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مقّدمــة اأول- 

الأُ�شرة امل�شاِندة عن�شر اأ�شا�شي يف تن�شئة اأبناء يتمّتعون بال�شحة الجتماعية والعقلية والبدنية ويتحّلون بح�شن 

ــل التحديات التي يواجهها  ــاكل املراهقة فيما بعُد. وت�شم ــع حميطهم، وكذلك يف وقايتهم من م�ش ــالوؤم م الت

ــري من الآباء والأمهات يف جميع اأنحاء العامل وهم ي�شعون اإىل النهو�ص باأعباء اأ�شرهم: التوازن بني احلياة  الكث

ــرة، واإقامة ال�شالت  ــة العديدة، و�شمان توفري الإعالة لالأ�ش ــاة العملية، وتدّبر اللتزامات املالي ــة واحلي الأُ�شري

ــي يلتئم فيها �شمل الأُ�شرة معا. ويف بع�ص  ــة على نحو واف بالغر�ص، واإيجاد ف�شحة من الوقت لك الجتماعي

ــر يف مهاراتهم الوالدّية. وثمة عوامل، مثل  ــان، يكابد الآباء والأمهات م�شاكل تعاطي املخدرات، مما يوؤّث الأحي

الفتقار اإىل الأمان والثقة والدفء يف العالقات بني الأبناء والوالدين وانعدام اللُّحمة البنيوية يف احلياة الأُ�شرية 

وممار�شات الن�شباط التاأديبية غري املنا�شبة وعدم كفاية و�شع احلدود الالزمة للت�شّرفات، ميكن اأن جتعل الأبناء 

بة لالإدمان  ــم ملا توؤدي اإليه لحقا من تعاطي املواد امل�شبِّ بة للم�شاكل، ث ــدَّ عر�شًة ملخاطر اأمناط ال�شلوك امل�شبِّ اأ�ش

ومن ا�شطرابات يف ال�شحة العقلية.

ــد تبنّي اأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية و�شيلة فّعالة يف الوقاية من كثري من هذه الأمناط  ولق

لت اإليها الأبحاث  ــي تو�شّ ــا يف ذلك تعاطي مواد الإدمان. ذلك اأن النتائج الت ــة املحفوفة باملخاطر، مب ال�شلوكي

د الآباء والأمهات  ــج الربامج التي ل تزوِّ ــب على اكت�شاب املهارات يوؤتي نتائج اأف�شل من نتائ ــد اأن التدري توؤّك

ــن تلك املواد؛ بل اإن ما هو اأف�شل من ذلك اأي�شا اأن الربامج التي ت�شمل اإتاحة التدريب على  ــات ع اإل مبعلوم

ــة الأوىل ولغاية مرحلة  ــن تنفيذها منذ مرحلة الطفول ــن والأبناء والأُ�شرة كلها ميك ــاب املهارات للوالدي اكت�ش

ــا ويف ممار�شة الوالدين  ــريا اإيجابيا يف اأداء الأُ�شرة وظيفته ــذه الربامج على اأنها حتّقق تغي ــة. وقد دّلت ه املراهق

ــة واأكرث م�شاندة ي�شتطيع فيها  ــى نحو دائم. وهذا يوؤّدي اإىل تهيئة بيئات اأكرث �شح ــا الرتبوي، وذلك عل دورهم

الأطفال اأن ينموا ويتطّوروا.

ــدرات واجلرمية للرتويج للممار�شات التي اأثبتت  ــن اجلهود التي يبذلها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ و�شم

ــج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية  ــة العلمية فعاليتها، بادر املكتب اإىل القيام با�شتعرا�ص لربام الأّدل

ــا. وقد رّكزت عملية  ــن كارول كومبفر من جامعة يوت ــا على ال�شعيد العاملي، مب�شاعدة م ــة اإثبات فعاليته واأدل

ال�شتعرا�ص على الربامج ال�شاملة التي ت�شتهدف جميع الآباء والأمهات والأُ�شر، وكذلك على برامج انتقائية 

ت�شتهدف الآباء والأمهات والأُ�شر ممن ينتمون اإىل فئات اأو جمتمعات حملية تعترب، بحكم و�شعها الجتماعي 

ــددة امل�شتوى التي  ــاكل تعاطي املخدرات. اأما الربامج املح ــة على اخل�شو�ص ملخاطر م�ش ــادي، معّر�ش القت�ش

ــت يف احلالت املفروزة اأو املُحالة  ــاأن الأفراد الذين تكتنفهم عوامل خطورة ُك�شف ــى يف الأكرث بالعمل ب�ش ُتعن

ــة، والتي تتطلب  ــة من النتائج ال�شلبي ــة قد توؤدي اإىل ح�شيل ــالت عالية الدرج ــة باحتم ــة، مقرون �ش اأو امل�شخَّ

اخت�شا�شيني مهنيني على م�شتوى عاٍل من التدريب، فاإنها مل ُتوؤخذ يف العتبار خالل ذلك ال�شتعرا�ص، اإل 

يف حال كونها جزءا من برامج متدّرجة امل�شتويات، واإن كان ُي�شّلم باأهميتها، من غري ريب.

ــن الخت�شا�شيني املمار�شني  ــي عدد م ــة والنتقائية، وُدع ــاً من الربامج ال�شامل ــّدد زهاء 130 برناجم ــد ُح وق

ــري الربامج والباحثني ومعّدي الربامج من العاملني يف تلك الربامج من جميع اأنحاء العامل، اإىل اجتماع  ومدي
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ــن الأول/اأكتوبر 2007. ويف  ــارات الأُ�شرية، ُعقد يف ت�شري ــب على اكت�شاب امله ــاورة تقني ب�شاأن التدري م�ش

ذلك الجتماع، تناق�ص امل�شاركون حول مبادئ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، ال�شاملة منها 

والنتقائية، الفّعالة املوجودة حاليا، وحول م�شمونها وتنفيذها وجعلها مالئمة من الناحية الثقافية.

ــادي لربامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية من اأجل الوقاية  ّنف هذا الدليل الإر�ش ــن َثم فقد �شُ وم

ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية وعلى الجتماع  ــن تعاطي املخدرات، بناًء على ا�شتعرا�ص برامج التدريب عل م

ــات اأ�شا�شية وتوجيهات  ــوع؛ ويرّكز الدليل على تقدمي معلوم ــور وكذلك على ا�شتعرا�ص اأدبّيات املو�ش املذك

ــالل برنامج للتدريب على اكت�شاب  ــات العامة ومديري الربامج املهَتمني با�شته ــة اإىل وا�شعي ال�شيا�ش اإر�شادي

ــدرات واجلرمية قائمة، تكون  ــل اأو النتقائي. و�شوف ين�شر مكتب املخ ــارات الأُ�شرية على امل�شتوى ال�شام امله

ــة ال�شتعرا�ص. و�شوف  ــّددت يف اأثناء عملي ــج املثبتة فعاليتها التي ُح ــذا الدليل، بجميع الربام ــة له م�شاحب

ــري الربامج الراغبني يف  ــي ال�شيا�شات العامة اأو مدي ــات مقّدمة من اأجل وا�شع ــل القائمة على معلوم ت�شتم

اختيار اأن�شب برنامج من الربامج املوجودة حاليا املثبتة فعاليتها، لتكييفه لكي يكون مالئما لظروف جمتمعاتهم 

ــا )اأي على �شبيل املثال، معرفة م�شتوى اأدلة اإثبات الفعالية املتاحة، ومدى تنفيذ الربنامج  ــة وتنفيذه فيه املحلي

ــا، وهلّم جّرا(. وُيوؤمل  ــات امل�شتهدفة التي تبّينت فعالية الربنامج بخ�شو�شه ــن قبُل يف بيئات خمتلفة، والفئ م

ــون كل من الدليل والقائمة مكّمال لالآخر يف الرتويج لتنفيذ هذه ال�شرتاتيجية املهمة ب�شاأن الوقاية من  اأن يك

تعاطي مواد الإدمان.

الف�شل الثاين من الدليل ي�شتك�شف اأدلة اإثبات الفعالية اخلا�شة بالأُ�شرة باعتبارها عامل حماية وعامل خماطر 

ــى حد �شواء يف تطور الأطفال وال�شباب، وكذلك اأدلة اإثبات فعالية برامج التدريب على اكت�شاب املهارات  عل

ــة الأُ�شرية يف تطور ال�شباب والأُ�شرة  ــة. والهدف من الف�شل الأول هو ت�شليط ال�شوء على اأهمية البيئ الأُ�شري

ــو �شحي، وعلى فعالية برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية يف الوقاية من تعاطي مواد  ــا على نح مع

الإدمان وغريه من اأمناط ال�شلوك املحفوفة باملخاطر.

ــال للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية.  ــل الثالث يحّدد 12 مبداأً اأ�شا�شيا ب�شاأن اإطالق برنامج فّع الف�ش

وقد مت تقييم كثري من برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، وجرى تكرار بع�شها يف اأن�شاق خمتلفة. 

ــا يت�شمن الف�شل الثالث مناق�شة حول كيفية اختيار اأن�شب برنامج من اأجل جمتمع حملي معنّي، وكذلك  كم

و�شفا ملا ي�شتمل عليه اأي برنامج اأُ�شري فّعال.

ــى حتديات كثرية اأحيانا. ومن ثم  ــوي تنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية عل ــن اأن ينط وميك

فاإن الف�شول الرابع واخلام�ص وال�شاد�ص خم�ش�شة ملناق�شة حتديات التنفيذ الرئي�شية و�شبل الت�شدي لها. وتظِهر 

اأدلة اإثبات الفعالية والتجارب التي عر�شها امل�شاركون يف امل�شاورة التقنية اأن من املمكن تنفيذ برامج للتدريب 

على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية تكون فعالة وحتظى باحل�شور اجليد على الرغم من تلك التحديات.

ــود حاليا مثبتة فعاليته. ذلك اأنه  ــص الف�شل الرابع للتطّرق اإىل عملية املالءمة الثقافية لربنامج موج � ــد ُخ�شّ وق

ــا من حيث التكلفة ا�شتحداث برنامج من العَدم، ومن ثم فاإن  ــري من الأحوال لن يكون ممكنا ول جمدي يف كث

املالءمة هي بديل �شالح يف هذا ال�شدد. غري اأن عملية املالءمة نف�شها حتتاج اإىل التخطيط لها بعناية بغية اإيجاد 

توازن فّعال بني الحتياجات واملوارد واخل�شائ�ص الثقافية يف املجتمع املحلي، مع احلر�ص يف الوقت نف�شه على 

الأمانة يف القتبا�ص من الربامج التي اأُثبتت فعاليتها بو�شوح يف اأماكن اأخرى.

ــذاب الآباء  ــاين �شعوبات يف اجت ــارات الأُ�شرية تع ــى اكت�شاب امله ــن برامج التدريب عل ــري م ــا اإن الكث كم

ــل اخلام�ص ي�شتك�شف ال�شبل  ــك ا�شتبقائهم فيه. ومن ثم فاإن الف�ش ــات لالن�شمام اإىل الربنامج وكذل والأمه

الكفيلة بتح�شني معدلت ان�شمام الآباء والأمهات وا�شتبقائهم.



3الف�شل الأول مقـّدمـة

�شان لبحث م�شائل اأ�شا�شية خا�شة بالتنفيذ، مثل تدريب املوظفني  ــا الف�شالن ال�شاد�ص وال�شابع فهما خم�شّ اأم

ــع اأن امل�شائل من هذا القبيل م�شرتكة يف جميع برامج الوقاية من  ــم، والر�شد والتقييم وال�شتدامة. وم ودعمه

تعاطي مواد الإدمان، فاإن هذه امل�شائل بذاتها ُتعّد حا�شمة بالن�شبة اإىل حتقيق الفعالية يف تنفيذ برامج الوقاية.

ــي اأُثريت يف كل ف�شل  ــل امل�شائل الرئي�شية الت ــّدم نظرة اإجمالية ت�شم ــل اخلتامي من الدليل فيق ــا الف�ش واأم

ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية وفعاليتها وعوامل احلماية  ــق، اأي قرائن الإثبات اخلا�شة بربامج التدري �شاب

ــة لأي برنامج للتدريب على اكت�شاب  ــورة يف الأُ�شرة. ويرد فيه جُمَمل موجز عن املبادئ الناظم ــل اخلط وعوام

املهارات الأُ�شرية. وُتناق�ص فيه باإيجاز اأي�شا حتديات التنفيذ فيما يتعلق باجتذاب الأُ�شر لالن�شمام اإىل الربنامج 

وا�شتبقائها فيه، وتدريب موظفي الربنامج ور�شد الربنامج وتقييمه.





ثانيا-  الأُ�سر واحلاجة اإلـى برامج

التـدريـب على اكت�ساب   

املهـارات الأُ�سرية   

الأُ�شرة باعتبارها عامل حماية وعامل خطورة فيما يخ�ّص تعاطي مواد الإدمان

 فاإن كل 
)3( ،)2( ،)1(

ــدة الأ�شا�شية يف املجتمع، �شرة، تلك الوح
ُ
ــني �َشعوا اإىل تقدمي تعريف دقيق لالأ ــع اأن الباحث م

ــذا الدليل الإر�شادي ل ي�شعى اإىل تقدمي  فان الأُ�شرة على نحو خمتلف. ولذلك فاإن ه ــع وكل ثقافة يعرِّ جمتم

ــف، لكنه ياأخذ بالراأي القائل باأن الأُ�شرة هي تلك الوحدة يف اأي جمتمع معنّي التي ت�شتمل على الأبناء  تعري

واأولئك الذين يقومون برعايتهم، وهما عادًة الوالدان الطبيعيان لالأبناء، ولكن اأولئك ميكن اأن يكونوا على حد 

�شواء من الأقارب اأو غريهم من الأ�شخا�ص البالغني، تبعا للحال واملجتمع والثقافة.

ــري من التدخالت الجتماعية املعنية بالأُ�شرة ل يقت�شر على الوالدين الطبيعيني واأبنائهما فقط، بل ي�شمل  كث

ــرة. ومن ثم فاإن الأ�شخا�ص الآخرين الذين يقومون برعاية الأبناء )اجلدود  ــا كل َمن ُيعترب جزءا من الأُ�ش اأي�ش

ــوة والأخوات ممن هم اأكرب �شناً، اأو امل�شتاأجرون  ــّدات اأو العمات واخلالت اأو الأعمام والأخوال، اأو الأخ واجل

لتقدمي الرعاية، اأو الآباء والأمهات بالتبني اأو باحل�شانة، وغريهم( هم اأي�شا ميكن دعوتهم اإىل احل�شور لالن�شمام 

ــد الوالدين” و“مقّدم الرعاية  ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية. ولهذا فاإن التعبريين “اأح ــج التدريب عل اإىل برام

الرئي�شي” ي�شتخدمان بالتبادل.

ــم يف قْولبة منو الطفل وال�شباب اليافع، فاإن العوامل  ــني اأن العوامل الوراثية وامِلزاجية والبيئية كلها ت�شه ويف ح

 ذلك اأنه يت�شح، على وجه اخل�شو�ص، 
)5( ،)4(

احلركية النا�شطة �شمن الأُ�شرة توؤّدي دورا مهما جدا يف هذا ال�شدد.

 فاإن الأُ�شر 
)9( ،)8( ،)7( ،)6(

ــوي. ــّد ق ــم بالكفاءة هي عامل حماية ج ــاث اأن الرتبية الوالدية التي تت�ش ــن الأبح م

ــع اأن حتمي اأبناءها من كثري من خمتلف اأمناط ال�شلوك املحفوفة باملخاطر وم�شاكل ال�شحة العقلية، مبا يف  ت�شتطي

ــك تعاطي مواد الإدمان واجلنوح، وذلك بتزويد الأبناء بالأمان العاطفي والقت�شادي، والإر�شاد التوجيهي،  ذل
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دليل اإر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�َشرية من اأجل الوقاية من تعاطي املخدرات 6

ــم، واإر�شاء حاجاتهم الأ�شا�شية، وحفزهم على  ــع احلدود على النحو املنا�شب للت�شّرف، والإ�شراف عليه وو�ش

)13( ،)12( ،)11( ،)10(

التطور وال�شتقرار.

ــا العوامل املختلفة يف  ــن خاللها ما هي الطرق التي توؤثر به حوا م ــون عّدة مناذج لكي يو�شّ ــد اخترب الباحث وق

الإمكانية التي توؤدي باملراهق اإىل ال�شروع يف تعاطي مواد الإدمان. وتبنّي، يف جميع تلك النماذج، اأن العوامل 

الوالدية والأُ�شرية لها و�شعية حمورية يف امل�شارات الطويلة املدى التي تقود اإىل تعاطي مواد الإدمان، يف حني اأن 

تاأثري الأتراب يوؤدي فعله باعتباره عامال م�شاهما يف الفرتة الزمنية التي تكون اأقرب اإىل املرحلة التي يبا�شر فيها 

ــع اأن تاأثري الأتراب كثريا ما يكون هو ال�شبب الرئي�شي  ــاب تناول العقاقري اأو الكحول. وبعبارة اأخرى، فم ال�ش

الذي يدفع املراهقني اإىل مبا�شرة اأمناط ال�شلوك ال�شلبية، فاإن وجود بيئة اأُ�شرّية اإيجابية هو ال�شبب الرئي�شي الذي 

يحول دون انخراط ال�شباب اليافعني يف هذه الأمناط ال�شلوكية، مبا يف ذلك تعاطي العقاقري والكحول، واجلنوح، 

 ويف حني اأن من امل�شلَّم به اأن جماعة 
)19( ،)18( ،)17( ،)16( ،)15( ،)14(

ــة. ــي املبكرة اأو بال وقاي ــة الن�شاط اجلن�ش وممار�ش

الأتراب عامل موؤثر يف هذا ال�شدد، فقد بات معلوما الآن اأن اختيار املراهقني لأترابهم يتاأّثر هو اأي�شا بقدر كبري 

ــة القائمة بني الأبناء من الذكور والإناث واآبائهم واأمهاتهم. وعندما يكون املراهقون على عالقة اإيجابية  بالعالق

بوالديهم، فاإنهم على الأرجح مييلون اإىل اختيار اأتراب يكونون هم اأنف�شهم اأي�شاً عن�شرا موؤثرا اإيجابيا.

 كثرية اأخرى العوامل الأُ�شرية احلا�شمة التي ت�شاعد على وقاية 
)23( ،)22( ،)21( ،)20( ،)16( ،)15(

ــا ا�شتبانت اأبحاث كم

الأبناء من تعاطي مواد الإدمان، ومنها:

)اأ(      الرتابط الآمن وال�شحي بني الوالدين والأبناء؛  

)ب(   الإ�شراف واملراقبة والتاأديب والن�شباط الفّعال من جانب الوالدين؛  
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7 الأُ�سر واحلاجة اإلـى برامج التـدريـب على اكت�ساب املهـارات الأُ�سرية الف�صل الثاين

)ج(     نقل القيم الأُ�سرية املوؤيِّدة لل�سلوك الجتماعي؛  

)د(      انهماك الوالدين يف حياة الأبناء؛  

)هـ(     عناية الوالدين مب�ساندة الأبناء )عاطفيا واإدراكيا واجتماعيا وماليا(.  

ــا. وترّكز هذه املجموعة من الأبحاث على  وقد اأّكدت الأبحاث عن القابلية للتكّيف والتعايف هذه البنوَد اأي�س

ــد اأن العوامل الوالدية  ــادة اأو ُمزمنة، وهي توؤك ــّقات حياتية ح ــون حتت وطاأة م�س ــر الذين يعي�س الأبناء والأُ�س

 وتبّي 
)24(

والأُ�سرية ت�سهم يف قدرة ال�سباب على التغّلب على الأو�ساع الأُ�سرية املناوئة وحت�سيل نتائج اإيجابية.

ــجعانهم على اأن ي�سبحوا م�ستقلي يف حياتهم،  ــنُد لأبنائهما، واللذين ي�س الأبحاث اأن الوالدين اللذين هما �س

ــقي ومن�سفي يف ممار�سة اأ�ساليب التاأديب والن�سباط،  ويتوّقعان منهم المتثال للقواعد، واللذين يكونان مّت�س

ــّنف هذا الأ�سلوب يف الرتبية  يكون اأبناوؤهما اأكرث قابلية للتكّيف والتعايف من غريهم من الأبناء. وكثريا ما ُي�س

 ومن العوامل الأخرى التي تبّي اأنها ت�سهم 
)26( ،)25(

الوالدية يف زمرة “الرتبية الوالدية ذات ال�سلطة املرجعية”.

مة، والعالقات املتاآزرة، ومعتقدات الأُ�سرة، ومتا�سك الأُ�سرة  ــرية املنظَّ يف القابلية للتكّيف والتعايف: البيئة الأُ�س

)30( ،)29( ،)28( ،)27(

ومرونتها، ومهارات الأُ�سرة يف حل امل�ساكل والت�سدي لها، والتوا�سل.

ــوا عوامل حماية فعالة يف حياة  ــر ميكنهم اأن يكون ــاث اأدلة قوية تثبت اأن الآباء والأمهات والأُ�س ــّدم الأبح وتق

ــحة تثبت اأن بع�ص اخل�سائ�ص الأُ�سرية املعّينة  ــباب؛ ويف مقابل ذلك، تقّدم الأبحاث اأدلة وا�س الأطفال وال�س

ميكن اأن توؤثر كعوامل خطورة �سديدة.

ــلوب التاأديب والن�سباط،  ــاق يف اأ�س ــوة وانعدام الّت�س ــلوك الأبناء، والق�س ــعف توجيه �س وقد ُربط ما بي �س

ــاكل الجتماعية والنف�سية والدرا�سية لدى  وعدم وجود الفر�ص املتاحة لتعّلم املهارات الجتماعية، وبي امل�س

ــدام العالقة ذات اللُّحمة  ــة وانع  وُيالحظ عموما اأن البيئة املنـزلية امل�سّو�س
)9( ،)8( ،)7( ،)6(

ــي. ــال واملراهق الأطف

)23(

البنيوية يف احلياة الأُ�سرية هما اثنان من عوامل اخلطورة الرئي�سية املوؤدية اإىل تعاطي مواد الإدمان.

عالوة على ذلك، فاإن العالقات بي الوالدين والأبناء والأُ�سر التي تتميز بالالمبالة وعدم ال�ستجابة ال�سعورية 

ــنوات  ــة الأطفال واحلْدب عليهم اأثناء ال�س ــاق لدى الوالدين يف رعاي ــان العاطفي وانعدام الت�س ــدام الأم وانع

ــاكل العالقات لدى الأطفال  املبكرة من منوهم، كلها حـالت ترتبط بارتفاع درجة خماطر الكتئاب والقلق وم�س

)32(

 وقد ُربط اأي�سا ما بي الكتئاب يف مرحلة الطفولة وتعاطي املخدرات يف بداية مرحلة املراهقة.
)31(
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ــواد الإدمان، حيث من  ــدان من متعاطي م ــي يكون فيها الوال �شر الت ــا متّيز الأُ ــذه العوامل كثريا م ــا اإن ه كم

 ذلك اأنه عندما يتعاطى 
)33(

ــات الأُ�شرية م�شطربة، وخ�شو�شا اإذا ما كانت الأم مدمنة. ــح اأن تكون العالق املرّج

ــال للمنازعات وحالت العنف املتكررة داخل الأُ�شرة،  ــوان مواد الإدمان، تزداد احتمالت تعّر�ص الأطف الأب

ــول واملخدرات. وهذا عالوة على اأن الأُ�شر  ــا يف ذلك الإ�شاءات البدنية وال�شفوية، وكذلك تعّر�شهم للكح مب

ــي لديها م�شاكل اإدمان تنـزع غالبا اإىل العزلة الجتماعية من اأجل اّتقاء النك�شاف والزدراء الجتماعي  الت

ــا معزولني ويت�شاءل لديهم منو  ــة لذلك اأن الأبناء ي�شبحون هم اأي�ش ــراءات اجلنائية. ومن الآثار اجلانبي والإج

)34(

امليول الجتماعية يف العالقات.

 تبنّي اأن العوامل الرئي�شية، يف الأُ�شرة، التي جتعل الأطفال 
)31( ،)23( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6(

وُي�شتنتج يف اخلتام اأن الأبحاث

ــا التي جتعل ال�شباب رهن خماطر اأمناط اأخرى  ــاب رهَن خماطر تعاطي مواد الإدمان هي العوامل نف�شه وال�شب

من ال�شلوك امل�شبِّب للم�شاكل؛ ومن ثم فاإن اجلهود التي ترمي اإىل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان �شوف ُتوؤتي 

ــاراً نافعة اأي�شا يف الوقاية من اأمناط ال�شلوك الأخرى املحفوفة باملخاطر. اأما العوامل الرئي�شية يف الأُ�شرة، التي  اآث

جتعل الأطفال وال�شباب رهن خماطر تعاطي مواد الإدمان فهي:

)اأ(      انعدام الرابطة الأُ�شرية وفقدان الأمان يف العالقة بالوالدين؛  

)ب(    عدم وجود عالقة ذات دللة خا�شة ب�شخ�ص بالغ يبدي اهتمامه بهم؛  

)ج(     الرتبية الوالدية غري املجدية؛  

)د(      البيئة املنـزلية امل�شطربة؛  

ــواد الإدمان يعانون مر�شا عقليا اأو  ــون الوالدين اأو الأخوة اأو الأخوات الذين يتعاطون م )هـ(      ك  

�شالعني يف �شلوك اإجرامي؛

)و(      العزلة الجتماعية.  

تعريف برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية

ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية  ــي برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية؟ اإن برامج التدري ــا ه م

تهدف عموما اإىل تعزيز العوامل الوقائية الأُ�شرية التي ُذكرت اأعاله. وعلى �شبيل املثال، قد ت�شمل هذه الربامج 

ــة املنازعات، اأو قد ت�شمل  ــارات التوا�شل وتنمية الثقة وحل امل�شاكل وت�شوي ــن عملية من اأجل زيادة مه متاري

ــز الروابط واملوّدة بني الوالدين  ــوا وقتا اإيجابيا معا، كو�شيلة لتعزي ــة الفر�ص للوالدين واأبنائهما لكي يق�ش اإتاح

واأبنائهما. وبغية العناية مبا يقابل عوامل الوقاية وعوامل اخلطورة املبّينة اأعاله، قد تت�شّمن برامج التدريب على 

اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ب�شفة عامة خططا عامة )ا�شرتاتيجيات( تهدف اإىل زيادة ما يلي:

)اأ(      العالقات الأُ�شرية الإيجابية؛  

)ب(    الإ�شراف والرقابة �شمن الأُ�شرة؛  

)35( ،)15(

)ج(     نقل القيم والتوّقعات الأُ�شرية املن�شودة.  
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9 الأُ�شر واحلاجة اإلـى برامج التـدريـب على اكت�شاب املهـارات الأُ�شرية الف�شل الثاين

ــات تدريبية فرعية �شمن جل�شة  ــات ُت�شّنف يف جمموعات وُتعر�ص عموما يف ثالث جل�ش ــذه ال�شرتاتيجي وه

ــة عموما بني ما  ــاب املهـارات الأُ�شــري ــُج التدريب على اكت�ش ــة معّينة: فتجمع برام ــة رئي�شي ــة تدريبي مداخل

ــارات ال�شخ�شية  ــة؛ و)ب( تدريب الأبناء على امله ــى تعزيز مهاراتهما الرتبوي ــب الوالدين عل ــي: )اأ( تدري يل

ــاإن اأي جل�شة تدريب منطّية �شوف ت�شهد ح�شور  ــة؛ و)ج( جل�شات ممار�شة عملية اأُ�شرية. ومن ثم ف والجتماعي

ــم، ثم يف نهايتها يلتقي الأبوان والأبناء  ــاء والأمهات والأبناء جل�شات املجموعات التدريبية املخ�ش�شة له الآب

 وهذه املداخالت 
)39( ،)38( ،)37( ،)36(

ــة. ــات املخ�ش�شة للممار�شة العملي ــا كاأ�شرة باأجمعها خالل بع�ص الأوق مع

م عموما اإىل جمموعات من الأُ�شر، وتتيح املجال لأوقات خم�ش�شة للممار�شة العملية �شمن كل  التدريبية ُتقدَّ

ــن الأُ�شر مبفردها. وي�شتخدم بع�ص الربامج الو�شائل التكنولوجية )التعّلم بوا�شطة احلا�شوب والهاتف( كاأداة  م

ــة من اأجل تنفيذ هذه الأن�شطة على امل�شتوى ال�شامل وكذلك من اأجل الأُ�شر  ــة التدريبية، وبخا�ش يف املداخل

التي تعي�ص يف موا�شع نائية.

 جرى موؤّخراً اأن اأجنع برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ي�شتمل 
)40(

وقد ا�شتنتج ا�شتعرا�ُص اأبحاث

على انهماك الوالدين بن�شاط يف التدريب، ويرّكز على تنمية مهارات املراهقني الجتماعية وتنمية الإح�شا�ص 

ــّرق بعناية اإىل امل�شائل ذات ال�شلة بتعاطي مواد الإدمان. كما ُتعنى  ــة لدى الأطفال واملراهقني، ويتط بامل�شوؤولي

اأن�شطة التدّخل التدريبية الفّعالة اأي�شا باإ�شراك ال�شباب يف الأن�شطة الأُ�شرية وتعزيز الروابط الأُ�شرية.

ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية تختلف عن برامج تثقيف الآباء والأمهات، والتي ترّكز  ــن برامج التدريب عل لك

ــن باملعلومات عن اللجوء اإىل تناول مواد الإدمان، يف حال عدم وجود تدريب على املهارات  ــى تزويد الأبوي عل

ــون اأق�شر مّدًة )اأقل من ثماين  ــاء. كما اإن برامج تثقيف الآباء والأمهات كثريا ما تك ــن اأجل الأبوين والأبن م

ــج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية تتكون منطيا يف اأدنى حد  ــات يف جمموعها(، يف حني اأن برام �شاع

ــني �شاعتني وثالث �شاعات بالن�شبة اإىل الربامج ال�شاملة.  ــن اأربع اإىل ثماين جل�شات، ترتاوح مدة كل منها ب م

عالوة على ذلك، فاإنه مل يتبنّي اأن برامج تثقيف الآباء والأمهات ذات فعالية بقدر فعالية برامج التدريب على 

)44( ،)43( ،)42( ،)41(

اكت�شاب املهارات الأُ�شرية.

ــي لأغرا�ص الوقاية على  ــة يف املقام الرئي�ش ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شري ــت برامج التدريب عل ــد ا�شُتخدم وق

ــن خالل املدار�ص اأو الأحياء  ــا الوقاية ال�شاملة فت�شتهدف عموم ال�شكان م ــني ال�شامل والنتقائي. اأم امل�شتوي

املتجاورة اأو اجلماعات املحلية اأو الوليات اأو املقاطعات باأجمعها، من دون اأي اعتبار حمدد فيما يت�شل مب�شتوى 

ــر احلايل. وتت�شارك هذه النهوج املّتبعة يف الفرتا�ص القائل باأن كل �شخ�ص تقريبا ميكنه اأن ي�شتفيد من  املخاط

جهود وقائية ذات توّجه نحو الرتقاء بال�شحة.
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واأما النهوج الوقائية النتقائية فت�شتهدف الفئات التي هي اأ�شّد ُعر�شة ملخاطر تعاطي مواد الإدمان. وهذا يعني 

ــذه الفئات قد اأظهرت ال�شتق�شاءات اأو الأبحاث العلمية الوبائية عنها اأن معدلت تعاطي مواد الإدمان  اأن ه

ــا اأكرث من غريها )ومنها على �شبيل املثال اأبناء متعاطي هذه املواد اأو اأبناء نزلء ال�شجون، اأو الأُ�شر  ــة فيه مرتفع

التي تعي�ص يف فقر، اأو الأطفال امل�شاءة معاملتهم اأو املُهَملون، اأو الأُ�شر التي تعاين اأزمة طالق، اأو اأبناء الوالدين 

ــة النتقائية باأنه مع اأن اأي فئة فرعية من عموم ال�شكان قد تبدو اأنها اأ�شد عر�شة من  ــني(. وت�شّلم الوقاي املنف�شل

غريها ملخاطر تعاطي مواد الإدمان، فاإن ُفرادى الأطفال والأُ�شر �شمن تلك الفئة الفرعية قد ل يكونون معّر�شني 

ــة نف�شها، لأنهم قد يكونون حمميني بف�شل عوامل فردية اأو عوامل اأخرى يف القابلية  ــر بالدرجة املرتفع للمخاط

للتكّيف والتعايف اأو غريها من عوامل احلماية. غري اأن الربامج الوقائية النتقائية تت�شارك يف الفل�شفة القائلة باأنه 

)45(

ميكن، بل ينبغي، ت�شميم الربامج بح�شب م�شتوى املخاطر الأعلى لدى فئات ال�شكان امل�شتهدفة.

وقد رّكز هذا الدليل الإر�شادي على برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، على امل�شتويني ال�شامل 

ــي، وكذلك على الربامج املحددة امل�شتوى التي تعّد جزءا من الربامج املتدّرجة امل�شتويات. علماً باأن  والنتقائ

ّمم من اأجل الوقاية على امل�شتوى ال�شامل  معظم برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية قد و�شع و�شُ

ــى امل�شتوى النتقائي، ومعظم اأدلة اإثبات الفعالية املوجودة هو بخ�شو�ص هذين امل�شتويني من الوقاية من  اأو عل

ــج التدريب على اكت�شاب  ــد اأدلة اإثبات ب�شاأن فائدة ا�شتخدام برام ــذا ل يعني القول باأنه ل توج ــر. وه املخاط

)48( ،)47( ،)46( ،)19(

املهارات الأُ�شرية على م�شتوى حمّدد من الوقاية من املخاطر.

اأما برامج الوقاية املحددة فت�شتهدف الأفراد من ال�شباب واأ�شرهم، الذين مت على نحو اإفرادي فرزهم اأو اإحالتهم 

اأو ت�شخي�شهم باأنهم اأفراد حتيط بهم عوامل اأثبتت الأدلة ارتباطها بوجود احتمالت عالية الدرجة قد توؤدي اإىل 

 ويف اأكرث الأحيان، 
)49( ،)23(

ــة لحقة. ــج �شلبية يف معاجلة حالتهم، مثل تعاطي مواد الإدمان يف مرحل ــور نتائ ظه

ــر هوؤلء الأفراد �شلوكا عدائيا وم�شطربا يف مرحلة مبكرة من عمرهم، ولذلك فاإن م�شاكل ال�شلوك املبكرة  ُيظه

قد ت�شكل هدفا مهما للوقاية من تعاطي مواد الإدمان يف مرحلة مبكرة بال�شتفادة من برامج امل�شاعدة يف الرتبية 

الوالدية اأو برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية اأي�شاً.

واأما الربامج املتدّرجة امل�شتويات فتقدم اإىل ال�شباب اأو اإىل الآباء والأمهات خدمات حمددة بح�شب احتياجاتهم 

ــة )اأي امل�شتوى ال�شامل والنتقائي واملحدد(،   وُتعنى يف وقت واحد معا مب�شتويات املخاطر املختلف
)50(

ــة، املعّين

 اإل عدد قليل من الربامج من 
)51(

ــار ــالف امل�شاكل الفردية والأُ�شرية. ومع اأنه مل يتم ت�شميم واختب ــا لخت تبع

هذا النوع، فقد تبنّي اأن تلك الربامج التي جرى تقييمها اآتت نتائج جيدة. ويف الأحوال النمطية، تتيح الربامج 

ــوع ال�شكان اأو املجتمع  ــة وقاية على امل�شتوى ال�شامل ت�شتهدف جمم ــة امل�شتويات ال�شطالع باأن�شط املتدّرج

ــي يقودها املعلِّمون ل�شالح ال�شباب يف  ــي كّله يف اأُطر خمتلفة: و�شائط الإعالم اجلماهريي، والأن�شطة الت املحل

M. E. Medina-Mora, “Prevention of substance abuse: a brief overview”, World Psychiatry, vol. 4, No. 1 
(2005), pp. 25-30.

M. R. Sanders and others, “The Triple P-Positive Parenting Program: a comparison of enhanced, standard, 
and self-directed behavioral family intervention for parents of children with early onset conduct problems”, 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 68, No. 4 (2000), pp. 624-640.

S. Scott and others, “Multicentre controlled trial of parenting groups for childhood antisocial behavior in 
clinical practice”, British Medical Journal, vol. 323, No. 7306 (2001), pp. 194-203. 

C. Webster-Stratton and M. Hammond, “Treating children with early-onset conduct problems: a comparison  
of child and parent training interventions”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 65, No. 1 
(1997), pp. 93-109.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, “Preventing later substance abuse disorders in 
identified individuals during childhood and adolescence: review and analyses of international literature 
on the theory and evidence base of indicated prevention” (Lisbon, 2008).

M. R. Sanders, “Triple P-Positive Parenting Program: towards an empirically validated multilevel parenting 
and family support strategy for the prevention of behavior and emotional problems in children”, Clinical 
Child and Family Psychology Review, vol. 2, No. 2 (1999), pp. 71-90.

R. P. Weissberg and M. T. Greenberg, “School and community competence-enhancement and prevention 
programs”, Handbook of Child Psychology: Child Psychology in Practice, 5th ed., W. Damon, I. E. Sigel and  
K. A. Renninger, eds. (New York, John Wiley and Sons, 1998), vol. IV, pp. 877-954. 

 )45(

 )46(

 )47(

 )48(

 )49(

 )50(

 )51(



11 الأُ�شر واحلاجة اإلـى برامج التـدريـب على اكت�شاب املهـارات الأُ�شرية الف�شل الثاين

�شني  ــاب والأُ�شر، املعرَّ ــات. كما ميكن اأن ُتتاح لل�شب ــوف الدرا�شية املخ�ش�شة لالآباء والأمه ــص، وال�شف املدار�

لدرجة عالية من املخاطر، امل�شاركني يف هذه الأن�شطة، زيارات منـزلية اأو برامُج للتدريب على اكت�شاب املهارات 

ــون املجتمع املحلي كله م�شموًل  ــدر اأكرب، يف الوقت نف�شه. وبهذه الطريقة، فاإنه يف حني يك فٌة بق ــة مكثَّ الأُ�شري

ــم ب�شفة خا�شة ُعر�شة للمخاطر،  ــة، يتم الو�شول كذلك اإىل ال�شباب والأُ�شر الذين ه ــج املعني بالوقاي بالربنام

ة بعناية اأكرب باجلوانب الفردية على نحو قد يكون اأقل اإثارة ل�شبهة  وذلك من خالل اتباع نهوج تدّخل م�شممَّ

)50( ،)23(

الو�شمة الجتماعية من “برنامج لالأُ�شر املحتاجة اإىل امل�شاعدة”.

نات،  واأخريا، فاإن برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية قد ي�شّكل جزءا من برنامج وقاية متعدد املكوِّ

نات اأن�شطة وقاية  وقد ي�شهم يف الواقع بقدر كبري يف فعالية برنامج من هذا النوع. وت�شمل الربامج املتعددة املكوِّ

ــة التي يقودها املعلِّمون يف املدار�ص، والأن�شطة  ــة لقطاعات متعددة من املجتمعات املحلية. مثل الأن�شط موّجه

م يف املراكز املجتمعية، واأن�شطة التوعية التي ت�شارك فيها و�شائط الإعالم  ــة لل�شباب التي ُتنظَّ ــة املخ�ش�ش البديل

 ومن الأمور الرئي�شية التي 
)50( ،)23(

ــارات الأُ�شرية، وهلّم جّرا. ــريي، واأن�شطة التدريب على اكت�شاب امله اجلماه

ــات واملهارات بتنفيذ اأن�شطة تعنى بتدعيمها على  ــّدد عليها الربامج املتعّددة املكّونات تدعيم تطوير املعلوم ت�ش

نحو مّت�شق عرب القطاعات املتعددة، وبذلك ت�شاعد على اإن�شاء معايري م�شلكية اإيجابية يف املجتمع املحلي ب�شاأن 

تعاطي مواد الإدمان.

فعالية برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية

ــة من تعاطي مواد  ــن فعاليتها ال�شديدة يف الوقاي ــاب املهارات الأُ�شرية ع ــج التدريب على اكت�ش ــت برام برهن

الإدمان وغريه من اأمناط ال�شلوك املحفوفة باملخاطر. ول غرابة يف ذلك، لأن هذه الربامج توؤدي عملها من خالل 

�ص للمخاطر. تعزيز العوامل الوقائية القوية، وبذلك تقّلل من احتمالت التعرُّ

ــة وغريها من نهوج الوقاية، تبنّيَ اأنها تاأتي يف  ــد املقارنة بني برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شري وعن

املرتبة الثانية من اأكرث النهوج فعاليًة بعد امل�شاندة الأُ�شرية داخل املنـزل، واأن فعاليتها اأكرث بخم�شة ع�شر �شعفا 

تقريبا من فعالية الربامج التي ل تزّود ال�شباب �شوى باملعلومات والدعوة اإىل احرتام الذات، واأكرث فعالية بثالثة 

 )53( ،)52( ،)21(

اأ�شعاف تقريبا من فعالية برامج التدريب على املهارات احلياتية والجتماعية.

ــدف اإىل الوقاية من تعاطي الكحول اأنه يف حني يبدو اأن النتائج  ــالوة على ذلك، وجد ا�شتعرا�ٌص لربامج ته ع

الإيجابية التي تتاأّتى عن برامج تعليم املهارات احلياتية وبرامج الوقاية القائمة على املجتمعات املحلية تتناق�ص 

ــة يرت�ّشخ دوما عـلى مر  ــاب املهارات الأُ�شــري ــر برامج التــدريب على اكت�شـ ــى مدى ال�شنني، فاإن تاأثيــ عل

ــج للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية   وعلى �شبيل املثال، تبنّي اأن اأف�شل برنام
)56( ،)55( ،)54( ،)52(

ــن. الزم

ــك عند متابعتهم بعد  ــة ممن كان ينبغي معاجلتهم وذل ــدد معني من الأ�شخا�ص بلغ ت�شع ــل على ع كان ي�شتم

ــارك يف الربنامج ينق�ص واحد من  ــر كان من الالزم اأن ت�ش ــذا يعني اأن مقابل ت�شع اأُ�ش ــع �شنوات. وه ــرتة اأرب ف

D. R. Foxcroft and others, “Longer-term primary prevention for alcohol misuse in young people: a systematic 
review”, Addiction, vol. 98, No. 4 (2003), pp. 397-411.

F. Faggiano and others, “School-based prevention for illicit drugs’ use”, Cochrane Database of Systematic 
Reviews (online), No. 2, 2005.

D. R. Foxcroft and others, “Primary prevention for alcohol misuse in young people”, Cochrane Database 
of Systematic Reviews (online), No. 3, 2002.

D. R. Foxcroft, Alcohol Misuse Prevention for Young People: A Rapid Review of Recent Evidence (Geneva, 
World Health Organization, 2006).

S. Gates and others, “Interventions for prevention of drug use by young people delivered in non-school 
settings”, Cochrane Database of Systematic Reviews (online), No. 1, 2006.
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 ومقارنة بذلك، 
)52(

ــل. ــد اأربع �شنوات من عملية التدّخ ــن اأبلغوا عن تناولهم الكحول بع ــدد ال�شباب الذي ع

ــص جرى موؤخرا اأن اأف�شل برنامج لتعليم املهارات احلياتية كان من الالزم اأن ي�شارك فيه اأكرث من  ــغ ا�شتعرا� اأبل

ــل ازدياد واحد فقط يف عدد ال�شباب الذين كان ينبغي منعهم عن تناول مواد الإدمان بعد �شنة  ــا مقاب 30 �شاب

)53(

واحدة.

ــارات الأُ�شرية تظِهر، لدى الأبناء، تاأّخر  ــة املدى املتاأتية عن برامج التدريب على اكت�شاب امله ــج الطويل والنتائ

ــة ال�شباب لل�شغط عليهم من ِقبل اأترابهم بتناول الكحول،  ــة البدء بتعاطي مواد الإدمان، وحت�ّشن مقاوم مرحل

ــى حل امل�شاكل، وانخفا�ص  ــراب املناوئني للمجتمع، وحت�ّشن املهارة عل ــاوؤل الن�شمام اإىل جماعات الأت وت�ش

م�شتويات اأمناط ال�شلوك املثرية للم�شاكل، كاجلنوح مثال. واأما لدى الآباء والأمهات، فت�شمل النتائج الإيجابية 

املحّققة ظهور حت�ّشن م�شتدمي يف مهارات تدّبر �شوؤون الأُ�شرة والأبناء )حتديد املعايري، ومراقبة ال�شلوك، والت�شاق 

ــاب املهارات الأُ�شرية قد ت�شبح   والواقع اأن برامج التدريب على اكت�ش
)23(

ــاط(. ــب التاأديب والن�شب يف اأ�شالي

اأكرث فعالية مبرور الزمن، مقارنة بربامج التدريب على املهارات اخلا�شة بال�شباب فقط، لأن برامج التدريب على 

اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ت�شمل تدريب الآباء والأمهات كذلك، ولهذا فقد تغريِّ هذه الربامُج البيئَة الأُ�شرية 

على نحو دائم.

ــنّي، يف درا�شات لغر�ص املتابعة على املدى الطويل، اأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات  ــريا، فقد تب واأخ

ــدل باأنه ميكن اّدخار ت�شعة دولرات  ــة من حيث تكلفتها. ويف عملية ح�شابية ا�شُتنتج تقدير معت ــة فّعال الأُ�شري

)57( ،)23(

مقابل كل دولر ُينفق على هذه الربامج.

ــا تبنّي اأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، ال�شاملة منها والنتقائية، فّعالة اأي�شا حني تكون  كم

ــي ترّكز على الأُ�شرة اإىل  ــى �شبيل املثال، توؤدي اإ�شافة التدخالت الت ــزءا من برامج متعّددة املكّونات. فعل ج

 اإىل زيادة الفعالية 
)60(

ــص ــالت القائمة على املدار�  اأو التدخ
)59( ،)58(

ــى املجتمع املحلي ــالت القائمة عل التدخ

ــالل ذلك مبزيد من عوامل اخلطورة وعوامل احلماية يف  ــة التي يحّققها برنامج ما، حيث ُيعنى من خ الإجمالي

ــة احلّد من البدء بتعاطي مواد الإدمان بعد �شنة واحدة من  ــت نف�شه. ونظرت اإحدى الدرا�شات اإىل م�شاأل الوق

تطبيق الربنامج، وتبّينت اأنه يف حني اأن الربنامج املخ�ش�ص لل�شباب فقط ي�شاعد على احلد من ال�شلوك البادئ 

يف التعاطي بن�شبة قدرها 4 يف املائة، فاإن النتائج يف احلد من ال�شلوك البادئ يف التعاطي قفزت اإىل 30 يف املائة 

 كما اإن الربامج املتدّرجة امل�شتويات توّفر اأي�شا �شبال 
)57(

ــري اإىل ذلك الربنامج نف�شه. ــا اأ�شيف برنامج اأُ�َش عندم

ــح حت�شني التن�شيق فيما بني  ــج وتلقي اخلدمات املنا�شبة، وكذلك تتي ــة اأكرث لالأُ�شر لالن�شمام اإىل الربنام ممكن

الخت�شا�شيني الجتماعيني العاملني فيه والآباء والأمهات امل�شاركني فيه. وما هو اأهّم من ذلك اأن التغيريات 

R. L. Spoth and others, “Longitudinal substance initiation outcomes for a universal preventive interven-
tion combining family and school programs”, Psychology of Addictive Behaviors, vol. 16, No. 2 (2002), 
pp. 129-134.

Charles M. Borduin and others, “Multisystemic treatment of serious juvenile offenders: long-term  
prevention of criminality and violence”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 63, No. 4 
(1995), pp. 569-578.

M. A. Pentz, “Prevention research in multiethnic communities: developing community support and  
collaboration, and adapting research methods”, Drug Abuse Prevention with Multiethnic Youth, G. J. 
Botvin, S. P. Schinke and M. A. Orlandi, eds. (Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1995), pp. 
193-214.

C. Webster-Stratton and T. Taylor, “Nipping early risk factors in the bud: preventing substance abuse, 
delinquency, and violence in adolescence through interventions targeted at young children (0-8 years)”, 
Prevention Science, vol. 2, No. 3 (2001), pp. 165-192.
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الإيجابية يف البيئة الجتماعية بف�شل اأن�شطة الوقاية ال�شاملة يبدو اأنها تدعم التغيريات الإيجابية لدى ال�شباب 

ــدد اأو النتقائي من  ــار مكّونات على امل�شتوى املح ــن يتلقون امل�شاعدة يف اإط ــر واأ�شرهم، مم ــني للمخاط املعّر�ش

ــة يف الربنامج )وبخا�شة يف حالة الأُ�شر املعّر�شة ملخاطر  ــج. وكذلك فاإن الو�شمة التي ُتعزى اإىل امل�شارك الربنام

ــص يف املجتمع املحلي يكون معّر�شا ل�شمة الربنامج بالقدر نف�شه على  ــدة( تكون اأقل وطاأة، لأن كل �شخ� �شدي

 )65( ،)64( ،)63( ،)62( ،)61(
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للتدريب  ــد  اجلّي الربنامج  ثالثا-  مبادئ 

على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية

ــج التدريب على اكت�شاب املهارات  ــراءة الف�شل الثاين قد اأتاحت للقارئ تقدير اأهمية برام ــل اأن تكون ق ُيوؤم

�ص ملناق�شٍة حول املبادئ التي ينبغي اأن ت�شّكل الأ�شا�ص الذي  ــذا الف�شل فهو خم�شّ ــة وفعاليتها. اأما ه الأُ�شري

ــى الأدلة التي تثبت  ــارات الأُ�شرية لكي يكون قائما عل ــب على اكت�شاب امله ــه اأّي برنامج للتدري ــد اإلي ي�شتن

�شالحيته ولكي يكون فّعال.

ــر مبداأً، بال�شتناد اإىل الأبحاث الأكادميية واإىل جمموع خربة امل�شاركني يف اجتماع امل�شاورة  ــد ُحّدد اثنا ع�ش وق

التقنية حول برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، الذي نّظمه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية يف عام 2007. وُيعَر�ص كل مبداأ منها م�شفوعا بتقدمي و�شف موجز لأدلة الإثبات التي ي�شتند اإليها و/

اأو بتعريف معناه يف �شياق تنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية.

املبداأ 1

ينبغي اأن ي�شتند برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية اإىل اأ�شا�ص نظري

ــج ي�شعى اإىل الوقاية من ال�شلوك املثري  ــان من الأ�ش�ص النظرية التي ينبغي اأن يقوم عليها اأّي برنام ــك نوع هنال

ــوك املثري للم�شاكل، والآخر ينظر يف  ــكايل(: اأحدهما يعنى بالأ�شباب الرئي�شية لأمناط ال�شل ــاكل )الإ�ش للم�ش

كيفية تغيري ذلك ال�شلوك.

ــج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية  ــة الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، فاإن هذا يعني اأن برنام ــا يف حال اأم

ينبغي اأن ي�شتند اإىل خلفية نظرية، اأْي نظرية عّما هي اأ�شباب تعاطي مواد الإدمان، التي من �شاأن الربنامج اأن ُيعنى 

بها، ونظرية يف تبيان ال�شبب الذي من �شاأنه اأن يجعل التدّخالت املقرتحة فعالة يف العناية بها. علما باأن اأّي نظرية 

ــا، اأْي اأن تكون مدّعمة بنتائج اأبحاث علمية يف هذا  ــذا النحو ينبغي اأن تكون قائمة على اأدلة تثبت �شحته ــن ه م

امليدان. واإن كل الربامج التي مت تقييمها على نطاق وا�شع وتبنّي اأنها فعالة يف هذا اخل�شو�ص كانت قد بو�شرت بناء 

ــى اأ�شا�ص نظري را�شخ. ولذلك فاإن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، القائمة على الأدلة املثبتة  عل

لفعاليتها اإمنا ت�شتند منطيا اإىل نظرية را�شخة واإىل منوذج م�شتمد من تلك النظرية، يت�شمن العمليات والآليات التي 

�شوف ُت�شتخدم يف التقليل من املخاطر وبناء اأ�ش�ص الوقاية، ح�شبما وردت مناق�شته يف الف�شل الثاين.

ــى اأّي برنامج اأن يقدم  ــوؤدي اإىل ال�شلوك الإ�شكايل، ويجب اأي�شا عل ــروري معرفة ال�شبب الذي ي ــن ال�ش اإن م

ــف �شيعمل على تغيري اأمناط ال�شلوك الإ�شكالية ويعّزز اأمناط ال�شلوك املنا�شبة.  ــا منطقيا ُيبنّي بناء عليه كي اأ�شا�ش

ــة تثبت فعاليتها  ــري ذات امل�شداقية ت�شتند اإىل اأدل ــات التغي ــة التغيري”؛ واإن نظري ــى اأحيانا “نظري ــذا ي�شم وه

ــاط �شتى من ال�شلوك املثري للم�شاكل،  ــن اأبحاث �شابقة عن اأنواع خمتلفة من التدخالت ب�شاأن اأمن ــّدة م م�شتم

 وح�شبما ُنوق�ص يف الف�شل الثاين، فاإن برامج التدريب على اكت�شاب 
)66(

وكذلك عن عوامل اخلطورة/احلماية.

B. Flay and J. Petraitis, “Bridging the gap between substance use prevention: theory and practice”,  
Handbook of Drug Abuse Prevention: Theory, Science and Practice, Zili Sloboda and William J. Bukowski, 
eds. (New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003).
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ــاه تعاطي مواد الإدمان  ــاء والأمهات وال�شباب ومواقفهم جت ــى اإىل تغيري معرفة الآب ــارات الأُ�شرية ل ت�شع امله

فح�شُب؛ بل اإن الهدف الهام الذي ترمي اإليه اأي�شا هو تغيري اأمناط ال�شلوك الفعلية لدى الأطفال التي تزيد من 

خماطر تعاطي مواد الإدمان لديهم )العدوانية، الإخفاق يف املدر�شة، تناول مواد الإدمان على �شبيل التجريب، 

ــّم جّرا(. وتدّل الأبحاث على اأن حتقيق ذلك اإمنا ي�شتلزم اإحداث تغيريات يف اأ�شلوب الرتبية الوالدية ويف  وهل

م بنية جل�شات   وهذا هو ال�شبب الذي يف�ّشر ملاذا تنظَّ
)67(

العوامل املحّركة للت�شّرفات يف الأُ�شرة على حد �شواء،

ــج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية بحيث ت�شتمل على ثالث جل�شات فرعية: جمموعات الآباء  برام

والأمهات وجمموعات الأبناء واملجموعات الأُ�شرية.

املبداأ 2

ينبغي اأن ي�شتند برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية اإىل تقدير لالحتياجات

عند اختيار برنامج للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، من املهم اأن يكون الربنامج متوافقا مع الحتياجات 

ــر املبداأين 3 و4(.  ــة ال�شكانية امل�شتهَدفة )انظ ــال، اأعمار الأبناء( لدى الفئ ــى �شبيل املث ــص )اأي عل واخل�شائ�

وينبغي اأي�شا اأن يكون التخطيط للربنامج وانتقاوؤه وتنفيذه من خالل النظر بعني العتبار اإىل املوارد املتاحة.

ذ يف جمتمع حملي اأو على امل�شتوى الوطني، ل بّد من ال�شطالع  وب�شرف النظر عّما اإذا كان الربنامج �شوف ُينفَّ

ــن اأن ُت�شتخدم يف  ــم دقيق لالأو�شاع. وميك ــون الختيار قائما على فه ــات، وذلك لكي يك ــر لالحتياج بتقدي

عملية تقدير الحتياجات عدة منهجيات متنوعة )ا�شتق�شاءات يف اأو�شاط ال�شباب والآباء والأمهات والأُ�شر، 

ــل ا�شتبانة  ــة، وغري ذلك(، لأج ــز على جمموعات معين ــات الرئي�شيني، الرتكي ــع مقّدمي املعلوم ــالت م مقاب

خ�شائ�ص الفئة ال�شكانية امل�شتهَدفة، وكذلك خ�شائ�ص م�شكلة تعاطي مواد الإدمان، وخ�شو�شا لأجل حتديد 

عوامل اخلطورة وعوامل احلماية ذات ال�شلة بالأُ�شرة.

ــر الحتياجات نظامية يف تدّرجها، ولكن لي�ص من الالزم اأن تكون معّقدة اأو  ــا ينبغي اأن تكون عملية تقدي كم

ــالع بعملية تقدير الحتياجات  ــه كلما ات�شع نطاق الربنامج، ازدادت اأهمية ال�شط ــرية يف م�شارها. غري اأن ع�ش

باّتباع نهج نظامي اأو �شارم من حيث الدقة، ورمبا باإ�شراك موؤ�ش�شة اأبحاث يف العملية.

املبداأ 3

ينبغي اأن يكون برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية متوافقا مع م�شتوى املخاطر لدى 

الفئة ال�شكانية امل�شتهَدفة

ــه، فاإنه لن يكون بال�شرورة فّعال بخ�شو�ص فئة �شكانية  ــى عندما يكون لأّي برنامج اأدلة جيدة تثبت فعاليت حت

ّمم اأ�شاًل لأجلها واخُترب فيها. وهذا ي�شمل م�شتوى املخاطر  تختلف من نواحي بّينة عن الفئة ال�شكانية التي �شُ

لدى الفئة ال�شكانية امل�شتهَدفة. ومن ثم ينبغي اأن يكون هنالك “تنا�ُشب” جيد بني الأُ�شر والربنامج.

ــن اأجل جميع الأُ�شر  ــاب املهارات الأُ�شرية اإمنا ُتعّد م ــص اأعاله، فاإن برامج التدريب على اكت�ش ــا نوق� وح�شبم

وُت�شتخدم بالتعاون معها، ب�شرف النظر عما اإذا كانت ُعر�شة للمخاطر اأم مل تكن )الربامج ال�شاملة(، وكذلك 

مع الأُ�شر املعينة باأنها عر�شة للمخاطر ب�شبب وجود بع�ص املخاطر اأو امل�شاكل لديها )الربامج النتقائية(.

A. J. Sameroff and B. H. Fiese, “Transactional regulation and early intervention”, Handbook of Early 
Childhood Intervention, 1st ed., S. J. Meisels and J. P. Shonkoff, eds. (New York, Cambridge University 
Press, 1990), pp. 119-149.

)67(
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ــا. فعلى �شبيل املثال، بالن�شبة اإىل حالة  ــا اإن اأن�شطة الربامج ال�شاملة والنتقائية واملحددة تختلف فيما بينه كم

ــج النتقائية(، فاإن التدخالت يف  ــر اأو امل�شاكل اأعلى من غريها )الربام ــي لديها م�شتوى من املخاط ــر الت الأُ�ش

 
)58(

مرحلة مبّكرة من دورة عمر الأطفال )اأي ما قبل الولدة اأو يف مرحلة مبكرة من الطفولة( تكون اأكرث فعالية.

ولذلك فاإن من الأمور احلا�شمة اّتخاذ القرار، بناء على تقدير الحتياجات، ب�شاأن ما اإذا كان ينبغي ا�شتهداف 

ــرار، يف هذه احلالة  ــة للمخاطر فح�شب، وكذلك اّتخاذ الق ــداف الأُ�شر التي هي ُعر�ش ــر اأو ا�شته ــع الأُ�ش جمي

ــرية، ب�شاأن م�شتوى املخاطر ونوعها، وذلك من قبِل اختيار برنامج يتوافق مع احتياجاتها. واأما بالن�شبة اإىل  الأخ

الربامج املتدّرجة امل�شتويات، التي تتيح خدمات متوازية على جميع امل�شتويات، فيمكن اأن ُتتاح فيها اخلدمات 

�شة )الربامج املحّددة(. ومن  ــة بدرجة عالية للمخاطر وكذلك لعوامل حمّددة اأو م�شخَّ ــا اإىل الأُ�شر املعّر�ش اأي�ش

ــر احتياجاتها، اإذ ل ينبغي اأن  ــون الأُ�شر اأنف�شها م�شاركة يف عملية تقدي ــه اإىل اأن من الالزم اأن تك ــم التنبي امله

يقت�شر القيام بذلك التقدير على موظفي الربنامج اأو غريهم من الخت�شا�شيني و/اأو مقّدمي اخلدمات.

املبداأ 4

ــي اأن يكون برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية متوافقا مع عمر الأبناء يف الفئة  ينبغ

ال�شكانية امل�شتهدفة وم�شتوى منّوهم

ــي اأن تكون برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية منا�شبة لعمر الأبناء املعنيني وم�شتوى منوهم.  ينبغ

ــج خمتلفة اأو اإىل �شيغ خمتلفة من  ــج الأبناء، حتتاج الأُ�شر اإىل الن�شمام اإىل برام ــا لختالف مراحل ن�ش وتبع

 )68(

الربنامج نف�شه الذي ي�شتهدف الأبناء يف مرحلة عمرية خمتلفة.

فالربامج الفعالة بالن�شبة اإىل الأُ�شر التي لديها اأطفال �شغار ال�شّن )3-12 �شنة من العمر( ت�شمل الربامج التي 

جتمع الآباء والأمهات والأطفال معا يف جل�شات تدريب على اكت�شاب املهارات تكون تفاعلية ومنّظمة يف ُبنى 

ــط، لكي يتعّلموا مهارات جديدة  ــج التي تعمل مع جمموعات من الآباء والأمهات فق ــة، وكذلك الربام معين

 وترّكز اأي�شا الربامج الفعالة على 
)69( ،)45( ،)19(

ويتناق�شوا حولها ويطّبقوها بح�شب الحتياجات اخلا�شة باأ�شرهم.

ا،  ــح الأطفال اأكرب �شنًّ  وحينما ي�شب
)43(

ــة مع الأطفال ال�شغار. ــة الوالدية التي تكون اأ�شد فعالي ــارات الرتبي مه

تكون الربامج التي تعترب اأكرث فعالية ب�شاأنهم حمتوية على جل�شات منف�شلة لالآباء والأمهات ولالأبناء، وكذلك 

ــاذ القرارات وملراقبة  ــاء الذين هم اأكرب �شناً املهارات الالزمة لتخ ــات اأُ�شرية م�شرتكة. ويعلَّم الأبن ــى جل�ش عل

ــات على املهارات الالزمة  ــم، يف حني ت�شتمل اجلل�شات املخ�ش�شة لالآباء والأمه ــم وتغيريه هم اأنف�شه �شلوكه

ملمار�شة اأ�شاليب الرتبية الوالدية ومراقبة ال�شلوك.

املبداأ 5

ينبغي اأن تكون كثافة برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ومدته وافيتني بالغر�ص

ــن املهم للغاية اأن توّفر برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية عددا كافيا من اجلل�شات لالأُ�شر لكي  م

مُتار�ص فيها عمليا املهارات املكت�شبة، واأن تتيح املجال لتحقيق تغرّي يف ال�شلوك. غري اأن من ال�شعب تقدمي حتديد 

ــا ُيعترب عددا كافيا من اجلل�شات، لأن هذا العدد �شوف يتباين بح�شب اختالف م�شتوى املخاطر لدى  ــق مل دقي

الأُ�شر يف الفئة ال�شكانية امل�شتهدفة.

K. L. Kumpfer and S. Alder, “Dissemination of research-based family interventions for the prevention 
of substance abuse”, Handbook of Drug Abuse Prevention: Theory, Science and Practice, Zili Sloboda and  
William J. Bukowski, eds. (New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003), pp. 75-100.

C. Webster-Stratton, “Preventing conduct problems in Head Start children: strengthening parenting  
competencies”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 66, No. 5 (1998), pp. 715-730.
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وعموما، تت�شّمن الربامج ال�شاملة للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ما يرتاوح بني اأربع وثماين جل�شات، 

ــن الربامج تتميز باأن عوامل اخلطورة لديها اأقل من  ــر يف الفئات ال�شكانية امل�شتهدفة يف هذا النوع م لأن الأُ�ش

ــا، وميكنها اأن حتّقق تغيريا ب�شهولة اأكرث. واأما الربامج النتقائية للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية،  غريه

ــن منطيا ما يرتاوح بني 10 و15 جل�شة. اإذ كلما ازداد  ــة لالأُ�شر املعّر�شة ملخاطر اأ�شّد من غريها فتت�شم �ش املخ�شّ

عدد عوامل اخلطورة �شمن الأُ�شرة، طالت الفرتة الزمنية املحتاج اإليها من اأجل تنمية الثقة وتغيري اأمناط ال�شلوك 

 وخ�شو�شا لأن 
)72( ،)71( ،)70(

وتقدمي الدعم تلبيًة لالحتياجات الأ�شا�شية اأو الحتياجات القتـ�شادية -الجتماعية،

ــون لديها �شعوبات حتول دون  ــّرر تغّيبها عن اجلل�شات، وكثريا ما يك ــة ملخاطر �شديدة كثريا ما يتك ــر املعّر�ش الأُ�ش

ــا يوؤدي بال�شرورة اإىل حاجتها اإىل مزيد من  ــا من املهارات املتعلَّمة اأثناء اجلل�شات بتطبيقها يف املنـزل، مم ا�شتفادته

ولكن طول مدة كل جل�شة، يف 
 )74( ،)73(

اجلل�شات لإعادة عر�ص املهارات التي �شبق عر�شها ولزيادة الرتكيز عليها.

اإطار الربامج ال�شاملة والنتقائية على حد �شواء، ي�شتغرق ما يرتاوح بني �شاعتني اأو ثالث �شاعات تقريبا.

املبداأ 6

ينبغي يف جل�شات برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ا�شتخدام الأن�شطة والأ�شاليب 

نة من 8 اإىل 12 اأُ�شرة ل اأكرث التفاعلية، �شمن جمموعات مكوَّ

ل يكفي تقدمي املعلومات عن املهارات الأُ�شرية واإجراء مناق�شة حولها؛ ومن ثم فاإن الربامج التي ثبتت فعاليتها 

ــاج اإىل ا�شتخدام اأ�شاليب تفاعلية ت�شاعد على اإتاحة الفر�ص  ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية حتت يف التدري

ــاء والأمهات والأُ�شر ملمار�شة املهارات املتعلَّمة اأثناء اجلل�شات عمليا. كما اأن املمار�شة العملية املنـزلية هي  لالآب

ــدد الأُ�شر التي حت�شر كل  ــب التفاعلية. وحتقيقا لذلك، ينبغي تقليل ع ــوب اآخر ل غنى عنه من الأ�شالي اأ�شل

ــدد، فاإن عدد الأُ�شر املو�شى به يف جمموعة واحدة  ــة اإىل اأدنى حد. ومـع اأن من ال�شعب فر�ص عدد حم جل�ش

ــن 5 اأُ�شر على الأقل واملجموعات املكونة  ــني 8 اأُ�شــر و12 اأُ�شرة؛ وقد تبنّي اأن املجموعات املكّونة م ــرتاوح ب ي

ــنّي فيها اأن املجموعات ال�شغرية من  ــرة على الأكرث كلتيهما فعالة. وهنالك بع�ص الربامج التي تب ــن 14 اأُ�ش م

ــا يت�شم مبزيد من التوا�شل احلميم واملوؤازرة، وتتح�ّشن فيه العالقات بني  ــر امل�شاركة يف الربنامج توفر مناخ الأُ�ش

ــات ال�شغرية قد تكون لها اأي�شا مزية التقليل من العزلة   كذلك فاإن املجموع
)36(

ــني وقادة املجموعات. امل�شارك

ــارت املجموعة اأ�شغر مما ينبغي، فاإن الأُ�شر  ــدى الأُ�شر، مما يوفر م�شدر دعم هاما. ولكن اإذا ما �ش ــة ل الجتماعي

ــود عليها من ا�شتخال�ص اإملاحات مفيدة وتعّلم اأفكار جيدة بع�شها من  ــن اأن تفقد بع�ص النفع الذي قد يع ميك

بع�ص. واأما الأُ�شر ال�شغرية باأكرث مما ينبغي فهي اأي�شا ل تتيح �شوى اإمكانيات قليلة لالأُ�شر لتو�شيع �شبكة الدعم 

ــص امل�شاوئ التي تنطوي عليها  ــالل امل�شاركة يف الربنامج. وهذه هي اأي�شا بع� ــي اخلا�شة بها، من خ الجتماع

ــرب ال�شبكة العاملية، وذلك ما مل  م بال�شتعانة باحلا�شوب ع ــى الرتبية الوالدية، التي تقدَّ ــص التثقيفية عل الدرو�

ُتدمج يف اإطار من املناق�شات �شمن جمموعات �شغرية.
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املبداأ 7

ينبغي لربامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية اأن توّفر لالآباء والأمهات املهارات والفر�ص 

لتعزيز العالقات الأُ�شرية الإيجابية وكذلك الإ�شراف والرقابة من جانب الأُ�شرة، واأن تقّدم اإليهم 

امل�شاعدة يف نقل القيم والتوّقعات الأُ�شرية املن�شودة

مع اأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية تتفاوت كثريا فيما بينها، فهي ت�شتند اإىل اأ�شا�ص م�شرتك 

ــن اخل�شائ�ص واملهارات  ــل احلماية، ولذلك فهي ت�شتمل على العديد م ــا يف فهم عوامل اخلطورة وعوام ن�شبي

ــون يف الجتماع الت�شاوري التقني ب�شاأن التدريب على املهارات الأُ�شرية، الذي  ــة. وقد اتفق امل�شارك الأ�شا�شي

نّظمه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام 2007، على اأن برامج الوقاية القائمة على الأُ�شرة 

ينبغي لها اأن تعنى ببع�ص امل�شامني واملهارات الرئي�شية على نحو يكون منا�شبا من حيث مراحل التنمية. ومن 

ــاول بع�ص امل�شامني من خالل اأن�شطة م�شرتكة؛ ول ينبغي بال�شرورة النظر اإىل القائمة املعرو�شة اأدناه  ــز تن اجلائ

على اأنها قائمة ُتقابل تخ�شي�ص در�ص واحد لكل مو�شوع حمدد.

م�شامني ومهارات للوالدين

تعليم الوالدين ُح�شن ال�شتجابة 

ينبغي للوالدين اأن يتعّلما املهارات التالية واأن ميار�شاها عمليا:

)اأ(       كيفية اإبداء املحبة والتعاطف على النحو املنا�شب، كل منهما جتاه الآخر، وجتاه اأبنائهما اأي�شا،   

وكذلك جتاه الأُنا�ص الآخرين؛

)ب(     كيفية توجيه النتباه الإيجابي اإىل الطفل والثناء عليه، مبا يّت�شق مع قيامه بال�شلوك امل�شتح�شن   

ــاء الأُ�شرة(. وهذا يعني اأن يقال  ــذي ُنقل اإليه بو�شوح من قبُل )انظر القواعد وتنظيم بن ال

لالأبناء، من حني لآخر يف اللحظات املنا�شبة، اإنهم اأح�شنوا الت�شرف؛

ــة التعبري بطريقة منا�شبة عن م�شاعرهما وعواطفهما، والتحدث عن امل�شاعر والعواطف  )ج(     كيفي  

ــدان اأطفالهما على  ــي يح�ّص بها اأبناوؤهما، وكيف ي�شاع ــي يح�ّشان بها هما، وكذلك الت الت

اإدراك م�شاعرهم وعواطفهم؛

)د(       كيفية التعّرف على ال�شلوك الذي يتطابق مع القيم واملعايري ال�شوّية التي يريدان اأن ينقالها   

اإىل اأطفالهما، وكيفية تقدمي النموذج الذي ُيحتذى يف ال�شلوك؛

)هـ(      كيفية تعّلم مهارات مواجهة الظروف وقابلية التكّيف وا�شتعادة احلالة ال�شوّية و�شبط النف�ص   

ــن اأ�شاليب احتواء  ــاد، وكيفية ال�شتفادة م ــا لزدياد التوتر والإجه ــد الغ�شب، اجتناب عن

املنازعات ودرء ال�شجار بالكالم اأو بالأيدي؛

)و(       كيفية ال�شتفادة من مهارات اللعب القائمة على ال�شتجابة، اأي كيف يدع الوالدان الأطفال   

يقودون اللعبة ويتعّلمان من خالل ذلك تدّبر �شلوك الأطفال وهم يقودون اللعبة؛

)ز(      كيفية ارتقاب الوالدين توّقعات من�شودة تكون متنا�شبة مع �شّن اأطفالهما وم�شتوى منوهم.  

تعليم الوالدين توفري التنظيم لبناء حياة الأُ�شرة

ينبغي للوالدين اأن يتعّلما املهارات التالية واأن ميار�شاها عمليا:

)اأ(       كيفية اتباع اأ�شاليب تاأديب وان�شباط منا�شبة ملراحل عمر الأبناء، مبا يف ذلك كيف يعّلمون   

الأطفال اإدراك عواقب �شلوكهم؛
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ــدة الأطفال على فهم  ــوك املنا�شب، وكيفية م�شاع ــة اإر�شاء قواعد وقيم وا�شحة لل�شل )ب(     كيفي  

قواعد وقيم الأُ�شرة واملجتمع املحلي؛

ــرة ويف املجتمع املحلي  ــة يف الأُ�ش ــاع الإ�شكالية املحتمل ــاكل والأو�ش ــة اإدراك امل�ش )ج(       كيفي  

ــري ذلك(، وكيــفية  ــالم، وبيئة اجِلوار، وغ ــن الإنتـــرنت، وو�شـــائل الإع ــادة م )ال�شتف

حماية اأبنائهما؛

ــى هـــذه اخُل�شال يف  ــا احلميدة كوالدين، والعتماد عل ــة اإدراك ما هــي ُخ�شالهم )د(         كيفي  

بنـــاء الأُ�شرة؛

ــل اجلوهرية يف تربية الأبناء، واأ�شلوب  ل اإىل التفاق فيما بينهما على امل�شائ ــة التو�شّ )هـ(         كيفي  

ــا يف املمار�شة العملية؛ وكذلك كيفية  ــام بالوظيفة الوالدية، واحلياة الأُ�شرية، وتطبيقه القي

ــة، بوعيه الذاتي مبفرده، يف حالة الأُ�شرة  ــر كل من الأب اأو الأم هذه امل�شائل اجلوهري تقري

امل�شماة “الوحيدة الوالد”؛

)و(        كيفية ر�شد اأماكن وجود الأبناء واأن�شطتهم واأ�شدقائهم ومدر�شتهم واأدائهم يف الدرا�شة؛  

)ز(         كيفية دعم الأبناء يف بلوغ الأهداف التي يعتقد الوالدان والأبناء باأنها غايات هامة، وكيفية   

الثناء عليهم عند حتقيقها؛

)ح(     كيفية تدّبر املنازعات يف الأُ�شرة، وت�شوية املجادلت، واإبداء ال�شفح؛  

)ط(      كيفية حماية الأبناء من عواقب النغما�ص يف املجادلت بني الوالدين، وكيفية م�شاعدتهم   

على فهم اأ�شباب هذه املجادلت؛

)ي(       كيفية توفري التنظيم يف بناء حياة الأُ�شرة ب�شفة عامة )تناول وجبات الطعام يف اأوقات معّينة   

من اليوم، حتديد مواعيد الذهاب اإىل النوم، وغري ذلك(.

تعليم الوالدين امل�شاركة باهتمام يف حياة اأبنائهما املدر�شية ودرا�شتهم وكذلك يف املجتمع املحلي

ينبغي للوالدين اأن يتعّلما املهارات التالية واأن ميار�شاها عمليا:

)اأ(       كيفية مراقبة وم�شاعدة اأطفالهما يف املدر�شة ويف اأداء واجباتهما املنـزلية؛  

ــة التعاون والتوا�شل مع املدر�شة ويف الأن�شطة الرتويحية، وكذلك يف املراكز ال�شحية  )ب(      كيفي  

يف املجتمع املحلي يف ال�شوؤون التي تتعلق باأبنائهما.

م�شامني ومهارات لالأبناء

ُتعر�ص املهارات اخلا�شة بالأبناء يف جمموعتني خمتلفتني، لأن الأبناء يحتاجون اإىل تعليمهم اكت�شاب املهارات 

الهامة لهم اأنف�شهم، وكذلك املهارات ذات ال�شلة بعالقاتهم بالآخرين.

م�شامني ومهارات تتعلق بالذات

من اأجل تعزيز قدرات الأطفال العاطفية، ينبغي لهم اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

كيفية اإدراك عواطفهم وعواطف الأ�شخا�ص الآخرين ومعرفة اأ�شمائها؛ )اأ(   

كيفية التعبري عن عواطفهم بطريقة منا�شبة؛ )ب(   
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كيفية تدّبر �شلوكهم والتحّكم به يف الأحوال ال�شعبة؛ )ج(   

كيفية الإح�شا�ص بالتعاطف واإظهاره؛ )د(   

كيفية تلقي النطباعات من الآخرين عن عواطفهم وردود اأفعالهم و�شلوكهم. )هـ(   

ــم اأن يتعّلموا املهارات التالية  ــع والتوّجهات الالزمة للم�شتقبل، ينبغي له ــن اأجل اكت�شاب الأطفال الدواف م

واأن ميار�شوها عمليا:

)اأ(  كيفية التفكري فيما يعتربونه �شيئا ذا قيمة يف حياتهم، وفيما هو جيد يف اللحظة احلا�شرة،   

وكذلك يف الإمكانيات املتاحة يف امل�شتقبل؛

)ب(  كيفية ت�شّور ما يحلمون اأن ي�شبحوه لحقا، وما يريدون اأن يتعّلموه وما يتمّنون اأن يحّققوه؛  

كيفية حتديد اأهدافهم، بناء على اأحالمهم، والتخطيط لبلوغها؛ )ج(   

كيفية عدم الت�ّشرع يف التما�ص المتنان واملكافاأة على ما يفعلونه. )د(   

من اأجل تنمية ال�شعور بالعتداد بالنف�ص لدى الأطفال، ينبغي لهم اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

ــم اأن يح�ِشنوا فعله وي�شعرون  ــازات اخلا�شة بهم وما ميكنه ــة اإدراك املهارات والإجن )اأ(  كيفي  

بالنب�شاط لذلك؛

كيفية بناء ثقتهم يف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية؛ )ب(   

)ج(  كيفية مواجهة التعليقات ال�شلبية ال�شادرة من الآخرين عنهم بذاتهم، كاملالحظات عن   

مظهرهم ال�شخ�شي، وخ�شو�شا طولهم ووزنهم.

من اأجل اكت�شاب الأطفال املهارات اخلا�شة بحل امل�شاكل، ينبغي لهم اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

)اأ(        كيفية اتخاذ القرارات، والرتجيح بني اخليارات، والتخطيط لكيفية بلوغ الأهداف املن�شودة؛  

)ب(    كيفية مراقبة عواطفهم و�شلوكهم واأفكارهم.  

من اأجل العناية باأنف�شهم، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

ــك من خالل التعّرف اإىل اأهمية النظافة  ــة العناية بج�شمهم و�شحتهم ومظهرهم، وذل )اأ(        كيفي  

والتمارين الريا�شية والنظام الغذائي ال�شحي؛

)ب(     كيفية التعّرف اإىل اآثار مواد الإدمان يف الدماغ ويف النمو البدين واأمناط ال�شلوك والعواطف   

ــات الأُ�شرية والأداء الدرا�شي  ــدرات الإدراكية واملظهر وال�شحة وال�شداقات والعالق والق

واخليارات املتاحة يف امل�شتقبل.

م�شامني ومهارات ذات �شلة بعالقات الأطفال بالأ�شخا�ص الآخرين

من اأجل بناء العالقات الجتماعية، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

)اأ(      كيفية بناء عالقات م�شتدامة واإيجابية بالأ�شخا�ص الآخرين؛  

ــة الت�شارك والتفكري والتفاعل مع الأ�شخا�ص الآخرين وذلك بتعّلم اأ�شلوب الت�شّرف  )ب(     كيفي  

ــن، والإح�شا�ص بامل�شوؤولية عن املهام التي يكّلفون  ــاأن يكون لكل دوره، وم�شاعدة الآخري ب

بها، والعمل مع اجلماعة؛
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)ج(    كيفية معرفة دورهم )اأو اأدوارهم( وحقوقهم، وكذلك واجباتهم؛  

ــات الجتماعية، وال�شتجابة اإىل مطالب الآخرين ورجاءاتهم من  )د(       كيفية فهم حدود العالق  

دون تعري�ص اأنف�شهم للمخاطر.

من اأجل احرتام الآخرين، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

ــرق واملن�شـاأ  ــزاج والثقافة والعـ ــة يف ال�شخــ�شية واملــ ــوارق الفردي ــة احتـــرام الف )اأ(        كيفي  

الجتماعي واملهارات؛

)ب(     كيفية احرتام كبار ال�شّن وذلك مب�شاعدتهم وال�شوؤال عنهم والتما�ص الن�شح منهم.  

من اأجل التوا�شل مع الآخرين بفعالية، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

)اأ(      كيفية الإ�شغاء بانتباه لالآخرين؛  

ــات الأ�شخا�ص الآخرين  ــة ال�شتجابة اإىل احتياج ــة التعبري عن احتياجاتهم، وكيفي )ب(     كيفي  

حينما يحتاجون اإىل امل�شاعدة؛

)ج(       كيفية طلب امل�شاعدة حينما ل يعلمون ما ينبغي لهم اأن يفعلوه، وكيفية حتديد الأ�شخا�ص   

مي اخلدمات املنا�شبني للتحدث اإليهم؛ اأو مقدِّ

)د(        كيفية مواجهة املنازعات وت�شويتها باّتباع اأ�شاليب تنـزع فتيل الو�شع املتاأّزم، وو�شع خمتلف   

الأطراف يف احل�شبان، وم�شاعدة الآخرين على مناق�شة امل�شكلة بطريقة عملية.

من اأجل مقاومة �شغط الأتراب، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

)اأ(        كيفية تنمية مهارات واهتمامات جديدة من خالل الهوايات والأن�شطة خارج املدر�شة؛  

)ب(    كيفية تعّلم مهارات معيارية، ومعرفة حقيقة طبيعة تعاطي مواد الإدمان ومدى انت�شاره؛  

ــة تنمية املهارات الالزمة لّتباع الأ�شاليب الفّعالة واملنهجية يف مقاومة �شغط الأتراب  )ج(       كيفي  

لتجريب و/اأو تناول املخدرات وغريها من مواد الإدمان؛

)د(       كيفية الختالط بالأ�شخا�ص والأ�شدقاء الذين ل يتعاطون مواد الإدمان، وكيفية معرفة ما   

هي ُخ�شال ال�شديق اجلّيد؛

)هـ(     كيفية العثور على املعلومات املوثوقة عن املخدرات واآثارها.  

من اأجل اإدراك ال�شياق الجتماعي، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا املهارات التالية واأن ميار�شوها عمليا:

)اأ(       كيفية حتّمل امل�شوؤولية عن �شلوكهم هم اأنف�شهم؛  

)ب(    كيفية التوفيق بني �شلوكهم وخمتلف الأو�شاع الجتماعية والأدوار الجتماعية وتدّبرها.  

من اأجل اكت�شاب املهارات الدرا�شية، ينبغي لالأطفال اأن يتعّلموا كيف يوّجهون انتباههم اإىل العمل املدر�شي 

والواجبات املنـزلية، واأن ميار�شوا ذلك عمليا.
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م�شامني ومهارات لالأُ�شر

ــرد منها لالآخر ويهتم به وي�شجعه  ــد معا، ينبغي لالأُ�شر اأن تتعلم كيف ي�شتجيب كل ف ــن اأجل التفاعل اجلي م

ــادل املكافاآت والثناء، وينبغي اأن متار�ص  ــة اأكرث وذلك بزيادة اإح�شا�ص كل منهم جتاه الآخر وبتب ــة اإيجابي بطريق

الأُ�شر هذا عمليا.

من اأجل اكت�شاب مهارات التوا�شل، ينبغي لالأُ�شر اأن تتعلم املهارات التالية واأن متار�شها عمليا:

)اأ(       كيفية اإ�شغاء كل فرد لالآخر؛  

)ب(     كيفية تنظيم اللقاءات الأُ�شرية ملناق�شة امل�شائل الهامة؛  

)ج(       كيفية مناق�شة طرق حتديد امل�شوؤوليات واملهام فيما بني اأفراد الأُ�شرة من خالل ا�شتماع كل   

منهم لالآخر جيدا؛

)د(         كيفية احلفاظ على الهدوء عند مناق�شة املوا�شيع ال�شعبة كالكحول واملخدرات، والعالقات،   

وامل�شائل اجلن�شية.

من اأجل و�شع احلدود الالزمة للت�شّرف وتوفري التنظيم يف بناء احلياة الأُ�شرية، ينبغي لالأُ�شر اأن تتعلم املهارات 

التالية واأن متار�شها عمليا:

)اأ(        كيفية حل امل�شاكل معا بتطبيق خمتلف الأ�شاليب واملهارات املكت�شبة اأثناء الربنامج؛  

ــل النمو بخ�شو�ص  ــاط املنا�شبة بح�شب مراح ــب التاأديب والن�شب ــة تطبيق اأ�شالي )ب(       كيفي  

ت�شرفات كل فرد من اأفراد الأُ�شرة؛

)ج(       كيفية احلفاظ على الّت�شاق والإن�شاف يف تطبيق ممار�شات التاأديب والن�شباط بخ�شو�ص   

كل فرد من اأفراد الأُ�شرة؛

)د(       كيفية تقدمي التعليقات واملالحظات املنا�شبة فيما بني اأفراد الأُ�شرة.  

ــي لالأُ�شر اأن تتعلم املهارات  ــداف التي تن�شدها الأُ�شرة يف امل�شتقبل، ينبغ ــن اأجل احلر�ص على حتقيق الأه م

التالية واأن متار�شها عمليا:

ــي، والتخفيف من الُعزلة  ــة يف املجتمع املحل ــادة بفعالية من املوارد املتاح ــة ال�شتف )اأ(          كيفي  

الجتماعية، وذلك على �شبيل املثال بتكوين عالقات بالأُ�شر الأخرى، واإقامة الت�شالت 

ــة الجتماعية، ومراكز التوظيف،  ــر خدمات الدعم )الدوائر ال�شحية، ودوائر الرعاي بدوائ

واجلماعات يف املجتمع املحلي وغري ذلك(؛

)ب(     كيفية تخطيط وتنظيم حياة الأُ�شرة يف امل�شتقبل؛  

)ج(      كيفية تكوين وفهم جمموعة م�شرتكة من القيم؛  

)د(       كيفية ق�شاء بع�ص الأوقات معا والتخطيط للقيام باأن�شطة م�شرتكة.  

املبداأ 8

ــوارده على اجتذاب الأُ�شر  ــاب املهارات الأُ�شرية اأن يرّكز م ــي لربنامج التدريب على اكت�ش ينبغ

وا�شتبقائها، مبا يف ذلك ال�شعي اإىل الت�شال بالأُ�شر يف مراحل انتقالية هامة

ــذاب الآباء والأمهات اإىل الربنامج وا�شتبقاوؤهم فيه هما عقبتان ملحوظتان تعرقالن انت�شار برامج التدريب  اجت

ــذه الربامج اأن “الآباء  ــة التي ُت�شمع بخ�شو�ص تنظيم ه ــارات الأُ�شرية. وال�شكوى النمطي ــى اكت�شاب امله عل

ــون حل�شور اجلل�شات” اأو اأن “الآباء والأمهات الذين يح�شرون اجلل�شات هم اأقّلهم حاجًة اإىل  ــات ل ياأت والأمه
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ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية التي تتميز  ــذا التدريب”. ومع ذلك فاإن الأبحاث تبنّي اأن برامج التدريب عل ه

)76( ،)75(

ب�شلتها الوثيقة بواقع احلال وبح�شن تنظيمها ميكن اأن حتّقق معدلت ا�شتبقاء باأكرث من 80 يف املائة.

وقد ورد يف الف�شل اخلام�ص تبيان بع�ص املبادئ التوجيهية العملية ب�شاأن كيفية بلوغ احلد الأق�شى يف معدلت 

ــوح اأن هذه التدّخالت  ــا. وب�شفة عامة، تبنّي الأبحاث بو�ش ــر اإىل هذه الربامج وا�شتبقائها فيه ــذاب الأُ�ش اجت

ــم اأنف�شهم لتحقيق تغيري يف  ــدر من الفعالية اإذا ما كان امل�شاركون م�شتعدين ه ــة اإمنا حتّقق اأق�شى ق الجتماعي

ــج اإىل ا�شتهداف الآباء  ــال، جلاأ بع�ص الربام  وعلى �شبيل املث
)76(

ــة هامة. ــك اإّبان مراحل انتقالي ــم، وذل حياته

ــاء اإىل املرحلة الإعدادية من  ــل اجتماعي ل�شالح الأُ�شر اإّبان فرتة انتقال الأبن ــات يف اإطار القيام بتدّخ والأمه

ــون منهم بح�شن  ــاب اليافعون، حتى َمن يتمّتع ــد يبداأ فيه ال�شب ــم يكونون حينذاك يف عمر ق ــة، لأنه الدرا�ش

ــاكل يف التكّيف ال�شلوكي والعاطفي. ومن ثم فكثريا ما يكون الوالدان اإذذاك  ــالوؤم يف العادة، مبواجهة م�ش الت

“م�شتعدين” للم�شاركة والتغيري، لأنهما يبداآن مبالحظة منوَّ �شلوك اعرتا�شي.

ــة لالت�شال بالأُ�شر واجتذابها لالن�شمام اإىل  ــك فاإن املراحل النتقالية التالية ميكن اأن تكون فر�شا �شانح ولذل

)23(

الربامج:

ــة جديدة )مثال، مراحل رو�شة  ــال اإىل املدار�ص، اأو بداية مرحلة درا�شي ــة دخول الأطف )اأ(       بداي  

الأطفال، اأو املدر�شة البتدائية اأو املدر�شة الإعدادية(؛

)ب(    مبا�شرة الوالدين عمال جديدا، اأو تغيري مكان عملهما؛  

)ج(     الت�شجيل يف عيادة طبّية جديدة؛  

)د(       بداية برنامج عالجي لالإدمان على املخدرات اأو الكحول، وتعّهد ال�شخ�ص املعني باأن يغرّي   

م�شلكه وي�شبح والداً اأو والدًة اأف�شل؛

)هـ(      اأّي تغرّيات اأخرى يف ظروف الأُ�شرة، كالطـــالق، وجمـــيء زوجـــة اأب جديــدة اأو زوج   

اأم جديد، اأو اللتحاق الدائم باأفراد اآخرين من الأُ�شرة.

املبداأ 9

ينبغي اأن يتم اختيار برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية بناًء على م�شتواه من حيث 

اأدلة اإثبات فعاليته 

ــع برنامج جديد للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية،  ــري من احلالت، قد ل يكون من املمكن و�ش يف كث

ــون ذلك فعال من حيث التكلفة، اأو قد ل يكون م�شتح�شناً. ولعل من الأف�شل التفكري يف اإجراء  ــد ل يك اأو ق

ــة على برنامج كان قد و�شع يف مكان اآخر من اأجل فئة م�شتهدفة م�شابهة )وذلك على اأقل تقدير  ــة مالءم عملي

ــة برنامج ما، من املهم  ــة(. وعندما يتم اختيار القيام مبالءم ــر الأبناء وم�شتوى املخاطر املحتمل ــة اإىل عم بالن�شب

احلر�ص على اختيار الربنامج الذي يتميز باأعلى م�شتوى من حيث اأدلة اإثبات فعاليته.

ومن الناحية العامة، ُتعترب الربامج باأنها تتميز باأعلى م�شتوى من حيث اإثبات فعاليتها عندما تكون قد برهنت 

على اأنها فعالة يف تغيري اأمناط ال�شلوك امل�شتهدفة، وذلك من خالل تكرارها على نحو م�شتقل يف عدة �شياقات، 

ــة ع�شوائية، على �شبيل املثال(، وعلى اأن  ــدام منهجيات علمية �شارمة يف الربهنة )اأْي اختبارات مراقب با�شتخ

تكون نتائج ذلك قد ُن�شرت يف جمالت علمية تعنى با�شتعرا�ص الربامج فيما بني النظراء من الخت�شا�شيني. 

ــة )كالدرا�شات �شبه  ــات علمية اأقل �شرام ــط اأو من منهجي ــدة من اختبار واحد فق ــاأن النتائج امل�شتم ــا ب علم

R. Spoth and others, “A controlled parenting skills outcome study examining individual difference and 
attendance effects”, Journal of Marriage and the Family, vol. 57, No. 2 (1995), pp. 449-464.

R. Spoth and C. Redmond, “Study of participation barriers in family-focused prevention: research issues 
and preliminary results”, International Quarterly of Community Health Education, vol. 13, No. 4 (1993-
1994), pp. 365-388.

 )75(

 )76(
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ــة والالحقة ولكن من وجود جمموعة  ــات التي تعنى بقيا�ص النتائج يف املرحلتني ال�شابق ــة اأو الدرا�ش التجريبي

مراقبة( ينبغي اأن تعترب اأدلة اإثبات اأقل درجة من حيث القوة. كما اإن اأدلة اإثبات الفعالية امل�شتمدة من الربامج 

التي اقُت�شر يف تقييمها على مقارنة النتائج بني مرحلتي ما قبل التدّخل وما بعده فقط من دون وجود جمموعة 

مراقبة، تعترب اأدلة �شعيفة اأي�شا، لأن تلك النتائج ل ميكن اأن ُتعزى بو�شوح اإىل اأن�شطة الربنامج املعني نف�شه. 

ــري اأن مقارنة ت�شميم عملية التقييم، وقوة اأدلة اإثبات الفعالية، و�شحة النتائج، لي�شت مهمة �شهلة؛ وقد يجد وا�شعو  غ

ــة ا�شطلعت من قبُل مبثل هذه  ــج اأن من املفيد ا�شت�شارة م�شادر مرجعية ذات حّجي ــات العامة ومديرو الربام ال�شيا�ش

ــة املنهجية. علما باأنه توجد عّدة م�شادر معلومات موثوقة ا�شطلعت باملقارنة بني برامج ونهوج  ــات الدرا�شي ال�شتعرا�ش

وقاية خمتلفة؛ وتقاريرها عن هذه اجلهود املبذولة متاحة للعموم باعتبارها ملًكا م�شاًعا وكذلك على الإنرتنت.

املبداأ 10

ــة ُيقتب�ص لتكراره يف جمتمع  ــج للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شري ــي مالءمة اأي برنام ينبغ

ــي الحتياجات الثقافية والقت�شادية  ــي خمتلف عن الذي ُو�شع يف �شياقه، وذلك لكي يلب حمل

الجتماعية لدى ال�شكان امل�شتهدفني، من خالل عملية نظـامّية دقيقة جيدة املوارد

ــر وثبتت فعاليته، والعمل على  ــون اقتبا�ص برنامج كان قد ُو�شع يف مكان اآخ ــري من احلالت، �شوف يك يف كث

جعله مالئما للمجتمع املحلي اأو للثقافة املحلية، اأكرث فعالية من حيث التكلفة من البدء بو�شع برنامج جديد. 

وينبغي اأن تكون عملية املالءمة نظامية وخمططا لها بعناية، وذلك لكي توازن ما بني احتياجات املجتمع املحلي 

ــج الأ�شلي الذي مت تقييمه باعتباره برناجما  ــات احلر�ص على الأمانة يف القتبا�ص الدقيق من الربنام واحتياج

ــل الإر�شادي للبحث بتعمق يف اأف�شل املمار�شات املتبعة   وقد ُخ�ش�ص الف�شل الرابع من هذا الدلي
)77(

ــال. فّع

يف القيام بعملية املالءمة.

ــي اأن تكون الربامج متوافقة مع ثقافة الأُ�شر امل�شاركة، اأو ينبغي مالءمتها لكي تتوافق معها. ذلك اأن  ــا ينبغ كم

ــة الوالدية لالأبناء والحتياجات  ــت خ�شي�شا من اأجل ما يهمها هي من ق�شايا الرتبي ــر تريد برامج ُو�شع الأُ�ش

ــاإن مالءمة برنامج موجود من قبُل لكي ُينا�شب الأو�شاع املحلية  ــة والقيم الثقافية. عالوة على ذلك، ف الأُ�شري

 اأن مظاهر 
)80(

 وتبنّي الدرا�شات
)79( ،)78( ،)73(

ــادة امل�شاركة واإىل اإظهار الحرتام جتاه الأُ�شر امل�شاركة. ــوؤدي اإىل زي ت

املالءمة الثقافية على الأقل على “امل�شتوى ال�شطحي” للربامج )الأغاين والق�ش�ص وال�شور( لها اأهمية حا�شمة 

ــه، وميكن اأن توؤدي اأي�شا اإىل زيادة  ــني اإىل الربنامج وحّثهم على اللتزام به وا�شتبقائهم في ــذاب امل�شارك يف اجت

ــرث رغبة يف احل�شور اإذا اأظهر   و�شوف تكون الأُ�شر اأك
)79( ،)78( ،)73(

ــا 40 يف املائة. ــدل ال�شتبقاء بن�شبة قدره مع

ــج الأُ�شر القيم اأو  ــن ال�شروري اأن يعّلم الربنام ــم وتقاليدهم الثقافية. غري اأنه لي�ص م ــج احرتامه لقيمه الربنام

ــة الفعلية لأنها �شوف تكون ماألوفة لديها من قبُل؛ فقد تبنّي من اجلل�شات الإ�شافية التي تركز  ــد الثقافي التقالي

)82( ،)81(

على هذه اجلوانب اأنها ل ت�شيف زيادة اإىل فعالية الربامج.

D. Allen, L. Coombes and D. Foxcroft, “Preventing alcohol and drug misuse in young people: adaptation 
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املبداأ 11

ــر التدريب الوايف والدعم  ــارات الأُ�شرية اأن يوّف ــج للتدريب على اكت�شاب امله ــي لأّي برنام ينبغ

امل�شتمر للموظفني املختارين بعناية لأداء املهمة

ــار وتدريب قادة  ــي العناية يف اختي ــو حا�شم توّخ ــذ، من املهم على نح ــودة النوعية يف التنفي ــان ج ــة �شم بغي

ــاء الثقايف مع امل�شاركني يف  ــك، اإذا اأمكن، بالتوافق يف النتم ــات يتمتعون بالكفاءة والحرتام وكذل جمموع

د التدريُب قادة املجموعات باملهارات واملعارف الالزمة للعمل مع الأُ�شر باّتباع   وينبغي اأن يزوِّ
)84( ،)83(

الربنامج.

ــم للقيم اجلوهرية يف الربنامج، ولأهمية الأمانة يف دقة  ــب التفاعلية، وينبغي اأن ي�شمن لهم اأي�شا فهمه الأ�شالي

ــص م�شامينه الأ�شا�شية وبنيته التنظيمية وتوقيت م�شار التمارين العملية التي ي�شتمل عليها. ومن الالزم  اقتبا�

ــج وا�شتبقائهم فيه،  ــذاب الأُ�شر لاللتحاق بالربنام ــادة املجموعات اأف�شل الأ�شاليب يف اجت ــا اأن يتعّلم ق اأي�ش

ــذه الغاية، ل بّد من الإ�شراف على قادة  ــة ر�شد �شري الربنامج و�شمان جودة تنفيذه. وحتقيقا له ــك كيفي وكذل

ــرد يف الف�شل ال�شاد�ص من هذا الدليل الإر�شادي بحث  ــات وتقدمي الدعم لهم على نحو م�شتمر؛ وي املجموع

اأكرث تف�شيال يف هذه امل�شاألة الهامة اخلا�شة بالتنفيذ.

املبداأ 12

ــارات الأُ�شرية عنا�شر قوية  ــب على اكت�شاب امله ــن مكّونات اأّي برنامج للتدري ــي اأن تت�شم ينبغ

ومنهجية خا�شة بالر�شد والتقييم

ــذاب الأُ�شر وا�شتبقائها فيه وتخّرجها منه،  ذ يف اإطار الربنامج، وملعدلت اجت ــد الدائم لالأن�شطة التي ُتنفَّ الر�ش

ــاب بقائها فيه، كلها م�شادر هامة للمعلومات التي ينبغي موا�شلة  ــاب ترك الأُ�شر الربنامج، وكذلك اأ�شب ولأ�شب

ــوال مدة تنفيذ الربنامج من اأجل تقييم ما الذي جرى فيه على ما ُيرام وما الذي ميكن حت�شينه. واإن  ــا ط جمعه

ــد اإليه جودة نوعية تنفيذ برامج التدريب على  ــذه الثقافة اخلا�شة بالر�شد والتقييم هي الأ�شا�ص الذي ت�شتن ه

اكت�شاب املهارات الأُ�شرية التي ثبتت فعاليتها.

ــج اأي�شا. وهذا مهم ب�شفة  ــم التخطيط لإجراء تقييم لتاأثري الربام ــة الر�شد والتقييم، من امله ــب عملي واإىل جان

ــا اختبار الربنامج  ــن الظروف التي جرى فيه ــج لتكرارها يف ظروف خمتلفة ع ــة اقتبا�ص الربام ــة يف حال خا�ش

ــدى الأو�شاط العاملية املعنية  ــم اأي�شا يف اإر�شاء قاعدة الفهم واملعرفة ل ــا اإن عمليات التقييم ت�شه ــي. كم الأ�شل

ــة يف التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، وما هي الظروف التي  ــة، وتك�شف ما هي الربامج الفعال بالوقاي

تكون فيها كذلك، وما هي الفئات ال�شكانية التي تتبّدى فيها فعالية هذه الربامج؛ ومن ثم فاإن هذه العمليات 

التقييمية تقدم ما تتطّلبه احلاجة من اأدلة اإثبات الفعالية لكي ُي�شتفاد منها يف الدعوة اإىل منا�شرة هذه الربامج 

لدى مقرري ال�شيا�شات العامة واجلهات املانحة.

ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية،  ــد والتقييم و�شمان ا�شتدامة برامج التدريب عل ــل ال�شابع عن الر�ش ويف الف�ش

ــال عنا�شر قوية خا�شة  ــُل التي ميكن بوا�شطتها اإدخ ــني الأّولنْي عن الر�شد والتقييم، ال�شب ــث يف الق�شم ُتبح

بالر�شد والتقييم يف مكّونات اأي برنامج للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية.

M. R. Sanders and K.M.T. Turner, “Reflections on the challenges of effective dissemination of behavioral 
family intervention: our experience with the Triple P-Positive Parenting Program”, Child and Adolescent 
Mental Health, vol. 10, No. 4 (2005), pp. 158-169.

C. Webster-Stratton, “Affirming diversity: multi-cultural collaboration to deliver the Incredible Years  
Parents Programs”, forthcoming.
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الف�شل الثالث

رابعا-  جعل برامج التدريب على اكت�ساب 

ــع  م ــة  ــة متالئم الأُ�سري ــارات  امله

الظروف الثقافية

ــر متالئما مع ظروف  ــة فعاليته ومعدَّ يف مكان اآخ ــوء اإىل جعل برنامج مثبت ــن احلالت، يكون اللج ــري م يف كث

املجتمع املحلي اأو الثقافة املحلية، اأكرث فعالية من حيث التكلفة من و�شع برنامج جديد كليا. وكما ذكر اأعاله، 

فاإن عملية املالءمة �شرورية لأن البحوث ت�شري اإىل اأن مالءمة الربامج اأمر حا�شم الأهمية يف اجتذاب امل�شاركني 

 وقد 
)79( ،)78( ،)73(

ــم فيه، وميكن اأن تزيد معدل ال�شتبقاء بن�شبة 40 يف املائة. ــج وانخراطهم وا�شتبقائه اإىل الربنام

ــارات الأُ�شرية مع العديد من الثقافات املختلفة ومت  ــت مالءمة العديد من برامج التدريب على اكت�شاب امله مت

تنفيذها، وتبنّي من النتائج اأنها فعالة جدا.

اإن حتقيق املالءمة بني برنامج ما والواقع الثقايف لأُ�شر من خلفيات عرقية اأو ثقافية خمتلفة يتطّلب عملية منهجية 

 
)86( ،)85( ،)84(

ــة بالبحوث والنظريات. ــة تراعي النواحي الثقافية والجتماعية-القت�شادية، وتكون مدّعم ودقيق

ــت اأنه عندما تتم هذه املالءمة على النحو ال�شحيح، ميكن لربامج التدريب على اكت�شاب  ــة اأدلة جيدة تثب وثم

ــن ال�شروري اأن تتما�شى   ولكن، مع اأن م
)87(

ــة ملختلف املجموعات. ــة اأن تكون فّعالة بالن�شب ــارات الأُ�شري امله

ــع و�شعها الجتماعي-القت�شادي، فاإنه ل بد اأي�شا  ــذه املالءمة مع ثقافة املجموعات ال�شكانية امل�شتهدفة وم ه

ــا. وبعبارة اأخرى، يجب اأن ُيراعى يف عملية املالءمة  ــن �شمان الأمانة يف اقتبا�ص الربامج التي ثبتت فعاليته م

الحتفاظ بالعنا�شر اجلوهرية للربامج التي تبّينت فعاليتها بعد تقييمها يف مكان اآخر.

املبادئ الأوىل: القت�شار على احلد الأدنى من املالءمة يف البداية

ــات املالءمة )مثل الرتجمة  ــم اأو احلد الأدنى من عملي ــات الفعالية فيما يخ�ص التفكري ال�شلي ــري اأدلة اإثب ت�ش

ــب املنا�شبة ثقافيا، ومتنيات  ــة من ناحيتي العرق والعن�شر، وعبارات الرتحي ــة، واإظهار ال�شورة ال�شحيح اللغوي

ــات، والأغاين والق�ش�ص والرق�شات والتمارين والأمثلة وعرو�ص الفيديو( اإىل اأن هذا  اخلري والربكة للمجموع

احلد الأدنى من اأ�شكال املالءمة �شروري، ول يوؤثر يف العنا�شر اجلوهرية للربنامج، ويحافظ على فعالية الربنامج 

ــي. ومع ذلك، لي�ص هناك الكثري من الأدلة التي تثبت ماهية العن�شر اجلوهري عندما تدعو احلاجة اإىل  الأ�شل

ــّكل مالءمة مقبولة من �شاأنها اأن ت�شمن الأمانة يف القتبا�ص من الربنامج الأ�شلي  ــة مالءمة اأو اإىل ما ي�ش عملي

ــه. ومع اأن املالءمة التي من �شاأنها اأن حتّد من مدى الأمانة يف القتبا�ص ل توؤدي تلقائيا اإىل جعل  ــة فعاليت املثبت

ــج تكرارا للربنامج  ــال، فاإنه ل ميكن اعتبار ذلك الربنام ــع للمالءمة غري مقبول اأو غري فع ــج الذي خ�ش الربنام

M. K. Ho, “Differential application of treatment modalities with Asian American youth”, Working with 
Culture: Psychotherapeutic Interventions with Ethnic Minority Children and Adolescents, L. A. Vargas and J. 
D. Koss-Chioino, eds. (San Francisco, Jossey-Bass, 1992), pp. 182-203.

M. Barrera and F. G. Castro, “A heuristic framework for the cultural adaption of interventions”, Clinical 
Psychology: Science and Practice, vol. 13, No. 4 (2006), pp. 311-316.

M. J. Reid, C. Webster-Stratton and T. P. Beauchaine, “Parent training in Head Start: a comparison of 
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Science, vol. 2, No. 4 (2001), pp. 209-227.
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الأ�شلي املثبتة فعاليته، وبالتايل ل ميكن �شمان فعاليته. ولذلك، فاإن املبداأ العام يقت�شي اختيار وتنفيذ برنامج 

“متنا�شب” جيدا مع امل�شكلة وال�شكان بحيث ل يحتاج اإل اإىل اأدنى حد من املالئمة.

ــج عملية الر�شد والتقييم قد تدل على اأن  ــم تنفيذ برنامج خ�شع للحد الأدنى من املالءمة، فاإن نتائ ــا يت وعندم

ــد، وينبغي بداهًة اأن  ــح هذه العملية اأقرب اإىل و�شع برنامج جدي  وت�شب
)81(

ــة اإىل مالءمة اأكرث عمقا. ــة حاج ثم

ت�شتند اإىل املبادئ التي ُذكرت اأعاله، مع الرتكيز خ�شو�شا على �شرورة ا�شتنادها اإىل اأ�شا�ص نظري واإىل تقييم 

ــة. ويف هذه الظروف، قد يكون من  ــورة ولعوامل احلماية فيما يتعلق بالفئات ال�شكانية امل�شتهدف ــل اخلط لعوام

ــل احلماية اخلا�شة بال�شلوك  ــربة يف تقييم عوامل اخلطورة وعوام ــراك موؤ�ش�شة اأبحاث لديها خ ــوب اإ�ش امل�شت�ش

املحفوف باملخاطر داخل الأُ�شر، وذلك مثل كليات علم النف�ص اأو كليات العمل الجتماعي اجلامعية.

ــة اجلوهرية ويف الت�شل�شل  ــى من املالءمة يف البني ــة التي تقت�شر على احلد الأدن ــر هذه العملي ــي األ توؤث وينبغ

ــج. والأمثلة الواردة فيما يلي كلها عن التعديالت التي من �شاأنها اأن حتول دون �شمان الأمانة يف  ــن الربام �شم

القتبا�ص من الربامج املثبتة فعاليتها، والتي ينبغي بالتايل جتنبها:

)اأ(      تغيري النهج النظري الذي يقوم عليه الربنامج؛  

بني اأو غري موؤهلني على النحو املو�شى به؛ )ب(   ال�شتعانة بقادة جمموعات غري مدرَّ  

)ج(    ال�شتعانة بعدد من قادة املجموعات اأقل من العدد املو�شى به؛  

)د(     تقلي�ص عدد اجلل�شات اأو نوعها )جل�شات للوالدين اأو لالأطفال اأو لالأُ�شرة( اأو تق�شري مدتها؛  

ــل املوّجهة الأ�شا�شية اأو املهارات  ــري حمتوى اجلل�شات )على �شبيل املثال، تغيري الر�شائ )هـ(     تغي  

الأ�شا�شية، اأو اإزالة موا�شيع، اأو حذف املهام املنـزلية(، وكذلك تغيري ت�شل�شلها؛

ــّن اأو م�شتوى  ــم لها )من حيث ال�ش ــات �شكانية مل ُي�شمَّ ــج من اأجل فئ ــدام الربنام )و(      ا�شتخ  

املخاطر( )انظر املبادئ الواردة يف الف�شل الثاين(؛

)ز(      خف�ص معايري انخراط امل�شاركني.  

ــاب املهارات الأُ�شرية مع  ــة يف عملية مالءمة برامج التدريب على اكت�ش اخلطوات الالزم

الظروف الثقافية

ــة حر�شا على حتقيق التوازن  ــاأن القت�شار على حد اأدنى من املالءم ــي و�شف للعملية املو�شى بها ب�ش ــا يل فيم

ــة والثقافية للفئات ال�شكانية امل�شتهدفة من دون التقليل من  ــال بني الحتياجات الجتماعية-القت�شادي الفع

الأمانة يف القتبا�ص من الربنامج الأ�شلي املثبتة فعاليته.

جمع املعلومات عن الربامج املنا�شبة املثبتة فعاليتها

ــن احتياجات الفئات  ــارات الأُ�شرية مبا يلبي ما مت تقديره م ــج التدريب على اكت�شاب امله ــي اختيار برام ينبغ

ــة امل�شتهدفة. ولذلك ينبغي ال�شروع يف تقدير الحتياجات لتزويد مقرري ال�شيا�شات العامة ومديري  ال�شكاني

ــا هو منا�شب من الربامج املثبتة فعاليتها بحيث تكون متما�شية مع العمر  ــج باملعلومات الالزمة لختيار م الربام

ــوى املخاطر لدى الفئات ال�شكانية امل�شتهدفة. ومن ناحية عامة، عندما ُتقّرر هذه املعايري، يكون الختيار  وم�شت

حم�شورا بني قّلة )واحد اإىل ثالثة( من الربامج املثبتة فعاليتها.
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وعند اتخاذ القرار النهائي ب�شاأن الربنامج املراد ا�شتخدامه، فاإن من املنا�شب ملقرري ال�شيا�شات ومديري الربامج 

ــح مناق�شة املواد املعّدة والأن�شطة واأدوات   وتتي
)88(

ــال مبعّدي الربنامج لطلب املزيد من املعلومات ب�شاأنه. الت�ش

ــت عملية مالءمة  ــم اأي�شا معرفة ما اإذا كان ــة الربنامج. ومن امله ــم فكرة اأدق عن مدى منا�شب ــد والتقيي الر�ش

ــم معرفة الثقافة واللغة التي متت مالءمته معهما،  ــج ثقافيا قد متت من قبُل، واإذا ح�شل ذلك، فمن امله الربنام

والنتائج التي مت التو�شل اإليها والتعديالت الإ�شافية التي ميكن اأن تكون مقبولة. وال�شوؤالن الهامان الآخران 

ــات الالزمة؟” كما ينبغي  ــي املوؤهالت والتدريب ــوىّل تنفيذ الربنامج؟” و“ما ه ــن الذي ينبغي اأن يت ــا: “َم هم

ة: فهي يف العادة ل تكون متاحة جمانا، ويجب �شراوؤها. وحتى عندما تتوفر املواد  ــث يف م�شاألة املواد املعدَّ البح

ــم من معّد الربنامج.  ــب ا�شتخدامها من دون �شراء خدمات الدع ــن دون كلفة، فقد يكون من ال�شع ة م ــدَّ املع

ــة عامة، ميكن، مب�شاعدة معّد الربنامج، تقدير مدى “تنا�شب” الربنامج مع تلبية احتياجات الهيئة املحلية  وب�شف

املعنية ومع ال�شياق الإداري والأُ�شري يف الثقافة املحلية.

اإن�شاء فريق يتوىل عملية املالءمة مع الظروف الثقافية

ــة الثقافية فكرة جيدة لتخطيط وتنفيذ عملية املالءمة القائمة على احلد  ــل فريق ليتوىل عملية املالءم اإن ت�شكي

الأدنى، وكذلك الإ�شراف عليها بغية �شمان التوازن بني احتياجات املجتمع املحلي والأمانة يف القتبا�ص من 

ــق، بالإ�شافة اإىل مدير الربنامج، معد الربنامج )اأو ممثال  ــج الأ�شلي املثبتة فعاليته. وينبغي اأن ي�شم الفري الربنام

ــة(، وممثال عن معهد الأبحاث املكّلف  ــة الواردة اأدناه ب�شاأن اأهمية عملية الرتجم ــه(، ومرتجما )انظر املناق�ش لـ

ــني عن املجتمع املحلي )ومن املفيد اأي�شا يف مرحلة لحقة اأن ي�شمل عددا من الآباء والأمهات  ــم، وممثل بالتقيي

الذين خ�شعوا للربنامج(. وتبعا للظروف، قد يكون من املفيد اأن ي�شم موظفني اأو متطوعني اأو اأطباء ذوي اخلربة 

يف تنفيذ برنامج للتدريب على املهارات الأُ�شرية، وممثال عن الهيئة املانحة.

ترجمة املواد املعّدة اإىل اللغة املحلية وجعلها متالئمة مع الثقافة املحلية

ة اإىل اللغة املحلية وقتا طويال  ــدَّ ــب، واأدوات الر�شد والتقييم واملواد املع ــرق عملية ترجمة برنامج التدري ت�شتغ

ــي عملية معقدة. ويلزم تخ�شي�ص ما يكفي من الوقت واملوارد ل�شمان عدم �شياع الر�شائل الأ�شا�شية املراد  وه

ــل بالتعاون مع الفريق الذي  ــة. ولذلك ُيو�شى بالتعاقد مع مرتجمني حمرتفني للعم ــا، يف هذه العملي توجيهه

يتوىل عملية املالءمة مع الظروف الثقافية، وكذلك مع معّد الربنامج.

ومن العتبارات الهامة يف عملية الرتجمة التو�شل اإىل اتفاق مع قادة املجموعات ومع امل�شاركني يف امل�شتقبل 

ــع ا�شتخدامها يف املجتمع  ــم تقدمي الأفكار واملفاهيم بالكلمات ال�شائ ــى امل�شطلحات الأ�شا�شية: اإذ من امله عل

ــور والأمثلة قد يلزم تغيريها  ــل، فاإن الأغاين والق�ش�ص وال�ش ــى ي�شهل فهمها فورا. وعلى نحو مماث ــي حت املحل

ــادة فعالية الربامج التي ُتنّفذ  ــا. وهذا احلد الأدنى من عملية املالءمة �شروري لزي ــي تكون “متنا�شبة” ثقافي ك

ــال. ومع ذلك، فاإن  ــت وُنّفذت واخُتربت فيه اأ�ش ــن املجتمع املحلي الذي ُو�شع ــع حملي يختلف ع يف جمتم

ــري للربنامج. وينبغي اأن يعيد  ــري البنية الأ�شا�شية وامل�شمون اجلوه ــة ينبغي األ ت�شل اإىل حد تغي ــذه العملي ه

Craig H. Blakely and others, “The fidelity-adaptation debate: implications for the implementation of public 
sector social programs”, American Journal of Community Psychology, vol. 15, No. 3 (1987), p. 253.
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ــون املحرتفون ترجمة الربنامج الناجت اإىل اللغة الأ�شلية لكي يراجع معّد الربنامج النتائج ويتاأكد من اأنه  املرتجم

مت الحتفاظ باملكّونات اجلوهرية للربنامج.

قيا�ص خط الأ�شا�ص املعياري

قبل تنفيذ الربنامج، من املهم جمع البيانات الأ�شا�شية املعيارية عن النتائج امل�شتهدفة، وعن املتغريات الأخرى 

املحددة يف منوذج التغيري، وغري ذلك من البيانات ذات ال�شلة بال�شكان وال�شياق. ويتيح جمع البيانات الأ�شا�شية 

املعيارية احل�شول على معلومات عن ال�شكان امل�شتهدفني وعن ال�شياق قبل القيام بالتدخل الجتماعي، حتى 

)89(

يكون بالإمكان مقارنتها بالو�شع بعد التدخل.

ــا اخلا�شة بها الالزمة للر�شد والتقييم وجلمع املعلومات  ــي اأن ت�شتمل الربامج املثبتة فعاليتها على اأدواته وينبغ

ــج التقييم، قد يكون  ــادا على ت�شميم منه ــاري، وكذلك بعد التنفيذ. واعتم ــن خط الأ�شا�ص املعي ــا م انطالق

ــذه احلالة، ينبغي اأن ت�شّكل موؤ�ش�شة الأبحاث  ــن امل�شتح�شن اإ�شراك موؤ�ش�شة اأبحاث يف هذه العملية. ويف ه م

ــد الأدنى. ويف الواقع، ثمة  ــة، واأن ت�شارك يف عملية املالءمة املق�شورة على احل ــزءا من فريق املالءمة الثقافي ج

ــا اإىل ترجمة اأدوات الر�شد والتقييم، واإىل مالءمتها ثقافيا اأي�شاً، واإىل جتريبها، اإن اأمكن ذلك، قبل  ــة اأي�ش حاج

ــذا الدليل الإر�شادي   ويتناول الف�شل ال�شابع من ه
)90(

ــة. ــات الأ�شا�شية املعياري ــا يف جمع املعلوم ا�شتخدامه

م�شاألة ر�شد وتقييم برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية مبزيد من التف�شيل.

اإدخال عن�شر ر�شد قوي

ــه عن�شر ر�شد قوياً. وهذا  ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية يف مكّونات ــن اأي برنامج للتدريب عل ــي اأن يت�شم ينبغ

ــع يف مكان اآخر  ــة ذي فعالية مثبتة ُو�ش ــالل تنفيذ برنامج حديث الرتجم ــغ الأهمية ب�شفة خا�شة خ ــر بال اأم

ــه باحلد الأدنى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لال�شتفادة من اأدوات الر�شد على اأمت نحو ممكن يف  ــت مالءمت ومت

توثيق معّدلت احل�شور، واحل�شول على التعليقات واملالحظات املفيدة من امل�شاركني، وتقدير مدى الأمانة يف 

القتبا�ص من الربنامج الأ�شلي، وكذلك توثيق النجاحات والعقبات.

تقييم عملية املالءمة الثقافية

عقب التنفيذ، ينبغي اإجراء تقييم لالأو�شاع لدى ال�شكان امل�شتهدفني وكذلك ال�شياق، من اأجل توفري البيانات 

ــت انطالقا من خط الأ�شا�ص املعياري. وينبغي جمع ما يكفي  ــة لغر�ص مقارنتها مع البيانات التي ُجمع الالزم

من البيانات لتقييم العملية وتاأثري الربنامج الذي متت مالءمته مع الظروف الثقافية. ومن الأهمية مبكان اأن يتم 

جمع هذه املعلومات وحتليلها، وعالوة على كل �شيء، تزويد الربنامج بها من اأجل زيادة حت�شينه. وهذا ما ي�شمى 

ــن اإجراءات املالئمة القائمة على  ــر للنوعية”. وقد يكون من ال�شروري القيام مبزيد م ــني امل�شتم “دورة التح�ش
ــوؤدي الربنامج اإىل التغيريات املتوّقعة  ــى، بل ينبغي ال�شطالع بذلك. ويف بع�ص احلالت، قد ل ي ــد الأدن احل

ــم العمل على حتديد ال�شبب. وهناك العديد من الأ�شباب املحتملة  ــوة. واإذا حدث ذلك، فاإن من امله اأو املرج

Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programmes (United Nations publication, 
Sales No. E.06.XI.7).

D. M. Fetterman, S. J. Kaftarian and A. Wandersman, eds., Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools 
for Self-Assessment and Accountability (London, Sage Publications, 1995).
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ــب والتنفيذ والأمانة يف القتبا�ص والقبول الثقايف والعقبات التي حتول دون  ــك، بع�شها م�شاكل يف التدري لذل

ــدام الربنامج. وينبغي ا�شتك�شاف جميع هذه الأ�شباب املحتملة من اأجل حتديد ما الذي ينبغي اإجراوؤه  ا�شتخ

من تعديالت املالءمة الإ�شافية، بل رمبا امل�شمونية.

ــكان، اأن ُت�شتخدم فيه منهجية  ــع بالتقييم بطريقة نظامية، وينبغي، عند الإم ــذه الأ�شباب، يجب اأن ُي�شطل وله

ــة نتائج التقييم اإىل الأو�شاط العاملية املعنية بالوقاية. واإذا اأُ�شركت موؤ�ش�شة  ــة �شارمة. ومن املهم اأي�شا اإتاح علمي

ــة وا�شطلعت بالتقييم، مع �شمان القيام بعملية �شارمة علميا، قد يكون ن�شر النتائج حا�شم الأهمية لزيادة  بحثي

لة اأو املالءمة ثقافيا. وحتى لو مل يتم اللتزام باأعلى معايري  ــة املتاحة ب�شاأن فعالية ال�شيغ اأو النماذج املعدَّ املعرف

الت�شميم وباأعلى املعايري املنهجية، فاإن هذه النتائج قد توفر معرفة هامة لالأو�شاط العاملية املعنية بالوقاية، وينبغي 

لذلك اإتاحتها اأي�شا.





ــاء والأمهات والأُ�سر  خام�سا-  اجتذاب الآب

اإلـى الربنامج وا�ستبقاوؤهم فيه

ــل اجتذاب الآباء والأمهات لالن�شمام اإىل الربنامج وا�شتبقاوؤهم فيه عقبة كبرية اأمام انت�شار برامج التدريب  ميث

ــدة التنظيم يف جمال  ــاث اأن الربامج املنا�شبة واجلي ــارات الأُ�شرية. ومع ذلك، تبنّي الأبح ــى اكت�شاب امله عل

 ويقدم هذا 
)76( ،)75(

ــة. ــاء تتجاوز 80 يف املائ ــن اأن حتّقق معدلت ا�شتبق ــى املهارات الأُ�شرية ميك ــب عل التدري

الف�شل بع�ص املبادئ التوجيهية العملية لتحقيق اأعلى معدلت الجتذاب اإىل الربامج وال�شتبقاء فيها.

اجتذاب الأُ�شر اإىل الربنامج

من دواعي القلق النمطية فيما يتعلق بربامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، اأنه حتى لو ت�شجل يف 

الربنامج عدد كاف من الأُ�شر، فاإنها ل حت�شر جميعها يف واقع الأمر. وهناك م�شتوى معني من الت�شّرب قد ُيعترب 

ــد من الربامج اأن من املفيد  ــة الأوىل من الربنامج، ويف الواقع تبنّي يف العدي ــه بني الت�شجيل واجلل�ش ــّر من ل مف

ــب. كما تبنّي ب�شكل عام اأنه كلما طال الوقت  ــل عدد من الأُ�شر يفوق العدد املراد تخريجه بعد التدري ت�شجي

بني الت�شجيل واجلل�شة الأوىل، ارتفع عدد املنقطعني عن ح�شور الربنامج. لذا، فاإن من املعقول احلر�ص على اأن 

تكون الفرتة الفا�شلة ق�شرية قدر الإمكان. 

وتعترب زيارات التوعية التي تهدف اإىل اللتقاء بالأُ�شر خالل عملية الجتذاب و�شيلة جيدة حلّث الأُ�شر على 

ــات العملية التي ميكن اأن حتول دون احل�شور  ــة، لأن تلك الزيارات تتيح فر�شا ملناق�شة الربنامج والعقب امل�شارك

ــة الأُ�شر املعّر�شة ملخاطر اأ�شد من غريها. كما تتيح   ولهذا الأمر اأهمية خا�شة يف حال
)92( ،)91(

ــة مبكرة. يف مرحل

ــي، وتكت�شي اأهمية خا�شة  ــع الأُ�شر يف املجتمع املحل ــة جيدة للبدء يف بناء عالقة ثقة م ــارات التوعية فر�ش زي

ــة ملخاطر �شديدة، لأنها كثريا ما تكون �شالتها بهيئات امل�شاعدة الجتماعية �شلبية.  ــة اإىل الأُ�شر املعّر�ش بالن�شب

كذلك فاإن بناء عالقات �شخ�شية اأوثق بني موظفي الربنامج والأُ�شر قد يعزز اأي�شا جهود الجتذاب يف العديد 

ــاً ينبغي العناية به وهو  ــات ال�شخ�شية قيمة كبرية. هناك اعتبار هام اأي�ش ــن الثقافات التي ُتعزى فيها للعالق م

ــذاب الأُ�شر وخ�شو�شا الأُ�شر املعّر�شة ملخاطر  ــد َمن يقوم بزيارات التوعية. فقد اأظهرت الأبحاث اأن اجت حتدي

ــل باملجتمع املحلي”، مثال  ــال �شخ�ص ميّثل “�شلة الو�ش ــا اأكرب عندما يقوم مبهمة الت�ش ــدة، يحّقق جناح �شدي

 K. L. Kumpfer, “How to get hard-to-reach parents involved in parenting programs”, Parenting as Prevention:  
Preventing Alcohol and Other Drug Abuse Problems in the Family, D. Pines, D. Crute and E. Rogers, eds. 
(Rockville, Maryland, Office of Substance Abuse Prevention, 1991), pp. 87-95.

J. D. Hawkins and others, “The Seattle Social Development Project: effects of the first four years on 
protective factors and problem behaviors”, Preventing Antisocial Behavior: Interventions from Birth 
through Adolescence, J. McCord and R. E. Tremblay, eds. (New York, Guilford Press, 1992).
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كاأحد اأفراد اأُ�شرة اأخرى خ�شعت من قبُل للربنامج التدريـبـي، اأو �شخ�ص من منظمة ما اأو ممار�ص مهني تطّوع 
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 مما هو احلال عندما يقوم بالت�شال فريق من الباحثني اجلامعيني.
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للم�شاعدة يف اجتذاب الأُ�شر،

ــن �شخ�ص اإىل �شخ�ص و�شيلة هامة  ــن عملية التنفيذ، ُيعترب انتقال خرب الربنامج �شفاهة م ــة لحقة م ويف مرحل

ــج، لأن الأُ�شر التي ح�شرت الربنامج وارتاحت لـه قد تقوم بالرتويج لـه بني الأُ�شر  ــوة اإىل منا�شرة الربنام للدع

ــم يف الربنامج وتعليقاتهم عليه قد  ــاء والأمهات على اأن يدركوا اأن م�شاركته ع الآب ــرى. وينبغي اأن ُي�شجَّ الأخ

تكون مفيدة لالأُ�شر الأخرى يف املجتمع املحلي اأو يف جميع اأنحاء البلد اأو املنطقة اجلغرافية. فلي�ص من املبالغة 

اإعالم الآباء والأمهات الذين ي�شاركون يف املراحل الأوىل من الربنامج يف جمتمع حملي باأن با�شتطاعتهم فعليا 

ــر على ال�شعور بالإ�شهام بدل من  ــق الوقاية لأُ�شر اأخرى. وي�شاعد هذا النطباع الأُ�ش ــوا رّواداً يف حتقي اأن يكون

ال�شعور باأنهم جمرد متلقني للم�شاعدة.

وتبنّي اأنه عندما حُتال الأُ�شر اإىل الربنامج عن طريق هيئات اأخرى، تكون دعوة تلك الهيئات اإىل جل�شة التعريف 

بالربنامج اأو اإىل اجلل�شة الأوىل مفيدة يف ت�شجيعها على ال�شتمرار يف اإحالة الأُ�شر وحّثها على نحو اأكرث فعالية 

على اللتحاق بهذه الربامج. وثمة و�شيلة مفيدة اأخرى لت�شجيع الهيئات على القيام بالإحالت رمبا تتمثل يف 

تخطيط وتنظيم جل�شات اإعالمية عن الربنامج خالل الجتماعات العادية لفرقهم العاملة يف هذا امليدان.

ــالل اأن�شطة خمتلفة، مثل  ــات واإعالمهم عن الربنامج يف مواقع خمتلفة وخ ــح الت�شال بالآباء والأمه ــد يتي وق

ــة �شانحة لطرح اأ�شئلة قد ل  ــة واملنا�شبات الجتماعية املحلية، اأمام الرجال والن�شاء فر�ش ــات الديني الجتماع

ــون يف طرحها حينما ُيواِجهون منفردين موظفي الربنامج. ومن ثم فاإن اإي�شال التوعية، وبخا�شة اإىل الآباء  يرغب

والرجال يف املجتمع املحلي، قد تكون اأي�شر بهذه الطريقة.

وهناك طريقة هامة اأخرى ت�شاعد يف اجتذاب الأُ�شر وهي اإجراء حمادثات مع الوجهاء وكبار ال�شّن يف املجتمع 

هم على تاأييد الربنامج ودعمه. املحلي حل�شّ

وقد حُتِدث طريقة عر�ص الربنامج فرقا ما. ففي كثري من املجتمعات، ُيعترب تعاطي املخدرات و�شمة عار، ولذلك 

ــد ُينظر اإىل م�شاركة الآباء والأمهات يف برامج الوقاية منها كما لو كانت اإقرارا بوجود م�شكلة يف الأُ�شرة. وقد  ق

تبنّي اأن من املجٍد تقدمي برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية على اأنها و�شيلة مفيدة لالآباء والأمهات 

يف التعامل مع اأبنائهم املراهقني اأو يف تعزيز �شحتهم واأدائهم الأكادميي.

ــة وال�شتبقاء، على النحو املبنّي، يف الق�شم التايل. كما  ــريا ما ت�شّكل الرتتيبات العملية عائقا اأمام امل�شارك وكث

ــال م�شاركة الآباء  ــى �شبيل املثال، قد يكون احتم ــدد اأكرب من امل�شاركني. فعل ــد ت�شهم يف اجتذاب ع ــا ق اأنه

والأمهات يف اجلل�شة الأوىل من الربنامج اأكرب اإذا عقدت يف مكان اآمن ل يطالهم فيه ال�شعور بالو�شمة وي�شهل 

الو�شول اإليه.

ــر اأن�شطة وقائية على م�شتويني اأو اأكرث  ــل الثالث، فاإن الربامج املتدّرجة امل�شتويات التي توف ــا ورد يف الف�ش وكم

ــاق بها من اأجل احل�شول  ل على الأُ�شر اللتح ــة، والنتقائية، واملحددة( ت�شهِّ ــن م�شتويات املخاطر )ال�شامل م

م للجميع يف املجتمع املحلي، على الأقل على امل�شتوى  ــى اخلدمات املختلفة يف الربنامج، لأن الربنامج مقدَّ عل

)65( ،)62( ،)61( ،)60( ،)59(

ال�شامل لالأن�شطة.

Gene H. Brody and others, “The strong African American families program: translating research into 
prevention programming”, Child Development, vol. 75, No. 3 (2004), pp. 900-917.
<?> R. L. Spoth, C. Redmond and C. Shin, “Randomized trial of brief family interventions for general populations:  
adolescent substance use outcomes 4 years following baseline”, Journal of Consulting Clinical Psychology, 
vol. 69, No. 4 (2001), pp. 627-642.
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ا�شتبقاء الأُ�شر يف الربنامج

ي�شّكل اجتذاب الأُ�شر لالن�شمام اإىل الربنامج ن�شف املعركة. واأما الن�شف الآخر فهو ا�شتبقاء الأُ�شر امل�شاِركة 

ــد من الطرق ل�شمان بقاء الأُ�شر يف الربنامج، لكن من  ــام طوال الفرتة املتبقية من الربنامج. وهناك العدي بانتظ

املهم اأن نتذكر اأنه خالل الفرتة التجريبية الأوىل من الربنامج، قد ي�شل معدل الت�شرب اإىل 60 يف املائة. وهذا 

ــي اأن هذا الربنامج ينبغي التخلي عنه. ذلك اأنه عندما يكت�شب قادة املجموعات املزيد من اخلربة، ويتم  ل يعن

التغلب على العقبات العملية التي حتول دون امل�شاركة، وتظهر ر�شائل اإيجابية حول فوائد امل�شاركة يف الربنامج، 

 وب�شفة عامة، تفيد 
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ــر التي يتم اجتذابها. ــد معدل ال�شتبقاء لي�شل اإىل 85 يف املائة من الأُ�ش ــي اأن يزي ينبغ

ــات اجلل�شات الثالث الأوىل، فمن املرّجح اأن  ــة العديد من معّدي الربامج اأنه عندما يح�شر الآباء والأمه جترب

يوا�شلوا الربنامج حتى اإمتامه.

ومن اأجل تقدمي امل�شاعدة اإىل الآباء والأمهات يف املواظبة على احل�شور، ل بد من ا�شتبانة العوائق العملية التي 

ــذه امل�شاألة يف اجلل�شة الأوىل.  ــاد ال�شبل الالزمة للتغلب عليها. وغالبا ما ُتناق�ص ه ــول دون ح�شورهم، واإيج حت

ــكار تهدف اإىل حتديد  ــرون جل�شات لتبادل الأف ــات على اأهمية احل�شور، ويدي ــا ي�شّدد قادة املجموع ــادة م وع

ــارة اأو ال�شطرار اإىل العمل وبالتايل التغّيب  ــق التي حتول دون احل�شور )مثل طفل مري�ص، اأو عطل �شي العوائ

ــن جل�شة ما( واحللول املمكنة، وكذلك و�شع خطة مل�شاعدة الآباء والأمهات على ح�شور جل�شات الربنامج.  ع

وميكن اأن ت�شمل هذه اخلطة ما يلي:

ــاء والأمهات )مثل الفرتة امل�شائية وعطلة  ــم اجلل�شات يف املكان والزمان املنا�شبني لالآب )اأ(       تنظي  

نهاية الأ�شبوع(، مع مراعاة اأن يكون الوقت واملكان مقبولني من الناحية الثقافية؛

ــل )في�شات( اأجرة  ــل امل�شاركني اأو توفري بدائ ــع تكاليفه )مثل ترتيب نق ــم النقل ودف )ب(     تنظي  

احلافالت اأو �شيارات الأجرة، اأو ق�شائم �شراء البنـزين(؛

)ج(    تنظيم رعاية الأطفال يف مكان انعقاد اجلل�شات ودفع تكاليفها؛  

ــات التدريبية اأو بعدها(، اأو تقدمي  ــم جلب وجبات الطعام ودفع تكاليفها )قبل اجلل�ش )د(       تنظي  

وجبات الطعام كجزء من الربنامج؛

)هـ(     التفاو�ص مع اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني يف املجتمع املحلي )مثل اأرباب العمل اأو كبار ال�شّن   

اأو الأزواج( لل�شماح بح�شور الآباء والأمهات.

ــات “الجتماعات الطبيعية”، وهي الجتماعات  ــد يكون من املفيد تنظيم اجلل�شات بال�شتفادة من منا�شب وق

ــي، واجتماعات املعلمني بالآباء  ــل الجتماعات ذات الطابع الدين ــي ُتعقد بانتظام يف املجتمع املحلي، مث الت

والأمهات واجتماعات جمال�ص التخطيط. وقد جلاأ اأحد القائمني بتي�شري الربامج اإىل و�شيلة مبتكرة بال�شتفادة 

م بع�ص الربامج يف اأماكن  من الوقت الذي مي�شيه الآباء والأمهات يف التنّقل بالقطارات لتقدمي الربنامج. وُيقدَّ

�ص لذلك اأو خالل وقت الغداء. وكثريا ما ُتنّفذ الربامج يف الأماكن التي يعي�ص فيها  العمل خالل وقت ُيخ�شّ

ــات، كاأن ُتعقد اجلل�شات يف احلي ال�شكني نف�شه، اأو يف قاعة للن�شاطات الجتماعية، اأو يف مركز  ــاء والأمه الآب

ــن العوائق العملية )اللوج�شتية( عند  ــع �شكني. ذلك اأنه ميكن اخت�شار الوقت والتقليل م ــي اأو يف جمم �شح

G. B. Aktan, “Organizational frameworks of a substance use prevention program”, International Journal 
of the Addictions, vol. 30, No. 2 (1995), pp. 185-201.
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ــاء والأمهات اإىل اأكرث من ال�شري م�شافة ق�شرية مع اأطفالهم  ــاد مكان لنعقاد اجلل�شات حيث ل ُي�شطر الآب اإيج

ــه. كما اأن ميزة عقد جل�شات الربنامج يف املدار�ص هو اأن من �شاأن ذلك اأن يزيد م�شاركة العاملني  ــول اإلي للو�ش

ــة ويعزز التوا�شل بني الآباء والأمهات واملدر�شة. ومع ذلك، ينبغي اأن يو�شع يف العتبار اأن املدر�شة  يف املدر�ش

قد ل تكون اأف�شل مكان لتنفيذ الربنامج بالن�شبة اإىل ال�شباب املراهقني الذين ل يذهبون اإىل املدار�ص بانتظام 

اأو الذين يعانون من م�شاكل يف املدر�شة.

وقد يوؤدي �شعور الآباء والأمهات بالإحباط وباأنهم لي�شوا كفوؤا ملثل هذه الجتماعات اإىل امتناعهم عن ح�شور 

ــة ومواجهتها على نحو اإيجابي  ــة ممكنة لتبديد هذه ال�شكوك الذاتي ــج. ولذلك ينبغي اغتنام كل فر�ش الربنام

ــاء والأمهات والأُ�شر وت�شجيعهم والثناء عليهم. وقد تكون الربامج التي ت�شمل الأبناء ناجحة لأن  ــة الآب وطماأن

ــاإن الآباء والأمهات الذين قد ل  ، ف ــات باإبداء رغبتهم هم يف احل�شور. ومن ثمَّ ــاء ي�شجعون الآباء والأمه الأبن

يرغبون يف بع�ص الأما�شي اأو الأوقات يف احل�شور ب�شبب التعب اأو الن�شغال ب�شيء اآخر، قد ياأتون يف كثري من 

الأحيان لأن اأبناءهم يريدون احل�شور.

ــات الذين يحرتمون  ــر الربنامج. فقادة املجموع ــات احرتاما لالأُ�شر التي حت�ش ــدي قادة املجموع ــب اأن يب ويج

ــوف يحّققون اأعلى معدلت  ــن، والذين يحظون بدعم جيد، �ش ــون معها ثقافيا، باأكرث قدر ممك ــر، ويتوافق الأُ�ش

ــات اإذا اتخذوا نهجاً اإيجابياً “قائما على نقاط القوة”،  ــاء. والأرجح اأن حترتم الأُ�شر اأي�شاً قادة املجموع ال�شتبق

لعلمهم باأن الأُ�شر جميعها تتمتع بنقاط قوة. والغر�ص من هذه الربامج هو البناء على نقاط القوة املوجودة فعليا 

ــة العديدة املبلَّغ عنها على  ــداء الحرتام لالأُ�شر بح�شب الثقافات: ومن الأمثل ــدى الأُ�شر. وتختلف طرق اإب ل

ــرتام لالأُ�شر اإر�شال دعوات حل�شور اجلل�شة الأوىل مطبوعة عليها بو�شوح اأ�شماء هذه الأُ�شر؛ وو�شع  اإبداء الح

ــور نا�شرة على الطاولت عند تناول الوجبة الأوىل، وقيام قادة املجموعات بتقدمي الوجبة الأوىل من الطعام  زه

اإىل الأُ�شر باأنف�شهم.

ــارات الأُ�شرية اإىل اإجراء قرعة “مهّياأة” حت�شل فيها الأُ�شر التي  ــاأ بع�ص برامج التدريب على اكت�شاب امله وتلج

اأّدت متارينها املنـزلية على جوائز كل اأ�شبوع، على اأن حت�شل جميع الأُ�شر على جوائز يف �شياق الربنامج. ويقّرر 

ــرة التي ينبغي اأن تفوز. والآباء والأمهات يعلمون اأن القرعة  ــادة املجموعات كل اأ�شبوع م�شبقا َمن هي الأُ�ش ق

“مهّياأة” م�شّبقا، لكنهم ل يعلمون متى �شياأتي دورهم يف الفوز، ويتفقون على عدم اإخبار الأبناء بذلك. وذلك 
ل يحافظ على عن�شر املفاجاأة بالن�شبة لالأطفال فح�شب، بل مينح اأي�شا الآباء والأمهات مكانة اإ�شافية.

ــام تقدمي الهدايا ال�شغرية. وقد  ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ي�شتخدم نظ ــاك عدد من برامج التدري وهن

تبنّي اأن تلقي الهدايا طوال فرتة الربنامج يكون اأكرث قبول اإذا �شعرت الأُ�شر باأنها ت�شتطيع الإ�شهام يف الربنامج 

اأي�شا. ويف هذا ال�شياق، لوحظ اأنه يف حني اأن بع�ص الربامج 

ــال اأو قابال  ــرورة منا�شبا اأو فع ــون بال�ش ــاإن ذلك قد ل يك ــارك فيها، ف ــاً لالأُ�شر لكي ت�ش ــل مبلغ ــع بالفع تدف

لال�شتمرار.

ــر يف اجلل�شات اخلم�ص اأو ال�شت الأخرية يف  ــرة اأخرى لتح�شني فر�ص ال�شتبقاء وهي اإ�شراك الأُ�ش ــاك فك وهن

التخطيط حلفل التخّرج. ذلك اأن جعل الآباء والأمهات والأبناء ي�شاركون مبواهبهم يف حفل التخرج يزيد من 

احلما�ص واللتزام ب�شاأن التخرج.

ــد يكون اأتى يف وقت غري منا�شب لي�ص اأكرث  ــني والآخر، ل بد من الت�شليم باأن اللتحاق بالربنامج ق ــني احل وب

ــر معينة. ولذلك ينبغي دعم هذه الأُ�شر يف قراراتها ب�شاأن ت�شخري طاقاتها ل�شوؤون خا�شة يف اأماكن اأخرى،  لأُ�ش

وينبغي ت�شجيعها على اللتحاق بالربنامج يف دورات لحقة.
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حتديد معايري التخّرج من الربنامج

ــة التي يرّكز عليها  ــم اأحد املوا�شيع الرئي�شي ــذاب الآباء والأمهات وا�شتبقائه ــل م�شاألة اجت ــة اإىل جع بالإ�شاف

د يف الربامج ما يعنيه “ح�شور” الربنامج وعدد اجلل�شات التي يجب على  ــاإن من ال�شروري اأن ُيحدَّ ــج، ف الربنام

ــادة املجموعات النظر بالأحرى اإىل م�شتويات ال�شتمرار يف  ــر اأن حت�شرها لكي تتخّرج. وقد يكون على ق الأُ�ش

ــل املثال، نوعني من “�شهادات”  م بع�ص الربامج، على �شبي ــّرج لي�ص غرُي. وقد تقدِّ ــور ل اإىل و�شع التخ احل�ش

التخرج، واحدة لأولئك الذين يح�شرون حتى نهاية الربنامج، حتى لو غابوا عن ن�شف عدد اجلل�شات، واأخرى 

ــل املثال(. وحتّدد بع�ص الربامج اأ�شد  ــرون معظم اجلل�شات )85 يف املائة من اجلل�شات، على �شبي ــن يح�ش للذي

ــر اأهميًة، وت�شع بالتايل احلد الأدنى من اجلل�شات التي يتعني على الآباء والأمهات ح�شورها للتخرج.  العنا�ش

وتتيح برامج اأخرى اإمكانية تعوي�ص الغياب من حني اإىل اآخر وذلك ب�شرط قيام الأُ�شر باملزيد من املهام املنـزلية 

اأو القراءات اأو بقبول زيارات املوظفني مل�شاعدتهم على ا�شتكمال در�ص )درو�ص( تغّيبوا عنه.

ــرِتط معظم برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية على امل�شاركني احل�شور يف موعد اأق�شاه بداية  وي�ش

اجلل�شة الثالثة للربنامج، واإل فاإنهم �شوف يفوتهم الكثري. ومع ذلك، ي�شمح الربنامج، يف بع�ص الظروف، لالأُ�شر 

ــل املثال، يف حالة  ــج يف منا�شبات خمتلفة. فعلى �شبي ــول واخلروج من الربنام ــج اأو بالدخ ــودة اإىل الربنام بالع

ــات ال�شكان الأ�شليني يف اأ�شرتاليا، من ال�شائع اأن تذهب الأُ�شر يف “جولت” ت�شتغرق عدة اأ�شابيع اأو  جمتمع

ــج. لكن هذا ل يعني اأن هذه الأُ�شر غري مهتمة، لأنها غالبا ما تنخرط  ــدة �شهور، وبالتايل ت�شطر لرتك الربنام ع

يف الربنامج مرة اأخرى وتكمله بنجاح اإذا ما اأتيحت لها الفر�شة.

ومن املفيد اأن تعلم الأُ�شر اأنها �شتكون حمل ترحيب عند عودتها اإىل برنامج لحق اإذا كانت، لأي �شبب كان، 

غري قادرة على ال�شتمرار يف برنامج ما ت�شّجلت فيه اأ�شاًل. كما اأنه ينبغي تطمني الأُ�شر التي تكون احتياجاتها 

م، باأنها �شتكون مو�شع ترحيب حل�شور برنامج اآخر يف وقت اأن�شب. خارجة عن نطاق الربنامج املقدَّ





ــات  املجموع ــادة  ق ــار  �ساد�سا-    اختي

وتدريبهم ودعمهم

ــون، حيثما اأمكن، متوافقني  ــات يتمتعون بالكفاءة ويحظون بالحرتام، ويكون ــار الدقيق لقادة جمموع الختي

ثقافيا مع املجموع، لـه اأهمية حا�شمة لنجاح تنفيذ اأي برنامج للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية. ويوؤدي 

ــات اإىل تنفيذ الربنامج على النحو  ــذان يت�شمان باجلودة اإىل زيادة ا�شتعداد قادة املجموع ــب والدعم الل التدري

 وهذا الف�شل مكّر�ص مل�شاألة 
)84(

 وي�شاعدان على �شمان الأمانة يف القتبا�ص من الربنامج الأ�شلي.
)83(

املق�شود،

التنفيذ احلا�شمة الأهمية هذه.

اختيار قادة املجموعات

يف جمال العمل الوقائي، اأُجري القليل من الأبحاث على خ�شائ�ص اأو �شمات قادة املجموعات التي توؤدي اإىل 

نتائج اأف�شل. لكن يبدو اأن هناك توافقا يف الآراء يف اأن بع�ص الأ�شخا�ص يربعون يف القيام مبهمة قائد جمموعة 

للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية فيما ل ي�شتطيع غريهم القيام بذلك على نحو جيد. واتفق امل�شاركون 

ــاأن التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، الذي نّظمه مكتب الأمم املتحدة  ــاع امل�شاورة التقنية ب�ش يف اجتم

املعني باملخدرات واجلرمية، على اأن اخل�شائ�ص املرتبطة بقادة املجموعات الناجحني هي التالية:

)اأ(      التعاطف؛  

)ب(    انفتاح الذهن؛  

)ج(     احلما�ص جتاه الربنامج؛  

)د(      ال�شتعداد مل�شاندة الأُ�شر؛  

)هـ(     امتالك مهارات جيدة على التوا�شل وعلى التعامل مع ثقافات خمتلفة.  

ــارات الأُ�شرية اأن  ــة لربامج التدريب على اكت�شاب امله ــت ب�شاأن املالءمة الثقافي ــت الأبحاث التي اأجري وبّين

منوذج القيادة امل�شرتكة للمجموعة، اأي وجود قائدين لكل جمموعة، هو منوذج فعال يف اأغلب الأحيان. فالقائد 

ــص النتائج الإيجابية فيما يتمكن “قائد املهام الع�شرية” والذي يدفع الأُ�شر  ل اإىل بع� ــف واحلميم يتو�شّ املتعاط

ــة ا�شرتاتيجية ميكن اأن   وثم
)96(

ــل اإىل نتائج اأخرى. ــري اإيجابي يف �شلوكياتها من التو�شّ ــاً نحو اإحداث تغي دفع

ــات، تتمثل يف تدريب عدد من  ــن ُيرّجح اأن يكونوا قادة جيدين للمجموع ــد يف حتديد الأ�شخا�ص الذي ت�شاع

ــي يف مراقبة قادة  ــالل دورات التدريب العمل ــح ملدير الربنامج ا�شتغ ــد عن احلاجة. وهذا يتي ــص يزي الأ�شخا�

املجموعات املرتقبني يف امل�شتقبل واختيار الأف�شل من بينهم.

M. Park and K. L. Kumpfer, “Characteristics of health educators contributing of improved outcomes”,  
dissertation, University of Utah, Salt Lake City, Utah, 2005.

 )96(
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ــج، ميكن تدريب الآباء والأمهات الذين اأكملوا الربنامج، اأو طلبة اجلامعات، ثم التعاقد معهم  ــص الربام ويف بع�

ــار اأن احتمال  ــص. وينبغي اأن يو�شع يف العتب � ــع قائد جمموعة متمرِّ ــد قائد جمموعة يعمل م ــة م�شاع لوظيف

التناوب بني املتطوعني يكون اأكرب يف حالة ا�شتخدام متطوعني مما هي عليه يف حالة ا�شتخدام موظفني يتقا�شون 

ــرا. ومن املهم اأي�شا النظر يف الحتياجات الإدارية واحتياجات الدعم يف حالة املتطوعني واملوارد الإ�شافية  اأج

الالزمة لتنفيذ برنامج فعال مع املتطوعني.

تدريب قادة املجموعات

ل يتطّلب معظم برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية قادة جمموعات حائزين على موؤهالت مهنية 

ذات �شفة ر�شمية. ومع ذلك، فمن الوا�شح اأن تدريب قادة املجموعات )�شواء من املوظفني اأو من املتطوعني( 

ــات املفاهيم اجلوهرية، ومنوذج  ــو عامل حا�شم. ول بد من اأن يفهم قادة املجموع ــن �شيعملون مع الأُ�شر ه الذي

ــوذج الأ�شا�شي للربنامج واأن�شطته والفوائد التي �شتجنيها  ــري يف الربنامج نف�شه، لكي ي�شرحوا لالأُ�شر النم التغي

ــا باملعلومات ذات ال�شلة. كما  ــن توجيهها ودعمها خالل التدريب ومن تزويده ــر منه، ولكي يتمكنوا م الأُ�ش

ــات اإىل معرفة كيفية اجتذاب الأُ�شر لالن�شمام اإىل الربنامج وا�شتبقائها فيه، وكيفية ر�شد  ــاج قادة املجموع يحت

الربنامج، وكيفية �شمان جودته، و�شمان الأمانة يف القتبا�ص الدقيق من الربنامج الأ�شلي اأثناء التنفيذ.

واإذا كان الربنامج جديدا بالن�شبة ملنظمة ما، فقد ل يتقبل املوظفون على الفور هذا الأ�شلوب اجلديد يف العمل 

ــج عالجية فح�شُب، وقد تكون  ــم قد تدرب على العمل مع الأفراد اأو يف برام ــر. وقد يكون كثري منه ــع الأُ�ش م

ــن ال�شائع اأن ت�شدر  ــر �شئيلة اأو معدومة. وم ــج املخ�ش�شة للمجموعات اأو لالأُ�ش ــل يف الربام ــم يف العم خربته

ــراك الآباء والأمهات”. ولذلك قد  ــن قبيل “لن ي�شلح هذا لعائالتنا” اأو “من ال�شعب جدا اإ�ش ــات م اعرتا�ش

ــع الأُ�شر يف برامج خا�شة  ــارات الالزمة يف جمال التعامل م ــدا ل يف تزويد املوظفني بامله ــون التدريب مفي يك

باملجموعات فح�شُب، بل اأي�شا يف اإطالعهم على منوذج التغيري املن�شود يف الربنامج، وعلى ا�شتخداماته ال�شابقة 

ونتائج تلك ال�شتخدامات، وعلى الربنامج نف�شه، وكيف ميكن اأن يكون اأداة وقائية قوية يف جمتمعهم املحلي.

ــا اأن العمل يف برنامج ثبتت من قبُل فعاليته يتطلب املزيد من اجلهد. ذلك اأن برامج  ــد يعتقد املوظفون اأي�ش وق

التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية املثبتة فعاليتها ت�شتغرق مدة اأطول من اأن�شطة تثقيف الآباء والأمهات 

ــت، وهي اأكرث تكلفة، مما يعطي النطباع باأنها قد  ــي اأكرث �شيوعا(، وحتتاج اإىل املزيد من املوظفني ومن الوق )وه

حتتاج اإىل مزيد من العمل. ومن ثم ينبغي اأن يرّكز تدريب قادة املجموعات على اأن تنفيذ برنامج مثبتة فعاليته 

ل يعني املزيد من العمل، واإمنا العمل بطريقة اأف�شل لأنها اأكرث فعالية. ومن املهم ب�شفة خا�شة تقدمي اأدلة تثبت 

ذلك من خالل الأبحاث والتقييمات ال�شابقة لتو�شيح هذه النقاط.

ومن املو�شى به اأن يح�شر املوظفون الإداريون وامل�شرفون التدريب يف ن�شف اليوم الأول على الأقل، الذي 

ــة. وقد تبنّي اأن ذلك ي�شهم يف �شمان اأن  ــص خالله عادة الربنامج ونتائج الأبحاث والتقييمات ال�شابق ُيعر�

ــد اأن ُتدعى منظمات اأخرى يف  ــة بكاملها الربنامج على حممل اجلد. وتبنّي اأي�شا اأنه من املفي ــذ املنظم تاأخ

املجتمع املحلي ميكن ال�شتعانة بها للو�شول اإىل الآباء والأمهات والأُ�شر اإىل هذا اجلزء الأويل من التدريب. 

ــول اإىل املتدّربني املحتملني  ــي الربنامج الو�ش م ــن املفيد اأي�شا ملنظِّ ــرة اأخرى اأنه قد يكون م ــا، ُيذَكر م وهن

ومنظماتهم من خالل اإجراء حمادثات وعرو�ص اإي�شاحية يف اجتماعات اأفرقة املوظفني يف الأ�شهر والأ�شابيع 

التي ت�شبق التدريب.
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ــة لتعزيز التعاون  ــات مفيدا اأي�شا كو�شيل ــى اأ�شا�ص متعدد الهيئ ــون تقدمي تدريب برناجمي عل ــريا، قد يك واأخ

امل�شتمر والفعال بني الهيئات، لأنه قد يتيح الفر�شة لتعزيز ال�شعور بوجود اأهداف م�شرتكة.

م�شمون التدريب

يتطّلب معظم برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، اأو ُيو�شى فيها، توفري التدريب لقادة املجموعات 

ــني 10 و30 �شخ�شا منهم. ويف  ــام ولعدد يرتاوح ب ــرتة ترتاوح بني يومني وثالثة اأي ــل لف ــني يف امل�شتقب املحتمل

ــة يف حالة برنامج يجري تنفيذه لأول مرة، فاإنه من امل�شتح�شن يف هذه املرحلة التما�ص  ــم احلالت، وخا�ش معظ

ــة عمل تدريبية جيدة لقادة املجموعات  ــن معّد الربنامج. وب�شفة عامة، ينبغي اأن ت�شتمل اأّي حلق ــدة م امل�شاع

على ما يلي:

)اأ(       املفاهيم التي يقوم عليها الربنامج؛  

)ب(     اآليات الربنامج وم�شمونه؛  

)ج(      معلومات عن ال�شبل الفعالة لجتذاب الأُ�شر وا�شتبقائها؛  

)د(       ن�شائح مفيدة وممار�شات عملية يف تي�شري عمل املجموعات؛  

)هـ(       املعايري الأخالقية، وال�شّرية، والن�شائح املفيدة واملمار�شات العملية ب�شاأن كيفية التعامل مع   

احلالت احلرجة.

ــم احرتام الآباء والأمهات واحرتام خرباتهم. وينبغي اأن  ــي اأن ير�ّشخ التدريب لدى قادة املجموعات قي وينبغ

ــت والفر�ص للممار�شة العملية للمهارات  ــى تنمية معارف قادة املجموعات ومهاراتهم، واأن يتيح الوق يرّكز عل

ــوة يف مالءمة مواد  ــادة املجموعات الإ�شهام بق ــني. ويف حني ميكن لق ــة مالحظات املــدرب ــة وملناق�ش املكت�شب

ــايف، فاإنه ل حاجة اإىل القول باأن تدريبهم يجب اأن يراعي ح�شا�شية اخل�شائ�ص الثقافية  ــج مع الواقع الثق الربنام

ــة ملحة عامة عن نتائج الأبحاث والتقييمات ال�شابقة  ــف معها. وكما ُذكر من قبُل، فاإنه من املفــيد اإ�شاف ويتكّي

ــي ت�شّلط ال�شوء على فعالية برنامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية يف اأو�شاط جمموعات �شكانية  الت

م�شتهدفة متماثلة.

وينبغي اأن ُي�شتكمل ذلك مبناق�شة اأهمية �شمان الأمانة يف تطبيق الربنامج بدقة، و�شبب اأهمية جمع معلومات 

الر�شد والتقييم. ولن يتقبل املوظفون بال�شرورة غريزيا ثقافة تقوم على الر�شد والتقييم املتوا�شلني. فقد ي�شعرون 

باأن ال�شتمرار يف الر�شد والتقييم �شوف ُي�شتخدم لفح�شهم وتقييمهم هم فقط ولي�ص لتح�شني الربنامج، وباأن 

ــرورة اإليه. وهذه امل�شاعر مفهومة ومن املهم ا�شتباقها وتوفري الوقت  ــع تلك املعلومات هو عمل اإ�شايف ل �ش جم

واملوارد الالزمة لتبديد هذه املخاوف، وتو�شيح ما هو منتظر من قادة املجموعات، ومناق�شة ال�شبب الذي يجعل 

هذه اجلهود امل�شتمرة لتح�شني النوعية حا�شمة الأهمية بالن�شبة لتنفيذ الربنامج.

دعم قادة املجموعات والإ�شراف عليهم وتقدمي امل�شاعدة التقنية لهم

ــة عامة، ل ُتعّد حلقة العمل التدريبية الأولّية كافية ل�شمان التنفيذ الفعال، وينبغي اأن ُت�شتكمل بالدعم  ب�شف

�ص لـه بذلك  ذة، وذلك مب�شاعدة �شخ�ص مرخَّ والإ�شراف امل�شتمرين، واللذين ينبغي اأن تقدمهما املنظمة املنفِّ

من ِقبل معّد الربنامج اأو حتى من دون هذه امل�شاعدة.
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ــى الأقل اأف�شل �شبيل لتقدمي  ــع التنفيذ يعمل مع قادة املجموعات جزئيا عل ــد يكون وجود م�شرف يف موق وق

الدعم، و�شمان الأمانة واجلودة يف التنفيذ، وجمع بيانات الر�شد. ويح�شر امل�شرف على املوقع بانتظام جل�شات 

ــب ويراأ�ص اجلل�شات التي يجري فيها ا�شتخال�ص املعلومات واملالحظات من قادة املجموعات من اأجل  التدري

ــنّي اأن ا�شتخال�ص املعلومات واملالحظات مفيد لي�ص  ــم وتبادل خرباتهم فور انتهاء اجلل�شات. وقد تب مناق�شته

ــوري اأي�شا لقادة املجموعات من خالل مناق�شة نقاط  ــان جمع بيانات الر�شد فقط، واإمنا لتوفري الدعم الف ل�شم

ال�شعف والقوة التي لوحظت خالل اجلل�شة، وللتخطيط للجل�شات الالحقة.

ــارات ميدانية يقومون بها. فعلى �شبيل املثال، ي�شافر معّدو  ــر بع�ص معّدي الربامج الإ�شراف من خالل زي ويوّف

الربامج اإىل مواقع تنفيذ الربامج حل�شور اجلل�شات حيث ي�شتخدمون قوائم مرجعية موحدة ب�شاأن تقدير الأمانة 

ــن الربنامج الأ�شلي، مبا يف ذلك تقدير درجة جودة التنفيذ. ويق�شي زائر املوقع املوفد من ذلك  ــص م يف القتبا�

ــج بع�َص الوقت مع قادة املجموعات، ويقدم لهم ن�شائح مفيدة ب�شاأن حت�شني الأمانة واجلودة يف التنفيذ.  الربنام

ــن اأن تكون هذه الزيارات مفيدة، وبخا�شة خالل التنفيذ الأول لربنامج التدريب على اكت�شاب املهارات  وميك

ــص ب�شاأنها مع معّدي الربامج قبل بدء عملية  ــا قد تكون مكلفة ملديري الربامج، وينبغي التفاو� ــة، لكنه الأُ�شري

املالءمة والتنفيذ.

ــالت الهاتفية العادية  ــة توفري الإ�شراف والدعم عن طريق الت�ش ــون من البدائل التي هي اأقل تكلف ــد يك وق

ــج. وعادة ما يجري توفري ذلك اإىل جمموعة  ــق حمادثات جتري عرب �شبكة النرتنت مع معّد الربنام ــن طري اأو ع

ــع اأو للم�شرفني  ــاح للم�شرفني عليهم يف املوق ــه يف الوقت نف�شه؛ اأو قد ُتت ــص تنّفذ الربنامج نف�ش ــن الأ�شخا� م

ــج من اأجل موا�شلة تبادل اخلربات  ــزة اإ�شافية يف اإن�شاء �شبكة من مديري ومنّفذي الربام ــن للموقع مي الزائري

والقرتاحات و�شبل الدعم. 

ــص احلالت، انتقل معّدو الربامج من اأ�شلوب تدريب قادة املجموعات اإىل اأ�شلوب ا�شت�شدار �شهادات  ويف بع�

العتماد من املنظمات املعنية. وقد جلاأ اآخرون اإىل عملية م�شتقلة لإ�شدار �شهادات اجلودة، مثل �شهادة العتماد 

ــة م�شتقلة تقوم بدرا�شة  ــد القيا�شي )اإيزو(. وهذه ال�شهادات تقدمها هيئ ــادرة عن املنظمة الدولية للتوحي ال�ش

ــادة العتماد. ويف احلالتني كلتيهما، تكون عملية  ــكل املنظمة وعملياتها واأعمالها خالل عملية اإ�شدار �شه هي

ــوى النجاح لديها يف احل�شول  ــا حت�ّشن فعالية املنظمة املعنية وم�شت ــادة العتماد �شاملة؛ وتبنّي اأنه ــدار �شه اإ�ش

ــني. لذلك فقد ي�شّكل هذا م�شاهمة هامة يف ا�شتدامة برامج التدريب على اكت�شاب املهارات  ــى دعم املانح عل

الأُ�شرية يف الأجل الطويل.



�سابعا-  ر�سد برامج التدريب على اكت�ساب 

ــم هذه  ــة، وتقيي ــارات الأُ�سري امله

الربامج و�سمان ا�ستدامتها

ــارات الأُ�شرية  ــج التدريب على اكت�شاب امله ــم وال�شتدامة املرتبطة بربام ــل الر�شد والتقيي ــف م�شائ ل تختل

اختالفا كبريا عن هذه امل�شائل ذاتها املرتبطة بالربامج الأخرى اخلا�شة بالوقاية من تعاطي مواد الإدمان وبرامج 

تعزيز ال�شحة. ويورد هذا الف�شل عددا قليال من النقاط الأ�شا�شية، وبخا�شة ما يتعلق منها على وجه التحديد 

ــن ينّفذون برناجما  ــة اأو بالعالقات بني مديري الربامج الذي ــاب املهارات الأُ�شري ــج التدريب على اكت�ش بربام

مثبتة فعاليته و�شعه معّد برامج اآخر ويقومون بعملية مالءمته مع واقع البلد. وميكن للقارئ املهتم الطالع على 

ــد من املناق�شات امل�شتفي�شة لعملية الر�شد والتقييم اخلا�شة باملنظمات غري احلكومية ذات املوارد املحدودة  مزي

ن�شبيا، يف الكتّيب ال�شادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بعنوان مراقبة وتقييم برامج وقاية 

)89(

ال�شباب من تعاطي مواد الإدمان.

ر�شد الربامج

ــر الربامج املثبتة فعاليتها اأدوات ر�شد جلمع املعلومات ال�شرورية يف نهاية كل دورة. ومن ال�شروري تدريب  توّف

ــص املعلومات واملالحظات  ــذه الأدوات بو�شفها اأدوات ل�شتخال� ــى كيفية ا�شتخدام ه ــادة املجموعات عل ق

ــذه الأدوات، يف احلد  ــل ال�شاد�ص. وت�شمل ه ــن امل�شرفني، ح�شبما ورد يف الف�ش ــب، وبدعم م ــالل التدري خ

ــة التي ُقّدمت كما كان مقررا  ــالت ح�شور امل�شاركني وقوائم مرجعية لالإبالغ عن عنا�شر اجلل�ش ــى، �شج الأدن

)القوائم املرجعية اخلا�شة مبراقبة الأمانة يف القتبا�ص من الربنامج الأ�شلي(. وتتطلب هذه الأدوات يف كثري من 

الأحيان من قادة املجموعات توثيق اأفكارهم ب�شاأن امل�شائل التالية:

)اأ(       ما جرى على ما يرام، وملاذا؟  

)ب(    ما مل يجر على ما يرام، وملاذا؟  

)ج(     هل كانت املالءمة مع الواقع الثقايف اأو املحلي جمدية؟  

)د(      هل ظهر اأي �شيء هام للبحث، عن املناق�شة فيما يخ�ص كل اأُ�شرة مبفردها؟  

)هـ(     هل حتتاج اأي اأُ�شرة مبفردها اإىل الإحالة للح�شول على خدمات اإ�شافية؟  

)و(       ما هي التو�شيات اخلا�شة بتح�شني تنفيذ الربنامج التي ينبغي النتباه لها يف امل�شتقبل؟  

)ز(      ما هو املطلوب حت�شريه للجل�شة الالحقة؟  
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ــم العملية، الذي �شوف يجرى يف نهاية  ــّكل البيانات التي جُتمع خالل عملية الر�شد اأ�شا�شا لتقيي ــوف ت�ش و�ش

ــة بيانات الر�شد يف  ــا اآلية �شريعة ل�شتعرا�ص ومناق�ش ــن املهم اأن ي�شمل الربنامج اأي�ش ــج. ومع ذلك، م الربنام

فرتات منتظمة خالل التنفيذ )مرة يف ال�شهر على �شبيل املثال( لت�شهيل التح�شني امل�شتمر للجودة من خالل 

حتديد واإيجاد احللول املمكنة للم�شاكل التي ُتواجه خالل تنفيذ العملية.

تقييم تنفيذ الربامج

ــالت احل�شور، ومعدلت  ــالل عملية الر�شد )مثل �شج ــع اأثناء تنفيذ الربنامج من خ ــات التي جُتم املعلوم

ــق ا�شتخال�ص املعلومات  ــة يف القتبا�ص ووثائ ــة بفح�ص اجلودة/الأمان ــّرب والقوائم املرجعية اخلا�ش الت�ش

ــات(، والتي ُتكّمل بالتعليقات واملالحظات من امل�شرفني، وكذلك امل�شاركني، ب�شاأن التح�شينات  واملالحظ

املمكنة، لها اأهمية بالغة يف جعل عملية التقييم جمدية. وميكن كذلك اّتباع و�شائل بحث نوعية فيما يتعلق 

ــّدم عمليات تقييم تاأثري  ــل من اأجل الإجابة عن الأ�شئلة التي قد ل تق ــن عملية التقييم على الأق ــزء م بج

الربنامج اأجوبة عنها.

ويوّجه تقييُم العملية النظَر اإىل عملية تنفيذ الربنامج، ويرّكز على ما مت القيام به وعلى كيفية القيام به، وكذلك 

على ما اإذا كان الربنامج قد ُنّفذ وفقا للخطة املو�شوعة. ويف احلد الأدنى، تعترب نتائج تقييم عملية التنفيذ مفيدة 

ــج التي يتم التو�شل  ــت نتائج تقييم التاأثري تختلف عن النتائ ــر لتنفيذ الربنامج. واإذا كان ــني امل�شتم يف التح�ش

ــا ميكن اأن يكون قد ت�شّبب يف اإحداث  ــادة، تكون عندئذ بيانات تقييم العملية مفيدة جدا يف حتديد م ــا ع اإليه

تغيريات يف النتائج.

ــريا، اإذا مت تنفيذ برنامج ما مع جمموعة �شكانية م�شابهة للمجموعة ال�شكانية امل�شتهدفة من اإعداد الربنامج  واأخ

ــال، واإذا اأكدت بيانات تقييم العملية وجود درجة عالية من الأمانة يف القتبا�ص من الربنامج الأ�شلي، فاإن  اأ�ش

ــد ي�شاعد يف تدعيم اأدّلة اإثبات فعالية الربنامج ويوّفر املعلومات لذلك، حتى واإن مل يكن تقييم التاأثري  ــك ق ذل

قد مّت بناًء على اأ�شا�ص منهجية �شارمة علميا.

ــع وتف�شري بيانات  ــص يف جمال التقييم ُيكلَّف بتجمي ــن الأحيان تعيني موظف متخ�ش� ــن املفيد يف كثري م وم

ــي مزيدا من امل�شداقية على  ــع اأن تعيني موظف خارجي متخ�ش�ص يف جمال التقييم ي�شف ــم العملية. وم تقيي

ــي اأو عدم التمكن من حتمل تكاليف خدماته اأو اإذا كان  ــم، فاإنه يف حال عدم وجود هذا الخت�شا�ش اأي تقيي

ــة موظفو الربنامج اأنف�شهم، بل  ــه ميكن اإذ ذاك اأن ي�شطلع بتقييم العملي ــدام هذا ال�شخ�ص غري ممكن، فاإن ا�شتق

ــذا التقييم على نحو منتظم  ــا ي�شطلع موظفو الربنامج به ــالع بذلك. ذلك اأنه حتى عندم ــي لهم ال�شط ينبغ

ــريا يف حت�شني نتائج  ــال، فاإن ذلك قد ي�شاعد كث ــة تقرير وا�شح و�شهل ال�شتعم ــه يف �شيغ ــاف، ويعر�شون و�شّف

الربنامج وعر�شها.

تقييم تاأثري الربامج

ــذ يف النتائج امل�شتهدفة  ــى عملية التنفيذ، بل على تاأثري التنفي ــز الأ�شا�شي لتقييم التاأثري عل ــّب الرتكي ل ين�ش

ــرية وخمتلفة. ففي اأف�شل احلالت،  ــني. وميكن ت�شميم اأ�شلوب تقييم التاأثري بطرق كث ــة لل�شكان املعني بالن�شب

ه ُت�شتخدم فيه عّينات ع�شوائية( يف جميع التقييمات، مما ي�شمح  ُي�شتخدم اأ�شّد الأ�شاليب �شرامة )اختبار موجَّ
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ــى اأعلى م�شتوى من الدقة. بيد اأن ال�شطالع بهذه التقييمات ُمكِلف ومعّقد، و�شوف  ــع اأدّلة ثبوتية عل بتجمي

ــص، مع مراعاة الظروف املحيطة بالربنامج  ــني على مديري الربامج اأن يحددوا اأن�شب الأ�شاليب لهذا الغر� يتع

ــع اأو على ال�شعيد الوطني،  ــا يتم، على �شبيل املثال، تنفيذ برنامج على نطاق وا�ش ــوارد املتاحة لـه. وعندم وامل

فمن املهم التعاون يف العمل مع املوؤ�ش�شة البحثية الأن�شب اأو مع اإحدى اجلامعات ل�شمان ر�شد �شارم وعملية 

تقييم �شارمة مع جمموعة )جمموعات( املراقبة.

ــن نقطة ال�شفر،  ــاب املهارات الأُ�شرية اأُعّد م ــذون برنامج تدريب على اكت�ش ــرو الربامج ينّف ــا اإذا كان مدي واأم

ــاإن ت�شميم اأ�شلوب البحث  ــا مل يتم تقييمه بدقة يف اأي مكان اآخر، ف ــون برناجما مقتب�ش ــوا ي�شتخدم اأو اإذا كان

ــروري اأي�شا. لكن، وكما ذكر �شابقا، فاإن اإعداد اأي برنامج  ــارم لي�ص اأمرا مرغوبا فيه فح�شُب بل هو اأمر �ش ال�ش

ــات القائمة يف هذا املجال، واإىل تقييم  ــاب املهارات الأُ�شرية ينبغي اأن ي�شتند اإىل النظري ــب على اكت�ش للتدري

لعوامل اخلطورة وعوامل الوقاية الفاعلة فيما يتعلق باملجموعات ال�شكانية امل�شتهدفة. وينبغي اأن ت�شطلع بهذه 

العملية موؤ�ش�شة اأبحاث تكون يف و�شع يوؤّهلها لتحديد ما يلزم من اأدوات التقييم ومن تطويرها واإثبات �شحتها، 

ــن دون م�شاعدة من املوؤ�ش�شات  ذ هذا النوع من التقييم م ــي األ ُينفَّ ــم منهجية البحث. وينبغ ــك ت�شمي وكذل

البحثية املتمر�شة.

ــات اأبحاث يف ذلك، يف احلالت  ــة الأبحاث، وبالتايل اإ�شراك موؤ�ش�ش ــا الت�شميم الدقيق ملنهجي ــل اأي�ش وُيف�شّ

ــرى، ومتت مالءمتها  ة يف اأماكن اأخ ــا وكانت معدَّ ــذ برامج مثبتة فعاليته ــا مديرو الربامج بتنفي ــي يقوم فيه الت

ــه واعُترب فعال يف بع�ص الظروف  ــة. ولالأ�شف، ل ميكن افرتا�ص اأن الربنامج الذي مت تقييم ــع الظروف املحلي م

الثقافية والجتماعية-القت�شادية �شيكون فعال يف ظروف خمتلفة، حتى اإذا متت مالءمته على نحو يحرتم هذه 

ــاإن التدابري والتحليالت القادرة على حتديد اأ�شباب جناح اأو اإخفاق الربنامج �شرورية، واإن  ــروف. ولذلك، ف الظ

موظفي التقييم املتخ�ش�شني هم اأ�شلح من يقوم بهذه املهام.

ورمبا تكون اأدوات الر�شد والتقييم قد و�شعت خ�شي�شا الربامج التي ثبتت فعاليتها؛ فال بد كذلك عندئذ من 

ترجمة هذه الأدوات ومالءمتها وجتريبها. وكما ذكر من قبُل، ينبغي اأن يكون موظف التقييم جزءا من الفريق 

املكّلف بعملية املالءمة وذلك ل�شمان �شحة ترجمة الأدوات وجعلها مالئمة لواقع احلال. ومزية ا�شتخدام هذه 

ــن َثّم فاإن اإعادة ا�شتخدامها ت�شّهل مقارنة  ــد اأُثبتت من قبُل يف تقييم نتائج الربنامج. وم ــا ق الأدوات اأن �شحته

النتائج بني املجتمعات املحلية، وتي�ّشر بالتايل تعزيز اأدلة الإثبات.

ــل نتائج عمليات تقييم  ــج للح�شول على دعمهم يف حتلي ــالت ميكن التفاو�ص مع معّدي الربام ــص احل يف بع�

ــات الأولية من الدرا�شات  ــدام الو�شائل الإلكرتونية يف اإر�شال البيان ــري. فعلى �شبيل املثال، ميكن ا�شتخ التاأث

ــات مبا�شرة يف قواعد  ــا اأدوات التقييم، اأو ميكن اإدخال هذه البيان ــي ا�شُتخدمت يف تنفيذه ــة الت ال�شتق�شائي

البيانات على �شبكة الإنرتنت. وميكن بعد ذلك ملعد الربنامج اأن يجري حتليالت اإح�شائية ويقدم تقريرا، يقارن 

ــا النتائج لدى املجموعات امل�شتهدفة املتماثلة. وقد يكون ذلك مفيدا يف احلالت التي ُيعترب فيها اأن  ــه اأحيان في

ــذه اخلدمة تكلفة ما، فاإن من  ــل جمموعة معنية باملراقبة. ومع اأن له ــري املمكن اإجراء تقييم للتاأثري ي�شم ــن غ م

املمكن يف كثري من الأحيان التفاو�ص ب�شاأنها، لأن معّدي الربامج ي�شتفيدون اأي�شا من العملية من خالل تلقي 

بيانات مقارنة عن الن�شخ املختلفة من اقتبا�ص براجمهم. ومع ذلك، من املفيد التذكري باأنه قد تكون هناك مزايا 

اإ�شافية )يف املطالبة بتمويل، على �شبيل املثال( عندما يكون موظف التقييم م�شتقال عن كل من معّد الربنامج 

ذة. واملنظمة املنفِّ
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ــج واتخاذ تدابري ت�شمن  ــات اخلا�شة بامل�شاركني يف الربنام ــة احليوية حماية البيان ــن الأمور ذات الأهمي م

ال�شّرية لالأُ�شر. فعلى �شبيل املثال، ينبغي اأن حتمي نظم البيانات على �شبكة الإنرتنت هذه البيانات بحيث 

ــرد واحد هو قائد  ــة كل اأُ�شرة من الأُ�شر اإل لف ــول اإىل الرموز اخلا�شة بتعريف هوي ــة الو�ش ــاح اإمكاني ل ُتت

ــص اآخر يتوىل اإدخال البيانات. وينبغي األ ُي�شمح للموظفني الآخرين، مبن فيهم مديرو  ــة اأو ل�شخ� املجموع

ــكال الأخرى من البيانات،  عة فقط. واأما جميع الأ�ش ــول اإىل البيانات املجمَّ ــج ومعّدوها، اإل بالو�ش الربام

فيجب حمايتها.

وتتمّثل اأدلة الإثبات الدنيا املو�شى بها لتقييم التاأثري يف مقارنة تقييم الفئات ال�شكانية امل�شتهدفة قبل التنفيذ 

ــة الإثبات التي �شيقدمها هذا النوع من التقييم لي�شت قوية، لأنه ل ميكن  ــده. وينبغي التاأكيد على اأن اأدل وبع

ــاًل، اأو من اأن النتائج الإيجابية، اأيا كانت، �شوف ت�شتمر على  ــد من اأن التاأثري يرجع اإىل الربنامج نف�شه فع التاأك

لة النتائج. غري اأن  ــد تكون اأّثرت يف حم�شّ ــن. وهناك اأمور اأخرى كثرية، مبعزل عن الربنامج نف�شه، ق ــدى الزم م

ــذ الربنامج وفعاليته. عالوة على ذلك، وكما ُذكر  ــذا التقييم ميكن مع ذلك اأن يوّفــر موؤ�ّشـرا يدّل على تنفي ه

ــروف مماثلة للظروف  ــن الربنامج الأ�شلي ويف ظ ــج باأمانة �شديدة يف القتبا�ص ع ــُل، اإذا مت تنفيذ الربام ــن قب م

ــاج بقدر معقول من اليقني اأن ما مت التو�شل اإليه كان  ــة وجاءت النتائج مت�شابهة، ميكن اإذذاك ال�شتنت الأ�شلي

نتيجة للربنامج.

هنالك منط اآخر يف تقييم التاأثري اأكرث ا�شتح�شانا لكنه قطعاً اأكرث تطّلباً، من �شاأنه اأن ي�شمل املقارنة بني جمموعة 

ــرث دقة ب�شاأن فعالية الربنامج.  ــت متابعتها منذ البداية بحيث ُيتاح املجال للح�شول على نتائج اأك ــن الأُ�شر مت م

وهذا يعني اإ�شراك موؤ�ش�شة اأبحاث يف العملية نف�شها ويف التخطيط الدقيق للمنهجية وحتليل النتائج. و�شيكون 

من املهم اأي�شا �شمان متابعة الأُ�شر ومعاودة قيا�ص مدى التاأثري مرة اأخرى بعد �شنة اأو �شنتني ملعرفة ما اإذا كان 

للربنامج تاأثري على �شلوك الأطفال يف الوقاية من تعاطي مواد الإدمان وهم يكربون يف ال�شن.

ويف هذا النوع من التقييم، من املهم ب�شفة خا�شة جتريب اأ�شاليب خمتلفة وا�شتخدامها يف جمع البيانات عن 

املوؤ�شر نف�شه من م�شادر خمتلفة، بهدف التو�شل اإىل تكوين �شورة اأكرث دقة عما مت اإجنازه. فعلى �شبيل املثال، 

ــن الآباء والأمهات عن اّتباعهم ممار�شات  ــا ُيجرى ا�شتق�شاء يف مرحلة ما قبل التنفيذ، لن ُيبّلغ كثري م عندم

ــذ. واإذا كان التقييم  ــالل ال�شتق�شاء يف فرتة ما بعد التنفي ــة، يف حني اأنهم قد يفعلون ذلك خ ــة �شلبي تربوي

ــردود يف ال�شتق�شاءات ال�شابقة للتنفيذ والالحقة لـه امل�شتخَل�شة من هوؤلء  ــد اإّل اإىل املقارنة بني ال ل ي�شتن

ــج �شلبية، يف حني اأن مهارات الآباء والأمهات الرتبوية  لة نتائج الربنام ــاء والأمهات، فقد يتبنّي اأن حم�شّ الآب

ــاء والأمهات يف بع�ص الأحيان عن ممار�شاتهم الرتبوية بدقة خالل  ــد تكون حت�ّشنت كثريا. وقد ل يبّلغ الآب ق

ــة التي ُي�شاألون عنها.  ــم ل يدركون متاما مفاهيم الرتبية الوالدي ــة ال�شابقة للتنفيذ لأنه ــة ال�شتق�شائي الدرا�ش

ــم ملفاهيم الرتبية الوالدية يف حالتي الأبوة  ــم قد تكون اأكرث دقة بعد اإمتام الربنامج، لأن اإدراكه ــن اأجوبته لك

ــة ال�شتق�شائية قد تكون  ــى اأن النتائج امل�شتمدة من الدرا�ش ــون قد حت�شن. وهذا مثال اآخر عل ــة يك والأموم

ــن يف الواقع. وهكذا، فاإن ا�شتكمال  ــة اإىل حم�شلة الربنامج، يف حني اأن الو�شع يكون قد حت�ّش ــة بالن�شب �شلبي

نتائج ال�شتق�شاءات من هذا القبيل بنتائج الأ�شاليب الأخرى )على �شبيل املثال، مالحظة الآباء والأمهات 

يف ال�شف والتقارير امل�شتندة اإىل اأقوال الأطفال( من �شاأنه اأن يتيح ملدير الربنامج تكوين �شورة اأكرث دقة عن 

كيفية تغري الو�شع.

ــا باأن اإجراء تقييم ب�شيط للتاأثري من هذا النوع يجب اأّل يكون عملية معقدة، وخ�شو�شا اأن اأدوات التقييم  علم

ينبغي اأن تكون متاحة ب�شهولة يف جمموعة مواد واأدوات الربنامج املثبتة فعاليته. وميكن القيام بهذا التقييم من 
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ــي التقييم و/اأو موؤ�ش�شة اأبحاث، لكْن يجب على مديري الربامج �شمان ما يكفي من  ــة اخت�شا�ش دون م�شارك

الوقت واملوارد لتقييم التاأثري.

�شمان ا�شتدامة الربامج

ل بد من تاأمني التمويل الدائم من اأجل �شمان ا�شتدامة الربنامج. وهذا ي�شّح ب�شفة خا�شة يف املراحل الأوىل 

ــن املرّجح اأن ي�شتغرق الأمر  ــج جديد للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، اإذ م ــن عملية مالءمة برنام م

بع�ص الوقت اإىل حني الو�شول اإىل اأعلى م�شتوى يف اجتذاب الآباء والأمهات والأُ�شر.

ومن الأهمية مبكان اأن تكون املنظمات التي ت�شعى اإىل تنفيذ الربامج املثَبتة فعاليتها يف التدريب على اكت�شاب 

ــارات الأُ�شرية ابتكارية يف �شعيها اإىل احل�شول على التمويل والدعم. وينبغي العرتاف باأن احل�شول على  امله

ــل طويل الأجل لربنامٍج ما لي�ص بالأمر املمكن دوما، وباأن اإيجاد متويل ق�شري الأجل )وم�شتمر( والتفاو�ص  متوي

ب�شاأنه قد يكون اخليار الوحيد املتاح. وترد اأدناه مناق�شة موجزة عن م�شادر التمويل املمكنة.

امِلَنح والعقود من ال�شلطات احلكومية املحّلية

ــق الإنرتنت، لكيفية تغرّي  ــا عن طريق الت�شال بالأ�شخا�ص و/اأو عن طري ــن املفيد القيام بر�شد م�شتمر، اإم م

ــا واإيجابا(. ويف هذا ال�شدد، من  ــة وكيفية تاأثري ذلك على التمويل املحتمل )�شلب ــات العامة احلكومي ال�شيا�ش

ــم التذكري باأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية هي برامج فعالة فيما يتعلق بطائفة من اأمناط  امله

ال�شلوك الإ�شكالية املختلفة ومن ا�شطرابات ال�شلوك، ولذلك ميكن اأن تعترب مفيدة لدى العديد من القطاعات 

املختلفة )مثل الق�شاء والتعليم وال�شحة العقلية(.

م�شادر التمويل من القطاع اخلا�ص

ــد يكون العديد من ال�شركاء يف القطاعني اخلا�ص والأهلي يف املجتمع قادرين على تقدمي الدعم العيني فيما  ق

ــص وجبات الطعام واأماكن العمل والنقل واملوا�شالت والهدايا ال�شغرية احلافزة على احل�شور، وغريها من  يخ�

تكاليف الربنامج. وعند البحث عن التمويل اأو الدعم، قد يكون من املفيد الت�شال بالأ�شخا�ص ذوي النفوذ 

ــاب و/اأو الأُ�شر من تعاطي مواد الإدمان. ول  ــن لهم م�شلحة �شخ�شية يف مو�شوع وقاية ال�شب ــع الذي يف املجتم

بّد من اأن ن�شع يف العتبار اأنه قد يكون من ال�شعب مفاحتة الأفراد مبا�شرة بهذه امل�شاألة، وذلك ب�شبب و�شمة 

العار وامل�شاعر ال�شلبية املرتبطة بق�شايا تعاطي املخدرات. ومن ثّم فاإن من ال�شعب جدا اإيجاد م�شادر متويل من 

القطاع اخلا�ص، ولي�ص من ال�شائع اأن يقدم القطاع اخلا�ص، منحا يف هذا املجال كالتي يقدمها لالأبحاث الطبية 

اأو لعالجات طبية اأخرى.

املتطّوعون

ــج ورعاية الأطفال والنقل واإعداد وجبات  ــن �شاأن الدعم الذي يقّدمه املتطّوعون بالعمل يف تنفيذ الربام اإن م

ــة. فالأو�شاط الدينية م�شدر جيد  ــف برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شري ــام، اأن يقل�ص تكالي الطع

ــن لطالب الكليات  ــات. ويف بع�ص الأحيان، ميك ــال واإعداد الوجب ــي يف القيام برعاية الأطف ــم التطّوع للدع

واملدار�ص الثانوية تقدمي الدعم لقادة املجموعات يف تنفيذ الربامج.



دليل اإر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�َشرية من اأجل الوقاية من تعاطي املخدرات 48

ــك، اأن نحاول التاأكد من اأن رغبة املتطوعني يف امل�شاركة يف الربنامج اإمنا هي بدافع الأ�شباب  ــن املهم، مع ذل وم

ــم على تقدمي خدماتهم  ــي اأن تكون الإجراءات املتبعة يف التفاق معه ــة بهذه الربامج، وينبغ ــة اخلا�ش احلقيقي

ــا يف ذلك املقابالت، واإمكانية التحّقق  ــراءات املتبعة يف التعاقد مع موظفي الربامج الآخرين، مب ــة لالإج م�شابه

ــم. وينبغي اأي�شا اأن يتدرب املتطوعون بالطريقة نف�شها املطّبقة يف تدريب  ــن املعلومات الأ�شا�شية عن كل منه م

غريهم من املوظفني، وذلك ل�شمان متّكنهم من فهم الربنامج ومن تقدمي امل�شاعدة وامل�شاركة على نحو كامل.

م�شاهمات امل�شاركني

ــني الولية اأو البلد. ويف  ــام، اإذا ما �شمحت بذلك قواعد وقوان ــون اأحيانا بتقدمي وجبات الطع ــم امل�شارك ي�شاه

ــع، ُيعترب يف العديد من الثقافات اأن تقا�شم الغذاء اأمر مهم لتح�شني القبول يف املجموعة. ومن املهم اأي�شا  الواق

اأن ي�شعر امل�شاركون باأن لديهم م�شلحة يف الربنامج، ومن املفيد يف بع�ص الثقافات ت�شجيع الأُ�شر امل�شاركة على 

امل�شاهمة على نحو ما، حتى واإن كانت امل�شاهمة غري نقدية. وقد تبنّي اأن ذلك ممكن حتى يف املجتمعات املحلية 

والأُ�شر الفقرية احلال ن�شبيا اأو املعر�شة للمخاطر. ومع ذلك، ينبغي احلر�ص على �شمان اأّل ت�شبح امل�شاهمات، 

عينية كانت اأم نقدية، م�شدرا للعبء اأو �شببا لالإق�شاء اأو الو�شم على اأي نحو.



ــج التدريب  ــز عن فعالية برام ثامنا-  موج

ــارات الأُ�سرية،  على اكت�ساب امله

ومبادئها وفوائدها

فعالية برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية

ت�شتطيع الأُ�شر اأن توؤدي دورا تكون فيه عن�شر قوة فّعال يف حماية النمو ال�شحي لدى الأطفال واملراهقني. فقد 

ــاء من جهة اأخرى، والرتبية الداعمة والإ�شراف  ــنّي اأن الرتباط القوي بني الآباء والأمهات من جهة والأبن تب

والر�شد والتاأديب الن�شباطي الفعال توؤدي جميعها اإىل التقليل من ال�شلوع يف ال�شلوكيات الإ�شكالية واخلطرة 

ــاء والأمهات اأن يكونوا عامال قويا يف  ــوات املراهقة. كما تبنّي على وجه اخل�شو�ص، اأن باإمكان الآب ــالل �شن خ

وقاية الأطفال واملراهقني من تعاطي مواد الإدمان.

ــا والنتقائية، عموما اإىل تعزيز العوامل  ــدف برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، ال�شاملة منه وته

ــة داخل الأُ�شر، وتزويد الآباء والأمهات باملهارات الالزمة ل�شمان التن�شئة امل�شاِندة والإ�شراف والر�شد  الوقائي

ــل تعزيز الرتباط بني الآباء  ــص واملهارات لالأُ�شر باأجمعها يف �شبي ــب الن�شباطي الفعال، وتوفري الفر� والتاأدي

ــات والتي تنح�شر عادة يف  ــة وتختلف عن تثقيف الآباء والأمه ــاء . وهذه النهوج اأكرث كثاف ــات والأبن والأمه

تزويدهم مبعلومات عن مواد الإدمان وعن اآثارها.

ــج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية على نطاق وا�شع، وتبنّي اأنها فعالة يف الوقاية من  ــد مت تقييم برام وق

تعاطي مواد الإدمان وغريها من اأمناط ال�شلوك املحفوفة باملخاطر. وتبني على وجه اخل�شو�ص اأن برامج التدريب 

ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية اأكرث فعالية بثالثة اأ�شعاف تقريبا من برامج تعليم املهارات احلياتية املخ�ش�شة  عل

لالأطفال وال�شباب دون غريهم، كما تبنّي اأن نتائجها تدوم مع مرور الزمن. وعالوة على ذلك، ت�شري التقديرات 

ــل كل دولر ُينفق، يتم  ــث التكلفة على املدى الطويل اإىل اأنه يف مقاب ــة هذه الربامج من حي ــة لفعالي املتحّفظ

توفري ت�شعة دولرات.

تبنّي اأي�شا اأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية فعالة باعتبارها جزءا من برنامج متعّدد املكونات 

ــع املحلي(، وباعتبارها  ــل املدار�ص وو�شائل الإعالم واملجتم ــة تدّخٍل اأخرى يف بيئات اأخرى )مث ــّدم اأن�شط يق

برامج متدّرجة امل�شتويات، اأي برامج توّفر خدمات على م�شتويات خمتلفة متعددة من الوقاية على نحو متزامن 

وفقا لحتياجات الأُ�شر )الربامج ال�شاملة والنتقائية واملحددة(.

ــات فعالية الربامج تقت�شر على  ــام بالكثري من البحث، واأن قاعدة اأدلة اإثب ــع اأنه ل يزال من ال�شروري القي وم

ــدان ذات الدخل املرتفع، فاإن من املمكن التعّرف بو�شوح على  ــدد قليل ن�شبيا من الربامج املدرو�شة يف البل ع

ــذه املعرفة توّفر مبادئ  ــارات الأُ�شرية، اإ�شافة اإىل اأن ه ــج الفعالة للتدريب على اكت�شاب امله ــص الربام خ�شائ�

ــر اأو تنفيذ برامج التدريب على  ــدة ملقرري ال�شيا�شات العامة ومديري الربامج ال�شاعني اإىل تطوي ــة مفي توجيهي

اكت�شاب املهارات الأُ�شرية.
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مبادئ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية

ــني من الناحية النظرية يبنّي  ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية اإىل اأ�شا�ص مت ــي اأن ت�شتند برامج التدري ينبغ

ــاد هذه الربامج اإىل اأ�شا�ص  ــورة وتنمية عوامل احلماية وتعزيزها. واإ�شافة اإىل ا�شتن ــة احلّد من عوامل اخلط كيفي

نظري، ينبغي اأن تقوم باأكرب قدر ممكن على اأدلة اإثبات لفعاليتها ُت�شتمّد من الأبحاث الأكادميية اخلا�شة بعوامل 

ــوى الأُ�شرة، كما ينبغي اأن  ــي مواد الإدمان، والتي ميكن معاجلتها على م�شت ــورة وعوامل الوقاية يف تعاط اخلط

حتّدد كيفية حدوث التغيري. ينبغي اأي�شا اأن ت�شتند هذه الربامج اإىل نظرية قائمة على اأدلة تثبت �شحتها ب�شاأن 

ــل احلماية وتعزيزها من  ــة احلد من عوامل اخلطورة وتطوير عوام ــا اأدلة اإثبات علمية تبنّي كيفي ــري تدعمه التغي

خالل هذا التدريب.

وينبغي اأن تكون برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية متوافقة مع ال�شمات اخلا�شة بالفئات ال�شكانية 

امل�شتهدفة، مع الرتكيز خ�شو�شا على �شّن الأطفال ومرحلة منوهم وم�شتوى املخاطر اأو امل�شاكل يف الأُ�شر املعنية. 

ــن تقدير الحتياجات بحيث يكون ا�شتحداث برنامج ما، اأو اختيار برنامج ثبتت فعاليته بغية  ــك، ل بد م ولذل

تكراره، قائما على فهم دقيق لالأو�شاع.

ويجب اأن تكون الربامج الفعالة للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية مكّثفة بقدر كاف واأن ُتتاح لها املدة 

ــج امل�شتهدفة. وب�شفة عامة، ت�شمل الربامج ال�شاملة  ــة، من حيث البنية وامل�شمون، من اأجل بلوغ النتائ الكافي

للتدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية ما بني اأربع وثماين جل�شات، يف حني اأن الربامج النتقائية املخ�ش�شة 

لالأُ�شر املعر�شة ملخاطر اأكرب ت�شمل عادة ما يرتاوح بني 10 جل�شات و15 جل�شة. ويف احلالتني كلتيهما، تبلغ مدة 

ــالوة على ذلك، ينبغي اأن ت�شتند الدورات اإىل التقنيات التفاعلية  ــة �شاعتني اإىل ثالث �شاعات. وع كل جل�ش

ــى الرغم من اأن م�شمون الربامج يختلف اختالفا كبريا، فاإن  ــني جمموعات �شغرية من الأُ�شر )8-12(. وعل ب

الربنامج النمطي والفعال هو الربنامج الذي يزّود الآباء والأمهات باملهارات الالزمة ويتيح لهم الفر�ص الكافية 

ــب الأُ�شر، وحت�شني نقل القيم الأُ�شرية  ــز العالقات الأُ�شرية الإيجابية، وتعزيز الإ�شراف واملراقبة من جان لتعزي

وحت�شني التوقعات املن�شودة.

ــب على اكت�شاب  ــان تعرقالن ن�شر برامج التدري ــاء والأمهات فهما عقبتان كبريت ــذاب وا�شتبقاء الآب ــا اجت اأم

ــة. ومع ذلك، ت�شري الأبحاث اإىل اأن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية قد حتّقق  ــارات الأُ�شري امله

ــات العملية )النقل ورعاية الأطفال( والنف�شية  ــّدلت ا�شتبقاء تزيد عن 80 يف املائة بناًء على معاجلة العقب مع

)اخلوف من و�شمة العار وم�شاعر الياأ�ص( التي حتول دون اجتذاب الآباء والأمهات لالن�شمام اإىل هذه الربامج 

ــه اخل�شو�ص، اإذا كان  ــة اإمنا تكون اأكرث فعالية، على وج ــا. غري اأن هذه التدخالت الجتماعي ــم فيه وا�شتبقائه

امل�شاركون م�شتعدين للتغيري، وذلك مثال اإّبان مراحل حتول رئي�شية )التحاق الأطفال باملدر�شة اأو انتقالهم اإىل 

مرحلة درا�شية جديدة(.

وينبغي اختيار برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية بناء على م�شتوى اإثبات فعاليتها. ففي كثري من 

ــارات الأُ�شرية غري ممكن اأو غري فعال من  ــع برنامج جديد للتدريب على اكت�شاب امله ــالت، قد يكون و�ش احل

ــة. ولعّلـه من املنطقي اللجوء اإىل عملية مالءمة برنامج مت و�شعه يف مكان اآخر من اأجل جمموعة  ــث التكلف حي

ــه باأعلى م�شتوى والعمل على  ــة، من املهم اختيار الربنامج الذي اأثبت فعاليت ــة م�شابهة. ويف هذه احلال �شكاني

ــة لدى الفئات ال�شكانية  ــة وتكييفه مع الحتياجات الجتماعية القت�شادي ــه مع الحتياجات الثقافي مالءمت

امل�شتهدفة، من خالل عملية دقيقة ومنتظمة ُتخ�ش�ص لها املوارد الكافية. وقد تبنّي اأن عمليات مالءمة الربامج 

وتكييفها التي تراعي الواقع الثقايف تعّزز اجتذاب الأُ�شر اإليها وا�شتبقائها فيها.
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ــار على احلد الأدنى من  ــه وبنيته، با�شتثناء القت�ش ــذ الربنامج من دون تغيري يف م�شمون ــى ب�شّدة بتنفي وُيو�ش

املالءمة الثقافية )على �شبيل املثال، الرتجمة الدقيقة واإدخال اأن�شطة واأغان وق�ش�ص واأ�شماء منا�شبة ثقافيا، وما 

ــك( خالل املرحلة الأولية من ا�شتخدام الربنامج. وينبغي اأن ي�شتمل هذا التنفيذ، القائم على اأقل قدر  اإىل ذل

ــم من اأجل تقدير فعالية املالءمة، ف�شال عن  ــن املالءمة، يف مكّوناته على عن�شر قوي خا�ص بالر�شد والتقيي م

احلاجة املحتملة اإىل عملية مالءمة اأكرث عمقا فيما بعُد.

ــارات الأُ�شرية فهي ل تختلف  ــى تنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب امله ــا احلاجة اإىل التدريب الالزم عل اأم

ــن التدريب الالزم لغريها من برامج الوقاية من تعاطي مواد الإدمان وبرامج التدريب على اكت�شاب مهارات  ع

ــر للموظفني املختارين بعناية. ويتطلب معظم الربامج  ــرى، ول بد من توفري التدريب املالئم والدعم امل�شتم اأخ

املثبتة فعاليتها يومني اأو ثالثة اأيام لتدريب عدد من الأ�شخا�ص يرتاوح بني 10 و30 �شخ�شا لكي ي�شبحوا قادة 

جمموعات يف امل�شتقبل. وينبغي اأن يتيح التدريب لقادة املجموعات هوؤلء الفر�شة ملمار�شة مهاراتهم، وكذلك 

ــا ملناق�شة الأ�ش�ص النظرية واأدلة اإثبات الفعالية والقيم املن�شودة يف الربنامج. كما يوؤدي الدعم امل�شتمر من  اأي�ش

ــب مديري الربامج وامل�شرفني عليها )ومن معّدي الربامج، اإذا كان ذلك ممكنا ومنا�شبا(، وخا�شة يف �شكل  جان

ــص معلومات ومالحظات، اإىل حت�شني نوعية التنفيذ والأمانة يف القتبا�ص  ــارات ميدانية، وجل�شات ا�شتخال� زي

من الربنامج الأ�شلي، وكذلك اإىل جمع بيانات ر�شد �شاملة.

نات منهجية خا�شة بالر�شد  ــة مكوِّ ــريا، ينبغي اأن تت�شمن برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شري واأخ

ــي الربامج الفعالة يف  ــات الوقاية، وتبنّي ما ه ــم يف فهم ا�شرتاتيجي ــك اأن عمليات التقييم ت�شه ــم. ذل والتقيي

ــات ال�شكانية حتّقق فعاليتها.  ــة، ويف اأّي الظروف املحيطة ولأّي الفئ ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شري التدري

ــم هذا باأهمية خا�شة بالن�شبة اإىل البلدان املنخف�شة الدخل والبلدان املتو�شطة الدخل اأي�شاً، والتي نادرا  ويت�ش

ما تتوفر ب�شاأنها اأدلة اإثبات لفعالية هذه الربامج. ومن ثم، فاإن بيانات التقييم هذه تقدم اأدلة اإثبات الفعالية التي 

ــج يف اأو�شاط مقرري ال�شيا�شات  ــا وذلك لال�شتفادة منها يف الدعوة اإىل منا�شرة هذه الربام ــد احلاجة اإليه ت�شت

العامة واجلهات املانحة، وميكن لهذه البيانات اأن ت�شمن زيادة احتمالت ا�شتدامة الربنامج.

فوائد برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية

قد تبدو مهمة انتقاء وتنفيذ برنامج اأثبت فعاليته يف التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، وذلك بال�شتفادة 

من املبادئ الواردة يف هذا الدليل الإر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية من اأجل 

الوقاية من تعاطي املخدرات، مهمة ُمرِبكة بالنظر اإليها على �شوء ما تتطّلبه من تخطيط وموارد. ومع ذلك، فاإن 

ــات العامة ومديري الربامج باإح�شا�ص قوي  ــن املاأمول اأن ميّد هذا الدليل الإر�شادي القّراء، ومقّرري ال�شيا�ش م

ــج طّيبة يف الأجلني الق�شري  ــذه ال�شرتاتيجية وما تقّدمه من نتائ ــه الفوائد املحتملة من ا�شتخدام ه ــون ب يدرك

ــاورة التقنية الذي عقده مكتب الأمم املتحدة  ــل معا. واقتبا�شاً من قول اأحد امل�شاركني يف اجتماع امل�ش والطوي

ــب على اكت�شاب املهارات الأُ�شرية، فاإن “تنفيذ برامج التدريب  ــي باملخدرات واجلرمية ب�شاأن برامج التدري املعن

ــي ثبتت فعاليتها، ل يعني املزيد من العمل بل يعني املزيد من الذكاء يف  ــى اكت�شاب املهارات الأُ�شرية الت عل

ــل، لأن الق�شد منه اأن يكون عمال اأكرث فعالية.” واإن موؤّلفي الدليل وموظفي مكتب الأمم املتحدة املعني  العم

ــاف خالل تنفيذ برامج التدريب على اكت�شاب املهارات  ــدرات واجلرمية هم على ثقة باأن رحلة ال�شتك�ش باملخ

الأُ�شرية مع الأُ�شر يف جمتمعاتكم املحلية �شوف تكون رحلة جتلب النفع واخلري.
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