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 مستخلص البحث :
بعض الخبرات  وأهم  الوالدية  للتربية على اإلطار المفاهيمي يهدف البحث الحالي إلى التعرف            

ة  ومدي استفادت المجتمع الليبي من الخبرات األنجببية واستخدمت الباحثة في مجال التربية الوالدي نجببيةاأل

التغلب علي كافة الصعوبات التي تقف في طريق تطور التربية  البحث وقد أظهرت نتائج المبهج الوصفي
جراء بحوث قائمة على المعلومات والمصادر فى مجال برامج التربية  دعم الوالدية بليبيا، من خالل وا 

توفير قيادة وطنية فعَّالة لبرامج التربية الوالدية بليبيا من المهنيين المتخصصين، وصانعى القرار، و  ،الوالدية
بالمعلومات ت واألمهاالعمل على تزويد اآلباء  ،والمتخصصين الفنيين، واإلداريين، والمعلمين، والتربويين

مشاركة  زيادة، همبنائوذلك لمساعدتهم على المشاركة على نحو هادف وفعَّال في تربية أ ،الالزمة وتدريبهم
تطوير الفهم  و،  تحسين نوعية التربية الوالدية ذلك من خالل و الوالدين في التجربة المدرسية ألبنائهم ، 

 . العام لقيمتها

 :الكلمات المفتاحية

 الخبرات األجنبية في مجال التربية الوالدية –الدية التربية الو 
 مقدمة: 

حيرث يتتورا اللفرع معارفرب وتبراترب تعد األسرر  الخليرة األولرى فري الببراس اإل ورا ي واينجتمراعي  

وسلوكياتب اينجتماعية األولى من هذه المؤسوة, وذلك مرن تر ل مرا يتعرر  لرب مرن مثيررات تربويرة سرواس 

بة ت ل مراحلب البمائية, والتي تورهم فري تتروين م مرص تخ ريتب الذاتيرة واينجتماعيرة أكا ت إيجابية أم سلي

 والخلقية, وهذا يلقي موئولية كبير  على الوالدين.

وتعتبر األسر  أيًضا المتان األول الذي يتعلم فيب اللفع مهارات متبوعة وطرقًأ للولوك ومن ت لها 

لفلري. ولرذلك فر ن اللريقرة التري يتفاعرع بهرا أعضراس األسرر  مرع يتعلم كيف يعدل ويغير من أ ماط سلوكب ا

اللفع و وع الخبرات , التي يمارسو ها تمثع البماذج , التي ستتشتع وفقًا لها تفاع تب وع قاترب اينجتماعيرة 

 , ويتأثر بها  موه اي فعالي والعاطفي, ويمتص قيمها واتجاهاتها ويلتزم بمعايير الولوك الوائد  فيها.

وتعتبر األسر  هى الببع األساسي الرذي يتشررم مبرب اللفرع رحيرت ايسرتقامة أو مررار  اإلعونجراج, 

وهرري المجررال اينجتمرراعي والثقرررافي , والمجتمررع اإل وررا ي األول الررذي يمرررارال اللفررع فيررب أولررى ع قاترررب 

اينجتماعية , وما يتتوبب فيها من العادات والتقاليد
 (1.)

 

الوابقين  جد أ هما يحمر ن الوالردين المورئولية التربويرة التاملرة تجراه  وفي ضوس الحديثين الشريفين

حمرايتهم ممرا يحريه بهرم مرن أتلرار أو  مرنأببائهما مرن تبعرات أي تلرأ أو تق رير أو إهمرال ومرن ثرم ف برد 

ا حرافات.   
 

                                                           
 9،ص1990لوسى يعقوب : الطفل والحياة ، القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ، (1)
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ترتال وتربية الوالدين في المجتمعات عبار  عن ممارسات أو سلوكيات يومية يمتبها أن تتجلى فري أ

رال  مختلفة , وأن تتلون برألوان متبوعرة تترراوي برين ال رحيص والخراط , برين اإليجرابي والورلبي , وبرين الفع 

وغير الفع ال
 

وقد أتار الغالي أحرتاو " إلى أن نجع الممارسات التربوية الوالدية في المجتمعات العربية ي تزال تفتقر إلى 

ه األساليا والممارسات قد تتوزع بين ال حيص والخاط  وبين مرنجعية عن سيتولونجية اللفع ف ن طبيعة هذ

ال وبين الولبي واإليجابي" ال وغير الفع  الفع 
(2)

. 

فعن طريت عمليات التبشئة اينجتماعية التي تبدأ مع بداية مرحلة اللفولة األولى فري محريه األسرر , 

اعيررة , وتترراد تتررون األسررر  األدا  يبتقررع اللفررع مررن كررائن بيولررونجي إلررى فرررد انجتمرراعي لررب تخ رريتب اينجتم

الوحيد  , التي تعمع على تبشئة اللفع انجتماعيًرا فري فترر  حياترب األولرى بحورا األ مراط الثقافيرة الورائد  فري 

المجتمرع فهرى تبقرع إليرب المعرارف والمهرارات وايتجاهرات والقريم الورائد  فري مجتمعرب بعرد أن تترنجمهرا إلرى 

أساليا عملية لتبشئتب
 (3.)

 

هوم تربيرة الوالردين متررنجم فري صرور  بررامج التربيرة الوالديرة علرى المورتوا البىرري والعملرى فمف

ليتون ممتبًا التعرف على واقع هذه البرامج والمأمول مبها فى ظع متغيرات معاصر  ذات ع قة تؤثر سرلبًا 

فرى المشراركة فري تربيرة  وإيجابيًا على األفراد فهذه البرامج توتهدف دعم وتوثيت ع قات ومهارات الوالدين

األبباس,وتحقيت ايستقرار األسري.
(4)

 

 مشكلة البحث وأسئلته:

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم بب األسرر  فري تربيرة أطفالهرا وتلورترب, فر ن هرذا الردور ي 

اليا يقدم في المجتمع الليبي على الونجب المبشود   حيث أتارت بعض الدراسرات إلرى ونجرود أ رواع مرن األسر

والممارسررات التربويررة الخاطئررة فرري تربيررة األطفررال وتبشررئتهم مثررعل التوررله والتورراهع و الحمايررة الزائررد  و 

اإلهمال و التذبذم وغيرها من األساليا التي ورثها الوالدان نجري ً وراس نجيرع. كمرا أترارت دراسرات أتررا 

همرا , وإلرى  قرص وعريهم باألسراليا إلى  قص وعري الوالردين بمراحرع وملالرا البمرو , التري يمرر بهرا أطفال

التربوية الوليمة لتتوين األسر  وتبشئة األطفال, وايفتقار إلى برامج تؤهع الوالدين للقيام بدورهما ال حيص 

 حو تربية وتبشئة أطفالهما على أسس تربوية علمية
 (5.)

 

                                                           
،ص 2000التربيااة الوالدياة اا  العااالم ااسانم ،المنالمة ااسانمية للتربيااة والعلاوم والبقااااة،المغرب، الغاال  جرراااو:  (2)

18. 
 .95،ص 1992عمر التوم  الايبان  : جسس رعاية الطفولة، طرابلس ليبيا، مناورات رامعة الفاتح،  (3)
لفاارد والمرتمااج، مرلااة رابطااة التربيااة الحديبااة، منااال عباادال الا : الوالديااة ت اامنيات وتطبيقااات مااد ل جساسااى لتنميااة ا (4)

 .  177-145، ص ص 2008السنة البانية، العدد الرابج،
 لمزيد من نتائج الدراسات التى جرريت على المرتمج الليبى انالر: (1)
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فالب إ اسراً إيجرابيين تجراه ولتي يحقت المجتمع الليبي تلوره في المجايت كافة يجا عليب أن  جعع من أط

أ فوهم أويً ومن ثم تجاه مجتمعهم, وذلك من ت ل التربية الوليمة  فويًا ونجوديًا. يتحقت ذلك ببشر الوعي الثقرافي 

واينجتماعي والتربوي للوالدين لضمان تبشئة األطفال في بيئة صحية تتباسا مع متغيرات الع ر, وتورمص ببمرو 

يًرا وديبيًرا, وعليرب أيًضرا فهرم التغيررات التري طررأت علرى األسرر  الليبيرة وموقعهرا فري نجيع سروي أت قيًرا وانجتماع

المجتمع الحديث والمعاصرر وتشرخيص التحرديات التري توانجرب األسرر  فري المجتمرع الليبري فري الوقرت الرراهن , و 

 في تتوين األسر  موانجهة هذه التحديات , والحد من تأثيرها وكذلك تأكيد أهمية التربية الوالدية وتأثيرها

كمررا أكرردت أيًضررا دراسررة عبرردالرحمن الوبوسرري علررى توصررية ايهتمررام بالتربيررة الوالديررة الوررليمة ل ببرراس 

وتوعية الوالدين باألساليا الوليمة لمعاملة األبباس ومواعدتهم على التح يع الدراسي
 (6.)

 

 آلتيةلوبباس على ما سبت طرحب ف ن هذا البحث يوعى لإلنجابة على األسئلة ا

 ما اإلطار المفاهيمي للتربية الوالدية  ؟ -1

 ما أهم الخبرات األنجببية في مجال التربية الوالدية ؟ -2

 كيف يمتن ايستفاد  من الخبرات األنجببية في مجال التربية الوالدية بالمجتمع الليبي؟ -3

 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى ما يلي ل     

 ة الوالدية .التعرف على اإلطار المفاهيمي للتربي -1

 التعرف على  بعض الخبرات األنجببية في مجال التربية الوالدية. -2

 التوصع إلى كيفية استفاد  المجتمع الليبي من بعض الخبرات العالمية في مجال التربية الوالدية. -3

 أهمية البحث :

 تنبع أهمية البحث  من خالل ما يلي:

ين بشرئون اللفرع واألسرر  فرى تربيرة األببراس التربيرة قد يفيرد البحرث اآلبراس واألمهرات والمرربين والمهتمر -1

 الووية ال حيحة. 

                                                                                                                                                                                         

وذًرا، مركاز عفات عبدالسنم الذويب : العنف العائل  األبعاد السلبية واارراءات الوقائية والعنرية المرتمج الليب  نم -   
 .www.ehcconlie.org/information (م2004-2-24) ،الهندي لإلرااد االلكترون 

  oflibya.comwww.lawم(.2009-9-30اائزة بااا: ررائم الوالدين،موقج القانون الليب ، ) -  
 م(. 4-2010 -4)  

م(  2004-1- 13الدوكال  مفتاح الطراان : األسرة الليبية تحت مرهر الدارسين، مركز جمان للدراسات )  -
www.amanjordan.org  (4-4-2010.)م 

ة التعلاايم عباادالرحمن السنوساا ، جساااليب المعاملااة الوالديااة وعنقتهااا بالتحصاايل الدراساا  لاادي عينااة ماان تنميااد مرحلاا (6)
 .21، ص2012األساس ، رسالة مارستير،  كلية التربية، رامعة عمر الم تار، البي اء، ليبيا، ،

http://www.ehcconlie.org/information.%204
http://www.lawoflibya.com4/
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يمتن أن يفيد هذا البحرث المؤسورات والهيئرات ذات ايتت را  فري وضرع بررامج للتربيرة الوالديرة فري  -2

 المجتمع الليبي.

 ع الليبي.قد يفيد واضعي الوياسات ومتخذي القرارات التعليمية فى ايهتمام بالتربية الوالدية في المجتم -3

 التركيز على الدور التربوي الذي يقوم بب الوالدان في تربية وتبشئة أببائهما.  -4

 حدود البحث:

 يتحدد البحث فيما يلي:

 يقت ر مجال البحث على الحدود التاليةل الحدود الموضوعية:

 أساليبها. -أهدافها -أهميتها -التربية الوالدية من حيث مفهومها -

 ال التربية الوالدية واقت ر على الوييات المتحد  األمريتية والمملتة المتحد .تبرات بعض الدول في مج -

 مدا ايستفاد  من تبرات الوييات المتحد  األمريتية والمملتة المتحد  كع من في المجتمع الليبي. -

 منهج البحث: 

جتمرع الليبري, استخدم البحث المبهج الوصفي  حيث يعتمد على رصد ظاهر  التربية الوالديرة فرى الم

وتحديد الحقائت المتعلقة بالواقع الحالي, لتلك الىاهر  ووصفها, ومن ثم نجمرع البيا رات والمعلومرات المتعلقرة 

بها, والتعرف علرى العوامرع المرؤثر  فرى التربيرة الوالديرة برالمجتمع الليبري وتحليلهرا , ثرم اسرتخ   البترائج 

وتفويرها
(7)

 

 مصطلحات البحث:

   Parental  Educationالتربية الوالدية

تعبي "عملية تزويد الوالدين بالخبرات التي تواعدهما علي تربية وتعليم أببائهما من تر ل األ شرلة 

والبدوات والمؤتمرات, ووسائع ايت ال الجماهيري بأ واعها, بمرا يرؤثر فري فاعليرة دورهمرا, ويحقرت تلبيرة 

احتيانجاتهما الوالدية واحتيانجات أببائهما"
(8.)

 

عرف الدراسة التربية الوالدية إنجرائيًال بأ ها هى العملية التربوية التي تهتم ب عداد اآلباس واألمهات وت

لممارسة الوالدية وذلك بتزويدهما بالمعلومات والمعرارف والمهرارات ال زمرة لتبشرئة وتربيرة أطفالهمرا علري 

 أسس تربوية صحيحة .

                                                           
،  2004ل. ر. راي: مناهج البحث ا  التربية، تررمة سمير عبدالقادر راد، الدار العالمية للناار والتوزياج، القااهرة ، (7)

 . 24ص 
(8) Logand ,B.,& et.al, Family Literacy: A Strategy for Educational Improvement, 

NationalCenter for family Literacy, Washington, DC: National Governors Association 

2002,p.5. 
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 الدراسات السابقة:

لدراسات الوابقة العربية واألنجببية التي لها ع قة بموضوع البحث الحالي أو بأحد يقوم البحث بعر  أبرز ا

 . , وقد تم عر  هذه الدراسات بترتيا زمبى ت اعدا من األقدم إلى األحدثمتغيراتب

( 2003دراسة تعزيز عربييي الايالي   -1
 9)

"بعيض أسياليب اهمهيات فيي التنشيئة اعجتماعيية بعبروان  

 للطفل". 

معرفة أسراليا األمهرات فري تبشرئة أطفرالهن انجتماعيًرا, ومعرفرة ترأثير تلرك األسراليا  اسةهدفت الدر

 على متغير التعليم كأحد المتغيرات في هذه الدراسة واستخدمت الدراسة المبهج الوصفي.

 و توصلت الدراسة إلى مجموعة من البتائج أهمهال

 فقه هما الحماية الزائد  والتدليع. أن متغير التعليم قد أثر على ممارسة األمهات ألسلوبين  - أ

أن األساليا التي تتفاعع بها األمهات مع أطفالهن أثباس تبشرئتهم انجتماعيًرا, والترى تمثلرت فري أسرلوم    - م

التوله والحماية الزائد  والتدليع والتذبذم والتفرقة وإثار  األلم البفوي, هي أساليا غير سروية عبردما 

 تمارال مع أطفال .

(بعنوان "أساليب التنشئة اعجتماعية من وجهة نظر اهبناء 10(  2006مد الرياني  دراسة على مح -2

 بمدينتي طرابلس وغريان دراسة أمبريقية ".

هدفت الدراسة التعرف علرى أسراليا التبشرئة اينجتماعيرة الورائد  فري المجتمعرات الريفيرة والحضررية          

 وصفي .بالمجتمع الليبي, و استخدمت الدراسة المبهج ال

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من البتائج مبها ل 

 أن  شر الوعي الثقافي بين اآلباس يوهم فى تببي أساليا التبشئة اينجتماعية واألسرية الديمقراطية. - أ

أن األساليا التورللية تردفع إلرى تشرتيع تخ رية غيرر قرادر  علرى التتيرف مرع التغيررات اينجتماعيرة   - ب

 المعاصر .

 

 

                                                           
، رسالة مارستير، كلية العلاوم االرتماعياة، بعض جساليب األمهات ا  التنائة االرتماعية للطفلتعزيز عربي  الغال  :  (3)

 .2003ح، طرابلس، ليبيا، رامعة الفات
. دراساة جمبريقياة، : جسااليب التناائة االرتماعياة مان ورهاة نالار األبنااء بمادينت  طارابس و رياانعل  محماد الرياان   (1)

 .2006، ليبيا،رسالة مارستير، جكاديمية الدراسات العليا. طرابلس
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( بعنوان " العوامل اهسرية المؤثرة فيي بيرامج Tsai, Hui-Mei  2006 )11وىدراسة تساي ه -3

 التربية للوالدية بتايوان ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الع قة التي تربه بين كع من العوامع األسررية والمشراركة  

 في برامج التربية للوالدية في تايوان .

باك عديًدا من العوامع األسرية , التي تؤثر في مخرنجات برامج إلى  تائج مبها ه توصلت الدراسة   

التربية الوالدية مبهال المرحلة العمرية ل طفال, التعليم الذي ح ع عليرب فيمرا مضرى أوليراس األمرور, وظيفرة 

, فالعوامررع األسرررية سرراهمت فرري ترردعيم مشرراركة اآلبرراس واألطفررال فرري برررامج التربيررة  أوليرراس األمررور, البرروع

 الدية المختلفة. الو

( بعنيييوان "دراسييية اسيييتطالعية Cardenas, Stefan  2006 )12دراسييية كاردينييياا سيييتيفان  -4

 لفاعلية تطبيق أحد برامج التربية الوالدية في الوعيات المتحدة ".

( الذي يعمع Head Startهدفت الدراسة لفحص فاعلية تلبيت أحد برامج التربية الوالدية )بر امج  

باس المشاركين فيب على فهم القضايا والموضوعات التربوية المختلفة. وقرد اعتمردت الدراسرة على مواعد  اآل

علررى أسررلوم الم حىررة لإبرراس كرر دا  للدراسررة فرري أحررد مراكررز التربيررة للوالديررة بغرررم مديبررة "بررالتيمور" 

 األمريتية.

كبيرر فري دعرم وصرقع وتوصلت الدراسة إلى أن البر امج المقترري فري التربيرة الوالديرة يورهم بشرتع 

 المهارات والتفايات التربوية ال زم توافرها لدا اآلباس في تبشئة وتربية األبباس

( بعنيوان "التربيية الوالديية فيي المملكية العربيية السيعودية 13م 2010دراسة نوال عليي القحطياني  -5

 تصور مقترح في إطار التعلم مدي الحياة ".

ية الوالدية, و وضع ت ور مقتري للتربية الوالدية فري المملترة العربيرة هدفت الدراسة تحليع مفهوم الترب     

 الوعودية, واستخدمت الدراسة المبهج الوصفي.

 وتوصلت الدراسة إلى ما يلي : 

أن تغير البىر  إلى التربية الوالدية في المملتة العربية الوعودية يواعد علي كافة المعوقات التي تقف  -أ 

لتربوية, باإلضافة إلى مواهمة اآلباس في تتوين اتجاهات إيجابية  حو التعلم في طريت تلور العملية ا

 لدا األبباس.

                                                           
(11)  Tsai, Hui, Family factors in family literacy program in Taiwan. Ph. D University of Victoria 

(Canada), 2006, pp 323.  
(12) Cardenas, Stefan: A School-Based Family literacy program: A Grant Project. M.S. 

Dissertation California State University, Long Beach, United States- California. 2006. 
، رساالة تربية للوالدية ا  المملكة العربية السعودية تصور مقترح ا  إطار الاتعلم مادي الحيااةالنوال عل  القحطان  :  (13)

 .2010مارستير، معهد الدراسات التربوية، رامعة القاهرة، 
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تلوير فتر اآلباس واألمهات وتغيير قاعد  إلقاس عاس التربية علي عاتت المؤسوات التعليمية فقه   -ب 

 دون تدتع وإنجراس عمليات التقويم الموتمر .

 –ة علي تبمية الثقة في قدرتهم علي التعليم بما يمتبهم تشجيع اآلباس في المملتة العربية الوعودي  -ج 

 من دعم وموا د  تعلم أببائهم.  –بالتالي 

( بعنوان "اهسياليب الشيائعة فيي التربيية الوالديية فيي 14( 2014دراسة عبد العزيز وصل الذبياني  -6

 ضوء بعض المتايرات من منظور الوالدين" 

لديرة الشرائعة فري األسرر  الورعودية بالمديبرة المبرور  كمرا هردفت الدراسرة معرفرة أسراليا التربيرة الوا

 يدركها الوالدان, واستخدمت الدراسة المبهج الوصفي.

 و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 

أن للوالدين دور بارز في نجذم األبباس لمعايشة الجو األسري, من أنجع ايبتعراد عرن العزلرة األسررية التري  - أ

 التتبولونجيا والتقبية في تقويتها.أسهمت وسائع 

 أن تب ير الوالدين باألساليا التربوية الووية المباسبة تواعد على تحوين لمعاملة أببائهما.  - م

أن عقررد  رردوات وبرررامج ودورات تدريبيررة تتبباهررا نجهررات معيبررة أو نجمعيررات تيريررة يقلررع مررن األتلرراس   - ج

 ع أببائهم.والولبيات التي يقع فيها الوالدان ت ل تعاملهما م

ومن ذلك  وتخلص أن الدراسات العربية واألنجببية اهتمرت بأسراليا التبشرئة الوالديرة وبرامجهرا وأكردت 

علي أهميتها, ولتن الجديد في هده البحرث يختلرف فري موضروعب وأهدافرب عرن الدراسرات الورابقة حيرث 

 تباول التربية الوالدية في المجتمع الليبي علي ضوس تبرات بعض الدول. 

 ىًرا ألهمية التربية الوالدية في المجتمع عامة والمجتمع الليبي تاصة يتباول البحث مفهوم التربية و

الوالدية والمفاهيم المت لة بها, أهميتها, أهدافها وأساليا التربية الوالدية, وتبرات بعض الدول األنجببية في 

 ي.مجال التربية الوالدية ومدي ايستفاد  مبها في المجتمع الليب

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  : األساااليب الاااائعة ااا  التربيااة الوالديااة ااا   ااوء بعااض المتغياارات ماان منالااور الوالاادين عباادالعزيز وصاال الااذبيان  (14)

 .2014رستر  ير مناورة ، رامعة طيبة، المملكة العربية السعودية،رسالة ما
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 أوآل:  اإلطار المفاهيمي للتربية الوالدية:

ويتم عرضب من ت ل تباول مفهوم التربية الوالدية,وأهمية التربية الوالديرة وأهردافها, وأسراليا التربيرة       

 الوالدية, وذلك فيما يليل

 سيتم تباول مفهوم الوالدية ثم التربية الوالدية على البحو التالي ل       

 هوم التربية الوالدية .مف  -1

 Parents الوالدية   - أ

مشتقة من الفعع ولد يلد ويد  ويقرال ولردت المررأ  وضرعت نجبيبهرا , الرذي كران فري بلبهرا  الوالدية:

والوالد هو األم  ف ن الوالدي أو الوالدية صيغة من صيغ البوا تشير إلى كع مرا يت رع بالوالردين أو يبورا 

 اتجاهات وغيرها. إليهما من أفعال أو ت رفات أو

"كع ما يراه الوالدان أو يت ع بهما أو يؤديان دوًرا فيب بدرنجرة أو برأترا  Parentsوتعبي الوالدية 

في أي مجال من المجايت, التي يوتخدم الم للص فيها علم البفس, علم التربيرة, وعلرم اينجتمراع"
(15)

, كمرا 

تعبى الوالدية أحد الوالدين أو مختص بأحد الوالدين
(16)

. 

 Parental  Education التربية الوالدية  - م

بأ ها عملية تبشئة اللفع وتربيتب  Parental Educationعرفت موسوعة ويتيبيديا التربية الوالدية 

مبذ ويدتب أو قبع ذلك وحتى مرحلة البضج 
(17)

. 

مررع للفرررد داتررع وهرري "عمليررة التفاعررع بررين الوالرردين واألببرراس الررذي يقتضرري إتاحررة الفررر  للبمررو المتتا      

األسر  واإلفاد  مما يتاي من تبرات ومهارات وتقبيات الوصول ب متا يات الفررد إلرى أفضرع مورتوا ممترن 

(18)
. 

                                                           
المرلااس األعلااى للااا،ون  ، القاااهرة،132سااعيد إسااماعيل علااى: التربيااة الوالديااة ر،يااة إساانمية، الراازء األول، العاادد (15)

 .42-41م، ص 2006 ،ااسنمية
، 2001ار إليااااس العصااارية للطباعاااة والناااار، إدوار إليااااس، قااااموس إليااااس الراااامع  عربااا  إنرليااازي، القااااهرة،  د (16)

 .826ص
 م(  5/2/2011تاريخ د ول الموقج: )    //www.wikipedia,thefreeEhyclopedia.orghttpاررج إلى (17)
لتطوير الوالدية من منالور إسنم  ، نادوة بعناوان نحاو   لف محمد البحيري : التربية االقتصادية الذاتية لألبناء مد ل (18)

 .196-195م، ص2004والدية راادة، مرلة كلية التربية سوهاج، 

http://www.wikipedia,thefreeehyclopedia.org/
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وتُعرررف بأ هررا "عمليررة تزويررد الوالرردين بررالخبرات الترري تورراعدهما علررى تربيررة أببائهمررا وتعليمهمررا مررن ترر ل 

يري بأ واعها بما يؤثر في فاعلية دورهما , ويحقرت األ شلة والبدوات والمؤتمرات ووسائع ايت ال الجماه

تلبية احتيانجاتهما الوالدية واحتيانجات أببائهما 
(19)

 

 ومن التعريفات الوابقة للتربية الوالدية يتضص أ ها تتضمن ما يلي ل

  أ هررا عمليررة التفاعررع بررين الوالرردين واألببرراس عررن طريقهررا يررتم تبميررة األببرراس عقليررا ونجوررميًا وونجرردا يًا

 نجتماعيًا .وا

  أ ها عملية يتم عن طريقها تزويد الوالدين بمجموعة من المعارف والمهارات عن الع قرات األسررية

 الوليمة .

  أ ها عملية تزويد الوالدين بالخبرات التي تواعدهما على تربية أببائهما وتعليمهما من ت ل األ شلة

 والبدوات والمؤتمرات

 أهمية التربية الوالدية -2

تررأتي أهميررة التربيررة الوالديررة فرري مرحلررة اللفولررة, وحانجررة اللفررع إلررى التبشررئة والرعايررة الوررليمة مررن          

األسر    أل ها الفتر  التي توضع فيها األسس التي ترتتز عليها الشخ ية فيما بعد, وتىهر ب رمات التربيرة 

معايير التي تحتم بها على كع مرا األسرية على الفرد طوال مراحع حياتب, بع إن اللفع يتلقى داتع األسر  ال

يومع ويشاهد في موتقبع األيام   حيث يُولد مزوًدا بمجموعة من الميول والبزعات الفلرية الخاصة والعامة 

هذه البزعات تؤدي دوًرا مهًما في تتوين اللفع وتبشئتب, إذا استثمرت وونجهت تونجيهًا مباسبًا
(20.)

 

 ل  اط التاليةويتضح أهمية التربية الوالدية في النق

 .تأمين حانجات ايبن المادية وذلك يشمع كووتب ورعايتب الجومية وال حية وحماية حياتب من المخاطر (1

تبميتب نجوما يًا وذلك من ت ل تهئية الىروف المباسبة لبموه ال حي وتغذيتب وتبميرة العرادات ال رحية  (2

 . الولمية

الفرر  التري مرن ت لهرا يمترن أن يرتعلم القرراس   تبمية القردرات الفتريرة ل ببراس وذلرك مرن تر ل إتاحرة (3

 . والتتابة والحوام والمهارات اينجتماعية وتبمية ذاتب أت قًيا وروحيًا

تأمين حياتب الفترية من ت ل تأصيع مشاعر التضامن والتضافر والتعاون داتع األسر  والقضاس علرى  (4

 .أو اي ف الكافة صور التفتك والت دع واي هيار األسرا  تيجة الهجر 

                                                           
(19) Logand, B. &etal. Family literacy: Astratgy for Educational Improvement, National center 

for family literacy, Washington. DC: National Governors Association, 2002 p.5. 
 79ها، ص1412محمد الناصر،  ولة درويش : تربية األطفال ا  رحاب ااسنم ، ردة ، مكتبة السوادى للتوزيج ،  (20)
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تبمية اللفع عاطفيًا وذلك من ت ل إتاحرة فرر  يتفاعرع فيهرا انجتماعيًرا مرع غيرره وتبميرة مفاهيمرب عرن  (5

الحا والتعاون والعدل
(21.)

 

 أهداف التربية الوالدية : -3

تهدف التربية الوالدية ب فة عامة إلى المعرفة التاملة باهتمامات وميول األبباس حتى يتوبى للوالدين 

معهررم تعررام ً م ئًمررا يورراعدهم علررى البمررو اللبيعرري , وتشررتيع م مررص تخ ررياتهم وتبميررة قرردراتهم  التعامررع

 واستعداداتهم من نجميع البواحي وإذا توافر ذلك تحقت الهدف من التربية الوالدية. 

فري ترو س حرول   -اليو يوريف–وقد أكد ملتقى القيروان بالتعراون مرع مبىمرة األمرم المتحرد  لللفولرة 

بية الوالدية أن من أهداف التربية الوالدية توحيد المفاهيم وأساليا التعامع مرع األببراس بمرا يحقرت التروازن التر

البفورري والجورردي و مرروهم العرراطفي والونجرردا ي وتررربيتهم علررى ايحترررام والشررعور بالموررئولية مررع مراعررا  

ت وصيات مراحع البمو لللفع والمراهت
(22.)

 

 ة تحقيق النضج النفسي من خالل توفير العناصر التالية:ومن أهداف التربية الوالدي

تفهم الوالدين وإدراكهما الحقيقي ووعيهما بحانجات اللفع الويتولونجية والعاطفية المرتبلة ببمو وتلور  - أ

 مو فترتب عن  فوب وعرن ع قترب بغيرره مرن البراال, وا ل فًرا مرن ذلرك يترون التعامرع مرع اللفرع برتفهم 

 سلوكب التى قد  يعجز عن التعبير عبها. رغباتب ودوافعب وراس

تعلريم اللفررع المهرارات التررى تمتبرب مررن اي رردماج فري المجتمررع , والتعراون مررع أعضرائب وايتررتراك فررى   - م

 واحي البشاط المختلفة وتعليمب أدواره, وما لب وما عليب وطريقة التبويت بين حقوقب ووانجباتب من ت ل 

ف المواقف, وتعليمب كيف يتون عضًوا  افًعا فى المجتمع وتقرويم ت رفات أو سلوكيات مقبولة فى مختل

وضبه سلوكب
(23.)

 

 أساليب التربية الوالدية: -4

تعرد أسرراليا التربيرة الوالديررة مررن الموضروعات المهمررة التري  الررت اهتمررام البراحثين لمررا لهرا مررن  ثررار 

فري هرذا البحرث ل تلرك اللرر  واضحة في تتوين وتشتيع تخ رية األببراس ويق رد بأسراليا التربيرة الوالديرة 

المختلفة التي يتبعها الوالدان في تربية وتبشئة أببائهما , ويركز البحث على ث ثرة أسراليا للتربيرة الوالديرة و 

 تأثير كع أسلوم على تربية األبباس وتبشئتهما.

 اهسلوب التسلطي - 1

                                                           
 . www.WRC.ORGhttp//  25-2-0112جبوبكر محمد جحمد ، التربية الوالدية الراادة ، مركز دراسات المرآة    (21)
-17، الملتق  ااقليم  حول برنامج التربية الوالدية ا  تونس  2009-5-19ملتق  القيروان حول التربية الوالدية  (22)

 .  http//www.turess.comمتاح على الرابط التال   9-2010
هاد العناياة بصاحة األسارة، م،سسة الملك الحسين، الدليل التدريب  لبرنامج التدريب على العنقة الوالدياة لألمهاات، مع (23)

 .8، ص 2010عمان ، األردن، 

http://www.wrc.org/
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مرن قبرع األببراس, وبرين الحرين وفيب يضع الوالدان قوا ين متشدد  صرارمة ويتوقعران اللاعرة العميراس 

واآلتر يوتخدمان العقام البد ي, والتحتم فري هرذا البروع مرن التربيرة لريس فقره  فري الورلوك برع الرتحتم فري 

الميول وايتجاهات ل بباس,وحرمان األبباس فرصة المباقشة وإبداس الرأي أو الرفض وايعترا 
(24.)

 

دد على ما يليلويركز الوالدان في هذا األسلوم التوللي المتش
 (25)

 

 التحتم التامع بحيا  وقرارات وتيارات األبباس اليومية.  - أ

 التشدد في التعامع مع األبباس وفي طلا ايلتزام بما يللبا ب مبهم ويأمران لعملب. - م

 اإلتراف المتواصع على األبباس. - ج

أن اتباع هذا األسلوم من قبع الوالدين قد يبتج عبب العديد من الولبيات مبهال  
(26)

   

 .ضعف ضمير ايبن الداتلي 

 .تعور ايبن بالذ ا 

 .كراهية ايبن لذاتب وهذا يؤدي إلى تد ي ثقتب ببفوب 

 .تتوين تخ ية اتتالية معتمد  على األهع  تيجة عدم ثقة ايبن بقدراتب 

  اهسلوب المتساهل - 2

إن كا رت القروا ين يعد هذا األسلوم عتس األسلوم األول, فالحبع متروك على الغرارم كمرا  قرول و

في األسلوم األول قوا ين صرارمة متشردد , ف  برا  جرد فري هرذا األسرلوم غيرام  القروا ين التري تحترم وتربىم 

سلوك األبباس, بع إن دوافع ورغبات ايبن ي يجري تهذيبها وتونجيهها بما يباسا الرذو  اينجتمراعي, فرايبن 

للبات من ايبنحر طليت يفعع ما يريد دون رقابة, وليس هباك أي مت
(27)

. إن الوالدين في ظع هذا األسلوم 

المتواهع يت فان بما يلي)
28

 ( ل

 اإلذعان لرغبات وحانجات األبباس. -أ 

 التواهع واللين في التعامع مع األبباس وملالبتهم بُحون الت رف. -م

 ايبتعاد عن الجدل أو ال دام مع األبباس.-ج 

  مع األبباس والتبرير واإلقباع.إ فا  وقت ملول في التواصع والتفاو-د 
 

                                                           
 http//www.alriyadh.com. 2007يونيو  14حنان حسن عطااهلل : التربية الوالدية،  (24)
 .  40م، ص 2006محمد زياد حمدان : جساليب عامة للولدية جسرية لألبناء، دماا، دار التربية الحديبة،   (25)
، ص 2009جساااليب تربيااة ومعاملااة األبناااء األطفااال والمااراهقين، القاااهرة، عااالم الكتااب، سااناء محمااد سااليمان : ااان و  (26)

110. 
 http//www.alriyadh.com. 2007يونيو  14: التربية الوالدية حنان حسن عطا اهلل (27)
 .41ص محمد زياد حمدان: مررج سابا،( 3) 
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إن اتباع هذا األسلوم في التربية من قبع الوالدين قد يبتج عبب وسلبيات مبها )
29

 -(ل

 ثقة متد ية لدا ايبن في ذاتب وقدراتب. -1

 ضعف القدر  على تتوين ع قات قريبة مع َمْن حولب. -2

 تعور ايبن بالعزلة وبأ ب غير محبوم. -3

 واألداس األكاديمي العام. تد ي في التح يع الدراسي -4

 في حالة اإلهمال الشديد قد يؤدي هذا األسلوم إلى تأتر عقلي أو انجتماعي أو كليهما. -5

 

 اهسلوب الديمقراطي - 3

غالبررا مررا يتررون هررذا األسررلوم مفتقررد   أل ررب يمثررع التوسرره وايعترردال, وهررو األصررعا فرري التبفيررذ 

لتربيرة تتورم برروي الحريرة وايحتررام المتبرادل برين األببراس والتلبيت, وفري هرذا األسرلوم مرن الوالديرة  جرد ا

والوالدين   وهذه تربية ت ع باللفع كراتد في الموتقبع إلى أن يتون إ وا ًا موئويً يتحمع موئولية قراراتب 

, ويحترم ذاتب واآلترين
(30.)

 

بحررب الحريررة ويعتمررد الوالرردان فرري هررذا األسررلوم علررى احترررام تخ ررية ايبررن وتبميتهررا مررن ترر ل م

وايسررتق ل فرري الرررأي والمباقشررة فرري األمررور األسرررية والمدرسررية والشخ ررية واحترررام مشرراعره و رائررب , 

واإلصغاس إليب بحيث يتمتن من التعبير عن ذاتب 
(31)

. 

ويعتبررر األسررلوم الررديمقراطي أكثررر األسرراليا الوالديررة تواز ًررا ونجرردوي فرري تربيررة األببرراس والع قررة 

عهم, وفيها يتببى الوالدان ما يلي)األسرية ال حية م
32

 (ل

 تفهم حانجات األبباس ومحاولة ايستجابة إليها دون إفراط أو تفريه. - أ

 المرو ة والتجديد في طر  وأساليا ومواقف التعامع مع األبباس.  - م

تشجيع صباعة القرار من األبباس واي ضباط الولوكي واإلدار  الذاتيرة لشرئو هم وتحملهرم المورئولية  -ج 

 لتبفيذ والمحاسبة على البتائج.ل

 تشجيع ع قات األبباس مع األقران واآلترين تارج األسر  وتاصة المدرسة. -د 

تشجيع األبباس على طري اآلراس والبقد البباس والمباقشة والحوار المشترك مع األسر  واألقران -هـ 
.
 

ويبتج عن اتباع الوالدين لهذا األسلوم عد  إيجابيات مبهال
(33)

. 

                                                           

(
29

)
 http//www.pccjer.org20-3-2011 ررج سابا.الوالدية واتراهات التربية، م المركز الفلسطين  لإلرااد 

 http//www.alriyadh.comحنان حسن عطا اهلل: مررج سابا.  (30)
سعاد مصاطفى ارحاات: التناائةاالرتماعية دا ال األسارة وجبرهاا اا  بنااء اانساان القاادر علاى الممارساة الديمقراطياة،  (31)

 .144م، ص2010مرلة الدراسات االرتماعية، العدد البان ، طرابلس، 
(

32
)
 42ص  محمد زياد حمدان : مررج سابا. 
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 أبباس قياديون ذوو ثقة بأ فوهم. -1

 أبباس قادرون على تحمع الموئولية. -2

 أبباس لديهم قدرات إبداعية. -3

 ثانياً: بعض الخبرات اهجنبية في مجال التربية الوالدية:

ويتباول البحث بعض الخبرات العالمية لبعض الدول في مجال التربية الوالدية حيث يتم التركز على 

 المتحد  األمريتية والمملتة المتحد . تبرتين وهما الوييات

ويرنجع سبا اتتيار هاتين الخبرتين بحتم أ هما من الدول, التي لها تبرر  طويلرة فري مجرال التربيرة 

 الوالدية.

 .التربية الوالديةفي  خبرة الوعيات المتحدة اهمريكية -1

وربعيبيات, وقرد اتتلفرت األهرداف بدأت برامج التربية الوالدية في الوييات المتحرد  األمريتيرة مبرذ ال

هرذه البررامج نجميعراً لهرا أهردافًا متشرابهة لتحقيقهرا,  بهذه البرامج كما اتتلفت هيئات التمويع, ومرد  البررامج ,

وتعتمد طبيعة برامج التربية الوالدية علرى أهرداف البر رامج واحتيانجرات الوالردين, ومرن البررامج التري قردمت 

, وهرو  Gordon(1970)ية الوالدية, مدتع التردريا الفعرال لإبراس لجروردوناألساال لتثير من برامج الترب

أحررد البرررامج للتربيررة الوالديررة المتمركررز حررول العميررع الررذي تررم ت ررميمب علررى يررد الباحررث األمريترري تومرراال 

نجرروردون , ويمثررع البر ررامج فرري نجرروهره محاولررة لترردريس المهررارات الفعالررة فرري اإلرترراد والتونجيررب البفورري 

كز حول العميرع لإبراس   حيرث قرام علرى أسراال تبررات نجروردون الورابقة فري هرذا المجرال مرن تر ل المتمر

تعاملب مع عديد من األسر المفتتة  فويًا وانجتماعيًا , وهو من أبرز البرامج الوقائية والتربوية , التي تمرد يرد 

العون ل فراد الذين يرغبون في تعزيز ع قاتهم مع اآلترين
(34. )

 

وتونجد العديد من المراكز والشربتات الترى تهرتم بتقرديم بررامج التربيرة الوالديرة فري الوييرات المتحرد         

األمريتية ومبهال الشبتة الوطبية األمريتية للتربية الوالديةو مركز التربية الوالدية بويية أيباما األمريتية و 

 بويية  يويورك.بر امج أولين للتربية الوالدية وتراكة التربية الوالدية 

 National parenting Education Networkالشبكة الوطنيية اهمريكيية للتربيية للوالديية (أ )

(NPEN) 

عبردما انجتمرع نجماعرة مرن المتلروعين  1996الشبتة الوطبيرة األمريتيرة للتربيرة الوالديرة عرام بدأت 

خاصة بدعم وتقوية مجال التربية المشاركين فى التربية الوالدية بشتع غير رسمى للتشارك فى ايهتمامات ال

 250هى مىلة دولية تشجع تبادل المعلومات, والتبمية  المتخ  ة وفر  التواصع ألكثرر مرن الوالدية , ف

                                                                                                                                                                                         
 http//www.pccjer.org 20-3-2011 الوالدية واتراهات التربية، مررج سابا.. (33)

(34)
 Nancy D.Henderson,B.A Comparison of Two Approaches TO Parent Skills Teaining; 

Parent-child Participation Versus Parents on I. from HHP،pdf (1999)  .pp15.16 
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وتضررم الشربتة الوطبيررة األمريتيررة  ألرف متخ ررص مهبري ومتلرروع, يقردمون الخدمررة كمعلمرى تربيررة والديرة,

 م , ويشارك فى التربية الوالدية.للتربية الوالدية إلى عضويتها كع َمْن لب اهتما

عضواً, وهم الموئولون بشتع أساسى عن تبفيذ رسالة  25إلى  20ويتتون مجلس إدار  الشبتة من  

المبىمررة, ويقومررون باإلتررراف علررى وضررع سياسررتها وتحديررد المشررروعات التربويررة , واسررتثمار الجهررود 

شرلة األعضراس, وتترون اللجران مورئولة عرن دعرم والموارد المتاحة فيها , وهرذا الفريرت هرو المورئول عرن أ 

رسالة الشبتة, وتشرجع  وتردعم الشربتة األفترار والمشرروعات, و يرتم هرذا بالتعراون مرع المبىمرات والهيئرات 

والشركات األترا ذات ال لة بالتربية الوالدية
 35)

. 

  "Parent News ومن بين تدمات هذه الشبتة, إصدار مج ت عن طريت اإل تر رت مثرع لمجلرة"

التي تركز على الموضوعات التي تهم الوالدين والمخت ين, الرذين يعملرون معهمرا, وتعرد هرذه الشربتة أيًضرا 

من أحون م ادر التتا, التي نجمعت عن التربية واألبوية, وتلرور اللفرع, والحيرا  العائليرة   حيرث تغلري 

ر  ل طفال ذوي ايحتيانجات الخاصرة, موضوعات عديد  مثعل البمو العقلي ل طفال ال غار, والتربية المبت

والتتبولونجيا واألسر , وتربية المراهقين, وتقديم برامج ل نجداد
(36.)

 

 الرؤية:

تتمثع رؤية الشبتة فى أن كرع اآلبراس الوالردين فري حانجرة إلرى أن يترون لرديهم المعلومرات والم رادر 

 و ال حى ألطفالهم.مثلى تشجع على التبمية والبموالدعم لتقديم الرعاية وتوفير بيئة 

 الرسالة:

 تلتزم الشبتة الوطبية األمريتية للتربية الوالدية بتعزيز مجال التربية الوالدية.

 اههداف:

 تهدف الشبتة الوطبية األمريتية للتربية الوالدية إلى تحقيت األهداف التاليةل

  تبادل المعلوماتInformation Exchangeارك ومباقشرة ل وذلك من ت ل تيوير وتشجيع التش

 المربين فى مجال التربية الوالدية. 

  التبميررة المهبيررة المتخ  ررةProfessional Development  ل وتتحقررت مررن ترر ل  مورراعد

 القائمين على تلبيت برامج التربية الوالدية فى صقع و تبمية مهاراتهم وكفاياتهم المهبية. 

 جال برامج التربية الوالدية.دعم وإنجراس بحوث قائمة على المعلومات والم ادر فى م 

                                                           
تاااريخ    National parenting Education Network (NPEN) الااابكة الوطنيااة األمريكيااة للتربيااة للوالديااة (35)

     http://www.npen.org:   . ومتاح على الرابط التالى2012- 12-25الد ول: 
(36)Robertson, A, The Best of parent  News:  Sourcebook  on  parenting from The Netional 

lnformation  Network, lllinois : Clearinghouse on Elementary and Early Childhood 
Education, Children  s Re- searchCenter, 1998 ,p p, 2-4     
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  إقامة الشبتاتNetworking ل بهدف توهيع التواصع بين الممارسين والمبىمات المتخ  ة فى

 تقديم الخدمة فى التربية الوالدية. 

   القيررادLeadership الررة علررى الموررتوا األمريترري لبرررامج ل تلتررزم الشرربتة بترروفير قيرراد  وطبيررة فع 

 المهبيين المتخ  ين, وصا عى القرار,والتربويين.التربية الوالدية من بين 

اهمريكيييية أعباميييا  مركيييز التربيييية الوالديييية بوعيييية (م )
 37)

Alabama Parent  (APEC) 

Education Center 

مررن قبررع اآلبرراس, والمعلمررين,  2002هررو مؤسوررة مجتمعيررة ي تهرردف إلررى الررربص, تررم إ شرراؤها عررام 

سر وذلك بتقديم المواعد  والدعم والخدمات لجميع اآلباس, ويتولي , لخدمة األأيباماوالمتخ  ين فى مديبة 

 تلبيت وإدار  عدد من المشروعات ذات ال بغة التربوية.  -أيًضا –المركز 

 الرؤية:

تقديم الخدمة للوالدين , والتأكد من أن أطفالهما سي بحون مواطبين مبتجين ومتعلمرين تعليًمرا نجيرًدا, 

 ا تركاس حقيقيين فى تعليم وحيا  أطفالهم.و مواعد  اآلباس لتى ي بحو

 الرسالة:

للتربيرة  أيبامراايعتقاد بأن اآلباس لهرم أكبرر األثرر فرى حيرا  أطفرالهم , وفرى ضروس ذلرك يروفر مركرز 

 الوالدية ل سرل التدريا, والمعلومات والدعم .

 لاههداف

 يهدف المركز إلى ل

 لك لمواعدتهم علرى المشراركة علرى  حرو هرادف تزويد اآلباس بالمعلومات ال زمة و تدريبهم وذ

ال في تربية أطفالهم.   وفع 

 .مواعد  األسر فى مديبة أيباما بما فيهم األسر محدود  الدتع, واألقليات 

  في نجميع أ حاس الويية.مواعد  األسر التى لديها أطفال معاقين 

برنامج أولين للتربية الوالدية (ج )
 38)

 Parent Education Program (Pep) 

في  يويورك , و يتتون من عد   Oleanيقوم هذا البر امج على تعزيز ودعم األسر في ريف أولين 

برامج داعمة لتقوية األسر , وتقديم مشراريع لموانجهرة ايحتيانجرات وايهتمامرات  واألهرداف المختلفرة لإبراس 

                                                           
 Alabama Parent Education  Center:About the Alabama parentمركااز جالبامااا للترببااة الوالديااة  (1)

Education center. (2009). From      :2012-12-25تاريخ الد ول                                                                                                                                                                                                                                                                                 
http://www.alabamaparenter.com/about.htm    

 ، متاح على الرابط التالى:Parent Education Program(PEP) برنامج جولين للتربية الوالدية  (2)
http://www.parenteducationprogram.org/index.htm#programs 

http://www.alabamaparenter.com/about.htm
mailto:mail@parenteducationprogram.org
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مهمررا بالموررتوا والقرردر الررذا واألسررر, ويببررع تميررز هررذا البر ررامج مررن قدرتررب علررى العمررع مررع الوالرردين وتعلي

 يحتانجا ب .

 الرؤية:

 تحوين التفاعع بين الوالدين واللفع. تتمثع رؤية هذا البر امج في

 

 الرسالة:

هررذه بهرردف إعلرراس األطفررال أفضررع بدايررة ممتبررة فرري الحيررا  , وتوررتبد ترردريا اآلبرراس للعمررع كمعلمررين لللفررع  

 لمون األوائع واألكثر أهمية ألببائهم. إلى فلوفة,  وهى أن اآلباس هم المع ايستراتيجية

 اههداف:

 تتضص األهداف الرئيوة لهذا البر امج فيما يلىل

 .زياد   ثقة وكفاس  الوالدين في تعزيز ارتقاس وتعلم أطفالهم  - أ

 .  جاي التح يع المدرسي وتعزيز ت ال حية أو التبمويةمشت للوقاية والع ج المبتر لل الدعو  - م

 الدين في التجربة المدرسية ألطفالهما .الومشاركة  زياد   - ج

 خدمات البرنامج:

 تشمع تدمات البر امج ما يليل

 تقديم تدمة الزيارات المبزلية. 

 مع اآلباس وايمهات. عقد انجتماعات نجماعية 

 .إقامة ورش عمع من ت ل عرو  إ مائية وصحية 

شبكة التربية الوالدية بوعية نيويورك (د  
 39)

 

The New York State Parenting Education Partnership (NYSPEP) 

المهبيرين فرى مجرال التربيرة الوالديرة علرى مورتوا الوييرة الرذين يقومرون العراملين  و هي تبتة تضم

بمواعد  الوالدين فى الح ول على األدوات والمهارات ال زمة لتربية أطفال يتمتعون بال حة والوعاد  في 

 وتزويردهما , أببائهما مع التعامع فى الوالدين مهارات زياد  على الشبتة عبيئة تتوم بالعباية والرعاية, وتعم

 يليل فيما الشبتة هذه تلة وتتمثع باحتيانجاتهما المتعلقة بالمعرفة

 الرؤية:

                                                           

 The New York State Parenting Education Partnership اااراكة التربيااة الوالديااة بواليااة نيويااورك( 1)

(NYSPEP) : متاح على الرابط التالى 
http://www.parentingeducationpartnership.org/professionalresources/ 

http://www.parentingeducationpartnership.org/professionalresources/
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, و تقررديم التعلرريم الوييررة موررتوا علررى قويررة ترربتة ترر ل مررن الوالرردين وسررلوك ومهررارات معررارف تعزيررز

 .المهبيين واآلباس والتدريا والم ادر للمتخ  ين

 الرسالة:

األسر القوية تؤدي إلى راتدين أقوياس   ولهذا تحر  الشبتة على التأكد من أن كع أم أو أم  قرد ترم تزويرده 

 بالمعرفة واألدوات ال زمة لبباس أسر  قوية.

 اههداف:

ا , وتعمرع علرى زيراد  تهدف هذه الشبتة إلى تقديم البدوات والمبشورات التي تواعد على ببراس أسرر أقرو     

 .الوعي ببرامج التربية الوالدية والمبادرات في ويية  يويورك

 ويتحقت ذلك عن طريت ما يلي ل

 .نجمع والحفاظ على المعلومات الحالية المتعلقة ببرامج وم ادر التربية الوالدية  

 ار وتلرروير وتبفيررذ تحوررين  وعيررة التربيررة الوالديررة مررن ترر ل اسررتخدام مقرردمي الخدمررة للتقيرريم فرري اتتيرر

 البرامج الوالدية.

 .زياد  المشاركة في التربية الوالدية من ت ل تلوير الفهم العام لقيمتها ومدا توافرها  

  زياد  التمويع والوياسات التي تدعم برامج التربية الوالدية الفعالة وكذلك للتأكد من تروافر بررامج تربيرة

 ل متبوعة, وبأسعار معقولة. والدية نجيد  نجدا فى أماكن متعدد  وبأتتا

 تشجيع ودعم مدربي التربية الوالدية للعمع على التلوير المهبي الموتمر لتحوين ممارساتهم. 

مما سبت يتضص مدا اهتمام الوييات المتحد  األمريتية بالتربية الوالدية , وتعدد األتتال واألساليا 

برررامج المقدمررة فرري كررع وييررة واتت فهررا عررن الوييررات المتبعررة فرري برررامج التربيررة الوالديررة, وأيًضررا تبرروع ال

األترا, فأغلا البرامج تعتمد على مجموعة من األسراليا المورتخدمة فري  تعلريم اآلبراس طرر  فهرم أطفرالهم 

وتحوين ايت ال بهم وسبع تحقيت البمو اينجتماعي واي فعالي لهم , وعلى الرغم من ايتت ف والتبوع في 

رؤية والرسالة واألهداف ف  ها نجميًعا تهدف إلى تغيير سلوك األبباس إلى األفضع من ت ل هذه البرامج في ال

 تغيير أسلوم اآلباس في التعامع مع أببائهم.

ويمتن تحقيت إفاد  المجتمع الليبي من هرذه البررامج الخاصرة بالتربيرة الوالديرة فري الوييرات المتحرد  

ي تقديم برامج داعمة لتقوية األسر  الليبية , وتدريا اآلباس واألمهرات األمريتية بالبوبة إلى المجتمع الليبي ف

من ت ل تقديم الدعم ال زم لهم با شاس مراكز ل ستشارات األسرية والتربوية والبفوية بما يتباسا مع البيئة 

تيورر سربع تروفير اينجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي, ويمتن أيضا ايستفاد  بما تقدمب مرن أسراليا  متعردد  

أدوار متعدد  للوالدين من ت ل مشاركة المدرسة في تعليم أببائهما ب ور  نجديرد  مبتترر   مرن أنجرع ت رميم 

 برامج إثرائية  مماثلة تتتيف مع واقع المجتمع الليبي .
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 خبرة المملكة المتحدة في التربية الوالدية.  -2

بجهرود  1948الدولي للتربية المبتر  فى عام  اهتمت بريلا يا بالتربية المبتر  مبذ تأسيس المجلس 

تلوعية من نجا ا بعض الشخ يات البارز  في بريلا يا , وقرد نجراس تأسريس هرذا المجلرس يسرتتمال نجهرود 

مبىمة األمم المتحد  للتربية والثقافة والعلوم )اليو وتو( ليتشف عن ايهتمام البالغ والمتزايرد بترع مرا يتعلرت 

وتبمية اللفع وقد حر  نجميع المتخ  ين ب عرداد بررامج تاصرة للرعايرة التربويرة برعاية وتربية وتعليم 

ل طفال و تقديم اإلرتاد والتونجيب والتوعية حول رعاية وتبشرئة وتعلريم األطفرال مبرذ لحىرة المري د, وكرذلك 

ام لتحمرع إدتال مقرررات التربيرة الوالديرة تر ل مراحرع التعلريم المتوسره والعرالي إلعرداد المرراهقين والشرب

موئولية الوالدية والقيام بتافة ما تتللبب من أدوار مهمة و نجديد 
(40.)

 

ويونجد عديد من برامج التربية الوالدية, التى تم ت رميمها لتحورين فع اليرة الوالردين مرن تر ل تقرديم فلورفة واضرحة    

ث تونجرد قاعرد  بيا رات لبررامج التربيرة لرعاية والدية, ومجموعة من المهارات وايستراتيجيات الوالدية اإليجابية, حي

الوالدية, والتي توفر  قلة ا ل   نجيد  ألي تخص يختار أي بر امج من هذه البرامج,ومن أهرم  المراكرز الترى تقردم 

ترردمات التربيررة الوالديررة فررى المملتررة المتحررد ل  مبىمررة التربيررة الوالديررة, مركررز الترردريا الوالرردي, موذج كبرران لمحررو 

 ية.األمية األسر

منظمة التربية الوالدية فى المملكة المتحدة - أ
 41)

parenting  UK 

لخدمة أولئك العراملين مرع الوالردين فري مجرال الرعايرة الوالديرة,  1995هى هيئة وطبية أُسوت عام 

وتقديم الدعم و التربية الوالدية لتحقيرت أفضرع رعايرة والديرة مرن تر ل رفرع الروعى بقضرايا التربيرة الوالديرة 

 أداس العاملين فى المجال.وتحوين 

 الرؤية:

تتمثرع رؤيرة المبىمرة أن يحقرت الوالردان أفضرع مرا يمتبهمررا فرى ظرع دعرم أفضرع مردربين فرى مجررال 

الرعاية الوالدية, وتقديم المواعد  ال حيحة فى الوقرت المباسرا,بالتالي تتغيرر حيرا  مقردمي الرعايرة واآلبراس 

 أن تتم في كع وقت.واألمهات واألطفال, وهى عملية موتمر  يمتن 

 الرسالة:

                                                           
تااح ليل  كرم الدين: جهم الترارب والنماذج الدولية النارحة ا  مرال رعاية وتربية األطفال بمرحلاة الطفولاة المبكارة، م (40)

-1-15تااريخ الاد ول   www.gulfkids.com/ar/index.phpعلى موقج جطفال ال لايج لاذوى االحتياراات ال اصاة،
2013   

   :    parenting UK     منالمة التربية الوالدية اى المملكة المتحدة (1)
  . متاح على الرابط التالى:2012-12-28تاريخ الد ول 

http://www.parentinguk.org/your-work/programmes/ 

http://www.parentinguk.org/your-work/programmes/
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زياد  الوعي العام والمهبي بالدور الحيوي للرعاية الوالدية  الجيد , ودعم األترخا  الرذين يعملرون 

 مع الوالدين لي بحوا أكثر فاعلية, وتعزيز الرعاية الوالدية الجيد   لتع أسر  تحتانجها أو تللبها.

 اههداف:

 ليةلتعمع المبىمة على تحقيت األهداف التا

 مواعد  الممارسين فى مجال التربية الوالدية. -1

 مواعد  األعضاس العاملين واألسر. -2

 التأكيد على أهمية تدمات دعم الرعاية الوالدية الجيد . -3

  The Parent Practiceمركز التدريب الوالدي -م

تم تأسيس مركز التدريا الوالدا     
 42)

هرذا المركرز ويعتمرد تبميرة المهرارات فرى  2004فى لبدن عام  

علررى األفتررار الموررتمد  مررن عديررد مررن الم ررادر, وتتضررمن الخرردمات التررى يقرردمها هررذا المركررز, و البرمجررة 

 اللغوية, والع بية والع ج األسرا المبىم, وتتمثع استراتيجية هذا المركز فيما يلي. 

 الرؤية:

ميرة , الترى يوانجههرا كرع اآلبراس, كع العاملين فى مركز التدريا الوالدا هم  براس, يوانجهرون التحرديات اليو

وتتباسررا الخبرررات وايسررتراتيجيات و المهررارات التررى يقرردمها المركررز مررع مختلررف األسررر وتخ رريات األطفررال, 

 واألعمار والمراحع المختلفة)من األطفال ال غار إلى سن المراهقة(.

 الرسالة:

كثرر سرهولة و إرضراس, وأن تمتين اآلبراس واألمهرات مرن العمرع علرى نجعرع حياتهمرا كمبراس وأمهرات أ

يمبحررا أطفالهمررا طفولررة سررعيد  وموررتقب ً مشرررقًا , ويعتمررد فريررت العمررع علررى أحرردث األفتررار والمهررارات 

 والخبرات فى مجال علم البفس. 

 لاههداف

 ويحقت المركز أهدافب من ت ل ما يلي ل

يلبقهرا فرى المبرزل مرن  يتتوا المتدرم مجموعة كبير  من األفتار وايستراتيجيات , التى يمتن أن -1

 ت ل ورش العمع التي يتم إعدادها في البداية للتدريا الوالدي.

                  إقامة دورات تدريبية فى التربية الوالدية اإليجابية. -2

 إقامة دورات لتدريا الوالدين على المهارات األساسية للتربية الوالدية اإليجابية.  -3

)سريةنموذج كنان لمحو اهمية اه -ج
43
) 

                                                           
 . متاح على الرابط التالى: 2013-3-3تاريخ الوصول:  The Parent Practice التدريب الوالدى (1)

http://www.theparentpractice.com/ 

http://www.theparentpractice.com/
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بدأ  موذج كبان لمحو األميرة األسررية فري المملترة المتحرد  فري  هايرة الثما يبيرات , وهرو عبرار  عرن 

 موذج متثرف )ث ثرة أو أربعرة أيرام فري األسربوع( وطويرع األنجرع )سربة دراسرية( وقرد ترمع البمروذج بررامج  

لريم مرا قبرع المدرسرة وبررامج تعلريم للتع  ''High /Scope''التعلريم األساسرى للتبرار الخرا  باآلبراس وبررامج 

التمويررع لث ثررة  (BSA)الوالرردين, وأ شررلة مشررتركة بررين اآلبرراس وأطفالهم,وتلقررت وكالررة المهررارات األساسررية

وتشرتع  مروذج كبران مرن ث ثرة  1993برامج حول محو األمية األسرية تم تبفيرذها فري إ جلتررا و ويلرز عرام 

 دورات وهيل

 ية الوالدين وإرتادهما إلى كيفية مواعد  أطفالهما.دورات للوالدين بهدف محو أم - أ

دورات ل طفال إلكوابهم مهارات عالية الجود  في القراس  والتتابة والمحادثة في الوربوات األولرى   - م

 من حياتهم.

 دورات مشتركة طبت فيها اآلباس ما تعلموه في الح ص المخ  ة لهم . -ج

دورات حققرت  جاًحرا كبيرًرا ومرن  احيرة أتررا أظهررت وقد تلص تقييم تلك البرامج إلرى أن هرذه الر

 تائج األبحاث أن البرامج لم توهم في تلوير مهارات القراس  والتتابة لدا الوالدين بقدر ما أسهمت في تبمية 

 قدراتهما على مواعد  أطفالهما بشتع ملحوظ.

 الرؤية:   

ادات الوررليمة , الترري سررتجعع مبهمررا التأكيررد علررى دور الوالرردين فرري إعررداد أطفالهمررا وتعليمهمررا العرر

 متعلمين مدا الحيا .

 الرسالة:

 التركيز على اآلباس ذوي الموتوا التعليمي المبخفض وأطفالهم ت ل مرحلة ما قبع المدرسة.

 اههداف:

 يهدف نموذج كنان لمحو اهمية اهسرية إلى تحقيق ما يلي:

   والتتابة والحوام.تعزيز المهارات األساسية للتبار بما في ذلك القراس -

 تحوين  فا  األطفال التعليمية وتمتين الوالدين, وتاصة األمهات من ت ل التعليم.  -

 تبمية قدرات الوالدين وإرتادهما إلى كيفية مواعد  أطفالهما .  -

مما سبت يتضص مدا اهتمام المملتة المتحد  ببرامج التربية الوالدية وذلرك بتقرديم الموراعد  للوالردين 

القيررام بالوالديررة بأفضررع اللررر  والوسررائع لتلبيررة احتيانجاتهمررا التربويررة وتقررديم الرردعم لمقرردمي الرعايررة علررى 

األسرررية مررن ترر ل إقامررة ورش عمررع لترردريا الوالرردين علررى مهررارات التربيررة الوالدية,ويب ررا اهتمررام هررذه 

بالتفاعرع والتواصرع داترع األسرر , البرامج على تغيير األ ماط غير القادر  على التأقلم أو الفاترلة والمتعلقرة 

                                                                                                                                                                                         
(43) Books G.  T, Harnman, J, Hutchinson D, and wilkin A, Family. Literacy works London. 
National Foundaction for Education Research and the Basic skills Agency(1996) 
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وتقوم تلك البررامج مرن تر ل مراكرز اللفولرة, وكرذلك بررامج محرو األميرة األسررية فري المملترة المتحرد  قرد 

أسهمت في تمتين ك  الوالردين مرن رفرع مورتوا التللعرات التعليميرة ألطفالهمرا , ويمترن ايسرتفاد  مرن هرذه 

لمتميرز  فري إقامرة دورات لمحرو أميرة الوالردين فري ليبيرا, وإرتراد اآلبراس البرامج التربوية الفاعلرة والرائرد  وا

واألمهات إلى كيفية مواعد  أببائهما وإقامة برامج تربوية تاملة للتربية الوالدية بمرا يتباسرا مرع ثقافرة وبيئرة 

 المجتمع الليبي . 

 ليبيا :ثالثاً: إمكانية اعستفادة من تلك الخبرات في تطوير التربية الوالدية ب

مررن ترر ل عررر  البحررث لخبرررات كررع مررن الوييررات المتحررد  األمريتيررة والمملتررة المتحررد   يمتررن 

 ايستفاد  من تلك الخبرات في مجال التربية الوالدية بليبيا فيما يلي ل

ر يببغي أن تتون هباك فلوفة للتربية الوالدية ومجموعة من ايستراتيجيات الوالدية اإليجابية بليبيا, وتروفي

قاعد  بيا ات لبرامج التربية الوالدية, والتي توفر  قلة ا لر   نجيرد  ألي بر رامج , وتعتمرد طبيعرة بررامج التربيرة 

وتتررون هبرراك تلررة لترردريس المهررارات الفعالررة فرري واألمهررات  الوالديررة علررى أهررداف البر ررامج واحتيانجررات اآلبرراس

 .اإلرتاد والتونجيب البفوي المتمركز حول اآلباس واألمهات

 كما ينباي أن يشتمل برنامج التربية الوالدية بليبيا على ما يلي: 

 ل لرؤيةا

 معرارفهم تعزيرز مواعد  اآلباس واألمهات لتى ي بحوا تركاس حقيقيرين فرى تعلريم وحيرا  أببرائهم , و

ان أفضرع ال زمة عن مراحع  موهم نجومياً وعقلياً و فوياً وتلقياً وانجتماعياً, حيث يحقت الوالرد , ومهاراتهم

ما يمتبهما فى ظع دعم أفضع فى مجال الرعاية الوالديرة, وتقرديم الموراعد  ال رحيحة فرى الوقرت المباسرا, 

كمررا تتضررمن الرؤيررة التحررديات اليوميررة التررى يوانجههررا كررع اآلبرراس واألمهررات, وتتررون هبرراك ف ررول للتربيررة 

ال لمجموعة من مه ارات التربية الوالدية ,التى تقروم ب عرداد الوالدية, حيث أ ها طريقة رائعة لتعلم سريع وفع 

 اآلباس واألمهات لي بحوا أفضع بقدر استلاعتهم.

 ل الرسالة

األسرر تردريبهم للعمرع كمعلمرين, فأن اآلباس و األمهات  لهم أكبر األثر فرى حيرا  أببرائهم , مرن تر ل 

ع أم أو أم أو كليهمرا بالمعرفرة القوية ترؤدي إلرى راتردين أقويراس  ولهرذا يببغري التأكيرد علرى أن يرتم تزويرد كر

, والعمع على زياد  الوعي العام والمهبي بالردور الحيروي للتربيرة الوالديرة قوية أسر واألدوات ال زمة لبباس 

الجيد , ودعم األتخا  الذين يعملون مع الوالردين لي ربحوا أكثرر فاعليرة, وتعزيرز الرعايرة الوالديرة الجيرد   

ا, وتمترين اآلبراس واألمهرات مرن العمرع علرى نجعرع حياتهمرا كمبراس وأمهرات أكثرر لتع أسر  تحتانجهرا أو تللبهر

 سهولة و رضا, وأن يمبحا أبباسهما طفولة سعيد  وموتقب ً مشرقًا , و تعليم اآلباس مهارات التربية الوالديرة ,

تأكيرد علرى أهميرة المواعدتهم  على القيام بالتربية الوالدية والترى تُعرد مرن أصرعا الوظرائف فرى الحيرا , و و 
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التونجهات الحازمة والبزيهة والمتورقة, التدريا على تربية األبباس من ت ل عمع األم واألم كفريت واحد , 

 ل بباس. والتأكيد على أهمية رسم حدود واضحة

 ل  ههدافا

اس التغلا علي كافة ال عوبات التي تقف في طريت تلور التربية الوالدية بليبيا, مرن تر ل دعرم وإنجرر -1

الرة  بحوث قائمة على المعلومات والم ادر فى مجال برامج التربيرة الوالديرة, و تروفير قيراد  وطبيرة فع 

لبرامج التربية الوالدية بليبيا مرن  المهبيرين المتخ  رين, وصرا عى القررار , والمتخ  رين الفبيرين, 

 واإلداريين, والمعلمين, والتربويين.  

ت بالمعلومرات ال زمرة وتردريبهم, وذلرك لموراعدتهم علرى المشراركة العمع على تزويد اآلباس واألمهرا  -2

ال في تربية أببائهم  .على  حو هادف وفع 

 وذلك من ت ل  تحوين  وعية التربيرة الوالديرةالوالدين في التجربة المدرسية ألببائهم , مشاركة  زياد  -3

 و تلوير الفهم العام لقيمتها., 

أدا  فعالررة لتحقيررت البمررو الشخ رري والمجتمعرري المبشررود, مررن ترر ل اعتبررار برررامج التربيررة الوالديررة   -4

توظيفها في تقرديم فرر  متعردد  الجوا را لتلروير كافرة أفرراد المجتمرع, ولريس فقره ل ببراس والوالردين 

 .وأسرهم فحوا

ضرررور  مورراهمة الحتومررة و نجميررع الهيئررات المؤسوررات والمجتمررع المررد ي بليبيررا فرري برررامج التربيررة  -5

 ن ت للالوالدية م

 توفير التمويع ال زم لبرامج التربية الوالدية. -

 إصدار القوا ين والتشريعات واللوائص وتله التلوير ال زمة لدعم وتشجيع التربية الوالدية. -

 إقامة ورش عمع و مؤتمرات و دوات لتعميم و شر الممارسات التربوية الوالدية اإليجابية. -

لرور  فري تروفير الفرر  المباسربة لتشرجيع واإلرتقراس بمهرارات استخدام  األدوات والتتبولونجيرا المت -

 التربية الوالدية. 
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