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�أوال -مقدّ مــة

الأُ�سرة امل�سانِدة عن�صر �أ�سا�سي يف تن�شئة �أبناء يتمتّعون بال�صحة االجتماعية والعقلية والبدنية ويتحلّون بح�سن
الت�لا�ؤم م��ع حميطهم ،وكذلك يف وقايتهم من م�ش��اكل املراهقة فيما بعدُ  .وت�شم��ل التحديات التي يواجهها
الكث�ير من الآباء والأمهات يف جميع �أنحاء العامل وهم ي�سعون �إىل النهو�ض ب�أعباء �أ�سرهم :التوازن بني احلياة
الأُ�سري��ة واحلي��اة العملية ،وتدبّر االلتزامات املالي��ة العديدة ،و�ضمان توفري الإعالة للأ�س��رة ،و�إقامة ال�صالت
االجتماعي��ة على نحو واف بالغر�ض ،و�إيجاد ف�سحة من الوقت لك��ي يلتئم فيها �شمل الأُ�سرة معا .ويف بع�ض
الأحي��ان ،يكابد الآباء والأمهات م�شاكل تعاطي املخدرات ،مما ي ؤ�ثّ��ر يف مهاراتهم الوالديّة .وثمة عوامل ،مثل
االفتقار �إىل الأمان والثقة والدفء يف العالقات بني الأبناء والوالدين وانعدام اللُّحمة البنيوية يف احلياة الأُ�سرية
وممار�سات االن�ضباط الت�أديبية غري املنا�سبة وعدم كفاية و�ضع احلدود الالزمة للت�صرّفات ،ميكن �أن جتعل الأبناء
�أ�ش��دَّ عر�ض ًة ملخاطر �أمناط ال�سلوك امل�سبِّبة للم�شاكل ،ث��م ملا ت�ؤدي �إليه الحقا من تعاطي املواد امل�سبِّبة للإدمان
ومن ا�ضطرابات يف ال�صحة العقلية.
ولق��د تبينّ �أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية و�سيلة فعّالة يف الوقاية من كثري من هذه الأمناط
تو�صلت �إليها الأبحاث
ال�سلوكي��ة املحفوفة باملخاطر ،مب��ا يف ذلك تعاطي مواد الإدمان .ذلك �أن النتائج الت��ي ّ
ت�ؤكّ ��د �أن التدري��ب على اكت�ساب املهارات ي�ؤتي نتائج �أف�ضل من نتائ��ج الربامج التي ال تزوِّد الآباء والأمهات
�إال مبعلوم��ات ع��ن تلك املواد؛ بل �إن ما هو �أف�ضل من ذلك �أي�ضا �أن الربامج التي ت�شمل �إتاحة التدريب على
اكت�س��اب املهارات للوالدي��ن والأبناء والأُ�سرة كلها ميك��ن تنفيذها منذ مرحلة الطفول��ة الأوىل ولغاية مرحلة
املراهق��ة .وقد دلّت ه��ذه الربامج على �أنها حتقّق تغي�يرا �إيجابيا يف �أداء الأُ�سرة وظيفته��ا ويف ممار�سة الوالدين
دورهم��ا الرتبوي ،وذلك عل��ى نحو دائم .وهذا ي�ؤدّي �إىل تهيئة بيئات �أكرث �صح��ة و�أكرث م�ساندة ي�ستطيع فيها
الأطفال �أن ينموا ويتطوّروا.
و�ضم��ن اجلهود التي يبذلها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية للرتويج للممار�سات التي �أثبتت
الأدّل��ة العلمية فعاليتها ،بادر املكتب �إىل القيام با�ستعرا�ض لربام��ج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
و�أدل��ة �إثبات فعاليته��ا على ال�صعيد العاملي ،مب�ساعدة م��ن كارول كومبفر من جامعة يوت��ا .وقد ركّ زت عملية
اال�ستعرا�ض على الربامج ال�شاملة التي ت�ستهدف جميع الآباء والأمهات والأُ�سر ،وكذلك على برامج انتقائية
ت�ستهدف الآباء والأمهات والأُ�سر ممن ينتمون �إىل فئات �أو جمتمعات حملية تعترب ،بحكم و�ضعها االجتماعي
االقت�ص��ادي ،معرّ�ض��ة على اخل�صو�ص ملخاطر م�ش��اكل تعاطي املخدرات� .أما الربامج املح��ددة امل�ستوى التي
تُعن��ى يف الأكرث بالعمل ب�ش���أن الأفراد الذين تكتنفهم عوامل خطورة كُ �شف��ت يف احلاالت املفروزة �أو املُحالة
�أو امل�شخَّ �ص��ة ،مقرون��ة باحتم��االت عالية الدرج��ة قد ت�ؤدي �إىل ح�صيل��ة من النتائج ال�سلبي��ة ،والتي تتطلب
اخت�صا�صيني مهنيني على م�ستوى عالٍ من التدريب ،ف�إنها مل ُت�ؤخذ يف االعتبار خالل ذلك اال�ستعرا�ض� ،إال
يف حال كونها جزءا من برامج متدرّجة امل�ستويات ،و�إن كان يُ�سلّم ب�أهميتها ،من غري ريب.
وق��د حُ ��دّ د زهاء  130برناجم��اً من الربامج ال�شامل��ة واالنتقائية ،ودُع��ي عدد م��ن االخت�صا�صيني املمار�سني
ومدي��ري الربامج والباحثني ومعدّ ي الربامج من العاملني يف تلك الربامج من جميع �أنحاء العامل� ،إىل اجتماع
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م�ش��اورة تقني ب�ش�أن التدري��ب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية ،عُقد يف ت�شري��ن الأول�/أكتوبر  .2007ويف
ذلك االجتماع ،تناق�ش امل�شاركون حول مبادئ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،ال�شاملة منها
واالنتقائية ،الفعّالة املوجودة حاليا ،وحول م�ضمونها وتنفيذها وجعلها مالئمة من الناحية الثقافية.
وم��ن ثَم فقد ُ�صنّف هذا الدليل الإر�ش��ادي لربامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية من �أجل الوقاية
م��ن تعاطي املخدرات ،بنا ًء على ا�ستعرا�ض برامج التدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية وعلى االجتماع
املذك��ور وكذلك على ا�ستعرا�ض �أدبيّات املو�ض��وع؛ ويركّ ز الدليل على تقدمي معلوم��ات �أ�سا�سية وتوجيهات
�إر�شادي��ة �إىل وا�ضعي ال�سيا�س��ات العامة ومديري الربامج املهتَمني با�سته�لال برنامج للتدريب على اكت�ساب
امله��ارات الأُ�سرية على امل�ستوى ال�شام��ل �أو االنتقائي .و�سوف ين�شر مكتب املخ��درات واجلرمية قائمة ،تكون
م�صاحب��ة له��ذا الدليل ،بجميع الربام��ج املثبتة فعاليتها التي حُ ��دّ دت يف �أثناء عملي��ة اال�ستعرا�ض .و�سوف
ت�شتم��ل القائمة على معلوم��ات مقدّ مة من �أجل وا�ضع��ي ال�سيا�سات العامة �أو مدي��ري الربامج الراغبني يف
اختيار �أن�سب برنامج من الربامج املوجودة حاليا املثبتة فعاليتها ،لتكييفه لكي يكون مالئما لظروف جمتمعاتهم
املحلي��ة وتنفيذه فيه��ا (�أي على �سبيل املثال ،معرفة م�ستوى �أدلة �إثبات الفعالية املتاحة ،ومدى تنفيذ الربنامج
م��ن قبلُ يف بيئات خمتلفة ،والفئ��ات امل�ستهدفة التي تبيّنت فعالية الربنامج بخ�صو�صه��ا ،وهلمّ جرّا) .و ُي�ؤمل
�أن يك��ون كل من الدليل والقائمة مكمّ ال للآخر يف الرتويج لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية املهمة ب�ش�أن الوقاية من
تعاطي مواد الإدمان.
الف�صل الثاين من الدليل ي�ستك�شف �أدلة �إثبات الفعالية اخلا�صة بالأُ�سرة باعتبارها عامل حماية وعامل خماطر
عل��ى حد �سواء يف تطور الأطفال وال�شباب ،وكذلك �أدلة �إثبات فعالية برامج التدريب على اكت�ساب املهارات
الأُ�سري��ة .والهدف من الف�صل الأول هو ت�سليط ال�ضوء على �أهمية البيئ��ة الأُ�سرية يف تطور ال�شباب والأُ�سرة
مع��ا على نح��و �صحي ،وعلى فعالية برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية يف الوقاية من تعاطي مواد
الإدمان وغريه من �أمناط ال�سلوك املحفوفة باملخاطر.
الف�ص��ل الثالث يحدّ د  12مبد�أً �أ�سا�سيا ب�ش�أن �إطالق برنامج فعّ��ال للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية.
وقد مت تقييم كثري من برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،وجرى تكرار بع�ضها يف �أن�ساق خمتلفة.
كم��ا يت�ضمن الف�صل الثالث مناق�شة حول كيفية اختيار �أن�سب برنامج من �أجل جمتمع حملي معينّ  ،وكذلك
و�صفا ملا ي�شتمل عليه �أي برنامج �أُ�سري فعّال.
وميك��ن �أن ينط��وي تنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية عل��ى حتديات كثرية �أحيانا .ومن ثم
ف�إن الف�صول الرابع واخلام�س وال�ساد�س خم�ص�صة ملناق�شة حتديات التنفيذ الرئي�سية و�سبل الت�صدي لها .وتظهِر
�أدلة �إثبات الفعالية والتجارب التي عر�ضها امل�شاركون يف امل�شاورة التقنية �أن من املمكن تنفيذ برامج للتدريب
على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية تكون فعالة وحتظى باحل�ضور اجليد على الرغم من تلك التحديات.
وق��د خُ ّ�ص���ص الف�صل الرابع للتطرّق �إىل عملية املالءمة الثقافية لربنامج موج��ود حاليا مثبتة فعاليته .ذلك �أنه
يف كث�ير من الأحوال لن يكون ممكنا وال جمدي��ا من حيث التكلفة ا�ستحداث برنامج من العدَ م ،ومن ثم ف�إن
املالءمة هي بديل �صالح يف هذا ال�صدد .غري �أن عملية املالءمة نف�سها حتتاج �إىل التخطيط لها بعناية بغية �إيجاد
توازن فعّال بني االحتياجات واملوارد واخل�صائ�ص الثقافية يف املجتمع املحلي ،مع احلر�ص يف الوقت نف�سه على
الأمانة يف االقتبا�س من الربامج التي �أُثبتت فعاليتها بو�ضوح يف �أماكن �أخرى.
كم��ا �إن الكث�ير م��ن برامج التدريب عل��ى اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية تع��اين �صعوبات يف اجت��ذاب الآباء
والأمه��ات لالن�ضمام �إىل الربنامج وكذل��ك ا�ستبقائهم فيه .ومن ثم ف�إن الف�ص��ل اخلام�س ي�ستك�شف ال�سبل
الكفيلة بتح�سني معدالت ان�ضمام الآباء والأمهات وا�ستبقائهم.

الف�صل الأول

مقـدّ مـة

خم�ص�صان لبحث م�سائل �أ�سا�سية خا�صة بالتنفيذ ،مثل تدريب املوظفني
�أم��ا الف�صالن ال�ساد�س وال�سابع فهما ّ
ودعمه��م ،والر�صد والتقييم واال�ستدامة .وم��ع �أن امل�سائل من هذا القبيل م�شرتكة يف جميع برامج الوقاية من
تعاطي مواد الإدمان ،ف�إن هذه امل�سائل بذاتها تُعدّ حا�سمة بالن�سبة �إىل حتقيق الفعالية يف تنفيذ برامج الوقاية.
و�أم��ا الف�ص��ل اخلتامي من الدليل فيق��دّ م نظرة �إجمالية ت�شم��ل امل�سائل الرئي�سية الت��ي �أُثريت يف كل ف�صل
�ساب��ق� ،أي قرائن الإثبات اخلا�صة بربامج التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية وفعاليتها وعوامل احلماية
وعوام��ل اخلط��ورة يف الأُ�سرة .ويرد فيه مجُ مَل موجز عن املبادئ الناظم��ة لأي برنامج للتدريب على اكت�ساب
املهارات الأُ�سرية .وتُناق�ش فيه ب�إيجاز �أي�ضا حتديات التنفيذ فيما يتعلق باجتذاب الأُ�سر لالن�ضمام �إىل الربنامج
وا�ستبقائها فيه ،وتدريب موظفي الربنامج ور�صد الربنامج وتقييمه.
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ثانيا	-الأُ�سر واحلاجة �إلـى برامج
		 التـدريـب على اكت�ساب
		 املهـارات الأُ�سرية
يخ�ص تعاطي مواد الإدمان
الأُ�سرة باعتبارها عامل حماية وعامل خطورة فيما ّ

م��ع �أن الباحث�ين �سَ عوا �إىل تقدمي تعريف دقيق ل ُلأ�سرة ،تلك الوح��دة الأ�سا�سية يف املجتمع )3( ،)2( ،)1(،ف�إن كل
جمتم��ع وكل ثقافة يعرِّفان الأُ�سرة على نحو خمتلف .ولذلك ف�إن ه��ذا الدليل الإر�شادي ال ي�سعى �إىل تقدمي
تعري��ف ،لكنه ي�أخذ بالر�أي القائل ب�أن الأُ�سرة هي تلك الوحدة يف �أي جمتمع معينّ التي ت�شتمل على الأبناء
و�أولئك الذين يقومون برعايتهم ،وهما عاد ًة الوالدان الطبيعيان للأبناء ،ولكن �أولئك ميكن �أن يكونوا على حد
�سواء من الأقارب �أو غريهم من الأ�شخا�ص البالغني ،تبعا للحال واملجتمع والثقافة.

كث�ير من التدخالت االجتماعية املعنية بالأُ�سرة ال يقت�صر على الوالدين الطبيعيني و�أبنائهما فقط ،بل ي�شمل
�أي�ض��ا كل مَن يُعترب جزءا من الأُ�س��رة .ومن ثم ف�إن الأ�شخا�ص الآخرين الذين يقومون برعاية الأبناء (اجلدود
واجل��دّ ات �أو العمات واخلاالت �أو الأعمام والأخوال� ،أو الأخ��وة والأخوات ممن هم �أكرب �سناً� ،أو امل�ست�أجرون
لتقدمي الرعاية� ،أو الآباء والأمهات بالتبني �أو باحل�ضانة ،وغريهم) هم �أي�ضا ميكن دعوتهم �إىل احل�ضور لالن�ضمام
�إىل برام��ج التدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية .ولهذا ف�إن التعبريين “�أح��د الوالدين” و“مقدّ م الرعاية
الرئي�سي” ي�ستخدمان بالتبادل.
ويف ح�ين �أن العوامل الوراثية واملِزاجية والبيئية كلها ت�سه��م يف قوْلبة منو الطفل وال�شباب اليافع ،ف�إن العوامل
احلركية النا�شطة �ضمن الأُ�سرة ت ؤ�دّي دورا مهما جدا يف هذا ال�صدد )5( ،)4(.ذلك �أنه يت�ضح ،على وجه اخل�صو�ص،
م��ن الأبح��اث �أن الرتبية الوالدية التي تت�س��م بالكفاءة هي عامل حماية ج��دّ ق��وي )9( ،)8( ،)7( ،)6(.ف�إن الأُ�سر
ت�ستطي��ع �أن حتمي �أبناءها من كثري من خمتلف �أمناط ال�سلوك املحفوفة باملخاطر وم�شاكل ال�صحة العقلية ،مبا يف
ذل��ك تعاطي مواد الإدمان واجلنوح ،وذلك بتزويد الأبناء بالأمان العاطفي واالقت�صادي ،والإر�شاد التوجيهي،
(S. Minuchin, Families and Family Therapy (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1974). )1
()2
R. D. Parke, “Development in the family”, Annual Review of Psychology, vol. 55, 2004, pp. 365-399.
(Alan Carr, Family Therapy: Concepts, Process and Practice, 2nd ed. (West Sussex, John Wiley and Sons, )3
2006).
(M. Glantz and A. I. Leshner, “Drug abuse and developmental psychopathology”, Development and Psycho- )4
pathology, vol. 12, No. 4 (2000), pp. 795-814.
(E. M. Cummings, P. T. Davies and S. B. Campbell, Developmental Psychopathology and Family Process: )5
Theory, Research, and Clinical Implications (New York, Guilford Press, 2000).
()6
M. S. Forgatch and N. M. Knutson, “Linking basic and applied research in a prevention science process”,
Family Psychology: Science-based Interventions, H. A. Liddle and others, eds. (Washington, D.C., American
Psychological Association, 2001).
(E. Maccoby and J. Martin, “Socialization in the context of the family: parent-child interaction”, Handbook )7
of Child Psychology: Socialization, Personality and Social Development, 4th ed., P. Mussen and E. M. Hether
ington, eds. (New York, John Wiley and Sons, 1983), vol. IV, pp. 1-101.
(T. J. Dishion and S. G. Patterson, Preventive Parenting with Love, Encouragement and Limits: the Preschool )8
Years (Eugene, Oregon, Castalia Publishing, 1996).
(T. J. Dishion, D. W. Andrews and L. Crosby, “Antisocial boys and their friends in early adolescence: rela- )9
tionship characteristics, quality and interactional process”, Child Development, vol. 66, No. 1 (1995), pp.
139-151.

دليل �إر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سَ رية من �أجل الوقاية من تعاطي املخدرات

 وحفزهم على، و�إر�ضاء حاجاتهم الأ�سا�سية، والإ�شراف عليه��م،وو�ض��ع احلدود على النحو املنا�سب للت�صرّف
)13( ،)12( ،)11( ،)10(
.التطور واال�ستقرار
يو�ضحوا م��ن خاللها ما هي الطرق التي ت�ؤثر به��ا العوامل املختلفة يف
ّ وق��د اخترب الباحث��ون عدّ ة مناذج لكي
 �أن العوامل، يف جميع تلك النماذج، ّ وتبين.الإمكانية التي ت�ؤدي باملراهق �إىل ال�شروع يف تعاطي مواد الإدمان
 يف حني �أن،الوالدية والأُ�سرية لها و�ضعية حمورية يف امل�سارات الطويلة املدى التي تقود �إىل تعاطي مواد الإدمان
ت�أثري الأتراب ي�ؤدي فعله باعتباره عامال م�ساهما يف الفرتة الزمنية التي تكون �أقرب �إىل املرحلة التي يبا�شر فيها
 فم��ع �أن ت�أثري الأتراب كثريا ما يكون هو ال�سبب الرئي�سي، وبعبارة �أخرى.ال�ش��اب تناول العقاقري �أو الكحول
 ف�إن وجود بيئة �أُ�سريّة �إيجابية هو ال�سبب الرئي�سي الذي،الذي يدفع املراهقني �إىل مبا�شرة �أمناط ال�سلوك ال�سلبية
، واجلنوح، مبا يف ذلك تعاطي العقاقري والكحول،يحول دون انخراط ال�شباب اليافعني يف هذه الأمناط ال�سلوكية
) ويف حني �أن من امل�سلَّم به �أن جماعة19( ،)18( ،)17( ،)16( ،)15( ،)14(.وممار�س��ة الن�شاط اجلن�س��ي املبكرة �أو بال وقاي��ة
 فقد بات معلوما الآن �أن اختيار املراهقني لأترابهم يت�أثّر هو �أي�ضا بقدر كبري،الأتراب عامل م�ؤثر يف هذا ال�صدد
 وعندما يكون املراهقون على عالقة �إيجابية.بالعالق��ة القائمة بني الأبناء من الذكور والإناث و�آبائهم و�أمهاتهم
. ف�إنهم على الأرجح مييلون �إىل اختيار �أتراب يكونون هم �أنف�سهم �أي�ضاً عن�صرا م�ؤثرا �إيجابيا،بوالديهم
) كثرية �أخرى العوامل الأُ�سرية احلا�سمة التي ت�ساعد على وقاية23( ،)22( ،)21( ،)20( ،)16( ،)15(كم��ا ا�ستبانت �أبحاث
: ومنها،الأبناء من تعاطي مواد الإدمان
(�أ) الرتابط الآمن وال�صحي بني الوالدين والأبناء؛
(ب) الإ�شراف واملراقبة والت�أديب واالن�ضباط الفعّال من جانب الوالدين؛
D. Jones, “The assessment of parental capacity”, The Child’s World: Assessing Children in Need, J. Horwath, )10(
ed. (London, Jessica Kingsley, 2001), pp. 255-272.
H. van der Vorst and others, “The impact of alcohol-specific rules, parental norms about early drinking )11(
and parental alcohol use on adolescents’ drinking behaviour”, Journal of Child Psychology and Psychiatry,
vol. 47, No. 12 (2006), pp. 1299-1306.
)12(
H. van der Vorst and others, “Parental attachment, parental control, and early development of alcohol
use: a longitudinal study”, Psychology of Addictive Behaviors, vol. 20, No. 2 (2006), pp. 107-116.
H. van der Vorst and others, “Alcohol-specific rules, personality and adolescents’ alcohol use: a longitudinal )13(
person-environment study”, Addiction, vol. 102, No. 7 (2007), pp. 1064-1075.
)14(
K. L. Kumpfer and C. W. Turner, “The social ecology model of adolescent substance abuse: implications for
prevention”, International Journal of the Addictions, vol. 25, Suppl. 4 (1990), pp. 435-463.
)15(
D. V. Ary and others, “Development of adolescent problem behavior”, Journal of Abnormal Child Psychology,
vol. 27, No. 2 (1999), pp. 141-150.
)16(
K. L. Kumpfer, R. Alvarado and H. O. Whiteside, “Family-based interventions for substance use and misuse
prevention”, Substance Use and Misuse, vol. 38, Nos. 11-13 (2003), pp. 1759-1789.
)17(
M. D. Newcomb and P. M. Bentler, “The impact of late adolescent substance use on young adult health
status and utilization of health services: a structural-equation model over four years”, Social Science and
Medicine, vol. 24, No. 1 (1987), pp. 71-82.
)18(
E. R. Oetting and others, “Indian and Anglo adolescent alcohol use and emotional distress: path models”,
The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 15, No. 2 (1989), pp. 153-172.
)19(
F. Gardner, J. Burton and I. Klimes, “Randomised controlled trial of a parenting intervention in the
voluntary sector for reducing child conduct problems: outcomes and mechanisms of change”, Journal of
Child Psychology and Psychiatry, vol. 47, No. 11 (2006), pp. 1123-1132.
)20(
R. Simons and others, “A test of latent trait versus lifecourse perspectives on the stability of adolescent
antisocial behavior”, Criminology, vol. 36, No. 2 (1998), pp. 217-244.
)21(
N. S. Tobler and K. L. Kumpfer, “Meta-analyses of family approaches to substance abuse prevention”,
unpublished report prepared for the Center for Substance Abuse Prevention (Rockville, Maryland, 2000).
)22(
E. Sale and others, “Risk, protection, and substance use in adolescents: a multi-site model”, Journal of
Drug Education, vol. 33, No. 1 (2003), pp. 91-105.
United States of America, Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, )23(
Preventing Drug Use Among Children and Adolescents: a Research-Based Guide for Parents, Educators, and
Community Leaders, 2nd ed., NIH publication No. 04-4212(A) (Bethesda, Maryland, National Institute
on Drug Abuse, 2003).
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الأُ�سر واحلاجة �إلـى برامج التـدريـب على اكت�ساب املهـارات الأُ�سرية

الف�صل الثاين

(ج) نقل القيم الأُ�سرية امل�ؤيِّدة لل�سلوك االجتماعي؛
(د) انهماك الوالدين يف حياة الأبناء؛
(هـ) عناية الوالدين مب�ساندة الأبناء (عاطفيا و�إدراكيا واجتماعيا وماليا).
وقد �أكّ دت الأبحاث عن القابلية للتكيّف والتعايف هذه البنو َد �أي�ض��ا .وتركّ ز هذه املجموعة من الأبحاث على
الأبناء والأُ�س��ر الذين يعي�ش��ون حتت وط�أة م�ش��قّات حياتية ح��ادة �أو مُزمنة ،وهي ت�ؤك��د �أن العوامل الوالدية
وتبي
والأُ�سرية ت�سهم يف قدرة ال�شباب على التغلّب على الأو�ضاع الأُ�سرية املناوئة وحت�صيل نتائج �إيجابية )24(.نّ
الأبحاث �أن الوالدين اللذين هما �س��ندُ لأبنائهما ،واللذين ي�ش��جعانهم على �أن ي�صبحوا م�ستقلني يف حياتهم،
ويتوقّعان منهم االمتثال للقواعد ،واللذين يكونان متّ�س��قني ومن�صفني يف ممار�سة �أ�ساليب الت�أديب واالن�ضباط،
يكون �أبنا�ؤهما �أكرث قابلية للتكيّف والتعايف من غريهم من الأبناء .وكثريا ما يُ�ص��نّف هذا الأ�سلوب يف الرتبية
تبي �أنها ت�سهم
الوالدية يف زمرة “الرتبية الوالدية ذات ال�سلطة املرجعية” )26( ،)25(.ومن العوامل الأخرى التي نّ
يف القابلية للتكيّف والتعايف :البيئة الأُ�س��رية املنظَّ مة ،والعالقات املت�آزرة ،ومعتقدات الأُ�سرة ،ومتا�سك الأُ�سرة
()30( ،)29( ،)28( ،)27
ومرونتها ،ومهارات الأُ�سرة يف حل امل�شاكل والت�صدي لها ،والتوا�صل.
وتق��دّ م الأبح��اث �أدلة قوية تثبت �أن الآباء والأمهات والأُ�س��ر ميكنهم �أن يكون��وا عوامل حماية فعالة يف حياة
الأطفال وال�ش��باب؛ ويف مقابل ذلك ،تقدّ م الأبحاث �أدلة وا�ض��حة تثبت �أن بع�ض اخل�صائ�ص الأُ�سرية املعيّنة
ميكن �أن ت�ؤثر كعوامل خطورة �شديدة.
وقد رُبط ما بني �ض��عف توجيه �س��لوك الأبناء ،والق�س��وة وانعدام االتّ�س��اق يف �أ�س��لوب الت�أديب واالن�ضباط،
وعدم وجود الفر�ص املتاحة لتعلّم املهارات االجتماعية ،وبني امل�ش��اكل االجتماعية والنف�سية والدرا�سية لدى
الأطف��ال واملراهق�ين )9( ،)8( ،)7( ،)6(.ويُالحظ عموما �أن البيئة املنـزلية امل�شوّ�ش��ة وانع��دام العالقة ذات اللُّحمة
()23
البنيوية يف احلياة الأُ�سرية هما اثنان من عوامل اخلطورة الرئي�سية امل�ؤدية �إىل تعاطي مواد الإدمان.
عالوة على ذلك ،ف�إن العالقات بني الوالدين والأبناء والأُ�سر التي تتميز بالالمباالة وعدم اال�ستجابة ال�شعورية
وانع��دام الأم��ان العاطفي وانعدام االت�س��اق لدى الوالدين يف رعاي��ة الأطفال واحلدْ ب عليهم �أثناء ال�س��نوات
املبكرة من منوهم ،كلها حـاالت ترتبط بارتفاع درجة خماطر االكتئاب والقلق وم�ش��اكل العالقات لدى الأطفال
()32
والبالغني )31(.وقد رُبط �أي�ضا ما بني االكتئاب يف مرحلة الطفولة وتعاطي املخدرات يف بداية مرحلة املراهقة.

()24
()25

()26
()27
()28
()29
()30
()31
()32

M. Rutter, “Resilience concepts and findings: implications for family therapy”, Journal of Family Therapy,
vol. 21, No. 2 (1999), pp. 119-144.
M. T. Stephenson and D. W. Helme, “Authoritative parenting and sensation seeking as predictors of
adolescent cigarette and marijuana use”, Journal of Drug Education, vol. 36, No. 3 (2006), pp. 247270.
M. T. Stephenson and others, “Authoritative parenting and drug-prevention practices: implications for
antidrug ads for parents”, Health Communication, vol. 17, No. 3 (2005), pp. 301-321.
A. S. Masten and M. Reed, “Resilience in development”, Handbook of Positive Psychology, C. R. Snyder
and S. J. Lopez, eds. (New York, Oxford University Press, 2005), pp. 74-88.
F. Walsh, “Family resilience: a framework for clinical practice”, Family Process, vol. 42, No. 1 (2003),
pp. 1-18.
F. Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd ed. (New York, Guilford Press, 2006).
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كم��ا �إن ه��ذه العوامل كثريا م��ا متيّز الأُ�سر الت��ي يكون فيها الوال��دان من متعاطي م��واد الإدمان ،حيث من
املرجّ ��ح �أن تكون العالق��ات الأُ�سرية م�ضطربة ،وخ�صو�صا �إذا ما كانت الأم مدمنة )33(.ذلك �أنه عندما يتعاطى
الأب��وان مواد الإدمان ،تزداد احتماالت تعرّ�ض الأطف��ال للمنازعات وحاالت العنف املتكررة داخل الأُ�سرة،
مب��ا يف ذلك الإ�ساءات البدنية وال�شفوية ،وكذلك تعرّ�ضهم للكح��ول واملخدرات .وهذا عالوة على �أن الأُ�سر
الت��ي لديها م�شاكل �إدمان تنـزع غالبا �إىل العزلة االجتماعية من �أجل اتّقاء االنك�شاف واالزدراء االجتماعي
والإج��راءات اجلنائية .ومن الآثار اجلانبي��ة لذلك �أن الأبناء ي�صبحون هم �أي�ض��ا معزولني ويت�ضاءل لديهم منو
()34
امليول االجتماعية يف العالقات.
ويُ�ستنتج يف اخلتام �أن الأبحاث( )31( ،)23( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6تبينّ �أن العوامل الرئي�سية ،يف الأُ�سرة ،التي جتعل الأطفال
وال�شب��اب رهنَ خماطر تعاطي مواد الإدمان هي العوامل نف�سه��ا التي جتعل ال�شباب رهن خماطر �أمناط �أخرى
من ال�سلوك امل�سبِّب للم�شاكل؛ ومن ثم ف�إن اجلهود التي ترمي �إىل الوقاية من تعاطي مواد الإدمان �سوف ُت�ؤتي
�آث��اراً نافعة �أي�ضا يف الوقاية من �أمناط ال�سلوك الأخرى املحفوفة باملخاطر� .أما العوامل الرئي�سية يف الأُ�سرة ،التي
جتعل الأطفال وال�شباب رهن خماطر تعاطي مواد الإدمان فهي:
(�أ) انعدام الرابطة الأُ�سرية وفقدان الأمان يف العالقة بالوالدين؛
(ب) عدم وجود عالقة ذات داللة خا�صة ب�شخ�ص بالغ يبدي اهتمامه بهم؛
(ج) الرتبية الوالدية غري املجدية؛
(د) البيئة املنـزلية امل�ضطربة؛
(هـ) ك��ون الوالدين �أو الأخوة �أو الأخوات الذين يتعاطون م��واد الإدمان يعانون مر�ضا عقليا �أو
�ضالعني يف �سلوك �إجرامي؛
(و) العزلة االجتماعية.

تعريف برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
م��ا ه��ي برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية؟ �إن برامج التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
تهدف عموما �إىل تعزيز العوامل الوقائية الأُ�سرية التي ذُكرت �أعاله .وعلى �سبيل املثال ،قد ت�شمل هذه الربامج
متاري��ن عملية من �أجل زيادة مه��ارات التوا�صل وتنمية الثقة وحل امل�شاكل وت�سوي��ة املنازعات� ،أو قد ت�شمل
�إتاح��ة الفر�ص للوالدين و�أبنائهما لكي يق�ض��وا وقتا �إيجابيا معا ،كو�سيلة لتعزي��ز الروابط واملودّة بني الوالدين
و�أبنائهما .وبغية العناية مبا يقابل عوامل الوقاية وعوامل اخلطورة املبيّنة �أعاله ،قد تت�ضمّ ن برامج التدريب على
اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ب�صفة عامة خططا عامة (ا�سرتاتيجيات) تهدف �إىل زيادة ما يلي:
(�أ) العالقات الأُ�سرية الإيجابية؛
(ب) الإ�شراف والرقابة �ضمن الأُ�سرة؛
(ج) نقل القيم والتوقّعات الأُ�سرية املن�شودة.

()35( ،)15

(L. A. Bennett and others, “Couples at risk for transmission of alcoholism: protective influences”, Family )33
Process, vol. 26, No. 1 (1987), pp. 111-129.
(S. Luthar and others, “Multiple jeopardy: risk and protective factors among addicted mothers’ offspring”, )34
Development and Psychopathology, vol. 10, No. 1 (1998), pp. 117-136.
(T. K. Taylor and A. Biglan, “Behavioral family interventions for improving child-rearing: a review of the )35
literature for clinicians and policy makers”, Clinical Child and Family Psychology Review, vol. 1, No. 1
(1998), pp. 41-60.
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الأُ�سر واحلاجة �إلـى برامج التـدريـب على اكت�ساب املهـارات الأُ�سرية

وه��ذه اال�سرتاتيجي��ات تُ�صنّف يف جمموعات وتُعر�ض عموما يف ثالث جل�س��ات تدريبية فرعية �ضمن جل�سة
مداخل��ة تدريبي��ة رئي�سي��ة معيّنة :فتجمع برام��جُ التدريب على اكت�س��اب املهـارات الأُ�ســري��ة عموما بني ما
يل��ي�( :أ) تدري��ب الوالدين عل��ى تعزيز مهاراتهما الرتبوي��ة؛ و(ب) تدريب الأبناء على امله��ارات ال�شخ�صية
واالجتماعي��ة؛ و(ج) جل�سات ممار�سة عملية �أُ�سرية .ومن ثم ف���إن �أي جل�سة تدريب منطيّة �سوف ت�شهد ح�ضور
الآب��اء والأمهات والأبناء جل�سات املجموعات التدريبية املخ�ص�صة له��م ،ثم يف نهايتها يلتقي الأبوان والأبناء
مع��ا ك�أ�سرة ب�أجمعها خالل بع�ض الأوق��ات املخ�ص�صة للممار�سة العملي��ة )39( ،)38( ،)37( ،)36(.وهذه املداخالت
التدريبية تُقدَّ م عموما �إىل جمموعات من الأُ�سر ،وتتيح املجال لأوقات خم�ص�صة للممار�سة العملية �ضمن كل
م��ن الأُ�سر مبفردها .وي�ستخدم بع�ض الربامج الو�سائل التكنولوجية (التعلّم بوا�سطة احلا�سوب والهاتف) ك�أداة
يف املداخل��ة التدريبية ،وبخا�ص��ة من �أجل تنفيذ هذه الأن�شطة على امل�ستوى ال�شامل وكذلك من �أجل الأُ�سر
التي تعي�ش يف موا�ضع نائية.
ا�ستعرا�ض �أبحاث( )40جرى م�ؤخّ راً �أن �أجنع برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ي�شتمل
ُ
وقد ا�ستنتج
على انهماك الوالدين بن�شاط يف التدريب ،ويركّ ز على تنمية مهارات املراهقني االجتماعية وتنمية الإح�سا�س
بامل�س�ؤولي��ة لدى الأطفال واملراهقني ،ويتط��رّق بعناية �إىل امل�سائل ذات ال�صلة بتعاطي مواد الإدمان .كما تُعنى
�أن�شطة التدخّ ل التدريبية الفعّالة �أي�ضا ب�إ�شراك ال�شباب يف الأن�شطة الأُ�سرية وتعزيز الروابط الأُ�سرية.
لك��ن برامج التدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية تختلف عن برامج تثقيف الآباء والأمهات ،والتي تركّ ز
عل��ى تزويد الأبوي��ن باملعلومات عن اللجوء �إىل تناول مواد الإدمان ،يف حال عدم وجود تدريب على املهارات
م��ن �أجل الأبوين والأبن��اء .كما �إن برامج تثقيف الآباء والأمهات كثريا ما تك��ون �أق�صر مدّ ًة (�أقل من ثماين
�ساع��ات يف جمموعها) ،يف حني �أن برام��ج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية تتكون منطيا يف �أدنى حد
م��ن �أربع �إىل ثماين جل�سات ،ترتاوح مدة كل منها ب�ين �ساعتني وثالث �ساعات بالن�سبة �إىل الربامج ال�شاملة.
عالوة على ذلك ،ف�إنه مل يتبينّ �أن برامج تثقيف الآباء والأمهات ذات فعالية بقدر فعالية برامج التدريب على
()44( ،)43( ،)42( ،)41
اكت�ساب املهارات الأُ�سرية.
وق��د ا�ستُخدم��ت برامج التدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سري��ة يف املقام الرئي�س��ي لأغرا�ض الوقاية على
امل�ستوي�ين ال�شامل واالنتقائي� .أم��ا الوقاية ال�شاملة فت�ستهدف عموم ال�سكان م��ن خالل املدار�س �أو الأحياء
املتجاورة �أو اجلماعات املحلية �أو الواليات �أو املقاطعات ب�أجمعها ،من دون �أي اعتبار حمدد فيما يت�صل مب�ستوى
املخاط��ر احلايل .وتت�شارك هذه النهوج املتّبعة يف االفرتا�ض القائل ب�أن كل �شخ�ص تقريبا ميكنه �أن ي�ستفيد من
جهود وقائية ذات توجّ ه نحو االرتقاء بال�صحة.
(K. L. Kumpfer, V. Molgaard and R. Spoth, “The Strengthening Families Program for the prevention of )36
delinquency and drug use”, Preventing Childhood Disorders, Substance Abuse, and Delinquency, R. DeV.
Peters and R. J. McMahon, eds. (Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1996).
(A. Melo, “Em Busca do Tesouro das Famílias: Intervenção Familiar em Prevenção Primária das Toxicode- )37
pendências” (Discovering the treasure of family: family-based approach in drug abuse prevention) Viana
do Castelo, Portugal, Gabinete de Atendimento à Família, 2004.
(A. Melo and A. Simões, “A local evaluation of Searching Family Treasure program for substance abuse )38
prevention”, manuscript submitted to publication, 2007.
(A. Abbey and others, “Evaluation of a family-based substance abuse prevention program targeted for the )39
middle school years”, Journal of Drug Education, vol. 30, No. 2 (2000), pp. 213-228.
(J. Petrie, F. Bunn and G. Byrne, “Parenting programmes for preventing tobacco, alcohol or drugs misuse )40
in children < 18: a systematic review”, Health Education Research, vol. 22, No. 2 (2007), pp. 177-191.
(N. S. Tobler and others, “School-based adolescent drug prevention programs: 1998 meta-analysis”, Jour- )41
nal of Primary Prevention, vol. 20, No. 4 (2000), pp. 275-336.
()42
N. S. Tobler, “Lessons learned”, Journal of Primary Prevention, vol. 20, No. 4 (2000), pp. 261-274.
(United States of America, Department of Health and Human Services Administration, Center for Substance )43
;Abuse Prevention, Preventing Substance Abuse Among Children and Adolescents: Family-centered approaches
Reference Guide, Prevention Enhancement Protocols System series, DHHS publication No. (SMA) 3223-FY98
(Washington, D.C., Superintendent of Documents, United States Government Printing Office, 1998).
(K. L. Kumpfer and R. Alvarado, “Family strengthening approaches for the prevention of youth problem )44
behaviors”, American Psychologist, vol. 58, Nos. 6-7 (2003), pp. 457-465.
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و�أما النهوج الوقائية االنتقائية فت�ستهدف الفئات التي هي �أ�شدّ عُر�ضة ملخاطر تعاطي مواد الإدمان .وهذا يعني
�أن ه��ذه الفئات قد �أظهرت اال�ستق�صاءات �أو الأبحاث العلمية الوبائية عنها �أن معدالت تعاطي مواد الإدمان
مرتفع��ة فيه��ا �أكرث من غريها (ومنها على �سبيل املثال �أبناء متعاطي هذه املواد �أو �أبناء نزالء ال�سجون� ،أو الأُ�سر
التي تعي�ش يف فقر� ،أو الأطفال امل�ساءة معاملتهم �أو املُهمَلون� ،أو الأُ�سر التي تعاين �أزمة طالق� ،أو �أبناء الوالدين
املنف�صل�ين) .وت�سلّم الوقاي��ة االنتقائية ب�أنه مع �أن �أي فئة فرعية من عموم ال�سكان قد تبدو �أنها �أ�شد عر�ضة من
غريها ملخاطر تعاطي مواد الإدمان ،ف�إن فُرادى الأطفال والأُ�سر �ضمن تلك الفئة الفرعية قد ال يكونون معرّ�ضني
للمخاط��ر بالدرجة املرتفع��ة نف�سها ،لأنهم قد يكونون حمميني بف�ضل عوامل فردية �أو عوامل �أخرى يف القابلية
للتكيّف والتعايف �أو غريها من عوامل احلماية .غري �أن الربامج الوقائية االنتقائية تت�شارك يف الفل�سفة القائلة ب�أنه
()45
ميكن ،بل ينبغي ،ت�صميم الربامج بح�سب م�ستوى املخاطر الأعلى لدى فئات ال�سكان امل�ستهدفة.
وقد ركّ ز هذا الدليل الإر�شادي على برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،على امل�ستويني ال�شامل
واالنتقائ��ي ،وكذلك على الربامج املحددة امل�ستوى التي تعدّ جزءا من الربامج املتدرّجة امل�ستويات .علماً ب�أن
و�صمّ م من �أجل الوقاية على امل�ستوى ال�شامل
معظم برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية قد و�ضع ُ
�أو عل��ى امل�ستوى االنتقائي ،ومعظم �أدلة �إثبات الفعالية املوجودة هو بخ�صو�ص هذين امل�ستويني من الوقاية من
املخاط��ر .وه��ذا ال يعني القول ب�أنه ال توج��د �أدلة �إثبات ب�ش�أن فائدة ا�ستخدام برام��ج التدريب على اكت�ساب
()48( ،)47( ،)46( ،)19
املهارات الأُ�سرية على م�ستوى حمدّ د من الوقاية من املخاطر.
�أما برامج الوقاية املحددة فت�ستهدف الأفراد من ال�شباب و�أ�سرهم ،الذين مت على نحو �إفرادي فرزهم �أو �إحالتهم
�أو ت�شخي�صهم ب�أنهم �أفراد حتيط بهم عوامل �أثبتت الأدلة ارتباطها بوجود احتماالت عالية الدرجة قد ت�ؤدي �إىل
ظه��ور نتائ��ج �سلبية يف معاجلة حالتهم ،مثل تعاطي مواد الإدمان يف مرحل��ة الحقة )49( ،)23(.ويف �أكرث الأحيان،
يُظه��ر ه�ؤالء الأفراد �سلوكا عدائيا وم�ضطربا يف مرحلة مبكرة من عمرهم ،ولذلك ف�إن م�شاكل ال�سلوك املبكرة
قد ت�شكل هدفا مهما للوقاية من تعاطي مواد الإدمان يف مرحلة مبكرة باال�ستفادة من برامج امل�ساعدة يف الرتبية
الوالدية �أو برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية �أي�ضاً.
و�أما الربامج املتدرّجة امل�ستويات فتقدم �إىل ال�شباب �أو �إىل الآباء والأمهات خدمات حمددة بح�سب احتياجاتهم
املعيّن��ة )50(،وتُعنى يف وقت واحد معا مب�ستويات املخاطر املختلف��ة (�أي امل�ستوى ال�شامل واالنتقائي واملحدد)،
تبع��ا الخت�لاف امل�شاكل الفردية والأُ�سرية .ومع �أنه مل يتم ت�صميم واختب��ار(� )51إال عدد قليل من الربامج من
هذا النوع ،فقد تبينّ �أن تلك الربامج التي جرى تقييمها �آتت نتائج جيدة .ويف الأحوال النمطية ،تتيح الربامج
املتدرّج��ة امل�ستويات اال�ضطالع ب�أن�شط��ة وقاية على امل�ستوى ال�شامل ت�ستهدف جمم��وع ال�سكان �أو املجتمع
املحل��ي كلّه يف أ�ُطر خمتلفة :و�سائط الإعالم اجلماهريي ،والأن�شطة الت��ي يقودها املعلِّمون ل�صالح ال�شباب يف
()45
()46
()47
()48

()49

()50

()51

M. E. Medina-Mora, “Prevention of substance abuse: a brief overview”, World Psychiatry, vol. 4, No. 1
(2005), pp. 25-30.
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املدار���س ،وال�صف��وف الدرا�سية املخ�ص�صة للآباء والأمه��ات .كما ميكن �أن تُتاح لل�شب��اب والأُ�سر ،املعرَّ�ضني
لدرجة عالية من املخاطر ،امل�شاركني يف هذه الأن�شطة ،زيارات منـزلية �أو برامجُ للتدريب على اكت�ساب املهارات
الأُ�سري��ة مكثَّف ٌة بق��در �أكرب ،يف الوقت نف�سه .وبهذه الطريقة ،ف�إنه يف حني يك��ون املجتمع املحلي كله م�شمو ًال
بالربنام��ج املعني بالوقاي��ة ،يتم الو�صول كذلك �إىل ال�شباب والأُ�سر الذين ه��م ب�صفة خا�صة عُر�ضة للمخاطر،
وذلك من خالل اتباع نهوج تدخّ ل م�صممَّ ة بعناية �أكرب باجلوانب الفردية على نحو قد يكون �أقل �إثارة ل�شبهة
()50( ،)23
الو�صمة االجتماعية من “برنامج للأُ�سر املحتاجة �إىل امل�ساعدة”.
و�أخريا ،ف�إن برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية قد ي�شكّ ل جزءا من برنامج وقاية متعدد املكوِّنات،
وقد ي�سهم يف الواقع بقدر كبري يف فعالية برنامج من هذا النوع .وت�شمل الربامج املتعددة املكوِّنات �أن�شطة وقاية
موجّ ه��ة لقطاعات متعددة من املجتمعات املحلية .مثل الأن�شط��ة التي يقودها املعلِّمون يف املدار�س ،والأن�شطة
البديل��ة املخ�ص�ص��ة لل�شباب التي تُنظَّ م يف املراكز املجتمعية ،و�أن�شطة التوعية التي ت�شارك فيها و�سائط الإعالم
اجلماه�يري ،و�أن�شطة التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية ،وهلمّ جرّا )50( ،)23(.ومن الأمور الرئي�سية التي
ت�ش��دّ د عليها الربامج املتعدّ دة املكوّنات تدعيم تطوير املعلوم��ات واملهارات بتنفيذ �أن�شطة تعنى بتدعيمها على
نحو متّ�سق عرب القطاعات املتعددة ،وبذلك ت�ساعد على �إن�شاء معايري م�سلكية �إيجابية يف املجتمع املحلي ب�ش�أن
تعاطي مواد الإدمان.

فعالية برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
برهن��ت برام��ج التدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية ع��ن فعاليتها ال�شديدة يف الوقاي��ة من تعاطي مواد
الإدمان وغريه من �أمناط ال�سلوك املحفوفة باملخاطر .وال غرابة يف ذلك ،لأن هذه الربامج ت�ؤدي عملها من خالل
تعزيز العوامل الوقائية القوية ،وبذلك تقلّل من احتماالت التعرُّ�ض للمخاطر.
وعن��د املقارنة بني برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سري��ة وغريها من نهوج الوقاية ،تبينّ َ �أنها ت�أتي يف
املرتبة الثانية من �أكرث النهوج فعالي ًة بعد امل�ساندة الأُ�سرية داخل املنـزل ،و�أن فعاليتها �أكرث بخم�سة ع�شر �ضعفا
تقريبا من فعالية الربامج التي ال تزوّد ال�شباب �سوى باملعلومات والدعوة �إىل احرتام الذات ،و�أكرث فعالية بثالثة
()53( ،)52( ،)21
�أ�ضعاف تقريبا من فعالية برامج التدريب على املهارات احلياتية واالجتماعية.
ا�ستعرا�ض لربامج ته��دف �إىل الوقاية من تعاطي الكحول �أنه يف حني يبدو �أن النتائج
ٌ
ع�لاوة على ذلك ،وجد
الإيجابية التي تت أ�تّى عن برامج تعليم املهارات احلياتية وبرامج الوقاية القائمة على املجتمعات املحلية تتناق�ص
عل��ى مدى ال�سنني ،ف�إن ت�أثيــ��ر برامج التــدريب على اكت�سـ��اب املهارات الأُ�ســري��ة يرت�سّ خ دوما عـلى مر
الزم��ن )56( ،)55( ،)54( ،)52(.وعلى �سبيل املثال ،تبينّ �أن �أف�ضل برنام��ج للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
كان ي�شتم��ل على ع��دد معني من الأ�شخا�ص بلغ ت�سع��ة ممن كان ينبغي معاجلتهم وذل��ك عند متابعتهم بعد
ف�ترة �أرب��ع �سنوات .وه��ذا يعني �أن مقابل ت�سع �أُ�س��ر كان من الالزم �أن ت�ش��ارك يف الربنامج ينق�ص واحد من

(D. R. Foxcroft and others, “Longer-term primary prevention for alcohol misuse in young people: a systematic )52
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 )53
Reviews (online), No. 2, 2005.
(D. R. Foxcroft and others, “Primary prevention for alcohol misuse in young people”, Cochrane Database )54
of Systematic Reviews (online), No. 3, 2002.
(D. R. Foxcroft, Alcohol Misuse Prevention for Young People: A Rapid Review of Recent Evidence (Geneva, )55
World Health Organization, 2006).
(S. Gates and others, “Interventions for prevention of drug use by young people delivered in non-school )56
settings”, Cochrane Database of Systematic Reviews (online), No. 1, 2006.
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ع��دد ال�شباب الذي��ن �أبلغوا عن تناولهم الكحول بع��د �أربع �سنوات من عملية التدخّ ��ل )52(.ومقارنة بذلك،
�أبل��غ ا�ستعرا���ض جرى م�ؤخرا �أن �أف�ضل برنامج لتعليم املهارات احلياتية كان من الالزم �أن ي�شارك فيه �أكرث من
� 30شاب��ا مقاب��ل ازدياد واحد فقط يف عدد ال�شباب الذين كان ينبغي منعهم عن تناول مواد الإدمان بعد �سنة
()53
واحدة.
والنتائ��ج الطويل��ة املدى املت�أتية عن برامج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية تظهِر ،لدى الأبناء ،ت�أخّ ر
مرحل��ة البدء بتعاطي مواد الإدمان ،وحت�سّ ن مقاوم��ة ال�شباب لل�ضغط عليهم من قِبل �أترابهم بتناول الكحول،
وت�ض��ا�ؤل االن�ضمام �إىل جماعات الأت��راب املناوئني للمجتمع ،وحت�سّ ن املهارة عل��ى حل امل�شاكل ،وانخفا�ض
م�ستويات �أمناط ال�سلوك املثرية للم�شاكل ،كاجلنوح مثال .و�أما لدى الآباء والأمهات ،فت�شمل النتائج الإيجابية
املحقّقة ظهور حت�سّ ن م�ستدمي يف مهارات تدبّر �ش�ؤون الأُ�سرة والأبناء (حتديد املعايري ،ومراقبة ال�سلوك ،واالت�ساق
يف �أ�سالي��ب الت�أديب واالن�ضب��اط) )23(.والواقع �أن برامج التدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية قد ت�صبح
�أكرث فعالية مبرور الزمن ،مقارنة بربامج التدريب على املهارات اخلا�صة بال�شباب فقط ،لأن برامج التدريب على
اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ت�شمل تدريب الآباء والأمهات كذلك ،ولهذا فقد تغيرِّ هذه الربامجُ البيئ َة الأُ�سرية
على نحو دائم.
و�أخ�يرا ،فقد تب�ّيننّ  ،يف درا�سات لغر�ض املتابعة على املدى الطويل� ،أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات
الأُ�سري��ة فعّال��ة من حيث تكلفتها .ويف عملية ح�سابية ا�ستُنتج تقدير معت��دل ب�أنه ميكن ادّخار ت�سعة دوالرات
()57( ،)23
مقابل كل دوالر يُنفق على هذه الربامج.
كم��ا تبينّ �أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،ال�شاملة منها واالنتقائية ،فعّالة �أي�ضا حني تكون
ج��زءا من برامج متعدّ دة املكوّنات .فعل��ى �سبيل املثال ،ت�ؤدي �إ�ضافة التدخالت الت��ي تركّ ز على الأُ�سرة �إىل
التدخ�لات القائمة عل��ى املجتمع املحلي(� )59( ،)58أو التدخ�لات القائمة على املدار���س(� )60إىل زيادة الفعالية
الإجمالي��ة التي يحقّقها برنامج ما ،حيث يُعنى من خ�لال ذلك مبزيد من عوامل اخلطورة وعوامل احلماية يف
الوق��ت نف�سه .ونظرت �إحدى الدرا�سات �إىل م�س�أل��ة احلدّ من البدء بتعاطي مواد الإدمان بعد �سنة واحدة من
تطبيق الربنامج ،وتبيّنت �أنه يف حني �أن الربنامج املخ�ص�ص لل�شباب فقط ي�ساعد على احلد من ال�سلوك البادئ
يف التعاطي بن�سبة قدرها  4يف املائة ،ف�إن النتائج يف احلد من ال�سلوك البادئ يف التعاطي قفزت �إىل  30يف املائة
عندم��ا �أ�ضيف برنامج �أُ�سَ ��ري �إىل ذلك الربنامج نف�سه )57(.كما �إن الربامج املتدرّجة امل�ستويات توفّر �أي�ضا �سبال
ممكن��ة �أكرث للأُ�سر لالن�ضمام �إىل الربنام��ج وتلقي اخلدمات املنا�سبة ،وكذلك تتي��ح حت�سني التن�سيق فيما بني
االخت�صا�صيني االجتماعيني العاملني فيه والآباء والأمهات امل�شاركني فيه .وما هو �أهمّ من ذلك �أن التغيريات

(R. L. Spoth and others, “Longitudinal substance initiation outcomes for a universal preventive interven- )57
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 )58
prevention of criminality and violence”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 63, No. 4
(1995), pp. 569-578.
()59
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.
()60
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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الأُ�سر واحلاجة �إلـى برامج التـدريـب على اكت�ساب املهـارات الأُ�سرية

الإيجابية يف البيئة االجتماعية بف�ضل �أن�شطة الوقاية ال�شاملة يبدو �أنها تدعم التغيريات الإيجابية لدى ال�شباب
 مم��ن يتلقون امل�ساعدة يف �إط��ار مكوّنات على امل�ستوى املح��دد �أو االنتقائي من،املعرّ�ض�ين للمخاط��ر و�أ�سرهم
 وكذلك ف�إن الو�صمة التي تُعزى �إىل امل�شارك��ة يف الربنامج (وبخا�صة يف حالة الأُ�سر املعرّ�ضة ملخاطر.الربنام��ج
 لأن كل �شخ���ص يف املجتمع املحلي يكون معرّ�ضا ل�سمة الربنامج بالقدر نف�سه على،�شدي��دة) تكون �أقل وط�أة
)65( ،)64( ،)63( ،)62( ،)61(
.امل�ستوى ال�شامل من خالل و�سائل الإعالم واملدر�سة وغري ذلك

Conduct Problems Prevention Research Group, “Merging universal and indicated prevention programs: the )61(
Fast Track model”, Addictive Behaviors, vol. 25, No. 6 (2000), pp. 913-927.
T. J. Dishion and K. Kavanagh, “An ecological approach to family intervention for adolescent substance )62(
use”, Prevention of Antisocial Behavior: Starting at (Pre-) Conception? W. De Mey and others, eds. (Brussels,
University of Ghent, 2000), pp. 137-154.
K. L. Kumpfer and others, “Effectiveness of school-based family and children’s skills training for substance )63(
prevention among 6-8 year old rural children”, Psychology of Addictive Behaviors, vol. 16, No. 4 (2002),
pp. S65-S71.
)64(
M. R. Sanders, “Community-based parenting and family support interventions and the prevention of drug
abuse”, Addictive Behaviors, vol. 25, No. 6 (2000), pp. 929-942.
R. E. Tremblay and others, “A bimodal preventive intervention for disruptive kindergarten boys: its )65(
impact through mid-adolescence”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 63, No. 4 (1995),
pp. 560-568.

الف�صل الثاين

ثالثا	-مبادئ الربنامج اجليّ��د للتدريب
على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية

ُي�ؤم��ل �أن تكون ق��راءة الف�صل الثاين قد �أتاحت للقارئ تقدير �أهمية برام��ج التدريب على اكت�ساب املهارات
خم�ص�ص ملناق�ش ٍة حول املبادئ التي ينبغي �أن ت�شكّ ل الأ�سا�س الذي
الأُ�سري��ة وفعاليتها� .أما ه��ذا الف�صل فهو ّ
ي�ستن��د �إلي��ه �أيّ برنامج للتدري��ب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية لكي يكون قائما عل��ى الأدلة التي تثبت
�صالحيته ولكي يكون فعّاال.
وق��د حُ دّ د اثنا ع�ش��ر مبد�أً ،باال�ستناد �إىل الأبحاث الأكادميية و�إىل جمموع خربة امل�شاركني يف اجتماع امل�شاورة
التقنية حول برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،الذي نظّ مه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية يف عام  .2007ويُعرَ�ض كل مبد�أ منها م�شفوعا بتقدمي و�صف موجز لأدلة الإثبات التي ي�ستند �إليها و/
�أو بتعريف معناه يف �سياق تنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية.

املبد�أ 1
ينبغي �أن ي�ستند برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية �إىل �أ�سا�س نظري
هنال��ك نوع��ان من الأ�س�س النظرية التي ينبغي �أن يقوم عليها �أيّ برنام��ج ي�سعى �إىل الوقاية من ال�سلوك املثري
للم�ش��اكل (الإ�ش��كايل)� :أحدهما يعنى بالأ�سباب الرئي�سية لأمناط ال�سل��وك املثري للم�شاكل ،والآخر ينظر يف
كيفية تغيري ذلك ال�سلوك.
�أم��ا يف حال��ة الوقاية من تعاطي مواد الإدمان ،ف�إن هذا يعني �أن برنام��ج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
ينبغي �أن ي�ستند �إىل خلفية نظرية� ،أيْ نظرية عمّ ا هي �أ�سباب تعاطي مواد الإدمان ،التي من �ش�أن الربنامج �أن يُعنى
بها ،ونظرية يف تبيان ال�سبب الذي من �ش�أنه �أن يجعل التدخّ الت املقرتحة فعالة يف العناية بها .علما ب�أن �أيّ نظرية
م��ن ه��ذا النحو ينبغي �أن تكون قائمة على �أدلة تثبت �صحته��ا� ،أيْ �أن تكون مدعّمة بنتائج �أبحاث علمية يف هذا
امليدان .و�إن كل الربامج التي مت تقييمها على نطاق وا�سع وتبينّ �أنها فعالة يف هذا اخل�صو�ص كانت قد بو�شرت بناء
عل��ى �أ�سا�س نظري را�سخ .ولذلك ف�إن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،القائمة على الأدلة املثبتة
لفعاليتها �إمنا ت�ستند منطيا �إىل نظرية را�سخة و�إىل منوذج م�ستمد من تلك النظرية ،يت�ضمن العمليات والآليات التي
�سوف تُ�ستخدم يف التقليل من املخاطر وبناء �أ�س�س الوقاية ،ح�سبما وردت مناق�شته يف الف�صل الثاين.
�إن م��ن ال�ض��روري معرفة ال�سبب الذي ي���ؤدي �إىل ال�سلوك الإ�شكايل ،ويجب �أي�ضا عل��ى �أيّ برنامج �أن يقدم
�أ�سا�س��ا منطقيا ُيبينّ بناء عليه كي��ف �سيعمل على تغيري �أمناط ال�سلوك الإ�شكالية ويعزّز �أمناط ال�سلوك املنا�سبة.
وه��ذا ي�سم��ى �أحيانا “نظري��ة التغيري”؛ و�إن نظري��ات التغي�ير ذات امل�صداقية ت�ستند �إىل �أدل��ة تثبت فعاليتها
م�ستم��دّ ة م��ن �أبحاث �سابقة عن �أنواع خمتلفة من التدخالت ب�ش�أن �أمن��اط �شتى من ال�سلوك املثري للم�شاكل،
وكذلك عن عوامل اخلطورة/احلماية )66(.وح�سبما نُوق�ش يف الف�صل الثاين ،ف�إن برامج التدريب على اكت�ساب
(B. Flay and J. Petraitis, “Bridging the gap between substance use prevention: theory and practice”, )66
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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امله��ارات الأُ�سرية ال ت�سع��ى �إىل تغيري معرفة الآب��اء والأمهات وال�شباب ومواقفهم جت��اه تعاطي مواد الإدمان
فح�سب؛ بل �إن الهدف الهام الذي ترمي �إليه �أي�ضا هو تغيري �أمناط ال�سلوك الفعلية لدى الأطفال التي تزيد من
ُ
خماطر تعاطي مواد الإدمان لديهم (العدوانية ،الإخفاق يف املدر�سة ،تناول مواد الإدمان على �سبيل التجريب،
وهل��مّ جرّا) .وتدلّ الأبحاث على �أن حتقيق ذلك �إمنا ي�ستلزم �إحداث تغيريات يف �أ�سلوب الرتبية الوالدية ويف
العوامل املحرّكة للت�صرّفات يف الأُ�سرة على حد �سواء )67(،وهذا هو ال�سبب الذي يف�سّ ر ملاذا تنظَّ م بنية جل�سات
برام��ج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية بحيث ت�شتمل على ثالث جل�سات فرعية :جمموعات الآباء
والأمهات وجمموعات الأبناء واملجموعات الأُ�سرية.

املبد�أ 2
ينبغي �أن ي�ستند برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية �إىل تقدير لالحتياجات
عند اختيار برنامج للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،من املهم �أن يكون الربنامج متوافقا مع االحتياجات
واخل�صائ���ص (�أي عل��ى �سبيل املث��ال� ،أعمار الأبناء) لدى الفئ��ة ال�سكانية امل�ستهدَ فة (انظ��ر املبد�أين  3و.)4
وينبغي �أي�ضا �أن يكون التخطيط للربنامج وانتقا�ؤه وتنفيذه من خالل النظر بعني االعتبار �إىل املوارد املتاحة.
وب�صرف النظر عمّ ا �إذا كان الربنامج �سوف يُنفَّذ يف جمتمع حملي �أو على امل�ستوى الوطني ،ال بدّ من اال�ضطالع
بتقدي��ر لالحتياج��ات ،وذلك لكي يك��ون االختيار قائما على فه��م دقيق للأو�ضاع .وميك��ن �أن تُ�ستخدم يف
عملية تقدير االحتياجات عدة منهجيات متنوعة (ا�ستق�صاءات يف �أو�ساط ال�شباب والآباء والأمهات والأُ�سر،
مقاب�لات م��ع مقدّ مي املعلوم��ات الرئي�سيني ،الرتكي��ز على جمموعات معين��ة ،وغري ذلك) ،لأج��ل ا�ستبانة
خ�صائ�ص الفئة ال�سكانية امل�ستهدَ فة ،وكذلك خ�صائ�ص م�شكلة تعاطي مواد الإدمان ،وخ�صو�صا لأجل حتديد
عوامل اخلطورة وعوامل احلماية ذات ال�صلة بالأُ�سرة.
كم��ا ينبغي �أن تكون عملية تقدي��ر االحتياجات نظامية يف تدرّجها ،ولكن لي�س من الالزم �أن تكون معقّدة �أو
ع�س�يرة يف م�سارها .غري �أن��ه كلما ات�سع نطاق الربنامج ،ازدادت �أهمية اال�ضط�لاع بعملية تقدير االحتياجات
باتّباع نهج نظامي �أو �صارم من حيث الدقة ،ورمبا ب�إ�شراك م�ؤ�س�سة �أبحاث يف العملية.

املبد�أ 3
ينبغي �أن يكون برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية متوافقا مع م�ستوى املخاطر لدى
الفئة ال�سكانية امل�ستهدَ فة
حت��ى عندما يكون لأيّ برنامج �أدلة جيدة تثبت فعاليت��ه ،ف�إنه لن يكون بال�ضرورة فعّاال بخ�صو�ص فئة �سكانية
تختلف من نواحي بيّنة عن الفئة ال�سكانية التي ُ�صمّ م �أ�ص ًال لأجلها واختُرب فيها .وهذا ي�شمل م�ستوى املخاطر
لدى الفئة ال�سكانية امل�ستهدَ فة .ومن ثم ينبغي �أن يكون هنالك “تنا�سُ ب” جيد بني الأُ�سر والربنامج.
وح�سبم��ا نوق���ش �أعاله ،ف�إن برامج التدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية �إمنا تُعدّ م��ن �أجل جميع الأُ�سر
وتُ�ستخدم بالتعاون معها ،ب�صرف النظر عما �إذا كانت عُر�ضة للمخاطر �أم مل تكن (الربامج ال�شاملة) ،وكذلك
مع الأُ�سر املعينة ب�أنها عر�ضة للمخاطر ب�سبب وجود بع�ض املخاطر �أو امل�شاكل لديها (الربامج االنتقائية).

(A. J. Sameroff and B. H. Fiese, “Transactional regulation and early intervention”, Handbook of Early )67
Childhood Intervention, 1st ed., S. J. Meisels and J. P. Shonkoff, eds. (New York, Cambridge University
Press, 1990), pp. 119-149.
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مبادئ الربنامج اجليّد للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية

كم��ا �إن �أن�شطة الربامج ال�شاملة واالنتقائية واملحددة تختلف فيما بينه��ا .فعلى �سبيل املثال ،بالن�سبة �إىل حالة
الأُ�س��ر الت��ي لديها م�ستوى من املخاط��ر �أو امل�شاكل �أعلى من غريها (الربام��ج االنتقائية) ،ف�إن التدخالت يف
()58
مرحلة مبكّ رة من دورة عمر الأطفال (�أي ما قبل الوالدة �أو يف مرحلة مبكرة من الطفولة) تكون �أكرث فعالية.
ولذلك ف�إن من الأمور احلا�سمة اتّخاذ القرار ،بناء على تقدير االحتياجات ،ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي ا�ستهداف
جمي��ع الأُ�س��ر �أو ا�سته��داف الأُ�سر التي هي عُر�ض��ة للمخاطر فح�سب ،وكذلك اتّخاذ الق��رار ،يف هذه احلالة
الأخ�يرة ،ب�ش�أن م�ستوى املخاطر ونوعها ،وذلك من قبلِ اختيار برنامج يتوافق مع احتياجاتها .و�أما بالن�سبة �إىل
الربامج املتدرّجة امل�ستويات ،التي تتيح خدمات متوازية على جميع امل�ستويات ،فيمكن �أن تُتاح فيها اخلدمات
�أي�ض��ا �إىل الأُ�سر املعرّ�ض��ة بدرجة عالية للمخاطر وكذلك لعوامل حمدّ دة �أو م�شخَّ �صة (الربامج املحدّ دة) .ومن
امله��م التنبي��ه �إىل �أن من الالزم �أن تك��ون الأُ�سر �أنف�سها م�شاركة يف عملية تقدي��ر احتياجاتها� ،إذ ال ينبغي �أن
يقت�صر القيام بذلك التقدير على موظفي الربنامج �أو غريهم من االخت�صا�صيني و�/أو مقدّ مي اخلدمات.

املبد�أ 4
ينبغ��ي �أن يكون برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية متوافقا مع عمر الأبناء يف الفئة
ال�سكانية امل�ستهدفة وم�ستوى منوّهم
ينبغ��ي �أن تكون برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية منا�سبة لعمر الأبناء املعنيني وم�ستوى منوهم.
وتبع��ا الختالف مراحل ن�ض��ج الأبناء ،حتتاج الأُ�سر �إىل االن�ضمام �إىل برام��ج خمتلفة �أو �إىل �صيغ خمتلفة من
()68
الربنامج نف�سه الذي ي�ستهدف الأبناء يف مرحلة عمرية خمتلفة.
فالربامج الفعالة بالن�سبة �إىل الأُ�سر التي لديها �أطفال �صغار ال�سنّ (� 12-3سنة من العمر) ت�شمل الربامج التي
جتمع الآباء والأمهات والأطفال معا يف جل�سات تدريب على اكت�ساب املهارات تكون تفاعلية ومنظّ مة يف بُنى
معين��ة ،وكذلك الربام��ج التي تعمل مع جمموعات من الآباء والأمهات فق��ط ،لكي يتعلّموا مهارات جديدة
ويتناق�شوا حولها ويطبّقوها بح�سب االحتياجات اخلا�صة ب�أ�سرهم )69( ،)45( ،)19(.وتركّ ز �أي�ضا الربامج الفعالة على
مه��ارات الرتبي��ة الوالدية التي تكون �أ�شد فعالي��ة مع الأطفال ال�صغار )43(.وحينما ي�صب��ح الأطفال �أكرب �سنًّا،
تكون الربامج التي تعترب �أكرث فعالية ب�ش�أنهم حمتوية على جل�سات منف�صلة للآباء والأمهات وللأبناء ،وكذلك
عل��ى جل�س��ات �أُ�سرية م�شرتكة .ويعلَّم الأبن��اء الذين هم �أكرب �سناً املهارات الالزمة التخ��اذ القرارات وملراقبة
�سلوكه��م وتغيريه هم �أنف�سه��م ،يف حني ت�شتمل اجلل�سات املخ�ص�صة للآباء والأمه��ات على املهارات الالزمة
ملمار�سة �أ�ساليب الرتبية الوالدية ومراقبة ال�سلوك.

املبد�أ 5
ينبغي �أن تكون كثافة برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ومدته وافيتني بالغر�ض
م��ن املهم للغاية �أن توفّر برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية عددا كافيا من اجلل�سات ل ألُ�سر لكي
تمُ ار�س فيها عمليا املهارات املكت�سبة ،و�أن تتيح املجال لتحقيق تغيرّ يف ال�سلوك .غري �أن من ال�صعب تقدمي حتديد
دقي��ق مل��ا يُعترب عددا كافيا من اجلل�سات ،لأن هذا العدد �سوف يتباين بح�سب اختالف م�ستوى املخاطر لدى
الأُ�سر يف الفئة ال�سكانية امل�ستهدفة.
(K. L. Kumpfer and S. Alder, “Dissemination of research-based family interventions for the prevention )68
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 )69
competencies”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 66, No. 5 (1998), pp. 715-730.
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دليل �إر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سَ رية من �أجل الوقاية من تعاطي املخدرات

وعموما ،تت�ضمّ ن الربامج ال�شاملة للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ما يرتاوح بني �أربع وثماين جل�سات،
لأن الأُ�س��ر يف الفئات ال�سكانية امل�ستهدفة يف هذا النوع م��ن الربامج تتميز ب�أن عوامل اخلطورة لديها �أقل من
غريه��ا ،وميكنها �أن حتقّق تغيريا ب�سهولة �أكرث .و�أما الربامج االنتقائية للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية،
املخ�ص�ص��ة للأُ�سر املعرّ�ضة ملخاطر �أ�شدّ من غريها فتت�ضم��ن منطيا ما يرتاوح بني  10و 15جل�سة� .إذ كلما ازداد
ّ
عدد عوامل اخلطورة �ضمن الأُ�سرة ،طالت الفرتة الزمنية املحتاج �إليها من �أجل تنمية الثقة وتغيري �أمناط ال�سلوك
وتقدمي الدعم تلبي ًة لالحتياجات الأ�سا�سية �أو االحتياجات االقتـ�صادية -االجتماعية )72( ،)71( ،)70(،وخ�صو�صا لأن
الأُ�س��ر املعرّ�ض��ة ملخاطر �شديدة كثريا ما يتك��رّر تغيّبها عن اجلل�سات ،وكثريا ما يك��ون لديها �صعوبات حتول دون
ا�ستفادته��ا من املهارات املتعلَّمة �أثناء اجلل�سات بتطبيقها يف املنـزل ،مم��ا ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل حاجتها �إىل مزيد من
اجلل�سات لإعادة عر�ض املهارات التي �سبق عر�ضها ولزيادة الرتكيز عليها )74( ،)73(.ولكن طول مدة كل جل�سة ،يف
�إطار الربامج ال�شاملة واالنتقائية على حد �سواء ،ي�ستغرق ما يرتاوح بني �ساعتني �أو ثالث �ساعات تقريبا.

املبد�أ 6
ينبغي يف جل�سات برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ا�ستخدام الأن�شطة والأ�ساليب
التفاعلية� ،ضمن جمموعات مكوَّنة من � 8إىل � 12أُ�سرة ال �أكرث
ال يكفي تقدمي املعلومات عن املهارات الأُ�سرية و�إجراء مناق�شة حولها؛ ومن ثم ف�إن الربامج التي ثبتت فعاليتها
يف التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية حتت��اج �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب تفاعلية ت�ساعد على �إتاحة الفر�ص
للآب��اء والأمهات والأُ�سر ملمار�سة املهارات املتعلَّمة �أثناء اجلل�سات عمليا .كما �أن املمار�سة العملية املنـزلية هي
�أ�سل��وب �آخر ال غنى عنه من الأ�سالي��ب التفاعلية .وحتقيقا لذلك ،ينبغي تقليل ع��دد الأُ�سر التي حت�ضر كل
جل�س��ة �إىل �أدنى حد .ومـع �أن من ال�صعب فر�ض عدد حم��دد ،ف�إن عدد الأُ�سر املو�صى به يف جمموعة واحدة
ي�تراوح ب�ين � 8أُ�ســر و� 12أُ�سرة؛ وقد تبينّ �أن املجموعات املكوّنة م��ن � 5أُ�سر على الأقل واملجموعات املكونة
م��ن � 14أُ�س��رة على الأكرث كلتيهما فعالة .وهنالك بع�ض الربامج التي تب�ّيينّ فيها �أن املجموعات ال�صغرية من
الأُ�س��ر امل�شاركة يف الربنامج توفر مناخ��ا يت�سم مبزيد من التوا�صل احلميم وامل�ؤازرة ،وتتح�سّ ن فيه العالقات بني
امل�شارك�ين وقادة املجموعات )36(.كذلك ف�إن املجموع��ات ال�صغرية قد تكون لها �أي�ضا مزية التقليل من العزلة
االجتماعي��ة ل��دى الأُ�سر ،مما يوفر م�صدر دعم هاما .ولكن �إذا ما �ص��ارت املجموعة �أ�صغر مما ينبغي ،ف�إن الأُ�سر
ميك��ن �أن تفقد بع�ض النفع الذي قد يع��ود عليها من ا�ستخال�ص �إملاحات مفيدة وتعلّم �أفكار جيدة بع�ضها من
بع�ض .و�أما الأُ�سر ال�صغرية ب�أكرث مما ينبغي فهي �أي�ضا ال تتيح �سوى �إمكانيات قليلة للأُ�سر لتو�سيع �شبكة الدعم
االجتماع��ي اخلا�صة بها ،من خ�لال امل�شاركة يف الربنامج .وهذه هي �أي�ضا بع���ض امل�ساوئ التي تنطوي عليها
الدرو���س التثقيفية عل��ى الرتبية الوالدية ،التي تقدَّ م باال�ستعانة باحلا�سوب ع�بر ال�شبكة العاملية ،وذلك ما مل
تُدمج يف �إطار من املناق�شات �ضمن جمموعات �صغرية.

(United States of America, Department of Health and Human Services Administration, Center for Substance )70
Abuse Prevention, Signs of Effectiveness in Preventing Alcohol and Other Drug Problems (Washington, D.C.,
Superintendent of Documents, United States Government Printing Office, 1993).
(A. E. Kazdin and others, “Problem solving skills training and relationship therapy in the treatment of )71
antisocial child behavior”, Journal of Consulting Clinical Psychology, vol. 55, No. 1 (1987), pp. 76-85.
(A. E. Kazdin, Conduct Disorders in Childhood and Adolescence, 2nd ed., Developmental Clinical Psychology )72
and Psychiatry series, vol. 9 (Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1995).
(K. L. Kumpfer and R. Alvarado, “Strengthening families to prevent drug use in multi-ethnic youth”, Drug )73
Abuse Prevention with Multiethnic Youth, G. J. Botvin, S. P. Schinke and M. A. Orlandi, eds. (Thousand
Oaks, California, Sage Publications, 1995), pp. 253-292.
(J. P. DeMarsh and K. L. Kumpfer, “Family-oriented interventions for the prevention of chemical depend- )74
ency in children and adolescence”, Journal of Children in Contemporary Society, vol. 18, Nos. 1-2 (1985),
pp. 117-151.
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املبد�أ 7
ينبغي لربامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية �أن توفّر للآباء والأمهات املهارات والفر�ص
لتعزيز العالقات الأُ�سرية الإيجابية وكذلك الإ�شراف والرقابة من جانب الأُ�سرة ،و�أن تقدّ م �إليهم
امل�ساعدة يف نقل القيم والتوقّعات الأُ�سرية املن�شودة
مع �أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية تتفاوت كثريا فيما بينها ،فهي ت�ستند �إىل �أ�سا�س م�شرتك
ن�سبي��ا يف فهم عوامل اخلطورة وعوام��ل احلماية ،ولذلك فهي ت�شتمل على العديد م��ن اخل�صائ�ص واملهارات
الأ�سا�سي��ة .وقد اتفق امل�شارك��ون يف االجتماع الت�شاوري التقني ب�ش�أن التدريب على املهارات الأُ�سرية ،الذي
نظّ مه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام  ،2007على �أن برامج الوقاية القائمة على الأُ�سرة
ينبغي لها �أن تعنى ببع�ض امل�ضامني واملهارات الرئي�سية على نحو يكون منا�سبا من حيث مراحل التنمية .ومن
اجلائ��ز تن��اول بع�ض امل�ضامني من خالل �أن�شطة م�شرتكة؛ وال ينبغي بال�ضرورة النظر �إىل القائمة املعرو�ضة �أدناه
على �أنها قائمة تُقابل تخ�صي�ص در�س واحد لكل مو�ضوع حمدد.

م�ضامني ومهارات للوالدين
تعليم الوالدين حُ �سن اال�ستجابة
ينبغي للوالدين �أن يتعلّما املهارات التالية و�أن ميار�ساها عمليا:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)

كيفية �إبداء املحبة والتعاطف على النحو املنا�سب ،كل منهما جتاه الآخر ،وجتاه �أبنائهما �أي�ضا،
وكذلك جتاه الأُنا�س الآخرين؛
كيفية توجيه االنتباه الإيجابي �إىل الطفل والثناء عليه ،مبا يتّ�سق مع قيامه بال�سلوك امل�ستح�سن
ال��ذي نُقل �إليه بو�ضوح من قبلُ (انظر القواعد وتنظيم بن��اء الأُ�سرة) .وهذا يعني �أن يقال
للأبناء ،من حني لآخر يف اللحظات املنا�سبة� ،إنهم �أح�سنوا الت�صرف؛
كيفي��ة التعبري بطريقة منا�سبة عن م�شاعرهما وعواطفهما ،والتحدث عن امل�شاعر والعواطف
يح�س بها �أبنا�ؤهما ،وكيف ي�ساع��دان �أطفالهما على
الت��ي يح�سّ ان بها هما ،وكذلك الت��ي ّ
�إدراك م�شاعرهم وعواطفهم؛
كيفية التعرّف على ال�سلوك الذي يتطابق مع القيم واملعايري ال�سويّة التي يريدان �أن ينقالها
�إىل �أطفالهما ،وكيفية تقدمي النموذج الذي يُحتذى يف ال�سلوك؛
كيفية تعلّم مهارات مواجهة الظروف وقابلية التكيّف وا�ستعادة احلالة ال�سويّة و�ضبط النف�س
عن��د الغ�ضب ،اجتناب��ا الزدياد التوتر والإجه��اد ،وكيفية اال�ستفادة م��ن �أ�ساليب احتواء
املنازعات ودرء ال�شجار بالكالم �أو بالأيدي؛
كيفية اال�ستفادة من مهارات اللعب القائمة على اال�ستجابة� ،أي كيف يدع الوالدان الأطفال
يقودون اللعبة ويتعلّمان من خالل ذلك تدبّر �سلوك الأطفال وهم يقودون اللعبة؛
كيفية ارتقاب الوالدين توقّعات من�شودة تكون متنا�سبة مع �سنّ �أطفالهما وم�ستوى منوهم.

تعليم الوالدين توفري التنظيم لبناء حياة الأُ�سرة
ينبغي للوالدين �أن يتعلّما املهارات التالية و�أن ميار�ساها عمليا:
(�أ) كيفية اتباع �أ�ساليب ت�أديب وان�ضباط منا�سبة ملراحل عمر الأبناء ،مبا يف ذلك كيف يعلّمون
الأطفال �إدراك عواقب �سلوكهم؛
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(ب) كيفي��ة �إر�ساء قواعد وقيم وا�ضحة لل�سل��وك املنا�سب ،وكيفية م�ساع��دة الأطفال على فهم
قواعد وقيم الأُ�سرة واملجتمع املحلي؛
(ج) كيفي��ة �إدراك امل�ش��اكل والأو�ض��اع الإ�شكالية املحتمل��ة يف الأُ�س��رة ويف املجتمع املحلي
(اال�ستف��ادة م��ن الإنتـــرنت ،وو�ســـائل الإع�لام ،وبيئة اجلِوار ،وغ�ير ذلك) ،وكيــفية
حماية �أبنائهما؛
(د) كيفي��ة �إدراك ما هــي خُ �صالهم��ا احلميدة كوالدين ،واالعتماد عل��ى هـــذه اخلُ�صال يف
بنـــاء الأُ�سرة؛
التو�صل �إىل االتفاق فيما بينهما على امل�سائ��ل اجلوهرية يف تربية الأبناء ،و�أ�سلوب
(هـ)  كيفي��ة ّ
القي��ام بالوظيفة الوالدية ،واحلياة الأُ�سرية ،وتطبيقه��ا يف املمار�سة العملية؛ وكذلك كيفية
تقري��ر كل من الأب �أو الأم هذه امل�سائل اجلوهري��ة ،بوعيه الذاتي مبفرده ،يف حالة الأُ�سرة
امل�سماة “الوحيدة الوالد”؛
(و)  كيفية ر�صد �أماكن وجود الأبناء و�أن�شطتهم و�أ�صدقائهم ومدر�ستهم و�أدائهم يف الدرا�سة؛
(ز) كيفية دعم الأبناء يف بلوغ الأهداف التي يعتقد الوالدان والأبناء ب�أنها غايات هامة ،وكيفية
الثناء عليهم عند حتقيقها؛
(ح) كيفية تدبّر املنازعات يف الأُ�سرة ،وت�سوية املجادالت ،و�إبداء ال�صفح؛
(ط) كيفية حماية الأبناء من عواقب االنغما�س يف املجادالت بني الوالدين ،وكيفية م�ساعدتهم
على فهم �أ�سباب هذه املجادالت؛
(ي) كيفية توفري التنظيم يف بناء حياة الأُ�سرة ب�صفة عامة (تناول وجبات الطعام يف �أوقات معيّنة
من اليوم ،حتديد مواعيد الذهاب �إىل النوم ،وغري ذلك).

تعليم الوالدين امل�شاركة باهتمام يف حياة �أبنائهما املدر�سية ودرا�ستهم وكذلك يف املجتمع املحلي
ينبغي للوالدين �أن يتعلّما املهارات التالية و�أن ميار�ساها عمليا:
(�أ) كيفية مراقبة وم�ساعدة �أطفالهما يف املدر�سة ويف �أداء واجباتهما املنـزلية؛
(ب) كيفي��ة التعاون والتوا�صل مع املدر�سة ويف الأن�شطة الرتويحية ،وكذلك يف املراكز ال�صحية
يف املجتمع املحلي يف ال�ش�ؤون التي تتعلق ب�أبنائهما.

م�ضامني ومهارات للأبناء
تُعر�ض املهارات اخلا�صة بالأبناء يف جمموعتني خمتلفتني ،لأن الأبناء يحتاجون �إىل تعليمهم اكت�ساب املهارات
الهامة لهم �أنف�سهم ،وكذلك املهارات ذات ال�صلة بعالقاتهم بالآخرين.

م�ضامني ومهارات تتعلق بالذات
من �أجل تعزيز قدرات الأطفال العاطفية ،ينبغي لهم �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:

(�أ)

كيفية �إدراك عواطفهم وعواطف الأ�شخا�ص الآخرين ومعرفة �أ�سمائها؛

(ب)

كيفية التعبري عن عواطفهم بطريقة منا�سبة؛
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(ج)
(د)
(هـ)

كيفية تدبّر �سلوكهم والتحكّ م به يف الأحوال ال�صعبة؛
كيفية الإح�سا�س بالتعاطف و�إظهاره؛
كيفية تلقي االنطباعات من الآخرين عن عواطفهم وردود �أفعالهم و�سلوكهم.

م��ن �أجل اكت�ساب الأطفال الدواف��ع والتوجّ هات الالزمة للم�ستقبل ،ينبغي له��م �أن يتعلّموا املهارات التالية
و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ)	كيفية التفكري فيما يعتربونه �شيئا ذا قيمة يف حياتهم ،وفيما هو جيد يف اللحظة احلا�ضرة،
وكذلك يف الإمكانيات املتاحة يف امل�ستقبل؛
(ب)	كيفية ت�صوّر ما يحلمون �أن ي�صبحوه الحقا ،وما يريدون �أن يتعلّموه وما يتمنّون �أن يحقّقوه؛
(ج) كيفية حتديد �أهدافهم ،بناء على �أحالمهم ،والتخطيط لبلوغها؛
كيفية عدم الت�سّ رع يف التما�س االمتنان واملكاف�أة على ما يفعلونه.
(د)
من �أجل تنمية ال�شعور باالعتداد بالنف�س لدى الأطفال ،ينبغي لهم �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ)	كيفي��ة �إدراك املهارات والإجن��ازات اخلا�صة بهم وما ميكنه��م �أن يح�سِ نوا فعله وي�شعرون
باالنب�ساط لذلك؛
(ب) كيفية بناء ثقتهم يف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية؛
(ج)	كيفية مواجهة التعليقات ال�سلبية ال�صادرة من الآخرين عنهم بذاتهم ،كاملالحظات عن
مظهرهم ال�شخ�صي ،وخ�صو�صا طولهم ووزنهم.
من �أجل اكت�ساب الأطفال املهارات اخلا�صة بحل امل�شاكل ،ينبغي لهم �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ) كيفية اتخاذ القرارات ،والرتجيح بني اخليارات ،والتخطيط لكيفية بلوغ الأهداف املن�شودة؛
(ب) كيفية مراقبة عواطفهم و�سلوكهم و�أفكارهم.
من �أجل العناية ب�أنف�سهم ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ) كيفي��ة العناية بج�سمهم و�صحتهم ومظهرهم ،وذل��ك من خالل التعرّف �إىل �أهمية النظافة
والتمارين الريا�ضية والنظام الغذائي ال�صحي؛
(ب) كيفية التعرّف �إىل �آثار مواد الإدمان يف الدماغ ويف النمو البدين و�أمناط ال�سلوك والعواطف
والق��درات الإدراكية واملظهر وال�صحة وال�صداقات والعالق��ات الأُ�سرية والأداء الدرا�سي
واخليارات املتاحة يف امل�ستقبل.

م�ضامني ومهارات ذات �صلة بعالقات الأطفال بالأ�شخا�ص الآخرين
من �أجل بناء العالقات االجتماعية ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ) كيفية بناء عالقات م�ستدامة و�إيجابية بالأ�شخا�ص الآخرين؛
(ب) كيفي��ة الت�شارك والتفكري والتفاعل مع الأ�شخا�ص الآخرين وذلك بتعلّم �أ�سلوب الت�صرّف
ب���أن يكون لكل دوره ،وم�ساعدة الآخري��ن ،والإح�سا�س بامل�س�ؤولية عن املهام التي يكلّفون
بها ،والعمل مع اجلماعة؛
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(ج) كيفية معرفة دورهم (�أو �أدوارهم) وحقوقهم ،وكذلك واجباتهم؛
(د) كيفية فهم حدود العالق��ات االجتماعية ،واال�ستجابة �إىل مطالب الآخرين ورجاءاتهم من
دون تعري�ض �أنف�سهم للمخاطر.
من �أجل احرتام الآخرين ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ) كيفي��ة احتـــرام الف��وارق الفردي��ة يف ال�شخــ�صية واملــ��زاج والثقافة والعـ��رق واملن�شـ أ�
االجتماعي واملهارات؛
(ب) كيفية احرتام كبار ال�سنّ وذلك مب�ساعدتهم وال�س�ؤال عنهم والتما�س الن�صح منهم.
من �أجل التوا�صل مع الآخرين بفعالية ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ) كيفية الإ�صغاء بانتباه للآخرين؛
(ب) كيفي��ة التعبري عن احتياجاتهم ،وكيفي��ة اال�ستجابة �إىل احتياج��ات الأ�شخا�ص الآخرين
حينما يحتاجون �إىل امل�ساعدة؛
(ج) كيفية طلب امل�ساعدة حينما ال يعلمون ما ينبغي لهم �أن يفعلوه ،وكيفية حتديد الأ�شخا�ص
�أو مقدِّ مي اخلدمات املنا�سبني للتحدث �إليهم؛
(د) كيفية مواجهة املنازعات وت�سويتها باتّباع �أ�ساليب تنـزع فتيل الو�ضع املت أ�زّم ،وو�ضع خمتلف
الأطراف يف احل�سبان ،وم�ساعدة الآخرين على مناق�شة امل�شكلة بطريقة عملية.
من �أجل مقاومة �ضغط الأتراب ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:
(�أ) كيفية تنمية مهارات واهتمامات جديدة من خالل الهوايات والأن�شطة خارج املدر�سة؛
(ب) كيفية تعلّم مهارات معيارية ،ومعرفة حقيقة طبيعة تعاطي مواد الإدمان ومدى انت�شاره؛
(ج) كيفي��ة تنمية املهارات الالزمة التّباع الأ�ساليب الفعّالة واملنهجية يف مقاومة �ضغط الأتراب
لتجريب و�/أو تناول املخدرات وغريها من مواد الإدمان؛
(د) كيفية االختالط بالأ�شخا�ص والأ�صدقاء الذين ال يتعاطون مواد الإدمان ،وكيفية معرفة ما
هي خُ �صال ال�صديق اجليّد؛
(هـ) كيفية العثور على املعلومات املوثوقة عن املخدرات و�آثارها.
من �أجل �إدراك ال�سياق االجتماعي ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا املهارات التالية و�أن ميار�سوها عمليا:

(�أ)
(ب) كيفية التوفيق بني �سلوكهم وخمتلف الأو�ضاع االجتماعية والأدوار االجتماعية وتدبّرها.
كيفية حتمّ ل امل�س�ؤولية عن �سلوكهم هم �أنف�سهم؛

من �أجل اكت�ساب املهارات الدرا�سية ،ينبغي للأطفال �أن يتعلّموا كيف يوجّ هون انتباههم �إىل العمل املدر�سي
والواجبات املنـزلية ،و�أن ميار�سوا ذلك عمليا.
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م�ضامني ومهارات للأُ�سر
م��ن �أجل التفاعل اجلي��د معا ،ينبغي للأُ�سر �أن تتعلم كيف ي�ستجيب كل ف��رد منها للآخر ويهتم به وي�شجعه
بطريق��ة �إيجابي��ة �أكرث وذلك بزيادة �إح�سا�س كل منهم جتاه الآخر وبتب��ادل املكاف�آت والثناء ،وينبغي �أن متار�س
الأُ�سر هذا عمليا.
من �أجل اكت�ساب مهارات التوا�صل ،ينبغي للأُ�سر �أن تتعلم املهارات التالية و�أن متار�سها عمليا:
(�أ) كيفية �إ�صغاء كل فرد للآخر؛
(ب) كيفية تنظيم اللقاءات الأُ�سرية ملناق�شة امل�سائل الهامة؛
(ج) كيفية مناق�شة طرق حتديد امل�س�ؤوليات واملهام فيما بني �أفراد الأُ�سرة من خالل ا�ستماع كل
منهم للآخر جيدا؛
(د)  كيفية احلفاظ على الهدوء عند مناق�شة املوا�ضيع ال�صعبة كالكحول واملخدرات ،والعالقات،
وامل�سائل اجلن�سية.
من �أجل و�ضع احلدود الالزمة للت�صرّف وتوفري التنظيم يف بناء احلياة الأُ�سرية ،ينبغي ل ألُ�سر �أن تتعلم املهارات
التالية و�أن متار�سها عمليا:

(�أ)

كيفية حل امل�شاكل معا بتطبيق خمتلف الأ�ساليب واملهارات املكت�سبة �أثناء الربنامج؛

(ب) كيفي��ة تطبيق �أ�سالي��ب الت�أديب واالن�ضب��اط املنا�سبة بح�سب مراح��ل النمو بخ�صو�ص
ت�صرفات كل فرد من �أفراد الأُ�سرة؛
(ج) كيفية احلفاظ على االتّ�ساق والإن�صاف يف تطبيق ممار�سات الت�أديب واالن�ضباط بخ�صو�ص
كل فرد من �أفراد الأُ�سرة؛

(د)

كيفية تقدمي التعليقات واملالحظات املنا�سبة فيما بني �أفراد الأُ�سرة.

م��ن �أجل احلر�ص على حتقيق الأه��داف التي تن�شدها الأُ�سرة يف امل�ستقبل ،ينبغ��ي ل ألُ�سر �أن تتعلم املهارات
التالية و�أن متار�سها عمليا:
(�أ) كيفي��ة اال�ستف��ادة بفعالية من املوارد املتاح��ة يف املجتمع املحل��ي ،والتخفيف من العُزلة
االجتماعية ،وذلك على �سبيل املثال بتكوين عالقات بالأُ�سر الأخرى ،و�إقامة االت�صاالت
بدوائ��ر خدمات الدعم (الدوائر ال�صحية ،ودوائر الرعاي��ة االجتماعية ،ومراكز التوظيف،
واجلماعات يف املجتمع املحلي وغري ذلك)؛
(ب) كيفية تخطيط وتنظيم حياة الأُ�سرة يف امل�ستقبل؛
(ج) كيفية تكوين وفهم جمموعة م�شرتكة من القيم؛
(د) كيفية ق�ضاء بع�ض الأوقات معا والتخطيط للقيام ب�أن�شطة م�شرتكة.

املبد�أ 8
ينبغ��ي لربنامج التدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية �أن يركّ ز م��وارده على اجتذاب الأُ�سر
وا�ستبقائها ،مبا يف ذلك ال�سعي �إىل االت�صال بالأُ�سر يف مراحل انتقالية هامة
اجت��ذاب الآباء والأمهات �إىل الربنامج وا�ستبقا�ؤهم فيه هما عقبتان ملحوظتان تعرقالن انت�شار برامج التدريب
عل��ى اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية .وال�شكوى النمطي��ة التي تُ�سمع بخ�صو�ص تنظيم ه��ذه الربامج �أن “الآباء
والأمه��ات ال ي�أت��ون حل�ضور اجلل�سات” �أو �أن “الآباء والأمهات الذين يح�ضرون اجلل�سات هم �أقلّهم حاج ًة �إىل
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ه��ذا التدريب” .ومع ذلك ف�إن الأبحاث تبينّ �أن برامج التدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية التي تتميز
()76( ،)75
ب�صلتها الوثيقة بواقع احلال وبح�سن تنظيمها ميكن �أن حتقّق معدالت ا�ستبقاء ب�أكرث من  80يف املائة.
وقد ورد يف الف�صل اخلام�س تبيان بع�ض املبادئ التوجيهية العملية ب�ش�أن كيفية بلوغ احلد الأق�صى يف معدالت
اجت��ذاب الأُ�س��ر �إىل هذه الربامج وا�ستبقائها فيه��ا .وب�صفة عامة ،تبينّ الأبحاث بو�ض��وح �أن هذه التدخّ الت
االجتماعي��ة �إمنا حتقّق �أق�صى ق��در من الفعالية �إذا ما كان امل�شاركون م�ستعدين ه��م �أنف�سهم لتحقيق تغيري يف
حياته��م ،وذل��ك �إبّان مراحل انتقالي��ة هامة )76(.وعلى �سبيل املث��ال ،جل�أ بع�ض الربام��ج �إىل ا�ستهداف الآباء
والأمه��ات يف �إطار القيام بتدخّ ��ل اجتماعي ل�صالح الأُ�سر �إبّان فرتة انتقال الأبن��اء �إىل املرحلة الإعدادية من
الدرا�س��ة ،لأنه��م يكونون حينذاك يف عمر ق��د يبد�أ فيه ال�شب��اب اليافعون ،حتى مَن يتمتّع��ون منهم بح�سن
الت�لا�ؤم يف العادة ،مبواجهة م�ش��اكل يف التكيّف ال�سلوكي والعاطفي .ومن ثم فكثريا ما يكون الوالدان �إذذاك
“م�ستعدين” للم�شاركة والتغيري ،لأنهما يبد�آن مبالحظة من َّو �سلوك اعرتا�ضي.
ولذل��ك ف�إن املراحل االنتقالية التالية ميكن �أن تكون فر�صا �سانح��ة لالت�صال بالأُ�سر واجتذابها لالن�ضمام �إىل
()23
الربامج:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

بداي��ة دخول الأطف��ال �إىل املدار�س� ،أو بداية مرحلة درا�سي��ة جديدة (مثال ،مراحل رو�ضة
الأطفال� ،أو املدر�سة االبتدائية �أو املدر�سة الإعدادية)؛
مبا�شرة الوالدين عمال جديدا� ،أو تغيري مكان عملهما؛
الت�سجيل يف عيادة طبيّة جديدة؛
بداية برنامج عالجي للإدمان على املخدرات �أو الكحول ،وتعهّد ال�شخ�ص املعني ب�أن يغيرّ
م�سلكه وي�صبح والداً �أو والد ًة �أف�ضل؛
 �أيّ تغيرّ ات �أخرى يف ظروف الأُ�سرة ،كالطـــالق ،وجمـــيء زوجـــة �أب جديــدة �أو زوج
�أم جديد� ،أو االلتحاق الدائم ب�أفراد �آخرين من الأُ�سرة.

املبد�أ 9
ينبغي �أن يتم اختيار برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية بنا ًء على م�ستواه من حيث
�أدلة �إثبات فعاليته
يف كث�ير من احلاالت ،قد ال يكون من املمكن و�ض��ع برنامج جديد للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية،
�أو ق��د ال يك��ون ذلك فعاال من حيث التكلفة� ،أو قد ال يكون م�ستح�سناً .ولعل من الأف�ضل التفكري يف �إجراء
عملي��ة مالءم��ة على برنامج كان قد و�ضع يف مكان �آخر من �أجل فئة م�ستهدفة م�شابهة (وذلك على �أقل تقدير
بالن�سب��ة �إىل عم��ر الأبناء وم�ستوى املخاطر املحتمل��ة) .وعندما يتم اختيار القيام مبالءم��ة برنامج ما ،من املهم
احلر�ص على اختيار الربنامج الذي يتميز ب�أعلى م�ستوى من حيث �أدلة �إثبات فعاليته.
ومن الناحية العامة ،تُعترب الربامج ب�أنها تتميز ب�أعلى م�ستوى من حيث �إثبات فعاليتها عندما تكون قد برهنت
على �أنها فعالة يف تغيري �أمناط ال�سلوك امل�ستهدفة ،وذلك من خالل تكرارها على نحو م�ستقل يف عدة �سياقات،
با�ستخ��دام منهجيات علمية �صارمة يف الربهنة (�أيْ اختبارات مراقب��ة ع�شوائية ،على �سبيل املثال) ،وعلى �أن
تكون نتائج ذلك قد نُ�شرت يف جمالت علمية تعنى با�ستعرا�ض الربامج فيما بني النظراء من االخت�صا�صيني.
علم��ا ب���أن النتائج امل�ستم��دة من اختبار واحد فق��ط �أو من منهجي��ات علمية �أقل �صرام��ة (كالدرا�سات �شبه
(R. Spoth and others, “A controlled parenting skills outcome study examining individual difference and )75
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 )76
and preliminary results”, International Quarterly of Community Health Education, vol. 13, No. 4 (19931994), pp. 365-388.
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مبادئ الربنامج اجليّد للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية

التجريبي��ة �أو الدرا�س��ات التي تعنى بقيا�س النتائج يف املرحلتني ال�سابق��ة والالحقة ولكن من وجود جمموعة
مراقبة) ينبغي �أن تعترب �أدلة �إثبات �أقل درجة من حيث القوة .كما �إن �أدلة �إثبات الفعالية امل�ستمدة من الربامج
التي اقتُ�صر يف تقييمها على مقارنة النتائج بني مرحلتي ما قبل التدخّ ل وما بعده فقط من دون وجود جمموعة
مراقبة ،تعترب �أدلة �ضعيفة �أي�ضا ،لأن تلك النتائج ال ميكن �أن تُعزى بو�ضوح �إىل �أن�شطة الربنامج املعني نف�سه.
غ�ير �أن مقارنة ت�صميم عملية التقييم ،وقوة �أدلة �إثبات الفعالية ،و�صحة النتائج ،لي�ست مهمة �سهلة؛ وقد يجد وا�ضعو
ال�سيا�س��ات العامة ومديرو الربام��ج �أن من املفيد ا�ست�شارة م�صادر مرجعية ذات حجّ ي��ة ا�ضطلعت من قبلُ مبثل هذه
اال�ستعرا�ض��ات الدرا�سي��ة املنهجية .علما ب�أنه توجد عدّ ة م�صادر معلومات موثوقة ا�ضطلعت باملقارنة بني برامج ونهوج
وقاية خمتلفة؛ وتقاريرها عن هذه اجلهود املبذولة متاحة للعموم باعتبارها ملكً ا م�شاعًا وكذلك على الإنرتنت.

املبد�أ 10
ينبغ��ي مالءمة �أي برنام��ج للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سري��ة يُقتب�س لتكراره يف جمتمع
حمل��ي خمتلف عن الذي وُ�ضع يف �سياقه ،وذلك لكي يلب��ي االحتياجات الثقافية واالقت�صادية
االجتماعية لدى ال�سكان امل�ستهدفني ،من خالل عملية نظـاميّة دقيقة جيدة املوارد
يف كث�ير من احلاالت� ،سوف يك��ون اقتبا�س برنامج كان قد وُ�ضع يف مكان �آخ��ر وثبتت فعاليته ،والعمل على
جعله مالئما للمجتمع املحلي �أو للثقافة املحلية� ،أكرث فعالية من حيث التكلفة من البدء بو�ضع برنامج جديد.
وينبغي �أن تكون عملية املالءمة نظامية وخمططا لها بعناية ،وذلك لكي توازن ما بني احتياجات املجتمع املحلي
واحتياج��ات احلر�ص على الأمانة يف االقتبا�س الدقيق من الربنام��ج الأ�صلي الذي مت تقييمه باعتباره برناجما
فعّ��اال )77(.وقد خُ �ص�ص الف�صل الرابع من هذا الدلي��ل الإر�شادي للبحث بتعمق يف �أف�ضل املمار�سات املتبعة
يف القيام بعملية املالءمة.
كم��ا ينبغ��ي �أن تكون الربامج متوافقة مع ثقافة الأُ�سر امل�شاركة� ،أو ينبغي مالءمتها لكي تتوافق معها .ذلك �أن
الأُ�س��ر تريد برامج وُ�ضع��ت خ�صي�صا من �أجل ما يهمها هي من ق�ضايا الرتبي��ة الوالدية للأبناء واالحتياجات
الأُ�سري��ة والقيم الثقافية .عالوة على ذلك ،ف���إن مالءمة برنامج موجود من قبلُ لكي يُنا�سب الأو�ضاع املحلية
ت���ؤدي �إىل زي��ادة امل�شاركة و�إىل �إظهار االحرتام جتاه الأُ�سر امل�شاركة )79( ،)78( ،)73(.وتبينّ الدرا�سات(� )80أن مظاهر
املالءمة الثقافية على الأقل على “امل�ستوى ال�سطحي” للربامج (الأغاين والق�ص�ص وال�صور) لها �أهمية حا�سمة
يف اجت��ذاب امل�شارك�ين �إىل الربنامج وحثّهم على االلتزام به وا�ستبقائهم في��ه ،وميكن �أن ت�ؤدي �أي�ضا �إىل زيادة
مع��دل اال�ستبقاء بن�سبة قدره��ا  40يف املائة )79( ،)78( ،)73(.و�سوف تكون الأُ�سر �أك�ثر رغبة يف احل�ضور �إذا �أظهر
الربنام��ج احرتامه لقيمه��م وتقاليدهم الثقافية .غري �أنه لي�س م��ن ال�ضروري �أن يعلّم الربنام��ج الأُ�سر القيم �أو
التقالي��د الثقافي��ة الفعلية لأنها �سوف تكون م�ألوفة لديها من قبلُ ؛ فقد تبينّ من اجلل�سات الإ�ضافية التي تركز
()82( ،)81
على هذه اجلوانب �أنها ال ت�ضيف زيادة �إىل فعالية الربامج.
(D. Allen, L. Coombes and D. Foxcroft, “Preventing alcohol and drug misuse in young people: adaptation )77
and testing of the strengthening families programme 10-14 (SFP10-14) for use in the United Kingdom”,
Alcohol Insight, vol. 53, 2008.
(Richard F. Catalano and others, “Using research to guide culturally appropriate drug abuse prevention”, )78
Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 61, No. 5 (1993), pp. 804-811.
()79
K. L. Kumpfer and others, “Cultural adaptation process for international dissemination of the Strengthening
Families Program”, Evaluation and the Health Professions, vol. 31, No. 2 (2008), pp. 226-239.
(K. L. Kumpfer and others, “Cultural sensitivity and adaptation in family-based prevention interventions”, )80
Prevention Science, vol. 3, No. 3 (2002), pp. 241-246.
(V. A. Kameoka, “The effects of a family-focused intervention on reducing risk for substance abuse among )81
Asian and Pacific-Island youths and families: evaluation of the strengthening Hawaii’s families project”,
Honolulu, University of Hawaii, Social Welfare Evaluation and Research Unit, 1996.
(V. A. Kameoka, “Psychometric evaluation of measures for assessing the effectiveness of a family-focused )82
substance abuse prevention intervention among Pacific Island families and children”, Responding to Pacific
Islanders: Culturally Competent Perspectives for Substance Abuse Prevention, Noreen Mokuau and others,
eds., CSAP Cultural Competence Series 8, DHHS publication No. (SMA)98-3195 (Rockville, Maryland,
Substance Abuse and Mental Health Services Administration and others, 1998).

25

26

دليل �إر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سَ رية من �أجل الوقاية من تعاطي املخدرات

املبد�أ 11
ينبغ��ي لأيّ برنام��ج للتدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية �أن يوفّ��ر التدريب الوايف والدعم
امل�ستمر للموظفني املختارين بعناية لأداء املهمة
بغي��ة �ضم��ان ج��ودة النوعية يف التنفي��ذ ،من املهم على نح��و حا�سم توخّ ��ي العناية يف اختي��ار وتدريب قادة
جمموع��ات يتمتعون بالكفاءة واالحرتام وكذل��ك� ،إذا �أمكن ،بالتوافق يف االنتم��اء الثقايف مع امل�شاركني يف
التدريب قادة املجموعات باملهارات واملعارف الالزمة للعمل مع الأُ�سر باتّباع
ُ
الربنامج )84( ،)83(.وينبغي �أن يزوِّد
الأ�سالي��ب التفاعلية ،وينبغي �أن ي�ضمن لهم �أي�ضا فهمه��م للقيم اجلوهرية يف الربنامج ،ولأهمية الأمانة يف دقة
اقتبا���س م�ضامينه الأ�سا�سية وبنيته التنظيمية وتوقيت م�سار التمارين العملية التي ي�شتمل عليها .ومن الالزم
�أي�ض��ا �أن يتعلّم ق��ادة املجموعات �أف�ضل الأ�ساليب يف اجت��ذاب الأُ�سر لاللتحاق بالربنام��ج وا�ستبقائهم فيه،
وكذل��ك كيفي��ة ر�صد �سري الربنامج و�ضمان جودة تنفيذه .وحتقيقا له��ذه الغاية ،ال بدّ من الإ�شراف على قادة
املجموع��ات وتقدمي الدعم لهم على نحو م�ستمر؛ وي��رد يف الف�صل ال�ساد�س من هذا الدليل الإر�شادي بحث
�أكرث تف�صيال يف هذه امل�س�ألة الهامة اخلا�صة بالتنفيذ.

املبد�أ 12
ينبغ��ي �أن تت�ضم��ن مكوّنات �أيّ برنامج للتدري��ب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية عنا�صر قوية
ومنهجية خا�صة بالر�صد والتقييم
الر�ص��د الدائم للأن�شطة التي تُنفَّذ يف �إطار الربنامج ،وملعدالت اجت��ذاب الأُ�سر وا�ستبقائها فيه وتخرّجها منه،
ولأ�سب��اب ترك الأُ�سر الربنامج ،وكذلك �أ�سب��اب بقائها فيه ،كلها م�صادر هامة للمعلومات التي ينبغي موا�صلة
جمعه��ا ط��وال مدة تنفيذ الربنامج من �أجل تقييم ما الذي جرى فيه على ما يُرام وما الذي ميكن حت�سينه .و�إن
ه��ذه الثقافة اخلا�صة بالر�صد والتقييم هي الأ�سا�س الذي ت�ستن��د �إليه جودة نوعية تنفيذ برامج التدريب على
اكت�ساب املهارات الأُ�سرية التي ثبتت فعاليتها.
و�إىل جان��ب عملي��ة الر�صد والتقييم ،من امله��م التخطيط لإجراء تقييم لت�أثري الربام��ج �أي�ضا .وهذا مهم ب�صفة
خا�ص��ة يف حال��ة اقتبا�س الربام��ج لتكرارها يف ظروف خمتلفة ع��ن الظروف التي جرى فيه��ا اختبار الربنامج
الأ�صل��ي .كم��ا �إن عمليات التقييم ت�سه��م �أي�ضا يف �إر�ساء قاعدة الفهم واملعرفة ل��دى الأو�ساط العاملية املعنية
بالوقاي��ة ،وتك�شف ما هي الربامج الفعال��ة يف التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،وما هي الظروف التي
تكون فيها كذلك ،وما هي الفئات ال�سكانية التي تتبدّ ى فيها فعالية هذه الربامج؛ ومن ثم ف�إن هذه العمليات
التقييمية تقدم ما تتطلّبه احلاجة من �أدلة �إثبات الفعالية لكي يُ�ستفاد منها يف الدعوة �إىل منا�صرة هذه الربامج
لدى مقرري ال�سيا�سات العامة واجلهات املانحة.
ويف الف�ص��ل ال�سابع عن الر�ص��د والتقييم و�ضمان ا�ستدامة برامج التدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية،
تُبح��ث يف الق�سم�ين الأ ّولينْ عن الر�صد والتقييم ،ال�سب��لُ التي ميكن بوا�سطتها �إدخ��ال عنا�صر قوية خا�صة
بالر�صد والتقييم يف مكوّنات �أي برنامج للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية.
(M. R. Sanders and K.M.T. Turner, “Reflections on the challenges of effective dissemination of behavioral )83
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 )84
Parents Programs”, forthcoming.
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رابعا	-جعل برامج التدريب على اكت�ساب
امله��ارات الأُ�سري��ة متالئم��ة م��ع
الظروف الثقافية
يف كث�ير م��ن احلاالت ،يكون اللج��وء �إىل جعل برنامج مثبت��ة فعاليته ومعدَّ يف مكان �آخ��ر متالئما مع ظروف
املجتمع املحلي �أو الثقافة املحلية� ،أكرث فعالية من حيث التكلفة من و�ضع برنامج جديد كليا .وكما ذكر �أعاله،
ف�إن عملية املالءمة �ضرورية لأن البحوث ت�شري �إىل �أن مالءمة الربامج �أمر حا�سم الأهمية يف اجتذاب امل�شاركني
�إىل الربنام��ج وانخراطهم وا�ستبقائه��م فيه ،وميكن �أن تزيد معدل اال�ستبقاء بن�سبة  40يف املائة )79( ،)78( ،)73(.وقد
مت��ت مالءمة العديد من برامج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية مع العديد من الثقافات املختلفة ومت
تنفيذها ،وتبينّ من النتائج �أنها فعالة جدا.
�إن حتقيق املالءمة بني برنامج ما والواقع الثقايف لأُ�سر من خلفيات عرقية �أو ثقافية خمتلفة يتطلّب عملية منهجية
()86( ،)85( ،)84
ودقيق��ة تراعي النواحي الثقافية واالجتماعية-االقت�صادية ،وتكون مدعّم��ة بالبحوث والنظريات.
وثم��ة �أدلة جيدة تثب��ت �أنه عندما تتم هذه املالءمة على النحو ال�صحيح ،ميكن لربامج التدريب على اكت�ساب
امله��ارات الأُ�سري��ة �أن تكون فعّالة بالن�سب��ة ملختلف املجموعات )87(.ولكن ،مع �أن م��ن ال�ضروري �أن تتما�شى
ه��ذه املالءمة مع ثقافة املجموعات ال�سكانية امل�ستهدفة وم��ع و�ضعها االجتماعي-االقت�صادي ،ف�إنه ال بد �أي�ضا
م��ن �ضمان الأمانة يف اقتبا�س الربامج التي ثبتت فعاليته��ا .وبعبارة �أخرى ،يجب �أن يُراعى يف عملية املالءمة
االحتفاظ بالعنا�صر اجلوهرية للربامج التي تبيّنت فعاليتها بعد تقييمها يف مكان �آخر.

املبادئ الأوىل :االقت�صار على احلد الأدنى من املالءمة يف البداية
ت�ش�ير �أدلة �إثب��ات الفعالية فيما يخ�ص التفكري ال�سلي��م �أو احلد الأدنى من عملي��ات املالءمة (مثل الرتجمة
اللغوي��ة ،و�إظهار ال�صورة ال�صحيح��ة من ناحيتي العرق والعن�صر ،وعبارات الرتحي��ب املنا�سبة ثقافيا ،ومتنيات
اخلري والربكة للمجموع��ات ،والأغاين والق�ص�ص والرق�صات والتمارين والأمثلة وعرو�ض الفيديو) �إىل �أن هذا
احلد الأدنى من �أ�شكال املالءمة �ضروري ،وال ي�ؤثر يف العنا�صر اجلوهرية للربنامج ،ويحافظ على فعالية الربنامج
الأ�صل��ي .ومع ذلك ،لي�س هناك الكثري من الأدلة التي تثبت ماهية العن�صر اجلوهري عندما تدعو احلاجة �إىل
عملي��ة مالءمة �أو �إىل ما ي�ش��كّ ل مالءمة مقبولة من �ش�أنها �أن ت�ضمن الأمانة يف االقتبا�س من الربنامج الأ�صلي
املثبت��ة فعاليت��ه .ومع �أن املالءمة التي من �ش�أنها �أن حتدّ من مدى الأمانة يف االقتبا�س ال ت�ؤدي تلقائيا �إىل جعل
الربنام��ج الذي خ�ض��ع للمالءمة غري مقبول �أو غري فع��ال ،ف�إنه ال ميكن اعتبار ذلك الربنام��ج تكرارا للربنامج
(M. K. Ho, “Differential application of treatment modalities with Asian American youth”, Working with )85
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 )86
Psychology: Science and Practice, vol. 13, No. 4 (2006), pp. 311-316.
()87
M. J. Reid, C. Webster-Stratton and T. P. Beauchaine, “Parent training in Head Start: a comparison of
program response among African American, Asian American, Caucasian, and Hispanic Mothers”, Prevention
Science, vol. 2, No. 4 (2001), pp. 209-227.
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الأ�صلي املثبتة فعاليته ،وبالتايل ال ميكن �ضمان فعاليته .ولذلك ،ف�إن املبد�أ العام يقت�ضي اختيار وتنفيذ برنامج
“متنا�سب” جيدا مع امل�شكلة وال�سكان بحيث ال يحتاج �إال �إىل �أدنى حد من املالئمة.
وعندم��ا يت��م تنفيذ برنامج خ�ضع للحد الأدنى من املالءمة ،ف�إن نتائ��ج عملية الر�صد والتقييم قد تدل على �أن
ثم��ة حاج��ة �إىل مالءمة �أكرث عمقا )81(.وت�صب��ح هذه العملية �أقرب �إىل و�ضع برنامج جدي��د ،وينبغي بداه ًة �أن
ت�ستند �إىل املبادئ التي ذُكرت �أعاله ،مع الرتكيز خ�صو�صا على �ضرورة ا�ستنادها �إىل �أ�سا�س نظري و�إىل تقييم
لعوام��ل اخلط��ورة ولعوامل احلماية فيما يتعلق بالفئات ال�سكانية امل�ستهدف��ة .ويف هذه الظروف ،قد يكون من
امل�ست�ص��وب �إ�ش��راك م�ؤ�س�سة �أبحاث لديها خ�برة يف تقييم عوامل اخلطورة وعوام��ل احلماية اخلا�صة بال�سلوك
املحفوف باملخاطر داخل الأُ�سر ،وذلك مثل كليات علم النف�س �أو كليات العمل االجتماعي اجلامعية.
وينبغ��ي �أال ت�ؤث��ر هذه العملي��ة التي تقت�صر على احلد الأدن��ى من املالءمة يف البني��ة اجلوهرية ويف الت�سل�سل
�ضم��ن الربام��ج .والأمثلة الواردة فيما يلي كلها عن التعديالت التي من �ش�أنها �أن حتول دون �ضمان الأمانة يف
االقتبا�س من الربامج املثبتة فعاليتها ،والتي ينبغي بالتايل جتنبها:
(�أ) تغيري النهج النظري الذي يقوم عليه الربنامج؛
(ب) اال�ستعانة بقادة جمموعات غري مدرَّبني �أو غري م�ؤهلني على النحو املو�صى به؛
(ج) اال�ستعانة بعدد من قادة املجموعات �أقل من العدد املو�صى به؛
(د) تقلي�ص عدد اجلل�سات �أو نوعها (جل�سات للوالدين �أو للأطفال �أو للأُ�سرة) �أو تق�صري مدتها؛
(هـ) تغي�ير حمتوى اجلل�سات (على �سبيل املثال ،تغيري الر�سائ��ل املوجّ هة الأ�سا�سية �أو املهارات
الأ�سا�سية� ،أو �إزالة موا�ضيع� ،أو حذف املهام املنـزلية) ،وكذلك تغيري ت�سل�سلها؛
(و) ا�ستخ��دام الربنام��ج من �أجل فئ��ات �سكانية مل يُ�صمَّ ��م لها (من حيث ال�س��نّ �أو م�ستوى
املخاطر) (انظر املبادئ الواردة يف الف�صل الثاين)؛
(ز) خف�ض معايري انخراط امل�شاركني.

اخلطوات الالزم��ة يف عملية مالءمة برامج التدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية مع
الظروف الثقافية
فيم��ا يل��ي و�صف للعملية املو�صى بها ب�ش���أن االقت�صار على حد �أدنى من املالءم��ة حر�صا على حتقيق التوازن
الفع��ال بني االحتياجات االجتماعية-االقت�صادي��ة والثقافية للفئات ال�سكانية امل�ستهدفة من دون التقليل من
الأمانة يف االقتبا�س من الربنامج الأ�صلي املثبتة فعاليته.

جمع املعلومات عن الربامج املنا�سبة املثبتة فعاليتها
ينبغ��ي اختيار برام��ج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية مبا يلبي ما مت تقديره م��ن احتياجات الفئات
ال�سكاني��ة امل�ستهدفة .ولذلك ينبغي ال�شروع يف تقدير االحتياجات لتزويد مقرري ال�سيا�سات العامة ومديري
الربام��ج باملعلومات الالزمة الختيار م��ا هو منا�سب من الربامج املثبتة فعاليتها بحيث تكون متما�شية مع العمر
وم�ست��وى املخاطر لدى الفئات ال�سكانية امل�ستهدفة .ومن ناحية عامة ،عندما تُقرّر هذه املعايري ،يكون االختيار
حم�صورا بني قلّة (واحد �إىل ثالثة) من الربامج املثبتة فعاليتها.

الف�صل الرابع
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وعند اتخاذ القرار النهائي ب�ش�أن الربنامج املراد ا�ستخدامه ،ف�إن من املنا�سب ملقرري ال�سيا�سات ومديري الربامج
االت�ص��ال مبعدّ ي الربنامج لطلب املزيد من املعلومات ب�ش�أنه )88(.وتتي��ح مناق�شة املواد املعدّ ة والأن�شطة و�أدوات
الر�ص��د والتقيي��م فكرة �أدق عن مدى منا�سب��ة الربنامج .ومن امله��م �أي�ضا معرفة ما �إذا كان��ت عملية مالءمة
الربنام��ج ثقافيا قد متت من قبلُ  ،و�إذا ح�صل ذلك ،فمن امله��م معرفة الثقافة واللغة التي متت مالءمته معهما،
والنتائج التي مت التو�صل �إليها والتعديالت الإ�ضافية التي ميكن �أن تكون مقبولة .وال�س�ؤاالن الهامان الآخران
هم��ا“ :مَ��ن الذي ينبغي �أن يت��ولىّ تنفيذ الربنامج؟” و“ما ه��ي امل�ؤهالت والتدريب��ات الالزمة؟” كما ينبغي
البح��ث يف م�س�ألة املواد املعدَّ ة :فهي يف العادة ال تكون متاحة جمانا ،ويجب �شرا�ؤها .وحتى عندما تتوفر املواد
املع��دَّ ة م��ن دون كلفة ،فقد يكون من ال�صع��ب ا�ستخدامها من دون �شراء خدمات الدع��م من معدّ الربنامج.
وب�صف��ة عامة ،ميكن ،مب�ساعدة معدّ الربنامج ،تقدير مدى “تنا�سب” الربنامج مع تلبية احتياجات الهيئة املحلية
املعنية ومع ال�سياق الإداري والأُ�سري يف الثقافة املحلية.

�إن�شاء فريق يتوىل عملية املالءمة مع الظروف الثقافية
�إن ت�شكي��ل فريق ليتوىل عملية املالءم��ة الثقافية فكرة جيدة لتخطيط وتنفيذ عملية املالءمة القائمة على احلد
الأدنى ،وكذلك الإ�شراف عليها بغية �ضمان التوازن بني احتياجات املجتمع املحلي والأمانة يف االقتبا�س من
الربنام��ج الأ�صلي املثبتة فعاليته .وينبغي �أن ي�ضم الفري��ق ،بالإ�ضافة �إىل مدير الربنامج ،معد الربنامج (�أو ممثال
لـ��ه) ،ومرتجما (انظر املناق�ش��ة الواردة �أدناه ب�ش�أن �أهمية عملية الرتجم��ة) ،وممثال عن معهد الأبحاث املكلّف
بالتقيي��م ،وممثل�ين عن املجتمع املحلي (ومن املفيد �أي�ضا يف مرحلة الحقة �أن ي�شمل عددا من الآباء والأمهات
الذين خ�ضعوا للربنامج) .وتبعا للظروف ،قد يكون من املفيد �أن ي�ضم موظفني �أو متطوعني �أو �أطباء ذوي اخلربة
يف تنفيذ برنامج للتدريب على املهارات الأُ�سرية ،وممثال عن الهيئة املانحة.

ترجمة املواد املعدّ ة �إىل اللغة املحلية وجعلها متالئمة مع الثقافة املحلية
ت�ستغ��رق عملية ترجمة برنامج التدري��ب ،و�أدوات الر�صد والتقييم واملواد املع��دَّ ة �إىل اللغة املحلية وقتا طويال
وه��ي عملية معقدة .ويلزم تخ�صي�ص ما يكفي من الوقت واملوارد ل�ضمان عدم �ضياع الر�سائل الأ�سا�سية املراد
توجيهه��ا ،يف هذه العملي��ة .ولذلك يُو�صى بالتعاقد مع مرتجمني حمرتفني للعم��ل بالتعاون مع الفريق الذي
يتوىل عملية املالءمة مع الظروف الثقافية ،وكذلك مع معدّ الربنامج.
ومن االعتبارات الهامة يف عملية الرتجمة التو�صل �إىل اتفاق مع قادة املجموعات ومع امل�شاركني يف امل�ستقبل
عل��ى امل�صطلحات الأ�سا�سية� :إذ من امله��م تقدمي الأفكار واملفاهيم بالكلمات ال�شائ��ع ا�ستخدامها يف املجتمع
املحل��ي حت��ى ي�سهل فهمها فورا .وعلى نحو مماث��ل ،ف�إن الأغاين والق�ص�ص وال�ص��ور والأمثلة قد يلزم تغيريها
ك��ي تكون “متنا�سبة” ثقافي��ا .وهذا احلد الأدنى من عملية املالءمة �ضروري لزي��ادة فعالية الربامج التي تُنفّذ
يف جمتم��ع حملي يختلف ع��ن املجتمع املحلي الذي وُ�ضع��ت و ُنفّذت واختُربت فيه �أ�ص�لا .ومع ذلك ،ف�إن
ه��ذه العملي��ة ينبغي �أال ت�صل �إىل حد تغي�ير البنية الأ�سا�سية وامل�ضمون اجلوه��ري للربنامج .وينبغي �أن يعيد

(Craig H. Blakely and others, “The fidelity-adaptation debate: implications for the implementation of public )88
sector social programs”, American Journal of Community Psychology, vol. 15, No. 3 (1987), p. 253.
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املرتجم��ون املحرتفون ترجمة الربنامج الناجت �إىل اللغة الأ�صلية لكي يراجع معدّ الربنامج النتائج ويت�أكد من �أنه
مت االحتفاظ باملكوّنات اجلوهرية للربنامج.

قيا�س خط الأ�سا�س املعياري
قبل تنفيذ الربنامج ،من املهم جمع البيانات الأ�سا�سية املعيارية عن النتائج امل�ستهدفة ،وعن املتغريات الأخرى
املحددة يف منوذج التغيري ،وغري ذلك من البيانات ذات ال�صلة بال�سكان وال�سياق .ويتيح جمع البيانات الأ�سا�سية
املعيارية احل�صول على معلومات عن ال�سكان امل�ستهدفني وعن ال�سياق قبل القيام بالتدخل االجتماعي ،حتى
()89
يكون بالإمكان مقارنتها بالو�ضع بعد التدخل.
وينبغ��ي �أن ت�شتمل الربامج املثبتة فعاليتها على �أدواته��ا اخلا�صة بها الالزمة للر�صد والتقييم وجلمع املعلومات
انطالق��ا م��ن خط الأ�سا�س املعي��اري ،وكذلك بعد التنفيذ .واعتم��ادا على ت�صميم منه��ج التقييم ،قد يكون
م��ن امل�ستح�سن �إ�شراك م�ؤ�س�سة �أبحاث يف هذه العملية .ويف ه��ذه احلالة ،ينبغي �أن ت�شكّ ل م�ؤ�س�سة الأبحاث
ج��زءا من فريق املالءمة الثقافي��ة ،و�أن ت�شارك يف عملية املالءمة املق�صورة على احل��د الأدنى .ويف الواقع ،ثمة
حاج��ة �أي�ض��ا �إىل ترجمة �أدوات الر�صد والتقييم ،و�إىل مالءمتها ثقافيا �أي�ضاً ،و�إىل جتريبها� ،إن �أمكن ذلك ،قبل
ا�ستخدامه��ا يف جمع املعلوم��ات الأ�سا�سية املعياري��ة )90(.ويتناول الف�صل ال�سابع من ه��ذا الدليل الإر�شادي
م�س�ألة ر�صد وتقييم برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية مبزيد من التف�صيل.

�إدخال عن�صر ر�صد قوي
ينبغ��ي �أن يت�ضم��ن �أي برنامج للتدريب عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية يف مكوّنات��ه عن�صر ر�صد قوياً .وهذا
�أم��ر بال��غ الأهمية ب�صفة خا�صة خ�لال تنفيذ برنامج حديث الرتجم��ة ذي فعالية مثبتة وُ�ض��ع يف مكان �آخر
ومت��ت مالءمت��ه باحلد الأدنى .وينبغي بذل كل جهد ممكن لال�ستفادة من �أدوات الر�صد على �أمت نحو ممكن يف
توثيق معدّ الت احل�ضور ،واحل�صول على التعليقات واملالحظات املفيدة من امل�شاركني ،وتقدير مدى الأمانة يف
االقتبا�س من الربنامج الأ�صلي ،وكذلك توثيق النجاحات والعقبات.

تقييم عملية املالءمة الثقافية
عقب التنفيذ ،ينبغي �إجراء تقييم للأو�ضاع لدى ال�سكان امل�ستهدفني وكذلك ال�سياق ،من �أجل توفري البيانات
الالزم��ة لغر�ض مقارنتها مع البيانات التي جُ مع��ت انطالقا من خط الأ�سا�س املعياري .وينبغي جمع ما يكفي
من البيانات لتقييم العملية وت�أثري الربنامج الذي متت مالءمته مع الظروف الثقافية .ومن الأهمية مبكان �أن يتم
جمع هذه املعلومات وحتليلها ،وعالوة على كل �شيء ،تزويد الربنامج بها من �أجل زيادة حت�سينه .وهذا ما ي�سمى
“دورة التح�س�ين امل�ستم��ر للنوعية” .وقد يكون من ال�ضروري القيام مبزيد م��ن �إجراءات املالئمة القائمة على
احل��د الأدن��ى ،بل ينبغي اال�ضطالع بذلك .ويف بع�ض احلاالت ،قد ال ي���ؤدي الربنامج �إىل التغيريات املتوقّعة
�أو املرج��وة .و�إذا حدث ذلك ،ف�إن من امله��م العمل على حتديد ال�سبب .وهناك العديد من الأ�سباب املحتملة
(Monitoring and Evaluating Youth Substance Abuse Prevention Programmes (United Nations publication, )89
Sales No. E.06.XI.7).
(D. M. Fetterman, S. J. Kaftarian and A. Wandersman, eds., Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools )90
for Self-Assessment and Accountability (London, Sage Publications, 1995).
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لذل��ك ،بع�ضها م�شاكل يف التدري��ب والتنفيذ والأمانة يف االقتبا�س والقبول الثقايف والعقبات التي حتول دون
ا�ستخ��دام الربنامج .وينبغي ا�ستك�شاف جميع هذه الأ�سباب املحتملة من �أجل حتديد ما الذي ينبغي �إجرا�ؤه
من تعديالت املالءمة الإ�ضافية ،بل رمبا امل�ضمونية.
وله��ذه الأ�سباب ،يجب �أن يُ�ضطل��ع بالتقييم بطريقة نظامية ،وينبغي ،عند الإم��كان� ،أن تُ�ستخدم فيه منهجية
علمي��ة �صارمة .ومن املهم �أي�ضا �إتاح��ة نتائج التقييم �إىل الأو�ساط العاملية املعنية بالوقاية .و�إذا �أُ�شركت م�ؤ�س�سة
بحثي��ة وا�ضطلعت بالتقييم ،مع �ضمان القيام بعملية �صارمة علميا ،قد يكون ن�شر النتائج حا�سم الأهمية لزيادة
املعرف��ة املتاحة ب�ش�أن فعالية ال�صيغ �أو النماذج املعدَّ لة �أو املالءمة ثقافيا .وحتى لو مل يتم االلتزام ب�أعلى معايري
الت�صميم وب�أعلى املعايري املنهجية ،ف�إن هذه النتائج قد توفر معرفة هامة للأو�ساط العاملية املعنية بالوقاية ،وينبغي
لذلك �إتاحتها �أي�ضا.

خام�سا	-اجتذاب الآب��اء والأمهات والأُ�سر
�إلـى الربنامج وا�ستبقا�ؤهم فيه

ميث��ل اجتذاب الآباء والأمهات لالن�ضمام �إىل الربنامج وا�ستبقا�ؤهم فيه عقبة كبرية �أمام انت�شار برامج التدريب
عل��ى اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية .ومع ذلك ،تبينّ الأبح��اث �أن الربامج املنا�سبة واجلي��دة التنظيم يف جمال
التدري��ب عل��ى املهارات الأُ�سرية ميك��ن �أن حتقّق معدالت ا�ستبق��اء تتجاوز  80يف املائ��ة )76( ،)75(.ويقدم هذا
الف�صل بع�ض املبادئ التوجيهية العملية لتحقيق �أعلى معدالت االجتذاب �إىل الربامج واال�ستبقاء فيها.

اجتذاب الأُ�سر �إىل الربنامج
من دواعي القلق النمطية فيما يتعلق بربامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية� ،أنه حتى لو ت�سجل يف
الربنامج عدد كاف من الأُ�سر ،ف�إنها ال حت�ضر جميعها يف واقع الأمر .وهناك م�ستوى معني من الت�سرّب قد يُعترب
ال مف�� ّر من��ه بني الت�سجيل واجلل�س��ة الأوىل من الربنامج ،ويف الواقع تبينّ يف العدي��د من الربامج �أن من املفيد
ت�سجي��ل عدد من الأُ�سر يفوق العدد املراد تخريجه بعد التدري��ب .كما تبينّ ب�شكل عام �أنه كلما طال الوقت
بني الت�سجيل واجلل�سة الأوىل ،ارتفع عدد املنقطعني عن ح�ضور الربنامج .لذا ،ف�إن من املعقول احلر�ص على �أن
تكون الفرتة الفا�صلة ق�صرية قدر الإمكان.
حلث الأُ�سر على
وتعترب زيارات التوعية التي تهدف �إىل االلتقاء بالأُ�سر خالل عملية االجتذاب و�سيلة جيدة ّ
امل�شارك��ة ،لأن تلك الزيارات تتيح فر�صا ملناق�شة الربنامج والعقب��ات العملية التي ميكن �أن حتول دون احل�ضور
يف مرحل��ة مبكرة )92( ،)91(.ولهذا الأمر �أهمية خا�صة يف حال��ة الأُ�سر املعرّ�ضة ملخاطر �أ�شد من غريها .كما تتيح
زي��ارات التوعية فر�ص��ة جيدة للبدء يف بناء عالقة ثقة م��ع الأُ�سر يف املجتمع املحل��ي ،وتكت�سي �أهمية خا�صة
بالن�سب��ة �إىل الأُ�سر املعرّ�ض��ة ملخاطر �شديدة ،لأنها كثريا ما تكون �صالتها بهيئات امل�ساعدة االجتماعية �سلبية.
كذلك ف�إن بناء عالقات �شخ�صية �أوثق بني موظفي الربنامج والأُ�سر قد يعزز �أي�ضا جهود االجتذاب يف العديد
م��ن الثقافات التي تُعزى فيها للعالق��ات ال�شخ�صية قيمة كبرية .هناك اعتبار هام �أي�ض��اً ينبغي العناية به وهو
حتدي��د مَن يقوم بزيارات التوعية .فقد �أظهرت الأبحاث �أن اجت��ذاب الأُ�سر وخ�صو�صا الأُ�سر املعرّ�ضة ملخاطر
�شدي��دة ،يحقّق جناح��ا �أكرب عندما يقوم مبهمة االت�ص��ال �شخ�ص ميثّل “�صلة الو�ص��ل باملجتمع املحلي” ،مثال

(K. L. Kumpfer, “How to get hard-to-reach parents involved in parenting programs”, Parenting as Prevention: )91
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 )92
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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ك�أحد �أفراد �أُ�سرة �أخرى خ�ضعت من قبلُ للربنامج التدريـبـي� ،أو �شخ�ص من منظمة ما �أو ممار�س مهني تطوّع
()94
للم�ساعدة يف اجتذاب الأُ�سر )93(،مما هو احلال عندما يقوم باالت�صال فريق من الباحثني اجلامعيني.
ويف مرحل��ة الحقة م��ن عملية التنفيذ ،يُعترب انتقال خرب الربنامج �شفاهة م��ن �شخ�ص �إىل �شخ�ص و�سيلة هامة
للدع��وة �إىل منا�صرة الربنام��ج ،لأن الأُ�سر التي ح�ضرت الربنامج وارتاحت لـه قد تقوم بالرتويج لـه بني الأُ�سر
الأخ��رى .وينبغي �أن يُ�شجَّ ع الآب��اء والأمهات على �أن يدركوا �أن م�شاركته��م يف الربنامج وتعليقاتهم عليه قد
تكون مفيدة للأُ�سر الأخرى يف املجتمع املحلي �أو يف جميع �أنحاء البلد �أو املنطقة اجلغرافية .فلي�س من املبالغة
�إعالم الآباء والأمهات الذين ي�شاركون يف املراحل الأوىل من الربنامج يف جمتمع حملي ب�أن با�ستطاعتهم فعليا
�أن يكون��وا روّاداً يف حتقي��ق الوقاية لأُ�سر �أخرى .وي�ساعد هذا االنطباع الأُ�س��ر على ال�شعور بالإ�سهام بدال من
ال�شعور ب�أنهم جمرد متلقني للم�ساعدة.
وتبينّ �أنه عندما تحُ ال الأُ�سر �إىل الربنامج عن طريق هيئات �أخرى ،تكون دعوة تلك الهيئات �إىل جل�سة التعريف
بالربنامج �أو �إىل اجلل�سة الأوىل مفيدة يف ت�شجيعها على اال�ستمرار يف �إحالة الأُ�سر وحثّها على نحو �أكرث فعالية
على االلتحاق بهذه الربامج .وثمة و�سيلة مفيدة �أخرى لت�شجيع الهيئات على القيام بالإحاالت رمبا تتمثل يف
تخطيط وتنظيم جل�سات �إعالمية عن الربنامج خالل االجتماعات العادية لفرقهم العاملة يف هذا امليدان.
وق��د يتي��ح االت�صال بالآباء والأمه��ات و�إعالمهم عن الربنامج يف مواقع خمتلفة وخ�لال �أن�شطة خمتلفة ،مثل
االجتماع��ات الديني��ة واملنا�سبات االجتماعية املحلية� ،أمام الرجال والن�ساء فر�ص��ة �سانحة لطرح �أ�سئلة قد ال
يرغب��ون يف طرحها حينما يُواجِ هون منفردين موظفي الربنامج .ومن ثم ف�إن �إي�صال التوعية ،وبخا�صة �إىل الآباء
والرجال يف املجتمع املحلي ،قد تكون �أي�سر بهذه الطريقة.
وهناك طريقة هامة �أخرى ت�ساعد يف اجتذاب الأُ�سر وهي �إجراء حمادثات مع الوجهاء وكبار ال�سنّ يف املجتمع
املحلي ّ
حل�ضهم على ت�أييد الربنامج ودعمه.
وقد تحُ دِ ث طريقة عر�ض الربنامج فرقا ما .ففي كثري من املجتمعات ،يُعترب تعاطي املخدرات و�صمة عار ،ولذلك
ق��د يُنظر �إىل م�شاركة الآباء والأمهات يف برامج الوقاية منها كما لو كانت �إقرارا بوجود م�شكلة يف الأُ�سرة .وقد
تبينّ �أن من املجدٍ تقدمي برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية على �أنها و�سيلة مفيدة للآباء والأمهات
يف التعامل مع �أبنائهم املراهقني �أو يف تعزيز �صحتهم و�أدائهم الأكادميي.
وكث�يرا ما ت�شكّ ل الرتتيبات العملية عائقا �أمام امل�شارك��ة واال�ستبقاء ،على النحو املبينّ  ،يف الق�سم التايل .كما
�أنه��ا ق��د ت�سهم يف اجتذاب ع��دد �أكرب من امل�شاركني .فعل��ى �سبيل املثال ،قد يكون احتم��ال م�شاركة الآباء
والأمهات يف اجلل�سة الأوىل من الربنامج �أكرب �إذا عقدت يف مكان �آمن ال يطالهم فيه ال�شعور بالو�صمة وي�سهل
الو�صول �إليه.
وكم��ا ورد يف الف�ص��ل الثالث ،ف�إن الربامج املتدرّجة امل�ستويات التي توف��ر �أن�شطة وقائية على م�ستويني �أو �أكرث
م��ن م�ستويات املخاطر (ال�شامل��ة ،واالنتقائية ،واملحددة) ت�سهِّل على الأُ�سر االلتح��اق بها من �أجل احل�صول
عل��ى اخلدمات املختلفة يف الربنامج ،لأن الربنامج مقدَّ م للجميع يف املجتمع املحلي ،على الأقل على امل�ستوى
()65( ،)62( ،)61( ،)60( ،)59
ال�شامل للأن�شطة.

(Gene H. Brody and others, “The strong African American families program: translating research into )93
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: )94
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�ستبقاء الأُ�سر يف الربنامج
ي�شكّ ل اجتذاب الأُ�سر لالن�ضمام �إىل الربنامج ن�صف املعركة .و�أما الن�صف الآخر فهو ا�ستبقاء الأُ�سر امل�شارِكة
بانتظ��ام طوال الفرتة املتبقية من الربنامج .وهناك العدي��د من الطرق ل�ضمان بقاء الأُ�سر يف الربنامج ،لكن من
املهم �أن نتذكر �أنه خالل الفرتة التجريبية الأوىل من الربنامج ،قد ي�صل معدل الت�سرب �إىل  60يف املائة .وهذا
ال يعن��ي �أن هذا الربنامج ينبغي التخلي عنه .ذلك �أنه عندما يكت�سب قادة املجموعات املزيد من اخلربة ،ويتم
التغلب على العقبات العملية التي حتول دون امل�شاركة ،وتظهر ر�سائل �إيجابية حول فوائد امل�شاركة يف الربنامج،
ينبغ��ي �أن يزي��د معدل اال�ستبقاء لي�صل �إىل  85يف املائة من الأُ�س��ر التي يتم اجتذابها )95(.وب�صفة عامة ،تفيد
جترب��ة العديد من معدّ ي الربامج �أنه عندما يح�ضر الآباء والأمه��ات اجلل�سات الثالث الأوىل ،فمن املرجّ ح �أن
يوا�صلوا الربنامج حتى �إمتامه.
ومن �أجل تقدمي امل�ساعدة �إىل الآباء والأمهات يف املواظبة على احل�ضور ،ال بد من ا�ستبانة العوائق العملية التي
حت��ول دون ح�ضورهم ،و�إيج��اد ال�سبل الالزمة للتغلب عليها .وغالبا ما تُناق�ش ه��ذه امل�س�ألة يف اجلل�سة الأوىل.
وع��ادة م��ا ي�شدّ د قادة املجموع��ات على �أهمية احل�ضور ،ويدي��رون جل�سات لتبادل الأف��كار تهدف �إىل حتديد
العوائ��ق التي حتول دون احل�ضور (مثل طفل مري�ض� ،أو عطل �سي��ارة �أو اال�ضطرار �إىل العمل وبالتايل التغيّب
ع��ن جل�سة ما) واحللول املمكنة ،وكذلك و�ضع خطة مل�ساعدة الآباء والأمهات على ح�ضور جل�سات الربنامج.
وميكن �أن ت�شمل هذه اخلطة ما يلي:
(�أ) تنظي��م اجلل�سات يف املكان والزمان املنا�سبني للآب��اء والأمهات (مثل الفرتة امل�سائية وعطلة
نهاية الأ�سبوع) ،مع مراعاة �أن يكون الوقت واملكان مقبولني من الناحية الثقافية؛
(ب) تنظي��م النقل ودف��ع تكاليفه (مثل ترتيب نق��ل امل�شاركني �أو توفري بدائ��ل (في�شات) �أجرة
احلافالت �أو �سيارات الأجرة� ،أو ق�سائم �شراء البنـزين)؛
(ج) تنظيم رعاية الأطفال يف مكان انعقاد اجلل�سات ودفع تكاليفها؛
(د) تنظي��م جلب وجبات الطعام ودفع تكاليفها (قبل اجلل�س��ات التدريبية �أو بعدها)� ،أو تقدمي
وجبات الطعام كجزء من الربنامج؛
(هـ) التفاو�ض مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يف املجتمع املحلي (مثل �أرباب العمل �أو كبار ال�سنّ
�أو الأزواج) لل�سماح بح�ضور الآباء والأمهات.
وق��د يكون من املفيد تنظيم اجلل�سات باال�ستفادة من منا�سب��ات “االجتماعات الطبيعية” ،وهي االجتماعات
الت��ي تُعقد بانتظام يف املجتمع املحلي ،مث��ل االجتماعات ذات الطابع الدين��ي ،واجتماعات املعلمني بالآباء
والأمهات واجتماعات جمال�س التخطيط .وقد جل�أ �أحد القائمني بتي�سري الربامج �إىل و�سيلة مبتكرة باال�ستفادة
من الوقت الذي مي�ضيه الآباء والأمهات يف التنقّل بالقطارات لتقدمي الربنامج .ويُقدَّ م بع�ض الربامج يف �أماكن
ُخ�ص�ص لذلك �أو خالل وقت الغداء .وكثريا ما تُنفّذ الربامج يف الأماكن التي يعي�ش فيها
العمل خالل وقت ي ّ
الآب��اء والأمه��ات ،ك�أن تُعقد اجلل�سات يف احلي ال�سكني نف�سه� ،أو يف قاعة للن�شاطات االجتماعية� ،أو يف مركز
�صح��ي �أو يف جمم��ع �سكني .ذلك �أنه ميكن اخت�صار الوقت والتقليل م��ن العوائق العملية (اللوج�ستية) عند

(G. B. Aktan, “Organizational frameworks of a substance use prevention program”, International Journal )95
of the Addictions, vol. 30, No. 2 (1995), pp. 185-201.
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�إيج��اد مكان النعقاد اجلل�سات حيث ال يُ�ضطر الآب��اء والأمهات �إىل �أكرث من ال�سري م�سافة ق�صرية مع �أطفالهم
للو�ص��ول �إلي��ه .كما �أن ميزة عقد جل�سات الربنامج يف املدار�س هو �أن من �ش�أن ذلك �أن يزيد م�شاركة العاملني
يف املدر�س��ة ويعزز التوا�صل بني الآباء والأمهات واملدر�سة .ومع ذلك ،ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار �أن املدر�سة
قد ال تكون �أف�ضل مكان لتنفيذ الربنامج بالن�سبة �إىل ال�شباب املراهقني الذين ال يذهبون �إىل املدار�س بانتظام
�أو الذين يعانون من م�شاكل يف املدر�سة.
وقد ي�ؤدي �شعور الآباء والأمهات بالإحباط وب�أنهم لي�سوا كف�ؤا ملثل هذه االجتماعات �إىل امتناعهم عن ح�ضور
الربنام��ج .ولذلك ينبغي اغتنام كل فر�ص��ة ممكنة لتبديد هذه ال�شكوك الذاتي��ة ومواجهتها على نحو �إيجابي
وطم�أن��ة الآب��اء والأمهات والأُ�سر وت�شجيعهم والثناء عليهم .وقد تكون الربامج التي ت�شمل الأبناء ناجحة لأن
الأبن��اء ي�شجعون الآباء والأمه��ات ب�إبداء رغبتهم هم يف احل�ضور .ومن ثمَّ  ،ف���إن الآباء والأمهات الذين قد ال
يرغبون يف بع�ض الأما�سي �أو الأوقات يف احل�ضور ب�سبب التعب �أو االن�شغال ب�شيء �آخر ،قد ي�أتون يف كثري من
الأحيان لأن �أبناءهم يريدون احل�ضور.
ويج��ب �أن يب��دي قادة املجموع��ات احرتاما للأُ�سر التي حت�ض��ر الربنامج .فقادة املجموع��ات الذين يحرتمون
الأُ�س��ر ،ويتوافق��ون معها ثقافيا ،ب�أكرث قدر ممك��ن ،والذين يحظون بدعم جيد� ،س��وف يحقّقون �أعلى معدالت
اال�ستبق��اء .والأرجح �أن حترتم الأُ�سر �أي�ضاً قادة املجموع��ات �إذا اتخذوا نهجاً �إيجابياً “قائما على نقاط القوة”،
لعلمهم ب�أن الأُ�سر جميعها تتمتع بنقاط قوة .والغر�ض من هذه الربامج هو البناء على نقاط القوة املوجودة فعليا
ل��دى الأُ�سر .وتختلف طرق �إب��داء االحرتام للأُ�سر بح�سب الثقافات :ومن الأمثل��ة العديدة املبلَّغ عنها على
�إبداء االح�ترام للأُ�سر �إر�سال دعوات حل�ضور اجلل�سة الأوىل مطبوعة عليها بو�ضوح �أ�سماء هذه الأُ�سر؛ وو�ضع
زه��ور نا�ضرة على الطاوالت عند تناول الوجبة الأوىل ،وقيام قادة املجموعات بتقدمي الوجبة الأوىل من الطعام
�إىل الأُ�سر ب�أنف�سهم.
وتلج���أ بع�ض برامج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية �إىل �إجراء قرعة “مه ّي�أة” حت�صل فيها الأُ�سر التي
�أدّت متارينها املنـزلية على جوائز كل �أ�سبوع ،على �أن حت�صل جميع الأُ�سر على جوائز يف �سياق الربنامج .ويقرّر
ق��ادة املجموعات كل �أ�سبوع م�سبقا مَن هي الأُ�س��رة التي ينبغي �أن تفوز .والآباء والأمهات يعلمون �أن القرعة
“مه ّي�أة” م�سبّقا ،لكنهم ال يعلمون متى �سي�أتي دورهم يف الفوز ،ويتفقون على عدم �إخبار الأبناء بذلك .وذلك
ال يحافظ على عن�صر املفاج�أة بالن�سبة للأطفال فح�سب ،بل مينح �أي�ضا الآباء والأمهات مكانة �إ�ضافية.
وهن��اك عدد من برامج التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ي�ستخدم نظ��ام تقدمي الهدايا ال�صغرية .وقد
تبينّ �أن تلقي الهدايا طوال فرتة الربنامج يكون �أكرث قبوال �إذا �شعرت الأُ�سر ب�أنها ت�ستطيع الإ�سهام يف الربنامج
�أي�ضا .ويف هذا ال�سياق ،لوحظ �أنه يف حني �أن بع�ض الربامج
تدف��ع بالفع��ل مبلغ��اً ل ألُ�سر لكي ت�ش��ارك فيها ،ف���إن ذلك قد ال يك��ون بال�ض��رورة منا�سبا �أو فع��اال �أو قابال
لال�ستمرار.
وهن��اك فك��رة �أخرى لتح�سني فر�ص اال�ستبقاء وهي �إ�شراك الأُ�س��ر يف اجلل�سات اخلم�س �أو ال�ست الأخرية يف
التخطيط حلفل التخرّج .ذلك �أن جعل الآباء والأمهات والأبناء ي�شاركون مبواهبهم يف حفل التخرج يزيد من
احلما�س وااللتزام ب�ش�أن التخرج.
وب�ين احل�ين والآخر ،ال بد من الت�سليم ب�أن االلتحاق بالربنامج ق��د يكون �أتى يف وقت غري منا�سب لي�س �أكرث
لأُ�س��ر معينة .ولذلك ينبغي دعم هذه الأُ�سر يف قراراتها ب�ش�أن ت�سخري طاقاتها ل�ش�ؤون خا�صة يف �أماكن �أخرى،
وينبغي ت�شجيعها على االلتحاق بالربنامج يف دورات الحقة.

الف�صل اخلام�س
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حتديد معايري التخرّج من الربنامج
بالإ�ضاف��ة �إىل جع��ل م�س�ألة اجت��ذاب الآباء والأمهات وا�ستبقائه��م �أحد املوا�ضيع الرئي�سي��ة التي يركّ ز عليها
الربنام��ج ،ف���إن من ال�ضروري �أن يُحدَّ د يف الربامج ما يعنيه “ح�ضور” الربنامج وعدد اجلل�سات التي يجب على
الأُ�س��ر �أن حت�ضرها لكي تتخرّج .وقد يكون على ق��ادة املجموعات النظر بالأحرى �إىل م�ستويات اال�ستمرار يف
احل�ض��ور ال �إىل و�ضع التخ��رّج لي�س غريُ .وقد تقدِّ م بع�ض الربامج ،على �سبي��ل املثال ،نوعني من “�شهادات”
التخرج ،واحدة لأولئك الذين يح�ضرون حتى نهاية الربنامج ،حتى لو غابوا عن ن�صف عدد اجلل�سات ،و�أخرى
للذي��ن يح�ض��رون معظم اجلل�سات ( 85يف املائة من اجلل�سات ،على �سبي��ل املثال) .وحتدّ د بع�ض الربامج �أ�شد
العنا�ص��ر �أهميةً ،وت�ضع بالتايل احلد الأدنى من اجلل�سات التي يتعني على الآباء والأمهات ح�ضورها للتخرج.
وتتيح برامج �أخرى �إمكانية تعوي�ض الغياب من حني �إىل �آخر وذلك ب�شرط قيام الأُ�سر باملزيد من املهام املنـزلية
�أو القراءات �أو بقبول زيارات املوظفني مل�ساعدتهم على ا�ستكمال در�س (درو�س) تغيّبوا عنه.
وي�ش�ترِط معظم برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية على امل�شاركني احل�ضور يف موعد �أق�صاه بداية
اجلل�سة الثالثة للربنامج ،و�إال ف�إنهم �سوف يفوتهم الكثري .ومع ذلك ،ي�سمح الربنامج ،يف بع�ض الظروف ،ل ألُ�سر
بالع��ودة �إىل الربنام��ج �أو بالدخ��ول واخلروج من الربنام��ج يف منا�سبات خمتلفة .فعلى �سبي��ل املثال ،يف حالة
جمتمع��ات ال�سكان الأ�صليني يف �أ�سرتاليا ،من ال�شائع �أن تذهب الأُ�سر يف “جوالت” ت�ستغرق عدة �أ�سابيع �أو
ع��دة �شهور ،وبالتايل ت�ضطر لرتك الربنام��ج .لكن هذا ال يعني �أن هذه الأُ�سر غري مهتمة ،لأنها غالبا ما تنخرط
يف الربنامج مرة �أخرى وتكمله بنجاح �إذا ما �أتيحت لها الفر�صة.
ومن املفيد �أن تعلم الأُ�سر �أنها �ستكون حمل ترحيب عند عودتها �إىل برنامج الحق �إذا كانت ،لأي �سبب كان،
غري قادرة على اال�ستمرار يف برنامج ما ت�سجّ لت فيه �أ�صالً .كما �أنه ينبغي تطمني الأُ�سر التي تكون احتياجاتها
خارجة عن نطاق الربنامج املقدَّ م ،ب�أنها �ستكون مو�ضع ترحيب حل�ضور برنامج �آخر يف وقت �أن�سب.
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�ساد�سا	-اختي��ار ق��ادة املجموع��ات
وتدريبهم ودعمهم

االختي��ار الدقيق لقادة جمموع��ات يتمتعون بالكفاءة ويحظون باالحرتام ،ويكون��ون ،حيثما �أمكن ،متوافقني
ثقافيا مع املجموع ،لـه �أهمية حا�سمة لنجاح تنفيذ �أي برنامج للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية .وي�ؤدي
التدري��ب والدعم الل��ذان يت�سمان باجلودة �إىل زيادة ا�ستعداد قادة املجموع��ات �إىل تنفيذ الربنامج على النحو
املق�صود )83(،وي�ساعدان على �ضمان الأمانة يف االقتبا�س من الربنامج الأ�صلي )84(.وهذا الف�صل مكرّ�س مل�س�ألة
التنفيذ احلا�سمة الأهمية هذه.

اختيار قادة املجموعات
يف جمال العمل الوقائي ،أ�ُجري القليل من الأبحاث على خ�صائ�ص �أو �سمات قادة املجموعات التي ت�ؤدي �إىل
نتائج �أف�ضل .لكن يبدو �أن هناك توافقا يف الآراء يف �أن بع�ض الأ�شخا�ص يربعون يف القيام مبهمة قائد جمموعة
للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية فيما ال ي�ستطيع غريهم القيام بذلك على نحو جيد .واتفق امل�شاركون
يف اجتم��اع امل�شاورة التقنية ب�ش���أن التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،الذي نظّ مه مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ،على �أن اخل�صائ�ص املرتبطة بقادة املجموعات الناجحني هي التالية:
(�أ) التعاطف؛
(ب) انفتاح الذهن؛
(ج) احلما�س جتاه الربنامج؛
(د) اال�ستعداد مل�ساندة الأُ�سر؛
(هـ) امتالك مهارات جيدة على التوا�صل وعلى التعامل مع ثقافات خمتلفة.
وبيّن��ت الأبحاث التي �أجري��ت ب�ش�أن املالءمة الثقافي��ة لربامج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية �أن
منوذج القيادة امل�شرتكة للمجموعة� ،أي وجود قائدين لكل جمموعة ،هو منوذج فعال يف �أغلب الأحيان .فالقائد
يتو�صل �إىل بع���ض النتائج الإيجابية فيما يتمكن “قائد املهام الع�سرية” والذي يدفع الأُ�سر
املتعاط��ف واحلميم ّ
التو�ص��ل �إىل نتائج �أخرى )96(.وثم��ة ا�سرتاتيجية ميكن �أن
دفع��اً نحو �إحداث تغي�ير �إيجابي يف �سلوكياتها من ّ
ت�ساع��د يف حتديد الأ�شخا�ص الذي��ن يُرجّ ح �أن يكونوا قادة جيدين للمجموع��ات ،تتمثل يف تدريب عدد من
الأ�شخا���ص يزي��د عن احلاجة .وهذا يتي��ح ملدير الربنامج ا�ستغ�لال دورات التدريب العمل��ي يف مراقبة قادة
املجموعات املرتقبني يف امل�ستقبل واختيار الأف�ضل من بينهم.
(M. Park and K. L. Kumpfer, “Characteristics of health educators contributing of improved outcomes”, )96
dissertation, University of Utah, Salt Lake City, Utah, 2005.
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ويف بع���ض الربام��ج ،ميكن تدريب الآباء والأمهات الذين �أكملوا الربنامج� ،أو طلبة اجلامعات ،ثم التعاقد معهم
لوظيف��ة م�ساع��د قائد جمموعة يعمل م��ع قائد جمموعة متمرِّ���س .وينبغي �أن يو�ضع يف االعتب��ار �أن احتمال
التناوب بني املتطوعني يكون �أكرب يف حالة ا�ستخدام متطوعني مما هي عليه يف حالة ا�ستخدام موظفني يتقا�ضون
�أج��را .ومن املهم �أي�ضا النظر يف االحتياجات الإدارية واحتياجات الدعم يف حالة املتطوعني واملوارد الإ�ضافية
الالزمة لتنفيذ برنامج فعال مع املتطوعني.

تدريب قادة املجموعات
ال يتطلّب معظم برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية قادة جمموعات حائزين على م�ؤهالت مهنية
ذات �صفة ر�سمية .ومع ذلك ،فمن الوا�ضح �أن تدريب قادة املجموعات (�سواء من املوظفني �أو من املتطوعني)
الذي��ن �سيعملون مع الأُ�سر ه��و عامل حا�سم .وال بد من �أن يفهم قادة املجموع��ات املفاهيم اجلوهرية ،ومنوذج
التغي�ير يف الربنامج نف�سه ،لكي ي�شرحوا للأُ�سر النم��وذج الأ�سا�سي للربنامج و�أن�شطته والفوائد التي �ستجنيها
الأُ�س��ر منه ،ولكي يتمكنوا م��ن توجيهها ودعمها خالل التدريب ومن تزويده��ا باملعلومات ذات ال�صلة .كما
يحت��اج قادة املجموع��ات �إىل معرفة كيفية اجتذاب الأُ�سر لالن�ضمام �إىل الربنامج وا�ستبقائها فيه ،وكيفية ر�صد
الربنامج ،وكيفية �ضمان جودته ،و�ضمان الأمانة يف االقتبا�س الدقيق من الربنامج الأ�صلي �أثناء التنفيذ.
و�إذا كان الربنامج جديدا بالن�سبة ملنظمة ما ،فقد ال يتقبل املوظفون على الفور هذا الأ�سلوب اجلديد يف العمل
فح�سب ،وقد تكون
ُ
م��ع الأُ�س��ر .وقد يكون كثري منه��م قد تدرب على العمل مع الأفراد �أو يف برام��ج عالجية
خربته��م يف العم��ل يف الربام��ج املخ�ص�صة للمجموعات �أو للأُ�س��ر �ضئيلة �أو معدومة .وم��ن ال�شائع �أن ت�صدر
اعرتا�ض��ات م��ن قبيل “لن ي�صلح هذا لعائالتنا” �أو “من ال�صعب جدا �إ�ش��راك الآباء والأمهات” .ولذلك قد
يك��ون التدريب مفي��دا ال يف تزويد املوظفني بامله��ارات الالزمة يف جمال التعامل م��ع الأُ�سر يف برامج خا�صة
فح�سب ،بل �أي�ضا يف �إطالعهم على منوذج التغيري املن�شود يف الربنامج ،وعلى ا�ستخداماته ال�سابقة
ُ
باملجموعات
ونتائج تلك اال�ستخدامات ،وعلى الربنامج نف�سه ،وكيف ميكن �أن يكون �أداة وقائية قوية يف جمتمعهم املحلي.
وق��د يعتقد املوظفون �أي�ض��ا �أن العمل يف برنامج ثبتت من قبلُ فعاليته يتطلب املزيد من اجلهد .ذلك �أن برامج
التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية املثبتة فعاليتها ت�ستغرق مدة �أطول من �أن�شطة تثقيف الآباء والأمهات
(وه��ي �أكرث �شيوعا) ،وحتتاج �إىل املزيد من املوظفني ومن الوق��ت ،وهي �أكرث تكلفة ،مما يعطي االنطباع ب�أنها قد
حتتاج �إىل مزيد من العمل .ومن ثم ينبغي �أن يركّ ز تدريب قادة املجموعات على �أن تنفيذ برنامج مثبتة فعاليته
ال يعني املزيد من العمل ،و�إمنا العمل بطريقة �أف�ضل لأنها �أكرث فعالية .ومن املهم ب�صفة خا�صة تقدمي �أدلة تثبت
ذلك من خالل الأبحاث والتقييمات ال�سابقة لتو�ضيح هذه النقاط.
ومن املو�صى به �أن يح�ضر املوظفون الإداريون وامل�شرفون التدريب يف ن�صف اليوم الأول على الأقل ،الذي
يُعر���ض خالله عادة الربنامج ونتائج الأبحاث والتقييمات ال�سابق��ة .وقد تبينّ �أن ذلك ي�سهم يف �ضمان �أن
ت�أخ��ذ املنظم��ة بكاملها الربنامج على حممل اجلد .وتبينّ �أي�ضا �أنه من املفي��د �أن تُدعى منظمات �أخرى يف
املجتمع املحلي ميكن اال�ستعانة بها للو�صول �إىل الآباء والأمهات والأُ�سر �إىل هذا اجلزء الأويل من التدريب.
وهن��ا ،يُذكَر م��رة �أخرى �أنه قد يكون م��ن املفيد �أي�ضا ملنظِّ م��ي الربنامج الو�ص��ول �إىل املتدرّبني املحتملني
ومنظماتهم من خالل �إجراء حمادثات وعرو�ض �إي�ضاحية يف اجتماعات �أفرقة املوظفني يف الأ�شهر والأ�سابيع
التي ت�سبق التدريب.

اختيار قادة املجموعات وتدريبهم ودعمهم

الف�صل ال�ساد�س

و�أخ�يرا ،قد يك��ون تقدمي تدريب برناجمي عل��ى �أ�سا�س متعدد الهيئ��ات مفيدا �أي�ضا كو�سيل��ة لتعزيز التعاون
امل�ستمر والفعال بني الهيئات ،لأنه قد يتيح الفر�صة لتعزيز ال�شعور بوجود �أهداف م�شرتكة.

م�ضمون التدريب
يتطلّب معظم برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية� ،أو يُو�صى فيها ،توفري التدريب لقادة املجموعات
املحتمل�ين يف امل�ستقب��ل لف�ترة ترتاوح بني يومني وثالثة �أي��ام ولعدد يرتاوح ب�ين  10و� 30شخ�صا منهم .ويف
معظ��م احلاالت ،وخا�ص��ة يف حالة برنامج يجري تنفيذه لأول مرة ،ف�إنه من امل�ستح�سن يف هذه املرحلة التما�س
امل�ساع��دة م��ن معدّ الربنامج .وب�صفة عامة ،ينبغي �أن ت�شتمل �أيّ حلق��ة عمل تدريبية جيدة لقادة املجموعات
على ما يلي:

(�أ)

املفاهيم التي يقوم عليها الربنامج؛

(ب) �آليات الربنامج وم�ضمونه؛
(ج) معلومات عن ال�سبل الفعالة الجتذاب الأُ�سر وا�ستبقائها؛

(د)

ن�صائح مفيدة وممار�سات عملية يف تي�سري عمل املجموعات؛

(هـ) املعايري الأخالقية ،وال�سرّية ،والن�صائح املفيدة واملمار�سات العملية ب�ش�أن كيفية التعامل مع
احلاالت احلرجة.
وينبغ��ي �أن ير�سّ خ التدريب لدى قادة املجموعات قي��م احرتام الآباء والأمهات واحرتام خرباتهم .وينبغي �أن
يركّ ز عل��ى تنمية معارف قادة املجموعات ومهاراتهم ،و�أن يتيح الوق��ت والفر�ص للممار�سة العملية للمهارات
املكت�سب��ة وملناق�ش��ة مالحظات املــدرب�ين .ويف حني ميكن لق��ادة املجموعات الإ�سهام بق��وة يف مالءمة مواد
الربنام��ج مع الواقع الثق��ايف ،ف�إنه ال حاجة �إىل القول ب�أن تدريبهم يجب �أن يراعي ح�سا�سية اخل�صائ�ص الثقافية
ويتكيّ��ف معها .وكما ذُكر من قبلُ  ،ف�إنه من املفــيد �إ�ضاف��ة ملحة عامة عن نتائج الأبحاث والتقييمات ال�سابقة
الت��ي ت�سلّط ال�ضوء على فعالية برنامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية يف �أو�ساط جمموعات �سكانية
م�ستهدفة متماثلة.
وينبغي �أن يُ�ستكمل ذلك مبناق�شة �أهمية �ضمان الأمانة يف تطبيق الربنامج بدقة ،و�سبب �أهمية جمع معلومات
الر�صد والتقييم .ولن يتقبل املوظفون بال�ضرورة غريزيا ثقافة تقوم على الر�صد والتقييم املتوا�صلني .فقد ي�شعرون
ب�أن اال�ستمرار يف الر�صد والتقييم �سوف يُ�ستخدم لفح�صهم وتقييمهم هم فقط ولي�س لتح�سني الربنامج ،وب�أن
جم��ع تلك املعلومات هو عمل �إ�ضايف ال �ض��رورة �إليه .وهذه امل�شاعر مفهومة ومن املهم ا�ستباقها وتوفري الوقت
واملوارد الالزمة لتبديد هذه املخاوف ،وتو�ضيح ما هو منتظر من قادة املجموعات ،ومناق�شة ال�سبب الذي يجعل
هذه اجلهود امل�ستمرة لتح�سني النوعية حا�سمة الأهمية بالن�سبة لتنفيذ الربنامج.

دعم قادة املجموعات والإ�شراف عليهم وتقدمي امل�ساعدة التقنية لهم
ب�صف��ة عامة ،ال تُعدّ حلقة العمل التدريبية الأوليّة كافية ل�ضمان التنفيذ الفعال ،وينبغي �أن تُ�ستكمل بالدعم
والإ�شراف امل�ستمرين ،واللذين ينبغي �أن تقدمهما املنظمة املنفِّذة ،وذلك مب�ساعدة �شخ�ص مرخَّ �ص لـه بذلك
من قِبل معدّ الربنامج �أو حتى من دون هذه امل�ساعدة.
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وق��د يكون وجود م�شرف يف موق��ع التنفيذ يعمل مع قادة املجموعات جزئيا عل��ى الأقل �أف�ضل �سبيل لتقدمي
الدعم ،و�ضمان الأمانة واجلودة يف التنفيذ ،وجمع بيانات الر�صد .ويح�ضر امل�شرف على املوقع بانتظام جل�سات
التدري��ب وير�أ�س اجلل�سات التي يجري فيها ا�ستخال�ص املعلومات واملالحظات من قادة املجموعات من �أجل
مناق�شته��م وتبادل خرباتهم فور انتهاء اجلل�سات .وقد تب�ّي نّ �أن ا�ستخال�ص املعلومات واملالحظات مفيد لي�س
ل�ضم��ان جمع بيانات الر�صد فقط ،و�إمنا لتوفري الدعم الف��وري �أي�ضا لقادة املجموعات من خالل مناق�شة نقاط
ال�ضعف والقوة التي لوحظت خالل اجلل�سة ،وللتخطيط للجل�سات الالحقة.
ويوفّ��ر بع�ض معدّ ي الربامج الإ�شراف من خالل زي��ارات ميدانية يقومون بها .فعلى �سبيل املثال ،ي�سافر معدّ و
الربامج �إىل مواقع تنفيذ الربامج حل�ضور اجلل�سات حيث ي�ستخدمون قوائم مرجعية موحدة ب�ش�أن تقدير الأمانة
يف االقتبا���س م��ن الربنامج الأ�صلي ،مبا يف ذلك تقدير درجة جودة التنفيذ .ويق�ضي زائر املوقع املوفد من ذلك
بع�ض الوقت مع قادة املجموعات ،ويقدم لهم ن�صائح مفيدة ب�ش�أن حت�سني الأمانة واجلودة يف التنفيذ.
الربنام��ج َ
وميك��ن �أن تكون هذه الزيارات مفيدة ،وبخا�صة خالل التنفيذ الأول لربنامج التدريب على اكت�ساب املهارات
الأُ�سري��ة ،لكنه��ا قد تكون مكلفة ملديري الربامج ،وينبغي التفاو���ض ب�ش�أنها مع معدّ ي الربامج قبل بدء عملية
املالءمة والتنفيذ.
وق��د يك��ون من البدائل التي هي �أقل تكلف��ة توفري الإ�شراف والدعم عن طريق االت�ص��االت الهاتفية العادية
�أو ع��ن طري��ق حمادثات جتري عرب �شبكة االنرتنت مع معدّ الربنام��ج .وعادة ما يجري توفري ذلك �إىل جمموعة
م��ن الأ�شخا���ص تنفّذ الربنامج نف�س��ه يف الوقت نف�سه؛ �أو قد تُت��اح للم�شرفني عليهم يف املوق��ع �أو للم�شرفني
الزائري��ن للموقع مي��زة �إ�ضافية يف �إن�شاء �شبكة من مديري ومنفّذي الربام��ج من �أجل موا�صلة تبادل اخلربات
واالقرتاحات و�سبل الدعم.
ويف بع���ض احلاالت ،انتقل معدّ و الربامج من �أ�سلوب تدريب قادة املجموعات �إىل �أ�سلوب ا�ست�صدار �شهادات
االعتماد من املنظمات املعنية .وقد جل�أ �آخرون �إىل عملية م�ستقلة لإ�صدار �شهادات اجلودة ،مثل �شهادة االعتماد
ال�ص��ادرة عن املنظمة الدولية للتوحي��د القيا�سي (�إيزو) .وهذه ال�شهادات تقدمها هيئ��ة م�ستقلة تقوم بدرا�سة
هي��كل املنظمة وعملياتها و�أعمالها خالل عملية �إ�صدار �شه��ادة االعتماد .ويف احلالتني كلتيهما ،تكون عملية
�إ�ص��دار �شه��ادة االعتماد �شاملة؛ وتبينّ �أنه��ا حت�سّ ن فعالية املنظمة املعنية وم�ست��وى النجاح لديها يف احل�صول
عل��ى دعم املانح�ين .لذلك فقد ي�شكّ ل هذا م�ساهمة هامة يف ا�ستدامة برامج التدريب على اكت�ساب املهارات
الأُ�سرية يف الأجل الطويل.

�سابعا	-ر�صد برامج التدريب على اكت�ساب
امله��ارات الأُ�سري��ة ،وتقيي��م هذه
الربامج و�ضمان ا�ستدامتها
ال تختل��ف م�سائ��ل الر�صد والتقيي��م واال�ستدامة املرتبطة بربام��ج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية
اختالفا كبريا عن هذه امل�سائل ذاتها املرتبطة بالربامج الأخرى اخلا�صة بالوقاية من تعاطي مواد الإدمان وبرامج
تعزيز ال�صحة .ويورد هذا الف�صل عددا قليال من النقاط الأ�سا�سية ،وبخا�صة ما يتعلق منها على وجه التحديد
بربام��ج التدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سري��ة �أو بالعالقات بني مديري الربامج الذي��ن ينفّذون برناجما
مثبتة فعاليته و�ضعه معدّ برامج �آخر ويقومون بعملية مالءمته مع واقع البلد .وميكن للقارئ املهتم االطالع على
مزي��د من املناق�شات امل�ستفي�ضة لعملية الر�صد والتقييم اخلا�صة باملنظمات غري احلكومية ذات املوارد املحدودة
ن�سبيا ،يف الكتيّب ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بعنوان مراقبة وتقييم برامج وقاية
()89
ال�شباب من تعاطي مواد الإدمان.

ر�صد الربامج
توفّ��ر الربامج املثبتة فعاليتها �أدوات ر�صد جلمع املعلومات ال�ضرورية يف نهاية كل دورة .ومن ال�ضروري تدريب
ق��ادة املجموعات عل��ى كيفية ا�ستخدام ه��ذه الأدوات بو�صفها �أدوات ال�ستخال���ص املعلومات واملالحظات
خ�لال التدري��ب ،وبدعم م��ن امل�شرفني ،ح�سبما ورد يف الف�ص��ل ال�ساد�س .وت�شمل ه��ذه الأدوات ،يف احلد
الأدن��ى� ،سج�لات ح�ضور امل�شاركني وقوائم مرجعية للإبالغ عن عنا�صر اجلل�س��ة التي قُدّ مت كما كان مقررا
(القوائم املرجعية اخلا�صة مبراقبة الأمانة يف االقتبا�س من الربنامج الأ�صلي) .وتتطلب هذه الأدوات يف كثري من
الأحيان من قادة املجموعات توثيق �أفكارهم ب�ش�أن امل�سائل التالية:

(�أ)

ما جرى على ما يرام ،وملاذا؟

(ب) ما مل يجر على ما يرام ،وملاذا؟
(ج) هل كانت املالءمة مع الواقع الثقايف �أو املحلي جمدية؟
(د) هل ظهر �أي �شيء هام للبحث ،عن املناق�شة فيما يخ�ص كل أ�ُ�سرة مبفردها؟
(هـ) هل حتتاج �أي �أُ�سرة مبفردها �إىل الإحالة للح�صول على خدمات �إ�ضافية؟

(و)

ما هي التو�صيات اخلا�صة بتح�سني تنفيذ الربنامج التي ينبغي االنتباه لها يف امل�ستقبل؟

(ز) ما هو املطلوب حت�ضريه للجل�سة الالحقة؟
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و�س��وف ت�ش��كّ ل البيانات التي تجُ مع خالل عملية الر�صد �أ�سا�سا لتقيي��م العملية ،الذي �سوف يجرى يف نهاية
الربنام��ج .ومع ذلك ،م��ن املهم �أن ي�شمل الربنامج �أي�ض��ا �آلية �سريعة ال�ستعرا�ض ومناق�ش��ة بيانات الر�صد يف
فرتات منتظمة خالل التنفيذ (مرة يف ال�شهر على �سبيل املثال) لت�سهيل التح�سني امل�ستمر للجودة من خالل
حتديد و�إيجاد احللول املمكنة للم�شاكل التي تُواجه خالل تنفيذ العملية.

تقييم تنفيذ الربامج
املعلوم��ات التي تجُ م��ع �أثناء تنفيذ الربنامج من خ�لال عملية الر�صد (مثل �سج�لات احل�ضور ،ومعدالت
الت�س��رّب والقوائم املرجعية اخلا�ص��ة بفح�ص اجلودة/الأمان��ة يف االقتبا�س ووثائ��ق ا�ستخال�ص املعلومات
واملالحظ��ات) ،والتي تُكمّ ل بالتعليقات واملالحظات من امل�شرفني ،وكذلك امل�شاركني ،ب�ش�أن التح�سينات
املمكنة ،لها �أهمية بالغة يف جعل عملية التقييم جمدية .وميكن كذلك اتّباع و�سائل بحث نوعية فيما يتعلق
بج��زء م��ن عملية التقييم على الأق��ل من �أجل الإجابة عن الأ�سئلة التي قد ال تق��دّ م عمليات تقييم ت�أثري
الربنامج �أجوبة عنها.
ويوجّ ه تقييمُ العملية النظ َر �إىل عملية تنفيذ الربنامج ،ويركّ ز على ما مت القيام به وعلى كيفية القيام به ،وكذلك
على ما �إذا كان الربنامج قد ُنفّذ وفقا للخطة املو�ضوعة .ويف احلد الأدنى ،تعترب نتائج تقييم عملية التنفيذ مفيدة
يف التح�س�ين امل�ستم��ر لتنفيذ الربنامج .و�إذا كان��ت نتائج تقييم الت�أثري تختلف عن النتائ��ج التي يتم التو�صل
�إليه��ا ع��ادة ،تكون عندئذ بيانات تقييم العملية مفيدة جدا يف حتديد م��ا ميكن �أن يكون قد ت�سبّب يف �إحداث
تغيريات يف النتائج.
و�أخ�يرا� ،إذا مت تنفيذ برنامج ما مع جمموعة �سكانية م�شابهة للمجموعة ال�سكانية امل�ستهدفة من �إعداد الربنامج
�أ�ص�لا ،و�إذا �أكدت بيانات تقييم العملية وجود درجة عالية من الأمانة يف االقتبا�س من الربنامج الأ�صلي ،ف�إن
ذل��ك ق��د ي�ساعد يف تدعيم �أدلّة �إثبات فعالية الربنامج ويوفّر املعلومات لذلك ،حتى و�إن مل يكن تقييم الت�أثري
قد ّمت بنا ًء على �أ�سا�س منهجية �صارمة علميا.
وم��ن املفيد يف كثري م��ن الأحيان تعيني موظف متخ�ص���ص يف جمال التقييم يُكلَّف بتجمي��ع وتف�سري بيانات
تقيي��م العملية .وم��ع �أن تعيني موظف خارجي متخ�ص�ص يف جمال التقييم ي�ضف��ي مزيدا من امل�صداقية على
�أي تقيي��م ،ف�إنه يف حال عدم وجود هذا االخت�صا�ص��ي �أو عدم التمكن من حتمل تكاليف خدماته �أو �إذا كان
ا�ستق��دام هذا ال�شخ�ص غري ممكن ،ف�إن��ه ميكن �إذ ذاك �أن ي�ضطلع بتقييم العملي��ة موظفو الربنامج �أنف�سهم ،بل
ينبغ��ي لهم اال�ضط�لاع بذلك .ذلك �أنه حتى عندم��ا ي�ضطلع موظفو الربنامج به��ذا التقييم على نحو منتظم
و�شفّ��اف ،ويعر�ضون��ه يف �صيغ��ة تقرير وا�ضح و�سهل اال�ستعم��ال ،ف�إن ذلك قد ي�ساعد كث�يرا يف حت�سني نتائج
الربنامج وعر�ضها.

تقييم ت�أثري الربامج
ين�ص��ب الرتكي��ز الأ�سا�سي لتقييم الت�أثري عل��ى عملية التنفيذ ،بل على ت�أثري التنفي��ذ يف النتائج امل�ستهدفة
ّ
ال
بالن�سب��ة لل�سكان املعني�ين .وميكن ت�صميم �أ�سلوب تقييم الت�أثري بطرق كث�يرة وخمتلفة .ففي �أف�ضل احلاالت،
يُ�ستخدم �أ�شدّ الأ�ساليب �صرامة (اختبار موجَّ ه تُ�ستخدم فيه عيّنات ع�شوائية) يف جميع التقييمات ،مما ي�سمح

الف�صل ال�سابع
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بتجمي��ع �أدلّة ثبوتية عل��ى �أعلى م�ستوى من الدقة .بيد �أن اال�ضطالع بهذه التقييمات مُكلِف ومعقّد ،و�سوف
يتع�ين على مديري الربامج �أن يحددوا �أن�سب الأ�ساليب لهذا الغر���ض ،مع مراعاة الظروف املحيطة بالربنامج
وامل��وارد املتاحة لـه .وعندم��ا يتم ،على �سبيل املثال ،تنفيذ برنامج على نطاق وا�س��ع �أو على ال�صعيد الوطني،
فمن املهم التعاون يف العمل مع امل�ؤ�س�سة البحثية الأن�سب �أو مع �إحدى اجلامعات ل�ضمان ر�صد �صارم وعملية
تقييم �صارمة مع جمموعة (جمموعات) املراقبة.
و�أم��ا �إذا كان مدي��رو الربامج ينفّ��ذون برنامج تدريب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية �أُعدّ م��ن نقطة ال�صفر،
�أو �إذا كان��وا ي�ستخدم��ون برناجما مقتب�س��ا مل يتم تقييمه بدقة يف �أي مكان �آخر ،ف���إن ت�صميم �أ�سلوب البحث
فح�سب بل هو �أمر �ض��روري �أي�ضا .لكن ،وكما ذكر �سابقا ،ف�إن �إعداد �أي برنامج
ُ
ال�ص��ارم لي�س �أمرا مرغوبا فيه
للتدري��ب على اكت�س��اب املهارات الأُ�سرية ينبغي �أن ي�ستند �إىل النظري��ات القائمة يف هذا املجال ،و�إىل تقييم
لعوامل اخلطورة وعوامل الوقاية الفاعلة فيما يتعلق باملجموعات ال�سكانية امل�ستهدفة .وينبغي �أن ت�ضطلع بهذه
العملية م�ؤ�س�سة �أبحاث تكون يف و�ضع ي ؤ�هّلها لتحديد ما يلزم من �أدوات التقييم ومن تطويرها و�إثبات �صحتها،
وكذل��ك ت�صمي��م منهجية البحث .وينبغ��ي �أال يُنفَّذ هذا النوع من التقييم م��ن دون م�ساعدة من امل�ؤ�س�سات
البحثية املتمر�سة.
ُف�ض��ل �أي�ض��ا الت�صميم الدقيق ملنهجي��ة الأبحاث ،وبالتايل �إ�شراك م�ؤ�س�س��ات �أبحاث يف ذلك ،يف احلاالت
وي ّ
الت��ي يقوم فيه��ا مديرو الربامج بتنفي��ذ برامج مثبتة فعاليته��ا وكانت معدَّ ة يف �أماكن �أخ��رى ،ومتت مالءمتها
م��ع الظروف املحلي��ة .وللأ�سف ،ال ميكن افرتا�ض �أن الربنامج الذي مت تقييم��ه واعتُرب فعاال يف بع�ض الظروف
الثقافية واالجتماعية-االقت�صادية �سيكون فعاال يف ظروف خمتلفة ،حتى �إذا متت مالءمته على نحو يحرتم هذه
الظ��روف .ولذلك ،ف���إن التدابري والتحليالت القادرة على حتديد �أ�سباب جناح �أو �إخفاق الربنامج �ضرورية ،و�إن
موظفي التقييم املتخ�ص�صني هم �أ�صلح من يقوم بهذه املهام.
ورمبا تكون �أدوات الر�صد والتقييم قد و�ضعت خ�صي�صا الربامج التي ثبتت فعاليتها؛ فال بد كذلك عندئذ من
ترجمة هذه الأدوات ومالءمتها وجتريبها .وكما ذكر من قبلُ  ،ينبغي �أن يكون موظف التقييم جزءا من الفريق
املكلّف بعملية املالءمة وذلك ل�ضمان �صحة ترجمة الأدوات وجعلها مالئمة لواقع احلال .ومزية ا�ستخدام هذه
الأدوات �أن �صحته��ا ق��د أ�ُثبتت من قبلُ يف تقييم نتائج الربنامج .وم��ن ثَمّ ف�إن �إعادة ا�ستخدامها ت�سهّل مقارنة
النتائج بني املجتمعات املحلية ،وتي�سّ ر بالتايل تعزيز �أدلة الإثبات.
يف بع���ض احل��االت ميكن التفاو�ض مع معدّ ي الربام��ج للح�صول على دعمهم يف حتلي��ل نتائج عمليات تقييم
الت�أث�ير .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ا�ستخ��دام الو�سائل الإلكرتونية يف �إر�سال البيان��ات الأولية من الدرا�سات
اال�ستق�صائي��ة الت��ي ا�ستُخدمت يف تنفيذه��ا �أدوات التقييم� ،أو ميكن �إدخال هذه البيان��ات مبا�شرة يف قواعد
البيانات على �شبكة الإنرتنت .وميكن بعد ذلك ملعد الربنامج �أن يجري حتليالت �إح�صائية ويقدم تقريرا ،يقارن
في��ه �أحيان��ا النتائج لدى املجموعات امل�ستهدفة املتماثلة .وقد يكون ذلك مفيدا يف احلاالت التي يُعترب فيها �أن
م��ن غ�ير املمكن �إجراء تقييم للت�أثري ي�شم��ل جمموعة معنية باملراقبة .ومع �أن له��ذه اخلدمة تكلفة ما ،ف�إن من
املمكن يف كثري من الأحيان التفاو�ض ب�ش�أنها ،لأن معدّ ي الربامج ي�ستفيدون �أي�ضا من العملية من خالل تلقي
بيانات مقارنة عن الن�سخ املختلفة من اقتبا�س براجمهم .ومع ذلك ،من املفيد التذكري ب�أنه قد تكون هناك مزايا
�إ�ضافية (يف املطالبة بتمويل ،على �سبيل املثال) عندما يكون موظف التقييم م�ستقال عن كل من معدّ الربنامج
واملنظمة املنفِّذة.
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م��ن الأمور ذات الأهمي��ة احليوية حماية البيان��ات اخلا�صة بامل�شاركني يف الربنام��ج واتخاذ تدابري ت�ضمن
ال�سرّية للأُ�سر .فعلى �سبيل املثال ،ينبغي �أن حتمي نظم البيانات على �شبكة الإنرتنت هذه البيانات بحيث
ال تُت��اح �إمكاني��ة الو�ص��ول �إىل الرموز اخلا�صة بتعريف هوي��ة كل �أُ�سرة من الأُ�سر �إال لف��رد واحد هو قائد
املجموع��ة �أو ل�شخ���ص �آخر يتوىل �إدخال البيانات .وينبغي �أال يُ�سمح للموظفني الآخرين ،مبن فيهم مديرو
الربام��ج ومعدّ وها� ،إال بالو�ص��ول �إىل البيانات املجمَّ عة فقط .و�أما جميع الأ�ش��كال الأخرى من البيانات،
فيجب حمايتها.
وتتمثّل �أدلة الإثبات الدنيا املو�صى بها لتقييم الت�أثري يف مقارنة تقييم الفئات ال�سكانية امل�ستهدفة قبل التنفيذ
وبع��ده .وينبغي الت�أكيد على �أن �أدل��ة الإثبات التي �سيقدمها هذا النوع من التقييم لي�ست قوية ،لأنه ال ميكن
الت�أك��د من �أن الت�أثري يرجع �إىل الربنامج نف�سه فع�لاً� ،أو من �أن النتائج الإيجابية� ،أيا كانت� ،سوف ت�ستمر على
حم�صلة النتائج .غري �أن
م��دى الزم��ن .وهناك �أمور �أخرى كثرية ،مبعزل عن الربنامج نف�سه ،ق��د تكون �أثّرت يف ّ
ه��ذا التقييم ميكن مع ذلك �أن يوفّــر م�ؤ�شّ ـرا يدلّ على تنفي��ذ الربنامج وفعاليته .عالوة على ذلك ،وكما ذُكر
م��ن قب��لُ � ،إذا مت تنفيذ الربام��ج ب�أمانة �شديدة يف االقتبا�س ع��ن الربنامج الأ�صلي ويف ظ��روف مماثلة للظروف
الأ�صلي��ة وجاءت النتائج مت�شابهة ،ميكن �إذذاك اال�ستنت��اج بقدر معقول من اليقني �أن ما مت التو�صل �إليه كان
نتيجة للربنامج.
هنالك منط �آخر يف تقييم الت�أثري �أكرث ا�ستح�سانا لكنه قطعاً �أكرث تطلّباً ،من �ش�أنه �أن ي�شمل املقارنة بني جمموعة
م��ن الأُ�سر مت��ت متابعتها منذ البداية بحيث يُتاح املجال للح�صول على نتائج �أك�ثر دقة ب�ش�أن فعالية الربنامج.
وهذا يعني �إ�شراك م�ؤ�س�سة �أبحاث يف العملية نف�سها ويف التخطيط الدقيق للمنهجية وحتليل النتائج .و�سيكون
من املهم �أي�ضا �ضمان متابعة الأُ�سر ومعاودة قيا�س مدى الت�أثري مرة �أخرى بعد �سنة �أو �سنتني ملعرفة ما �إذا كان
للربنامج ت�أثري على �سلوك الأطفال يف الوقاية من تعاطي مواد الإدمان وهم يكربون يف ال�سن.
ويف هذا النوع من التقييم ،من املهم ب�صفة خا�صة جتريب �أ�ساليب خمتلفة وا�ستخدامها يف جمع البيانات عن
امل�ؤ�شر نف�سه من م�صادر خمتلفة ،بهدف التو�صل �إىل تكوين �صورة �أكرث دقة عما مت �إجنازه .فعلى �سبيل املثال،
عندم��ا يُجرى ا�ستق�صاء يف مرحلة ما قبل التنفيذ ،لن يُبلّغ كثري م��ن الآباء والأمهات عن اتّباعهم ممار�سات
تربوي��ة �سلبي��ة ،يف حني �أنهم قد يفعلون ذلك خ�لال اال�ستق�صاء يف فرتة ما بعد التنفي��ذ .و�إذا كان التقييم
ال ي�ستن��د �إ ّال �إىل املقارنة بني ال��ردود يف اال�ستق�صاءات ال�سابقة للتنفيذ والالحقة لـه امل�ستخلَ�صة من ه�ؤالء
حم�صلة نتائج الربنام��ج �سلبية ،يف حني �أن مهارات الآباء والأمهات الرتبوية
الآب��اء والأمهات ،فقد يتبينّ �أن ّ
ق��د تكون حت�سّ نت كثريا .وقد ال يبلّغ الآب��اء والأمهات يف بع�ض الأحيان عن ممار�ساتهم الرتبوية بدقة خالل
الدرا�س��ة اال�ستق�صائي��ة ال�سابقة للتنفيذ لأنه��م ال يدركون متاما مفاهيم الرتبية الوالدي��ة التي يُ�س�ألون عنها.
لك��ن �أجوبته��م قد تكون �أكرث دقة بعد �إمتام الربنامج ،لأن �إدراكه��م ملفاهيم الرتبية الوالدية يف حالتي الأبوة
والأموم��ة يك��ون قد حت�سن .وهذا مثال �آخر عل��ى �أن النتائج امل�ستمدة من الدرا�س��ة اال�ستق�صائية قد تكون
�سلبي��ة بالن�سب��ة �إىل حم�صلة الربنامج ،يف حني �أن الو�ضع يكون قد حت�سّ ��ن يف الواقع .وهكذا ،ف�إن ا�ستكمال
نتائج اال�ستق�صاءات من هذا القبيل بنتائج الأ�ساليب الأخرى (على �سبيل املثال ،مالحظة الآباء والأمهات
يف ال�صف والتقارير امل�ستندة �إىل �أقوال الأطفال) من �ش�أنه �أن يتيح ملدير الربنامج تكوين �صورة �أكرث دقة عن
كيفية تغري الو�ضع.
علم��ا ب�أن �إجراء تقييم ب�سيط للت�أثري من هذا النوع يجب �أ ّال يكون عملية معقدة ،وخ�صو�صا �أن �أدوات التقييم
ينبغي �أن تكون متاحة ب�سهولة يف جمموعة مواد و�أدوات الربنامج املثبتة فعاليته .وميكن القيام بهذا التقييم من
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دون م�شارك��ة اخت�صا�ص��ي التقييم و�/أو م�ؤ�س�سة �أبحاث ،لكنْ يجب على مديري الربامج �ضمان ما يكفي من
الوقت واملوارد لتقييم الت�أثري.

�ضمان ا�ستدامة الربامج
ال بد من ت�أمني التمويل الدائم من �أجل �ضمان ا�ستدامة الربنامج .وهذا ي�صحّ ب�صفة خا�صة يف املراحل الأوىل
م��ن عملية مالءمة برنام��ج جديد للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية� ،إذ م��ن املرجّ ح �أن ي�ستغرق الأمر
بع�ض الوقت �إىل حني الو�صول �إىل �أعلى م�ستوى يف اجتذاب الآباء والأمهات والأُ�سر.
ومن الأهمية مبكان �أن تكون املنظمات التي ت�سعى �إىل تنفيذ الربامج املثبَتة فعاليتها يف التدريب على اكت�ساب
امله��ارات الأُ�سرية ابتكارية يف �سعيها �إىل احل�صول على التمويل والدعم .وينبغي االعرتاف ب�أن احل�صول على
متوي��ل طويل الأجل لربنامجٍ ما لي�س بالأمر املمكن دوما ،وب�أن �إيجاد متويل ق�صري الأجل (وم�ستمر) والتفاو�ض
ب�ش�أنه قد يكون اخليار الوحيد املتاح .وترد �أدناه مناق�شة موجزة عن م�صادر التمويل املمكنة.

ا ِملنَح والعقود من ال�سلطات احلكومية املحلّية
م��ن املفيد القيام بر�صد م�ستمر� ،إم��ا عن طريق االت�صال بالأ�شخا�ص و�/أو عن طري��ق الإنرتنت ،لكيفية تغيرّ
ال�سيا�س��ات العامة احلكومي��ة وكيفية ت�أثري ذلك على التمويل املحتمل (�سلب��ا و�إيجابا) .ويف هذا ال�صدد ،من
امله��م التذكري ب�أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية هي برامج فعالة فيما يتعلق بطائفة من �أمناط
ال�سلوك الإ�شكالية املختلفة ومن ا�ضطرابات ال�سلوك ،ولذلك ميكن �أن تعترب مفيدة لدى العديد من القطاعات
املختلفة (مثل الق�ضاء والتعليم وال�صحة العقلية).

م�صادر التمويل من القطاع اخلا�ص
ق��د يكون العديد من ال�شركاء يف القطاعني اخلا�ص والأهلي يف املجتمع قادرين على تقدمي الدعم العيني فيما
يخ���ص وجبات الطعام و�أماكن العمل والنقل واملوا�صالت والهدايا ال�صغرية احلافزة على احل�ضور ،وغريها من
تكاليف الربنامج .وعند البحث عن التمويل �أو الدعم ،قد يكون من املفيد االت�صال بالأ�شخا�ص ذوي النفوذ
يف املجتم��ع الذي��ن لهم م�صلحة �شخ�صية يف مو�ضوع وقاية ال�شب��اب و�/أو الأُ�سر من تعاطي مواد الإدمان .وال
بدّ من �أن ن�ضع يف االعتبار �أنه قد يكون من ال�صعب مفاحتة الأفراد مبا�شرة بهذه امل�س�ألة ،وذلك ب�سبب و�صمة
العار وامل�شاعر ال�سلبية املرتبطة بق�ضايا تعاطي املخدرات .ومن ثمّ ف�إن من ال�صعب جدا �إيجاد م�صادر متويل من
القطاع اخلا�ص ،ولي�س من ال�شائع �أن يقدم القطاع اخلا�ص ،منحا يف هذا املجال كالتي يقدمها للأبحاث الطبية
�أو لعالجات طبية �أخرى.

املتطوّعون
�إن م��ن �ش�أن الدعم الذي يقدّ مه املتطوّعون بالعمل يف تنفيذ الربام��ج ورعاية الأطفال والنقل و�إعداد وجبات
الطع��ام� ،أن يقل�ص تكالي��ف برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سري��ة .فالأو�ساط الدينية م�صدر جيد
للدع��م التطوّع��ي يف القيام برعاية الأطف��ال و�إعداد الوجب��ات .ويف بع�ض الأحيان ،ميك��ن لطالب الكليات
واملدار�س الثانوية تقدمي الدعم لقادة املجموعات يف تنفيذ الربامج.
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وم��ن املهم ،مع ذل��ك� ،أن نحاول الت�أكد من �أن رغبة املتطوعني يف امل�شاركة يف الربنامج �إمنا هي بدافع الأ�سباب
احلقيقي��ة اخلا�ص��ة بهذه الربامج ،وينبغ��ي �أن تكون الإجراءات املتبعة يف االتفاق معه��م على تقدمي خدماتهم
م�شابه��ة للإج��راءات املتبعة يف التعاقد مع موظفي الربامج الآخرين ،مب��ا يف ذلك املقابالت ،و�إمكانية التحقّق
م��ن املعلومات الأ�سا�سية عن كل منه��م .وينبغي �أي�ضا �أن يتدرب املتطوعون بالطريقة نف�سها املطبّقة يف تدريب
غريهم من املوظفني ،وذلك ل�ضمان متكّ نهم من فهم الربنامج ومن تقدمي امل�ساعدة وامل�شاركة على نحو كامل.

م�ساهمات امل�شاركني
ي�ساه��م امل�شارك��ون �أحيانا بتقدمي وجبات الطع��ام� ،إذا ما �سمحت بذلك قواعد وقوان�ين الوالية �أو البلد .ويف
الواق��ع ،يُعترب يف العديد من الثقافات �أن تقا�سم الغذاء �أمر مهم لتح�سني القبول يف املجموعة .ومن املهم �أي�ضا
�أن ي�شعر امل�شاركون ب�أن لديهم م�صلحة يف الربنامج ،ومن املفيد يف بع�ض الثقافات ت�شجيع الأُ�سر امل�شاركة على
امل�ساهمة على نحو ما ،حتى و�إن كانت امل�ساهمة غري نقدية .وقد تبينّ �أن ذلك ممكن حتى يف املجتمعات املحلية
والأُ�سر الفقرية احلال ن�سبيا �أو املعر�ضة للمخاطر .ومع ذلك ،ينبغي احلر�ص على �ضمان �أ ّال ت�صبح امل�ساهمات،
عينية كانت �أم نقدية ،م�صدرا للعبء �أو �سببا للإق�صاء �أو الو�صم على �أي نحو.

ثامنا	-موج��ز عن فعالية برام��ج التدريب
على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية،
ومبادئها وفوائدها
فعالية برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
ت�ستطيع الأُ�سر �أن ت�ؤدي دورا تكون فيه عن�صر قوة فعّال يف حماية النمو ال�صحي لدى الأطفال واملراهقني .فقد
تب�ّي�نّ �أن االرتباط القوي بني الآباء والأمهات من جهة والأبن��اء من جهة �أخرى ،والرتبية الداعمة والإ�شراف
والر�صد والت�أديب االن�ضباطي الفعال ت�ؤدي جميعها �إىل التقليل من ال�ضلوع يف ال�سلوكيات الإ�شكالية واخلطرة
خ�لال �سن��وات املراهقة .كما تبينّ على وجه اخل�صو�ص� ،أن ب�إمكان الآب��اء والأمهات �أن يكونوا عامال قويا يف
وقاية الأطفال واملراهقني من تعاطي مواد الإدمان.
وته��دف برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،ال�شاملة منه��ا واالنتقائية ،عموما �إىل تعزيز العوامل
الوقائي��ة داخل الأُ�سر ،وتزويد الآباء والأمهات باملهارات الالزمة ل�ضمان التن�شئة امل�سانِدة والإ�شراف والر�صد
والت�أدي��ب االن�ضباطي الفعال ،وتوفري الفر���ص واملهارات للأُ�سر ب�أجمعها يف �سبي��ل تعزيز االرتباط بني الآباء
والأمه��ات والأبن��اء  .وهذه النهوج �أكرث كثاف��ة وتختلف عن تثقيف الآباء والأمه��ات والتي تنح�صر عادة يف
تزويدهم مبعلومات عن مواد الإدمان وعن �آثارها.
وق��د مت تقييم برام��ج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية على نطاق وا�سع ،وتبينّ �أنها فعالة يف الوقاية من
تعاطي مواد الإدمان وغريها من �أمناط ال�سلوك املحفوفة باملخاطر .وتبني على وجه اخل�صو�ص �أن برامج التدريب
عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية �أكرث فعالية بثالثة �أ�ضعاف تقريبا من برامج تعليم املهارات احلياتية املخ�ص�صة
للأطفال وال�شباب دون غريهم ،كما تبينّ �أن نتائجها تدوم مع مرور الزمن .وعالوة على ذلك ،ت�شري التقديرات
املتحفّظ��ة لفعالي��ة هذه الربامج من حي��ث التكلفة على املدى الطويل �إىل �أنه يف مقاب��ل كل دوالر يُنفق ،يتم
توفري ت�سعة دوالرات.
تبينّ �أي�ضا �أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية فعالة باعتبارها جزءا من برنامج متعدّ د املكونات
يق��دّ م �أن�شط��ة تدخّ لٍ �أخرى يف بيئات �أخرى (مث��ل املدار�س وو�سائل الإعالم واملجتم��ع املحلي) ،وباعتبارها
برامج متدرّجة امل�ستويات� ،أي برامج توفّر خدمات على م�ستويات خمتلفة متعددة من الوقاية على نحو متزامن
وفقا الحتياجات الأُ�سر (الربامج ال�شاملة واالنتقائية واملحددة).
وم��ع �أنه ال يزال من ال�ضروري القي��ام بالكثري من البحث ،و�أن قاعدة �أدلة �إثب��ات فعالية الربامج تقت�صر على
ع��دد قليل ن�سبيا من الربامج املدرو�سة يف البل��دان ذات الدخل املرتفع ،ف�إن من املمكن التعرّف بو�ضوح على
خ�صائ���ص الربام��ج الفعالة للتدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية� ،إ�ضافة �إىل �أن ه��ذه املعرفة توفّر مبادئ
توجيهي��ة مفي��دة ملقرري ال�سيا�سات العامة ومديري الربامج ال�ساعني �إىل تطوي��ر �أو تنفيذ برامج التدريب على
اكت�ساب املهارات الأُ�سرية.
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مبادئ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
ينبغ��ي �أن ت�ستند برامج التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية �إىل �أ�سا�س مت�ين من الناحية النظرية يبينّ
كيفي��ة احلدّ من عوامل اخلط��ورة وتنمية عوامل احلماية وتعزيزها .و�إ�ضافة �إىل ا�ستن��اد هذه الربامج �إىل �أ�سا�س
نظري ،ينبغي �أن تقوم ب�أكرب قدر ممكن على �أدلة �إثبات لفعاليتها تُ�ستمدّ من الأبحاث الأكادميية اخلا�صة بعوامل
اخلط��ورة وعوامل الوقاية يف تعاط��ي مواد الإدمان ،والتي ميكن معاجلتها على م�ست��وى الأُ�سرة ،كما ينبغي �أن
حتدّ د كيفية حدوث التغيري .ينبغي �أي�ضا �أن ت�ستند هذه الربامج �إىل نظرية قائمة على �أدلة تثبت �صحتها ب�ش�أن
التغي�ير تدعمه��ا �أدلة �إثبات علمية تبينّ كيفي��ة احلد من عوامل اخلطورة وتطوير عوام��ل احلماية وتعزيزها من
خالل هذا التدريب.
وينبغي �أن تكون برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية متوافقة مع ال�سمات اخلا�صة بالفئات ال�سكانية
امل�ستهدفة ،مع الرتكيز خ�صو�صا على �سنّ الأطفال ومرحلة منوهم وم�ستوى املخاطر �أو امل�شاكل يف الأُ�سر املعنية.
ولذل��ك ،ال بد م��ن تقدير االحتياجات بحيث يكون ا�ستحداث برنامج ما� ،أو اختيار برنامج ثبتت فعاليته بغية
تكراره ،قائما على فهم دقيق للأو�ضاع.
ويجب �أن تكون الربامج الفعالة للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية مكثّفة بقدر كاف و�أن تُتاح لها املدة
الكافي��ة ،من حيث البنية وامل�ضمون ،من �أجل بلوغ النتائ��ج امل�ستهدفة .وب�صفة عامة ،ت�شمل الربامج ال�شاملة
للتدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ما بني �أربع وثماين جل�سات ،يف حني �أن الربامج االنتقائية املخ�ص�صة
للأُ�سر املعر�ضة ملخاطر �أكرب ت�شمل عادة ما يرتاوح بني  10جل�سات و 15جل�سة .ويف احلالتني كلتيهما ،تبلغ مدة
كل جل�س��ة �ساعتني �إىل ثالث �ساعات .وع�لاوة على ذلك ،ينبغي �أن ت�ستند الدورات �إىل التقنيات التفاعلية
ب�ين جمموعات �صغرية من الأُ�سر ( .)12-8وعل��ى الرغم من �أن م�ضمون الربامج يختلف اختالفا كبريا ،ف�إن
الربنامج النمطي والفعال هو الربنامج الذي يزوّد الآباء والأمهات باملهارات الالزمة ويتيح لهم الفر�ص الكافية
لتعزي��ز العالقات الأُ�سرية الإيجابية ،وتعزيز الإ�شراف واملراقبة من جان��ب الأُ�سر ،وحت�سني نقل القيم الأُ�سرية
وحت�سني التوقعات املن�شودة.
�أم��ا اجت��ذاب وا�ستبقاء الآب��اء والأمهات فهما عقبتان كبريت��ان تعرقالن ن�شر برامج التدري��ب على اكت�ساب
امله��ارات الأُ�سري��ة .ومع ذلك ،ت�شري الأبحاث �إىل �أن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية قد حتقّق
مع��دّ الت ا�ستبقاء تزيد عن  80يف املائة بنا ًء على معاجلة العقب��ات العملية (النقل ورعاية الأطفال) والنف�سية
(اخلوف من و�صمة العار وم�شاعر الي�أ�س) التي حتول دون اجتذاب الآباء والأمهات لالن�ضمام �إىل هذه الربامج
وا�ستبقائه��م فيه��ا .غري �أن هذه التدخالت االجتماعي��ة �إمنا تكون �أكرث فعالية ،على وج��ه اخل�صو�ص� ،إذا كان
امل�شاركون م�ستعدين للتغيري ،وذلك مثال إ�بّان مراحل حتول رئي�سية (التحاق الأطفال باملدر�سة �أو انتقالهم �إىل
مرحلة درا�سية جديدة).
وينبغي اختيار برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية بناء على م�ستوى �إثبات فعاليتها .ففي كثري من
احل��االت ،قد يكون و�ض��ع برنامج جديد للتدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية غري ممكن �أو غري فعال من
حي��ث التكلف��ة .ولعلّـه من املنطقي اللجوء �إىل عملية مالءمة برنامج مت و�ضعه يف مكان �آخر من �أجل جمموعة
�سكاني��ة م�شابهة .ويف هذه احلال��ة ،من املهم اختيار الربنامج الذي �أثبت فعاليت��ه ب�أعلى م�ستوى والعمل على
مالءمت��ه مع االحتياجات الثقافي��ة وتكييفه مع االحتياجات االجتماعية االقت�صادي��ة لدى الفئات ال�سكانية
امل�ستهدفة ،من خالل عملية دقيقة ومنتظمة تُخ�ص�ص لها املوارد الكافية .وقد تبينّ �أن عمليات مالءمة الربامج
وتكييفها التي تراعي الواقع الثقايف تعزّز اجتذاب الأُ�سر �إليها وا�ستبقائها فيها.

الف�صل الثامن

موجز عن فعالية برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،ومبادئها وفوائدها

ويُو�ص��ى ب�شدّ ة بتنفي��ذ الربنامج من دون تغيري يف م�ضمون��ه وبنيته ،با�ستثناء االقت�ص��ار على احلد الأدنى من
املالءمة الثقافية (على �سبيل املثال ،الرتجمة الدقيقة و�إدخال �أن�شطة و�أغان وق�ص�ص و�أ�سماء منا�سبة ثقافيا ،وما
�إىل ذل��ك) خالل املرحلة الأولية من ا�ستخدام الربنامج .وينبغي �أن ي�شتمل هذا التنفيذ ،القائم على �أقل قدر
م��ن املالءمة ،يف مكوّناته على عن�صر قوي خا�ص بالر�صد والتقيي��م من �أجل تقدير فعالية املالءمة ،ف�ضال عن
احلاجة املحتملة �إىل عملية مالءمة �أكرث عمقا فيما بعدُ .
�أم��ا احلاجة �إىل التدريب الالزم عل��ى تنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب امله��ارات الأُ�سرية فهي ال تختلف
ع��ن التدريب الالزم لغريها من برامج الوقاية من تعاطي مواد الإدمان وبرامج التدريب على اكت�ساب مهارات
�أخ��رى ،وال بد من توفري التدريب املالئم والدعم امل�ستم��ر للموظفني املختارين بعناية .ويتطلب معظم الربامج
املثبتة فعاليتها يومني �أو ثالثة �أيام لتدريب عدد من الأ�شخا�ص يرتاوح بني  10و� 30شخ�صا لكي ي�صبحوا قادة
جمموعات يف امل�ستقبل .وينبغي �أن يتيح التدريب لقادة املجموعات ه�ؤالء الفر�صة ملمار�سة مهاراتهم ،وكذلك
�أي�ض��ا ملناق�شة الأ�س�س النظرية و�أدلة �إثبات الفعالية والقيم املن�شودة يف الربنامج .كما ي�ؤدي الدعم امل�ستمر من
جان��ب مديري الربامج وامل�شرفني عليها (ومن معدّ ي الربامج� ،إذا كان ذلك ممكنا ومنا�سبا) ،وخا�صة يف �شكل
زي��ارات ميدانية ،وجل�سات ا�ستخال���ص معلومات ومالحظات� ،إىل حت�سني نوعية التنفيذ والأمانة يف االقتبا�س
من الربنامج الأ�صلي ،وكذلك �إىل جمع بيانات ر�صد �شاملة.
و�أخ�يرا ،ينبغي �أن تت�ضمن برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سري��ة مكوِّنات منهجية خا�صة بالر�صد
والتقيي��م .ذل��ك �أن عمليات التقييم ت�سه��م يف فهم ا�سرتاتيجي��ات الوقاية ،وتبينّ ما ه��ي الربامج الفعالة يف
التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سري��ة ،ويف �أيّ الظروف املحيطة ولأيّ الفئ��ات ال�سكانية حتقّق فعاليتها.
ويت�س��م هذا ب�أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل �أي�ضاً ،والتي نادرا
ما تتوفر ب�ش�أنها �أدلة �إثبات لفعالية هذه الربامج .ومن ثم ،ف�إن بيانات التقييم هذه تقدم �أدلة �إثبات الفعالية التي
ت�شت��د احلاجة �إليه��ا وذلك لال�ستفادة منها يف الدعوة �إىل منا�صرة هذه الربام��ج يف �أو�ساط مقرري ال�سيا�سات
العامة واجلهات املانحة ،وميكن لهذه البيانات �أن ت�ضمن زيادة احتماالت ا�ستدامة الربنامج.

فوائد برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية
قد تبدو مهمة انتقاء وتنفيذ برنامج �أثبت فعاليته يف التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،وذلك باال�ستفادة
من املبادئ الواردة يف هذا الدليل الإر�شادي لتنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية من �أجل
الوقاية من تعاطي املخدرات ،مهمة مُربِكة بالنظر �إليها على �ضوء ما تتطلّبه من تخطيط وموارد .ومع ذلك ،ف�إن
م��ن امل�أمول �أن ميدّ هذا الدليل الإر�شادي القرّاء ،ومقرّري ال�سيا�س��ات العامة ومديري الربامج ب�إح�سا�س قوي
يدرك��ون ب��ه الفوائد املحتملة من ا�ستخدام ه��ذه اال�سرتاتيجية وما تقدّ مه من نتائ��ج طيّبة يف الأجلني الق�صري
والطوي��ل معا .واقتبا�ساً من قول �أحد امل�شاركني يف اجتماع امل�ش��اورة التقنية الذي عقده مكتب الأمم املتحدة
املعن��ي باملخدرات واجلرمية ب�ش�أن برامج التدري��ب على اكت�ساب املهارات الأُ�سرية ،ف�إن “تنفيذ برامج التدريب
عل��ى اكت�ساب املهارات الأُ�سرية الت��ي ثبتت فعاليتها ،ال يعني املزيد من العمل بل يعني املزيد من الذكاء يف
العم��ل ،لأن الق�صد منه �أن يكون عمال �أكرث فعالية ”.و�إن م�ؤلّفي الدليل وموظفي مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخ��درات واجلرمية هم على ثقة ب�أن رحلة اال�ستك�ش��اف خالل تنفيذ برامج التدريب على اكت�ساب املهارات
الأُ�سرية مع الأُ�سر يف جمتمعاتكم املحلية �سوف تكون رحلة جتلب النفع واخلري.
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