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 مشاركة الوالدين

 

 خلفية

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول نهج مشاركة الوالدين الُمطّبق في العالم 

العربي، وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات ال تقدم تقديًرا لألثر، وإنما تبحث في 

والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق تطبيق التدخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين 

البحثية. وُتعتبر هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

 .على أمثلة محددة عن تدخالت مشاركة الوالدين التي تم تطبيقها في سياق العالم العربي

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

ّرف مشاركة الوالدين على أنها مشاركة أولياء األمور بشكٍل فاعل في دعم التعّلم األكاديمي ُتع

ألطفالهم. وُتظهر األبحاث التي ُأجريت حول العالم أّن مشاركة أولياء األمور ترتبط في العادة بنتائج 

حصيل العالي في الطالب اإليجابية، والسلوك الجيد، والموقف اإليجابي تجاه المدرسة، ومستوى الت

القراءة، واألداء األكاديمي األفضل. وفي العالم العربي، يتوفر القليل جًدا من األبحاث القائمة على 

األدلة في هذا الصدد، وحيثما ُوجدت تلك األدلة فإنها تظهر ارتباًطا غير مباشر بين مشاركة الوالدين 

   ).Fakhro  &Almaliki, 2016; Yang et al., 2018والتحصيل األكاديمي للطلبة (
 

) أنه عندما يشارك أولياء األمور بشكل Al-Alwan )2014في دراسة كّمية ُأجريت في األردن اكتشف 

فاعل في تعّلم أطفالهم في المدرسة، فإنهم يؤثرون بشكل إيجابي في سلوك الطلبة وعواطفهم 

يمي، ويصبح الطلبة أقل ومهاراتهم المعرفية، ما يؤثر بشكل غير مباشر في تحصيلهم األكاد

عدوانية، ويلتزمون بالقواعد المدرسية، ونادًرا ما يتغيبون عن المدرسة، كما أصبح هؤالء الطلبة أكثر 

استمتاًعا بقضاء الوقت في المدرسة ولديهم تقدير كبير لذاتهم، إضافة إلى ذلك فقد زاد دافعهم 

د واالنتباه والمشاركة في األنشطة للتعّلم وباألخص كفاءتهم الذاتية في بذل مزيد من الجه

    المدرسية.

 

بحثت الدراسات في العالم العربي بشكل أساسي وعي أولياء األمور والمدارس بشأن مشاركة أولياء 

األمور وليس في أثرها. وقد أشار كل من أولياء األمور والمدارس في قطر واإلمارات العربية المتحدة 

 ;Fakhro  &Almaliki, 2016يما بينهما من أجل تطوير تعّلم األطفال (إلى تقديرهم أهمية العالقات ف

Malluhi  &Alomran, 2019 لكن، الحظ .(Al-Mahrooqi et al. (2016 أن مشاركة أولياء األمور الُعمانيين (

في تعّلم أطفالهم لّلغة اإلنجليزية ظّلت محدودة على الرغم من وعيهم بأهميتها. وفي سياقات 

أخرى مثل الجزائر، ذكرت الدراسات أن أولياء األمور والمدارس ال يعون حتى هذه اللحظة أهمية هذا 
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)، ولكن Belaid  &Sarnou, 2019ور والمعلمين غير موجود (الدور وبالتالي فإن التواصل بين أولياء األم

) في دراسة ُأجريت في الكويت أن أولياء األمور ومن خالل المشاركة النشطة Fenimore (2018أظهر 

في حصص القراءة ألطفالهم من ذوي االحتياجات الخاصة، دعموا مهارات القراءة واالستيعاب لديهم 

الثالث، باإلضافة إلى دعم االستيعاب لدى أطفالهم. وقد استثمر أولياء من رياض األطفال وحتى الصف 

 ,Fenimoreاألمور مشاركتهم لزيادة معرفتهم بأطفالهم ما ساعد على تقوية الروابط األسرية (

) أن المعلمين في الكويت يؤمنون بقوة بالدور 2018. (Al-Fadley, et alذكر   ). وبشكل مماثل2018

أولياء األمور في مساعدة أطفالهم لتطوير مهارات القراءة والكتابة في السنوات  الفّعال لمشاركة

األولى، وأن مشاركة أولياء األمور مهمة جًدا بشكل خاص في تعّلم األطفال للغة األجنبية في 

   السنوات األولى (مثل اللغة اإلنجليزية) في حال كانوا قادرين على القراءة والتحدث بهذه اللغة.

 

ولي أمر في المملكة  100ي دراسة تضمنت تصميم استبانة أظهرت البيانات التي ُجمعت من وف

العربية السعودية أن معظمهم يقّدرون أهمية العالقة بين أولياء األمور والمعلمين؛ من أجل تجربة 

ي ). يرى أولياء األمور أن دورهم فMahmoud, 2018تعليمية ناجحة ولرفاه أطفالهم في المدرسة (

دعم تعّلم أطفالهم يتعلق بدعمهم بشكل مباشر في أداء الواجبات المنزلية أو المشاريع أو بشكل 

غير مباشر من خالل تحفيزهم وإشراكهم في األنشطة الالمنهجية. لكن فاعلية مشاركة أولياء األمور 

ومن أجل ترتبط بمدى معرفتهم بالمناهج وأهداف التعليم ووضوحها بالنسبة لهم. لهذا السبب، 

) المدارس بعقد ورش عمل Mahmoud )2018زيادة مشاركة أولياء األمور وضمان دورها الفّعال، أوصى 

 مّتسقة ألولياء األمور لتقديم الدعم الفّعال لهم ولضمان توافق دورهم مع دور المعّلم في التدريس.

رفع تحصيل أطفالهم داخل  وقد أظهرت األبحاث التي ُأجريت حتى اآلن عدم مشاركة أولياء األمور في

&  Al-Fadley et al., 2018; Alobaid, 2018; Malluhiالصف وتطوير مهاراتهم األكاديمية واالجتماعية (

Alomran, 2019.(  

 

تتمثل مشاركة أولياء األمور في معظم األحيان في التأكد من أداء أطفالهم لواجباتهم المنزلية، كما 

). Belaid  &Sarnou, 2019ط لمناقشة السلوك المسيء وغير المهذب (أن الزيارات المدرسية تتم فق

  ).Alobaid, 2018ونادًرا ما تواصلت المدارس من جانبها مع أولياء األمور أو شجعتهم على المشاركة (

) أنه ال يمكن إقامة عالقة بين المعلم وأولياء األمور ما Belaid  &Sarnou )2019وقد بّينت دراسات مثل 

تم بناء عالقة بين أولياء األمور والطفل، ما يعني أن أولياء األمور غير القريبين من أطفالهم ال لم ي

يتحدثون عن الحياة المدرسية أو عن أداء أطفالهم في المدرسة. وبذلك يعكس عدم مشاركة أولياء 

شاركة وهو األمور عدم اهتمامهم بتعّلم أطفالهم وبسلوكهم كذلك. كما أن ثمة سبب آخر لعدم الم

&  Belaid) أو كونهم أّميين (Al-Fadley et al., 2018مستوى التعليم الضعيف لدى أولياء األمور (

Sarnou, 2019) وقد كانت مشاركة أولياء األمور محدودة أيًضا بسبب حاجز اللغة .(Al-Fadley et al., 

2018.(   
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مدرسة محدودة في العالم العربي نظًرا بشكل عام، ُتعّد مشاركة الوالدين في تعّلم أطفالهم في ال

، (Malluhi & Alomran, 2019) لعدة أسباب؛ كنقص في الوعي بأهمية دور أولياء األمور في المدرسة

أو أن يكون أولياء األمور غالًبا غير فاعلين ومنفصلين عن المدرسة، وال يتواصلون بشكل كاف مع 

 خاوفهم إال فيما يتعلق بمشاكلهم السلوكيةالمعلمين وال يناقشون اهتمامات أطفالهم أو م

(Belaid & Sarnou, 2019) كما أن العديد من المدارس ال تشجع أو تحّث على بناء العالقات بين أولياء ،

األمور والمدرسة. لهذا توصى المدارس بمساعدة أولياء األمور ليشعروا بالدعم وبتشجيع مشاركتهم 

ى األسرة بشكل خاص. وقد أعرب معلمو االحتياجات الخاصة بشكل عام وتشجيع التطّوع على مستو

في المملكة العربية السعودية عن مخاوفهم في هذا الشأن، وعن حاجتهم للتدريب لمساعدتهم 

 ,Alnaim) على تصميم البرامج واألنشطة التي يمكنها جذب انتباه أولياء األمور وزيادة مشاركتهم

لتصميم دورات وورش عمل وندوات تعليمية وفرص تطوير  كما تمت دعوة المدارس أيًضا .(2018

مهني ألولياء األمور لتزويدهم بالمعرفة والمهارات للعمل بشكل أفضل مع المعلمين لبناء عالقة 

 .(Alnaim, 2018) قوية وفعالة بين المنزل والمدرسة

 

 الُملخص

تحظى بتقدير كبير من المعلمين على الرغم من وجود أدلة عالمية على أّن مشاركة أولياء األمور 

وأولياء األمور أنفسهم والطلبة، إال أن األدلة في العالم العربي التي تثبت وجود ارتباط بين دور 

مشاركة أولياء األمور واألداء األكاديمي للطلبة قليلة. وقد وجدت الدراسات التي أجريت على أولياء 

لجزائر أن مشاركتهم في تعزيز الرفاه التعليمي األمور في قطر واإلمارات العربية المتحدة وا

ألطفالهم محدودة، كما أشير في الغالب إلى أّن تفاعالت أولياء األمور مع المدرسة تقتصر على 

الزيارات؛ لمناقشة المشاكل السلوكية وليس تعّلم أطفالهم، وتوصلت الدراسات إلى أن بعض أولياء 

 عليم أطفالهم.األمور ال يدركون أهمية مشاركتهم في ت
 

ومع ذلك فقد بّينت دراسة أجريت في األردن أن أولياء األمور الذين شاركوا بشكل فاعل في تعّلم 

أطفالهم، أّثروا بشكل إيجابي في سلوكهم وعواطفهم ومهاراتهم المعرفية، األمر الذي ساعدهم 

    على رفع تحصيلهم األكاديمي.
 

وبشكل عام، ثمة عدد محدود من األبحاث المنشورة حول مشاركة أولياء األمور والتعليم في العالم 

العربي، ويوصى الباحثون في العالم العربي بدراسة العالقة واالرتباط بين مشاركة أولياء األمور 

ور التي سترفع والتحصيل األكاديمي وسلوك األطفال، كما ينصحون بدراسة تدخالت مشاركة أولياء األم

 من التحصيل األكاديمي لألطفال. 
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