأن�هوؤلء�
الأطفـــال�متبنـــني�ولديهـــم��سعوبـــات�

�سلوكية

 Suchman, DeCoste,
 Castiglioni, McMahon,
 Rounsaville, and Mayes

(2010) United States

والدون�يواجهون�م�ساكل�قانونية�
 The Mothers and Toddlers

Program

برنامج�الأمهات�والأطفال�ال�سغار�

�اعدادات�جيدة�للربنامج�. اأ.
ب.��توفري�الرعاية�للأطفال.�

والوجبـــات� امل�سروبـــات� جـ.���تقـــدمي�
اخلفيفة�

د.�����توفري�املوا�سلت�املجانية�للدورات�
هـ.���حوافز�نقدية�للح�سور/�امل�ساركني

 Dumas, Begle, French, and
Pearl (2010) United States

والدون�لأطفال�يف�احل�سانة�
 Parenting Our Children to

Excellence (PACE)

تربية�اأبنائنا�للنجاح

تقدمي�حوافـــز�نقدية�للوالدين�حل�سور�
دورات�املهارات�الرتبوية

 Heinrichs and Jensen-Doss
(2010) Germany

والدون�لأطفال�يف�احل�سانة�
 Triple P (Positive Parenting

Program)

الربنامج�الإيجابي�للرتبية

تقدمي�حوافـــز�نقدية�للوالدين�حل�سور�
دورات�املهارات�الرتبوية

 Hahlweg, Heinrichs,
 Kuschel, Bertram, and

Naumann (2010) Germany

والدون�لأطفال�يف�احل�سانة�
 Triple P (Positive Parenting

Program

الربنامج�الإيجابي�للرتبية

الأطفـــال� ذوي� الوالديـــن� م�ساعـــدة�
�سعبـــي�املرا�ص�وتقـــدمي�حوافز�نقدية�
مقابـــل�اجلهد�املبـــذول�والوقـــت�الذي�

يقدمونه�خلل�مراحل�التقييم
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هنـــاك�عـــدد�مـــن�املعوقـــات�التي�وجـــدت�عند�
الوالدين�الراغبني�يف�تطوير�مهاراتهم�الرتبوية�
بالإ�سافـــة�اإىل�وجـــود�عـــدد�مـــن�املحفـــزات،�
وكانـــت�هـــذه�املحفزات�التـــي�مت�اختيارها�بناء�
علـــى�تغذيـــة�راجعة�نوعيـــة�من�قبـــل�امل�ساركني�
كالتايل:�)اأ(�فريق�ال”playgroup“�املخ�س�ص�
للمداخلـــة�)ب(�البيئـــة�التـــي�تقـــدم�فيها�هذه�
اخلدمـــات�والربامـــج�و)جــــ(�طريقـــة�تو�سيل�

املعلومة�)د(�ال�سمـــات�ال�سخ�سية�للمجموعات�
 (Salveronحوافز�والتزامـــات�الوالدين��)و)هـ
(et al., 2008،�واإجمـــال�فاإنه�وبنـــاء�على�هاتني�

الدرا�ستني�هناك�عـــدد�من�العوامل�التي�حتفز�
الوالدين�على�تطوير�مهارات�الرتبية،�من�بينها�
املوا�ســـلت�ورعاية�الأطفال�وتوفر�الطعام�لكل�
مـــن�الوالديـــن�والأطفال�)اأنظر�جـــدول�رقم��6

اأدناه(.

جدول 6: درا�ضات عن املحفزات

املحفزاتالربنامج والتدخلاملوؤلف/ التاريخ / البلد

 Russell, Harris, and Gockel
(2008) Canada

املجموعـــة�الأوىل�مـــن�الوالدين�لديهم�والدون�معر�سون�لإ�سكاليات�قانونية
احلوافز�التالية:�

اأ.����موا�سلت�اإىل�املركز.�
ب.��وجبات�الطعام�.
جـ.��رعاية�للطفل�

املجموعة�الثانية�مـــن�الوالدين�لديهم�
احلوافز�التالية:�

اأ.���التدريب�على�املهـــارات�الرتبوية�يف�
املنزل�

ب.��ح�ســـور�الوالديـــن�ملجموعـــة�مـــن�
الربامج�التدريبية�يف�املركز

 Salveron, Lewig, and Arney
(2008) Australia

والدون�معر�سون�لإ�سكاليات�قانونية�
Parents Plus Playgroups

مـــع� للوالديـــن� تفاعليـــة� جمموعـــات�
اأطفالهم

اأ.���التدخل�الفعلي�"للفريق�التفاعلي".
ب.�بيئــة�موفرة�للخدمات�والربامج�.
جـ.�طريقة�تر�سيخ�مهارات�الربنامج.

د.��خ�سائ�ص�املجموعات�
جانـــب� مـــن� واللتـــزام� هـ.���الدافـــع�

الوالدين
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الرتبيـــة�لي�ست�مهمة�ي�سرية�على�الإطلق،�ومع�
كل�الق�سايا�الجتماعيـــة�والقت�سادية�واأحيانا�
ال�سيا�سيـــة�التي�متر�بها�الـــدول�العربية�يتزايد�
الهتمام�بق�سية�الرتبية،�ب�سكل�مدعم�بالبحوث�
.�وقد�تبني��اأنه�على�الرغم�من�الرغبة�امللمو�سة�
التـــي�ي�سرح�عنهـــا�اأغلـــب�النا�ص�بـــاأن�ينجبوا�
اأطفـــال�فاإن�الأبوة�ل�ترتبط�بزيادة�ال�سعادة�بل�
على�النقي�ص�من�ذلك�ترتبط�بانخفا�ص�معدل�
 (Campbell, Converse, & Rodgers,الرفاهيـــة�
 1976; Evenson& Simon, 2005; Glenn

 &McLanahan, 1982; Glenn & Weaver,

(1979،�وقـــد�يتجلـــى��سبب�هـــذا�النخفا�ص�يف�

معدل�الرفاهية�من�خلل�نق�ص��ساعات�النوم�
وزيـــادة�الإرهاق�وعـــدم�ر�سى�الأم�عـــن��سكلها�
بعد�الـــولدة�وزيـــادة�حماية�النف�ـــص�واحلر�ص�
علـــى�مقايي�ـــص�ال�سلمـــة�ونق�ص�وقـــت�الفراغ�
 (Lyubomirsky&و�سعف�العلقات�الجتماعية�

���.Boehm, 2010)

ولكـــن�البحـــث�اأثبت�كذلـــك�اأنه�وبغ�ـــص�النظر�
عـــن�هـــذه�امل�سقـــة�الوا�سحـــة�واملعروفـــة�،�اأن�
الأبـــوة�والأمومة�تعطي�معنـــى�وهدفا�للحياة�قد�
يكـــون�مهما�بقدر�اأهميـــة�ال�سعـــادة�واإيجابيتها�
(Baumeister, 1991)،�وهنـــا�تكمـــن�اأهمية�فهم�

الوالديـــن�لطريقة�تطبيـــق�اأ�ساليـــب��ومهارات�
تربيـــة�جيـــدة�على�اأبنائهـــم،�كما�اأنـــه�لبد�لكل�
مـــن�املجتمع�و�سناع�ال�سيا�سة�العامة�اأن�يقدموا�
العون�للوالدين�ليتمكنوا�من�القيام�بهذه�املهمة�

ال�سعبة�على�اأمت�وجه.�
اإن�اأحـــد�اأول�واأهم�احلوافز�التي�تدفع�الوالدين�
لتطوير�مهاراتهم�الرتبوية�يكمن�يف�اأن�يتوا�سلوا�

مع�بع�سهـــم�البع�ص�اأول،�ويبـــدو�اأنه�من�املفيد��
للوالديـــن�– اآباء�و�اأمهـــات-�اأن�ي�سعوا�توقعات�
وا�سحـــة�و�سريحة�حول�الكيفيـــة�التي�يرغبون�
يف�تربيـــة�اأبنائهـــم�بهـــا�مـــن�حيـــث�:�النواحـــي�
الجتماعيـــة�والأكادمييـــة�والدينيـــة�والأ�سريـــة�
واملظهر�والنظافة�ال�سخ�سية�خا�سة�واأن�بع�ص�
املواقـــف�والن�ساطـــات�ميكن�اأن�ت�ساعـــد�الأ�سر�
علـــى�اأن�يكونوا�يف�غاية�التحديد�والواقعية�عند�
تعليم�اأبنائهـــم�(Burke, 1997, pg. 73).�كما�اأن�
ذلـــك��سي�ساعـــد�الوالدين�على�اختيـــار�اأ�سلوب�
تربية�حمـــدد�واتباعـــه�ممـــا��سي�ساعدهم�على�
جتنـــب�الوقوع�يف�فـــخ�التعامـــل�بازدواجية�غري�

واقعية�مع�اأطفالهم.��

وحاملـــا�يتم�حتقيق�هـــذا�التوا�سل�بـــني�الأبوين�
�سيكـــون�مـــن�املهـــم�اأن�يبـــدوؤوا�بالتوا�ســـل�مـــع�
اأبنائهم،�وهذا�يتطلب�تو�سيل�توقعات�الوالدين�
وبناء�الن�سباط�والإن�سات�بفعالية�مع�الطفل،�
وعند�ال�ستماع�اإىل�الأطفال�يجب�على�الوالدين�
األ�ين�ستـــوا�لكلمـــات�اأبنائهـــم�فح�سب�بل�يجب�
عليهـــم�اأن�ي�ستمعـــوا�ملـــا�وراء�هـــذه�الكلمـــات،�
حيث�اأن�عليهم�مراقبة�بع�ـــص�التلميحات�كلغة�
اجل�ســـد�ونربة�ال�ســـوت�وطرح�اأ�سئلـــة�مفتوحة�
للح�ســـول�علـــى�ردود�اأفعـــال�اأكـــرث،�وكل�هـــذه�
املهـــام�ت�ساعد�علـــى�ك�سر�احلواجـــز�يف�علقة�
الوالديـــن�بالأطفـــال�وتطور�مهـــارات�الوالدين�
الأبويـــة،�كمـــا�اأنه�من�الوا�سح�اأنـــه�خلل�اأغلب�
الدورات�التي�مت�تقدميها�حول�الرتبية�والتي�مت�
ذكرهـــا��سابقا�اأن�اأغلبها�قـــد�ا�ستفاد�من�طرق�
التعلـــم�التجريبيـــة�التـــي�حتفـــز�الوالدين�على�
م�ساركـــة�جتاربهم�وك�سر�احلواجـــز�من�خلل�

  مناق�سة النتائج والتو�سيات .3
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العرتاف�بالت�سرفات�اخلاطئة�التي�مار�سوها�
مع�اأطفالهم�والتعلم�من�بع�سهم�البع�ص.���

لقد��سرح�الأخ�سائيون�النف�سيون�وغريهم�من�
الباحثني�بو�سوح�اأن�ا�ستخدام�اأ�ساليب�التعزيز�
ال�سلوكي�)التعزيزالإيجابي�لل�سلوكيات�اجليدة�
والتعزيز�ال�سلبي�لل�سلوكيات�ال�سيئة(�بالإ�سافة�
اإىل�مـــدح�الطفل�تعتـــرب�طرقا�جيـــدة�يف�تربية�
طفل��سليم�يف�املجتمع،�و�سرح�راي�بروك�قائل�
:�"املديـــح�قوة�ومدح�الطفل�هو�اأهم��سيء�ميكن�
اأن�تقـــوم�بـــه�كوالـــد،�اإن�املديـــح�زاد�مفيد�جدا�
ي�ساعد�طفلك�على�النمـــو�عاطفيا�كما�ي�ساعده�
 (Burke, 1997, pg. "الطعـــام�على�النمو�ج�سديا
(51،�وبالتـــايل�ميكننا�اأن�نلخ�ـــص�ذلك�بالقول�

اأن�اأحـــد�املحفزات�التي�ت�ساعـــد�الوالدين�على�
تطوير�مهـــارات�الرتبية�تكمـــن�يف�اأن�ميتدحوا�
ت�سرفات�اأبنائهم�الإيجابية�بواقعية،�مما�يعمل�
علـــى�تعزيز�احـــرتام�الذات�والثقـــة�بها�وتعزيز�
اإدراكهم�باأنه�يتم�تقدير�وملحظة��ت�سرفاتهم�

اجليدة.��

اإن�مـــن�املفرت�ص�اأن�يـــدرك�الوالدون�اأن�اأف�سل�
طريقـــة�لتعزيز�ت�سرفـــات�اأبنائهم�اجليدة�هي�
اأن�يقومـــوا�هم�باأداء�هذه�الت�سرفات،�حيث�اأن�
القـــدوة�ال�ساحلة�مـــن�اأكرث�الطـــرق�فعالية�يف�
الرتبية،�خا�سة�واأن�الأطفال�يقلدون�ال�سلوكيات�
التـــي�يكررها�اآباوؤهـــم،�ويجـــب�اأن�يكون�هدف�
الوالديـــن�الرئي�سي�تقدمي�منوذج�اإيجابي�ميكن�
لأطفالهم�حماكاتـــه�بالإ�سافة�اإىل�تقدمي�اأمثلة�
علـــى��سلوكيات�خاطئـــة�لأطفالهـــم�واإطلعهم�
علـــى�العواقـــب�ال�سيئـــة�لهـــذه�ال�سلوكيات��مما�

�سيعينهم�على�جتنبها.�

وب�سبـــب�حقيقـــة�اأن�التعليـــم�قـــد�ذكـــر�كاأحـــد�
املعوقـــات�التي�تقف�يف�طريـــق�تطوير�الوالدين�
ملهـــارات�الرتبية�،�قام��سناع�القـــرار�ال�سيا�سي�
يف�العـــامل�العربي�والغربـــي�بو�سع�برامج�تربية�
وبرامج�رعاية�للأطفـــال�كتلك�التي�مت�التعريج�
عليهـــا�يف�الق�ســـم�ال�سابـــق،�وتتم�مبـــادرة�هذه�
الربامـــج�من�قبـــل�ثلثة�م�ســـادر�رئي�سية�هي:�
القطاعـــني�العـــام�واخلا�ـــص�واملنظمـــات�غـــري�
احلكوميـــة�وتهدف�جميع�هـــذه�اجلهات�اىل�اأن�
تقـــدم�للوالديـــن�معلومـــات�وخدمـــات�وبرامج�
تفاعلية�ت�ساعدهم�علـــى�تطوير�طرق�رعايتهم�
الأبوية�وحـــل�اأي�م�سكلة�تطراأ�علـــى�اأحد�اأفراد�
العائلة�وا�ستخدام�التدخـــل�اخلارجي�يف�بع�ص�

احلالت�اإن�ا�ستدعى�الأمر.�

وعنـــد�البحـــث�يف�اأ�ساليـــب�وطـــرق�وت�سعبـــات�
الرتبيـــة�،�علينا�اأن�نقر�باأن�هذا�املو�سوع�مازال�
م�ستجـــدا�يف�العامل�العربي.�لي�ص�ذلك�فح�سب،�
بل�اإنه�يناق�ص�ب�سكل�غري�ر�سمي�بني�النا�ص�وما�
ُينظـــر�اإليه�كمبـــداأ�را�ســـخ�يف�جمتمعاتنا�ي�سكل�
اأكرث�من�جمرد�منهج�علمي�.�ومن�خلل�النظر�
اإىل�املعلومات�املتعلقة�بالرتبية�جند�اأنه�ل�ميكن�
احلكم�عليها�مبجرد�ربطها�بالأ�ساليب�الغربية�
التي�تتبع�يف�الوليات�املتحدة�الأمريكية�واأوروبا�
ومناطـــق�اأخـــرى�يف�العـــامل�الأول�ملجـــرد�اأنهـــا�
املناطـــق�التي��ســـّدرت�علـــم�تدري�ـــص�مهارات�
الرتبيـــة،�حيث�اأننا�يف�العـــامل�العربي�مل�ن�سمع�
اإل�يف�مطلع�الت�سعينيات�عـــن�برامج�التلفزيون�
التـــي�تعلـــم�النا�ـــص�كيفيـــة�معاملـــة�اأطفالهـــم�
امل�ساعـــي� اإىل� بالإ�سافـــة� م�ساكلهـــم� وتخطـــي�
املختلفـــة�املتعلقـــة�بربامـــج�الرتبيـــة�التدريبية�
التـــي�مت�تو�سيحها��سابقا.�ولذلك�فاإن�علينا�اأن�
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نربط�بني�اأ�ساليـــب�الرتبية�امل�ستخدمة�من�قبل�
العـــرب�مبا�يرونه�ويتعلمونه�من�املجتمع�الغربي�
ويعتقـــدون�انـــه�اأمر�منطقـــي�وقابـــل�للتطبيق،�
ولكن�ل�ميكننـــا�اأن�نطبق�هذه�الأ�ساليب�حرفيا�
يف�جمتمعاتنـــا�ب�سبـــب�حقيقة�ذكرناهـــا��سابقا�
وهـــي�اأن�الرتبية�ق�سية�ترتبط�ب�ســـدة�بالثقافة�
التي�تتكـــون�بناء�على�عدد�مـــن�العوامل�اأهمها�
الدين�والتعليم�واخلربة�واملحيط،�وكما�لحظنا�

فـــاإن�هناك�اختلفات�يف�هذا�املجال�بني�الدول�
العربيـــة�نف�سها�رغـــم�اأنها�جميعـــا�تت�سارك�يف�
ذات�املعتقدات�واللغة�!�يعمل�التعليم�ن�سبيا�على�
اإجراء�تغري�دائم�يف�ال�سلوك�النابع�من�التجربة،�
وبالتايل�فاإنـــه�يجب�على�املهتمني�بو�سع�برامج�
لتطوير�مهارات�الرتبية�اأن�يفهموا�الكيفية�التي�

ميكن�تغيري�ال�سلوك�من�خللها.
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من�ال�سائـــع�عموما�اأن�الوالدين�يقومون�برتبية�
وتعليم�اأولدهـــم�يف�بيئة�م�سبعة�مبخاطر�تهدد�
�سحة�ورفاهية�الأ�ســـرة���سواء�كنا�نتحدث�عن�
الثقافـــات�الغربية�اأوغـــري�الغربية.مما�ل�سك�
فيـــه�اأن�ثقافـــات�الرتبية��سعبـــة�التحديد.�وقد�
حـــاول�عدد�حمدود�ولكنه�مهـــم�من�الدرا�سات�
تطبيـــق�مناذج��سلوكية�اأو�مناق�سة�مفهوم�تغيري�
ال�سلـــوك�باعتباره��سرطا�م�سبقا�مهما�لتح�سني�
مهـــارات�الأبـــوة�والأمومة�وتعزيـــز�العلقة�بني�
الأم�والطفل.ك�سفـــت�اأبحـــاث�عـــدة�يف�الرتبية�
اأدلـــة�علـــى�العلقـــات�املتبادلة�بـــني�الوالدين�
والأبناء،�مبعنـــى�اأن��سلوك�الأطفال�ي�ساهم�يف�
نتائـــج�املمار�ســـات�الرتبوية�من�قبـــل�الوالدين�
واي�ســـا�ت�ساهـــم�هـــذه�املمار�ســـات�الرتبوية�يف�
 (Ambert, 1992; Belsky,نتائج��سلـــوك�الأبنـــاء
(Maccoby, 2001 ;�1990يف�و�ســـع�اإطار�نظري�

مل�ساعـــدة�الوالدين�علـــى�اأن�ي�سبحوا�عن�سرا�
فاعـــل�يف�التغيري�وهم�يعملون�لتحقيق�اأهداف�
الأ�ســـرة�ولتلبيـــة�احتياجات�ابنائهـــم�النف�سية�
وال�سحيـــة،�لفـــت�العلماء�النظـــر�اإىل�العوامل�
التـــي�توؤثـــر�يف�ال�سلـــوك�وتغيـــري�ال�سلـــوك�وقد�
اعتمدت�عـــدة�مئات�من�درا�ســـات�ال�سلوكيات�
املتعلقـــة�بال�سحـــة�،�مبـــا�يف�ذلـــك�ا�ستخـــدام�
املـــواد،�واملخاطـــرة،�وال�سلـــوك�اجلن�سي،�على�
جمموعة��سغرية�مـــن�النظريات�امل�ستمدة�من�
 (Fishbeinعلم�النف�ـــص�الجتماعي�وال�سحـــي�
(Jaccard et al. 1999 , 2002 ; 1980.�معظـــم�

النظريـــات�ل�تتفـــق�علـــى�العنا�ســـر�الأ�سا�سية�
التي�توؤثر�يف�ال�سلوك�وعوامل�تغيري�ال�سلوكيات�
اإل�اأنهـــا�تتفـــق�علـــى�الإطـــار�العـــام�حتـــت�مـــا�

" املوح��دة  ال�سل��وك  "نظري��ة  �ي�سمـــى�
.�(Jaccard et al. 1999, 2002 )

نظري��ة ال�سلوك املوحدة:�تقوم�على�فكرة�
اأنه�ميكـــن�ت�سور��سلوك�ال�سخ�ـــص�على�اأ�سا�ص�

بعدين�:
املبا�ســـرة� املحددات/املوؤثـــرات� الأول:� البع���د 
على��سلـــوك�الفرد،�و�التي�تتاأثـــر�ب�سكل�مبا�سر�

بالعوامل�اخلم�سة�التالية:�
1� ال�سلوكية�. واملهارات� باملعرفة� الإحاطة�

اللزمة.
2� القيود�البيئية.
3� النية�اأو�القرار�لأداء�ال�سلوك.
4� بروز�ال�سلوك.
5� العادة�و�الإجراءات�التلقائية.

وقـــد�مت�ال�ستنتاج�اأن�اجلمع�بني�هذه�املتغريات�
يوؤثر�على�ال�سلوك��

البعد الث���اين:�ال�ستعداد�للنخراط�يف��سلوك�
معني�)النوايا�ال�سلوكية(�والذي�يتاألف�من��ستة�

عوامل�وهي:
1� املوقف�جتاه�ال�سلوك..
2� املعايري�الجتماعية..
3� مفهوم�الذات..
4� املعتقدات�والتوقعات..
5� ال�سعور�والعواطف..
6� فعالية�/�كفاءة�الذات..

وقـــد�يـــوؤدي�اجلمع�بني�هذه�املتغـــريات�ال�ستة�اإىل�
التاأثري�على�نية�الفرد�للنخراط�يف�ال�سلوك.

أ . نظريات التغيير
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ولـــكل�من�املتغريات�الـ�11املمثلة�يف�كل�من�هذه�
الأرقام�ا�سا�ص�نظري�وجتريبي�متني��يف�العلـــوم�
ال�سلوكيـــة،�ومت�دعـــم��سحتها�مـــن�خلل�مئات�
 (Olinمـــن�الدرا�سات�علـــى�مدى�خم�سة�عقـــود�
(et.al, 2009.�وقد�حدد�الباحثون�فئتني�عامتني�

�:(Kerr & Stattin, 2003)مـــن�ال�سلوك�الرتبـــوي��
)اأ( جانب العالق��ة الودية يف الرتبية:�
والـــذي�ي�ستمل�علـــى�الدفء�والتجـــاوب�وغالبًا�
مـــا�يطلق�عليـــه�احلنـــان�الأبـــوي�)ب( جانب 
الإ�س��راف يف الرتبية:�والذي�ميكن�ت�سوره�
بطـــرق�متنوعة،�مثل�الرقابـــة�من�ِقبل�الوالدين�

�.�(Macmillan & Violato, 2008)

ومـــن�وجهة�نظـــر�تطبيقيـــة�،�املراحـــل�الثلث�
لتطور�التغيريات�ال�سلوكية�هي�كالتي:�املرحلة 

الأوىل:�تبـــداأ�بالتعريفـــات�التـــي�تركـــز�على�
الأحداث�الرئي�سية�)احلافز�للتغيري(�املرحلة 
الثاني��ة:�املراقبة�واملتابعة�الرتبوية�املرحلة 
الثالثة:�ا�ستخدام�احلوافز�)اإدارة�ال�سلوك( 
(Dishion & Patterson, 1996).�الثلث�مراحل�

معًا�ت�سكل�علقة�الوالدين�بالطفل�وعليه�جند:
1� يف�. اأمر� الأ�سرة� داخل� العلقة� نوعية�

غاية�الأهمية�لرفاهية�الطفل�والتنمية�
الجتماعية.

2� الوالديـــن�. بـــني� الإيجابيـــة� العلقـــة�
والطفل�تعـــزز�احلافز�لـــدى�الوالدين�
ا�ستخـــدام� و� اأطفالهـــم� ملراقبـــة�
ممار�سات��سليمة�لإدارة��سلوك�الأبناء�

.(Belsky and Nezworski 1988)

�ضكل 1: جودة العالقة بني الوالدين والأبناء

تتوافق�الرتبية�ذات�الن�سبة�العالية�من�الرعاية�واملراقبة�مع�مفهوم��Baumrind’s (1967)للرتبية�
امل�سيطرة�،�وهو�اأمر��سائع�يف�املجتمعات�العربية�،�وذو�قيمة�لل�سباب�كم�سدر�وعامل�حماية.
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هنـــاك�اأمـــور�وا�سحة�تـــدل�على�فعاليـــة�برامج�
الرتبية�القائمة�على�منـــاذج�تعليمية�اجتماعية�
�(Patterson, 1982; Taylor & Biglan, 1998)

 (Serketichخا�سة�عند�اإدارة�امل�ساكل�ال�سلوكية�
(Dumas,1996 &،�ولكـــن�هذه�الربامج�ل�ت�سل�

اإل�اإىل�عـــدد�قليل�مـــن�الوالديـــن�كما�جتلى�يف�
مبادرات�القطاع�اخلا�ـــص�التي�متت�مناق�ستها�
�سابقـــا�يف�هذا�البحث،�حيث�اأنها�رغم�جناحها�
مل�تتمكـــن�مـــن�ا�ستهـــداف�والدين�علـــى�قطاع�
وا�سع�كما�هو�احلال�يف�الربامج�الوطنية،�حيث�
�سمـــح�الربنامج�الوطني�الـــذي�ت�سمن�مفاهيم�
للوالديـــن� الع�سريـــة� العائل��ة"� "�سداق��ة 
ب�سبط���سلوكيات�اأبنائهم�اليومية�دون�اأن�ينقل��
لهم�اأي��سعور�بالتدخل�ال�سلبي�يف�حياتهم.��

اأوجـــد�برنامـــج�ناجـــح�يعـــرف��بــــ��Pالثلثيـــة�
�Triple-Pنظاما�يهدف�اإىل�منع�م�ساكل��سلوكية�

وعاطفيـــة�وتنمويـــة�معينـــة�مـــن�الظهـــور�لدى�
الأطفـــال�واملراهقـــني�من�خـــلل�تعزيز�معرفة�
�.(Sanders, 2008) الوالديـــن� وثقـــة� ومهـــارات�
�Triple-Pمت�و�ســـع�برنامج�الرتبيـــة�الإيجابي�اأو�
مـــن�قبـــل�جامعـــة�كوينزلنـــد�يف�اأ�سرتاليا�وهو�
عبـــارة�عن�نظـــام�متعدد�امل�ستويـــات�لتدخلت�
تربويـــة��سممت�لتطوير�نوعيـــة�ن�سائح�الرتبية�
 (Sanders, 1999; Sandersاملقدمـــة�للوالديـــن�
(et. al.,2003،�وي�ســـرح�اجلـــدول�رقـــم��7منوذج�

�Triple-Pللرعايـــة�الأبويـــة�ودعـــم�العائلة�الذي�

ي�ستهـــدف�خم�ســـة�م�ستويـــات�عمريـــة�خمتلفة�
ترتاوح�بني��سن�الر�ساعة�و�سن�املراهقة.�

ب . نحو تربية أفضل

جدول رقم 7: الرتبية ودعم الأ�ضرة 

املمار�سونمنهجية التدخلالفئة امل�ستهدفةم�ستوى التدخل

امل�ستوى الأول
اإعلميـــة� دعائيـــة� حملـــة�
لربنامـــج� تـــروج� للوالديـــن�

�Triple-Pالعاملي

املهتمـــني� الوالديـــن� كل�
مبعرفة�املزيد�من�املعلومات�
عـــن�الرتبيـــة�وتعزيـــز�منـــو�

اأبنائهم

الو�ســــــــــــــائـــل� ا�ستخـــدام�
الإعلمية�وحملت�الدعاية�
ال�سحيـــة�لزيـــادة�الوعي�يف�
وت�سجيع� الرتبويـــة� الق�سايا�
امل�ساركة�يف�برامج�الرتبية.�
و�سائـــل� اإ�ســـراك� يتـــم� قـــد�
الإلكـــــرتونيـــة� الإعــــــــــــلم�
واملطبوعـــــة�)كاإعــــــلنـــات�
خدمـــات�املجتمـــع�وبرامـــج�
املذياع�واجلرائد�واملجلت(�

بوا�سطـــة� التن�سيـــق� يتـــم�
موظف�يف�موؤ�س�سة�اإعلمية�
موظفـــي� خـــلل� مـــن� اأو�
والرعاية� النف�سيـــة� ال�سحة�

ال�سحية.
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املمار�سونمنهجية التدخلالفئة امل�ستهدفةم�ستوى التدخل

امل�ستوى الثاين
الرتويـــج� ا�سرتاتيجيـــة�
لل�سحـــة�والتدخل�النتقائي�
بـــني� مـــن�خـــلل�الختيـــار�

Triple-P
اأو��Triple-Pللمراهقني

بتعلـــم� املهتمـــون� الوالـــدون�
مـــن� اأو� الرتبيـــة� اأ�ساليـــب�
لديهم�خماوف�معينة�تتعلق�

بنمو�و�سلوكيات�اأبنائهم

�سحيـــة� معلومـــات� تقـــدمي�
دعائيـــة�اأو�ن�سيحـــة�معينـــة�
حول�ق�سيـــة�تنموية�حمددة�
اأو�م�سكلـــة��سلوكيـــة�معينـــة�
لطفل�ما�وقـــد�تعقد�حلقات�
اأو�حمادثة�هاتفية� درا�سيـــة�
اإىل� )ت�ســـل� خمت�ســـرة�
ع�سريـــن�دقيقـــة(�يتـــم�من�
ن�سائـــح� تقـــدمي� خللهـــا�

طبية.�

خـــلل� الوالديـــن� دعـــم�
الروتينية� ال�سحية� الرعاية�
للأطفـــال�)يف�الأمـــور�التي�
تتعلـــق�بــــ:�الطفـــل�و�سحـــة�
ال�سحية� والعلـــوم� املجتمـــع�
والتعليـــم�وموظفـــي�الرعاية�

ال�سحية(

امل�ستوى الثالث
تقـــدمي�دورات�تدريبيـــة�عن�
اأمور�حمددة��يف�الرتبية.

Triple Pالرعاية�الأولية�
الأولية� للرعايـــة� �Triple P

للمراهقني�

خمـــاوف� لديهـــم� والـــدون�
معينـــة�)كالنقطة�ال�سابقة(�
اأو� ا�ست�ســـارات� ويحتاجـــون�

برامج�تدريبية�مهارية.

دورة�موجزة�)�80دقيقة�يف�
اأربـــع�جل�ســـات(�تعمـــل�على�
اإ�ســـداء�الن�سائح�والتدريب�
لتعليـــم� ذاتـــي� وتقييـــم�
التحكـــم� كيفيـــة� الوالديـــن�
يف�م�سكلـــة��سلوكيـــة�حمددة�
لـــدى�اأبنائهـــم،�وقـــد�جتري�
عن�طريق�حمادثـــات�طبية�
هاتفية�اأو�جل�سات�جماعية.

مثل�امل�ستوى�الثاين.

امل�ستوى الرابع
تدريبيـــة� دورات� تقـــدمي�

�سمولية�حول�الرتبية
�Triple Pالأ�سا�سي

�Triple Pللمجموعات�
الأولية� للرعايـــة� �Triple P

للمراهقني
الذاتـــي� التعلـــم� �Triple P

عن�املراهقني

يف� الراغبـــون� الوالـــدون�
دورات� عــــلـــى� احلـــ�ســـول�
مكثفة�حول�مهارات�الرتبية�
الإيجابية�وحتديدا�الوالدين�
الذين�لديهم�اأطفال�يعانون�
من�م�ساكل��سلوكية�كالعنف�

اأو�املعار�سة�ال�سلوكية.

�10 )ملـــدة� �سامـــل� برنامـــج�
�ساعـــات�يوزع�علـــى��8اأو��10
جل�سات(�تركـــز�على�تفاعل�
الوالدين�مـــع�الأبناء�وكيفية�
تطبيق�مهارات�الرتبية�على�
قـــدر�اأكرب�مـــن�ال�سلوكيات،�
ا�سرتاتيجيـــات� مت�سمنـــة�
التعميـــم،�وقـــد�جتـــري�عن�
التعلم� ا�سرتاتيجيات� طريق�
الذاتـــي�اأو�حمادثات�هاتفية�
جل�ســـات� اأو� مبا�ســـرة� اأو�

جماعية.

مداخـــلت�تربويـــة�مكثفـــة�
ال�سحـــة� طـــاقـــم� )حوــــــل�
النف�سية�اأو�الرعاية�ال�سحية�
وعاملون�اآخرون�يف�الرعاية�
عـــادة� يقدمـــون� � ال�سحيـــة�
ن�سائح�للوالدين�بخ�سو�ص�

�سلوكيات�اأطفالهم(.

Triple Pاأ�سر�الأطفال�الذين�يف��سن�نقطة�انطلق�
مـــا�قبـــل�املدر�ســـة�ويعانون�
من�اإعاقـــات�معينة�وترتاوح�
اجلل�سات�بني�60-�90دقيقة�
)مـــع�احتمـــال�اإ�سافة�ثلث�
جل�سات�تدريبية�ت�ستمر�ملدة�

�40دقيقة(.

�10جل�سات�متوازية�لربامج�
�سممت�خ�سي�ســـا�للأفراد�
الإعاقـــات،� علـــى� وتركـــز�
وتـــرتاوح�اجلل�ســـات�بني��60
– �90دقيقة�)مع�توقع�عقد�
ثلث�جل�سات�عملية�ت�ستمر�

ملدة��40دقيقة(

مثل�امل�ستوى�ال�سابق.
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املمار�سونمنهجية التدخلالفئة امل�ستهدفةم�ستوى التدخل

امل�ستوى اخلام�س
جل�ســـات�تدخـــلت�اأ�سريـــة�

مركزة�
�Triple Pحم�سنة

الذيـــن� الأطفـــال� والـــدّي�
يعانون�من�م�ســـاكل��سلوكية�
الختـــلل� مـــع� تتزامـــن�
الوظيفـــي�للأ�ســـرة�)نتيجة�
ال�ســـــــغـــط� اأو� للكتــــئـــاب�
بـــني� امل�ســـاكل� اأو� الأبـــوي(�

الوالدين.

�سممـــت� لربامـــج� جل�ســـات�
خ�سي�ســـا�للأفراد�)ت�ستمر�
مــــــــن��60– �90دقـــيــقـــة(�
تت�سمـــن�جل�ســـات�تدريبيـــة�
الرتبيـــة� مهـــارات� لتعزيـــز�
والتحكم�يف�املزاج�وال�سغط�
ومهارات�الرتبية�الأبوية.

اأ�سريـــة�مكثفـــة� مداخـــلت�
)طاقـــم�الرعايـــة�النف�سيـــة�

وال�سحية(

Triple Pيواجهون�م�سار� الذيـــن� الوالـــدون�
خطر��سوء�معاملة�اأطفالهم�
ويتنـــاول�الربنامـــج�م�سكلـــة�
اأخـــرى� وعوامـــل� الغ�ســـب�

ترتبط�بالعنف.

برامــــــج�اإعـــــــــادة�التاأهيـــل�
و�سبط�التحكم�يف�الغ�سب.

مثل�امل�ستوى�ال�سابق.

ت�ستخدم�العديد�من�املوؤ�س�سات�اخلا�سة�مبادئ�
ومتاريـــن��Triple-Pيف�دوراتها�التدريبية�ب�سبب�
توجهها�الجتماعـــي�وتعزيزها�ملفهوم�التنظيم�
الذاتـــي�وهو�عمليـــة�يتعلم�من�خللهـــا�الأفراد�
مهارات�تعينهم�على�تغيري��سلوكياتهم�اخلا�سة�
ومتكنهـــم�مـــن�اأن�ي�سبحـــوا�قادريـــن�على�حل�
م�ساكلهـــم�باأنف�سهـــم�يف��سياق�بيئـــي�اجتماعي�
والأ�سريـــة� الأبويـــة� العلقـــات� يدعـــم� �سامـــل�

��.�(Karoly, 1993)

تعـــرتف�كل�منـــاذج�الرتبيـــة�وتعـــزز�الت�سل�ســـل�

الهرمي�يف�علقة�الوالدين�بالأبناء�الذي�ي�سع�
البالغـــني�يف�مو�سع�القيادة�كمـــا�هو�مو�سح�يف�
منـــوذج�Triple-P،�ويعتـــرب�التمكـــني�اأحـــد�اأهم�
الأدوار�القيادية،�وقد�مت�تقدمي�منهجية�جديدة�
تدعى�"برنامج�متكني�الأبوين"  بوا�سطة��سبكة�
 (The Newولية�نيويـــورك�للدفاع�عن�الأ�ســـرة�
�،York State Family Advocacy Network)

ويهـــدف�الربنامج�اإىل�تطوير�كفاءات�الوالدين�
كاأدوات�اأ�سا�سيـــة�للتغـــري�عرب�تطبيـــق�النظرية�
ال�سلوكيـــة�املوحدة�(UTB)�التـــي�نوق�ست��سابقا.�

�.PEPويعر�ص�ال�سكل�رقم��2منوذج�
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�سكل رقم 2:�منوذج��PEP( Parents as Agents of Change)الوالدين�كاأدوات�للتغيري:�

يوؤكـــد�هـــذا�الربنامـــج�علـــى�اأربعـــة�حمـــددات�
اأ�سا�سية�للنوايا�ال�سلوكيـــة،�وبناء�على�النظرية�
ال�سلوكيـــة�املوحدة�ميكن�التنبوؤ�بال�سلوكيات�من�
خلل�نوايا�الأفراد�وت�سمن�نقطة�النطلق�يف�
التعامـــل�مع�الوالديـــن�تقييم�نوايـــا��سلوكياتهم�
والعمـــل�على�زيـــادة�العوامـــل�التحفيزيـــة�التي�
�،(Olin et.al.,2009)قد�توؤثر�على�هـــذه�النوايـــا�
وحتى�ن�سمن�اأن�يتم�تطبيـــق�الربنامج�بنجاح.�

مت�تقـــدمي�وكالـــة��Family Advocatesلتدعـــم�
الوالديـــن�والأ�ســـر�يف�عمليـــة�تطويـــر�اأهـــداف�
تتما�ســـى�مع�معتقـــدات�وقيم�الأ�ســـرة.��وميكن�
تطبيـــق�ذلك��سمـــن�اإطـــار�الثقافتـــني�العربية�
والإ�سلميـــة�اإذا�قررنا�اأن�ن�ستفيد�من�مثل�هذه�
النمـــاذج�الناجحة�يف�الغـــرب.�ويعر�ص�جدول�
رقم��8جمموعة�املبادئ�التي�يتم�سك�بها�منوذج�

��.PEP

ا�سرتاتيجيات 
م�ست�سار الأبوين

القيم املتوقعة
هل�ي�سعر�الأباء�اأن�الإجراءات��ستوؤثر�
تاأثريا�مبا�سرة�على�الطفل�/�الأ�سرة؟

املعايري الجتماعية
كيف�يتوقع�الأباء�اأن�ينظر�الآخرون�
اإليهم�عند�اتخاذ�هذا�الإجراء؟

املواقف واملعتقدات وامل�ساعر
ما�موقف�الأباء�حيال�اتخاذ�هذا�

الإجراء.

الكفاءة الذاتية
هل�يرى�الأباء�اأنف�سهم�ذو�كفاءة�اأم�

ذو�فعالية.
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األهداف
مبادئ�دعم�الأبوين

فردية
ت�سهل�العلقات

حمرتمة�ومنا�سبة�ثقافيا�ولغويا
تبني�القدرات
تزيد�املعرفة

ممتعة
ت�ساعد�على�حل�امل�ساكل

تركز�على�املخرجات�والنجاحات
تو�سع�الآفاق

املدخالتالإجراء

املهارات / املعارف والعادات 
واملعوقات البيئية 
والأولويات
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�سمم�دعم�الوالدين�ليتما�سى�مع�احلاجات�املعينة�لكل�عائلة.�1.

ي�ساهم�هذا�الدعم�يف�ربط�الوالدين�بالوكالت�واخلدمات�والأ�سر�الأخرى.2.

اإن�دعم�الوالدين�مفعم�بالحرتام�ويراعي�اخل�سو�سيات�الثقافية.�3.

يبني�دعم�الوالدين�املهارات�من�خلل�تقدمي�دورات�تدريبية�ودورات�حول�القدوة�والإر�ساد�ون�ساطات�مهارية�اأخرى.4.

يزيد�دعم�الوالدين�من�معرفتهم�مما�ي�ساعدهم�على��سنع�قرار�م�ستنري�حول�حاجات�اأبنائهم.5.

اإن�دعم�الوالدين�ممتع�حيث�يت�سارك�بفعالية�مع�العائلت�ليدجمهم�بالربنامج�واخلدمات�املقدمة.�6.

يحـــل�دعم�الوالدين�امل�ساكل�من�خلل�الرتكيز�على�احلاجات�واحللـــول�وحتديد�النجاحات�املا�سية�وخيارات�7.
النجاحات�امل�ستقبلية.

يركز�دعم�الوالدين�على�املخرجات�والنجاحات�وهو�برنامج�وا�سح�الأهداف.8.

يو�ســـع�دعم�الوالديـــن�الآفاق�من�خلل�زيادة�احتمالية�اإ�سراك�الوالديـــن�)لي�ص�فقط�يف�جمتمعاتهم�وامنا�يف�9.
امل�ستويات�ال�سيا�سية�اأي�سا(�ويوؤ�س�ص�ملجتمع�داعم�للأفراد.

يعزز�دعم�الوالدين�القانون10.

جدول 8: مبادئ دعم الوالدين

تعتـــرب�الرقابـــة�الأبويـــة�مهـــارة�اأخـــرى�يجـــب�
اكت�سابها�لتح�سني�ممار�سات�الرتبية�كما�طرح�
�سابقـــا،�وميكن�ان�توؤثر�حمفـــزات�الرقابة�على�
اأمناط�العلقات�وامل�ساكل�يف�العائلة�،�فقد�يوؤدي�
الزواج�ال�ســـئ�اإىل�تكوين�حتالفـــات�قوية�وغري�
منا�سبـــة�بـــني�الوالدين�واأبنائهـــم�تعمل�كداعم�
خلفـــي�للأزمة�الزوجية�وهذا�اأمر�منت�سر�بكرثة�
يف�املجتمعات�العربية.�يجـــب�على�الوالدين�اأن�
يتدربوا�علـــى�التوقف�عن�التفكري�يف�مكا�سبهم�
ال�سخ�سية�التي�يجنونها�علـــى�ح�ساب�اأبنائهم�
ويعتـــرب�الإعـــلم�اأداة�مهمـــة�جـــدا�يف�تو�سيـــل�
مبادئ�التوا�سل�وقيمه�املتعلقة�بالرقابة�الأبوية�

املطلوبة.���

كما�اأن�تتبع�املهارات�من�خلل�حتديد�الوالدين�
للأحـــداث�املحوريـــة�يف�حياة�اأبنائهـــم�اليومية�
يطور�من�مهـــارات�الرقابة�ومهـــارات�التوا�سل�
وال�سخ�سيـــة،�كمـــا�تعتـــرب�مهـــارات�الإن�سات�
مهـــارات��سائكـــة�للوالدين�خا�ســـة�واأنهم�يجب�
اأن�يكونـــوا�علـــى�علم�بحيـــاة�اأبنائهم�املراهقني�
اخلارجيـــة.�اإن�تطويـــر�املهارات�نقطـــة�قوة�يف�
اخلدمـــات�الجتماعيـــة�التعليميـــة�التـــي�تقدم�
للعائلت�وهي�مكون�اأ�سا�سي�يف�الرتبية�الأبوية،�
واإجمـــال�قد�تكون�الربامـــج�املبنية�على�مناهج�
التعليم�الجتماعي�والتجريبي�والأيديولوجيات�

اأكرث�تناغما�مع�الثقافات�العربية.���
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وختاما�ومبـــا�اأن�الرتبية�لي�ست�مهمة��سهلة�فاإن�
الوالديـــن�بحاجـــة�اإىل�برامج�تدريبيـــة�خا�سة�
ت�ساعدهم�على�تنمية�مهارات�الرتبية،�ورغم�اأن�
الهدف�الرئي�سي�من�هـــذه�الدرا�سة�هو�ت�سليط�
ال�ســـوء�على�حوافـــز�ومعوقات�برامـــج�الرتبية�
اإل�اأنـــه�وب�سبـــب�ندرة�هـــذه�الربامـــج�يف�العامل�
العربـــي�فقد�متت�مناق�ســـة�احلوافز�واملعوقات�
من�وجهة�نظر�اأ�سمل�تعمل�على�تطوير�مهارات�
الرتبية�ب�ســـكل�عام،�ويف�املقابل�فـــاإن�الدرا�سة�
التي�اأجريت�يف�الدول�الغربية�وماليزيا�خدمت�

ت�ساوؤلت�البحث�واأهدافه.��

تهتـــم�كل�من��الـــدول�الغربيـــة�وماليزيا�بالأ�سر�
وبق�سيـــة�توفري�برامج�تطوير�مهـــارات�الرتبية�
ولكـــن�طريقـــة�الرتكيـــز�علـــى�هـــذه�الربامـــج�
تختلـــف�نوعـــا�مـــا�يف�الـــدول�الغربيـــة�عنها�يف�
ماليزيـــا،�حيث�متيل�الـــدول�الغربية�للنظر�اإىل�
تطويـــر�مهـــارات�الرتبيـــة�مبقايي�ـــص�ارجتاعية�
يتـــم�ا�ستخدامهـــا�عنـــد�حـــدوث�اأيـــة��اأزمـــة�يف�
وحـــدة�الأ�ســـرة،�بينما�يعتـــرب�تطويـــر�مهارات�
الرتبيـــة�يف�ماليزيـــا�وظيفة�ا�ستباقيـــة�الرتكيز�
�يتطلـــع��سانعوهـــا�لبنـــاء�جمتمع�قـــوي�اأخلقيا�

��.�(Weston, 2004)
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الفهرسة:
Style items used in past studies to measure perceptions of parents

Warmth/acceptance

My parent is physically affectionate with me

My parent praises me when s/he is pleased with my behavior

My parent tells me that s/he loves me

My parent lets me know through actions that s/he loves me

My parent enjoys spending time with me

I can count on my parents to help me out if I have a problem

Dominating control

My parent is strict

My parent is controlling of me

I am afraid of my parent

My parent becomes angry with me

My parent is critical of me

I worry that my parent will stop loving me if I do not live up to his/her expectations

Autonomy-granting

In family discussions, my parent encourages me to look at both sides of the issue

When my parent wants me to do something s/he explains why

My parent asks my opinion about decisions that affect me

When my parent disapproves of my behavior, they reason with me about it

My parent listens to my point of view even when we disagree
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Instructions: For each of the following 
statements, circle the number of the 
5-point scale (1 = strongly disagree, 5 
= strongly agree) that best describes 
how that statement applies to you 
and your mother. Try to read and think 
about each statement as it applies to 
you and your mother during your years 
of growing up at home. There are no 
right or wrong answers, so don’t spend 
a lot of time on any one item. We are 
looking for your overall impression 
regarding each statement. Be sure not 
to omit any items.

1 = Strongly disagree

2 = Disagree

3 = Neither agree nor disagree

4 = Agree

5 = Strongly Agree

1. While I was growing up my mother 
felt that in a well-run home the 
children should have their way in 
the family as often as the parents 
do.

2. Even if her children didn’t agree 
with her, my mother felt that it was 
for our own good if we were forced 
to conform to what she thought 
was right.

3. Whenever my mother told me to do 
something as I was growing up, she 
expected me to do it immediately 
without asking any questions.

4. As I was growing up, once family 
policy had been established, my 

mother discussed the reasoning 
behind the policy with the children 
in the family.

5. My mother has always encouraged 
verbal give-and-take whenever 
I have felt that family rules and 
restrictions were unreasonable.

6. My mother has always felt that 
what her children need is to be free 
to make up their own minds and 
to do what they want to do, even if 
this does not agree with what their 
parents might want.

7. As I was growing up my mother 
did not allow me to question any 
decision she had made.

8. As I was growing up my mother 
directed the activities and decisions 
of the children in the family through 
reasoning and discipline.

9. My mother has always felt that more 
force should be used by parents in 
order to get their children to behave 
the way they are supposed to.

10. As I was growing up my mother did 
not feel that I needed to obey rules 
and regulations of behavior simply 
because someone in authority had 
established them.

11. As I was growing up I knew what 
my mother expected of me in 
my family, but I also felt free to 
discuss those expectations with my 
mother when I felt that they were 
unreasonable.

Parental Authority Questionnaire
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12. My mother felt that wise parents 
should teach their children early 
just who is boss in the family.

13.  As I was growing up, my mother 
seldom gave me expectations and 
guidelines for my behavior.

14. Most of the time as I was growing 
up my mother did what the children 
in the family wanted when making 
family decisions.

15. As the children in my family were 
growing up, my mother consistently 
gave us direction and guidance in 
rational and objective ways.

16.  As I was growing up my mother 
would get very upset if I tried to 
disagree with her.

17. My mother feels that most problems 
in society would be solved if parents 
would not restrict their children’s 
activities, decisions, and desires as 
they are growing up.

18.  As I was growing up my mother 
let me know what behavior she 
expected of me, and if I didn’t meet 
those expectations, she punished 
me.

19. As I was growing up my mother 
allowed me to decide most things 
for myself without a lot of direction 
from her.  1 2 3 4 5

20.  As I was growing up my mother 
took the children’s opinions into 
consideration when making family 
decisions, but she would not decide 
for something simply because the 
children wanted it. 1 2 3 4 5

21. My mother did not view herself 
as responsible for directing and 
guiding my behavior as I was 
growing up.

1 2 3 4 5

22. My mother had clear standards 
of behavior for the children in our 
home as I was growing up, but 
she was willing to adjust those 
standards to the needs of each of 
the individual children in the family.

1 2 3 4 5

23. My mother gave me direction for 
my behavior and activities as I 
was growing up and she expected 
me to follow her direction, but 
she was always willing to listen to 
my concerns and to discuss that 
direction with me.  1 2 3 4 5

24. As I was growing up my mother 
allowed me to form my own point 
of view on family matters and she 
generally allowed me to decide for 
myself what I was going to do.

1 2 3 4 5
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25. My mother has always felt that 
most problems in society would be 
solved if we could get parents to 
strictly and forcibly deal with their 
children when they don’t do what 
they are supposed to as they are 
growing up. 1 2 3 4 5

26. As I was growing up my mother 
often told me exactly what she 
wanted me to do and how she 
expected me to do it. 1 2 3 4 5

27. As I was growing up my mother 
gave me clear direction for my 
behaviors and activities, but she 
was also understanding when I 
disagreed with her.

1 2 3 4 5

28. 28. As I was growing up my mother 
did not direct the behaviors, 
activities, and desires of the children 
in the family.

1 2 3 4 5

29. As I was growing up I knew what my 
mother expected of me in the family 
and she insisted that I conform to 
those expectations simply out of 
respect for her authority.

1 2 3 4 5

30. As I was growing up, if my mother 
made a decision in the family that 

hurt me, she was willing to discuss 
that decision with me and to admit 
it if she had made a mistake.

1 2 3 4 5

Description: The PAQ is designed 
to measure parental authority, or 
disciplinary practices, from the point of 
view of the child (of any age). The PAQ 
has three subscales:

permissive (P: items 1, 6, 10, 13, 14, 17, 
19, 21, 24 and 28), authoritarian (A: 
items 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 26 and 29), 
and authoritative/flexible (F: items 4, 5, 
8, 11, 15, 20, 22, 23, 27, and 30). Mother 
and father forms of the assessment 
are identical except for references to 
gender.

Scoring: The PAQ is scored easily by 
summing the individual items to 
comprise the subscale scores. Scores 
on each subscale range from 10 to 50.

Author: Dr. John R. Buri, Department of 
Psychology, University of St. Thomas, 
2115 Summit Avenue, St. Paul, MN 
55105.

Source: Buri, J.R. (1991). Parental 
Authority Questionnaire, Journal of 
Personality and Social Assessment, 57, 
110-119.
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Emotional Connectedness

1. I feel upset when family members 
do not approve of people I am 
intimate with.

2. I feel guilty about continuing a 
relationship with someone family 
members do not like.

3. When … family member 
disapproves something I have 
done, I feel obliged to change

4. I rely on family members’ approval 
to let me know I am doing things 
right. 

5. I feel obliged to spend time with 
family. 

6. If I did not follow advice that a 
family member offered, I would feel 
guilty. 

7. I feel guilty when I do not take side of 
a family member in a disagreement 
with others. 

8. When family members ask me to 
do certain things, I feel guilty when 
I have to say no. 

9. I become upset when family 
members criticize my behavior.

10. I ask whether or not family members 
approve of people I am intimate 
with. 

11.  I feel obliged to stop associating 
with friends my family members do 
not like. 

12. When I am told I have done 
something which hurt other family 
members I feel guilty. 

13. I become upset at the thought of 
telling a family member they are 
interfering in my life. 

14. There are certain things I do for 
members of my family because I 
have an obligation to.

15. I choose friends that family members 
will like and feel comfortable with.

Financial Connectedness 

16. Family members help me pay for 
large transportation costs. 

17. I pay for my own clothing. 

18. Family members help me pay for 
major life expenses. 

19. Family members give me money 
to spend on pleasurable things for 
myself. 

20. Family members help me pay for 
necessary purchases. 

21. Family members buy me things 
I need but have not yet brought 
myself. 

22. I pay for my own transportation 
expenses. 

23. I am able to borrow money from 
family members when I am short of 
cash. 

The Three Subscales of the Multigenerational 
Interconnectedness Scale (validated in Arab countries)



59

Functional Connectedness

24. Family members watch T.V. and go 
to the movies with me. 

25. I am involved in hobbies with family 
members. 

26. Family members spend leisure time 
with me doing nothing in particular.

27. I help family members with 
everyday household duties and 
cleaning. 

28. I help family members with chores 
and tasks.

29. Family members are involved in 
sports and recreational activity 
with me.

30. I take vacations with members of 
my family.

31. I ask for family members’ advice 
when I am dealing with difficulties.
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عدد جمعيات التنمية االجتماعية المعانة للمجتمعات الحضرية وعدد 
اعضائها واالعضاء المسددين لالشتراكات واعضاء مجلس االدارة طبقا 

للنوع بالمحافظات

عدد اع�ساء جمل�س 
الدارة 

عدد الع�ساء امل�سددين 
لال�سرتاكات  عدد الع�ساء امل�سرتكني 

جملة اناث  ذكور جملة  اناث  ذكور  جملة  اناث  ذكور  عدد اجلمعيات  املحافظات

637 92 545 12960 384 9576 16
32 4466 12366 72 القاهرة

394 1 333 69
4 1635 5329 969 2618 7

73 46 الأ�سكندرية

326 46 280 8
32 2978 5454 9936 3289 6647 38 بور�سعيد

3
2 19 323 4461 8 4078 597 596 5380 37 ال�سوي�ص

169 8 161 1632 167 1465 2200 205 1995 22 حلوان

114 5 109 1
99 209 129 2422 351 2071 14 �6اكتوبر�

1
0 2 98 78 192 786 1542 31 1226 1 دمياط

126 8 118 1901 487 1414 2
07 580 1727 16 الدقهلية

137 5 1
2

1
24 517 1207 21

1
6
0 1551 7 ال�سرقية

174 15 15 2230 477 1753 2678 588 2090 21 القليوبية

121 10 111 1075 2
2 843 124 300 947 15 كفر�ال�سيخ

178 11 67 2398 80 1918 2928 643 2
85 21 الغربية

148 11 137 1353 441 912 164 505 1135 17 املنوفية

157 12 1
5 976 369 1607 2

90
3
5 1705 21 البحرية

148 18 13 2402 726 1676 3079 912 2167 17 الأ�سماعيلية

215 12 203 3388 731 2657 6717 1382 5335 25 اجليزة

290 2 228 57
8 786 3952 8869 2

54 6115 32 بنى��سويف

130 20 110 1021 225 79 1203 282 921 16 الفيوم

39 7 2 51 72 179 277 8 18 5 املنيا
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عدد اع�ساء جمل�س 
الدارة 

عدد الع�ساء امل�سددين 
لال�سرتاكات  عدد الع�ساء امل�سرتكني 

جملة اناث  ذكور جملة  اناث  ذكور  جملة  اناث  ذكور  عدد اجلمعيات  املحافظات

130 14 116 1809 4
5 1404 2484 605 1879 14 اأ�سيوط

201 11 190 1166 124 1042 1310 138 1172 23 �سوهاج

91 14 77 622 153 469 1040 264 77 10 قنا

352 29 323 386 349 3511 5004 575 4429 37 اأ�سوان

84 4 80 1115 298 817 2210 608 16
2 مدينة�الق�سر

4803 96 4307 70955 16820 54135 95
63 23080 72783 557 اجلملـــــة�
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Ten Steps To Kinder, Gentler Parenting

1. Think About How You Like To Be 
Treated

Do you like it when someone makes 
you feel even worse about your messy 
moments? How do you feel about the 
person who punishes you, criticizes 
you, rubs your face in your mistakes? 
How differently do you feel about 
person who shows compassion and 
understanding? The one who offers 
assistance and grace? Which kind of 
person do you want to be for your 
child?

2. Think About How You Would 
React To Someone Else

Your daughter just spilled grape juice 
on the white couch. How do you react? 
Do you show your frustration? Do you 
feel need to teach her a lesson about 
being careful with the juice? Well, think 
about how you would react if it were 
someone else who spilled the juice, 
like your best friend. Would you have 
the same feelings? Would you make 
her feel bad? Or would you calmly 
clean it up, and reassure her that is was 
not a big deal, and she shouldn't feel 
bad? Why wouldn't you be as kind and 
forgiving to your child as you would be 
to a friend?

3. Focus On the Relationship, 
Instead Of Appearances

In every interaction with your child, 
ask yourself: Am I building up my 
relationship with my child? Or am I 
sacrificing it for the sake of looking like 
a model parent? Are my words and my 

actions contributing to closeness with 
my child, or are they driving a wedge 
between us?

4. Focus On the Situation Instead Of 
the Behavior

Your son is hitting his little sister. Instead 
of focusing on what he's doing wrong, 
focus on what's wrong around him. 
Get them safely separated, comfort 
them both, and then figure out what 
were the conditions that lead to the 
problem.  What does your son need? 
Help him figure it out. Help him get 
his needs met. It could be as little as a 
snack or a drink. It could be as much 
as a chunk of your undivided attention. 
It could be a complex combination of 
needs.

5. Focus On Prevention Instead Of 
Correction

What's done is done. Either your son 
already knows he shouldn't have hit his 
sister, and he feels bad about it already, 
or he doesn't know. Either way, you 
can offer a gentle reminder to your son 
that people don't like to be hit, but you 
can't undo the action. The best you can 
do is figure out how to prevent a similar 
thing from happening again. Why was 
he in a position to hit his sister? Did you 
walk away from your kids when you 
knew one was in a volatile mood? Try 
to be more careful about leaving them 
alone together for a while. Bring one of 
them with you when you have to tend 
to something else.
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6. Listen To Yourself

Notice when you are kind, and who 
you are kind to. If you ever speak kindly 
to anyone, then you already have the 
tools you need to change the way you 
speak to your children. What words 
do you use when you are being kind? 
What tone do you use? Notice when 
you start to sound mean. What sets 
you off? How do you feel afterwards? 
What have you accomplished by being 
mean?

7. Have a Back-Up Plan

When you find yourself about to say 
something to one of your kids that 
you might regret, take a deep breath, 
relax your face, and say softly "I love 
you." It's almost impossible to be mean 
after reminding yourself and your child 
that you love her. In many cases, this 
change in you can diffuse a situation. 
Even if it does nothing to calm your 
child, at least it helps to calm you. You 
can think more clearly and be more 
present to help your child figure out 
his needs and get them filled.

8. Get Your Own Needs Met

Be proactive. Eat as soon as you notice 
your hunger. Sleep. Yes, there will be 
times when you won't be able to get as 
much sleep as you need. But do make 
sure to sleep when the kids are sleeping. 
If you do choose to stay up for hours 

after they go to bed, don't complain to 
them about how exhausted you are. 
Take showers. Bring the kids in with 
you if they are tiny, or put on a movie 
if it's safe to leave them alone for a few 
minutes. Use the bathroom in the quiet 
moments, instead of waiting until you 
are about to burst. You will be better at 
everything if you are not needy.

9. Let Go

Let go of all of the things that 
won't matter down the road. The 
unimportant things that take you away 
from your kids. Let go of the idea of 
having a sparkling clean house. Let go 
of the idea that every meal needs to be 
picture-perfect. Cling to the things that 
will always matter. Invest your time in 
being attentive to your kids. It will not 
be time wasted.

10. See the Choice, Then Make the 
Choice

Maybe it feels like being mean is 
automatic. It feels like you can't help 
it. But you don't have to surrender to 
it. You can be in charge of your own 
behaviors, your own reactions. If you 
can't control yourself as a grown up, 
how do you ever expect your children 
to do so? Choose to be kind. Choose 
to adjust. Choose to be gentle, soft, 
and sweet with your words and your 
actions.
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خلفية البحث
ما هي التربية؟ 

و� "الأبوة� "الرتبيـــة" كلمـــة�عربيـــة�تدل�علـــى�
الأمومة"!

هدف البحث
هـــذا�امل�ســـروع��سيكـــون�رائـــدًا�من�نوعـــه�حيث�
�سيمهـــد�جناحـــه�الطريـــق�لإجـــراء�املزيد�من�
البحوث�والدرا�سات�يف�هذا�املجال�يف�املنطقة.�
اإ�سافـــة�اإىل�اأنه��سي�ساعـــد�يف�اخلروج�مبلخ�ص�
تعريفـــي�عـــن�الوالديـــة�يف�اململكة�ب�ســـكل�عام�

يت�سمن:
1� والأمهات�. الآباء� لدى� الر�سا� م�ستوى�

ال�سعوديون.
2� ال�سلوكيـــات�اليوميـــة�املتبنـــاة�من�قبل�.

الآباء�والأمهات�ال�سعوديني�ب�سكل�عام�
ويف�منطقة�جدة�ب�سكل�خا�ص.

3� العوامل�املحفزة�للآباء�ال�سعوديني�يف�.
اكت�ساب�املعرفة�الأبوية.

4� احلواجز�واملعوقات�التي�تواجه�الأبوة�.
والأمومة.

ت�ض���ور الوالدية الت�ض���ور لدى عامة . 5
ال�ضعوديني

6� م�سادر�املعرفة..
7� العوامـــل�ال�سلبية�التي�توؤثر�على�البوة�.

والأمومة.
8� اأف�سل�الطرق�لتقـــدمي�املعرفة�البوية�.

للوالدين�ال�سعوديني.�

3-Motives
For Saudi Parents to improve 

parenting styles

2-Triggers & Barriers
Causes holding Saudi Parents 

from improving parenting styles

Ultimate Research Target
To Understand What Motivates Saudi Parents To 
Acquire, Deal, Produce Parenting Knowledge

TASK DONETASK DONE

1-Parenting Styles
E.g.�)املجتهدون�-�Tries Hard�-الربكة�
�Don't Put An Effort Not�-املهملني�

Genuine )

TASK DONE

4-Behavior Changing Models
Theories regarding change to help us 

understand the mechanism or techniques 
to be used to make parent want to be better 
parents and seek knowledge in that matter

TASK DONE

Research Questions Spiral



67

المنهجية
درا�سة�تق�سيم�اإىل��سرائح�مت�اجرائها�من�خلل�

اأبحاث�نوعية�وكمية�ت�سمنت:
اأبحاث نوعية: اأ . 

1� اإجراء�. خلل� من� ا�ستك�سافية� جولة�
للدرا�سة� مركزة� جماعية� مناق�سات�
لتوليد� والأمهات� الآباء� بني� النوعية�
العبارات�احلرفية�وامل�ساعر�واملحتوى�
مبا�يخدم�درا�سة�التق�سيم�اإىل��سرائح.�

2� �8مناق�ســـات�جماعية�مركـــزة��4منها�.
للأبـــاء�و��4للأمهـــات�موزعـــة�على�كل�

الطبقات�الجتماعية.
اأبحاث كمية: ب . 

1� التق�سيـــم�. بهـــدف� كميـــة� درا�ســـة�
بهـــذه� القيـــام� مت� �سرائـــح:� اإىل�
وجهـــا� مقابـــلت� باجـــراء� الدرا�ســـة�
�لوجـــه�يديرهـــا�باحثـــون�حمرتفـــون.�
بنـــاءا� جميبـــني� العينـــة� اختيـــار� مت�
علـــى�"كوتـــا" تغطـــي�كل�املناطـــق�يف�
جـــدة،�وذلك�با�ستخـــدام�تقنية�العينة�

املتزايـــدة�(Snowball Technique)�مت�
التاأكيد�على��سريـــة�املعلومات�ل�سمان�

الإجابة�بحرية�وب�سراحة.
2� ويف�النهاية،�مت�ت�سليم�يوميات�لأ�سر�معينة�.

ليتم�ت�سجيل�ال�سلوكيات�فيها��يوميًا.���
3� مت�اإجـــراء�مـــا�جمموعـــه��604مقابلة�.

بال�سافـــة�اىل��177مذكـــرات�يوميـــة�
و�سعت�لدى�اأ�سر�معينة.

4� طلب�من�العينة�اأن�ي�ساركوا�ببحث�يدر�ص�.
اأ�سلوب�حياة�ال�سعوديني�و�طلب�منهم�اأن�
ميلوؤوا�باأنف�سهم�طريقة�ال�سلوك�باملنزل�

مع��سمان�ال�سرية�التامة.
5� عنـــد�م�ستـــوى�ثقـــة�بن�سبـــة�95%،�مـــع�.

انحـــراف�متو�ســـط�قـــدره�20،�حتقـــق�
هام�ص�خطاأ�بن�سبة�%3.2.�

6� مت�العتماد�ب�سكل�رئي�سي�على�مقيا�ص .
ليك���رت م���ن 5 نق���اط�للح�ســـول�على�
التقييمات،�والنوايا�واملواقف�من�عينة�

البحث.
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Strongly Agree Agree Neither nor Disagree Strongly 

Disagree
اأوافق�ب�سدة اأوافق ل�اأوافق�ول�ل�اأوافق ل�اأوافق ل�اأوافق�ب�سدة

عينة البحث
• جممـــوع��604اآباء�واأمهـــات��سعوديون�	

يف منطق���ة جدة م���ن جميع الطبقات 
الجتماعية

• موا�سفات العينة:	
• ذكور�واإناث�)50%50(.	
• الأعمـــار�تـــرتاوح�مـــن��20اإىل��50	

�سنة.
• من�جميع�الطبقات�الإجتماعية.	
• لديهم�طفل�واحد�على�الأقل.	
• عمر�الطفل��3�سنوات�على�الأقل.	
• الطفـــل�ل�يعاين�مـــن�اأي�اإعاقة�اأو�	

تاأخر�يف�النمو.

• توزيع العينة: 	
��سملت�الدرا�سة�كل�املناطق�الرئي�سية�يف�جدة:

• ال�سمال�ال�سرقي�.��	
• ال�سمال�الغربي.	
• الو�سط�الغربي.	
• الو�سط�ال�سرقي.	
• �سرق�اخلط�ال�سريع.	
• احلنوب�الغربي.	
• اجلنوب�ال�سرقي.	
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من هي العينة؟ 
لفهم�والرد�علـــى�ديناميكة�هذا�ال�سوؤال،�دعونا�
ال�سعوديـــني"  "الآبـــاء� نفهـــم� اأن� نحـــاول� اأوًل�
بت�سنيفهم�وفقـــا�للعوامل�الدميوغرافية�ومنط�
احليـــاة.�هـــذه�العوامـــل�الدميوغرافيـــة�التـــي�

�ست�ساعدنا�يف�حتقيق�هذا�الهدف�هي:
• العمر.	
• الطبقة�الجتماعية.	
• املهنة.	
• احلالة�الجتماعية.	
• م�ستوى�التعليم.	
• ال�سل�العرقي.	
• منطقة�ال�سكن.	
• نوع�ال�سكن.	
• افراد�ال�سرة.	
• عدد�الطفال.	
• وجود�خدم.	
• العمر�عند�الزواج.	
• نوع�الزواج.	
• احلالة�الجتماعية�احلالية.	
• عدد��سنوات�الزواج.	
• الدخل�ال�سهري�لل�سرة.	
• العائل.	
• مدى�كفاية�دخل�ال�سرة.	
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تعريف الطبقة االجتماعية المعتمد في الدراسة
الطبقة الجتماعية او�املعروفة�بالخت�سار�
)ا�س اي �سي(�هـــي�نظام�تقييم�ي�ستخدم�من�
قبـــل�الباحثني�لت�سنيـــف�الفراد�علـــى�ا�سا�ص�
معايـــري�معينـــة�يف�اأ�سلـــوب�احليـــاة�ومواقفهم�

التقدمية.��
هناك��سمات�حمـــددة�توؤخذ�بعني�العتبار�عند�

حتديد�درجة�)ا�ص�اي��سي(:
1� املهنة:��.
2� م�ستوى الدخل:�على�الرغم�من�اأن�.

الدخـــل�يرتبط�بعلقـــة�متبادلة�عادة�
مع�الطبقـــة�الجتماعية،�فاإنه�ل�يتعني�
بال�ســـرورة�اأن�يكـــون�هنـــاك�اإرتباطا�

حيث�توجد�اإ�ستثناءات:�
• ميكـــن�لربوفي�ســـور�يف�اجلامعة�دخله�	

ال�سهـــر� يف� �سعـــودي� ريـــال� �18،000
مقارنـــة�ب�ساحـــب�حمل�بن�ســـر�ناجح��
يف� �سعـــودي� ريـــال� �100،000 دخلـــه�
ال�سهـــر�اأن�تكـــون�لهما�نظـــرة�خمتلفة�
جتـــاه�احلياة�وجتـــاه�و�سائـــل�الإعلم�

واحلياة�الإجتماعية�وغريها.�

• العربيـــة�	 اململكـــة� يف� عـــام� ب�ســـكل�
ال�سعوديـــة�هناك��4جمموعات�رئي�سية�
هـــم: الجتماعيـــة� الطبقـــات� �مـــن�

DEو��C2�،C1�،AB

1� هم�. جدة� يف� ال�سعوديني� الباء� معظم�
 C1 بني� ما� الجتماعية� الطبقة� يف�
متثل� �سغرية� اغلبية� وهناك� �+ C2

الطبقات� من� والدنى� العلى� الطبقة�
الجتماعية�على�التوايل.

AB
Class
18%

DE
Class
12%

C1
Class
34%

C2
Class
36%
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أنواع الوالدية:

النوع  اأ:�الواعون واملهتمون

• هـــذه�املجموعـــة�تتمتع�بوعـــي�واإدراك�	
لأهميـــة�الوالديـــة�ومـــدى�تاأثـــري�طرق�
الرتبية�على�م�ستقبل�الأبناء�وحم�سلة�
اجليل�واأهمية�تعلم�مهـــارات�الوالدية�

ليكونوا�اآباء�مبخرج�ح�ساري.
• لديهـــم�فهـــم�لنتائـــج�طـــرق�التعامـــل�	

مع�الأبنـــاء�واأ�ساليـــب�الرتبية�ولديهم�
الدوافع�والرغبة�لبذل�اجلهد�من�مال�

ووقت�لتنمية�هذه�املهارات.�

يواجهون  ولكن  الواعون  ب:� النوع 
عقبات يف بذل اجلهد

• هـــذه�املجموعـــة�لديهـــا�وعـــي�باأهمية�	
الوالديـــة�ومـــدى�تاأثري�الطـــرق�املتبعة�
يف�الرتبيـــة�علـــى�نتائـــج�وخمرجـــات�
لتاأثـــري� اإدراك� ولديهـــم� احل�ساريـــة.�
اجلانب�العلمي�لهذه�امل�سوؤولية�واإميان�
باأهمية�تعلم�الأ�ساليب�وتنمية�املهارات�
با�ستمرار،�اإل�اأنهـــم�يواجهون��سعوبة�
يف�اتخـــاذ�خطـــوات�عملية�يف�حت�سيل�
هـــذه�املعـــارف�وبـــذل�اجلهـــد�لتنمية�

مهاراتهم.�

النوع   ج:�مكتفون بخرباتهم وغري موؤمنني 
بتعلم املهارات الرتبوية

• هـــذه�املجموعة�توؤمـــن�باأهمية�الرتبية�	
مل�ستقبل�الأبناء�وتكوين�جيل��سالح�اإل�
اأنهـــم�ل�يرون�اأهميـــة�لتعلم�خربات�اأو�
مهـــارات�تربوية�حيـــث�يعتقدون�اأن�ما�
تتطلبـــه�العملية�الرتبويـــة�من�مهارات�
هـــي�متوفرة�لديهم�بالكامـــل�وبالتايل�
لي�سوا�بحاجة�اإىل�اكت�ساب�اأي�معارف�
اأو�مهارات�اإ�سافية�يف�هذا�املجال.�

املهارات  لأهمية  واعني    غري  د:� النوع 
الرتبوية يف عملية الرتبية�

• هذه�املجموعة�لتدرك�اأهمية�املهارات�	
الرتبويـــة�يف�عملية�الرتبيـــة�ول�تدرك�
اأنه�من�املمكـــن�اكت�ساب�هذه�املهارات�
وتطويرهـــا�ب�ســـكل�يوؤثـــر�يف�م�ستقبـــل�
الأبناء�وبالتايل�ل�تويل�هذه�املجموعة�
اأي�اهتمـــام�مل�ساألـــة�الطـــرق�املتبعة�يف�
الرتبيـــة�وذلك�عن�عـــدم�وعي�باأهمية�

ومدى�تاأثري�ذلك.�

نتائج البحث
ثنتائج البحث النوعي
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نتائج البحث الكمي

من�الوا�سح�اأن�معظم�الوالدين�ال�سعوديني�املقيمني�يف�جدة�ترتاوح�اأعمارهم�ما�بني�35-31.
تليها�الفئة�التي�ترتاوح�اأعمارها�بني�36-�40�سنة.

2.  الطبقة الجتماعية
• 	.)C2و��C1�(معظم�الباء�ال�سعوديني�يف�جدة�عادة�بني�الطبقة�الجتماعية�
• 	.)C2(الغلبية�تندرج�يف�الطبقة�الجتماعية�

3.  امل�ضتوى التعليمي
• مـــن�الوا�ســـح�اأن�50%�على�الأقل�من�الوالديـــن�يف�ال�سعودية�يف�العينة�در�سوا�يف�واحدة�من�	

اجلامعات�اخلم�ص�الكربى�يف�اململكة�العربية�ال�سعودية.
• بينما�ما�ن�سبته�22%�منهم�قد�ح�سل�على�ال�سهادة�الثانوية�ومل�يحظى�احد�بدرجة�الدكتوراه�	

و�عدد�قليل�قد�ح�سل�على�املاج�ستري�اأو�الدرا�سات�العليا.

أ.  التوزيع الديموغرافي )التعرف على الوالدين( 

1.  الفئة العمرية
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4.  احلالة  املهنية

• ا�ستنادًا�اإىل�درا�سات��سابقة�اثبتت�الدرا�سة�ان�38%�من�الآباء�ال�سعوديني�موظفون�مدنيون�	
يف�القطاع�احلكومي.

5.  ال�ضول العرقية 
• مـــن�الوا�سح�من�الدرا�ســـة�اأن�معظم�ال�سعوديني�املقيمني�يف�جـــدة��هم�من�اأ�سول�حجازية�	

وجداوية.�"اجلداويون،�هم��سكان�مدينة�جدة".�
• املجموعـــة�العرقية�الرئي�سيـــة�الثانية�املقيمة�يف�جدة،�هم��سعوديني�مـــن�املنطقة�اجلنوبية�	

للمملكة�العربية�ال�سعودية.

6.  منطقة ال�ضكن

• ا�ستنادًا�اإىل�الر�سم�البياين�املبني�اأدناه�من�الوا�سح�ان�معظم�ال�سعوديني�يقيمون�يف�جنوب�	
�سرق�جدة�تليها�املنطقة�ال�سرقية�الو�سطى�يف�جدة.
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7.  نوع ال�ضكن

• معظم�ال�سعوديني�يعي�سون�يف��سقق�م�ستاأجرة.�	
• الأقلية�فقط�متتلك�او�ت�ستاأجر�فلل.	

8.  متو�ضط اأفراد الأ�ضرة

مـــن�الوا�سح�اأن�معظم�الأ�سر�ال�سعوديـــة�تعي�ص�بدون�اأي��سخ�ص�اإ�سايف�عدا�الوالدين�واأبنائهم�غري�
املتزوجني.

9.   متو�ضط عدد الأطفال
• معظم�الآباء�ال�سعوديني�يف�جدة�لديهم�مال�يقل�عن��3اأطفال.	
• يولد�معظم�الأطفال�خلل�ال�سنة�الأوىل�من�الزواج.	
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10.  العمالة امل�ضتخدمة

• من�الوا�سح�ان�معظم�الآباء�ال�سعوديني�يف�جدة�لديهم�خادمات�للم�ساعدة�يف�الأعمال�املنزلية.	
• تقريبا�15%�منهم�لديهم��سائقون�لتو�سيل�الن�ساء�والأطفال.	

11.  �ضن الزواج

• اأكرث�ال�سعوديني�يتزوجون�يف�املرحلة�العمرية�من�18-�20للإناث�و�21-�25للذكور.�	
• وباملثل�فاإن�متو�سط��سن�الزواج�بني�ال�سعوديني�هو�ما�بني��سن�21-�25لكل�من�الذكور�والإناث.	

12.   نوع الزواج

كمـــا�هـــو�مو�سح�و�بناء�على�الدرا�سة�مـــن�ال�سهل�ملحظة�اأن�معظم�ال�سعوديـــني�تزوجوا�عن�طريق�
ترتيبات�من�اأفراد�العائلة�وحتديدًا�الأفراد�الكبار�يف�ال�سن.
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14.  متو�ضط �ضنوات الزواج

• معظم�الوالدين�ال�سعوديني�متزوجون�منذ��5اإىل��9�سنوات.	

15.  متو�ضط دخل الأ�ضرة
• متو�سط�دخل�الأ�سرة�بني�الوالدين�ال�سعوديني�يف�جدة�هو�تقريبا��10،700ريال�يف�ال�سهر.	

13.  احلالة الجتماعية

• معظم�الباء�ال�سعوديني�متزوجون�للمرة�الوىل.	
• معظمهم�الزواج�القائم�حاليًا�هو�الزواج�الوحيد�لديهم.	
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17.  كفاية دخل الأ�ضرة

• بناًء�على�الدخل�املكت�سب�من�رب�ال�سرة�الذكر�فاإن�معظم�الأ�سر�ال�سعودية�ترى�اأن�دخلها�	
يكفي�لتغطية�احتياجاتهم�ولكن�لي�ص�لتلبية�رغباتهم.

16.  املعيل لالأ�ضرة

• من�الوا�سح�يف�الأ�سرة�ال�سعودية�اأن�معيل�الأ�سرة�هو�الذكر.	
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ب. أسلوب الحياة األسرية السعودية الحالي

• عادات�ال�سرة�يف�النوم�وال�ستيقاظ.	
• نظافة�الطفل�)الفم(.	
• ن�ساطات�ال�سباح�الروتينية.	
• عادات�الكل�للطفل�يف�ال�سباح�)ايام�	

ال�سبوع(.
• عـــادات�الكل�للطفـــل�يف�وجبة�الغذاء�	

)ايام�ال�سبوع(.

• عادات�الكل�للطفـــل�يف�وجبة�الع�ساء�	
)ايام�ال�سبوع(.

• عـــادات�الكل�للطفـــل�يف�عطلـــة�نهاية�	
ال�سبوع�للوجبات�الثلث.

• بيئة�الطفل�املنزلية�يف�ال�سباح.	
• م�ساعدة�الطفل�يف�الواجبات�املنزلية.	

النتائج: عادات ال�ضرة يف النوم )اأيام الأ�ضبوع(

النهار. قيلولة�خلل� ياأخذون� الأطفال� من� �%32 •	
ما�متتد. عادة� البيوت� لربات� ال�ستيقاظ/النوم� �ساعات� •	

.12 ال�ساعة� حوايل� املنزل�يف� ربة� تنام� ما� عادة� •	

حتـــى�نتمكن�مـــن�فهم�هذا�اجلزء�والإجابة�عليـــه�،�من�الأف�سل�حتديد�بع�ـــص�املتغريات�التي��سوف�
متكننا�من�ا�ستخل�ص�نتائج��سحيحة.�

بع�ص�هذه�املتغريات��هي:
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النتائج: عادات ال�ضرة يف النوم )خالل العطلة الأ�ضبوعية(

• يق�سي�الب�وقتًا�مع�ال�سرة�طوال�ايام�ال�سبوع.	
• عطلة�نهاية�ال�سبوع�تكون�له�فقط.	
• 15%�من�الطفال�ياأخذون�قيلولة�خلل�اليوم.	

النتائج: من يوقظ الطفل؟

• عادة�ما�ي�ستيقظ�الطفل�من�نف�سه�يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع.	
• لكن�يتطلب�المر�م�ساعدة�الأم�يف�اأيام�الأ�سبوع�اأو�اأيام�الدرا�سة.	
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النتائج: عادات الطفل يف تنظيف الأ�ضنان

• معظم�الأطفال�ل�ي�ستخدمون�فر�ساة�الأ�سنان�كل��سباح�وم�ساء.	
• ومن�الوا�سح�اأن�الأطفال�يعانون�من��سوء�نظافة�الفم	

النتائج: من يلب�ص الطفل مالب�ضه؟

• يف�اأغلـــب�الأحيان،�يقوم�الطفل�عادة�بارتداء�ملب�سه�بنف�سه�خلل�اأيام�الأ�سبوع�وعطلت�	
نهاية�الأ�سبوع.

• يف�بع�ص�الأحيان،�تقوم�اخلادمة�بو�سع�امللب�ص�للطفل�يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع.	
• تلعب�الأمهات�دورًا�كبريا�و�هاما�يف�و�سع�امللب�ص�للطفل�يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع.	
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النتائج: تفح�ص املالب�ص

• معظم�الأطفال�تذهب�اإىل�املدر�سة�بدون�تفح�ص�الهل�مللب�سهم.	
• يف�الغالـــب��يتـــم�الهتمـــام�مبلب�ص�الطفال�يف�عطلـــة�نهاية�ال�سبوع�من�قبـــل�الوالدين�او�	

افراد�ال�سرة.�

النتائج: تناول الطفل لالإفطار يف املنزل

يتناول�معظم�الأطفال�وجبة�الفطار�يف�املنزل�قبل�الذهاب�اىل�املدر�سة.

النتائج: من يقوم بتح�ضري الفطار؟

• الم�هي�عادة�من�حت�سر�الفطار�خلل�ايام�ال�سبوع�وعطلة�نهاية�ال�سبوع	
• اخلادمات�اأي�سا�تلعنب�دورًا�هاما�يف�م�ساعدة�الأمهات�يف�حت�سري�وجبة�الإفطار.	
• نادرًا�ما�يعد�الطفل�وجبة�الإفطار�اخلا�سة�به.�	
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النتائج: من يتناول الإفطار مع الطفل؟

• عادة�ما�ياأكل�الأطفال�وجبة�الإفطار�كاأ�سرة�واحدة�اأو�مع�اأ�سخا�ص�اآخرين�يف�اأيام�الأ�سبوع.	
• يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع�عادة�يقوم�كل��سخ�ص�بتناول�الفطار�وحده�اأو�مع�اأ�سخا�ص�اآخرين.�	

النتائج: بيئة املنزل يف ال�ضباح
• عادة�ما�تكون�البيئة�يف�ال�سباح�متوترة��سواء�خلل�اأيام�الأ�سبوع�اأو�عطلة�نهاية�الأ�سبوع.	
• يكون�اجلميع�يف�عجلة�ملمار�سة�اعمالهم.	
• من�املمكن�اأن�يتاخرالطفال�على�املدر�سة.	

النتائج: �ضباح الطفل يف املدر�ضة

• معظم�الأطفال�يتحم�سون�للذهاب�اإىل�املدر�سة.	
• نادرًا�ما�يكون�بع�ص�الأطفال�غري�متحم�سني�خلل�فرتة�ال�سباح.	
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النتائج: من الذي يطهو الغداء؟
• الم�عادة�هي�التي�تطهو�الغداء�للأ�سرة.	
• وينطبق�نف�ص�الروتني�على�اأيام�الأ�سبوع�وعطلت�نهاية�الأ�سبوع.	
• اإذا�كانت�اخلادمة�تطهو�فانها�تفعل�ذلك�خلل�ايام�ال�سبوع�اكرث�من�عطلة�نهاية�ال�سبوع.	

النتائج: الغداء يف املنزل عادة ما يكون
• الغداء�يف�الغالب�هو�ن�ساط�عائلي.	
• يتواجد�جميع�اأفراد�الأ�سرة�عادة�على�طاولة�الغداء..	

النتيجة: تعترب وجبة الع�ضاء....

• يتم�تناول�وجبة�الع�ساء�باجتماع�الأ�سرة�خلل�اأيام�الأ�سبوع�وعطلت�نهاية�الأ�سبوع.	
• ونادرًا�ما�يتم�تناول�الفرد�للع�ساء�مبفرده�يف�املنزل.	
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النتائج: من ي�ضاعد الطفل يف الواجبات املنزلية؟
• عادة�ما�تقوم�الم�مب�ساعدة�الطفل�يف�الواجبات�املنزلية.	
• الأ�سقاء�واملعلمون�وغريهم�اأي�سا�لهم�دور�يف�م�ساعدة�الطفل�يف�الواجبات�املدر�سية.	

النتائج: من يطهو الع�ضاء؟
• الأم�تطبخ�عادة�خلل�اأيام�الأ�سبوع.�	
• ولكن�يف�معظم�املنا�سبات،�يتم��سراء�الع�ساء�من�اخلارج.	
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ج�. أنواع الوالدية 

كما�ذكر��سابقًا�وبناًء�على�خمرجات�البحث�النوعي،�مت�اعتماد�ت�سنيف�ي�سم�اأربعة�اأنواع�من�الآباء�
والأمهات:

النوع اأ:�واعون ومهتمون.

النوع ب:��واعون ولكن يواجهون عقبات يف بذل اجلهد.�

النوع ج:��مكتفون بخرباتهم وغري موؤمنون بتعلم املهارات الرتبوية.

النوع د:��غري واعون لأهمية املهارات الرتبوية يف عملية الرتبية.
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وقد�مت�من�خلل�البحث�الكمي�اخلروج�بن�سب�توزع�الآباء�والأمهات�يف�مدينة�جدة�على�هذه�الأربعة�
ت�سنيفات�كما�هو�مو�سح�يف�اجلدول�اأدناه:�

من� اأنه� يعتقد� �سخ�ص�
مهارات� يطور� اأن� اجليد�
لديه� لي�ص� ولكنه� الرتبية،�
هناك�الوقت�لبذل�هذا�املجهود. ولكن� مدركة� �- ب�

مايعوقها�عن�بذل�اجلهد

الوالدية� باأهمية� تدرك� د�-�ل�
ولي�ص�لديها�الدافع�للتطوير

احلاجة� عدم� تعتقد� �- جـ�
اإىل�تطوير�مهارات�الوالدية�

الفطرية�يف�نظرها

لأهمية� مدركة� �- اأ�
وجمدة� الوالدية� مهارات�

يف�تطويرها
يقدرون�املعرفة،�بدون�جمهود

اأنا�م�سدر�املعرفةاملعرفة�لي�ست�مهمة

متعط�سون�للمعرفة

الأطفال� اأن� يعتقد� �سخ�ص�
ميكن�تربيتهم�بكل��سهولة،�
منذ� تربيتهم� متت� فقد�
ال�سروري� من� لي�ص� الأزل،�
لنا�اأن�نكون�متوترين�كثريا�
يف� ونبالغ� تربيتهم� بطريقة�

ذلك.

اأنا�ل�ست�بحاجة�لتعلم�كيف�
واأربي� اأف�سل� اأب� اأكون�
الأطفال.�اأ�سعر�اأنني�اأعرف�
باأف�سل� الأطفال� اأربي� كيف�

طريقة.

املزيد� تعلم� عليه� اأنه� ي�سعر�
عن�مهارات�الوالدية�ويريد�
بهذا� اأقم� مل� اإذا� يتعلم،� اأن�
املجهود،�فرمبا�لن�اأ�ستطيع�
واإمكانيات� قدرات� اإخراج�

طفلي.

اإيجابي �سلبي

قائم�على�املعرفة

غري�معريف

%20 %5

%57 %18



87

النوع اأ:�الواعون واملهتمون
• وي�سكلـــون�مـــا�ن�سبتـــه�20%�فقـــط�من�	

الأمناط�الأخرى�من�الأبوة�والأمومة�
• هـــذه�املجموعـــة�تتمتع�بوعـــي�واإدراك�	

لأهميـــة�الوالديـــة�ومـــدى�تاأثـــري�طرق�
الرتبية�على�م�ستقبل�الأبناء�وحم�سلة�
اجليل�واأهمية�تعلم�مهـــارات�الوالدية�

ليكونوا�اآباء�مبخرج�ح�ساري.
• طـــرق�	 لنتائـــج� فهـــم� لديهـــم� •	

التعامل�مـــع�الأبنـــاء�واأ�ساليب�الرتبية�
ولديهـــم�الدوافع�والرغبة�لبذل�اجلهد�
من�مال�ووقت�لتنمية�هذه�املهارات�

الن���وع ب:�الواعون ولكن يواجهون عقبات 
يف بذل اجلهد

• وي�سكلـــون�مـــا�ن�سبتـــه�5%�فقـــط�مـــن�	
الأمناط�الأخرى�من�الأبوة�والأمومة.�

• هـــذه�املجموعـــة�لديهـــا�وعـــي�باأهمية�	
الوالديـــة�ومـــدى�تاأثري�الطـــرق�املتبعة�
يف�الرتبيـــة�علـــى�نتائـــج�وخمرجـــات�
لتاأثـــري� اإدراك� ولديهـــم� احل�ساريـــة.�
اجلانب�العلمي�لهذه�امل�سوؤولية�واإميان�
باأهمية�تعلم�الأ�ساليب�وتنمية�املهارات�
با�ستمـــرار�اإل�اأنهم�يواجهـــون��سعوبة�
يف�اتخـــاذ�خطـــوات�عملية�يف�حت�سيل�
هـــذه�املعـــارف�وبـــذل�اجحهـــد�لتنمية�

مهاراتهم.�

النوع ج:�مكتفون بخرباتهم وغري موؤمنون 
بتعلم املهارات الرتبوية

• هـــذه�هي�الفئة�التي�مييل�معظم�الآباء�	
والأمهات�للنتماء�لها،��حيث�ي�سكلون�

57%�من�الأمناط�الأخرى.
• هـــذه�املجموعة�توؤمـــن�باأهمية�الرتبية�	

مل�ستقبل�الأبناء�وتكوين�جيل��سالح��اإل�
اأنهـــم�ل�يرون�اأهميـــة�لتعلم�خربات�اأو�
مهـــارات�تربوية�حيـــث�يعتقدون�اأن�ما�
تتطلبـــه�العملية�الرتبويـــة�من�مهارات�
هـــي�متوفرة�لديهم�بالكامـــل�وبالتايل�
لي�سو�بحاجـــة�اإىل�اكت�ساب�اأي�معارف�
اأو�مهارات�اإ�سافية�يف�هذا�املجال.�

الن���وع د:�غ��ري واع��ون لأهمي��ة امله��ارات 
الرتبوية يف عملية الرتبية�

• وي�سكلـــون�مـــا�ن�سبتـــه�18%�فقـــط�من�	
الأمناط�الأخرى�من�الأبوة�والأمومة�

• هذه�املجموعة�لتدرك�اأهمية�املهارات�	
الرتبويـــة�يف�عملية�الرتبيـــة�ول�تدرك�
اأنه�من�املمكـــن�اكت�ساب�هذه�املهارات�
وتطويرهـــا�ب�ســـكل�يوؤثـــر�يف�م�ستقبـــل�
الأبناء�وبالتايل�ل�تويل�هذه�املجموعة�
اأي�اهتمـــام�مل�ساألـــة�الطـــرق�املتبعة�يف�
الرتبيـــة�وذلك�عن�عـــدم�وعي�باأهمية�

ومدى�تاأثري�ذلك.�
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د.  مؤشرات األداء الرئيسية في التربية - مستوى الرضا بين اآلباء 

واألمهات السعوديين

مت�طـــرح�العديـــد�من�الأ�سئلة�علـــى�الوالدين�تطرق�كل�منها�اإىل�اأحد�هـــذه�النواحي�من�اأجل�حتديد�
م�ستوى�ر�ساهم:��

1� الآباء�والأمهات�الرا�سون�ر�سا�تام�عن�اأ�سلوبهم�اخلا�ص�يف�الأبوة�والأمومة..
2� الآباء�والأمهات�الرا�سون�عن�اأ�سلوب�حياتهم�احلايل.��.
3� الآباء�والأمهات�الرا�سون�عن�بيئتهم�احلالية..

مت�ا�ستخل�ص�النتائج�التالية:-
النتيجة: م�ضتوى الر�ضا بني الآباء والأمهات

• الذكور�عموما�اأكـــرث��سعادة�وي�سعرون�	
بالفخـــر�باأن�الزوجـــة�اأف�سل�يف�جمال�

الرتبية.��
• امل�ستـــوى�	 علـــى� ر�ســـا� اقـــل� الإنـــاث،�

العاطفـــي�حيث�ي�سعـــرن�اأن�اأحلمهن�

مل�تتحق�بعـــد،�وتقوم�جميـــع�الأمهات�
باإلقـــاء�اللـــوم�علـــى�العوامـــل�البيئيـــة�

واملدار�ص�والريا�سة.�
• الإناث�اإىل�حد�كبري�اكرث�انتقادا�واقل�	

ر�ســـا�وينظرن�اإىل�اأحلمهن�على�اأنها�
مل�تتحقق.
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النتيجة: م�ضتوى الر�ضا بني الطبقات الجتماعية

• عندما�مت�توزع�ال�ستبيان�بني�الطبقات�	
الجتماعية�اأب�و��سي�1و��سي�2ودي�

• ا�ستخل�ست�النتائج�التالية:-	
• الطبقة�العليا�غري�را�سية�بدورال�سريك�	

يف�تربيـــة�الأطفـــال�ولكنهـــم��سعيدون�
جدًا�بعلقاتهم�مع�اأ�سدقائهم.

• الطبقـــات�الدنيـــا�تعي�ســـة�وذلك�لعدم�	
حتقـــق�اأحلمهم،�ويلقـــون�باللوم�على�
اأ�سدقاء�الطفال�لكنهم�را�سون�متاما�
عـــن�العوامـــل�التـــي�ي�سيطـــرون�عليها�
)النف�ـــص�وال�سريك�مـــن�حيث��القدرة�
على�الرتبية�وحت�سني�اأ�سلوب�احلياة(.��

• الأ�سبـــاب�الرئي�سية�هي:�اعتبار�الـــزوج�مق�سرًا؛�توفر�مت�سوى�متدين�من�التعليم�والأن�سطة�	
البدنية�)84%�يعي�سون�يف��سقق(.
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لنوع  تبعاً  الر�ضا  النتيجة: اختالف م�ضتوى 
الأبوة والأمومة 

اأ�سارت�النتيجة�اإىل�ما�يلي:��
• املجموعـــة�اأ�الواعية�هم�الكرث�انتقادا�	

لنف�سهم�وللعوامل�البيئية�اخلارجية.��
• املجموعـــة�ب�تت�سف�بالوعي�ولكنها�ل�	

تبذل�اجلهد.
• الذيـــن�ل�يهتمون�هم�الكـــرث�ر�سا�يف�	

�سوء�املعايري�املنخف�سة.

• جمموعة��Cالذين�ينظرون�اإىل�الرتبية�	
على�اأنها�عملية�فطرية�و�اأنهم�"يعرفون�
كل��ســـيء�لزم�لهـــا" ي�سعـــرون�اأنهـــم�
يقومون�بعمـــل�جيد�بعك�ص�غريهم�من�
اجلهات��كالخرين�)مثل�املدر�سة(.

اخلال�ضة
• الآباء�عمومـــا�را�سون�عن�اأ�سلوبهم�يف�	

الأبـــوة�والأمومـــة�و�منط�احليـــاة�التي�
يقدمونهـــا�و�لكنهـــم�يلقـــون�اللوم�على�

العوامل�اخلارجية.
• ت�سكـــو�الطبقـــات�الدنيا�مـــن�اأ�سدقاء�	

اطفالهـــا�ولكنهـــم�ال�سعـــد�بخ�سو�ص�
حت�سن�اأ�سلوب�احلياة.

• الواعون�ي�سعرون�بـــان�البوة�والأمومة�	
انتقـــادًا� اأكـــرث� وهـــم� تعلمهـــا� يجـــب�

لنف�سهم�وللبيئة�من�حولهم.
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ه�.  العوامل المحفزة لآلباء 

السعوديين في اكتساب 

المعرفة التربوية 

يتناول�هذا�اجلزء�بع�ـــص�الق�سايا�املت�سلة�
بكيفية�حت�سني�مهارات�الأبوة�والأمومة�بني�
اجلماهـــري�ال�سعودية�حيث�قام�الوالدون�يف�
العينـــة�باختيار�املتغري�املنا�ســـب�من�قائمة�

من�العوامل�املوؤثرة.

قائمة املحفزات: 
1� يف�. الأف�سل� هم� اأطفالهم� بان� التاكد�

املدر�سة.�
2� اعتقادهـــم�باأن�على�الهـــل�اأن�يبذلوا�.

ق�سارى�جهدهم�حتى�يتمكن�اأطفالهم�
من�احل�سول�على�فر�ص�عمل�اف�سل.�

3� رغبتهم�يف�اأن�ي�سبح�اأطفالهم�اأف�سل�.
منهم.�

4� �سعورهـــم�بـــاأن�طفلهما�نعمـــة�من�اهلل�.
واأنهم��سي�سالون�عنه.

5� �سعورهم�بـــاأن�عليهـــم�ان�يكونوا�مثاًل�.
يحتذى�به�لأطفالهم�يف�امل�ستقبل.�

6� رغبتهم�باأن�يقـــوم�اأولدهم�برعايتهم�.
يف��سن�ال�سيخوخة.

7� رفع�ا�سم�العائلة.�.
8� )الديـــن�. امل�ستقبـــل� مـــن� اخلـــوف�

والخرة(.
9� اخلـــوف�من�ردة�فعل�املجتمع�عن��سوء�.

ت�سرف�ولد.

من�اجل�حتليل�هذه�الدوافع�بعمق�اأكرب�مت�حتليل�
الردود/نتائج�بح�سب�متغريات�مرتابطة.

هذه املتغريات هي:
• نوع�اجلن�ص.	
• الطبقة�الجتماعية.	
• نوع�الرتبية.	
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النتيجة: بح�ضب اجلن�ص
• يعتقد�الباء�بان�عليهم�بذل�ق�سارى�جهدهم�من�اجل�اأن�يح�سل�اأبناوؤهم�على�حياة�مهنية�	

عظيمة.
• يف�املقابل�يطمح�الأمهات�لأن�يكون�اطفالهن�اف�سل�منهن.	

النتيجة: بح�ضب الطبقة الجتماعية 
• الوالدون�من�الطبقة�الجتماعية�اأب�يقلقون�على�م�ستقبل�اطفالهم�واآخرتهم.	
• اقل�ما�يقلقهم�هو�اخلوف�على�ا�سم�العائلة�او�ا�سم�القبيلة.	
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النتيجة: من حيث نوع الرتبية

• منط�الوالدين�اأ�و�ب�مدفوعون�اأكرث�بالقيم�الدنيوية�والدينية.�	
• بينما�النمط�ج�و�د�هم�اكرث�قلقا�ازاء�ال�سم�وما�يقوله�النا�ص�.	

اخلال�ضة

• اخلوف�من�امل�ستقبل�الدنيوي�والديني�	
هـــو�العامـــل�ال�سا�ســـي�الـــذي�يدفـــع�
الوالدين�لتح�سني�اأ�ساليبهم�يف�الرتبية

• الطبقـــة�العليـــا�هي�الكـــرث�خوفا�على�	
املهنـــة�واخرة�الطفال�واقل�خوفا�على�

ا�سم�العائلة.

• البـــاء�من�النـــوع�اأب�اكـــرث�تاأثرًا�بقيم�	
الديـــن�والدنيـــا�مقابل�النـــوع��سي�دي�
الذيـــن�غالبـــا�مـــا�يكونوا�قلقـــني�على�

ال�سم�وما�يقوله�النا�ص.
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و.  المعوقات التي تعترض السعي إلى اكتساب المهارات/

المعارف التربوية

هـــذا�الق�ســـم�ي�ساعـــد�يف�فهم�بع�ـــص�احلواجز�
احلاليـــة�التـــي�متنـــع�الوالديـــن�ال�سعوديني�من�
القيـــام�باخـــذ�دورة�يف�البـــوة�والمومـــة�او�من�
ا�ستثمـــار��و�سائل�اأخرى�لتح�سني�مهارات�الأبوة�

والأمومة.�
لزيادة�فهم�الأ�سباب،��سمم�ال�ستبيان�بطريقة�
ت�ساعـــد�على�حتديد�اأي�مـــن�العوائق�هي�الأكرث�

انت�سارًا�بني�الوالدين�ال�سعوديني.
ق�سمت�هذه�املعوقات�اإىل��4فئات�رئي�سية:-�

1� الآب��اء والأمهات ل يرون حاجة .
الرتبوي��ة:� املعرف��ة  للتما���س 
الأبـــوة� اأن� يعتقـــدون� الآبـــاء� هـــوؤلء�
والأمومـــة�هـــي�عمليـــة�طبيعيـــة�تاأتـــي�
ب�ســـكل�طبيعي�مـــن�داخـــل�ال�سخ�ص.�
ثانيـــا،�هنـــاك�جمموعـــة�توؤمـــن�بـــان�
اطفالهـــم�لطيفـــون�و�مهذبون�ومن�ثم�
اخذ�الـــدورات�البوية�جمـــرد�م�سيعة�
للوقت،�بينما�البقية�ت�سعر�بالثقة�حول�
اأ�ساليبهم�اخلا�سة�يف�تربية�الأطفال

2� ع��دم توف��ر ال�س��وق:�هـــذا�العائق�.
يواجـــه�اأولئك�الذين�يريـــدون�حت�سني�
ولكن�لي�ص�لديهـــم�اأي�فكرة�عن�كيفية�
القيـــام�بذلـــك�ولي�ـــص�لديهـــم�الوقت�

للقيام�يه.�
3� جتاري��ة . عالم��ة  وج��ود  ع��دم 

اأوليـــاء�الأمور� و�س��ورة اإيجابي��ة:�
الذيـــن�يواجهـــون�هـــذا�العائـــق�هـــم�
علـــى�درايـــة�بوجـــود�دورات�تربويـــة،�

لكـــن�لديهم�عدم�ثقة�فيمـــا�توفره�من�
خـــربات.�قد�يكون�هـــوؤلء�الآباء�اأي�سا�
لديهـــم�الت�سور�اأن�الـــدورات�الوالدية�
قـــد�تكـــون�دعائيـــة�وت�ســـكل�نفقات�ل�

داعي�لها.
4� الآباء والأمهات الذين يحتاجون .

اإىل التوجي��ه:�هـــوؤلء�الآباء�لديهم�
الرغبـــة�يف�التعلـــم�اإذا�مت�توجيههـــم�

بحكمة.���

وبالتـــايل�للح�سول�على�منظـــور�متعدد�الأبعاد�
عن��الأهل،�مت�فح�ص�متغريات�عدة��كما�يلي:

1� فهم�املعوقات�من�زاوية�اجلن�ص)النوع(�.
لدى�الهل�ال�سعوديني

2� فهـــم�املعوقـــات�مـــن�زاويـــة�الطبقـــة�.
الجتماعية�

3� فهـــم�املعوقـــات�مـــن�زاويـــة��اأ�سلـــوب��.
الرتبية

4� النتائج�امل�ستمدة��سوف�ت�ساعدنا�على�.
فهم�اي�نوع�جن�ص�هو�قابل�لل�ستجابة�
ب�ســـكل�اأكـــرب�لأخـــذ�دورة�عـــن�الأبـــوة�

والأمومة.�
5� الطبقـــات�الجتماعيـــة�والمناط�. من�

الرتبوية�اكرث�تقبل�لخذ�دورة�تدريبية�
عن�البوة�والمومة�اذا�توفرت.
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النتيجة: اهم  املعوقات الرتبوية لدى  اجلن�ضني

• الإناث�اأكرث�ا�ستعدادًا��لطلب�املعرفة�عن�الأبوة�والأمومة.	

النتيجة: املعوقات الرتبوية لدى الطبقات الجتماعية املختلفة

• من�الوا�سح�اأن�فئات�املجتمع�الدنيا�ت�سعر�بان�عن�سر�الوقت�واملال��هو�العائق�الرئي�سي�يف�	
وجه�ح�سور�دورة�للأبوة�والأمومة.
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النتيجة: املعوقات بني الأمناط الرتبوية

• مـــن�الوا�ســـح�اأنه�الثقة�يف�الربامج�التعليمية�ل�تعد�م�سكلة�لدى�الوالدين�من��النوع�اأ�والنوع�	
ب�لكن�الرتاخي�هو�معوق�رئي�سي.

• يف�حني�اأن�النوع�ج�و�د�يثقون�جدا�باأنف�سهم�ول�يثقون�باخلرباء.	

اخلال�ضة

• املعوقـــات�الرئي�سية�هـــي�العتقاد�بان�	
البـــوة�والمومـــة�امـــر�طبيعـــي�وبـــان�
الطفـــال�هـــم�ملئكـــة�بال�سافة�اىل�
عدم�علم�الهل�بتوفر�دورات�يف�البوة�

والمومة.

• الطبقات�الجتماعيـــة�الدنيا�ي�سعرون�	
بان�الوقـــت�واملال�قد�ي�سكلـــون�العائق�

الرئي�سي�لهم�حل�سور�دورة
• بالن�سبة�للنوع�اأب��ل�ت�سكل�الثقة�عائقًا�	

بل�الرتاخي.��
• النـــوع��سي�دي�يثقون�ب�ســـدة�بانف�سهم�	

وليثقون�باخلرباء���
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النتيجة: املوقف من الأبوة والأمومة ب�ضكل عام

• اكرث�الآباء�يعتقدون�اأن�الأبوة�والأمومة�يف�هذه�الأيام�اأ�سعب�بكثري�مما�كانت�عليه��سابقا	

• وعـــلوة�على�ذلك،�الكثريون�م�ستعدون��سخ�سيا�لتخاذ�مبادرة�لتطوير�واكت�ساب�املهارات�	
املطلوبة�اللزمة�للأبوة�والأمومة.

ز.  تصور الوالدية لدى عامة 

السعوديين 

يف�هـــذا�اجلزء��سنحـــاول�اأن�نفهـــم�الت�سورات�
التالية�بني�الوالدين��ال�سعوديني�لتحليل�املوقف�

من�الأبوة�والأمومة�ب�سكل�عام.
• هـــل�الأبـــوة�والأمومـــة��سعبـــة�يف�هذه�	

الأيام؟
• هـــل�الآبـــاء�والأمهـــات�علـــى�ا�ستعداد�	

للتعلم�من�اأجل�التح�سني؟
• هـــل�الآبـــاء�والأمهـــات�علـــى�ا�ستعداد�	

للتعلم�عن�طريق�الكتب؟

• هـــل�الآبـــاء�والأمهـــات�علـــى�ا�ستعداد�	
لأخـــذ�دورة�عـــن�الأبـــوة�والأمومة�من�

اأجل�التعلم�والتطوير؟
• هـــل�الآبـــاء�والأمهـــات�علـــى�ا�ستعداد�	

للح�سول�على�م�ساعدة�اخلرباء؟
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هل الأبوة والأمومة �ضعبة يف هذه الأيام؟

• تعتقد�الإناث�بدرجة�اأكرب�من�الذكور�اأنه�من�ال�سعب�تربية�لطفل�يف�هذه�الأيام.	
• كما�اأن�الرتبية�اأكرث��سعوبة�يف�الأ�سر�الكبرية.	
• بال�سافة�اىل�ذلك�فان�نوع�اأ�ونوع�ب�من�الباء�والأمهات�ي�سعرون�بدرجة�اأكرب�ان�الوالدية�	

اكرث��سعوبة�يف�هذه�اليام.

النتيجة: هل  الآباء والأمهات على ا�ضتعداد للتعلم

• على�القل�75%�منهم�على�ا�ستعداد�للتعلم.�	
• معظـــم�الإناث�يعتقدن��اأن�الوالدين��ينبغي�اأن�يتعلمـــوا�املهارات�الر�سمية�اللزمة�لتح�سني�	

البوة�والمومة�لديهم.
• الوالدين�من�النوع��اأب�هم�اكرث�ا�ستعدادا�لتعلم�اأ�ساليب�الرتبية�ب�سكل�ر�سمي.	
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النتيجة: هل الآباء والأمهات على ا�ضتعداد للتعلم عن طريق الكتب

• اأكرث�من�ن�سف�من��سملهم�ال�ستطلع�م�ستعدون�لتعلم�تربية�الأطفال�من�خلل�الكتب.	
• يعتقد�معظم�الإناث�اأن�الكتب�ت�ساعد�ل��سيما�يف�العائلت��سغرية�احلجم.	
• ب�سكل�عام،�يعتقد�الأغلبية�اأن�الكتب�قد�ت�ساعد�لكنها�لي�ست�جذابة�للعامة.	

النتيجة: هل الآباء والأمهات على ا�ضتعداد حل�ضور دورة

• اأقـــل�من�ن�سف�الآبـــاء�الذين��سملهم�ال�ستطـــلع�لي�سوا�مهتميني�يف�اخـــذ�دورة�عن�الأبوة�	
والأمومة.

• نوع�اأ�قد�يكون�اأكرث�ا�ستعدادًا.	
• الإناث�ب�سورة�عامة�قد�يكونون�اأكرث�ا�ستعدادًا�حل�سور�دورة.	
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النتيجة: هل الآباء والأمهات على ا�ضتعداد للح�ضول على م�ضاعدة اخلرباء؟

• اأقل�من�الن�سف�غري�راغبني�يف�احل�سول�على�م�ساعدة�اخلرباء�يف�الأبوة�والأمومة.	
• ولكن�ب�سكل�عام،�يبدو�اأن�الإناث�اأكرث�تقبًل�للح�سول�على�م�ساعدة�من�اخلرباء.	
• وعلوة�على�ذلك،�الأ�سر�كبرية�احلجم�تكره�احل�سول�على�م�سورة��وم�ساعدة�اخلرباء.	

اخلال�ضة

• بالرغم�مـــن�ان�اجلميع�يوافق�على�ان�	
الرتبيـــة�باتـــت�اكرث��سعوبـــة�،اقل�من�
الن�ســـف�فقط�على�ا�ستعداد��سخ�سيا�

لن�يفعلوا��سيئًا�حيال�ذلك.
• �الأبوين��من�النوع�اأب�والأمهات�عامة��	

ي�سعـــرون�ان�الرتبية��اكـــرث��سعوبة�يف�
هذه�اليام.

• الأبويـــن��من�النوع�اأب�والأمهات�عامة��	
هم�الكـــرث�ا�ستعـــدادا�لتعلـــم�الرتبية�

ر�سميا.
• الكتب�قد�ت�ساعد�ولكنها�لي�ست�جذابة�	

للعامة.
• اخـــذ�دورة�تدريبـــة�هو�اقل�قبـــوًل�من�	

ال�ستعانة�بالكتب
• ا�ست�سارة�اخلرباء�قد�تفيد�البع�ص.	
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ح.  مصادر المعلومات المتعلقة 

باألبوة واألمومة

معظـــم�الآبـــاء�والأمهـــات�ب�سكل�عـــام�غالبًا�ما�
يعتمـــدون�علـــى�واحـــد�اأو�اأكـــرث�مـــن�الو�سائـــل�
للح�سول�على�املعلومات�يف�هذا�املجال�.�ميكن�
تق�سيم�بع�ص�هذه�الو�سائل�اإىل��3فئات�عري�سة�

كما�يلي:�

امل�سادر الداخلية:�امل�سادر�الداخلية�تت�سكل�
اأ�سا�ســـا�مـــن�والديهـــم�وال�سيوخ�مثـــل؛�الأعمام�

والعمات�اإلخ�اإ�سافة�اإىل�ح�سهم�الغريزي.��

الدي��ن:�الدين�هو�ا�سا�ـــص�والبع�ص�من�هوؤلء�
الآبـــاء�على�ثقـــة�بالكتب�الدينيـــة�بينما�اآخرون�

ي�ستقون�املعلومات�من�خلل�علماء�الدين.�

الأو�س��اط الأكادميي��ة واملعرف��ة:�هـــذه�
الفئـــة�تعتمـــد�ب�ســـكل�اأ�سا�ســـي�علـــى�البحث�يف�
الكتب�العملية،�علماء�الدين�الدوليني،�وخرباء�
اكادمييني�حمليني�ودوللني�وعن�طريق�ا�ست�سارة�

الطبيب�)الطبيب�النف�سي(.
لفهـــم�ديناميكيـــة�ال�ستعانـــة�بهـــذه�امل�ســـادر،�

�سوف�نحللها�من�خلل�املتغريات�التالية:-
• منظور�النوع�اجلن�سي.	
• الطبقة�الجتماعية.	

أنماط األبوة واألمومة

النتيجة : م�ضادر معلومات املعرفة بح�ضب اجلن�ص
• الباء�و�الأمهات�ال�سعوديون�يعتمدون�على�اآبائهم�كم�سدر�رئي�سي�للمعلومات.	
• تليها�ال�سعى�اإىل�احل�سول�على�م�ساعدة/معلومات�عن�طريق�امل�سادر�الدينية.	
• واأخريًا،�عن�طريق��امل�سادر�الأكادميية�واملعرفية.	
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النتيجة: م�ضادر معلومات الأبوة والأمومة بح�ضب الطبقات الجتماعية 
• كل�طبقات�املجتمع�جمتمعة�ت�سعر�بان�املوارد�الداخلية�هي�امل�سدر�الرئي�سي�للمعلومات.	
• تليها�الكتب�الدينية.	
• ثم�الأو�ساط�الأكادميية�وم�سادر�معرفة�اأخرى�معا�سرة.	

النتيجة: م�ضادر معلومات بح�ضب منط الوالدية 
• كل�المناط�يعتمدون�على�امل�سادر�الداخلية�للح�سول�على�املعلومات.	
• تليها�الدين.	
• ثم�امل�سادر�الأكادميية.	
• ومـــع�ذلك،�مرة�اأخـــرى،�فان�نوع�)ج�د(��يكون�ال�سعب�يف�القنـــاع�فيما�يتعلق�بال�سعي�اإىل�	

اكت�ساب�املعرفة.
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النتيجة: الوالدون ال�ضعوديون  ب�ضكل عام 
• اغلب�الآباء�ال�سعوديني�عادة�ما�يطلبون�من�ال�سيوخ�وغريهم�داخل�الأ�سرة�امل�سورة�الرتبوية	
• الوالـــدون��ال�سعوديني�قـــراأوا�كتب�ومواد�متعلقـــة�بالأبوة�والأمومة�اأما�علـــى�الإنرتنت�اأو�يف�	

املجلت.

ط(  ما الذي قام به الوالدون 

حتى اآلن؟

فهم نمط االبوة الحالي في جدة

لفهـــم�الجتاهات�ال�سائدة�حاليـــا�علينا�اأوًل�اأن�
نحدد�املمار�سات�احلالية�القائمة�ومن�الوا�سح�

اأن�بع�ص�هذه�الجتاهات�هي:

1� ال�سيوخ/الآخرين�. من� امل�سورة� طلب�
عن�الأبوة�والأمومة.

2� ا�ستعـــان�عـــدد�مـــن�البـــاء�والأمهات�.
مبواد�تربية�الأطفـــال�على�الإنرتنت/

املجلت.

3� قراءة�كتب�عن�البوة�والمومة..
4� ا�ست�سارة�خرباء�فنيني..
5� ح�سور�دورة..

مـــن�اجل�حتليـــل�وفهم�هذا�املكـــون�مت�ت�سميم�
ال�ستبيان�بحيث�ل�تعك�ص�النتائج�فقط�الجابة�
عـــن�هذه�املتغـــريات�ولكنها�اي�ســـا�تعك�ص�مدى�

تكررها.
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النتيجة: الوالدون األذين قراوا مواد عن الأبوة والأمومة على الإنرتنت/املجالت 
• نعـــم�،�معظـــم�الوالـــدون�ال�سعوديون�قد�قراأوا�مـــواد��سواء�على��سبكة�الإنرتنـــت�اأو�يف��سكل�	

املجلت�او�جملت�على�الإنرتنت.

النتيجة: الآباء الذين قد ح�ضروا دورة يف الرتبية 
• تقريبـــا�كل�الوالديـــن�)ذكـــورا�واناثا(�ومن�كل�طبقـــات�املجتمع�مل�يح�ســـروا�اي�دورة�عن�	

الرتبية.�
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النتيجة: الآباء والأمهات الذين ا�ضت�ضاروا اخلرباء وال�ضت�ضاريني 
• تقريبا�كل�الوالدين�)ذكورا�واناثا(�ومن�كل�طبقات�املجتمع�مل�يذهبوا�يف�حياتهم�اإىل�خبري	

التواتـــر��ســـوف�ي�ساعدنا�على�حتديـــد�كيفية�او�
مدى�تكرر�حدوث�بع�ص�املتغريات.

يف هذا اجلزء، علينا اأن نحدد ما يلي:
• عـــدد�مـــرات�طلـــب�البـــاء�والأمهات�	

امل�سنـــني/ الوالديـــن� مـــن� للم�ســـورة�
الآخرين�عن�الأبوة�والأمومة.

• عـــدد�مـــرات�قـــراءة�البـــاء�والأمهات�	
للمـــواد�عن�الأبـــوة�والأمومـــة�اأما�عرب�

الإنرتنت�اأو�يف�جملت.
• عدد�مـــرات�قـــراءة�البـــاء�للكتب�عن�	

الأبوة.
• عـــدد�املـــرات�التـــي�ذهـــب�بهـــا�الآباء�	

والأمهات�اإىل�خرباء�تربية�الأطفال.

• مت�	 التـــي� التدريبيـــة� الـــدورات� عـــدد�

ح�سورها

بح�س��ب  التك��رار  حتلي��ل  يت��م  هك��ذا 
املتغريات التالية:

1� نوع�اجلن�ص..

2� الطبقة�الجتماعية..

3� اأمناط/اأنواع�الأبوة..

تكرار الحدوث - االتجاهات الحالية لالبوة واالمومة
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النتيجة: تكرار املمار�ضات لدى الباء والأمهات ال�ضعوديون 
• املمار�ســـة�املتبعة�احلالية�بني�الآباء�ال�سعوديني�هي�ال�سوؤال�والعتماد�على�خربة�كبار�ال�سن�	

اأو�الكرب��سنا�من�اأفراد�الأ�سرة.
• ويلحظ��سيوع�هذا�الجتاه�عموما�بني�والأمهات�مقارنة�مع�الآباء.	

النتيجة: تكرار احلدوث بني الباء والأمهات ال�ضعوديني بح�ضب الطبقة الجتماعية 
• كل�طبقات�املجتمع�يجمعون�على��سوؤال�ال�سيوخ/الآخرين�يف�امل�سورة�عن�الأبوة�والأمومة.	
• ومـــن�الوا�سح�اأن�الطبقة�الجتماعية�العالية�هي�الفئة�الكـــرث�ن�ساطا�على�جميع�اجلبهات�	

�سوؤال�احلكماء،�قراءة�املواد�الرتبوية�عن�طريق�الكتب�اأو�عن�طريق�م�سادر�اأخرى.
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النتيجة: مدى تكرار التوجهات بح�ضب اأمناط الوالدية 
• تعتمد�جميع�اأمناط�الرعاية�على�التما�ص�امل�سورة�من�خلل�اأفراد�الأ�سرة�امل�سنني�وغريها.	
• معظـــم�البـــاء�ال�سعوديني�من�النمط�اأب�يلعبون�دورا�ن�سطـــا�اكرث�من�المناط�الخرى�مثل�	

�سي�او�دي.
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ي( العوامل التي تؤثر سلبًا 

على األبوة واألمومة

هنـــاك�اإيجابيـــات�و�سلبيـــات�لكل��ســـيء.�ومن�
العوامل�التي�توؤثر��سلبا�على�الأطفال:

العوامل التكنولوجي��ة:�وهذه�هي�العوامل�
التـــي�تتنـــاول�ق�سايا�مثـــل�بي�بي��ـــص،�العوامل�
التكنولوجيـــة؛��واأجهـــزة�الهاتـــف�الذكيـــة،�نوع�
الربامـــج�التلفزيونية�التي�ي�ساهدهـــا�الأطفال�
التلفزيـــون،�ق�سايـــا�ذات��سلـــة� علـــى��سا�ســـة�
بالأطفـــال�واملتعلقة�باأنفاق�الوقـــت�على�اأجهزة�

الكمبيوتر�اكرث�من�الوقت�مع�اأ�سرهم.�

العوامل الجتماعية:�نظام�التدري�ص�لي�ص�
كمـــا�كان�من�قبل،�املواقـــع�الجتماعية�)مواقع�
الدرد�سة�والفي�ص�بوك(�وال�سبكات�الجتماعية�

واأثرها�على�احلياة�الجتماعية.�

العوامل الديني��ة: الق�سايا�املت�سلة�بالقيم�
الدينية�التي��سعفت�واأدوار�الأئمة/امل�ساجد.
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العوامـــل� هـــذه� احلي��اة:� من��ط  عوام��ل 
تنطوي�علـــى�ق�سايا�مثل�ارتفـــاع�م�ستوى�تعليم�
ربـــات�البيوت�يف�الوقـــت�احلا�سر،�زيـــادة�دور�
اخلادمات،�قلـــة�الأن�سطة�اللمنزليـــة،�انتقال�

الأزواج�اإىل�منازلهم�امل�ستقلة�اإلخ.�

مت�حتليل�املتغريات�ح�سب�التايل:
• نوع�اجلن�ص.�	
• الطبقة�الجتماعية.	
• الأمناط�الأبوية.	

النتيجة: العوامل التي توؤثر �ضلبا على الأطفال هذه الأيام

• من�الوا�سح�اأن�اأجهزة�مثل�البلكبريي�والهواتف�الذكية�الأخرى�هي�من�العوامل�التي�توؤثر�	
�سلبا�على�عقلية�الأطفال�هذه�الأيام.

• عوامـــل�اأخـــرى�مثل�انواع�الربامج�التلفزيونية�وا�ساليب�احليـــاة�هي�اي�سا�من�العوامل�التي�	
توؤثر��سلبا�على�الأطفال�يف�هذه�اليام.

• بالإ�سافـــة�اإىل�ذلـــك،�تلعـــب�الأدوار�الدينية�التي�تقوم�بها�الأئمـــة�دورًا�الأ�سعف�يف�التاأثري�	
على�الأطفال.

• ينفق�الطفل�على�القل�7-�8�ساعات�يف�العامل�الرقمي.	
• الطفـــل�املتو�سط�ينفق�مال�يقل�عن��2.6�ساعـــات�يف�م�ساهدة�التلفزيون�يف�اأيام�الأ�سبوع�و�	

�3.6�ساعات�يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع.
• مي�ســـي�طفل��2.2�ساعة�يف�البحـــث�على�النت�يف�خلل�ال�سبوع�و�2.7�ساعات�يف�عطلت�	

نهاية�ال�سبوع�وبدون�رقابة.
• وعلوة�على�ذلك�ينفق�الطفل��2�ساعة�اخرى�باللعاب�يف�عطلة�نهاية�ال�سبوع�و��2.5�ساعة�	

بالقيام�بنف�ص�ال�سيء�يف�عطلة�نهاية�ال�سبوع.
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النتيجة: حقائق دينية
• غالبا�ما�يتم�ممار�سة�ال�سعائر�الدينية�يف�جميع�ال�سر.	
• معظم�الأطفال�الذين�ترتاوح�اأعمارهم�ما�بني�3-�14ي�سلون�يف�املنزل�عو�سا�عن�امل�ساجد�	

املحلية.
• معظم�الأطفال�اأي�سا�يقراون�القراآن�الكرمي.	

النتيجة: العوامل التي توؤثر �ضلبا على الأطفال بح�ضب نوع اجلن�ص
• الأمهـــات�يعتقدون�وب�سدة�ان�بـــي�بي�والهواتف�الذكية�الخرى�هي�مـــن�املوؤثرات�الرئي�سية�	

على�الطفال�يف�اململكة�العربية�ال�سعودية.
• الآباء�من�ناحية�اأخرى�اأي�سا�يعتتقدون�اأن�اأجهزة�الت�سالت�هي�املوؤثر�الرئي�سي.	



111

النتيجة: العوامل التي توؤثر �ضلبيا على الأطفال بح�ضب الطبقات الجتماعية

• ومن�الوا�سح�ا�ستنادًا�اإىل�الر�سم�البياين�اأدناه�اأن�الطبقة�العليا�تلقي�باللوم�على�التكنولوجيا	
• الطبقتـــني��ســـي�1و�سي�2تلقـــي�اللوم�على�الت�ســـالت�وتاأثري�الربامج�املتاحـــة�للأطفال�يف�	

التلفزيون�على�حد��سواء.

النتيجة: العوامل التي توؤثر �ضلبا على الأطفال بح�ضب امناط الوالدين
• النمط�اأ�يحاول�وب�سعوبة�لكن�ي�سعر�بان�املعلمني�ومنط�احلياة�الغربي�هو�العقبة.	
• النـــوع�ب�ي�سعرون�بـــان�الطفال�بحاجـــة�اىل�تلفزيون/األعاب�اأقل�واملزيـــد�من�الأن�سطة�يف�	

الهواء�الطلق�حلل�امل�سكلة.
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النتيجة: الوقت الذي مي�ضيه الطفل يف احلياة الجتماعية

• معظم�الأطفال�يق�سون�الوقت�مع�الأ�سدقاء�يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع.�	
• نادرًافقط،�يق�سي�الطفل�الوقت�مع�الأ�سدقاء�خلل�اأيام�الأ�سبوع	

النتيجة: اين مي�ضي الطفل الوقت يف التجمعات؟

• الأطفال�عادة�ما�يق�سون�الوقت�مع�اأ�سدقائهم�يف�املنزل�خلل�اأيام�الأ�سبوع.�	
• يف�عطلة�نهاية�الأ�سبوع�فاأنهم�يق�سون�وقتًا�يف�الداخل�واخلارج�على�حد��سواء.	
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النتيجة: اأرفف الكتب يف املنازل

• يف�معظم�البيوت�ال�سعودية�يوجد�اأرفف�للكتب.	
• فقط�59%�من�الطفال�لديهم�رف�للكتب�يف�الغرفة�اخلا�سة�بهم.	

النتيجة: خيارات القراءة

• الآباء�عموما�يقراأون�ال�سحف�واملجلت.	
• الأطفال�نادرًا�ما�يقراأون�ال�سحف�اأو�املجلت.	
• الأطفال�اأكرث�اهتماما�بقراءة�الكتب�من�املجلت�اأو�ال�سحف.	
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النتيجة: الواجبات املنزلية

• يف�اململكة�العربية�ال�سعودية�يعي�ص�الطفال�حياة��سلبية.	
• الطفال�ي�ساهمون�باحلد�الأدنى�من�الواجبات�املنزلية�مثل�رمي�القمامة�وترتيب�ال�سحون.�	

بعد�وجبات�الطعام.

النتيجة: الأطفال يامرون اخلادمات

• ياأمر�معظم�الأطفال�اخلادمات�للقيام�بالأعمال�املنزلية.	
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النتيجة: املواقف جتاه ال�ضيوف

• معظم�الأطفال�عادة�ما�ي�سافحون��سيوفهم.	
• عدد�قليل�من�الأطفال�يتجاهل�ال�سيوف.	

النتيجة: املوقف نحو الأب

• معظم�الأطفال�مهذبون�مع�والدهم.	
• اأما�ان�يقبل�اليد/الراأ�ص�او�يقول�ال�سلم�من�بعيد�لإظهار�الحرتام.�	
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ك( الثواب والعقاب

أشكال المعاقبة

يلجـــاأ�الآبـــاء�اإىل�العقوبة�لي�ـــص�كو�سيلة�لإظهار�
الغ�سب�اأو�العدوان�واإمنا�لتاأديب�اأطفالهم.

وهناك�اأ�سكال�متعددة�من�العقوبات�امل�ستخدمة�
من�قبل�الوالدين�ب�سكل�عام.�قمنا�باإدراج�اأنواع�
خمتلفة�من�العقوبـــات�لفهم��سكل�العقوبة�التي�

حتدث�ب�سكل�متكرر.�
العاطفيـــة� العقوبـــة� العاطفي��ة:� العقوب��ة 
بال�سياح�ب�سوت�عال،واإعطـــاء�الأطفال�نظرة�
�سارمة،�نقا�ص�جـــدي،�احلرمان�من�املكافاأة�و�

اإعطاء�الأطفال�املعاملة�ال�سامتة.�
احلدود:�هذا�ال�سكل�مـــن�العقاب�عندما�يتم�
قطع�امل�سروف�عن�الطفل�من�قبل�الوالدين�اأو�

من�خلل�حظر�جتول��سارم�عليهم.�

البدني��ة:�هـــذه�النوع�مـــن�العقوبة�يكـــون�اأما�
مب�ســـك�يد�الطفل��سكل�حمكـــم،�جعلهم�يقفون�
�ســـد�اجلدار،�اإخافتهم�مـــع�التهديدات،��سفعة�
علـــى�الوجه�اأو�ا�ستخـــدام�م�سطـــرة�اأو�ع�سا�او�

جعله�يكتب�اأ�سطر�كو�سيلة�للعقاب.

املتطرفة:�اإحراجهم�اأمام�الآخرين،�احلرمان�
من�وجبـــة،�واإطعامهم��سيئا�مـــرًا،�وحب�سهم�يف�
غرفة،�ا�ستخـــدام�امل�سبات�جتاههم،�معاقبتهم�

ج�سديا�با�ستخدام��سيء�لي�ص�قا�سيا.

النتيجة: اأ�ضكال العقوبة التي متار�ص من قبل الباء ال�ضعوديني
• الأمهات�عادة�ما�ي�ستخدموا�العقوبات�العاطفية.	
• الآباء�ي�ستخدموا�مزيج�من�العقوبة�البدنية�والعدوانية.	
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النتيجة: ا�ضكال العقوبات التي متار�ص بح�ضب الطبقة الجتماعية

• ل�توجـــد�اأي�اختلفـــات�رئي�سية�ملحوظة�يف�اأ�ســـكال�العقوبات�التي�متار�ـــص�بني�الطبقات�	
الجتماعية�يف�جدة.

النتيجة: ا�ضكال العقوبات امل�ضتخدمة بح�ضب انواع الوالدية

• مـــن�الوا�ســـح�ان�النوع�ب�هم�قلقـــون�للغاية�ولكنهـــم�يحتاجون�اىل�توجيهـــات�ب�ساأن�كيفية�	
التحكم�يف�الأطفال�ب�سكل�اأف�سل.
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اآثار العقاب والفوائد الرئي�ضية 

• مـــن�الوا�ســـح�اأن�معظـــم�الأطفـــال�هـــم�	
اأكـــرث�ا�ستجابـــة�للتعزيـــز�الإيجابي.�من�
اإعطـــاء� والأمهـــات� للآبـــاء� امل�ستح�ســـن�
اأبنائهـــم�ردود�فعـــل�اإيجابيـــة؛�تقبيـــل�اأو�

عناق.

• من�ال�سعب�اأن�يجلب�التعزيز�ال�سلبي�اأي�	
نتيجة�جيدة�يف�هذه�احلالت.

• تقريبا�38%�من�الأطفال�ي�سيحون�كردة�	
فعل�يف�وقت�العقاب.

• يف�حـــني�اأن�31%�مـــن�الأطفـــال�خبطـــوا�	
الأبـــواب�كردة�فعل�للتعبـــري�عن�امل�ساعر�

املكبوتة.
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المكافأة والتقدير

نظام التقدير مقابل المكافأة

يف�كثـــري�مـــن�الأحيان�تكون�املكافـــاأة�على��سكل�
نقـــدي�.�التقدير�لفتة�فرحـــة�بنوعية�جيدة�من�
العمل�مت�القيـــام�به�اأو�تنفيـــذه.�وي�سطر�الآباء�
عمومـــا�اأمـــا�تقديـــر�اأو�مكافـــاأة�اأطفالهـــم�على�
العمـــل�اجليد�الذي�قاموا�بـــه.�وهذا�اأي�سا�جزء�

من�عملية�الأبوة�والأمومة.�

ولفهم�ما�اإذا�كان�الوالدون�ال�سعوديون�يعتمدون�
علـــى�التقديـــر�اأو�املكافاأة�مت�حتديـــد�جمموعة�
مـــن�العوامـــل�امل�سممة�ملواجهـــة�ومعاجلة�هذه�

الق�سية.�

العوامل اأو املعطيات ح�سب التايل:
1� املديح�لهم�مبا�سرة�بقول��سيء�جيد..
2� �سراء�هدية�لهم..
3� اأخذهم�اإىل�منطقة�متنزه/لعب.�.
4� الثناء�عليهم�اأمام�الآخرين..
5� منحهم�املال..
6� اأخذهم�اإىل�اأحد�املطاعم�للرتفيه.�.
7� رفع�معنوياتهم�بال�سماح�لهم�بالختيار.�.
8� دعوة�اأ�سدقائهم..
9� ا�سطحابهم��اإىل�اجتماعات�مهمة..
ال�سماح�لهم�بالبقاء�م�ستيقظني�لوقت�.�10

متاأخر.
اإعطائهم��سهادة�خطية..�11
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النتيجة: نظام املكافاأة مقابل التقدير بني الباء ال�ضعوديني

• مييل�الأمهات�اىل�مدح�اطفالهم��بقول��سيء�جيد.	
• من�جهة�اخرى�فان�الآباء��يف�سلون�املكافاأة�املادية.	

النتيجة: نظام املكافاأة مقابل التقدير بني الطبقات الجتماعية

• الطبقة�الجتماعية�العليا�تومن�اكرث�بتنمية�مهارات�القيادة.	
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النتيجة: نظام املكافاأة مقابل التقدير بح�ضب انواع الوالدية

• عمومـــا�نوع�اأب�مـــن�الآباء�هم�الأكرث�	
�سرامـــة�ويركزون�ب�ســـكل�كبري�على�
رفع�م�ستوى�احرتام�الذات�يف�نواحي�

معينة.
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الخالصة

استنادًا إلى 4 انماط األبوة 

واألمومة:

النوع اأ: الواعون واملهتمون
• تتمتـــع�بوعـــي�واإدراك�لأهمية�الوالدية�	

ومدى�تاأثري�طرق�الرتبية�على�م�ستقبل�
الأبناء�وحم�سلة�اجليـــل�واأهمية�تعلم�
مهارات�الوالديـــة�ليكونوا�اآباء�مبخرج�

ح�ساري.
• لديهـــم�فهـــم�لنتائـــج�طـــرق�التعامـــل�	

مع�الأبنـــاء�واأ�ساليـــب�الرتبية�ولديهم�
الدوافع�والرغبة�لبذل�اجلهد�من�مال�

ووقت�لتنمية�هذه�املهارات.�

يت�سح لنا من النتائج ال�سابقة اأن:
• عـــدد�الإناث�اكرث�من�عـــدد�الذكور�يف�	

هذا�النوع�من�الوالدية.
• هنـــاك�احتمالية�اأكرب�لكـــون�هذه�الأم�	

تعي�ص�مع�والديها.
• منت�ســـف�	 � �ميثلـــن� الأمهـــات� هـــوؤلء�

الفئـــات�العمريـــة�الرئي�سيـــة�وميثلـــن�
جميع�الفئات�الجتماعية�.

يواجهون  ولكن  الواعون  ب:  النوع 
عقبات يف بذل اجلهد

لديها�وعي�باأهمية�الوالدية�ومدى�تاأثري�الطرق�
نتائـــج�وخمرجـــات� علـــى� الرتبيـــة� املتبعـــة�يف�
احل�ساريـــة.�ولديهـــم�اإدراك�لتاأثـــري�اجلانـــب�
العلمـــي�لهـــذه�امل�سوؤوليـــة�واإميـــان�باأهمية�تعلم�
الأ�ساليـــب�وتنمية�املهارات�با�ستمـــرار�اإل�اأنهم�
يواجهـــون��سعوبة�يف�اتخاذ�خطـــوات�عملية�يف�
حت�سيـــل�هـــذه�املعارف�وبـــذل�اجحهـــد�لتنمية�

مهاراتهم.�
يت�سح لنا من النتائج ال�سابقة اأن:

• عـــدد�الإناث�اكرث�من�عـــدد�الذكور�يف�	
هذا�النوع�من�الوالدية

• هنـــاك�احتمالية�اأكرب�لكـــون�هذه�الأم�	
مطلقة�وعادة�ما�تعي�ص�يف��سقة�متليك

• منت�ســـف�	 � �ميثلـــن� الأمهـــات� هـــوؤلء�
الفئـــات�العمريـــة�الرئي�سيـــة�وميثلـــن�

جميع�الفئات�الجتماعية.�
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وغري  بخرباتهم  مكتفون  ج:  النوع 
املهارات  بتعلم  موؤمنون 

الرتبوية
توؤمـــن�باأهمية�الرتبية�مل�ستقبـــل�الأبناء�وتكوين�
جيل��سالح�اإل�اأنهم�ل�يرون�اأهمية�لتعلم�خربات�
اأو�مهـــارات�تربوية�حيث�يعتقدون�اأن�ما�تتطلبه�
العملية�الرتبوية�من�مهارات�هي�متوفرة�لديهم�
بالكامـــل�وبالتايل�لي�سو�بحاجة�اإىل�اكت�ساب�اأي�

معارف�اأو�مهارات�اإ�سافية�يف�هذا�املجال.�
يت�سح لنا من النتائج ال�سابقة اأن:

• عدد�الآباء��يف�هذا�النوع�من�الوالدية�	
• على�الأقل�75%�منهم�من�الآباء�	
• هناك�احتمالية�اأكـــرب�لكونهم�يعملون�	

يف�القطاع�املدين�احلكومي
• منت�سف�الفئة�العمرية	
• متثل�جميع�الفئات�الجتماعية�	

املهارات  لأهمية  واعون  غري  د:  النوع 
الرتبوية يف عملية الرتبية
لتـــدرك�اأهميـــة�املهـــارات�الرتبويـــة�يف�عملية�
الرتبية�ول�تدرك�اأنه�مـــن�املمكن�اكت�ساب�هذه�
املهـــارات�وتطويرهـــا�ب�ســـكل�يوؤثـــر�يف�م�ستقبل�
الأبنـــاء�وبالتـــايل�ل�تـــويل�هـــذه�املجموعـــة�اأي�
اهتمام�مل�ساألة�الطـــرق�املتبعة�يف�الرتبية�وذلك�

عن�عدم�وعي�باأهمية�ومدى�تاأثري�ذلك.�

يت�سح لنا من النتائج ال�سابقة اأن:
• ت�ســـكل�كل�مـــن�الذكـــور�والإنـــاث�هذا�	

النوع�من�الوالدية.
• يف�الواقـــع،�الذكـــور�اأكـــرث�مـــن�الإناث�	

)47-53(
• منت�سف�الفئة�العمرية.	
• متثل�جميع�الفئات�الجتماعية.�	
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التوصيات
1  تبني توجه الرتكيز على املر�س .

ولي�س على العر�س: 
• تظهر�نتائج�التحليل�اأن�الفئة�)اأ(�تتمتع�	

ب�سفـــات�وقناعـــات�هي�التـــي�تدفهم�
اإىل�النتماء�لهـــذه�الفئة�وحتميهم�من�
التاأثر�باملعوقـــات�وتعينهم�على�جتاوز�
احلواجز�التي�تعيق�الفئات�الأخرى.

• الظواهـــر�التـــي�تعـــاين�منهـــا�الفئات�	
الأخـــرى�لي�ســـت�هـــي�يف�حـــد�ذاتهـــا�
امل�سكلـــة،�بل�هـــي�مفـــرزات�لقناعات�
ينبغـــي� اأعمـــق� اجتماعيـــة� وم�ســـاكل�
التطرق�لها�حلل�امل�سكلة�من�جذورها.�

• معاجلـــة�الظواهـــر�تبقينـــا�يف�خطـــر�	
احتمالية�ظهور�اأعرا�ص�اأخرى�للوالدية�
غري�الفعالـــة�ل�سيما�ونحـــن�نعي�ص�يف�
ع�ســـر�مت�سارع�ومتغـــري�ب�سكل�ي�سمن�
ا�ستدامـــة�اأي�حلـــول�تعنـــى�بالظواهر�
الجتماعية�فقط�دون�التطرق�للجذور�

الفكرية�والنف�سية�لهذه�الظواهر.�

2  الرئي�سي��ة . املح��اور  ا�ستخال���س 
التي تبنى عليها جميع املبادرات 

التوعوية والتدريبية:
• بالنقد�الذاتـــي�لإمكانياتها�يف�الرتبية�	

الفئـــة�)اأ(�)يلومـــون�اأنف�سهـــم�لعـــدم�
اأن� اإل� الرتبيـــة� باأ�ساليـــب� اإحاطتهـــم�
�1مـــن�كل��10منهم�يقولـــون:�اإنهم�مل�
يجدوا�امل�ســـادر�والدورات�املنا�سبة(.�

يج��ب على الفئة اأن تع��ي اأنها ل 
تع��رف بال�سرورة ماه��و الأف�سل 
بالن�سب��ة لأبنائه��م واأن تتقب��ل 
امل�ساع��دة-�لأنهم�يـــرون�اأنهم�لي�سوا�
بحاجـــة�اإىل�تطوير�حيـــث�اإن�اأ�ساليب�

الرتبية�معروفة�بالفطرة.

• اإعـــادة�تعريـــف�العمليـــة�الرتبوية�على�	
اأنها�عملية�معقدة�قابلة�للتطوير�واأنها�
تتاأثـــر�مبعطيات�الع�ســـر،�وبالتايل�يف�
حاجـــة�دائمـــة�اإىل�التوعيـــة�والتدريب�

والدرا�سة�والبحث�والتطوير.�

• التوعيـــة�بـــاأن�الأبـــوة�والأمومـــة�اليوم�	
اأ�سعـــب�منها�لـــدى�الأجيـــال�ال�سابقة�

حيث�اإن�هناك�تغريات�وا�سحة:�

�هنـــاك�تاأثري�غربـــي�اأكرب�على� �)1
املجتمع.�

�طغت�الألعاب�الإلكرتونية�على� �)2
الن�ساطات�اللمنزلية.�

�م�ستـــوى�اأنظمة�التعليـــم�لدينا� �)3
يتدهور.�

• رفـــع�م�ستوى�الثقة�يف�امل�سادر�العلمية�	
يف� فعاليتهـــا� وتو�سيـــح� والأكادمييـــة�
مقابل�العتماد�على�اخلربات�الذاتية�
واملوروثـــات�املعرفية�التي�قـــد�ي�سوبها�

الكثري�من�املفاهيم�املغلوطة.
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• بالتحديـــات�	 الوعـــي� نطـــاق� تو�سيـــع�
الرتبويـــة�مـــن�نطاق�املنظـــور�اجلزئي�
الذي�يكتفي�بالرتكيز�على��التحديات�
اجلزئيـــة�اإىل�النطاق�املحـــدود�داخل�
املنـــزل�مثـــل�ات�ســـاع�دور�اخلادمـــة�يف�
املنـــزل�و�انتقـــال�الزوجـــني�للعي�ص�يف�
منزل�خا�ص�بدًل�من�العي�ص�مع�الأ�سرة�
املمتـــدة��دون�الوعي�بالتحديات�الكلية�

على�نطاق�املتغريات�العاملية.�

3  التخ�سي�س يف خماطبة ال�سرائح .
املختلف��ة من خ��الل خ�سو�سيتها 
الجتماعية و مفاهيم التوا�سل 
املتنا�سب��ة م��ع بيئته��ا وخلفيتها 

الثقافية 
��INSIGHT ACTIVATOR ��اإج��راء� .a

للخروج ب�: 

• املمكـــن�	 مـــن� التـــي� املحفـــزات� فهـــم�
توظيفهـــا�لدفع�الفئـــة�)ج(��من�الآباء�
والأمهـــات�اإىل�التفاعل�مـــع�املبادرات�

اخلا�سة�باملهارات�الرتبوية.

• فهـــم�اأهـــم�القناعـــات�العميقـــة�التي�	
تفرز�مظاهر�عدم�الهتمام�باملهارات�
الرتبويـــة�لـــدى�الفئـــة�)ب(�اأو�عـــدم�
الإميان�باحلاجـــة�اإليها�مـــن�الأ�سا�ص�

لدى�الفئة�)ج(.

• فهم�املعوقـــات�النف�سية�الرئي�سية�التي�	
ينتج�عنها�الرف�ص�لل�ستعانة�بامل�سورة�
اأو�املبـــادرات�التدريبيـــة�اخلارجية�اأو�
امل�سادر�التعليمية�لدى�الفئة�)ج(.�

  INSIGHT ACTIVATOR � اإج��راء  .b
للخروج ب�: 

• ت�ســـور�تف�سيلي�عن�مهارات�التوا�سل�	
املتوافقة�مـــع�ال�سرائح�امل�ستهدفة�على�

اختلفها.

4  التخطيط ل�سرتاتيجية الإعالم والتنفيذ .
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فريق العمل:
د/�الآء�ن�سيف

خلالق
اأ/�اأمل�عبدا

اأ/�اأ�سرف�نور�سعيد
اأ/�علي�البنوي

حممد�خ�سر
م/�

سرة المعرفية"
ع "األ

شرو
شة عمل م

ت ور
ي مجموعا

شاركين ف
سماء الم

أ

1
�.

��سمـــو�الأمـــري/�في�ســـل�بـــن�
حممد�اآل��سعود

هلل�بن�
عبدا

2
�.

حممد�ال�سبان
�سعادة�د/�

3
�.

اأ/�عادل�ال�سريف
4

�.
د/��سليمان�ال�سهري

5
�.

اأ/�وليد�البنوي
6

�.
م/�يا�سر�جوهرجي

7
�.

اأ/�عدنان�بوقري
8

�.
اأ/�ليلى�طيبة

9
�.

د/��سهري�القر�سي
10
�.

11اأ/�لينا�ن�سيف
�.

اأ/��سلفة�برتجي

المجموعة )أ(

ستنية )محاور(
سر ج

د/ يا

1
�.

معايل�اأ/�في�سل�بن�املعمر
2

�.
اأ/�عبدالكرمي�اأبو�الن�سر�

3
�.

د/�عادل�القعيد�
4

�.
حلارثي�

هلل�ا
اأ/�عبدا

5
�.

د/�وليد�فتيجي�
6

�.
د/�طارق�بن�عثمان

7
�.

د/�نهلة�قهوجي
8

�.
ين�
اأ/��سمر�فطا

9
�.

د/�منى�عبدات�

ب(
المجموعة )

ي )محاورة(
سيوف

سمة ال
د/ ب

1
�.

معايل�د/��سعود�املتحمي
2

�.
د/�نايف�الرومي�

3
�.

م/�بارق��سراج�
4

�.
حلارثي

حممد�ا
د/�

5
�.

اأ/�فهد�اأبو�الن�سر
6

�.
اأ/�نائل�الفايز�

7
�.

د/�عقيل�عنقاوي
8

�.
اأ/�جميل�فلتة

9
�.

�سمو�الأمرية/��سما�بنت�في�سل�
حممد�اآل��سعود

هلل�بن�
بن�عبدا

المجموعة )ج�(

ي )محاورة(
هاد

أ/ مروة ال

1
�.

حممد�علي�
معايل�د/�اأحمد�

2
�.

حلكمي�
د/�علي�ا

3
�.

هلل�الثقفي�
اأ/�عبدا

4
�.

حممد�خور�سيد�
د/�

5
�.

اأ/�همام�زارع�
6

�.
حممود�نقادي�

د/�
7

�.
ين�
حممود�ترك�ستا

م/�
8

�.
م/��سعيد�املتحمي

9
�.

10اأ/��سارة�زيني�
�.

اأ/�ن�سرين�الإدري�سي�

المجموعة )د(

ب )محاور(
أ/ بندر عر
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أسرة مشروع دراسة األسرة المعرفية

املهند�ص/�بارق��سراج �)1

الأ�ستاذ/�فهد�اأبو�الن�سر� �)2

املهند�ص/�يا�سر�جوهرجي �)3

الدكتور/�عادل�العقيد� �)4

الدكتور/�حممد�احلارثي �)5

الدكتور/�حممد�خور�سيد �)6

الدكتور/�غازي�بن�زقر �)7

الدكتور/�مي�سرة�طاهر �)8

الأ�ستاذة/�ليلى�طيبة �)9

مدير امل�ضروع:
10(��الدكتورة/�الآء�ن�سيف

من�ضق امل�ضروع: 
11(�الأ�ستاذة/�اأمل�عبداخلالق�

فريق الباحثني:
12(�الأ�ستاذ/�م�سطفى�النقوي

فريق الدعم الإداري:
13(�الأ�ستاذ/�خالد�ال�سبعاين
14(�الأ�ستاذة/�خلود�باكراع

فريق الدعم اللوج�ضتي والفني:
15(�الأ�ستاذ/�م�سهور�العمري
16(�الأ�ستاذ/�اأ�سرف�نور��سعيد
17(�املهند�ص/�حممد�خ�سر

فريق التوا�ضل/ التوثيق/ الإخراج:
18(�الأ�ستاذ/�علي�البنوي

19(�الأ�ستاذة/�مروة�الهادي

فريق العمل    أعضاء اللجنة التوجيهية
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