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الشكر والتقدير
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مــع أوليــاء األمــور الذيــن أثــروا هــذا التقريــر.
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تمّثــل هــدُف المشــروع يف تحديــد أنمــاط اللّغــة والرّســائل المناســبة للوصــول إىل أوليــاء األمــور الّذيــن لديهــم احتياجــات، وينتمــون إىل خلفّيــات 
محــّددة يف أنحــاء األردّن جميعهــا. كمــا يتضّمــن هــذا المشــروع المراحــل الخمــس اآلتيــة:

المرحلة األوىل )الّنطاق(: تشمل مراحل البدء، والمراجعة، وتصميم الّدراسة.	 

المرحلة الّثانية )البحث الّنوعّي األّويلّ(: 24 مقابلة مّدة كّل منها 90 دقيقة..	 

المرحلة الّثالثة )صياغة الرّسائل(: اختبار 11 تصميًما، بما يف ذلك المرئّيات، والّنّص/الّتعليق الّصويتّ، والّدعوات إىل العمل، والّشعارات.	 

المرحلة الّرابعة )البحث الّنوعّي الختبار الرّسائل(: 8 مجموعات تركيز لمّدة ساعتْين، باإلضافة إىل 5 مقابات متعّمقة.	 

المرحلة الخامسة: إعداد الّتقرير، ودليل الرّسائل، والّتوصيات، والّندوة عبر اإلنترنت.	 

خــال المرحلــة األوىل تــّم تحديــد الهــدف مــن الّتصاميــم علــى أنـّـه زيــادة نســبة أوليــاء األمــور الّذيــن يقــرؤون ألطفالهــم دون الّسادســة بطريقــة جّذابــة 
ــا، تتضّمــن: الّتحــّدث، واللّعــب، والغنــاء. كمــا أشــارت نتائــج مرحلــة المراجعــة والمناقشــات الّاحقــة إىل أّن إمكانّيــة الوصــول إىل  و مناســبة عمريًّ

الكتــب محــدودة، وعليــه ســيدُرس المشــروع كيفّيــة الّتأثيــر علــى مجموعــة الّســلوكات المناســبة عمريًّــا المفّصلــة أدنــاه.

ا مــن حملــة )لنقــرأ Let’s Read(، والمؤّسســة الخيريــة )ناشــونال ليتَرســي تَرســت(، ومنّظمــة )ريتــش آوت آنــد ريــد(،  اقُتــرَِح 20 ســلوكًا ُمســَتَمدًّ
والمرحلــة الّتأسيســّية يف الّســنوات المبكـّـرة )EYFS(، و )فــروم Vroom(، الّذيــن حــّددوا ســلوكات مختلفــة ألوليــاء أمــور األطفــال بأعمــار مختلفــة 
)مــع اســتخدام الكتــب أو دونهــا(. كمــا اقُترحــت 6 فئــات عمريّــة لألطفــال نتيجــًة الختــاف ســلوكات أوليــاء األمــور المناســبة لــكّل فئــة عمريّــة. 
واســتدعت الحاجــة إىل توجيــه تصاميــم فاعلــة وذات صلــة ألوليــاء األمــور لتطويــر رســائل مختلفــة ومناســبة عمريـّـا1. واختيــرت ســّت فئــات عمريـّـة 
لألطفــال؛ ألّن الســلوكات المناســبة للعمــر تختلــف لــكّل فئــة مــن هــذه الفئــات. وحــّدد البحــث أنـّـه لكــي يعتقــد أوليــاء األمــور أّن  االتصــاالت2 ذات 

صلــة بهــم، فيجــب عليهــم إظهــار الّســلوك الّصحيــح والمناســب للفئــة العمريّــة المســتهدفة مــن األطفــال. 

كبــر علــى متطلّبــات  كبــر علــى نــوع الّســلوك واحتمالّيــة القيــام بــه، ومــن ثَــّم يكــون لهمــا تأثيــر أ يؤثّــر عمــر الّطفــل وجنــس ويلّ األمــر  بشــكل أ
التواصــل. ومــن المهــم أيًضــا أن تعكــس االتصــاالت المســتويات االجتماعيــة واالقتصاديــة والعرقيــة المختلفــة ألوليــاء األمــور، ولــم يتــم اختيــار عــدد 

األطفــال أو جنســهم كمعيــار ألّن تأثيــر هــذه الســلوكات والرســائل المختلفــة علــى أوليــاء األمــور غيــر مطلــوب يف هــذا التصنيــف.  

كـّـد البحــث األّويلّ علــى أّن احتياجــات أوليــاء األمــور مــن حيــث الرّســائل تختلــف باختــاف نوعهــم االجتماعــّي، وعمــر الّطفــل، والمرحلــة الّســلوكّية.  أ
وُحــدِّدت 12 فئــة بنــاًء علــى عمــر الّطفــل، والّنــوع االجتماعــّي لــويلّ األمــر، مــع المرحلــة الّســلوكية لــكّل ســلوك مســتهدف مــن خــال مــواّد بصريـّـة، 

وتصاميــم محــّددة.

1 ماحظــة أنّــه بينمــا حــّدد البحــث 12 مجموعــة لهــا احتياجــات مختلفــة مــن حيــث االتّصــاالت، ال يلــزم اســتهداف جميــع المجموعــات علــى اإلطــاق أو يف كّل مرحلــة مــن مراحــل 
الحملــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن معالجــة الّصعوبــات يف إشــراك أوليــاء أمــور األطفــال حديثــي الــوالدة عبــر وســائل الّتواصــل االجتماعــّي مــن خــال قنــوات مختلفــة؛ مثــل 
كبــر ســنًّا؛ حيــث يســهل الوصــول إىل  المستشــفيات الّتــي تحتــوي علــى حــزم ألوليــاء األمــور الجــدد. وقــد تقــّرر مؤّسســة الملكــة رانيــا أيًضــا الّتركيــز علــى األّمهــات الــّايت لديهــّن أطفــال أ

كثــر عرضــة للقيــام بالســلوكات. هــذه الشــرائح، وهــّن أ
2  استخدم مصطلح »االتصاالت« ومصطلح »المواد البصرية والرسائل« للتعبيرعن الوسائط المرئية والمسموعة التي ُوّجهت إىل أولياء األمور.

الملّخص1
الّتنفيذّي 
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فئة حسب النوع االجتماعّي لويلّ األمر وعمر الّطفل 12

أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من عمر الوالدة – شهر واحد1

آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من عمر الوالدة – شهر واحد2

أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 2 – 3 أشهر3

آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 2 – 3 أشهر4

أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 4 – 11 شهًرا 5

آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 4 – 11 شهًرا6

أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 12 – 18 شهًرا7

آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 12 – 18 شهًرا8

أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 19 – 42 شهًرا9

آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 19 – 42 شهًرا10

أمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 43 – 71 شهًرا 11

آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 43 – 71 شهًرا12

صّنف البحث األّويلّ أولياء األمور إىل مراحل سلوكّية مختلفة3 كما هو موّضح أدناه: 

مرحلــة مــا قبــل التفكيــر – عــدم العلــم بالّســلوك: يجهــل معظــم أوليــاء األمــور الســلوكات الّتــي يمكنهــم ممارســتها لمســاعدة أطفالهــم، أو 	 
الّتــي ال يــرون أنّهــا ذات صلــة أو مرغوبــة أو مناســبة لعمــر الطفــل. 

مرحلــة التفكيــر – العلــم بالســلوك ولكــن عــدم ممارســته: ال يعلــم ويلّ األمــر الفوائــد المتأتّيــة مــن الســلوك، لكّنــه يعلــم تكاليفــه المتصــّورة 	 
)النتائــج الّســلبّية(، ويفتقــد إىل الكفــاءة )المعرفــة والمهــارات والّثقــة والمعتقــدات(، وقــد يتأثـّـر ســلًبا باآلخريــن. 

مرحلــة الّتطبيــق – تجربــة الّســلوكات: قــد يبــدأ أوليــاء األمــور بممارســة الســلوكات ألنّهــم أصبحــوا يعرفــون مــا بإمكانهــم ممارســته لمســاعدة 	 
أطفالهــم، ويعّدونهــا ذات صلــة ومرغوبــة ومناســبة، ويــرون أّن فوائدهــا تفــوق تكاليفهــا، ويشــعرون بأنّهــم يتمّتعــون بالكفــاءة الاّلزمــة 

لممارســتها، ويتأثّــرون إيجابـًـا باآلخريــن لَتجرِبتهــا. 

مرحلــة االســتمرار – ممارســة الســلوكات بشــكل منتظــم: قــد ُيمــارس أوليــاء األمــور بعــض الســلوكات بشــكل منتظــم؛ ألنّهــم يلمســون فوائــد 	 
التفاعــل مــع أطفالهــم، و/أو ألنّهــم ملتزمــون بتعلـّـم وتطــّور أطفالهــم. كمــا يمكــن لــرّد فعــل الطفــل والزوج/الزوجــة واألشــخاص المؤثّريــن 

اآلخريــن تعزيــز الســلوك أيًضــا.  

3 مــن الممكــن أاّّل يمــّر أوليــاء األمــور بمراحــل التغييــر هــذه بالتسلســل؛ فقــد يكــون ولــّي األمــر ذاتــه فــي مراحــل مختلفــة مــن الســلوكات. علــى ســبيل المثــال: قــد يكــون فــي مرحلــة مــا قبــل التفكيــر 
للقــراءة ولكــن فــي مرحلــة التطبيــق للغنــاء.
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اســُتخِدم اإلطــار الســلوكّي لجمعيــة تغييــر الّســلوك؛ لدراســة الّدوافــع الســلوكّية، وكيفّيــة التأثيــر عليهــا. وفيمــا يلــي ملّخــٌص للنتائــج الرّئيســة 
بهــذا الّصــدد: 

 الّدوافع
السلوكّية

النتائج الّرئيسة

 القيم

ا منهــم يمــارس  أّن القليــل جــدًّ إاّل  ُيقــّدرون التعليــم بشــكل عــاّم،  أنّهــم  ُيِحــّب المشــاركون جميًعــا أطفاَلهــم، كمــا 
األنشــطة، وال ســّيما القــراءة، أو ســرد القصــص ألطفالهــم الصغــار. لــم تكـّـن هــذه الســلوكات ُمتوقعــًة أو مشــّجعًة علــى 
نطــاق واســع، وخاّصــة فيمــا يتعلّــق باآلبــاء، وتحديــًدا مــع األطفــال الّصغــار؛ أي دون العامْيــن. هــذا وُتشــكل القيــم 

االجتماعّيــة والّثقافّيــة الحالّيــة عقبــاٍت يف وجــه هــذه الســلوكات المنشــودة..        

 الفائدة مقابل
الّتكلفة

قلــة الوعــي بالفوائــد العقانّيــة والعاطفّيــة المتأتّيــة ألوليــاء األمــور وأطفالهــم، باإلضافــة إىل بعض الّتكاليف الّشــخصّية 
المباشــرة، تحــول جميعهــا دون اتّبــاع الســلوك أو ممارســته. لــذا؛ فــإّن لمــس الفوائــد العاطفيــة لممارســة الســلوكات 

سيشــّجع أوليــاء األمــور علــى تكرارهــا.   

 الكفاءة
يفتقــر العديــد مــن أوليــاء األمــور إىل المعرفــة والمهــارات والّثقــة لممارســة الســلوكات بســهولة ونجــاح، وبطريقــة تعــود 
بالمتعــة والفائــدة عليهــم وعلــى أطفالهــم. هــذا وُيشــكّل عــدم تَوّفــر مــواّد القــراءة المشــّوقة والمناســبة عمريًّــا عقبــًة 

كبيــرًة يف طريــق قــراءة الكتــب مــع األطفــال. 

 القبول
 االجتماعّي والثقة

االجتماعّية

علــى الّرغــم مــن تبايــن مســتويات المعرفــة بمؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة، يشــعر أوليــاء األمــور بأنّهــا 
مؤّسســة مناســبة لتوجيــه الرّســائل الّتــي ُتشــّجع علــى تغييــر الّســلوك. هــذا وُينَظــر إىل المؤّسســة بصفتهــا مصــدًرا 
ــا وموثوًقــا للمعلومــات، كمــا ُتعــرف باهتمامهــا باألطفــال، وبرامجهــم الّتعليمّيــة. فالمعرفــة بــأّن مؤّسســة الملكــة  ِمْهنيًّ
رانيــا للّتعليــم والّتنميــة هــي الجهــة الُمرســلة مــن شــأنه أن ُيشــّجع أوليــاء األمــور علــى المشــاركة، وتبّنــي ســلوكات 

جديــدة.   

 األعراف

ال تتوافــق الّســلوكات مــع األعــراف االجتماعّيــة والّثقافيــة الّســائدة، وال ُينظــر إليهــا علــى أنّهــا ذات صلــة، أو مرغوبــة، 
أو مناســبة بالّنســبة إىل أوليــاء األمــور، وال ســّيما أوليــاء أمــور األطفــال دون العامْيــن، حّتــى يقــوم اآلبــاء بهــا بأنفســهم. 
كمــا تؤثـّـر رّدة فعــل الطفــل واألشــخاص المؤثّريــن اآلخريــن )مثــل الزوج/الزوجة/األم/الحماة/أفــراد األســرة اآلخريــن( 

الحاضريــن أثنــاء الّتفاعــل علــى ســلوكات أوليــاء األمــور بشــكل كبيــر. 

السياق والبيئة
غالًبــا مــا ُتمــاَرس الســلوكات يف المنــزل عندمــا يكــون أوليــاء األمــور بصحبــة أطفالهــم. لــذا؛ ســيزيد دمــج الســلوكات 

ــة الوقــت مــن جهــة أخــرى.   المنشــودة يف البيئــة المنزليــة ألهمّيتهــا مــن جهــة، ولمعالجــة العقبــة المتمّثلــة يف قلّ

 االستدالالت
ــة لــدى اآلبــاء مــن جهــة، وســلوكات أوليــاء  ــر علــى ســلوكات الّرعايــة الوالديّ يشــير البحــث إىل أّن التحّيــز الّاواعــي يؤثّ

األمــور تجــاه أطفالهــم األصغــر ســنًّا مــن جهــة أخــرى. 

 العادات والّروتين
تقديــم “األدوات” الّتــي ُتمكـّـن أوليــاء األمــور مــن تحويــل األوقــات الخاّصــة الّتــي يقضونهــا مــع أطفالهــم )مثــل وقــت 
مــن  ــا  تلقائيًّ جــزًءا  يجعلونهــا  وقــد  وفائــدة،  متعــة  كثــر  أ أوقــات  إىل  العائلــّي(  الرّضاعة/االســتحمام/الّنوم/الوقت 

روتينهــم اليومــّي. 

أشــار التشــخيص الســلوكّي إىل الحاجــة إىل اســتراتيجية تواصــل مــن أجــل تغييــر الّســلوك االجتماعــّي للّتأثيــر علــى قــدرة أوليــاء األمــور لتبّنــي 
ـا منهــا بمعــزل عــن غيرهــا-:  ســلوكات جديــدة ومــدى فرصهــم وفاعلّيتهــم لذلــك. ويشــمل هــذا المكّونــات الخمســة اآلتيــة جميعهــا- وليــس أيّـً

رفــع مســتوى الوعــي4 بالفوائــد المتأتّيــة لألطفــال وأوليــاء األمــور، وتحويــل الّســلوك ليكــون ذا صلــة، ومناســًبا، ومرغوبًــا، ألوليــاء أمــور 	 
األطفــال دون 6 ســنوات.

تعزيز فوائد الّسلوك بحيث تفوق التكلفة المتصّورة.  	 

تيســير ممارســة أوليــاء األمــور للســلوكات مــن خــالل زيــادة المعرفــة5 بأهمّيتهــا، وتوضيــح كيفّيــة القيــام بهــا، وتزويــد أولياء األمــور بالموارد 	 
واألدوات واألســاليب للّتفاعــل مــع أطفالهــم بمــا يتناســب وفئاتهــم العمريــة، باإلضافــة إىل تعزيــز الّثقــة بــأّن أوليــاء األمــور وأطفالهــم 

سيســتمتعون بالّتجربــة مــن خــال عــرض ذلــك يف المــواّد البصريّــة والرســائل؛ لتجــاوز العقبــات يف هــذا الّشــأن. 

4  تجــدر اإلشــارة إىل أنـّـه ال يوصــى برفــع الوعــي بفوائــد الّســلوكات الجديــدة، وتصويرهــا بأنّهــا ذات صلــة بأوليــاء األمــور باعتبــاره الهــدف الوحيــد مــن المــواد البصريــة والرســائل، لكّنــه 
مكــّون ضــروريّ للنهــج الموصــى بــه إىل جانــب المكّونــات األربعــة األخــرى؛ نظــًرا لقلّــة وعــي أوليــاء األمــور يف الوقــت الحاضــر.

5  وبالمثل، ال يوصى بزيادة المعرفة لوحدها باعتبارها الهدف من المواد البصرية والرسائل، لكّنه أحد مكّونات النهج الموصى به؛ ألّن قلّة المعرفة تمّثل عقبًة أمام العمل.
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إظهار األزواج/أفراد األسرة وهم يشاركون يف السلوكات أو يؤيّدونها.	 

ــة الّتــي يقضونهــا 	  مكافــأة أوليــاء األمــور وتذكيرهــم بممارســة الســلوكّيات بشــكل دوريّ مــن خــال دمــج األنشــطة ضمــن األوقــات االعتياديّ
ــْوء علــى فوائــد  ــا مــع أطفالهــم؛ لتخّطــي العقبــة المتمّثلــة يف قلّــة الوقــت، وتشــجيع »العــادة« يف الوقــت نفســه، إىل جانــب تســليط الضَّ فعليًّ

الّســلوك المســتمّر. 

ُصّممــت اســتراتيجّية الرّســائل لتلبيــة احتياجــات أوليــاء األمــور المتعلّقــة بالرّســائل والّنصائــح بحيــث تســتهدف كا النوعْيــن االجتماعّيْيــن )اآلبــاء 
واألّمهــات( الّذيــن لديهــم أطفــال يف الفئــات العمريـّـة المســتهدفة. فيمــا يلــي توضيــح لألهــداف ومجــاالت الرّســائل لنقــل أوليــاء األمــور عبــر مراحــل 

تغييــر الّســلوك:

أوليــاء أمــور مثلــك )األّمهــات واآلبــاء الّذيــن لديهــم أطفــال يف عمــر طفلــك( يمارســون الّســلوك مــع أطفالهــم يف بيئــات واقعّيــة، ويف أوقــات 
واقعّيــة، وســط تفاعــل واســتجابة واقعييــن مــن الّطفــل.

القــراءة، والغنــاء، والتحــّدث، ولمــس الفوائــد العقالنّيــة والعاطفّيــة ســواءٌ المباشــرة أو طويلــة المــدى. علــى ســبيل المثــال: المتعــة، وتعزيــز 
العاقة/الرابــط مــع الطفــل، وإيجــاد الّســام، والّشــعور بالّتمكيــن، والّتأييــد االجتماعــّي مــن الزوج/الزوجة/األســرة/األصدقاء، والعلــم بأنـّـك تفعــل 
الصــواب مــن خــال المســاعدة يف نمــّو دمــاغ طفلــك وتطــّوره، ومســاعدته علــى تعلّــم الكلمــات، وتطويــر المهــارات اللّغويّــة لمنحــه أفضــل بدايــة 

ممكنــة للّنجــاح يف المدرســة والحيــاة أيًضــا.

ممارسة السلوكات بسهولة ونجاح )على سبيل المثال: الحصول على مواّد القراءة واستخدامها(؛ لزيادة الكفاءة، وتخّطي العقبات. 

تشــجيع ودعــم الــّزوج أو األّم/الحمــاة أو األقــارب لــك عنــد القــراءة لطفلــك، مّمــا يبرهــن علــى الّتأييــد االجتماعــّي للقــراءة، بوصفهــا ســلوكًا ســليًما 
ومنســجًما مــع القيــم األســريّة. 

ــة والرســائل الّتــي ُتظهــر أوليــاء أمــور مثلــك مــع أطفالهــم، وهــم يســتمتعون بالّتجربــة، ويتحّدثــون عــن الفوائــد المتأتّيــة للّطفــل  المــواّد البصريّ
نتيجــة القــراءة والغنــاء والتحــّدث معــه بشــكل اعتيادّي/روتينّي/يومــّي منــذ والدتــه.     

هذا وحّدد البحث أسلوب الرّسائل المناسب وتأطيرها وتنسيقها للوصول إىل مجموعات أولياء األمور يف الّسياق األردين.

األســلوب: اســتخدم الرّســائل اإليحائيــة والواقعيــة الّتــي تتضّمــن مناشــدات علمّيــة وعاطفّيــة. وأظِهــْر كيــف يســتمتع أوليــاء األمــور وأطفالهــم 	 
بالتفاعــل فيمــا بينهــم، لكــن ال ُتقــِوض تلــك الصــورة المنقولــة باســتخدام قــدر غيــر مائــم مــن الفكاهــة والمــزاح. واســتخدم أيًضــا صــوت الطفل 

تأكيــًدا علــى أّن الطفــل سيســتجيب بصــورة إيجابّيــة لســلوك أوليــاء األمــور، فضــًا عــن المتعــة والّترابــط اللّذيــن ســينُتجان عــن الّســلوك.

الّتأطيــر: اســتخدم الرّســائل اإليجابّيــة المنســجمة مــع قيــم أوليــاء األمــور )حّبهــم ألطفالهــم، ورغبتهــم يف أن يتطــّوروا ويتعلّمــوا، ويكونــوا 	 
ناجحيــن( وارْبطهــا باألنشــطة الّســهلة الّتــي يعتقــد أوليــاء األمــور أنّهــم يســتطيعون تأديتهــا بنجــاح. 

الّتنســيق )الّشــكل(: اســتخدم مقاطــع الفيديــو القصيــرة والمشــّوقة بحيــث يســتطيع أوليــاء األمــور رؤيــة أنفســهم – وأوليــاء أمــور مــن نفــس 	 
النــوع االجتماعــي- مــع أطفــال مــن الفئــة العمريــة نفســها للجمهــور المســتهدف، وهــم يســتمتعون بالنشــاط يف بيئــة مشــابهة للجمهــور 
المســتهدف أيًضــا. اســتخدم الــزوج أو الزوجــة أو األم أو الحمــاة يف المــواد البصريــة والرســائل إلظهــار التأييــد االجتماعــّي، وتحويــل الّســلوكات 
إىل أخــرى ذات صلــة، ومرغوبــة، ومناســبة، وســهلة، يف حيــن ُتظهــر الفوائــد العاطفيــة المتحّققــة نتيجــة التفاعــل بيــن أوليــاء األمــور وأطفالهــم. 

  

ليــس ثّمــة توافــق يف الــّرأي حــول اســتخدام اللّغــة العربيــة الفصيحــة، أو اللهجــة العامّيــة. ُيفّضــل أوليــاء األمــور ذوو المهــارات القرائّيــة المحــدودة 
ــة تغييــر الســلوك باســتخدام اللغــة الّتــي مــن المرّجــح أن يفهمهــا الجمهــور المســتهدف؛ وذلــك  ــة. هــذا وُتوصــي جمعّي اســتخدام اللهجــة العامّي

لضمــان فهمهــم للرّســائل الموّجهــة إليــه.  
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اقترحت جمعّية تغيير الّسلوك تنسيًقا للمواّد البصريّة والرسائل  بحيث ُيستخَدم: 

العنصــر المــريئّ لعــرض أوليــاء األمــور وهــم يمارســون الّســلوك، ويلمســون الفوائــد العاطفّيــة المتأتّيــة لهــم وألطفالهــم نتيجــة التفاعــل فيمــا 	 
بينهــم.  

 	 Call to ــة للّطفــل نتيجــة ممارســة الّســلوك، باإلضافــة إىل الّدعــوة التّخــاذ إجــراء ــة المتأتّي النّص/التعليــق الصــويتّ إليصــال الفوائــد العقانّي
Action المتمّثــل يف زيــارة الموقــع اإللكتــروينّ لمؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة. 

الّشعار؛ لربط العناصر الفرديّة بالحملة ككّل. 	 

وقــد أســهم ذلــك يف توجيــه عملّيــة تطويــر الّتصميــم الّــذي ســُيختَبر لــكّل ســلوك، والّــذي يصــف الكيفّيــة الّتــي يجــب أن تعمــل العناصــر المرئّيــة 
والصوتّيــة / النصّيــة وفقهــا، وذلــك لزيــادة جــدوى الّتصاميــم وفاعلّيتهــا كمــا هــو موّضــح أدنــاه.

ـا: تكويــن صــورة مرئّيــة باســتخدام صور/مقاطــع فيديــو ألّمهــات وآبــاء حقيقّييــن لديهــم طفــٌل يف كّل مــن الفئــات 	  إيصــال الهــدف بصريّـً
العمريــة الســّت يف بيئــة محــّددة؛ فعلــى ســبيل المثــال يف المنــزل - غرفــة المعيشــة، والمطبــخ، والحّمــام، وغرفــة الّنــوم، ويف األوقــات الّتــي 
يقضيهــا أوليــاء األمــور مــع الطفــل؛ كوقــت الّنــوم، وتغييــر المابــس، واالســتحمام، وقــراءة القصــص، واللّعــب، ووقــت وضــع الطفــل علــى بطنــه، 

أو خــارج المنــزل - يف الطبيعــة، ويف الّشــارع، ومــع األقــارب.

إيصــال الفوائــد العاطفّيــة بصريًّــا: اســتخدم الصــور المرئّيــة؛ لتقديــم نمــوذج عــن الّســلوك وإيصــال الفوائــد العاطفّيــة الّتــي تحّفــز أوليــاء األمــور. 	 
اعــرض صــوًرا لــألّم / األب أثنــاء أدائهــم لألنشــطة أدنــاه بســعادة )مــع بســمة(، وبســهولة )براحــة وثقــة( مــع مزيــج مــن األطفــال الّذكــور واإلنــاث 
بــون منــه. اعــرض صــورة الــّزوج /  وهــم منخرطــون بســعادة )يبتســمون، ويناغــون، ويتحّدثــون( يف الّســلوك ويســتجيبون لــويلّ األمــر ويتقّر
الزوجــة / األّم )الجــّدة( وهــم يبتســمون ويشــّجعون ويلّ األمــر علــى ممارســة الّســلوك، وويلّ األمــر وهــو يشــعر بالســعادة والفخــر؛ ألّن زوجهــا 

/ زوجتــه / األم موافقــة علــى / معجبــة بالســلوك.

إيصــال الفوائــد العقانيــة مــن خــال النــّص / التعليــق الصــويتّ / الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء / الّشــعار، اســتخدم التعليــق الصــويت / النــّص؛ 	 
لتعزيــز النشــاط المــريئّ، وربــط النشــاط بالفوائــد العقانيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال "ال مانــع مــن أن تســمح لطفلــك بلمــس الكتــب اآلمنــة لــه 
وحملهــا وتذّوقهــا عندمــا تقرؤونهــا لــه؛ فهــي يف الواقــع الطريقــة الّتــي يتعلـّـم بهــا األطفــال عــن عالمهــم، والّتــي تســاعد عقولهــم علــى الّنمــّو". 
 ".www.qrf.org :اســتخدم الشــعارات والّدعــوات إىل اتّخــاذ إجــراء: "للمزيــد مــن الطــرق الّتــي تمنــح طفلــك أفضــل بدايــة للحيــاة، يرجــى زيــارة
ُوضَعــت مجموعــة مــن الّســلوكات والرّســائل المناســبة عمريـًـا يف كّل فئــة مــن الفئــات االثنتــي عشــرة؛ مــن أجــل بحــث اختبــار الرســائل، ووقــع 
االختيــار علــى 11 منهــا الختبارهــا مــع أوليــاء األمــور مــع 11 رســالة نصيــة / تعليــق صــويت يحتــوي كّل منهــا علــى أربعــة خيــارات )وصفيــة، 

الفائــدة أّواًل / الســلوك ثانًيــا، الســلوك أواًل / الفائــدة ثانًيــا، صــوت الطفــل(، 11 شــعاًرا و 11 دعــوة منهــا تحــّث  علــى اتّخــاذ إجــراء.

وقــد وجــد البحــث أّن التصميــم تمكّــن مــن الّتأثيــر يف بعــض األّمهــات واآلبــاء بدفعهــم للقــراءة ألطفالهــم األكبــر ســًنا، وكذلــك تشــجيع األّمهــات 
علــى أداء جميــع الّســلوكات بخــاف قــراءة الكتــب اإللكترونيــة / التطبيقــات التعليميــة. وقــد تمّثلــت العناصــر األساســّية الّتــي كان لهــا صــدى لــدى 

أوليــاء األمــور يف االتصــاالت الّتــي:

تتعلّــق بالّســلوكات الّتــي يســهل علــى أوليــاء األمــور أداؤهــا، مثــل الغنــاء، والتحــّدث مــع أطفالهــم أثنــاء عيشــهم حياتهــم اليوميــة، وقــراءة 	 
الملصقــات علــى العبــوات، مّمــا يعــّزز الجهــود الّتــي يبذلهــا أوليــاء األمــور بالفعــل، ويزّودهــم بمعلومــات جديــدة حــول الفوائــد الّتــي تعــود علــى 

الطفــل. كمــا أنّهــا تلهــم أوليــاء األمــور؛ ألنّهــا تنقــل القيمــة الّتــي تحملهــا هــذه األنشــطة يف تعزيــز نمــّو الطفــل.

ُتظهــر األب واألم كليهمــا وهمــا يتفاعــان بســعادة مــع طفلهمــا، وهــي األكثــر جاذبيــة؛ ألنّهــا تتوافــق مــع القيــم األســرية، وتقــّوي الروابــط األســرية، 	 
ــا للتعلـّـم يشــعر فيــه األطفــال باألمــان والحــّب.  وتظهــر التأييــد االجتماعــيّ، وتزيــد الّثقــة يف قــدرة أوليــاء األمــور علــى القــراءة، وتوّفــر مكانـًـا نموذجيًّ

كمــا أّن إظهــار الّتفاعــل بيــن األطفــال وأوليــاء األمــور ُيشــرك أوليــاء األمــور، ويؤكـّـد اســتفادة أوليــاء األمــور واألطفــال مــن القــراءة.

تقّدم نموذًجا واضًحا للّسلوك، وتعّزز المنفعة العقانّية المتأتّية للّطفل من الّتعليق الّصويتّ / الّنّص.	 

تقــّدم معلومــات جديــدة، مثــل الرســائل المتعلّقــة باســتخدام الّتكــرار، وطــرح األســئلة؛ لتعزيــز الفهــم، والمهــارات اللغويّــة، والتعلّــم لــدى 	 
األطفــال.

ــا، وكذلــك تفاعلــه اإليجــايبّ، مّمــا يزيــد مــن جاذبّيــة الّســلوك، ويعــّزز ثقــة أوليــاء األمــور يف 	  ُتظهــر اســتجابة الطفــل الواقعّيــة والمناســبة عمريًّ
تحقيقــه.

يكــّرر فيهــا الّطفــل الكلمــات أو األصــوات، محــاواًل الّتحــّدث أو التهجئــة أو القــراءة؛ إلضافــة مصداقّيــة إىل الرســالة مفادهــا أّن الّســلوك يســاعد 	 
الطفــل علــى التعلـّـم.
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ومــع ذلــك، لــم تنجــح المــواد البصريـّـة والرّســائل كثيــًرا يف تشــجيع أوليــاء أمــور األطفــال الّصغــار علــى القــراءة، وال يف تشــجيع اآلبــاء علــى اتّبــاع أيّ 
مــن الّســلوكات، وذلــك بســبب مــا يلــي:

اعتقاد أولياء األمور أّن األطفال دون سّن الثالثة غير قادرين على فهم القصص / مضمونها، وبالتايل لن يستفيدوا منها.	 

اعتقاد اآلباء أّن مسؤولّية ممارسة الّسلوكات تقع على عاتق األّمهات و/أو األشقاء األكبر سنًّا الّذين يقضون وقًتا أطول مع الّطفل.	 
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خلفّية المشروع

تهــدف مؤّسســة الملكــة رانيــا إىل تحســين عملّيــة التعلـّـم للّطلبــة يف األردّن علــى المســتوى الوطنــّي؛ مــن خــال البحث، وتطويــر البرامج، والمراقبة، 
ـم القــراءة، والكتابــة، والحســاب يف المراحــل التمهيديّــة واإلعداديــة يف  وتقييــم األثــر. وتدعــم المؤّسســة الجهــود الّراميــة إىل تحســين نتائــج تعلُـّ
األردّن. كمــا تســعى المؤّسســة إىل تطويــر، أو إضفــاء الّصبغــة المحلّيــة علــى مشــاريع مؤثّــرة، ومبتكــرة، وقابلــة للتطويــر، ومســتدامة؛ باســتخدام 
منهجّيــات قائمــة علــى األدلّــة لتطويــر البرامــج، ويف الوقــت ذاتــه إجــراء أبحــاث مرتبطــة بالّسياســات تعمــل علــى توجيــه إجــراءات تطويــر البرامــج 

والّسياســات يف المملكــة.

ــة بيــن مشــاركة الوالديــن يف الســنوات األوىل والّتحصيــل التعليمــّي لألطفــال يف المســتقبل.   ــة باســتمرار إىل العاقــة اإليجابّي ــة الّدْولّي تشــير األدلّ
كبــر  كشــفت مراجعــات منهجّيــة لدراســات تقييــم اآلثــار أّن تطويــر اللّغــة، ومهــارات الّتواصــل يف الســنوات األوىل مــن عمــر األطفــال يحّقــق أحــد أ
المكاســب يف أدائهــم الدراســّي، وتســاعد األنشــطة -مثــل القــراءة بصــوت عــال، ومناقشــة الكتــب- علــى تطويــر اللغــة لديهــم. وبّينــت »دراســة 
ــا مــع اســتعداد الطفــل  قيــاس اســتعداد األطفــال يف األردّن للتعلّــم باســتخدام أداة تطــّور الطفــل« أّن ممارســات األهــل مــع الطفــل ترتبــط إيجابيًّ

ــم.   للتعلّ

ويف حالــة األردّن، تتضاعــف أهمّيــة مشــاركة أوليــاء األمــور؛ نظــًرا النخفــاض معــّدل االلتحــاق يف الحضانــات )تقــّدر المعــّدالت الرســمّية التابعــة لــوزارة 
التربيــة والتعليــم للّســنة الّدراســّية 2020-2021 بنســبة 63 % يف المرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال، و%5 يف المرحلــة األوىل مــن ريــاض 
األطفــال(.  ويكــون مســتوى أداء الطــّاب ضعيًفــا باســتمرار يف النتائــج الّتعليمّيــة علــى المســتويات جميعهــا، وتشــير األدلّــة يف األردّن إىل أّن 
االســتثمار يف تنميــة الطفولــة المبكـّـرة مرتبــط بنتائــج التعليــم طويلــة المــدى؛ إذ إّن التعليــم مــا قبــل مرحلــة االبتدائيــة مرتبــط بنتائــج تعلّــٍم أعلــى 

.EGRA/EGMA.و  PISA يف امتحانــات

وتقديــًرا للــّدور المهــّم الـّـذي يلعبــه أوليــاء األمــور يف تعليــم أطفالهــم والّنجــاح الّاحــق، أطلقــت مؤّسســة الملكــة رانيــا دراســة ســلوك أوليــاء األمــوريف 
ســنوات الطفولــة المبكـّـرة، وهــي دراســة مــن مرحلتيــن تهــدف إىل دعــم وزارة التربيــة والتعليــم، والمعنّييــن اآلخريــن يف جهودهــم لتشــجيع أوليــاء 

األمــور علــى تبّنــي ســلوكات تدعــم اســتعداد أطفالهــم للتعلـّـم بشــكل أفضــل.

كتملــت يف عــام 2021 متمّثــًا يف تحديــد العوائــق والدوافــع الّتــي قــد يواجههــا  وكان مــن األهــداف الرّئيســة للمرحلــة األوىل مــن الّدراســة6 الّتــي ا
أوليــاء األمورعندمــا يتعلـّـق األمــر بالّتفاعــل مــع أطفالهــم. واســُتخِدَمت تلــك النتائــج إلثــراء هــذه المرحلــة الّثانيــة مــن البحــث الّتــي تهــدف إىل تحديــد 
أســاليب التواصــل األكثــر فاعلّيــة وتلقــى صــدى مــع أوليــاء األمــور يف األردّن. سُتســتخَدم نتائــج البحــث إلثــراء حملــة وطنّيــة لتغييــر الســلوك، علــى 

النحــو المبّيــن أدنــاه يف أهــداف المشــروع.

6  رابط تقرير الدراسة

خلفّية المشروع2
واألهداف
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أهداف المشروع

باالستناد إىل األدلّة المتوّفرة حالًيا والبحوث األّولّية، ستوّجه نتائج المرحلة الثانية لتطوير ما يلي: 

ــم منزلّيــة داعمــة للمهــارات القرائّيــة؛ وذلــك بصياغــة الّرســائل، واختبارهــا مــن أجــل تحديــد تلــك . 1 حملــة تغييــر الســلوك لخلــق بيئــة تعلُّ
المناســبة للوصــول إىل أوليــاء أمــور األطفــال دون 6 ســنوات.

المجموعــة . 2 مــن  األمــور  أوليــاء  اســتهداف  »يتعّيــن  المثــال:  ســبيل  علــى  حملــة،  ألّي  مماثلــة  رســائل  لصياغــة  الّتوجيهّيــة  المبــادئ 
الديموغرافيــة »س« اّلذيــن لديهــم المحّفزات/العقبــات »س« باســتخدام الّرســائل المبنّيــة علــى العلــوم اّلتــي تســتخدم »اللغــة 

الّرســائل.  تلــك  ُتقــّدم معلومــات إضافّيــة حــول كيفّيــة صياغــة  الفصيحــة«، والتــي  العربيــة 

ســُيركّز اختبــار الرّســائل يف المرحلــة الّثانيــة علــى تحديــد أســلوب الرّســائل المناســبة، وتأطيرهــا، وتنســيقها؛ للوصــول إىل مجموعــات أوليــاء األمــور 
يف الســياق األردينّ. ويشــمل ذلــك:  

أســلوب الرّســائل )أي: فكاهّيــة، أو رســمّية، أو إيحائّيــة، أو توجيهّيــة، أو واقعّيــة، أو علمّيــة( مــن جهــة، وأســلوب المناشــدة المســتخدم مــن 	 
جهــة أخــرى )أي: عقــاينّ، أو عاطفــّي، أو إيجــايبّ، أو تخويفــّي، أو تهديــديّ(.  

تأطير الرّسائل )أي: طريقة تقديم المسألة، على سبيل المثال: إبراز فائدة الّسلوك(.	 

تنسيق الرّسائل، بما يف ذلك:	 

الرّسوم التوضيحّية مقابل الصور ومقاطع الفيديو. 	

أشــكال الرّســائل المختلفــة علــى غــرار رســائل إعانــات الخدمــات العاّمــة )علــى ســبيل المثــال، »القــراءة مهّمــة ألّن...«( مقابــل  	
ذلــك. القصيــرة ومــا إىل  القصص/الســيناريوهات 

»المرســلون« المختلفــون، أيّ األشــخاص الحقيقّيون/الّشــخصّيات الخيالّيــة الّذيــن يقّدمــون/ يعّبــرون عــن الرســائل )بغــّض الّنظــر  	
عــن القنــاة أو التنســيق(، علــى ســبيل المثــال، األطّبــاء، والجــّدات، والقــادة الّدينّيــون ومــا إىل ذلــك. 

يتمّثــل الهــدف العــاّم مــن هــذا البحــث يف تحديــد أنمــاط اللّغــة والرّســائل المناســبة للوصــول إىل أوليــاء األمــور الّذيــن لديهــم احتياجــات وخلفّيــات 
محــّددة يف األردّن. وسيســاعد هــذا البحــث يف تحديــد منهجّيــات الرّســائل األكثــر فاعلّيــة للبرامــج المســتقبلية، الّتــي ســتدفع إىل تغييــر الســلوك 
لــدى أوليــاء األمــور يف األردّن. هــذا وستســتخِدم مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة، والجهــات المعنّيــة األخــرى يف األردّن، نتائــج هــذا البحــث 
لتحديــد أفضــل أنمــاط الرســائل للوصــول إىل أوليــاء األمــور مــن خلفّيــات ديموغرافّيــة وســيكوغرافّية مختلفــة، وتشــجيع الّتغييــرات الّســلوكّية عبــر 

البرامــج الرّئيســة المنّفــذة.     
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المراحل الّرئيسة للنشاط

استرَشَد تصميم المشروع بأفضل الممارسات الُمّتبعة يف اتّصاالت تغيير الّسلوك االجتماعّي7. 

كما تَضّمن المشروع خمس مراحل رئيسة موّضحة فيما يلي: 

المرحلة األوىل )الّنطاق(: بما يف ذلك مرحلة البدء والمراجعة والّتصميم.	 

المرحلة الّثانية )البحث الّنوعّي األّويلّ(: 24 مقابلة مّدة كّل منها 90 دقيقة.	 

المرحلــة الثالثــة )صياغــة الرســائل(: اختبــار 11 تصميًمــا، بمــا يف ذلــك المرئيــات، والنّص/التعليــق الصــويتّ، والّدعــوات إىل اتّخــاذ إجــراء، 	 
والّشــعارات.

المرحلة الرابعة )البحث القائم على االختبار النوعّي(: 8 مجموعات تركيز لمّدة ساعتْين، باإلضافة إىل 5 مقابات متعّمقة.	 

المرحلة الخامسة: إعداد التقرير، ودليل الرّسائل، والّتوصيات.	 

تشمل مرحلة النطاق ثاثة مكّونات: 

اجتماع بدء المشروع الّذي انطوى على مناقشة إطار المنطق لاتّصاالت والتوّقعات، واالتّفاق عليها.	 

مراجعــة نتائــج المرحلــة األوىل واألدب النظــري ذي الصلــة، وصياغــة مســوّدة الخّطــة البحثيــة للموافقــة عليهــا مــن مؤّسســة الملكــة رانيــا 	 
للّتعليــم والّتنميــة.

ــة والرســائل، والرســائل للموافقــة عليهــا مــن 	  ــة، باإلضافــة إىل إعــداد دليــل، والمــواّد البصريّ وضــع مســّودة مجموعــة األدوات البحثيــة األّولّي
مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة.

ُعِقــد اجتمــاع بــدء المشــروع علــى هيئــة ورشــة عمــل مــن قبــل قائــدة المشــروع، جــون يونــغ، وبحضــور كّل مــن دونــا فــان بوريــن، ولــوك فــان ديــر 
بيــك، وســعود الرخّيــص. هــذا وتضّمنــت مرحلــة النطــاق ورشــتْي عمــل لمــّدة ســاعتْين لــكلٍّ منهمــا. كمــا أُرســي إطــار منطــق لالتّصــاالت خــال 
جلســة البــدء لتوجيــه تركيــز المشــروع علــى المخرجــات الفوريـّـة، والمتوّســطة، وطويلــة المــدى المرغوبــة، وكيفّيــة تحقيقهــا. ونتــج عــن ذلــك مســّودة 
أّولّيــة لمنطــق المــواد البصريــة والرســائل تربــط المطلــوب مــن المشــروع مــع المخرجــات الّتــي يهــدف المشــروع للمســاهمة فيهــا كمــا هــو موّضــح 

أدنــاه.    

اسُتخدمت ورشة العمل الثانية لمشاركة أفضل الممارسات يف مجال اتّصاالت تغيير السلوك االجتماعّي، وبحوث تغيير السلوك. 

هــذا وتضّمنــت الجلســة مشــاركة اإلطــار الســلوكّي، ومعاييــر التخطيــط الصــادرة عــن جمعيــة تغييــر الّســلوك مــع تقديــم أمثلــة لكيفّيــة اســتخدامها 
يف تطويــر المــواد البصريـّـة، والرســائل الفاعلــة.

7  انظر الملحق لاطاع على النظريات واألطر التي تدعم هذا المشروع. 

المنهجّية3
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وعقــب االنتهــاء مــن اجتمــاع بــدء المشــروع وِورش العمــل، نُّفــذت مرحلــة المراجعــة، بمــا يف ذلــك المراجعــة الّســريعة للمؤّلفــات األدبيــة ذات 
الّصلــة والمتعلّقــة بالســياق األردينّ، ونهــج تحليــل العقبــات، باإلضافــة إىل اتّصــاالت تغييــر الســلوك االجتماعــي يف منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا، فيمــا يتعلـّـق بالرعايــة الوالديــة. واســُتخدمت هــذه المرحلــة لفهــم مــا هــو معــروف مســبًقا عــن أوليــاء األمــور وســلوكهم مــن أجــل 
ــة  ــة النوعّي توجيــه تصميــم وثيقــة العمــل ومنهجّيتهــا ونطاقهــا. كمــا حــّددت هــذه المرحلــة أيًضــا الفجــوات الّتــي يتعّيــن ســّدها يف البحــوث األّولّي
ضمــن المرحلــة الثانيــة. ونتيجــة لهــذه المراجعــة الســريعة والمناقشــة الّاحقــة، اُتِفــق علــى أنّــه نظــًرا لمحدوديــة إمكانّيــة الوصــول إىل الكتــب، 

ـا المعتِمــدة علــى الكتــب وغيــر المعتِمــدة علــى الكتــب8.      ســُتغّطى يف البحــوث األّولّيــة مجموعــةٌ مــن الّســلوكات المناســبة عمريّـً

هــذا وتمّثلــت مخرجــات مرحلــة المراجعــة يف خّطــة بحثيــة ُتحــّدد النهــج البحثــّي الُمّتبــع لإلجابــة عــن الســؤال التــايل: مــا األســلوب المناســب 
للرســائل وتأطيرهــا وتنســيقها مــن أجــل الوصــول إىل مجموعــات أوليــاء األمــور يف الّســياق األردينّ؟

     .Vroom والمؤسسة الخيرية ناشونال ليتَرسي تَرست، ومنظمة ريتش آوت آند ريد، والمرحلة التأسيسية يف السنوات المبكرة و ،Let›s Read 8 المصدر: حملة لنقرأ
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المرحلة الثانية: البحث النوعّي األّويلّ

اســُتخدم »البحــث النوعــّي لتحديــد المحّفــزات« بغــرض ســّد الفجــوات المكتشــفة يف المرحلــة األوىل، وتحديــد الّســلوكات األكثــر صلــة وواقعّيــة 
بالنســبة ألولياء األمور يف األردّن، وكيفّية التأثير لتغيير تلك الّســلوكات. ونتج عن ذلك قائمة ُموصى بها من الّســلوكات والجماهير المســتهدفة 

لصياغــة الرســائل لهــم، واختبارهــا معهــم. هــذا وتمّثلــت األهــداف المحــّددة لهــذه المرحلــة فيمــا يلــي:

تحديد سلوكات القراءة األكثر ماءمًة ألولياء األمور، الّتي يرغبون بالقيام بها، بما فيها الّسلوكات المتعلّقة بالحديث، واللّعب، والغناء.	 

استكشاف وسائل التفاعل مع  أولياء األمور، والتأثير على تبّنيهم لهذه الّسلوكات.	 

استكشــاف أهــّم الفوائــد بالنســبة إىل أوليــاء األمــور وأفضــل الّطــرق إليصالهــا؛ واستكشــاف أفضــل طريقــة إليصالهــا؛ بحيــث تكــون مشــّجعة 	 
وتطغــى علــى ســلبيات القيــام بالســلوك.

اختبــار فرضّيــة التجزئــة القائمــة علــى االحتياجــات، وتحديــد أوليــاء األمــور الّذيــن ســنتمكّن مــن التأثيــر علــى تبّنيهــم لســلوكات محــّددة، 	 
الرّســائل المائمــة للغــرض. وتحديــد 

تحديــد مــا إذا كانــت  اســتراتيجّية تشــجيع أوليــاء األمــور علــى اســتخدام المــوارد المتاحــة لديهــم للقــراءة ألطفالهــم تســاعد يف تخّطــي العائــق 	 
المتمّثــل بعــدم توافــر مــواد القــراءة المشــّوقة المناســبة عمريًــا.

تأكيد دور األزواج/الزوجات والجّدات يف التأثير على سلوك أولياء األمور، وما يمكنهم قوله أو فعله لتشجيعهم على القراءة ألطفالهم.	 

تحديــد الرّســائل والمــواّد )المحتــوى، واألســلوب، واإلطــار، والتنســيق( الّتــي تلقــى صــدًى لــدى أوليــاء األمــور، واختبــار تلــك الّتــي ُحــدِّدت خــال 	 
المراجعة الســريعة.

بنــاًء علــى مراجعــة دراســة المرحلــة األوىل، أوصــت جمعيــة تغييــر الســلوك بإجــراء »بحــث نوعــّي لتحديــد المحّفــزات« يشــمل إجــراء مقابــات 
متعّمقــة لمعالجــة الفجــوات المعرفيــة المذكــورة أعــاه. وبغيــة توفيــر أقصــى قــدر مــن المرونــة للســماح بمشــاركة المجموعــات الفرعيــة المعنّيــة 
ذات األهمّيــة، وتحديــد الدوافــع األساســّية للســلوك، أُجريــت 24 مقابلــة متعّمقــة مــّدة كّل منهــا 90 دقيقــة، مــع تمثيــل أوليــاء األمــور واألطفــال 
يف مختلــف الفئــات العمريّــة، باإلضافــة إىل تغطيــة المجموعــات الديموغرافيــة المحتملــة الّتــي تســتهدفها المــواّد البصريّــة والرســائل؛ علــى 
ســبيل المثــال: العمــر )النطاق/الفئــة(، والنــوع االجتماعــي للطفــل )ذكــر وأنثــى(، والجنســية )األردين والســوري(، والموقــع )مزيــج يشــمل جميــع 

ــة والريفّيــة علــى الســواء(، والّدخــل، وعــدد األطفــال. كذلــك، أُرِفــق الملــّف التعريفــّي للعّينــة الكاملــة يف الملحــق.             المناطــق، الحضريّ

اعُتبرت 90 دقيقة بمثابة الحّد األدىن لمّدة المقابلة المطلوبة من أجل تغطية األهداف، وإتاحة الوقت الكايف لما يلي:

فهم معتقدات كّل واحد من أولياء األمور بشكل متعّمق، باإلضافة إىل فهم مواقفه، وقيمه، ومحّفزاته.	 

تمكن القائمين على المقابلة من تحقيق األلفة المطلوبة مع المشاركين؛ للحصول على الرؤى المتعّمقة المطلوبة. 	 

تمكين استخدام البحث والتقّصي؛ الستكشاف الفوائد، والعقبات العاطفّية.  	 

اختــار فريــق المشــروع الفريــق الميــداينّ وأحاطــه علًمــا بالتعليمــات والّتوجيهــات، وقّدمــت جمعّيــة تغييــر الســلوك التدريــب علــى »البحــث 
النوعــي لتحديــد المحّفــزات«. واعُتبــرت المقابــات األّولّيــة الّتــي أجراهــا الفريــق تجريبيــة؛ لضمــان اختيــار األشــخاص المناســبين، والحصــول علــى 
المعلومــات الصحيحــة. كمــا حضــرت جمعيــة تغييــر الســلوك هــذه الجلســات التدريبيــة مــع وجــود مترجــم فــوريّ، وراجعــت الــرؤى المســتخلصة. 
ثــّم أجريــت بعــض التعديــات علــى دليــل المقابــات بنــاًء علــى التغذيــة الراجعــة الــواردة أثنــاء التدريــب والمقابــات التجريبيــة. وبعــد االنتهــاء مــن 
المقابــات جميعهــا، قــّدم الفريــق الميــداينّ محاضــر المقابــات جميعهــا باللّغــة اإلنجليزيــة، وتقريــًرا بالنتائــج المســتخلصة. باإلضافــة إىل ذلــك، 
راجعــت جمعّيــة تغييــر الســلوك المحاضــر، وأجــَرْت تحليــًا شــامًا، وقّدمــت إىل مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة تقريــًرا يغّطــي األهــداف 

ــا، وورشــة عمــل حــول التداعيــات، والــدروس المســتفادة.  البحثيــة بمــا يف ذلــك الّتوصيــات المتعلّقــة بصياغــة الرســائل، وعرًضــا تقديمًي
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المرحلة الثالثة: صياغة الرسائل
اقتــرح البحــث النوعــّي األّويلّ تقســيَم الجمهــور المســتهدف حســب النــوع االجتماعــّي للطفــل وعمــره، كمــا اقتــرح 4 – 5 ســلوكات مناســبة لعمــر 
الطفل للفئات الـ 12 الناتجة من التقســيم المقترح آنًفا9. وعليه، صيغت وُقدِّمت 48 رســالة لمؤّسســة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية لدراســتها. 
ونظــًرا للقيــود الزمنيــة والماليــة، اختــارت مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة 11 ســلوكًا لتغطيــة نطــاق الفئــات العمريــة، والســلوكات القرائيــة 
ــا حــول كّل ســلوك. إضافــة إىل تطويــر 11 تصميًمــا  وغيــر القرائيــة علــى الســواء. وطــّورت جمعّيــة تغييــر الســلوك 4 خيــارات للرســالة، وموجــًزا إبداعيًّ
الختبارهــا، بمــا يف ذلــك مقطــع فيديــو، أو صــورة ثابتــة، أو نّص/تعليــق صــويتّ، أو شــعار، أو رمــز. وُترجمــت إىل اللغــة العربيــة، وُفحصــت للتأكـّـد مــن 

ماءمتها للســياقْين األردينّ والســوريّ.      

المرحلة الرابعة: اختبار الرسائل
لجمــع الّتغذيــة الراجعــة مــن أوليــاء األمــور حــول الرســائل، أجــرَي بحــث يقــوم علــى االختبــار النوعــّي؛ لتحديــد مــدى فاعليــة تأثيــر تلــك الرســائل علــى 

الّســلوكات المنشــودة، وكيفّيــة تعديلهــا، أو صياغــة أخــرى جديــدة للتأثيــر علــى الّســلوك يف حــال عــدم فاعليتهــا.

وأنشــئت 8 مجموعــات تركيــز عبــر اإلنترنــت كمــا هــو موّضــح أدنــاه، لتمثيــل أوليــاء األمــور مــن كا النوعْيــن االجتماعيْيــن، مــع طفــل واحــد علــى 
األقــّل يف كّل فئــة مــن الفئــات العمريــة الّســّت المســتهدفة )الّتــي ُقلّصــت إىل 4 فئــات ألغــراض االختبــار(، وللســماح بتمثيــل أوليــاء األمــور 
األردنّييــن والســوريّين، والعوامــل الّديموغرافيــة واالجتماعيــة ذات الصلــة أيًضــا. نظــًرا للصعوبــات الّتــي واجهــت الفريــق الميــداين يف إقنــاع اآلبــاء 
األردنّييــن بالمشــاركة، أجريــت خمــس مقابــات إضافيــة مّدتهــا 90 دقيقــة لتحســين تمثيــل هــذه الفئــة، فضــًا عــن إرفــاق الملــّف التعريفــّي للعّينــة 

الكاملــة يف الملحــق.

المشاركون يف المجموعة مجموعة التركيز

 األّمهات األردنّيات والسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم من عمر الوالدة – 3 أشهر المجموعة األوىل

اآلباء األردنّيون والسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم من عمر الوالدة – 3 أشهر المجموعة الثانية

 األّمهات األردنّيات والسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم من 4 – 17 شهًرا المجموعة الثالثة

 اآلباء األردنّيون والسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم من 4 – 17 شهًرا المجموعة الرابعة

األّمهات األردنّيات والسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم من 18 - 42 شهًرا المجموعة الخامسة

اآلباء األردنّيون والسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم من 18 - 42 شهًرا المجموعة السادسة

األّمهات األردنّيات والسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم من 43 - 71 شهًراالمجموعة السابعة

اآلباء األردنّيون والسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم من 43 - 71 شهًرا المجموعة الثامنة

خضــع المنّســقون للتدريــب، واســُتخدمت مجموعــة التركيــز األوىل الّتــي أدارهــا كّل منّســق كمجموعــة تجريبيــة. كمــا أجريــت بعــض التعديــات 
علــى الدليــل خــال العمليــة؛ لتحســين القــدرة علــى جمــع التغذيــة الراجعــة بالعمــق والتفصيــل الكافيْيــن. هــذا وحضــرت جمعيــة تغييــر الســلوك 
الجلســات مــع وجــود مترجــم فــوريّ، وراجعــت الــرؤى المســتخلصة، وأعــادت إحاطــة وتدريــب المنّســقين حســب االقتضــاء. باإلضافــة إىل ذلــك، 
راجعــت جمعيــة تغييــر الســلوك المحاضــر وتقريــر الفريــق الميــداين، وقّدمــت إىل مؤّسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة تقريــًرا يغّطــي األهــداف 

البحثيــة.

هــذا وُيلّخــص التقريــر نتائــج البحــث األّويلّ، وبحــث اختبــار الرســائل، كمــا يتضّمــن اســترتيجية توّســع، ودليــل الرســائل، ودروًســا مســتفادة، 
وتوصيــات. 

9  يرجى الرجوع إىل قسم دليل الرسائل من هذا التقرير لمزيٍد من المعلومات حول طريقة اتّخاذ القرارات بشأن استراتيجية التقسيم
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القيود 

اســتخدم البحــث النهــَج النوعــّي لتقديــم الــرؤى الّتــي ُتوّجــه صياغــة الرســائل. ويف حيــن ُصّممــت العّينــات يف مرحلتــي البحــث النوعــّي الُمنفذتيــن 
ــة ألوليــاء األمــور يف األردّن مــن الناحيــة اإلحصائيــة. لــذا؛  ــا ال ُتشــكل عّينــة تمثيلّي لتمثيــل وجهــات نظــر مجموعــات أوليــاء األمــور المختلفــة، إاّل أنّه
كثــر. ويتعّيــن إجــراء بحــث كّمــي مــَع عّينــة كبيــرة وتمثيلّيــة الختبــار مــدى إمكانّيــة تعميــم هــذه  فــإّن النتائــج يف هــذا الّصــدد استرشــاديّة فقــط ال أ

النتائــج النوعّيــة علــى أوليــاء األمــور يف األردّن.

كثــر  عطًفــا علــى ذلــك، لــم يتمكـّـن الفريــق الميــداينّ مــن شــمل أوليــاء أمــور ســوريّين يف مخّيمــات الّاجئيــن يف أيٍّ مــن مرحلتــْي البحــث. ومــع أّن أ
مــن %90 مــن الســوريّين يف األردّن يعيشــون خــارج مخّيمــات الّاجئيــن، وأّن عــدد أوليــاء األمــور الســوريّين كان كبيــًرا يف عّينــة هــذه الدراســة، 
فإنـّـه ُيوصــى بإجــراء المزيــد مــن البحــوث علــى هــذه المجموعــة للتأكـّـد مــن أّن الرســائل ذات صلــة بأوليــاء األمــور الســوريّين يف مخّيمــات الّاجئيــن.    
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4.1 تحديد الّسلوكات

أشــارت مراجعــة األدب الّســابق إىل أنـّـه ُيستحســن اختيــار ســلوكات معّينــة مناســبة عمريًّــا ألوليــاء أمــور األطفــال يف فئــات عمريــة محــّددة. وُحــّددت 
الّســلوكات ذات الصلــة مــن خــال مراجعــة األدب النظــري، والمناقشــات مــع مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة، ووقــع االختيــار علــى 
الســلوكات العشــرين المذكــورة أدنــاه؛ الستكشــافها مــع أوليــاء أمــور األطفــال يف الفئــات العمريــة الّســتة المســتهدفة. ويرجــع الســبب يف اختيــار 
هــذا العــدد مــن الفئــات العمريــة إىل مــا يلــي: يف حيــن تكــون بعــض الســلوكات مثــل »مشــاركة الكلمــات واألناشــيد والقصــص يومًيــا« ذات صلــة 
كثــر صلــة( بأوليــاء  بجميــع أوليــاء األمــور بغــض النظــر عــن الفئــة العمريــة ألطفالهــم، تكــون بعــض الّســلوكات األخــرى ذات صلــة فقــط )أقــّل أو أ
األمــور الّذيــن لديهــم أطفــال يف عمــر معّين؛كحديثــي الــوالدة مثــًا. وقــد التفــت أوليــاء األمــور المشــاركون يف البحــث حينــذاك إىل أّن اإلشــارة إىل 

شــيء مــا ليــس أمــًرا محتمــًا لــدى طفــل يقــّل عمــره عــن 3 أشــهر.      

اسُتكِشــفت »مشــاركة الكلمــات، واألناشــيد، والقصــص يومًيــا« مــع أوليــاء األمــور جميعهــم، واسُتكِشــفت الّســلوكات المحــّددة أدنــاه مــع أوليــاء 
أمــور األطفــال يف الفئــات العمريــة ذات الصلــة.

الّسلوكاتعمر الطفل

1-0

شهر

قرأت مع الطفل يومًيا

تحّدثــت إىل طفلــك وهــو مســتيقظ عــن أيّ شــيء بصــوت رقيــق، وحاولــت التواصــل معــه بصريًــا خــال أوقــات الطعــام 
والتنظيــف

أريت طفلك صوًرا يف الصحف، أو الكتب، أو المجّات. وتحّدثت إىل طفلك عّما رآه. وتحّدثت إىل طفلك حول استجابته

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له، وسّمْيته

3-2

أشهر

قرأت، ونشدت، وغّنيت، وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا

غّنيت ونشدت مع حركات، أو الكثير من التكرار

أثنــاء القــراءة لطفلــك، ســمحت لــه بلمــس أو مســك مــا كنــت تقــرأ، أو التربيــت عليــه، أو حّتــى تذّوقــه، ووصفــت أفعالــه علــى 
النحــو التــايل “أنــت تربـّـت علــى صــورة األرنــب” علــى ســبيل المثــال

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له، وسّمْيته 

الّنتائج4
الّرئيسة
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11-4

شهًرا

وضعت الكتب يف متناول طفلك، وتركته يختار ما يريد منها

قرأت، ونشدت، وغّنيت، وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا

تحّدثت أو غّنيت عّما تفعله أثناء رعاية طفلك

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته

قصْصت القصص على طفلك باللّغة الّتي ترتاح باستخدامها

18-12

شهًرا

استخدمت أصواتًا مختلفًة لسرد القصص، وشّجعت األطفال الصغار على االنضمام إليك عندما يكون ممكًنا

سّمْيت الصور الّتي يشير إليها أو يلمسها طفلك يف الكتاب

قصْصت، وأنشدت القصص واألناشيد المفّضلة لدى طفلك مراًرا وتكراًرا

قــرأت لطفلــك، وســاعدته علــى ماحظــة األصــوات أو الحــروف أو الكلمــات، مثــل اســمه، أو الكلمــات علــى الفتــات الشــوارع، 
أو عبــوات المــواد التموينيــة، أو عناويــن الكتــب

42-19

شهًرا

قرأت قصًصا يعرفها طفلك مسبًقا، مع التوّقف قليًا لتشجيعه على “قراءة” الكلمة التالية

قــرأت لطفلــك، وســاعدته علــى ماحظــة األصــوات أو الحــروف أو الكلمــات، مثــل اســمه، أو الكلمــات علــى الفتــات الشــوارع، 
أو عبــوات المــواد التموينيــة، أو عناويــن الكتــب

تحديد الكلمات الّتي على نفس القافية يف القصص واألغاين

)ماحظــة للباحــث: ففــي حــال لــم يفهــم المســتجيب المعنــى المقصــود اســتبدل “نفــس القافيــة” ب”كلمــات الّتــي تنتهــي 
بنفــس الصــوت”(

قصْصت القصص على طفلك باللّغة الّتي ترتاح الستخدامها

71-43

 شهًرا

قــرأت لطفلــك، وســاعدته علــى ماحظــة األصــوات أو الحــروف أو الكلمــات، مثــل اســمه، أو الكلمــات علــى الفتــات الشــوارع، 
أو عبــوات المــواد التموينيــة، أو عناويــن الكتــب

تمرير إصبعك تحت الكلمات أثناء القراءة

مشاركة الكتب اإللكترونية، والتطبيقات

طرح األسئلة حول القّصة

ا مــن اآلبــاء، وأّن اآلبــاء واألّمهــات لــم يقــرؤوا لألطفــال  توّصــل البحــث إىل أّن األّمهــات مارســن بعــض هــذه الّســلوكات بالمقارنــة مــع عــدد قليــل جــدًّ
دون العامْيــن. غيــر أّن أوليــاء األمــور عّبــروا عــن اهتمامهــم بممارســة هــذه األنشــطة إىل حــدٍّ مــا عندمــا علمــوا أنّهــا ســتعود بالنفــع علــى أطفالهــم، 
وأنـّـه يمكــن ممارســتها منــذ الــوالدة. كمــا زادت بشــكل عــام احتمالّيــة اإلقــرار الشــخصّي بممارســة األنشــطة بعــد رؤيــة التصميــم الُمختبــر، وباألخــّص 

مــع أّمهــات األطفــال األكبــر عمــًرا.  



16

4.2 كيفّية التفاعل مع أولياء األمور، والتأثير يف صنع التغيير 
اســُتخِدم اإلطــار الســلوكّي لجمعيــة تغييــر الســلوك يف توجيــه تصميــم البحــث وتحليلــه؛ وذلــك لضمــان استكشــاف المجموعــة الكاملــة مــن 

الدوافــع الســلوكية كمــا هــو موّضــح أدنــاه. انظــر الملحــق لمزيــٍد مــن المعلومــات حــول اإلطــار الســلوكّي لجمعيــة تغييــر الّســلوك.  

اإلجابة عن األسئلة الّرئيسة الدوافع الّسلوكّية

 أهو صواب أم خطأ؟ هل ينسجم مع قيمي؟ ما تأثيره على اآلخرين؟ هل يقّدم قدوًة سيئًة؟ القيم

الفائدة مقابل 
التكلفة

ماذا سأجني من ذلك؟ ما الّذي ينبغي إيقافه/بدؤه/تبديله؟ ما الّذي سيحدث إذا فعلته أو )لم أفعله(؟

الكفاءة
 الكفاءة الذاتية )هل يمكنني أن أتغّير؟ هل أمتلك المهارات أو المعرفة أو القدرة أو الثقة؟( ما الّذي يجعل

 (التغيير أسهل أو أصعب؟ كفاءة االستجابة )هل سيكون ذلك مجديًا؟
 القبول االجتماعي
والثقة االجتماعية

 هل أعتقد أنّه يحق للُمرسل التدّخل يف هذه المسألة؟ هل أثق بمعرفتك ومعلوماتك؟ هل أصّدق أنّك تهتّم حًقا
 بمصلحتي/ مصلحة مجتمعي؟

 األعراف
 ماذا سيعتقد األشخاص الّذين أهتّم بهم إذا مارست السلوك أم لم أمارسه؟ كيف ُينظر إىل السلوك يف مجتمعي

 العريق؟ هل ينسجم مع القيم السائدة يف ثقافتي/ديني؟

هل يتأثّر الّسلوك؟ هل يمكن أن يتأثر السلوك بالبيئة الماّدية؟السياق والبيئة

 هل يخضع الّسلوك إىل اختصارات عقلية أو “قواعد عاّمة”؟ ما هي التحّيزات الّاواعية الّتي تؤثّر عليه؟ االستدالالت

 العادات والروتين
 هل الّسلوك أو هل يمكن أن يكون السلوك جزًءا من الروتين الحايل؟ هل يمكنني أن أُمارسه دون تفكير؟ ما هي

  اإلشارات أو المسّببات الّتي تسبقه؟ ما هي الروابط السياقية الّتي تدعمه؟

4.2.1 القيم 

ُيحــب جميــع المشــاركين أطفاَلهــم، ويرغبــون بــأن يكونــوا أوليــاء أمــور صالحيــن، وأن يســاعدوا أطفالهــم علــى التعلــم، والتطــّور، وتحقيــق النجــاح. 
كمــا أنّهــم ُيقــدرون التعليــم بشــكل عــام، ويَــرون أّن المســؤولية تقــع علــى عاقتهــم لبــذل كّل مــا يف وســعهم لمســاعدة أطفالهــم ليصبحــوا 

أشــخاًصا صالحيــن، وأذكيــاء، وناجحيــن يف المدرســة والحيــاة كذلــك. 

إاّل أنـّـه وبمــا يتوافــق مــع نتائــج المرحلــة األوىل، فقــد مــارس عــدد قليــل مــن أوليــاء األمــور األنشــطة اّلتــي مــن شــأنها أن تســاعد يف تطــّور أطفالهــم، 
وال ســّيما القــراءة مــع األطفــال الّصغــار، أو ســرد القصــص لهــم؛ إذ يقضــي العديــد مــن اآلبــاء وقًتــا قصيــًرا جــًدا خــال األســبوع مــع أطفالهــم. ومــن 
ناحيــة أخــرى، مــارس بعــض أوليــاء األمــور بعــض هــذه الّســلوكات مــع األطفــال األكبــر ســًنا، يف حيــن لــم يقــرأ أو يســرد البعــض اآلخــر القصــص أليّ 
مــن أطفالهــم. لــم تكّــن هــذه الّســلوكات ُمتوّقعــًة أو مشــّجعًة علــى نطــاق واســع، وخاّصــة فيمــا يتعلّــق باآلبــاء، وتحديــًدا مــع األطفــال الصغــار، 

أّي دون العامْيــن.

وشــعر معظــم أوليــاء األمــور بعــد النقاشــات الّتــي جــرت يف المقابــات ومجموعــات التركيــز بمشــاعر إيجابيــة تجــاه هــذه الّســلوكات، وتَعــّرف 
ا؛ إْذ تضّمنــت بعــض الفوائــد المتحّققــة ألوليــاء األمــور المتعــَة،  بعضهــم علــى الفوائــد الّتــي تعــود علــى األطفــال األكبــر ســنًّا وعليهــم شــخصيًّ
واإلثــارة، وتكويــن الروابــط، والحــّب، والســام/الهدوء، والشــعور بالتحكّــم والســيطرة، والتأييــد االجتماعــّي، والشــعور بالرضــا؛ ألنّهــم يســاعدون 

عقــول أطفالهــم علــى النمــّو والتطــّور.  

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإّن بعــض قيم/ســلوكات الّرعايــة الوالديّــة الحاليــة قــد ُتثّبــط هــذه الّســلوكات، فكثيــر مــن أوليــاء األمــور الّذيــن ال يفعلــون 
الّســلوكات ال يقّدرونهــا؛ ألنّهــم يعتقــدون بشــّدة أّن األطفــال الصغــار ال يفهمــون، ولــن يســتجيبوا بشــكل إيجــايب، أو يســتفيدوا مــن األنشــطة. اقتــرح 
البعــض أّن الّســلوكات قــد يتــم انتقادهــا بأنهــا »مبالغــة«، أو تظهــر »إفــراط يف حــب« األطفــال.10 كمــا أشــار البعــض إىل الحاجــة إىل الّتواصــل 
لتشــجيع أوليــاء األمــور علــى التحلـّـي بالصبــر مــع أطفالهــم، وعــدم اإلســاءة إليهــم. علــى الرغــم مــن أنـّـه لــم يقــّل أيّ مــن أوليــاء األمــور أنّهــم يســيئون 

ألطفالهــم، إاّل أّن الكثيريــن )عاّمــة وليــس فقــط اآلبــاء( أشــاروا إىل أنـّـه لــم يكــن لديهــم الوقــت للفاعــل مــع أطفالهــم.

10  يمكــن اســتخدام االتّصــاالت الّتــي تظهر”التأييــد”؛ لتشــجيع المؤثّريــن علــى دعــم تغييــر ســلوك الوالديــن، وسيســاعد أيًضــا يف معالجــة قلــق بعــض اآلبــاء بشــأن تعرضهــم لانتقــاد 
دون لفــت االنتبــاه إىل هــذا الخــوف.



17

لــم تكُــن لــدى معظــم األســر كتــٌب مناســبة لعمــر األطفــال يف منازلهــم قبــل أن يلتحقــوا بالروضــة، فضــًا عــن أّن الكتــب الّتــي تَوّفــرت بعــد ذلــك 
كانــت تلــك الّتــي أحضرهــا الطفــل معــه إىل المنــزل مــن الروضــة أو المدرســة فقــط. لــم يفكّــر معظــم أوليــاء األمــور يف شــراء الكتــب، أو القــراءة 
ألطفالهــم، وكانــوا غيــر مدركيــن لتوّفــر الكتــب المناســبة للعمــر، أو كيفّيــة الوصــول إليهــا. كمــا أثيــرت مخــاوف بشــأن المحتــوى غيــر المائــم يف 

بعــض كتــب األطفــال.

4.2.2 الفائدة مقابل التكلفة

تَُحول قلّة الوعي وعدم المعرفة بفوائد هذه الّسلوكات، باإلضافة إىل الّتكاليف الّشخصّية المباشرة، دون اتّباع السلوك أو ممارسته. 

كان عــدد قليــل مــن أوليــاء األمــور علــى علــم بالفوائــد الّتــي تحّققهــا تلــك الّســلوكات لنمــّو أطفالهــم وتطّورهــم، كمــا دفعهــم لممارســتها شــعورهم 
باإلنجــاز، والفخــر بأنّهــم يســاعدون عقــول أطفالهــم علــى التطــّور والنمــّو، ليتعلمــوا ويحصلــوا علــى أفضــل بدايــة ممكنــة لهــم يف الحيــاة. إاّل أّن 
ــم كانــوا يشــهدون  معظــم أوليــاء األمــور لــم يكونــوا علــى علــم بتلــك الفوائــد. وقــد مــارس عــدد مــن أوليــاء األمــور بعــض تلــك الّســلوكات؛ ألنّه
الفوائــد الشــخصية المباشــرة المتأتّيــة منهــا؛ علــى ســبيل المثــال: أن يبقــى طفلهــم ســعيًدا/هادئًا ومســتمتًعا، وألنـّـه َســّبب لهــم الشــعور بالمتعــة، 
والّترابــط مــع أطفالهــم أيًضــا. كمــا أّن رّدة فعــل الطفــل كانــت محّفــًزا قويًّــا لممارســة الّســلوكات )فهــو يتفاعــل، ويتحــّدث، ويكــّرر الكلمــات، ويطلــب 

الكتب/القصــص، ويرقــص، ويغّنــي، ويبتســم، ويضحــك(، وأشــعرت أوليــاء األمــور بالّســعادة.

بصــورة عاّمــة، فــإّن أوليــاء األمــور الّذيــن ال يعلمــون الفوائــد العقانيــة والعاطفيــة، أو الّذيــن لــم يســبق لهــم لمســها، لــن ُيمارســوا هــذه الّســلوكات 
حّتــى لــو علمــوا بشــأنها بســبب تكاليفهــا المباشــرة المتمّثلــة بــاآليت:

رّدة فعل الطفل )قد يشعر بالَملل، أو يشتكي، أو يبكي، أو يتحرك، أو ال يرغب بالجلوس هادئًا(11.	 

قد ُيتلف الطفل الكتاب، أو يؤذي نفسه.	 

قد يرفض اآلخرون فيقولون إنّهم ُيضيعون وقتهم، أو ُيدلّلون طفلهم، ويسخرون من أولياء األمور.	 

التكلفة والوقت الّازمان للوصول إىل مواّد القراءة المناسبة عمريًّا.	 

كثر أهمّية.	  تبّقي وقت أقّل لقضائه مع األطفال اآلخرين/يف المهاّم األخرى الّتي قد ُتعّد ضروريّة أو أ

4.2.3 الكفاءة

ــر الكفــاءة أيًضــا دون اتّبــاع الســلوك أو ممارســته. ومــع أّن أوليــاء األمــور - حّتــى ذوي المســتويات التعليميــة المتدنّيــة منهــم -  يحــول عــَدم توفُّ
يعتقــدون أّن بإمكانهــم القــراءة ألطفالهــم، إاّل أّن غالبيتهــم لــم تتوّفــر لديهــم كتــب مناســبة عمريًّــا يف منازلهــم؛ ألنّهــم لــم يفكــروا مطلًقــا يف القــراءة 

ألطفالهــم الصغــار، ولــم يعتقــدوا أنّهــا ســتعود بالفائــدة علــى أطفالهــم، أو أنّهــا مناســبة لهــم بالنظــر إىل عمرهــم.   

قد يفتقر أولياء األمور أيًضا إىل:

المعرفة بأهمّية القراءة، وكيفّية تأديتها بطريقة جّذابة، ومن أين يحصلون على المواّد المناسبة عمريًّا ألطفالهم. 	 

المهارات الّازمة للتعامل مع األطفال بطريقة مناسبة عمريًّا.	 

الثقــة يف قدرتهــم علــى القــراءة ألطفالهــم بطــرٍق ممتعــٍة لهــم وألطفالهــم علــى حــّد ســواء، بمــا يجــذب األطفــال، ويحظــى بتأييــد أزواجهــم، 	 
وأّمهاتهــم، وحَمواتهــم، واألقــارب اآلخريــن.   

االعتقــاد بــأّن الطفــل ســيفهم الكلمــات أو القصــة، ويســتفيد مــن قراءتهــا معه/لــه، فقــد يعتقــدون أّن األطفــال الصغــار ســُيتلِفون الكتــب، 	 
ويشــعرون بالملــل، أو لــن يفهمــوا القصــص الّتــي يقرؤونهــا لهــم. 

لتشــجيع هــذه الّســلوكات، ســيكون مــن الضــروريّ زيــادة الوعــي بالفوائــد المتأتّيــة مــن تَبّنــي أوليــاء األمــور لمثــل تلــك الّســلوكات مــع أطفالهــم 
منــذ الــوالدة، بحيــث تفــوق التكاليــف المتصــّورة، وتصــّور القــراءة علــى أنّهــا ذات صلــة ومرغوبــة ومناســبة، والحصــول علــى التأييــد االجتماعــّي مــن 

األشــخاص المؤثّريــن اآلخريــن، وزيــادة الكفــاءة عبــر تطويــر مــواّد بصريّــة ورســائل ُتعــّزز بدورهــا مــا يلــي:

المعرفة بأهمّية الّسلوكات، وتعريف أولياء األمور بطريقة ممارستها.	 

11  يجــب اســتخدام ردود أفعــال األطفــال المناســبة للعمــر يف االتّصــاالت لوضــع توّقعــات واقعّيــة. يجــب أن توّضــح االتّصــاالت األســاليب الّتــي يمكــن للوالديــن اتّباعهــا لزيــادة احتماليــة 
التفاعــل اإليجــايبّ، علــى ســبيل المثــال اســتخدام التواصــل البصــريّ، ونبــرة الصــوت، وتعبيــرات الوجــه، ومــواد القــراءة المناســبة للعمــر ومــا إىل ذلــك.
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المهارات من خال تزويد أولياء األمور باألدوات واألساليب للتعامل مع أطفالهم بالطريقة المناسبة عمريًّا. 	 

الثقــة مــن خــال التوضيــح بــأّن أوليــاء األمــور وأطفالهــم سيســتمتعون بالتجربــة، وعــرض أمثلــة لشــعورهم بالســعادة والتفاعــل الســتجابة 	 
الطفــل اإليجابيــة للكلمــات أو القصــص، باإلضافــة إىل مشــاركة/ تأييــد الزوج/الزوجة/أفــراد األســرة. 

ســتتطلّب زيــادُة الكفــاءة لتســهيل قــراءة أوليــاء األمــور ألطفالهــم اســتخداَم اســتراتيجيات لمعالجــة مشــكلة غيــاب مــواد القــراءة الجّذابــة لألطفــال 
والمناســبة عمريًّــا، الّتــي تتضّمــن مــا يلــي: 

تســهيل وصــول أوليــاء األمــور إىل مــواّد القــراءة الجّذابــة والمناســبة عمريًّــا لقراءتهــا مــع أطفالهــم؛ وذلــك مــن خــال حــزم األطفــال، ودورات 	 
مــا قبــل الوالدة/برامــج تثقيــف أوليــاء األمــور، والقابات/األطباء/المستشــفيات/المدارس، وتعزيــز توّفــر تلــك المــواّد، وتضميــن نمــاذج 

الطلــب علــى الموقــع اإللكتــروينّ لمؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة، وصفحــة الفيســبوك، وتطبيــق الواتســاب، والتلفــاز. 

توفير مواّد القراءة عبر اإلنترنت بحيث يتسّنى ألولياء األمور قراءتها مع أطفالهم وتعزيز توّفرها. 	 

دعــم أو إنشــاء برامــج »تعليميــة ترفيهية«/مقاطــع فيديــو علــى اليوتيــوب يســتطيع أوليــاء األمــور مشــاهدتها مــع أطفالهــم فــوق عمــر 	 
الســنتين، علــى أن تشــّجع علــى القــراءة، وتتضّمــن ســرد القصــص، والغنــاء، وإنشــاد األناشــيد، وأنشــطة التســمية، واإلشــارة إىل األشــياء، 

وغيرهــا مــن األنشــطة الّتــي يســتطيع أوليــاء األمــور ممارســتها مــع أطفالهــم أثنــاء المشــاهدة.      

4.2.4 الَقبول االجتماعّي والثقة االجتماعية

تباينــت مســتويات المعرفــة بمؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة، لكــّن أوليــاء األمــور الّذيــن يعرفونهــا شــعروا بأنـّـه مــن المناســب لهــا أن تعمــل 
يف هــذا المجــال، فضــًا عــن اعتقادهــم بأنّهــا تهتــّم بمصلحــة األســر األردنّيــة، وتضــع مصلحــة أوليــاء األمــور واألطفــال علــى رأس أولوياتهــا.

ــا وموثوًقــا  كّــد بحــث اختبــار الرســائل أهمّيــة تضميــن شــعار المؤّسســة يف المــواّد البصريّــة والرّســائل؛ إْذ ُينظــر إليهــا بوصفهــا مصــدًرا مهنيًّ وأ
للمعلومــات، كمــا ُتعــرف باهتمامهــا باألطفــال، وتقديــم البرامــج التعليميــة لهــم؛ فالمعرفــة بــأّن مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة هــي الجهــة 

الُمرســلة مــن شــأنه أن ُيشــّجع أوليــاء األمــور علــى المشــاركة، وتبّنــي ســلوكات جديــدة.

4.2.5 األعراف

العديــد مــن أوليــاء األمــور كانــوا يف مرحلــة مــا قبــل التفكيــر؛ أي لــم يفكــروا يف »القــراءة« أو »ســرد القصــص«، أو بدرجــة أقــّل يف الغنــاء، والتحــّدث، 
وإنشــاد القصــص، واألناشــيد، واللعــب مــع أطفالهــم دون السادســة. ولــم تكـُـن هــذه الّســلوكات ُعرًفــا اجتماعًيــا، ويبــدو أنـّـه ليســت هنــاك توّقعــات 
اجتماعيــة وثقافيــة بــأن يفعــل أوليــاء األمــور ذلــك، ال ســّيما اآلبــاء، خاّصــة الّذيــن لديهــم أطفــال يف عمــر العامْيــن فمــا دون. يف األردّن، لــم ُينظــر 
بشــكل عــاّم إىل القــراءة، أو ســرد القصــص باعتبارهــا ذات صلــة، أو مرغوبــة، أو مناســبة بالنســبة إىل أوليــاء أمــور األطفــال دون السادســة، وال ســّيما 

بالنســبة إىل أوليــاء أمــور األطفــال دون العامْيــن واآلبــاء تحديــًدا.

كبــر تأثيــر علــى ســلوكات أوليــاء األمــور هــو رّدة فعــل أطفالهــم تجــاه  يف ظــّل هــذه األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة الّتــي ُتشــير إىل أّن أ
ســلوكاتهم. تَحــّدث أوليــاء األمــور عــن مــدى تحفيزهــم وتشــجعيهم للتحــّدث مــع أطفالهــم، وســرد القصــص، والغنــاء، واللعــب، والقــراءة لهــم عندمــا 
يســتجيبون بشــكل إيجــايبّ وُيشــاركون وينتبهــون ويفرحــون تــارًة ويهــدؤون ويكــّررون الكلمــات واألناشــيد واألغــاين تــارًة أخــرى، وكذلــك مــع األطفــال 
الّذيــن يطلبــون منهــم القيــام بتلــك الّســلوكات، مّمــن يعتقــد أوليــاء األمــور أنّهــم يتعلّمــون ويتطــّورون نتيجــة لذلــك؛ إذ اســتجاب أوليــاء األمــور علــى 

نحــو إيجــايبّ جــًدا لــردود فعــل أطفالهــم، وقابلوهــا بحماســة عاليــة لممارســة تلــك الّســلوكات مــن طرفهــم.      

يؤّدي الزوج/الزوجة دوًرا أساسًيا،  والشخص البالغ يف األسرة أيًضا، الّذي يكون غالًبا مع ويلّ األمر أثناء ممارسة السلوك.

»لدينا تقريًبا نفس الطريقة يف التفكير. فهو يعرف أنّني أقرأ كثيًرا، لذا عندما اقترح شيًئا جديًدا لناصر، يقول يل دائًما نفذيه«

»يشــتري لــه القصــص واأللــوان. ويتحــّدث معــه يف بعــض األحيــان عــن األلــوان، واألعــداد، والحــروف، والقــرآن الكريــم – فهــو يســاعدين يف تعليــم 
األطفال.«

يتأثّــر أوليــاء األمــور بأشــخاص غيــر أزواجهــم وأطفالهــم بدرجــات متفاوتــة اعتمــاًدا علــى درجــة اتّصالهــم بالوالــدة، والحمــاة، واألقــارب اآلخريــن، 
وغيرهــم مــن خــارج العائلــة. هــذا ولــم يتأثـّـر بعــض أوليــاء األمــور بــأيّ أحــد؛ إذ إنّهــم لــم يكونــوا علــى اتّصــال بأســرتهم، فضــًا عــن مشــاركة الــزوج/

الزوجــة بشــكل محــدود.

يعتقــد أوليــاء األمــور الّذيــن لديهــم مشــاعر إيجابيــة تجــاه هــذه الّســلوكات أّن أفــراد األســرة ســيدعمون ممارســتهم لهــا. كمــا تحّدثــوا عــن شــعورهم 
بالفخــر ألّن أفــراد األســرة أُعجبــوا بعاقتهــم بأطفالهــم، أو ســلوكات أطفالهــم أو ذكائهــم، وأنّهــم كانــوا يقّدمــون لهــم تعليقــات ُتبــدي إعجابهــم. أّمــا 
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أولئــك الّذيــن يشــعرون بإيجابيــة أقــّل، فيعتقــدون أّن اآلخريــن لديهــم ردود فعــل مختلطــة، بمــا يف ذلــك رفضهــم »لتدليــل« أطفالهــم، أو إتــاف 
الكتــب. إاّل أنّهــم قــد يشــعرون أّن »المســؤولّية« تقــع علــى عاتقهــم كأوليــاء أمــور لبــذل مــا يف وســعهم لمســاعدة أطفالهــم علــى تحقيــق إمكاناتهــم، 
وذلــك قــد ُيحّفزهــم لممارســة الســلوكات إذا عرفــوا مــدى ارتباطهــا بنمــّو الّدمــاغ وتطــّوره، أو بدافــع الرغبــة يف إســعاد/تهدئة أطفالهــم وتســليتهم. 

إّن أوليــاء األمــور يهتّمــون بأطفالهــم، وُيظهــرون اهتمامهــم بطــرق مختلفــة.  

وأشــار البحــث إىل أّن ردود فعــل الطفــل واســتجابة األزواج أمــران مهّمــان يف التأثيــر علــى ســلوكات أوليــاء األمــور. إضافــًة إىل ذلــك، ثّمــة فرصــة 
الســتخدام التأييــد االجتماعــي مــن أولئــك األشــخاص المؤثّريــن لتشــجيع أوليــاء األمــور علــى تبّنــي الســلوكات الجديــدة يف المــواد البصريــة 
والرســائل؛ إْذ يمكــن ألوليــاء األمــور أن يتأثـّـروا باألشــخاص مــن حولهــم، وال ســّيما إذا كانــوا يقولــون ويفعلــون األشــياء الصحيحــة يف اللحظــة الّتــي 
يتفاعــل فيهــا أوليــاء األمــور مــع أطفالهــم. هــؤالء األشــخاص المؤثّــرون الّذيــن مــن المرّجــح أن يكونــوا حاضريــن علــى التفاعــل هــم الزوج/الزوجــة، 

ــذي يعيشــون مــع األســرة يف المنــزل نفســه أو يزورونهــم.  أو األم، أو الحمــاة، أو أفــراد األســرة اآلخريــن الّ

4.2.6 الّسياق والبيئة

ُتمــاَرس القــراءة والّســلوكات األخــرى علــى األغلــب يف المنــزل، ســواء يف غرفــة الجلوس/الطعام/المعيشــة، أو الحمــام، أو المطبــخ، أو غرفــة النــوم. 
علــى ســبيل المثــال، يحــّب بعــض أوليــاء األمــور اصطحــاب أطفالهــم للخــروج يف نزهــة واإلشــارة إىل أشــياء مختلفــة، وتكــرار أســمائها، ومــن ثــّم 

تشــجيع أطفالهــم لينظــروا إىل األشــياء، ويحاولــوا تكــرار أســمائها، أو األصــوات الّتــي ُتصدرهــا الحيوانــات، أو حّتــى األلــوان أو األشــكال.

كمــا يمكــن ممارســة القــراءة والّســلوكات األخــرى يف أيّ وقــت نهــاًرا أو مســاًء عندمــا يكــون أوليــاء األمــور بصحبــة الطفــل، خاّصــة عندمــا يركّــزون 
انتباههــم علــى الطفــل، علــى ســبيل المثــال: أثنــاء االســتحمام، أو الرضاعــة، أو تغييــر الحفاضــات، أو وقــت النــوم. 

ولمعالجــة العقبــة المتمّثلــة يف قلّــة الوقــت، يجــب أن ُتظهــر المــواد البصريــة والرســائل مــع أوليــاء األمــور والرســائل الموّجهــة إليهــم كيــف يمكــن 
لهــم دمــج تلــك الّســلوكات المنشــودة يف روتينهــم اليومــّي، باإلضافــة إىل إمكانّيــة ممارســتها يف أيّ مــكان وأيّ وقــت، كمــا هــو ُموّضــح يف الموقــع 
اإللكتــروينّ الخــاّص بأنشــطة »Vroom”12، الّــذي يمكــن ألوليــاء األمــور اســتخدامه إليجــاد الســلوكات الّتــي يمكنهــم تبّنيهــا، وممارســتها، والبحــث 

عنهــا حســب عمــر الطفــل، والفعاليــة المحــّددة.

4.2.7 االستدالالت

ُيشير البحث إىل أّن التحّيز الّاواعي يؤثّر على سلوك اآلباء عموًما، وسلوك أولياء األمور تجاه أطفالهم األصغر سًنا.

ــون، أو يســردون القصــص، أو ينشــدون األناشــيد ألطفالهــم يف الغالــب؛ ألنّهــم يعتقــدون أنّــه دور األّمهــات و/أو اإلخــوة  فاآلبــاء ال يقــرؤون، أو يغّن
كثــر مــع الطفــل. وللتأثيــر علــى ســلوك اآلبــاء، يجــب أن ُتعالـِـَج المــواّد البصريـّـة والرســائل الموّجهــة إليهــم التحّيــَز  األكبــر ســًنا الّذيــن يقضــون وقًتــا أ
الّاواعــي؛ مــن خــال تحويــل الّســلوكات إىل أخــرى مرتبطــة باآلبــاء، ومرغوبــة لديهــم، ومناســبة لهــم. وقــد ُتســاعد المــواّد البصريــة والرســائل يف 
ذلــك؛ حيــن ُتظهــر األب وطفلــه بالعمــر المناســب يف بيئــة واقعيــة يقومــان بالنشــاط بشــكل تفاعًلــي وجــّذاب مــع إظهــار الفوائــد المتأتّيــة 

للطفــل واألب، فضــاًل عــن التأييــد االجتماعــّي المصاحــب لذلــك.

ــا مــن تلــك الّســلوكات يف الغالــب؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن األطفــال ال يفهمــون مــا ُيقال/القصــص وبالتــايل  ال ُيظهــر أوليــاء أمــور األطفــال الّصغــار أيًّ
لــن يســتفيدوا شــيًئا. وللتأثيــر علــى ســلوك أوليــاء األمــور تجــاه األطفــال الصغــار، يجــب أن ُتعالــج المــواّد البصريّــة والّرســائل الموّجهــة إليهــم 

التحّيــز الاواعــي، مــن خــال تحويــل الّســلوكات إىل أخــرى مرتبطــة باآلبــاء، ومرغوبــة لديهــم، ومناســبة لهــم. 

4.2.8 العادات والروتين

ممارســة الســلوك ضمــن الوقــت الـّـذي يقضيــه أوليــاء األمــور بالفعــل مــع أطفالهــم )علــى ســبيل المثــال، وقــت الرضاعــة، أو االســتحمام، أو وقــت 
مــا قبــل النــوم، أو وقــت األســرة( مــن شــأنه أن يعالــج مشــكلة توفيــر الوقــت لممارســة وتفعيــل الســلوك، وأن ُيــزّود أوليــاء األمــور بــاألدوات الّتــي 
كثــر متعًة/جاذبيــة وفائــدة؛ علــى ســبيل المثــال بــداًل مــن إعطــاء الهاتــف للطفــل، اقــرأ قّصــة مــع الطفــل علــى الهاتف. لذا  ســتجعل تلــك الفعاليــات أ
فــإّن التوعيــة بالطــرق الّتــي يمكــن ألوليــاء األمــور مــن خالهــا القــراءة، وســرد القصــص، والتحــّدث، واللعــب، والغنــاء مــع أطفالهــم يف األوقــات الّتــي 

يقضونهــا بالفعــل معهــم، وإظهــار الفوائــد الّتــي تعــود عليهــم وعلــى أطفالهــم، ُتعــّد فرصــة فوريــة وســانحة لزيــادة تلــك الســلوكات المنشــودة.     

فعندمــا نُظهــر ألوليــاء األمــور أّن بإمكانهــم ممارســة تلــك الّســلوكات يف أيّ مــكان وزمــان، ســيزيد ذلــك مــن المرونــة والفــرص المتاحــة لهــم 
لممارســتها وتطبيقهــا. يخّطــط بعــض أوليــاء األمــور لتضميــن الســلوكات المنشــودة و/أو دمجهــا يف روتينهــم الشــخصّي، يف حيــن يمارســها 
اآلخــرون بشــكل عفــويّ. لــذا يجــب أن ُتعــزَز المــواد البصريــة والرّســائل الموّجهــُة للســلوكاِت الّتــي تتطلّــب التخطيــط، وكذلــك تلــك الّتــي ال ترتبــط 

بأوليــاء األمــور يف مواقــف معّينــة فقــط.
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4.3 تقسيم الجمهور المستهدف
ثّمــة العديــد مــن الطــرق المســتخدمة لتقســيم الجمهــور المســتهدف، والّتــي تعتمــد علــى الغــرض مــن التقســيم. وألغــراض تطويــر اســتراتيجية 
كـّـد البحــث األّويلّ أّن احتماليــة ممارســة  االتّصــاالت، يجــب تقســيم الجمهــور المســتهدف وفًقــا للعوامــل الّتــي تحــّدد احتياجــات االتّصــال المختلفــة. أ
أوليــاء األمــور للّســلوكات، واحتياجــات االتّصــال الخاّصــة بهــم تختلــف باختــاف النــوع االجتماعــّي لــويلّ األمــر، وعمــر الطفــل، والمرحلــة الســلوكية. يف 
كـّـد البحــث أّن جميــع أوليــاء األمــور تدفعهــم نفــس الفوائــد العاطفيــة بمــا يف ذلــك المتعــة،  حيــن اعُتِمــد التقســيم القائــم علــى احتياجــات االتّصــال، أ

وتكويــن الروابــط، والعاقــة، والســام/الهدوء، والتأييــد االجتماعــّي، والشــعور باإلنجــاز.

هــذا وأَوصــت جمعيــة تغييــر الســلوك بتقســيم أوليــاء األمــور حســب النــوع االجتماعــي لــويلّ األمــر، وعمــر الطفــل، والمرحلــة الســلوكية، ونتــج 
عــن ذلــك التقســيم 12 فئــة.

فئة حسب النوع االجتماعّي لويلّ األمر وعمر الطفل 12
أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من عمر الوالدة – شهر01
آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من عمر الوالدة – شهر02
أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 2 – 3 أشهر03
آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 2 – 3 أشهر04
أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 4 – 11 شهًرا 05
آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 4 – 11 شهًرا06
أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 12 – 18 شهًرا07
آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 12 – 18 شهًرا08
أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 19 – 42 شهًرا09
آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 19 – 42 أشهر10
أّمهات األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 43 – 71 شهًرا 11
آباء األطفال الّذين تتراوح أعمارهم من 43 – 71 أشهر12

الســبب وراء اختيــار ســّت فئــات عمريــة لألطفــال هــو أّن الّســلوكات المناســبة للعمــر تختلــف لــكّل فئــة مــن هــذه الفئــات. حــّدَد البحــث أنـّـه لكــي 
يعتقــد أوليــاء األمــور أّن االتّصــاالت ذات صلــة بهــم، يجــب عليهــم إظهــار الســلوك الصحيــح والمناســب للفئــة العمريــة المســتهدفة مــن األطفــال.13 
كبــر علــى متطلّبــات  كبــر علــى نــوع الســلوك، واحتمالّيــة القيــام بالســلوك، وبالتــايل يكــون لهمــا تأثيــر أ يؤثـّـر عمــر الطفــل، وجنــس ويلّ األمــر  بشــكل أ
االتّصــاالت. يف حيــن أنـّـه مــن المهــم أن تمثــل االتّصــاالت ألوليــاء األمــور مــن مختلــف المســتويات االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والجنســّيات، واألعمــار، 
والمواقــع، وعــدد األطفــال وجنســهم، لــم يتــم اختيارهــم كأســاس لتقســيم الجمهــور؛ ألّن الســلوكات والرســائل المختلفــة غيــر مطلوبــة للتأثيــر علــى 

الوالديــن يف هــذه الفئــات المختلفــة.  

صّنف البحث األويلّ أولياء األمور إىل مراحل سلوكية مختلفة14 بناًء على الّسلوكات المحّددة الموّضحة أدناه. 

مرحلــة مــا قبــل التفكيــر – عــدم العلــم بالســلوك: معظــم أوليــاء األمــور يحّبــون أطفالهــم ويقــّدرون التعليــم، لكّنهــم ال يمارســون الســلوكات 	 
وغيــر واعيــن بهــا، التــي يمكنهــم ممارســتها لمســاعدة أطفالهــم، أو ال يــرون أنّهــا ذات صلــة أو مرغوبــة أو مناســبة لعمــر الطفــل. 

مرحلــة التفكيــر – العلــم بالســلوك وعــدم ممارســته: ال يعلــم ويلّ األمــر الفوائــد المتأتّيــة مــن الســلوك، لكّنــه يعلــم تكاليفــه المتصــّورة، 	 
ــر ســلًبا باآلخريــن.  ويفتقــد إىل الكفــاءة )المعرفــة، والمهــارات، والثقــة، والمعتقــدات(، وربّمــا يتأثّ

مرحلــة التطبيــق – تجربــة الســلوكات: قــد يبــدأ أوليــاء األمــور بممارســة الســلوكات ألنّهــم أصبحــوا يعرفونهــا، ويعتبرونهــا ذات صلــة ومرغوبــة 	 
ومناســبة، ويعتقــدون أّن فوائدهــا العقالنيــة و/أو العاطفيــة تفــوق تكاليفهــا، ويشــعرون بأنّهــم يتمّتعــون بالكفــاءة الاّلزمــة لممارســتها، 

ويتأثـّـرون إيجابـًـا باآلخريــن لتجربتهــا. 

مرحلــة االســتمرار – ممارســة الســلوكات بشــكل منتظــم: قــد ُيمــارس أوليــاء األمــور بعــض الســلوكات بشــكل منتظــم؛ ألنّهــم يلمســون فوائــد 	 
التفاعــل مــع أطفالهــم، و/أو ألنّهــم ملتزمــون بتعلـّـم وتطــّور أطفالهــم. كمــا يمكــن لــرّد فعــل الطفــل والزوج/الزوجــة واألشــخاص المؤثّريــن 

اآلخريــن تعزيــز الســلوك أيًضــا.  

13 ماحظــة أنّــه بينمــا حــّدد البحــث 12 مجموعــة لهــا احتياجــات مختلفــة مــن حيــث االتّصــاالت، ال يلــزم اســتهداف جميــع المجموعــات علــى اإلطــاق أو يف كّل مرحلــة مــن مراحــل 
الحملــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن معالجــة الصعوبــات يف إشــراك أوليــاء أمــور األطفــال حديثــي الــوالدة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي مــن خــال قنــوات مختلفــة مثــل 
كبــر ســًنا؛ حيــث يســهل الوصــول  المستشــفيات الّتــي تحتــوي علــى حــزم ألوليــاء األمــور الجــدد. وقــد تقــّرر بمؤّسســة الملكــة رانيــا أيًضــا التركيــز علــى األّمهــات الــّايت لديهــّن أطفــال أ

كثــر عرضــة للقيــام بالســلوكات. إىل هــذه الشــرائح وهــّن أ
14 مــن الممكــن أاّل يمــّر أوليــاء األمــور بمراحــل التغييــر هــذه بالتسلســل. قــد يكــون ويلّ األمــر ذاتــه يف مراحــل مختلفــة مــن الســلوك لســلوكات مختلفــة علــى ســبيل المثــال قــد يكــون 

يف مرحلــة مــا قبــل التفكيــر للقــراءة ولكــن يف مرحلــة التطبيــق للغنــاء.
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4.4 استراتيجية الرسائل
أشــار التشــخيص الســلوكّي إىل الحاجــة إىل اســتراتيجية تواصــل مــن أجــل تغييــر الســلوك االجتماعــّي؛ للتأثيــر علــى قــدرة، وفرصــة، ودافعيــة أوليــاء 

األمــور لتبّنــي ســلوكات جديــدة، بمــا يف ذلــك: 

رفــع مســتوى الوعــي بالفوائــد المتأتّيــة لألطفــال وأوليــاء األمــور، وتحويــل الســلوك إىل ســلوك ذي صلــة ومناســب ومرغــوب ألوليــاء أمــور . 1
األطفــال دون 6 ســنوات.

تعزيز فوائد السلوك بحيث تفوق التكلفة المتصّورة.  . 2

تســهيل ممارســة أوليــاء األمــور للســلوكات مــن خــالل زيــادة المعرفــة بأهمّيــة الســلوكات، وتوضيــح طريقــة القيــام بها، وتزويدهــم بالموارد . 3
واألدوات واألســاليب للتفاعــل مــع أطفالهــم بطريقــة مناســبة عمريـًـا، باإلضافــة إىل تعزيــز الثقــة بــأّن أوليــاء األمــور وأطفالهــم سيســتمتعون 

بالتجربــة مــن خــال عــرض ذلــك يف المــواد البصريــة والرســائل لتجاوزالعقبــات يف هــذا الشــأن. 

إظهار األزواج/أفراد األسرة وهم يشاركون يف السلوكات أو يؤيّدونها.. 4

مكافــأة وتذكيــر أوليــاء األمــور بممارســة الســلوكات بشــكل دوريّ، مــن خــال دمــج األنشــطة ضمــن األوقــات االعتياديــة الّتــي يقضونهــا فعلًيــا . 5
مــع أطفالهــم؛ لتذليــل العقبــة المتمّثلــة يف قلـّـة الوقــت، وتشــجيع »العــادة« يف نفــس الوقــت، إىل جانــب تســليط الضــوء علــى فوائــد الســلوك 

المستمّر. 

ُصّممــت اســتراتيجّية رســائل مكّونــة مــن خمــس أجــزاء للتأثيــر علــى ســلوك اآلبــاء واألّمهــات الّذيــن لديهــم أطفــال يف الفئــات العمريــة المســتهدفة، 
وذلــك لنقــل أوليــاء األمــور عبــر مراحــل تغييــر الســلوك، كمــا هــو موّضــٌح أدنــاه. كّل مــن األجــزاء تــّم تفســيره يف هــذا القســم. 

أوليــاء أمــور مثلــك )األّمهــات واآلبــاء الّذيــن لديهــم أطفــال يف نفــس عمــر طفلــك( يمارســون الســلوك مــع أطفالهــم يف بيئــات واقعيــة، . 1
بأوقــات واقعيــة، مــع وســط تفاعــل واســتجابة واقعييــن مــن الطفــل.

القــراءة، والغنــاء، والتحــّدث، ولمــس الفوائــد العقالنيــة والعاطفيــة ســواًء المباشــرة أم طويلــة المــدى. علــى ســبيل المثــال، المتعــة، وتعزيــز . 2
العاقة/الرابــط مــع الطفــل، وإيجــاد الســام، والشــعور بالتمكيــن، وتأييــد الزوج/الزوجة/األســرة/األصدقاء، والعلــم بأنـّـك تفعــل الصــواب مــن 
ــة؛ لمنحــه أفضــل بدايــة ممكنــة  ــم الكلمــات، وتطويــر المهــارات اللغويّ خــال المســاعدة يف نمــّو وتطــّور دمــاغ طفلــك، ومســاعدته علــى تعلّ

للنجــاح يف المدرســة والحيــاة أيًضــا.

ممارسة السلوكات بسهولة ونجاح )على سبيل المثال، الحصول على مواد القراءة واستخدامها(؛ لزيادة الكفاءة، وتجاوز العقبات. . 3

تشــجيع ودعــم الــزوج أو األم/الحمــاة أو األقــارب لــك عنــد القــراءة لطفلــك، مّمــا يبرهــن علــى التأييــد االجتماعــّي للقــراءة، باعتبارهــا ســلوكًا . 4
ســليًما ومنســجًما مــع القيــم األســرية. 

المــواد البصريــة والرســائل الّتــي ُتظهــر أوليــاء أمــور مثلــك مــع أطفالهــم، وهــم يســتمتعون بالتجربــة، ويتحّدثــون عــن الفوائــد المتأتّيــة للطفــل . 5
نتيجــة القــراءة، والغنــاء، والتحــّدث معــه بشــكل اعتياديّ/روتينّي/يومــّي منــذ والدتــه.

4.4.1 أوليــاء أمــور مثلــك – نُُهــج مختلفــة لألّمهــات واآلبــاء اّلذيــن لديهــم طفــل / أطفــال مــن 
مختلــف األعمــار.

ــب أن ُتظهــر المــواد البصريــة والرســائل أوليــاء األمــور مــن النــوع  إّن معالجــة مــا لوحــظ مــن عــدم صلــة الســلوكات بأوليــاء األمــور يف األردّن يتطلّ
االجتماعــي ذاتــه مــع أطفــال مــن أعمــار مماثلــة ألعمــار الجمهــور المســتهدف. إذ إّن هنالــك احتمــاٌل كبيــرٌ إلقنــاع أوليــاء األمــور مــن خــال المــواد 
البصريــة والرســائل الّتــي ُتظهــر أوليــاء أمــور أمثالهــم مــع أطفــال يف عمــر أطفالهــم. ويف حيــن أنـّـه مــن الضــروريّ اســتهداف كا النوعْين االجتماعيْين، 
وجميــع الفئــات العمريــة، فــإّن الجــدول أدنــاه يســلّط الضــوء علــى األســاس المنطقــّي لاتّصــاالت المختلفــة، واالســتراتيجية المقترحــة الســتهداف 

األّمهــات اآلبــاء الّذيــن لديهــم أطفــال دون الثاثــة أشــهر ومــا فــوق.
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الطريقة العقالنية فئة 12

مجموعــات   / الــوالدة  قبــل  مــا  دورات  يف  االتصــاالت 
األمهــات / برامــج أوليــاء األمــور / حــزم أمهــات حديثــي 
بعمــر  أطفــال  لديهــن  أمهــات  تظهــر  رســائل  مــع  الــوالدة 
0-3 أشــهر يمارســن ســلوكيات مناســبة لســن أطفالهــن 

الفوائــد ويلمســن 

التركيــز علــى األمهــات الــايت تقــل احتماليــة 
المنشــودة بســبب  ممارســتهن للســلوكيات 

عمــر أطفالهــن

الذيــن  األطفــال  أمهــات 
بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

أشــهر  3-0

 

حــول  والمــوارد  االتصــاالت  مــن  شــاملة  مجموعــة 
يف  أطفــال  أمهــات  ُتظهــر  عمريًــا  المناســبة  الســلوكيات 
كل فئــة عمريــة بيــن 3-71 شــهًرا يمارســن الســلوكيات 

الفوائــد ويلمســن 

بيــن  عمريًــا  المناســبة  الســلوكيات  زيــادة 
أمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

شــهًرا  71-3

الذيــن  األطفــال  أمهــات 
بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

شــهًرا  71-3

 

إرســال رســائل للرجــال ُتظهــر آبــاء لديهــم أطفــال تتــراوح 
أعمارهم بين 0-3 أشــهر يمارســون الســلوكيات المناســبة 

ــا ويلمســون الفوائــد عمريً

التركيــز علــى اآلبــاء )الذيــن تكــون احتماليــة 
مقارنــة  أقــل  للســلوكيات  ممارســتهم 
ممارســتهم  احتماليــة  وتقــل  باألمهــات( 
للســلوكيات المنشــودة مــع األطفــال الذيــن 

أشــهر  3-0 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

آبــاء األطفــال الذيــن تتراوح 
أعمارهم بين 0-3 أشــهر 

 

حــول  والمــوارد  االتصــاالت  مــن  شــاملة  مجموعــة 
كل  أطفــال يف  آبــاء  ُتظهــر  عمريًــا  المناســبة  الســلوكيات 
الســلوكيات  يمارســون  شــهًرا   71-3 بيــن  عمريــة  فئــة 

الفوائــد ويلمســون 

زيــادة الســلوكيات المناســبة عمريًــا لــدى آبــاء 
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 71-3 

شــهًرا

آبــاء األطفــال الذيــن تتراوح 
أعمارهم بين 3-71 شــهر

 

ولزيــادة صلــة المــواد البصريــة والرســائل بمجموعــة واســعة مــن أوليــاء األمــور يف األردّن، يتعّيــن علــى المــواد البصريــة والرســائل أن تظهــر صفــات 
أوليــاء األمــور المســتهدفين، علــى ســبيل المثــال؛ مــن العمــر، والجنســية، ومــن مســتويات الدخــل، وجنــس الطفــل، والمواقــع واألماكــن. مــن المهــم 
أن يشــعر أوليــاء األمــور أّن أوليــاء األمــور يف المــواد البصريــة والرســائل »يشــبهني«. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب أن تســتخدم االتّصــاالت أوليــاء 

أمــور مــن نفــس مســتوى دخــل أولئــك الّذيــن تســتهدفهم االتّصــاالت، أيّ عــرض مــا هو«واقعــّي« بــدالً مــن »المثاليــة«.

ـا مــع األطفــال اّلذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر  4.4.2 يمارســون ســلوكات مناســبة عمريّـً
الــوالدة وخمــس ســنوات.

لقــد أفــاد البحــث األّويلّ بــأّن المــواد البصريــة والرســائل الّتــي تظهــر أوليــاء األمــور وهــم يمارســون ســلوكات مناســبة عمريًّــا مهّمــة لضمــان أن تكــون 
الرســالة ذات صلــة بالجمهــور المســتهدف. كمــا أوصــت جمعيــة تغييــر الّســلوك بــأن ُيظهــر محتــوى الفيديــو الجمهــور المســتهدف وهــو يمــارس 

الســلوك، ويجنــي الفوائــد الّتــي يعّززهــا الّتعليــق الّصــويتّ، أو النــّص؛ لتعزيــز الّصــورة المرئّيــة، وتقديــم الفوائــد العقانّيــة كمــا هــو موّضــح أدنــاه.

أشــخاص مثلــك: صّمــم صــورة مرئيــة باســتخدام صــور / مقاطــع فيديــو ألّمهــات وآبــاء حقيقّييــن مــع طفــل يف كّل مــن الفئــات العمريــة 	 
الســّت أدنــاه يف بيئــة محــّددة، وســياق اجتماعــّي محــّدد.

ممارســة الســلوكات المنشــودة: اســتخدم الصــور المرئيــة لتقديــم نمــوذج عــن الّســلوك، وإيصــال الفوائــد العاطفيــة الّتــي تحّفــز أوليــاء األمور. 	 
اعــرض صــوًرا لــألّم / األب أثنــاء أدائهــم لألنشــطة أدنــاه بســعادة )مــع بســمة(، وبســهولة )براحــة وثقــة( مــع مزيــج مــن األطفــال الذكــور واإلنــاث 
بــون منــه. وإذا كان الزوج/الزوجــة  وهــم منخرطــون بســعادة )يبتســمون، ويناغــون، ويتحّدثــون( يف الســلوك، ويســتجيبون لــويلّ األمــر، ويتقّر
/ األم )الجــدة( يف الصــورة، فأظهرهــم وهــم يبتســمون، ويشــّجعون ويلّ األمــر علــى ممارســة الســلوك، مّمــا يجعلــه يشــعر بالســعادة والفخــر؛ 

ألّن زوجها/زوجتــه / األم موافقــة علــى / معجبــة بالســلوك.

ضــغ تعليًقــا صوتًيــا، أو نًصــا لدعــم كّل عنصــر مــريئّ بفوائــد عقانيــة تعــود علــى الطفــل كمــا هــو موّضــح أدنــاه، واســتِخدم الشــعارات 	 
زيــارة                                         يرجــى  للحيــاة،  بدايــة  أفضــل  طفلــك  تمنــح  الّتــي  الطــرق  مــن  »للمزيــد  اســتخدام  المثــال  ســبيل  علــى  يمكنــك  إذ  الختبارهــا، 
www.qrf.org« أو »للمزيــد مــن األمــور الّتــي يمكنــك فعلهــا لمســاعدة طفلــك علــى التعلّــم، يرجــى زيــارة www.qrf.org« أو »للمزيــد مــن 

.”www.qrf.org :زيــارة بدايــة، يرجــى  المثبتــة فعاليتهــا يف منــح طفلــك أفضــل  األنشــطة 
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م إىل مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة 40 مقترًحــا لاتّصــاالت، مّمــا يســمح بـــ ٥-٦ ســلوكات لــكّل نــوع اجتماعــّي، وســّت فئــات عمريــة  ُقــدِّ
لألطفــال كمــا هــو موّضــح يف المثــال أدنــاه.

 المادة البصرية اّلتي تظهر الفئة
المستهدفة

 المادة البصرية اّلتي تظهر السلوك
الرسالة - نص/ تعليق صويتالمرغوب

أّمهات األطفال الّذين تتراوح 
أعمارهم بين 0-1 شهر

يف المنزل - غرفة المعيشة، أو المطبخ، 
أو الحمام، أو غرفة النوم يف األوقات الّتي 
يقضيها ويلّ األمر مع الطفل كوقت النوم 

/ تغيير الحفاظة  / االستحمام / قراءة 
القصص / اللعب / وضع الطفل على بطنه

أظهر الزوج يف واحدة من هذه، والجّدة يف 
أخرى وهي تومئ برأسها وتبتسم معربة 

عن تأييدها للسلوك الّذي تمارسه األّم

ماحظة ما ينظر إليه طفلها واالستجابة 
له من خال تسمية ما ينظر إليه الطفل

تساعد تسمية األشياء الّتي ينظر 
إليها طفلك على تنمية عقله

القراءة لرضيعها وهي تحتضنه 
بلطف يف حجرها / بين ذراعيها

تساعد القراءة مع رضيعك 
كّل يوم، حّتى لو بكلمات 

قليلة، على تنمية عقله
عرض صور من مجلة لرضيعها وهي 

تحتضنه يف حجرها / بين ذراعيها من 
خال اإلشارة إىل الصور، والتحّدث 

عنها، وماحظة كيفّية استجابة 
رضيعها لها وهي تنظر يف عينيه

عرض الصور من صحيفة، أو 
كتاب، أو مجلة، والتحّدث عنها 

لطفلك يساعد على تنمية عقله

التحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 
والنظر يف عينيه وهي تحّممه

التحّدث إىل طفلك يومًيا عن أي شيء 
وكّل شيء يساعد على تنمية عقله

إنشاد أنشودة لرضيعها، والنظر يف 
عينيه أثناء إرضاعه، أو تغيير حفاظته

تساعد مشاركة الكلمات 
واألناشيد والقصص يومًيا 

على تنمية عقل طفلك

4.4.3 يف سياق واقعّي منسجم مع القيم

أوصــت جمعيــة تغييــر الســلوك بعــرض ســياقات وقيــم محــّددة يف كّل مفهــوم مــن مفاهيــم المــواد البصريــة والرســائل بنــاًء علــى تلــك المحــّددة 
يف البحــث األّويلّ.

القيم المكان الفئات

إظهار أمهات يحببن أطفالهن 
ويدركن دورهن الخاص كأم 

جديدة تساعد طفلها على النمو

يف المنزل - غرفة المعيشة أو المطبخ أو الحمام أو غرفة النوم يف األوقات 
التي يقضيها ويل األمور مع الطفل كوقت النوم / تغيير الحفاظة  / 

االستحمام / قراءة القصص / اللعب / وضع الطفل على بطنه

أمهات األطفال 
الذين تتراوح 
أعمارهم بين 

0-3 أشهر

إظهار أمهات يحببن أطفالهن، 
ويقدرن التعليم ويدركن دورهن 

المهم كأم تساعد طفلها على 
التعلم والنمو والنجاح يف الحياة

يف المنزل - غرفة المعيشة أو المطبخ أو الحمام أو غرفة النوم يف األوقات 
التي يقضيها أولياء األمور مع الطفل كوقت النوم / تغيير الحفاظة / 

االستحمام / قراءة القصص / اللعب / وضع الطفل على بطنه/ مشاهدة 
التلفاز/ الشاشة وخارج المنزل - يف الطبيعة، أو الشارع، مع األقارب

أمهات األطفال 
الذين تتراوح 
أعمارهم بين 

3-71 شهًرا

إظهار آباء يحبون أطفالهم 
ويدركون دورهم الخاص كأب 
جديد يساعد طفله على النمو

يف المنزل - غرفة المعيشة أو المطبخ أو الحمام أو غرفة النوم يف األوقات 
التي يقضيها ويل األمور مع الطفل كوقت النوم / تغيير الحفاظة  / 

االستحمام / قراءة القصص / اللعب / وضع الطفل على بطنه

آباء األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم 
بين 0-3 أشهر 

إظهار آباء يحبون أطفالهم، 
ويقدرون التعليم ويدركون 
دورهم المهم كأب يساعد 
طفله على التعلم والنمو 

والنجاح يف الحياة

يف المنزل - غرفة المعيشة أو المطبخ أو الحمام أو غرفة النوم يف األوقات 
التي يقضيها أولياء األمور مع الطفل كوقت النوم / تغيير الحفاظة / 

االستحمام / قراءة القصص / اللعب / وضع الطفل على بطنه/ مشاهدة 
التلفاز/ الشاشة وخارج المنزل - يف الطبيعة، أو الشارع، مع األقارب

آباء األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم 
بين 3-71 شهًرا
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شــخصية  فوائــد  ويحصــدون  المنشــودة،  الســلوكات  يمارســون  مثلــك  أمــور  أوليــاء   4.4.4
مباشــرة.

حّدد البحث األّويلّ مجموعة من الفوائد العاطفية المباشرة الّتي سيحصدها أولياء األمور أثناء ممارستهم للسلوكات.

الّشعور بالفرح	 

الّشعور بأنّني أقضي وقًتا ممتًعا مع طفلي	 

عيش الترابط / بناء عالقة مع طفلي	 

إنشاء جّو من السالم، والمساعدة على تهدئة طفلي	 

الّشعور بأنّني قوي ومتمكّن، أعرف كيف أتعامل مع طفلي / أساعد طفلي ليتعّلم	 

التخّلص من التوتّر، ساعدين على نسيان مشاكلي	 

الّشعور بأّن عائلتي توافق على ما أفعله عندما نمارس هذا النشاط	 

الّشعور بأنّني ويلّ أمر جّيد	 

الّشعور بأنني أساعد يف تنمية عقل طفلي	 

الّشعور بأنّني أقّدم لطفلي أفضل بداية ليكون ناجًحا يف مدرسته وحياته	 

يف حيــن تــّم التعبيــر عــن جميــع الفوائــد مــن قبــل أوليــاء األمــور فــإّن الشــعور بالفــرح، والترابــط / بنــاء العاقــات، والتأييــد االجتماعــّي مــن اآلخريــن، 
ومســاعدة دمــاغ الطفــل علــى النمــّو، ومنــح الطفــل األفضــل يبــدو أنّهــا الفوائــد األقــوى. وقــد أوصــت جمعيــة تغييــر الســلوك بــإدراج هــذه الفوائــد 

يف المكّونات المرئية والنصية /التعليق الصويتّ للتصاميم. 

المــوارد بســهولة ونجــاح؛ لزيــادة الفاعليــة وتذليــل  4.4.5 أوليــاء أمــور مثلــك يســتخدمون 
العقبــات. 

لزيــادة فاعليــة أوليــاء األمــور، وتذليــل العقبــات الّتــي تحــول دون ممارســة الســلوك، أوصــت جمعيــة تغييــر الســلوك بــإدراج العناصــر التاليــة يف 
المــواد البصريــة والرســائل:

أظهــر األّمهــات واآلبــاء وهــم يمارســون الســلوك بمــا يف ذلــك القــراءة مــع أطفالهــم منــذ الــوالدة؛ إلثبــات مــدى ســهولته، وتذليــل العقبــات 	 
المتمّثلــة يف قّلــة الوعــي، والرغبــة، والمالءمــة المتصــّورة خاّصــة ألوليــاء األمــور اّلذيــن لديهــم أطفــال أصغــر ســًنا، وُيخــّص بذلــك اآلبــاء 

منهــم.

أظهــر أوليــاء األمــور وهــم يتفاعلــون مــع الطفــل بمتعــة؛ أي أن يكــون ويلّ األمــر مبتســًما ومتفاعــًا وســعيًدا؛ إلثبــات ممارســته للســلوك 	 
بنجــاح، وزيــادة الثقــة يف قــدرة أوليــاء األمــور علــى ممارســة الســلوك.

أظهــر األطفــال وهــم يتفاعلــون بمتعــة؛ أيّ أن يكــون الطفــل منتبًهــا، ومتجاوبًــا، ومتفاعــًا، وقــد يتواصــل / يتحــّدث، ويكــّرر الكلمــات، أو 	 
يقلــد الســلوك، ويظهــر ســعيًدا ومبتســًما؛ إلثبــات أّن ويلّ األمــر يمــارس الســلوك بنجــاح، ولزيــادة الثقــة يف قــدرة ويلّ األمــر علــى ممارســة 
الســلوك، وأّن الســلوك ســيفيد الطفــل، ويســاعد علــى تجــاوز العقبــة المتمّثلــة يف أّن األطفــال لــن يشــاركوا بالســلوك، أو يســتجيبوا لــه، أو 

يســتمتعوا بــه، أو ســيلحقون الضــرر بالكتــاب.

أظهــر أوليــاء األمــور وهــم يعرضــون ســلوكات ال تتطّلــب كتًبــا مناســبة عمريـًـا لتجــاوز العقبــة المتمّثلــة يف عــدم وجــود كتــب مناســبة عمريـًـا. 	 
ويمكــن أن يشــمل ذلــك مزيًجــا مــن الســلوكات الّاقرائيــة، باإلضافــة إىل القــراءة مــن المــواد الموجــودة يف محيطهــم مثــل القــرآن، ويمكــن أن 
يشــمل ذلــك القــراءة مــن هاتــف محمــول / تطبيــق / برنامــج تلفزيــوين، باإلضافــة إىل ســلوكات مثــل التحــّدث، واالســتجابة، وروايــة القصــص 

الشــفهية دون الحاجــة إىل كتــب.

اســتخدم تعليًقــا صوتًيــا أو نًصــا لتوصيــل رســالة مفادهــا أّن أوليــاء األمــور اّلذيــن يمارســون الســلوك بانتظــام يف الصــورة المرئيــة يســاعدون 	 
يف تنميــة عقــل الطفــل، مّمــا يمنــح الطفــل أفضــل بدايــة للنجــاح يف المدرســة، ويف الحيــاة؛ وذلــك لتجــاوز عقبــة قّلــة الوعــي بفوائــد 

الســلوك.

اعــرض أمثلــة عــن كيفّيــة ممارســة أوليــاء األمــور للســلوكات يف الوقــت ذاتــه اّلــذي ينخرطــون فيــه عــادة / يتفاعلــون / يكونــون مــع 	 
أطفالهــم، إذ يمكنــك علــى ســبيل المثــال دمجهــا بوقــت النــوم / االســتحمام / اللعــب / الطعــام / تغييــر المابــس، وكذلــك عندمــا تشــاهد 

ــا يســاعد علــى تجــاوز عقبــة ضيــق الوقــت. األســرة التلفزيــون، أو تتصّفــح الهاتــف، مّم
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4.4.6 تشــجيع ودعــم الزوج/الزوجــة واألم والحمــاة واألقــارب ألوليــاء األمــور لممارســة الســلوكات 
المنشــودة، مّمــا يــدّل علــى التأييــد االجتماعــّي للســلوك كونــه يتماشــى مــع القيــم، وباعتبــاره الشــيء 

الصحيــح اّلــذي يتعّيــن علــى أوليــاء األمــور فعلــه.
لقــد حــّدد التشــخيص الســلوكّي الــدور المهــّم الـّـذي يمكــن أن يلعبــه األشــخاص المؤثـّـرون اآلخــرون يف تشــجيع ودعــم ســلوك أوليــاء األمــور. 

وقــد اقترحــت جمعيــة تغييــر الســلوك أن تكــون المــواّد البصريـّـة والرّســائل:

ُتظهر الزوج/الزوجة أو األم أو الحماة أو األقارب يف بعض المواد البصرية والرســائل وهي تشــارك يف الســلوك، و/أو تشــّجع ويلّ األمر على 	 
أداء الســلوك، مــن خــال االبتســام باستحســان لــويلّ األمــر، أو الثنــاء عليــه، أو اإلدالء بتعليقــات إعجــاب لــه؛ وذلــك إلثبــات التأييــد االجتماعــّي 
للســلوك باعتبــاره الشــيء الصحيــح الـّـذي يجــب أن يفعلــه أوليــاء األمــور الّذيــن يحّبــون أطفالهــم، ويريدونهــم أن يتعلّمــوا، ويتطــّورا، وينجحــوا.

ُتظهــر ويلّ األمــر وهــو يمــارس الســلوكات، ويشــعر بالفخــر بأنّــه يعلّــم زوجتــه أو أمــه أو حماتــه أو أقاربــه، ويشــعر بالســعادة ألنّــه يحظــى 	 
بإعجــاب هــؤالء األشــخاص المؤثّريــن اآلخريــن لتعزيــز فائــدة التأييــد االجتماعــّي / اإلعجــاب الّتــي تعــود علــى ويلّ األمــر.

تعرض الفوائد الّتي تعود عليك وعلى الطفل عندما يصبح السلوك المنشود عادًة / روتيًنا / يومًيا.	 

تتضّمــن ســيناريوهات تحــوي عبــارات مثــل »وقــت القصــة«، أو »وقــت االســتحمام«، أو »وقــت النــوم«، أو »وقــت التغييــر«، و »كّل يــوم«؛ 	 
ــم  لإلشــارة إىل وجــود وقــٍت كّل يــوم يمكــن فيــه دمــج الســلوكات، مــع جعــل أوليــاء األمــور يتحّدثــون عــن كيفّيــة تمكّنهــم مــن ماحظــة تعلّ
وتطــّور أطفالهــم نتيجــة ممارســتهم النشــاط بانتظــام، أو يمكــن أن تحتــوي علــى تعليــق صــويتّ، أو رســالة نصّيــة توّضــح أّن ممارســة أوليــاء 
األمــور للســلوكات بانتظــام / كّل يــوم منــذ والدة طفلهــم يمنــح الطفــل أفضــل بدايــة يف الحيــاة مــن خــال مســاعدة عقولهــم علــى النمــّو، 

ــم. ومســاعدتهم علــى التعلّ

تعــرض األطفــال األكبــر ســًنا »وهــم يتوّقعــون«، و«يتطلّعــون إىل األمــام«، و »يطلبــون« مــن ويلّ األمــر تبّنــي الســلوكات الّتــي تقتــرح بصريًــا 	 
أّن الطفــل يختبــر بانتظــام ممارســة ويلّ األمــر للســلوك، واســتخدام الصــوت أو النــص لتعزيــز ذلــك »ممارســة هــذه الســلوكات كّل يــوم منــذ 

الــوالدة »يمنــح الطفــل أفضــل بدايــة يف الحيــاة مــن خــال مســاعدة عقولهــم علــى النمــّو.

4.4.7 أسلوب الرسائل، وتأطيرها، وتنسيقها

هذا وحّدد البحث أسلوب الرسائل المناسب، وتأطيرها، وتنسيقها  للوصول إىل مجموعات أولياء األمور يف السياق األردينّ. 

األسلوب

يفّضل أولياء األمور األسلوب اإليحايئّ بداًل من التوجيهّي، وأيًضا الفوائد العقانّية الواقعّية، والعلمّية، باإلضافة إىل المناشدات العاطفّية.	 

مــن المناســب إضافــة روح الفكاهــة؛ مــن حيــث إظهــار ويلّ األمــر والطفــل وهمــا يضحــكان مًعــا أثنــاء مشــاركتهما يف النشــاط مًعــا. ومــع ذلــك، 	 
يعتبــر أوليــاء األمــور أّن هــذا الموضــوع مهــّم وجــاّد، وال يريــدون تقويضــه باالســتخدام غيــر المناســب للفكاهــة.

استخدم صوت الطفل لتعزيز االستفادة من رّد الفعل اإليجايبّ للطفل تجاه سلوك ويلّ األمر، والفرح، والترابط الّذي ستجلبه التجربة.	 

التأطير

يمكــن لتأطيــر الرســالة اإليجــايبّ الـّـذي يبــرز الفوائــد العقانّيــة والعاطفّيــة للّســلوك والّتــي تعــود علــى ويلّ األمــر والطفــل أن يؤثـّـر علــى الســلوك 	 
كثــر مــن التأطيــر الســلبّي الـّـذي يســلّط الضــوء علــى النتائــج الســلبية. أ

يحــّب أوليــاء األمورأطفالهــم، ويريدونهــم أن يتطــّوروا، ويتعلّمــوا، ويكونــوا ناجحيــن. ومــن المرّجــح للرســائل الّتــي يتــرّدد صداهــا مــع هــذه القيــم 	 
والّتــي تربطهــا بأنشــطة ســهلة يمكــن ألوليــاء األمــور تنفيذهــا أن تكــون فاعلــة.

ينبغي النظر يف شعار إيجايبّ؛ لتعزيز وربط الرسائل بطريقة مألوفة يمكن تذكّرها.	 

التنسيق

كثــر جاذبيــة مــن الصــور الثابتــة؛ ألنّهــا يمكــن أن ُتظهــر أّن الســلوك مرغــوب ومناســب، ويســهل 	  اعُتبــرت مقاطــع الفيديــو القصيــرة والجّذابــة أ
أداؤه يف الوقــت ذاتــه، كمــا ُتظهــر الفوائــد العاطفيــة الناتجــة عــن هــذا التفاعــل لــكلٍّ مــن األب واألم والطفــل.
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ــل اســتخدام أشــخاص حقيقييــن علــى الرســوم التوضيحيــة مــع التنبيــه إىل أّن أوليــاء األمــور واألطفــال »حقيقّيــون« وليســوا ممّثليــن؛ 	  ُفضِّ
لتعزيــز المصداقيــة والموثوقيــة.

يريــد أوليــاء األمــور أن يــروا »أنفســهم« يف المــواد البصريــة والرســائل. فأصــدق رســالة هــي تلــك الّتــي تعــرض ويلّ أمــر حقيقــّي يف العمــر، 	 
ومــن النــوع االجتماعــي ذاتــه مــع طفــٍل يف العمــر ذاتــه يــؤّدي النشــاط، ويســتمتع بــه يف محيــط مــن النــوع ذاتــه الّــذي يكــون فيــه ويلّ األمــر 
المســتهدف. ومــع أّن التأييــد االجتماعــّي مهــّم، إاّل أّن أوليــاء األمــور يكونــون يف كثيــر مــن األحيــان بمفردهــم مــع الطفــل عندمــا يمارســون هــذا 

الســلوك. كمــا يمكــن للدعــم والتشــجيع مــن الــزوج15 أن ُيشــّجع ويلّ األمــر وزوجــه علــى االنخــراط يف الســلوكات.

ليــس ثّمــة توافــق يف الــرأي حــول اســتخدام اللغــة العربيــة الفصيحــة، أو اللهجــة العاميــة؛ إذ ُيفّضــل أوليــاء األمــور ذوو المهــارات القرائيــة 	 
الّتــي مــن المرّجــح أن يفهمهــا الجمهــور  المحــدودة اســتخدام اللهجــة العامّيــة. هــذا وُتوصــي جمعيــة تغييــر الســلوك باســتخدام اللغــة 

المســتهدف؛ وذلــك لضمــان فهمهــم للرســائل الموّجهــة إليهــم.

اقترحت جمعية تغيير السلوك تنسيًقا للمواد البصرية والرسائل بحيث يستخدم: 

العنصــر المــريئّ يف المــواد البصريــة والرســائل؛ لعــرض أوليــاء األمــور وهــم يمارســون الســلوك، ويلمســون الفوائــد العاطفيــة المتأتّيــة لهــم 	 
وألطفالهــم نتيجــة التفاعــل فيمــا بينهــم.

النّص/التعليــق الصــويتّ إليصــال الفوائــد العقانيــة المتأتّيــة للطفــل نتيجــة ممارســة الســلوك، باإلضافــة إىل الدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء متمّثــل 	 
يف زيــارة الموقــع اإللكتــروين لمؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة. 

الشعار لربط العناصر الفردية بالحملة ككّل. 	 

وقــد أســهم ذلــك يف تطويــر التصميــم الـّـذي ســُيختَبر لــكّل ســلوك، والـّـذي يصــف كيــف يجــب أن تعمــل العناصــر المرئيــة والصوتيــة / النصيــة مًعــا 
لزيــادة جــدوى التصاميــم وفاعليتهــا كمــا هــو موّضــح أدنــاه.

ــا: تكويــن صــورة مرئيــة باســتخدام صــور / مقاطــع فيديــو ألّمهــات وآبــاء حقيقّييــن لديهــم طفــٌل يف كّل مــن الفئــات 	  إيصــال الهــدف بصريً
العمريــة الســّت يف بيئــة محــّددة، فعلــى ســبيل المثــال يف المنــزل - غرفــة الجلــوس، والمطبــخ، والحّمــام، وغرفــة النــوم يف األوقــات الّتــي 
يقضيهــا أوليــاء األمــور مــع الطفــل كوقــت النــوم / تغييــر المابــس / االســتحمام / قــراءة القصــة / اللعــب، ووقــت وضــع الطفــل علــى بطنــه، 

أو خــارج المنــزل - يف الطبيعــة، ويف الشــارع، ومــع األقــارب.

ــز أوليــاء 	  ــا: اســتخدم الصــور المرئيــة لتقديــم نمــوذج عــن الســلوك، وإيصــال الفوائــد العاطفيــة الّتــي تحّف إيصــال الفوائــد العاطفيــة بصريً
األمــور. اعــرض صــوًرا لــألب / األّم أثنــاء أدائهــم لألنشــطة أدنــاه بســعادة )مــع بســمة(، وبســهولة )براحــة وثقــة( مــع مزيــج مــن األطفــال الذكــور 
بــون منــه. اعــرض  واإلنــاث وهــم منخرطــون بســعادة )يبتســمون، ويناغــون، ويتحّدثــون( يف الســلوك، ويســتجيبون لــويلّ األمــر، ويتقّر
صــورة الزوجــة / األّم وهــي تبتســم وتشــّجع األب علــى ممارســة الســلوك، مّمــا يجعــل األب يشــعر بالســعادة والفخــر ألّن زوجتــه / األم 

موافقــة / معجبــة بســلوكه. 

إيصــال الفوائــد العقانيــة مــن خــال النــص / التعليــق الصــويت / الدعــوات للعمــل / الشــعار: اســتخدم التعليــق الصــويتّ / النــّص؛ لتعزيــز 	 
النشــاط المــريئ، وربــط النشــاط بالفوائــد العقانيــة، فعلــى ســبيل المثــال، ال مانــع مــن أن تســمح لطفلــك بلمــس الكتــب اآلمنــة لــه، وحملهــا 
وتذّوقهــا عندمــا تقرؤهــا لــه، فهــي يف الواقــع الطريقــة الّتــي يتعلّــم بهــا األطفــال عــن عالمهــم، والّتــي تســاعد عقولهــم علــى النمــّو. اســتخدم 

.www.qrf.org :الشــعارات والّدعــوات للعمــل مثــل »للمزيــد مــن الطــرق الّتــي تمنــح طفلــك أفضــل بدايــة للحيــاة، يرجــى زيــارة

4.5 اختبار المواد البصرية والرسائل
وقــع االختيــار علــى 11 رســالة مــن بيــن 40 مقّدمــة إىل مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة، وذلــك عقــب إجــراء البحــث األّويلّ الختبارهــا بحيــث 

يحتــوي كّل ســلوك علــى أربعــة خيــارات للرســائل، و11 دعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء، و11 شــعاًرا.

نظــًرا للفتــرة الزمنيــة القصيــرة المتاحــة، اســُتخدَمت مقاطــع الفيديــو والصــور المتوّفــرة لتطويــر التصاميــم. وقــد أّدى ذلــك إىل اختبــار التصاميــم 
مــع أوليــاء األمــور مــن النــوع االجتماعــّي اآلخــر ولديهــم أطفــال يف أعمــار تختلــف عــن األعمــار المذكــورة يف التصميــم. وقــد عــّززت التغذيــة الراجعــة 
الــواردة مــن المشــاركين أهمّيــة ضمــان أن تســتخدم المــواد البصريــة والرســائل مجموعــات مــن النــوع االجتماعــّي ذاتــه، وأطفــااًل مــن الفئــة العمريــة 

15  كلمة زوج نعني هنا الزوج أو الزوجة
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ذاتهــا مــن الجمهــور المســتهدف؛ لضمــان أن تكــون المــواد البصريــة والرســائل مائمــة للجمهــور المســتهدف، وتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن 
التأثيــر.

يقّدم هذا القسم تقريًرا عن رّد الفعل، والتأثير العاّم لكّل عنصر من عناصر المواد البصرية والرسائل، ويتضّمن اقتراحات لتحسين الفاعلية.

4.5.1 رد الفعل على التصميم األول 

الفيديو رقم 1

 اخُتبر على أمهات وآباء األطفال اّلذين تتراوح
أعمارهم بين عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تقرأ لطفلتها، وتسمح لها بلمس 
الصفحات، أو إمساكها، أو حّتى 

تذّوقها، وتصف أفعالها مثل، 
“أنِت تلمسين صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس 
واستكشاف الكتب اآلمنة 

خال قراءتك لها، مثل المسح 
على صورة األرنب يف الكتاب، 

لتساهمي بتنمية عقلها، ورفع 
مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الطرق الّتي تساعد 
طفلك على تعلّم الكلمات واللغة 

www.qrf.org يرجى زيارة

يتحــّدث أوليــاء أمــور األطفــال الّذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 18 شــهًرا إىل أطفالهــم، ويســمحون لهــم بحمــل األشــياء ولمســها، ولكّنهــم ال يقــرؤون 
كبــر ســًنا يف التصميــم(. وهــم يف مرحلــة مــا قبــل التفكيــر يف  ــذي يعــّززه اســتخدام طفــل أ معهــم؛ بســبب اعتقادهــم بــأّن الطفــل صغيــر جــًدا )والّ

ــروا يف القــراءة ألطفالهــم بعــد. ــم لــم يفكّ ســلوك القــراءة، أي أنّه

وقــد نجــح التصميــم األّول بنقــل بعــض األّمهــات إىل مرحلــة التفكيــر مــن خــال جعلهــّن علــى درايــة بأهمّيــة القــراءة لنمــّو أطفالهــّن، ومــن خــال 
إيضــاح أّن القــراءة تعلّــم المفــردات واللغــة. كمــا أثــار هــذا التصميــم رغبــة اآلبــاء يف أن تقــرأ زوجاتهــم مــع أطفالهــم )معــّزًزا بإظهــار األّم بصريًــا، 
واســتخدام صيغــة المؤنـّـث يف الترجمــة العربيــة(. ومــع ذلــك، فــإّن التنفيــذ ال يقنــع اآلبــاء بــأّن القــراءة مناســبة لهــم )بســبب العوائــق الثقافيــة، 

واألمّيــة، وســاعات العمــل(.

ولزيادة تأثير التصميم األّول على السلوك، تقترح جمعية تغيير السلوك:

ــا )لــن 	  زيــادة صلــة الصــورة المرئيــة بالجمهــور المســتهدف؛ مــن خــال إظهــار طفــل يف الســّن المناســب وهــو يمــارس ســلوكًا مناســًبا عمريً
يتمكّــن األطفــال حديثــو الــوالدة مــن الوصــول إىل الصفحــات للمســها، أو الجلــوس بمفردهــم(، ويتفاعــل بطريقــة مناســبة عمريًــا تعكــس 

اندماجــه.

تطويــر عناصــر محــّددة لــكّل نــوع اجتماعــّي )بصريـّـة ولغويـّـة( تســتهدف األّمهــات باســتخدام صــور، ولغــة ُتظهــر األّمهــات وهــّن يقــرأن، وأخــرى 	 
تســتهدف اآلبــاء باســتخدام صــور، ولغــة ُتظهــر اآلبــاء وهــم يقــرؤون؛ لتقديــم القــراءة علــى أنّهــا مرغوبــة ومناســبة ألوليــاء أمــور األطفــال الصغــار 

مــن النوعيــن االجتماعيــن كليهمــا.

تبســيط التعليــق الصــويت / الرســالة للتركيــز علــى القــراءة مــع الطفــل منــذ الــوالدة، وفوائــد ممارســتها بــداًل مــن تضميــن الطريقــة المثاليــة 	 
لممارســتها، أي االســتعاضة عــن »لمــس واستكشــاف الكتــب اآلمنــة، ووصــف أفعالــك« بـــ »القــراءة للطفلــة تســاعدها علــى تعلـّـم الكلمــات 

واللغــة«، أو« اقــرأ يل القصــص كّل يــوم حّتــى لــو بكلمــات قليلــة.. وشــوفوا الفــرق / ســاعدين أتعلّــم الكلمــات واللغــة.«

تصميــم صــورة بصريــة تنقــل الفوائــد العاطفيــة المباشــرة إىل ويلّ األمــر )أي الفــرح والترابــط(، وتوّضــح ألوليــاء األمــور كيفّيــة ممارســة الســلوك 	 
)مثــل اســتخدام صــوت لطيــف، واالقتــراب(، وُتظهــر رّد فعــل الطفــل المناســبة عمريـًـا )أي الهــدوء، والغرغــرة، والمشــاهدة، واالهتمــام(؛ لزيــادة 
ثقــة أوليــاء األمــور يف قدرتهــم علــى ممارســة الســلوك، وإظهــار التأييــد االجتماعــّي بشــكل مثــايلّ، مثــل موافقــة طــرف مؤثـّـر )الــزوج / الزوجــة 

/ األم / الحمــاة(.

تعزيــز فوائــد القــراءة لألطفــال الصغــار جــًدا باســتخدام ادعــاءات مثــل »مثبــت علمًيــا«؛ كأن تقــول علــى ســبيل المثــال )للمزيــد مــن الطــرق 	 
المثبتــة علمًيــا يف مســاعدة طفلــك علــى تعلّــم الكلمــات واللغــة، يرجــى زيــارة www.qrf.org(، أو اطلــب مــن ويلّ أمــر التحــّدث عــن الفوائــد 

الّتــي الحظهــا.
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التصــّدي للعائــق المتمّثــل يف قلـّـة الوقــت لــدى اآلبــاء مــن خــال إباغهــم بــأّن كّل دقيقــة تقضيهــا يف القــراءة مــع طفلــك ُتحــدث فرًقــا، وأيًضــا 	 
مــن خــال إظهــار آبــاء يتفاعلــون مــع األطفــال عندمــا يعــودون إىل المنــزل مــن العمــل، وجعــل اآلبــاء يتحّدثــون عــن إيجــاد وقــت للقــراءة مــع 

أطفالهــم، وماحظــة الفوائــد المتأتّيــة مــن ذلــك.

اســتخدم نــّص / تعليــق صــويتّ جديــد للتصــّدي للعائــق المتمّثــل يف ســّن األطفــال، علــى ســبيل المثــال »مــع أّن طفلتــي ال تســتطيع فهــم 	 
القّصــة يف هــذا الســّن، إاّل أّن القــراءة لهــا منــذ الــوالدة تســاعدها يف التعــرّف علــى الكلمــات واللغــة«.

ــا، مــن خــال تضميــن المــكان الّــذي يمكنهــم فيــه الحصــول علــى المــواد يف 	  تســهيل وصــول أوليــاء األمــور إىل مــواد القــراءة المناســبة عمريً
.”www.qrf.org الرســالة، علــى ســبيل المثــال »للمزيــد مــن القصــص الّتــي يمكنــك قراءتهــا مــع طفلــك، يرجــى زيــارة

4.5.2 رد الفعل على التصميم الثاين

الفيديو رقم 2
اخُتبر على أمهات وآباء األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

يقرأ لطفله حديث الوالدة 
بصوت رقيق ومعتدل وهو 

يحتضن الطفل بلطف يف 
حجره / بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل 
حّتى لو بكلمات قليلة.. وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار الّتي يمكنك تطبيقها 
لجعل طفلك يستمتع بالكلمات 

www.qrf.com :والقراءة، يرجى زيارة

نجــح التصميــم الثــاين يف إثــارة الرغبــة لــدى بعــض أّمهــات األطفــال البالــغ عمرهــم حّتــى 18 شــهًرا، وآبــاء األطفــال الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
4-18 شــهًرا يف القــراءة ألطفالهــم؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن ذلــك سيســاعد الطفــل علــى بــدء التحــّدث يف وقــت مبكّــر )مــع أّن هــذا غيــر مذكــورة 
يف التصميــم(. إذ إّن عبــارة »شــوفوا الفــرق« دفعــت بعــض اآلبــاء إىل االعتقــاد بــأّن القــراءة قــد تســاعد الطفــل علــى البــدء يف التحــّدث مبكّــًرا، 
كرتــه. إاّل أّن بعــض األّمهــات وأغلبيــة آبــاء األطفــال الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر الــوالدة و 3 ســنوات ال يفهمــون  وتنشــيط دماغــه، وتحســين ذا
ــذي يتــراوح عمــره بيــن عمــر الــوالدة و 5 أشــهر، ويشــعرون أّن الطفــل »أصغــر مــن أن يفهــم مــا ُيقــرأ لــه / لهــا«،  كيــف ســتفيد القــراءة الطفــل الّ

كبــر. وســينتظرون حّتــى يصبــح الطفــل يف ســّن أ

ــر يف أزواجهــن بســبب العمــل،  ــذي ُيظهــر األب وهــو يقــرأ، ولكــّن بعضهــّن شــعرن أنّــه مــن غيــر المحتمــل أن يؤثّ كمــا أحّبــت األّمهــات التصميــم الّ
كبــر مــع الطفــل. ــا أ ــة الصبــر والمهــارات، واعتقادهــم بــأّن القــراءة هــي مســؤولية األّم؛ باعتبارهــا تقضــي وقًت والشــعور بالتعــب، وقلّ

ولزيادة التأثير السلوكّي للتصميم  الثاين، تقترح جمعية تغيير الّسلوك ما يلي:

ــا(، وتعــرض نموذًجــا ألٍب يقــرأ بطريقــة 	  يف حيــن أّن الصــورة المرئيــة ُتظهــر طفــًا يف الســّن المناســب يتفاعــل بشــكل مناســب )يكــون هادئً
لطيفــة وهادئــة، إاّل أنّهــا ال تنقــل بقــّوة الفوائــد العاطفيــة المباشــرة، مثــل الفــرح / الترابــط / التأييــد االجتماعــي / الشــعور بالرضــا عــن 
المســاعدة يف تنميــة عقــل الطفــل، ومنحــه أفضــل بدايــة يف الحيــاة. ولذلــك، ولزيــادة تأثيــر الصــورة، أظهــر األب وهــو يســتمتع بالتجربــة، كأن 

يبتســم، ويســتخدم تواصــل بصــري مــع الطفــل لعكــس الترابــط بشــكل أفضــل. 

تبســيط النــّص / التعليــق الصــويتّ للتركيــز علــى القــراءة مــع الطفــل وفوائــد ممارســتها بــداًل مــن تضميــن الطريقــة المثاليــة لممارســتها، 	 
أيّ بصــوت لطيــف وهــادئ، علــى ســبيل المثــال »اقــرأ يل القصــص، كّل يــوم، حّتــى لــو بضــع كلمــات. وســاعدين يف التعــرّف علــى الكلمــات 

واللغــة.«

كــّي المتمّثــل يف أّن األطفــال الصغــار ال يســتطيعون فهــم/ االســتفادة مــن القــراءة، 	  تعديــل النــّص / التعليــق الصــويتّ لمعالجــة العائــق اإلدرا
علــى ســبيل المثــال »طفلتــي / أنــا غيــر قــادرة علــى فهــم القّصــة حّتــى اآلن، ولكــن القــراءة منــذ الــوالدة تســاعدين / تســاعدها علــى التعــرّف 

علــى الكلمــات واللغــة«.
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ال تنقــل الرســالة الفوائــد العقانيــة الّتــي تعــود علــى الطفــل نتيجــة قــراءة أوليــاء األمــور لألطفــال الصغــار جــًدا، بــل تشــير فقــط إىل »إبصــار 	 
الفــرق«. لكــن التعريــف بوضــوح بفائــدة القــراءة للطفــل مــن شــأنه أن يزيــد مــن تأثيــر هــذه المــواد البصريــة والرســائل.

تعزيــز المزايــا لألطفــال الصغــار جــًدا مــن خــال تعديــل الّدعــوات إىل اتّخــاذ إجــراء، علــى ســبيل المثــال )للمزيــد مــن الطــرق المثبتــة علمًيــا يف 	 
.)www.qrf.org مســاعدة طفلــك علــى تعلـّـم الكلمــات واللغــة، يرجــى زيــارة

أطلــب مــن اآلبــاء التحــّدث عــن الفوائــد الّتــي لمســوها مــن القــراءة ألطفالهــم كّل يــوم منــذ الــوالدة مــن حيــث مســاعدتهم علــى تعلـّـم التحــّدث 	 
كرتهــم، والشــعور بالفخــر؛ ألّن قراءتهــم تســاعد علــى تنميــة عقــول أطفالهــم، وتمنــح الطفــل أفضــل بدايــة يف الحيــاة. ،وتحفيــز عقولهــم، وبنــاء ذا

إزالــة العقبــة المتمّثلــة يف االعتقــاد الخاطــئ لــدى اآلبــاء بــأّن النســاء هــّن المســؤوالت عــن القــراءة، وذلــك مــن خــال إظهــار التأييــد االجتماعــّي 	 
علــى قــراءة األب، مثــل تأييــد الزوجــة / األم / الحمــاة.

إزالــة العقبــة المتمّثلــة يف قلـّـة الوقــت لــدى اآلبــاء مــن خــال إرســال رســالة مفادهــا أّن كّل دقيقــة تقضيهــا يف القــراءة مــع طفلــك ُتحــدث فرًقــا، 	 
وأيًضــا مــن خــال إظهــار آبــاء يتفاعلــون مــع األطفــال عندمــا يعــودون إىل المنــزل مــن العمــل، وجعــل اآلبــاء يتحّدثــون بفخــر ألنّهــم وّفــروا وقًتــا 

للقــراءة مــع أطفالهــم، ولمســوا الفوائــد المتأتّيــة مــن ذلــك.

تبديــد مخــاوف األّمهــات مــن أّن اآلبــاء لــن يمتلكــوا المهــارات أو الصبــر للقــراءة مــع أطفالهــم، مــن خــال إظهــار أب يقــرأ بصبــر وأم تراقــب، 	 
وتومــئ برأســها، وتبتســم بإعجــاب.

4.5.3 رد الفعل على التصميم الثالث

الفيديو رقم 3

اخُتبر على أّمهات األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم بين عمر 
الوالدة-3 أشهر و 4-18 و 19-42 و 43-71 شهًرا، وآباء األطفال 

اّلذين تتراوح أعمارهم بين عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تتحّدث إىل طفلها 
بصوت رقيق 

ومعتدل وتنظر يف 
عينيه أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك 
األصوات واللغة، تحّديث مع طفلك 

يومياً عن أيّ شيء وكّل شيء

للمزيد من األنشطة المثبتة 
فعاليتها يف منح طفلك أفضل 

www.qrf.org :بداية، يرجى زيارة

ُشــجِّع أوليــاء األمــور علــى التحــّدث إىل أطفالهــم مــن خــال الرســالة الّتــي تفيــد بــأّن ذلــك سيســاعد يف تطويــر المهــارات اللغويــة ألطفالهــم؛ وألنـّـه 
يمكــن دمــج هــذا النشــاط بســهولة يف الحيــاة اليوميــة، ويمكــن أن ُيمّثــل كّل عمــل ســاحة للتعلّــم. وقــد أحــّب أوليــاء األمورالتفاعــل بيــن األّم 
والطفــل بمــا يف ذلــك - التحــّدث بلغــة عاديــة / للكبــار، واســتخدام اللغــة العربيــة الفصيحــة وليــس اللهجــة العامّيــة، واســتخدام األّم للغــة الجســد، 
واالبتســامات، والضحــك، وتعبيــرات الوجــه للتواصــل مــع الطفــل. ومــع ذلــك، فــإّن بعــض األّمهــات ال يعتقــدن أّن الطفــل الّــذي يقــّل عمــره عــن 
ســّتة أشــهر ســيفهم مــا يقــال لــه، كمــا كان هنــاك بعــض االلتبــاس حــول الغــرض مــن المــواد البصريــة والرســائل، أيّ أنّــه كان يــدور حــول األكل 

الصحــّي بــداًل مــن التحــّدث إىل الطفــل.

بالنســبة إىل أوليــاء األمــور الّذيــن يتحّدثــون بالفعــل إىل أطفالهــم، فــإّن التصميــم يعــّزز صلــة ومالءمــة واستحســان الســلوك الحــايل؛ ألّن العــرض 
المــريئ ُيظهــر:

طفــًا يف ســنٍّ مناســب يتفاعــل بشــكل مناســب )يتكلّــم ويغرغــر(، ويقــّدم نموذًجــا ألّم تتحــّدث مــع الطفــل، وتســتخدم لغــة جســدها، 	 
وتســتخدم التواصــل البصــري، وتتحــّدث بصــوت يظهــر التفاعــل، كمــا أّن األّم تســتمتع بالنشــاط والطفــل يتفاعــل معهــا. ويقــّدم التصميــم 
نموذًجــا عــن الســلوك المطلــوب، وينقــل الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة الّتــي تعــود علــى ويلّ األمــر، علــى ســبيل المثــال الفــرح / 

الترابــط / الشــعور بالرضــا عــن مســاعدة الطفــل علــى تنميــة مهاراتــه اللغويــة.
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ســلوكًا يســُهل علــى أوليــاء األمــور ممارســته. ويّتضــح أنـّـه ُمدمــج يف النشــاط اليومــّي المتمّثــل يف إطعامهــم للطفــل. وال يتطلـّـب منهــم قضــاء 	 
وقــت إضــايف مــع أطفالهــم أو »شــراء الكتــب« أو »القــراءة«.

ولزيادة التأثير السلوكّي للتصميم  الثالث، تقترح جمعية تغيير السلوك ما يلي:

اســتخدام المزيــد مــن الســيناريوهات المناســبة عمريًــا، علــى ســبيل المثــال لــن يــأكل األطفــال الصغــار طعاًمــا صلًبــا، كمــا شــعرت األّمهــات 	 
كبــر لاستكشــاف، فعلــى ســبيل المثــال يســتطيع الطفــل االختيــار مــن بيــن أنــواع وألــوان  أنّــه يجــب إعطــاء األطفــال األكبــر ســًنا فرصــة أ

مختلفــة مــن الفاكهــة مــن الطبــق، وإمســاك الفاكهــة بنفســه.

اســتخدام األم و/أو الطفــل كحامــل للرســالة، وتعديــل النــّص / التعليــق الصــويتّ للتغلـّـب علــى العائــق المتمّثــل يف اعتقــاد أوليــاء األمــور أّن 	 
عمــر الطفــل غيــر مائــم للقيــام بالســلوك، فمثــًا يمكــن تعديــل التعليــق الصــويتّ كمــا يلــي  »قــد ال تكــون طفلتــي قــادًرة علــى نطــق الكلمــات 
بعــد، ولكــّن التحــّدث إليهــا يومًيــا عــن أيّ شــيء وكّل شــيء يســاعدها علــى تطويــر مهاراتهــا اللغويــة«، أو »قــد ال أعــرف مــا تعنيــه الكلمــات 

بعــد، لكــّن التحــّدث إيلّ كّل يــوم عــن أيّ شــيء وكّل شــيء يســاعدين علــى تطويــر المهــارات اللغويــة«.

تعزيــز فوائــد التحــّدث إىل األطفــال الصغــار جــًدا مــن خــال تعديــل الدعــوات إىل اتّخــاذ إجــراء، علــى ســبيل المثــال »للمزيــد مــن الطــرق المثبتــة 	 
.”www.qrf.org علمًيــا يف مســاعدة طفلــك علــى تعلـّـم الكلمــات واللغــة، يرجــى زيارة

إظهار التأييد االجتماعّي من خال إشراك ويلّ األمر اآلخر أو األم / الحماة يف النشاط.	 

4.5.4 رّد الفعل على التصميم الرابع 

الفيديو رقم 4

اخُتبر على أّمهات األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم 
بين عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 و 19-42 و 43-
71 شهًرا، وآباء األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم 

بين عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تغّني تهويدًة لطفلتها أثناء 
تغيير حفاظتها وحملها.

شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد 
والقصص يومًيا لتساعديه 
على تعلّم األصوات واللغة.

للمزيد من الطرق الّتي تساعد طفلك 
www.qrf.org :على التعلم، يرجى زيارة

تتواصــل العديــد مــن األّمهــات بالفعــل مــع أطفالهــّن أثنــاء تغييــر الحفاظــات، ووقــت االســتحمام، وعنــد وضعهــم يف الفــراش لتهدئــة الطفــل 
وتكويــن رابــط معــه. وقــد عــّزز التصميــم هــذا الســلوك، وزاد مــن الوعــي بأنّــه يســاعد يف تطويــر مهــارات الطفــل اللغويــة. ووجــدت األّمهــات 
التصميــم مناســًبا، واســتمتعتن برؤيــة التفاعــل بيــن األم والطفلــة، ال ســّيما اســتجابة الطفلــة وهــي تحــاول تقليــد كلمــات األم، وتراودهــا الســعادة 

كونــه مركــز اهتمــام األّم.

لــم يجــد معظــم اآلبــاء التصميــم ذا صلــة أو مشــجًعا؛ ألنّهــم يــرون أّن تغييــر الحفاظــات مــن مســؤولية األم، وقــد عــّزز ذلــك اســتخدام صيغــة 
كــرة أطفالهــم، وتركيزهــم،  المؤنــث يف الرســالة. ومــع ذلــك، كان بعضهــم يغّنــون بالفعــل، ويصــدرون أصواتـًـا، ويتلــون آيــات مــن القــرآن؛ لتحســين ذا

وسيســتمرون يف فعــل ذلــك.

يعّزز التصميم سلوك األّمهات الحايل؛ ألّن العرض المريئّ ُيظهر:

طفًلــة يف الســّن المناســب تتفاعــل بطريقــة جّذابــة )بالتواصــل البصــريّ، واالبتســام، وتقليــد الكلمــات(، ويقــّدم نموذًجــا لــألم والطفلــة وهمــا 	 
تســتمتعان بالتفاعــل.
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تتحــّدث األم مــع طفلتهــا وهــي تمســكها بالقــرب منهــا باســتخدام تعابيــر الوجــه، مّمــا يوصــل الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة المتأتيــة 	 
ألوليــاء األمــور والطفــل، مثــل الفــرح / الترابــط / الشــعور بالرضــا عــن مســاعدة الطفــل علــى تطويــر مهاراتــه اللغويــة، باإلضافــة إىل الفائــدة 

العقانيــة المتأتّيــة للطفــل؛ أيّ تنميــة مهــارات الطفــل اللغويــة، معــّززة بالتواصــل البصــري مــع الطفــل، وإصــدار األصــوات.

الســلوك الـّـذي يســهل علــى أوليــاء األمــور عرضــه؛ إذ يّتضــح أنـّـه مدمــج يف النشــاط اليومــّي لتغييــر حفاظــات الطفــل، وال يتطلـّـب منهــم قضــاء 	 
وقــت إضــايفّ مــع أطفالهــم، أو »شــراء الكتــب« أو »القــراءة«.

ال ينجــح التصميــم مــع معظــم اآلبــاء؛ ألنـّـه ال ُيظهــر الســلوك علــى أنـّـه ذو صلــة، أو مناســب، أو مرغــوب بالنســبة إليهــم باعتبــار أنـّـه ال ُيظهــر 	 
األب يمــارس الســلوك، ويســتخدم صيغــة المؤنــث. كمــا أّن معظــم اآلبــاء ال يغّيــرون الحفاظــات.

لزيادة التأثير السلوكّي للتصميم  الرابع، تقترح جمعية تغيير الّسلوك ما يلي:

تطويــر تصميــم  ُيظهــر األب يف ســيناريو واقعــّي، وباســتخدام لغــة محايــدة، أو أن يخاطــب الذكــور، مثــل عــرض أب يتحــّدث ويغنــي للطفــل 	 
عندمــا تكــون األســرة مجتمعــة يف وقــت تنــاول الطعــام، أو وقــت الفــراغ، أو عندمــا يكــون األب والطفــل مًعــا بعــد العمــل، أو خــال عطــات 

نهايــة األســبوع.

إظهــار التأييــد االجتماعــّي تجــاه ممارســة األب للســلوك مــن خــالل إظهــار والــدة الطفــل أو والــدة األب / حمــاة األب وهــي تشــارك يف 	 
النشــاط.

4.5.5 رد الفعل على التصميم الخامس 

الفيديو رقم 5

اخُتبر على أّمهات األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم بين 
عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 و 19-42 و 43-71 شهًرا، 
وآباء األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم بين عمر الوالدة-3 

أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تقرأ لطفلتها قصًة باستخدام 
أصوات مختلفة، وتشّجعها على 

المشاركة ونطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة 
واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الطرق الّتي تمنح 
طفلك أفضل بداية للحياة، 
www.qrf.org :يرجى زيارة

كهــم أنـّـه يمكنهــم / يجــب عليهــم القــراءة لألطفــال الصغــار )مرحلــة مــا قبــل التفكيــر(  نجــح التصميــم يف تحويــل أوليــاء األمــور مــن عــدم إدرا
إىل جعلهــم يرغبــون يف القــراءة لهــم )مرحلــة التفكيــر(، وسيشــّجع بعضهــم علــى القــراءة ألطفالهــم، خاّصــة عندمــا يبلغــون ســّن الطفــل الّــذي 

يف التصميــم.

لقــد ُشــجَّع اآلبــاء واألّمهــات علــى القــراءة مًعــا، حيــث شــعروا أّن ذلــك يوّفــر بيئــة آمنــة للتعلـّـم يشــعر فيهــا الطفــل بالحــّب، وتقــوى فيهــا الروابــط 
األســرية. كمــا أحــّب أوليــاء األمــور جلــوس الطفلــة يف حجــر األب، ممــا يــدّل علــى التعاطــف، والمشــاركة، والحــّب، واالســتمتاع بالتفاعــل.

ُيعــّد هــذا التصميــم جّذابـًـا؛ ألّن أوليــاء األمــور يظهــرون فيــه مســتمتعين بالتفاعــل مــع الطفلــة، ويعطونهــا فرصــة لإلجابــة علــى أســئلتهم، وُيظهــر 
الطفلــة وأوليــاء أمرهــا وهــم يتواصلــون مــع بعضهــم مــع أنّهــا صغيــرة الســّن. ومــع ذلــك، شــعرت بعــض األّمهــات أّن الســيناريو غيــر واقعــّي؛ 

بســبب وجــود أشــقاء آخريــن يحتاجــون إىل االهتمــام.

شّجع التصميم أولياء األمور على القراءة لطفل يف عمر الطفلة الموجودة يف التصميم، وطرح أسئلة حول القصة؛ ألّن العرض المريئ:

يفيد بأّن القراءة مع طفل يف هذا العمر سلوك مرغوب، ومناسب لألب واألم كليهما لممارسته مًعا، ومائم لعمر الطفل.	 
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يوصــل الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة المتأتذيــة لــويلّ األمــر والطفــل، مثــل الفــرح، والترابــط، والشــعور بالرضــا عــن إعطــاء أطفالهــم 	 
أفضــل بدايــة، بحيــث تفــوق الفوائــد تكاليــف تخصيــص الوقــت، والوصــول إىل الكتــب.

يجعــل القــراءة مــع الطفــل تبــدو ســهلة ومريحــة وممكنــة، مّمــا يزيــد مــن ثقــة أوليــاء األمــور يف قدرتهــم علــى القــراءة ألطفالهــم، واســتمتاع 	 
أطفالهــم بهــا، واالســتفادة منهــا.

يوّفــر التأييــد االجتماعــّي، ويناشــد القيــم العائليــة مــن خــال إظهــار األب واألم كليهمــا مــع الطفــل وهــم يســتمتعون بالمشــاركة يف القــراءة، 	 
والتفاعــل مًعــا، والترابــط كعائلــة.

كثر من طفل واحد، توصي جمعية تغيير الّسلوك بما يلي: لزيادة صلة التصميم الخامس بأولياء األمور الّذين لديهم أطفال أصغر سًنا وأ

إنشــاء تصميــم مــريئّ يظهــر الســيناريو ذاتــه مــع طفــل أصغــر ســًنا لتشــجيع أوليــاء األمــور الّذيــن لديهــم أطفــال أصغــر ســًنا علــى القــراءة مــع 	 
أطفالهم.

كثــر مــن طفــل مــن تعلّــم كيفّيــة 	  كثــر مــن طفــل واحــد حّتــى يتمكـّـن أوليــاء األمــور الّذيــن لديهــم أ إنشــاء تصميــم مــريئّ يظهــر عائــالٍت لديهــا أ
القــراءة مــع طفــل صغيــر مــع تلبيــة احتياجــات طفــل آخــر يف الوقــت ذاتــه، علــى ســبيل المثــال أثنــاء اإلشــراف علــى الواجبــات المنزليــة للطفــل 

ا، أو بعــرض ويلّ أمــر يحمــل طفــًا بيــن ذراعيــه بينمــا يقــرأ ويلّ األمــر اآلخــر للطفــل األكبــر أو لــكا الطفليــن. األكبــر ســنًّ

باإلضافــة إىل هــذا الفيديــو، يجــب النظــر يف اســتخدام الســيناريو ذاتــه مــع أوليــاء األمــور الّذيــن يــروون القصــص مًعــا باســتخدام األلعــاب أو 	 
الصــور بــداًل مــن الكتــب لتشــجيع أوليــاء األمــور األمييــن، أو الّذيــن ال يســتطيعون الوصــول إىل الكتــب.

4.5.6 رد الفعل على التصميم السادس 

الفيديو رقم 6

 اخُتبر على اآلباء اّلذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم
بين 4-18 و 19-42 شهًرا.

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

يقرأ الكلمات ذاتها مراًرا 
وتكراًرا ويضحك مع طفله.

قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا 
بالسرد والغناء واإلشارة للصور 

يساعد يف نمّو عقل الطفل.

للمزيد من الطرق الّتي تساعد 
طفلك على تعلّم الكلمات واللغة، 

www.qrf.org :يرجى زيارة

شــجع التصميــم الســادس آبــاء األطفــال اّلذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 إىل 42 شــهًرا علــى القــراءة مــع أطفالهــم؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن األطفــال 
يتعّلمــون مــن محيطهــم مــن خــالل اللعــب، وتقليــد أوليــاء أمورهــم، والتكــرار. كمــا ُشــجِّع اآلبــاء علــى القــراءة؛ ألّن الفيديــو يعــرض كيــف يتعّلــم 
األطفــال مــن خــالل الســمع والرؤيــة. ومــع ذلــك، فقــد اقترحــوا أيًضــا أنّــه ســيكون مــن األفضــل تكليــف األّمهــات بالقــراءة مــع أطفالهــن نظــًرا 

لضيــق الوقــت لــدى األب بســبب العمــل.

نجح التصميم يف تشجيع أولياء األمور على قراءة الكتاب ذاته مراًرا وتكراًرا؛ ألّن العرض المريئ:

يفيد بأّن القراءة مع طفل يف هذا العمر سلوك مرغوب ومناسب لآلباء لممارسته.	 

إيصــال الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة لــويلّ األمــر والطفــل، علــى ســبيل المثــال الفــرح، والترابــط )يظهــر عبــر حمــل األب للطفــل 	 
وابتســامهما مًعــا(، والشــعور بالرضــا حــول المســاعدة يف تنميــة عقــل طفلهــم علــى النمــّو بحيــث تفــوق الفوائــد تكاليــف تخصيــص الوقــت، 

والوصــول إىل الكتــب.
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يجعــل القــراءة مــع الطفــل تبــدو ســهلة، ومريحــة، وممكنــة، مّمــا يزيــد مــن ثقــة أوليــاء األمــور يف قدرتهــم علــى القــراءة ألطفالهــم، واســتمتاع 	 
أطفالهــم بهــا، واالســتفادة منهــا.

لتشجيع المزيد من اآلباء على القراءة، يجب تعزيز الفوائد بحيث تفوق تكاليف القراءة:

اجعــل اآلبــاء يتحّدثــون عــن الفوائــد الّتــي لمســوها مــن قــراءة الكتــب ذاتهــا ألطفالهــم كّل يــوم؛ ألّن األطفــال يتعلّمــون التحــّدث مــن خــال 	 
التكــرار.

تعزيــز فوائــد القــراءة مــع األطفــال الصغــار مــن خــال تعديــل الدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء، علــى ســبيل المثــال »للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة 	 
.www.qrf.org ــم الكلمــات واللغــة يرجــى زيــارة ــا يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا مســاعدة أطفالهــم علــى تعلّ علمًي

معالجــة مشــكلة ضيــق الوقــت مــن خــال إرســال رســالة مفادهــا أّن كّل دقيقــة تقضيهــا يف القــراءة مــع طفلــك تحــدث فرًقــا، ومــن خــال 	 
عــرض آبــاء يقــرؤون بصبــر مــع أطفالهــم عندمــا يعــودون إىل المنــزل مــن العمــل، وكذلــك بجعــل اآلبــاء يتحّدثــون عــن شــعورهم بالفخــر بأنّهــم 

وّفــروا وقًتــا للقــراءة مــع أطفالهــم، ولمســوا فوائــد ذلــك.

تجــاوز العقبــة المتمّثلــة يف االعتقــاد بــأّن القــراءة هــي مســؤولية النســاء مــن خــال إظهــار التأييــد االجتماعــّي لقــراءة األب، علــى ســبيل المثــال 	 
تأييــد الزوجــة / األم / الحمــاة.

4.5.7 رد الفعل على التصميم السابع  

الفيديو رقم 7

اخُتبر على آباء األطفال
من عمر الوالدة3- أشهر و 19-42 و 43-71 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تقرأ الكلمات الموجودة 
على عبوات البقالة لطفلتها 

التي تتفاعل لها.

مساعدة طفلك على ماحظة 
األصوات أو األحرف أو الكلمات، 
مثل اسمه واللوائح المكتوبة يف 

الطرقات وأسماء المنتجات يف 
المحال أو حتى عناوين الكتب، 
أمور تساعد طفلك على التعلم.

للمزيد من األمور التي يمكنك 
فعلها يف أي وقت ومكان 
لمنح طفلك أفضل بداية، 
www.qrf.org يرجى زيارة

نجــح التصميــم الســابع يف تشــجيع بعــض آبــاء األطفــال اّلذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19-71 شــهًرا علــى قــراءة الكلمــات الموجــودة علــى 
عبــوات البقالــة؛ ألنّهــا تثيــر األســئلة، وتحّســن التعلّــم مــن خــال الماحظــة. وقــد أحــّب اآلبــاء أن يمســك الطفــل باألشــياء، وينطــق الحــروف، وأن 
يكــون فضولًيــا ويطــرح األســئلة، ويجدهــا منطقيــة وواقعيــة. ويســاعد بعــض اآلبــاء بالفعــل أطفالهــم علــى ماحظــة الحــروف والكلمــات يف حياتهــم 
اليوميــة، علــى ســبيل المثــال: قــراءة الافتــات أثنــاء القيــادة، كمــا واقترحــوا وجــوب عــدم اقتصــار ذلــك علــى التســّوق مــن البقالــة، بــل ممارســتها 
يف المنــزل، ويف الســوق، ويف المســجد، وقــراءة الفتــات الشــوارع. وقــد ُشــّجع آبــاء األطفــال الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر الــوالدة -3 أشــهر 
كثــر، لكّنهــم شــعروا أّن طفلهــم أصغــر مــن أن يســتوعب  علــى قــراءة الكلمــات الموجــودة علــى عبــوات البقالــة عندمــا يبلــغ طفلهــم 3 ســنوات أو أ

ويفهــم مــا يقــرأ.

شّجع التصميم اآلباء على قراءة الكلمات على عبوات البقالة )ويف أماكن أخرى(؛ ألّن ذلك:

ُيظهر أّن قراءة الكلمات لألطفال فوق سّن الثالثة سلوك مرغوب ومناسب ليمارسه اآلباء.	 

يعتبــر ســلوكًا تســهل ممارســته؛ كونــه يمكــن دمجــه يف األنشــطة اليوميــة مثــل التســّوق، والقيــادة يف الســيارة، ويف الحديقــة،  والمســجد. كمــا 	 
أنـّـه ال يتطلـّـب منهــم قضــاء وقــت إضــايف مــع طفلهــم، أو »شــراء كتــب«، أو »القــراءة«، لذلــك ال توجــد »تكاليــف«.
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إيصــال الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة المتأتّيــة لــويلّ األمــر والطفــل، علــى ســبيل المثــال الفــرح، والترابــط )الـّـذي يظهــر مــن خــال 	 
التفاعــل بابتســام مــع الطفــل الفضــويل الـّـذي يطــرح األســئلة، ويحــاول نطــق الحــروف / الكلمــات(، والشــعور بالرضــا عــن مســاعدة أطفالهــم 

علــى التعلـّـم، ومنحهــم أفضــل بدايــة.

لتشجيع آباء األطفال دون سّن الثالثة على قراءة الكلمات المدّونة على العبّوات:

اعرض األطفال الّذين تقّل أعمارهم عن 3 سنوات يف التصميم وهم يتفاعلون بشكل واقعّي مع األب، ويستجيبون له.	 

اطلــب مــن اآلبــاء التحــّدث عــن فوائــد قــراءة الكلمــات علــى العبــوات لألطفــال منــذ الــوالدة؛ لمســاعدتهم علــى التعلـّـم، ومنحهــم أفضــل بدايــة 	 
يف الحيــاة.

تبســيط الرســالة للتركيــز علــى فوائــد قــراءة الكلمــات، علــى ســبيل المثــال »قــد ال تكــون طفلتــي قــادرة علــى نطــق الكلمــات بعــد، لكــن قــراءة 	 
الكلمــات الموجــودة علــى العبــّوة تســاعدها علــى التعّلــم«، أو »قــد ال أفهــم مــا تعنيــه الكلمــات بعــد، ولكــن قــراءة الكلمــات الموجــودة علــى 

العبــّوة تســاعدين علــى تطويــر المهــارات اللغويــة«.

تعزيــز فوائــد القــراءة مــع األطفــال الصغــار مــن خــال تعديــل الدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء، علــى ســبيل المثــال “للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة 	 
.”www.qrf.org ــا يمكــن لآلبــاء مــن خاللهــا مســاعدة أطفالهــم علــى تعّلــم الكلمــات واللغــة يرجــى زيــارة علمًي

4.5.8 رد الفعل على التصميم الثامن 

الصورة رقم 8

 اخُتبرت على أّمهات األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم
 بين عمر الوالدة3- أشهر و 4-18 و 19-42 و 71-43
شهًرا، وآباء األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم بين 19-

42 و 43-71 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تغّني أغنية تتضّمن كلمات 
على نفس القافية لطفلتها، 

مع التركيز على الكلمات الّتي 
تكون على نفس القافية من 

خال االبتسام، واإليماء بيدْيها 
عند غناء تلك الكلمات

ابحثي يف القصص واألناشيد 
عن الكلمات الّتي لها اإليقاع 

نفسه؛ ألّن ذلك يساعد طفلك 
على تعلّم األصوات والكلمات

للمزيد من األنشطة المثبتة 
علمًيا يف منح طفلك أفضل بداية 

www.qrf.org :يرجى زيارة

نجــح التصميــم الثامــن بتحويــل اهتمــام بعــض األّمهــات نحــو إيجــاد كلمــات ذات إيقــاع يف القصــص واألغــاين؛ إذ تشــعر أّمهــات األطفــال مــن جميــع 
األعمــار أّن »البحــث عــن الكلمــات اّلتــي لهــا اإليقــاع نفســه يف القصــص واألغــاين« طريقــة جديــدة وجّذابــة لتعليــم اللغــة. ومــع ذلــك، فــإّن غالبيــة 

ا. اآلبــاء ال يغّنــون، وال يــروون القصــص ألطفالهــم؛ ألنّهــم يــرون أّن هــذه مســؤولية األّمهــات، واألشــقاء األكبــر ســنًّ

شّجع التصميم األّمهات على إيجاد كلمات ذات إيقاع يف القصص واألغاين؛ ألّن ذلك:

ُيظهر السلوك على أنّه ذو صلة، ومرغوب، ومناسب لتمارسه األّمهات.	 

يعتبر سلوكًا تسهل ممارسته؛ ألنّه ال يتطلّب منهم »شراء الكتب«، أو »القراءة« )مع أنّه يتطلّب تخصيص الوقت(.	 

ــذي ُتظهــره األّم وهــي 	  إيصــال الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة المتأتّيــة لــويلّ األمــر والطفــل، علــى ســبيل المثــال الفــرح، الترابــط )الّ
تبتســم وطفلهــا ســعيد ومندمــج(، والشــعور بالرضــا عــن مســاعدة أطفالهــم علــى التعــرّف علــى األصــوات والكلمــات، ومنحهــم أفضــل بدايــة 

يف الحيــاة.



35

ومع ذلك، فإّن التصميم لم يتمكّن من نقل ســلوك »غناء أغنية بكلمات ذات إيقاع للتأكيد على الكلمات ذات اإليقاع باالبتســام، وباســتخدام 
إيمــاءات اليــد عندمــا تنطــق بالكلمــة ذات اإليقــاع«؛ ألّن ذلــك لــم يكُــن ممكًنــا يف صــورة ثابتــة. كمــا أّن بعضهــم لــم يعــرف معنــى كلمــة »اإليقــاع«، 
ويتطلـّـب األمــر عــرض مقطــع فيديــو بــداًل مــن صــورة ثابتــة؛ لتوضيــح المعنــى. ولذلــك تقتــرح جمعيــة تغييــر الســلوك إنشــاء مقطــع فيديــو لتقديــم 

نمــوذج عــن الســلوك المطلــوب، وحــذف كلمــة »اإليقــاع« لتقليــل ارتبــاك أوليــاء األمــور، واســتبدالها بكلمــة أخــرى.

لتشجيع اآلباء على ممارسة السلوك:

أنشئ مقطع فيديو إضافًيا ُيظهر أبًا يبحث عن كلمات ذات قافية يف القصص واألغاين.	 

أطلــب مــن اآلبــاء التحــّدث عــن فوائــد العثــور علــى كلمــات ذات قافيــة يف القصــص واألغــاين؛ لمســاعدتهم علــى التعــرّف علــى األصــوات 	 
والكلمــات، ومنحهــم أفضــل بدايــة يف الحيــاة.

عالــج العائــق الملحــوظ المتمّثــل يف ضيــق الوقــت مــن خــال إرســال رســالة مفادهــا أّن كّل دقيقــة تقضيهــا يف القصــص واألغــاين ُتحــدث فرًقــا، 	 
وبإظهــار اآلبــاء وهــم يغّنــون، ويــروون القصــص عندمــا يعــودون إىل المنــزل مــن العمــل، وبجعــل اآلبــاء يتحّدثــون عــن فخرهــم؛ ألنهــم خّصصــوا 

وقًتــا للغنــاء، وروايــة القصــص ألطفالهــم ولمســوا الفوائد.

تغييــر االعتقــاد الســائد بــأّن األّمهــات واألشــقاء األكبــر ســنًّا مســؤولون عــن روايــة القصــص، وغنــاء األغــاين مــن خــال إظهــار األب وهــو يمــارس هــذه 
األنشــطة يف بيئــة عائليــة، مــع إبــداء موافقــة األم، ومشــاركة اإلخــوة األكبــر ســًنا.

4.5.9 رّد الفعل على التصميم التاسع 

الفيديو رقم 9

 اخُتبر على  آباء وأّمهات األطفال اّلذين تتراوح
أعمارهم بين 19-42 و 43-71 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

يقرأ قّصة للطفلة، ومن الواضح 
أنّها القصة مألوفة لها. ُيشير 

إىل كّل كلمة أثناء قراءتها، 
وُيشير إىل الكلمة الّتي تليها 

لحّث الطفلة على قراءتها 
معه/بعده مع استخدام 

نبرة مشّجعة، ومدح الطفلة، 
ومعانقتها ألنّها “قرأت” الكلمة.

 اقرؤوا القّصة نفسها، وتبادلوا 
األدوار يف قراءة الكلمة التالية؛ ألّن 

ذلك يساعد طفلكم على تعلّم 
األصوات، والكلمات، والقراءة

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها 
لجعل طفلك يستمتع بالكلمات، 

www.qrf.com :يرجى زيارة

لقــد شــّجع آبــاء وأّمهــات األطفــال الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19-82 شــهًرا علــى تكــرار القّصــة ذاتهــا؛ حيــث اعتقــدوا أّن ذلــك سيســاعد أطفالهــم 
علــى تعلـّـم الكلمــات والنطــق الصحيحيــن. وأحّبــت األّمهــات طــرح األســئلة، وإشــراك الطفــل يف القّصــة؛ ألنّهــّن اعتقــدن بــأّن ذلــك يثيــر الفضــول. 
ــم. ومــع ذلــك، اقتــرح اآلبــاء أّن  ــة تشــّجع التعلّ ووجــد أوليــاء األمــور كليهمــا أّن تعــاون أوليــاء األمــور ملهــم؛ ألنّهمــا يكّونــان بيئــة مفعمــة بالمحّب

القــراءة ينبغــي أن تكــون مســؤولية ويلّ األمــر اّلــذي يملــك الوقــت لذلــك، أيّ األّم.

شّجع التصميم التاسع األّمهات على طرح األسئلة أثناء قراءتهّن للقّصة ذاتها؛ ألّن ذلك:

ُيظهر أّن عملية القراءة، وطرح أسئلة ذات صلة ومرغوبة ومناسبة ليمارسها أولياء األمور مًعا.	 

ــة لــويلّ األمــر والطفــل، علــى ســبيل المثــال الفــرح، والترابــط، والشــعور بالرضــا عــن 	  يوصــل الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة المتأتّي
مســاعدة أطفالهــم علــى تعلّــم األصــوات، والكلمــات، والقــراءة، بحيــث يتفّوقــون علــى تكاليــف تخصيــص الوقــت، والوصــول إىل الكتــب.

يجعــل القــراءة مــع الطفــل تبــدو ســهلة، ومريحــة، وممكنــة، مّمــا يزيــد ثقــة األّمهــات يف قدرتهــّن علــى القــراءة ألطفالهــّن، واســتمتاع أطفالهــن 	 
بهــا، واالســتفادة منهــا.

يمنــح التأييــد االجتماعــّي، ويناشــد القيــم األســرية مــن خــال إظهــار أوليــاء األمــور كليهمــا والطفــل وهــم يســتمتعون بالمشــاركة يف القــراءة، 	 
ويتفاعلــون مًعــا، ويترابطــون كعائلــة.
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ولزيــادة فاعليــة التصميــم التاســع يف تشــجيع الســلوك المرغــوب والمتمّثــل يف »أن يقــرأ األب قّصــة لطفلــه، ويعرّفهــا للطفــل بوضــوح، وأن يشــير 
إىل كل كلمــة أثنــاء قراءتــه، ويشــير إىل الكلمــة التاليــة لحــّث الطفــل علــى قــراءة الكلمــة، ويقرأهــا معــه بعــده مباشــرة بنبــرة مــدح، ويحتضــن 

الطفــل؛ ألنـّـه قــرأ الكلمــة«. توصــي جمعيــة تغييــر الســلوك بمــا يلــي:

إنشاء تصميم مريئّ يقّدم نموذًجا عن السلوك المطلوب عن كثب.	 

تعديل الفيديو إلظهار األب وهو يقرأ مع الطفل، ويطرح األسئلة، ويسمح للطفل باإلجابة مع مشاركة األّم، ودعم / تشجيع األب.	 

تعزيــز مزايــا قــراءة اآلبــاء مــع األطفــال الصغــار مــن خــال تعديــل الدعــوة التّخــاذ خطــوة، علــى ســبيل المثــال » للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة 	 
.www.qrf.org علمًيــا يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا مســاعدة أطفالهــم علــى تعلـّـم الكلمــات واللغــة يرجــى زيــارة

كثــر مــن طفــل؛ حّتــى يتمكّــن أوليــاء األمــور الّذيــن 	  باإلضافــة إىل هــذا الفيديــو، ضــع يف اعتبــارك إنشــاء تصميــم مــريئّ ُيظهــر عائــات لديهــا أ
كثــر مــن طفــل مــن تعلـّـم كيفيــة القــراءة مــع طفــل صغيــر مــع تلبيــة احتياجــات طفــل آخــر يف الوقــت ذاتــه، علــى ســبيل المثــال أثنــاء  لديهــم أ
اإلشــراف علــى الواجبــات المنزليــة للطفــل األكبــر ســًنا، أو بعــرض ويلّ أمــر يحمــل طفــًا بيــن ذراعيــه بينمــا يقــرأ ويلّ األمــر اآلخــر للطفــل األكبــر 

أو لــكا الطفليــن.

باإلضافــة إىل هــذا الفيديــو، يجــب النظــر يف اســتخدام الســيناريو ذاتــه مــع أوليــاء األمــور الّذيــن يــروون القصــص مًعــا باســتخدام األلعــاب بــداًل 	 
مــن الكتــب لتشــجيع أوليــاء األمــور األمّييــن، أو الّذيــن ال يســتطيعون الوصــول إىل الكتــب.

4.5.10 رّد الفعل على التصميم العاشر 

الفيديو رقم 10

 اخُتبر على آباء وأّمهات األطفال اّلذين تتراوح
أعمارهم بين 19-42 و 43-71 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تنظر إىل كتاب مع طفلها، وتسأله 
عن القّصة وهي تشير إىل الكلمات 

والصور يف الكتاب؛ يجيب الطفل 
عن سؤالها ببعض الكلمات.

 اطرحي على طفلك بعض 
األسئلة المتعلّقة بالقّصة الّتي 
قرأتها له؛ لتساهمي بنمو ّعقله.

للمزيد من الطرق التي 
ستساهم بتنمية عقل طفلك، 

www.qrf.org :يرجى زيارة

شــّجع التصميــم العاشــر معظــم األّمهــات، وبعــض آبــاء األطفــال الّذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 19 شــهًرا علــى بــدء القــراءة ألطفالهــم. ويــرى أوليــاء 
كــرة. وقــد اســتمتعت  األمــور أّن طــرح األســئلة بعــد قــراءة القّصــة مفيــد لتعزيــز التعلـّـم اللغــوي، وتحفيــز الفضــول والخيــال، وتحســين التركيــز والذا
األّمهــات بالتفاعــل بيــن األّم والطفــل بمــا يف ذلــك اســتخدام األّم أســلوب كام الراشــدين، وتكييــف صوتهــا ووتيرتهــا مــع مــا تقــرأه، ولغــة الجســد، 
والقّصــة المناســبة لعمــر الطفــل، وكيــف يقلّــد الطفــل األصــوات، مّمــا يشــير إىل العاطفــة والتفاعــل. ومــع ذلــك، فــإّن غالبيــة اآلبــاء رفضــوا القــراءة 

ألطفالهــم؛ بســبب اعتقادهــم أّن القــراءة هــي مســؤولية األم / األشــقاء األكبــر ســًنا، وألنّهــم يصلــون إىل المنــزل يف وقــت متأّخــر بعــد العمــل.

تقــرأ بعــض األّمهــات بالفعــل ألطفالهــّن قبــل النــوم؛ لمســاعدة أطفالهــّن علــى تطويــر مهاراتهــم اللغويــة، وتغذيــة خيالهــم، وجعلهــم يشــعرون 
بالراحــة واألمــان. بينمــا تتحــّدث أّمهــات أخريــات إىل أطفالهــم بــداًل مــن القــراءة لهــم. وقــد شــّجع التصميــم األّمهــات علــى القــراءة؛ ألنّــه:

جعل طرح األسئلة ذا صلة ومرغوبًا ومناسًبا لألّمهات.	 

أوصــل الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة المتأتّيــة لــألّم والطفــل، علــى ســبيل المثــال الفــرح، والترابــط، والشــعور بالرضــا عــن المســاعدة 	 
يف تنميــة عقــول أطفالهــم بحيــث يفــوق تكاليــف تخصيــص الوقــت، والوصــول إىل الكتــب.
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جعــل طــرح األســئلة حــول القّصــة المقــروءة يبــدو ســهًا ومريًحــا وممكًنــا، مّمــا يزيــد مــن ثقــة األّمهــات يف قدرتهــّن علــى القــراءة، وطــرح 	 
األســئلة علــى أطفالهــّن، واســتمتاع أطفالهــّن بهــا، واالســتفادة منهــا.

ولزيادة فاعلية التصميم العاشر يف تشجيع اآلباء على القراءة ألطفالهم، وطرح أسئلة حول القّصة:

أنشئ مقطع فيديو إضافًيا يظهر أبًا يقرأ مع طفله، ويطرح عليه أسئلة حول القّصة.	 

عــّزز مزايــا قــراءة اآلبــاء مــع األطفــال الصغــار مــن خــال تعديــل الدعــوة التّخــاذ إجــراء، علــى ســبيل المثــال »للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة 	 
”www.qrf.org علمًيــا يمكــن لآلبــاء مــن خاللهــا المســاعدة يف تنميــة عقــول أطفالهــم يرجــى زيــارة

اطلــب مــن اآلبــاء التحــّدث عــن فوائــد القــراءة ألطفالهــم، وطــرح أســئلة حــول القّصــة بمــا يف ذلــك المســاعدة يف التعّلــم اللغــوي، وتحفيــز 	 
كــرة. الفضــول والخيــال، وتحســين التركيــز، والذا

عالــج العائــق الملحــوظ المتمّثــل يف ضيــق الوقــت عــن طريــق إرســال رســالة مفادهــا أّن كّل دقيقــة يقضيهــا اآلبــاء يف القــراءة تحــدث فرًقــا، 	 
وبإظهــار اآلبــاء يقــرؤون عندمــا يعــودون إىل المنــزل مــن العمــل، وبجعــل اآلبــاء يتحّدثــون عــن شــعورهم بالفخــر بأنّهــم وّفــروا وقًتــا للقــراءة 

ألطفالهم.

التأثيــر علــى االعتقــاد الخاطــئ المتمّثــل يف أّن األّمهــات واألشــّقاء األكبــر ســًنا مســؤولون عــن روايــة القصــص، وغنــاء األغــاين، مــن خــال إظهــار 	 
األب وهــو يمــارس هــذه األنشــطة يف بيئــة عائليــة مــع موافقــة األم ومشــاركة األشــّقاء األكبــر ســًنا، علــى ســبيل المثــال يمكــن لــألّم أن تقــرأ 

لطفلهــا، وأن يطــرح األب أســئلة حــول القّصــة بعــد عودتــه مــن العمــل.

لزيادة فاعلية التصميم العاشر بشكل عاّم:

عــّدل الفيديــو ليشــمل االتّصــال البصــريّ بيــن األّم والطفــل، لتقديــم نمــوذج عــن الّســلوك المطلــوب، وزيــادة جاذبيــة التفاعــل الموّضــح ألوليــاء 	 
األمور.

كثــر مــن طفــل، وبوجــود أوليــاء األمــور كليهمــا لزيــادة 	  باإلضافــة إىل هــذا الفيديــو، أنشــئ عرًضــا مرئًيــا/ تصميًمــا  ُيظهــر العائــات الّتــي لديهــا أ
كثــر مــن طفــل مــن تعلـّـم كيفّيــة القــراءة مــع طفــل صغيــر، مــع تلبيــة احتياجــات  التأييــد االجتماعــي؛ حّتــى يتمكـّـن أوليــاء األمــور الّذيــن لديهــم أ
طفــل آخــر يف الوقــت ذاتــه، علــى ســبيل المثــال أثنــاء اإلشــراف علــى الواجبــات المنزليــة للطفــل األكبــر ســًنا، أو بعــرض ويلّ أمــر يحمــل طفــًا 

بيــن ذراعيــه بينمــا يقــرأ ويلّ األمــر اآلخــر للطفــل األكبــر أو لــكا الطفليــن.

باإلضافــة إىل هــذا الفيديــو، ضــع يف اعتبــارك اســتخدام الســيناريو ذاتــه مــع أوليــاء األمــور وهــم يطرحــون أســئلة حــول القصــص باســتخدام 	 
األلعــاب بــداًل مــن الكتــب؛ لتشــجيع اآلبــاء األمّييــن، أو الّذيــن ال يســتطيعون الوصــول إىل الكتــب.
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4.5.11 رّد الفعل على التصميم الحادي عشر 

الرسالة يف الفيديووصف السلوكالصورة رقم 11

يلتقط األب هاتًفا أو حاسًبا 
لوحًيا ويقول “حان وقت القّصة” 

لطفلته الّتي تشعر بالسعادة 
والحماس وهو يقرأ الكلمات، 

ويشير إىل الصور. كاهما 
يبتسمان ويتحّدثان عّما يقرآنه.

 قراءة الكتب اإللكترونية مع طفلك، 
واستخدام التطبيقات التعليمية 

مًعا أمور تساعد طفلك على تعلّم 
القراءة وتجعله مستعّداً للمدرسة.

للمزيد من الطرق التي تمنح 
طفلك أفضل يداية للحياة، 
www.qrf.org :يرجى زيارة

يقــر معظــم أوليــاء األمــور باســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة علــى نطــاق واســع وجاذبيتهــا لألطفــال. وقــد رأى بعضهــم أنــه مــن خــال مراقبــة البرامــج 
المناســبة واختيارهــا، ســتكون هــذه األجهــزة منصــة جيــدة لتشــجيع القــراءة والتعلــم. ومــع ذلــك، انتقــد الكثيــرون اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة 
معتقديــن أنهــا تعطــل نــوم األطفــال وتؤثــر علــى البصــر والرقبــة والظهــر وتتســبب بالمشــاجرات بيــن األشــقاء. فهــم يعتقــدون أن التكاليــف تفــوق 
أي فوائــد تعليميــة ويفضلــون أن يقــرأ األطفــال مــن الكتــب بــداًل مــن األجهــزة اإللكترونيــة. وقــد كان هــذا التصميــم األقــل تفضيــاًل، حيــث أفــاد 

أوليــاء األمــور بأنهــم لــن يتبنــوا هــذا الســلوك.

يعمــل التصميــم الحــادي عشــر علــى زيــادة الوعــي بالفوائــد التعليميــة لقــراءة أوليــاء األمــور للكتــب اإللكترونيــة والتطبيقــات التعليميــة مــع 
األطفــال، لكــن القلــق بشــأن التأثيــر الســلبي لألجهــزة اإللكترونيــة يفــوق أي فوائــد محتملــة لمعظــم أوليــاء األمــور. كمــا أن اســتخدام صــورة 
ثابتــة ال يســاعد يف التغلــب علــى هــذا القلــق ألنهــا تؤكــد علــى اســتخدام الجهــاز اإللكتــروين، فــال يمكننــا رؤيــة مــا يظهــر علــى الشاشــة وال رؤيــة 
أو ســماع األب وهــو يقــرأ، وال التفاعــل الجــذاب بيــن األب والطفــل الــذي قــد يــروق ألوليــاء األمــور. ومــع ذلــك، فقــد شــجع التصميــم أوليــاء األمــور 

المنفتحيــن علــى الرســالة ألنــه:

ُيظهر األب وهو ينظر إىل شاشة الجهاز اللوحي مع الطفل مما يشير إىل أن األب يشرف على الطفل ويرافقه.	 

يوصــل الفوائــد العاطفيــة الشــخصية المباشــرة لــألب والطفــل، علــى ســبيل المثــال الفــرح / الترابــط والشــعور بالرضــا عــن مســاعدة 	 
أطفالهــم علــى التعلــم واالســتعداد للمدرســة ومنــح الطفــل أفضــل بدايــة يف الحيــاة.

لزيادة فاعلّية الّتصميم الحادي عشر يتوّجب:

ــا ويقــول: »إّن وقــت القّصــة قــد حــان لطفلــه الــذي 	  إنشــاء مقطــع فيديــو يوّضــح الّســلوك المرغــوب؛ أي أْن »يحمــل األب هاتًفــا / جهــاًزا لوحيًّ
يشــعر بالّســعادة والحمــاس وهــو يقــرأ الكلمــات، ويشــير إىل الّصــور وهمــا يبتســمان ويتحدثــان عمــا يقرآنــه«. فمــن شــأن ذلــك أن يــؤّدي إىل 
تقليــل الّتركيــز علــى الجهــاز اإللكتــروينّ، وزيــادة جاذبّيــة الّســلوك مــن خــال التقــاط الّتفاعــل الجــّذاب بيــن األب والّطفــل الــذي يجــده أوليــاء 

األمــور محّفــًزا، وُيظهــر تعّلــم الّطفــل، واســتفادة األب والطفــل علــى حــّد ســواء.

تذليــل العقبــات التــي تحــول دون اســتخدام األجهــزة اإللكترونّيــة مــن خــالل توفيــر إرشــادات ألوليــاء األمــور حــول مقــدار الوقــت الــذي 	 
يمكــن لألطفــال مــن مختلــف األعمــار أن يقضــوه بأمــان يف اســتخدام األجهــزة اإللكترونّيــة، وتوفيــر أدواٍت للّتحكّــم يف المشــاجرات بيــن 
األشــّقاء، وتقديــم أدّلــة حــول الفوائــد الّتعليمّيــة التــي يمكــن أن تنتــج عندمــا يقــرأ اآلبــاء الكتــب اإللكترونّيــة والّتطبيقــات الّتعليمّيــة مــع 

الّطفــل، أو يمكنــك أن تضــع يف اعتبــارك تســويق أجهــزة تعليمّيــة محــّددة تتضّمــن قصًصــا وأنشــطة تعليمّيــة مخّصصــة لألطفــال.
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4.5.12 ردود الفعل تجاه الّرسائل الّنّصّية / الّتعليق الّصويتّ 

اختبر البحث إحدى عشرة رسالة نّصّية / تعليق صويتّ.

الّرسائل المفّضلة

لقــد وّفــرت الّرســالة رقــم 2 الّتشــجيع األكبــر ألوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر الــوالدة و 3 أشــهر: »اقــرأ يل كّل يــوم بصــوت 
رقيــق ومعتــدل حتــى لــو بكلمــات قليلــة ..وشــوفوا الفــرق! للمزيــد مــن األفــكار التــي يمكنــك تطبيقهــا لجعــل طفلــك يســتمتع بالكلمــات والقــراءة، 
ا حّتــى ولــو كانــت بضــع  يرجــى زيــارة www.qrf.org”؛ ألنّــه يقــّدم معلومــات جديــدة حــول فوائــد القــراءة التــي تعــود علــى األطفــال الّصغــار جــدًّ
ــة تغييــر الّســلوك تعزيــز كلمــات /  ــة الرّســالة علــى اآلبــاء واألّمهــات الذيــن لديهــم أطفــال صغــار جــًدا، تقتــرح جمعّي كلمــات فقــط. ولزيــادة فاعلّي
ــا/ للمزيــد  نــّص الرّســالة وتســهيلها إىل »اقــرأ يل كّل يــوم منــذ الــوالدة، حتــى لــو بكلمــات قليلــة.. وشــوفوا الفــرق! للمزيــد مــن الّطــرق المثبتــة علميًّ
مــن الطــرق التــي تســاعد طفلــك علــى تعّلــم الكلمــات والّلغــة، يرجــى زيــارة www.qrf.org،واســتخدام العــروض المرئّيــة لتوضيــح قــراءة أوليــاء 

األمــور »بأســلوب لطيــف ومتجانــس«. 

لقــد وّفــرت الّرســالة رقــم 5 الّتشــجيع األكبــر ألوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و 18 شــهًرا. »اقصــص علــّي قّصــًة بصــوت 
مختلــف واســمح يل بالمشــاركة. للمزيــد مــن الّطــرق التــي تمنــح طفلــك أفضــل بدايــة للحيــاة، يرجــى زيــارة www.qrf.org” ؛ ألنـّـه يقــّدم معلومــات 

جديــدة وملهمــة حــول فوائــد مشــاركة الّطفــل، فهــي شــاملة ومناســبة عمريًّــا وتعّبــر عــن اســتعداد الّطفــل للّتعلـّـم باســتخدام صــوت الّطفــل.

لزيــادة صلــة الرّســالة باآلبــاء، تقتــرح جمعّيــة تغييــر الّســلوك تعديــل مكــّون الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء يف الرســالة إىل » للمزيــد مــن الّطــرق التــي 	 
يمكــن لآلبــاء مــن خاللهــا منــح أطفالهــم أفضــل بدايــة...«.

لزيــادة صلــة الرّســالة باآلبــاء واألّمهــات الذيــن لديهــم أطفــال أصغــر ســنًّا، تقتــرح جمعّيــة تغييــر الّســلوك تعديــل الرســالة إىل »قــد ال أعــرف مــا 	 
تعنيــه الكلمــات بعــد، ولكــّن إخبــاري بقّصــة بصــوت مختلــف، والّســماح يل بالمشــاركة يســاعدين علــى تطويــر المهــارات اللّغويـّـة«.

كمــا وّفــرت الّرســالة رقــم 6 الّتشــجيع األكبــر ألوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و 18 شــهًرا. “القــراءة والّتنغيــم والغنــاء 
واإلشــارة إىل الّصــور يف الكتــاب ذاتــه مــراًرا وتكــراًرا تســاعد يف تنميــة عقــول أطفالــك. للمزيــد مــن الّطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا مســاعدة 
طفلــك يف الّتعــرف علــى الكلمــات والّلغــة، يرجــى زيــارة www.qrf.org”.؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن الّتكــرار يســاعد األطفــال علــى الّتعلّــم ويشــّجع 
األطفــال علــى المشــاركة، ويعتقــدون أيًضــا أّن األغــاين والقــوايف واإلشــارة إىل الّصــور هــي أنشــطة ممتعــة لألطفــال، ويريــد جميــع أوليــاء األمــور أن 
تنمــو عقــول أطفالهــم ويجــدون هــذه الرّســالة مصــدر إلهــام. وتقتــرح جمعّيــة تغييــر الّســلوك إزالــة »القافيــة« مــن الرّســالة رقــم 6 بســبب بعــض 

االلتبــاس حــول معنــى الكلمــة.

المثــال:  ســبيل  علــى  إجــراء،  اتّخــاذ  إىل  الّدعــوة  بتعديــل  الّســلوك  تغييــر  جمعّيــة  توصــي  الّســلوكات،  هــذه  ممارســة  علــى  اآلبــاء  لتشــجيع 
.www.qrf.org ــا يمكــن لآلبــاء مــن خاللهــا مســاعدة أطفالهــم علــى تعّلــم الكلمــات والّلغــة يرجــى زيــارة  للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة علميًّ

كمــا وّفــرت الّرســالة رقــم 10 الّتشــجيع األكبــر ألوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 43 و 71 شــهًرا. » اطرحــي علــى طفلــك 
بعــض األســئلة المتعلّقــة بالقّصــة التــي قرأتيهــا لــه؛ لتســاهمي بنمــّو عقلــه. للمزيــد مــن الّطــرق التــي ستســاهم بتنميــة عقــل طفلــك، يرجــى 
زيــارة: www.qrf.org«؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن طــرح األســئلة يشــّجع الّطفــل علــى المشــاركة، ويســاعده علــى الّتعلـّـم وُيظهــر مشــاركة أوليــاء األمــور 

ورعايتهــم ألطفالهــم.

لتعزيــز فوائــد قــراءة اآلبــاء مــع األطفــال الّصغــار، توصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك بتعديــل الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء. علــى ســبيل المثــال: للمزيــد مــن 
.www.qrf.org :ــا التــي يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا المســاعدة علــى تنميــة عقــول األطفــال، يرجــى زيــارة الّطــرق المثبتــة علميًّ
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ردود الفعل على خيارات الّرسائل

ــة والرّســائل األحــد عشــر كمــا هــو موّضــح يف المثــال  اخُتبــرت أربعــة خيــارات للرّســائل لــكّل مــن مفاهيــم المــواّد البصريّ
أدنــاه:

عرض مريئّ يظهر الّسلوك والجمهور 
المستهدف: اآلباء الذين لديهم أطفال 

من عمر الوالدة - 3 أشهر يقومان 
بالّسلوك ويظهران الفائدة العاطفّية

قراءة الكلمات نفسها مراًرا وتكراًرا والّضحك مع طفله

الخيار 1: عبارات وصفّية 
قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا بالّسرد والّتلحين والغناء واإلشارة للّصور يساعد يف نمّو عقل 

الّطفل. للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة،
www.qrf.org :يرجى زيارة

الخيار 2:  الفائدة أواًل / الّسلوك ثانًيا
اقرأ، غّن لّحن ووّجه إصبعك إىل الّصور من نفس الكتاب بتكرار؛ لتساهم بنمّو عقل طفلك. 

www.qrf.org :للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة، يرجى زيارة

الخيار 3: الفائدة أّواًل / الّسلوك ثانًيا
لتساهم بنمّو عقل طفلك، اقرأ، غّن لّحن ووّجه إصبعك إىل الّصور من نفس الكتاب مّرات 

متعّددة. للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة، يرجى زيارة:   
www.qrf.org

الخيار 4: صوت الّطفل

اقرأ يل، غّن لّحن ووّجه إصبعك إىل الّصور يف الكتب مّرات متعّددة

وشوفوا الفرق! للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة، يرجى زيارة: 
.www.qrf.org

كبر: لقد ُصّممت الخيارات الختبار أربعة نُُهٍج مختلفة لتحديد أيّها يلقى صدًى أ

الوصف الّسلوكي المفّصل والفائدة العقانّية )باللّون األحمر الوالدة(. 1

إيحايئّ - سلوك متبوع بفائدة )باللّون البرتقايلّ(. 2

إيحايئّ - فائدة يتبعها سلوك )باللّون الّرماديّ(. 3

صوت الّطفل )باللّون األزرق(. 4

وقــد القــت جميــع خيــارات الرّســائل التــي اخُتبــرت رّد فعــل إيجــايبّ، يف حيــن فّضــل جميــع آبــاء األطفــال وأّمهاتهــم الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 18 
شــهًرا الخيــار الّرابــع )صــوت الّطفــل( بصــورة عاّمــة. وتضّمنــت الرّســائل المفّضلــة:

احكوا معي كّل يوم عن كّل شي… وشوفوا الفرق!	 

كتشف الكتاب اآلمن على طريقتي باللّمس واالستكشاف...وشوفوا الفرق!	  اسمحوا يل أ

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل، حّتى لو بكلمات قليلة.. وشوفوا الفرق!	 

اقرأوا معي من الكتب اإللكترونّية والّتطبيقات الّتعليمّية قبل ما أدخل المدرسة...وشوفوا الفرق!	 
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وقد شعر أولياء األمور بأّن استخدام صوت الّطفل:

يفيد بأّن الّطفل يريد الّتعلّم، ويزيد ثقة أولياء األمور يف أّن الّنشاط سيفيد الّطفل، وسيستمتع كاهما بالّتجرِبة.	 

ا ويشعر بأنّه صادق وحقيقّي.	  يشّد المشاهد عاطفيًّ

يعــّزز فوائــد الفــرح / الّترابــط؛ ألنـّـه يدعــو الّطفــل وويلّ أمــره لقضــاء بعــض الوقــت مًعــا، ويعــّزز أيًضــا الفائــدة العقانّيــة بمســاعدة الّطفــل، بينمــا 	 
كثــر عندمــا يرافقــه أحــد. يتعلـّـم الّطفــل أ

موجز وسهل الفهم.	 

واســُتثني مــن ذلــك أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 43 و 71 شــهًرا الــّايئ لــم يشــعرن بالّتشــجيع مــن خــال »اســألوين عــن القصــص 
التــي أعرفهــا وشــوفوا الفــرق« ألنّهــّن وجــدن الرّســالة غيــر واضحــة وغيــر شــائقة.

كما فّضل بعض اآلباء أيًضا الخيارين الّثاين والّثالث إّما مع الفائدة أو الّسلوك أّواًل.

كانــت كّل مــن الرّســالتين »ابحثــي عــن كلمــات ملّحنــة يف القصــص واألغــاين لمســاعدة طفلــك علــى إدراك األصــوات والكلمــات« و« 	 
اســمحي لطفلتــك بلمــس الكتــب اآلمنــة واستكشــافها خــالل قراءتــك لهــا، واحرصــي علــى وصــف أفعالهــا مثــل: أنــِت تلمســين صــورة 
األرنــب؛ لتســاهمي بتنميــة عقلهــا، ورفــع مســتوى وعيهــا لمــا حولهــا.« وتعــد هاتــان الرّســالتان األكثــر تشــجيًعا ألّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 19 و42 شــهًرا ألنّهــّن وجــدن الرّســالة واضحــة وقابلــة للّتطبيــق ومقنعــة.

فّضلــت أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 71-43 شــهًرا رســالة »لتســاهمي بنمــّو عقــل طفلــك، اطرحــي عليــه بعــض األســئلة 	 
المتعّلقــة بالقصــة التــي قرأتهــا لــه«؛ ألنّهــا تنقــل الفائــدة )نمــّو العقــل( أّواًل، ثــّم الّســلوك الــذي يمكــن ألوليــاء األمــور ممارســته لتحقيــق ذلــك.

4.5.13 رّد الفعل على الّدعوة إىل اتّخاذ إجراء 

اخُتبرت إحدى عشرة دعوة إىل اتّخاذ إجراء بشكل منفصل يف البحث كما هو موّضح يف الجدول أدناه.

الجمهور المستهدف الدعوة للعمل #

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( 
واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

للمزيد من الطرق التي ستساعد طفلك على تعلم 
www.qrf.org الكلمات واللغة، يرجى زيارة

1

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )3-0 
و4-18 و19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك 
www.qrf.org يستمتع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

2

األمهات )0-3 و4-18 و19-42 و43-
71 شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

للمزيد من األنشطة المثبتة لمنح طفلك أفضل 
.www.qrf.org بداية، يرجى زيارة

3

األمهات )0-3 و4-18 و19-42 و43-
71 شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

للمزيد من الطرق التي تساعد طفلك على 
.www.qrf.org التعلم، يرجى زيارة

4

األمهات )0-3 و4-18 و19-42 و43-
71 شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

www.qrf.org للمزيد من الطرق لمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة 5

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )3-0 
و4-18 و19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من الطرق التي يمكنك من خالها مساعدة طفلك 
www.qrf.org  على تعلم الكلمات واللغة، يرجى زيارة

6

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )3-0 
و4-18 و19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من األنشطة التي يمكنك ممارستها يف أي وقت ويف أي 
www.qrf.org  مكان لمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

7

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من األنشطة المثبتة علمًيا لمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org  بداية يف الحياة، يرجى زيارة

8
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األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من األنشطة التي يمكنك ممارستها لمساعدة طفلك 
www.qrf.org  على االستمتاع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

9

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من الطرق التي تساهم يف تنمية عقل 
www.qrf.org طفلك يرجى زيارة

10

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

للمزيد من الطرق التي يمكنك من خالها منح طفلك 
www.qrf.org  أفضل بداية للحياة، يرجى زيارة

11

وكان هنــاك رّد فعــل إيجــايبّ بشــكل عــاّم لــكّل منهــا؛ إذ أراد أوليــاء األمــور معرفــة المزيــد بعــد رؤيــة الّتصميــم، وقالــوا: إنّهــم ســيزورون موقــع 
مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة.

أراد اآلبــاء أن ُينقلــوا مباشــرًة إىل المعلومــات المتعلّقــة بالحملــة / مقاطــع الفيديــو / قنــاة اليوتيــوب بــداًل مــن صفحــة مؤّسســة الملكــة رانيــا 	 
للّتعليــم والّتنميــة الرّئيســة.

أرادت األّمهات مشاهدة المزيد من الّتوصيات ومقاطع الفيديو حول األمور التي ستفيد أطفالهّن.	 

اقترح أولياء األمور عرض الدعوة إىل اتخاذ إجراء لفترة أطول لمنح أولياء األمور الوقت للنقر على الرابط.	 

تمكّنــت الرّســالة األوىل »للمزيــد مــن الّطــرق التــي تســاعد طفلــك علــى تعّلــم الكلمــات والّلغــة يرجــى زيــارة www.qrf.org« مــن تشــجيع أّمهــات 
األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 18 شــهًرا؛ بســبب تركيزهــا علــى المفــردات واللّغــة، فالرّســالة التــي مفادهــا أّن هــذا الّتعلـّـم يفّضــل  أن يبــدأ يف 

ســّن مبكـّـرة جديــدةٌ بالّنســبة إليهــّن، وأثــارت فضولهــّن لمعرفــة المزيــد حــول كيفّيــة فعــل ذلــك مــن خــال زيــارة الموقــع.

كثــر تخصيًصــا باســتخدام كلمــة »أنــت«، وتعزيــز صلتهــا مــن   وتوصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك بتعديــل الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء  )هــذه(؛ لجعلــه أ
الــوالدة عــن طريــق اســتبدال كلمــة »طفــل« بكلمــة »رضيــع« وإضافــة »منــذ الــوالدة«؛ أي » للمزيــد مــن الّطــرق التــي يمكنــك مــن خاللها مســاعدة 

”.www.qrf.org رضيعــك علــى تعّلــم المزيــد مــن الكلمــات والّلغــة منــذ الــوالدة، يرجــى زيــارة

يف حيــن تمكّنــت الرّســالة الّرابعــة “للمزيــد مــن الّطــرق التــي تســاعد طفلــك علــى الّتعّلــم، يرجــى زيــارة: www.qrf.org مــن تشــجيع آبــاء األطفــال 
الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 18 شــهًرا؛ ألّن كلمــة »تعلّــم« تشــمل جميــع الفوائــد الّتعليمّيــة، وتوصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك بتعديــل الّدعــوة إىل 
اتّخــاذ إجــراء باســتبدال عبــارة »التــي تســاعد« بعبــارة »يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا مســاعدة« للّتشــديد علــى أّن العمــل هــو مســؤولّية األب، لتصبــح 
“ للمزيــد مــن الّطــرق التــي يمكــن لآلبــاء مــن خاللهــا مســاعدة أطفالهــم علــى الّتعّلــم، يرجــى زيــارة: www.qrf.org”. فمــن المرّجــح لتحقيــق 
ــا، فهــي تشــّجع أوليــاء أمــور  االســتجابة لدعــوات العمــل تلــك التــي تضــّم عبــاراٍت مثــل: تنميــة العقــل، وأفضــل بدايــة يف الحيــاة، والمثبتــة علميًّ

األطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 19 شــهًرا علــى زيــارة www.qrf.org. وخاّصــًة:

كثــر دعــوة إىل اتّخــاذ 	  كانــت الرّســالة العاشــرة “للمزيــد مــن الّطــرق التــي ستســاهم بتنميــة عقــل طفلــك، يرجــى زيــارة: www.qrf.org” أ
إجــراءات مشــّجعة لــكّل مــن آبــاء األطفــال وأّمهاتهــم الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و 71 شــهًرا؛ إذ يرغــب جميــع أوليــاء األمــور يف المســاهمة 
كثــر خصوصّيــة عــن  يف تنميــة عقــول أطفالهــم للّتأكــد مــن تمّتــع الّطفــل بحيــاة جيــدة. وتقتــرح جمعّيــة تغييــر الّســلوك جعــل هــذه الّدعــوة أ

طريــق اســتبدال »التــي ستســاهم« بعبــارة »تمكّنــك مــن المســاهمة«.

ــا يف منــح طفلــك أفضــل بدايــة يرجــى زيــارة: www.qrf.org” أيًضــا بتشــجيع 	  نجحــت الرّســالة الّثامنــة “للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة علميًّ
ــا« ملهمــة ويرغبــن يف تنفيذهــا يف حياتهــّن اليومّية،وزيــارة الموقــع اإللكتــروينّ  األّمهــات اللّــوايت يجــدن أّن عبــارة »األنشــطة المثبتــة علميًّ

لمعرفــة المزيــد.

كانــت الرّســالة الحاديــة عشــرة »للمزيــد مــن الّطــرق التــي تمنــح طفلــك أفضــل بدايــة للحيــاة، يرجــى زيــارة: www.qrf.org” مشــّجعة لآلبــاء 	 
أيًضــا؛ ألّن منــح األطفــال أفضــل بدايــة للحيــاة هــو أمــر يرغــب اآلبــاء بفعلــه، وقــد ألهمتهــم الرّســالة لزيــارة الموقــع اإللكتــروينّ لمعرفــة المزيــد 

حــول كيفّيــة فعــل ذلــك.
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4.5.14 رّد الفعل على الّشعارات  

الجمهور المستهدف الشعار #

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا( »لنمأل طفولتهم كل يوم بالكلمات واأللحان والحكايات«  1

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )3-0 
و4-18 و19-42 و43-71 شهًرا(

»القراءة... لحظة مميزة تجمعكم«  2

األمهات )0-3 و4-18 و19-42 و71-43 
شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

»بأي وقت ومكان تواصلوا معهم باألناشيد 
واألغاين وسرد الحكايات« 

3

األمهات )0-3 و4-18 و19-42 و71-43 
شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

»تواصلوا معهم كل يوم بالكلمات واألناشيد والقصص«  4

األمهات )0-3 و4-18 و19-42 و71-43 
شهًرا( واآلباء )0-3 و4-18 شهًرا(

»امأل طفولتي بالكلمات«  5

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )3-0 
و4-18 و19-42 و43-71 شهًرا(

»الكلمات يف كل مكان« 6

األمهات )0-3 و4-18 شهًرا( واآلباء )3-0 
و4-18 و19-42 و43-71 شهًرا(

»اغرس فيهم حب القراءة« 7

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

»وقتك معهم يصنع الفرق« 8

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

»القراءة مسيرة... لنبدأ اليوم!« 9

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

»القراءة مسيرة... شاركهم بها!« 10

األمهات )19-42 و43-71 شهًرا( 
واآلباء )19-42 و43-71 شهًرا(

»نستمتع اليوم ... ونقرأ غًدا« 11

ــة )وهــي  اخُتبــر أحــد عشــر شــعاًرا يف البحــث كمــا هــو موّضــح يف الجــدول أعــاه. وكانــت الّشــعارات المتعلّقــة بالكلمــات والّتواصــل األكثــر جاذبّي
األوىل، والّثالثــة، والّرابعــة، والخامســة، والّتاســعة(. والتــي شــملت:

الّشــعار الخامــس »امــأل طفولتــي بالكلمــات« )فّضلتــه معظــم األّمهــات يف مختلــف الفئــات العمريـّـة، وكذلــك العديــد مــن آبــاء األطفــال الذيــن 	 
تتــراوح أعمارهــم مــن 0 إىل 3، ومــن 4 إىل 18 شــهًرا(.

الّشــعار األّول »لنمــأل طفولتهــم كّل يــوم بالكلمــات واأللحــان والحكايــات« )فّضلتــه العديــد مــن أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 	 
عمــر الــوالدة إىل 3 أشــهر(.

الّشــعار الّرابــع »تواصلــوا معهــم كّل يــوم بالكلمــات واألناشــيد والقصــص« )فّضلتــه بعــض أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 	 
18-4 ومــن 71-43 شــهًرا، وبعــض آبــاء األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 3-0 ومــن 18-4 شــهًرا(.

الّشــعار الّثالــث »بــأيّ وقــت ومــكان تواصلــوا معهــم باألناشــيد واألغــاين وســرد الحكايــات« )فّضلــه بعــض آبــاء األطفــال وأّمهاتهــم الذيــن 	 
تتــراوح أعمارهــم مــن 4 إىل 18 شــهًرا(.

الّشعار الّتاسع »القراءة مسيرة... لنبدأ اليوم! )فّضلته بعض أّمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 71-43 شهًرا(.	 

وقد نجحت هذه الّشعارات يف استمالة أولياء األمور؛ ألنّها اعُتبرت بأنّها:

تغّطي جميع أنشطة الّتعلّم والّتفاعل.	 

توصل كلمات موجودة يف كّل مكان وتعّد جزًءا من الحياة اليومّية.	 

تبرز أّن األطفال حريصون على الّتعلّم؛ مّما يحّفز ويعّزز تجربة أولياء األمور.	 

تدعو أولياء األمور للّتواصل مع األطفال.	 

تقّدم خيارات ال تشمل القراءة والكتب )باستثناء الّشعار الّتاسع(.	 
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وقــد تــرّدد صــدى الّشــعارات التــي دارت حــول الوقــت مــع الّطفــل لــدى غالبّيــة آبــاء األطفــال وأّمهاتهــم الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 43 و 71 شــهًرا 
)أي الّثــاين والّثامــن والعاشــر(، والتــي شــملت:

الّشعار الّثاين »القراءة... لحظة ممّيزة تجمعكم« )العديد من آباء األطفال المتراوحة أعمارهم بين 3-0 و18-4 شهًرا(.	 

الّشــعار الّثامــن »وقتــك معهــم يصنــع الفــرق« )بعــض أّمهــات األطفــال المتراوحــة أعمارهــم بيــن 71-43 شــهًرا، وأغلبّيــة آبــاء األطفــال 	 
42-19، و71-43 شــهًرا(. بيــن  المتراوحــة أعمارهــم 

الّشــعار العاشــر »القــراءة مســيرة... شــاركهم بهــا! )بعــض أّمهــات األطفــال المتراوحــة أعمارهــم بيــن 71-43 شــهًرا، وبعــض آبــاء األطفــال 	 
المتراوحــة أعمارهــم بيــن 42-19، و71-43 شــهًرا(.

وقــد أدرك اآلبــاء واألّمهــات أهمّيــة ممارســة هــذه األنشــطة مــع أطفالهــم؛ لتشــجيعهم علــى القــراءة، وتعزيــز نمّوهــم. كمــا شــّجعت هــذه الّشــعارات 
كّــد بعــض اآلبــاء أنـّـه ليســت هنــاك حاجــة إىل تخصيــص »وقــت  اآلباءعلــى وجــه الخصــوص علــى إعطــاء األولويّــة للوقــت مــع أطفالهــم، يف حيــن أ

خــاّص« لتعلّــم الكلمــات، بــل وكمــا هــو موّضــح يف الّشــعارات أعــاه، يمكــن ممارســة ذلــك يف أيّ وقــت.

4.5.15 رّد الفعل على شعار مؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية 

لقــد أعــاد البحــث الّتجريبــّي الّتأكيــد علــى أهمّيــة تضميــن شــعار مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة يف المــواّد البصريّــة والرّســائل؛ إلضافــة 
مصداقّيــة للرّســالة. ويقتــرح أوليــاء األمــور أْن يظهــر شــعار مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة يف بدايــة الفيديــو، ويف الزاويــة، طــوال مــّدة 
عــرض الفيديــو؛ ألنـّـه ســيجذب انتباههــم، ويجعلهــم يثقــون بالمعلومــات، ويعرفــون مصدرهــا، حّتــى لــو لــم يشــاهدوا الفيديــو مــن البدايــة، يف حيــن 
اقتــرح أوليــاء األمــور الذيــن لــم يتعرّفــوا علــى شــعار مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة أْن يظهــر االســم بالكامــل، ومــن جهــة أخــرى، اقتــرح 
أولئــك الذيــن ال يجيــدون اللّغــة اإلنجليزيـّـة أن يكــون الّشــعار مكتوبـًـا باللّغــة العربّيــة، واقتــرح آخــرون إدخــال صــورة للملكــة رانيــا محاطــة باألطفــال؛ 

لتوضيــح الموضــوع وصاحــب الرّســالة.

4.5.16   القنوات المفّضلة 

أفــاد أوليــاء األمــور بأنـّـه مــن األفضــل الوصــول إليهــم عبــر منّصــات الّتواصــل االجتماعــّي، فهــم يقضــون الكثيــر مــن الوقــت علــى وســائل الّتواصــل 
االجتماعــّي، ويحملــون هواتفهــم المحمولــة معهــم دائًمــا.

يفّضل معظم أولياء األمور »الفيسبوك« ألنّهم يقضون وقًتا طويًا يف استخدامه.	 

ُيســتخدم »الواتســاب« أيًضــا علــى نطــاق واســع بيــن األّمهــات واآلبــاء، وتفّضلــه أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر الــوالدة- 	 
ــّن مــن مشــاهدة الفيديــو عــّدة مــّرات، ومشــاركته مــع اآلخريــن، ومــع ذلــك، ذكــر آخــرون أّن »الواتســاب« غيــر مراقــب،  3 أشــهر حّتــى يتمكّ
فهــم ال يثقــون بجميــع الّروابــط ومقاطــع الفيديــو المشــاركة مــن خالــه، وألّن هنــاك العديــد مــن مقاطــع الفيديــو المشــتركة والمتداولــة علــى 

»الواتســاب«، فإنّهــم يفّضلــون الوصــول إليهــا عبــر »الفيســبوك«.

من بين القنوات األخرى المستخدمة والتي يمكن أْن تكون فاعلة يف الوصول إىل اآلباء اليوتيوب وتيكتوك واإلنستغرام.	 

ُتعّد القنوات الّتلفزيونّية غير شائعة االستخدام ولكن اقُترحت قناة RoyaTV يف حال عرض مقاطع الفيديو على الّتلفزيون.	 

4.6 اآلثار المترتّبة على استراتيجّية الّرسالة 
تمكّنت جميع عناصر المواّد البصريّة والرّسائل التي اخُتبرت من إحداث بعض الّتأثير يف بعض اآلباء، وعلى وجه الخصوص:

دفــع الّتصميــم األّول بعــض األّمهــات إىل الّتفكيــر يف القــراءة مــع أطفالهــّن الذيــن تتجــاوز أعمارهــم 6 أشــهر، ودفــع اآلبــاء إىل الّرغبــة يف 	 
ممارســة زوجاتهــم لذلــك.

دفع الّتصميم الّثاين بعض أولياء األمور إىل الّتفكير يف ممارسة القراءة مع أطفالهم.	 

عّزز الّتصميم الّثالث سلوك أولياء األمور الحايل يف أسلوب الّتحّدث إىل أطفالهم.	 

عّزز الّتصميم الّرابع سلوك األّمهات الحايل يف أسلوب الّتحدث إىل أطفالهّن.	 
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شّجع الّتصميم الخامس بعض أولياء األمور على القراءة مع أطفالهم.	 

شّجع الّتصميم الّسادس بعض آباء األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 أشهر على القراءة مع أطفالهم.	 

شّجع الّتصميم الّسابع آباء األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر على مساعدة أطفالهم على ماحظة الكلمات.	 

دفع الّتصميم الّثامن بعض األمهات إليجاد كلمات ذات قافية يف القصص واألغاين.	 

شّجع الّتصميم الّتاسع األّمهات على تكرار القّصة وإشراك الّطفل يف القّصة.	 

شّجع الّتصميم العاشر بعض أولياء األمور على القراءة.	 

دفع الّتصميم الحادي عشر بعض أولياء األمور للعمل، لكّن العديد منهم رفض هذا الّسلوك.	 

وتتمّثــل العناصــر الرّئيســة التــي كان لهــا صــدى لــدى أوليــاء األمــور، والتــي يجــب اإلبقــاء عليها،واســتخدامها لتحســين المــواد البصريــة والرســائل 
وتطويرهــا فيمــا يلــي:

ُتعــّد الّســلوكات الموّضحــة يف الّتصميــم الّرابــع )الغنــاء والّتحــّدث إىل طفلهــم أثنــاء الحيــاة اليومّيــة( والّســابع )قــراءة الملصقــات علــى 	 
العبــوات/ المنتجات(هــي األســهل علــى أوليــاء األمــور لممارســتها، كمــا أنّهــا تعــّزز مــا يفعلــه أوليــاء األمــور بالفعــل وتزّودهــم بمعلومــات 
جديــدة حــول الفائــدة التــي تعــود علــى الطفــل، فضــًا عــن أنّهــا ُتعــّد مصــدر إلهــام ألوليــاء األمــور؛ ألنّهــا تنقــل قيمــة هــذه األنشــطة يف تعزيــز 

نمــّو الّطفــل.

كثــر 	  ــا يقــرآن مــع طفلهمــا ويطرحــان أســئلة حــول القصــة( أ ــا وأبً ُيعــّد الّتصميمــان الخامــس والّتاســع )مقطــع الفيديــو ذاتــه الــذي ُيظهــر أمًّ
المــواد البصريّــة والرّســائل جاذبّيــة؛ ألنّهــا تتوافــق مــع القيــم األســريّة، وتقــّوي الّروابــط األســريّة، وُتظهــر الّتأييــد االجتماعــّي، وتزيــد الّثقــة 
يف قــدرة أوليــاء األمــور علــى القــراءة، وتقديــم نمــوذج لبيئــة تعليمّيــة يشــعر فيهــا األطفــال باألمــان والحــّب، كمــا أّن الّتفاعــل بيــن الّطفــل 

وأوليــاء األمــور ُيشــرك أوليــاء األمــور، ويؤكّــد اســتفادة أوليــاء األمــور والّطفــل مــن القــراءة.

يقــّدم العــرض المــريئّ يف الّتصميــم الّثــاين نموذًجــا للقــراءة لطفــل صغيــر، وتوحــي عبــارة الّنــّص »شــوفوا الفــرق« لبعــض أوليــاء األمــور بــأّن 	 
القــراءة قــد »تســاعد الطفــل علــى بــدء الّتحــّدث مبكـّـًرا«.

شــّجعت المعلومــات الجديــدة أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 شــهًرا، والتــي دارت حــول اســتخدام الّتكــرار، وطــرح 	 
األســئلة؛ لتعزيــز الفهــم والمهــارات اللّغويّــة والّتعلّــم لــدى األطفــال كمــا هــو موّضــح يف الّتصميــم الّســادس والعاشــر.

إّن اســتجابة الّطفــل وتفاعلــه اإليجــايبّ يف الّتصميــم الّثالــث والّرابــع والخامــس والّســادس والّتاســع يضيــف مصداقّيــة إىل الرّســالة التــي 	 
ــة والّثقــة. ــم، كمــا يزيــد الّتفاعــل بيــن ويلّ األمــر والّطفــل مــن الجاذبّي مفادهــا أّن الّســلوك يســاعد الطفــل علــى الّتعلّ

وكان للّتصميم  تأثير ضئيل يف آباء األطفال وأولياء أمورهم األصغر سنًّا. وعلى وجه الخصوص:	 

كان الّتصميــم أقــل فاعلّيــة يف تشــجيع أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 4 أشــهر علــى القــراءة ألطفالهــم، كمــا رفــض بعــض 	 
أوليــاء األمــور ممارســة العديــد مــن الّســلوكات؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن األطفــال دون ســّن الّثالثــة ال يفهمــون القصــص / مضمونهــا، ولذلــك لــن 

يســتفيدوا.

مــن غيــر المرّجــح أْن يقــرأ اآلبــاء أو يغّنــوا أو يــرووا القصــص أو األناشــيد ألطفالهــم؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن ذلــك مســؤولّية األّمهــات و/أو األشــّقاء 	 
األكبــر ســنًّا؛ كونهــم يقضــون وقًتــا أطــول مــع الطفــل، وكان للحوافــز الّثــاين والخامــس والّســادس والّســابع فقــط بعــض التأثيــر يف اآلبــاء بســبب 
إظهــار أٍب وطفــٍل يف ســّن مناســب )الّتصميــم الّثــاين(، وإظهــار المشــاركة الجّذابــة والفوائــد المتأتّيــة للّطفــل واآلبــاء )الّتصميــم الّســادس(، 

والتأييــد االجتماعــّي )الّتصميمــان الخامــس والّســابع(.
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وتقتــرح جمعّيــة تغييــر الّســلوك تنقيــح كّل مفهــوم علــى الّنحــو المبّيــن يف القســم الّســابق، وتطويــر اســتراتيجّية محــّددة الســتهداف الفئــات التــي 
كثــر مــن غيرهــا – أي آبــاء األطفــال وأوليــاء أمورهــم األصغــر ســنًّا-. يصعــب الّتأثيــر فيهــا أ

وكانت االقتراحات بشأن الرّسائل والّدعوات للعمل والّشعارات والّشعار كالّتايل:

استخدام رسائل إيحائّية للّتأثير على أّمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 71 شهًرا، إّما بالفائدة أو بالّسلوك أّواًل:

ُتعــّد الرّســالة »ابحثــي عــن كلمــات ملّحنــة يف القصــص واألغــاين لمســاعدة طفلــك علــى إدراك األصــوات والكلمــات«، و«اســمحي لطفلتــك 	 
بلمــس الكتــب اآلمنــة واستكشــافها خــال قراءتــك لهــا، واحرصــي علــى وصــف أفعالهــا، مثــل: أنــِت تلمســين صــورة األرنــب؛ لتســاهمي بتنميــة 
كثــر تشــجيًعا ألّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 42-19 شــهًرا؛ ألنّهــّن وجــدن الرّســالة  عقلهــا، ورفــع مســتوى وعيهــا لمــا حولــه.« أ

واضحــة وموثوقــة ومقنعــة.

تفّضــل أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 71-43 شــهًرا الرّســالة »للمســاهمة يف تنميــة عقــل طفلــك، اطرحــي عليــه بعــض 	 
األســئلة مــن القّصــة التــي قرأتهــا لــه«؛ ألنّهــا تنقــل الفائــدة العقانيــة )تنميــة العقــل( أّواًل، ثــّم العمــل الــذي يمكــن ألوليــاء األمــور فعلــه لتحقيــق 

ذلــك.

اســتخدام الّدعــوات باتّخــاذ إجــراء )التــي( تشــمل »الّتعّلــم« و«تطويــر الّلغــة« ألوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر 
الــوالدة و 18 شــهًرا:

شــّجعت الدعــوة »للمزيــد مــن الطــرق التــي تســاعد طفلــك علــى تعلـّـم الكلمــات واللّغــة، يرجــى زيــارة www.qrf.org« أّمهــات األطفــال الذيــن 	 
تقــّل أعمارهــم عــن 18 شــهًرا؛ بســبب تركيزهــا علــى المفــردات واللّغــة. أّمــا الرّســالة التــي مفادهــا أّن ذلــك يجــب أْن يبــدأ يف ســّن مبكّــرة 
كانــت جديــدة بالّنســبة إليهــّن، وأثــارت فضولهــّن لمعرفــة المزيــد حــول كيفّيــة ممارســة ذلــك مــن خــال زيــارة الموقــع. وتوصــي جمعّيــة تغييــر 
كثــر تخصيًصــا باســتخدام كلمــة »أنــِت« وتعزيــز الّصلــة مــن الــوالدة عــن طريــق  الّســلوك بتعديــل الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء )هــذه(؛ لجعلهــا أ
اســتبدال كلمــة »طفــل« بكلمــة »رضيــع«، وإضافــة »منــذ الــوالدة«  - أي« للمزيــد مــن الّطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا مســاعدة رضيعــك 

.”www.qrf.org علــى تعّلــم المزيــد مــن الكلمــات والّلغــة منــذ الــوالدة، يرجــى زيــارة

تمكّنــت الرّســالة  “للمزيــد مــن الّطــرق التــي تســاعد طفلــك علــى الّتعّلــم، يرجــى زيــارة: www.qrf.org” مــن تشــجيع آبــاء األطفــال الذيــن 	 
تقــّل أعمارهــم عــن 18 شــهًرا؛ ألّن كلمــة »تعلّــم« تشــمل جميــع الفوائــد الّتعليمّيــة. وتوصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك بتعديــل الّدعــوة إىل 
اتّخــاذ إجــراء )هــذه( واســتبدال عبــارة »التــي تســاعد« بعبــارة »يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا مســاعدة« للّتشــديد علــى أّن العمــل هــو مســؤولّية 

.”www.qrf.org :األب، لتصبــح “ للمزيــد مــن الّطــرق التــي يمكــن لآلبــاء مــن خاللهــا مســاعدة أطفالهــم علــى الّتعّلــم، يرجــى زيــارة

ــا؛ لدفــع آبــاء األطفــال الذيــن تزيــد  اســتخدام الّدعــوات باتّخــاذ إجــراء )التــي( تشــمل تنميــة العقــل، وأفضــل بدايــة للحيــاة والمثبتــة علميًّ
.www.qrf.org أعمارهــم عــن 19 شــهًرا لزيــارة

كثــر دعــوة إىل اتّخــاذ 	  كانــت الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء “للمزيــد مــن الّطــرق التــي ستســاهم بتنميــة عقــل طفلــك، يرجــى زيــارة: www.qrf.org” أ
إجــراءات مشــّجعة لــكّل مــن آبــاء األطفــال وأّمهاتهــم الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 19 و 71 شــهًرا؛ إذ يرغــب جميــع أوليــاء األمــور يف المســاهمة 
كثــر خصوصّيــة عــن  يف تنميــة عقــول أطفالهــم للّتأكّــد مــن تمّتــع الّطفــل بحيــاة جّيــدة. وتقتــرح جمعّيــة تغييــر الّســلوك جعــل هــذه الّدعــوة أ

طريــق اســتبدال عبــارة »التــي ستســاهم« بعبــارة »تمكّنــك مــن المســاهمة«.

ــا يف منــح طفلــك أفضــل بدايــة يرجــى زيــارة: www.qrf.org” بتشــجيع 	  نجحــت الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء “للمزيــد مــن األنشــطة المثبتــة علميًّ
ــا« ملهمــة ويرغبــن يف تنفيذهــا يف حياتهــّن اليومّيــة، وزيــارة الموقــع اإللكتــروينّ لمعرفــة  األّمهــات اللـّـوايت وجــدن عبــارة »األنشــطة المثبتــة علميًّ

المزيد.

كانــت الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء »للمزيــد مــن الّطــرق التــي تمنــح طفلــك أفضــل بدايــة للحيــاة، يرجــى زيــارة: www.qrf.org” مشــّجعة لآلبــاء؛ 	 
ألّن منــح األطفــال أفضــل بدايــة للحيــاة هــو أمــر يرغــب اآلبــاء بفعلــه، وقــد ألهمتهــم لزيــارة الموقــع اإللكتــروينّ لمعرفــة المزيــد حــول كيفيــة 

فعــل ذلــك.

استخدام الّشعارات التي تتضّمن الكلمات والّتواصل عند استهداف آباء األطفال الّصغار، والتي تشمل:

»امأل طفولتي بالكلمات« 	 

»لنمأل طفولتهم كّل يوم بالكلمات واأللحان والحكايات« 	 

»تواصلوا معهم كّل يوم بالكلمات واألناشيد والقصص« 	 

“بأيّ وقت ومكان تواصلوا معهم باألناشيد واألغاين وسرد الحكايات« 	 

»القراءة مسيرة... لنبدأ اليوم!«	 

1

2

3

4
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اســتخدام العبــارات الوصفّيــة حــول »قضــاء الوقــت مــع الّطفــل« الســتهداف آبــاء األطفــال مــن جميــع األعمــار، وأّمهــات األطفــال الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 43 و 71 شــهًرا، مثــل:

»القراءة... لحظة ممّيزة تجمعكم« 	 

»وقتك معهم يصنع الفرق« 	 

»القراءة مسيرة... شاركهم بها!«	 

استخدام اسم موثوق إلضفاء المصداقّية على الّرسائل

ُينظــر إىل شــعار مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة علــى أنـّـه مصــدر موثــوق ومهنــّي للمعلومــات، حيــث ُتعــرف برعايــة األطفــال، وتوفيــر 	 
البرامــج الّتعليمّيــة لهم.

إّن معرفــة أّن مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة متكّفلــة بإيصــال الرّســالة سيشــّجع أوليــاء األمــور علــى المشــاركة يف المــواّد البصريـّـة 	 
والرّســائل وتبنــي ســلوكات جديــدة.

عــرض الّشــعار يف بدايــة الفيديــو، ويف الزاويــة طــوال مــّدة الفيديــو؛ ألنـّـه ســيلفت انتباههــم ويشــّجعهم علــى الوثــوق بالمعلومــات ويخبرهــم 	 
بمصدرهــا حّتــى ولــو لــم يشــاهدوا الفيديــو مــن بدايتــه.

ضــع يف اعتبــارك اســتخدام االســم الكامــل باللّغــة العربيــة ألولئــك الذيــن قــد ال يتعرّفــون علــى الّشــعار، أو لديهــم معرفــة محــدودة باللّغــة 	 
اإلنجليزيّــة.

5

6



48

حــّدد البحــث 12 مجموعــة بنــاًء علــى جنــس ويلّ األمــر وعمــر الّطفــل، ولــكّل منهــم احتياجــات اتّصــال مختلفــة فيمــا يتعلـّـق بأنــواع الّســلوكّيات . 1
التــي يجــب توصيلهــا ومتطلّبــات الرّســائل المحــّددة، ويجــب أْن ُيظهــر اســتهداف االتّصــاالت أيًضــا مجموعــة متنّوعــة مــن أوليــاء األمــور 
ــة ومســتويات معرفــة  ضمــن كّل شــريحة، علــى ســبيل المثــال: مختلــف األعمــار والمواقــع وعــدد األطفــال والحالــة االجتماعّيــة واالقتصاديّ
القــراءة والكتابــة والجنســّيات. وتوصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك أْن تراعــي مؤّسســة الملكــة رانيــا مــن 12 مجموعــة ومجموعــات اجتماعّيــة 
وديموغرافّيــة مختلفــة أولويـّـات الحملــة بشــكل عــاّم، ولمراحــل محــّددة مــن الحملــة. يجــب أن يأخــذ هذا يف االعتبار تغيير ســلوك المجموعات 
كبــر تأثيرعلــى تحقيــق األهــداف العاّمــة للحملــة، باإلضافــة إىل تلــك  والمجموعــات االجتماعّيــة والديموغرافّيــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا أ

المجموعــات التــي يســهل الوصــول إليهــا، والتأثيــر عليهــا.

كبــر مــع أطفالهــّن، ومــن المرّجــح أْن . 2 يــدّل البحــث أّن األّمهــات يمّثلــن الجمهــور األساســّي المســتهدف للحملــة؛ كونهــّن يقضيــن وقًتــا أ
يتأثـّـرن لممارســة الّســلوكات بمــا فيهــا ســرد القصــص والقــراءة ألطفالهــّن، ومــن غيــر المرّجــح أن يتبّنــى اآلبــاء أيًّــا مــن الّســلوكات مــع أطفالهــم؛ 
ألنّهــم يعتقــدون أّن ذلــك مــن مســؤولّية األّمهــات و/أو األشــّقاء األكبــر ســنًّا؛ كونهــم يقضــون وقًتــا أطــول مــع الّطفــل، ولكّنهــم يظهــرون انفتاًحــا 
ــا يف تحقيــق الّتواصــل، ومــع أّن الّتأثيــر علــى ســلوكهم ســيتطلّب  علــى تغييــر ســلوكهم، ومــن ناحيــة أخــرى، نعتبــر اآلبــاء جمهــوًرا ثانويًّــا مهمًّ
ــا مــورًدا غيــر مســتثمر يف الّســعي لخلــق بيئــات تعلـّـم غنّيــة بالمهــارات القرائّيــة. كمــا تقتــرح  مزيــًدا مــن الوقــت والمــوارد، فإنّهــم يمّثلــون حاليًّ
جمعّيــة تغييــر الّســلوك أّن اآلبــاء هــم الجمهــور الّثانــوّي للحملــة؛ بســبب الّتأثيــر الهائــل الــذي يمكــن أْن يحدثــه أي تغييــر ســلوكّي صغيــر يف 

تحســين البيئــات الغنّيــة بالمهــارات القرائّيــة لألطفــال.

قــد يكــون أوليــاء األمــور بالفعــل يتحّدثــون ويغّنــون ويلّحنــون ويــروون القصــص مــع أطفالهــم مــن أجــل تحقيــق الفوائــد الفوريّــة التــي . 3
يعيشــونها – الفــرح / الّترابــط / تهدئــة الطفــل / الّتأييــد االجتماعــّي- علــى الّرعايــة الوالديّــة التــي يقّدمونهــا، ومــع ذلــك قــد ال يكونــون علــى 
ــم األصــوات والكلمــات. ولذلــك توصــي  درايــة بــأّن هــذه الّســلوكات تســاعد أطفالهــم علــى تنميــة المهــارات اللّغويــة / تنميــة الّدمــاغ / تعلّ
جمعّيــة تغييــر الّســلوك بإرســال رســائل حــول الّســلوكات الاّلقرائّيــة )التــي ال تعتمــد علــى القــراءة( التــي تعــّزز الفوائــد العاطفّيــة 
المباشــرة لهــذه الّســلوكات مــع تعريــف أوليــاء األمــور بالفوائــد العقالنّيــة التــي تعــود علــى الطفــل، وســيؤّدي ذلــك إىل زيــادة الوعــي بالــّدور 
ــّازم  ــة باختــاف مســتويات القــراءة، ويرســي األســاس ال الــذي يمكــن أْن يلعبــه أوليــاء األمــور يف نمــّو أطفالهــم، ويناســب أوليــاء األمــور كاّف

للرّســائل المتعلّقــة بفوائــد القــراءة.

إذا كانــت مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة ترغــب يف إبصــار تغييــر ســلوكّي فــوريّ، فتوصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك أْن تســتهدف . 4
المرحلــة األولّيــة مــن الحملــة أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 43-71 شــهًرا. وســوف تســتهدف المــواّد البصريّــة والرّســائل 
طــرق التواصــل والســلوكات الّاقرائّيــة التــي تعــّد األســهل، وبالّتــايل األكثــر ترجيًحــا بــأْن يقــع عليهــا االختيــار، مثــل: الّتحــّدث والغنــاء وروايــة 
القصــص مــع أطفالهــم، وبنــاًء علــى الزّخــم الــذي ســيتحّقق مــن ذلــك، يمكــن أن تركـّـز المراحــل الّاحقــة مــن الحملــة علــى القــراءة مــع الكتــب 

وبدونهــا.

يتوّجــب علــى المــواّد البصريـّـة والّرســائل التــي تســتهدف األّمهــات، أن تشــمل اآلبــاء يف عملّيــات الّتنفيــذ حيثمــا أمكــن ذلــك، وأن ُتظهرهــم 	 
وهــم يشــّجعون األّمهــات ويــؤّدون دوًرا يف الّتفاعــل. وذلــك لضمــان أاّل تعــّزز اســتراتيجّية اســتهداف األّمهــات أّواًل وعــن غيــر قصــد االعتقــاد بــأّن 
هــذه األنشــطة هــي مســؤولّية األّم فقــط، ولكــْن لُينظــر إليهــا يف الوقــت ذاتــه علــى أنّهــا واقعّيــة ويمكــن تحقيقهــا. وستشــمل المراحــل الّاحقــة 

مــن الحملــة اآلبــاء وهــم يمارســون الّســلوكات مــن األســهل إىل األصعــب.

ــة والّرســائل التــي تســتهدف أّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 43 و 71 شــهًرا أن ُتظهــر 	  كمــا يتوّجــب علــى المــواّد البصريّ
حيثمــا أمكــن، األطفــال الّصغــار وهــم يســتمتعون / يســتفيدون أيًضــا مــن هــذا الّنشــاط، وذلــك لضمــان أاّل تعــّزز اســتراتيجّية اســتهداف 
األطفــال األكبــر ســنًّا وعــن غيــر قصــد االعتقــاد بــأّن هــذه الّســلوكات ليســت مناســبة لألطفــال الّصغــار، وستســتهدف المراحــل الّاحقــة مــن 

الحملــة أوليــاء األمــور وهــم يمارســون الّســلوكات مــن األســهل إىل األصعــب مــع األطفــال الّصغــار.

الّتوصيات5



49

توصي جمعّية تغيير الّســلوك مؤّسســة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية بمراجعة اقتراحات الّتحســين المفّصلة يف هذا الّتقرير واســتخدامها؛ . 5
لتحســين المــواّد البصريـّـة والرّســائل لــكّل مــن الفئــات والّســلوكات المســتهدفة، كمــا يوصــى باتّبــاع االســتراتيجّيات الّتاليــة؛ لتحســين المــواّد 

البصريـّـة والرّســائل التــي تســتهدف أوليــاء أمــور األطفــال الّصغــار واآلبــاء، ولتعزيــز المــواّد البصريـّـة والرّســائل.

ــا مــن الّســلوكات؛ نظــًرا العتقادهــم بــأّن األطفــال الّصغــار ال يفهمــون المضمــون /  مــن غيــر المرّجــح أن يعتنــق أوليــاء أمــور األطفــال الّصغــار أيًّ
ــا -أي مــواّد  القصــص، وبالّتــايل لــن يســتفيدوا منهــا، كمــا أنّــه مــن غيــر المرّجــح أن يقــرأ أوليــاء األمــور؛ بســبب عــدم وجــود المــواّد المناســبة عمريًّ
القــراءة يف المنــزل-. وللّتأثيــر علــى ســلوك أوليــاء األمــور تجــاه األطفــال الّصغــار، تحتــاج المــواّد البصريـّـة والرّســائل إىل جعــل الّســلوكات ذات صلــة 
ومرغوبــة ومناســبة ألوليــاء األمــور؛ ليمارســوها مــع أطفالهــم يف كل فئــة عمريّــة لألطفــال. وتتمّثــل المــواّد البصريّــة والرّســائل الّازمــة يف تلــك 
التــي تعــرض لآلبــاء واألمهــات طفــًا مــن نفــس عمــر طفلهــم يف بيئــة واقعّيــة، وُتظهــر المشــاركة والفوائــد الجّذابــة للّطفــل، وأوليــاء األمــور، والّتأييــد 
االجتماعــي. ومــن أجــل تشــجيع أوليــاء األمــور علــى تغييــر ســلوكهم تجــاه األطفــال الّصغــار، توصــي جمعيــة تغييــر الّســلوك مؤّسســة الملكــة رانيــا 

للّتعليــم والّتنميــة بمــا يلــي:

إنشــاء مقاطــع فيديــو تحــوي عناصــر مرئّيــة ُتظهــر:  أ( طفــًا يف الســّن المناســب )بمــن فيهــم األطفــال حديثــو الــوالدة(، ب( ويلّ أمــر مــن 	 
الّنــوع االجتماعــّي المناســب للجمهــور المســتهدف، ج( ســلوكًا محــّدًدا مناســًبا للعمــر )لــن يتمكــن األطفــال حديثــو الــوالدة مــن الوصــول إىل 
ــا، ويســتفيدان منهــا، هـــ( الّتأييــد االجتماعــّي مــن  كل المــواّد الّصلبــة(، د( ويلّ أمــر وطفلــه يســتمتعان بالقــراءة مًع الّصفحــات للمســها، أو أ

ــّزوج / الّزوجــة / الحمــاة. ال

ا؛ لتحديــد توّقعــات أوليــاء األمــور، 	  ــة وجّذابــة يف الوقــت ذاتــه يبديهــا األطفــال حديثــو الــوالدة، واألطفــال الصغــار جــدًّ إظهــار ردود فعــل واقعّي
وإثبــات مشــاركة األطفــال، مثــل: طفــل هــادئ أو طفــل ســعيد.

إضافــة »منــذ الــوالدة« و«اآلن« إىل الرّســائل، الســتهداف أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 1٨ شــهًرا، وكذلــك اســتهداف أوليــاء 	 
أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر الــوالدة وثاثــة أشــهر بالّصــور المرئّيــة التــي تظهــر األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر 

الــوالدة وثاثــة أشــهر.

ــم« و«االتّصــال« يف 	  اســتخدام المصطلحــات »مثبتــة علمًيــا« و«المهــارات اللّغويــة / الّتنميــة« و«تنميــة العقــل« و«منــذ الــوالدة« و«الّتعلّ
)الرّســائل / الّشــعارات / الّدعــوات( التّخــاذ إجــراء؛ لتعزيــز الفوائــد التــي تعــود علــى الّطفــل.

اســتخدام نــّص )بســيط / تعليــق صــويتّ( للّتركيــز علــى القــراءة مــع الّطفــل وفوائدهــا، واســتخدام الّصــورة المرئّيــة لتوضيــح آلّيــة ذلــك، 	 
ــا لمســاعدة طفلــك علــى تعلـّـم  مثــل: )اقــرأ يل كّل يــوم منــذ والديت حتــى لــو بكلمــات قليلــة، وســترى الفــرق. لمزيــد مــن الّطــرق المثبتــة علميًّ

.)www.qrf.org األصــوات واللّغــة، يرجــى زيــارة

استخدام الرّسائل التي تحتوي على صوت الّطفل الستهداف أّمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 0 إىل 18 شهًرا.	 

اختبــار االســتعانة بأوليــاء األمــور، بحيــث يكونــون ســفراء أو حاملــي الرّســالة، يتحّدثــون بفخــر عــن تجاربهــم الخاّصــة، والفوائــد التــي جَنوهــا مــن 	 
القــراءة ألطفالهــم؛ لتعزيــز فكــرة أنّــه »يمكــن ألوليــاء األمــور أمثــايل تبّنــي الّســلوك وجنــي فائدتــه«. وعلــى ســبيل المثــال: رســالة / تعليــق 
صــويتّ محتــواه: »ال تــزال طفلتــي غيــر قــادرة علــى فهــم القّصــة، ولكــّن القــراءة لهــا مــن اآلن تســاعدها علــى تعلـّـم الكلمــات واللّغــة« أن تزيــل 

العقبــات، وقــد أشــارت نتائــج ثــاث مقابــات إىل أّن أوليــاء األمــور يمكنهــم أْن يكونــوا ســفراء أو حاملــي الرّســالة مؤثّريــن.

وللّتأثيــر علــى ســلوك اآلبــاء، تحتــاج المــواّد البصريـّـة والرّســائل إىل معالجــة الّتحّيــز الّاواعــي مــن خــال الّنظــر إىل الّســلوكات علــى أنّهــا ذات صلــة 
ومرغوبــة ومناســبة لآلبــاء، ويمكــن للمــواّد البصريـّـة والرّســائل التــي ُتظهــر أبـًـا وطفــًا يف الســّن المناســب يف بيئــة واقعّيــة، وتبّيــن المشــاركة الجّذابــة 
ــة تغييــر الّســلوك  ــز الّاواعــي. وتوصــي جمعّي والفوائــد التــي تعــود علــى الّطفــل واألب، وكذلــك الّتأييــد االجتماعــّي أن تســاعد يف معالجــة الّتحّي

مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة بمــا يلــي علــى وجــه الّتحديــد:

إنشــاء مقاطــع فيديــو منفصلــة لآلبــاء وهــم يمارســون كاًّ مــن الّســلوكات المنشــودة، مــع إبــداء موافقــة األّم / تشــجيًعا لهمــا، واســتخدام لغــة 	 
مراعيــة للّنــوع االجتماعــّي أو محايــدة.

إزالــة العقبــة المتمثلــة يف قلّــة الوقــت لــدى اآلبــاء مــن خــال إعامهــم بــأّن كّل دقيقــٍة / مــّدة زمنّيــة تقضيهــا يف القــراءة  مــع طفلــك تحــدث 	 
فرًقــا، وبإظهــار اآلبــاء وهــم يتفاعلــون مــع أطفالهــم لــدى عودتهــم إىل المنــزل مــن العمــل.

ــة المباشــرة، مثــل: )الفــرح، الترابــط، 	  ــة والرّســائل التــي تســتهدف اآلبــاء توصــل إليهــم الفوائــد العاطفّي الّتأكــد مــن أّن جميــع المــواّد البصريّ
الّتأييــد االجتماعــّي، الّشــعور بالرّضــا( عــن المســاعدة يف تنميــة عقــل الطفــل، ومنحــه أفضــل بدايــة للحيــاة، ولزيــادة الّتأثيــر البصــري أظهــر األب 

والطفــل وهمــا يســتمتعان بالّتجربــة، مــع االبتســامة علــى محّياهمــا، واألب ينظــر يف عينــي طفلــه؛ إلظهــار الترابــط.

تعزيــز فوائــد ممارســة اآلبــاء للّســلوكات مــن خــال توجيــه دعــوة إىل اتّخــاذ إجــراءات تراعــي الّنــوع االجتماعــّي، مثــل: » للمزيــد مــن األنشــطة 	 
ــا يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا مســاعدة أطفالهــم علــى تعلّــم الكلمــات واللّغــة يرجــى زيــارة: )موقــع الحملــة(”. المثبتــة علميًّ
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الّنظــر يف تطويــر اتّصــاالت تظهــر آبــاًء يتحّدثــون عــن الفوائــد التــي الحظوهــا؛ نتيجــة القــراءة ألطفالهــم كّل يــوم منــذ والدتهــم مــن حيــث بنــاء 	 
كرتهــم، والّشــعور بالفخــر؛ ألّن قراءتهــم تســاعد يف تنميــة عقــل  الّرابــط / الّترابــط، ومســاعدتهم علــى تعلّــم الــكام، وتحفيــز عقولهــم، وبنــاء ذا

الطفــل، مّمــا يمنــح الّطفــل أفضــل بدايــة للحيــاة.

إزالــة العقبــة المتمّثلــة يف االعتقــاد الخاطــئ لــدى اآلبــاء بــأّن الّنســاء أو األشــّقاء األكبــر ســنًّا هــم المســؤولون عــن القــراءة، وذلــك مــن خــال 	 
ا. إظهــار األب وهــو يمــارس هــذه األنشــطة، ربّمــا يف جــّو عائلــّي مــع تأييــد الّزوجــة / األّم / الحمــاة ومشــاركة األشــّقاء األكبــر ســنًّ

إنشــاء صــور مرئّيــة ُتظهــر اآلبــاء يف ســيناريو واقعــّي مــن منظــور الّنــوع االجتماعــّي، مثــل أن يتحــّدث األب مــع الّطفــل، ويغّنــي لــه عندمــا تكــون 	 
األســرة مجتمعــة يف وقــت تنــاول الّطعــام، أو وقــت الفــراغ، أو عندمــا يكــون األب والّطفــل مًعــا بعــد عــودة األب مــن العمــل، أو خــال عطلــة 

نهايــة األســبوع.

إظهار األطفال وهم يتفاعلون بشكل واقعّي مع آبائهم ويستجيبون لهم؛ لتعزيز قيمة السلوك للّطفل، وإثبات أّن الّطفل يتعلّم.	 

اســتخدام »صــوت الّطفــل« والّشــعارات التــي تحتــوي علــى المصطلحــات »الكلمــات« و«الّتواصــل« و«الوقــت مــع الّطفــل« الســتهداف 	 
اآلبــاء.

تحسين الرسائل والدعوات والّشعارات المؤّدية إىل اتّخاذ إجراءات كما هو مقترح يف هذا الّتقرير، وكذلك استخدام: 

رسائل موحية ألّمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 71-19 شهًرا، وتشتمل على الفائدة أو الّسلوك أّواًل.	 

تتعلّق الّدعوات باتخاذ إجراء بـ »الّتعلّم« و«تطوير اللّغة« ألولياء أمور األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عمر الوالدة و 18 شهًرا.	 

ــا«؛ لتشــجيع أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تزيــد 	  تتعلّــق الّدعــوات باتّخــاذ إجــراء بـــ »نمــّو العقــل«، و«أفضــل بدايــة للحيــاة« و«مثبتــة علميًّ
أعمارهــم عــن 19 شــهًرا علــى زيــارة )موقــع الحملــة(.

الّشعارات المتعلّقة بـ »الكلمات« والّتواصل«؛ الستهداف أّمهات األطفال الذين تقّل أعمارهم عن 42 شهًرا.	 

الّشــعارات المتعلّقــة بـــ »الوقــت مــع الّطفــل«؛ الســتهداف آبــاء األطفــال مــن جميــع األعمــار وأّمهــات األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 	 
43 و 71 شــهًرا.

استخدام شعار مؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية إلضفاء المصداقّية على الّرسائل:

ُينظــر إىل شــعار مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة علــى أنـّـه مصــدر موثــوق ومهنــّي للمعلومــات، حيــث ُتعــرف برعايــة األطفــال، وتوفيــر 	 
البرامــج الّتعليمّيــة لهم.

إّن معرفــة أّن مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة متكّفلــة بإيصــال الرّســالة سيشــّجع أوليــاء األمــور علــى المشــاركة يف المــواّد البصريـّـة 	 
والرّســائل وتبّنــي ســلوكات جديــدة.

اعــرض الّشــعار يف بدايــة الفيديــو، ويف الزاويــة طــوال مــّدة الفيديــو؛ ألنـّـه ســيلفت انتباههــم، ويشــّجعهم علــى الوثــوق بالمعلومــات ويخبرهــم 	 
بمصدرهــا حّتــى ولــو لــم يشــاهدوا الفيديــو مــن بدايتــه.

ــة ألولئــك الذيــن قــد ال يتعرّفــون علــى الّشــعار أو لديهــم معرفــة محــدودة باللّغــة 	  ضــع يف اعتبــارك اســتخدام االســم الكامــل باللّغــة العربّي
اإلنجليزيّــة.

باإلضافــة إىل المــواّد البصريّــة والرّســائل، توصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك بوضــع أســتراتيجّيات أخــرى للّتغّلــب علــى العقبــة المتمّثلــة يف . 6
نقــص مــواّد القــراءة المناســبة عمريًّــا، ويمكــن  أن تشــمل هــذه االســتراتيجّيات مــا يلــي:

تزويــد أوليــاء األمــور بمــواّد قرائّيــة شــائقة ومناســبة عمريًّــا؛ لقراءتهــا مــع أطفالهــم مــن خــال طــرود رعايــة لحديثــي الــوالدة، ودورات مــا قبــل 	 
ــاء / المستشــفيات / المــدارس، والّترويــج لتوافرهــا، وتضميــن نمــاذج الّطلبــات  الــوالدة / برامــج تثقيــف أوليــاء األمــور، والقابــات / األطّب
ــة الوصــول،  علــى الموقــع اإللكتــروينّ وصفحــة »الفيســبوك« و«الواتســاب« والّتلفزيــون، واســتخدام الّدعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء لزيــادة إمكانّي

علــى ســبيل المثــال: »إذا كنــت تبحــث عــن قصــص يمكنــك قراءتهــا مــع أطفالــك، فيرجــى زيــارة )موقــع الحملــة(”.
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توفير مواّد للقراءة عبر اإلنترنت يمكن ألولياء األمور قراءتها مع أطفالهم فوق عمر العامين16، والّترويج لتوافرها.	 

الّتغلـّـب علــى العقبــة المتمّثلــة يف أّمّيــة أوليــاء األمــور مــن خــال تقديــم دروس محــو األمّيــة للكبــار، وقــد تكــون هــذه الــّدروس جــزًءا مــن تعليــم 	 
مــا قبــل الــوالدة، مــع اســتخدام اللّهجــة العامّيــة.

الّترويــج لطــرق أخــرى يمكــن ألوليــاء األمــور مــن خالهــا القــراءة ألطفالهــم دون كتــب، مثــل قــراءة محتــوى األغلفــة، والّافتــات يف الّشــوارع، 	 
والملصقــات، والكتابــة علــى الّدفاتــر / الكتابــة علــى الّشاشــات17 مــع اســتخدام رســالة »حّتــى لــو بكلمــات قليلــة«.

دعــم أو إنشــاء برامــج ترفيهّيــة تعليمّيــة / محتويــات فيديــو علــى اليوتيــوب يمكــن ألوليــاء األمــور مشــاهدتها واالندمــاج بهــا مــع أطفالهــم 	 
الذيــن هــم فــوق الســنتين18، والتــي تتضّمــن / تشــّجع علــى ممارســة أنشــطة القــراءة والقصــص والغنــاء والّتنغيــم والّتســمية والّتأشــير 

التــي يمارســها أوليــاء األمــور مــع أطفالهــم أثنــاء المشــاهدة.

توصــي جمعّيــة تغييــر الّســلوك بإجــراء مزيــد مــن البحــث؛ لتحســين تأثيــر المــواد البصريّــة والرّســائل ورصدهــا، وتوصــي جمعّيــة تغييــر . 7
الّســلوك بمــا يلــي علــى وجــه الّتحديــد:

مرحلــة إضافّيــة مــن البحــث الّنوعــّي؛ الختبــار مجموعــة منّقحــة مــن المــواّد البصريّــة والرّســائل تتضّمــن الّتغذيــة الّراجعــة المتأتّيــة مــن هــذا 	 
المشــروع. ويجــب أن تكــون الجولــة اإلضافّيــة مــن االختبــار مصّممــة؛ لتحديــد المــدى الــذي ســتؤثّر فيــه المــواّد البصريـّـة والرّســائل علــى أوليــاء 
األمــور لدفعهــم لتبّنــي كّل ســلوك مــن الّســلوكات المنشــودة، كمــا ســتوصي بالّتحســينات الّازمــة لزيــادة فاعلّيــة الّتنفيــذ، وسُتســتخَدم هــذه 

الّتحســينات؛ لتطويــر مجموعــة منّقحــة مــن المــواّد البصريـّـة والرّســائل.

ــة والرّســائل المنّقحــة وتقييمهــا بشــكل تجريبــّي؛ لضمــان فاعلّيتهــا قبــل تعميمهــا علــى 	  ينبغــي بعــد ذلــك اختبــار مجموعــة المــواّد البصريّ
المســتوى الوطنــّي.

ينبغــي اســتخدام مســح كمــّي قبــل اإلطــاق لتوفيــر مقيــاس أساســّي للوعــي والمواقــف والّســلوكات الحالّيــة التــي تهــدف المــواّد البصريّــة 	 
والرّســائل إىل عرضهــا، ويجــب تكــرار هــذه الّدراســة بمــرور الوقــت، وأن تشــمل تدابيــر االســتجابة والّتأثيــر لتقييــم مــدى فاعلّيــة المــواّد البصريـّـة 

والرّســائل يف الّتأثيــر علــى ســلوك أوليــاء األمــور، ويجــب اســتخدام نتائــج الّتقييــم لاسترشــاد بهــا يف المراحــل الّاحقــة مــن الحملــة.

16  مع األخذ بعين االعتبار بالّتوصيات الّدولية؛ لتجّنب تعريض األطفال الّصغار لوقت الشاّشة، هذه توصية خاّصة لألطفال فوق سّن 24 شهر .
17  انظر الحاشية رقم 16
18  انظر الحاشية رقم 16
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اســُتخلصت العديــد مــن الــّدروس حــول كّل مــن الموضــوع والعملّيــة أثنــاء المشــروع، حيــث يشــكّل الّتعلّــم عــن الموضــوع المحتويــات الرّئيســة 
لهــذه الوثيقــة، وتــرد أدنــاه بعــض الــّدروس المســتفادة حــول عملّيــة تطويــر اتصــاالت تغييــر الّســلوك االجتماعــّي واختبارهــا يف األردن:

يتطلـّـب االختيــار واإلحاطــة والّتدريــب والمراجعــة وتقديــم الّتغذيــة الّراجعــة عــن المقابــات ومجموعــات الّتركيــز وتفســير الّنتائــج الــواردة مــن 	 
شــركة العمــل الميــداينّ المحلّيــة اســتثماًرا كبيــًرا للوقــت مــن كّل مــن مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة وجمعّيــة تغييــر الّســلوك، 
ومهمــا أســهبنا يف وصــف أهمّيــة وكالــة العمــل الميــداينّ يف تحديــد جــودة المعلومــات المجموعــة ال يمكــن ألحـــد أن يتهمنــا بالمغــاالة يف 

ــا نقتــرح: ــق بالمشــاريع المســتقبلّية، فإنّن الوصــف، وينبغــي الّنظــر يف طــرق تضمــن أّن اســتثمار الوقــت يحّقــق أقصــى قيمــة، وفيمــا يتعلّ

اســتخدام فريــق القائميــن بالمقابــات ذاتــه يف جميــع مراحــل المشــروع بحيــث تــؤّدي الّتغذيــة الّراجعــة المقّدمــة عــن البحــث الّنوعــّي،  	
ومهــارات إعــداد الّتقاريــر إىل بنــاء القــدرات عبــر كّل مرحلــة مــن مراحــل المشــروع.

يمكــن أن يكــون الّتدريــب اإلضــايفّ علــى تغييــر الّســلوك والّنواتــج المطلوبــة؛ لتيســير الّتشــخيص الّســلوكّي، وتحديــد مــا إذا كانــت  	
ــة زيــادة تأثيرهــا، مفيــًدا للمشــاريع المســتقبلّية. ــر علــى الّســلوك وكيفّي االتصــاالت تؤثّ

يمكــن أن تســهم جلســات اإلحاطــة مــع فريــق العمــل الميــداينّ يف نهايــة المشــروع؛ لمناقشــة الــّدروس المســتفادة يف بنــاء المعرفــة  	
والقــدرة لــدى جميــع األطــراف.

فــرَض وبــاء كورونــا تحّديــات علــى أوليــاء األمــور الذيــن ال يعرفــون كيفّيــة اســتخدام منّصــة »زوم«، فأنشــأ شــريك العمــل الميــداينّ مجموعــًة 	 
ــة فتــح روابــط »زوم«، وعّيــن مشــرًفا مســاعًدا متاًحــا لدعــم  ــة تنزيــل تطبيــق »زوم«، وكيفّي علــى »الواتســاب« تضــّم إرشــادات حــول كيفّي
المشــاركين يف المشــكات الفنّيــة، وقــد كانــت هــذه مبــادرات مهّمــة يجــب تضمينهــا يف البحــث الّنوعــّي عبــر اإلنترنــت مــع أوليــاء األمــور يف 
المســتقبل، باإلضافــة إىل ذلــك قــد يكــون مــن المفيــد تضميــن مكالمــات هاتفّيــة يف مواصفــات طلــب عــرض األســعار لــكّل مشــارك مباشــرة 
قبــل كّل )مقابلــة / مجموعــة تركيــز(، وتجربــة منّصــة »زوم« قبــل كّل جلســة، ويمكــن أيًضــا اســتخدام هــذه المكالمــات الهاتفّيــة الّســابقة 
للبحــث لتأكيــد أّن المشــاركين مؤّهلــون للمشــاركة يف البحــث، وتجّنــب تضميــن أوليــاء األمــور يف مجموعــات الّتركيــز مــع أطفــال يف ســّن غيــر 

مناســب علــى ســبيل المثــال.

لســوء الحــظ، لــم تشــمل أيّ مــن مرحلتــي البحــث الّنوعــّي أوليــاء أمــور ســوريّين يف مخّيمــات الّاجئيــن، مــع أّن ذلــك كان مطلوبًــا، ومــن 	 
ــب الحصــول علــى الموافقــات مســبًقا، لــذا يجــب أن يطلــب أيّ بحــث مســتقبلّي مــن  كها، وتتطلّ الواضــح أّن هــذه مجموعــة يصعــب إشــرا

الــوكاالت الميدانّيــة تحديــد كيفّيــة إشــراك هــذه المجموعــة، وتقديــم تحديثــات منتظمــة حــول الّتقــّدم علــى هــذا الّصعيــد.

وبالمثــل، واجهــت الوكالــة الميدانّيــة صعوبــة كبيــرة يف إشــراك أوليــاء أمــور أردنّييــن، وال ســّيما أوليــاء أمــور األطفــال الّصغــار، ولذلــك نقتــرح 	 
أن تطلــب المشــاريع البحثّيــة المســتقبلّية التــي تضــّم اآلبــاء أيًضــا مــن الــوكاالت الميدانّيــة تحديــد كيفّيــة إشــراك هــذه المجموعــة وتقديــم 
تحديثــات منتظمــة حــول الّتقــّدم علــى هــذا الّصعيــد، كمــا ينبغــي الّنظــر يف اســتراتيجّيات تحفيــز اآلبــاء علــى المشــاركة يف وقــت مبكّــر مــن 
كثــر مرونــة لوقــت المقابلــة، باإلضافــة إىل  العملّيــة، بمــا يف ذلــك إجــراء المقابــات الفرديّــة بــداًل مــن مجموعــات الّتركيــز لتقديــم خيــارات أ

ــة. الحوافــز المالّي

إّن حساســّية الّســؤال عــن معلومــات تخــّص الّدخــل تعنــي أّن بعــض الّنــاس ســيترّددون يف اإلجابــة، فيجــب الّنظــر يف اســتخدام األســئلة 	 
الفئــات  مــن جميــع  المشــاركين  إشــراك  لضمــاِن  والمهنــة؛  الوظيفــّي،  والوضــع  الّتعليمــّي،  المســتوى  مثــل:  حــول موضوعــات  البديلــة 

البحــث. االجتماعّيــة واالقتصاديّــة يف 

الّدروس 6
المستفادة 
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ُينصــح بالمراقبــة المنتظمــة لعمــل جميــع القائميــن بالمقابــات بعــد المرحلــة الّتجريبّيــة؛ لضمــان التزامهــم بالّدليــل والّســؤال علــى وجــه 	 
الّتحديــد عّمــا ســيغّير ســلوكًا  مــا إذا كانــت مفاهيــم المــواّد البصريّــة والرّســائل تغّيــر الّســلوك، أو بــداًل مــن ذلــك، ينبغــي الّنظــر يف اســتخدام 

اســتطاعات / اســتبانات ذاتّيــة اإلكمــال؛ لضمــان الحصــول علــى هــذه المعلومــات.

مــن المهــّم أن يكــون هنــاك اتّفــاق كامــل علــى صياغــة الرّســائل أثنــاء تطويرهــا واختبارهــا، وأّن عملّيــة الّترجمــة العكســّية تحــدث إذا تــّم 	 
تطويرهــا باللغــة اإلنجليزيــة وترجمتهــا إىل العربيــة؛ للّتأكّــد مــن أّن الّتغييــرات التــي يتــّم إجراؤهــا أثنــاء الّترجمــة ال تــؤّدي إىل تغييــرات كبيــرة 

يف الغــرض مــن الرّســالة.
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يوّفــر هــذا الّدليــل عملّيــة تدريجّيــة؛ لمســاعدة المؤّسســات علــى تطويــر رســائل مســتنيرة بعلــم الّســلوك باســتخدام أمثلــة مــن دليــل ســلوك أوليــاء 
األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكـّـرة الّصــادر عــن مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنميــة واالســتعانة بمــواّد القــراءة المفيــدة األخــرى.

وفيما يلي توضيح للخطوات واألسئلة الرّئيسة التي تتناولها كّل خطوة:

األسئلة الّرئيسةالخطوات

ما الّتغيير الكبير الذي سيحدث إذا نجحت المواّد البصريّة والرّسائل؟الغرض. 1

من الذي يجب أن يفعل ما سيساهم  يف إحداث تغيير كبير؟الّسلوكات والجماهير. 2

مراجعة األدب الّنظرّي. 3
ما هي األمور المعروفة بالفعل عن كيفّية إشراك الجمهور 

المستهدف، والّتأثير عليه لتبّني الّسلوكات المنشودة؟

ما الذي نعرفه بالفعل عن كيفّية الّتأثير يف الّسلوك؟الّنظريّة. 4

ما هي كّل األمور التي نحتاج إىل فعلها؛ لتحقيق االستفادة القصوى من تغيير الّسلوك؟البحث األويلّ. 5

كيف ننشئ اتّصاالت تلّبي احتياجات الفئات المستهدفة؟الفئة والهدف. 6

كيف نشرك الجمهور المستهدف، ونؤثّر فيه ليتغّير؟استراتيجّية الّرسائل. 7

ما مدى فاعلية المواّد البصريّة والرّسائل يف الّتأثير على الّتغيير الّسلوكّي؟ اختبار الّرسائل وتنقيحها. 8

كيف يمكن تحسين فاعلّية المواّد البصريّة والرّسائل؟الّتقييم. 9

1. الغرض: ما هو الّتغيير الكبير الذي سيحدث إذا نجحت المواّد البصريّة 
والرّسائل؟

لضمــان تطويــر المــواّد البصريـّـة والرّســائل التــي – إذا نجحــت - ســتدفع المنّظمــة نحــو تحقيــق أهدافهــا، يجــب أْن تتمّثــل الخطــوة األوىل باالتّفــاق 
ــة والرّســائل،  ــة والرّســائل، وهــذه الخطــوة هــي األهــّم؛ ألنّهــا تحــّدد االتّجــاه لجميــع مراحــل تطويــر المــواد البصريّ علــى الغــرض مــن المــواّد البصريّ
وســتتضّمن أفضــل الممارســات الّتوّصــل إىل اتّفــاق بشــأن الّنتيجــة المنشــودة مــن المــواّد البصريّــة والرّســائل مــع جميــع الجهــات المعنّيــة 
الرّئيســة بمــا يف ذلــك جميــع مــن سيشــارك يف تصميــم المــواّد البصريـّـة والرّســائل وتقديمهــا. وللمســاعدة يف توضيــح الغــرض مــن المــواّد البصريـّـة 
والرّســائل، مــن المفيــد الّتفكيــر يف »مــا الّتغييــر الكبيــر الــذي ســيحدث إذا نجحــت المــواّد البصريّــة والرّســائل؟«، و »مــا الــذي يجــب أن يكــون 
موجــوًدا حّتــى يحــدث هــذا الّتغييــر؟«، فعلــى ســبيل المثــال، اتُّفــق علــى أّن الغــرض مــن المــواّد البصريـّـة والرّســائل الخاّصــة بســلوك أوليــاء األمــور 
يف ســنوات الّطفولــة المبكّــرة هــو »أن يتقــن األطفــال القــراءة بالّلغــة العربّيــة مّمــا يــؤّدي إىل تحســين الّنتائــج األكاديمّيــة؛ لتعــود بالفائــدة علــى 
األفــراد والمجتمــع واالقتصــاد«، ويتطلـّـب ذلــك »بيئــات تعّلــم منــزيلّ داعمــة للمهــارات القرائّيــة ُتجّهــز األطفــال؛ ليكونــوا متقنيــن للقــراءة بالّلغــة 

العربّيــة عنــد وصولهــم للّصــّف األّول«.

دليل 7
الّرسائل
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2. الّسلوكات والجماهير: من الذي يجب أن يفعل ما سيساهم يف إحداث 
تغيير كبير؟

يركّــز علــم الّســلوك تركيــًزا واضًحــا علــى تحديــد أهــداف ســلوكّية محــّددة والجماهيــر المســتهدفة، وتتمّثــل الخطــوة الّتاليــة يف تطويــر اتّصــاالت 
تغييــر الّســلوك االجتماعــّي يف تحديــد الّتغييــر الّســلوكّي المطلــوب ومجموعــة / مجموعــات األشــخاص المطلــوب منهــم الّتغييــر؛ لتحقيــق 
الّنتيجــة المنشــودة مــن المــواّد البصريـّـة والرّســائل، وُتعــرّف الّســلوكات بأنّهــا فعــل يمكــن ماحظتــه ويجــب تأطيرهــا علــى أنّهــا الّســلوك المنشــود 
بــداًل مــن الّســلوك الحــايل الــذي يتطلـّـب الّتغييــر، وللمســاعدة يف توضيــح الّســلوكات والجماهيــر المســتهدفة مــن أجــل المــواّد البصريـّـة والرّســائل، 
مــن المفيــد الّتفكيــر يف »مــن الــذي يجــب أن يفعــل مــا سيســاهم يف الّتغييــر الكبيــر الــذي تهــدف المــواّد البصريـّـة والرّســائل إىل تحقيقــه؟« علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن تحــّدد حملــة لتحســين المهــارات القرائّيــة لــدى األطفــال »أن يقــرأ أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن عمــر 
الــوالدة و 6 ســنوات لألطفــال منــذ الــوالدة بأســلوب جــّذاب ومناســب عمريًّــا بمــا يف ذلــك الّلعــب والغنــاء والّتحــّدث« مفترضــًة أّن هــذه الجملــة 
ــة ُتجّهــز األطفــال؛ ليكونــوا  ــم منــزيلّ داعمــة للمهــارات القرائّي تشــمل أهــّم الجماهيــر والّســلوكات المســتهدفة للمســاهمة يف إيجــاد »بيئــات تعّل
متقنيــن للقــراءة بالّلغــة العربّيــة عنــد وصولهــم للّصــّف األّول، فيجــب أن يكــون كاهمــا حاضــًرا لتحقيــق هــدف المــواّد البصريـّـة والرّســائل المتمّثــل 
يف »أن يتقــن األطفــال القــراءة بالّلغــة العربّيــة ممــا يــؤّدي إىل تحســين الّنتائــج األكاديمّيــة؛ لتعــود بالفائــدة علــى األفــراد والمجتمــع واالقتصــاد”.

وســيجري تحســين هــذه الّســلوكات والجماهيــر المســتهدفة باســتخدام الــّدروس المســتفادة المســتخلصة مــن مراجعــة األدب الّنظــريّ والبحــوث 
األّولّيــة، علــى ســبيل المثــال، ســعى ســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكـّـرة إىل تشــجيع أوليــاء األمــور علــى تبّنــي مجموعــة واســعة مــن 

كثــر واقعّيــة ألوليــاء األمــور يف مواقــف مختلفــة. الّســلوكات المناســبة عمريًّــا كمــا هــو مفّصــل أدنــاه اعتمــاًدا علــى أيّهــا أ
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الّسلوكاتعمر الّطفل

0-1 شهر

ا. قرأت مع الّطفل يوميًّ

تحّدثت إىل طفلك وهو مستيقظ عن أي شيء بصوت رقيق، وحاولت 
الّتواصل معه بصريًّا خال أوقات الّطعام والّتنظيف.

أريت طفلك صوًرا يف الّصحف أو الكتب أو المجات، وتحّدثت إىل طفلك عما رآه، وتحّدثت إىل طفلك عن استجابته.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.

2-3 أشهر

قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.

غّنيت وأنشدت مع حركات أو الكثير من الّتكرار.

أثناء القراءة لطفلك، سمحت له بلمس أو مسك ما كنت تقرأ، أو التربيت عليه أو حّتى تذّوقه، 
ووصفت أفعاله على الّنحو التايل »أنت تربّت على صورة األرنب« على سبيل المثال.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.

4-11 شهًرا

وضعت الكتب يف متناول طفلك وتركته يختار ما يريد منها.

قرأت ونشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.

تحّدثت أو غّنيت عّما تفعله أثناء رعاية طفلك.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك واستجبت له وسّمْيته.

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح باستخدامها.

12-18 شهًرا

استخدمت أصواتًا مختلفًة لسرد القصص وشّجعت األطفال الصغار على االنضمام إليك عندما يكون ممكًنا.

سّمْيت الّصور التي يشير إليها أو يلمسها طفلك يف الكتاب.

قصْصت القصص وأنشدت األناشيد المفّضلة لدى طفلك مراًرا وتكراًرا.

قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، مثل: اسمه أو 
الكلمات على الفتات الّشوارع أو عبوات المواّد الّتموينّية أو عناوين الكتب.

19-42 شهًرا

قرأت قصًصا يعرفها طفلك مسبًقا، مع الّتوّقف قليًا؛ لتشجيعه على »قراءة« الكلمة الّتالية.

قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، مثل: اسمه أو 
الكلمات على الفتات الّشوارع أو عبوات المواّد الّتموينّية أو عناوين الكتب.

تحديد الكلمات التي على نفس القافية  يف القصص واألغاين. )ماحظة للباحث: يف حال لم يفهم 
المستجيب المعنى المقصود استبدل »نفس القافية« بـ”كلمات التي تنتهي بنفس الصوت”(.

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح الستخدامها.

43-71 شهًرا

قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، مثل: اسمه أو 
الكلمات على الفتات الّشوارع أو عبوات المواّد الّتموينّية أو عناوين الكتب.

تمرير إصبعك تحت الكلمات أثناء القراءة.

مشاركة الكتب اإللكترونّية والّتطبيقات.

طرح األسئلة حول القّصة
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3. مســح األدب النظــرّي: مــا هــي األمــور المعروفــة بالفعــل عــن كيفّيــة إشــراك 
الجمهــور المســتهدف، والّتأثيــر عليــه لتبّنــي الّســلوكات المنشــودة؟

قبــل إجــراء البحــث األويلّ، يجــب إجــراء بحــث ثانــويّ الستكشــاف األمــور المعروفــة بالفعــل عــن الجمهــور المســتهدف وســلوكاتهم؛ لاسترشــاد 
بهــا يف تصميــم المراحــل الّاحقــة مــن المشــروع، ويمكــن أيًضــا استكشــاف اســتراتيجّيات المــواّد البصريّــة والرّســائل األخــرى التــي كانــت فاعلــة 
يف المنطقــة أو مــع الجمهــور المســتهدف أو يف القطــاع لوضــع فرضّيــات واختبارهــا يف البحــث األويلّ. ويتمّثــل الغــرض مــن مســح األدب الّنظــريّ 
يف الّتأكّــد مــن أّن تصميــم المشــروع يمكــن أن يبنــي علــى مــا هــو معــروف بالفعــل، ومــا نجــح بالفعــل، وبالّتــايل ال ُيعــاد البحــث يف المشــكات 
ـا؛  دون داع، علــى ســبيل المثــال، حــّددت المراجعــة الّســريعة لســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكــرة الّســلوكات المناســبة عمريّـً
لبنــاء المهــارات القرائّيــة المبكـّـرة الــواردة أعــاه باالســتناد إىل حملــة »لنقــرأ«، والصنــدوق الوطنــّي لمحــو األّمّيــة، ومنّظمــة »ريتــش أوت آنــد ريــد«، 

ــرة، و«فــروم«. والمرحلــة الّتأسيســّية يف الّســنوات المبكّ

4. الّنظريّة: ما الذي نعرفه عن كيفّية الّتأثير يف الّسلوك؟
يجــب اســتخدام الّنظريـّـة إلرشــاد تطويــر اتّصــاالت تغييــر الّســلوك االجتماعــّي وتوجيهــه، فهنــاك المئــات مــن نظريـّـات الّتغييــر الّســلوكّي، ويعتمــد 

الخيــار األنســب علــى الّســلوك المحــّدد، وخصائــص الجمهــور المســتهدف.

ــة متعــّددة  ــة لألطفــال يف األردن اعتمــد علــى أطــر نظريّ ــرة مشــروًعا لبنــاء المهــارات القرائّي ُيعــّد ســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكّ
ــة لنقــل األشــخاص عبــر  بمــا يف ذلــك عمــل أالن أندريســين )تســويق الّتغييــر االجتماعــّي 1995(، والــذي يقتــرح مهــاّم تســويقّية محــّددة ضروريّ
مراحــل الّتغييــر نحــو الّســلوك المنشــود، وقــد ُطّبــق هــذا الّنهــج بنجــاح يف العديــد مــن الّســياقات الّثقافّيــة المختلفــة يف العديــد مــن الــدول الّناميــة 
والمتقّدمــة لتعزيــز الّتغييــر اإليجــايبّ يف الّســلوك الّصّحــّي واالجتماعــّي بيــن أوليــاء األمــور والفئــات األخــرى، ويعتمــد الّنهــج علــى األدب الّنظــريّ 
ــا مــا يمــّرون بمراحــل محــّددة بوضــوح )ميباتــش وكوتــون  ــا، وغالًب ــا وليــس فوريًّ ــرون ســلوكهم تدريجيًّ ــاس يغّي األكاديمــّي الــذي يشــير إىل أّن الّن

1995(، وكان لذلــك بعــض الّتداعيــات الرّئيســة علــى تطويــر المــواّد البصريّــة والرســائل مــا يؤكّــد علــى ضــرورة فعــل مــا يلــي:

تســليط الّضــوء علــى فوائــد تغييــر الّســلوك يف المراحــل المبكـّـرة، وطــرق الّتغلـّـب علــى الّتكاليــف يف المراحــل الّاحقــة، علــى ســبيل المثــال: 	 
اســتمتاع أوليــاء األمــور بالقــراءة ألطفالهــم )المنفعــة(، وكيــف يمكنهــم دمــج ذلــك يف روتينهــم / الوقــت الــذي يقضونــه بالفعــل مــع الطفــل 

)الّتكاليف(.

الّتأكـّـد مــن أّن الّتأثيــرات البيئّيــة و/أو الخارجّيــة علــى الجمهــور مســتهدفة أيًضــا كجــزء مــن عمليــة تغييــر الّســلوك؛ لتحقيــق الّتوافــق قــدر 	 
اإلمــكان مــع الّســلوك المنشــود للمجموعــة.

كمــا اســُتخِدم اإلطــار الّســلوكّي لجمعّيــة تغّيــر الّســلوك؛ لتوجيــه تصميــم البحــث وتحلياتــه لتمكيــن الّتشــخيص الّســلوكّي مــن استكشــاف دوافــع 
كثــر فاعلّيــة، وفيمــا يلــي الّدوافــع واألســئلة الرّئيســة التــي تناولهــا البحــث: الّســلوك وكيفّيــة الّتأثيــر عليهــا بشــكل أ

األسئلة الّرئيسة الّدوافع الّسلوكّية

أهو صواب أم خطأ؟ هل ينسجم مع قيمي؟ ما تأثيره على اآلخرين؟ هل يقّدم قدوًة سّيئًة؟ القيم 

الفائدة مقابل 
الّتكلفة

ماذا سأجني من ذلك؟ ما الذي ينبغي إيقافه/بدؤه/تبديله؟ ما الذي سيحدث إذا فعلته أو )لم أفعله(؟

الكفاءة
الكفاءة الّذاتّية )هل يمكنني أن أتغّير؟ هل أمتلك المهارات أو المعرفة أو القدرة أو الّثقة؟( ما 

الذي يجعل الّتغيير أسهل أو أصعب؟ كفاءة االستجابة )هل سيكون ذلك مجديًا؟( 

القبول االجتماعّي 
والّثقة االجتماعّية

هل أعتقد أنّه يحّق للُمرسل الّتدّخل يف هذه المسألة؟ هل أثق بمعرفتك 
ومعلوماتك؟ هل أصّدق أنّك تهتّم حقاً بمصلحتي/ مصلحة مجتمعي؟ 

األعراف 
ماذا سيعتقد األشخاص الذين أهتّم بهم إذا مارست الّسلوك أم لم أمارسه؟ كيف ُينظر إىل 

الّسلوك يف مجتمعي العريق؟ هل ينسجم مع القيم الّسائدة يف ثقافتي/ديني؟ 

هل يتأثّر الّسلوك أم يمكن أن يتأثّر الّسلوك بالبيئة الماّدية؟الّسياق والبيئة

هل يخضع الّسلوك إىل اختصارات عقلّية أو “قواعد عاّمة”؟ ما هي التحّيزات الّاواعية التي تؤثّر عليه؟ االستدالالت 

العادات والّروتين 
هل الّسلوك أو هل يمكن أن يكون الّسلوك جزًءا من الّروتين الحايل؟ هل يمكنني أن أُمارسه دون 

تفكير؟ ما هي اإلشارات أو المسّببات التي تسبقه؟ ما هي الّروابط الّسياقّية التي تدعمه؟  
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5. البحــث األّويلّ: مــا كّل األمــور التــي نحتــاج إىل فعلهــا لتحقيــق االســتفادة 
القصــوى مــن تغييــر الّســلوك؟

يتطلّــب األمــر إجــراء بحــث تنمــويّ مــع الجمهــور المســتهدف؛ لفهــم دوافــع الّســلوك وكيفّيــة الّتأثيــر عليــه إذا لــم يكُــن قــد أجــري بعــد. وفيمــا يلــي 
الرّســم البيــاينّ الــذي يلّخــص إطــار »ســاتون« لاتّصــاالت القائــم علــى المســتهلك، ويبّيــن أهمّيــة اســتخدام أبحــاث المســتهلك؛لتحديد واقــع 

المســتهلك، واالسترشــاد بــه يف اســتراتيجّية الرّســائل التــي تؤثّــر يف الّســلوك. 
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يجب استخدام البحث األويلّ لاسترشاد به يف استراتيجّية الرّسائل من خال توضيح وتنقيح الغرض)الّسلوكات التي تسعى إىل تغييرها(: 

الهدف: ما يحّدد احتياجات اتّصاالت الجمهور المستهدف.	 

الوعد: الفوائد التي سوف تفوق العوائق؛ لتشجيع الّتغيير الّسلوكّي.	 

الّدعم: كيفّية إيصال الفوائد التي سيختبرها الجمهور المستهدف بمصداقّية.	 

كثر فاعلّية إىل الجمهور المستهدف.	  المنافذ: القنوات التي يجب استخدامها وأماكن الّتواصل وأوقاته؛ للوصول بشكل أ

الّصورة: كيفّية إظهار الّسلوك على أنّه ذو صلة، ومرغوب، ومناسب للجمهور المستهدف.	 

ُيعــّد إجــراء بحــث نوعــّي مــع الجمهــور المســتهدف ضروريًّــا؛ لتطويــر اســتراتيجّية الرّســائل، ومــن األمثلــة عــن أنــواع األســئلة التــي يمكــن االسترشــاد 
بهــا يف اتّصــاالت تحســين المهــارات القرائّيــة لألطفــال مــا يلــي:

ماذا نعرف عن ]الّسلوك[؟	 

ما رأيك يف ]الّسلوك[؟	 

كيف نشعر حيال ]الّسلوك[؟ 	 

ما هي كّل األشياء الجّيدة؟ لطفلنا؟ لنا؟ 	

ما هي كّل األشياء الّسّيئة؟ لطفلنا؟ لنا؟ 	

كيف نصف األشخاص الذين يفعلون هذا الّسلوك؟ كيف ذلك؟ 	

كم مرة نفعل ]الّسلوك[ ، إذا حدث ذلك على اإلطاق؟ كيف ذلك؟	 

ما هي كل األشياء التي تشّجعنا أو تجعلها أسهل بالّنسبة لنا؟ 	

ما هي كل األشياء التي توقفنا أو تجعل من الّصعب علينا القيام به؟ 	

مــاذا عــن الّنــاس مــن حولنــا يف المنــزل؟ مــاذا يقولــون أو يفعلــون لتشــجيعنا أو منعنــا؟ مــا الــذي يمكــن أن يقولــوه أو يفعلــوه  	
؟ ليشــّجعنا

ماذا نتخّيل عّما سيحدث إذا فعلنا السلوك؟ 	

ماذا ستكون األشياء الجّيدة؟ لطفلنا؟ لنا؟ 	

ما هي األشياء السّيئة؟ لطفلنا؟ لنا؟ 	

أين ومتى من المرّجح أن نفعل هذا الّسلوك؟ 	

ما مدى احتمالّية قيامنا بـ ]الّسلوك[ يف المستقبل؟ كيف ذلك؟	 

ما الذي يشّجعنا على القيام ]الّسلوك[ يف المستقبل؟	 

يجــب تضميــن مجموعــة متنّوعــة مــن وجهــات الّنظــر والخبــرات مــن الجمهــور المســتهدف يف البحــث بعمــق كاٍف؛ لتقديــم رؤيــة حقيقّيــة وقابلــة 
ــة بعنايــة، علــى ســبيل المثــال، قّســم البحــث األّويلّ  ــة والديموغرافّي للّتنفيــذ، وســيتطلّب ذلــك اختيــار مجموعــة مختلفــة مــن الفئــات االجتماعّي
إلرشــاد اتّصــاالت تحســين المهــارات القرائّيــة لــدى األطفــال يف األردّن أوليــاء األمــور حســب الّنــوع االجتماعــّي والعمــر والعــرق والموقــع والوضــع 

االجتماعــّي واالقتصــاديّ وعــدد األطفــال وعمــر الطفــل / األطفــال ومــا إذا كانــوا قــد مارســوا الّســلوك المنشــود أم ال.

البحــث الكمــّي لقيــاس مــدى حــدوث الّســلوكات والمعرفــة والمواقــف والمعتقــدات التــي تؤثـّـر عليهــا بيــن أوليــاء األمــور يف الّســكان؛ إذ يمكــن أن 
يســاعد ذلــك يف اتّخــاذ قــرارات بشــأن الفئــات التــي يجــب اســتهدافها، وأفضــل طريقــة الســتهدافها.
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فيمــا يلــي مثــال لكيفّيــة اســتخدام البحــث األويلّ عــن ســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكّــرة للّنظريّــة الّســلوكّية للمســاهمة يف فهــم 
ســلوك أوليــاء األمــور.

مرحلــة مــا قبــل الّتفكيــر )عــدم العلــم بالّســلوك(: يجهــل معظــم أوليــاء األمــور الّســلوكات التــي يمكنهــم ممارســتها؛ لمســاعدة أطفالهــم أو ال 	 
يــرون أنّهــا ذات صلــة أو مرغوبــة أو مناســبة لعمــر طفلهــم.

مرحلــة الّتفكيــر )العلــم بالّســلوك وعــدم ممارســته(: ال يعلــم ويلّ األمــر الفوائــد المتأتّيــة مــن الّســلوك لكّنــه يعلــم تكاليفــه المتصــّورة، 	 
ويفتقــد إىل الكفــاءة )المعرفــة والمهــارات والّثقــة والمعتقــدات(، وربّمــا يتأثّــر ســلًبا باآلخريــن.

مرحلــة الّتطبيــق )تجربــة الّســلوكات(: قــد يبــدأ أوليــاء األمــور بممارســة الّســلوكات؛ ألنّهــم أصبحــوا يعرفــون الّســلوكات التــي بإمكانهــم 	 
ممارســتها لمســاعدة أطفالهــم، ويعتبرونهــا ذات صلــة ومرغوبــة ومناســبة، ويــرون أّن فوائدهــا تفــوق تكاليفهــا، ويشــعرون بأنّهــم يتمتعــون 

بالكفــاءة الاّلزمــة لممارســتها، ويتأثّــرون إيجابًــا باآلخريــن لتجربتهــا. 

مرحلــة االســتمرار )ممارســة الّســلوكات بانتظــام(: قــد يمــارس أوليــاء األمــور بانتظــام بعــض الّســلوكات: ألنّهــم يلمســون فوائــد الّتفاعــل مــع 	 
أطفالهــم و/أو أنّهــم ملتزمــون بتعليــم أطفالهــم وتنميتهــم، وقــد يــؤّدي رّد فعــل الّطفــل والّزوجــة واألشــخاص المؤثّريــن اآلخريــن أيًضــا إىل 

تعزيــز الّســلوك.

وفيمــا يلــي مثــال لكيفّيــة اســتخدام اإلطــار الّســلوكّي لجمعّيــة تغييــر الّســلوك لاسترشــاد بــه يف تصميــم البحــث األويلّ وتحليلــه الــذي أجــري علــى 
حملــة ســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكـّـرة:

الّنتائج الّرئيسةالّدوافع الّسلوكّية

القيم 

ُيحّب جميع المشاركين أطفاَلهم، كما أنّهم ُيقّدرون الّتعليم بشكل عام، إاّل أّن القليل جًدا منهم يمارس 
األنشطة، والسّيما القراءة أو سرد القصص ألطفالهم الّصغار. لم  تكن هذه الّسلوكات ُمتوّقعًة أو 

مشّجعًة على نطاق واسع، وخاّصة فيما يتعلّق باآلباء، وتحديًدا مع األطفال األصغر سنًّا -أي دون 
العامْين- هذا وُتشكّل القيم االجتماعّية والّثقافّية الحالّية عقباٍت يف وجه هذه الّسلوكات المنشودة..        

الفائدة مقابل الّتكلفة
تَحول قلّة الوعي بالفوائد العقانّية والعاطفّية المتأتّية ألولياء األمور وأطفالهم، باإلضافة إىل 

بعض الّتكاليف الّشخصّية المباشرة، تحول جميعها دون اتّباع الّسلوك أو ممارسته، لذا 
فإّن لمس الفوائد العاطفّية لممارسة الّسلوكات سُتشّجع أولياء األمور على تكرارها.   

الكفاءة 
يفتقر العديد من أولياء األمور إىل المعرفة والمهارات والّثقة؛ لممارسة الّسلوكات بسهولة 
ونجاح وبطريقة تعود بالمتعة والفائدة عليهم وعلى أطفالهم. هذا وُيشكّل عدم تَوّفر مواّد 

القراءة الشائقة والمناسبة عمريًّا عقبة مهّمًة يف طريق قراءة الكتب مع األطفال. 

القبول االجتماعّي 
والّثقة االجتماعّية

بالّرغم من تباين مستويات المعرفة بمؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية، يشعر أولياء 
األمور بأنّها مؤّسسة مناسبة لتوجيه المواّد البصريّة والرّسائل التي ُتشّجع على تغيير الّسلوك. 

ا وموثوًقا للمعلومات، كما ُتعرف باهتمامها  هذا وُينظر إىل المؤّسسة باعتبارها مصدًرا مهنيًّ
باألطفال وبرامجهم الّتعليمّية، فالمعرفة بأّن مؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية هي الجهة 

الُمرسلة من شأنه أن ُيشّجع أولياء األمور على المشاركة، وتبّني سلوكات جديدة.   

األعراف 

ال تتوافق الّسلوكات مع األعراف االجتماعّية والّثقافّية الّسائدة، وال ُينظر إليها على أنّها مهّمة أو مرغوبة 
أو مناسبة بالّنسبة إىل أولياء األمور، وال سّيما أولياء أمور األطفال دون العامْين، وتحديًدا لآلباء أنفسهم. 

كما تؤثّر رّدة فعل الّطفل واألشخاص المؤثّرين اآلخرين، مثل: )الّزوج/الّزوجة/األّم/الحماة/أفراد 
ا  ا او سلبيًّ األسرة اآلخرين( الحاضرين أثناء الّتفاعل على سلوكات أولياء األمور بشكل كبير إيجابيًّ

الّسياق والبيئة
غالًبا ما ُتماَرس الّسلوكات يف المنزل، عندما يكون أولياء األمور بصحبة أطفالهم. لذا سيزيد دمج الّسلوكات 

المنشودة يف البيئة المنزلّية من أهمّيتها من جهة، ويعالج عقبة ضيق الوقت؛ لممارستها من جهة أخرى.  

االستدالالت 
يشير البحث إىل أّن التحّيز الّاواعي يؤثّر على سلوكات الّرعاية الوالديّة لدى اآلباء 

من جهة، وسلوكات أولياء األمور تجاه أطفالهم األصغر سنًّا من جهة أخرى. 

العادات والّروتين 
تقديم “األدوات” التي ُتمكّن أولياء األمور من تحويل األوقات الخاّصة التي 

يقضونها مع أطفالهم، مثل: )وقت الرّضاعة/االستحمام/الّنوم/الوقت العائلّي( إىل 
ا من روتينهم اليومّي.  كثر متعة وفائدة قد يجعلها جزًءا تلقائيًّ أوقات أ
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6. الفئة والهدف: كيف تنشئ اتّصاالت تلّبي احتياجات الفئات المستهدفة؟
يف إطــار إرشــاد اســتراتيجّية الرّســالة، يجــب أن تحــّدد األبحــاث األّولّيــة اســتراتيجّية لتقســيم الجمهــور واســتهدافهم لتحقيــق االســتفادة المثلــى مــن 
ــة والرّســائل. والّتقســيم هــو عملّيــة تقســيم الّســوق إىل مجموعــات مختلفــة تتصــرّف بالّطريقــة ذاتهــا أو لديهــا احتياجــات  فاعلّيــة المــواّد البصريّ
متشــابهة، ومــن المهــّم أن نــدرك أّن الّنــاس لديهــم خبــرات ودوافــع مختلفــة تتطلـّـب نهــج اتّصــاالت ورســائل مختلفــة لتلبيــة احتياجاتهــم، وهنــاك 
العديد من الّطرق لتقســيم الجمهور المســتهدف، على ســبيل المثال الخصائص الّســكّانّية أو الخصائص الّســيكوغرافّية أو الّســلوك، وألغراض 

تطويــر اتّصــاالت تغييــر ســلوك فاعلــة، يجــب تقســيم الجمهــور المســتهدف وفًقــا لمــا يحــّدد احتياجــات المــواّد البصريـّـة والرّســائل المختلفــة.

علــى ســبيل المثــال، أوصــى البحــث األويلّ يف ســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكــرة بتقســيم أوليــاء األمــور وفًقــا للّنــوع االجتماعــّي؛ 
ألّن اآلبــاء واألمهــات لديهــم مواقــف وســلوكات وعوائــق وعوامــل تمكيــن مختلفــة، وعمــر األطفــال؛ألّن الّســلوكات والمــواّد البصريّــة والرّســائل 
المختلفــة مطلوبــة ألوليــاء األمــور الذيــن لديهــم أطفــال يف مراحــل عمريّــة مختلفــة،. وألّن أوليــاء األمــور كانــوا يف مراحــل مختلفــة مــن الّســلوك 

صّممــت اســتراتيجّية الرّســائل لنقــل أوليــاء األمــور عبــر مراحــل الّتغييــر الّســلوكّي.

ــر فيــه؛  7. اســتراتيجّية الّرســائل: كيــف نشــرك الجمهــور المســتهدف، ونؤثّ
ليتغّيــر؟

اســتخدم البحــث األويلّ إلرشــاد اســتراتيجّية الرّســائل وتطويرهــا التــي تســتهدف كّل فئــة مــن الجمهــور وكاًّ مــن الّســلوكات المنشــودة، علــى 
ســبيل المثال، يف البحث األويلّ الذي أجري على ســلوك أولياء األمور يف ســنوات الطفولة المبكّرة، اقترح الّتشــخيص الســلوكّي أّن اســتراتيجّية 
اتّصــاالت التــي ســتغّير الّســلوك االجتماعــّي للّتأثيــر علــى القــدرة والفرصــة والّدافــع ليتبّنــى أوليــاء األمــور ســلوكات جديــدة يجــب أن تشــمل جميــع 

المكّونــات الخمســة الّتاليــة، وليــس واحــًدا دون البقّيــة:

رفــع مســتوى الوعــي19 بالفوائــد التــي تعــود علــى األطفــال وأوليــاء األمــور، وإظهــار الّســلوك علــى أنـّـه ذو صلــة ومناســب ومرغــوب ألوليــاء . 1
أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 0-6 ســنوات.

تعزيز فوائد الّسلوك بحيث تفوق الّتكاليف المتصّورة.. 2

تســهيل ممارســة الّســلوكات ألوليــاء األمــور مــن خــالل توعيتهــم بأهمّيــة الّســلوكات، وإطــالع أوليــاء األمــور علــى كيفّيــة ممارســتها، وتزويــد . 3
أوليــاء األمــور بالمــوارد واألدوات واألســاليب للّتعامــل مــع أطفالهــم بطريقــة تناســب ســّنهم وزيــادة الّثقــة يف أّن أوليــاء األمــور واألطفــال 

سيســتمتعون بالّتجربــة مــن خــال إظهــار ذلــك يف المــواد البصريـّـة والرّســائل؛ لتذليــل العوائــق.

إظهار انضمام / تأييد الّزوجين / أفراد األسرة.. 4

ــة التــي يقضيهــا أوليــاء األمــور . 5 مكافــأة أوليــاء األمــور وتذكيرهــم بممارســة الّســلوك بانتظــام مــن خــالل دمــج األنشــطة باألوقــات العاديّ
بالفعــل مــع أطفالهــم؛ لتذليــل عقبــة ضيــق الوقــت، وتشــجيع »العــادة« يف الوقــت ذاتــه مــع تعزيــز فوائــد الّســلوك المســتمّر.

ْيــن )اآلبــاء واألّمهــات( الذيــن  ُصّممــت اســتراتيجّية الرّســائل لتلبيــة احتياجــات االتّصــال مــع أوليــاء األمــور بحيــث تســتهدف كا الّنوعْيــن االجتماعيَّ
لديهــم أطفــال يف الفئــات العمريـّـة المســتهدفة، وفيمــا يلــي توضيــح لألهــداف ومجــاالت الرّســائل لنقــل أوليــاء األمــور عبــر مراحــل تغييــر الّســلوك:

أوليــاء أمــور مثلــك )األّمهــات واآلبــاء الذيــن لديهــم أطفــال يف نفــس عمــر طفلــك( يمارســون الّســلوك مــع أطفالهــم يف بيئــات واقعّيــة، . 1
بأوقــات واقعّيــة، وســط تفاعــل واســتجابة واقعّييــن مــن الّطفــل.

القــراءة والغنــاء والّتحــّدث، واختبــار الفوائــد العقالنّيــة والعاطفّيــة ســواًء المباشــرة أم طويلــة المــدى، علــى ســبيل المثــال: المتعــة، وتعزيــز . 2
العاقة/الّرابــط مــع الّطفــل، وإيجــاد الّســام، والّشــعور بالّتمكيــن، والّتأييــد االجتماعــّي مــن الّزوج/الّزوجة/األســرة/األصدقاء، والعلــم بأنـّـك 
ــم الكلمــات، وتطويــر المهــارات اللّغويــة لمنحــه  تفعــل الّصــواب مــن خــال المســاعدة يف نمــّو دمــاغ طفلــك وتطــّوره، ومســاعدته علــى تعلّ

أفضــل بدايــة ممكنــة للّنجــاح يف المدرســة والحيــاة أيًضــا.

ممارسة الّسلوكات بسهولة ونجاح،مثل الحصول على مواد القراءة واستخدامها؛ لزيادة الكفاءة وتذليل العقبات.. 3

تشــجيع ودعــم الــّزوج أو األّم أو الحمــاة أو األقــارب لــك عنــد القــراءة لطفلــك، مّمــا يبرهــن علــى الّتأييــد االجتماعــّي للقــراءة، باعتبارهــا ســلوكًا . 4
ســليًما ومنســجًما مــع القيــم األســريّة. 

19  تجــدر اإلشــارة إىل أنـّـه ال يوصــى برفــع الوعــي بفوائــد الّســلوكات الجديــدة وتصويرهــا بأنّهــا ذات صلــة بأوليــاء األمــور باعتبــاره الهــدف الوحيــد مــن االتصــاالت، لكّنــه مكــّون ضــروريّ 
للّنهــج الموصــى بــه إىل جانــب المكّونــات األربعــة األخــرى، نظــًرا لقلـّـة وعــي أوليــاء األمــور يف الوقــت الحاضــر.
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المــواّد البصريـّـة والرّســائل التــي ُتظهــر أوليــاء أمــور مثلــك مــع أطفالهــم وهــم يســتمتعون بالّتجربــة ويتحّدثــون عــن الفوائــد المتأتّيــة للّطفــل؛ . 5
نتيجــة القــراءة والغنــاء والّتحــّدث معــه بشــكل اعتيادّي/روتينّي/يومــّي منــذ والدتــه.

اقترحــت األبحــاث األّولّيــة التــي أجريــت علــى ســلوك أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكـّـرة أّن زيــادة فاعليــة الرّســائل يف الّتأثيــر علــى الّتغييــر 
الّســلوكّي تتطلـّـب مــا يلــي:

األســلوب: اســتخدام الرّســائل الواقعّية اإليحائّية باســتخدام المناشــدات العلمّية والعاطفّية، وأظهر أولياء األمور والّطفل وهم يســتمتعون 	 
بالّتفاعــل ولكــن ال تقّوضهــم باالســتخدام غيــر المائــم للفكاهــة، واســتخدام صــوت الّطفــل؛ لتعزيــز الوعــد بــرّد فعــل إيجــايبّ للّطفــل تجــاه ويلّ 

األمــر وتجربــة الفــرح والّترابــط التــي ســيجلبها الّســلوك.

الّتأطيــر: اســتخدام الرّســائل اإليجابّيــة التــي تتوافــق مــع قيــم أوليــاء األمــور )حــّب أطفالهــم ورغبتهــم يف الّتطــّور والّتعلّــم والّنجــاح( وربطهــا 	 
بأنشــطة ســهلة يــرى أوليــاء األمــور أنّهــم يســتطيعون ممارســتها بنجــاح.

الّتنســيق: اســتخدام مقاطــع فيديــو قصيــرة وجّذابــة حّتــى يتمكـّـن أوليــاء األمــور مــن رؤيــة أنفســهم – أوليــاء أمــور مــن الّنــوع االجتماعــّي ذاتــه 	 
مــع طفــل يف العمــر ذاتــه للجمهــور المســتهدف يســتمتعون بالّنشــاط يف نــوع المحيــط ذاتــه الــذي يوجــد فيــه ويلّ األمــر، واســتخدام الــّزوج أو 
األّم أو الحمــاة يف المــواّد البصريـّـة والرّســائل؛ إلثبــات الّتأييــد االجتماعــّي؛ إلظهــار الّســلوكات علــى أنّهــا ذات صلــة ومرغوبــة ومناســبة وســهلة 

الّتنفيــذ مــع إظهــار الفوائــد العاطفّيــة الّناتجــة عــن الّتفاعــل بيــن ويلّ األمــر والّطفــل.

اقترح البحث األّويلّ تنسيق اتّصاالت تستخدم:

المكــّون المــريئّ لاتّصــاالت؛ إلظهــار ويلّ األمــر وهــو يمــارس الّســلوك، ويلمــس الفوائــد العاطفّيــة المتأتّيــة ألوليــاء األمــور والّطفــل نتيجــة 	 
االنخــراط مــع طفلهمــا.

الّتعليــق الّصــويتّ / الّنــّص؛ إليصــال الفوائــد العقانّيــة المتأتّيــة للّطفــل مــن ممارســة الّســلوك والّدعــوة إىل اتّخــاذ اإلجــراءات المتمّثلــة يف زيــارة 	 
موقــع مؤّسســة الملكــة رانيــا للّتعليــم والّتنمية.

الّشعار/الّرمز؛ لربط العناصر الفرديّة بالحملة ككّل. 	 

وقــد أســهم ذلــك يف تكويــن الّتصميــم الــذي ســُيختَبر لــكّل ســلوك، والــذي يصــف كيــف يجــب أن تعمــل العناصــر المرئّيــة والّصوتّيــة / الّنّصّية 	 
مًعــا لزيــادة جــدوى المــواّد البصريـّـة والرّســائل وفاعلّيتهــا كمــا هــو موّضــح أدناه.

ــة باســتخدام صــور / مقاطــع فيديــو ألّمهــات وآبــاء حقيقّييــن لديهــم طفــٌل يف كّل مــن الفئــات 	  ــا: تكويــن صــورة مرئّي إيصــال الهــدف بصريً
العمريّــة الّســّت يف بيئــة محــّددة، فعلــى ســبيل المثــال: يف المنــزل -غرفــة المعيشــة والمطبــخ والحّمــام وغرفــة الّنــوم يف األوقــات التــي 
يقضيهــا أوليــاء األمــور مــع الّطفــل كوقــت الّنــوم / تغييــر المابــس / االســتحمام / قــراءة القّصــة / اللّعــب، ووقــت وضــع الّطفــل علــى بطنــه، 

أو خــارج المنــزل - يف الّطبيعــة، ويف الّشــارع، ومــع األقــارب.

ــة؛ لتقديــم نمــوذج عــن الّســلوك وإيصــال الفوائــد العاطفّيــة التــي تحّفــز أوليــاء 	  ــا: اســتخدام الّصــور المرئّي إيصــال الفوائــد العاطفّيــة بصريًّ
األمــور. اعــرض صــوًرا لــألّم / األب أثنــاء أدائهــم لألنشــطة أدنــاه بســعادة )مــع بســمة(، وبســهولة )براحــة وثقــة( مــع مزيــج مــن األطفــال الّذكــور 
بــون منــه، اعــرض صــورة  واإلنــاث وهــم منخرطــون بســعادة )يبتســمون ويتــوّددون ويتحّدثــون( يف الّســلوك ويســتجيبون لــألب ويتقّر
الزوجــة / األم وهــي تبتســم وتشــجع األب علــى ممارســة الســلوك، ممــا يجعــل األب يشــعر بالســعادة والفخــر ألن زوجتــه / األم موافقــة 

/ معجبــة بســلوكه. 

إيصــال الفوائــد العقانّيــة مــن خــال الّنــّص / الّتعليــق الّصــويتّ / الّدعــوات للعمــل/ الّشــعار: اســتخدم الّتعليــق الّصــويتّ / الّنــّص لتعزيــز 	 
الّنشــاط المــريئّ وربــط الّنشــاط بالفوائــد العقالنّيــة، فعلــى ســبيل المثــال: ال مانــع مــن أن تســمح لطفلــك بلمــس الكتــب اآلمنــة لــه، وحملهــا 
وتذّوقهــا عندمــا تقرؤهــا لــه، فهــي يف الواقــع الّطريقــة التــي يتعلّــم بهــا األطفــال عالمهــم، والتــي تســاعد عقولهــم علــى الّنمــّو. اســتخدم 

.www.qrf.org :الّشــعارات والّدعــوات للعمــل مثــل »للمزيــد مــن الّطــرق التــي تمنــح طفلــك أفضــل بدايــة للحيــاة، يرجــى زيــارة
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وفيمــا يلــي مثــال علــى أحــد الحوافــز األحــد عشــر التــي جــرى تطويرهــا واختبارهــا يف ســلوك 
أوليــاء األمــور يف ســنوات الّطفولــة المبكّــرة:

الفيديو رقم 5

 اخُتبر على أّمهات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 عمر الوالدة3- أشهر و 4-18 و 19-42 و 43-71 شهًرا،
 وآباء األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عمر الوالدة3-

أشهر و 4-18 شهًرا

الّرسالة يف الفيديووصف الّسلوك

تقرأ لطفلتها قصًة باستخدام 
أصوات مختلفة، وتشّجعها على 

المشاركة، ونطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، 
واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح 
طفلك أفضل بداية للحياة، 
www.qrf.org :يرجى زيارة

8. اختبــار الّرســائل وتنقيحهــا: مــا مــدى فاعلّيــة المــواّد البصريــة والّرســائل 
يف الّتأثيــر علــى الّتغييــر الّســلوكّي؟ كيــف يمكــن تحســين فاعلّيــة المــواّد 

البصريّــة والّرســائل؟ 
اختبــرت نُُهــج المــواّد البصريـّـة والرّســائل  مــع الجمهــور المســتهدف باســتخدام البحــث الّنوعــّي )ســواء المقابــات الفرديـّـة أو مجموعــات الّتركيــز(. 
ومــن المهــّم للغايــة إجــراء اختبــار مســبق لمفاهيــم المــواّد البصريّــة والرّســائل قبــل إطــاق حملــة المــواّد البصريّــة والرّســائل للّتأكّــد مــن أنّهــا 
ســتكون فاعلــة يف تغييــر الّســلوك. كمــا يجــب اســتخدام االختبــار المســبق لتحديــد مــا إذا كانــت المــواّد البصريـّـة والرّســائل ســتؤثّر علــى الجمهــور 
المســتهدف لممارســة الّســلوك المنشــود، وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فكيــف يمكــن تحســينها لزيــادة فاعليتهــا؟ وفيمــا يلــي أمثلــة علــى أنــواع 
األســئلة التــي يمكــن اســتخدامها يف البحــث الّنوعــّي الختبــار تأثيــر المــواّد البصريّــة والرّســائل وتوفيــر فهــم لســبب نجاحهــا / فشــلها وكيفّيــة 

تحســينها:

ما هي انطباعاتنا األوىل؟

ما شعورنا تجاه كٍل منها؟	 

ماذا يعجبنا؟	 

ماذا ال يعجبنا؟	 

كيف يمكن تحسينها؟	 

ما األمور التي ستتغّير نتيجة لرؤية هذه الّتصاميم؟ كيف ذلك؟	 

ما الذي نعتقده اآلن ولم نعتقده من قبل؟ 	

ما الذي نعلمه اآلن ولم نعلمه من قبل؟ 	

ما الذي نشعره اآلن ولم نشعره من قبل؟ 	

ما الذي سنفعله يف المستقبل ولم نفعله من قبل؟ 	
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بعد رؤية الّتصاميم، ما مدى احتمالّية اتّخاذنا لإلجراء، مثًا زيارة موقع إلكتروينّ / الّتسجيل/ المشاركة مع اآلخرين؟ وكيف ذلك؟ 	 

بعد رؤية الّتصاميم، ما مدى احتمالّية أن نقرأ ونغّني ونلعب ونتحّدث مع طفلنا؟	 

بعد رؤية جميع هذه الرّسائل والّتصاميم، أيّها من المرّجح أن يشّجعنا  أن نقرأ ونغّني ونلعب ونتحّدث مع طفلنا؟ كيف ذلك؟	 

كثر مع طفلنا؟	  كيف يمكن تحسينها لتشّجعنا أن نقرأ ونغّني ونلعب ونتحّدث أ

كثر مع طفلنا؟	  ماذا أيًضا بإمكانه أن يشّجعنا أن نقرأ ونغّني ونلعب ونتحّدث أ

كثــر مــع أطفالنــا / 	  لنتخّيــل أنّــه يمكننــا إنشــاء تصاميــم مثالّيــة لتشــجيع أوليــاء األمــور أمثالنــا علــى القــراءة والغنــاء واللّعــب والّتحــّدث أ
أطفالــن،. ســنمضي بضــع دقائــق يف رســم صــورة عنــه - فقــط كّل مــا يتبــادر إىل الّذهــن - يمكننــا اســتخدام الكلمــات أو الصــور، ال يهــم مــا 
نكتبــه - ال توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة-، اآلن دعونــا نتحــّدث عــن ذلــك: مــا الــذي كتبنــاه؟ كيــف يشــّجع أوليــاء األمــور أمثالنــا علــى القــراءة 

كثــر مــع أطفالنــا؟ والغنــاء واللّعــب والّتحــّدث أ

األسئلة الّرئيسة التي يجب طرحها واإلجابة عليها يف البحث الّتجريبّي هي:

بعد رؤية هذا الّتصميم، ما مدى احتمالّية ممارستنا لهذا الّسلوك اآلن؟. 1

كيف يمكن تحسين الّتصميم لزيادة احتمالّية ممارستنا لهذا الّسلوك اآلن؟. 2

ــة البحــث الّتجريبــّي الــذي اقتــرح مــدى  يجــب اســتخدام نتائــج االختبــار لتحســين الّتصاميــم واســتراتيجّية الرّســائل، واعتمــاًدا علــى مــدى فاعلّي
فاعلّيــة المــواّد البصريّــة والرّســائل يف الّتأثيــر علــى ســلوك الجمهــور المســتهدف، قــد يلــزم إجــراء مزيــد مــن االختبــارات. ولضمــان عــدم إهــدار 
المــوارد، مــن الّضــروريّ عــدم إطــاق المــواّد البصريـّـة والرّســائل مــا لــم يؤكـّـد الجمهــور المســتهدف أنّهــا ســتدفعهم لتغييــر ســلوكهم، ويشــير االختبار 

المســبق أو الّتجريبــّي إىل أنّهــا ســتؤثّر علــى الّســلوك.

وفيمــا يلــي أمثلــة علــى الّرســائل الموّجهــة ألوليــاء األمــور مــن مختلــف األعمــار بنــاًء علــى بحــث.
اختبار الّرسائل.

الفيديو رقم 2
اخُتبر على أمهات وآباء األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

يقرأ لطفله حديث الوالدة 
بصوت رقيق ومعتدل وهو 

يحتضن الطفل بلطف يف 
حجره / بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل 
حّتى لو بكلمات قليلة.. وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار الّتي يمكنك تطبيقها 
لجعل طفلك يستمتع بالكلمات 

www.qrf.com :والقراءة، يرجى زيارة

نماذج لرسائل موجهة ألولياء أمور األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهر

لتشــجيع أوليــاء األمــور علــى القــراءة لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 0-3 أشــهر، اســتخدم صــوت الطفــل لتزويــد أوليــاء األمــور بمعلومــات 
جديــدة حــول فوائــد القــراءة، علــى ســبيل المثــال: حتــى لــو بكلمــات قليلــة، منــذ الــوالدة...

ــا التــي يمكنــك مــن خالهــا مســاعدة  "اقــرؤوا يل القصــص كل يــوم حتــى لــو بكلمــات قليلــة.. وشــوفوا الفــرق. للمزيــد مــن الطــرق المثبتــة علمًي
. www.qrf.org طفلــك علــى تعلــم األصــوات واللغــة، يرجــى زيــارة

استخدم العرض المريئ إلظهار أولياء األمور وهم يقرؤون لحديثي الوالدة "بطريقة لطيفة وهادئة" ويلمسون الفوائد.
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الفيديو رقم 5

اخُتبر على أّمهات األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم بين 
عمر الوالدة-3 أشهر و 4-18 و 19-42 و 43-71 شهًرا، 
وآباء األطفال اّلذين تتراوح أعمارهم بين عمر الوالدة-3 

أشهر و 4-18 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تقرأ لطفلتها قصًة باستخدام 
أصوات مختلفة، وتشّجعها على 

المشاركة ونطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة 
واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الطرق الّتي تمنح 
طفلك أفضل بداية للحياة، 
www.qrf.org :يرجى زيارة

نماذج لرسائل موجهة ألولياء أمور األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 شهًرا

لتشــجيع أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و18 شــهًرا، علــى القــراءة ألطفالهــم، اســتخدم صــوت الطفــل لتزويدهــم بمعلومــات 
جديــدة تلهمهــم حــول فوائــد مشــاركة الطفــل وتعزيــز اســتعداد الطفــل للتعلــم، علــى ســبيل المثــال:

."www.qrf.org احكي يل حكاية واسمح يل بالمشاركة. للمزيد من الطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة"

واستخدم العرض المريئ إلظهار ويل األمر وهو يقرأ "بصوت مختلف" ويلمس الفوائد.

عند استهداف اآلباء، عدِّل الدعوة للعمل لتصبح "للمزيد من الطرق التي يمكن لآلباء من خالها منح أطفالهم أفضل بداية ..."

لزيــادة الصلــة والفوائــد المتأتيــة لآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم أطفــال أصغــر ســًنا، اســتخدم "قــد ال أعــرف مــا تعنيــه الكلمــات بعــد، لكــن إخبــاري 
بقصــة والســماح يل بالمشــاركة يســاعدين علــى تطويــر مهــارايت اللغويــة".

الفيديو رقم 6

 اخُتبر على اآلباء اّلذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم
بين 4-18 و 19-42 شهًرا.

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

يقرأ الكلمات ذاتها مراًرا 
وتكراًرا ويضحك مع طفله.

قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا 
بالسرد والغناء واإلشارة للصور 

يساعد يف نمّو عقل الطفل.

للمزيد من الطرق الّتي تساعد 
طفلك على تعلّم الكلمات واللغة، 

www.qrf.org :يرجى زيارة
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نماذج لرسائل موجهة ألولياء أمور األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 شهًرا

كمــا تلهــم الرســائل حــول تنميــة عقــل الطفــل أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و18 شــهًرا ويعتقــدون أن التكــرار يســاعد 
األطفــال علــى التعلــم. اســتخدم

"قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا بالسرد والغناء واإلشارة للصور يساعد يف نمّو عقل الطفل".

www.qrf.org :للمزيد من الطرق الّتي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللغة، يرجى زيارة

واستخدم العرض المريئ إلظهار ويل األمر وهو يقرأ "بصوت مختلف" ويلمس الفوائد.

عند استهداف اآلباء، عدِّل الدعوة للعمل لتصبح "للمزيد من الطرق التي يمكن لآلباء من خالها منح أطفالهم أفضل بداية ..."

لزيــادة الصلــة والفوائــد المتأتيــة لآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم أطفــال أصغــر ســًنا، اســتخدم "قــد ال أعــرف مــا تعنيــه الكلمــات بعــد، لكــن إخبــاري 
بقصــة والســماح يل بالمشــاركة يســاعدين علــى تطويــر مهــارايت اللغويــة".

الفيديو رقم 10

 اخُتبر على آباء وأّمهات األطفال اّلذين تتراوح
أعمارهم بين 19-42 و 43-71 شهًرا

الرسالة يف الفيديووصف السلوك

تنظر إىل كتاب مع طفلها، وتسأله 
عن القّصة وهي تشير إىل الكلمات 

والصور يف الكتاب؛ يجيب الطفل 
عن سؤالها ببعض الكلمات.

 اطرحي على طفلك بعض 
األسئلة المتعلّقة بالقّصة الّتي 
قرأتها له؛ لتساهمي بنمو ّعقله.

للمزيد من الطرق التي 
ستساهم بتنمية عقل طفلك، 

www.qrf.org :يرجى زيارة

نماذج لرسائل موجهة ألولياء أمور األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 43-71 شهًرا

يعتقــد أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 43 و71 شــهًرا أن طــرح األســئلة يشــجع األطفــال علــى المشــاركة، ويســاعدهم علــى 
التعلــم ويظهــر مشــاركة أوليــاء األمــور ورعايتهــم ألطفالهــم. اســتخدم 

"اطــرح علــى طفلــك أســئلة تتعلــق بالقصــة التــي تقرأهــا لــه للمســاهمة يف تنميــة عقلــه. للمزيــد مــن الطــرق التــي تســاعدك علــى منــح طفلــك 
.” www.qrf.orgأفضــل بدايــة يف الحيــاة، يرجــى زيــارة

لتعزيــز فوائــد قــراءة اآلبــاء مــع األطفــال الصغــار، توصــي لجنــة تغييــر الســلوك بتعديــل الدعــوة للعمــل، لتصبــح علــى ســبيل المثــال: "للحصــول 
.www.qrf.org علــى طــرق مثبتــة علمًيــا يمكــن لآلبــاء مــن خالهــا منــح أطفالهــم أفضــل بدايــة يف الحيــاة، يرجــى زيــارة
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9. الّتقييم: كيفّية قياس تغير الّسلوك؟

الّســلوك  الّســلوكّي، وللمســاهمة يف اســتراتيجّية مراحــل  الّتغييــر  الّتأثيــر يف  البصريّــة والرّســائل علــى  المــواّد  أثــر  الّتقييــم لتحديــد  اســتخدم 
الّســلوكات  الّتحديــد  تدفــع علــى وجــه  التــي  المعرفــة والمواقــف والمعتقــدات  الّتغييــرات يف  قيــاس  ذلــك  أن يشــمل  المســتقبلّية، ويمكــن 

الّســلوك.  بتغييــر  وااللتــزام  الفعلــّي  االلتــزام  قيــاس  إىل  باإلضافــة  المنشــودة، 

اجمــع معلومــات حــول االســتجابات المباشــرة أليّ دعــوة إىل اتّخــاذ إجــراء يف المــواّد البصريّــة والرّســائل، مثــل: زيــارات الموقــع اإللكتــروينّ أو 
اإلعجابــات علــى مواقــع الّتواصــل االجتماعــّي، باإلضافــة إىل المســوحات الّســابقة والّاحقــة للجمهــور المســتهدف واألشــكال األخــرى للّتغذيــة 

الّراجعــة مــن الجمهــور المســتهدف، والجهــات المعنّيــة لتضمينهــا يف الّتقييــم.

يجــب أن تظهــر المــواّد البصريّــة والرّســائل الفاعلــة لتغييــر الّســلوك االجتماعــّي تأثيــرات فوريّــة علــى المعرفــة والمواقــف والمعتقــدات وااللتــزام 
بتغييــر الّســلوك إن لــم يكــن تغييــر الّســلوك الفعلــي المبلّــغ عنــه ذاتًيــا، وإذا لــم تحــّدد المســوحات الّســابقة والّاحقــة لإلطــاق حــدوث تغييــر 
ذي داللــة إحصائّيــة بيــن أولئــك الذيــن يتذكّــرون المــواّد البصريّــة والرّســائل و/أو لديهــم مســتويات منخفضــة جــًدا مــن الوعــي بالمــواّد البصريّــة 
والرّســائل، فمــن المحتمــل أن يكــون نهــج المــواّد البصريـّـة والرّســائل غيــر فاعــل، ويف هــذه الحالــة، ينبغــي إجــراء بحــث نوعــّي؛  لتأكيــد افتقارهــا إىل 

الوضــوح و/أو الّتأثيــر علــى الّســلوك، ولتحديــد كيفّيــة زيــادة فاعلّيــة المــواّد البصريّــة والرّســائل.
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بقصــد توســيع المشــروع وتطبيــق الّنتائــج علــى حملــة وطنّيــة محتملــة لتغييــر الّســلوك، ســُتبنى اســتراتيجّية الّتوّســع المقترحــة الّتاليــة علــى 
ثــاث ركائــز رئيســة20 .

المحتوى: االختبار المسبق للمحتوى وتحديد مقاييس الّتوّسع.

بنــاء مؤّشــر موضوعــّي للوقــت المناســب أو المــاّدة المناســبة للتوّســع، فيمــا يلــي مثــال لمــا يمكــن قياســه والّتركيــز بشــكل خــاّص علــى أداة تتّبــع 
عبــر اإلنترنــت لســهولة الّتنفيــذ21.

20 يرجــى ماحظــة أّن الّركائــز مبنّيــة لتكــون شــاملة الســتراتيجّية الّتوّســع بينمــا يمكــن للفــرق المعنّيــة البنــاء علــى العناصــر المحــّددة. ويجــب بنــاء أنشــطة الّتوّســع علــى أســاس نتائــج 
البحــث جنًبــا إىل جنــب مــع أفضــل الممارســات يف القطــاع وفهــم الّســياق األردينّ.

21 يمكن أن تعمل أدوات الّتتّبع هذه كعناصر مقارنة بين المحتوى المستخدم أو يمكن تحديد عتبة مسبًقا.

األفكار األّولّية8
حول استراتيجّية الّتوسع

المحتوى )التموضع(

القنوات )االستھداف(

تنمیط الفئات )التقسیم(

االختبار المسبق للمحتوى وتحدید مقاییس التوسع.

استخدام القنوات المؤثرة مع موازنة الوصول.

إیجاد التجمیع المناسب للسلوكیات والفئات.

بناء المقیاس الذي ُسیقّیم االختبار المسبق بناًء علیه
وازنة لھجة المحتوى لجذب الجمھور المستھدف وإقناعھ بتبني السلوك.

بناء معاییر االختیار
الموازنة بین القنوات الحالیة والوصول المحتمل.

بناء العاقات التعاونیة وتحدید المصالح المشتركة المستدامة.
بناء مزیج من األنشطة عبر شبكة اإلنترنت وخارجھا.

تحدید معاییر استھداف التنمیط.
بناء الجدول الزمني لنھج التنمیط

الجذب

متابع	 
مشاركة المواّد	 
إعجاب	 
انطباع	 

شهادات	 
تعليق	 

شهادات	 
اختبار أ/ب	 
مسح المتابعة	 

الّتأثيرالمشاركة
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طريقــة العــرض Packaging: إيجــاد فــرص مجمعــة للّســلوكات؛ لتســهيل اســتهاك المــاّدة وااللتــزام بهــا، علــى ســبيل المثــال تحــّدي 30 يوًمــا، 
االلتــزام بعــادة معّينــة لمــّدة ثاثــة أشــهر، حمــات فرعّيــة، وطــرود رعايــة لحديثــي الوالدة...إلــخ.

سيكون هناك شرح إضايفّ لهذا يف قسم تنميط الفئات لعرض الّسلوكات بطريقة منهجّية.

إرســال المحتــوى إىل الجمهــور: بــداًل مــن االعتمــاد علــى أوليــاء األمــور للقيــام بزيــارة اســتباقّية التّخــاذ إجــراء عنــد الّتعــرّض للمحتــوى، يمكــن إرســال 
المحتــوى بشــكل منتظــم يف حــال عّبــر أوليــاء األمــور عــن اهتمامهــم وموافقتهــم. )إســتراتيجّية الّدفــع مقابــل الّســحب(، مثــال: الّســماح ألوليــاء 
األمــور بإدخــال عمــر أطفالهــم علــى الموقــع اإللكتــروينّ، والحصــول علــى محتــوى ذي صلــة بنمّوهــم، أو تفعيــل آلّيــة الــرّد اآليلّ عبــر الواتســاب؛ 
لتمكيــن مختّصيــن مــن اإلجابــة علــى أســئلة نمــّو عقــل الّطفــل. الفائــدة: بنــاء قاعــدة بيانــات، رســائل تذكيريـّـة يف الوقــت المناســب، إمكانّيــة تيســير 

المــواّد ذات الّصلــة، إمكانّيــة الوصــول إىل أوليــاء األمــور؛ لجمــع الّتغذيــة الّراجعــة، أو قيــاس الّتأثيــر يف المســتقبل.

المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم/الّدليل االجتماعــّي22: التوّســع المحتمــل للحملــة مــن خــال بنــاء عناصــر المشــاركة للجمهــور مــن أجــل تبّنــي 
ــا مختلفــة. مثــال: اســتخدام االلتــزام االجتماعــّي:  ــم، وإنشــاء محتــوى يدعمهــا، ويمكــن أن يّتخــذ هــذا الّنهــج أشــكااًل وصيًغ رســالة الحملــة، والّتعلّ
تحــّدي نمــّو عقــل الّطفــل بيــن أوليــاء أمــره حيــث يشــارك أوليــاء األمــور الملتزمــون نجاحهــم يف ممارســة الّنشــاط مــع أقرانهــم باســتخدام القنــوات 
ح الحًقــا. المحتــوى الــذي ينشــئه المســتخدم يجــب أن يأخــذ  الرّقمّيــة، ويمكــن تحفيــز ذلــك، أو جعلــه يعتمــد علــى مؤثّريــن متخّصصيــن كمــا ســُيوضَّ
يف االعتبــار حساســّية التقــاط مقاطــع الفيديــو الّشــخصّية علــى ســبيل المثــال، يمكــن تطويــر مــواّد مصاحبــة للحملــة للّتخفيــف مــن القلــق مــن 
أّن أوليــاء األمــور قــد ال يشــعرون بالّراحــة عنــد مشــاركة مقاطــع فيديــو ألطفالهــم وهــم يــؤّدون ســلوكات ألســباب اجتماعّيــة وثقافّيــة تشــمل أنــواع 

المــواّد المصاحبــة للحملــة التــي مــن شــأنها أيًضــا توفيــر دليــل اجتماعــّي إلشــراك الوالديــن بحســب مــا يلــي:

نمــاذج االلتــزام: الحصــول علــى توقيعــات إلكترونّيــة مــن أوليــاء األمــور علــى أداء الّســلوك، أي »أنّنــي رىب العّقــاد ســأقرأ لطفلــي البالــغ مــن 	 
العمــر 3 أشــهر لمــّدة 30 يوًمــا.«

اقتباســات الّدعــم: احصــل علــى دعــم مكتــوب أو تعليقــات إيجابّيــة مــن أوليــاء أمــور حقيقّييــن الذيــن يــؤّدون هــذا الّســلوك، حّتــى يتواصــل 	 
أوليــاء األمــور اآلخــرون، ويشــعرون بالّتشــجيع.

شــهادات منّظمــة مســبًقا: احصــل علــى دعــم مســّجل بالفيديــو أو صــويتّ أو تعليقــات إيجابّيــة مــن أوليــاء األمــور الحقيقّييــن الذيــن يــؤّدون 	 
هــذا الّســلوك، ويشــّجعون أوليــاء األمــور اآلخريــن علــى المتابعــة.

معاييــر شــعار الحملــة: بنــاء معيــار لاختيــار مــن بيــن الّشــعارات الموصــى بهــا. يجــب أن يتماشــى هــذا مــع الّتوصيــة الخاّصــة بصياغــة شــعار 
يتوافــق مــع الّســلوك المحّدد/مجموعــة الّســلوكات الموّضــح/ة والفئــة المختــارة لزيــادة فاعلّيــة المحتــوى.

يمكن استكشاف خطوة إضافّية الختيار شعار موّحد للحملة مع مراعاة المعايير الّتالية:

22 الّدليل االجتماعّي هو الّتأثير اإليجايبّ الذي يحدث عندما يكتشف الّشخص أّن "الجميع يفعل ذلك".

أداء الّشعارالّصلة بالّسياق األردينّ )الّلغة(الّسلوكيات الموصى بهاالفئات المستهدفة

اتّباع حملة جماهيرية موّحدة 
أو حمات فرعّية مستهدفة 

أو مراحل الحملة.

يمكن إيجاد سمة خاّصة 
باتباع استراتيجّية التبّني 

المتسلسل.

أخذ اللّهجة العامّية يف 
االعتبار ؛ ألنّها تؤثّر يف الفئات 

ذات المهارات القرائية 
المنخفضة.

يمكن استخدام المرحلة 
األوىل من الحملة كاختبار 
مسبق العتماد الّشعار 

حسب الفئات.
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القنوات: االستفادة من القنوات المؤثّرة مع موازنة الوصول.

بناء معيار موضوعّي الختيار القنوات المستخدمة لتوزيع المحتوى، فيما يلي أمثلة على المعايير.

كز الّتسّوق...إلخ. يمكن أن تكون أمثلة القنوات واسعة جًدا: وسائل الّتواصل االجتماعّي، المؤثّرون، الّشركات، المجموعات المتخّصصة، مرا

اســتخدام المؤثّريــن: تطبيــق المعاييــر المقّدمــة أعــاه للقنــوات علــى اختيــار المؤثّريــن المتخّصصيــن، والمجموعــات المتخّصصــة، التــي يمكــن 
أن تعــّزز تبّنــي رســالة الحملــة ومحتواهــا للفئــات المعنّيــة، هــذا لمــن لديــه القــدرة علــى خلــق تأثيــر مضاعــف بيــن أوليــاء األمــور عندمــا يكــون لدينــا 
مجموعــات اجتماعّيــة كافيــة تتبّنــى الرّســالة وتشــاركها بيــن مجموعــة األقــران، مــع األخــذ يف االعتبــار أنَّ المؤثّريــن المتخّصصيــن ذوي الحســابات 
ا كونهــم أشــخاًصا حقيقّييــن، كمــا توصــي األبحــاث. فيمــا يلــي بعــض  الّصغيــرة )10,000-50,000 متابــع( لهــم تأثيــر قــويّ، ومصداقّيــة عاليــة نســبيًّ

األمثلــة المرجعّيــة للمجموعــات المتخّصصــة والمؤثّريــن:

الّتعــاون المــاّدي / الّتفعيــل: يمكــن للمشــاركة المختلطــة )عبــر اإلنترنــت / دون االتّصــال باإلنترنــت( مــع الفئــات أن تضمــن تحقيــق االســتفادة 
كات إســتراتيجّية مــع المعاييــر المذكــورة ســابًقا يف حالــة وجــود مــوارد  المثلــى مــن األدوات المســتخدمة، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال شــرا

محــدودة أو قنــوات حالّيــة، وتشــتمل بعــض األمثلــة علــى اإلضافــات الماّديّــة المحتملــة للحملــة كمــا يلــي:

المكتبــات ومنّصــات تبــادل المعرفــة: لتســهيل الوصــول إىل الكتــب، ومــواّد القــراءة المناســبة عمريًّــا، كمــا هــو موّضــح يف البحــث. يمكــن القيــام 
بذلــك مــن خــال الّتعــاون مــع مكتبــات شــومان، المنّصــات عبــر اإلنترنــت ، مثــل: المنّصــات الّثقافّيــة أو المكتبــات عبــر اإلنترنــت، أو حتــى منّصــات 

الّتوصيــل كحملــة الّتنشــيط.

الفائدة االستراتیجیةالسمعةالفئة المعنیةالوصول

الوصول الواسع، مع 
مراعاة المصداقیة.

الوصول إىل الفئة 
المستھدفة من أولیاء األمور 
بشكل عام  أو الفئة الفرعیة.

تكملة العرض 
وتوسیع الوصول.

ماءمة قیم الجھات 
ورسالتھا.
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كــز الّتســوق مثــل: مكـّـة مــول / العبــديل، والمحافظــات الحيويـّـة يف فعالّيــات الّتفعيــل  كــز المحافظــات: تســتخدم بعــض مرا كــز الّتســوق ومرا مرا
التــي يمكــن أن تســلّط الّضــوء علــى مثــل هــذه الحمــات الواســعة، خاّصــة وأن مشــاركات األطفــال أثبتــت شــعبّيتها لــدى الجهــات المعنّيــة، مثــل: 

حمــات الّشــتاء أو حمــات رأس الســنة.

تحقيق االستفادة المثلى من القنوات
ســتأخذك الّدعوة إىل اتّخاذ إجراء كما هو موّضح إىل موقع / قنوات الحملة الرّئيســة التي يوصى بتحقيق االســتفادة المثلى منها، واســتخدامها 
علــى الفــور لاســتفادة مــن المشــاركة، إضافــًة إىل تتّبــع المشــاركة، وإرســال المحتــوى إىل الجمهــور كمــا ُذكــر آنًفــا )إدخــال عمــر الّطفــل للرّســائل 
والّتوصيــات المخّصصــة(. يعــّد عــرض الّصــور وشــهادات األشــخاص الحقيقّييــن أيًضــا أداة مشــاركة رئيســة إىل جانــب شــخصّيات موثوقــة ذات 

صلــة بالموضــوع.

البيع العابر / الهجرة
تمتلــك مؤّسســة الملكــة رانيــا منّصــات وبرامــج حالّيــة التــي يمكــن اســتخدامها للّدعــوة وتبــادل إيصــال الرّســائل عــن الفوائــد، مــع األخــذ يف االعتبــار 
أّن الجمهــور الحــايل قــد يكــون يف مرحلــة أعلــى مــن حيــث مراحــل الّتغييــر الّســلوكّي، ومــع ذلــك يمكــن اســتخدامها مــع المجموعــة التــي تبــادر 
بالّتطبيــق. مثــال علــى تبــادل الفوائــد هــو تطبيــق كريــم وجنــى الــذي يمكــن أن يشــترك يف المنفعــة المتبادلــة بيــن البرامــج. يمكــن تطبيــق أمثلــة 

أخــرى بالّتعــاون مــع وزارة الّصّحــة والمستشــفيات مــن خــال توصيــل هــذا البرنامــج ألوليــاء األمــور الجــدد.
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تنميط الفئات: إيجاد الّتجميع المناسب للّسلوكات والفئات

مــت توصيــة ســابقة بشــأن تجميــع المحتــوى لســهولة التبّنــي واالتّســاق حســب األقســام، وهــذا يكمــل الّتوصيــة بجعــل الّســلوك الفــرديّ ســهًا،  ُقدِّ
والّذهــاب إىل أبعــد مــن ذلــك ليشــمل مجموعــة الّســلوكات.

يجــب أن يأخــذ توســيع المحتــوى والحملــة الّتقســيم والّســلوكات باالعتبــار، ويف حيــن أنَّ هنــاك العديــد مــن األســاليب لتوســيع نطــاق الحملــة 
)الّســلوكات المتسلســلة، ومتابعــة الفئــة عبــر مراحــل الّتغييــر، وتجميــع الّســلوكات المتشــابهة، والّتجميــع بنــاًء علــى االســتهداف المحتمــل، ومــا 

إىل ذلــك(، فــإّن الّشــكل الموّضــح اآليت ســيوصي بمعاييــر معّينــة يجــب مراعاتهــا عنــد اختيــار تسلســل الّســلوكات علــى فتــرة الحملــة:

مصفوفة الّسلوك
مــن المفيــد إنتــاج مصفوفــة ســلوكّية قابلــة للّتنفيــذ وذات صلــة بنــاًء علــى قــدرات االســتهداف والّتصنيــف الّداخلــي للّصعوبــة الّســلوكّية.  تســبق 
هــذه الخطــوة بنــاء الجــدول الزمنــّي لتيســير دراســة الّنهــج المّتبــع بتــأينّ. علــى وجــه الّتحديــد، يمكــن أن يســاعد تصنيــف الّســلوكات وفًقــا للّصعوبــة 

المتوّقعــة يف تبّنيهــا والفئــات وفًقــا للّصعوبــة المتوّقعــة يف اســتهدافها يف توســيع نطــاق الّتخطيــط اإلســتراتيجّي.

يمكن بناء المصفوفة الّسلوكّية لكّل شريحة وسلوك بناًء على صعوبة الّتبّني وصعوبة االستهداف كما هو موّضح أدناه.

الوصول إىل الفئات استهداف القدرات

فرص الّتعاون

األداء األويلّ

الّتأثير المحتمل

القنوات المتاحة لاستھداف 
والموارد المتوفرة.

الوصول إىل الجمهور 
المستهدف عبر القنوات 

والقدرة على الحفاظ على 
الّتفاعل.

توسيع الوصول ليتجاوز 
الفئة الحالّية.

االستناد إىل أداء الحملة يف 
مراحلها المبكّرة كاختبار 

مسبق وبادرة لاتّجاه.

اتّباع نموذج مراحل 
الّتغيير

صعوبة التبني

 صعوبة
االستهداف
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دليل الّتقسيم
الّسلوكات:

يمكن تصنيف الّسلوكّيات إىل أربع فئات حسب صعوبة تبّنيها من قبل أولياء األمور  )من األسهل إىل األصعب(.

الفئات:

تــّم تحديــد اثنــي عشــر فئــة، لــكّل منهــا قائمــة تشــمل ســلوكّيات مناســبة لــكّل فئــة عمريـّـة، والتــي ســيكون مــن الّصعــب عليهــم اعتمادهــا إىل حــّد 
مــا لألســباب الموّضحــة يف هــذا البحــث، علــى ســبيل المثــال: الّتوّقعــات االجتماعّيــة حــول دور اآلبــاء وســلوك الّرعايــة الوالديّــة المتوّقــع لألطفــال 

الّصغــار.

لغايات الّتوضيح تم تجميع الفئات حسب جنس ويلّ األمر وعمر األطفال ما دون وما فوق 18 شهر، كما هو موّضح أدناه.

 أّمهات األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
12-18 شهًرا

 آباء األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
12-18 شهًرا

 أّمهات األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
43-71 شهًرا

 آباء األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
43-71 شهًرا

 أّمهات األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
19-42 شهًرا

 آباء األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
19-42 شهًرا

 أّمهات األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
4-11 شهًرا

 آباء األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين
4-11 شهًرا

 أّمهات األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين

2-3 أشهر

 آباء األطفال
 الذين تتراوح
 أعمارهم بين

2-3 أشهر

 أّمهات األطفال
 الذين يقّل

 عمرهم عن شهر
واحد

 آباء األطفال
 الذين يقّل

 عمرهم عن شهر
واحد

الغناء• 

الّتقفية• 

الّتأشير• 

 أّمهات األطفال
 الذين أعمارهم
دون 18 شهًرا

 آباء األطفال
 الذين أعمارهم
دون 18 شهًرا

 أّمهات األطفال
 الذين أعمارهم
فوق 18 شهًرا

 آباء األطفال
 الذين أعمارهم
فوق 18 شهًرا

األنشطة 
القائمة على 

القراءة

الّتحّدثرواية القصص
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مصفوفة الّسلوك )إنشاء مصفوفة لكّل فئة بناًء على قدرات االستهداف(
مخّطط زمنّي مبّسط )الفئات، الّسلوكات، األهداف(

يمكــن تحديــث الجــدول الّزمنــّي علــى أســاس أهــداف زمنّيــة محــّددة والمــوارد المتاحــة. يمكــن رســم الجــدول الّزمنــّي لــكّل فئــة مصّممــة خّصيًصــا 
لتحّدياتهــم ويف الّتسلســل الّصحيــح للّســلوكات المتعلّقــة باحتياجاتهــم. الّســلوكات المحــّددة يف الجــدول الّزمنــّي هــي أمثلــة علــى كيفّيــة حــدوث 

الّتسلســل؛ ألجــل تحريــك الفئــات ضمــن إســتراتيجّية توّســع منطقّيــة باســتخدام المحتــوى والقنــوات والفئــات(.
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الملحق األول: مواّد إضافّية للقراءة
تحتــاج المنّظمــات التــي تشــرع يف تغييــر ســلوك المجتمــع إىل معرفــة مــا الــذي يحّفــز احتمالّيــة تغييــر جمهورهــا أو يعيقهــا، ومــا هــو مزيــج 

كثــر فاعلّيــة يف الحفــاظ علــى هــذا الّتغييــر. الّتدخــات الــذي ســيكون أ

ال تقــّل طريقــة تلخيــص هــذه المعلومــات وتحليلهــا وتثليثهــا واإلبــاغ عنهــا أهمّيــًة عــن عملّيــة جمــع المعلومــات، ولهــذا فــإنَّ قــدرة الباحثيــن علــى 
الّتحليــل واإلبــاغ عــن هــذه الّثــروة مــن المعلومــات بمهــارة أمــر بالــغ األهمّيــة، ويلــزم اتّبــاع نهــج منّظــم وممــارس جّيــًدا.

وثمــة المئــات مــن الّنمــاذج واألطــر األكاديمّيــة والّنظريـّـة التــي تقــّدم تفســيرات للّســلوك، والتــي مــن خالهــا يمكــن ألبحــاث الّتعــرّف علــى الجمهــور 
الكشــف عــن أدوات الّتغييــر، وقــد أخــذت جمعّيــة تغييــر الّســلوك جميــع الّنظريـّـات الّســلوكّية األصلّيــة، وفهــم االقتصــادات الّســلوكّية التــي يجمــع 

بينهــا بشــكل شــامل الّتأثيــرات الواعيــة والّاواعيــة علــى صنــع القــرار البشــريّ؛ لتطويــر اإلطــار الموّضــح أدنــاه.
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ينجم الّسلوك البشريّ عن الّتفاعل بين نظامْين اثنْين:

الّتأثيرات الّتأملية:  قيمنا ومواقفنا ومعتقداتنا الواعية، والتي غالًبا ما يشار إليها على أنّها الّدوافع »الداخلّية« للّسلوك.. 1

الّتأثيــرات الّتلقائّيــة:  الّتأثيــرات علــى الّســلوك التــي ال ندركهــا )بوعــي( يف كثيــر مــن األحيــان، وتشــمل هــذه أمــوًرا مثــل العــادة واالســتدالالت . 2
والّتأثيــرات الّظرفّيــة أو الّســياقّية.

ُيجِمــع األدب الّنظــريّ الحديــث علــى أنَّ فهــم كا النظامْيــن مهــّم يف تفســير الّســلوك البشــريّ، وبالّتــايل تّتخــذ جمعّيــة تغييــر الّســلوك نهًجــا 
ا لقيــاس الّتغييــر الّســلوكّي وتفســيره، فنحــن ال نرتكــب الخطــأ الواضــح يف العديــد مــن الّنمــاذج / األطــر يف هــذا المجــال )األكاديمّيــة  شــموليًّ

والّتجاريّــة(، والمتمّثــل يف الّتركيــز علــى أحــد الّنظاميــن وإهمــال اآلخــر.

ويســتند إطــار عمــل جمعّيــة تغييــر الّســلوك إىل أســس نظريـّـة قويـّـة؛ إذ وضــع اإلطــاَر خبــراُء الّســلوك يف جمعّيــة تغييــر الّســلوك مــن خــال عملّيــة 
تطبيــق وتقّييــم جميــع الّنظريـّـات الّســلوكّية الرّئيســة، مــع تضميــن أفضــل العناصــر يف إطــار عمــل جمعّيــة تغييــر الّســلوك، وتحديثــه بشــكل دوريّ 

بمــا يتوافــق مــع الّتفكيــر الحــايل.

تضّمنت بعض الّنظريّات واألوراق األكاديمّية األساسّية التي أثّرت يف تطوير اإلطار ما يلي:

الّتأثيرات الّتأملّية: نماذج تغيير الّسلوك

نظريّة الّتنافر المعريفّ )فستنغر(	 

نظريّة الفعل المعقول )فيشبين ,أجزن(	 

نموذج المعتقدات الّصّحّية )بيكر(	 

نظريّة الّتعلّم االجتماعّي )باندورا(	 

نظريّة الّسلوك الّشخصّي )تريانديس(	 

الّتأثيرات الّتلقائّية: االقتصاد الّسلوكّي

الّنظريّات والبحوث الّتجريبّية لمن يلي:

 	)Thinking Fast and Slow - كانيمان وتفيرسكي مثل: )الّتفكير الّسريع والبطيء

 	)Influence -تشالديني مثل: )التأثير

 	)Nudge –ثالر وسنشتاين:  )دفع/نكز

بعض األمثلة المختارة من مئات المقاالت التي أثّرت يف نهج جمعّية تغيير الّسلوك:

	 Ajzen, I. )1985(. From Intentions to Action: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckman )Eds.(, Action 
control: From Cognitions to Behaviors )pp.1139-(. New York: Springer.

	 Ajzen, I., and Fishbein, M. )1980(. Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall.

	 Ajzen, I. )1991(. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 
179–211.

	 Bagozzi, R.P. )1986( Attitude formation under the theory of reasoned action and a purposeful behaviour reformulation, 
British Journal of Social Psychology, 25, 95–107.
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	 Bandura, A. )1977( Self-efficacy: towards a unifying theory of behavioural change, Psychological Review, 84, 191–
215.

	 Bandura, A. )1986( Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ: Erlbaum.

	 Bandura, A. )1992( Exercise of personal agency through the self-efficacy mechanism, in R. Schwarzer )ed.( Self-
Efficacy: Thought Control of Action )pp. 3–38(. Washington, DC: Hemisphere.

	 Bandura, A. )1997( Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.

	 Becker, M.H. and Maiman, L.A. )1975( Sociobehavioural determinants of compliance with health and medical care 
recommendations, Medical Care, 13, 10–24.

	 Becker, M.H., Drachman, R.H.  and Kirscht, J.P.  )1972( Predicting mothers’ compliance with pediatric medical 
regimens, Journal of Pediatrics, 81, 843–54.

	 Becker, M.H., Drachman, R.H. and Kirscht, J.P. )1974( A new approach to explaining sick-role behaviour in low 
income populations, American Journal of Public Health, 64, 205–16.

	 Becker, M.H., Haefner, D.P. and Maiman, L.A. )1977b( The health belief model in the prediction of dietary compliance: 
a field experiment, Journal of Health and Social Behaviour, 18, 348–66.

	 Becker, M.H., Radius, S.M. and Rosenstock, I.M. )1978( Compliance with a medical regimen for asthma: a test of the 
health belief model, Public Health Reports, 93, 268–77.

	 Becker, M.H., Haefner D.P., Kasl, S.V., Kirscht, J.P., Maiman, L.A. and Rosenstock, I.M. )1977a( Selected psychosocial 
models and correlates of individual health-related behaviors, Medical Care, 15, 27–46

	 Cialdini, R.B, Influence: Science and Practice. New York: HarperCollinsCollegePublishers, 1993.

	 Festinger, L )1957( A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press

	 Fishbein, M., and Ajzen, I. )1975(. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to theory and research. 
Reading, MA: Addison-Wesley.

	 Fishbein, M., & Ajzen, I. )2010(. Predicting and Changing Behavior: The reasoned action approach. New York: 
Psychology Press

	 The Health Belief Model and Prediction of Dietary Compliance: A Field Experiment. Marshall H. Becker, Lois A. 
Maiman, John P. Kirscht, Don P. Haefner and Robert H. Drachman, Journal of Health and Social Behavior Vol. 18, 
No. 4 )Dec., 1977(, pp. 348-366 )19 pages( Published By: American Sociological Association

	 Kahneman, Daniel, 1934- author. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011 

	 Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein. Yale 
University Press, 2008.

	 Social Influence: Compliance and Conformity, Annual Review of Psychology · Vol. 55:591-621 )Volume publication 
date 4 February 2004)

	 Influence: the psychology of persuasion, revised edition, RB Cialdini - New York: William Morrow, 2006
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مواّد إضافّية موصى بها للقراءة:

	 AACTT: A Framework for Specifying Behaviour, Presseau et al, Implementation Science, 2019 

	 Andreasen, A. R. )2002(. Commercial marketing and social change. Social Marketing Quarterly, 8 )2(, 41- 45. 

	 Andreasen, A. Marketing Social Change.  Jossey-Bass, San Francisco, 1995

	 Donovan. R, Social Marketing’s Mythunderstandings,Journal of Social Marketing, pp.16 Vol 1, No.1, 2011 · Strategic 
Social Marketing 

	 French, J., Blair-Stevens, C., McVey, D. & Merritt, R. )2010( Social Marketing and Public Health Theory and Practice. 
Oxford University Press. 

	 Mitchie et al, The Behaviour Change Wheel, Implementation Science 6, 42 )2011(

	 MINDSPACE: Cabinet Office )UK(, Institute of Government, Thinking Fast and Slow – Daniel Kahneman, 2012 
Penguin 

	 Prochaska, JO.; DiClemente, CC. The transtheoretical approach. Handbook of psychotherapy integration. 2nd ed. 
New York: Oxford University Press; 2005. 

	 S.M. Sutton, G. Balch and R.C. Lefebvre. Strategic questions for consumer-based health communications. Public 
Health Report, Washington, 1995.

	 S Stannard, S Hall and J Young, Social Marketing a tool to prevent Child Abuse, Innovations in Social Marketing 
Conference, Washington DC, 1998

	 Social Marketing Benchmark Criteria, The NSMC online www.thensmc.com/sites/default/files/benchmark-
criteria-090910.pdf 

	 Strategic Social Marketing for Behavioural and Social Change, French J and Gordon, R. Sage, London 2015 

	 Thaler R and Sunstein C Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, )2008(, Yale University 
Press, New Haven, Connecticut.
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الملحق 2: عينة البحث النوعي األويل
عدد المقابالتفئات أولياء األمورعدد المقابالتفئات أولياء األمور

 الجنسية عمر الطفل / األطفال

16أردين03-1 شهر

8سوري23-3 أشهر

24المجموع43-11 شهر

 التحّضر124-18 شهر

12الحضر195-42 شهر

12الريف436-71 شهر

24المجموع24المجموع

 النوع االجتماعي لويل األمر المناطق

8اآلباء6الجنوب

16األمهات8الشمال

24المجموع10الوسط

 عدد األطفال24المجموع

7طفل واحد النوع االجتماعي للطفل

210-3 أطفال18الذكور

كثر من 4 أطفال6اإلناث 7أ

24المجموع24المجموع
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الملحق 3: الملف الّتعريفّي الّديموغرايفّ للبحث الّتجريبّي

عدد أولياء األمورفئات أولياء األمورعدد أولياء األمورفئات أولياء األمور

 الجنسية عمر الطفل / األطفال

012-3 أشهر
25أردين

32سوري

415-18 شهر
57المجموع

 التحّض}

36الحضر1917-42 شهر

20الريف4313-71 شهر

57المجموع
المجموع )ويتضمن 

1 غير متاح(
57

 النوع االجتماعي لويل األمر المناطق

20اآلباء8الجنوب

37األمهات24الشمال

57المجموع 24الوسط

 عدد األطفال57المجموع )ويتضمن 1 غير متاح(

13طفل واحد مستويات الدخل

230-3 أطفال12الدخل المرتفع )461+ دينار أردين(

الدخل المتوسط )261-
460 دينار أردين(

كثر من 4 أطفال8 14أ

الدخل المحدود )260 
دينار أردين أو أقل( 

57المجموع35

 النوع االجتماعي للطفل57المجموع )ويتضمن 2 غير متاحين(

33الذكور السلوكيات المنشودة

مارس ما ال يقل عن سلوك واحد 
خال األيام الثالثة الماضية

24اإلناث27

لم يمارس أي سلوك خال 
األيام الثالثة الماضية

57المجموع28

  57المجموع )ويتضمن 2 غير متاحين(
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الملحق 4: دليل المقابالت للبحث الّنوعّي األّويلّ

1. األهداف )ال ُتقرأ(

تحديد سلوكات القراءة األكثر ماءمًة ألولياء األمور، والتي يرغبون القيام بها، بما فيها الّسلوكات المتعلّقة بالحديث واللّعب والغناء.	 

استكشاف وسائل الّتفاعل ،وإقناع أولياء األمور بتبّني هذه الّسلوكات.	 

كثــر مــن ســلبّيات القيــام بالّســلوك ، واستكشــاف أفضــل طريقــة 	  استكشــاف أهــّم الفوائــد بالّنســبة إىل أوليــاء األمــور، بحيــث تكــون مشــّجعة أ
إليصالها.

اختبــار فرضّيــة الّتجزئــة القائمــة علــى االحتياجــات، وتحديــد أوليــاء األمــور الذيــن ســنتمكّن مــن الّتأثيــر عليهــم؛ لتبّنــي ســلوكات محــّددة، 	 
وتحديــد الرّســائل المائمــة للغــرض.

تحديــد مــا إذا كانــت  إســتراتيجّية تشــجيع أوليــاء األمــور علــى اســتخدام المــوارد المتاحــة لديهــم للقــراءة ألطفالهــم تســاعد يف تخّطــي العائــق 	 
المتمّثــل بعــدم توافــر مــواّد القــراءة الشــائقة المناســبة عمريًّــا.

تأكيد دور األزواج/الّزوجات والجّدات يف الّتأثير على سلوك أولياء األمور، وما يمكنهم قوله أو فعله؛ لتشجيعهم على القراءة ألطفالهم.	 

تحديــد الرّســائل والمــواّد )المحتــوى واألســلوب واإلطــار والّشــكل( التــي تلقــى صــدًى لــدى أوليــاء األمــور، واختبــار تلــك التــي ُحــدِّدت خــال 	 
المراجعــة الّســريعة.

ماحظة للقائم بالمقابلة: قبل بدء المقابلة، تحّقق من الفئة العمريّة للّطفل المســّجل فيها ويلّ األمر، وذلك نظًرا الختاف األســئلة والّســلوكات 
والمحّفزات حسب عمر الّطفل الذي سيتحّدث عنه ويلّ األمر: 0-1 شهر، 2-3 أشهر، 4-11 شهًرا، 12-18 شهًرا، 19-42 شهًرا، 43-71 شهًرا.

2. الّترحيب )5 دقائق(

مرحبًا، اسمي (فالن( من شركة دار الخبرة لالستشارات اإلداريّة، وهي شركة استشارات إداريّة رائدة مقّرها األردّن.	 

يهــدف هــذا البحــث إلــى فهــم آراء أوليــاء أمــور األطفــال وتجاربهــم دون الّسادســة، ونأمــل أن نناقــش فــي هــذه المقابــالت مشــاعركم وردود أفعالكــم علــى 	 
األفــكار التــي ســنتحّدث حولهــا بصراحــة.

اّل توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة، فــأّي شــيء ستقوله/ســتقولينه مهــٌم؛ ألّن كّل مشــارك فــي هــذا البحــث يمثـّـل اآلاّلف مــن أوليــاء األمــور اآلخريــن 	 
فــي األردّن.

مّدة المقابلة حوالي الّساعة ونصف الّساعة.	 

يُجرى هذا البحث نيابةً عن منظّمة غير ربحيّة مهتّمة بتجارب أولياء األمور. ]اذكر أّن العميل قد يشاهد المقابالت، حيثما ينطبق[.	 

لســت مضطــًرا إلــى مناقشــة أّي شــيء ال تشــعر بالّراحــة لمناقشــته، أو اإلفصــاح عــن أّي شــيء اّل ترغــب فــي اإلفصــاح عنــه. كمــا يمكنــك المغــادرة 	 
فــي أّي وقــت إذا اضطــررت.

ســوف نســّجل الجلســة؛ كــي اّل يفوتنــا أّي شــيء تقولــه، لكنّنــا سنســتخدم التّســجيل ألغــراٍض بحثيــٍة فقــط اّل غيــر مــع ضمــان الخصوصيّة/الّســّريّة التّاّمــة، 	 
هــل يمكنــك التّأكيــد بأنـّـك اّل تمانــع بتســجيل الجلســة؟

انتظر الحصول على موافقة ويلّ األمر على تسجيل الجلسة

ربّما يشاهد الجلسة بعض الباحثين اآلخرين العاملين على هذا المشروع.	 
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قد نستخدم اقتباسات توضيحّية يف تقاريرنا، دون ذكر أسماء، بحيث تكون دقيقة ولكْن مجهولة المصدر.	 

يجــب أن نّتفــق علــى أّن مــا ُيقــال يف الغرفــة يبقــى يف الغرفــة، وينبغــي الحفــاظ علــى ســّريّة جميــع المــواد المشــاركة خــال المقابلــة - هــل 	 
أنــت موافــق؟

انتظر الحصول على موافقة ويلّ األمر على تسجيل الجلسة 

قبــل أن نبــدأ، دعنــا نتأكــد مــن أنّــك يف مــكان هــادئ حيــث لــن يقاطعنــا أو يســمعنا شــخص بالــغ مــن أفــراد األســرة، ومــن أّن نظارتــك يف 	 
متنــاول يــدك إذا كنــت بحاجــة إليهــا لرؤيــة المــواّد التــي ســنعرضها علــى الّشاشــة. هــل لديــك أيّ أســئلة تقنّيــة؟ ســوف نّتصــل بــك عبــر 

الهاتــف إذا واجهــَت أيّ مشــكلة يف أيّ وقــت.

هل لديك أيّ أسئلة؟	 

3. مقّدمة )3 دقائق(

لنبدأ ببعض األسئلة حول أسرتنا:

كم طفًا لديك؟	 

ما أعمارهم؟	 

ما اسم طفلك الذي عمره ]×[؟	 

تحّقق من الفئة العمريّة للّطفل المسّجل فيها ويلّ األمر

ســنركّز اليــوم علــى أنــواع األنشــطة التــي يمارســها بعــض أوليــاء األمــور مــع أطفالهــم دون الّسادســة، بينمــا ال يمارســها البعــض اآلخــر، 
وســنتحّدث خــال هــذه المقابلــة عــن أنشــطة األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ]×[، بنفــس عمــر ]اســم الّطفــل[.

x= اختر الفئة العمريّة المناسبة:  0-1 شهر، 2-3 أشهر، 4-11 شهًرا، 12-18 شهًرا، 19-42 شهًرا، 43-71 شهًرا

4. الّسلوكات  )10 – 55 دقيقة(  ) لكّل سلوك تقريًبا(

ما هي األشياء التي فعلناها مع ]اسم الّطفل[ خال األيّام الّثاثة الماضية؟	 

يف حال عدم تقديم إجابة محّددة، اسأل:

ســنتحّدث اآلن عــن األنشــطة التــي يمارســها بعــض أوليــاء األمــور عــادًة مــع أطفالهــم الذيــن يف نفــس عمــر ]اســم الّطفــل[، بينمــا ال يمارســها البعــض 
اآلخــر. هــذه هــي األنشــطة التــي يمارســها بعــض أوليــاء األمــور ]بطاقــة العــرض )أ(، اقــرأ جهــًرا 5-6 ســلوكات لألطفــال الذيــن يف نفــس عمــر ]اســم 

الّطفل[.
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بطاقة العرض )أ(

الّسلوكاتعمر الّطفل

0-1 شهر

قرأت مع الّطفل يومًيا01

02
ـا خــال أوقــات  تحّدثــت إىل طفلــك وهــو مســتيقظ عــن أيّ شــيء بصــوت رقيــق، وحاولــت الّتواصــل معــه بصريّـً

والّتنظيــف. الّطعــام 

03
أريــت طفلــك صــوًرا يف الّصحــف أو الكتــب أو المجــات، وتحّدثــت إىل طفلــك عمــا رآه، وتحّدثــت إىل طفلــك حــول 

اســتجابته.
انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك واستجبت له وسّمْيته.04
ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

2-3 أشهر

قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.01
غّنيت وأنشدت مع حركات أو الكثير من الّتكرار. 02

03
يف أثنــاء القــراءة لطفلــك، ســمحت لــه بلمــس أو مســك مــا كنــت تقــرأ، أو الّتربيــت عليــه،أو حّتــى تذّوقــه، ووصفــت 

ــايل: “أنــت تربّــت علــى صــورة األرنــب” علــى ســبيل المثــال. أفعالــه علــى الّنحــو الّت
انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.04
ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

4-11 شهًرا

وضعت الكتب يف متناول طفلك، وتركته يختار ما يريد منها.01
قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.02
تحّدثت أو غّنيت عّما تفعله أثناء رعاية طفلك.03
انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك واستجبت له وسّمْيته.04
قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح باستخدامها.05
ا.06 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

12-18 شهًرا

استخدمت أصواتًا مختلفًة لسرد القصص، وشّجعت األطفال الّصغار على االنضمام إليك عندما يكون ممكًنا.01
سّمْيت الّصور التي يشير إليها أو يلمسها طفلك يف الكتاب.02

قصْصت وأنشدت القصص واألناشيد المفّضلة لدى طفلك مراًرا وتكراًرا.03

04
قــرأت لطفلــك، وســاعدته علــى ماحظــة األصــوات أو الحــروف أو الكلمــات، مثــل اســمه أو الكلمــات علــى الفتــات 

الّشــوارع أو عبــوات األكل أو عناويــن الكتــب.
ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

19-42 شهًرا

قرأت قصًصا يعرفها طفلك مسبًقا، مع الّتوّقف قليًا؛ لتشجيعه على “قراءة” الكلمة الّتالية.01

02
قــرأت لطفلــك وســاعدته علــى ماحظــة األصــوات أو الحــروف أو الكلمــات، مثــل اســمه أو الكلمــات علــى الفتــات 

الّشــوارع أو عبــوات األكل أو عناويــن الكتــب.

03

تحديد الكلمات التي على نفس القافية يف القصص واألغاين

)ماحظــة للباحــث: يف حــال لــم يفهــم المســتجيب المعنــى المقصــود اســتبدل “نفــس القافيــة” بـ”الكلمــات التــي 
تنتهــي بنفــس الّصــوت”(

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح الستخدامها04
ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

43-71 شهًرا

01
قــرأت لطفلــك وســاعدته علــى ماحظــة األصــوات أو الحــروف أو الكلمــات، مثــل اســمه أو الكلمــات علــى الفتــات 

الّشــوارع أو عبــوات األكل أو عناويــن الكتــب.
تمرير إصبعك تحت الكلمات أثناء القراءة.02
مشاركة الكتب اإللكترونّية والّتطبيقات03
طرح األسئلة حول القّصة04
ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ



84

كثــر مــن سلوك/ســلوك فرعــّي واحــد. علــى ســبيل المثــال: بالّنســبة إىل “مشــاركة الكلمــات واألناشــيد والقصــص  غالًبــا مــا تتضّمــن الّســلوكات أ
ــا، ولكــن ليــس القصــص.  اســأل عــن كّل ســلوك فرعــّي علــى حــدة، فــإذا قــال ويلّ األمــر: إنّــه  ــا”، ربمــا يشــارك أوليــاء األمــور الكلمــات يوميًّ يوميًّ
ــا، ُيــدرج هــذا  ــا، ُيــدرج هــذا الّســلوك الفرعــّي يف األســئلة حــول األنشــطة التــي مارســها، وإذا قــال: إنـّـه ال يقــرأ القصــص يوميًّ يشــارك الكلمــات يوميًّ

الّســلوك الفرعــّي يف األســئلة حــول األنشــطة التــي لــم يمارســها.

ــق بالقــراءة، اســأل عــن أجــزاء  ــا قــد ســألنا ســابًقا عــن ســلوك القــراءة، وكان هنــاك ســلوك آخــر متعلّ ال تكــّرر األســئلة. علــى ســبيل المثــال: إذا كّن
الّســلوكات/ القــراءة”؛ الستكشــاف جميــع  أثنــاء  الكلمــات  المثــال: “تمريــر إصبعــك تحــت  األخــرى. علــى ســبيل  الفرعــّي  الّسلوك/الّســلوك 

الّســلوكات الفرعّيــة دون تكــرار أيٍّ منهــا.

أيّ من هذه األنشطة، أو أجزاء منها، مارسنا مع ]اسم الطفل[؟ دّون اإلجابة.	 

للّنشاطات التي قام بها ويلّ األمر، اسأل:

ما أسباب قيامنا بهذه الّنشاطات؟	 

للّنشاطات التي لم يقم بها ويلّ األمر، اسأل:

ما أسباب عدم قيامنا بهذه الّنشاطات؟	 

بقّيــة هــذا القســم ســوف يركـّـز علــى 3 ســلوكات: ســلوك واحــد مارســه ويلّ األمــر، وســلوكين لــم يمارســهما يف حــال قــال ويلّ األمــر: إنـّـه قــام بأحــد 
الّســلوكات.

يف حال قال ويلّ األمر: إنّه لم يمارس أيًّا من الّسلوكات، فيتّم الّتركيز على 3 سلوكات لم يمارسها.

اآلن ســوف نتحــّدث عــن بعــض هــذه األنشــطة بالّتفصيــل. قــد تبــدو األســئلة متكــّررة، لكّنهــا تســاعدنا علــى فهــم تجــارب أوليــاء األمــور، 
ولــذا فمــن المهــّم أن نســألهم بهــذه الّطريقــة.

الّسلوك الذي مارسه أولياء األمر مع أبنائهم

اختــر ســلوكًا واحــًدا مارســه ويلّ األمــر )اختــر الّســلوك المتعلّــق بالقــراءة الملــّون باألخضــر يف حــال قــام ويلّ األمــر بــه(. اطــرح األســئلة أدنــاه عــن 
ســلوك واحــد مارســه. إذا لــم يمــارس أي ســلوك أو ســلوك فرعــّي انتقــل للقســم الّتــايل )حــول الّســلوكات التــي لــم يمارســها ويلّ األمــر(

ِصف ما حدث عندما ]الّسلوك المماَرس[.

أين مارسنا ]الّسلوك المماَرس[؟	 

يف أيّ وقٍت من اليوم مارسنا ]الّسلوك المماَرس[؟	 

ما األشياء األخرى التي حدثت بالّتزامن مع ]الّسلوك المماَرس[ أو قبله/بعده فوًرا؟	 

هل خّططنا لممارسة ]الّسلوك المماَرس[؟ هل هو جزءٌ من نظام روتينّي معّين أم أنّه حدث بشكل عفويّ؟	 

إذا كان جزًءا من نظام روتينّي معّين، اسأل: ما األنشطة األخرى التي ينطوي عليها هذا الّنظام الروتينّي؟

إذا كان الّسلوك المماَرس ينطوي على القراءة، اسأل:	 

ماذا قرأنا مع ]اسم الّطفل[؟	 

مّم قرأنا؟ على سبيل المثال كتاب/ شيء آخر	 
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 اسأل الجميع:

كيف كانت الّتجربة؟	 

ما هي الجوانب اإليجابّية لـ ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

ما هي الجوانب الّسلبّية لـ ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

ماذا سيحدث إذا لم نمارسه؟ 	

كيف شعرنا أثناء ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

كيف كان رّد فعل ]اسم الّطفل[؟ 	

أثناء ممارسة الّنشاط، هل: )اقرأ بطاقة العرض )ب((     

بطاقة العرض )ب(
شعرت بالمتعة/المرح01
عشت إثارة الطفولة وحماسها مجّدًدا02
شعرت أينّ أقضي وقًتا جميًا مع طفلي03
شعرت بالّترابط/ ببناء وتقوية عاقتي مع طفلي04
شعرت بالّسكينة وساعدين على تهدئة طفلي05
شعرت بالّسيطرة06
تخلّصت من الّتوتر، ونسيت مشاكلي07
شعرت أّن أسريت تدعم ما أفعله عند ممارسة الّنشاط08
شعرت أينّ ويلّ أمر صالح09
شعرت أينّ أساعد يف تنمية عقل طفلي10
شعرت أينّ أمنح طفلي أفضل بدايًة ممكنًة للّنجاح يف المدرسة/ الحياة11

ما الذي سّهل علينا/ شّجعنا على ]الّسلوك المماَرس[؟	 

ما ظنُّ اآلخرين بنا لممارستنا لـ ]الّسلوك المماَرس[؟	 

كيف يصف اآلخرون األشخاص الذين ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

كيف يجعلنا هذا نشعر حيال ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

من أو ماذا شّجعنا على ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

ماذا قال أو فعل لتشجيعنا على ]الّسلوك المماَرس[؟ 	

ماذا عن الّزوج/الّزوجة؟ ماذا يقول/تقول أو يفعل/تفعل لتشجيعنا؟ 	

ماذا عن الوالدة )جّدة الّطفل  ووالدة ويلّ األمر(؟ ماذا تقول أو تفعل لتشجيعنا؟ 	

ماذا عن الحماة؟ ماذا تقول أو تفعل لتشجيعنا؟ 	
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الّسلوك الذي لم يمارسه أولياء األمر مع أبنائهم

كثر عن بعض األنشطة التي لم نمارسها مع ]اسم الّطفل[. بطاقة العرض )أ(. اآلن سوف نتحّدث أ

اختر سلوك واحد لم يمارسه )اختر الّسلوك المتعلّق بالقراءة الملّون باألخضر يف حال لم يمارسه(

ما هي جميع األسباب التي دفعتنا إىل عدم ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

ما الذي جعل من الّصعب علينا ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

اسأل عن كلٍّ مّما يلي على حدة : هل لديك المهارات/ المعرفة/ الّثقة لـ ]الّسلوك غير المماَرس[؟

كيف يصف اآلخرون األشخاص الذين ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

ماذا سيظّن اآلخرون بنا إذا ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

كيف يجعلنا هذا نشعر حيال ]الّسلوك غير المماَرس[؟ 	

من أو ماذا قد ال يشجعنا على ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

ماذا يمكن أن يقولوا أو يفعلوا؛ لكي ال يشّجعونا أو يحبطونا ؟ 	

من أو ماذا قد يشّجعنا على ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

ماذا يمكن أن يقولوا أو يفعلوا لتشجيعنا؟ 	

ما الذي يمكن أن يسّهل علينا ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

اسأل:

ما هي المهارات/ المعرفة/ المصادر التي سنحتاج إليها؟	 

ما الذي سيجعلنا نشعر بمزيد من الّثقة	 

إذا كان ويلّ األمر ال يمارس سلوًكا متعّلًقا بالقراءة )الملّون باألخضر(، اسأل:

هل يوجد لدينا يف المنزل كتب مائمة لـ ]اسم الّطفل[؟	 

إذا كانت اإلجابة “نعم”

لماذا ال نقرؤها مع ]اسم الّطفل[؟ 	

ما الذي قد يشّجعنا على قراءتها مع ]اسم الّطفل[؟ 	

إذا كانت اإلجابة “ال”

لماذا ال يوجد لدينا يف المنزل كتب مائمة لـ ]اسم الّطفل[؟ 	

كيف يمكننا الحصول على كتب مائمة لـ ]اسم الّطفل[؟ 	

أين يمكننا الحصول عليها؟ 	

إذا كان بإمكاننا الحصول عليها، ونعرف أين يمكننا الحصول عليها، فلماذا لم نحضرها حّتى اآلن؟ 	

ما الذي سيشّجعنا على إحضار كتب مائمة لـ ]اسم الّطفل[؟ 	

ما هي الّطرق األخرى التي يمكننا من خالها قراءة الكلمات لـ ]اسم الّطفل[ بدون كتب؟ 	
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الّسلوكات التي لم يمارسها أولياء األمور مع أبنائهم، ومن المرّجح أن 
يمارسوها

اسأل الجميع:

كثــر نشــاط أو نشــاطْين مــن المرّجــح أن نمارســهما أو نرغــب يف 	  بخصــوص األنشــطة التــي لــم نمارســها – اعــرض البطاقــة )أ( – اختــر أ
ممارســتهما مــع ]اســم الّطفــل[؟ دّون اإلجابــة

ما هي جميع األسباب التي تجعلنا من المرّجح أن نمارس هذه األنشطة؟ 	

كثر من غيرهما؟ 	 ما هي جميع األسباب التي تجعلنا نرغب يف ممارسة هذه األنشطة أ

كثر سلوك أو سلوكْين من المرّجح أن نمارسهما من بين تلك التي لم نمارسها[ دعنا نتخّيل أنّنا مارسنا ]أ

ِصف ما سيحدث على األرجح.	 

كثر سلوك أو سلوكْين أن نمارسهما من بين تلك التي لم نمارسها[؟	  أين من المرّجح أّن ]أ

كثر سلوك أو سلوكْين أن نمارسهما من بين تلك التي لم نمارسها[؟	  يف أي وقٍت من اليوم من المرّجح أن ]أ

ما األشياء األخرى التي من المرّجح أن تحدث بالّتزامن مع ]الّسلوك المماَرس[ أو قبله/بعده فوًرا؟	 

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[ مــع نظامنــا الروتينــي 	  مــا مــدى توافــق أو عــدم توافــق ]أ
مــع ]اســم الطفــل[؟

كثر سلوك من المرّجح أن نمارسه من بين تلك التي لم نمارسها[؟	  كيف نتخّيل أن يكون ]أ

كثر سلوك من المرّجح أن نمارسه من بين تلك التي لم نمارسها[؟ 	 ما هي الجوانب اإليجابّية المحتملة لـ ]أ

كثر سلوك من المرّجح أن نمارسه من بين تلك التي لم نمارسها[؟ 	 ما هي الجوانب الّسلبّية المحتملة لـ ]أ

كثر سلوك من المرّجح أن نمارسه من بين تلك التي لم نمارسها[؟ 	 كيف سنشعر أثناء ]أ

كيف سيكون رد فعل ]اسم الّطفل[ على األرجح؟ 	

كيف سيكون شعورنا تجاه ذلك؟ 	

كثــر ســلوك مــن المرّجــح أن نمارســه مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[ )ِقــف وقفــة قصيــرة بيــن كّل خيــار والّتــايل(، فمــا  	 إذا قمنــا بـــ ]أ
احتمالّيــة أو عــدم احتمالّيــة... بطاقــة العــرض )ج(

بطاقة العرض )ج(

الّشعور بالمتعة/المرح عند ممارسة الّنشاط01

عيش إثارة  الطفولة وحماسها مجّدًدا عند ممارسة الّنشاط02

الّشعور بأينّ أقضي وقًتا جميًا مع طفلي عند ممارسة الّنشاط03

الّشعور بالّترابط/ ببناء عاقتي وتقويتها مع طفلي عند ممارسة الّنشاط04

الّشعور بالَسكينة والمساعدة على تهدئة طفلي عند ممارسة الّنشاط05

الّشعور بالّسيطرة عند ممارسة الّنشاط06

الّتخلّص من الّتوتر ونسيان مشاكلي عند ممارسة الّنشاط07

الّشعور أّن أسريت تدعم ما أفعله عند ممارسة الّنشاط08

الّشعور أينّ ويلّ أمر صالح عند ممارسة الّنشاط09

الّشعور أينّ أساعد يف تنمية عقل طفلي عند ممارسة الّنشاط10

الّشعور أينّ أمنح طفلي أفضل بدايًة ممكنًة للّنجاح يف المدرسة/ الحياة عند ممارسة الّنشاط11
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كثر سلوك من المرّجح أن نمارسه من بين تلك التي لم نمارسها[؟	  ما الذي قد يسّهل علينا ]أ

كثر سلوك من المرّجح أن نمارسه من بين تلك التي لم نمارسها[؟	  ما الذي قد يشّجعنا على ]أ

ماذا يمكن أن يقولوا أو يفعلوا لتشجيعنا على ]الّسلوك غير المماَرس[؟	 

اسأل:

ماذا عن الّزوج/الّزوجة؟ ماذا يمكن أن يقول/تقول أو يفعل/تفعل لتشجيعنا؟	 

ماذا عن الوالدة )جّدة الّطفل ووالدة ويلّ األمر(؟ ماذا يمكن أن تقول أو تفعل لتشجيعنا؟	 

ماذا عن الحماة؟ ماذا يمكن أن تقول أو تفعل لتشجيعنا؟	 

ماذا أيًضا قد يشّجعنا على ]سلوك القراءة غير المماَرس[؟	 

تأكــد مــن مناقشــة 3 ســلوكات بمــا يف ذلــك 1( ســلوك واحــد مارســه ويلّ األمــر، و2 ســلوك واحــد لــم يمارســه ويل األمــر و3( ســلوك أو ســلوكان 
لــم يمارســهما، ومــن المرّجــح أن يمارســهما.
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5. المواّد والّتصاميم البصريّة المثلى ألولياء األمور )15 دقيقة(

اقرأ الّنّص الّتايل

إًذا، لقــد تحّدثنــا عــن بعــض األشــياء التــي يمكــن ألوليــاء األمــور فعلهــا مــع أطفالهــم الذيــن يف نفــس عمــر ]اســم الّطفــل[، واآلن ســنتخّيل مــا هــو 
كثــر  ــة”؛ لتوصيــل رســائل أو نصائــح مــن خالهــا ألوليــاء األمــور أمثالنــا، والتــي مــن شــأنها أْن تشــّجعنا علــى ]أ شــكل المــواّد والّتصاميــم “المثالّي
ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[ مــع الّطفــل. لنأخــذ بضــع لحظــات لتخّيــل الّتصاميــم “المثلــى” 
التــي تخبرنــا عــن هــذه الّســلوكات، وتجعلنــا نرغــب حًقــا يف تجريبهــا وتنقــل الرّســالة إلينــا بالّطريقــة األنســب لنــا. ربمــا يســاعدنا أن نغلــق عيوننــا 

علــى التخّيــل.

قــد تكــون الّتصاميــم المثلــى عبــارة عــن مــواّد شــاهدناها أو ســمعناها ســابًقا موّجهــة ألوليــاء األمــور أمثالنــا، أو قــد تكــون غيــر ذلــك، لكّنهــا تلّبــي 
احتياجاتنــا، وتخبرنــا بمــا نحتــاج إىل معرفتــه، وتنقــل إلينــا الرّســالة بأفضــل طريقــة ممكنــة. لنتخّيــل أّن بإمكاننــا مشــاهدتها و/أو ســماعها وناحــظ 
الّشــعور الــذي ســتولّده لدينــا عندمــا تصلنــا الرّســالة. لنتخّيــل كّل شــيء يتعلـّـق بالّتصاميــم المثلــى، ويجعلهــا مثالّيــًة بالّنســبة إلينــا، كيــف ســتبدو؟ 
ومــا الشــعور الــذي تولّــده؟ وأفضــل األشــياء المتعلّقــة بهــا، ثــّم لنعّبــر بكلمــة واحــدة أو اثنتْيــن عــن المشــاعر التــي ســتراودنا عنــد الحصــول علــى 

هــذه المعلومــات.

المناقشة

حسًنا، لنِصف الّتصاميم المثلى بالّنسبة إلينا

كيف ستكون؟	 

أِعد صياغة األسئلة لالستفسار عن الّتصاميم التي من شأنها أن تشّجعه على ممارسة األنشطة.
ما نّصها؟ ماذا تعرِض؟	 

كيف تشّجعنا على ممارسة األنشطة؟	 

ما شكلها ومظهرها؟	 

ما هي كّل األشياء الجيدة بشأنها؟	 

ما الذي يجعلها أفضل مّما لدينا اآلن؟	 

ما الذي يجعلها مثالّية؟	 

كيف نعّبر عن المشاعر التي ستراودنا عند مشاهدة هذه الّتصاميم بكلمة واحدة أو اثنتْين؟	 

كثر سلوك أو سلوكْين من المرّجح أن نمارسهما من بين تلك التي لم نمارسها[؟	  ما هي الرّسائل التي من المرّجح أن تشّجعنا على ]أ

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[  	 هــل ستشــّجعنا الرّســائل حــول فوائــد ]أ
المترتّبــة علــى أوليــاء األمــور أو األطفــال أو المجتمــع علــى ممارســة الّســلوك؟ ولمــاذا؟

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك  	 مــا هــي اإليجابّيــات أو الفوائــد التــي مــن المرّجــح أن تشــّجعنا علــى }أ
التــي لــم نمارســها؟ ] ولمــاذا؟

هل من المرّجح أن تشجّعنا اإليجابيات أو الفوائد قصيرة أم طويلة األجل على ممارسة الّسلوك؟ ولماذا؟ 	

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك التــي لــم  	 هــل ستشــّجعنا الرّســائل حــول ســلبّيات عــدم القيــام بـــ ]أ
نمارســها[ علــى ممارســة الّســلوك؟ ولمــاذا؟

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما  	 مــا هــي ســلبّيات عــدم القيــام بالّنشــاط التــي مــن المرّجــح أن تشــّجعنا علــى ]أ
مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[؟

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما  	 كثــر بالســلبّيات قصيــرة أو طويلــة المــدى التــي تحــدث كنتيجــٍة لعــدم ]أ هــل نهتــّم أ
مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها{؟ ولمــاذا؟
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ما أفضل طريقة للّتعريف بهذه اإليجابّيات/الّسلبّيات؟	 

ما هو األسلوب األمثل للّتصاميم	 

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[؟  اســأل: مــا الــذي مــن المرّجــح أن يشــّجعنا علــى ]أ
ولماذا؟

استخدام الفكاهة أو اللّغة الرسمّية أو كلْيهما؟ ولماذا؟	 

االقتراحات أو الّتوجيهات ألولياء األمور أو كاهما؟ ولماذا؟	 

الواقعّية أو العاطفّية أو كاهما؟ ولماذا؟	 

اللّغة واألدلّة العلمّية أو ال؟ ولماذا؟	 

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن  فيمــا يلــي بعــض الرّســائل التــي قــال أوليــاء أمــور آخــرون إنّهــا قــد تشــّجعهم علــى ]أ
كثــر ســلوك أو ســلوكْين أن نمارســهما مــن بيــن تلــك  تلــك التــي لــم نمارســها[. بطاقــة العــرض )د(. أيّ الرّســائل مــن المرّجــح أن تشــّجعنا علــى ]أ

كثــر مــن خيــار واحــد: التــي لــم نمارســها[؟ يجــوز للمشــاركين اختيــار أ

بطاقة العرض )د(

سأشعر بالمتعة/المرح عندما أمارس الّنشاط01

سأشعر إثارة الطفولة وحماسها مجّدًدا عندما أمارس الّنشاط02

سأقضي وقًتا جميًا مع طفلي عندما أمارس الّنشاط03

سأقوم ببناء عاقتي وتقويتها مع طفلي عندما أمارس الّنشاط04

سأشعر بالَسكينة وسيساعدين على تهدئة طفلي عندما أمارس الّنشاط05

سأشعر بالّسيطرة عندما أمارس الّنشاط06

سأتخلّص من الّتوتّر، وأنسى مشاكلي عندما أمارس الّنشاط07

أسريت ستدعم ما أفعله عندما أمارس الّنشاط08

سأشعر أينّ ويلّ أمر صالح عندما أمارس الّنشاط09

سأعلم أينّ أساعد يف تنمية عقل طفلي عندما أمارس الّنشاط10

سأشعر أينّ أمنح طفلي أفضل بدايًة ممكنًة للّنجاح يف المدرسة/ الحياة عندما أمارس الّنشاط11

لكّل خيار يذكره ويلّ األمر

كثر سلوك أو سلوكْين من المرّجح أن نمارسهما من بين تلك التي لم نمارسها[؟ كيف ستشّجعنا هذه الرسالة على ]أ

ما هو الّشكل األمثل للمواّد والّتصاميم؟	 

كثــر ســلوك أو ســلوكْين مــن المرّجــح أن نمارســهما مــن بيــن تلــك التــي لــم نمارســها[؟  اســأل: مــا الــذي مــن المرّجــح أن يشــّجعنا علــى ]أ
ولمــاذا؟

رسوم أو صور ألشخاص حقيقّيين أو كاهما؟ ولماذا؟ 	

فيديو؟ ولماذا؟ 	

رسائل قصيرة أو قصص/سيناريوهات قصيرة؟ ولماذا؟ 	

ما أفضل وسيلة إلرسالها؟	 

يف حال عدم تقديم إجابة محّددة، اسأل: الّتلفاز، اإلذاعة، اإلنترنت، المجّات، فيسبوك، واتساب؟ ولماذا؟

ما أنسب منّظمة لتقديمها؟ ولماذا؟	 
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6. ردود األفعال على أمثلة الّتصاميم )10 دقائق(

اآلن ســنلقي نظــرة علــى بعــض األمثلــة ألنــواع مختلفــة مــن الّتصاميــم لآلبــاء واألّمهــات الذيــن لديهــم أطفــال دون ســّن 6 ســنوات. مــن الممكــن 
أن تكــون أعمــار األطفــال الموّضحيــن يف هــذه الّتصاميــم مختلفــة عــن ]اســم الّطفــل[، ولكّنهــم مــا زالــوا يعطوننــا فكــرة جّيــدة عــن األنــواع المختلفــة 

مــن الّتصاميــم التــي يمكــن أن تصّمــم وتشــمل أطفــال يف نفــس عمــر ]اســم الّطفــل[.

اعرض مثااًل واحًدا من الّتصاميم ،ثّم انتقل للّثاين، وقم بتغيير الّترتيب الذي تعرض به الّتصاميم المختلفة:

رسمة الرسالة من منظور الّطفل )اسم الملّف: )1(( . 1

صورة لناس حقيقّيين، ورسالة من منظور الّطفل )اسم الملف: )2((. 2

رسمة من منظور األهل )اسم الملّف: )3((. 3

صورة لناس حقيقّيين من منظور األهل )اسم الملّف: )4(( . 4

5 . ))5( فيديو )اسم الملّف: 

ا، اعرض فقط المحّفزات رقم 1 و4 و5 إذا كان الوقت ضيقًّ

توّقف بعد رؤية كّل الّتصاميم واسأل:

ما شعورنا تجاه كٍل منها؟	 

أيّها تعجبنا؟ 	

أيّها ال تعجبنا؟ 	

كيف يمكن تحسينها؟ 	

هل تشبه تصاميمنا المثلى؟ 	

كيف يمكن أن نجعلها أشبه بتصاميمنا المثلى؟ 	

ما مدى احتمالّية قيامنا بالّنشاط الموّضح يف الّتصميم )الّصورة أو الفيديو(؟ لماذا؟ 	

كثر احتمالّية للقيام بالّنشاط؟ 	 كيف يجب أن تتغّير الّتصاميم؛ لتجعلنا أ

بعد كل ما تّم عرضه اسأل:

اآلن بعد أن رأيناهم جميًعا، ما الذي من المرّجح أن يشّجعنا على القيام بالّنشاط؟ كيف ذلك؟ 	

وأيّها أقّل احتماالً لتشجيعنا على القيام بالّنشاط؟ كيف ذلك؟ 	

ما شعورنا تجاه استخدام الرّسومات مقارنة بالّصور لناس حقيقّيين ؟	 

أيّهما نفضل؟ ولماذا؟ 	
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ما شعورنا تجاه استخدام الرّسومات مقارنًة الفيديو؟	 

أيّهما نفّضل؟ ولماذا؟ 	

ما شعورنا تجاه أن تكون الرّسالة من منظور الّطفل مقارنًة بمنظور أولياء األمور؟	 

أيّهما نفّضل؟ ولماذا؟ 	

ما شعورنا تجاه المنّظمة التي أنتجتها؟ أظهر الّشعارات أسفل الرّسومات عند الحاجة     	 

ما األسباب التي نتخّيل أنّها أنتجت هذه الّتصاميم ألجلها؟	 

ما شعورنا تجاه ذلك؟ 	

ما هي أفضل وسيلة ليصلنا هذا النوع من الّتصاميم؟	 

يف حال عدم تقديم إجابة محّددة، اسأل: الّتلفاز، اإلذاعة، اإلنترنت، المجّات، فيسبوك، واتساب؟ ولماذا؟

أيّ العبارات الّتالية تصف ما نريده من ممارسة أنشطة القراءة مع ]اسم الّطفل[؟ بطاقة العرض )ج(

بطاقة العرض )ج(

الّشعور بالمتعة/المرح عند ممارسة الّنشاط01

عيش إثارة الطفولة وحماسها مجّدًدا عند ممارسة الّنشاط02

الّشعور بأينّ أقضي وقًتا جميًا مع طفلي عند ممارسة الّنشاط03

الّشعور بالّترابط/ ببناء عاقتي مع طفلي وتقويتها عند ممارسة الّنشاط04

الّشعور بالَسكينة والمساعدة على تهدئة طفلي عند ممارسة الّنشاط05

الّشعور بالّسيطرة عند ممارسة الّنشاط06

الّتخلّص من الّتوتّر ونسيان مشاكلي عند ممارسة الّنشاط07

الّشعور أّن أسريت تدعم ما أفعله عند ممارسة الّنشاط08

الّشعور أينّ ويلّ أمر صالح عند ممارسة الّنشاط09

الّشعور أينّ أساعد يف تنمية عقل طفلي عند ممارسة الّنشاط10

الّشعور أينّ أمنح طفلي أفضل بدايًة ممكنًة للّنجاح يف المدرسة/ الحياة عند ممارسة الّنشاط11
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7. الّشكر والختام )5 دقائق(

شكًرا جزيًا على وقتك، نحن يف غاية االمتنان!

سوف ُتستخَدم المعلومات المقّدمة ألغراٍض بحثّيٍة فقط ال غير.	 

اسأل المشارك إذا كانت لديه أي ماحظات ختامّية. 	 

إذا سأل المشارك عن الجهة التي ُيجرى البحث بالّنيابة عنها، أِجب أنّها: منّظمة غير ربحّية
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الملحق 5: دليل المناقشة لبحث اختبار الّرسائل

األهداف )ال ُتقرأ(. 1

الحصــول علــى آراء أوليــاء األمــور حــول أفــكار الّتصاميــم لتحديــد مــا إذا كانــت ســتؤثّر بشــكٍل فّعــال علــى الّســلوكات المنشــودة، ويف حــال لــم 	 
تكــن ســتؤثّر عليهــا، لمعرفــة طــرق تعديلهــا أو الرّســائل الجديــدة المطلوبــة للّتأثيــر علــى الّســلوكات.

فهــم تصــّورات أوليــاء األمــور حــول الّصور/الرّســومات/مقاطع الفيديــو التــي توّضــح الّســلوكات والرّســائل والّشــعارات والّنصائــح؛ لتحديــد 	 
فاعلّيــة العناصــر الفرديّــة لــكّل فكــرة مــن أفــكار الّتصاميــم، ومــدى نجاحهــا أو عــدم نجاحهــا مًعــا، واألمــور التــي مــن شــأنها تحســين كّل منهــا.

مالحظــة لمســّير الّنقــاش: قبــل بــدء الّنقــاش، تحّقــق مــن الفئــة العمريـّـة لألطفــال التــي تغّطيهــا مجموعــة الّتركيــز، وذلــك نظــًرا الختــالف أفــكار 
الّتصاميــم التــي يتعّيــن عرضهــا يف كّل مجموعــة، وذلــك علــى الّنحــو الموّضــح أدنــاه:

الّتصاميم ال6 التي سيتّم اختبارهاالمشاركون يف المجموعةالمجموعة

1، 2، 3، 4، 5، 8أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهرالمجموعة 1

1، 2، 3، 4، 5، 7آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهرالمجموعة 2

1، 2، 3، 4، 5، 8أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًراالمجموعة 3

1، 2، 3، 4، 5، 6آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًراالمجموعة 4

المجموعة 5 
3، 4، 5، 8، 9، 10، 11أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-42 شهًرا)تجريبّي(

6، 7، 8، 9، 10، 11آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-42 شهًراالمجموعة 6

المجموعة 7 
3، 4، 5، 8، 9، 10، 11أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 43-71 شهًرا)تجريبّي(

6، 7، 8، 9، 10، 11آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 43-71 شهًراالمجموعة 8

الّترحيب )5 دقائق(. 2

مرحًبا، اسمي )فان( من شركة دار الخبرة لاستشارات اإلداريّة، وهي شركة استشارات إداريّة رائدة مقّرها األردّن.	 

يهــدف هــذا البحــث إىل فهــم أفضــل طريقــة إلطــاع أوليــاء األمــور علــى األنشــطة التــي يمكنهــم القيــام بهــا مــع أطفالهــم دون الّسادســة، ونأمــل 	 
أن نناقــش يف هــذه المقابــات مشــاعركم وردود أفعالكــم علــى األفــكار التــي ســنتحّدث حولهــا بصراحــة.

ال توجــد إجابــات صحيحــة أو خاطئــة، فــأيّ شــيء ستقوله/ســتقولينه مهــمٌّ ألّن كّل مشــارك يف هــذا البحــث يمّثــل اآلالف مــن أوليــاء األمــور 	 
اآلخريــن يف األردّن.

مّدة الّنقاش حوايل الّساعتين.	 

ُيجرى هذا البحث نيابًة عن منّظمة غير ربحّية مهتّمة بتجارب أولياء األمور. ]اذكر العميل الذي قد يشاهد المقابات، حيثما ينطبق[.	 

لســت مضطــًرا إىل مناقشــة أّي شــيء ال تشــعر بالّراحــة لمناقشــته أو اإلفصــاح عــن أيّ شــيء ال ترغــب يف اإلفصــاح عنــه، كمــا يمكنــك 	 
المغــادرة يف أيّ وقــت إذا اضطــررت.

ســوف نســّجل الجلســة كــي ال يفوتنــا أيّ شــيء تقولــه، لكّننــا سنســتخدم الّتســجيل ألغــراٍض بحثّيــٍة فقــط -ال غيــر- مــع ضمــان الخصوصّيــة/	 
الّســّريّة الّتاّمــة. هــل يمكنــك الّتأكيــد بأنـّـك ال تمانــع بتســجيل الجلســة.
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انتظر الحصول على موافقة ويلّ األمر على تسجيل الجلسة

ربما يشاهد الجلسة بعض الباحثين اآلخرين العاملين على هذا المشروع.	 

قد نستخدم اقتباسات توضيحّية يف تقاريرنا، دون ذكر أسماء، بحيث تكون دقيقة ولكن مجهولة المصدر.	 

يجــب أن نّتفــق علــى أّن مــا ُيقــال يف الغرفــة يبقــى يف الغرفــة، وينبغــي الحفــاظ علــى ســّريّة جميــع المــواّد المشــاركة خــال الّنقــاش - هــل 	 
أنــت موافــق؟

انتظر الحصول على موافقة ويلّ األمر على تسجيل الجلسة

قبــل أن نبــدأ، دعنــا نتأكــد مــن أنّــك يف مــكان هــادئ حيــث لــن يقاطعنــا أو يســمعنا شــخص بالــغ مــن أفــراد األســرة، ومــن أّن نظارتــك يف 	 
متنــاول يــدك إذا كنــت بحاجــة إليهــا لرؤيــة المــواّد التــي ســنعرضها علــى الّشاشــة. هــل لديــك أيّ أســئلة تقنّيــة؟ ســوف نّتصــل بــك عبــر 

الهاتــف إذا واجهــَت أي مشــكلة يف أيّ وقــت.

الرّجاء تشغيل الكاميرا	 

هل لديك أيّ أسئلة؟	 

مقّدمة )3 دقائق(. 3

لنبدأ ببعض األسئلة حول أسرتنا:

كم طفًا لدينا دون الّسادسة؟	 

ما أعمار أطفالنا دون الّسادسة؟	 

تحّقــق مــن الفئــة العمريّــة للّطفــل المســّجل فيهــا ويلّ األمــر. اليــوم ســنتناول تصاميــم ألوليــاء أمــور مثلنــا لديهــم أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 
.]X[



96

ردود األفعال على 7 تصاميم )70 دقيقة(. 4

اآلن سنلقي نظرة على بعض أفكار الّتصاميم ألولياء األمور الذين لديهم أطفال دون سّن 6 سنوات.

هــذه مجــّرد أفــكار للّتصاميــم، ولــم ُتســتكمل بعــد، وســيتّم اســتكمالها مــن ِقبــل خبــراء متخّصصيــن قبــل إتاحتهــا ألوليــاء األمــور، ويف هــذه 	 
المرحلــة، نحــاول فقــط الحصــول علــى مدخــات وآراء أوليــاء األمــور حــول األفــكار التــي ســننظر فيهــا.

ممكــن أن تكــون أعمــار األطفــال الموّضحيــن يف هــذه الّتصاميــم مختلفــة عــن أعمــار أطفالنــا، ولكّنهــا مــا زالــت تعطينــا فكــرة جّيــدة عــن األنــواع 	 
المختلفــة مــن الّتصاميــم التــي يمكــن أن ُتصّمــم ألوليــاء األمــور مثلنــا.

بعــض األمثلــة تشــمل األّمهــات، وبعضهــا اآلخــر يشــمل اآلبــاء، وســُتعرض الّتصاميــم الّنهائّيــة بحيــث تشــمل أمهــات وآبــاء يقومــون بــكّل 	 
نشــاط مــن األنشــطة مــع األطفــال.

اعرض أمثلة الّتصاميم بالّترتيب واحًدا تلو اآلخر.

المجموعتان 
1 و 3

أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-18 شهًرا

الرّسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 1

تقرأ لطفلها وتسمح له بلمس 
الّصفحات أو الّتربيت عليها، 
أو إمساكها أو حّتى تذّوقها، 

وتصف أفعاله كأن تقول، “أنت 
تربّت على صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس الكتب اآلمنة واستكشافها خال 
قراءتك لها مثل المسح على صورة األرنب يف الكتاب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org الكلمات واللّغة يرجى زيارة

الّتصميم 2
يقرأ لطفله حديث الوالدة بصوت 

رقيق ومعتدل، بينما يحمله بُحّب 
وحنان على حجره/بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل حتى لو بكلمات قليلة، وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك يستمتع 
www.qrf.com :بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّتصميم 3

تتحّدث إىل طفلها بصوت 
رقيق ومعتدل، وتتواصل 
معه بصريًّا أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك 
www.qrf.org :أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4

تغني لطفلها أغنية أطفال أثناء 
تغيير حّفاضته وحمله.

ا؛  شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص يوميًّ
لتساعديه على تعلّم األصوات واللّغة.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة، وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية 
www.qrf.org :للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 8

تغّني لطفلها أغنية تحتوي على 
كلمات لها اإليقاع نفسه، وتشّدد 

على الكلمات التي لها نفس اإليقاع 
باالبتسام، واستخدام إيماءات 

اليد أثناء قول هذه الكلمات.

ابحثي يف القصص واألناشيد عن الكلمات التي لها اإليقاع نفسه؛ 
ألّن ذلك يساعد طفلك على تعلّم األصوات والكلمات.

ا يف منح طفلك  للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ
www.qrf.org :أفضل بداية يرجى زيارة
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آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهرالمجموعة 2

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 1

تقرأ لطفلها وتسمح له بلمس الّصفحات 
أو الّتربيت عليها أو إمساكها أو حتى 

تذّوقها، وتصف أفعاله كأن تقول: 
“أنت تربّت على صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس الكتب اآلمنة واستكشافها خال 
قراءتك لها مثل المسح على صورة األرنب يف الكتاب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org الكلمات واللّغة يرجى زيارة

الّتصميم 2
يقرأ لطفله حديث الوالدة بصوت 

رقيق ومعتدل، بينما يحمله بُحّب 
وحنان على حجره/بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل حتى 
لو بكلمات قليلة، وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك 
www.qrf.org :أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله.

ا؛  شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص يوميًّ
لتساعديه على تعلم األصوات واللّغة.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة، وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قصة بأصوات مختلفة واسمحوا يل بالمشاركة..

للمزيد من الطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية 
www.qrf.org :للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 7
تقرأ لطفلها الكلمات الموجودة على 

المنتجات يف المحاّل، ويستجيب الّطفل لها.

مساعدة طفلك على ماحظة األصوات أو األحرف أو الكلمات، 
مثل اسمه واللّوائح المكتوبة يف الّطرقات وأسماء المنتجات يف 
المحاّل أو حّتى عناوين الكتب، أمور تساعد طفلك على الّتعلّم.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها يف أيّ وقت ومكان 
www.qrf.org لمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة
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آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًراالمجموعة 4

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 1

تقرأ لطفلها وتسمح له بلمس الصفحات 
أو الّتربيت عليها أو إمساكها أو حتى 

تذّوقها، وتصف أفعاله كأن تقول: 
“أنت تربّت على صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس الكتب اآلمنة واستكشافها خال 
قراءتك لها مثل المسح على صورة األرنب يف الكتاب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org الكلمات واللّغة يرجى زيارة

الّتصميم 2
يقرأ لطفله حديث الوالدة بصوت 

رقيق ومعتدل، بينما يحمله بُحّب 
وحنان على حجره/بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل حتى 
لو بكلمات قليلة، وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك 
www.qrf.org :أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله

ا؛  شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص يوميًّ
لتساعديه على تعلّم األصوات واللّغة.

للمزيد من الطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية 
www.qrf.org :للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 6
يقرأ لطفله الكلمات نفسها مراًرا 

وتكراًرا، ويضحك معه.

قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا بالّسرد والغناء 
واإلشارة للّصور يساعد يف نمّو عقل الّطفل.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org :الكلمات واللّغة، يرجى زيارة
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 المجموعتان
أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًرا5 و7

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعاليتها يف منح طفلك 
www.qrf.org :أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله

ا  شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص يوميًّ
لتساعديه على تعلّم األصوات واللّغة.

للمزيد من الطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة، وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية 
www.qrf.org :للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 8

تغّني لطفلها أغنية تحتوي على كلمات 
لها اإليقاع نفسه، وتشّدد على الكلمات 

التي لها نفس اإليقاع باالبتسام،واستخدام 
إيماءات اليد أثناء قول هذه الكلمات.

ابحثي يف القصص واألناشيد عن الكلمات التي لها اإليقاع نفسه؛ 
ألّن ذلك يساعد طفلك على تعلّم األصوات والكلمات.

ا  يف منح طفلك  للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ
www.qrf.org :أفضل بداية يرجى زيارة

الّتصميم 9

يقرأ لطفله قّصة يعرفها الّطفل مسبًقا. 
ويشير إىل كّل كلمة وهو يقرأها، ويشير 

إىل الكلمة الّتالية ليحّث الّطفل على قول 
الكلمة، ويقولها معه/بعده مباشرة بنبرة 

مدح وثناء، ويعانق الّطفل “لقراءة” الكلمة.

اقرؤوا القصة نفسها، وتبادلوا األدوار يف قراءة الكلمة الّتالية؛ ألن 
ذلك يساعد طفلكم على تعلّم األصوات والكلمات والقراءة.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات، يرجى زيارة

الّتصميم 10

تنظر إىل كتاب مع طفلها وتسأله عن 
القّصة وهي تشير إىل الكلمات والّصور 

يف الكتاب، ويستجيب الّطفل ببعض 
الكلمات لإلجابة على سؤالها.

اطرحي على طفلك بعض األسئلة المتعلّقة بالقّصة 
التي قرأتها له؛ لتساهمي بنمّو عقله.

للمزيد من الّطرق التي ستساهم بتنمية عقل 
www.qrf.org :طفلك، يرجى زيارة

الّتصميم 11

يمسك األب هاتًفا أو جهاز آي باد 
ويقول “حان وقت القّصة” لطفله 

الذي يكون سعيًدا ومتحّمًسا وهو يقرأ 
الكلمات، ويشير إىل الّصور، ويبتسم 

كاهما ويتحّدثان عّما يقرآنه.

قراءة الكتب اإللكترونّية مع طفلك، واستخدام الّتطبيقات الّتعليمّية 
مًعا أمور تساعد طفلك على تعلّم القراءة وتجعله مستعّداً للمدرسة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل يداية 
www.qrf.org :للحياة، يرجى زيارة
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المجموعتان 
آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًرا6 و8

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 6
يقرأ لطفله الكلمات نفسها مراًرا 

وتكراًرا، ويضحك معه.

قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا بالّسرد والغناء 
واإلشارة للّصور يساعد يف نمّو عقل الّطفل.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org :الكلمات واللّغة، يرجى زيارة

الّتصميم 7
تقرأ لطفلها الكلمات الموجودة على عبوات 

مواد البقالة ويستجيب الطفل لها

مساعدة طفلك على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، 
مثل اسمه واللّوائح المكتوبة يف الّطرقات وأسماء المنتجات يف 
المحاّل، أو حّتى عناوين الكتب، أمور تساعد طفلك على الّتعلّم.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها يف أيّ وقت ومكان 
www.qrf.org لمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 8

تغّني لطفلها أغنية تحتوي على كلمات 
لها نفس الوزن، وتشّدد على الكلمات 

التي لها نفس الوزن باالبتسام واستخدام 
إيماءات اليد أثناء قول هذه الكلمات.

ابحثي يف القصص واألناشيد عن الكلمات التي لها اإليقاع نفسه؛ 
ألّن ذلك يساعد طفلك على تعلّم األصوات والكلمات.

للمزيد من األنشطة المثبتة علمًيا يف منح طفلك 
www.qrf.org :أفضل بداية يرجى زيارة

الّتصميم 9

يقرأ لطفله قّصة يعرفها الطفل مسبًقا. 
ويشير إىل كّل كلمة وهو يقرأها، ويشير 

إىل الكلمة الّتالية؛ ليحّث الطفل على قول 
الكلمة ويقولها معه/بعده مباشرة بنبرة 

مدح وثناء، ويعانق الّطفل “لقراءة” الكلمة.

اقرؤوا القّصة نفسها، وتبادلوا األدوار يف قراءة الكلمة الّتالية؛ ألنَّ 
ذلك يساعد طفلكم على تعلّم األصوات والكلمات والقراءة.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات، يرجى زيارة

الّتصميم 10

تنظر إىل كتاب مع طفلها وتسأله عن 
القّصة وهي تشير إىل الكلمات والّصور 

يف الكتاب، ويستجيب الّطفل ببعض 
الكلمات لإلجابة على سؤالها.

اطرحي على طفلك بعض األسئلة المتعلقة بالقّصة 
التي قرأتها له لتساهمي بنمّو عقله.

للمزيد من الّطرق التي ستساهم بتنمية عقل 
www.qrf.org :طفلك، يرجى زيارة

الّتصميم 11

يمسك األب هاتًفا أو جهاز آي باد 
ويقول “حان وقت القّصة” لطفله 

الذي يكون سعيًدا ومتحمًسا وهو يقرأ 
الكلمات ويشير إىل الّصور، ويبتسم 

كاهما ويتحّدثان عما يقرآنه.

قراءة الكتب اإللكترونّية مع طفلك واستخدام الّتطبيقات الّتعليمّية 
مًعا أمور تساعد طفلك على تعلّم القراءة وتجعله مستعّداً للمدرسة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل يداية 
www.qrf.org :للحياة، يرجى زيارة
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توّقف بعد رؤية كّل تصميم، واسأل كّل مشارك:

بعد المشاهدة،  هل ستقوم بالّنشاط الذي يف الفيديو مع طفلك اآلن؟	 

ما األسباب التي تجعلك ستقوم/ال تقوم بهذا الّنشاط مع طفلك اآلن؟	 

5. أثر الّتصاميم )40 دقيقة(

بعد كّل ما تّم عرضه، اعرض لقطة شاشة تحتوي على الّتصاميم الّسّتة كاّفة، واسأل:

بعد أن رأيتها جميعها، أيّ من األنشطة ستقوم بها مع طفلك اآلن؟	 

أيّ الفيديوهات سيجعلك تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن؟	 

ما األسباب التي تجعلك بسبب هذا الفيديو أْن تقوم  بالّنشاط مع طفلك اآلن؟  	

كيف يجب أن يتغّير حّتى تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن؟	 

اعرض بطاقة الّرسائل التي تحتوي على خيارات الّرسائل كاّفة، واقرأها بصوت عاٍل:

كثر اآلن؟	  أيّ الرّسائل تجعلك ستقوم بالّنشاط أ

ما األسباب التي تجعلك تقوم بالنشاط مع طفلك اآلن بعد هذه الرّسالة؟ 	

كيف يجب أن تتغّير حتى تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن؟	 

اعرض البطاقة التي تحتوي على الّنصائح كاّفة )call to action(، واقرأها بصوت عال

أيّها يجعلك تزور موقع مؤّسسة الملكة رانيا للحصول على مزيد من المعلومات اآلن؟	 

ما األسباب التي ستجعل هذه النصيحة تحّفزك لزيارة موقع مؤّسسة الملكة رانيا اآلن؟ 	

كيف يجب أن تتغّير حتى تقوم بزيارة موقع مؤّسسة الملكة رانيا للحصول على مزيد من المعلومات اآلن؟	 

يف حال لم يتّم ذكر الّشعار فقط، اعرض لقطة شاشة تحتوي على شعار مؤّسسة الملكة رانيا يف بداية الّتصميم

ما شعورنا تجاه وضع شعار مؤّسسة الملكة رانيا على الّتصاميم؟	 

كثر أو أقّل رغبة للّنظر إىل الّتصاميم؟ كيف ذلك؟ 	 هل يجعلنا أ

أين نُفّضل رؤية شعار مؤّسسة الملكة رانيا يف الّتصاميم؟ 	

هل نفّضل رؤيته يف البداية أم يف النهاية أم يف مكان آخر، أم ال نرغب يف رؤيته على اإلطاق؟ 	

اطرح األسئلة الّتالية يف حالة عدم ذكرها:

إذا كانت هذه الّتصاميم متاحة على واتساب أو فيسبوك أو موقع إلكتروينّ أو الّتلفاز، فما احتمالّية أن ننظر إليها؟ ولماذا؟	 

ما الذي سيزيد من هذه االحتمالّية؟ 	

ما هي أفضل وسيلة ليصلنا هذا الّنوع من الّتصاميم؟	 
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اآلن سنركّز على أحد الّتصاميم التي تحّدثنا عنها.

ـا مــن الّتصاميــم اآلتيــة، وهــي التــي يجــب أن تعــرض علــى هــذه المجموعــة، وشــارك واحــًدا مــن الّتصاميــم التــي تــّم عرضهــا علــى   راجــع أيّـً
.)4( المشــاركين يف قســم 

فلنلق نظرة أخرى على فكرة الّتصميم هذه: 	 

 الّتصاميم التيالمشاركون يف المجموعةالمجموعة
 البطاقةيجب عرضها

1Aأّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهرالمجموعة 1

2Bآباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهرالمجموعة 2

3Cأّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًراالمجموعة 3

6Dآباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًراالمجموعة 4

8Eأّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-42 شهًراالمجموعة 5

9Fآباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-42 شهًراالمجموعة 6

10Gأّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 43-71     شهًراالمجموعة 7

11Hآباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 43-71      شهًراالمجموعة 8

بالّنســبة لفكــرة الّتصميــم هــذه، توجــد 4 خيــارات مختلفــة للرّســائل التــي يمكــن عرضهــا علــى الملصــق أو الكتّيــب، أو يمكــن قراءتهــا إذا كان 
االتّصــال عبــارة عــن مقطــع فيديــو. دعونــا نلقــي نظــرة علــى الخيــارات األربعــة، ونفكّــر يف الخيــار الــذي مــن المرّجــح أن يشــّجعنا علــى القيــام 

بالّنشــاط مــع طفلنــا. 

اعــرض بطاقــة عــرض الّرســائل ذات الّصلــة، واقــرأ كّل خيــارات الّرســائل األربعــة للّرســالة المحــّددة، واشــرح أّن الخيــار الّرابــع ســيقوله الطفــل 
: )voiceover( ّيف الّتســجيل الّصويت

واسأل كّل مشارك:	 

كثر اآلن؟ 	  إذا نظرنا إىل الخيارات األربعة، أيّها ستجعلك تقوم بالّنشاط مع طفلك أ

ما األسباب التي تجعلك تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن بسبب هذه الرّسالة ؟ 	

كيف يجب أن تتغّير حتى تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن؟	 

إذا جاءت الرّسالة من األب أو األّم يتحدثون عن تجربتهم يف القيام بالّنشاط، فهل هذا سيجعلك تقوم بالّنشاط مع طفلك أم ال؟	 

)TAGLINES( 6. الّشعارات

أخيًرا، سنلقي نظرة على بعض األفكار الخاّصة بالّشعارات التي يمكن إضافتها إىل كّل فكرة من أفكار الّتصاميم.

 اعرض البطاقة التي تحتوي على الّشعارات كاّفة، واقرأها بصوت عال.

إذا نظرنا على هذه األفكار الخاّصة بالّشعارات:

اسأل كّل مشارك:

كثراآلن؟	  أيّ الّشعارات ستجعلك تقوم بالّنشاط مع طفلك أ

ما األسباب التي تجعلك تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن بسبب هذا الّنشاط؟ 	
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كيف يجب أن تتغّير حتى تقوم بالّنشاط مع طفلك اآلن؟	 

وأيّها أقّل احتماالً لتشجيعنا على القيام بالّنشاط مع طفلنا؟ كيف ذلك؟	 

إذا نظرنا على الّشعارات كاّفة، أيّ شعار تعتقد أنّه األكثر تناسًبا مع الرّسائل كاّفة التي رأيناها؟  	 

ما الذي يجعل هذه الّشعارات األكثر تناسًبا مع الرّسائل كاّفة التي رأيناها؟	 

كيف يمكن تحسين الّشعارات األكثر احتمااًل أن تشّجعنا على القيام باألنشطة، واألكثر تناسًبا مع الرّسائل كاّفة التي رأيناها؟	 

7. الّشكر والختام )دقيقتان(
شكًرا جزيًا على وقتك، نحن يف غاية االمتنان!

سوف ُتستخَدم المعلومات المقّدمة ألغراٍض بحثيٍة فقط -ال غير-.	 

اسأل المشارك إذا كانت لديه أي ماحظات ختامّية.	 

إذا سأل المشارك عن الجهة التي ُيجرى البحث بالّنيابة عنها، أِجب أنّها: منّظمة غير ربحّية

8. مالحظات مسّير الّنقاش )أضف أيّة مالحظات عن األسئلة أو الّنقاش مباشرة بعد االنتهاء(
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بطاقات الّرسائل
أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-18 شهًراالمجموعتان 1و3

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 1

تقرأ لطفلها وتسمح له بلمس الّصفحات 
أو الّتربيت عليها أو إمساكها أو حتى 

تذّوقها، وتصف أفعاله كأن تقول، 
“أنت تربّت على صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس الكتب اآلمنة واستكشافها خال 
قراءتك لها مثل المسح على صورة األرنب يف الكتاب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org الكلمات واللّغة يرجى زيارة

الّتصميم 2
يقرأ لطفله حديث الوالدة بصوت 

رقيق ومعتدل، بينما يحمله بُحّب 
وحنان على حجره/بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل حّتى 
لو بكلمات قليلة، وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح 
www.qrf.org :طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله.

شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص 
ا؛ لتساعديه على تعلّم األصوات واللّغة. يوميًّ

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org :بداية للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 8

تغّني لطفلها أغنية تحتوي على كلمات 
لها اإليقاع نفسه، وتشّدد على الكلمات 

التي لها نفس اإليقاع باالبتسام واستخدام 
إيماءات اليد أثناء قول هذه الكلمات.

ابحثي يف القصص واألناشيد عن الكلمات 
التي لها اإليقاع نفسه؛ ألّن ذلك يساعد 

طفلك على تعلّم األصوات والكلمات.

ا يف منح طفلك  للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ
www.qrf.org :أفضل بداية يرجى زيارة
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آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهرالمجموعة 2

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 1

تقرأ لطفلها وتسمح له بلمس الّصفحات 
أو الّتربيت عليها أو إمساكها أو حّتى 

تذّوقها،وتصف أفعاله كأن تقول: 
“أنت تربّت على صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس الكتب اآلمنة واستكشافها خال 
قراءتك لها مثل المسح على صورة األرنب يف الكتاب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org الكلمات واللّغة يرجى زيارة

الّتصميم 2
يقرأ لطفله حديث الوالدة بصوت 

رقيق ومعتدل، بينما يحمله بُحّب 
وحنان على حجره/بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل حّتى 
لو بكلمات قليلة، وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح 
www.qrf.org :طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله.

شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص 
ا؛ لتساعديه على تعلّم األصوات واللّغة. يوميًّ

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قصة باستخدام 

أصوات مختلفة، وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org :بداية للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 7
تقرأ لطفلها الكلمات الموجودة على المنتجات 

يف المحاّل، ويستجيب الّطفل لها.

مساعدة طفلك على ماحظة األصوات أو الحروف 
أو الكلمات، مثل اسمه واللّوائح المكتوبة يف 

الّطرقات، وأسماء المنتجات يف المحاّل، أو حّتى 
عناوين الكتب، أمور تساعد طفلك على الّتعلّم.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها يف أيّ وقت ومكان 
www.qrf.org لمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة
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آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًراالمجموعة 4

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 1

تقرأ لطفلها وتسمح له بلمس الّصفحات 
أو الّتربيت عليها أو إمساكها أو حتى 

تذّوقها، وتصف أفعاله كأن تقول: 
“أنت تربّت على صورة األرنب”.

اسمحي لطفلتك بلمس الكتب اآلمنة واستكشافها خال 
قراءتك لها مثل المسح على صورة األرنب يف الكتاب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع مستوى وعيها لما حولها.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org الكلمات واللّغة يرجى زيارة

الّتصميم 2
يقرأ لطفله حديث الوالدة بصوت 

رقيق ومعتدل، بينما يحمله بُحّب 
وحنان على حجره/بين ذراعيه.

اقرأ يل كّل يوم بصوت رقيق ومعتدل حّتى 
لو بكلمات قليلة، وشوفوا الفرق!

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح 
www.qrf.org :طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله.

شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص 
يومًيا لتساعديه على تعلم األصوات واللغة.

للمزيد من الطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :التعلم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة، وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org :بداية للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 6
يقرأ لطفله الكلمات نفسها مراًرا 

وتكراًرا، ويضحك معه.

قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا بالّسرد والغناء 
واإلشارة للّصور يساعد يف نمّو عقل الّطفل.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org :الكلمات واللّغة، يرجى زيارة
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أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًراالمجموعتان 5 و7

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 3
تتحّدث إىل طفلها بصوت رقيق ومعتدل، 

وتتواصل معه بصريًّا أثناء إطعامه.

لتساعدي طفلك على فهم وإدراك األصوات واللّغة، 
تحّديث مع طفلك يومّياً عن أيّ شيء وكّل شيء.

للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك 
www.qrf.org :أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 4
تغّني لطفلها أغنية أطفال أثناء 

تغيير حّفاضته وحمله.

شاركي طفلك الكلمات، واألناشيد والقصص 
ا؛ لتساعديه على تعلّم األصوات واللّغة. يوميًّ

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على 
www.qrf.org :الّتعلّم، يرجى زيارة

الّتصميم 5
تحكي لطفلها قّصة باستخدام 

أصوات مختلفة، وتشّجعه على 
المشاركة، ثّم نطق الكلمات مًعا.

احكوا يل قّصة بأصوات مختلفة، واسمحوا يل بالمشاركة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org :بداية للحياة، يرجى زيارة

الّتصميم 8

تغّني لطفلها أغنية تحتوي على كلمات 
لها اإليقاع نفسه، وتشّدد على الكلمات 

التي لها نفس اإليقاع باالبتسام،واستخدام 
إيماءات اليد أثناء قول هذه الكلمات.

ابحثي يف القصص واألناشيد عن الكلمات التي لها اإليقاع 
نفسه؛ ألّن ذلك يساعد طفلك على تعلّم األصوات والكلمات.

ا  يف منح طفلك  للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ
www.qrf.org :أفضل بداية يرجى زيارة

الّتصميم 9

يقرأ لطفله قّصة يعرفها الّطفل 
مسبًقا، ويشير إىل كّل كلمة وهو 

يقرأها ويشير إىل الكلمة الّتالية؛ ليحّث 
الّطفل على قول الكلمة ويقولها 

معه/بعده مباشرة بنبرة مدح وثناء، 
ويعانق الّطفل “لقراءة” الكلمة.

اقرؤوا القّصة نفسها، وتبادلوا األدوار يف قراءة الكلمة الّتالية؛ ألّن 
ذلك يساعد طفلكم على تعلّم األصوات والكلمات والقراءة.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات، يرجى زيارة

الّتصميم 10

تنظر إىل كتاب مع طفلها وتسأله 
عن القّصة وهي تشير إىل الكلمات 

والّصور يف الكتاب، ويستجيب الّطفل 
ببعض الكلمات لإلجابة على سؤالها.

اطرحي على طفلك بعض األسئلة المتعلّقة 
بالقّصة التي قرأتها له؛ لتساهمي بنمّو عقله.

للمزيد من الّطرق التي ستساهم بتنمية عقل 
www.qrf.org :طفلك، يرجى زيارة

الّتصميم 11

يمسك األب هاتًفا أو جهاز آي باد 
ويقول: “حان وقت القصة” لطفله 

الذي يكون سعيًدا ومتحّمًسا وهو يقرأ 
الكلمات، ويشير إىل الّصور، ويبتسم 

كاهما ويتحّدثان عما يقرآنه.

قراءة الكتب اإللكترونّية مع طفلك واستخدام 
الّتطبيقات الّتعليمّية مًعا أمور تساعد طفلك على 

تعلّم القراءة، وتجعله مستعّداً للمدرسة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org :يداية للحياة، يرجى زيارة
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آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًراالمجموعتان 6 و8

الّرسالةالّسلوكالّتصميم

الّتصميم 6
يقرأ لطفله الكلمات نفسها مراًرا 

وتكراًرا، ويضحك معه.

قراءة الكتاب نفسه مراًرا وتكراًرا بالّسرد والغناء 
واإلشارة للّصور يساعد يف نمّو عقل الّطفل.

للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم 
www.qrf.org :الكلمات واللّغة، يرجى زيارة

الّتصميم 7
تقرأ لطفلها الكلمات الموجودة 

على عبوات مواّد البّقالة، 
ويستجيب الّطفل لها.

مساعدة طفلك على ماحظة األصوات أو الحروف 
أو الكلمات، مثل اسمه واللّوائح المكتوبة يف 

الّطرقات، وأسماء المنتجات يف المحاّل، أو حّتى 
عناوين الكتب، أمور تساعد طفلك على الّتعلّم.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها يف أيّ وقت ومكان 
www.qrf.org لمنح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّتصميم 8

تغّني لطفلها أغنية تحتوي على كلمات 
لها نفس الوزن، وتشّدد على الكلمات 

التي لها نفس الوزن باالبتسام،واستخدام 
إيماءات اليد أثناء قول هذه الكلمات.

ابحثي يف القصص واألناشيد عن الكلمات التي لها اإليقاع 
نفسه؛ ألّن ذلك يساعد طفلك على تعلّم األصوات والكلمات.

ا يف منح طفلك  للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ
www.qrf.org :أفضل بداية يرجى زيارة

الّتصميم 9

يقرأ لطفله قّصة يعرفها الطفل 
مسبًقا، ويشير إىل كّل كلمة وهو 

يقرأها،ويشير إىل الكلمة الّتالية؛ ليحّث 
الطفل على قول الكلمة ويقولها 

معه/بعده مباشرة بنبرة مدح وثناء، 
ويعانق الّطفل “لقراءة” الكلمة.

اقرؤوا القّصة نفسها وتبادلوا األدوار يف قراءة 
الكلمة الّتالية؛ ألّن ذلك يساعد طفلكم على 

تعلّم األصوات والكلمات والقراءة.

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها لجعل طفلك 
www.qrf.com :يستمتع بالكلمات، يرجى زيارة

الّتصميم 10

تنظر إىل كتاب مع طفلها وتسأله 
عن القّصة وهي تشير إىل الكلمات 

والّصور يف الكتاب، ويستجيب الّطفل 
ببعض الكلمات لإلجابة على سؤالها.

اطرحي على طفلك بعض األسئلة المتعلّقة 
بالقّصة التي قرأتها له؛ لتساهمي بنمّو عقله.

للمزيد من الّطرق التي ستساهم بتنمية عقل 
www.qrf.org :طفلك، يرجى زيارة

الّتصميم 11

يمسك األب هاتًفا أو جهاز آي باد 
ويقول: “حان وقت القّصة” لطفله 

الذي يكون سعيًدا ومتحّمًسا وهو يقرأ 
الكلمات ويشير إىل الصور، ويبتسم 

كاهما ويتحّدثان عّما يقرآنه.

قراءة الكتب اإللكترونّية مع طفلك، واستخدام 
الّتطبيقات الّتعليمّية مًعا أمور تساعد طفلك على 

تعلّم القراءة، وتجعله مستعّداً للمدرسة.

للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل 
www.qrf.org :بداية للحياة، يرجى زيارة
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بطاقات الّشعارات
المجموعات 1-4أّمهات وآباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-18 شهًرا

 الّشعارات

الّشعار للّتصميم 1لنمأل طفولتهم كّل يوم بالكلمات واأللحان والحكايات!

الّشعار للّتصميم 2القراءة، لحظة ممّيزة تجمعكم

الّشعار للّتصميم 3بأيّ وقت ومكان تواصلوا معهم باألناشيد واألغاين وسرد الحكايات

الّشعار للّتصميم 4تواصلوا معهم كّل يوم  بالكلمات واألناشيد والقصص

الّشعار للّتصميم 5امأل طفولتي بالكلمات

الّشعار للّتصميم 6الكلمات يف كّل مكان

الّشعار للّتصميم 7ازرعوا فيهم حّب القراءة

المجموعات 5 و7أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًرا

 الّشعارات

الّشعار للّتصميم 3بأيّ وقت ومكان تواصلوا معهم باألناشيد واألغاين وسرد الحكايات

الّشعار للّتصميم 4تواصلوا معهم كّل يوم بالكلمات واألناشيد والقصص

الّشعار للّتصميم 5امأل طفولتي بالكلمات

الّشعار للّتصميم 8وقتك معهم يصنع الفرق

الّشعار للّتصميم 9القراءة مسيرة... لنبدأ اليوم!

الّشعار للّتصميم 10القراءة مسيرة... شاركهم بها!

الّشعار للّتصميم 11مستمتع اليوم.. قارئ يف الغد
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المجموعتان 6 و 8أباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًرا

 الّشعارات

الّشعار للّتصميم 2القراءة... لحظة ممّيزة تجمعكم

الّشعار للّتصميم 6الكلمات يف كّل مكان

الّشعار للّتصميم 7ازرعوا فيهم حّب القراءة

الّشعار للّتصميم 8وقتك معهم يصنع الفرق

الّشعار للّتصميم 9القراءة مسيرة... لنبدأ اليوم!

الّشعار للّتصميم 10القراءة مسيرة... شاركهم بها!

الّشعار للّتصميم 11مستمتع اليوم.. قارئ يف الغد

  

بطاقات الّنصائح 

المجموعات 1 و 3أّمهات وآباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-18 شهًرا

 الّنصائح

www.qrf.org الّشعار للّتصميم 1للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة يرجى زيارة

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك يستمتع 
www.qrf.com :بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّشعار للّتصميم 2

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 3للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 4للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على الّتعلّم، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 5للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية للحياة، يرجى زيارة

www.qrf.org :ا يف منح طفلك أفضل بداية يرجى زيارة الّشعار للّتصميم 8للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ
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المجموعة 2آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهر

 الّنصائح

www.qrf.org الّشعار للّتصميم 1للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة يرجى زيارة

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك يستمتع 
www.qrf.com :بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّشعار للّتصميم 2

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 3للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 4للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على الّتعلّم، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 5للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية للحياة، يرجى زيارة

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها يف أيّ وقت ومكان لمنح 
www.qrf.org طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّشعار للّتصميم 7

المجموعة 4 آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًرا

 الّنصائح

www.qrf.org الّشعار للّتصميم 1للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة يرجى زيارة

للمزيد من األفكار التي يمكنك تطبيقها لجعل طفلك يستمتع 
www.qrf.com :بالكلمات والقراءة، يرجى زيارة

الّشعار للّتصميم 2

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 3للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 4للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على الّتعلّم، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 5للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية للحياة، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّشعار للّتصميم 6للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة، يرجى زيارة
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المجموعات 5 و7أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًرا

 الّنصائح

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 3للمزيد من األنشطة المثبتة فعالّيتها يف منح طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 4للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على الّتعلّم، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 5للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل بداية للحياة، يرجى زيارة

www.qrf.org :ا يف منح طفلك أفضل بداية يرجى زيارة الّنصيحة للّتصميم 8للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ

www.qrf.com :الّنصيحة للّتصميم 9للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها لجعل طفلك يستمتع بالكلمات، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 10للمزيد من الّطرق التي ستساهم بتنمية عقل طفلك، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 11للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل يداية للحياة، يرجى زيارة

المجموعتان 6 و 8آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-71 شهًرا

 الّنصائح

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 6للمزيد من الّطرق التي تساعد طفلك على تعلّم الكلمات واللّغة، يرجى زيارة

للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها يف أيّ وقت ومكان لمنح 
www.qrf.org طفلك أفضل بداية، يرجى زيارة

الّنصيحة للّتصميم 7

www.qrf.org :ا يف منح طفلك أفضل بداية يرجى زيارة الّنصيحة للّتصميم 8للمزيد من األنشطة المثبتة علميًّ

www.qrf.com :الّنصيحة للّتصميم 9للمزيد من األمور التي يمكنك فعلها لجعل طفلك يستمتع بالكلمات، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 10للمزيد من الّطرق التي ستساهم بتنمية عقل طفلك، يرجى زيارة

www.qrf.org :الّنصيحة للّتصميم 11للمزيد من الّطرق التي تمنح طفلك أفضل يداية للحياة، يرجى زيارة
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بطاقات خيارات الرسائل

البطاقة A: المجموعة 1: خيارات الّرسائل للّتصميم 1

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

ال بأس من الّسماح لطفلتك 
بلمس الكتب اآلمنة 

واستكشافها خال قراءتك 
كثر  لها.. هكذا سيعرف أ

عن عالمه وسينمو عقله.

اسمحي لطفلتك بلمس 
الكتب اآلمنة واستشكافها 
خال قراءتك لها واحرصي 

على وصف أفعالها مثل: 
أنِت تلمسين صورة األرنب؛ 

لتساهمي بتنمية عقلها ورفع 
مستوى وعيها لما حولها.

لتساهمي بتعريف طفلك 
على ما حوله وتنمية عقله 

وقدراته، اسمحي له بلمس 
الكتب اآلمنة واستكشافها 

خال قراءتك له. 

كتشف  اسمحوا يل أ
الكتاب اآلمن على طريقتي 

باللّمس واالستكشاف،

وشوفوا الفرق!

البطاقة B: المجموعة 2: خيارات الّرسائل للّتصميم 2

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

حّتى لو القليل من الكلمات، 
القراءة اليومّية لطفلك 

تساعد على تنمية عقله.

وّفر لطفلك وقتاً يومّياً 
لتقرأ له، حّتى لو كان 

بقراءة القليل من الكلمات؛ 
لتساعد على تنمية عقله.

لتساهم بتنمية عقل طفلك 
ورفع مستوى قدراته، 

خّصص وقتاً يومّياً لتقرأ 
له، حتى لو تضّمن قراءة 

القليل من الكلمات.

اقرأ يل كل يوم بصوت رقيق 
ومعتدل، حّتى لو بكلمات قليلة،

وشوفوا الفرق!

البطاقة C: المجموعة 3: خيارات الّرسائل للّتصميم 3

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

الّتحّدث مع طفلك عن أيّ 
شيء وكّل شيء بشكل 

يومّي أمر يساعده على فهم 
األصوات واللّغة من حوله.

تحّديث مع طفلك يومّياً 
عن أيّ شيء وكّل شيء؛ 

لتساعديه على فهم 
األصوات واللّغة من حوله.

لتساعدي طفلك على فهم 
كها،  األصوات واللّغة وإدرا

تحّديث مع طفلك يومّياً 
عن أيّ شيء وكّل شيء

احكوا معي كّل يوم 
عن كّل شي،

وشوفوا الفرق!

البطاقة D: المجموعة 4: خيارات الّرسائل للّتصميم 6 

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

قراءة الكتاب نفسه مراًرا 
وتكراًرا بالّسرد والّتلحين 
والغناء واإلشارة للّصور 

يساعد يف نمّو عقل الّطفل.

اقرأ، غّن لّحن ووّجه إصبعك 
إىل الّصور من نفس 

الكتاب بتكرار؛ لتساهم 
بنمّو عقل طفلك.

لتساهم بنمّو عقل طفلك، 
اقرأ، غّن لّحن ووّجه إصبعك 

إىل الّصور من نفس 
الكتاب مّرات متعّددة.

اقرأ يل، غّن لّحن ووّجه 
إصبعك إىل الّصور من 
الكتب مّرات متعّددة،

وشوفوا الفرق!
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البطاقة E: المجموعة 5: خيارات الّرسائل للّتصميم 8

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

ابحثي يف القصص واألناشيد 
عن الكلمات التي لها اإليقاع 

نفسه؛ ألّن ذلك يساعد طفلك 
على تعلّم األصوات والكلمات

ابحثي عن كلمات لها اإليقاع 
نفسه يف القصص واألناشيد 
لمساعدة طفلك على إدراك 

األصوات والكلمات.

لتساعدي طفلك على إدراك 
األصوات والكلمات، ابحثي 

عن كلمات لها اإليقاع نفسه 
يف القصص واألناشيد

ابحثوا يل عن الكلمات 
لها اإليقاع نفسه يف 
القصص واألناشيد،

وشوفوا الفرق!

البطاقة F: المجموعة 6: خيارات الّرسائل للّتصميم 9

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

اقرؤوا القّصة نفسها وتبادلوا 
األدوار يف قراءة الكلمة 

الّتالية؛ ألنَّ ذلك يساعد 
طفلك على تعلّم لألصوات 

والكلمات والقراءة.

اقرأ لطفلك القّصة نفسها؛ ألّن 
ذلك سيجعله يتذكّرها، وحاول 
تحفيزه على قراءة الكلمة التي 

تلي ما تقرأه؛ لزيادة إدراك 
لألصوات والكلمات والقراءة

ليتمكّن طفلك من إدراك 
األصوات، الكلمات وعملّية 

القراءة، اقرأ له القّصة 
نفسها، اقرأ لطفلك القّصة 

كثر من مرّة، وحاول  نفسها أ
تحفيزه على قراءة الكلمة 

التي تلي ما تقرأه.

خلّوين أقرأ القّصة 
نفسها، وشّجعوين، أقرأ 

الكلمات الّتالية،

وشوفوا الفرق!

البطاقة G: المجموعة 7: خيارات الّرسائل للّتصميم10 

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

طرح بعض األسئلة المتعلّقة 
بالقّصة التي تقرأها لطفلك، 

أمر يساهم بتنمية عقله.

اطرحي على طفلك 
بعض األسئلة المتعلّقة 

بالقّصة التي قرأتها له؛ 
لتساهمي بنمّو عقله.

لتساهمي بنمّو عقل 
طفلك، اطرحي عليه 

بعض األسئلة المتعلّقة 
بالقّصة التي قرأتيها له.

اسألوين عن القصص 
اللّي بعرفها،

وشوفوا الفرق!

البطاقة H المجموعة 8: خيارات الّرسائل للّتصميم11  

الخيار 4الخيار 3الخيار 2الخيار 1

قراءة الكتب اإللكترونّية مع 
طفلك،واستخدام الّتطبيقات 

الّتعليمّية مًعا أمور تساعد 
طفلك على تعلّم القراءة، 

وتجعله مستعّداً للمدرسة.

اقرأ لطفلك من الكتب 
اإللكترونّية والّتطبيقات 

الّتعليمّية لتنمية قدراته 
يف القراءة، وجعله مستعّداً 

للمرحلة الّدراسّية.

لدعم تعلّم طفلك للقراءة 
وتجهيزه للمدرسة، اقرأ 

له من الكتب اإللكترونّية، 
والّتطبيقات الّتعليمّية.

اقرؤوا معي من الكتب 
اإللكترونّية، والّتطبيقات 

الّتعليمّية قبل ما 
أدخل المدرسة،

وشوفوا الفرق!
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الملحق 6: أداة فرز الّتسجيل للبحث الّنوعّي

 أداة فرز الّتسجيل يف البحث الّنوعّي

QRF-001 :رقم المشروع
اسم المشروع: سلوك أولياء األمور يف سنوات الّطفولة 

المبكّرة – المرحلة الّثانية – البحث الّنوعّي األّويلّ 

جهة االتّصال يف مؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية: ديمة مصري

تاريخ انتهاء الّتسجيل: 2021/12/13تاريخ بدء الّتسجيل: 2021/11/29

العّينة اإلجمالية المطلوبة
عدد المقابالتفئات أولياء األمورعدد المقابالتفئات أولياء األمور

الجنسّيةعمر الّطفل/األطفال     

16األردنّية3     0-1 شهر

8السوريّة3     2-3 أشهر

24المجموع3     4-11 شهًرا

الّتحّضر124-18 شهًرا

12منطقة حضريّة5     19-42 شهًرا

12منطقة ريفّية6     43-71 شهًرا

24المجموع 24المجموع 

الّنوع االجتماعّي لويلّ األمراإلقليم )مقابلتان لكّل محافظة(

8اآلباء8الجنوب

16األمهات8الّشمال

24المجموع 8الوسط

عدد األطفال24المجموع 

8طفل واحدشرائح الّدخل

28-3 أطفال6شريحة الّدخل العليا )461 دينار أردينًّ فما فوق(

كثر9شريحة الّدخل المتوّسط )261-460 دينار أردينّ( 48 أطفال أو أ

24المجموع 9شريحة الدخل الدنيا )260 دينار أردينّ فما دون(

أولياء األمور الّسوريّون24المجموع 

2مخّيمات الّاجئينالّسلوكات المنشودة

6المناطق الحضريّة6مارس أحدها على األقّل خال األيام الّثاثة الماضية

8المجموع 18لم يمارس أيًا منها خال األيام الّثاثة الماضية

الّنوع االجتماعّي للّطفل24المجموع 

12ذكر

12أنثى

24المجموع 
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الّتوزيع المطلوب للعّينة حسب الفئة العمريّة لألطفال

تسجيل 4 أولياء 
أمور لديهم أطفال يف 
كّل فئة من الفئات 

العمريّة الّسّتة 
لألطفال 

تغطية الّتوزيع الديموغرايفّ يف كلٍّ من المقابالت األربعة مع أولياء األمور الذين لديهم أطفال يف كل فئة من 
الفئات العمريّة الّسّتة لألطفال

عدد عمر الّطفل/األطفال
الخصائص الديموغرافّيةالمقابالت

3          0-1 شهر

ويلّ أمر واحد من الجنسّية الّسوريّة كحّد أدىن، و 2 من الجنسّية األردنّية كحّد أقصى، أب واحد 
كحّد أدىن وأّمان كحّد أقصى، 1-2 من منطقة حضريّة، و 1-2 من منطقة ريفّية، من 3 محافظات 
مختلفة، وإن لم يكن ممكًنا على األقّل من األقاليم الّثاثة المختلفة، 1 لديه/لديها طفل واحد، و 
كثر، 1 من شريحة الّدخل العليا، و 1 من  1 لديه/لديها 2-3 أطفال، و 1 لديه/لديها 4 أطفال أو أ

شريحة الدخل المتوّسطة، و 1 من شريحة الّدخل الّدنيا، 1-2 بنين و 1-2 بنات، 1 مارس واحًدا أو 
كثر من الّسلوكات المنشودة كحّد أقصى، و 2 لم يمارسا أيًا من الّسلوكات المنشودة كحّد أدىن. أ

3          2-3 أشهر

ويلّ أمر واحد من الجنسّية الّسوريّة كحّد أدىن، و 2 من الجنسّية األردنّية كحّد أقصى، أب واحد 
كحّد أدىن وأّمان كحّد أقصى، 1-2 من منطقة حضريّة، و 1-2 من منطقة ريفّية، من 3 محافظات 

مختلفة، وإن لم يكن ممكًنا على األقّل من األقاليم الّثاثة المختلفة 1 لديه/لديها طفل واحد، و 
كثر، 1 من شريحة الّدخل العليا، و 1 من  1 لديه/لديها 2-3 أطفال، و 1 لديه/لديها 4 أطفال أو أ

شريحة الّدخل المتوّسطة، و 1 من شريحة الّدخل الّدنيا، 1-2 بنين و 1-2 بنات، 1 مارس واحًدا أو 
كثر من الّسلوكات المنشودة كحّد أقصى، و 2 لم يمارسا أيًا من الّسلوكات المنشودة كحّد أدىن. أ

3     4-11 شهًرا

ويلّ أمر واحد من الجنسّية الّسوريّة كحّد أدىن، و 2 من الجنسّية األردنّية كحّد أقصى، أب واحد 
كحّد أدىن وأّمان كحّد أقصى، 1-2 من منطقة حضريّة، و 1-2 من منطقة ريفّية، من 3 محافظات 
مختلفة، وإن لم يكن ممكًنا على األقّل من األقاليم الّثاثة المختلفة، 1 لديه/لديها طفل واحد، و 
كثر، 1 من شريحة الّدخل العليا، و 1 من  1 لديه/لديها 2-3 أطفال، و 1 لديه/لديها 4 أطفال أو أ

شريحة الّدخل المتوّسطة، و 1 من شريحة الدخل الدنيا، 1-2 بنين و 1-2 بنات، 1 مارس واحًدا أو 
كثر من الّسلوكات المنشودة كحّد أقصى، و 2 لم يمارسا أيًا من الّسلوكات المنشودة كحّد أدىن. أ

124-18 شهًرا

ويلّ أمر واحد من الجنسّية الّسوريّة وأب واحد كحّد أدىن، و 3 أولياء أمور من الجنسّية األردنّية كحّد 
أقصى، و 3 أّمهات 2 من منطقة حضريّة، و 2 من منطقة ريفية، من 4 محافظات مختلفة، وإن لم 
يكن ممكًنا على األقّل من األقاليم الّثاثة المختلفة، 1 لديه/لديها طفل واحد، و 1 لديه/لديها 3-2 

كثر كحّد أدىن، 1 من شريحة الّدخل العليا و 1 من شريحة  أطفال، و 1 لديه/لديها 4 أطفال أو أ
الّدخل المتوّسطة، و 1 من شريحة الدخل الدنيا كحّد أدىن، 2 بنين و 2 بنات، 1 مارس واحًدا أو 

كثر من الّسلوكات المنشودة كحّد أقصى، و 3 لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات المنشودة كحّد أدىن. أ

5     19-42 شهًرا

ويلّ أمر واحد من الجنسّية الّسوريّة كحّد أدىن، و 4 أولياء أمور من الجنسّية األردنّية كحّد أقصى، 
و 3 أّمهات ، 2-3 من منطقة حضريّة، و 2-3 من منطقة ريفّية، من 5 محافظات مختلفة، وإن لم 

يكن ممكًنا على األقّل من األقاليم الّثاثة المختلفة، 1 لديه/لديها طفل واحد، و 1 لديه/لديها 3-2 
كثر كحّد أدىن، 1 من شريحة الّدخل العليا، و 1 من شريحة  أطفال، و 1 لديه/لديها 4 أطفال أو أ
الّدخل المتوّسطة، و 1 من شريحة الّدخل الّدنيا كحّد أدىن، 2 بنين و 2 بنات، 2 مارس واحًدا أو 

كثر من الّسلوكات المنشودة كحّد أقصى، و 3 لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات المنشودة كحّد أدىن. أ

436-71 شهًرا

ويلّ أمر واحد وأبوان من الجنسّية الّسوريّة كحّد أدىن، و 3 أولياء أمور، و 3 أّمهات من 
الجنسّية األردنّية كحّد أقصى، 3 من منطقة حضريّة، و 3 من منطقة ريفّية، من 6 

محافظات مختلفة، وإن لم يكن ممكًنا على األقّل من األقاليم الثاثة المختلفة ، 1 
كثر  لديه/لديها طفل واحد، و 1 لديه/لديها 2-3 أطفال، و 1 لديه/لديها 4 أطفال أو أ

كحّد أدىن، 1 من شريحة الّدخل العليا، و 1 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 1 من 
كثر من الّسلوكات  شريحة الّدخل الّدنيا كحّد أدىن، 2 بنين و 2 بنات، 2 مارس واحًدا أو أ

المنشودة كحّد أقصى، و 4 لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات المنشودة كحّد أدىن.

24 المجموع
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مالحظة للمسّجل:

ال تقرأ الّتعليمات جهًرا أمام ويلّ األمر.

ا. اقرأ الّسؤال جهًرا كما هو مكتوب حرفيًّ

القسم أ: إلزامّي
المقّدمة

صباح/مساء الخير. أنا ]المسّجل[ من ]اسم الّشركة - أِضف تعريفًا ملّخًصا بالّشركة[

عند االقتضاء، َسل: هل يوجد يف أسرتكم أطفال دون الّسادسة؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
شكر وإغاقال02

هل أستطيع الّتحّدث إىل ويلّ أمر يف األسرة لديه طفل دون الّسادسة؟

الّتعليماتال تقرأالّرمز
متابعةيف حال كان متاًحا01
شكر وإغاقيف حال الرّفض02
معاودة االتّصال يف وقت الحقيف حال عدم اإلجابة04
تحديد موعد لمعاودة االتّصاليف حال لم يكن متاًحا05

نحــاول جمــع اآلراء مــن أوليــاء األمــور؛ لمســاعدتنا يف إعــداد المعلومــات والمــوارد حــول األشــياء التــي يســتطيعون فعلهــا مــع أطفالهــم. ســيتضّمن 
ــا، ســنتحّدث خالهــا عــن طــرق تفاعــل أوليــاء األمــور مــع أطفالهــم مــن مختلــف  ذلــك مشــاركتك يف مقابلــة عبــر اإلنترنــت لمــّدة 90 دقيقــة تقريًب

األعمــار، وســنتعرّف علــى ردود أفعــال أوليــاء األمــور علــى بعــض األفــكار المتعلّقــة بالّتواصــل.

إّن مشــاركتك يف هــذا البحــث بالغــة األهمّيــة، وستســاعد أوليــاء األمــور واألطفــال يف األردّن، وأوّد أن أخبــرك قبــل أن نبــدأ بــأّن هــذه المكالمــة يمكــن 
أن تخضــع إىل المراقبــة ألغــراض ضمــان الجــودة و/أو الّتدريــب.

1. هل أنت مهتّم بالمشاركة يف مقابلة عبر اإلنترنت؟ يمكن إجراء المقابلة باستخدام أيّ جهاز يدعم االتّصال باإلنترنت.

الّتعليماتالّرمز

متابعةنعم01

شكر وإغاقال02

2. هل لديك بعض الوقت لإلجابة عن عدٍد من األسئلة؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
تحديد موعد لمعاودة االتّصالال02
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القسم ب: متطّلبات المشروع

3. الّنوع االجتماعّي لويلّ األمر. اختر رمًزا واحًدا فقط.

3. هل أنت أّم أو أب لطفل دون الّسادسة؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 16 )باإلضافة ل  4-8 احتياط(نعم، أّم01
تسجيل 8 )باإلضافة ل 2-4 احتياط(نعم، أب02
ا03 ال، ليس أبًا أو أمًّ

إلغاء
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

4. عدد األطفال. اختر رمًزا واحًدا فقط.

4. كم طفًا لديك؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 8طفل واحد01
تسجيل 28-3 أطفال02
كثر03 تسجيل 48 أطفال أو أ
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

5. عمر الّطفل. اخَتر جميع الّرموز التي تنطبق.

5. ما أعمار أطفالك الذين دون سّن الّسادسة؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 03-1 شهر01
تسجيل 23-3 أشهر02
تسجيل 43-11 شهًرا03
تسجيل 124-18 شهًرا04
تسجيل 195-42 شهًرا05
تسجيل 436-71 شهًرا06
6 سنوات فما فوق07

إلغاء
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

كم عمر الّطفل الذي تاريخ عيد مياده األقرب؟ 

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 03-1 شهر01
تسجيل 23-3 أشهر02
تسجيل 43-11 شهًرا03
تسجيل 124-18 شهًرا04
تسجيل 195-42 شهًرا05
تسجيل 436-71 شهًرا06
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كثر من طفل واحد دون الّسادسة، َسل عن الّطفل الذي صادف عيد مياده مؤّخًرا، وسّجله يف الفئة ذات الّصلة. إذا كان لدى ويلّ األمر أ

6. الّنوع االجتماعّي للّطفل. اختر رمًزا واحًدا فقط.

6. هل هذا  الّطفل ذكر أم أنثى؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 12ذكر01
تسجيل 12أنثى02
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

7. المحافظة. اختر رمًزا واحًدا فقط.

7. يف أيّ محافظة تقطن؟

الّتعليماتالّرمز

تسجيل 2عّمان01

تسجيل 2عجلون02

تسجيل 2العقبة03

تسجيل 2البلقاء04

تسجيل 2إربد05

تسجيل 2جرش06

تسجيل 2الكرك08

تسجيل 2معان09

تسجيل 2مأدبا10

تسجيل 2المفرق11

تسجيل 2الّطفيلة12

إلغاء يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

8. الجنسّية. اختر رمًزا واحًدا فقط.

8. ما جنسّيتك؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 16األردنّية01
تسجيل 8الّسوريّة02
أخرى03

إلغاء 
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة 99
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9. الّتحّضر. اختر رمًزا واحًدا فقط.

9.1 هل تقطن يف مخيم الّاجئين؟

الّتعليماتالّرمز
 نعم01
ال02
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

9. أين تقطن؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 12مدينة01
تسجيل 12منطقة ريفّية02
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة 99

َسل في حال كانت الجنسيّة سوريّة فقط (الرمز “02” في السؤال رقم 8 (

10. مخّيمات الّاجئين. اختر رمًزا واحًدا فقط.

10. هل تقطن يف مخيٍم لّاجئين؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 2نعم 01
تسجيل 6ال02
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

11. الّدخل. اختر رمًزا واحًدا فقط.

11. كم يبلغ صايف الّدخل الّشهريّ لألسرة )بعد استقطاعات الّضرائب والّضمان االجتماعّي(؟

الّتعليماتالّرمز
تسجيل 2609 دينار أردينّ فما دون01
تسجيل 2619-460 دينار أردينّ 02
تسجيل 4616 دينار أردينّ فما فوق03
إلغاء يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة 99

12. المواّد المرئّية. اختر رمًزا واحًدا فقط.

12. ســنعرض عليــك خــال المناقشــة أيًضــا بعــض المــواّد المرئّيــة التــي نحتــاج إىل ماحظاتــك بشــأنها. هــل هنــاك مــا ُيعيــق قدرتــك علــى 
المرئّيــة؟ للمــواّد  االســتجابة 

الّتعليماتالّرمز
إلغاءنعم01
متابعةال02
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الّسلوكات. استفسر عن الّسلوكات ذات الّصلة بعمر الّطفل يف الّسؤال رقم )4(. اخَتر جميع الّرموز التي تنطبق.

12. ماذا مارست من الّسلوكات الّتالية خال األيّام الّثاثة الماضية؟

الّتعليماتالّسلوكاتعمر الّطفل

0-1 شهر

قرأت مع الّطفل يومًيا.01

سّجل ويلّ أمر واحد 
مارس واحًدا أو 

كثر من الّسلوكات  أ
(01-05(، واثنْين 

لم يمارسا أيًا 
منها )06(

02
تحّدثت إىل طفلك وهو مستيقظ عن أيّ شيء بصوت رقيق، 
وحاولت الّتواصل معه بصريًّا خال أوقات الّطعام والّتنظيف.

03
أريت طفلك صوًرا يف الّصحف أو الكتب أو المجّات، وتحدثت 

إىل طفلك عما رآه، وتحّدثت إىل طفلك حول استجابته.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.04

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

2-3 أشهر

قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.01

سّجل ويلّ أمر واحد 
مارس واحًدا أو 

كثر من الّسلوكات  أ
(01-05(، واثنْين 

لم يمارسا أيًا 
منها )06(.

غّنيت وأنشدت مع حركات أو الكثير من الّتكرار.02

03
أثناء القراءة لطفلك، سمحت له بلمس أو مسك ما كنت تقرأ أو 
الّتربيت عليه أو حّتى تذّوقه، ووصفت أفعاله على الّنحو التايل: 

“أنت تربّت على صورة األرنب” على سبيل المثال.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته. 04

ا. 05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

4-11 شهًرا

وضعت الكتب يف متناول طفلك، وتركته يختار ما يريد منها.01

سّجل ويل أمر واحد 
مارس واحًدا أو 

كثر من الّسلوكات  أ
(01-06(، واثنْين لم 
يمارسا أيًا منها )07(

قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.02

تحّدثت أو غنيت عّما تفعله أثناء رعاية طفلك.03

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.04

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح باستخدامها.05

ا.06 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.07

 18-12
شهًرا

01
استخدمت أصواتًا مختلفًة لسرد القصص، وشّجعت األطفال 

الّصغار على االنضمام إليك عندما يكون ممكًنا.
سّجل ويل أمر واحد 

مارس واحًدا أو 
كثر من الّسلوكات  أ

(01-05(، وثاثة 
لم يمارسوا أيًا 

منها )06(

سّمْيت الّصور التي يشير إليها أو يلمسها طفلك يف الكتاب.02

قصْصت وأنشدت القصص واألناشيد المفّضلة لدى طفلك مراًرا وتكراًرا.03

04
قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، مثل اسمه 

أو الكلمات على الفتات الّشوارع، أو عبّوات المواّد التموينّية أو عناوين الكتب.

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06



125

 42-19
شهًرا

01
قرأت قصًصا يعرفها طفلك مسبًقا، مع التوّقف قليًا؛ 

لتشجيعه على “قراءة” الكلمة الّتالية.

سّجل ويل أمر واحد 
مارس واحًدا أو 

كثر من السلوكات  أ
(01-05(، وأربعة 

لم يمارسوا أيًا 
منها )06(

02
قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، مثل اسمه 

أو الكلمات على الفتات الّشوارع، أو عبّوات المواّد الّتموينّية أو عناوين الكتب.

03

تحديد الكلمات التي على نفس القافية  يف القصص واألغاين.

)ماحظة للباحث: يف حال لم يفهم المستجيب المعنى المقصود 
استبدل “نفس القافية” بـ”كلمات التي تنتهي بنفس الّصوت”(.

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح الستخدامها.04

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

 71-43
شهًرا

01
قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف أو الكلمات، مثل اسمه 

أو الكلمات على الفتات الّشوارع، أو عبّوات المواّد الّتموينّية، أو عناوين الكتب.
سّجل ويل أمر واحد 

مارس واحًدا أو 
كثر من الّسلوكات  أ
(01-05(، وخمسة 

لم يمارسوا أيًا 
منها )06( 

تمرير إصبعك تحت الكلمات أثناء القراءة.02

مشاركة الكتب اإللكترونّية والّتطبيقات.03

طرح األسئلة حول القّصة.04

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

يرجى تسجيل أعداد إضافيّة من المستجيبين في كّل فئة كاحتياط للتّأّكد من وجود عدد كاف

القسم ج: المتطّلبات

يف حال عدم الّنجاح

نشــكرك علــى تعاونــك يف اإلجابــة عــن هــذه األســئلة. نحــن يف غايــة االمتنــان لوقتــك ومســاعدتك، لكّننــا لســوء الحــّظ ال نحتــاج إىل مشــاركتك يف 
هــذا البحــث.

يف حال الّنجاح، يرجى المتابعة

نشكرك على رحابة صدرك يف اإلجابة عن هذه األسئلة.

قبــل موافقتــك علــى المشــاركة، أوّد أن أحيطــك بالمزيــد مــن الّتفاصيــل حــول هــذا البحــث الــذي ســيجري يف أجــواء مريحــة للغايــة وغيــر رســمّية، 
ا لاهتمــام. ومــن المرّجــح أن تجــده مثيــًرا جــدًّ

تعليمات المقابات عبر اإلنترنت

أوّد أن أدعــوك إىل المشــاركة يف مقابلــة عبــر اإلنترنــت تتضّمــن اســتام رابــٍط للجلســة عبــر اإلنترنــت، حيــث ســيتعّين عليــك تســجيل الّدخــول إىل 
الجلســة قبــل بدئهــا بخمــس دقائــق؛ كــْي نتأكــد مــن عــدم وجــود أي مشــكات فّنّيــة.

يــدور البحــث حــول األنشــطة التــي يمكــن ألوليــاء األمــور ممارســتها مــع أطفالهــم، وســنناقش أفــكاًرا ُتســهم يف إعــداد المــوارد والمعلومــات ألوليــاء 
األمور.
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97. موافقة المشاركة يف المقابلة عبر اإلنترنت.

97. هل يمكنك أن تؤكّد مرًّة أخرى على موافقتك على المشاركة يف هذه المقابلة عبر اإلنترنت؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
إلغاءال02

ســوف ُتســجَّل المناقشــة بالفيديــو مــن أجــل أن يســتخدمها الفريــق البحثــّي ألغــراض الّتحليــل فقــط، ولــن ُتشــارك الّتســجيات مــع أي طــرف آخــر 
دون علمــك وموافقتــك الكاملــة.

ــد بأنّــه إذا تعــرّف عليــك  قــد يرغــب بعــض أعضــاء الفريــق البحثــّي يف مشــاهدة المقابلــة عبــر اإلنترنــت؛ نظــًرا الهتمامهــم بآرائــك وإجاباتــك، وتأكّ
أحدهــم فســيتوّقف عــن المشــاهدة يف الحــال.

99. الموافقة النهائّية

99. هل ما زلت ترغب يف المشاركة؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
إلغاءال02

يف حال الّرمز “01” يف الّسؤال رقم 99

سّجل التّاريخ والوقت )المفّضلْين(.

َســل ويلّ األمــور إذا كان يســتخدم تطبيــق “زوم”، وإذا لــم يكُــن يســتخدمه اتّفــق معــه علــى طريقــة بديلــة إلجــراء المقابلــة مثــل الهاتــف أو تطبيــق 
“واتســاب”.

يجب أن يكون ويلّ األمر يف غرفة هادئة حيث لن يسمعه أو يقاطعه أحد طيلة فترة المقابلة والبالغة 90 دقيقة.

ال ُيسمح بأخذ لقطات للّشاشة أو تسجيل الجلسات.

مالحظات مهّمة:

يرجى أن تطلب من ويلّ األمر تسجيل الّدخول إىل الجلسة قبل موعد بدئها بخمس دقائق.

يجب الحفاظ على سريّة جميع المواّد أو المفاهيم أو األفكار المطروحة أثناء المقابلة.

اطلب من ويلّ األمر إحضار نّظاراته إذا كان بحاجٍة إليها؛ لقراءة المواّد المرئّية واالستجابة لها.

نؤكّد لك أن سنحافظ على سّريّة اسمك ومعلومات االتّصال بك، ولن نستخدمها سوى ألغراض بحثّية، نتطلّع قدًما إىل رؤيتك يف المقابلة.

العبارة النّهائيّة لإلغالق/اإللغاء (جميع جهات ااّلتّصال(

شكًرا لتعاونك يف اإلجابة عن هذه األسئلة.
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الملحق 7: أداة فرز الّتسجيل لبحث اختبار الّرسائل

أداة فرز التّسجيل واختيار العيّنة في البحث النّوعّي الختبار الّرسائل

QRF-001 :رقم المشروع
اسم المشروع: سلوك أولياء األمور يف سنوات الّطفولة المبكّرة 

– المرحلة الّثانية – البحث الّنوعّي الختبار الرّسائل

جهة االتّصال يف مؤّسسة الملكة رانيا للّتعليم والّتنمية: ديمة مصري

تاريخ انتهاء الّتسجيل: 13.1.22تاريخ بدء الّتسجيل: 30.1.22

العّينة اإلجمالّية المطلوبة

المشاركين يف المجموعة

آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين
مجموعات الّتركيز

المجموعة 1أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0 3- أشهر

المجموعة 2آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهر

المجموعة 3أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4 18- شهًرا

المجموعة 4آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 4-18 شهًرا

المجموعة 5أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين19-42 شهًرا

المجموعة 6آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 19-42 شهًرا

المجموعة 7أّمهات أردنّيات وسوريّات ألطفال تتراوح أعمارهم بين 43-71 شهًرا

المجموعة 8آباء أردنّيون وسوريّون ألطفال تتراوح أعمارهم بين 43-71 شهًرا

الّتوزيع المطلوب للعّينة يف كّل من مجموعات الّتركيز الّثمانية

)تأكد من المحّدد )الكوتا(
8 مجموعات تركيز - 8 

مشاركين يف كّل مجموعة 

)تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( تغطية الّتوزيع الديموغرايفّ يف كّل من مجموعات الّتركيز الّثمانية 
أن تشمل العّينة اإلجمالّية أولياء أمور من جميع المحافظات 

أن تشمل العّينة اإلجمالّية 4 أولياء أمورسوريّين يف مخّيمات الاّلجئين 

الخصائص الديموغرافّيةالمجموعة

المجموعة 1 

أّمهات أردنّيات 
وسوريّات ألطفال تتراوح 
أعمارهم بين 0 - 3 أشهر

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنية،4 لديهم طفل عمره 0-1 شهر، و 4 لديهم 
طفل عمره 2-3 أشهر، 4 من منطقة حضريّة، و 4 من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد أدىن، 

كثر،  ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو أ
2 من شريحة الّدخل العليا، و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا، 4 
لديهم  بنين، و 4 لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 أّمهات كحّد أدىن لم يمارسن أيًا من الّسلوكات 

المنشودة  يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 أّمهات مارسن جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

ثّمة مرونة يف األعداد المحّددة )الكوتا( لهذه الفئة العمريّة، ولكن ليكون لدينا 6 أّمهات كحّد أدىن.
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المجموعة 2

آباء أردنّيون وسوريّون 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين 0-3 أشهر

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية،4 لديهم طفل عمره 0-1 شهر، و 4 لديهم 
طفل عمره 2-3 أشهر، 4 من منطقة حضريّة، و 4 من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد 

أدىن، ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو 
كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا، و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا،  أ

4 لديهم  بنين، و 4 لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 آباء كحّد أدىن لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات 
المنشودة  يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 آباء مارسوا جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

ثّمة مرونة يف األعداد المحّددة )الكوتا( لهذه الفئة العمريّة، ولكن ليكون لدينا 6 آباء كحّد أدىن

المجموعة 3 

أّمهات أردنّيات وسوريّات 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين 4 18- شهًرا

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية،4 لديهم طفل عمره 4-11 شهر، و 4 لديهم 
طفل عمره 12-18 شهًرا، 4 من منطقة حضريّة، و 4 من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد 
أدىن، ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو 

كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا، و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا،  أ
4 لديهم  بنين، و 4 لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 أّمهات لم يمارسن أيًا من الّسلوكات المنشودة 

كحّد أدىن يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 أّمهات مارسن جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

المجموعة 4

آباء أردنّيون وسوريّون 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين 4-18 شهًرا

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية،4 لديهم طفل عمره 4-11 شهر، و 4 لديهم 
طفل عمره 12-18 شهًرا، 4 من منطقة حضريّة، و 4 من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد 
أدىن ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو 

كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا، و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا،  أ
4 لديهم  بنين، و 4 لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 آباء كحّد أدىن لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات 

المنشودة  يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 آباء مارسوا جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

المجموعة 5

أّمهات أردنيات وسوريّات 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين19-42 شهًرا

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية، 4 من منطقة حضريّة، و 4 
من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد أدىن، ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم 

كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا،  طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال و 2 لديهم 4 أطفال أو أ
و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا، 4 لديهم  بنين، و 4 

لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 أّمهات كحّد أدىن لم يمارسن أيًا من الّسلوكات المنشودة 
يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 أّمهات مارسن جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

المجموعة 6 آباء 

أردنّيون وسوريّون 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين 19-42 شهًرا

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية، 4 من منطقة حضريّة، و 4 
من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد أدىن، ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم 

كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا،  طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو أ
و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا، 4 لديهم  بنين، و 4 

لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 آباء كحّد أدىن لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات المنشودة 
يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 آباء مارسوا جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

المجموعة 7 

أّمهات أردنّيات وسوريّات 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين 43-71 شهًرا

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية، 4 من منطقة حضريّة، و 4 
من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد أدىن ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم 

كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا،  طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو أ
و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا، 4 لديهم  بنين، و 4 

لديهم بنات يف هذه الفئة العمريّة، 4 أّمهات كحّد أدىن لم يمارسن أيًا من الّسلوكات المنشودة 
يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 أّمهات مارسن جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

المجموعة 8

آباء أردنّيون وسوريّون 
ألطفال تتراوح أعمارهم 

بين 43-71 شهًرا

ولّيا أمر اثنين من الجنسّية الّسوريّة، و 6 من الجنسّية األردنّية، 4 من منطقة حضريّة، و 4 
من منطقة ريفّية، من 6 محافظات مختلفة كحّد أدىن ومن األقاليم الّثاثة المختلفة، 4 لديهم 

كثر، 2 من شريحة الّدخل العليا،  طفل واحد، و 2 لديهم 2-3 أطفال، و 2 لديهم 4 أطفال أو أ
و 2-3 من شريحة الّدخل المتوّسطة، و 2-3 من شريحة الّدخل الّدنيا، 4 لديهم  بنين و 4 

لديهم بنات يف هذه الفئة العمرية، 4 آباء كحد أدىن لم يمارسوا أيًا من الّسلوكات المنشودة 
يف األيّام الّثاثة الماضية، و 0 آباء مارسوا جميع الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

مالحظة للمسّجل:

ال تقرأ الّتعليمات جهًرا أمام ويلّ األمر.

ا. اقرأ الّسؤال جهًرا كما هو مكتوب حرفيًّ
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القسم أ: إلزامّي
المقّدمة

صباح/مساء الخير. أنا ]المسّجل[ من ]اسم الّشركة - أِضف تعريًفا ملّخًصا بالّشركة[

عند اللّزم، اسأل: هل يوجد يف أسرتكم أطفال دون الّسادسة؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
شكر وإغاقال02

هل أستطيع التحّدث إىل ويلّ أمر يف األسرة لديه طفل دون الّسادسة؟

الّتعليماتال تقرأالّرمز
متابعةيف حال كان متاًحا01
شكر وإغاقيف حال الرّفض02
معاودة االتّصال يف وقت الحقيف حال عدم اإلجابة04
تحديد موعد لمعاودة االتّصاليف حال لم يكن متاًحا05

نحــاول جمــع اآلراء مــن أوليــاء األمــور لمســاعدتنا يف إعــداد المعلومــات والمــوارد حــول األشــياء التــي يســتطيعون فعلهــا مــع أطفالهــم. ســيتضّمن 
ــا، ســنتحدث خالهــا عــن طــرق تفاعــل أوليــاء األمــور مــع أطفالهــم مــن مختلــف  ذلــك مشــاركتك يف مقابلــة عبــر اإلنترنــت لمــّدة 90 دقيقــة تقريًب

األعمــار، وســنتعرّف علــى ردود أفعــال أوليــاء األمــور علــى بعــض األفــكار المتعلّقــة بالّتواصــل.

إّن مشــاركتك يف هــذا البحــث بالغــة األهمّيــة، وستســاعد أوليــاء األمــور واألطفــال يف األردن،وأوّد أن أخبــرك قبــل أن نبــدأ بــأّن هــذه المكالمــة يمكــن 
أن تخضــع إىل المراقبــة ألغــراض ضمــان الجــودة و/أو الّتدريــب.

1. هل أنت مهتّم بالمشاركة يف مقابلة عبر اإلنترنت؟ يمكن إجراء مجموعة الّتركيز باستخدام أيّ جهاز يدعم االتّصال باإلنترنت.

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
شكر وإغاقال02

2. هل لديك بعض الوقت لإلجابة عن عدٍد من األسئلة؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
تحديد موعد لمعاودة االتّصالال02
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القسم ب: متطّلبات المشروع
3. الّنوع االجتماعّي لويلّ األمر. اختر رمًزا واحًدا فقط.

3. هل أنت أّم أو أب لطفل دون الّسادسة؟

الّتعليماتالّرمز
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(نعم، أّم01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(نعم، أب02
ا03 ال، ليس أبًا أو أمًّ

إلغاء
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

4. عدد األطفال. اختر رمًزا واحًدا فقط.

4. كم طفًا لديك؟

الّتعليماتالّرمز
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(طفل واحد01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( طفان اثنان02

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(3 أطفال
كثر03 تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(4 أطفال أو أ
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

5. عمر الّطفل. اخَتر جميع الّرموز التي تنطبق.

5. ما أعمار أطفالك الذين دون سّن الّسادسة؟

الّتعليماتالّرمز
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(0-1 شهر01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(2-3 أشهر02
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(4-11 شهًرا03
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(12-18 شهًرا04
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(19-42 شهًرا05
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(43-71 شهًرا06
6 سنوات فما فوق07

إلغاء
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

5.1 ما اسمه؟ )كّرر الّسؤال لكّل طفل دون سّن الّسادسة(

5.2 ما تاريخ مياده؟  )كّرر الّسؤال لكّل طفل دون سّن الّسادسة

كثر من طفل واحد دون الّسادسة، اسأل عن الّطفل الذي عيد مياده هو األقرب وسّجله يف الفئة ذات الّصلة. إذا كان لدى ويلّ األمر أ
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5.3 كم عمر الّطفل الذي تاريخ عيد مياده األقرب؟ 

الّتعليماتالّرمز
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( مجموعة 1 و02-1 شهر01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( مجموعة 1 و22-3 أشهر02
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( مجموعة 3 و44-11 شهًرا03
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( مجموعة 3 و124-18 شهًرا )من سنة إىل سنة ونصف(04
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( مجموعة 5 و196-42 شهًرا)من سنة ونصف إىل 3 سنوات وسّت أشهر(05

06
43-71 شهًرا )من 3 سنوات وسبعة أشهر 

إىل 5 سنوات وأحد عشر شهًرا(
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا( مجموعة 7 و 8

6 سنوات فما فوق07
إلغاء

يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

6. الّنوع االجتماعّي للّطفل. اختر رمًزا واحًدا فقط.

6. هل هذا الّطفل ذكر أم أنثى؟

الّتعليماتالّرمز
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(ذكر01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(أنثى02
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

7. المحافظة. اختر رمًزا واحًدا فقط.

7. يف أيّ محافظة تقطن؟ ) احرص على أن تشمل العّينة اإلجمالّية أولياء أمور من جميع المحافظات(

الّتعليماتالّرمز

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(عّمان01

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(عجلون02

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(العقبة03

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(البلقاء04

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(إربد05

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(جرش06

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(الكرك08

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(معان09

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(مأدبا10

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(المفرق11

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(الّطفيلة12

إلغاء يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99
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8. الجنسّية. اختر رمًزا واحًدا فقط.

8. ما جنسّيتك؟

الّتعليماتالّرمز
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(األردنّية01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(الّسوريّة02
أخرى03

إلغاء 
يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة 99

9. الّتحّضر. اختر رمًزا واحًدا فقط.

9.1 هل تقطن يف مخيم الّاجئين؟

الّتعليماتالّرمز
 تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(نعم01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(ال02
إلغاء يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

9. أين تقطن؟

الّتعليماتالّرمز
 تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(مدينة01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(منطقة ريفّية02
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة 99

َسل فقط يف حال كانت الجنسّية سوريّة )الرمز “02” يف الّسؤال رقم 8 (

10. مخّيمات الّاجئين. اختر رمًزا واحًدا فقط.

10. هل تقطن يف مخيٍم لّاجئين؟

الّتعليماتالّرمز
 تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(نعم 01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(ال02
إلغاءيفّضل/تفّضل عدم اإلجابة99

11. الّدخل. اختر رمًزا واحًدا فقط.

11. كم يبلغ صايف الّدخل الّشهريّ لألسرة )بعد استقطاعات الّضرائب والّضمان االجتماعّي(؟

الّتعليماتالّرمز
 تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(260 دينار أردينّ فما دون01
تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(261-460 دينار أردينّ 02
 تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(461 دينار أردينّ فما فوق03
إلغاء يفّضل/تفّضل عدم اإلجابة 99
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12. المواّد المرئّية. اختر رمًزا واحًدا فقط.

12. ســنعرض عليــك خــال المناقشــة أيًضــا بعــض المــواّد المرئّيــة التــي نحتــاج إىل ماحظاتــك بشــأنها. هــل هنــاك مــا ُيعيــق قدرتــك 
علــى االســتجابة للمــواّد المرئّيــة؟

الّتعليماتالّرمز
إلغاءنعم01
متابعةال02

الّسلوكات: استفسر عن الّسلوكات ذات الّصلة بعمر الّطفل يف الّسؤال رقم )4(. اخَتر جميع الّرموز التي تنطبق.

12. ماذا مارست من الّسلوكات الّتالية خال األيّام الّثاثة الماضية؟

الّتعليماتالّسلوكاتعمر الّطفل

0-1 شهر

ا01 قرأت مع الّطفل يوميًّ

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(

كحّد أدىن ولّيا أمر اثنان يف المجموعة لم 
يمارسوا أيًا من الّسلوكات يف األيام الّثاثة 

الماضية، و 0 أولياء أمور مارسوا جميع 
الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

02
تحّدثت إىل طفلك وهو مستيقظ عن أي شيء بصوت رقيق، 
وحاولت الّتواصل معه بصريًّا خال أوقات الّطعام والّتنظيف

03
أريت طفلك صوًرا يف الّصحف أو الكتب أو المجّات، وتحّدثت 

إىل طفلك عما رآه، وتحّدثت إىل طفلك حول استجابته.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.04

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

2-3 أشهر

01
قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ 

من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(

كحّد أدىن ولّيا أمر اثنان يف المجموعة لم 
يمارسوا أيًا من الّسلوكات يف األيّام الّثاثة 

الماضية،  و 0 أولياء أمور مارسوا جميع 
الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

غّنيت وأنشدت مع حركات أو الكثير من الّتكرار.02

03
أثناء القراءة لطفلك، سمحت له بلمس أو مسك ما كنت تقرأ 

أو الّتربيت عليه أو حّتى تذّوقه، ووصفت أفعاله على الّنحو 
التايل: “أنت تربّت على صورة األرنب” على سبيل المثال.

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.04

ا .05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

4-11 شهًرا

وضعت الكتب يف متناول طفلك، وتركته يختار ما يريد منها.01

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(

كحّد أدىن ولّيا أمر  اثنان يف المجموعة لم 
يمارسوا أيًا من الّسلوكات يف األيّام الّثاثة 

الماضية،  و 0 أولياء أمور مارسوا جميع 
الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

02
قرأت وأنشدت وغّنيت وأشرت إىل صورٍ 

من نفس الكتاب مراًرا وتكراًرا.

تحّدثت أو غّنيت عّما تفعله أثناء رعاية طفلك.03

انتبهت إىل ما ينظر أو يشير إليه طفلك، واستجبت له وسّمْيته.04

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح باستخدامها.05

ا.06 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.07
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 18-12
شهًرا

01
استخدمت أصواتًا مختلفًة لسرد القصص وشّجعت 

األطفال الّصغار على االنضمام إليك عندما يكون ممكًنا.

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(

كحّد أدىن ولّيا أمر اثنان يف المجموعة لم 
يمارسوا أيًا من الّسلوكات يف األيّام الّثاثة 

الماضية،  و 0 أولياء أمور مارسوا جميع 
الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

سّمْيت الّصور التي يشير إليها، أو يلمسها طفلك يف الكتاب.02

03
قصْصت وأنشدت القصص واألناشيد 

المفّضلة لدى طفلك مراًرا وتكراًرا.

04
قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف 
أو الكلمات، مثل اسمه أو الكلمات على الفتات الّشوارع، 

أو عبّوات المواّد الّتموينّية، أو عناوين الكتب.

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

 42-19
شهًرا

01
قرأت قصًصا يعرفها طفلك مسبًقا، مع الّتوّقف 

قليًا؛ لتشجيعه على “قراءة” الكلمة الّتالية.

تأكّد من العدد المحّدد )الكوتا(

كحّد أدىن 4 أولياء أمور يف المجموعة لم 
يمارسوا أيًا من الّسلوكات يف األيّام الّثاثة 

الماضية، و 0 أولياء أمور مارسوا جميع 
الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

02
قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف 
أو الكلمات، مثل اسمه أو الكلمات على الفتات الّشوارع، 

أو عبّوات المواّد الّتموينّية، أو عناوين الكتب.

03

تحديد الكلمات التي على نفس القافية  يف القصص واألغاين.

)ماحظة للباحث: يف حال لم يفهم المستجيب المعنى المقصود 
استبدل “نفس القافية” بـ”كلمات التي تنتهي بنفس الّصوت”(.

قصْصت القصص على طفلك باللّغة التي ترتاح الستخدامها.04

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

 71-43
شهًرا

01
قرأت لطفلك وساعدته على ماحظة األصوات أو الحروف 
أو الكلمات، مثل اسمه أو الكلمات على الفتات الّشوارع، 

أو عبّوات المواّد الّتموينّية، أو عناوين الكتب.
كحّد أدىن 4 أولياء أمور يف المجموعة لم 

يمارسوا أيًا من الّسلوكات يف األيّام الّثاثة 
الماضية، و 0 أولياء أمور مارسوا جميع 

الّسلوكات يف األيّام الّثاثة الماضية.

تمرير إصبعك تحت الكلمات أثناء القراءة.02

مشاركة الكتب اإللكترونّية والّتطبيقات03

طرح األسئلة حول القّصة.04

ا.05 مشاركة الكلمات واألناشيد والقصص يوميًّ

ال شيء.06

يرجى تسجيل أعداد إضافّية من المستجيبين يف كّل فئة كاحتياط للّتأكّد من وجود عدد كاف
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القسم ج: المتطّلبات
يف حال عدم الّنجاح

نشــكرك علــى تعاونــك يف اإلجابــة عــن هــذه األســئلة. نحــن يف غايــة االمتنــان لوقتــك ومســاعدتك، لكّننــا لســوء الحــّظ ال نحتــاج إىل مشــاركتك يف 
هــذا البحــث.

يف حال الّنجاح، يرجى المتابعة

نشكرك على رحابة صدرك يف اإلجابة عن هذه األسئلة.

قبــل موافقتــك علــى المشــاركة، أوّد أن أحيطــك بالمزيــد مــن الّتفاصيــل عــن هــذا البحــث الــذي ســيجرى يف أجــواء مريحــة للغايــة وغيــر رســمّية، 
ومــن المرّجــح أن تجــده مثيــًرا جــًدا لاهتمــام.

تعليمات مجموعات الّتركيز عبر اإلنترنت

أوّد أن أدعــوك إىل المشــاركة يف مجموعــة تركيــز عبــر اإلنترنــت تتضّمــن اســتام رابــٍط للجلســة عبــر اإلنترنــت، حيــث ســيتعّين عليــك تســجيل 
ــة. ــد مــن عــدم وجــود أي مشــكات فّنّي الدخــول إىل الجلســة قبــل بدئهــا بـــ15 دقيقــة كــْي نتأكّ

يــدور البحــث حــول األنشــطة التــي يمكــن ألوليــاء األمــور ممارســتها مــع أطفالهــم. وســنناقش أفــكاًرا ُتســهم يف إعــداد المــوارد والمعلومــات ألوليــاء 
األمور.

97. موافقة المشاركة يف مجموعة الّتركيز عبر اإلنترنت

97. هل يمكنك أن تؤكّد مرًة أخرى على موافقتك على المشاركة يف هذه مجموعة الّتركيز عبر اإلنترنت؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
إلغاءال02

ســوف ُتســجَّل المناقشــة بالفيديــو مــن أجــل أن يســتخدمها الفريــق البحثــّي ألغــراض الّتحليــل فقــط، ولــن ُتشــارك الّتســجيات مــع أيّ طــرف آخــر 
دون علمــك وموافقتــك الكاملــة.

قــد يرغــب بعــض أعضــاء الفريــق البحثــّي يف مشــاهدة مجموعــة الّتركيــز عبــر اإلنترنــت؛ نظــًرا الهتمامهــم بآرائــك وإجاباتــك، وتأكـّـد بأنـّـه إذا تعــرّف 
عليــك أحدهــم فســيتوّقف عــن المشــاهدة يف الحــال.

99. الموافقة الّنهائّية

99. هل ما زلت ترغب يف المشاركة؟

الّتعليماتالّرمز
متابعةنعم01
إلغاءال02

يف حال الّرمز “01” يف الّسؤال رقم 99

سّجل الّتاريخ والوقت )المفّضلْين(.

َســل ويل األمــر إذا كان يســتخدم تطبيــق “زوم”، وإذا لــم يكُــن يســتخدمه اتّفــق معــه علــى طريقــة بديلــة إلجــراء مجموعــة الّتركيــز مثــل الهاتــف أو 
تطبيــق “واتســاب”.

يجب أن يكون ويلّ األمر يف غرفة هادئة حيث لن يسمعه أو يقاطعه أحد طيلة فترة مجموعة الّتركيز والبالغة 90 دقيقة.

ال ُيسمح بأخذ لقطات للّشاشة أو تسجيل الجلسات.
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مالحظات مهّمة:

يرجى أن تطلب من ويلّ األمر تسجيل الّدخول إىل الجلسة قبل موعد بدئها بـ15 دقيقة.

يجب الحفاظ على سّريّة جميع المواّد أو المفاهيم أو األفكار المطروحة أثناء مجموعة الّتركيز.

اطلب من ويلّ األمر إحضار نّظارته إذا كان بحاجٍة إليها لقراءة المواّد المرئّية واالستجابة لها.

نؤكّــد لــك أنّنــا ســنحافظ علــى ســّريّة اســمك ومعلومــات االتّصــال بــك، ولــن نســتخدمها ســوى ألغــراض بحثّيــة. نتطلّــع قدًمــا إىل رؤيتــك يف 
الّتركيــز. مجموعــة 

العبارة الّنهائّية لإلغاق/اإللغاء )جميع جهات االتّصال(

شكًرا لتعاونك يف اإلجابة عن هذه األسئلة.




