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 هدفت هذه الدراسة للكشف عن أثر برنامج أسري في المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري لدى األسر:ملخص
 وتم.البديلة التي ضمت طفل إلى أسرتها من خبلل برنامج األسر البديلة التي تقدمه وزارة التنمية االجتماعية
8  وتم توزيعهم عشوائيا إلى المجموعة التجريبية، أسرة بديلة16  تكونوا من،اختيار أفراد الدراسة بطريقة قصديه
 وطبقا في القياس. واعد مقياس المهارات الوالدية ومقياس التكيف الوالدي األسري، أسر8 أسر والمجموعة الضابطة
 طبق على المجموعة، جلسة15  وتم أعداد برنامج إرشاد أسري مستند النظرية البنيوية من،القبلي والبعدي والتتبعي
 أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة.التجريبية بواقع جلستين أسبوعيا
 في0.05  ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة، في الدرجة الكلية للمهارات الوالدية وأبعادها0.05
 كذلك أشارت النتائج أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائيا عند مستوى،الدرجة الكلية للتكيف األسري وأبعاده
 بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري تبعا0.05 الداللة
 بين متوسطي القياس0.05  بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة، كما أشارت،لمتغير الجنس
 وأوصت الدراسة بتطبيق البرنامج لدعم.البعدي والقياس التتبعي على المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري
.المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري في األسر البديلة التي تضم طفل
. واألسر البديلة، والتكيف األسري الوالدي، المهارات الوالدية، النظرية البنيوية، إرشاد جمعي أسري:كلمات مفتاحية
_____________________________________________

The Effectiveness of Family Group Counseling Program Based on Structural Theory
in the Parenting Skills and Family Parental Adjustment among Alternative Families
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Abstract: This study aimed to explore the impact of a family group counseling program in the
parenting skills and family parental adjustment among alternative families that have included a child
into their families through alternative care programs offered by the Ministry of Social Development.
The study population which was selected in a purposive way, consisted of (16) alternative families.
They were randomly assigned into which experimental group (8) families and the control group (8)
families, the parental skills and the family parental adjustment scales were applied pre, posttest and
fellow up test at the study groups. A family counseling program based on structural theory had been
developed, it consists of (15) sessions and applied on the experimental group. The results of the study
indicated: There were statistically significant differences in the total, sub tests parental skills, and the
family parental adjustment; were in a favor of the experimental group. There were no statistically
significant differences in the parental skills and family adjustment according to the gender. There were
no statistically significant differences between post-test and the follow-up test on the experimental
group in the parental skills and family parental adjustment. The study recommended applying this
program, on alternative families.
Keywords: : Family group counseling. structural theory. parenting skills. family parental adjustment.
alternative families.
abueita@hu.edu.jo

يحرم بعض األطفال من الرعاية الوالدية
وتقوم مؤسسات المجتمع المحلي عادة
برعاية هؤالء األطفال ،وتتنوع الرعاية في
مؤسسات المجتمع وفق القوانين واألنظمة
واالستراتيجيات التي تضعها الدولة لتحقيق
أفضل الظروف لحياة بديلة مناسبة لؤلطفال.
وفي األردن تتولى وزارة التنمية االجتماعية
تنظيم عملية رعاية األطفال المحرومين من
والديهم ،وتجتهد الوزارة في وضع برامج
داخل المؤسسات بتقديم الرعاية الكاملة
لؤلطفال ،كما توفر برنامج الحضانة
وبرنامج األسر البديلة ،بهدف تقليص مدة
مكوث األطفال في المؤسسات .وبدأ برنامج
الحضانة واألسر البديلة في عام  2010بدعم
من منظمة اليونيسيف وبالشراكة مع
مختصين محليين ،وأن وزارة التنمية
االجتماعية مسئولة عن إدارته بالتعاون مع
جمعيات محلية شريكة؛ مؤسسة نهر االردن
في عمان ،ومركز التوعية واإلرشاد ،جمعية
ربات البيوت في الزرقاء ،وجمعية حماية
األسرة والطفولة في إربد (وزارة التنمية
االجتماعية.)2016 ،
ويتم في نظام األسرة البديلة نقل األطفال
من دار الرعاية أو من أسرهم التي تمارس
العنف معهم إلى أسر أخرى بديلة .واألسرة
البديلة التي يحق لها احتضان أو ضم الطفل
يتكون بنائها من زوج وزوجة وأوالد أحيانًا،
ولها مواردها المالية الخاصة ونشاطها
العادي ،وتعيش حياتها في إطار المجتمع
األكبر ،ولها دورها فيه كغيرها من األسر،
كما أن لها وظيفة اجتماعية في الحياة
العامة ،ووقع عليها االختيار للقيام برعاية
طفل من غير أبنائها لتوافر شروط
الصبلحية لهذه الرعاية فيها (وزارة التنمية
االجتماعية .)2010 ،وعادة ما تكون هناك
متابعة وإشراف على األسر البديلة من قبل
الجهة الحكومية المعنية بتلك الفئة من
األطفال (بلبل.)2008 ،
أن األسر البديلة "نظام أسري بديل" عن
األسرة البيولوجية ليقدم رعاية متكاملة

تتصف باالستمرارية .إذ أن وجود الوالدين
في حياة الطفل وجودا نفسيا أكثر من أن
يكون بيولوجيا ،فالوالدية ممارسة وليست
نسبا ،وذكر وينكوت ( )Wincwotإن عملية
الوالدية تحقق وجود األمن الذي يحتاجه
الطفل ،و"األمومة واألبوة الجيدة" هي
إعطاء الطفل الحب ،والحنان ،واالطمئنان،
والثقة التي تساعده على التكيف مع
مجتمعه .والرابطة الوالدية قد تحدث بين
الطفل والوالد البديل ،أو من يقوم على
رعاية الطفل فليس االنفصال عن األم هو
منشأ الضرر ،ولكن نوعية الرعاية البديلة
البلحقة التي يتعرض لها تكون ذات أهمية
أساسية (القاسم .)1998 ،وفي دراسة نصار
( )2001التي هدفت إلى استقصاء الفروق في
التكيف العام عند مجموعتي األطفال
المحتضنين والعاديين ،أظهرت النتائج وجود
فروق دالة بين األطفال المحتضنين
والعاديين في أبعاد التكيف الشخصي
واالجتماعي والعام وذلك لصالح األطفال
العاديين .وأشارت دراسة الحوات وآخرون
( )1989إلى إن نسبة كبيرة من األطفال قد
يواجهون تغيرات في وضعهم بعد أن يتم
احتضانهم وتركهم دور الرعاية ،ويحتاجون
إلى فترة من الوقت لتحقيق التكيف مع
الدراسة
وتكشف
الحاضنة.
األسرة
االستقصائية الوطنية لدراسة رفاه األطفال
& (Rubin, Orelly, Luan
والمراهقين
 )Localio, 2007أن ما يقرب من  %30من
أطفال الوالدية باالحتضان قد عانوا من حالة
عدم االستقرار ومشكبلت سلوك مثل
العدوانية ،والعناد والمعارضة خبلل فترة 18
شهرا األولى لبلحتضان .واألسباب الرئيسة
لهذه التغييرات تتعلق بتغيير مكان السكن ،أو
انتقال األسرة البديلة من منطقة الخدمة ،أو
جهل الوالدين البديلين بأساليب الوالدية أو
أنماطها أو دورهم كآباء وأمهات أو عدم
معرفتهم بمطالب مراحل نمو األطفال.
لذلك ال بد من تهيئة األسرة البديلة
ومساعدتهاعلى امتبلك المهارات البلزمة التي
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تساعد على التكيف مع التغير الجديد ،ويجب
تمكين األسر البديلة لؤلطفال بمهارات
والدية إيجابية تتيح فرصا لؤلطفال لتطوير
عبلقات إيجابية مع مقدمي الرعاية ،مما
يسهل عليهم التعرف على المعايير
االجتماعية وعلى التكيف األسري ( Ccchetti
 .)& Valentino, 2006وأكدت نتائج دراسة
كامنسكي وفالي وفلين وبويلي (Kaminski,
) Valle, Filene, & Boyle, 2008بعد تحليل
نتائج  77برنامج منشور عن فعالية برامج
تدريبية لآلباء واألمهات على الوالدية
لتعزيز السلوك اإليجابي والتكيف لدى
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ()7-0
سنوات ،بعد تعرف محتوى البرامج وطريقة
التدخل للتنبؤ بحجم تأثير السلوكيات
الوالدية على سلوكيات األطفال .وشملت
البرامج التفاعل اإليجابي بين الوالدين
والطفل ،ومهارات التواصل العاطفي ،وتعليم
اآلباء واألمهات استغبلل الوقت لمرافقة
األبناء عند ممارسة مهارات جديدة ،والتدريب
على تشجيع الطفل لتطوير قدراته
اإلدراكية واألكاديمية ومهاراته االجتماعية،
ومهارات حل المشكلة ،وأظهرت النتائج
فعالية برامج التدريب في تعزيز مهارات
الوالدية .وتأثير التدخل اإليجابي عبر األسر
من مختلف األعراق من خلفيات متنوعة.
وأكدت نتائج دراسة لجروس واخرون
) )Gross, Fogg & Tcker, 2009أن آباء وأمهات
األطفال الصغار الذين يقيمون في مجتمع
محلي في شيكاغو بغض النظر عن الخلفية
العرقية ،استفادوا من المشاركة في
البرنامج التدريبي على الوالدية؛ ورغم
وجود اختبلفات داخل مجموعات فرعية من
األقليات العرقية ،فقد أصبح آباء وأمهات
التينيين يستخدمون أساليب تأديب وانضباط
أقل قسرية ،وممارسة الوالدية األكثر
إيجابية.
يعد إرشاد وتدريب الوالدين إرشاد أسري،
وهذا يتفق مع ما يراه أصحاب التوجه
العقبلني االنفعالي بأن مطلب انخراط األسرة

كلها في العبلج مطلباً قد ال يتحقق كثيرًا
في الواقع العملي .ويتماشى ذلك مع ما
توصل إلية المرشدون العقبلنيون –
االنفعاليون مع (الهولون) أو الكل ).(Holon
والهولون مصطلح قدمه كوستلر )(Koestler
ليشير به إلى مفهوم يعد (كبلًّ) في ذاته،
ومع ذلك فهو جزء من كل أكبر.
والمصطلح مشتق من اإلغريقية Holos
بمعنى (كل) (ابوعيطة .)2019 ،وقد
استحسن فشرمان ومينيشن (Fisherman,
) Minuchin, 1981مصطلح كوستلر
واستخدامه مقرين بفائدته ،وذهبا إلى أن
كل من الفرد واألسرة النووية واألسرة
الممتدة والمجتمع يعد "كبلً" وفي نفس
الوقت يعد "جزءاً" من كل أكبر ،ويولد
هذا الكل طاقة تنافسية تضمن له تحقيق
االستقبلل والبقاء ككل ،في الوقت الذي
يمارس فيه نشاطاً تكاملياً كجزء .ومفهوم
الكل هنا أقرب إلى مفهوم النظام ،والكل
األسري أقرب إلى مفهوم النظام األسري،
وإذا كان أعضاء األسرة كأفراد يؤثرون في
النظام األسري فهم يتأثرون به من خبلل
عملية توالي مستمرة .وان طبيعة المشكلة
وطريقة عبلجها هي األهم من عدد أفراد
األسرة الحاضرين في الجلسة العبلجية.
فالعبلج ما دام ينصب على مشكلة أسرية،
وبالطريقة التي تتضمن األسرة وتفاعبلتها؛
سواء أكان الذي يحضر جلسة العبلج عضو
واحد من أعضاء األسرة أم الوالدان فقط أم
أعضاء األسرة كلهم.
أن تفاعل المرشد مع األسرة من خبلل عدد
أقل من أفراد األسرة يحقق أهداف اإلرشاد.
على أساس أن من يحضر جلسة العبلج تتمثل
فيه خصائص األسرة ،ويحمل بصماتها ،وهو
نتاج تفاعبلتها ،وعبلجه يعد عبلجاً لؤلسرة.
وهي فلسفة ونسق عبلجي أشبه بما يدعيه
التحليل النفسي الفردي الذي ينظر إلى
الفرد باعتباره يتضمن تأثيرات األسرة
بداخله منذ تنشئته الباكرة في أحضانها،
وكأن عملية العبلج األسري تصحيح ألخطاء

األسرة في التربية ،وإلعادة بناء الشخصية
التي تمت على نحو غير سوي (ابوعيطة،
 .)2019ويعد تدريب وإرشاد الوالدية في
األسر البديلة منسجما مع هذا التوجه في
اإلرشاد األسري.
تتنوع برامج التدريب والتدخل في التدريب
على الوالدية وفق نظريات العبلج النفسي.
ففي دراسة بودي وجاكسون & Puddy
) )Jackson, 2003طبق فيها برنامج تدريب
) )MAP- GPSلآلباء واألمهات الحاضنين
الجدد باستخدام "النهج النموذجي" في األبوة
واألمومة ،فاظهروا تحسنا في مجالين؛
التواصل وأسلوب استخدام العقاب ،واكتساب
استراتيجيات والدية أكثر إيجابية وتحسين
سلوك أطفال ما قبل المدرسة ممن لديهم
مشكبلت .وأن برنامج التدريب والتدخل
للوالدين باالحتضان وفق العبلج متعدد
األبعاد أسفر عن خفض معدالت السلوكيات
المشكلة وتعزيز الظروف البيئية ،وأكدت
نظرية الضبط االجتماعي أن اآلباء واألمهات
مصدر التوافق السوي وهم يعلمون أبناءهم
السلوك االجتماعي المقبول (ابوعيطة،
 .)2004وأن النظرية متعددة النظم والتواصل
األسري توفر رعاية آمنة ،وأنه نادراً ما يصل
أطفال اآلباء واألمهات المتدربين وفق هذه
البرامج الى مؤسسات الرعاية االجتماعية
).(Chaffin & Friedrich, 2004
وتتبنى الدراسة الحالية برنامج تدريب
وتدخل للوالدين لضم طفل باالعتماد على
البنيوية ))Structure Theory
النظرية
لمينشين ( )Minuchin, 1967التي أهتمت
بالعبلج واإلرشاد األسري ،وقدم مينشين
(  )Minuchin, 1974النظرية البنيوية بهدف
تحقيق توافق وتكيف أسري ورعاية أفضل
من الوالدين لؤلبناء ،وبما يحقق لهم التكيف
في المجتمع ،ويرى أن بناء األسرة يتم وفق
قواعد تتطور على مر السنين لتحديد من
يتفاعل مع من ،أي التفاعل بين أعضاء
األسرة الواحدة ،وينبغي أن يكون هناك
تسلسل هرمي داخل األسرة ،وأن تكون

األسرة قادرة على التغيير الستيعاب النظم
الفرعية وفق قواعدها الخاصة التي تتعلق
بالعبلقات األسرية ،ووضع الحدود وخريطة
األسرة ،واإلتبلف والتحالف والمثلثات ،التي
تعد شكل محدد من التحالف الذي فيه ينضم
اثنان من أفراد األسرة الى فرد ثالث من
األسرة .ويرى مينشن أن التشكيل وإعادة
الصياغة يمثل انطباعا عن األسرة ليرى
كيف تعمل األسر كنظام ).)Corey, 2013
وكذلك إعادة تأطير وصياغة المشكبلت
األسرية التي يقوم بها المعالج األسري لبناء
سيناريو شخصي في الجلسة التي يتم فيها
سيطرة التفاعبلت المختلة وظيفيا بين أفراد
األسرة ) (Minuchin & Fishma, 1981وهنا
يتم وصف بناء النظام األسري بأكمله
بطريقة تشير إلى الخلل والتغييرات
المطلوبة (.)Michael & Richard, 2004
وتميل األسر المختلة وظيفيا إلى مقاطعة
بعضها البعض ،وتكون األسر المفككة أكثر
سلبية (.)Dean, 2013
يستخدم مينشين الرسوم البيانية وخريطة
األسرة لوصف العبلقات الحالية ألقارب
واالنضمام
الفرعية
والنظم
األسرة،
والمبلئمة بما يؤدي إلى تشكيل النظام
العبلجي .ووضع الحدود غير المرئية التي
تسمح باالتصال بين األفراد والنظم الفرعية
واألسرة ككل .وهناك عدة طرق لمشاهدة
حدث أو موقف أو إعادة صياغته .قد يرغب
المعالج في إعطاء تفسير مختلف بحيث
تكون بناءة (.)Dean, 2013
إن أهداف اإلرشاد األسري البنيوي ذات
شقين :األول ،الحد من أعراض الخلل
الوظيفي والثاني ،إحداث تغيير داخل النظام
من خبلل تعديل قواعد تعامل األسرة
وتطوير حدود أكثر مبلئمة (.)Corey, 2009
وقد حدد فريسن ) )Friesen, 1995خمسة
أهداف للعبلج األسري البنيوي:
 .1إنشاء هيكل بنيوي فعال في األسرة.
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 .2مساعدة اآلباء على تكملة بعضهم
البعض في أدوارهم كأولياء امور
ليكونوا نظاما فرديا فعاال للوالدين.
 .3مساعدة األطفال على أن يصبحوا فرعا
مع أقرانهم.
 .4زيادة وتيرة التفاعبلت والرعاية لدى
األسرة غير المترابطة.
 .5التمايز بين أفراد األسرة.
وتقدم األسر الدعم لؤلطفال بالمهارات
الوالدية والتي تمثل بعلم النفس األسلوب
الذي يتبعه الوالدان من أجل نمو الطفل
الجسدي والعاطفي ،واالجتماعي ،والفكري
المعرفي ).)Babalık & Araştırma, 2012
وتركز النظرية السيكو ديناميكية أكثر
على نوعية العبلقة العاطفية والرضا عن
عبلقة الوالدين بالطفل ،ونركز نظريات
التعلم على سلوكيات يمكن مبلحظتها ،مثل
مبادئ التعزيز ،وتطبيق القواعد في التحكم
بالسلوك والعقاب البدني على الطفل .وتسمى
أنماط تربية األطفال الوالدية عامة بالتنشئة
االجتماعية للطفل ،وهنا تتفق الوالدية مع ما
أكدته البحوث التي أجريت عن تنشئة
الطفل ،والتي تعود إلى الثبلثينات من القرن
الماضي ،وقد درست بشكل منهجي لزمن
طويل ) .(Cavell, 2002إال أن دراسات بومرن
) (Baumrind, 1971قدمت توضيحا لمفهوم
الوالدية وربطته بقيم الوالدين ومعتقداتهما
وعواطفهما نحو الطفل ،وبأساليب عملية
تربية األطفال وفهم طبيعتهم ،وآثار ذلك
في نموهم .ويرى كايزر وهانكوك ( Kaiser
 )& Hancock, 2003أن المهارات الوالدية
تتمثل باتجاهات الوالدين ومعتقداتهم عن
التربية الوالدية ،وتمثل الدعم الوظيفي
الحياتي واالجتماعي الذي يعزز مشاركتهم
لؤلبناء وتعليمهم .وعرف سيي وفريستنسون
ومكفرين & (Seay , Freysteinson
)McFarlane, 2014الوالدية اإليجابية
بالخيارات الوالدية التي تعكس معتقدات
الوالدين وقيمهم في تربية األطفال حسب

مرحلة النمو التي يمر بها الطفل وحالته
االنفعالية ،وتعني إتباع نهج يراعي بتعاطف
االحتياجات الفردية لؤلطفال ،والتصدي
للتحديات التي تنشأ في مرحلة الطفولة
المبكرة .وذكر ارماك وباسكيو ( & Irmak
 )Basokcu, 2017أن مهارات الوالدية أسلوب
يتبعه اآلباء واألمهات إلكساب األبناء مختلف
أنواع السلوك والقيم والعادات والتقاليد،
وتتمثل الوالدية في التفاعل والتواصل
اللفظي وغير اللفظي بين األبناء واآلباء
واألمهات سواء في حالة الفرح أم الحزن،
وتوفير الدفء العاطفي وتحديد دور كل
من األب واألم برعاية صحة الطفل ونموه.
تحتاج األسر البيولوجية واألسر البديلة
للمهارات الوالدية؛ إذ تساعد مهارات الوالدية
في األسر البديلة في تحقيق تكيف أسري
أفضل ،والتي يتم مراعاتها في تحديد أهداف
برنامج الرعاية لؤلسر البديلة وموضوعاتها
والمهارات البلزمة ،وذلك لتوفير احتياجات
الطفل في الرعاية البديلة .ففي دراسة
Oriana ,
أورينا وزمبلئه ( Montalto,
 )MinMin, & Vikash, 2006لتقييم فاعلية
التدخل والتدريب للوالدين البيولوجيين
ولوالدين األسرة البديلة في تحسين
ممارسات الوالدية والمشاركة في التعامل
مع مشكبلت الطفل الخارجية .وطبقت هذه
الدراسة على  128من اآلباء واألمهات
البيولوجيين واآلباء واألمهات البديلين
والذين وصف أطفالهم بالمهملين في المقام
األول أعمارهم من  3إلى  10سنوات ،ووضعوا
في بيوت رعاية ،تم توزيع اآلباء واألمهات
البيولوجيين واآلباء واألمهات البدلين توزيعا
عشوائيا ،عدد  80من األزواج المجموعة التي
خضعت لتدريب والتدخل لمدة ( 12أسبوع)
في مهارات الوالدية ،وعدد  48من األزواج
المجموعة التي لم يفدم لها برنامج تدريبي.
وقد اتضح من هذه الدراسة مؤشرات ذات
داللة في زيادة مهارات الوالدية لكل من
اآلباء واألمهات البيولوجيين واآلباء واألمهات
البدالء .وفي تقييم المتابعة ،استمر التحسن

بشكل أكبر في مهارات الوالدية .وقام بودي
وجاكسون )(Puddy and Jackson, 2003
بتطبيق برنامج تدريبي لآلباء واألمهات
البديلين عند التقدم بطلب حضانة طفل ،وتم
مشاركة األسر البديلة في إعداد البرنامج،
أظهرت نتائج التدريب تحسنا في مهارتين:
التواصل واستخدام العقاب بالمقارنة مع
األسر البديلة التي لم تتلق تدريب ،وساعدهم
في اتخاذ القرار بشكل أفضل وعلى تحديد
إذا كانوا يريدون أن يصبحوا آباء وأمهات
بديلين .وتحقق مارتن وساندرس ( & Martin
 )Sanders, 2003من فعالية برنامج يتضمن
المهارات الوالدية ومهارات االتصال لدى
اآلباء واألمهات ،وتكون البرنامج التدريبي
من أربع جلسات ،استمرت كل جلسة
ساعتين .وطبق على مجموعة تجريبية
مكونة من  42أما وأبا تراوحت أعمارهم بين
( )46-27سنة ،وممن لديهم طفلين من عمر
( )8-2سنوات مقابل مجموعة ضابطة من
اآلباء واألمهات لم يطبق عليها البرنامج.
وبينت النتائج أن آباء وأمهات المجموعة
الذين تدربوا على البرنامج أظهروا تحسنا
داال في فعالية مهارات التواصل مقارنة بآباء
وأمهات المجموعة الضابطة ،فضبل عن وجود
انخفاض مستوى السلوك الفوضوي لدى
أطفالهم ،وانخفاض الممارسات الوالدية
السلبية .أما دراسة جلوملوك واخرون
(

Lycett,

Jadva,

Murray,

Golombok,

 )MacCallum, & Rust, 2006أكدت حاجة
الوالدين في األسر البديلة إلى التدريب على
الوالدية بدرجة أكبر ،ألن اآلباء واألمهات
البديلين الذين ليس لديهم صلة بالطفل
خبلل الحمل والوالدة يطورون مهارات
والدية وعبلقة قوية مع الطفل بفترة الضم
أو االحتضان؛ فالوالدية تعتمد على مجموعة
من المهارات التي يمكن استخدامها من قبل
األمهات واآلباء للتعامل الفعال والصحيح مع
مشكبلت الطفل .أما دراسة جوسميت
وآخرين Joussemet, Mageau, & Koestner,
) )2014التي هدفت للتعرف على فاعلية
برنامج المهارات الوالدية الذي تضمن 30

مهارة في تعزيز الوالدية المثلى والبناء
المنظم واالنتماء ودعم الحكم الذاتي ،وصحة
الطفل النفسية ومهارات كيفية التحدث
واالستماع لدى األطفال ،وكيف يسمع اآلباء
األطفال عندما يتحدثون .وتم تطبيقه على
 11مجموعة من اآلباء واألمهات ،كل
مجموعة ما بين ( )12-6من اآلباء .وتم
تطبيق البرنامج جلسة أسبوعيا لمدة ثمانية
أسابيع .وأشارت النتائج إلى تحسن أسلوب
الوالدية لدى اآلباء واألمهات ،وكذلك
ارتفع دعم استقبللية الوالدين لؤلبناء عن
مرحلة االختبار القبلي .وفي دراسة غيث
وبنات ومقدادي والظاهر والعبلوين ()2015
التي هدفت إلى تطبيق برنامج تدريبي 12
جلسة تدريبية ،على  20أبا وأما يمثلون عشر
أسر حاضنة من مدينتي عمان وإربد ،وتم
تطبيق مقياس الكفاءة الوالدية المدركة
قبلي وبعدي وتتبعي على أفراد الدراسة.
وخلصت النتائج إلى تحسين الكفاءة الوالدية
المدركة ،كما تبين وجود فروق دالة
إحصائيا في االستفادة من البرنامج لصالح
اآلباء ،كما أشارت نتائج قياس المتابعة إلى
استمرارية أثر برنامج التدريب .وفي دراسة
العموش ( )2016التي هدفت الى تطبيق
برنامج التدريب المنظم على الوالدية الفعالة
(System Training for Effective Parenting
) (STEPونظرية ألفرد آدلر)(Alfred Adler

في التربية الوالدية لتقييم أسلوب السلطة
الوالدية المتبع لدى  10من البلجئات
السوريات المراهقات؛ مجموعة تجريبية
مقابل 10من البلجئات مجموعة ضابطة ،على
مدار 8أسابيع .فقد أشارت نتائج الدراسة إلى
أن المجموعة التجريبية اصبحت أكثر
إيجابية على جميع أبعاد مقياس السلطة
الوالدية.
يتضح مما ذكر أعبله أن التدريب على
المهارات الوالدية يعمل على تحسين عبلقة
الوالدين مع أطفالهم ،وعلى معرفة
احتياجاتهم النمائية وتلبيها ،وإعادة تشكيل
أساليب التأديب والعقاب وحل المشكبلت سواء
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أكانوا الوالدان بيولوجيان أم بدالء ،وهنا
تكون حاجة الوالدين البدالء أكثر لتحقيق
نجاح عملية ضم فرد جديد ،والتعامل معه
وفق المرحلة العمرية التي يمر بها وهذا ما
تهدف اليه الدراسة الحالية.
أما التكيف كما يعرفه بياجيه استيعاب الفرد
لبيئته النفسية واالجتماعية والتبلؤم معها،
مثلما يتبلءم مع بيئته الطبيعية مـن أجـل
بقـاءه فـي صـحة سليمة .وأن التكيف
عمليـة دينامية مسـتمرة تتنـاول السـلوك
والبيئـة (الطبيعيـة واالجتماعية) بـالتغيير
والتعـديل حتـى يحـدث تـوازن بـين الفـرد
وبيئتـه في إشـباع حاجـاته وتحقيـق
متطلبـات البيئـة (ابوعيطة .)2014 ,والتكيف
األسري جزء من التكيف االجتماعي النفسي
ألفراد األسرة .ويرتبط مفهوم التكيف من
وجهة نظر النظرية البنيوية بالتطور والنمو
والتوازن في اشباع مطالب النمو ،وعملية
التوازن بين المحيط والفرد بهدف الوقاية
من حاالت االضطراب وعدم االنتظام
).(Minuchin, Colapinto & Minuchin, 1998
وذكر فرير ( )Verrier, 1993أن عملية

التكيف التي تلي ضم طفل هي عملية معقدة
وتؤثر في جميع النظم األسرية .كما أن
ضم طفل جديد في األسرة له آثار تختلف
عما يكون عند والدة طفل في األسرة.
فيصاحب ضم الطفل تجربة مشاعر دائمة من
الفقدان وخوف دائم من التخلي عن الوالدين،
وقد تعاني األسرة من هذه المشاعر طوال
حياتها وتؤثر على التفكير في عبلقاتها
بالطفل في المستقبل ( .)Brodzinsky, 2006أن
تدريب الوالدين على المهارات الوالدية
والتكيف الوالدي األسري ذو أهمية بالغة
لرفع الوعي لديهم ،وانخفاض السلوك غير
السوي بين األطفال والمراهقين .وأن
الرعاية الوالدية البديلة وجدت لتكون بديبل
عن األسرة البيولوجي & ckerman, Brown,
) .Izard. 2004وأكدت دراسة ميلز ( Mills,
 )2011على ان األطفال المتبنيين على مستوى
عالمي ضمن األسر البديلة يحققوا تكيف

نفسي بعد ستة أشهر من التبني ،وكشفت
النتائج أن درجة التكيف لدى األسر خبلل
األشهر الستة األولى من التبني تصبح عالية،
كما أشارت النتائج إلى تحقيق اتصال
عاطفي وتكيف أسري بشكل طبيعي لدى
األسر البديلة مع الطفل ،وأن العبلقة
الوالدية ترتبط بدرجة عالية مع التكيف
اإليجابي لدى األطفال والوالدين.
ومن هنا نرى ان التكيف األسري يتناول
عملية التواز/ن بين أفراد األسرة ،والذي
يحقق التكيف داخل النظام األسري ،ويراعي
مطالب نمو الطفل في المراحل العمرية،
ووقايته من االضطرابات السلوكية واالنفعالية
والتي تنعكس على المهارات الوالدية لدى
الوالدين .وهناك عدة دراسات أكدت على
أهمية التدريب على مهارات الوالدية في
تحقيق التكيف لدى األسر عامة واألسر
البديلة خاصة .ومنها دراسة تايمر وأورغيزا
وزيبيل وماكراث Timmer, Urquiza, Zebell
) )& McGrath, 2005التي هدفت إلى التدريب
على تغيير أنماط التفاعل بين الوالدين
والطفل ،وتكون أفراد الدراسة من  136من
اآلباء واألمهات ،و 91من أطفالهم قد تعرضوا
لسوء معاملة ،وقد أعدوا معرضين للخطر
ولخطر تكرار االعتداء عليهم .وقد خلصت
النتائج إلى انخفاض في مشكبلت سلوك
األطفال وخفض توتر اآلباء واألمهات
وانخفاض في التعرض للخطر ،وكان ظاهرا
في الفروق ذات الداللة بين القياسين القبلي
والبعدي .وأظهرت نتائج دراسة الشوبكي
وحمدي ( )2008على عينة من  60أماً وأباً
لطلبة الصف الثامن األساسي ،قسمت عشوائياً
إلى مجموعة تجريبية التي تلقى أفرادها
برنامجاً تدريبياً على مهارات االتصال،
والمجموعة الضابطة التي لم يتلق أفرادها
برنامجاً تدريبياً .وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة بين المجموعتين التجريبية
والضابطة من اآلباء واألمهات ،حيث انخفض
مستوى الضغط النفسي وتحسن مستوى
التكيف لدى اآلباء واألمهات في المجموعة

التجريبية بالمقارنة مع الضابطة .وفي
دراسة سانديرز واخرون (Sanders Calam,
)Durand, Liversidge, & Carmont, 2008

حول اثر برنامج تدريبي على الوالدية لستة
جلسات عرض من خبلل شبكة اإلنترنت
للوالدين ،أظهرت نتائجها بأن الوالدين
اتخذوا مواقف أكثر إيجابية اتجاه أطفالهم,
وظهر تحسن في سلوك االطفال واصبح
الوالدين أكثر تكيفا مع دورهم الوالدي
وأقل توترا .اما دراسة ريدتز وآخرين
( )Reedtz, Handega & Morch, 2011التي
هدفت لتقييم فاعلية برنامج التدريب في
خفض عوامل الخطر ذات الصلة بمشكبلت
الطفولة ،أظهرت نتائج الدراسة بأن تدريب
اآلباء واألمهات لهؤالء األطفال الذين تتراوح
أعمارهم  8-2سنوات خفض من مشكبلت
سلوك األطفال وعوامل الخطر ،وان هناك
فروقا دالة في الحالة النفسية للوالدين
وإحساسهم بالكفاءة في مجموعة التدخل في
القياس البعدي والتتبعي .وفي دراسة
الجداونة ( )2017التي هدفت لتطبيق برنامج
وفق النظرية البنيوية في تحسين التربية
الوالدية وخفض مشاعر الفقدان لدى األرامل
البلجئات السوريات وأطفالهن ،وهن  20أرملة
سورية الجئة ،وقد تم توزيع أفراد الدراسة
عشوائياً إلى مجموعتين ،تجريبية وضابطة،
وتم إعداد برنامج إرشاد أسري مكون من 15
جلسة طبق بواقع جلستين أسبوعياً ،وطبق
مقياسي التربية الوالدية لؤلرامل ومقياس
مشاعر الفقدان على األمهات وأبنائهن قيلي
وبعدي ومتابعة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة  0.05في الدرجة الكلية على مقياس
مهارات التربية الوالدية ومقياس مشاعر
الفقدان لدى األمهات وأطفالهن وكانت
الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
نستخلص من عرض الدراسات السابقة بأن
أسلوب التدريب على الوالدية فعال في تعزيز
الرعاية الوالدية للوالدين البيولوجيين
والبدالء ،وأدى الى تحسين المهارات الوالدية

والحالة النفسية والتكيف األسري ,أن عدد
من الدراسات تناولت موضوع المهارات
الوالدية عند األسر البيولوجية واألسر
البديلة ،ودراسات أخرى تناولت موضوع
التكيف األسري ومنها تناول المهارات
الوالدية والتكيف الوالدي األسري وفق
نظريات اإلرشاد النفسي ،اال انه لم توجد
دراسات سابقة حول برامج التدريب والتدخل
لؤلسر البديلة المستندة على نظرية البنيوية،
وأن موضوع البحث جديد في المجتمع
األردني ،لكن تمت االستفادة من الدراسات
السابقة في تحديد اإلطار النظري للدراسة،
وبناء أدوات الدراسة والبرنامج التدريبي
للوالدين البديلين.
مشكلة الدراسة
يكون األطفال في دور الرعاية االجتماعية
أكثر عرضة الكتساب السلوك غير السوي
ويواجهون مشكبلت صحة نفسية عقلية،
وتتصف بأنها ذات مخاطر عالية ،فقد يتصف
سلوك األطفال بعدم االمتثال ،والعدوانية،
والتجرد من العاطفة؛ ففي دراسة علي
( )2011التي اجريت على أطفال مؤسسات
داخل االردن لمجهولي النسب التابعة لوزارة
التنمية االجتماعية في محافظتي العاصمة
والزرقاء ،فقد أظهرت نتائج الدراسة معاناة
األطفال من سوء التكيف ،ودرجات عالية من
الشعور بالوحدة والعزلة وانخفاض مستوى
الصحة النفسية ،وان األطفال األصغر عمرا
كانوا أكثر تكيفا من األكبر عمرا .ووفقا
لدراسة استقصائية األكثر شموالً حول
عافية األطفال والمراهقين للفريق الوطني
األمريكي National Survey of Child and
)(NSCAW

Well-Being

Adolescent

 Research Group, 2002).فإن  %47من
األطفال تظهر لديهم مشكبلت بدرجة
مرتفعة على (قائمة سلوك الطفل) .وفي
دراسة Hurlburt, Landsverk, Barth, ،Leslie
) )& Slymen, 2004التي أجريت على ()426
طفل يستفيدون من نظام رعاية األطفال في
المؤسسات في كاليفورنيا ،كان  %42منهم
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يعانون من اضطرابات نفسية .واشارت دراسة
( (Mason, et al., 2004إلى أن أطفال
المؤسسات يعاني معظمهم من عجز االنتباه /
فرط النشاط ،وضعف اإلنجاز التعليمي
ومعدالت عالية من السلوك العنيف .وهم
أكثر عرضة النحراف جنوح األحداث،
واالضطرابات النفسية وإساءة استعمال المواد
المخدرة ( .(Ackerman, Brown, & Izard,
 2004لذا قد يتعرض العديد من األطفال في
دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية
االجتماعية في األردن لمثل هذه االضطرابات
السلوكية .ولتخفيف نسبة معاناة هؤالء
األطفال بدأت وزارة التنمية االجتماعية في
األردن ببرنامج األسر البديلة لضم األطفال
من دور الرعاية االجتماعية لهذه األسر.
وهناك عدد من األطفال تم االتفاق مع أسر
بديلة لرعايتهم ،وهناك تزايد في الطلب
لرعاية البديلة ،وحسب إحصائية وزارة
التنمية االجتماعية عام ( )2016بلغ عددهم 47
طفبل ،وهذا يوضح الحاجة الى تهيئة
الوالدين من خبلل برنامج إرشاد لتعريفهم
بطبيعة مراحل نمو األطفال وأساليب التكيف،
وتعرف أهمية األسرة السوية للطفل،
وتعويضه عن حرمان األسرة البيولوجية،
ولحمايته من اضطرابات سلوكية التي قد
تعيق نمو شخصيته واندماجه في المجتمع.
وهذا يفرض عمبل إضافيا حول تحقيق تنشئة
اجتماعية متوازنة لؤلطفال في األسر البديلة
خالية من االضطرابات النفسية والمشكبلت
السلوكية ،وامكانية التعامل مع اآلخرين
والتكيف النفسي واالجتماعي والثقافي.
ومن خبلل العمل مع األطفال واألسر في
وزارة التنمية االجتماعية ،وخاصة برنامج
األسر البديلة لمست حاجة الوالدين البديلين
الى التهيئة والتدريب على المهارات الوالدية
والتكيف الوالدي األسري قبل ضم الطفل،
خاصة أن التدريب على المهارات الوالدية
لؤلسر البديلة في األردن ما زال ضئيبل
لحداثة البرنامج ،لذا تعمل الدراسة الحالية
على توفير برنامج إرشاد جمعي أسري وفق

النظرية البنيوية في اإلرشاد األسري لتدريب
الوالدين البديلين للطفل وإكسابهم مهارات
والدية تحقق تكيف والدي وأسري.
أهمية الدراسة


تطوير برنامج في التدريب على
الوالدية لؤلسر البديلة ،وتوفير
مقياسي المهارات الوالدية والتكيف
الوالدي األسري.



تلبية الحاجة لمثل هذه البرامج
نظراً لزيادة األطفال الذين
يستفيدون من فرص الضم وزيادة
أعداد األسر البديلة التي تطلب ضم
طفل.



تضيف نتائج هذه الدراسة مادة
علمية حول المهارات الوالدية
والتكيف األسري في إرشاد األسر
البديلة.

أهداف الدراسة


إعداد أدوات تقيس مهارات الوالدية
والتكيف األسري



بناء برنامج في اإلرشاد جمعي
أسري مستند النظرية البنيوية
ودراسة فاعلية البرنامج من خبلل
تطبيقه على األسر البديلة بالضم.



تقديم دليبلً عملياً على فاعلية
نظرية البنيوية في تدريب الوالدين
محليا وإمكانية تطبيقه في
المجتمعات العربية.

وتتحقق أهداف الدراسة من خبلل اإلجابة
عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية برنامج إرشاد جمعي أسري في
ضوء النظرية البنيوية في المهارات الوالدية
والتكيف الوالدي األسري لدى األسر البديلة؟
ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 .1هل هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة  0.05بين متوسط

التجريبية
المجموعة
درجات
والمجموعة الضابطة في المهارات
الوالدية لدى األسر البديلة لصالح
المجموعة التجريبية؟
 .2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة  0.05بين متوسط
التجريبية
المجموعة
درجات
والمجموعة الضابطة في التكيف
الوالدي األسري لؤلسر البديلة لصالح
المجموعة التجريبية؟
 .3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة  0.05بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية في
المهارات الوالدية والتكيف الوالدي
األسري لؤلسر البديلة تبعاً لمتغير
الجنس؟
 .4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة  0.05بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية في
القياس البعدي والتتبعي في المهارات
الوالدية والتكيف الوالدي األسري
لصالح القياس التتبعي؟
حدود ومحددات الدراسة
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة
من األسر البديلة التي قامت بضم طفل من
خبلل برنامج وزارة التنمية االجتماعية.
الحدود المكانية( :جمعية ربات البيوت/
مركز التوعية واإلرشاد) في الزرقاء
الحدود الزمانية :العام الجامعي  2017الذي
تم فيه تطبيق البرنامج
محددات الدراسة :مدى توفر الخصائص
السيكومترية ألدوات الدراسة وفعالية برنامج
اإلرشاد الجمعي األسري ،وتوفر أفراد
الدراسة وعددهم  16أسرة بديلة لعام (،)2017
وما تؤول إليه نتائج الدراسة.
التعريف بالمصطلحات

األسرة البديلة :هي أسرة قائمة مكونة من
زوجين طلبا ضم طفل ،ويدينان بالدين
اإلسبلمي ،أو أن يمضي على إسبلمهما ثبلث
سنوات على األقل بحجة إسبلم موثقة ،وعدم
قدرة أحدهما أو كليهما على اإلنجاب ،وأال
يقل عمر الزوج عن  35عاما وال يزيد على
 55عاما ،وأن يقيم الزوجان بمكان إقامة
مشترك ،وأن يكون قد مضى على زواجهما
مدة ال تقل عن خمس سنوات ،وأال يقل
الدخل الشهري الخاص باألسرة عن  500دينار
(وزارة التنمية االجتماعية لعام .)2010
يعرف إجرائيا باألسرة :األسرة التي ضمت
طفل من أطفال دور الرعاية في عام2017
والتي تنطبق عليهم شروط وزارة التنمية
االجتماعية الخاصة بذلك.
المهارات الوالدية :األسلوب الذي يتبعه
الوالدان في تقديم الدعم البلزم لطفل من
أجل نموه الجسدي والعاطفي ،واالجتماعي،
والفكري المعرفي (Babalık & Araştırma,
) 2012واكتساب مختلف أنواع السلوك
والقيم والعادات والتقاليد.
تعرف إجرائيا :متوسط درجة المجيب على
مقياس المهارات الوالدية والذي تم أعداده
لدراسة الحالية.
التكيف الوالدي األسري :تحقيق التوازن في
العبلقات األسرية (األب واألم والطفل)،
وتصبح عبلقة الفرد أكثر إيجابية مع نفسه
ومع بيئته ومع االخرين ،وتراعي مطالب
النمو والتطور لؤلطفال عبر مختلف مراحل
الحياة ،والوعي بمهارات واستراتيجيات حل
المشكلة وتقبل التغيير (ابوعيطة.)2019 ،
يعرف إجرائيا :متوسط الدرجة الكلية التي
يحصل عليها الوالدين على مقياس التكيف
الوالدي األسري والذي أعد لهذه الدراسة.
برنامج إرشاد في ضوء النظرية البنيوية:
مجموعة من التدريبات المنظمة المستندة
الى نظرية العبلج األسري البنيوي الذي
تطور على يد سلفادور مينشين ( Minuchin,
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 ،)1967ليساعد األسر في التعامل مع
المشكبلت بوصفها تؤثر على التفاعبلت
الحالية ألفراد األسرة ،وتعتمد بصورة خاصة
بالتسلسل الهرمي والعبلقات األسرية ورعاية
الطفل والحدود القائمة بين أفراد األسرة
وخريطة األسرة والتحالفات واالئتبلفات
والتفاعل فيها ،وحل المشكبلت.
يعرف إجرائيا :بأنه برنامج تدريب وتدخل
إلرشاد األسر البديلة ،يتكون من  15جلسة
يتم تطبيق جلسة أسبوعيا وفق مجموعة من
األساليب والمهارات المستمدة من النظرية
البنيوية لمينشين.

منهجية الدراسة
تم استخدام منهج البحث شبه التجريبي ،إذ
تعرضت المجموعة التجريبية إلى برنامج
إرشاد أسري ،في حين أن المجموعة الضابطة
لم تتعرض إلى أي برنامج إرشاد أسري.
أفراد الدراسة :تكون أفراد الدراسة من األسر
البديلة الذين تنطبق عليهم شروط الرعاية
البديلة من قبل وزارة التنمية ،وضم األطفال
عام  2017وعددهم  16أسرة ،وقد اختيروا
بالطريقة الميسرة القصدية من جمعية
حماية األسرة والطفولة في إربد ومركز
التوعية واإلرشاد ،جمعية ربات البيوت في
الزرقاء ،ألنهما وافقا على تطبيق البرنامج
من خبلل االعبلن عنه في الجمعية ،باإلضافة
لجاهزية المركز من حيث طبيعة الخدمات
التي تقدم والتسهيبلت التي توفر للباحثين
لعقد جلساتهم وتدريباتهم ،وقد أبدت األسر
التزامها والتوقيع على اتفاقية المشاركة،
وتم توزيع أفراد الدراسة إلى مجموعتين
وذلك بأخذ ارقام فردية للمجموعة االولى،
المجموعة التجريبية ،وأرقام زوجية
للمجموعة الثانية ،المجموعة الضابطة.
أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة؛ أعد مقياس
المهارات الوالدية ومقياس التكيف الوالدي

األسري ،باإلضافة إلى برنامج إرشاد أسري،
وفيما يلي وصف لها:
أوال :مقياس المهارات الوالدية :تم إعداده
بعد الرجوع إلى دراسات HardenMeisch,
& Jessica & Vick, 2007; Kahraman, Irmak,
Basokcu , 2017; Olson 2006 Renolds, 2009).
(Kiplinger, & Browne, ( ، )Torres, 2012

 .2014وتكون المقياس من -48فقرة للمهارات
الوالدية ،ويتكون من ستة أبعاد :بناء
العبلقات الوالدية ،والسلبية الوظيفية،
ورعاية صحة الطفل ومطالب نموه ،والتفاعل
والتواصل ،ومشاعر الدفء العاطفي ،وحل
المشكبلت .وتم ترجمة فقرات األبعاد الستة
ومراجعتها من قبل اختصاصي باللغة
االنجليزية .وتضمن المقياس معلومات
شخصية ،لجمع البيانات األولية عن األسر
البديلة.
صدق المقياس :للتحقق من صدق المقياس
تم عرضه بصورته األولية المكون من
48فقرة على  9من محكمين من أساتذة
الجامعات (الهاشمية ،واألردنية ،والعلوم
اإلسبلمية) ،وذلك لتأكد من مدى مبلئمة
الفقرات لما تقيسه ،ومدى سبلمة اللغة
وانتماء الفقرات للبعد الذي وضعت فيه ،وقد
أجمع المحكمون إلى حذف  8فقرات .وتعديل
 3فقرات ( .)31 ،27 ،26وأصبح المقياس
بصورته النهائية مكوناً من  40فقرة ،وقد
تمت صياغة بعض الفقرات بطريقة عكسية.
ثبات المقياس :للتأكد من ثبات المقياس تم
استخدام طريقة التجزئة النصفية ،حيث تم
تقسيم فقرات المقياس إلى فقرات فردية
وفقرات زوجية ،وطبق المقياس على عينة
من خارج عينة الدراسة مكونة من  30أماً
وأباً من األسر البديلة من (جمعية حماية
األسرة والطفولة في اربد) ،وتم استخراج
معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة
جوتمان ،وقد بلغت  76.7ككل ،وللفقرات
الفردية بلغ  67.1وللفقرات الزوجية 60.4
وألبعاده تتراوح بين  47.6و .59.1وكذلك
تم استخراج االتساق الداخلي ،بحساب معادلة

ألفا كرونباخ للمقياس ككل  69.4وللفقرات
الفردية بلغ  67.1وللفقرات الزوجية ،60.4
وعلى أبعاد المقياس تتراوح بين.82.0- 52.7

ثبات المقياس :تم استخدام طريقة التجزئة
النصفية للتأكد من ثبات مقياس التكيف
الوالدي األسري ،بتقسيم فقرات المقياس إلى
فقرات فردية ،وفقرات زوجية .ثم طبق على
عينة من خارج عينة الدراسة مكونة من0أماً
وأباً من األسر البديلة من (جمعية حماية
األسرة والطفولة في اربد) ،وتم استخراج
معامل الثبات على المقياس ككل من خبلل
معادلة جوثمان حيث بلغت  ،82.3وللفقرات
الفردية بلغ  77.5وللفقرات الزوجية 79.9
واألبعاد تتراوح بين  52.7و .86.2وكذلك
تم استخراج االتساق الداخلي بطريقة ألفا
كرونباخ وبلغ للفقرات الفردية 57.5
وللفقرات الزوجية  74.9والمقياس ككل
 69.5واألبعاد تتراوح بين  68.7و.86.2

ثانيا :مقياس التكيف الوالدي واألسري؛ تم
االعتماد على مقياس التكيف الوالدي األسري

وتتم اإلجابة عن فقرات المقياس باستخدام
تدرج ليكارت من  4نقاط )1( ،ال ينطبق على
االطبلق إلى ( )4ينطبق بشكل كبير ،ويوجد
بعض الفقرات العكسية ،تتراوح درجات
المقياس من ( )112-28حيث تمثل مجموع
الدرجات من ( )55-28مستوى تكيف منخفض،
ومن ( )83-56مستوى تكيف متوسط ،ومن 84
وما فوق يشير إلى مستوى تكيف عالي.
ويتطلب تطبيق المقياس فترة من 20- 15
دقيقة .وكلما ارتفعت الدرجة الكلية
للمقياس فإنها تشير الى مستويات أعلى من
التكيف الوالدي األسري.

وتتم اإلجابة عن مقياس المهارات الوالدية
ذاتيا ،باستخدام تدرج ليكارت من  5نقاط
(ينطبق بدرجة كبيرة  ،5الى ينطبق بدرجة
قليلة جدا  ،1وكلما ارتفعت الدرجة الكلية
للمقياس فإنها تشير لمستويات عالية من
المهارات الوالدية ،وتتراوح درجات المقياس
من ( )200-40وتمثل مجموع الدرجات من
( 40إلى  )95مستوى مهارات الوالدية
منخفض ،ومن ( 96إلى  )145مستوى
متوسط )+ 146( ،وأكثر يشير إلى مستوى
عالي .ويتطلب تطبيق المقياس فترة تتراوح
من ( )20-15دقيقة.

Parenting and Family Adjustment Scale
) (PAFASوالذي اعده ساندرز وأخرون
& (Sanders, Morawska, Haslam, Filus,
)Fletcher, 2013الذي تم ترجمة فقرات أبعاده

الستة ومراجعتها من قبل اختصاصي باللغة
االنجليزية ،وتم التحقق من صدقه وثباته
على النحو اآلتي:
صدق المقياس :للتحقق من صدق المقياس
تم عرضه بصورته األولية المكون من 30
فقرة على  9من محكمين من أساتذة
الجامعات (الهاشمية ،واألردنية ،والعلوم
اإلسبلمية) ،لتأكد من مدى مبلئمة المقياس
لدراسة الحالية ،ومدى سبلمة اللغة وانتماء
الفقرات للبعد الذي وضعت فيه ،وأشار
المحكمون إلى تعديل بعض الفقرات ،وتم
تعديل ما طلب تعديله .وتنقسم فقرات
المقياس الى قسمين :القسم األول :مهارات
التكيف الوالدي؛  16فقرة ،التوافق الوالدي 11
فقرة ،والعبلقة بين الوالدين والطفل 5
فقرات ،والقسم الثاني :التكيف الوالدي
األسري  12فقرة :التكيف العاطفي للوالدين
 5فقرات ،والعبلقات األسرية  4فقرات،
والعمل التعاوني بين الوالدين  3فقرات.

ثالثا :برنامج اإلرشاد الجمعي األسري؛ بعد
االطبلع على الدراسات السابقة وبرامج
التدريب والتدخل األسري والوالدية والتكيف
الوالدي األسري ،والتي سبق ذكرها في
االطار النظري والدراسات السابقة لهذه
الدراسة ،وبالرجوع الى النظرية البنيوية
لمينشين ،وكل من مينشين ونيكلوس
) ) Minuchin & Nichols, 1993ومينشين
وكالبينتو ومينشي (Minuchin, Colapinto,
) & Minuchin, 1998وسنكلير وويلسون
) )(Sinclair & Wilson, 2003و ( Minuchin,
.)1947
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تم تحديد الهدف العام من البرنامج مستمدا
من النظرية البنيوية ،ب “تحقيق توافق
وتكيف والدي أسري ورعاية أفضل من
الوالدين لؤلبناء" ،وتم تحديد موضوع كل
جلسة بما يحقق االهداف الفرعية للبرنامج،
وروعي أن يكون مناسبا لؤلسر البديلة
المستهدفة .وعدد الجلسات  15جلسة ،ومدة
الجلسة  60دقيقة .وفيما توضيحا لجلسات
برنامج اإلرشاد الجمعي األسري.
صدق البرنامج اإلرشادي :تم التحقق من
صدق برنامج اإلرشاد الجمعي األسري
بعرضه على مجموعة من المحكمين
المختصين في مجال اإلرشاد النفسي
والتربوي وتم األخذ بمبلحظاتهم ،والتي
تتعلق بتعديبلت بالصياغة اللغوية .وتعديبلت
في ترتيب بعض الجلسات من حيث التقديم
والتأخير .وتعديبلت في الزمن البلزم لتنفيذ
الجلسات وإضافة بعض اإلجراءات والنشاطات
التدريبية،
األساليب اإلحصائية
تم استخدام تحليل التباين المشترك
) (MANCOVAsلتحقق من الفروق بيانات
المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري

بين مجموعات الدراسة قبل بدء برنامج
التدخل وفي نهايته ،واستخدام ()MANCOVA
لدراسة الفروق بين األمهات واآلباء (وفق
متغير الجنس) ،واختبار “ت" ) )t testفي
القياس البعدي والتتبعي للمجموعة
التجريبية في المهارات الوالدية والتكيف
الوالدي األسري.

نتائج الدراسة
سيتم عرض النتائج من خبلل اإلجابة عن
أسئلة الدراسة.
السؤال األول :هل هناك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بين
متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في
المهارات الوالدية لؤلسر البديلة لصالح
المجموعة التجريبية؟
ولئلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج
المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية
للمهارات الوالدية للقياسين القبلي والبعدي
للمجموعتين التجريبية والضابطة ،للدرجة
الكلية ولؤلبعاد الفرعية التي يتكون منها
المقياس ،وتتضح في الجدولين  1و.2
الهدف

عنوان الجمسة
 .1التعارف ما بين المرشدة وأعضاء المجموعة

بناء الثقة واأللفة

 .2صحة الطفل ومطالب مراحل نموه

ممارسة أساليب الرعاية الوالدية اإليجابية

 .4حل المشكالت

إدراك أثر التحالف واالتالف وحل المشكالت

 .3التفاعل والتواصل داخل األسرة.
 .5ألسرة الصحية وغير الصحية

 .6إعادة صياغة المشاعر السمبية الوظيفية

مراعاة تسمسل السمطة وتمايز األدوار

إدراك أثر الوظائف السمبية في العالقات األسرية

 .7التعامل مع أنماط التفاعل الهرمي في نظام األسرة

تقبل الوالدان لمشاعر فقدان الطفل في المستقبل
إعادة رسم الحدود في ٍ
األسرة ضم فرد جديد

 .8تصور لكيان األسرة ووظائفها بعد ضم الطفل

إعادة رسم خريطة األسرة وتحديد الهرمية

 .11مشاعر الدفء والبناء العاطفي بعد ضم الطفل لألسرة

حل المشكالت ومواجهة االنفعاالت السمبية نحو األسرة الجديدة

 .11التواصل والتفاعل والعالقات بين أفراد األسرة بعد ضم طفل

تحقيق تكيف والدي أسرى في األسرة النواة

 .13التفكير والبناء المعرفي لطفل والوالدين

حل المشكالت بما يحقق التكيف الوالدي األسري اإليجابي

 .9إعادة بناء العالقات الوالدية واألسرية

( .12كيف تغيرنا) أثر التغيير عمى الوالدين البديمين والطفل
 .14الجمسة الختامية
.15جمسة المتابعة

إعادة صياغة أدوار الوالدين واألسرة األصل

التحالف واإلتالف والتثميث مع الوالدين واألسرة األصل
ممخص مهارات البرنامج والتقييم البعدي

تقييم تتبعي

جدول 1
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في القياس القبمي والبعدي في المهارات الوالدية وأبعادها لممجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

األبعاد
العالقات الوالدية
السمبية الوظيفة
التفاعل والتواصل

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

تجريبية

11.39

1.89

22.56

1.41

ضابطة

9.88

1.99

12.19

1.33

ضابطة

9.75

1.391

9.19

1.33

تجريبية

11.69

1.887

22.38

2.16

11.56

1.861

22.38

2.81

تجريبية

7.11

مشاعر الدفء

ضابطة
تجريبية

11.63

العاطفي

ضابطة

9.81

ضابطة

21.56

صحة الطفل ومطالب

نموه

تجريبية
تجريبية

حل المشكالت
المجموع الكمي

القبمي

البعدي

االنحراف المعياري

1.14

2.162

12.16

1.39

1.56

12.56

1.41

.964

21.56

1.99

22.19

1.52

37.69

2.94

9.13

.619

17.94

2.112

174.31

11.12

93.25

3.28

ضابطة

9.44

91.56

3.99

ضابطة

91.16

3.77

تجريبية

17.19

2.29

7.51

1.13

1.27

جدول 2
تحميل التباين المشترك المتعدد ( )MANCOVAلممهارات الوالدية في المجموعتين التجريبية والضابطة
مصدر التباين

البعد

المجموعة

المربعات

درجات
الحرية

متوسطات

مجموع

المربعات

قيم "ف"

مستوى
الداللة

قيمة ويمكز لمبدا=

العالقات الوالدية

السمبية الوظيفية

273.77

1

273.77

161.21

*10111

التفاعل والتواصل

276.11

1

276.11

73.11

*10111

الداللة اإلحصائية

مشاعر الدفء العاطفي

228.56

1

272.44

1

*1.121

وقيمة ف ()86.74

صحة الطفل ومطالب نموه

833.44

العالقات الوالدية

37.59

السمبية الوظيفية

حل المشكالت

التفاعل والتواصل

الخطأ

مشاعر الدفء العاطفي

رعاية صحة الطفل ومطالب

نموه

الكمي المعدل

151.97

1

1

94.81

22

4.31

118.56

22

4.94

83.19

124.57

22
22

حل المشكالت

52.39

العالقات الوالدية

11578.11

التفاعل والتواصل

11437.11

32

11728.11

32

6139.11

32

مشاعر الدفء العاطفي

حل المشكالت

*دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()1.15

272.44

114.41

833.44

22

32

صحة الطفل ومطالب نموه

228.56

46.32

1.71

22

السمبية الوظيفية

151.97

6182.11

29681.11

يتضح من جدول 1ن هناك فروقا ظاهرية
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في المهارات الوالدية،
وفي األبعاد الفرعية لها ،والختبار الداللة

35.14

147.19

*10111
*10111
*10111
*10111

3.78
5.66
2.38

32

32

اإلحصائية لهذه الفروق ،تم استخدام تحليل
التباين المشترك المتعدد (،)MANCOVA
والتي يتضح في جدول .2
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يتضح من بيانات جدول  3أن هناك فروقا
ظاهرية في متوسط درجات المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة
الضابطة في التكيف الوالدي األسري،
واألبعاد الفرعية له ،ولبيان داللة الفروق
بين المجموعتين إحصائيا في التكيف
الوالدي األسري تم استخدام تحليل التباين
المشترك المتعدد ( ،)MANCOVAوالتي تتضح
نتائجه في جدول .4

يتضح من جدول  2وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة للمهارات الوالدية ،حيث كانت
قيمة ويلكز المبدا =  0.02وقيمة ف 86.74
وعلى األبعاد ،وهي؛ بناء العبلقات الوالدية،
قيمة ف  160.21السلبية الوظيفية ،قيمة ف
 35.04التفاعل والتواصل ،قيمة ف ،31.74
مشاعر الدفء العاطفي ،قيمة ف  46.32رعاية
صحة الطفل ومطالب نموه ،قيمة ف
147.19حل المشكبلت ،قيمة ف ،114.40وكانت
الفروق في المهارات ككل وجميع األبعاد
دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية،
كما يتضح من المتوسطات الحسابية في
جدول .1

يتضح من جدول  4وجود فروق ذات داللة
إحصائية في درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التكيف الوالدي األسري ،اذ أن
قيمة ويلكز المبدا دالة إحصائيا وقيمة "ف"
 5.61دالة إحصائيا عند مستوى داللة ،0.05
وفي الفروق في جميع األبعاد لصالح
المجموعة التجريبية ،كما يتضح من
المتوسطات الحسابية في جدول.3

السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة  0,05بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط
درجات المجموعة الضابطة في مستوى
التكيف الوالدي األسري لؤلسر البديلة لصالح
المجموعة التجريبية؟

السؤال الثالث :هل هنالك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين متوسط
درجات الذكور واإلناث في المجموعة
التجريبية في المهارات الوالدية والتكيف
الوالدي األسري لؤلسر البديلة تبعاً لمتغير
الجنس؟

ولئلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج
المتوسطات واالنحرافات المعيارية للقياسين
القبلي والبعدي في التكيف الوالدي األسري
للمجموعتين؛ التجريبية والضابطة ،ولؤلبعاد
الفرعية ،والتي تتضح في جدول .3
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكيف الوالدي األسري لممجموعتين الضابطة والتجريبية
ابعاد المقياس

المجموعة

البعدي

القبمي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التوافق الوالدي

ضابطة

تجريبية

7.94
8.69

.85

14.19

1.68

العالقة بين الوالدين

تجريبية

التكيف

ضابطة

11.13

تجريبية

9.16

1.14

14.63

2.39

11.11

1.21

12.99

1.29

ضابطة

7.31

1.31

7.44

1.41

89.1

5.38

81.1

والطفل

العالقات األسرية

تجريبية

6.11

.47
.99

89.1

8.51
8.94

7.31

.731
.99

87.1

ضابطة

5.51

العمل الجمعي لموالدين

تجريبية

3.19

83.1

5.44

96.1

47.38

3.79

47.19

3.66

81.1

المجموع

ضابطة
تجريبية

3.48

51.63

1.82

الكمي

ضابطة

78.94

4.57

3.38

81.1

جدول 4
تحميل التباين المشترك المتعدد لمتكيف الوالدي األسري القبمي والبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة
مصدر التباين
المجموعة

قيمة ويمكز المبدا =

قيمة "ف" 5.614

لداللة اإلحصائية = *.111

الخطأ

الكمي المعدل

مجموع

األبعاد

المربعات

درجات
الحرية

متوسطات
المربعات

قيم "ف"

مستوى
الداللة

التوافق الوالدي

114.99

1

114.99

73.33

*1.11

العالقة بين الوالدين والطفل

29.43

1

29.43

12.87

*10112

التكيف

47.21

1

47.21

22.51

*1.11

العمل الجمعي لموالدين

15.61

1

15.61

21.45

*1.11

التوافق الوالدي

32.93

23

1.43

العالقة بين الوالدين والطفل

52.59

23

2.29

العالقات األسرية

14.57

23

.634

العمل الجمعي لموالدين

16.73

23

التوافق الوالدي

4427.11

32

العالقة بين الوالدين والطفل

4811.11

32

العالقات األسرية

1339.11

32

العمل الجمعي لموالدين

679.11

2.71

العالقات األسرية

48.21

التكيف

3618.11

التكيف

1

23

2.71

4.26

*.15

2.11

.727

32
32

دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()1.15
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري تبعا لمتغير
الجنس
متغيرات الدراسة

التطبيق
قبمي

المهارات الوالدية
بعدي
قبمي
التكيف الوالدي األسري
بعدي

الجنس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

92.51

3.59

انثى

88.63

3.58

ذكر

177.88

11.11

انثى

171.75

11.48

ذكر

51.25

1.49

انثى

51.11

2.11

ذكر

81.37

4.37

انثى

77.51

4.57

لئلجابة على هذا السؤال ،تم استخراج
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل من
المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري
للذكور واإلناث في المجموعة التجريبية،
والتي تتضح في جدول 5.4

اإلحصائية لهذه الفروق ،فقد تم استخدام
تحليل التباين األحادي المشترك .ويوضح
جدول  6نتائج تحليل التباين األحادي
المشترك للذكور واإلناث في المهارات
الوالدية ،وفي التكيف الوالدي األسري.

يتضح من بيانات جدول  5أن هناك فروقا
ظاهرية بين متوسطات درجات الذكور
واإلناث في المجموعة التجريبية في
المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري
تبعا لمتغير الجنس ،والختبار الداللة

يتضح من جدول  6عدم وجود فروق دالة
إحصائيا في المهارات الوالدية والتكيف
الوالدي األسري تبعا لمتغير الجنس.
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جدول6

نتائج تحميل التباين األحادي المشترك لدرجات المجموعة التجريبية في المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري تبعا لمتغير الجنس
المتغيرات

المهارات الوالدية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

القبمي

42014

1

42014

1.657

1.425

المجموعة

5219039

1

5219039

813.76

1.111

المجموعة -الجنس

184.89

1

184.89

2.89

1.111

الخطأ

1728.34

27

64.11

1

الجنس

األسري

84.94

الكمي المعدل

627269.11

32

المجموعة

5441.11

1

5441.11

المجموعة -الجنس

9.57

1

9.57

1.643

الخطأ

417.78

15.11

-

القبمي
التكيف الوالدي

84.94

1

1.33

الجنس

الكمي المعدل

72.47
9.79

135838.11

1

72.47

4.81

1.137

361.19

1.111
1.433

-

9.79

27
32

1.259

1.648

1.428.

جدول 7
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين القياس البعدي والتتبعي لممهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري
متغيرات الدراسة
المهارات الوالدية
التكيف الوالدي األسري

التطبيق
اختبار بعدي

العدد

المتوسط الحسابي

16

174.31

16

78.94

اختبار المتابعة

16

اختبار المتابعة

16

اختبار بعدي

وتبعا لتفاعل المجموعة مع الجنس ،حيث أن
قيم "ف" غير دالة إحصائيا عند مستوى
داللة .0.05
السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بين
متوسط درجات المجموعة التجريبية في
القياس البعدي والقياس التتبعي في كل من
المهارات الوالدية والتكيف الوالدي األسري
لؤلسر البديلة لصالح التتبعي؟
ولئلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار
"ت" للمهارات الوالدية والتكيف الوالدي
األسري للمجموعة التجريبية ،والتي تتضح
في جدول .7
يتضح من جدول  7أن هناك فروقا ظاهرية
في متوسطات إجابات أفراد المجموعة
التجريبية على القياس البعدي والقياس
التتبعي ،اال ان ليس هناك فروق ذات داللة

171.51
79.56

مستوى

قيم اختبار "ت"

درجات الحرية

1.78

15

1.196

1.514

15

1.617

الداللة

إحصائية في المهارات الوالدية والتكيف
الوالدي األسري لدى األسر البديلة بين
التطبيق البعدي والتتبعي لتطبيق البرنامج
اإلرشادي بعد مرور اسبوعين من انتهاء
البرنامج ،إذ أن قيمة اختبار "ت" غير دالة؛
أي مما يدل على استمرارية تأثير البرنامج
على الوالدين المشاركين في البرنامج.

مناقشة النتائج
سيتم مناقشة ما توصلت إليه نتائج اإلجابة
عن أسئلة الدراسة والتي هدفت الى الكشف
عن أثر برنامج أسري في المهارات الوالدية
والتكيف األسري لؤلسر البديلة التي قامت
بضم طفل إلى أسرتها.
أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال االول وجود
فرقا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05لصالح أفراد المجموعة التجريبية
المشاركين في البرنامج ،ويعزى هذا الفرق

إلى األساليب التي نفذت من خبللها الجلسات،
والتي ساهمت في المشاركة الفاعلة عبر
النقاش والحوار والتغذية الراجعة والواجبات
المنزلية وأوراق العمل .واستخدام تقنيات
النظرية البنيوية ومنها وضع الحدود داخل
األسرة وتشكيل الخريطة األسرية ومهارة
التواصل والتفاعل التي ساهمت في الوعي
بأشكال التواصل الصحي والتواصل غير
الصحي في أسرهم .كما تم التدريب على
مفهوم هرمية األسرة ،والعبلقات التي ترتبط
بالسلطة األسرية ،وتوضيح دور كل عضو
في األسرة السوية ،وبذلك زادت قدرة
الوالدين على اكتساب مهارة والدية إيجابية
وبناء أسرة وظيفية متكاملة؛ من خبلل إعادة
تشكيل سلوكهم في الحياة اليومية وتحديد
مفهوم العبلقة الوالدية والعبلقة بين الطفل
وكل من األم واألب ،والذي اتضح من خبلل
النقاش للواجب البيتي عند بداية كل جلسة.
كما أن التدريب على مهارة حل المشكبلت
لتعرف على المهارات الوالدية التي تساهم
سلبا في المهارات الوالدية ،وقد عرض أعضاء
المجموعة أكثر من مشكلة أثناء الجلسة
وتبادل المشاركين آرائهم وخبراتهم حول
المشكبلت التي تم عرضها ،وبخاصة التي
تتعلق بعدم تحديد دور األب واألم وتدخل
عناصر خارجية ،وقد تم تطبيق أسلوب حل
المشكبلت الستبدال المهارات الوالدية غير
الصحية .كما استخدم أمثلة لحل المشكبلت
لزيادة الوعي باحتياجات الطفل ومراحل
نموه .وتم الطلب منهم نقل أثر التدرب
خارج الجلسات وتطبيق ما تعلموه في الحياة
اليومية .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة
كل من ))Gross & Colleagues, 2003
و) )Martin & Sanders, 2003ودراسة ( Puddy
)(Gainey, et al., 2007) & Jackson, 2003
و) (Kaminski, et al., 2008و( & Ccchetti

 )Valentino, 2006التي تناولت تدريب
الوالدين على المهارات الوالدية وكيفية
التواصل بشكل أكثر فعالية مع أطفالهم،
ومع دراسة ( )Oriana et al, 2006ودراسة
)(Joussemet, et al., 2013التي تناولت التفاعل

والدفء العاطفي الدافئ بطريقة مباشرة
بالسلوك البناء في حل المشكلة وبفاعلية.
أظهرت نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني
وجود فرقا ذا داللة إحصائية عند مستوى
داللة  0.05بين درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التكيف الوالدي
األسري ،وكان الفرق لصالح المجموعة
التجريبية ،ويرجع تحسين مستوى التكيف
لدى المشاركين إلى فاعلية برنامج
اإلرشادي األسري ،حيث تم استخدام أساليب
الحوار والنقاش بشكل دائري تسلسلي
ليشارك جميع اآلباء واألمهات بأبداء رأيهم
حول الدافعية لضم طفل ,ومناقشة كيفية
إعادة تشكيل األدوار في األسرة ،ومعرفة
الخريطة الجديدة لؤلسرة بوجود فرد جديد،
الذي يتطلب تبني أسلوب حياة جديد من
إدخال تغييرات وتعديبلت تيسر ضم طفل
(عضو أسرة) ،كما ساعد مناقشة مطالب
مراحل نمو الطفل ومراعاة احتياجاته في
جوانب نموه المختلفة ومعرفة كيف يفكر
الطفل ،وكذلك من خبلل عملية تغيير
الحدود والتحالفات الصحية الجديدة
والتآلف عند ضم فرد جديد لؤلسرة.
وتم طرح طرق التعامل مع المشاعر
المزعجة (غير الصحية) التي تواجه اآلباء
واألمهات بما يؤثر سلبا على مستوى التكيف
األسري .وتم ذلك من خبلل تفعيل
المشكبلت األسرية إلثارة مشاعرهم وتعرف
أهمية الدفء العاطفي للوالدين وللطفل،
وعلى سبيل المثال طرح مشكلة مغادرة
الطفل لؤلسرة أو ظهور اآلباء البيولوجيين،
أو ماهية الحياة المستقبلة للطفل وما
الخطط التي تم وضعها لهذا الطفل عندما
يبلغ سن الرشد ،والتفكير بان هذا الطفل
سيصبح راشدا ،وكيف ستتم مراعاة
تفضيبلته واحتياجاته .وما هي الخبرة
المؤلمة والمشاعر التي تسيطر عليهم في
هذه اللحظة؛ وترك مجال النقاش لتفاعبلتهم
مع بعضهم البعض؛ وهنا ظهرت على األعضاء
مشاعر الخوف والقلق ،إال أن أثنين من
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أعضاء المجموعة قاما بتحفيز باقي
المشاركين على التفكير في طرق لحل هذه
المشكلة ،وقد قاموا بطرح المشكلة ضمن
خطوات حل المشكلة ،ووضع جميع البدائل،
وقد تشجع باقي األعضاء في المشاركة في
النقاش والحوار ووضع اقتراحاتهم لحل
المشكلة .وتم استخدام استراتيجية إعادة
التشكيل لمعرفة ما يجب ان تقوم به األسرة
في تعاملها مع ظهور اآلباء البيولوجيين
للطفل وتبني أسلوب حياة جديد مما يؤدي
الى إدخال التغييرات والتعديبلت التي تجعل
مسيرة اآلباء البديلين أسهل.

على تطبيق هذه المهارات على جميع
المشاركين بدون تمييز ،وكانت تعطي
نفس الفرص للمشاركة لآلباء واألمهات.
وبذلك استفاد كل من اآلباء واألمهات
بنفس الدرجة من البرنامج ،وان األساليب
المتبعة في البرنامج مبلئمة لكبل الجنسين،
وهي مأخوذة من نظرية اهتمت باإلرشاد
األسري ،وان جميع أساليب العبلج للنظرية
البنيوية تتعلق بالوالدين واألسرة واألبناء.
وأن هذه النتائج اختلفت مع نتائج دراسة
(غيث وآخرون )2015 ،و )Reedtz, et 2011
 al.,حيث كانت النتائج لصالح اآلباء.

فان ما تم في هذه الجلسة وفر مساحة آمنة
لتعبير عما يراود الوالدين من أفكار
ومشاعر ،كذلك مشاركتهم للتحديات التي
قد يوجهونها دون الحكم أو انتقاد ،وقد
كانوا يتلقون دعم واحترام آراء بعضهم
البعض .مما زاد الوعي بمشاعرهم وأثرها
في تواصلهم مع أنفسهم ومع أفراد األسرة،
وتبني الدفء العاطفي الذي يساهم في
تحسين التكيف الوالدي األسري لديهم
ويعزز الثقة بينهم ،وظهر ذلك عند
مناقشتها في بداية الجلسة التالية ،حيث ان
المشاركة أدت إلى تبادل الخبرات مما زاد
من دافعيتهم ،وتبادل أفراد المجموعة
خبراتهم مع أسرهم ولمسوا التغير بأنفسهم
وفي تكيفهم مع أسرهم بوجود الطفل.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة
) Timmer et al,. 2005التي تناولت مستوى
التكيف النفسي واألسري لدى الوالدين
البديلين ،ودراسة (الشوبكي وحمدي)2008 ،
و( (Sanders et al., 2008و()Mills, 2010
و) )Reedtz, et al., 2011و(الجداونة ()2017
التي تناولت برنامج تدريبي لتحسين التكيف
لدى اآلباء واألمهات.

أشارت نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع إلى
عدم وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين
البعدي والتتبعي لدى المجموعة التجريبية،
أي استمرارية أثر برنامج اإلرشاد األسري
بعد مرور فترة اسبوعين من التطبيق
البعدي ،ويمكن عزو ذلك إلى األثر الذي
لمسه الوالدين للبرنامج في حياتهم األسرية،
وما تضمنته جلسات البرنامج من مهارات
وأساليب ساهمت في تحسين مهاراتهم
الوالدية ومستوى التكيف الوالدي األسري
لديهم ولمسوا التغيير على حياتهم اليومية
مما دفعهم الستمرار بتطبيق ما تعلموه في
الجلسات .فقد استفاد اآلباء من البرنامج
اإلرشادي التدريبي في تغيير أساليب تعاملهم
في مجاالت الحياة والتعامل مع الطفل
بطريقة إيجابية .وتتفق نتائج هذا السؤال
مع دراسات كل من (العموش )2016 ،و(غيث
واخرون )2015 ،و))Reedtz, et al., 2011
و) (Oriana et, el,. 2006حول استمرار أثر
برنامج التدريب واإلرشاد األسري اإليجابي
على مهارات الوالدية.

أظهرت نتائج تحليل بيانات اإلجابة عن
السؤال الثالث عدم وجود فروق دالة احصائيا
تبعا لجنس في المهارات الوالدية والتكيف
الوالدي األسري ،ويمكن تفسير هذه النتيجة
بأن البرنامج اإلرشادي قد ركز في جلساته

التّوصيات
ج الّتي ت َّمّ التّوصلُ إليها،
في ضوءِ النّتائ ِ
خلصتِ الدّراس ُة الحاليّ ُة إلى التّوصياتِ
اآلتية:
 .1اجراء المزيد من البحوث عن
المهارات الوالدية والتكيف األسري

وفق النظرية البنيوية في النظام
األسري البديل.

العموش ،روان ( .)2016فاعلية برنامج
التدريب المنظم على الوالدية )(STEP
في تعديل األسلوب الوالدي لدى عينة
من األمهات البلجئات السوريات ،رسالة
ماجستير غير منشورة -الجامعة
الهاشمية – الزرقاء األردن.

 .3االستفادة من برنامج الدراسة الحالية
القائم على النظرية البنيوية في
النفسين
األخصائيين
تدريب
واالجتماعيين.

ابوعيطة ،سهام ( .)2004الرعاية الوالدية
والسلوكيات االنفعالية والبلاجتماعية
لطلبة المدارس الحكومية في منطقة
عمان الكبرى .مجلة جامعة دمشق
للعلوم التربوية.256-219 ،1 ،21 ،

 .2اجراء دراسات حول المهارات الوالدية
اإليجابية والتكيف األسري لدى األسر
البيولوجية واألسر البديلة ومعرفة
االختبلف بينهم.
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