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إىل  هذا  السياسة  موجز  يستند 
دراسة أكرب حول مشاركة اآلباء يف 
عملية تعليم األبناء التي شملت 10 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  دول 
وشامل إفريقيا بهدف تحديد بعض 
مشاركة  حول  الرئيسية  التحديات 
التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء 
استخدام  خالل  من  الخليجي. 
مسح  مع  مختلطة  بحثية  أساليب 
معدل لقياس مشاركة اآلباء وإجراء 
مجموعة من املقابالت للتعرف عىل 
الدراسة  توصلت  الحياتية،  السرية 
ملحوظة  اختالفات  هناك  أن  إىل 
تعليم  عملية  يف  اآلباء  ملشاركة 
من  مجموعة  إىل  استناداً  األبناء 
الجنس  ونوع  الجغرافية  العوامل 
والجيل. بشكل عام، يُنظر إىل اآلباء 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف 
وقطر،  وعامن،  والكويت،  )البحرين، 
السعودية،  العربية  واململكة 
املتحدة(  العربية  اإلمارات  ودولة 
لعملية  تشجيًعا  أكرث  أنهم  عىل 
بالنسبة  وخصوصاً  أبنائهم،  تعليم 
يف  انخراطًا  أقل  ولكنهم  لبناتهم، 
تضمن  التي  الفّعالة  املشاركة 
حصول أطفالهم عىل تعليم عايل 
هذه  نتائج  إىل  استناًدا  الجودة. 
السياسة  موجز  يسلط  الدراسة، 
التحديات  بعض  عىل  الضوء  هذا 
دول  يف  اآلباء  ملشاركة  الرئيسية 
ثم  الخليجي،  التعاون  مجلس 
تختتم برفع مجموعة من التوصيات 
تعليمية  بيئة  ودعم  إنشاء  بهدف 
اآلباء  مشاركة  تقدر  الجودة  عالية 
دول  يف  األبناء  تعليم  عملية  يف 
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املقدمة

مجلس  دول  يف  اآلباء  يواجه  ذلك،  ومع  أبنائهم.  وتعليم  تنمية  عملية  يف  مهاًم  دوًرا  اآلباء  يلعب 

اإلمارات  ودولة  السعودية،  العربية  واململكة  وقطر،  وعامن،  والكويت،  )البحرين،  الخليجي  التعاون 

التي  أطفالهم،  تعليم  عملية  يف  الفّعالة  مشاركتهم  دون  تحول  محددة  عوائق  املتحدة(  العربية 

الفكرة  تؤكد  واآلباء.  لألمهات  املجتمع  داخل  عليها  املتعارف  األدوار  طبيعة  عىل  اعتامداً  تتشكل 

تعليم  عملية  عن  كبري  حد  إىل  املسؤولة  هي  األم  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  السائدة 

األطفال، يف حني أن األب هو املسؤول عن تقديم الدعم املايل )Ridge وآخرين، 2018(. نتيجة لذلك، 

نجد أن عدد قليل من اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي ينخرطون يف مجموعة من املشاركات 

التي تؤكد نتائج البحوث عىل أنها تؤثر بشكل إيجايب عىل النتائج التعليمية لألبناء.

يعتمد موجز السياسة هذا عىل نتائج دراسة إقليمية أجريت حول مشاركة اآلباء، والتي شملت 1684 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  من  مشاركًا   55 مع  املقابالت  من  مجموعة  إجراء  خاللها  وتم  فرًدا، 

دول  يف  األبناء  تعليم  عملية  يف  اآلباء  ملشاركة  الرئيسية  التحديات  بعض  تحديد  بهدف  أفريقيا، 

مجلس التعاون الخليجي. استخدمت الدراسة نهج األساليب املختلطة بأثر رجعي الستكشاف كيف ينظر 

الكبار إىل آبائهم. ووجدنا أن هناك اختالفات يف مشاركة اآلباء اعتامداً عىل مجموعة من العوامل 

بحاجة  الخليجي  التعاون  اآلباء يف دول مجلس  أن  أيًضا  الجيل. ووجدنا  الجنس وفئة  الجغرافية ونوع 

فئة  من  يكونون  عندما  وخاصة  أبنائهم،  مع  عالقاتهم  تعزيز  أجل  من  الدعم  من  املزيد  تلقي  إىل 

الجيل األكرب سناً و / أو األقل تعليامً. استناًدا إىل نتائج هذه الدراسة، يبحث موجز السياسة هذا تحديًدا 

الخليجي عىل  التعاون  التي تؤثر عىل مشاركة اآلباء يف دول مجلس  الرئيسية  التحديات  يف بعض 

عملية تعليم أطفالهم. نختتم برفع مجموعة من التوصيات السياسة ملواجهة هذه التحديات وتعزيز 

مشاركة اآلباء الفّعالة، التي ستدعم بالتايل النتائج التعليمية لألبناء.

الخلفية

لقد تم إجراء الكثري من البحوث حول تأثري مشاركة الوالدين عىل النتائج التعليمية لألبناء، مع الرتكيز 

بشكل كبري عىل تأثري األمهات، إال أنه مل تكن هناك الكثري من الدراسات حول مشاركة اآلباء. تعد مشاركة 

اآلباء يف عملية تعليم األطفال من العوامل املهمة للغاية التي تعزز منوهم الفكري واملعنوي 

بتحسني  مرتبطة  اآلباء  مشاركة  أن  األبحاث  نتائج  تؤكد  والعاطفية.  االجتامعية  رفاهيتهم  وتضمن 

التحصيل األكادميي لألبناء، وتحقيقهم لنتائج دراسية أفضل، وتعزز مهاراتهم االجتامعية وتقديرهم 
للذات، وتؤثر إيجابياً عىل تحسني سلوكهم، وحصولهم عىل معدالت أعىل يف االختبارات املوحدة.1

 Bing, 1963; Gadsen & Ray, 2003; Goldstein, 1982; Kevorkian, 2010; Lam et al., 2012; McBride et al., 2005; Michiels et al., 1

2010; Nord, 1998; Nord & West, 2001; Radin, 1982



2

ي
يج

خل
 ال

ن
او

تع
 ال

س
جل

 م
ل

دو
ي 

م ف
لي

تع
 ال

ية
مل

وع
ب 

األ
ة 

ك
شار

م

مييل أطفال اآلباء املعنيني يف عملية تعليمهم أيًضا إىل االستمتاع 

باملدرسة بشكل أكرب ولديهم مشكالت سلوكية أقل، مام يجعلهم 

الحرمان  مواجهة  أو  الدراسية،  الفصول  يف  للرسوب  عرضة  أقل 

.)1998 ،Nord وآخرين، 2002؛  Flouri( املؤقت، أو الطرد من املدرسة

هناك العديد من أنواع املشاركة لآلباء، وقد تكون إيجابية أو سلبية، 

عملية  يف  مشاركتهم  طبيعة  عىل  اآلباء  مشاركة  تأثري  ويعتمد 

ضمن  اآلباء  مشاركة  الحالية  الدراسات  نتائج   تحدد  أبناءهم.  تعليم 

تصنيفات محددة، مثل املشاركة يف عملية التعليم، والتعامل مع 

أن  كام  األخالقي،  والتدريب  املوارد،  وتوفري  ومحبة،  مبودة  األبناء 

هناك تصنيفات سلبية مثل التحكم النفيس )Dick، 2014 ؛ Ridge  و 

Jeon ، 2020(. تؤثر هذه األنواع من املشاركة عىل النتائج التعليمية 

لألبناء مثل القراءة والكتابة، والتحصيل األكادميي، ونتائج االختبارات 

املوحدة.2 نتيجة لذلك، تُظهر األبحاث أن مجرد وجود األب يف حياة 

الطفل ليس مؤرًشا مناسبًا للنجاح، ألنه ميكن أن يكون األب موجود 

تعد  ذلك،  من  بدالً   .)454  ،1988 ،LaRossa( معنوياً«  غائب  لكنه  فعالً 

األنواع األخرى من مشاركة اآلباء، مثل القراءة ألطفالهم واملشاركة 

فضالً  والسياسية،  االجتامعية  القضايا  حول  هادفة  محادثات  يف 

عن نوعية وجودة هذه املشاركة، املفتاح الرئيس الذي يضمن بأن 

األبناء ويساعدونهم عىل  تعليم  إيجابياً عىل عملية  اآلباء يؤثرون 

تحقيق النتائج املطلوبة )Montt & Borgonovi، 2012 (. باإلضافة إىل 

مشاركة  طبيعة  عىل  أطفالهم  حياة  يف  اآلباء  مشاركة  تؤثر  ذلك، 

هؤالء األطفال يف عملية تعليم أطفالهم يف املستقبل، مام يؤثر 
بالتايل عىل الجيل القادم من اآلباء واألمهات.3

تحديداً  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  دراسة  خالل  من 

وفرصها  تحدياتها  لها  اآلباء  مشاركة  بأن  النتائج  تظهر   ،  )MENA(

األبناء  تعليم  عملية  يف  اآلباء  مشاركة  حول  األبحاث  تعد  الفريدة. 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا نادرة للغاية، وقد يكون 

لألمهات  املجتمع  داخل  عليها  املتعارف  األدوار  بسبب  جزئيًا  ذلك 

املعني  أنه  عىل  األول  املقام  يف  األب  إىل  يُنظر  حيث  واآلباء، 

األطفال  تنشئة  عن  املسؤولة  األم  تعترب  حني  يف  لألرسة  املادي 

2018(. يتفاقم هذا النهج الذي يعتمد  وتعليمهم )Ridge وآخرين، 

عىل نوع الجنس عىل املشاركة التعليمية بسبب ميل املدارس إىل 

الفصل بني الجنسني، وغالبًا ما يتم استبعاد األب أو األم من عملية 

تعليم األبناء استناداً عىل نوع الجنس مام يحول دون مشاركة أي 

 .)2020  ،  Jeon و    Ridge( أبنائهم  تعليم  عملية  يف  الوالدين  من 

حول  التصورات  فإن  للمشاركة،  الجنسانية  الجوانب  إىل  باإلضافة 

قيمة وتأثري التعليم تعترب من العوامل الرئيسية ملشاركة الوالدين. 

ضامن  عىل  أبنائهم  سيساعد  الجيد  التعليم  أن  اآلباء  يؤمن  عندما 

تعزيز  عىل  أطفالهم  يشجعون  أن  املرجح  فمن  أفضل،  عمل  فرص 

نجاحهم األكادميي ومواصلة تعليمهم العايل )Wiseman  وآخرون 

، 2009(. ومع ذلك، فإن التوقعات العالية من اآلباء ال ترُتجم بالرضورة 

 )2020(  Zhao و  Wiseman إىل تحقيق نتائج أكادميية أعىل. وجد 

أن اآلباء يف منطقة الرشق األوسط لديهم توقعات أكادميية عالية 

يف  األبناء  يحققها  التي  الفعلية  اإلنجازات  ذلك،  ومع  ألطفالهم، 

اختبارات دولية مثل PISA ومواصلتهم لتعليمهم العايل هي أقل 

بكثري من توقعات اآلباء.

تعليم  عملية  يف  مشاركتهم  وتأثري  اآلباء  عىل  الرتكيز  خالل  من 

نحن  ذلك،  من  بدالً  األمهات.  أهمية  من  التقليل  ننوي  ال  األبناء، 

نؤمن بأن هناك فرصة مثينة الستكشاف األمناط والتحديات والفرص 

ملشاركة اآلباء يف عملية تعليم األبناء يف ضوء التحوالت اإلقليمية 

عىل  تؤثر  والتي  األجيال،  عرب  الجنسني  ألدوار  االجتامعية  واألعراف 

طبيعة الدعم املقدمة لألبناء من قبل اآلباء واألمهات. سوف يكون 

صالحاً،  أباً  املرء  يكون  أن  يعنيه  ملا  التعريفات  تغيري  عىل  الرتكيز 

والدور الهام الذي ميكن أن يلعبه اآلباء مع أفراد أرسهم، بالتعاون 

مع األمهات وتعزيز دورهن الراسخ4، ودور املؤسسات التعليمية.5 

حول  البحوث  إجراء  دون  تحول  التي  العوائق  أحد  فإن  ذلك،  ومع 

الوالدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هو  مشاركة 

عملية  عىل  واألمهات  اآلباء  تأثري  بني  تفرق  التي  الدراسات  قلة 

تكون  أن  إىل  املتوفرة  الدراسات  نتائج  متيل  أطفالهم.  تعليم 

نوعية بحسب التصميم وتركز عىل بلد واحد فقط، مام يحد ما ميكن 

املستوى  عىل  اآلباء  ملشاركة  السائدة  األكرب  االتجاهات  عن  قوله 

.)2010 ،Aram 2012؛ ،Al-Jazzaf( اإلقليمي

بعد دراسة نتائج الدراسات املتوفرة حول مشاركة اآلباء، مع اهتامم 

ييل  فيام  سنلخص  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  بالبحوث  خاص 

تصميم بحثنا هذا والنتائج التي توصلنا إليها حول مشاركة اآلباء التي 

تم تنفيذها مع مجموعة من املشاركني من منطقة الرشق األوسط 

لتحديد  النتائج  هذه  نستخدم  سوف  ذلك،  بعد  أفريقيا.  وشامل 

التحديات الرئيسية التي نتجت من هذه الدراسة ورفع مجموعة من 

التوصيات لصانعي السياسات واملعلمني وأصحاب املصلحة اآلخرين 

يف دول مجلس التعاون الخليجي.

الدراسة

أبنائهم،  تعليم  عملية  يف  اآلباء  مشاركة  اتجاهات  بحث  بهدف 

استخدمت هذه الدراسة طرق بحثية مختلطة، وتم استطالع ما يقرب 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  دول   10 من  فرًدا   1680 من 

أفريقيا، خمسة منهم يف دول مجلس التعاون الخليجي )البحرين، 

اإلمارات  ودولة  السعودية،  العربية  واململكة  وُعامن،  والكويت، 

من  دول  سبعة  من  حياتية  سرية   55 جمع  وتم  املتحدة(  العربية 

إجاميل العرشة دول التي تم استطالعها. تم تجنيد املشاركني من 

خالل أخذ العينات املالمئة مع التأكد من أن هناك تباين دميوغرايف 

االجتامعية،  والحالة  والدين،  والجنسية،  الجنس،  ونوع  العمر،  يف 

ومدى وجود اآلباء يف حياة األبناء أثناء مرحلة الطفولة )الشكل 1(. 

استخدمت الدراسة، التي أجريت باللغتني اإلنجليزية والعربية، نهًجا 

رجعيًا لبحث طبيعة مشاركة اآلباء وتأثريه عىل املسارات التعليمية 

الرشق  منطقة   يف  املشاركني  من  ملجموعة  الفردية  والتجارب 

األوسط، من فئة املراهقني الذين سيصبحون بالغني. تم استخدام 

للباحث  دراسة  عىل  استناداً  عنرًصا،   41 ذات  لألبوة  معدل  مقياس 

مشاركة  من  أنواع   5 تستهدف  التي   ،  )2014( عام  يف  أجريت   Dick

Abadzi, 2017; Borgonovi & Montt, 2012; OECD, 2012 2

Brannen and Nilsen, 2006; Gettler et al., 2019; Jessee & Adamsons, 2018 3

Aitken, 2009; Cabrera et al., 2000; Dick, 2014; Jordan, 2019; Lamb, 2000 4

Abrams & Gibbs, 2002; Bergnehr, 2015; Jones, 2019 5
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الجيد،  املزود  دور  واملودة،  التنشئة  هي:  املشاركة  أنواع  اآلباء. 

تم  لألب.  األخالقي  والدور  النفيس،  والتحكم  الرتبوية،  واملشاركة 

حول  االستنتاجي  الرتميز  باستخدام  لدراستنا  النوعية  النتائج  تحليل 

استخدام  تم  الحياتية.  السرية  ملقابالت  أساسية  مواضيع  ثالثة 

مع  االنحدار  وتحليل   )ANOVAs( الفروق  وتحليل  الوصفي  اإلحصاء 

مصطلحات التفاعل لتحليل البيانات الكمية من املسح.

هذه  قيود  أحد  يتمثل  البحث.  هذا  مبحدودية  االعرتاف  املهم  من 

وليست  ارتباطات  هي  إليها  توصلنا  التي  النتائج  أن  يف  الدراسة 

عالقات سببية. أيًضا، قد ال يتم التقاط جوانب معينة من مشاركة اآلباء، 

املستخدمة  الفرعية  املقاييس  خالل  من  الفكرية،  املشاركة  مثل 

)Ridge  و  Jeon ، 2020(. القيد الثالث املهم أن عينة املشاركني ال 

الجتامعي،  و  االقتصادي  الوضع  و  األعامر،  من  متوازنًا  نطاقًا  متثل 

وأنواع املدارس التي التحقوا فيها، مام قد يؤدي إىل متثيل غري 

استناداً  املستقبلية  األبحاث  تبني  أن  ميكن  معينة.  لتجارب  متناسب 

عىل هذه الدراسة من خالل فحص املكونات األخرى ملشاركة اآلباء 

وتفاعلها مع العوامل األخرى التي تؤثر عىل النتائج التعليمية.

التحديات الرئيسية

استناداً عىل النتائج التي توصلنا إليها حول بحث مشاركة اآلباء، متكنا 

من تحديد 5 تحديات رئيسية ملشاركة اآلباء يف عملية تعليم األبناء 

يف دول مجلس التعاون الخليجي.

1. قليل من آباء دول مجلس التعاون الخليجي 

ينخرطون يف مجموعة من املشاركات النوعية 

املرتبطة بالتحصيل العلمي العايل.

دول  يف  اآلباء  قبل  من  املشاركة  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك 

عايل  تعليم  عىل  األبناء  حصول  لتعزيز  الخليجي  التعاون  مجلس 

عىل  آبائهم  حصل  الذين  األطفال  أن  وجدنا  عام،  بشكل  الجودة. 

تحقيق  عىل  أبنائهم  بتشجيع  يقومون  عايل  تعليمي  مستوى 

نتائج أفضل، حيث كانت العالقة طردية، ويعترب تشجيع األب من أكرب 

 اإلطار 1. التحديات الرئيسية ملشاركة

اآلباء يف عملية التعليم

قليل من آباء دول مجلس التعاون الخليجي ينخرطون . 1

املرتبطة  النوعية  املشاركات  من  مجموعة  يف 

بالتحصيل العلمي العايل.

أقل . 2 هم  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء 

تشجيعا تجاه أبنائهم الذكور مقارنة باإلناث، مام يعزز 

الفجوة العكسية بني الجنسني.

انخفاض مستوى التحصيل العلمي لألجيال األكرب سنا . 3

يشكل عائقاً أمام مشاركة اآلباء.

واآلباء . 4 املدارس  بني  املحدودة  والعالقات  الروابط 

تشكل عائقاً أمام املشاركة الهادفة.

يف . 5 اآلباء  مشاركة  عن  نعرفه  ما  يحد  البحوث  نقص 

مجلس  دول  منطقة  يف  األطفال  تعليم  عملية 

التعاون الخليجي

العوامل التي تؤثر عىل التحصيل التعليمي من حيث حجم العالقة 

تعليم  يف  ومشاركته  األب  تأثري تشجيع  إن   .)r = 0.361 ، p <0.001(

يرتكه  الذي  السلبي  أو  اإليجايب  النفيس  بالتأثري  مؤهل  األطفال 

االحرتام  مستوى  بانخفاض  نفسياً  تحكاًم  األكرث  اآلباء  يرتبط  األب. 

نتائج  تحقيق  عىل  أبنائهم  يشجعون  الذين  اآلباء  حني  يف  للذات، 

  Dingus( للذات  االحرتام  من  أعىل  مستويات  لديهم  كانت  أفضل 

التحكم  من  األعىل  املستويات  ترتبط  دراستنا،  ضمن   .)Eckert و 

إىل  يشري  مام  التعليمي،  التحصيل  مستويات  بانخفاض  النفيس 

أهمية العالقات الجيدة ومشاركة اآلباء مع أطفالهم.
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املجموعات املشاركة

دول مجلس التعاون الخليجي
(n=740)

غري دول مجلس التعاون الخليجي
(n=944)

املجموع
(n=1684)

ذكور إناث

الشكل رقم 1. مشاركني الدراسة وفق املنطقة والجنس

For more information on the Fatherhood Study, see Dingus & Eckert )forthcoming(; Ridge & Jeon )forthcoming(; Ridge et al. )2017(; Ridge et al. )2018( 6
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عند التمعن يف النتائج عىل املستوى اإلقليمي، نجد بأن املعايري 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  والقانونية  الثقافية 

جيدين  مقدمني  أنهم  عىل  األول  املقام  يف  اآلباء  مشاركة  تحدد 

لألموال واملوارد. حيث يُتوقع من اآلباء يف منطقة الرشق األوسط 

توفري االحتياجات املادية ألرسهم، وبالتايل عليهم العمل من أجل 

واأللعاب،  والطعام،  واملالبس،  واملساكن،  املالية،  املوارد  توفري 

وما إىل ذلك )Ridge  وآخرون ، 2018(. املشاركون يف الدراسة، من 

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، الذين أفادوا أن آبائهم يتمكنون 

من تحقيق توقعاتهم املادية من املرجح أن يكونوا حاصلني عىل 

تحصيل علمي أعىل. ومع ذلك، فإن هذا النمط ال ينطبق يف دول 

مجلس التعاون الخليجي، حيث ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 

تصور األب عىل أنه مزود جيد وتحقيق املشاركني من دول مجلس 

االختالفات  تشري  بالواقع،  عالية.  تعليمية  لنتائج  الخليجي  التعاون 

من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء  أن  إىل  الجغرافية 

املرجح أن يُنظر إليهم عىل أنهم مشجعون لألداء األكادميي الجيد 

ومواصلة أبنائهم للتعليم العايل. ومع ذلك، بشكل عام، يُنظر إىل 

مشاركة  أقل  أنهم  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء 

مجلس  دول  خارج  من  باآلباء  مقارنة  أطفالهم  تعليم  عملية  يف 

التعاون الخليجيي.

قد يكون هذا مرتبطًا بأنواع وجودة املشاركة التعليمية التي ينخرط 

فيها اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي. فعىل سبيل املثال، 

يُنظر إىل اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي عىل أنهم معنيني 

اللوجستية،  الخدمات  الفرعية مثل تقديم  بشكل أكرب يف املجاالت 

مثل توصيل أطفالهم من وإىل املدرسة، وهم أقل مشاركة يف 

األنشطة اليومية مثل املساعدة يف استكامل الواجبات املنزلية أو 

املشاركة يف األنشطة املدرسية، مثل الزيارات املدرسية، وحضور 

اجتامعات اآلباء واملعلمني، وقراءة املواد ألبنائهم، مقارنة باآلباء 

من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ضمن عينتنا، تبني أن  فقط 

%29 من اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي يحرضون األنشطة 

املدرسية بانتظام مقارنة بـ %41 من اآلباء العرب اآلخرين و %55 من 

التعاون  مجلس  دول  من  املشاركني  من   86% أكد  الغربيني.7  اآلباء 

الخليجي أن آبائهم كانوا أحيانًا مزودين جيدين للموارد، وأفاد 88% 

أن آبائهم شجعوهم عىل تحقيق نتائج جيدة يف دراساتهم، لكن 

أفاد فقط %29 من املشاركني أن آبائهم يساعدونهم بانتظام عىل 

استكامل واجباتهم املنزلية، وأفاد %25 أن آبائهم يقومون بقراءة 

املواد لهم عىل الدوام )الشكل رقم 2(.

تم تحديد هذه األنواع املميزة من املشاركة لآلباء الخليجيني مقارنة 

بغري الخليجيني أثناء املقابالت. عىل سبيل املثال، مييل املشاركون 

آبائهم  الخليجي إىل وصف مشاركة  التعاون  من خارج دول مجلس 

استكامل  يف  يساعدونهم  أنهم  عىل  تعليمهم  عملية  يف 

حني  يف  والعلوم،  الرياضيات  ماديت  يف  املدرسية  واجباتهم 

آبائهم  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  املشاركون  يذكر  ال 

ذلك  من  وبدالً  املنزلية،  واجباتهم  استكامل  يف  يساعدونهم 

أو  تعليمهم  لعملية  »متابعة«  أنها  عىل  آبائهم  مشاركة  يصفون 

تسهيل عملية تنقلهم من وإىل املدرسة.

»كان يستيقظ والدي يف 
الصباح الباكر ويرتدي الزي 
العسكري ويصطحبني أنا 

وإخويت إىل املدرسة. عند 
نهاية اليوم، كان يعود ليأخذننا 

 من املدرسة وتوصيلنا
إىل املنزل«

)عفرا، البحرين(

تعترب هذه املشاركات اللوجستية مهمة، ولكن ليس لها أية عالقة 

أنواع املشاركة  أن  الدراسات  نتائج  أثبتت  العايل.  العلمي  بالتحصيل 

القضايا  مناقشة  أو  مًعا  القراءة  مثل  التعلم،  عملية  ترثي  التي 

مبا  التعليمية،  النتائج  عىل  أكرب  تأثري  لها  والسياسية،  االجتامعية 

الدولية  االختبارات  يف  أعىل  نتائج  وتحقيق  األمية،  محو  ذلك  يف 

املوحدة، والسعي نحو موصلة التعليم العايل. تشري هذه األمناط 

التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء  أن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  مًعا 

املادية  االحتياجات  يوفرون  أنهم  عىل  إليهم  يُنظر  الخليجي 

عملية  يف  مشاركتهم  نطاق  توسيع  يجب  أنه  إال  ألطفالهم، 

من  واملادية،  اللوجستية  املشاركة  لتتعدى  أطفالهم  تعليم 

ومواصلة  الجيدة  التعليمية  النتائج  تحقيق  عىل  مساعدتهم  أجل 
تعليمهم العايل.8

Borgonovi & Montt, 2012; Hampen-Thompson et al., 2013, 246; Ho, 2010; OECD, 2012 7

 For more information on the importance of Arabic reading fluency as well as an analysis of the Iqra program for early grade literacy intervention, see 8

Abadzi’s )2017( and Eckert et al. )forthcoming(.
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يحرض الفعاليات املدرسية

يحرض إجتامعات أولياء األمور

يقرأ يل

يساعد يف الواجبات املنزلية

يحفز عىل جودة اآلداء الدرايس

ممول جيد*

النسبة املؤوية للتقارير التي تفيد بغالباً أو دامئاً

دول مجلس التعاون الخليجي غري دول مجلس التعاون الخليجي

الشكل رقم 2. مشاركة األب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

* النسب املئوية لـ»ممول جيد« ناتج عن عدة إستبيانات
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اإلطار 2. مشاركة اآلباء يف تعزيز عملية القراءة والكتابة لدى األبناء 

تعد قدرة الطالب عىل إتقان عملية القراءة من املهارات املهمة التي تؤثر إيجابياً عىل التحصيل العلمي والتي ميكن أن يلعب 

فيها األب دوراً فّعاالً للغاية. لغة التدريس يف املدارس الحكومية بدول الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي اللغة العربية يف 

الغالب. حددت نتائج البحوث أن هناك عدًدا من التحديات التي تحول دون إتقان الطالب ملادة اللغة العربية بطالقة، وهذه تشمل 

التعقيد البرصي للخط العريب، وازدواجية املعنى، واالختالفات يف أنظمة اللغة العربية العامية والرسمية، فضالً عن غريها من 

القيود التي تتعلق باألساليب التعليمية املستخدمة )Abadzi، 2017؛   Eckert وآخرين(. تعد عملية إتقان القراءة والكتابة وفهم 

املعنى بطالقة من املتطلبات األساسية للتعلم املتقدم يف الفصول الدراسية، فضالً عن االختبارات املوحدة، ويف غياب ذلك 

هناك تأثري سلبي مبارش عىل النتائج التعليمية للطالب. عىل سبيل املثال، تُظهر نتائج اختبار  PISA للعام 2018 يف دولة اإلمارات 

اإلنجليزية  باللغة  الناطقني  بالطالب  العربية مقارنة  باللغة  الناطقني  الطالب  العربية املتحدة أن هناك اختالف كبري بني معدالت 

املتوسط  يف  أعىل  نقطة   85 إىل  يصل  ما  اإلنجليزية  باللغة  الناطقون  الطالب  سجل  حيث  والعلوم،  والقراءة  الرياضيات  يف 

يف  العربية  باللغة  الناطقني  للطالب  بالنسبة  أكرب  اتجاه  يعكس  هذا   .)2020  ،Buckner( العربية  باللغة  الناطقون  نظرائهم  من 

دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يعانون بسبب عدم متكنهم من إتقان عملية القراءة 

والكتابة بطالقة، مام يؤثر سلبياً عىل أدائهم التعليمي يف التقييامت املوحدة الدولية )Eckert وآخرين، 2020؛ OECD 2009؛ 

.)2014 ، RTI International

ميكن لآلباء التأثري بشكل مبارش ومساعدة أطفالهم عىل إتقان عملية القراءة بطالقة من خالل القراءة لهم بانتظام. تشري نتائج 

الدراسات إىل أن مشاركة الوالدين املبكرة خالل مرحلة الدراسة االبتدائية تساعد األطفال الصغار عىل تعزيز عملية تعليمهم 

 Hewison ؛ Montt ، 2012 و  Borgonovi( وهذه املسألة ترتبط ارتباطًا وثيًقا بتعزيز أدائهم األكادميي يف مرحلة التعليم الثانوية

1988 ،(. تعد عملية القراءة لألطفال يف مرحلة الدراسة االبتدائية والتحدث مع املراهقني حول القضايا السياسية واالجتامعية 

من العوامل التي لها تأثري كبري عىل تعزيز عملية تّعلم الطالب )OECD ، 2012(. تؤكد نتائج الدراسات أن أداء الطالب الذين قام 

آباؤهم بقراءة املواد لهم يف مرحلة الدراسة االبتدائية متكنوا من تحقيق نتائج أعىل عند عمر 15 سنة يف تقييامت القراءة 

PISA مقارنة ببقية أقرانهم، وكان الفارق حوايل عام درايس واحد، حتى من حيث التحكم يف الوضع االجتامعي و االقتصادي   

املعالجة  عملية  يعزز  مام  القراءة،  مادة  إتقان  عىل  مساعدتهم  ميكنهم  ألطفالهم،  اآلباء  قراءة  خالل  من   .)OECD, 2012(

اللغة  تعليم  عملية  يف  التدخالت  بإمكان   .)Abadzi ، 2017( أفضل  أكادميية  نتائج  تحقيق  عىل  بالتايل  ويساعدهم  املعرفية، 
العربية، مبا يف ذلك برنامج اقرأ، أن توفر لآلباء إطاًرا للمشاركة يف تعزيز عملية إتقان القراءة والكتابة باللغة العربية.9

Alghazo, 2014; Kuru Cetin & Taskin, 2016; Ridge et al., 2018; Vellymalay, 2013 9

2. اآلباء من دول مجلس التعاون الخليجي هم أقل 

تشجيعا ألبنائهم الذكور مقارنة باإلناث، مام يعزز 

الفجوة العكسية بني الجنسني.

اإلناث  تفيد  أن  املرجح  من  واإلناث،  الذكور  بني  الفوارق  دراسة  عند 

األكادميي  لتحصيلهن  مواصلتهن  عىل  تشجيعاً  أكرث  آبائهن  أن 

نتائج  بتحقيق  يقاس  الذي  بالذكور،  مقارنة  جيدة،  نتائج  وتحقيق 

باإلضافة  العايل.  التعليم  مواصلة  نحو  والسعي  جيدة  دراسية 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أبناء  ينظر  أن  املرجح  من  ذلك،  إىل 

مرتبط  أمر  وهو  نفسياً،  عليهم  يسيطرون  أنهم  عىل  آبائهم  إىل 

بحثنا،  عينة  ضمن   .)3 رقم  )الشكل  الذات  احرتام  بتدين  كبري  بشكل 

أفاد %80 من املشاركني الذكور يف دول مجلس التعاون الخليجي 

نفسياً. عليهم  يسيطرون  األحيان  بعض  يف  كانوا  آبائهم  أن 

وضحت النتائج أن هناك عالقة وثيقة أكرب بني اآلباء وبناتهم مقارنة 

يف  اآلباء  ملشاركة  العالئقي  واملكون  الذكور،  وأبنائهم  باآلباء 

عنها  تحدث  التي  املشرتكة  املوضوعات  من  األبناء  تعليم  عملية 

املشاركون بتكرار خالل املقابالت. ومع ذلك، بشكل عام، أفاد كل من 

الذكور واإلناث يف عينة بحثنا إىل أن آبائهم ال يشاركون كثرياً يف 

اآلباء. مبشاركة  الخاصة  األخرى  بالعوامل  مقارنة  تعليمهم  عملية 

»لقد أحب اإلناث أكرث من الذكور. 
اعتاد عىل اإلشادة باإلناث ألنه 

 كان من الصعب عليه
تعليم الذكور«

)أمل، البحرين(

تعليم  عملية  يف  مشاركة  أقل  اآلباء  بكون  املتمثل  االتجاه  يعزز 

الجنسني، مام  العكسية بني  الفجوة  باإلناث  الذكور مقارنة  أبنائهم 

دول  يف  الطالب  عىل  الطالبات  تفوق  سبب  حول  تفسرياً  يعطي 

داخل  أعىل  تعليمية  لنتائج  وتحقيقهن  الخليجي  التعاون  مجلس 

املدرسة ويف االختبارات الدولية املوحدة )Ridge ، 2014( . وضحت 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  املشاركات  أن  دراستنا  نتائج 

تفوقن باستمرار عىل املشاركني الذكور يف تحقيق نتائج تعليمية 

والذكور  اإلناث  بني  العالقة  تعترب  العايل.  تعليمهن  ومتابعة  أعىل 

من  للمشاركني  بالنسبة  كبرية  إحصائية  داللة  ذات  التعليم  وعملية 

إحصائية  داللة  ذات  ليست  ولكنها  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
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الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  خارج  من  للمشاركني  بالنسبة  كبرية 

يف  اإلناث  تشجيع  يف  املتمثل  األكرب  االتجاه  الدراسة  هذه  تدعم 

حيث  تعليمهن،  عملية  متابعة  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

بأبنائهم  مقارنة  لبناتهن  تشجيًعا  أكرث  أنهم  عىل  اآلباء  إىل  يُنظر 

الذكور  وأبنائهم  اآلباء  بني  العالقة  تعزيز  يجب  وباملثل،  الذكور. 

ملعالجة الفجوة العكسية القامئة بني الجنسني يف التعليم.

مع انضامم املزيد من النساء إىل القوى العاملة ومتابعة تعليمهن 

العايل، ميكن أن يؤدي تعطيل تغيري أدوار الجنسني إىل ترك بعض 

تصور  استمرار  مع   .)Hendy، 2016( كاٍف  أبوي  دعم  بدون  الطالب 

اآلباء كمقدمي الرعاية املالية واملادية، يحتاج اآلباء يف األرس التي 

باآلباء  املتعلقة  املآزق  لتجنب  التكيف  إىل  موظفات  أمهات  لديها 

املتغيبني وظيفيًا. تشري نتائج دراسة أجريت من قبل البنك الدويل 

يف 53 دولة إىل أن املزيد من النساء ينضممن إىل القوى العاملة 

يف البلدان التي تطبق سياسة إجازة األبوة اإللزامية، والتي تسمح 

من  املزيد  وتحمل  أطفالهم  مع  الوقت  من  املزيد  بقضاء  لآلباء 

املسؤوليات لرعايتهم )Amin وآخرون ، 2016. (. تتمتع أماكن العمل 

آباء  ليكونوا  موظفيها  ودعم  تشجيع  عىل  تشتمل  مهمة  بفرصة 

مشاركني يقدمون الدعم والرعاية ألبنائهم.

3. انخفاض مستوى التحصيل العلمي لألجيال األكرب 

سناً يشكل عائقاً أمام مشاركة اآلباء يف عملية 

تعليم األبناء

يف  مبا  األجيال،  بني  الفروق  من  أن هناك عدًدا  تحليلنا  نتائج  توضح 

التعليم  من  أقل  مستويات  لديهم  الذين  سًنا  األكرب  اآلباء  أن  ذلك 

أنهم أقل مشاركة يف عملية تعليم أطفالهم.  إليهم عىل  يُنظر 

من أجل بحث االختالفات بني األجيال فيام يتعلق مبشاركة اآلباء يف 

عملية تعليم أطفالهم وعالقة ذلك مبستوى التعليم الذي حصلوا 

املشاركني  أعامر  عىل  بناًء  عمرية  نطاقات   4 دراستنا  تحدد  عليه، 

)>25 ، 25-34 ، 35-50 ، +50(. بشكل عام، تبني أن املشاركون متتعوا 

بتحصيل تعليمي أعىل من آبائهم، وأن آباء املشاركني األكرب سًنا كان 

لديهم تحصيل تعليمي أقل. أفاد املشاركون الذين تزيد أعامرهم 

عن 50 عاًما، يف املتوسط، أن أعىل مستوى تعليمي لوالدهم هو 

املدرسة الثانوية مقارنة باملشاركني يف الفئة العمرية األصغر سناً 

)أقل من 25 عاًما( الذين حصل آباؤهم، يف املتوسط، عىل شهادة 

العلمي  التحصيل  ارتباط  فيه  نرى  الذي  بالوقت  البكالوريوس. 

العايل للطالب بالتحصيل العلمي لآلباء، توضح نتائجنا بأن املشاركني 

وراء  السبب  ويرجع  أعىل،  تعليمي  تحصيل  لديهم  كان  سًنا  األكرب 

ذلك جزئيًا إىل أن املشاركني األصغر سًنا مل يواصلوا تعليمهم.

من الجدير بالذكر أن آباء املشاركني من فئة األصغر سًنا يُنظر إليهم 

مشاركة  وأكرث  ألبنائهم  األكادميي  للنجاح  تشجيًعا  أكرث  أنهم  عىل 

سًنا،  األكرب  فئة  من  املشاركني  بآباء  مقارنة  تعليمهم  عملية  يف 

وشملت أنواع املشاركة املساعدة يف استكامل الواجبات املنزلية 

واملشاركة يف األنشطة املدرسية. ضمن  العينة التي بحثناها، أفاد 
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الفئات العمرية للمشاركني ونوع مشاركة األب

آباء حاصلني عىل شهادة باكالوريوس أو أعىل آباء من غري شهادة

يحرض إجتامعات أولياء األموريحرض الفعاليات املدرسية يساعد يف الواجبات املنزليةيقرأ يل

71%80%

91%85%

42% 59%

ذكور إناث

بكالوريوس
أو أعىل

تحكم نفيس

يشجع متابعة
التعليم العايل

الشكل رقم 3. التحصيل العلمي للمشاركني ونسب مشاركة آبائهم وفق الجنس

الشكل رقم 4. نسب مشاركة األب وفق عمر املشارك والتحصيل العلمي لألب
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%30 من املشاركني األصغر سًنا )أقل من 25 عاًما( ممن لديهم آباء 

واجباتهم  استكامل  عىل  ساعدوهم  قد  آبائهم  أن  شهادة،  بدون 

)الشكل   )50+( سًنا  األكرب  املشاركني  من   14% بـ  مقارنة  املدرسية 

مشاركة  من  األربعة  األنواع  هذه  عرب  االتجاه  هذا  يستمر   .)4 رقم 

اآلباء، باستثناء عملية القراءة. من ناحية أخرى، مل يذكر املشاركون 

أو أعىل فرقًا قويًا  البكالوريوس  آبائهم عىل شهادة  الذين حصل 

بني الفئات العمرية األكرب واألصغر سناً عرب جميع األنواع األربعة من 

بشكل  مرتبط  األب  تعليم  مستوى  أن  إىل  يشري  مام  األب،  مشاركة 

أقوى مبفهوم املشاركة الهادفة بدالً من مفهوم وجود اختالفات 

بني األجيال )الشكل رقم 4(.

سًنا  األكرب  اآلباء  أن  املقابالت  من  املأخوذة  النوعية  البيانات  توضح 

الذين مل يتمكنوا من الحصول عىل التعليم ميكنهم أن يكونوا من 

بشكل  العايل  تعليمهم  مواصلة  عىل  أطفالهم  يشجعون  الذين 

كبري، ألنهم يفهمون بشكل مبارش قيمة التعليم وتأثريه اإليجايب 

عىل حياة أطفالهم يف املستقبل. ومع ذلك، قد يواجهون هؤالء 

خالل  املثال،  سبيل  فعىل  الهادفة.  املشاركة  أمام  عقبات  اآلباء 

املقابالت التي تم إجرائها، أفاد املشاركون الذين مل يحظى آبائهم 

تحصيل  مستوى  لديهم  والذين  الكبرية  التعليمية  الفرص  عىل 

كبري،  بشكل  تعليمهم  عملية  يشجعون  آبائهم  أن  منخفض،  علمي 

يف  واملساعدة  القراءة،  مثل  األنشطة،  يف  مشاركتهم  ولكن 

تكون  قد  العايل،  التعليم  ومتابعة  املنزلية،  الواجبات  استكامل 

محدودة بسبب تدين مستوى تحصيلهم العلمي.

»أيب مل يكن متعلاًم لكنه تعلم القرآن 
الكريم ]...[ كانت والديت أميّة لكنها 
كانت حريصة جًدا عىل أن ندرس بجد. 
اعتاد والدي عىل سؤالنا عام إذا كنا 
نجتاز االمتحانات أم ال ]...[ مل يهتموا 

بالتفاصيل ولكننا شعرنا أنهم مهتمون 
كثريًا بدراساتنا.«

)دانة، البحرين(

يف  لهم  السامح  دون  تحول  عوائق  اآلباء  يواجه  قد 

خرباتهم  محدودية  بسبب  أبنائهم  تعليم  بعملية  املشاركة 

تعقيًدا أكرث  وتصبح  تتضاعف  قد  والتي  التعليمية،   ومساراتهم 

بسبب انخفاض الوضع االجتامعي و االقتصادي.

4. الروابط املحدودة بني املدارس واآلباء تشكل 

عائقاً أمام املشاركة الهادفة

منطقة  يف  معدومة  شبه  املدارس  يف  اآلباء  مشاركة  تعترب 

الرشق األوسط، ويرجع ذلك جزئيًا إىل الضغوط االجتامعية واألعراف 

والتقاليد، وتقدير املدارس يف املقام األول ملشاركة الوالدين من 

أجل معالجة قضايا تتعلق باألداء األكادميي الضعيف أو التدخل أثناء 

 Faour، Bernadowski، 2014؛  و      Dubis( السلبي  السلوك  وجود 

مختلطة،  تكون  ال  الغالب  يف  التي  التعليم  أنظمة  بسبب   .)2012

والتي يتم فيها فصل اإلناث عن الذكور، ال يشعر اآلباء غالبًا بالراحة 

اآلباء  بني  الضعيفة  العالقات  جانب  إىل  بناتهم.  مدارس  زيارة  عند 

الجنسانية  واألدوار  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  واألبناء 

املهيمنة، حيث ينظر اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي غالبًا 

من  الخليجيون  اآلباء  يحد  األم،  مسؤولية  أنه  عىل  التعليم  إىل 

فرصة  هذا  يقدم  وبناتهم.  أبنائهم  تعليم  عملية  يف  مشاركتهم 

وفعاليات  مساحات  إنشاء  خالل  من  اآلباء  مشاركة  لتعزيز  للمدارس 

ترحب باآلباء وتدعوهم للمشاركة يف حل املشاكل التي قد يعاين 

الذكور واإلناث عىل حد سواء، ولعب دور يف تعزيز  أبنائهم  منها 

إنجازاتهم العلمية.

5. ال توجد الكثري من البحوث التي توضح طبيعة 

مشاركة اآلباء يف عملية تعليم األطفال يف دول 

مجلس التعاون الخليجي.

بدون بحث كاف ومستمر، من الصعب تحديد التحديات ووضع سياسات 

تعليم  عملية  يف  اآلباء  مشاركة  وتأثري  جودة  لتعظيم  مستنرية 

هذه  مثل  البحوث،  ودعم  تصميم  أهمية  إىل  هذا  يشري  األبناء. 

الدراسة، التي تحدد االتجاهات اإلقليمية وتحللها من خالل االعتامد 

مستوى  عىل  للدراسات  ميكن  والنوعية.  الكمية  األساليب  عىل 

املنطقة واألمة أن تبني عىل هذا البحث من خالل بحث مشاركة اآلباء 

اللوجستية  املشاركة  مثل  عوامل  مييز  الذي  التعليم  عملية  يف 

واألدبية واالجتامعية والفكرية. كام أن الدراسات التي تقارن تصورات 

اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي حول تصورات أطفالهم حول 

مشاركة اآلباء يف عملية تعليمهم ستكون ذات قيمة يف تحديد 

التناقضات يف املشاركة املتصورة. ميكن أن توضح األبحاث اإلضافية 

أيًضا العوامل التي تؤثر عىل مشاركة اآلباء يف عملية التعليم، مثل 

دور التحكم النفيس واحرتام الذات عىل التحصيل العلمي.

التوصيات

آباء دول مجلس التعاون الخليجي يواجهون تحديات  بالرغم من أن 

توفر  التحديات  هذه  فإن  أبنائهم،  تعليم  عملية  يف  االنخراط  يف 

عىل  اآلباء  لتشجيع  السياسات  وصانعي  واملعلمني  لآلباء  فرصة 

خالل  من  األبناء.  تعليم  عملية  يف  والهادفة  الفّعالة  للمشاركة 

أخذ نتائج هذه الدراسة بعني االعتبار، هناك العديد من الطرق التي 

التعاون  مجلس  دول  يف  املصلحة  أصحاب  فيها  يتعاون  أن  ميكن 

الخليجي من أجل تعزيز مشاركة اآلباء املؤثرة والفّعالة، والتي من 

شأنها تعزيز الرفاهية االجتامعية والعاطفية، وبالتايل تضمن تجنيد 

مواجهة  بهدف  املستوى.  عايل  تعليم  ذات  محلية  عاملة  قوى 

هو  كام  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء  مشاركة  تحديات 

موضح أعاله، نقدم التوصيات التالية:

وتعيد 	  اآلباء  مشاركة  تعزز  التي  العامة  الحمالت  تصميم 

تأثري  الضوء عىل  من خالل تسليط  األعراف االجتامعية  تشكيل 

مبا  ورفاهيتهم  ألطفالهم  األكادميي  التحصيل  عىل  اآلباء 

عىل  الرتكيز  مع  واملالية،  املادية  املساعدة  حدود  يتجاوز 

أن  يجب  املشاركة.  كمية  من  أكرث  املشاركة  وجودة  نوعية 

تصور هذه الحمالت دور اآلباء واألرسة عىل املستوى الوطني 

أمهات  لديها  التي  العائالت  شمل  يتم  بحيث  متنوعة  بطرق 

عامالت، وتؤكد بشكل خاص عىل أهمية تعزيز العالقات القوية 

بني األب واالبن. 

الرتويج للمدارس عىل أنها أماكن ينبغي عىل اآلباء زيارتها، 	 

املدارس  تديرها  وفعاليات  عمل  ورش  إنشاء  خالل  من  وذلك 
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التي تركز عىل إرشاك اآلباء يف األنشطة والفّعاليات املنزلية 

الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  خطط  وضع  مع  املدرسية،   -

بني  تفصل  التي  واملدارس  املساحات  يف  اآلباء  إلرشاك 

الجنسني. ميكن للمدارس تطوير برامج إثراء التعلم املصممة 

واملتوسط  املنخفض  األداء  ذوي  للطالب  اآلباء  ملشاركة 

والعايل يف مراحل تعليمية مختلفة، مام يعزز مشاركة اآلباء 

األحداث  يف  املشاركة  أو  القراءة  عىل  املساعدة  خالل  من 

الجارية واملواضيع االجتامعية والسياسية مًعا.

تطوير أنظمة اإلرشاد العام واإلرشاد األكادميي التي ترشك 	 

اآلباء يف تحديد نقاط القوة لدى الطالب واملسارات الجامعية. 

مساراتهم  ملشاركة  لآلباء  فرًصا  الربامج  هذه  توفر  أن  ميكن 

التعليمية الخاصة، مع تسليط الضوء عىل كيفية مشاركة اآلباء 

بغض النظر عن مستوى تحصيلهم العلمي يف عملية تعليم 

أطفالهم. أيًضا، يجب أن يركز اإلرشاد عىل تعزيز العالقات بني 

األب واالبن من خالل تزويد اآلباء مبعلومات محددة تساعدهم 

عىل  وتحثهم  وإنجازاتهم  أبنائهم  تعليم  عملية  تعزيز  عىل 

مواصلة تعليمهم وتطلعاتهم الخاصة بالتعليم العايل.

خالل 	  من  اآلباء  إرشاك  عىل  الذكور  املوظفني  تشجيع 

األبوة  إجازة  حول  العمل  أماكن  يف  محددة  معايري  وضع 

قيّمة  وسيلة  هي  األبوة  إجازة  مرن.  عمل  بجدول  والسامح 

لآلباء للمشاركة يف حياة أطفالهم منذ الوالدة، وبناء عادات 

وتعزيز تفكري يحث عىل مشاركة اآلباء يف حياة أطفالهم منذ 

مواعيد  تخصيص  تعليمهم.  عملية  طيلة  تستمر  التي  الصغر 

اآلباء عىل تحقيق  مرنة لألنشطة والفعاليات ميكن أن تساعد 

التوازن بني العمل واألرسة، ومتكنهم من حضور هذه األنشطة 

والفّعاليات املخصصة لتعزيز عملية تعليم أطفالهم، مبا يف 

الالمنهجية،  والفّعاليات  واملعلمني،  اآلباء  اجتامعات  ذلك 

والزيارات الجامعية. 

تنفيذ ودعم البحوث حول مشاركة اآلباء ومستوى تعليمهم 	 

خاص  بشكل  الرتكيز  مع  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف 

بالتحصيل  وعالقتها  املتنوعة  املشاركة  عوامل  قياس  عىل 

األبحاث  تقارن  أن  ميكن  الوظيفي.  والنجاح  التعليمي 

تصورات  مع  مشاركتهم  حول  اآلباء  تصورات  املستقبلية 

األب  مشاركة  يف  املتغرية  الديناميكيات  ودراسة  أطفالهم، 

عىل مدى حياة الطفل، وبحث اآلثار القصرية املدى وطويلة 

مجلس  دول  يف  التعليم  عملية  عىل  األب  ملشاركة  املدى 

املنطقة  مستوى  عىل  املتواصل  البحث  الخليجي.  التعاون 

فهم  لبناء  أيًضا  مهم  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حول 

لالتجاهات والعوامل اإلقليمية الفريدة يف مشاركة األب.

يواجه اآلباء يف دول مجلس التعاون الخليجي العديد من العوائق 

أطفالهم.  تعليم  عملية  يف  الفّعالة  املشاركة  دون  تحول  التي 

التعاون  مجلس  لدول  ميكن  واملنسقة،  املركزة  الجهود  خالل  من 

الخليجي التغلب عىل هذه التحديات وتعزيز مشاركة اآلباء الجيدة. 

تؤثر مشاركة األب يف التعليم بشكل كبري عىل التحصيل التعليمي 

لآلباء  املهنية.  حياتهم  ومسارات  خيارات  يشكل  مام  ألطفالهم، 

تأثري طويل األمد عىل احرتام أطفالهم لذاتهم ورفاهيتهم، فضالً 

عن التأثري يف كيفية مشاركة الجيل القادم من اآلباء واألمهات مع 

التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء  ألن  نظرًا  املستقبل.  يف  أطفالهم 

أدوار  تشكيل  إعادة  فيمكنهم  انخراطًا،  أكرث  آباًءا  أصبحوا  الخليجي 

الجنسني بشكل إيجايب ودعم األمهات الاليت يعملن أيًضا. وبالتايل، 

االنخراط  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  اآلباء  متكني  فإن 

عىل  بالفائدة  سيعود  أطفالهم  تعليم  عملية  يف  هادف  بشكل 

اآلباء وأبنائهم وكذلك األمهات واملعلمني واإلداريني وأرباب العمل 

التعليم  وأنظمة  األرس  عىل  بالفائدة  يعم  مام  املستقبل،  يف 

واالقتصاديات عىل نطاق أوسع يف املنطقة.

املؤلفون

بن  سعود  الشيخ  ملؤسسة  التنفيذية  املديرة  هي  ريدج  ناتاشا 

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

املساواة  تحقيق  نحو  والسعي  التعليم،  وعملية  الخريي  والعمل 

يف قطاع التعليم مبنطقة الخليج.

لنيل  حاليًا  دراستها  تواصل  ثقافية  أنرثوبولوجيا  عاملة  هان  سارة 

شهادة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية بجامعة 

برانديز مع اهتاممات بحثية تركز عىل الهجرة واالنتامء يف الخليج. 

بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  يف  مشارك  باحث  هو  دينجوس  ديفيد 

عملية  عىل  أعامله  تركز  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر 

العمل  ودور  التعليم،  عملية  يف  الوالدين  ومشاركة  التعليم، 

الخريي الخاص.
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