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أساسيتني  ركيزتني  والتوظيف  التعليم  يعد 
العربية  اإلمارات  دولة  رؤية  ركائز  من 
الوطنية،  وأجندتها   2021 للعام  املتحدة 
تنافيس  اقتصاد  عىل  جزئياً  ويعتمدان 
صانعي  دعم  بهدف  املعرفة.  عىل  قائم 
عىل  ومساعدتهم  أفضل  بشكل  السياسات 
مواجهة  املشاكل املتعلقة بقطاع التعليم 
الدراسة  هذه  تستكشف  التوظيف،  وعملية 
أدوار أولياء األمور، وعىل وجه التحديد، دور 
األبناء وتطلعاتهم  تعليم  اآلباء، يف عملية 
التحصيل  بأن  البحوث  نتائج  تؤكد  املهنية. 
األكادميي والنجاح املهني يتأثران مبشاركة 
الوالدين طوال فرتة تعليم األبناء، وبالواقع؛ 
ميكن أن تؤثر مشاركة الوالدين الفّعالة يف 
للطالب  األكادميية  وغري  األكادميية  الحياة 
نتائج  وكذلك  للذات،  تقديرهم  عملية  عىل 
املدى  عىل  الوظيفي  والنجاح  التعلم 
الحالية،  األبحاث  نتائج  إىل  استناداً  الطويل. 
بنظر  األمة  مستقبل  وضع  إىل  باإلضافة 
خالل  من  الدراسة  هذه  إجراء  تم  االعتبار، 
لجمع  استطالع  مقياس  عىل  االعتامد 
وجهات نظر مجموعة من الطالب يف مرحلة 
املقابالت  إجراء  أيضاً  وتم  الثانوية،  الدراسة 
رؤى  عىل  الحصول  أجل  من  الهيكلية  شبه 
ومدراء  واملعلمني  الطالب  من  اضافية 
املدارس. تؤكد النتائج التي توصلنا إليها بأن 
أولياء األمور اإلماراتيني داعمني ومشجعني 
من  بالرغم  أبنائهم،  تعليم  لعملية  للغاية 
عملية  يف  بانتظام  يشاركون  ال  اآلباء  أن 
أن  األخرى إىل  النتائج  أبنائهم. تشري  تعليم 
مامثلة  وظائف  شغل  إىل  يتطلعون  الطالب 
لتلك التي يشغلها والدهم. تتضمن توصيات 
وغريها  املسألة  بهذه  املتعلقة  السياسة 
من القضايا، تخصيص فّعاليات خاصة لتشجيع 
مشاركة اآلباء يف الفّعاليات داخل املدارس؛ 
ومعالجة العوائق التي تحول دون مشاركة 
وتعزيز  األبناء،  تعليم  عملية  يف  اآلباء 
التعلم عىل مدى الحياة؛ وإرشاك األرس يف 
مستوى  تعزيز  بهدف  األبناء  تعليم  عملية 
التعليم بني الوالدين؛ وتقديم تعليم شامل 
خالل  من  مسرتشدة  مهنية  واستشارات 

االستناد عىل نتائج البحوث والدراسات.
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مشاركة الوالدين وأثرها على عملية 
 تعّلم الشباب اإلماراتي و

تطلعاتهم الوظيفية 
ناتاشا ريدج، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

ديفيد دينجوس، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

ساره هان، جامعة برانديز

COVID-19 ومشاركة الوالدين

 ، COVID-19 تجدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة أجريت قبل عام واحد تقريبًا من انتشار

والوباء العاملي الذي تاله، والذي هز عوامل سياسة التعليم والتوظيف. ومع ذلك، 

فإن النتائج الواردة يف هذا التقرير مبثابة مؤرش ملا قبل الوباء للتحديات الحقيقية 

التي تواجه دولة اإلمارات العربية املتحدة فيام يتعلق مبشاركة الوالدين يف عملية 

الالحقة،  السياسية  والتوصيات  النتائج  أن  الدراسة  هذه  مؤلفو  يعتقد  األبناء.  تعليم 

ستكون ذات صلة اليوم كام كانت قبل الجائحة.  هناك العديد من الفرص إلجراء تقارير 

التقرير  هذا  أن  إال  املدريس،  االضطراب  تأثري  بقياس  يتعلق  فيام  خاصة  املتابعة، 

يواصل الرتكيز عىل مجاالت اهتاممه األصلية.

املقدمة

كجزء من رؤية اإلمارات 2021، تسعى األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

قطاع  يف  األعامل  وريادة  املعرفة  عىل  قائم  تنافيس  معريف  اقتصاد  تبني  إىل 

خاص قوي ومتنوع. يلعب التعليم دوًرا رئيسيًا يف إعداد الشباب اإلمارايت القتصاد 

تظهر  الحكومية،  الفاعلة  والجهات  املدارس  إىل  باإلضافة  تنافيس.  معريف 

أبنائهم  تعليم  مسرية  دعم  يف  رئيسيًا  دوًرا  يلعبون  األمور  أولياء  أن  البحوث  نتائج 

أفضل  بشكل  اإلماراتيني  األمور  أولياء  دور  فهم  بهدف  املهنية.  حياتهم  ومسار 

آراء 405 طالباً يف  باستطالع  أبنائهم وتطلعاتهم املهنية، قمنا  يف عملية تعليم 

أجرينا  العربية املتحدة، كام  اإلمارات  أنحاء دولة  الثانوية يف جميع  الدراسة  مرحلة 

80 مقابلة مع الطالب واملعلمني ومدراء املدارس. أظهرت نتائج دراستنا بأن الطالب 

اإلماراتيني لديهم تطلعات تعليمية عالية، لكن الغالبية منهم يتمنون الحصول عىل 

الوظائف يف القطاع العام. باإلضافة إىل ذلك، توصلنا إىل أن الطالب يفتقرون إىل 

التعليمية واملهنية، والتي  املعرفة والفهم حول مجموعة واسعة من املسارات 

بإمكانه توعية الطالب وتوجيههم  تتفاقم بسبب االفتقار إىل نظام تعليمي قوي 

مهنياً داخل مدارسهم. بالرغم من أن الطالب أفادوا بأن أولياء أمورهم ليس لديهم 

مبواصلة  املتعلقة  األبناء  قرارات  بأن  الحظنا  تعليمهم،  عملية  يف  قوية  مشاركة 

بتجارب  بشدة  تتأثر  املستقبل  يف  شغلها  يتمنون  التي  واملهنة  العايل  تعليمهم 

األب بشكل خاص. نقرتح أنه إذا كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة ترغب يف تطوير 
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ُمواطََنة متتاز مبجموعة متنوعة من املهارات والخربات والخيارات 

املهنية التي تنص عليها األجندة الوطنية، فمن املهم جداً تعزيز 

األبناء،  تعليم  عملية  يف  الوالدين  مشاركة  وطبيعة  مستوى 

خصوصاً مشاركة اآلباء عىل وجه التحديد.

الخلفية

كبري  بشكل  الوظيفي  ونجاحهم  للطالب  األكادميي  اإلنجاز  يتشكل 

نتائج  تشري  تعليمهم.  فرتة  طوال  األمور  أولياء  مشاركة  خالل  من 

أولياء  مشاركة  أن  إىل  الوالدين  مشاركة  حول  أجريت  التي  األبحاث 

األكادميية  وغري  األكادميية  الحياة  يف  والفّعالة  الجيدة  األمور 

تّعلمهم، ونتائجهم  نتائج  للذات، وعىل  لألبناء تؤثر عىل تقديرهم 

هذه  تشكل  أن  ميكن  الوظيفي1.  والنجاح  املوحدة،  االختبارات  يف 

املشاركة بشكل هادف التطور الشخيص واألكادميي للطالب. تشري 

نتائج الدراسات إىل أن مشاركة الوالدين املبكرة مع الطالب الصغار 

يف  بأدائهم  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  االبتدائية  الدراسة  مرحلة  يف 

الثانوية  الدراسة   القراءة وتعليمهم األكادميي يف مرحلة  إتقان 

)Borgonovi & Montt ، 2012(. ميكن ملشاركة الوالدين اإليجابية أيًضا 

أن تلعب دوراً إيجابياً يف تطوير اسرتاتيجيات تّعلم عالية الفّعالية، 

الدرايس،  املحتوى  وتذكّر  وتلخيص  لفهم  التكتيكات  ذلك  يف  مبا 

 TIMMS و   PISA مثل  املوحدة  االختبارات  نتائج  يف  تنعكس  والتي 

PIRLS. عالوًة عىل ذلك، فإن مشاركة الوالدين يف األوساط غري  و 

األكادميية، مثل مناقشة القضايا االجتامعية والسياسية، ومشاركة 

أحداث اليوم، وتّعلم أنشطة اإلثراء، لها عالقة قوية ومبارشة عىل 

بعض  ويف  القراءة؛  ومهارات   PISA مثل   الدولية  االختبارات  نتائج 

الدول، يُحدث هذا فرقًا يف نتائج اختبار PISA يعادل حوايل عام من 

التعليم الرسمي2. كلام تقدم الطالب من مرحلة الدراسة االبتدائية 

إىل مرحلة الدراسة الثانوية، متيل مشاركة أولياء األمور املبارشة 

األكادميية،  االجتامعية  التنشئة  نحو  الرتكيز  ويتحول  االنخفاض  إىل 

وتوقعات اإلنجاز العلمي، وأهمية عملية التعليم، ومناقشة الخطط 

واألهداف املستقبلية3. بالرغم من أن مشاركة الوالدين يف مرحلة 

االبتدائية،  الدراسة  مبرحلة  مقارنة  مختلفة  تبدو  الثانوية  الدراسة 

عندما  أبنائهم  مع  تواصل  عىل  األمور  أولياء  يظل  أن  املهم  فمن 

عىل  التأثري  يف  الوالدين  مشاركة  تستمر  حيث  بالغني،  يصبحون 

تحصيلهم األكادميي. ضمن نطاق مشاركة الوالدين، تعترب مشاركة 

يف  أنه  األبحاث  نتائج  أظهرت  حيث  خاصة،  أهمية  ذات  بالذات  األب 

حني أن مشاركة األم مهمة، فإن القيم والتوقعات املجتمعية لدور 

األم، غالبًا ما تعني أن مشاركتها أمر طبيعي ومتر دون أن يالحظها 

أحد ما مل تكن مفقودة متاماً؛ أما بالنسبة لألب، فال يُتوقع أن تكون 

لألب  الفّعالة  املشاركة  فإن  وبالتايل  املستوى،  بنفس  مشاركته 

خاصة  األبناء،  عىل  بكثري  أكرب  إيجايب  تأثري  ذات  تكون  أن  إىل  متيل 

خالل فرتة املراهقة4.

اإلمارات  دولة  يف  الوالدين  مبشاركة  الخاصة  النتائج  دراسة  عند 

أهمية  إىل  الدولة  يف  السائدة  االتجاهات  تشري  املتحدة،  العربية 

والتأثري  املهنية،  والتطلعات  العايل،  التعليم  خيارات  يف  األرسة 

توضح   .)Labib ، 2019( لألبناء  األكادميية  النجاحات  عىل  لألب  الخاص 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عىل  أجريت  التي  الدراسات  نتائج 

الوظائف  تحديد  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  األرسة  ومتنيات  توقعات  بأن 

)Wiseman وآخرين،  التي تعترب مناسبة للطالب اإلماراتيني  واملهن 

الذين  اآلباء  فإن  تقدم،  ما  عىل  بناًء   .)Kemp ، 2016و  Zhao 2014؛ 

ألبنائهم،  الدعم  ويقدمون  يشجعون  أنهم  عىل  اعتبارهم  يتم 

يساعدون هؤالء الطالب عىل تحقيق نتائج أكادميية أفضل ومواصلة 

دراستهم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة5. مع ذلك، عىل نطاق 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  اآلباء  أن  يتبني  حني  يف  أوسع، 

أيضاً يقدمون الدعم الجيد ألبنائهم ويشجعون عملية تعليمهم، إال 

أنهم سجلوا معدالت منخفضة نسبيًا فيام يتعلق باملشاركة األبوية 

لألبناء  املساعدة  تقديم  مثل  األبناء  تعليم  عملية  يف  املسؤولة 

 Jeon و Ridge( يف استكامل الواجبات املنزلية وقراءة املواد لهم

.)Asad، 2017 و

يعد بحث دور مشاركة الوالدين يف عملية التعليم بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة أمرًا أساسيًا لفهم الفجوة العكسية بني الجنسني، 

يواصلن  كام  الذكور  نظرائهن  عىل  باستمرار  الطالبات  تتفوق  حيث 

أداء  نتائج  يف  النمط  هذا  ينعكس  أطول.  زمنية  لفرتات  تعليمهن 

الفتيات  متكنت  حيث   ،  CEPA و   PISA ذلك  يف  مبا  املوحد  االختبار 

نتائج أعىل يف جميع املواد6. ميكن أن تشكل معدالت  من تحقيق 

الترسب مشكلة أيًضا حيث مييل الطالب الذكور إىل الحصول عىل سنة 

دولة  يف  الطالبات  من  بنظرائهن  مقارنة  التعليم  من  أقل  دراسية 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث أن سنوات الدراسة املتوقعة لإلناث 

هي 13.9 سنة بينام تكون 12.9 سنة بالنسبة للذكور )تقرير التنمية 

البرشية، 2014 (. حتى عام 2016، تراوح معدل الترسب للبنني بني 8 – 

25 % ومتركز عند مرحلة الصف العارش، التي تعترب مرحلة حرجة ألنها 

انتقالية حيث ينتقل الطالب من مرحلة الدراسة الثانوية إىل مرحلة 

التعليم العايل. بالوقت الحايل، ال زالت معدالت التحاق الذكور يف 

من  ترسبهم  معدالت  تعترب  حني  يف  أقل،  العايل  التعليم  مرحلة 

 Kippels و Ridge( مرحلة الدراسة العليا هي األعىل مقارنة باإلناث

العكسية  للفجوة  الجزيئ  السبب  تفسري  ميكن   .)Chung ، 2017 و 

 ،)SES( الوضع االجتامعي واالقتصادي  نتيجة  أنه  الجنسني عىل  بني 

حيث من املرجح أن يتأثر تعليم الذكور بشكل سلبي إذا كانوا يعانون 

بسبب تدين الحالة االجتامعية واالقتصادية )Buckner، 2018(. توضح 

الطالب  بأن   ،  )2018( عام  يف   Buckner أجرتها   التي  الدراسة  نتائج 

واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  تدين  بسبب  يعانون  الذين  الذكور 

أنهم  كام  الدراسية،  السنة  إلعادة  احتامالً  األكرث  املجموعة  هم 

يحققون نتائج أقل من أقرانهم يف تقييامت PISA ، ويحصلون عىل 

 Borgonovi & Montt, 2012; Trautwein et al., 2006; OECD, 2010; Ridge & Jeon, 2020; Alsuwaidi, 2012 1

 OECD, 2012; Borgonovi & Montt, 2012; Hampen-Thompson et al., 2013, 246; Ho, 2010 2

Hill & Tyson, 2009; Al-Taneiji, 2013; Borgonovi & Montt, 2012; Spera, 2005 3

Coltrane, 1989; Lam et al., 2012; Maslow, 1987 4

Ridge & Jeon, 2020; Ridge et al., 2018; Fecht, 2017 5

MOHESR, 2015; OECD, 2014, 2016; Ridge, Kippels, Chung, 2017 6
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دعم قليل للغاية من الوالدين فيام يتعلق بالطموحات األكادميية 

.) Buckner ، 2018( واملهنية

بتصميم  قمنا  أعاله،  ذكرها  تم  التي  النتائج  جميع  عىل  استناداً 

هذه الدراسة من أجل التوصل إىل فهم أفضل حول مدى وطبيعة 

دور  السيام  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  الوالدين  مشاركة 

األب الذي يغيب عن الكثري من األبحاث الحالية7. تسعى هذه الدراسة 

إىل إيجاد االجابات عىل أربعة أسئلة رئيسية:

 ما هي طبيعة ومدى مشاركة الوالدين اإلماراتيني؟. 1

للطالب . 2 واملهنية  )األكادميية(  الدراسية  التطلعات  هي  ما 

اإلماراتيني؟

واملهنية . 3 الدراسية  التطلعات  عىل  األب  مشاركة  تؤثر  كيف 

للطالب اإلماراتيني؟

ما هي العوامل األخرى التي قد تؤثر عىل التطلعات الدراسية . 4

واملهنية للطالب اإلماراتيني؟

املنهجية

دولة  أنحاء  جميع  يف  مالمئة  الدراسة  هذه  أن  من  التأكد  أجل  من 

من  طالباً   405 من  تألفت  عينة  تحديد  تم  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

هي  إمارات   3 يف  مدرسة   19 يف  الثانوية  الدراسة  مرحلة  طالب 

مسح  استبيان  الدراسة  استخدمت  الخيمة.  ورأس  وديب  أبوظبي 

بالتعليم  املتعلقة  املتغريات  من  مجموعة  اللتقاط  اللغة  ثنايئ 

السكانية.  الرتكيبة  الوالدين، وكذلك  والتطلعات املهنية، ومشاركة 

عىل  االستناد  خالل  من  األب  مشاركة  عىل  خاص  8بشكل  الرتكيز  تم 

عرش  التسعة  املدارس  اختيار  تم   .9)2004( لألبوة   Dick مقياس 

عرب  الجنسني،  كال  من  اإلماراتيني،  الطالب  تجارب  اللتقاط  خصيًصا 

كال  يف  الجغرافية،  واملناطق  الخلفيات،  من  متنوعة  مجموعة 

توزيع  تم  ذلك،  تحقيق  بهدف  والخاصة.  الحكومية  املدارس  من 

يف  مدارس  وستة  ديب  إمارة  يف  مدارس  ستة  عىل  االستبيان 

أبوظبي ومدرستان  إمارة  الخيمة وخمسة مدارس يف  إمارة رأس 

يف العني. تكونت العينة من مثاين مدارس للبنني ومثاين مدارس 

للبنات وثالث مدارس مختلطة. كانت خمس من املدارس خاصة و 14 

من املدارس عامة. تم بعد ذلك تنظيف واستخالص مجموعة البيانات 

إلنشاء  إحصايئ  برنامج  باستخدام  وتحليلها  وإعدادها،  الناتجة، 

البيانات والجداول املتقاطعة، ومن ثم تم إجراء تحليل االنحدار10.

طالب،  أربعة  عن  يقل  ال  ما  شارك  االستبيان،  أسئلة  إىل  باإلضافة   

منظمة  شبه  مقابالت  يف  واحد  ومسؤول  املعلمني،  من  واثنني 

عن  نتج  مام  املدارس،  من  مدرسة  كل  يف  املفضلة  بلغتهم 

استكامل 80 مقابلة. تم تسجيل هذه املقابالت، ونسخها وترجمتها 

إىل اللغة اإلنجليزية عند الرضورة. بعد ذلك، تم مراجعة املعلومات 

الشاملة ووضع  لتحديد املوضوعات  يف جميع املقابالت وتحليلها 

البيانات الكميّة يف سياقها.

النتائج

ضمن العينة، ذكر %81 من الطالب أنهم يطمحون يف الحصول عىل 

يتمنون  أنهم   53% أكد  حني  يف  أعىل،  أو  البكالوريوس  شهادة 

الطالب  هؤالء  يرى  الدكتوراه.  أو  املاجستري  شهادة  عىل  الحصول 

أيًضا أنفسهم يف املستقبل عىل أنهم مهنيون ذوو تعليم عاٍل 

من   39% تّصور  حني  يف  الحكومة،  قطاع  يف  املناصب  يشغلون 

الطالب أنفسهم عىل أنهم يعملون يف الدفاع، الذي يشمل قوات 

الشكل  يف  موضح  هو  كام  واإلمارات،  االتحاد  مستوى  عىل  األمن 

رقم  2. من ناحية أخرى، أفادت %35 من الطالبات و %24 من الطالب 

أنهم يتطلعون إىل الحصول عىل الوظائف يف القطاع الخاص، كام 

هو موضح يف الشكل رقم 1. هذا يعني أنه عىل الرغم من الجهود 

لزيادة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيادة  تبذلها  التي  الجادة 

التطلعات  فإن  الخاص،  القطاع  يف  اإلماراتيني  املواطنني  توظيف 

املهنية  الخيارات  مع  التوافق  إىل  متيل  الشباب  للطالب  املهنية 

لألجيال السابقة.

الطالب  تطلعات  عىل  التأثري  يف  الوالدين  مشاركة  ألهمية  نظرًا 

الدراسة  هذه  نتائج  بتحليل  قمنا  املهنية،  واملسارات  التعليمية 

إليها. خالل  التي توصلنا  النتائج  تؤثر عىل  التي قد  العوامل  لفهم 

تعليم  عملية  يف  الوالدين  مشاركة  إىل  أوالً  ننظر  التايل،  القسم 

األبناء، ثم نبحث تأثري مشاركة األب عىل التطلعات االكادميية، متبوًعا 

بالتطلعات املهنية.

طبيعة ومدى مشاركة الوالدين يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

التعليمية  الطالب  تطلعات  يف  مؤثرًا  دوًرا  الوالدين  مشاركة  تلعب 

وتحصيلهم األكادميي، مام يحدث فرقًا ملموًسا يف نتائج االختبارات 

دراسة  خالل  من  كبري.  بشكل  املهنية  القرارات  وتشكيل  املوحدة 

ديناميكيات مشاركة الوالدين، مبا يف ذلك أنواع وجودة املشاركة 

وتأثريها عىل التطلعات التعليمية، نجد أن اآلباء اإلماراتيني يدعمون 

بشكل كبري تعليم أبنائهم ويؤثرون فيه بشكل كبري.

أولياء األمور اإلماراتيون داعمون للغاية ويشجعون عملية تعليم 

أبنائهم.  من خالل النظر إىل نتائج استطالعنا، وجدنا أن أكرث من 80% 

7 بالرغم من األدبيات الحالية تجادل بأن اآلباء يحددون يف الواقع الخطوط، فإننا ال ننفي عالقة األم- األب التي يتم خاللها تحديد الخطوط الحمراء/ أو التفاوض بشأنها. 

ومع ذلك، نحن نحث عىل إجراء املزيد من البحوث بهدف استكشاف هذه املساحة الحرجة، والتعرف عىل الطريقة التي يتمكن فيها صانعو السياسات من تقديم نتائج 
دعم أفضل للعائالت واملجتمعات ككل. 

8 بسبب مخاوف من إجهاد املسح وبهدف اإليجاز، تم الرتكيز عىل مشاركة األب يف هذه الدراسة مع األخذ بنظر االعتبار أن األدبيات املتوفرة قد أثبتت أهميتها يف 

 ،)2020( Jeon و  Ridge ،Maslow )1987( ،)2012( .وآخرين  Lam ،Fecht )2017( ،Coltrane )1989( :احرتام الذات ونتائج التعليم مقارنة مبشاركة األم. انظر عىل سبيل املثال
وRidge وآخرين )2018(. 

9 مقياس Dick لألبوة )2004( عبارة عن مقياس مكون من 64 عنرًصا، يتضمن أسئلة ملقياس Likert الذي يسأل املستجيبني عن عالقاتهم مع آبائهم عرب تسعة نطاقات 

فرعية. ثم تم تحليلها باستخدام تحليل العوامل وتم تنظيمها يف 8 فئات. تشمل األنواع الناتجة ملشاركة األب: التنشئة، والسيطرة النفسية، والدور ثنايئ الجنس، 
والوصول، ووقت الجودة، واملشاركة األكادميية، ودور املزود الجيد، ومنوذج القدوة الجيدة. ميكن العثور عىل رشح شامل لهذا التحليل يف Ridge  و  Jeon )2020(، و 

Ridge وآخرين )2018(.

10 تم تنفيذ منوذج االنحدار باستخدام العديد من املتغريات التابعة التي التقطت مختلف التطلعات التعليمية واملهنية للطالب. متغريات االهتامم تشمل: مقياس 

األبوة، مقياس ملستوى دعم الوالدين وتشجيعهم يف عملية التعليم، باإلضافة إىل النتائج التعليمية والوظيفية لآلباء عند االقتضاء. تم التحقيق يف متغريات تعليم 
األمهات والنتائج املهنية ولكنها كانت إما غري مهمة أو كان حجم العينة صغريًا جًدا وبالتايل تم استبعادها من التحليل النهايئ. تشمل املتغريات الضابطة الحالة 

االجتامعية واالقتصادية، ومشاركة األب، والبيئة املدرسية، والصحة العقلية، والصحة البدنية، ومدى استخدام وسائط اإلعالم، والنتائج الدراسية، ومستوى املشاركة 
املدرسية )الحضور(، ومستوى تعليم الوالدين، وعمر األب. تم أيًضا تضمني املتغريات الوهمية للمدرسة للتحكم يف االختالفات عىل مستوى املدرسة، مثل املناهج 

واملوقع واإلدارة، ولكن ال يسهل إجراء تحليل رصيح لهذه العوامل نظرًا لحجم العينة داخل كل فئة من هذه الفئات.



4

ية
يف

ظ
لو

م ا
ته

عا
طل

و ت
ي 

رات
ما

اإل
ب 

شبا
 ال

ّم
عل

ة ت
لي

عم
ى 

عل
ها 

أثر
ن و

دي
وال

 ال
كة

شار
م

من الطالب ذكروا أن آباءهم وأمهاتهم داعمون ومشجعون لعملية 

تعليمهم. كام هو مبني يف الشكل رقم 3، كان االختالف األكرب بني 

بفارق  املدرسية  باألنشطة  اهتاممهم  حيث  من  واألمهات  اآلباء 

سبع نقاط مئوية مام وضع اآلباء عند %86. بشكل عام، أبلغ الطالب 

كال  من  والتشجيع  الدعم  من  جًدا  عالية  مستويات  عن  العينة  يف 

والديهم.

عىل  التأثري  من  عاٍل  مبستوى  اإلماراتيون  األمور  أولياء  يتمتع 

الرئيسية،  تخصصهم  ومجاالت  ألبنائهم  الجامعية  الدراسة  خيارات 

خصوصاً بالنسبة للذكور. بالرغم من أن القيم التي تم التوصل إليها 

حول تأثري الوالدين عىل خيارات الدراسة الجامعية ومجال التخصص 

كانت %71 و%57 عىل التوايل، التي تعد أدىن القيم يف مجموعة 

عنارص االستجابة، إال أن هذه القيم تظل عالية نسبياً. عند تحليل تأثري 

الوالدين عىل خيارات الدراسة الجامعية ومجاالت التخصص الرئيسية 

مستويات  عن  أبلغوا  الذكور  الطالب  أن  نالحظ  الطالب،  لجنس  وفقاً 

اآلباء  تأثري  كان   .)4 رقم  )الشكل  بالطالبات  مقارنة  قليالً  أعىل  تأثري 

قيمة  أقل  الجامعي  بالتخصص  يتعلق  فيام  الطالبات  خيارات  عىل 

القيم عالية نسبيًا، واألهم من  تزال هذه  بنسبة %51. ومع ذلك، ال 

ذلك، تؤكد تأثري أولياء األمور عىل خيارات الدراسة الجامعية للطالب 

الذكور ومجال تخصصهم الرئييس.

دور مشاركة األب يف عملية التعليم بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة

الجدير  ومن  أبنائهم.  تعليم  عملية  يف  وفّعال  كبري  دور  لآلباء 

بالذكر أن نتائج األبحاث حول دولة اإلمارات العربية املتحدة أظهرت 

وجود عالقة طرديه متبادلة بني اآلباء اإلماراتيني الذين يُنظر إليهم 

عىل أنهم مشجعون وداعمون جيدون، فكلام متتع الوالد باملزيد 
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الشكل رقم 1. طموحات الطلبة املهنية
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الشكل رقم 2. طموحات الطلبة املهنية وفقاً للقطاع
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و   Ridge( أكرب  لألبناء  املقدم  الدعم  كان  كلام  الدراسة  سنوات  من 

Jeon ، 2020(. استناداً عىل هذه االتجاهات، يركز جزء من أداة جمع 

البيانات عىل تقييم 8 أشكال من مشاركة األب، لبحث خصائص ووصف 

مشاركة األب، وتأثريه عىل تطلعات تعليم األبناء. يشري تحليلنا إىل 

يزال لديهم  لآلباء، ال  ثابتة  الرغم من عدم وجود مشاركة  أنه عىل 

القدرة الكبرية عىل تشكيل تطلعات أبنائهم التعليمية.

عملية  يف  بانتظام  يشاركون  ال  آبائهم  أن  الطالب  غالبية  أفاد 

من   72% و  الطالب  من   66% فيه  أفاد  الذين  بالوقت  تعليمهم. 

أو  املدرسية  بواجباتهم  اهتامًما  يبدون  آبائهم  أن  الطالبات 

يناقشون نتائجهم بانتظام، وجدنا أن مشاركة األب غري مهمة يف 

توقع التطلعات التعليمية ألطفالهم11. قد يكون السبب الجزيئ وراء 

دامئاً  أو  غالبًا  والدهم  أن  ذكروا  الطالب  من   20.52% فقط  ألن  ذلك 

يشارك يف عملية تعليمهم. باإلضافة إىل ذلك، أفاد غالبية الطالب 

استكامل  عىل  مساعدتهم  يف  بانتظام  يشاركون  ال  آبائهم  أن 

قراءة  أو  األمور،  أولياء  اجتامعات  حضور  أو  املدرسية،  واجباتهم 

األنشطة املدرسية كام هو موضح  أو املشاركة يف  املواد لهم، 

يف الشكل رقم 5 واملوضح يف النموذجني األصليني 1 و 2.
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اهتمام باألنشطة 
المدرسية

التعليم
الدعمي

الدعم في صعوبات
التعليم

تحفيز الثقة
بالنفس

الطموحات
الجامعية

للطفل

ًأن يدرس
الطفل جيدا

التأثير على اختيار
الجامعة

التأثير على اختيار
التخصص

الشكل رقم 3. دعم اآلباء واألمهات يف التعليم

11 تّضمن تحليلنا 8 فئات ملشاركة األب املوضحة يف الشكل رقم 5، والتي تم اشتقاقها 

من مقياس Dick لألبوة )2004( املتضمن يف االستطالع. عىل الرغم من أن تحليلنا أنتج 
يف الغالب عالقات غري مهمة، إال أن هذا ميكن أن يُعزى جزئيًا إىل معدالت مشاركة األب 

املنخفضة التي أبلغ عنها الطالب ونجادل بأن هذا هو االكتشاف الرئييس يف حد ذاته.

األمهات

 للجنس
ً
أنواع تأثير أولياء األمور وفقا

ة)
شد

ق ب
اف

أو
و (

) أ
ق

اف
أو

و (
جاب

ن أ
ذي

 ال
بة

طل
لل

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س

لن
ا

التأثير على اختيار 
الجامعة، اإلناث

التأثير على اختيار 
الجامعة، الذكور

التأثير على اختيار 
التخصص، اإلناث

التأثير على اختيار 
التخصص، الذكور

الشكل رقم 4. تاثري أولياء األمور يف التعليم العايل وفق األب أو األم
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واإلناث  الذكور  إىل  نظرنا  إذا  رئيسيان  اختالفان  يظهر  ذلك،  ومع 

آبائهن  أن  أبلغن  الطالبات  من   39.71% أن  نرى  أوالً،  منفصل.  بشكل 

كثريًا أو دامئاً يقرءون لهن، مقارنة بفقط %30.65 من الذكور. ثانيًا، 

تقل احتاملية مشاركة اآلباء يف اجتامعات أولياء األمور، أو األنشطة 

املدرسية بالنسبة لإلناث مقارنة بالذكور. ومع ذلك، فإن هذا عىل 

األرجح مدفوع بحقيقة أن املدارس بشكل عام هي أماكن منفصلة 

للجنسني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وخاصة مدارس اإلناث 

)Ridge و Jeon، 2020(. عموماً، تشري هذه النتائج إىل أن اآلباء ال يُنظر 

إليهم عىل أنهم مهتمون بشكل كبري يف عملية تعليم أبنائهم. 

يعترب املستوى التعليمي الذي حصل عليه األب عامالً مهامً يف 

التطلعات  نجد أن  التنبؤ بالطموحات الرتبوية للطالب يف منوذجنا. 

التعليمية للطالب اإلماراتيني مرتبطة ارتباطًا وثيًقا مبستوى تعليم 

بشهادة  والدهم  يتمتع  الذين  الطالب  من   91% أفاد  والدهم. 

الشهادة،  هذه  عىل  الحصول  إىل  أيًضا  يطمحون  أنهم  املاجستري 

بشهادة  والدهم  يتمتع  الذين  الطالب  من   87% أفاد  حني  يف 

البكالوريوس أنهم يتمنون الحصول عىل شهادة مامثلة. تم تأكيد 

هذا بشكل أكرب يف تحليل االنحدار الخاص بنا حيث أن مستوى تعليم 

التعليمية  التطلعات  إيجابية وذات داللة إحصائية مع  األب له عالقة 

لهؤالء الطالب )ب = sig ، 5% ، .144( ولكن مستوى تعليم األم كان 

 = )ب  عينتنا  يف  للذكور  بالنسبة  أقوى  العالقة  هذه  مهم.  غري 

sig 1% ، .162(، مام يشري إىل أن الذكور يتأثرون بشدة بآبائهم عند 

اتخاذهم للخيارات الخاصة بحياتهم.

الطالب  بأن  أتضح  إجرائها،  تم  التي  املقابالت  خالل  ذلك،  ومع 

متّكنهم  التي  باملتطلبات  يتعلق  فيام  املعرفة  إىل  يفتقرون 

عليهم  يتحتم  التي  والرشوط  العلمية  طموحاتهم  تحقيق  من 

ما  بوضوح  الطالب  يفهم  مل  املثال،  سبيل  فعىل  استيفاءها. 

من  العديد  وأكد  محامني،  أو  أطباء  ليكونوا  منهم  املطلوب  هو 

من  الرغم  عىل  الدكتوراه  شهادة  عىل  سيحصلون  أنهم  الطالب 

أن هذه الشهادة ال عالقة لها بالوظيفة التي يتمنون شغلها يف 

املستقبل. وباملثل، أعربت إحدى الطالبات التي متت مقابلتها، عن 

املتطلبات  أن  موضحة  الرشعي،  الطب  مهنة  مبامرسة  اهتاممها 

التحدث  إجادة  مهارات  إىل  تحتاج  الوظيفي  املسار  بهذا  الخاصة 

باللغة اإلنجليزية والشجاعة من أجل التحدث إىل الناس. عندما سئلت 

عن الشهادة العلمية التي تطمح يف الحصول عليها، أجابت »رمبا 

أعىل  شهادة« )الطالبة رقم 1(. باإلضافة إىل ذلك، أثناء املقابالت، 

مل يذكر وال طالب من الطالب بأنهم تلقوا أية إرشادات أو معلومات 

املتطلبات  أو  لهم،  بالنسبة  األفضل  التعليمي  املسار  تحديد  حول 

املطلوب.  الدعم  عىل  الحصول  كيفية  أو  املسار،  بذلك  الخاصة 

تطابق  عدم  لديهم  الطالب  من  العديد  أن  إىل  النتائج  هذه  تشري 

املتوفرة  املعلومات  قلة  بسبب  الذايت  والتقييم  التوقعات  بني 

وانخفاض الدعم الفردي من أولياء أمورهم ومدارسهم.

جيد  رعاية  ومقدم  معيل  هو  والدهم  أن  يعتربون  الذين  الطالب 

مييلون أيًضا إىل أن يكون لديهم تطلعات أكرب ملواصلة تعليمهم 

العايل. توصلت نتائج دراستنا إىل أن الطالب الذين لديهم أب معيل 

جيد هم عىل األرجح أكرث ميالً ملواصلة تعليمهم العايل )ب = 235. 

 sig ، .327 = ( ، وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للذكور )بsig =5% ،

الذكور،  خاصة  للطالب،  املهم  من  أنه  إىل  النتائج  هذه  تشري   .  )5%

يتعلق  فيام  الجيدة.  الرعاية  لهم  يقدمون  آبائهم  بأن  يشعروا  أن 

بالطالب الذين ال يشعرون بأن آبائهم يقدمون الرعاية الجيدة لهم، 

متنوا  إذا  املحتملة  املشكلة  هذه  عىل  التغلب  عليهم  سيتعني 

تحقيق نتائج تعليمية عالية.

دور مشاركة اآلباء يف تشكيل التطلعات املهنية 

للطالب بدولة اإلمارات العربية املتحدة

باإلضافة إىل التأثري عىل التطلعات والنتائج التعليمية، تعد مشاركة 

لألبناء.  املحتملة  املهنية  التطلعات  تشكيل  يف  مهاًم  عامالً  األب 

ينظر تحليلنا إىل دور اآلباء، ليس فقط كمقدمني للرعاية ومشاركني 

أكادمييًا، ولكن أيًضا عىل أنهم عوامل رئيسية مؤثرة عىل التطلعات 

املهنية لألبناء، مام يلعب دوراً كبرياً يف تحديد املسارات والنتائج 

املهنية املحتملة.

من املرجح أن يطمح الطالب الذكور الذين لديهم آباء أكرث انخراطًا 

أكادمييًا ويقدمون الرعاية الجيدة، الرغبة يف العمل يف القطاع 
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الشكل العام
في التدخل في

التعليم

الواجبات
المنزلية

القراءة اجتماعات أولياء
األمور

يحضر النشاطات
المدرسية

إبداء االهتمام
باألعمال المدرسية

مناقشة
الدرجات

اإلناث

الفعاليات األكاديمية

الشكل رقم 5. مشاركة اآلباء يف الفعاليات األكادميية وفقاً لجنس الطالب
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القطاع  يف  العمل  إىل  للتطلع  احتاملية  أقل  أنهم  كام  الخاص. 

العام، السيام يف قوات األمن. توضح نتائج تحليلنا لالنحدار، أنه من 

املرجح أن يتطلع الطالب الذين لديهم آباء أكرث انخراطًا أكادمييًا إىل 

ذلك،  إىل  باإلضافة   .)sig  1%  ،  .157  = )ب  الخاص  القطاع  يف  العمل 

أقل  هم  جيدون،  معيلون  أنهم  عىل  آبائهم  وصفوا  الذين  الطالب 

الدفاع  قطاع  يف  العمل  عىل  الحصول  يف  يطمحوا  أن  احتاملية 

)ب = -sig 5%  ، .151(. تشري هذه النتائج إىل أن الطالب الذين ينتمون 

إىل األرس التي توفر لهم الدعم املادي واملعنوي الجيد، والتي 

لديها زيادة مشاركة أكادميية من قبل اآلباء، قد تشجع املزيد من 

اإلماراتيني عىل الطموح للعمل يف القطاع الخاص.

يف  وظائف  عن  البحث  الطالب  من  املزيد  متنى  إذا  ذلك،  ومع 

الوظيفية  الفرص  فهم  إىل  يحتاجون  فسوف  الخاص،  القطاع 

الوظائف،  هذه  عىل  الحصول  أجل  من  الخاصة  واملتطلبات  املتاحة 

املقابالت  خالل  ذلك،  مع   .4 و   3 النموذجني  يف  موضح  هو  كام 

املعرفة  يف  كبري  نقص  باستمرار  الطالب  أظهر  إجرائها،  تم  التي 

الطالبات  إحدى  ُسئلت  عندما  املثال،  سبيل  فعىل  املسائل.  بهذه 

لها  عالقة  ال  خصائص  ذكرت  الطب،  بدراسة  الخاصة  املتطلبات  عن 

بدراسة الطب، وقدمت أمثلة حول مهارات التعاطف وحل املشكالت، 

والحصول عىل شهادة الثانوية العامة، واجتياز اختبار EmSAT ، وهو 

عىل  الحصول  أجل  من  املطلوب  العام  الوطني  القيايس  االختبار 

القبول الجامعي العام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )طالبة 

حيث  من  املعرفة  يف  مشابًها  نقًصا  آخر  طالباً  أظهر  كام   .)2 رقم 

الهندسة  بدراسة  اهتاممه  أسباب  وصف  عند  والرشوط  املتطلبات 

وممتعة  سهلة  ستكون  الدراسة  هذه  أن  »أشعر  موضًحا،  النووية، 

وسأستمع يف العمل بهذا املجال« )طالب رقم 1(. مرة أخرى، خالل 

املقابالت، مل يذكر وال طالب من الطالب أنه تلقى أي نوع من الدعم 

الوظيفية  املسارات  وبحث  الستكشاف  التوجيهية  اإلرشادات  أو 

املحتملة من قبل أرسته أو مدرسته.

الطالب أكرث اهتامما بالحصول عىل املهن التي تتوافق مع مهنة 

والدهم. عند دراسة العوامل التي قد توضح سبب هذه التطلعات، 

القطاع  يف  يعملون  آباء  لديهم  الذين  الطالب  من   72.5% أن  نجد 

تحليل  يؤكد  القطاع.  نفس  يف  العمل  يف  أيًضا  يرغبون  الحكومي، 

األب  كون  يف  التحكم  أن  وجدنا  حيث  النتيجة  هذه  أيًضا  االنحدار 

أيًضا  للعمل  الطالب  رغبة  عىل  مؤرش  أقوى  هو  حكوميًا  موظًفا 

يف القطاع الحكومي )ب = sig 0.1% 12 ، .344.( هذا االرتباط أضعف 

بالنسبة للمهن يف مجال الدفاع، حيث نجد أن ٪37 من الطالب الذين 

يعمل آباؤهم يف الدفاع يرغبون أيًضا يف العمل يف الدفاع. ومع 

ذلك، عند النظر إىل الذكور فقط، نجد أن هذه العالقة أقوى بكثري 

بالنسبة للذكور )ب = sig 1%  ، .323(. عالوًة عىل ذلك، نجد أن 76.4% 

من الطالب الذين لديهم أب يعمل يف دور مهني يتطلب 5 سنوات 

أو أكرث من التعليم ما بعد مرحلة الدراسة الثانوية يطمحون أيًضا إىل 

شغل وظيفة تتطلب مستوى عايل من التعليم، وهو ما تم تأكيده 

النتيجة مرة  بنا )sig 1%(. تؤكد هذه  الخاص  أيًضا يف تحليل االنحدار 

التطلع  أخرى أن الطالب، والذكور عىل وجه الخصوص، مييلون إىل 

بالنسبة  الحال  هو  كام  الحكومي  القطاع  يف  املناصب  شغل  إىل 

أيًضا إىل أن الطالب يتطلعون إىل مستويات  آلبائهم، ولكنها تشري 

تعليمية وتحديات مامثلة يف حياتهم املهنية حالهم حال آبائهم.

التحديات الحالية  ينبغي مساعدة الطالب اإلماراتيني عىل مواجهة 

للوالد،  مشابه  ودرايس  مهني  مسار  باختيار  يتعلق  فيام  القامئة 

وخرباتهم  كفاءاتهم  عىل  تعتمد  التي  الخيارات  عىل  والرتكيز 

مقابلتهن  متت  الاليت  الطالبات  من  العديد  تفكر  عموماً،  املتميزة. 

يف مجموعة متنوعة من املجاالت الدراسية واملسارات الوظيفية 

مجال  يف  التفكري  إىل  مييلون  الذين  بالذكور  مقارنة  املحتملة، 

درايس ووظيفي واحد فقط. وضحت النتائج أن الطالب الذين لديهم 

فرد من أفراد األرسة، خاصة اآلباء، الذين يعملون يف مجال معني، 

هذا  عملهم  ملتطلبات  دقة  أكرث  وتوقعات  تركيزًا  أكرث  اهتاممات 

عىل  للحصول  استيفائها  املطلوب  والرشوط  الدراسية  واملسارات 

وظيفة مامثلة يف املستقبل. فعىل سبيل املثال، أعرب أحد الطالب 

منصب  وشغل  التخرج  بعد  والده  خطى  يف  السري  يف  رغبته  عن 

العسكري  القطاع  وظيفي مامثل، قائالً: »شغل والدي منصباً يف 

طيلة حياته، وبناًء عىل ذلك نشأت عىل حب الجيش وأريد السري يف 

خطى والدي وشغل منصباً مامثالً« )طالب رقم 2(. ووضح أنه ينوي 

وبعد  السياسية،  العلوم  أو  القانون  مجال  يف  دراسته  مواصلة 

حصوله عىل أعىل شهادة ممكنة، يتمنى العمل مع رشطة ديب، 

بشكل  العمل  عىل  والقدرة  واملرونة  االنضباط  يتطلب  قطاع  وهو 

ورغبتها  إلهامها  مصدر  أخرى  طالبة  ووصفت  الضغط.  تحت  جيد 

بالعديد من  العمل يف مجال الطريان املدين قائلة: »التقيت  يف 

 .A380 اإلماراتيات الاليت يقمن بقيادة الطائرات، خاصة طائرة إيرباص

أصغر طيار إمارايت هي علياء املهريي. إنها تطرّي نفس النوع من 

3(. كانت  الطائرات، وهذا أعطاين الدافع ألكون مثلها »)طالبة رقم 

لهذه الطالبة الوضوح واملعرفة التامة فيام يتعلق مبتطلبات هذه 

املهنة، مثل أهمية الحصول عىل شهادة الثانوية العامة، ورضورة 

اجتياز الفحص الطبي، واختبار TOEFL ، وأن تكون قد تجاوزت 17 عاًما، 

ومن ثم مواصلة دراستها التخصصية ملدة أربع سنوات، أو 3 سنوات 

إذا نالت مرتبة االمتياز.

حياتهم  عليه  ستبدو  ملا  الطالب  توقعات  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

لها  صلة  وال  بأرسهم  بشدة  تتأثر  لعملهم  مبارشتهم  مبجرد 

الطريقة  الطالب  أحد  وصف  الوظيفية.  املهن  مبعظم  بالرضورة 

أنه  موضحاً  واألرسة،  العمل  بني  والده  فيها  يوازن  التي  املثالية 

ينوي تطبيق ذلك عندما يصبح مهندس طريان يف املستقبل، قائالً: 

»سيكون الوقت املخصص للعمل ما بني الساعة 8 صباًحا إىل الساعة 

توقعاتهم  عن  الطالب  من  العديد  أعرب   .)3 رقم  )الطالب  ظهراً«   2

متساٍو  نحواً  عىل  واألرسية  املهنية  حياتهم  بني  التوازن  لتحقيق 

متاًما »سأبذل نصف الوقت يف العمل والنصف اآلخر داخل املنزل« 

بإدارة  أنه يقتدي  الطالب  أحد  4(، وأوضح  4؛ طالبة رقم  )طالب رقم 

والده للوقت قائالً: »أحاول التعلم من أيب من أجل موازنة وقتي ما 

بني الحياة والعمل. هناك وقت للعمل، ووقت للحياة ووقت للدراسة 

أن  من  الرغم  عىل  عام،  بشكل   .)5 رقم  )طالب  يشء«  لكل  ووقت 

العديد من الطالب لديهم توقعات طموحة ملستقبلهم، إال أن هناك 

خطرًا من أنهم لن يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وأحالمهم ما مل 

تكن لديهم تصورات واقعية ملا هو مطلوب منهم بالفعل. بخالف 

ذلك، لن يتمكنوا من تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم وستصيبهم خيبة 

يف  الوظائف  عن  البحث  مواصلة  إىل  ذلك  يدفعهم  ورمبا  األمل، 

القطاع الحكومي كام فعلت األجيال السابقة.
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التحديات والفرص

من خالل بحث النتائج التي توصلنا إليها، متّكنا من تحديد ثالثة تحديات 

من  تنبع  والتي  الطالب،  يواجهها  التي  مصاحبة  وفرص  رئيسية 

التحديات،  أخرى. ملواجهة هذه  الوالدين وعوامل مكّملة  مشاركة 

قدمنا مجموعة من التوصيات السياسية بالنسبة لكل تحد. ستساعد 

توصيات السياسة هذه عىل متكني أولياء األمور ليكونوا أكرث قدرة 

تحقيق  عىل  ومساعدتهم  ألبنائهم  والرعاية  الدعم  تقديم  عىل 

ملاهية  أفضل  فهم  تطوير  مع  واملهنية،  التعليمية  تطلعاتهم 

تلك التطلعات. باإلضافة إىل ذلك، تسعى هذه التوصيات إىل زيادة 

الدعم املتاح ألولياء األمور والطالب يف محاولة معالجة الفجوات 

املعرفية وتعزيز فهم أوسع للفرص املتاحة.

تعليم  لعملية  للغاية  ومشجعون  داعمون  اآلباء  األول:  التحدي 

يف  املشاركة  من  منخفضة  مستويات  لديهم  ولكن  أبنائهم 

حياتهم األكادميية ويواجهون عوائق أمام املشاركة األكادميية

إنشاء فعاليات خاصة باآلباء داخل املدارس وتحديد ومعالجة 	 

يتمتع  إليها،  توصلنا  التي  النتائج  عىل  بناًء  القامئة.  العوائق 

اآلباء مبستويات منخفضة من املشاركة األكادميية، ولكن ميكن 

زيادة مشاركتهم داخل املدارس.  التغلب عىل ذلك من خالل 

بتخصيص  املدارس  من  العديد  فيه  تقوم  الذي  بالوقت 

ال  األنشطة  هذه  أن  إال  األمور،  ألولياء  املتنوعة  الفعاليات 

لهذه  فقط  األمهات  خاللها  تحرض  ما  وغالبًا  اآلباء  تستهدف 

مسائية  فعاليات  تخصيص  خالل  من  اآلباء.  دون  من  الفعاليات 

لآلباء عىل وجه التحديد، بدالً من أن تكون لآلباء واألمهات معاً، 

سيتم استهداف اآلباء بشكل محدد مام يسمح لهم يف اللقاء 

مع معلمي أبنائهم وتكوين العالقات الفّعالة. كام ميكن أيًضا 

تنظيم ورش عمل وجلسات إعالمية مخصصة لآلباء حول كيفية 

املشاركة يف عملية تعليم أبنائهم. يجب عىل املدارس أيًضا 

واملهنية،  التعليمية  حياتهم  مسار  عن  للتحدث  اآلباء  دعوة 

من  متنوعة  مجموعة  الفعاليات  هذه  تشمل  أن  يجب  ولكن 

الشباب  من  العديد  يتصورها  ال  قد  التي  تلك  خاصة  الوظائف، 

أكرب  مشاركة  عىل  الحصول  ميكن  أخريًا،  ألنفسهم.  اإلمارايت 

أكادميية  غري  وفعاليات  أنشطة  إقامة  خالل  من  اآلباء  من 

البعض  بعضهم  مع  االجتامع  لآلباء  ميكن  حيث  املدرسة  داخل 

يف  املدرسة  وموظفي  اآلباء  بقية  مع  العالقات  وتطوير 

الفعاليات  اآلباء عىل حضور هذه  إن تشجيع  بيئة غري رسمية. 

مشاركتهم  زيادة  عىل  سيساعد  وتطبيعها  املدارس  داخل 

األكادميية، والتي وجدنا أيًضا أنها مرتبطة بكون الطالب أكرث مياًل 

بالغ األهمية لتعزيز  إىل العمل يف القطاع الخاص، وهو أمر 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف  ومستدام  قوي  اقتصاد 

باإلضافة إىل ذلك، ال يستطيع العديد من أولياء األمور، وخاصة 

بسبب  املدارس  داخل  واالجتامعات  الفعاليات  حضور  اآلباء، 

بني  الفصل  عملية  تعقيًدا  األمر  يزيد  ومام  أعاملهم.  جداول 

الجنسني يف العديد من املدارس حيث ال يشعر اآلباء بالراحة 

يف زيارتها. لضامن مستوى عاٍل من مشاركة الوالدين، تحتاج 

لزيارة  الوالدين  لكال  ومساحات  أوقات  تخصيص  إىل  املدارس 

سبيل  )عىل  املختلفة  الحياة  أمناط  مراعاة  مع  املدرسة، 

املثال، عمل األب يف مدينة أخرى والفرتات الزمنية املطلوبة 

للتنقل، وتخصيص أيام زيارة خالل عطالت نهاية األسبوع، واألخذ 

اإلجازة  العامالت يحتاجون إىل طلب  بأن األمهات  االعتبار  بنظر 

من  يتطلب  التي  الحاالت  ومراعاة  املدرسية،  األنشطة  لحضور 

اآلباء زيارة مدارس الفتيات، أو مراعاة مسألة عدم قدرة بعض 

إىل  وما  الرقمية،  االتصال  قنوات  استخدام  من  األمور  أولياء 

ذلك(. 

عليه  حصل  الذي  بالتعليم  بشدة  الطالب  يتأثر  الثاين:  التحدي 

فهذه  وبالتايل  املهنية،  وخرباتهم  أرستهم  أفراد  أو  والدهم 

أيضاً تعترب من القيود 

ينبغي توفري التمويل والوقت من أجل السامح لألرس واآلباء 	 

عىل  الحصول  ذلك  ويشمل  املهنية،  خرباتهم  بتطوير 

شهادات اإلمتام، وشهادات الدبلوم، وما إىل ذلك بالنسبة 

عىل  للغاية  مؤثرة  عنارص  واآلباء  األرس  الحكومة.  ملوظفي 

الطالب حيث يقومون مبساعدتهم عىل التفكري يف املسارات 

مسألة  الوظيفة.  وخياراتهم  تعليمهم  ملواصلة  البديلة 

الحكومي  القطاع  أجل مساعدة موظفي  التمويل من  تقديم 

التعلم  يدعم  ال  املهنية،  وخرباتهم  مهاراتهم  تطوير  عىل 

مدى الحياة فحسب، بل يزّود هؤالء املوظفني أيًضا باملعرفة 

استناًدا  وأكادمييًا.  مادياً  أطفالهم  لدعم  الالزمة  واملهارات 

إىل النتائج التي توصلنا إليها، اآلباء األكرث تعليامً سيكونون أكرث 

انخراطًا أكادمييًا مع أبنائهم وسيكونون مجهزين بشكل أفضل 

لدعم أبنائهم يف متابعة نجاحهم األكادميي، وهؤالء الطالب 

سوف يكونون أكرث احتاماًل لشغل املناصب يف القطاع الخاص 

يف املستقبل بعد تخرجهم، مام سيؤدي بالتايل إىل تعزيز 

تطوير مهارات جديدة وزيادة اإلنتاجية. بهدف التأكد من ضامن 

نجاح هذه السياسة، ميكن للحكومة أن تخصص عدد محدد من 

امتيازات  وتحديد  املوظفني  لجميع  املهني  التطوير  ساعات 

مثل  بنجاح،  األنشطة  هذه  استكامل  نتيجة  محددة  ومزايا 

بعد  معينة  رتب  أو  الدبلوم  شهادة  أو  اإلمتام  شهادات  منح 

املوظفون  يتمكن  حتى  ذلك،  ومع  السنوات.  من  محدد  عدد 

هذه،  املهنية  التطوير  عمليات  يف  بفّعالية  املشاركة  من 

أعامل  جداول  ضمن  الوقت  تخصيص  العمل  أرباب  عىل  يتحتم 

موظفيهم بحيث يسمح لهم يف االنخراط يف عملية التعلم 

املستمرة. إن وجود أولياء األمور املتعلمني والناجحني يساعد 

أنه  أيًضا  وجدنا  حيث  لألبناء،  األفضل  الرعاية  تقديم  عىل  أيًضا 

عامل رئييس يف التطلعات العلمية واملهنية للطالب، خاصة 

بالنسبة للذكور.

متكني عملية التعلم مدى الحياة من خالل إنشاء نقاط دخول 	 

مرن  أعامل  جدول  وإعداد  والتدريب  التعليم  لتلقي  متعددة 

يسمح مبشاركة أولياء األمور والبالغني. بالرغم من أن التعلم 

مدى الحياة سيّمكن أولياء األمور أيًضا من تقديم دعم أفضل 

أكرب يف نجاحهم األكادميي واملهني، إال  لألبناء ولعب دوراً 

أنه يتحقق ذلك من خالل تحديد السياسات التي تضمن ألولياء 

األمور إمكانية االستفادة من فرص التّعلم مدى الحياة يف أي 

عمر ومرحلة من مراحل حياتهم. بناًء عىل ذلك، ينبغي الطلب 

دخول  نقاط  وتخصيص  تسهيل  العايل  التعليم  مؤسسات  من 

واحتياجاتهم  خرباتهم  أخذ  ويجب  للبالغني،  متعددة  ونظم 

املهنية بنظر االعتبار من أجل مساعدتهم عىل تعزيز قدراتهم 

وخرباتهم املهنية، عىل سبيل املثال توفري الربامج التدريبية 
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التي متنح الشهادات ألولياء األمور املوظفني. باإلضافة إىل 

ذلك، يجب أن تسعى هذه الربامج إىل دعم البالغني الراغبني 

يف تغيري مسارهم الوظيفي، والذين قد ال يأتون من خلفيات 

اجتامعية أو اقتصادية أو أكادميية أو مهنية تقليدية. بهدف 

معالجة أية حواجز يواجهها الكبار الذين يرغبون يف مواصلة 

تعليمهم، ستحتاج مؤسسات التعليم العايل أيًضا إىل توفري 

والسامح  األسبوع،  نهاية  عطالت  وخالل  املساء  يف  الربامج 

لبعض الدراسات أن تكون عرب شبكة االنرتنت، فضالً عن تسهيل 

الدورات  الستكامل  الزمنية  باملدة  يتعلق  فيام  معينة  مرونة 

التعليمية. من خالل مراعاة أمناط الحياة املختلفة، مثل حقيقة 

بنظر  معينة  مسائل  وأخذ  املوظفني،  من  األمور  أولياء  كون 

العائلية،  وااللتزامات  للتنقل،  املطلوب  الوقت  مثل  االعتبار 

بالتقنيات  واملعرفة  املختلفة،  الرقمية  التعليم  ومستويات 

املشاركة  ميكنهم  البالغني  من  املزيد  أن  سيضمن  الحديثة، 

وتعزيز  تعليمهم  مواصلة  أجل  من  بنجاح  املتاحة  الفرص  يف 

استكامل  يتم  أن  الرضوري  من  ذلك،  عىل  عالوًة  خرباتهم. 

اعتامد  خالل  من  التعليم  نظام  يف  والتوسع  التغيريات  هذه 

املتوقع  املستوى  وتحقيق  تقييمها  لضامن  جديدة  معايري 

من الجودة. سيؤدي ذلك إىل دعم اآلباء الحاليني مبارشة يف 

حياتهم املهنية، وإعدادهم بشكل أفضل لدعم أبنائهم، فضالً 

طوال  والتطور  النمو  يف  اليوم  الطالب  استمرار  ضامن  عن 

التغريات  جميع  مع  التكيف  عىل  والقدرة  املهنية  حياتهم 

التي تحدث داخل سوق العمل.

إدخال رشط أكادميي عىل متطلبات الخدمة الوطنية. باإلضافة 	 

إىل إعداد أولياء األمور بشكل أفضل لدعم أبنائهم، يجب أيًضا 

عىل  التغلب  عىل  ومساعدتهم  مبارش  بشكل  الشباب  دعم 

العائلية.  وخلفيتهم  تعليمهم  بسبب  يواجهونها  عوائق  أية 

أمرًا  الطالب  خلفيات  بسبب  الناشئة  العوائق  معالجة  تُعد 

أساسيًا لضامن نجاحهم األكادميي والوظيفي، كام تم رشحه 

عوامل  تعترب  العائلية  الخلفية  أن  دراستنا  نتائج  وضحت  سابقاً، 

رئيسية ميكنها التنبؤ بالتطلعات األكادميية واملهنية للطالب. 

الجهود  اإلمارايت  الشباب  فيها  يبذل  التي  الزمنية  الفرتة 

مهاراتهم  وتطوير  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لخدمة 

االستفادة  ميكن  هائلة  فرصة  تعد  الوطنية  خدمتهم  أثناء 

قيود  أية  عىل  للتغلب  واملهارات  باملعرفة  لتزويدهم  منها 

ناجمة بسبب خلفيتهم األرسية وستساعدهم أيضاً عىل تعزيز 

قيم  ذات  وطنية  هوية  إنشاء  إىل  باإلضافة  تعلمهم.  عملية 

مشرتكة، تعترب هذه فرصة لتعزيز وغرس أهمية التعليم عىل 

دورات  تقديم  خالل  من  أساسية  وطنية  كقيمة  التحديد  وجه 

التقوية األكادميية، يف مجاالت دراسية مثل اللغة اإلنجليزية 

والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التي 

من  مجموعة  تخصيص  إن  للشباب.  األكادميية  الكفاءات  تطور 

خدمتهم  أثناء  استكاملها  الطالب  عىل  يتحتم  التي  الدورات 

االندماج  إلعادة  الشباب  هؤالء  يهيئ  أن  شأنه  من  الوطنية 

انتهاء خدمتهم  بشكل أفضل يف مساراتهم األكادميية بعد 

وسوف تدعم نجاحهم املستقبيل بغض النظر عن خلفيتهم 

التعليمية والعائلية. باإلضافة إىل ذلك، فإن استهداف الشباب 

سد  عىل  أيًضا  سيساعد  الوطنية  الخدمة  خالل  من  الذكور 

الفجوة العكسية بني الجنسني يف تقييامت التعليم والتحصيل 

الدرايس بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

أولياء  من  والدعم  املعلومات  إىل  الطالب  يفتقر  الثالث:  التحدي 

األكادميية  املسارات  وفهم  الستكشاف  ومدارسهم  أمورهم 

واملهنية املحتملة. 

ملرشدي 	  املستمر  املهني  والتطوير  التدريب  توفري 

املدارس. بهدف متكني مستشارو املدارس عىل تقديم الدعم 

القرارات بشأن مسارهم  باتخاذ  يتعلق  للطالب فيام  املطلوب 

إىل  أنفسهم  املستشارون  سيحتاج  واملهني،  األكادميي 

تلقي التدريب والتطوير املهني املستمر. يشمل ذلك فهم 

الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  للطالب  املتاحة  الخيارات  جميع 

الدراسة  ملواصلة  التقديم  ومتطلبات  ورشوط  والعايل، 

للدراسة  البديلة  بالخيارات  واملعرفة  ودولياً،  محليًا  الجامعية 

التخطيط  يتم  العمل.  سوق  يف  املتاحة  والفرص  الجامعية، 

حاليًا لعملية إصدار شهادة للعام 2021، ولكن يجب مراجعتها 

تلتقط  املعايري  أن  من  للتأكد  باستمرار  وتحسينها  وتدقيقها 

أحدث املعارف واملهارات التي يحتاجها مستشارو املدارس. 

باإلضافة إىل ذلك، يجب الطلب من املستشارين استكامل حد 

أن  من  للتأكد  السنة  خالل  املهني  التطوير  ساعات  من  أدىن 

والتطورات  بالتغريات  دراية  عىل  املدارس  مستشاري  جميع 

الجديدة يف نظام التعليم وسوق العمل.

تقديم تعليم شامل وإرشاد مهني للطالب. سيحتاج مستشارو 	 

باملعلومات  الطالب  تزويد  إىل  مدرسة  كل  يف  املدارس 

الخاصة  واملتطلبات  واملسارات  الفرص  الطالب  يفهم  حتى 

معرفتهم  توسيع  مع  املهنية،  وتطلعاتهم  بتعليمهم 

عملهم  مهام  من  جزء  يعد  واملستقبلية.  الحالية  بالفرص 

للخيارات املهنية املتاحة، والتي  الطالب  توسيع نطاق فهم 

ميكن أن تشمل تطوير الشبكات التي تربط اإلماراتيني العاملني 

يف مختلف وظائف القطاع الخاص مع طالب املدارس ودعوة 

املهنيني للتحدث مع الطالب من أجل وصف عملهم وتوعيتهم 

املطلوبة.  والوظيفية  التعليمية  واملسارات  املهارات  حول 

لهم  يسمح  مام  واقعي  بشكل  الطالب  توعية  ذلك  سيضمن 

تعكس  ألنها  فيها  يتألقون  سوف  التي  املسارات  باختيار 

قدراتهم وإمكانياتهم واهتامماتهم الواقعية. أيًضا، سيحتاج 

مدرسة  كل  يف  شامل  نظام  تنفيذ  إىل  املدارس  مستشارو 

الطريقة  حول  املعلومات  لتقديم  جلسات  تخصيص  يتضمن 

التي يتم فيها التقديم إىل الجامعات والخطوات التي تتبعها 

املتطلبات  عىل  الضوء  وتسليط  الطالب،  لقبول  الجامعات 

والقنوات  املطلوبة،  الزمنية  والفرتة  النهائية،  واملواعيد 

املتاحة للطالب للحصول عىل الدعم طوال العملية. سيؤدي 

توجيهية  ونظم  بيئات  إنشاء  عىل  املدارس  متكني  إىل  ذلك 

بعد  املطلوبة  النجاحات  تحقيق  عىل  الطالب  تساعد  قوية 

أيًضا  ستساعدهم  كام  الثانوية،  الدراسة  مرحلة  من  تخرجهم 

بسبب  يواجهونها  التي  والعقبات  القيود  عىل  التغلب  عىل 

اعتامدهم عىل معارفهم وشبكاتهم الشخصية املحدودة.

تخصيص اختبارات الكفاءة املهنية لجميع الطالب اإلماراتيني. 	 

مامثلة  مهن  لشغل  بشدة  مدفوعون  أنهم  الطالب  أكد 

يفهمون  ال  الطالب  أن  إىل  يشري  مام  أقاربهم،  أو  آلبائهم 

الجديدة  العمل  فرص  وال  الخاصة  وقدراتهم  اهتامماتهم 
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املتوفرة مع تطور سوق العمل. إن تخصيص اختبارات الكفاءة 

التعليمية  الفرص  استكشاف  عىل  الطالب  سيساعد  املهنية 

من  مزدوًجا  غرًضا  يخدم  أن  هذا  شأن  من  الجديدة.  واملهنية 

مع  تتوافق  التي  املهن  اكتشاف  عىل  الطالب  مساعدة  خالل 

اهتامماتهم وقدراتهم، باإلضافة إىل توعيتهم حول الفرص 

الوظيفية الجديدة املتاحة التي مل يكونوا عىل دراية فيها، 

والتأكد يف نهاية املطاف من أنهم يشغلون الوظائف التي 

تتامىش مع متطلبات سوق العمل.

املهنية. 	  والتطلعات  الطالب  تعليم  حول  وطني  مسح  إجراء 

حول  املعرفة  يف  نقًصا  أظهروا  الطالب  أن  من  بالرغم 

التفاصيل  أن  إال  املتاحة،  والوظيفية  التعليمية  املسارات 

البحث.  من  مزيًدا  وتتطلب  معقدة  الفجوات  لهذه  الدقيقة 

مبسارات  الطالب  معرفة  حول  الفجوة  وفهم  تحديد  أجل  من 

عىل  مسح  إجراء  ينبغي  املتاحة،  واملهني  العايل  التعليم 

الدراسة  مرحلة  يف  اإلماراتيني  للطالب  الوطني  املستوى 

للطالب  فّعالة  برمجة  تصميم  يف  ذلك  سيساعد  الثانوية. 

حاسمة  قرارات  واتخاذ  فهم  يف  وتساعدهم  تدعمهم 

باإلضافة  املستقبلية.  املهنية  واملسارات  تعليمهم  بشأن 

التي  املجاالت  لتحديد  النتائج  هذه  استخدام  ميكن  ذلك،  إىل 

ينجذب إليها الشباب اإلمارايت بشكل أكرب، وكذلك التعرف عىل 

املناسبة  الحلول  وإيجاد  مخاطبتها  بهدف  القامئة  املشاكل 

لها. من منظور صنع السياسات، سيوفر مثل هذا املسح أيضاً 

تساعد  التي  البيانات   - الطويل  إىل  املتوسط  املدى  عىل   -

عىل تصميم سياسات هادفة وفّعالة حول دورات حياة الطالب 

اهتامماتهم  االعتبار  نظر  يف  تأخذ  أن  ميكن  التي  اإلماراتيني 

املشرتكة  والتحديات  الرصاعات  وكذلك  املفضلة،  وخياراتهم 

بشكل أفضل.

املالحظات الختامية

أمرًا  اإلمارايت  للشباب  واملهنية  التعليمية  التطلعات  فهم  يعد 

املستقبيل  االقتصاد  مع  وتوافقهم  الشباب  إعداد  لضامن  رضوريًا 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، السيام فيام يتعلق بالتوظيف يف 

القطاع الخاص كاقتصاد قوي قائم عىل املعرفة. يلعب العديد من 

التعليمية  املمثلني أدواًرا حيوية يف دعم الطالب يف مسريتهم 

والوظيفية، حيث يكون ألولياء األمور دوراً فريداً ومؤثر للغاية يف 

التحديات  من  عدًدا  الدراسة  هذه  حددت  أبنائهم.  حياة  نتائج  تحديد 

القامئة عىل األدلة فيام يتعلق مبشاركة الوالدين، مع الرتكيز بشكل 

استخالص  من  متّكنا  للدراسة،  تنفيذنا  خالل  اآلباء.  دور  عىل  خاص 

البيئية  النظم  من  أفضل  بشكل  لالستفادة  سليمة  سياسية  حلول 

القصرية  الجهود  تحسني  بهدف  اإلماراتيني  والطالب  األمور  ألولياء 

اقتصادية  تنمية  تعزيز  نحو  للشباب  األجل  والطويلة  واملتوسطة 

قوية ومستدامة.

وجدنا أن أولياء األمور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يدعمون 

وتطلعاتهم  دراستهم  يف  كبري  بشكل  أطفالهم  ويشجعون 

للغاية.  عالية  تعليمية  تطلعات  لديهم   أن  الطالب  وأفاد  املهنية، 

محرتفني  أنهم  عىل  أنفسهم  يعتربون  الطالب  من  العديد  يزال  ال 

القطاع  يف  العمل  ويتمنون  التعليم  من  عالية  درجة  وعىل 

بالفرص  املعرفة  إىل  يفتقرون  ذاته  بالوقت  ولكنهم  الحكومي 

املتاحة لهم أو ما هو مطلوب منهم. قد يكون هذا مدفوًعا جزئيًا 

مشاركة  ونقص  آبائهم،  وخاصة  أمورهم،  ألولياء  القوي  بالتأثري 

املدرسة.  داخل  الدعم  آليات  ونقص  األكادميية،  حياتهم  يف  األب 

التي  العوائق  إزالة  برضورة  نويص  الثغرات،  هذه  معالجة  بهدف 

تحول دون زيارة أولياء األمور، وخاصة اآلباء، للمدارس. وكذلك نؤكد 

إمكانياتهم  بتعزيز  املوظفني  األمور  أولياء  مساعدة  أهمية  عىل 

ومهاراتهم ألن ذلك يعم بالفائدة عىل األبناء واملجتمع ككل. يحتاج 

مهنية  واستشارات  الجودة  عايل  تعليم  تلقي  إىل  أيًضا  الطالب 

ميكن أن تساعدهم طوال حياتهم، بغض النظر عن خلفيتهم. ميكن 

دعم ذلك بشكل أكرب من خالل توفري املزيد من الفرص التي تدعم 

متطلب  إدخال  مثل  واملهنية،  التعليمية  مسريتهم  طيلة  الطالب 

الوطنية. إن إرشاك أولياء األمور بشكل أكرب  أثناء الخدمة  أكادميي 

مع األكادمييني وإنشاء آليات دعم فّعالة - للطالب والكبار - سيضمن 

عمل  سوق  متطلبات  مع  التكييف  عىل  اإلمارايت  الشباب  متكني 

رسيع التغري والنمو، وبالوقت ذاته، سيدعم أبنائهم خالل رحلتهم 

بالشكل الصحيح واملطلوب.

املؤلفني

بن  سعود  الشيخ  ملؤسسة  التنفيذي  املدير  هي  ريدج  ناتاشا  د. 

صقر القاسمي. تركز أبحاثها عىل دور وتأثري مشاركة األب العريب، 

يف  التعليم  قطاع  يف  واإلنصاف  والوصول   ، والتعليم  واإلحسان، 

منطقة الخليج العريب.

سعود  الشيخ  مؤسسة  يف  مشارك  باحث  هو  دينجوس  ديفيد 

مشاركة  مجاالت  يف  التعليم  عىل  عمله  يركز  القاسمي.  صقر  بن 

الوالدين ودور اإلحسان الخاص.

درجة  حاليًا  تكمل  ثقافية  أنرثوبولوجيا  عاملة  هي  هان  سارة 

جامعة  يف  والثقافية  االجتامعية  األنرثوبولوجيا  يف  الدكتوراه 

برانديز مع اهتاممات بحثية تركز عىل الهجرة واالنتامء يف منطقة 

الخليج. 

شكر و تقدير

يود املؤلفون أيًضا أن يشكروا سارة رشف ومحمد كابور من مجلس 

الدراسة.  لهذه  دعمهم  عىل   )EHRC( البرشية  واملوارد  التعليم 

البيانات  جمع  عملية  تنفيذ  اإلنسان  لحقوق  اإلثيوبية  اللجنة  دعمت 

يف املدارس وسهلت نسخ وترجمة جميع املقابالت.
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نرش  اىٕل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املٔولفني و 

تعترب كمرجع ملٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


