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المقدمة  وخلفية الدراسة 

تعــد األســرة الوحــدة الرئيســية يف البنــاء االجتماعــي ملجتمــع اإلمــارات وذلــك ملــا تقــوم بــه مــن وظائــف  اجتماعية، 
واقتصاديــة، وبيولوجيــة نحــو أفرادهــا مــن جهــة، واملجتمــع مــن جهــة أخرى.

ــد  ــدت العدي ــد فق ــي ق ــم العرب ــم والعال ــر يف العال ــن األس ــا م ــة وكغيره ــرة اإلماراتي ــن أن األس ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــور مه ــن ظه ــا م ــب عليه ــي، وماترت ــم البيروقراط ــث والتنظي ــر والتحدي ــل التحض ــبب عوام ــا بس ــن وظائفه م
ــة،  ــة واالقتصادي ــة كاملؤسســات الصحي ــة، وظهــور مؤسســات بديل ــدة، ومتعــددة  يف مختلــف أنحــاء الدول جدي
ــي  ــع اإلمارات ــة يف املجتم ــف مهم ــوم بوظائ ــزال تق ــة الت ــرة اإلماراتي ــية، إال أن األس ــة والسياس ــة والتعليمي والديني
ــا )  ــادي ألفراده ــي وامل ــم العاطف ــر الدع ــية، وتوفي ــات اجلنس ــم العالق ــة، وتنظي ــئة االجتماعي ــاب، والتنش كاإلجن
ــدًا  ــب جه ــي تتطل ــرة والت ــية لألس ــف األساس ــن الوظائ ــئتهم م ــال وتنش ــة األطف ــد تربي ــان، 2010 (. وتع العثم
ــان،  ــة ) العثم ــات املختلف ــة التحدي ــل أو مواجه ــبب العم ــة بس ــرات اليومي ــرعة والتوت ــم بالس ــن يتس ــًا يف زم ووقت
2014 (. وتبــدأ املســؤولية األبويــة قبــل إجنــاب األطفــال مــن خــالل تأســيس األســرة عــن طريــق الــزواج  وعــن 
ــة يف   ــة وخاص ــاة املختلف ــالل دورة احلي ــن خ ــم م ــع أطفاله ــدًا م ــة تعقي ــؤولية األبوي ــزداد املس ــاب. وت ــق اإلجن طري
مرحلتــي الطفولــة واملراهقــة ممــا يتطلــب مــن الوالديــن مزيــدًا مــن اجلهــد والوقــت لتلبيــة االحتياجــات األساســية 

ــم. ــة ألطفاله ــية واالجتماعي والنفس

كشــفت نتائــج دراســة متاســك األســرة اإلماراتيــة والتحديــات التــي تواجههــا يف القــرن احلــادي والعشــرين    
)العثمــان، 2015( عــن مجموعــة مــن التحديــات والتــي مــن أهمهــا: زيــادة اإلنفــاق، االســتخدام الزائــد 
لإلنترنــت، ارتفــاع تكاليــف الــزواج، االفتقــار للوقــت، تعيــن العمالــة املنزليــة، التوتــر، حــوادث الطــرق،  زيــادة 
الــوزن والســمنة، الســكري، وصــراع القيــم. كمــا كشــفت الدراســة عــن أن األســرة اإلماراتيــة وبشــكل عــام قويــة 
ــر  ــات، التقدي ــع األزم ــف م ــى التكي ــدرة عل ــاركة، والق ــزام، املش ــتركة، االلت ــم املش ــن والقي ــل التدي ــل عوام بفع
ــرام، التواصــل االجتماعــي بــن أفــراد األســرة. كمــا كشــفت الدراســة عــن أن هنــاك عالقــة  والتعاطــف واالحت
ذات داللــة احصائيــة مابــن مهــارات التواصــل بــن الزوجــن وتدينهــم مــن جهــة وســعادتهم الزوجيــة مــن جهــة 

أخــرى. 

ــرًا يف بنائهــا وتركيبهــا، حيــث حتولــت مــن  ــة تغي ــة اخلليجي ــة كغيرهــا مــن األســر  العربي شــهدت األســرة اإلماراتي
ــر االجتماعــي املخطــط الــذي جــاء يف  ــة ( بفعــل عوامــل التحديــث والتغي ــة ) نووي ــى أســرة زواجي ــدة إل أســرة ممت
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ــر  ــواع: األس ــة أن ــى ثالث ــم إل ــة تنقس ــرة اإلماراتي ــت األس ــط كان ــل النف ــة ماقب ــي مرحل ــط. فف ــد النف ــة مابع مرحل
البدويــة، واألســر الريفيــة، وأســر الغــوص. وتتميــز هــذه األســر بأنهــا أســر ممتــدة أفقيــًا ورأســيًا، ومتجانســة تقــوم 
ــي والداخلــي يف  ــزواج القراب ــرب األســرة ) اجلــد(، ويســود ال علــى أســاس التضامــن والتعــاون والســلطة فيهــا ل
مجتمــع قبلــي. فاألســرة والعشــيرة همــا أســاس البنــاء االجتماعــي ) الســيار، 1990 (. كذلــك أســهمت عوامــل 
التحديــث يف مرحلــة مابعــد النفــط يف ظهــور مشــكالت اجتماعيــة كالعنــف األســري، والطــالق، وارتفــاع املهــور، 

والتكاليــف الغاليــة للــزواج، والــزواج مــن األجنبيــات، وتراخــي الروابــط األســرية )املنصــور 1998(.

ــة  ــام االحصائي ــث تشــير األرق ــاه االجتماعــي، حي ــة مــن الرف ــارة الشــارقة مبســتويات عالي ــون يف إم ــع املواطن يتمت
إلــى أن 65 % مــن األســر تتمتــع بدخــل 300 ألــف درهــم أو أكثــر ســنويًا ) حكومــة الشــارقة 2013 (. 
وعلــى الرغــم مــن هــذا االزدهــار االقتصــادي يف إمــارة الشــارقة، فــإن نســبة البطالــة  وصلــت إلــى )19 %( وهــي 
أعلــى مــن بــن اإلنــاث )33 %( مقارنــًة بالذكــور )11 %(. وأن أكثــر مــن ثالثــة أربــاع األســر يف اإلمــارة ميلكــون 
مســاكنهم التــي يعيشــون فيهــا وذلــك عــن طريــق الدعــم احلكومــي أو التمويــل الذاتــي ) حكومــة الشــارقة 2013 

.)

أظهــرت نتائــج املســح اإلجتماعــي اإلقتصــادي الشــامل يف إمــارة الشــارقة بــأن متوســط عــدد أفــراد األســرة انخفض 
ــو  ــارقة ه ــارة الش ــرة يف إم ــزواج يف األس ــكل ال ــة. وأن ش ــر املواطن ــر غي ــل ) 5.6 ( لألس ــرد مقاب ــى  )6.2 ( ف إل
الــزواج بإمــرأة واحــدة، وتشــير نتائــج املســح إلــى أن ) 92.5 % (  مــن املتزوجــن مرتبطــن بإمــرأة واحــدة. كمــا 
ــة ) 5 - 9 (، ) 10 -  14  (، ) 15 - 19 (  كانــت  ــرات العمري أن نســبة مســتخدمي احلاســب اآللــي يف الفت
علــى التوالــي ) 58 % (، ) 88 % (، ) 93 % (، وهــذا يشــير إلــى تغلغــل الثقافــة الرقميــة لــدى الفئــات العمريــة 
ــرائح  ــذه الش ــت له ــتخدام اإلنترن ــاوز اس ــا جت ــة كم ــة والثانوي ــة واإلعدادي ــة اإلبتدائي ــل التعليمي ــرة يف املراح الصغي

الثــالث بنســبة ) 99 % ( ) حكومــة الشــارقة، 2013 ( 

يشــكل التعليــم أحــد احلقــوق واحلاجــات األساســية ورأســمال اجتماعــي ألفــراد األســرة، فقــد أســهمت السياســة 
ــام  ــى ) 7.3 % ( لع ــة إل ــبة األمي ــت نس ــن، فانخفض ــع املواطن ــم جلمي ــر التعلي ــارقة يف توفي ــارة الش ــة يف إم التعليمي
ــع  ــاق جمي ــالل التح ــن خ ــرًا م ــازًا كبي ــارقة اجن ــارة الش ــت إم ــا حقق ــارقة، 2013 (. كم ــة الش 2013 ) حكوم
األطفــال بالتعليــم اإلبتدائــي يف العــام الدراســي 2007 -  2008، أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانويــة فكانــت نســبة 
اإللتحــاق لهــذه املرحلــة لصالــح اإلنــاث ) 91 % ( مقارنــة بالذكــور ) 54 % ( ) حكومــة الشــارقة، 2013 (. ويف 
املجــال الصحــي انخفــض معــدل وفيــات األطفــال مــن ) 10 ( لــكل ألــف مــن الذكــور إلــى ) 8 ( عامــي 2005 و 
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2008  علــى التوالــي، كمــا انخفــض هــذا املعــدل بالنســبة لإلنــاث مــن ) 8 ( إلــى ) 7 ( يف الفتــرة نفســها ومبعــدل 
يصــل إلــى ) 11 % ( ) حكومــة الشــارقة، 2011 (.

بحســب دراســة أمنــاط التنشــئة اإلجتماعيــة يف األســرة يف إمــارة الشــارقة فــإن النمــط احلــازم هــو النمــط املمــارس 
ــان،  ــة ) العثم ــة الثالث ــاهل بالدرج ــامح والتس ــط التس ــم من ــة ث ــة الثاني ــلطي بالدرج ــط التس ــه النم ــرة، يلي يف األس
2014 (. ومــن املظاهــر احلديثــة للــزواج بــروز ظاهــرة زواج املواطنــن بأجنبيــات، حيــث أســهمت عوامــل الرفــاه 
اإلجتماعــي يف زيــادة اخليــارات املتاحــة أمــام املواطنــن للــزواج مــن أجنبيــات مبــا يحقــق املنافــع املتبادلــة بــن طــريف 

ــزواج ) العثمــان، 2013 (. ال

مشكلة الدراسة: 

شــهد مجتمــع اإلمــارات حتــوالت اجتماعيــة – اقتصاديــة متســارعة طــوال العقــود األربــع األخيــرة بفعــل عوامــل 
التحديــث والعوملــة. وقــد كانــت لهــذه التحــوالت آثــارًا متعــددة علــى األســرة اإلماراتيــة بشــكل عــام واألســرة يف 
ــة  ــة واإلماراتي ــة يف التراجــع والتالشــي يف األســرة العربي إمــارة الشــارقة بشــكل خــاص، وأخــذت الســلطة األبوي
ــة األســرة  ــد ألهمي ــة) Responsibility Parental (  مــن جدي ــة املســؤولية األبوي ــرزت أهمي باألخــص وب

كمؤسســة ذات عالقــة بالتنشــئة االجتماعيــة، وتتلخــص مشــكلة الدراســة باإلجابــة علــى األســئلة اآلتيــة: 

ماتعريف املسؤولية األبوية من وجهة نظر عينة الدراسة يف إمارة الشارقة؟ 	 
ما أبعاد املسؤولية األبوية من وجهة نظر املبحوثن يف إمارة الشارقة؟ 	 
 	

منهجية الدراسة:

ــق  ــي تضمنــت أســئلة تتعل ــم أداة الدراســة الت مت اســتخدام املســح االجتماعــي كمنهــج للدراســة مــن خــالل تعمي
باخلصائــص الدميوغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة للعينــة املؤلفــة مــن )192( فــردًا مــن أربــاب األســر. كمــا 
تضمنــت أداة الدراســة أســئلة تتعلــق بتأمــن احليــاة الصحيــة لألطفــال ومناؤهــم وتعليمهــم ومشــاركتهم وتنشــئتهم 
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ــات الدراســة مــن خــالل  ــل بيان ــة يف حتلي ــة عــن أســئلة الدراســة مت اســتخدام النســب املئوي ــة. ولإلجاب االجتماعي
 . )SPSS(  ــة ــوم االجتماعي ــة يف العل برنامــج احلــزم االحصائي

مجتمع البحث وعينته: 

مت سحب عينة من أرباب األسر يف إمارة الشارقة، وغطت: 

مركز املدينة. 	 
املنطقة الشرقية ) كلباء، خورفكان، دبا احلصن (. 	 
املنطقة الوسطى ) الذيد، املدام (	 

حيث بلغ عدد أرباب األسر الذين أجابوا على عينة الدراسة ) 192( فرداً. 
وملعرفة اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية ألفراد العينة » أنظر جدول رقم )1( يف امللحق.   

ثانيا:  تحليل البيانات:  

1 - 2 مفهوم المسؤولية األبوية:

  ) Question Subjective (  تســتخدم بعــض الدراســات يف العلــوم االجتماعيــة طــرح األســئلة الذاتيــة
ــا. ويعــد مفهــوم  ــة للوقــوف علــى درجــة وعــي املبحوثــن جتــاه هــذه القضاي ــا االجتماعي ــر مــن القضاي حــول كثي
املســؤولية األبويــة مــن املفاهيــم الهامــة التــي يجــب أن يدركهــا الوالديــن اجتــاه أطفالهــم. ويشــير هــذا املفهــوم إلــى 
الواجبــات والســلطات واملســؤوليات التــي يتمتــع بهــا الوالديــن اجتــاه أطفالهــم. وتتضمــن هــذه املســؤولية األبويــة 
حــق الوالديــن باملوافقــة علــى عــالج أطفالهــم بالنيابــة عــن أنفســهم. وقــد يكــون هــذا التعريــف أقــرب إلــى املعنــى 
القانونــي منــه إلــى املعنــى االجتماعــي والــذي يتعلــق بعمليــات التنشــئة االجتماعيــة والرعايــة الصحيــة والتعليمــة.

يالحــظ مــن بيانــات اجلــدول رقــم ) 1 ( بــأن حوالــي خمــس املبحوثــن ) 21 % ( يــرون أن املســؤولية األبويــة تتعلــق 
بالتربيــة، كمــا أن ) 13.6 % ( مــن املبحوثــن يــرون االهتمــام باألســرة كمظهــر مــن مظاهــر املســؤولية األبويــة، 
كذلــك فــإن ) 10.8 % ( مــن املبحوثــن يعتبــرون املســؤولية األبويــة شــكل مــن أشــكال املشــاركة بــن أفــراد األســرة 
وتلبيــة احتياجــات األســرة األساســية أو الرعايــة ألفرادهــا ) 10.3 %(  كمــا يــرى  ) 8.5 % ( مــن املبحوثــن بــأن 
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حتمــل املســؤولية هــو مــن مؤشــرات املســؤولية األبويــة. مــن جهــة أخــرى فــإن ) 7.4 % ( مــن املبحوثــن يربطــون 
مابــن االحتــرام ألفــراد األســرة واملســؤولية األبويــة. أخيــرًا تعــّرف النســبة املتبقيــة مــن املبحوثــن املســؤولية األبويــة 

علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال التعــاون، واألمانــة، واملراقبــة، والتفاهــم بــن الوالديــن وأفــراد األســرة.

جدول رقم ) 1 ( يبن مفهوم املسؤولية األبوية من وجهة نظر املبحوثن

النسبة التكرار تعريف املبحوثن للمسؤولية األبوية الترتيب 

% 1.7 3 القدوة 9

% 13.6 24 االهتمام 2

% 21 37 التربية  1

% 1.7 3 التعاون 9

% 10.8 19 املشاركة 3

% 8.5 15 حتمل املسئولية 5

% 4 7 أمانة 7

% 2.8 5 مراقبة 8

% 7.4 13 احترام 6

% 0.6 1 حقوق 10

% 10.8 19 توفير – تلبية حاجات 3

% 4 7 متابعة 7

% 10.3 18 رعاية 4

% 2.8 5 تفاهم 8

% 100 176 املجموع 

ــذي يركــز  ــة ببعدهــا االجتماعــي ال ــون مفهــوم املســؤولية األبوي ــن يعّرف ــج الدراســة أن املبحوث ويالحــظ مــن نتائ
ــدي. ــة مبعناهــا التقلي ــراد األســرة والتنشــئة االجتماعي ــة االحتياجــات األساســية ألف ــى تلبي عل
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2-2 السعادة الزوجية:

يالحــظ مــن البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم ) 2 ( بــأن أكثــر مــن ُخمســي أفــراد العينــة مــن أربــاب األســر )41,1 
% ( ســعيدون جــدًا يف حياتهــم الزوجيــة وإن غالبيــة أربــاب األســر ) 51.1 % ( يصنفــون أنفســهم بأنهــم ســعيدون 
ــم  ــعداء يف عالقته ــوا س ــر ليس ــاب األس ــن أرب ــن م ــن املبحوث ــة م ــبة قليل ــك، وإن نس ــة كذل ــم الزوجي يف عالقته
الزوجيــة ) 6.3 % (. وتنســجم نتائــج هــذه الدراســة بشــكل عــام مــع نتائــج دراســة الســعادة الزوجيــة بــن أربــاب 
األســر يف مجتمــع اإلمــارات )Alothman ,2012  (. وتشــير هــذه البيانــات إلــى أن غالبيــة األســر يف عينــة 
ــة أفضــل ألفــراد األســرة. وترتبــط الســعادة  ــة ممــا يســاعد علــى تكويــن بيئ الدراســة ســعيدون يف حياتهــم الزوجي
ــة  ــة صحي ــر بيئ ــادل يوف ــرام املتب ــة بعوامــل تتعلــق باملهــارات والقــدرات يف التواصــل بــن األســرة، واالحت الزوجي
ونفســية مناســبة لنمــو األطفــال. وقــد تواجــه األســر التــي التتمتــع بجــو مــن الســعادة الزوجيــة بعــض املشــكالت 

املتعلقــة باملســؤولية األبويــة.

جدول رقم ) 2 ( يبن السعادة الزوجية بن عينة  الدراسة

السعادة الزوجية
النسبـــة %العــددالسعادة الزوجية

41.1 %79سعيدجدًا
%9851سعيد

%126.3غير سعيد
%31.6مفقودة
%192100املجموع

ــة يشــاركن يف ســوق العمــل ) 59,9 % (  تظهــر البيانــات يف اجلــدول رقــم ) 3 ( إلــى أن غالبيــة األمهــات يف العين
وأن النســبة املتبقيــة ال تشــارك يف ســوق العمــل. مــن جهــة أخــرى فــإن نســبة كبيــرة مــن أســر املبحوثــن تتوفــر لديهــم 
خادمــة أو أكثــر يف األســرة ) 84,8 % (  ) انظــر جــدول رقــم 4 (. ويعــد عمــل املــرأة أحــد مصــادر التوتــرات داخــل 
األســرة بســبب ثنائيــة الــدور الــذي تعانــي منــه املــرأة ) عملهــا الرســمي وعملهــا داخــل األســرة ( ممــا يتطلــب منهــا 
بــذل مزيــد مــن اجلهــد ملواجهــة التوتــرات األســرية والقيــام بالواجبــات األســرية والتــي منهــا املســؤولية األبويــة. 
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كمــا أن وجــود اخلــدم قــد يســاعد املــرأة للقيــام بوظائفهــا بشــكل أفضــل إال أن عــدم حتديــد عمــل اخلــدم بشــكل 
واضــح دون أن يــؤدي بهــم إلــى القيــام ببعــض وظائــف الوالديــن املتعلقــة بالتنشــئة االجتماعيــة. 

جدول رقم  ) 3 ( يبن نسبة األسر التي تعمل فيها الزوجة

إذا كان املجيب رب األسرة الذكر، هل الزوجة تعمل؟
النسبةالعددهل الزوجة تعمل

59.9 %115نعم
40.1 %77ال

100 %192املجموع

       جدول رقم  ) 4 ( يبن توزيع األسر بحسب وجود اخلادمة يف املنزل  

هل توجد خادمة لدى األسرة
النسبة العددوجود خادمة 

84.4 %162نعم
15.6 %30ال 

100 %192املجموع

2-3 تأمين الحياة الصحية لألطفال:

يالحــظ مــن البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم ) 5 (  أن نســبة عاليــة جــدا مــن األســر املبحوثــة كانــت األم تراجــع 
مراكــز األمومــة والطفولــة أثنــاء احلمــل وبنســبة ) 93,2 % ( مقابــل )6,8 % ( مــن األمهــات اللواتــي أوضحن عدم 
مراجعتهــن ألي مركــز صحــي أثنــاء احلمــل.إن زيــادة التوجــه لالنتفــاع مــن خدمــات رعايــة احلوامــل املوجــودة يف 
ــة  ــة والرعاي ــى حــاالت احلمــل اخلطــرة يف الوقــت املناســب، باملراقب ــد مــن فــرص التعــرف عل ــارة الشــارقة تزي إم

املنتظمــة لهــؤالء النســاء وطــوال فتــرة احلمــل مهمــة للحــد مــن التعقيــدات املرتبطــة بالــوالدة.
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جدول رقم ) 5 ( يبن مدى مراجعة األم ملراكز األمومة والطفولة أثناء احلمل

هل كانت األم تراجع مراكز األمومة والطفولة
) طبيب مختص ( أثناء احلمل

النسبةالعددمراجعة أثناء احلمل
93.2 %179نعم

6.8 %13ال
100 %192املجموع

ــة  ــز األموم ــن مراك ــات يراجع ــي األمه ــن ثلث ــر م ــى أن أكث ــم ) 6 (  إل ــدول رق ــواردة يف اجل ــات ال ــير البيان ــا تش كم
ــة بعــد  ــة مــن األمهــات ال يراجعــن مراكــز األمومــة والطفول ــة بعــد الــوالدة )69,3 % ( وأن النســبة املتبقي والطفول
ــض  ــة لبع ــل عرض ــون األم والطف ــرة،حيث تك ــوالدة مباش ــب ال ــي تعق ــرة الت ــات املبك ــة األمه ــوالدة. إن رعاي ال
ــد  ــات واملوالي ــات األمه ــن وفي ــر م ــة. فالكثي ــد يف الصح ــل األم ــلبي طوي ــر س ــا أث ــون له ــد يك ــي ق ــدات الت التعقي
اجلــدد تقــع خــالل الســاعات الثمانــي واألربعــن األولــى بعــد الــوالدة، ممــا يجعــل األمهــات واألطفــال بحاجــة إلــى 
رعايــة إشــرافية خاصــة بعــد الــوالدة. ومــن املقلــق أن تكــون نســبة ليســت بالقليلــة مــن عينــة الدراســة مــن األمهــات 

اليتلقــن رعايــة صحيــة يف مرحلــة مابعــد الــوالدة.

جدول رقم ) 6 ( يبن مدى مراجعة األم ملراكز األمومة والطفولة بعد الوالدة

هل كانت األم تراجع مراكز األمومة والطفولة
 ) طبيب مختص ( بعد الوالدة

النسبةالعددمراجعة بعد الوالدة
69.3 %133نعم
30.7 %59ال

100 %192املجموع
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ــة  ــن رضاع ــن أطفاله ــات يرضع ــاع األمه ــة أرب ــن ثالث ــر م ــأن أكث ــم ) 7 ( ب ــدول رق ــواردة يف اجل ــات ال ــير البيان تش
ــة  ــة لتغذي ــة والرضاعــة الصناعي ــن الرضاعــة الطبيعي ــي )6,8 % ( يجمعــن ب ــة مــن األم )76 %( وأن حوال طبيعي
أطفالهــن أول 6 أشــهر مــن الــوالدة وأن النســب املتبقيــة مــن املبحوثــات يعتمــدن علــى الرضاعــة الصناعيــة يف تغذيــة 
أطفالهــن. والتــزال نســبة ليســت قليلــة مــن املبحوثــات اليرضعــن أطفالهــن رضاعــة طبيعيــة. فيعتبــر حليــب األم 

أكبــر مصــدر كامــل ومفيــد لتغذيــة األطفــال يف ســنوات عمرهــم املبكــرة.

جدول رقم ) 7 ( يبن نوع تغذية الطفل أول 6 أشهر

تغذية الطفل أول 6 أشهر
النسبةالعددنوع الرضاعة

76 %146رضاعة طبيعية من األم
17.2 %33رضاعة صناعية

رضاعة طبيعية + رضاعة 
6.8 %13صناعية

100 %192املجموع
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يالحــظ مــن البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم ) 8 ( بــأن حوالــي )9,4 %( مــن املبحوثــن أشــاروا أن العمــر عنــد 
الــزواج األول لألمهــات كان أقــل مــن 18 ســنة. كمــا تظهــر البيانــات بــأن أكثــر مــن ثالثــة أربــاع األمهــات تزوجــن 
يف ســن تتــراوح مــا بــن 18 – 26 ســنة. وأن النســبة املتبقيــة مــن النســاء تزوجــن يف ســن تزيــد عــن )26 ســنة(. 
والشــيء املؤكــد أن تشــريعات دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حــددت ســن الــزواج ب 18 ســنة، وأن الــزواج يف 

ســن أقــل مــن 18 ســنة يقــرره القاضــي يف ضــوء اعتبــارات محــددة.

جدول رقم ) 8 ( يبن العمر عند الزواج لألمهات املبحوثات

ما العمر عند الزواج
النسبةالعدد

9.4 %1818 سنة فأقل

19-2026% 13.5

21-2239% 20.3

23-2448% 25

25-2631% 16.1

27-285% 2.6

10.4 %20أكثر من 28
2.6 %5مفقودة
100 %192املجموع
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تظهر بيانات اجلدول رقم ) 9 ( بأن أكثر من خمسي األسر )42.2 %( ترعى األم أطفالها ممن تقل أعمارهم 
عن )4 سنوات( ألنها ال تعمل. كما أن )15,6 %( من األطفال ممن تقل أعمارهم عن 4 سنوات تقوم على 

رعايتهم اخلادمة ويف املقابل فإن أكثر من خمس األسر بقليل تتم رعاية أطفالها  ممن أعمارهم تقل عن )4 سنوات 
( يف احلضانة )22.4 %(. كما أن حوالي خمس األسر )19,3 %( تقوم اجلدة برعاية أطفالها  ممن أعمارهم أقل 
عن )4 سنوات (. وجتدر املالحظة هنا أن جزءًا كبيرًا من املسؤولية األبوية هو أن التسمح األسرة للخدم بالقيام 
ببعض الوظائف التي يجب أن يقوم بها أحد الوالدين كالتربية والتنشئة االجتماعية وقضاء الوقت مع األطفال.

جدول رقم ) 9 ( يبن من يرعى الطفل ) قبل عمر 4 سنوات ( يف األسر املبحوثة

أين كان يقضي الطفل ) قبل عمر 4  سنوات (
النسبةالعدد

42.2 %81عند األم ألنها التعمل
15.6 %30اخلادمة

22.4 %43يف احلضانة
0.5 %1الكل
19.3 %37اجلدة

100 %192املجموع
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تظهــر بيانــات اجلــدول رقــم ) 10 ( بــأن الغالبيــة العظمــى مــن األســر يلتحــق أطفالهــم ممــن تتــراوح أعمارهــم مــا 
ــة تبقــى مــع  ــة العمري بــن )4 – 6 ســنوات ( بريــاض األطفــال، وأن نســبة قليلــة مــن األطفــال ضمــن هــذه الفئ

ــدة )0.5 %(.  ــة )2.6 %( أو اجل ــزل ) 15.7 ( أو اخلادم األم يف املن

جدول رقم ) 10 ( يبن أين تتم رعاية الطفل خالل السنوات العمرية 4-6

هل التحق الطفل ) 4 – 6 ( سنوات ب
النسبةالعدد

90.2 %173روضة األطفال
5.7 %11يبقى مع األم يف املنزل

2.6 %5اخلادمة
0.5 %1اجلدة

1 %2املفقودة
100 %192املجموع

يالحــظ مــن البيانــات املتوافــرة يف اجلــدول رقــم ) 11 (  بــأن نســبة اإلعاقــة لــدى األســر املدروســة بلغــت )1.6 %( 
وتعتبــر هــذه النســبة قليلــة مقارنــة مــع النســب املعتمــدة يف بعــض املنظمــات الدوليــة كمنظمــة الصحــة العامليــة التــي 
تقدرهــا ) %10(. وميكــن تفســير انخفــاض نســبة اإلعاقــة يف األســر إلــى املفهــوم التقليــدي لإلعاقــة لــدى األســر 

اإلماراتيــة والتــي ال تشــمل األمــراض املزمنــة التــي متنــع األفــراد مــن القيــام بأعمالهــم اليوميــة الروتينيــة. 

جدول رقم ) 11 ( يبن هل توجد حاالت إعاقة يف األسر املبحوثة

هل توجد حالة إعاقة يف األسرة
%31.6نعم
%18998.4ال

%192100املجموع



18    المسؤولية األبوية في األسرة اإلماراتية     

تشــير بيانــات اجلــدول رقــم ) 12( إلــى أن حوالــي ثلثــي العينــة مــن األســر يف الدراســة يخلــد أطفالهــم إلــى النــوم يف 
وقــت محــدد، فيمــا تشــير البيانــات إلــى أن الثلــث األخيــر مــن األســر ليــس لديهــا وقــت محــدد لنــوم األطفــال. إن 
عــدم قيــام الوالديــن بتحديــد وقــت معــن لنــوم األطفــال يشــير إلــى التقصيــر يف املســؤولية األبويــة ألن هــذا الوضــع 

يؤثــر علــى أنشــطة األطفــال يف اليــوم التالــي ممــا يقلــل مــن تركيزهــم وتشــتت أفكارهــم.

جدول رقم ) 12 ( يبن هل ينام األطفال يف وقت محدد يف األسر املبحوثة

هل ينام األطفال يف وقت محدد ) ساعة محددة (
النسبةالعدد

66.7 %128نعم
33.3 %64ال

100 %192املجموع
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يالحــظ مــن البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم )13( بــأن أقــل مــن ُخمــس األســر املدروســة يقضــي أطفالهــم أقــل 
مــن ســاعة يف اســتخدام االنترنــت يف املنــزل. كمــا أن اخُلمــس اآلخــر مــن األســر يقضــي أطفالهــم ســاعتان فأقــل 
يف اســتخدام اإلنترنــت، وأن حوالــي )14 %( مــن األســر يقضــي أطفالهــم مــا بــن 4-3 ســاعات يف اســتخدام 
اإلنترنــت. لذلــك، فــإن  نســبة اإلدمــان يف اســتخدام اإلنترنــت يف العينــة ) أكثــر مــن 4 ســاعات ( قــد بلغــت حوالــي 
)9,5 %(. لذلــك، فــإن املســؤولية األبويــة تقتضــي حتديــد ســاعات اســتخدام اإلنترنــت لألطفــال يف اليــوم الواحــد 
ألن اإلدمــان عليــه يــؤدي إلــى مشــكالت صحيــة ونفســية واجتماعيــة تهــدد األطفــال وأمنهــم. ففــي املاضــي كانــت 
التهديــدات لألســرة تأتــي مــن خارجهــا، لكــن اآلن كثيــر مــن التهديــدات تأتــي مــن داخــل األســرة بســبب ظهــور 

مايســمى العالــم االفتراضــي الــذي أوجدتــه الشــبكة العنكبوتيــة ) اإلنترنــت (.

جدول رقم )13( يبن كم ساعة يقضي األطفال من الوقت على اإلنترنت يوميًا

كم من ساعة يقضي األطفال من الوقت على اإلنترنت يوميًا
النسبةالعدد

04% 2.1
18.3 %35ساعة أو أقل

19.8 %38ساعتان
7.8 %15ثالث ساعات
6.3 %12أربع ساعات

3.1 %6خمس ساعات
2.6 %5ست ساعات
1 %2سبع ساعات
1 %2ثمان ساعات
1.6 %3عشر ساعات

36.4 %70مفقودة
100 %192املجموع
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تظهــر بيانــات اجلــدول رقــم )14( إلــى أن أكثــر من ثلث األســر )35 %( يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعي 
للتواصــل مــع أطفالهــم، وأن األغلبيــة املتبقيــة مــن األســر )64.1 %( التســتخدم هــذه الوســائل احلديثــة للتواصــل 
مــع األطفــال. لذلــك، فــإن جــزءًا مــن املســؤولية األبويــة يف األســرة يف إمــارة الشــارقة أن يشــارك األبــوان أطفالهــم 
يف مختلــف الوســائل احلديثــة للتواصــل معهــم ومعرفــة مايجــري عبــر هــذه الوســائل احلديثــة ملعاجلــة املشــكالت 

يف أوانهــا أو التشــجيع علــى االســتخدام اإليجابــي لهــذه الوســائل التــي أصبحــت جــزءًا مهمــًا يف حياتنــا اليوميــة.

جدول رقم )14( يبن هل الوالدين على اتصال مع أطفالهم عبر وسائل التواصل االجتماعي

هل الوالدين على اتصال مع أطفالهم عبر وسائل التواصل االجتماعي
النسبةالعدد

 35.9 %69نعم
64.1 %123ال

100 %192املجموع

تشــير بيانــات اجلــدول رقــم )15( إلــى أن غالبيــة األســر )53,1 %( تصنــف عالقــة األب باألبنــاء والبنــات بأنهــا 
قويــة جــدا مقابــل )38 %( صنفتهــا بأنهــا قويــة، و )5.2 %( صنفــت هــذه العالقــة علــى أنهــا ضعيفــة، و )3,7 
% ( علــى إنهــا ضعيفــة جــدا. وهــذا يشــير أن غالبيــة اآلبــاء يتفاعلــون مــع أبناءهــم والــذي يعــد جــزءًا مهمــًا مــن 

املســؤولية األبويــة احلديثــة.

جدول رقم )15 ( يبن درجة عالقة األب باألبناء والبنات

عالقة األب باألبناء والبنات
النسبةالعدد

53.1 %102قوية جًدا
38 %73قوية

5.2 %10ضعيفة
3.7 %7ضعيفة جدا

100 %192املجموع
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أما فيما يتعلق بعالقة األم مع األبناء والبنات فكانت مختلفة حيث تظهر البيانات الواردة يف اجلدول رقم )16( 
بأن أكثر من أربعة أخماس األسر تصنف عالقة األم مع األبناء والبنات بأنها قوية جدًا، مقابل )%16.2( صنفتها 
بأنها قوية، و )%0.5 ( بأنها ضعيفة. وهذا يشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه األم يف األسرة يف إمارة الشارقة التي 
تصنف بأنها أسرة محافظة. كما تشير هذه النتيجة إلى أن األم تقوم بدورها بشكل أكبر على الرغم من مشاركتها 

يف سوق العمل وتعرضها للضغوطات سواء كان ذلك من عملها أو من داخل أسرتها.

جدول رقم ) 16( يبن درجة عالقة األم باألبناء والبنات

عالقة األم باألبناء والبنات
%16083.3قوية جًدا

%3116.2قوية
%10.5ضعيفة

%192100املجموع
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يالحــظ مــن البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم )17( بــأن أقــل مــن عشــر األســر أي مانســبة  )9.4 %( ال يتحــدث 
فيهــا األب مــع األبنــاء والبنــات. مقابــل حوالــي خمــس األســر املبحوثــة ) 20.3 %( يتحــدث فيهــا األب مــع أبنائــة 
وبناتــه 30 دقيقــة فأقــل. كمــا أن أكثــر مــن ربــع األســر بقليــل يتحــدث األب مــع أبنائــه وبناتــه بوقــت يصــل إلــى 
ســاعة يوميــا. وتتنــوع النســبة املتبقيــة مــن األســر يف الزمــن الــذي يتحــاور األب مــع أبنائــه وبناتــه لســاعتن فأكثــر. 

جدول رقم ) 17( يبن كم دقيقة يوميًا يتحدث األب مع البنات واألبناء

كم دقيقة يوميا يتحدث األب مع البنات واألبناء
النسبةالعدد

9.4 %18اليتحدث

20.3 %3039 دقيقة فأقل
26 %50ساعة

10.4 %20ساعتان
1.6 %3ثالث ساعات
3.1 %6أربع ساعات

10.9 %21خمس ساعات
6.8 %13ست ساعات

11.5 %22املفقودة
100 %192املجموع
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تشــير بيانــات اجلــدول رقــم )18( إلــى أن )3.6 %( مــن األمهــات يتحدثــن مــع بناتهــن وأبنائهــن 30 دقيقــة فأقــل 
ـ ويف املقابــل فــإن )16.7 %(، )10.4 %(، )%9.9(، )7,3 %(، )26.6 %(، ) 15.6 % ( مــن األمهــات 
يتحدثــن مــع بناتهــن وأبنائهــن ســاعة أو ســاعتن أو ثــالث ســاعات أو أربــع ســاعات أو خمــس ســاعات أو ســت 
ــن لوقتهــم مــع أطفالهــم بأنهــا جــزء  ــج املتعلقــة بقضــاء الوالدي ــًا علــى التوالــي. وتؤكــد هــذه النتائ ســاعات يومي
اليتجــزأ مــن املســؤولية األبويــة التــي تتطلــب ضــرورة تنظيــم الوقــت وجدولتــه لصالــح األســرة وأفرادهــا وهــذا 
أمــر ممكــن شــريطة أن يتــم مناقشــته ووضــع مصلحــة األســرة علــى أولويــات وأجنــدات الوالديــن وتقــدمي املصلحــة 

الفضلــى لألســرة علــى أي مصلحــة أخــرى.

جدول رقم )18 ( يبن كم دقيقة يوميًا تتحدث األم مع البنات واألبناء

كم دقيقة يوميا تتحدث األم مع البنات واألبناء
النسبةالعدد

%10.5التتحدث

%3073.6 دقيقة فأقل
%3216.7ساعة

%2010.4ساعتان
%199.9ثالث ساعات
%147.3أربع ساعات

%5126.6خمس ساعات
%3015.6ست ساعات

%189.4املفقودة
%192100املجموع
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يالحــظ مــن البيانــات الــواردة يف اجلــدول رقــم )19( بــأن )70.8 %( مــن األســر تقضــي وقتهــا يف نهايــة األســبوع 
خــارج املنــزل بوجــود األســرة كاملــة، وإن النســبة املتبقيــة تقضــي وقتهــا بــدون وجــود األب. فاملســؤولية األبويــة 
ــة األســبوع بــدون األب مؤشــر علــى خطــورة  مشــتركة بــن الــزوج والزوجــة، وإن قضــاء األســرة لوقتهــا يف نهاي
ــؤولية  ــإن املس ــك ف ــرة. لذل ــادي لألس ــم امل ــر الدع ــل فقــط يف توفي ــى أن دور األب يتمث ــر عل ــن األس ــر م ــم كثي فه
األبويــة تقتضــي التخطيــط حلــل مثــل هــذه القضيــة ألن وجــود الوالديــن معــًا مــع أفــراد األســرة يزيــد مــن فــرص 

التواصــل واملشــاركة والدعــم العاطفــي.

جدول رقم ) 19( يبن كيف تقضي األسرة وقتها يف نهاية األسبوع خارج املنزل

تقضي األسرة وقتها يف نهاية األسبوع خارج املنزل بوجود
النسبةالعدد

70.8 %136األسرة كاملة
28.2 %54األم واألبناء والبنات

1 %2املفقودة
100 %192املجموع
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تظهــر بيانــات اجلــدول رقــم )20( بــأن النمــط الســائد يف التنشــئة االجتماعيــة لألطفــال عنــد األســر املشــمولة يف 
الدراســة هــو منــط التســامح مــع احلــزم )84.3 %( يليــه منــط التدليــل )6.8 %( ومــن ثــم الشــدة والقســوة )1.6 
ــادة  ــى زي ــاعد عل ــذي يس ــن ال ــة للوالدي ــتويات التعليمي ــاع املس ــالل ارتف ــن خ ــة م ــذه النتيج ــير ه ــن تفس %(. وميك
الوعــي بأهميــة التنشــئة االجتماعيــة وأمناطهــا الصحيحــة. فالتدليــل والقســوة منطــان مــن أمنــاط التنشــئة االجتماعيــة 

التــي يترتــب عليهــا ضعــف أداء األفــراد يف املجتمــع.

جدول رقم ) 20( يبن النمط السائد لتربية األبناء يف األسر املبحوثة

النمط السائد لتربية األبناء يف األسرة
النسبةالعدد

%136.8التدليل
%16284.3التسامح مع احلزم

%31.6الشدة والقسوة
%115.7كل ماسبق

%31.6الشدة والقسوة + التسامح واحلزم
%192100املجموع

جدول رقم ) 21 ( يبن درجة التماسك األسري بن أفراد العينة

املجموعاملفقودةاليحدثنادرًاأحيانًادائمًاالفقرة
يهتم الوالدان بأن يذهب األوالد ) 7 
سنوات فأكثر ( ألداء الصالة يف املسجد

85
% 44.2

75
% 39.1

5
% 2.6

14
% 7.3

13
% 6.8192

يهتم الوالدان مبتابعة أبنائهم وبناتهم يف 
املدارس التي يدرسون فيها

155
% 80.7

29
15.1%

1
0.5%

3
1.6%

4
% 2.1192

يعبر األبناء والبنات يف األسرة عن 
مشاعرهم لوالديهم

126
% 65.6

58
% 30.2

3
% 1.6

2
% 1

3
% 1.6192
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يتحدث الوالدان مع ابنائهم وبناتهم يف 
سن معن عن القضايا اجلنسية ) التربية 

اجلنسية (

33
% 17.2

75
% 39.1

22
% 11.5

58
30.1%

4
% 2.1192

134يف أسرتنا نحب أن نقضي أوقاتًا مرحة معًا
% 69.8

53
% 27.6

4
% 2.1-1

0.5%192

166نحب منزلنا كثيرًا
% 86.5

20
% 10.4

6
3.1%--192

يف أسرتنا يتاح لكل واحد منا الوقت 
الكايف إجناز مهامه

103
% 53.6

78
% 40.6

5
2.6%

3
1.6%

3
1.6%192

142يف أسرتنا نستمع لبعضنا البعض
% 74

       46% 24
2

1%
2

1%-192

يف أسرتنا نتواصل مع بعضنا البعض 
بشكل جيد

147
% 76.5

42
% 21.9

 3
% 1.6--192

100%
يف أسرتنا نحترم مشاركة جميع افراد 

األسرة يف اتخاذ القرارات
119

% 62.1
69

% 35.9
2

1%
2

1%-192
100%

162يف أسرتنا توجد ثقة بيننا
% 84.4

29
% 15.1

1
0.5%--192

100%

161يف أسرتنا نقدر بعضنا لبعض
% 83.9

30
% 15.5

1
0.5%--192

100%
يف أسرتنا يتوافر لنا دائما اإلحساس 

باألمن واألمان
172

89.6%
18

9.4%
2

1%--192
100%

يف أسرتنا نستطيع العمل معًا حلل 
املشكالت األسرية الصعبة

150
78.1%

37
19.3%

4
2.1%

1
0.5%-192

100%

161حياتنا األسرية مستقرة
83.9%

29
15.1%

1
0.5%

1
0.5%-192

100%

165أسرتنا قوية ومتماسكة
85.9%

24
12.6%

1
0.5%

1
0.5%

1
0.5%

192
100%

يالحــظ مــن بيانــات اجلــدول رقــم )21( بــأن الغالبيــة الكبيــرة مــن املبحوثــن يتمتعــون مبظاهــر قــوة األســرة 
ــزل، وقضــاء الوقــت واالســتمتاع والتواصــل بــن  ــة املن ــراد األســرة، ومحب ــن أف ــرام ب ــر واالحت ومتاســكها التقدي
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ــأن  ــاء يف مدارســهم كمــا يالحــظ ب ــاء لصالتهــم يف املســجد، ومتابعــة األبن ــأداء األبن أفــراد األســرة، واإلهتمــام ب
ــا  ــن القضاي ــن ع ــن مع ــم يف س ــم وبناته ــع أبنائه ــن م ــا الوالدي ــدث فيه ــة ) 30.1 % ( ال يتح ــت بالقليل ــبة ليس نس
اجلنســية، كذلــك يالحــظ مــن بيانــات اجلــدول أدنــاه بــأن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــن لديهــم املعرفــة والدرايــة 

ــم )22 (. ــدول رق ــح يف اجل ــو موض ــا ه ــم كم ــم وبناته ــاء أبنائه بأصدق

جدول رقم )22(  يبن معرفة الوالدان بأصدقاء أبنائهم وبناتهم

املجموعمفقودةالنعمالفقرة

معرفة الوالدان أصدقاء أبنائهم وبناتهم
181

94.2%

8

4.2%

3

1.6%

192

100%

باختصــار ، يالحــظ مــن نتائــج اجلــدول )21، 22 ( بــأن مظاهــر التماســك األســري ألســر العينــة يف إمــارة 
ــق مبظاهــر  ــرة تتعل ــات كبي ــة. ولكــن هــذه املســؤولية تواجــه حتدي ــام باملســؤولية األبوي ــى القي الشــارقة يســاعد عل
العوملــة والعالــم االفتراضــي الــذي أصبــح يزاحــم األســرة علــى وظائفهــا ممــا يســتدعي زيــادة وعــي الوالديــن حــول 
ــة  ــائل احلديث ــر الوس ــا ( عب ــوًرا وإناًث ــم ) ذك ــع أبنائه ــل م ــة التعام ــمل كيفي ــذي يش ــة وال ــؤولية األبوي ــوم املس مفه

ــة. ــة ومعرف ــم بدراي ــن معاملته ــم وحس ــب صداقته وكس
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ــاء واألمهــات   ــة ) %53.6 ( مــن اآلب ــر مــن نصــف العين ــأن أكث ــم ) 23 ( ب ــواردة يف اجلــدول رق ــات ال تشــير البيان
ــن     ــس املبحوث ــن خم ــر م ــأن أكث ــج ب ــن النتائ ــظ م ــرة، ويالح ــل األس ــال داخ ــة باألطف ــرارات املتعلق ــذون الق يتخ
%21.9 ( يتشــارك الوالــدان مــع أطفالهــم التخــاذ القــرارات التــي تخصهــم. كمــا يالحــظ أن    ) 15.6% ( 
مــن املبحوثــن تتولــى األم اتخــاذ القــرارات املتعلقــة باألطفــال يف األســرة. ويالحــظ مــن هــذه النتائــج بــأن درجــة 
ــرية  ــرارات األس ــاذ الق ــاهمة باتخ ــال يف املس ــراك األطف ــة بإش ــة املتعلق ــزداد وخاص ــرة ت ــراد األس ــن أف ــاركة ب املش

املتعلقــة بهــم.

جدول رقم ) 23 ( يبن من يتخذ القرارات املتعلقة باألطفال داخل األسرة

األب واألماألماألبالفقرة
الوالدان باملشاركة 

مع الطفل
األم 

واألطفال
املجموع

من يتخذ القرارات املتعلقة 
باألطفال داخل األسرة

                12
6.3%

                   30
15.6%

            103
53.6%

                            42
21.9%

                    5
2.6%

                            192
100%

تظهر البيانات الواردة يف اجلدول رقم )24( بأن هناك دور سلبي للخدم بإيقاظ األطفال ومساعدتهم بارتداء 
مالبسهم او استحمامهم. إن هذه املسؤوليات ميكن توزيعها بن األبوين ألن هذه املساعدة تساهم يف عملية 

التواصل مع أبنائهم وتزيد فرص الدعم العاطفي بداًل من االعتماد على اخلدم.

جدول رقم ) 24 ( يبن من يقوم يف مساعدة األطفال بإيقاظهم وارتداء مالبسهم للذهاب للمدرسة ومساعدتهم 
يف االستحمام

املجموعمفقودةيعتمدون على أنفسهماحد الوالديناخلادمةالفقرة

21         من يقوم بإيقاظ األطفال للمدرسة
10.9%

         168
87.5%

                     3
1.6%

        192
100%

من يقوم مبساعدة األطفال 
بارتداء مالبسهم صباحا للذهاب 

للمدرسة

         40
20.8%

         120
62.5%

                 31
16.2%

           1
0.5%

        192
100%

من يقوم مبساعدة األطفال يف 
غرف االستحمام

        26
13.5%

        138
71.9%

                 28
14.6%

        192
100%
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يالحــظ مــن بيانــات اجلــدول رقــم ) 25 ( بــأن مســؤولية متابعــة دراســة األطفــال يف املنــزل تقــوم بهــا األم بالدرجــة 
األولــى ) 58.9 % (، أو الوالديــن معــًا  ) 24 % ( بالدرجــة الثانيــة  أو مــن قبــل مــدرس خصوصــي )14.6 %(. 
ــذه  ــد ه ــزل. وتع ــتهم يف املن ــة دراس ــهم يف متابع ــى أنفس ــدون عل ــن يعتم ــال الذي ــبة األطف ــاض نس ــظ انخف ويالح
النتائــج ســلبية ألن املســؤولية األبويــة تســتدعي زيــادة اعتمــاد األطفــال علــى أنفســهم ومســاعدتهم قــدر اإلمــكان 

مبــا يتناســب مــع قدراتهــم وظروفهــم.

جدول رقم ) 25( يبن من الذي يقوم مبتابعة دراسة األطفال يف املنزل

الوالداناألماألبالفقرة
مدرس 

خصوصي
يعتمدون على 

أنفسهم
املجموعمفقودة

متابعة دراسة األطفال يف 
113      -املنزل

58.9%
      46

24%
              28

14.6%
              4

2%
        1
0.5%

        192
100%
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الخالصة

ــن يفــوق املفهــوم  ــدى األزواج مــن املبحوث ــة ل ــج الدراســة عــن وعــي للمســؤولية األبوي باختصــار، كشــفت نتائ
القانونــي ليشــمل األبعــاد االجتماعيــة املتعلقــة بالتنشــئة االجتماعيــة، حتمــل املســؤولية وتلبيــة االحتياجــات 
املتزايــدة ألفــراد األســرة واملشــاركة واالحتــرام والقــدوة والتفاهــم. كمــا يالحــظ مــن نتائــج الدراســة بــأن الســياق 
الصحــي واالجتماعــي والتعليمــي لألفــراد يف إمــارة الشــارقة يوفــر بيئــة مســاعدة للقيــام بأعبــاء املســؤولية األبويــة. 
ــم  ــة العال ــق مبزاحم ــة تتعل ــؤلياتهم األبوي ــام مبس ــه األزواج للقي ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــن أه ــظ أن م ــا يالح كم
ــة  ــاج يف املظاهــر احلديث ــًدا مــن املهــارات واالندم ــارة الشــارقة ممــا يتطلــب مزي ــف األســرة يف إم االفتراضــي لوظائ
ــام اخلــدم ببعــض الوظائــف ذات  ألطفالهــم  وخاصــة يف مجــال اإلنترنــت ومراكــز التواصــل االجتماعــي، أن قي
ــى  ــال واحملافظــة عل ــة األطف ــام مبســؤولياتها مــن خــالل حماي ــى األســرة للقي ــة باألســرة يشــكل ضغطــًا عل العالق

ــة ســليمة لضمــان ســالمتهم. حقوقهــم يف بيئ

كمــا يالحــظ الــدور الكبيــر لــألم يف األســرة يف إمــارة الشــارقة علــى الرغــم مــن مشــاركتها يف ســوق العمــل مقارنــًة 
مــع األزواج الذكــور.
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 التوصيات

أوالً: التوعية: 

تصميــم وتنفيــذ برامــج تتعلــق بزيــادة وعــي األســر باملفهــوم الشــامل للمســؤولية األبويــة الــذي يتعــدى املفاهيــم 	 
التقليديــة إلــى املفاهيــم احلديثــة.

ثانيًا: التدريب: 

ــة 	  ــؤولية األبوي ــا باملس ــكها الرتباطه ــرة ومتاس ــوة األس ــج ق ــس منه ــى أس ــن عل ــن االجتماعي ــب األخصائي تدري
ــى  ــز عل ــرة والتركي ــراد األس ــر  وقضــاء الوقــت بــن أف ــرام والتقدي ــا التواصــل واملشــاركة واالحت واهتمامهــا بقضاي

ــي. ــط االجتماع ــيلة مــن وســائل الضب ــدل كوس ــن املعت التدي

ثالثًا: الدراسات: 

إجراء دراسات معمقة يف مجال كيفية قضاء الوقت يف األسرة اإلماراتية يف إمارة الشارقة 	 
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ملحق رقم ) 1( ينب اخلصائص الدميوغرافية االجتماعية االقتصادية لعينة الدراسة

النسبـــة %العــدداملتغيــــــــــــر

النوع
14.6 %28ذكر
85.4 %164أنثى

100 %192املجموع

الفئات العمرية

20.8 %40أقل من 30 سنة

63.5 %30122 – 40 سنة

11.5 %4122 – 50 سنة

1.6 %513 فأكثر
2.6 %5املفقودة
100 %192املجموع

املنطقة
56.8 %109مدينة الشارقة

43.2 %83خارج مدينة الشارقة
100 %192املجموع

املستوى التعليمي

1.6 %3أمي
1.6 %3إبتدائي
1.6 %3إعدادي
27.6 %53ثانوي

67.6 %130جامعي فأكثر
100 %192املجموع
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دخل األسرة

8.9 %1500017 فأقل

25000 – 1500166% 34.4

30000 -  2500124% 12.5

40000 – 3000119% 9.9

50000 – 400018% 4.2

6.7 %13أكثر من 50000
23.4 %45املفقودة
100 %192املجموع

املهنة

84.4 %162يعمل يف احلكومة
5.2 %10قطاع خاص

9.9 %19ال يعمل
0.5 %1مفقودة
100 %192املجموع

عدد أفراد االسرة ) مبا فيهم الوالدين (

2 – 14% 2.1

3-444% 22.9

5-679% 41.2

7-839% 20.3

8.8 %17أكثر من 8
4.7 %9مفقودة
100 %192املجموع
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التدين

97.4 %187أصلي دائما
2.1 %4أصلي أحيانا

0.5 %1ال أصلي
100 %192املجموع
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