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ي ف الوالدّيةحول الرعاية  هاتاأُلموعي  مستوى رفعفي  تدريبيبرنامج  أثر
 الريفّيةالمناطق 

 أحالم محمد المصبحيين      رة محيل المصبحيينيد. من

 ملّخص

في  الوالدّيةهات بالرعاية اأُلمفي تنمية وعي  الكشف عن أثر برنامج تدريبي الحالية إلى الدراسة هدفت       
 مجموعتي الدراسة حيث تكونت على عشوائيا  توزيعهن تم  ،أما   (40) من الدراسة عينة تكونت .فّيةالريالمناطق 

 ر تطوي تم اسةالدر  ض أغرا ، ولتحقيق( أما  20)من ، والمجموعة التجريبية ( أما  20) من المجموعة الضابطة
 البعديّ و  القبليّ تم التطبيق قد و  فقرة،  (30)من المكون(Parental Caring Scale)  الوالدّية الرعاية مقياس

 تمّ  وقد شهران، مدتها متابعة فترة مرور بعد تطبيقال تم كما ،الدراسة عينة أفراد على الوالدّيةلمقياس الرعاية 
 في التدريبي لبرنامجل وجود أثر إلى الدراسة نتائج أشارت .الدراسة أهداف لتحقيق التجريبيّ  شبه التصميم اعتماد
وخلصت  .يالتدريب برنامجال أثر اريةر استم إلى المتابعة قياس نتائج أشارت ، كماالوالدّية لرعايةا مستوى نتحسي

، وعي الوالدّية االرعاية ،التدريبيّ  البرنامج ة:الدال الكلمات) .الدراسة إلى عدد من التوصيات ذات العالقة
  (.الريفّيةهات، المناظق اأُلم

The Effect of a Training Program to Improve Awareness of Mothers about 

Parental Care at Rural Areas  

ABSTRACT 

       The Present study aimed to impact of the training program in the development 

of awareness of mother parental care in rural areas.The study sample consisted of 

(40) mother, assigned in two groups, an experimental group (20 mothers) and a 

control group (20 mother) and the sample was chosen purposively,  was the use of 

quasiexperimental approach, where one of the most appropriate approaches to 

achieve the goal of the study,   
   In order to achieve the aim of this study; (Parental Caring Scale) was developed, 

consisting of 30 items. The scale was applied on the sample before and after, 

undergoing the training program which consisted of eight training session. It was 

also administered after a fellow-up period of two months.                               

       The results revealed that the training program was proven to be affective 

in enhancing parental care, results of follow ups noted a continuity of impact 

for the training program, the study concludes with a set of recommendations 

based on the obtained results. (Keywords: Training program, Parental caring, 

awareness of mothers, rural areas) 
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 المقدمة

 الّشخصّيةأهم العمليات المسؤولة عن تكوين  ىهي احد االجتماعّيةإلى أن التنشئة  التربويّ يشير األدب        
ك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة وذلك من خالل دورها في معرفة الشخص لمعايير ة سواء كان ذلنسانيّ اإل

، المختلفة االجتماعّيةالمؤسسات خالل من وذلك ، ه مع أفراد مجتمعه الذي يعيش فيهالجماعة نتيجة تفاعل
المؤسسات التي  لكت األسرة هي أهم أنّ إال  والدولة، مؤسسة العمل، المؤسسة الدينية األندية،المدرسة، ، سرةكاأل

الجماعة كذلك هي و ، إنسانيّ أي مجتمع  هي نواةوذلك بسبب كون األسرة ، االجتماعّيةتقوم بعملية التنشئة 
 التي األولى االجتماعّية المنظمة وهيفي سني عمرهم األولى،  األطفالاألولى التي تتحمل المسؤولية في تنشئة 

وميولهم يستمدون منها أفكارهم و حيث يتعلمون القيم والمعايير ألبنائها  األساسية الّشخصّية البنية تشكل
تجاهاتهم وقيمهم  ، جادو)أبو ل شخصياتهم يذواتهم وتشك يةتنم التي تساعد فيوأنماط سلوكهم المختلفة وا 

 المجتمعة التوقعات مع والتوافق التكيف على تساعدهمالكافية التي  مهاراتال ملديه ا  فردأ وايكونل، (2004
 (. 2008،قطامي) المستقبل غوبة فيالمر 

قتصادّيةو  اجتماعّيةخالل العقود األخيرة تحوالت كغيرها من مؤسسات المجتمع  األسرةقد واجهت و          ا 
أم  التي أثرت على كل أفراد األسرة سلبا   ة والتقنيةنفتاح، والثورة المعلوماتيّ باالوتكنولوجية سريعة ومتتابعة تمثلت 

ة ألن نسانيّ وهذا ما دفع المجتمعات اإل ،هو الحلقة األضعف التي يظهر عليها نتاج هذا التغير ، والطفلإيجابا  
كاألبوين والمعلمين والمرشدين النفسيين واألخصائيين  األطفالتطالب بضرورة تدريب كل من يعمل مع 

 بنات؛ 2010، الخطيب) ، وركزت بشكل أساسي على الوالدين(Zahra, et, al, 2014)اإلجتماعيين
   .واجتماعيا   ونفسيا   جسديا   هيؤثران في نمو  ألنهما أهم شخصين في حياة الطفل؛ 2015) ،وآخرون

وأساليب التعامل مع ومهاراتها  ةتعلم فن الوالديّ تزايدت الحاجة إلى تدريب الوالدين على على ذلك  وبناء         
كافة المهارات والكفاءات التي تمكنهم  أبنائهم ميعللت مطالبين بأدائها على أكمل وجه اجتماعّيةاألبناء كوظيفة 

اتفق علماء النفس على أهمية التفاعل بين  إذ ،النشط في مختلف سياقات ومواقف الحياة اإليجابيّ من التفاعل 
أشارت الدراسات  إذ ،وصحتهم النفسية األطفالوتطور شخصية  اآلباء واألبناء، وأثر هذا التفاعل في نمو

رتباطية بين أساليب اهناك عالقة  ية لألطفال المضطربين، والمالحظات التجريبية لألطفال العاديين أنّ اإلكلينيك
قد يؤدي  أبنائهماخفاق الوالدين في رعاية  ألنّ  ،وسلوك هؤالء األبناء أبنائهمفي تنشئة المتبعة  الوالدّيةالمعاملة 

 ,Hardy) وسوء التكيف المخدرات نفعالية، تعاطياال المشكالت السلوكية، الصعوبات القلق،كنتائج سلبية  إلى
et, al, 2008)   

فرد أبما تحتوية من المحيطة لبيئة باتأثر يم السلوك في معظمه متعل   أنّ إلى النظرية السلوكية  وتشير       
( 2004المشار له في ملحم ) (Erikson) إريكسون ؤكدي كذلك، (2004ملحم،  ؛ 2007 الناشف،)حداث أو 

 دماغه في النامية غير تشكيل األجزاء سهم فييالطفل  مع الوالدين تفاعلأن  في نظرية النمو اإلجتماعيّ 
 كما أنّ  ن،االوالد يوفرها التياللغوي  والتطور العاطفي، والثبات ياألخالق نموه األساسية في التشابكات معززين
 الطفل ووالديه بين العاطفية والعالقة الرعاية وتعد ل،والتفاؤ  الثقة واألمنو  بالحب هشعر ت بالطفلالجيدة العناية 
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كل مرحلة من مراحل النمو النفسي واالجتماعي تتأسس على نواتج المراحل السابقة، لذلك أن ، كما نموه قمة
 الطفل. نمو في األكبر القوة تمثل واألسرية الوالدّية الخصائص إنّ ف

ة دورها في درب على رعاية األبناء نظرا  ألهميّ يجب أن تُ هي التي  اأُلمأن ( 2005) المصريرى تو        
من عالية إلي درجة  بهم، والوصول التوافق النفسيّ  ىعل تهممساعد فييقع عليها العبء األكبر  إذحياة أبنائها 

عيش ها تها أكثر التصاقا  بالطفل، وألنّ أهم من دور األب في البيت، ألنّ  اأُلمدور  كما أنّ ، النضج االجتماعيّ 
 عليها، معه في البيت أكثر سنوات حياته أهمية وهي مرحلة ما قبل المدرسة التي تتحدد شخصية الطفل بناء  

 في هذه المرحلة هأمب الطفل عالقة كما أنّ ، من أجل أطفالهاالعطاء والتضحية البذل و  ىقادرة عل هاكما أنّ 
 في السنوات الذي يكون دوره ثانويّ  األب عكس ،للطفل ةالنفسيّ  للصحة وضروري للعاطفة مصدر مباشر

( إلى 2007ناصر )يشير كذلك خاصة في السنوات الثالث األولى من حياة الطفل،  والحرجة المبكرة األولى
 .للطفل منذ اللحظات األولى" االجتماعّية"أن عالقة الطفل بأمه توضح التربية 

 إيجابّيةالمشتملة على تطوير ممارسات  الصحيحة الوالدّيةعلى المهارات هات اأُلمتدريب  فإنّ لذلك        
 استخدامالخاطئ بعيدا  عن  مهتعديل سلوكو  ،مإبداعاته ورعاية ،مهواياته وتنمية ،مهتشجيعو  ،لتربية األبناء
إيجاد بيئة مناسبة أدت إلى تحسن ملموس في  ،اإليجابيّ استراتيجيات التعزيز ب ، وكذلك الوعيالعقاب البدني

 2006،بكار ؛2012 وحمدي،  بيروتي ) تنشئة سليمة، كما أشارت إلى ذلك دراسة كل من لاألطفالتنشئة 
من خالل هذه الدراسة الكشف عن فاعلية برنامج  ناثتالباح تلذلك حاول، ( Rubin& Ghung, 2006؛

 .الوالدّيةبالرعاية  الريفّيةهات في المناطق اأُلمعينة من تدريبي في تحسين وعي 

 وتساؤالتها مشكلة الدراسة 

 الجسدي إيجابيا  بالنمو ترتبط األطفال تنشئة في تستخدمها األسر التي الوالدّية طبيعة المعاملة إنّ        
نّ  واالجتماعي للطفل، والعقلي واالنفعالي  على خبرات أساسا   المؤسسة الطبيعية العالقة هذه من حرمانه وا 

 (الجيدة التنشئة أساليب بين إيجابّية ارتباطية فهناك عالقة تهم،حيا في سلبيا   تأثيرا   يؤثر والحب المودة
 التسلطي النمط(مثل السلبية الوالدّية ممارسات التنشئة أنّ  كما الجيدة، االجتماعّية وبين السلوكيات) الديمقراطي

 ،عبيداتYe, 2009 ;لمشاكل سلوكية، كما أشارت إلى ذلك عدد من الدراسات كدراسة ) تطوير في تساهم) 
 Anne & Carin, 2003)وكارن ) دراسة آن (،  كما أشارت نتائج2005، الزعبيLopez, 2008; ؛ 2008

 أنّ  لوحظ حيث في المدرسة، األطفال لتكيف ناجحا متنبأ تعدّ أطفالهن  مع هاتاأُلم تفاعل أن طريقة إلى
 ستوى عالقاتهموم منخفض، وتحصيلهم )عدائيين،:منخفض المدرسي بأنه تكيفهم نفصُ  الذين األطفال

االجتماعي  الدعم ضعف :(بالسلبية معهم أمهاتهم اتصف تفاعل ،)منخفض والرفاق المعلمين مع االجتماعّية
 ).تجاه الطفل اأُلم وعدوانية والنقد، التوبيخ وكثرة ،اأُلم من واالنفعالي

عظم عينة الدراسة تجهل م أنّ  إلى (2010) الخطيبا في البيئة األردنية فقد أشارت نتائج دراسة أمّ        
األبناء،  في معاقبة البدني العقاب ألساليب اللجوء وأنهم ال يعون خطورة سلوك األطفال، وضبط تأديب أساليب
 األردن. في المتوافرة المجتمعية بالخدمات وليس لديهم وعي األطفال، تربية في المرأة دور أهمية من ويقللون
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، رطروط ؛ 2006 وعكروش، الزيود؛ 2009وآخرون،  جابر أبو ن)كل م كما أشارت نتائج دراسة       
النمو،  بمطالب الوالدين وجهل األسرة، تفكك أبرزها من لإلساءة لألطفال كان ددةمُتع أسباب ( إلى وجود2001
شباع  اإلساءة، وأنّ  من الطفل بحماية المتعلقة القوانين والتشريعات تفعيل عدم إلى إضافة األطفال، حاجات وا 
 لألطفال. إساءة في مجتمع دراسته هي أكثر  األسرة

أن البرامج  هذا الموضوع، سياق في واألجنبية العربية البحوث مراجعة خالل ومن ينتللباحثوقد تبين        
 الريفّيةفي المدن الكبرى وأن المناطق  زهايوكذلك ترك أكثر من الوالدين، على األطفال أنفسهم ركزتالتدريبية 

 ، وهذا مؤشر خطير على تربية األطفال في ظل التغير االجتماعية تكاد تكون محرومة منها تماما  والنائي
 (.2006يونيسف،  ) تعيشه األسرة حاليا   الذي السريع

والذي لن لقيام بالدور المنوط بها بفاعليةعلى األهمية القصوى حول تمكين األسرة من ا بناء  و        
رشادة عالجية و يحدث إال بعمل برامج تدريب هي من أكثر أفراد األسرة  اأُلم، وبما أن ية توجه لألسرة جميعا  ا 

أثر  عن الكشف محاولة في جاءت هذه الدراسة التي يجب أن تجد التدربب المناسب الفعال لرعاية أبنائها،
، الريفّيةي المناطق هات فاأُلملدى عينة من  الوالدّيةهات باـساليب الرعاية اأُلمتنمية وعي  في برنامج تدريبي

 الدراسة الحالية سعت إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: فإنّ التحديد وب

في  الوالدّيةحول الرعاية  هاتاأُلمفع مستوى وعي في ر  الوالدّيةبرنامج تدريبي حول الرعاية  أثر ما .1   
 ؟المناطق

بعد  الريفّيةفي المناطق  الوالدّيةات بالرعاية هاأُلمرفع مستوى وعي  التدريبي في أثر البرنامج يستمر هل .2  
 (؟متابعة (البرنامج تطبيق من شهرين مرور

 أهداف الدراسة 

  .الريفّيةفي المناطق  الوالدّيةهات حول الرعاية اأُلمرفع مستوى وعي في التأكد من أثر برنامج تدريبي  – 1

هات بالرعاية اأُلمتحسين ورفع مستوى وعي  ولالتعرف على مدى استمرارية فاعلية البرنامج التدريبي ح -2
 تطبيق البرنامج.  من ناشهر  مدتها فترة مرور بعد الريفّيةفي المناطق  الوالدّية

  أهمية الدراسة

 هاتاأُلم تعليم وهو موضوع األهمية موضوع بالغ في تبحث كونها من نظريا   الدراسة أهمية تنبثق       
 التعرف، وكذلك تعرضن لمثل هذه البرامج من قبلي حيث لم الريفّيةفي المناطق  ةالوالديّ الرعاية  على وتدريبهن

وعي  تنمية ( في2006اليونيسف )اليونسف،  قبل من إعداده وتطويره تم الذي أهمية البرنامج مدى على
 .الريفّيةفي المناطق  الوالدّيةهات بالرعاية اأُلم

مختلف المؤسسات التي  في المختصين اهتمام رتثيلجاءت  الدراسة ههذ فإنّ  ةا من الناحية التطبيقيّ أمّ        
مهارة الرعاية  لتحسين وعالجية ية وقائيةإرشاد) برامج تدريبية وجود والحاجة إلى والطفل، اأُلمتهتم بشؤون 
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 ادمة،ق بحوث إلى لالنطالق منها شبه تجريبية، بحثية علمية قاعدة عدتُ ها كما أنّ  هات(.اأُلملدى  الوالدّية
 الدراسات ة، نظرا  لقلةالتربويّ النفسية و  المجاالت في البحث جديدة لميدان إضافة تمثل هاأنّ ضافة إلى باإل

هات اأُلمتهتم ب التي تينللباحث المبدئي اإلطالع حسب المحلي المستوى على الجانب هذا التي تناولت والبحوث
 باألساليب اأُلموعي  إنّ من أفضل أساليب التدخل المبكر، إذ  ُتعدّ هذه البرامج  مثل ، كما أنّ الريفّيةفي المناطق 

  (.Zahra, et, al, 2014طفلها يحد من آثار التربية السيئة في المستقبل ) مع للتعامل المالئمة

  مصطلحات الدراسة

 سلوك في اإليجابيّ  التأثير تحدث التي والمخططة الجلسات المنظمة من التدريبي: مجموعة البرنامج -
جلسة ثالث  مدة كل ، جلسات (8 (هات، عدد جلساتهاأُلم تدركها كما لسلوكهن استجابتهن خالل من هاتاأُلم

 ساعات تدريبية وتم إعداده من قبل اليونسف.

 تفاعلهن مع هات فياأُلم تتبعها التي المنتهجة والالسوية السوية األساليب من : مجموعةالوالدّية الرعاية - 
المستقبلية،  شخصيتهم وبناء النفسي نموهم تحقيق على تؤثر سوف التي، اليومية الحياة مواقف في أبنائهن

ره يتطو  تمّ  الذي الوالدّية الرعاية مقياس على المستجيبة عليها التي تحصل الكلية الدرجة ويظهر ذلك من خالل 
 .الدراسة الحالية ألغراض

 أبنائهن، ويظهر ذلك من خالل الدرجة معاملة اليبأس نحو هاتاأُلم ممارسات واتجاهات هات:اأُلم وعي - 
 .الدراسة الحالية ألغراض تطويره تمّ  الذي الوالدّية الرعاية مقياس على المستجيبة عليها تحصل التي

  الدراسة حدود

 اللواتي حضرن جميع جلسات البرنامج التدريبي والبالغ هاتاأُلم على الدراسة اقتصرت بشرية:ال حدودال -
  طة.ب( أما  في المجموعة الضا20أما  في المجموعة التجريبية، و) (20)  عددهن

  معانفي محافظة  -لواء الحسينسة على الدراسة اقتصرت : مكانيةال حدودال -

 2016 عام من الشهر حزيران  خالل والمتابعة ،نيسان شهر خالل الدراسة هذه تطبيق تم : زمانيةال حدودال -

 للدراسة النظري اإلطار

معتقدات الوالدين حول األبوة الصالحة، وتربية األبناء، وسلوكيات الوالدين نحو  هي الوالدّيةلرعاية ا       
 الوالدّيةالرعاية  ، وتتحدد (Rubin & Ghung, 2006)اأُلمالطفل واألب و  األبناء، ونوعية العالقة بين

كسابه الطفل سلوك في يلتعد أو تغيير حداثالوالدين أوكليهما إل أحد ايمارسه بأساليب  يتماشى ا  جديد ا  سلوك وا 
 .(2009السورطي، ) معايير الراشدين مع

 الطفل حاجات تؤمنها في أنّ تكمن  الوالدّية الرعاية أهمية ة إلى أنّ التربويّ تشير األدبيات النفسية و و        
 الطفل تساعدإذ  ،الفكرية حاجاته منؤ تكذلك الصحية،  والرعاية والملبس شربموال أكلمكال والمادية البيولوجية
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 حاجاتهله  منؤ تو  ها توفر له الحب والطمأنينةإنّ ف العاطفية حاجاته اأمّ  ،السليمالعقلي والفكري  النمو على
ن، وحتى تتوافر للطفل هذه الحاجات ياآلخر  معا  اجتماعي تفاعليل ة الفرصة لهإتاح خالل من وذلك ،االجتماعّية
 المجتمع مكونات مع إيجابي بشكل تفاعلليو  والتفكير، الحياة وطرق القيم ليتعلم ،تهوتربي تهرعايال بد من 

  (.2008، قطامي)

 طبيعةهو ، والفيصل الرئيس قي ذلك كله شخصيته وبناء الطفل نمو في تأثيرا   األقوى البيئةهي  األسرةو        
التي  التهديد مصادر أبرز أحدقد تكون  أوطفل لل المستقبلي النجاح عوامل أهم أحد ألنها ،هبوالدي الطفل عالقة

 (2004، ملحم؛ (Paul,  1990قد تجعل منه عالة على المجتمع

 الحاجاتو  الرغبات للطفل وذلك من خالل إشباع النفسي التوازن إلى تحقيق الوالدّية الرعاية هدفكذلك تو     
رشادو  لالطف الخارجية وتوجيه األضرار من األولية والحماية البيولوجية سلوكه، كذلك تهدف الرعاية  وضبط ها 
 مع الطفل فيه يتفاعل الذي األول االجتماعي المحيطهي  األسرة إنّ االجتماعي إذ  التكيف إلى تحقيق الوالدّية

 حدود علىمن خالل أسرته  الطفل يتعرفو  االجتماعي، والتكيف تواصلتحكم ال ومعايير وفق قواعد حوله من
 .(2006، الزيود) والممنوعات الممكنات وبين والواجبات قوقبين الح ويميز ،حريته

، حمود) أساليبعدة ب تمارس الوالدّية الرعاية أنّ  ة إلىالتربويّ األدبيات النفسية و  من العديدوتشير        
 :منها (2003 ،الريماوي؛  2007، الناشف ؛ 2009 ،السورطي ؛ 2010

أنماط متعددة  في تمثليو  ،الطفل قدرات احترام وعدم التشددب وباألسل هذا ويتصف: الالسوي سلوباأل أواًل:
 األبناء بحاجات يهتمون الو  الطاعة،األبناء  وعلى ،القوانيناألسلوب  هذا في الوالدان يضع إذ التسسلط :منها

رية حل نائهمبفرصة كافية أل يعطيان ال نيالوالد ، فإنّ ئدةزاال لحمايةا ا، أمّ الجسدي العقاب ونستخدموي ورغباتهم،
 واختيار المالبس المدرسية الواجباتعلى القيام بها ك قادرون همأنّ  أمور حياتهم مع من كثير في التصرف
نفاق  ،ااعتمادي الطفل جعلمما ي ،أبنائهمبل أنهم يقومون بها نيابة عن  المصروف والمشاركة في النشاطات، وا 

 االنقياد وسهولة القدرة على تحمل المسئولية موعد حاب،واالنس التركيز، عدمعدم الثقة بالنفس و يعاني من و 
مع  التحكم من قليلة درجةالوالدان  يمارسإذ Permissive) ، ومن أنماط هذا األسلوب التساهل )للجماعة
 ،ا  أم إيجابي سلوكهم سواء كان سلبيا   ويتقبلون ،يريدون ما تحقيق من يمنعونهم أو يعاقبونهم ما ا  ر وناد ،أبنائهم

 تكونو  ،عليها المتعارف والقواعد بالضوابط سلوكها ال يلتزم مترددة قلقة شخصيةتربية  النمط هذا على رتبويت
 وليس لديها هدف واضح في الحياة. مسؤولية أية تحملت وال مواعيد،ال على حافظت ال متسيبة تهمشخصي

 تأثير إحداث على تعمل التي ةاإليجابيّ  والتصرفات السلوكيات من العديد يتضمن :السويب و األسل ثانيًا:
 رعايةال تكون (Democratic Style): الديمقراطي النمط ،منهاوتصرفاتهم  األبناء سلوكيات على إيجابي
 والتفاعل اإليجابّيةو  رامحتالوا الحرية على قائمال عاونبالت أبنائهمو  الوالدين بين العالقة تمتازإذ متوازنة  الوالدّية
 وأنّ  بعضا ، بعضهم عن يختلفون أشخاص األطفال بأنّ  الوالدين افر اعتك مظاهر بعدة لنمطا هذاويتسم  ،البناء
 مع وجود ،أبنائهمنجازات إ ويقدرون والقبول الدفءبها تمتاز فإنّ العالقة بينهما  اأمّ  مستقل، بشكل ينمو منهم كاّل  

 االستقاللية لديه ىنميمما  االستقاللي بالسلوك القيام على الطفل الوالدان شجعكذلك ي باللين، المقترن الحزم
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 الوالدين محاولة في يتمثله فإنّ   واالهتمام التقبلمط نا أمّ  اآلخرين، مع واالندماج بالنفس، والثقة باألمن والشعور
مكانياته وجسمه ذاته لتقبل الطفلئة تهي  الطفل يشعر يجعل اممّ  وتنميتها، وهواياته بميوله االهتمامو  ،العقلية وا 
، وهناك كثير قلق أو خوف دون رأيه إبداء على قادر اجتماعي وجود لديه اشخص منه يجعلف النفسيّ  مانباأل

 تمتعلا األبناء على المكافأة التي تساعد و التشجيعو  المعاملة في المساواةكمن األنماط السوية في تربية األبناء 
  .سوية نفسية بصحة

نتائج  إذ أظهرت ،األطفالعلى  الوالدّية المعاملة أساليب تأثيرإلى فسية ة والنالتربويّ البحوث  تؤكدكما        
القائمة على الحب والدفء تؤدي إلى زيادة الرعاية الكافية للطفل و أن  (Maw Shien,1981) ماو شين دراسة

م قدرة الطفل همال تؤدي إلى عدالتي تقوم على التسلط واإل الوالدّيةالتربية  نّ أو التوافق االجتماعي والشخصي، 
 المعاملة سوءأن  ,Ye) 2009) يي أجراهاالتي  دارسةأظهرت نتائج ال كما، على تحقيق التوافق داخل المدرسة

أثبتت  كما اهقة،ر الم مرحلة في االجتماعي القلق وزيادة مفهوم الذات تدني تؤدي إلى الطفولة مرحلة في الوالدّية
لى الطفل في المستقبل فتجعل منه كالضرب تؤثر ع الوالدّيةة ثير سوء المعاملأت أنّ   (Paul, 1990)دراسة

قوية عالقة  على وجودGerie & Dana   (1993)دراسةت أكد، و هومجتمع هوالدوأنحو زوجته  عدوانيا   سانا  نإ
 .السلوكيةواالضطرابات  ة السيئةبين المعامل

 دافعية مستوى يزداد إذ اإلنجاز، ودافعية دّيةالوال التنشئة أساليب بين2006) ) الحالوة أبووتربط دراسة        
 ثمَة عالقة   أن إلى (1991)النجاردراسة  نتائج كذلك أشارت .ةديمقراطي التنشئة أساليب كانت كّلما اإلنجاز
وهناك عالقة قوية بين األسرة وموهبة الطفل وتفوقه  ،ياإلبداع والتفكير الوالدّية المعاملة أساليب   بين إيجابّية
أن الذين يتمتعون بنسب ذكاء عالية   إلى (1977كما أشار الطحان ) (،2013، و بوعلى رفيقةسي )الدرا

بينما األفراد الذين يعانون من إهمال  األطفالعالقات ودية مع والديهم تتسم بالديمقراطية واحترام رغبات تربطهم 
  .الوالدين وتسلطهم حصلوا على درجات ذكاء منخفضة

 ةالدراسسات السابق

ى تقييم أثر برنامج تدخل مبكر إل (Firk, et, al, 2015التي قام بها فرك وآخرون )الدراسة هدفت        
 اأُلمالزيارات المنزلية وعرض فيديوهات حول التفاعل بين  استخدامبالمعرضات للخطر لالمهات المراهقات 

سنة لدى كل  (21)مراهقة أعمارهن  أما   (120)تكونت عينة الدراسة من  ،وتقديم العناية النفسية لهن ،والطفل
المجموعة  ىلى مجموعتين تتلقإتم توزيع العينة بطريقة عشوائية و  ،شهور (6-3)أم طفل يتراوح عمره بين 

بينما تتلقى المجموعة الثانية العناية التقليدية.  ،أشهر (9)( جلسة لمدة 18-12)المكون من ولى البرنامج األ
سوء المعاملة من قلل مما  ،وطفلها اأُلمأدى إلى تحسين نوعية التفاعل بين خل المبكر ضحت النتائج أن التدو أ

  ألطفال المجموعة التجريبية.

 الوالدّية الكفاءة تحسين في تدريبي برنامج فاعلية قياس إلى دراسة هدفت (2015) وآخرون بنات وأجرت       
 أسر عشر يمثلون وأما   أبا    (20)منالدراسة  عينة كونتالحاضنة، ت األسر في هاتاأُلمو  اآلباء لدى المدركة
 عينة ادر أف على تطبيقه وتم ،المدركة الوالدّية الكفاءة مقياس تطوير تم الدارسة اضر أغ ولتحقيق حاضنة،
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 فترة مرور بعد تطبيقه تم كما تدريبية، جلسة (12) من المكون للبرنامج التدريبي خضوعهم وبعد قبلالدراسة 
 المدركة، الوالدّية الكفاءة تحسين في التدريبي البرنامج فاعلية إلىالدراسة  نتائج أشارتف شهران، دتهام متابعة
  .التدريب برنامج أثر اريةر استم إلى المتابعة قياس نتائج أشارت كما

 مهاتأل ينفس إرشادفاعلية برنامج ى الكشف عن ( إل2014) الفكيّ  أجراهاالتي الدراسة  تناولتو        
لألطفال والمشكالت النفسية المصاحبة له ومن ثم  المصابين بالتبول الالإرادّي لخفض التبول الالإراديّ  األطفال

وجود و التعليمي لالم،  ىببعض النتغيرات وهي نوع الطفل، عمر الطفل، المستو  يرشادعالقة فاعلية البرنامج اإل
( 14-5طفال في الفئة العمرية من )أريباب الالتي لدىهن هات بقرية العاأُلماالب، تم اختيار عينة الدراسة من 

حيث بلغ حجم العينة  ،(2014فبراير  -2013، في الفترة الزمنية ) من ديسمبر الالإراديّ سنة مصابين بالتبول 
 الالإراديّ ما . شملت أدوات الدراسة إستمارة البيانات األولية ومقياس المشكالت النفسية المصاحبة للتبول ( أ38)

في  اإلرشاديّ أثبتت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج  ،نفسى من تصميم الباحث إرشادباإلضافة إلي برنامج 
، الالإراديّ خفض المشكالت النفسية المصاحبة للتبول و ، البعديّ لألطفال لصالح القياس  الالإراديّ خفض التبول 

رادي ترجع لنوع الطفل وعمره والمستوي إالال في خفض التبول إحصائّيةثبت عدم وجود فروق ذات داللة أكما 
في خفض المشكالت النفسية ترجع  إحصائّيةواثبتت وجود فروق ذات داللة  ،التعليمي لالم ووجود االب

ثبتت عدم وجود أو  ،ب والمستوي التعليمي المرتفع لالملصالح وجود األ األبللمستوي التعليمي لالم ووجود 
 ىفل وعمره، وخلصت الدراسة بناء علخفض المشكالت النفسية ترجع لنوع الط في إحصائّيةفروق ذات داللة 

سإليب التعامل مع األبناء في المواقف حول أالوالدين  إرشاد ىية تهدف إلإرشادنتائجها إلي اعداد وتقديم برامج 
 .المختلفة

في مستشفى أميركال  ( التي أجريتZahra, et, al, 2014كذلك أشارت نتائج دراسة زهرا وآخرون )       
، إلى فاعلية برنامج تدريبي في ( أما  06في شمال إيران على ) Amirkola Children's Hospital لألطفال

مما أدى بالتالي إلى منع إساءة معاملة أطفالهن، كذلك أوصت  ،ومة لدى عينة الدراسةاأُلمتنمية مهارات 
 مقدمي الرعاية لألطفال.   عميومة لجاأُلمليم مهارات األبوة و الدراسة بضرورة تع

 التعزيز على تهااأُلم تدريب فاعلية استقصاء إلىفقد هدفت  (2012) وحمدي بيروتيدراسة  اأمّ        
عادة التفاضلي  خاص في مركز الدراسة طبقت وقد كأمهات، لديهن المدركة الذاتية الكفاءة وتحسين التصور وا 

 تم ،سنوات  (5-10) بين أعمارهم اوحتر ت طفال   51 و ا  ُأمّ  51 من الدراسة عينة تألفتوالتدريب،  للتعليم
 ،وأطفالهن ُأما    17مجموعة كل ادر أف عدد ضابطة وأخرى تجريبيتين اثنتين مجموعات ثالث إلى توزيعهن
 التجريبية والمجموعة التفاضلي، التعزيز إلى يستند برنامج على للتدريب األولى التجريبية المجموعة وخضعت

 تطبيق تمو  ،تدريب ألي تتعرض فلم الضابطة، الثالثة المجموعة أما التصور، إعادة برنامج على للتدريب ثانيةال
لمدة  استمرت التي المتابعة فترة انتهاء وبعد وبعده، تطبيق البرنامجين قبل األطفال ُأمهات على الثالثة المقاييس

 الكفاءة تحسن مستوى البعديّ و  القبليّ  تحليل للقياس جنتائ أظهرت. ومتابعة وبعدي قبلي كقياس أسابيع ثالثة
 . المجموعتين التجريبيتين في هاتاأُلم لدى المدركة الذاتية
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 الوالدّية المفاهيم تغيير أثر التعرف على إلى (2010) يببها الخط قامت واستهدفت الدراسة التي       
 ن،لديه اإلحساس بالتهديد وخفض ألطفالهن سيئاتالم هاتاأُلم لدى ،الوالدّيةالكفاءة  تحسين في الخاطئة
الزرقاء  إناث مدرسة اجعنر ي واللواتي ألطفالهن هات المسيئاتاأُلم ( من (50منالدراسة  عينة تكونت

 على عشوائيا   توزيعهن تم سنة،  (20-40)أعمارهن بين تتراوح ممن الدولية الغوث وكالة) األولى )اإلعدادية
 اسةر الد أدوات وطبقت ،أما   (25) الضابطة المجموعةو  ،ُأما    (25)التجريبية جموعةالمبلغ عدد  مجموعتين،

 النفسي، ناألم األبناء، تربية في الخاطئة الوالدّية المفاهيم أبنائهن، تربية في هاتاأُلم ممارسات)مقياس  وهي
 لصالح المجموعة إحصائّية داللة تذا فروق وجود إلى النتائج أشارت وقد ،تدريبيلا برنامجالو  (الوالدّية الكفاءةو 

 هاتاأُلم لدى الوالدّية الكفاءة تحسين في الخاطئة الوالدّية المفاهيم لتغيير أثر وجود على يدل مما التجريبية
  .نلديه بالتهديد اإلحساس وخفض ألطفالهن المسيئات

 اتر مها على هاتاأُلم بلتدري يإرشاد أثر برنامج استقصاء إلى هدفت اسةر د (2006) بكار أجرىو        
 (50) من العينة تكونت مع أطفالهن، تواصلهن ومستوى لديهن االجتماعّية الذات فعالية في تحسين االتصال

قوام  ضابطة ة وأخرىتجريبي) مجموعتين إلى العينة أفراد توزيع وتم سنة، (27-36) أعمارهن بين وحتار ت أما
 نتائج وكشفت جلسات، (4)من  المكون يرشادالبرنامج اإل على دريبات هاتاأُلم فيها تلقت، ( اما  25كل منهما )

 االجتماعّية فعالية الذات مستوى من كل تحسين في الجمعي يرشاداإل دال للبرنامج أثر وجود عنالدراسة 
 .أمهات المجموعة لدى بالطفل اأُلم تواصل ومستوى

 في برنامج فعاليةإلى التعرف على  (Martin & Sanders, 2003)وساندرز  مارتين وتناولت دراسة       
 وضبط أطفالهن، الفوضوية لدى السلوكات مع التعامل على مساعدتهن في هاتاأُلم لدى اإليجابّية الوالدّية

 طبق الذي الوالدّيةبرنامج  واستند ،الوالدّية االجتماعّية الذات فعالية وزيادة مستوى السلبية الوالدّية الممارسات
 لديهم وممن سنة (27 -46) بين أعمارهم اوحتر ت وأبا   ا  أمّ  (42) من المكونين الدراسة أفراد من جزء على

قسمت العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية عدد أفرادها  (سنوات 8 عمر إلى سنتين) عمر من فقط طفلين
 ساعتين، جلسة كل استمرت ،جلسات أربع من التدريبي البرنامج تكون( أما وأبا ضابطة، 20و ) وأبا   ا  أمّ ( 22)

 السلوك مستوى في دال نخفاض، وااالجتماعّية الذات فعالية في المجموعة التجريبية تحسن إلى النتائج أشارت
 .السلبية الوالدّية الممارسات ومستوى ،مأطفاله لدى الفوضوي

ت بالبرامج تمّ اهاألجنبية التي لدراسات العربية و ال بأس به من الدراسات السابقة توافر عدد من ا ُيالحظ       
 ة السابقة إلى وجود ارتباط دال إحصائيا  التربويّ و ، وقد أشارت نتائج الدراسات النفسية وجهة للوالدينالمية رشاداإل

هؤالء  تعاملأثناء الجيد مما كان له األثر  ،الوالدّية بعض مفاهيم وأساليب الرعاية تحسينالبرامج و هذه بين 
، ولقد لدى هؤالء اآلباء النفسية مستوى الضغوطات كذلك انخفاضو ، السلوكية لألبناء التالمشك مع األباء

 & Martin؛  2015آخرون، و بناتدراسة )كتدريب كال األبوين   على الدراساتهذه  بعضعملت 
Sanders, 2003 ) وحمدي بيروتي؛ 2014الفكي، )كدراسة  هاتاأُلمالدراسات األخرى بتدريب بينما اهتمت، 

   .(2006، بكار؛  2010،الخطيب؛ 2012
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التي قد تكون  ،النائية الريفّية جريت في المناطقأها بأنّ  تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقةوقد        
 جريت في قرية العريباب.أالتي  2014))الفكي،  وقد اتفقت مع دراسةة، التدريبيمحرومة من مثل هذه البرامج 

مناسبته لغرض  ناتالباحث وجدت الذيعد من قبل اليونيسف أُ  تدريبيبرنامج  استخدامراسة بهذه الد كما تميزت
 . الدراسات ذات الصلةاألدب النظري و بعد اإلطالع على الدراسة 

بينما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الفئة العمرية التي تناولتها، فقد تناولت        
أكثر شريحة في  ن، وه الريفّيةسنة في المناطق  (22-22هات ممن تتراوح أعمارهن بين )اأُلمية الدراسة الحال

ما . وهذا كونهن حديثات العهد في تكوين األسرة والتعامل مع األطفال  المجتمع بحاجة إلى الرعاية واالهتمام
 األردن. لم يقم به أي من الباحثين السابقين في

 :رجراااتواإل الطريقة

 أفراد الرداسة

تم توزيعهن و لواء الحسينية،  في القصدية بالطريقة اختيارهن تم ا  أمّ   (40)تكونت عينة الدراسة من       
ن من المشاركة الفعلية في اللواتي تمكّ  ا ،( أمّ 26ا ، ومجموعة تجريبية )( أمّ 26إلى مجموعة ضابطة ) عشوائيا  

سنة، ممن يحملن الشهادة الجامعية  (22-22 (بين أعمارهن راوحتتو جلساته،  جميع وحضور التدريبيالبرنامج 
 .( سنوات0-2ما بين ) يتراوح عمره  طفلمنهن األولى، ولدى كل واحدة 

 :تي الدراسةتكافؤ مرجموع

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوعي  مجموعتي الدراسةللتحقق من تكافؤ        
بين  حصائّيةلمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(، ولبيان الفروق اإل تبعا   الوالدّيةبالرعاية  القبليّ هات اأُلم

 ( يوضح ذلك.1اختبار "ت"، والجدول ) استخدامالمتوسطات الحسابية تم 

 (1رجدول )

 بالرعاية بليّ الق هاتاأُلم وعيالمرجموعة على  تبعا لمتغير "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
 الوالدّية

 المرجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 قيمة

 "ت"
 حصايّيةاإل الداللة دررجات الحرية

 769. 38 295. 218. 2.53 20 ترجريبية

    210. 2.51 20 ضابطة

ت الحسابية ( في المتوسطاα= 0.05) إحصائّيةيتبين من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة        
 تبعا لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(، وهذه النتيجة تشير إلى عدم تكافؤ المجموعات.
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 :الدراسة اتاأد

  التدريبي البرنامج -1
 األساس النظري للبرنامجتحديد أواًل: 

ت للكشف عن المعرفة واالتجاهات والممارسا 1990قامت اليونيسف بدراسة مسحية في األردن عام        
على عينة ممثلة من سكان األردن، فوجدت فجوات معرفية بينهم حول  الوالدّيةالتي يمتلكها األهل حول الرعاية 
، الريفّيةاألهل في المناطق الحضرية حققوا نتائج أفضل من األهل في المناطق  أساليب تنشئة أطفالهم، كما أنّ 

 تعاون مع مجموعه من الشركاء على الجانبين الحكوميّ فدفعت هذه النتائج اليونيسف إلعداد هذا البرنامج، بال
، والتربية والتعليم، االجتماعّيةمجموعة من الوزارات كوزارة التنمية  ، فشارك من الجانب الحكوميّ والمدنيّ 

والصحة، واألوقاف، ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة نهر األردن، والصندوق الهاشمي، 
ومن الجمعيات الخيرية اإلسالمية واتحاد المرأة العربية والعديد من المنظمات األخرى، ومؤسسة نور الحسين، و 

ثم تم تشكيل فريق من المدربين الذين خضعوا للتدريب على هذا البرنامج ليقوموا بدورهم على تدريب المجتمع 
تدريب المجتمع  همةمَ هم إليسند وأُ تم تدريبهم  الذين دربينالمُ  ضمن منالثالثة  المحلي وقد كانت الباحثة

 .المحلي
  ثانيًا: تحديد أهداف البرنامج

 . الوالدّيةفيما يتعلق بالرعاية  الوقائي البعد على التركيز .1
 . وطرق تلبيتها النفسية، والحاجات متطلباتها، الطفولة،رحلة هات بماأُلموعي  زيادة .2
 تجاه أبنائهن. ا الفعالة الوالدّيةهات من معرفة أساليب الرعاية اأُلم تمكين .2
 .والسلبية اإليجابّية الوالدّية والممارسات باألساليب الوعي زيادة .4
 مشاركتهن ألطفالهن مختلف نشاطاتهم وكيف تعزز مواهبهم. على هاتاأُلم تدريب .2

 ثالثًا: محتوى البرنامج
 الموضوع، لعناصر توضيحيا   عرضا   يتضمن األول قسمين، من موضوع لكل التدريبية المادة تتألف       
مجموعة من الفنيات تتمثل في:  استخدامالموضوع ب على التدريب لكيفية تدريبيا   الثاني دليال   القسم ويتضمن

التمارين، و التعزيز، و العصف الذهني، و التفكير التأملي، و لعب الدور، و األنموذج، و المناقشة، و المحاضرة، 
 بشكل جماعي.   وهذه الفنيات بشكل فردي  استخدامتم و  التقديمية، العروضو  أوراق العملو الواجب المنزلي، و 

ضح خطورة موضوع حمل سليم ووالدة آمنة، فتو  األولىالوحدة  تتناول وحدات: (8) من البرنامج ويتألف       
م ودور لألُ  حمال، وكذلك توضح عناصر التوتر والقلق لالم الحامل والوضع النفسيّ الحمل المبكر وتقارب األ

عمارهم، أ حاجات األطفال حسب  أهموتدور الوحدة الثانية حول احتياجات األطفال الصغار إذ تناقش  ب فيه،األ
طفالها، كذلك كيفية توفر حاجات الطفل، وتبين الوحدة على والديه وكيف توفروها اأُلم أل و حقوق كل طفل

التي  األشياءفاعل الطفل مع معرفة الطفل تنشأ من ت الثالثة كيف يكتشف ويفهم األطفال العالم فتوضح أنّ 
نّ  ومثيرات، ثقة بالنفس، وشعور  ساسيات عملية االكتشاف مكان آمن، وقت مناسب، موادأأهم من  حوله، وا 

من ث الوحدة الرابعة عن االرتباط األمان، كذلك تعرض خصائص عملية تعلم األطفال الصغار، وتتحدباأل
من بين الطفل تعرف الى كيفية تشكل االرتباط اآلمن خالل ال باعتباره حجر األساس لتطور األطفال، ويتم ذلك
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التي يجب  اإليجابّيةمن وتأثيره على شخصية الطفل وتطوير قدراته والممارسات أهمية االرتباط اآلدراك ا  م و األو 
قتها من بينها وبين طفلها، وتعالج الوحدة الخامسة موضوع كيف تقضي األم و آم اكتسابها لتوفير ارتباط على األ

هل األم في المنزل وتربية األطفال، ومساعدة أمع طفلها فركزت على التعرف على األعباء المترتبة على ك
دت هن بدون ضغوطات، وحدئبناأن على القيام بدور فاعل في حياة تساعده إجراءاتالمشاركات في وضع 

اللعب عالم ه يدور حول السادسة فإنّ  موضوع الوحدةا أمّ  م وعالقتها مع طفلها.عناصر التوتر والقلق بحياة األ
ية وفوائد اللعب وأنه حاجة لجميع األطفال، والتمكن من استثمار المواد وعناصر أهماألطفال، فأشارت إلى 

البيئة المحيطة بالطفل والتعرف على دور األهل في تحفيز عملية اللعب، ووضحت الوحدة السابعة المشاهدة 
 اإليجابّيةطرق تعاملنا مع اإلعالم ومدى مالئمتها لألطفال ومعرفة التأثيرات  الواعية لإلعالم من خالل تفحص

تساهم في بناء مهارة المشاهدة الواعية  إجراءاتوالسسلبية لدور التلفاز في حياة األطفال والعمل على تطوير 
سرة في أهمية دور األداعية الطفل فناقشت تناولت الوحدة الثامنة تشجيع إب كقدرة ذاتية عن األطفال، وأخيرا  

و مراجعة أهم الممارسات في بيئة  اإلبداعتشجيع إبداعية وتفكير األطفال وأهمية الخيال عند األطفال ودوره في 
 .الطفل والعمل على تطويرها لتصبح داعمة إلبداعيته 

 تطبيق الرجلسات التدريبية إرجراااترابعًا: 
 قبل البدء بها.التأكد من تحضير األدوات الالزمة لكل جلسة . 1
تقديم تمارين تناسب كل جلسة تتضمن استراتيجيات مختلفة كلعب األدوار والمناقشة وتبادل اآلراء، ورواية . 2

التفكير التأملي والعصف الذهني ومهارات التفكير  استخدامقصص ومواقف من حياة المشاركات، وكذلك 
 المختلفة، وتقديم أوراق عمل.

الواردة في  األفكارواستنتاج أهم ما ترمي له النشاطات التدريبية وتلخيص أهم مناقشة موضوع الجلسة . 2
 الجلسة

 .تزويد المشاركات بالمادة النظرية المطبوعة. 4
 .تكليف المشاركات بواجبات بيتية يتم متابعتها في اليوم التالي. 2
 
 :الوالدّيةمقياس الرعاية  -2

طالع على وبعد اال( 2012وحمدي،  بيروتي ؛ 2010،لخطيبا) ذات الصلةللدراسات  بعد الرجوع       
المقياس المرفق  استخدامب نات، قامت الباحثالوالدّية( حول الرعاية 2006الدليل الذي قامت بإعداده اليونسف )

 .لمناسبته لموضوع الدراسة مع الدليل

)نعم ، ال(، يقيس  ثنائي تدريج فقرة كل أمام ( فقرة20) منفي صورته األولية  المقياس تكون المقياس: صدق 
الخبرة  ذوي من محكمين مجموعة على عرضه تم المقياس صدق من للتحقق، و  الوالدّيةهات بالرعاية اأُلموعي 

في جامعة الحسين بن طالل وبعض  التربويّ  النفس وعلمعاية الطفل ور  النفسي رشاداإل مجال في واالختصاص
 اللغة سالمة ومدى أجله، من لما وضعت الفقرات مالءمة دىم لفحص وذلك المدارس ورياض األطفال،

مناسبة المقياس بصورته الحالية، واتفقوا إلى  المحكمون أشار فيه، وقد وضعت للمجال الذي الفقرات وانتماء
 بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة تنطبق كبيرة، بدرجة ج خماسي )تنطبقيثنائي إلى تدر ال تدريجعلى تعديل ال
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 المقياس وبذلك أصبح ،رات للمقياسفق (10كذلك اقترحوا إضافة ) (،تنطبق ال ،جدا   قلية بدرجة بقتنط قليلة،
 7، 4،6 ،2،3، (1الفقرات  وهي إيجابّية بطريقة منها جزء صيغ فقرة، حيث (30) من مكونا   النهائية بصورته

 (5الفقرات وهي ةسلبي اآلخر بطريقة والجزء ،(18،19،21،27 ،17، 13،15،16 ، 11،12، 8،9،10،
 ( يظهر فيه المقياس بصورته النهائية.1، والملحق )( 28،29،30،  26، 24،25 ، 23، 22، 20، 14،

 عينة ا  خارجمّ أُ  (15)  قوامها عينة البناء على صدق معامالت بحساب الباحثتان قامت ذلك وبعد       
 فقرات من فقرة لكل االرتباط معامالت حساب الباحثتانت اعتمد لها نفس خصائص عينة الدراسة، وقد الدراسة
عند  دال ارتباط وهو (( 74 والمقياس الفقرات بين االرتباط معامل كان وقد للمقياس، الكلية الدرجة مع المقياس
  (α= 0.05 ). داللة مستوى
 بعد التطبيق عادةوا   االختبار طريقة تطبيق استخدام تم ،الوالدّية الرعاية مقياس ثبات من للتأكد المقياس: ثبات
 (0,89) الثبات معامل بلغ وقد ،الصدق عينةنفس  المقياس على تطبيق تم حيث ، أسبوعان مدته زمني فاصل
 ألفا، كرونباخ معادلة وذلك بحساب الداخلي، االتساق بطريقة الثبات حساب تم وكذلك .ككل المقياس على
 .الدارسة غراضأل مناسبا   اس الحاليالمقي يعد وبذلك ،((0,84الكلي  الثبات معامل بلغ حيث

 أعطيت حيث خمسة، إلى من واحد يترواح خماسي لميزان وفقا   الفقرات إجابات تصحيح تم المقياس: تصحيح
 تنطبق، (3) قليلة بدرجة ، تنطبق (4)متوسطة بدرجة تنطبق ،(5) كبيرة بدرجة الدرجات التالية: تنطبق اإلجابة

 في األوزان هذه وٌتعكس( ،إيجابّية بطريقة صياغتها تمت التي للفقرات،  (1)بقتنط ال ،(2) جدا   بدرجة قليلة
 وجود على دلت الدرجة ازدادت وكلما،  (30-150)سلبية(، وتتراوح الدرجة بين بطريقة المصاغة راتالفق حالة

 . أكبر بدرجة الوالدّية الوعي بالرعاية
 الدراسة:تنفيذ  إرجرااات

 .التدريبي والبرنامج الوالدّية الرعاية مقياس وهما الدراسة أداتيمن صدق وثبات  التأكد . 1
مناقشة البرنامج التدريبي وأهميته وأهدافه لعن طريق مدارس اإلناث، هات اأُلممن  جتماع مع مجموعةاال تم. 2

 .الحسينية هات في لواءاأُلمالستقطاب أكبر عدد ممكن من 
للتأكيد على حضورهن البرنامج وتم خالله  شاركن في البرنامج سي هات اللواتياأُلمتم عقد لقاء أولي مع . 2

التعارف بينهن وتم توضيح شروط البرنامج وهو حضور جميع الجلسات وااللتزام بالوقت  وتمّ  ،التعريف بالبرنامج
 والنشاطات .

 .التدريبي البرنامج جلسات في المستمرة في المشاركة الطوعية الرغبة ا  لديهنأمّ  (40) تحديد تم.  4
 .قبل تطبيق البرنامج )الضابطة والتجريبية(، اسةر الد عينة على الوالدّية الرعاية مقياس تطبيق تم.  2
لكل  ثالث ساعات بواقع، اتجلس (8) من المكون للبرنامج التدريبي ا  ( أمّ 20المجموعة التجريبية ) تخضع. 0

 .جلسة
 .اسةر الد عينة ( علىالبعديّ  المقياس الوالدّية يةالرعا (مقياس تطبيق تم البرنامج انتهاء بعد.  7
 .الدراسة عينة على المتابعة مقياس ) الوالدّية الرعاية مقياس (تطبيق مت ينفترة شهر  مرور بعد.  8
ج البيانات معالجة تم. 9  .ومناقشتها النتائج اجر استخ ثم ومن المناسبة حصائّيةالتحليالت اإل اءر وا 
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 واالنحرافات الحسابية، المتوسطات ت اإلجابة على سؤالي الدراسة من خالل حسابتم :حصايّيةاإل المعالرجة
، وللوقوف على أثر البرنامج التدريبي الوالدّيةللرعاية  البعديّ و  القبليّ المجموعتين على المقياس ألداء  المعيارية

 التجريبية، المعالجة أثر لمعرفة وذلك األحادي المصاحب التباين تحليل استخدام تم كما ، (T test) استخدامتم 
 الريفّيةألطفالهن في المناطق  الوالدّيةهات بالرعاية اأُلموعي  مستوى تحسين على
 

الجدول  في دراستهن المنهج شبه التجريبي في البحث وفق التصميم المبين في الباحثتاناتبعت  الدراسة: منهج
(2). 

 (: التصميم الترجريبي للدراسة الحالية2رجدول )

 قياس المتابعة بعدي التدريب  قبلي المرجموعة

األولى 
 )ضابطة(

 ------ الوالدّيةمستوى الرعاية  بدون تدريب الوالدّيةمستوى الرعاية 

الثانية 
 )ترجريبية(

مستوى الرعاية  الوالدّيةمستوى الرعاية  تدريب الوالدّيةمستوى الرعاية 
 الوالدّية

 عنه رياضياً: ويعبر

R  G1  O1 __    O2                 

R  G2  O3 X      O4                            متابعة   

 

 ات الدراسةمتغير

 المجموعة )ضابطة، وتجريبية(. المستقل: المتغير -
 والمتابعة(. البعديّ في القياسين ) الوالدّيةالرعاية  مقياس على بنة الدراسةعي درجات :التابع المتغير -

 :مناقشتهاو  الدراسة نتايج
هات اأُلمرفع مستوى وعي في  تدريبي برنامج  أثر ما" :لإلجابة عن السؤال األول في هذه الدراسة الذي نصه

 لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةبحساب ا الباحثتانقامت  ؟الريفّيةالمناطق في  الوالدّيةحول الرعاية 
والجدول تبعا لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(،  البعديّ  ّيةالوالدعلى مقياس الرعاية  والمتوسطات المعدلة

 وضح ذلك.ي (3)
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 (3رجدول )

 الوالدّيةعلى مقياس الرعاية والمتوسطات الحسابية المعدلة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 لمتغير المرجموعة تبعاً  البعديّ 

 البعديّ  المرجموعة
 العدد الخطأ المعياري المتوسط المعدل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 20 033. 1.811 157. 1.82 ترجريبية

 20 033. 2.519 210. 2.51 ضابطة

 40 023. 2.165 397. 2.17 المرجموع

  
والمتوسطات  في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ظاهريّ   تباين  وجود ( 3) لالجدو  يوضح       

بسبب اختالف فئات متغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(،  الوالدّيةبالرعاية  البعديّ هات اأُلمالمعدلة لوعي 
المصاحب  األحادي تحليل التباين استخدامتم  بين المتوسطات الحسابية حصائّيةولبيان داللة الفروق اإل

 ( يوضح ذلك.4والجدول )
 (4الرجدول )

 الوالدّيةبالرعاية  البعديّ هات اأُلملمرجموعة على وعي ألثر انتايج تحليل التباين األحادي المصاحب 

مرجموع  مصدر التباين
 المربعات

دررجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اإلحصايي 
 )ف(

 حصايّيةاإل الداللة
 )ح(

حرجم 
 األثر

(η2) 

 القبليّ االختبار 
 397. 000. 24.312 517. 1 517. )المصاحب(

 864. 000. 234.812 4.995 1 4.995 المرجموعة

    021. 37 787. الخطأ

     39 6.158 الكلي المعدل

  
يعزى ألثر المجموعة حيث بلغت  (α= 0.05) إحصائّيةداللة  يوجود فرق ذ( 4يتبين من الجدول )       
 ، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.0,000 إحصائّيةوبداللة  234.812 (ف)قيمة 
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ثم ، الريفّيةهات في المناطق اأُلمفاعلية البرنامج التدريبي في تنمية وعي مدى ومن أجل الكشف عن        
الوعي يرجع من التباين في  %86.4 وهذا يعني أن (،864.فكان ) ثراأللقياس حجم  η)2(يتا إد مربع إيجا

 لعوامل أخرى غير متحكم بها. المتبقي يرجع لبرنامج التدريبي بينما 
لدى  الوالدّيةهات بالرعاية اأُلمفي مستوى وعي  ملحوظا   تحسنا   3)،4الجدولين ) في النتائج أوضحت       

االتجاه  مع عام بشكل هذه النتيجة وتتسق ،للبرنامج التدريبي الفعال ثراألالمجموعة التجريبية، مما يدل على 
ية والتدريبية في رفع رشادإلالبرامج االنظري والدراسات السابقة، إذ أشارت نتائج كثير من الدراسات إلى فاعلية 

 ؛2015 ،وآخرون بنات Firk, et, al, 2015;هن كدراسة )هات حول رعاية أبنائاأُلممستوى الوعي لدى 
;Zahra, et, al, 2014  2006)،بكار ؛ 2010،الخطيب . 

بما  لطفولةارحلة على م التعرفمهات من أجل كافية لأل فرصة روف   البرنامج أن تعزى هذه النتيجة إلىو       
 باألساليب الوعي زيادةلألطفال، كما سعى البرنامج لرعاية أساليب و طرق و  نفسية، وحاجات متطلبات، فيها من

مشاركتهن  على هاتاأُلم، كما عمل على حث أثناء التعامل مع األطفال والسلبية اإليجابّية الوالدّية والممارسات
 . همز مواهبيتعز  يةألطفالهن مختلف نشاطاتهم وكيف

نه البرنامج ما إلى الحالي ة الدراسة نتيجة يمكن عزوكذلك          مفهوم معلومات مستفيضة حولمن  تضم 
حتى م الحامل عناصر التوتر والقلق لألُ الذي يجب أن يخلو من سليم الحمل التي تبدأ من ال الوالدّيةالرعاية 

هم، و حقوق كل طفل على والديه وكيف توفرها عمار أ حاجات األطفال حسب  أهم وكذلكوالدة آمنة،  تصل إلى 
 التي يجب أن   التي حوله األشياءمعرفة الطفل تنشأ من تفاعل الطفل مع  أنّ البرنامج وضح كما الطفالها،  اأُلم

ركز مان، كذلك ثقة بالنفس، وشعور باألو مواد ومثيرات، و قت مناسب، و مكان آمن، و  في تتم هذه المعرفة
 ،شخصية الطفل وتطوير قدراته في ذلك وتأثير اأُلممن بين الطفل و ل االرتباط اآليتشككيفية  البرنامج على
البرنامج عالج كذلك من بينها وبين طفلها، آاكتسابها لتوفير ارتباط  اأُلمالتي يجب على  اإليجابّيةوالممارسات 
 إجراءاتوضع ف ،كليهما معاسواء كانت عاملة أم ربة بيت أم  هاعلى كاهل ثقيلةأعباء  من اأُلمما تعانيه 

اللعب وتضمن البرنامج حاجة الطفل إلى هن بدون ضغوطات، ئبناأن على القيام بدور فاعل في حياة تساعده
كذلك أشار البرنامج إلى كيفية استثمار الجانب لجميع األطفال، يجب تلبيتها وأنه حاجة  هوفوائد تهأهميو 

والعمل على  ،والسسلبية لدور التلفاز في حياة األطفال اإليجابّيةت معرفة التأثيرامن خالل لإلعالم  اإليجابيّ 
 اأُلمدور  البرنامج تناول األطفال، وأخيرا   دتساهم في بناء مهارة المشاهدة الواعية كقدرة ذاتية عن إجراءاتتطوير 

 ،بداعيتهبيئة الطفل لتصبح داعمة إل تطويرلأهم الممارسات  وعرض ،في تشجيع إبداعية وتفكير األطفال
المحاضرة، المناقشة، األنموذج، لعب  :مثل في التدريب، المستخدمة األساليب و الفنيات ~فإن هذا، إلى إضافة

التقديمية،  الدور، التفكير التأملي، العصف الذهني، التعزيز، التمارين، الواجب المنزلي، أوراق العمل، العروض
وعي  تحسين في لها دوٌر فاعلٌ  كان البرنامج جلسات ءأثنا المستخدمة المنزلية والواجبات التعزيزو

 . الوالدّيةهات  بالرعاية اأُلم
والفكاهة على المتعة من جو  المدربة ضفاءإويعزى كذلك أثر البرنامج لعدة ميزات امتاز بها البرنامج ك       

 جميع خبراتما تم استعراض ، كالستمتاع بالتمارينهات للمشاركة وااأُلم لجميعفرصة جلسات البرنامج وا عطاء 
 واقعية تحدث منمناقشة مواقف و  توزيع ألعاب عملية على المشاركات بما يناسب موضوع الجلسة، و المشاركات
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إعطاء ممارستها، ويتم  اأُلمعلى التي  اإليجابّيةالممارسات  أهممع الطفل لتتعرف على  اأُلمخالل تفاعل 
تاحة الفرصة للمشاركات لتقديم و  ،اأُلممناقشة التحديات التي تواجه رين للمشاركات في مجموعات صغيرة لاتمال ا 

في تغيير  اإليجابيّ ، وقد أشارت المتدربات إلى أثر البرنامج الوالدّيةفيما بتعلق بالرعاية  الّشخصّيةتجاربهن 
كثر كفاءة في أطفالهن وأمن  أكثر قربا   أصبحنَ  كثير من الممارسات التي تتبعها في تربية أبنائها وبأنهنّ 

ويتفق ذلك مع نتيجة  والمتعة قيما يتعلق بعالقهن بأطفالهن،ا أضفى السعادة التعامل مع سلوكات أطفالهن ممّ 
 .(Martin & Sanders, 2003؛ 2006،بكار ؛2010 ،الخطيب(كل من  دراسة

رفع  في تدريبي ال جالبرنام أثر يستمر هل" ولإلجابة عن السؤال الثاني في هذه الدراسة الذي نّصه:       
 (؟متابعة (البرنامج تطبيق من شهرين مرور بعد الريفّية المناطق في الوالدّية بالرعاية هاتاأُلم وعي مستوى
في  الوالدّيةهات في الرعاية اأُلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوعي  بحساب الباحثتانقامت 

للبيانات  اختبار "ت" استخدامبين المتوسطات الحسابية تم  حصائّيةلفروق اإلولبيان اوالمتابعة،  البعديّ القياسين 
 .يوضح ذلك (5)، والجدول المترابطة

 (5رجدول )

 الوالدّيةهات في الرعاية اأُلموالمتابعة لوعي  البعديّ للقياسين  "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 المرجموعة
 االنحراف المعياري بيالمتوسط الحسا العدد

 قيمة

 "ت"
 حصايّيةاإل الداللة دررجات الحرية

 804. 19 252. 157. 1.82 20 بعدي

    297. 1.81 20 متابعة

  
 البعديّ  :( في القياسين(α= 0.05 إحصائّيةيتبين من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة        

 والمتابعة.
 عزو ويمكن ،المتابعة فترة مرور بعد البرنامج التدريبي أثر ةيّ استمرار  إلى يالثان السؤال نتائج أشارت       

لك ما تضمنه البرنامج من ذأطفالهن، وك مع تعاملهن في التدريبي للبرنامج هاتاأُلم هتلمس األثر الذي إلى ذلك
ا في اليوم التالي، التجريبية كتكليف المشاركات بواجبات بيتية يتم متابعته المجموعة تدريب أثناء إجراءات

ركز البرنامج على  كماواالبتعاد عن التلقين النظري لمحتوى البرنامج، واعتماد البرنامج على التطبيق العملي 
التدريبية، وكذلك متابعة المشاركات  اتنقل تجارب المشاركات لآلخرين كاألهل والجيران حول الفائدة من الجلس

في البيت، كذلك تم تزويد المشاركات عاب التي تعلمنها في كل جلسة حول تطبيق الممارسات واألنشطة واألل
بنسخة مطبوعة تمتاز بالوضوح والتشويق في عرض المادة النظرية للرجوع إليها في أي وقت تحتاجه المتدربة، 

لمي، متقاربات في األعمار وكذلك في التحصيل الع قتصادّيةواال االجتماعّيةكما أن المتدربات من نفس البيئة 
 ،البرنامج انتهاء بعد طويلة لفترة هأثر  يستمر حيث البرنامج انتهاء بعد انتكاسه منع حدوث في ساهمهذا كله 
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 من شهرين بعد مرور وذلك والتتبعي البعديّ  القياسين بين التجريبية للمجموعة بالنسبة دالة فروق توجد لم وبذلك
وحمدي،  بيروتي ؛2015وآخرون،  بنات) من كل دراسة ئجمع نتا السؤال هذا نتيجة ، وتتفقالبرنامج انتهاء

 .المتابعة فترة مرور بعد التدريبي البرنامج أثر استمرارية أشارت إلى ، التي2012)
  

  التوصيات:

 :باآلتي الباحثتان توصي الحالية الدراسة نتائج ضوء في
 .الوالدّية الرعاية حولاألسرة  لجميع أفراد تدريبية امجر ب بناء. 1
 المناسبة والطرق األساليب لتوضيح المختلفة اإلعالم وسائل خالل من التوعية بحمالت االهتمام ضرورة. 2

     .األطفال مع التعاملهات فيما يتعلق بأساليب اأُلمتحسين وعي  خاللها من يمكن التي
   ألمهات.توى التعليمي لالمسو  العمركمختلفة  متغيراتوأخذ  الريفّيةجراء مزيد من الدراسات في المناطق إ. 2

 
 المرارجعالمصادر و 

 المرارجع العربية
 لمشكلة الوالدين ( إدراكات2009). و الفرح ، يعقوب عكروش، لبنى عالءالدين، جهاد و و ماجد  جابر، أبو

 .15- 44،  (1)،5 ة،التربويّ  العلوم في األردنية المرجلةاألردني،  المجتمع في إليهم واإلساءة األطفال إهمال

 في التورجيهي طلبة لدى اإلنرجاز بدافعية الوالدّية التنشية أساليب عالقة (2006). .إسماعيل الحالوة، أبو
 .القدس جامعة ،القدس منشورة، غير ماجستير رسالة ،أنفسهم الطلبة كما يراها الخليل محافظة

 .دار المسيرة عمان،، االرجتماعّيةسيكولورجية التنشية  (.2004) .، صالح أبو جادو

 فعالية تحسين في االتصال مهارات على هاتاأُلملتدريب  يإرشاد برنامج أثر (2006). .علي سليمان ،بكار
 الجامعة عمان، منشورة، غير رسالة دكتواره ،أطفالهن مع تواصلهن ومستوى لديهن االرجتماعّيةالذات 
 .األردنية

 والعالوين خديجة  راتب الظاهر، حنان و فخري مقدادي، محمد و منصور سعاد غيث، محمود و سهيلة بنات،
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