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معهد الدوحة الدولي لألسرة
تأّسـس معهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة، عضـو مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمع، في 
عـام ٢٠٠6. ويعمـل المعهـد علـى دعـم األسـرة مـن خـالل تطويـر ونشـر بحـوث عاليـة الجـودة عن 
األسـر العربيـة، وتشـجيع التبـادل المعرفي بشـأن القضايا األسـرية، وجعل األسـرة أولويـة على أجندة 
صانعـي السياسـات مـن خـالل دعـم السياسـات والتواصـل علـى المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة 
والدوليـة. ومـن أهـم مبـادرات المعهـد المؤتمر السـنوي لألسـرة، ومنحة أسـرة البحثيـة بالتعاون مع 
الصنـدوق القطـري لرعايـة البحـث العلمـي، وهي منحة سـنوية للبحوث حـول قضايا األسـرة العربية 
والسياسـات األسـرية. والمعهـد حاصـل علـى الصفـة االستشـارية الخاصـة لـدى المجلـس االقتصادي 

واالجتماعـي لألمـم المتحدة.

www.difi.org.qa لمعرفة المزيد عن معهد الدوحة الدولي لألسرة، يرجى زيارة

www.qf.org.qa لمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى زيارة
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يسـعدني أن أقـّدم هـذا التقريـر الهـام بعنـوان “مراجعـة نقديـة لألدبيّـات حـول موضوعـات األسـرة 
م مراجعـة منهجيـة للدراسـات والبحـوث المتعلّقـة باألسـرة فـي دولـة قطر. القطريـة” والـذي يقـدِّ

ابتـدأ هـذا المشـروع البحثـي بفكـرة مفادهـا ضـرورة إيجـاد مرجـعٍ علمـٍي شـامٍل يُؤطّـر الجهـود 
البحثيـة التـي تناولـت موضوعات األسـرة القطرية في مـكان واحد، يمكن للقـارىء والباحث الرجوع 
ـالت االسـتناد إليه في توفيـر األدلة  ـم التدخُّ إليـه كبوتقـة معرفيـة، ويمكـن لصانـع السياسـات ومصمَّ

العلميـة لصياغـة وتطويـر أدوات السياسـات والممارسـات المختلفة.

وفـي سـبيل تنفيـذ هـذا المشـروع، تعـاون معهـد الدوحة الدولي لألسـرة مـع الدكتورة بتـول خليفة، 
أسـتاذ الصّحـة النفسـية الُمشـارك بجامعـة قطـر، التـي عكفـت علـى التعّمـق فـي الوصـول لألدبيّات 
المختلفـة المتعلّقـة بموضوعـات األسـرة القطريـة والمنشـورة خـالل الفتـرة مـن عـام ١٩77 وحتـى 

منتصـف ٢٠١٨، كمـا قامـت بتصنيـف هـذه األدبيّـات ومراجعتهـا مراجعـة نقدية. 

لقـد مّكننـا التقريـر الـذي بيـن أيدينـا اليوم مـن الوصول لفهـم أعمق لألسـرة القطريـة وديناميكياتها 
الداخليـة باسـتخدام اقتـراٍب بينـّي اسـتوعب العديـد مـن الموضوعـات مثـل الشـراكة داخل األسـرة، 
والتـوازن بين العمل والمسـؤوليات األَسـرية، والتنشـئة االجتماعية، واألسـرة والصّحـة والتعليم، وغير 

ذلـك مـن الموضوعات. 

كمـا وقـف التقريـر علـى الفجـوات المعرفيـة والمنهجيـة المتعلّقـة بالبحوث والدراسـات فـي مجال 
األسـرة فـي قطـر، وقـّدم في سـبيل تطويرها العديـد من المقترحـات الهامة التي تثـري عمل األجندة 

البحثيـة المسـتقبلية وباألخّص تلك المتعلّقة بدراسـة السياسـات والممارسـات.

وال يسـعنا، فـي هـذا الصـدد، سـوى أن نقـّدم لمؤلـف التقرير خالص الشـكر على هـذا الجهد موضع 
التقديـر، وكذلـك لباحثـي معهـد الدوحة الدولي لألسـرة الذيـن عملوا على هذا المشـروع.

م نموذًجا  وختاًمـا، يمثّـل هـذا التقريـر إضافـة علميـة حقيقيـة للمكتبـة القطرية والعربيـة حيث قـدَّ
للمراجعـة النقديـة ألدبيّـات األسـرة يمكـن أن يتـم تطبيقه فـي دول عربيـة أخرى.

السيدة نور المالكي الجهني

المدير التنفيذي 

معهد الدوحة الدولي لألسرة

تقديم
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الملّخص التنفيذي
١ المقّدمة

اهتّمـت دولـة قطـر باألسـرة، ويُؤكـد دسـتور قطـر علـى أهميـة األسـرة، إذ نـصَّ فـي المـادة ١٩ منه 
علـى أن »تصـون الدولـة دعامـات المجتمـع وتكفـل األمـن واالسـتقرار وتكافـؤ الفـرص للمواطنين«. 
وتسـعى الرؤيـة الشـاملة للتنميـة، رؤيـة قطـر الوطنيـة ٢٠3٠، واعتمادهـا بموجـب القـرار األميـري 
مٍة قـادرٍة على تحقيق  رقـم ٤٤ لسـنة ٢٠٠٨، إلـى تحويـل قطـر، بحلـول العـام ٢٠3٠، إلى دولـٍة متقدِّ
التنميـة المسـتدامة، وعلـى تأميـن اسـتمرار العيـش الكريـم لشـعبها، جياًل بعـد جيل. وتسـتند رؤية 
قطـر الوطنيـة إلـى أربـع ركائـز أساسـية هـي: التنميـة البشـرية، والتنميـة االجتماعيـة، والتنميـة 
االقتصاديـة، والتنميـة البيئيـة. وتتعـزَّز هـذه الرؤيـة باسـتمرار دولة قطر فـي تطوير التشـريعات في 
جميـع المجـاالت وخاصـة فـي مجـال األسـرة، وتعزيـز حقوق اإلنسـان من خـالل تنقيـة القوانين من 
ع الزوجـان، وبالـذات المرأة، علـى العمل  ـن تمييـزًا بيـن الجنسـين، كمـا يشـجَّ النصـوص التـي تتضمَّ
ومتابعـة شـؤونها، وتوفيـر الخدمـات الُمناسـبة لهـا لتسـيير عملهـا وتمكينهـا فـي كافـة المجـاالت. 
وتحظـى البحـوث والدراسـات المعنيـة بقضايـا األسـرة والشـراكة األَسـرية، ونشـرها، وعقـد النـدوات 

والحلقـات النقاشـية باهتمـام كبير. 

2 هدف التقرير

مراجعـة لألدبيّـات والدراسـات السـابقة التـي بحثـت في موضوعات األسـرة فـي دولة قطـر والقضايا 
المتعلّقـة فيهـا، لشـرح ما يلي: 

تعريف األَسر القطرية الُمعاصرة، في محاولة لفهم موضوعات األسرة المختلفة ومدى تأثير   .١
ذلك على تنمية األسرة وفًقا لرؤية قطر 2030؛

القضايا  مثل  الُمعاصرة  القطرية  األسرة  بقضايا  تتعلّق  التي  والدراسات  األدبّيات  مراجعة   .2
االجتماعية، واالقتصادية، والتربوية، والصحية، والعمالة المنزلية، والعنف األَسري، واإلعاقة، 
المعرفية  الفجوات  على  والوقوف  عليها،  والتعقيب  باألسرة،  تتعلق  مختلفة  أخرى  وقضايا 

والمنهجية؛
دراسة جميع القضايا السابقة ضمن ُمختلف األُطُر النظرية والتطبيقية الُمتخّصصة بالقضايا   .3

األَسرية؛
دة  مناقشة مدى ارتباط جميع هذه الموضوعات مع بعضها في ضوء إجراء الدراسات الُمتعدِّ  .4

صات البينية، لفهم أعمق لألسرة في دولة قطر.  التخصُّ
تقديم توصيات بشأن األجندة البحثية المستقبلية المتعلقة بموضوعات األسرة في دولة قطر.  .٥

يطـرح هـذا التقريـر تسـاؤاًل هاًمـا يتمحـور حـول تقييـم البنـاء المعرفـي القائـم حـول األسـرة فـي 
دولـة قطـر، وتحديـد إلـى أّي مـدى حّققـت نقلـة نوعيـة فـي فهـم األسـرة وقضاياهـا، والسـعي نحو 

المسـاعدة فـي تقديـم المقترحـات حـول مـا يمكـن إجـراؤه مـن بحـوث ودراسـات مسـتقبلية. 
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ولإلجابة على هذا التساؤل، يقّدم التقرير:

تعريفات لألسرة القطرية وخصائصها، في ضوء الدراسات التي أجريت بدولة قطر؛  أواًل 

مراجعـة نقديـة وعلميـة لعـدٍد من الدراسـات والبحوث السـابقة التي أجريت فـي المجتمع  ثانًيا 
القطري؛ 

بعـض التوصيـات فـي مجـال البحـث العلمـي التـي يمكـن أن تكـون ذات فائـدة فـي مجال  ثالًثا 
دراسـة األسـرة القطـري.

3 منهجّية الُمراجعة

الكتـب  مـن  والببليوجرافيـا  اإللكترونيـة،  البيانـات  قواعـد  منهـا  مصـادر،  عـّدة  التقريـر  اسـتخدم 
والمقـاالت العلميـة، والرسـائل الجامعيـة، وأوراق النـدوات العلميـة، لتجميـع قائمة من المنشـورات 
التـي أُصـدرت حـول موضوعـات األسـرة القطريـة فـي مجاالتهـا الُمختلفـة، خـالل الفتـرة مـن العـام 
١٩77 وحتـى تاريـخ التقريـر. ورجـع التقريـر إلـى أكثـر من ٤٠٠ دراسـة ومقـال وكتـاب، وأدرج منها 

فـي التقريـر حوالـي ٢٤٩ دراسـة ومقـال فـي مجـال األسـرة القطريـة وغيرهـا.

العيِّنة حسب الدراسات التي تناولتها المراجعة؛  •

عـة، وتراوحـت مـا بيـن أحـد أعضاء األسـرة أو  كانـت العيِّنـات فـي الدراسـات مختلفـة ومتنوِّ    
جميعهـم، بمـا فيهـم العامليـن لديهـا؛

نـت العيِّنـة مـن األشـخاص  • تراوحـت األعمـار مـا بيـن األطفـال الصغـار والبالغيـن. كمـا تكوَّ
الَمعنييـن بالعمـل مـع األسـرة، كاألخصائييـن االجتماعييـن والنفسـيين، واألطبـاء، والُمعلميـن 
ومـن يقـوم بدورهـم، وكذلـك العامليـن فـي المنـزل بمن فيهـم المسـاعدة المنزلية والسـائق. 
وتضـاف إلـى العيِّنـات عيِّنـة كبـار السـن، وعيِّنـة األشـخاص الذيـن يقّدمـون الرعايـة لكبـار السـن؛ 

تفاوتـت أحجـام العيِّنات التي اسـتخدمت في الدراسـات الكّميـة والنوعّية، فبعض الدراسـات  •
اشـتملت علـى عيِّنـات ُمنتقاة وممثِّلة للمجتمع األصلي للدراسـة، فيما كانت أخرى عشـوائية، 
أو مقصـودة فـي الدراسـة النوعّيـة واعتمـدت علـى أسـلوب المالحظـة أو المقابلـة وتحليـل 

مضموناتها. 

4 المقاييس المستخدمة

اسـتخدمت معظـم هذه الدراسـات مقاييس التقرير الذاتي، أو تقدير الوالديـن، أو المعلّم، ومقاييس 
االتجاهات أو التصّورات. 

ية هي أكثر شيوًعا.  تُشير المراجعات في هذا التقرير إلى أّن الُنُهج الكمِّ

د  ـه نحـو مزيـد مـن الدراسـات النوعيـة الكيفيّـة، أو اتجـاه نحـو البحـث العلمـي الُمتعـدِّ ظهـر توجُّ

دة،  التخّصصـات، وإن كان بصـورة محـدودة جًدا. فاسـتخدمت بعض الدراسـات أسـاليب نوعيّة متعدِّ
أو المنهـج العلمـي الُمختلـط الـذي يجمـع مـا بيـن المنهجيـن الكيفـي والكّمي. 

مت خصيًصا لجمـع البيانات والمعلومـات من المجتمع  اعتمـدت غالبيـة الدراسـات علـى أدوات ُصمِّ
لـت وكُيِّفت لتتماشـى مع  القطـري، وهنـاك بعـض األدوات والمقاييـس العالميـة التـي اقتُِبسـت وُعدِّ

البيئـة القطرية.

٥ تصميم منهج الدراسات في التقرير

مـت منهجيـة الدراسـات السـابقة وفًقـا لمنهجيـات الدراسـات المسـتعرضة، أو المسـحية، أو  صمِّ
النوعيّـة. أو  االسـتطالعية، 

لـم تُجـَر دراسـات طوليـة إال فـي بعـض الدراسـات األوليّـة التـي بـدأت فـي العـام ١٩77 ثـم أعيدت 
دراسـة الخضـري )١٩77( فـي العـام ١٩٨7، ١٩٩٨ )الخضـري، ١٩77–١٩٨7؛ جابـر وفخـرو، ١٩٨٨؛ 
الغنـدور، ١٩٩٨( مـن أجـل دراسـة تأثيـر عوامـل ومتغيّرات أثّـرت على المرأة وبشـكل متكـّرر خالل 

فتـرة زمنيـة طويلـة نسـبيًا، امتـّدت إلـى عّدة سـنوات. 

استخدم عدد قليل من الدراسات في التقرير التصاميم التجريبية أو شبه التجريبية.

٦ محتوى التقرير

تجـدر اإلشـارة إلـى أّن جميـع ما طُرح في االسـتعراض التحليلي النقدي يسـتند إلى قـراءة وتحليل ما 
كُِتـب واسـتُنِتج مـن هذه األدبيّـات. فغالبية الدراسـات البالغ عددها ٢٤٩ وخضعـت للمراجعة كانت 

حـول األسـرة القطريـة ومـا يتعلق بهـا من قضايا، والتـي أمكن تصنيفهـا إلى فئات:

ـرة لألسـرة القطريـة، ولقـد اسـتعرض التقريـر األُطُـر النظريـة، وحلَّلتها،  • األُطُـر النظريـة الُمفسِّ
وربطـت مـا بيـن الدراسـات التـي اسـتخدمتها والفجـوة فـي االسـتناد إلـى بعـض مـن هـذه 

النظريـات؛

والممارسـات  • األنمـاط  حـول  الدراسـات  وتتضّمـن  االجتماعيـة:  والتنشـئة  القطريـة  األسـرة 
الوالديـة، والتنشـئة االجتماعيـة والـدور، والمشـاركة الوالديـة والتنشـئة االجتماعيـة، واإلعالم 
ووسـائل التواصـل االجتماعـي والتنشـئة االجتماعيـة، والقيـاس والمنهجيـة فـي مجـال األسـرة؛

األسـرة القطريـة والشـراكة والتعليـم: وتناولـت دراسـات حـول األسـرة القطريـة ومسـؤوليات  •
األبنـاء  وتعليـم  واألم،  األب  ومسـؤوليات  القطريـة  واألسـرة  بينهمـا،  والتعـاون  واألم  األب 
والتعـاون بينهمـا، ودراسـات األسـرة القطريـة والتعليـم، وكذلـك دراسـات حول دعـم التعليم 

والمشـاركة الوالديـة وأثرهـا فـي إنجـازات الطلبـة لـدى األسـرة فـي المجتمـع القطـري؛

األسـرة القطرية والعمل: وتناولت دراسـات حول األسـرة القطرية وعمل المرأة وصراع الدور،  •
واألسـرة القطريـة والعمـل وتعلّـم المـرأة، وكذلـك دراسـات حـول السياسـات والتشـريعات 
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الخاصـة باألسـرة القطريـة والعمـل، وكذلـك واقـع السياسـات الداعمـة لتحقيـق التـوازن بيـن 
العمـل والمسـؤوليات األَسـرية واألسـرة والمجتمـع، ومراجعـة لبعـض األدبّيـات العالميـة في 
دراسـات األسـرة والعمـل لتحديـد أهـم القضايـا المنهجيـة التـي يمكـن أن نسـتند إليهـا فـي 

المسـتقبلية؛ الدراسات 

النفسـية، واألسـرة  • ـة  القطريـة والصحَّ تناولـت دراسـات األسـرة  القطريـة والصّحـة:  األسـرة 
وزواج  ـة  والصحَّ القطريـة  األسـرة  حـول  أخـرى  ودراسـات  الصحيـة،  والمشـكالت  القطريـة 

والعاجزيـن؛ السـن  وكبـار  ـة  والصحَّ القطريـة  واألسـرة  األقـارب، 

األسـرة القطريـة والعمالـة المنزليـة: تناولت الدراسـات المتعلِّقـة بالعمالة المنزليـة ومن في  •
ـن آثـار العمالـة المنزليـة علـى األسـرة  حكمهـم، مـن خـالل مراجعـة الدراسـات التـي تتضمَّ
ـرات هامة بالنسـبة لتوظيف  والطفـل، والعمالـة المنزلية والتنشـئة االجتماعية، ومراجعة مؤشِّ

المنزلية؛ العمالـة 

األَسـري  • العنـف  حـول  دراسـات  القسـم  هـذا  تنـاول  األَسـري:  والعنـف  القطريـة  األسـرة 
ـرات وبعض اإلحصائيات والبيانـات المتعلِّقة بالعنف  والتشـريعات الدوليـة والمحلية، والمؤشِّ
األَسـري فـي المجتمـع القطـري، وُمراجعـة للدراسـات حـول دور األسـرة فـي العنف األَسـري، 
وحـول العنـف األَسـري والمـرأة، والعنـف األَسـري والطفل؛ ثم بعـد ذلك تحديد أهـم القضايا 

المنهجيـة للدراسـات المسـتقبلية فـي هـذا السـياق.

7 الخالصة

يمكن تحديد أهم نتائج الدراسات التي خلُص إليها هذا التقرير:

في  االجتماعية  والتنشئة  األسرة  موضوعات  حول  واالجتماعية  النفسية  الدراسات  أُجريت    .١
السلوكية  الدراسات  مجال  في  وخاصة  غربية  نظرية  أُطُر  إلى  ُمستندة  القطري،  المجتمع 
هاتها في مجال دراسة األسرة القطرية منذ  واالجتماعية. وكانت هذه النظريات حديثة في توجُّ
العام ١٩77 وذلك بدًءا من دراسات األعسر )١٩77( ودراسة “جاسم” لمليكيان )١٩7٨–١٩٨٢( 

وانتهاًء بالدراسات الحديثة المعاصرة في القرن الواحد والعشرون ٢٠١٨؛

دْت عدد من هذه الدراسات  إّن العالقات األَسرية القوية هي مفتاح التكيُّف النفسي، وقد حدَّ  .٢
عملية  في  ومهًما  أساسيًا  عاماًل  باعتبارها  وأدوارها  القطرية  األسرة  أداء  جوانب  من  جانبًا 

التكيّف؛ 

بيئة  وتوفير  المنزل،  في  الجيِّدة  التربية  ذلك  في  بما  عديدة  أشكااًل  الوالدين  مشاركة  تأخذ   .3
آمنة ومستقرَّة، والتحفيز الفكري، ومناقشة الوالدين والطفل، ونماذج جيِّدة للقيم االجتماعية 
واألساليب  الصالحة؛  والمواطنة  الشخصي  بالوفاء  تتعلق  عالية  وطموحات  البّناءة  والتربوية 

الوالدية الُمنفتحة؛

تكشف نتائج الدراسات في التقرير الحالي عن مستوى التدخُّالت الوالدية في التعليم، والبرامج   .٤
رات إلى أّي مدى توجد روابط لتعزيز العالقات المدرسية المنزلية؛ التعليمية، وتبيِّن المؤشِّ

كانت الدراسات االرتباطية أكثر الدراسات الواردة في هذا التقرير شيوًعا. ومع ذلك، فيمكن   .5
نتائج  أيًضا أن توفر  األثر، والتي من شأنها  للتحقيق والبحث ومعرفة  االستعانة بطرق أخرى 
ه متزايد نحو استخدام األساليب النوعيّة،  مفيدة في المجالين النظري والتطبيقي. ولوحظ توجُّ

ية والنوعيَّة(. عة )الكمِّ ولكن يجب التركيز أكثر على الجمع بين األساليب البحثية المتنوِّ

تكشف مراجعة األدبيّات في هذا التقرير الحاجة إلى إجراء مزيٍد من الدراسات التي:

تُركِّز بصورة مباشرة على أثر التغيُّر في أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة القطرية وخاصة   .١
األساليب الوالدية، وعالقة ذلك بالتطوُّر الحاصل في المجتمع القطري في جوانبه المختلفة؛

للجنسين،  االجتماعية  األدوار  وتنميط  والتعليم،  والتربية  االجتماعية  التنشئة  بين  ما  تربط   .٢
في  واضح  قصور  وجود  تبيِّن  حيث  والمعلومات،  االتصاالت  مجال  في  التقنية  والتطّورات 

الدراسات المتعلِّقة بهذا الجانب؛

أو في مدى إسهام  التعليمية،  للمناهج  الدور االجتماعي  أّي دراسة في  3.  أظهرت عدم بحث 
القطري،  المجتمع  في  لألفراد  االجتماعي  السلوك  تنميط  في  الحالية  التعليمية  المناهج 

وتوجيههم نحو المستقبل، وأدوارهم كأم وأب، وأدواٍر أخرى في المجتمع؛

على  االنفتاح  في ضوء  سيما  وال  للمرأة،  الثقافي–االجتماعي  الوضع  تغيّر  تأثير  مدى  تدرس   .٤
الثقافات المختلفة، وفي ظل الشبكة العنكبوتية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وقدرتها 
على اتخاذ القرارات والمسؤوليات داخل األسرة ورعاية األبناء، والقيام بأداء أدوار أخرى جنبًا 

إلى جنب أدوارها في المنزل؛

ل اآلباء والمعلمين في دعم وكسر ثقافة الصمت لدى األطفال والمراهقين  تدور حول مدى تدخُّ  .5
الذين يتعرَّضون لمشكالت على الشبكة العنكبوتية، وكذلك دراسة مدى دعم األسرة للسلوكيات، 

سواء كانت سوية أو غير سوية؛

الشبكات  ُمشكالت  انتشار  في  والمعلمين  الوالدين  من  إسهام  مستوى  على  الضوء  تسلط   .6
النفسي  الجو  االجتماعية أو منعها، وأداء كل من األسرة والمدرسة على حد سواء في تهيئة 
ية  اآلمن لألبناء، والتي تبيِّن أنها من أكثر الموضوعات أهمية والتي يجب أن تُبحث بصورة جدِّ

ة؛ وهامَّ

ر، على سبيل المثال، التنشئة االجتماعية والتنميط السلوكي–االستهالكي  تبحث وترصد وتفسِّ  .7
داخل األسرة القطرية، أو يمكن أن نسّميها التنشئة االجتماعية–الثقافية–االستهالكية في األُسرة 

القطرية؛

تدرس مدى التباين بين األجيال، والعولمة، والتثاقف االجتماعي، واالختالط باألعراق والجنسيات   .٨
األخرى وأثرها على بناء األسرة القطرية، خاصة في ظّل وجود عدد كبير من الجنسيّات العربية 

والغربية التي تعيش على أرض دولة قطر؛

تبحث حول مدى االلتزامات الحقوقية تجاه أَُسر األطفال ذوي االعاقة وذويهم من كبار السن.   .٩
والرعاية  العاملة،  القطرية  لألسرة  بالنسبة  جديد  ومفهوم  منحى  ذات  دراسات  على  وبناًء 
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وفًقا  القطري  المجتمع  في  اإلعاقة  وذوي  السن  كبار  رعاية/إهمال  أي مدى  لهؤالء،  الصحية 
لمعايير الصّحة العالمية لرعاية المسّنين وذوي اإلعاقة؛

تدرس موضوعات العمالة المنزلية بكافة أشكالها، لسدِّ الفجوة في تحديد المشكالت األكثر   .١٠
حساسية وخصوصية الناجمة عن موضوعات العمالة المنزلية، والتي تحتاج إلى إجراء بحوث 
دقيقة وإجرائية تتابعية، وتُبنى على أساس نتائج الدراسات السابقة، وفحص كل ما جاء في 
نتائجها، ودراستها في أبعادها المختلفة، والتشريعات الُمناسبة للحفاظ على حقوق الطفل في 

األسرة، ومتابعته؛

١١.  وختاًما، يمكن القول بأنَّ مجال الدراسة والبحث في موضوعات األسرة القطرية وما يتعلق 
بها في كافة المجاالت البحثية، ما زال غنيًا، ويدعو الباحثين في جميع القطاعات والمجاالت 
د التخّصصات، والدراسات النوعية والمسحية. كما  المختلفة للتعاون ضمن منهج البحث الُمتعدِّ
أنَّ الناتج من هذه الدراسات سيؤتي ثماره في تحسين التشريعات والسياسات والممارسات 

الخاصة باألسرة في المجتمع القطري.

الفصل األول: المقدِّمة
اهتّمـت دولـة قطـر باألسـرة، وهـو أحـد مظاهـر اهتمـام المجتمـع الدولـي كلـه باألسـرة، ودراسـة 
ة  ـة فـي جميـع بلـدان العالـم. وقـد ظهر هـذا االهتمـام واضًحا مـن خالل انعقـاد عدَّ قضاياهـا الُملحَّ
مؤتمـرات متتاليـة لألسـرة وللمـرأة فـي المجتمع القطـري عـام ١٩٩3و١٩٩5 و١٩٩7؛ وكذلـك العديد 
ـس بموجب القـرار األميري  مـن المؤتمـرات الالحقـة التـي عقدها المجلـس األعلى لألسـرة الذي تأسَّ
رقـم 53 لسـنة ١٩٩٨ )مـع ضـرورة اإلشـارة إلـى أنـه تـم حّل المجلـس األعلى لشـؤون األسـرة وإحالة 
مجـاالت عملـه واختصاصاته إلى وزارة العمل والشـؤون االجتماعية خاصة في إدارة التنمية األَسـرية، 
بموجـب القـرار األميـري الذي نـّص على إلغاء المجلس األعلى لشـؤون األسـرة تنفيًذا للقـرار األميري 
رقـم ١6 لسـنة ٢٠١٤ بتعييـن اختصاصـات الوزارات حيـث نّصت المادة ٢٠ على إلغـاء القرار األميري 
رقـم )١5( الخـاص بتنظيـم المجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة، وعلـى القـرار رقـم ٢٠١٤/٢٩ الخـاص 
بالهيـكل التنظيمـي لـوزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة؛ وتقـوم إدارة التنمية األَسـرية التابعة لوكيل 
الـوزارة المسـاعد لشـؤون التنميـة االجتماعيـة بتنفيذ االسـتراتيجيات والخطـط والسياسـات الوطنية 
المتعلّقـة باألسـرة والمـرأة والطفـل(، وكذلـك معهـد الدوحـة الدولي لألسـرة الذي تنـاول العديد من 
القضايـا المعنيـة بشـؤون األسـرة، وقضايا الزوجين، والمـرأة العاملة واألّم في المجتمـع القطري، كأثر 
خـروج المـرأة إلـى العمـل وتأثير ذلـك على دورها األسـري كزوجة وأم ترعـى أبناءها، ومـدى ارتباط 
قـت دولـة قطـر خـالل فتـرة ال تتجـاوز مدتهـا جيـاًل واحـًدا تحّواًل  ذلـك بالشـراكة األَسـرية. ولقـد حقَّ
اجتماعيًـا واقتصاديًـا ُمتميِّـزًا، وتبـوَّأت المرتبـة األولـى عربيًـا و33 عالميًـا فـي تقرير التنمية البشـرية 
لعـام ٢٠١6 الصـادر عـن برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي، مـن بيـن ١٩3 دولـة علـى دليـل التنميـة 

البشـرية مقارنـًة بالمرتبـة السـابعة والخمسـين التـي شـغلتها قبل عقد مـن الزمن. 

ويُؤكِّـد دسـتور قطـر علـى أهميـة األسـرة، إذ نـصَّ فـي المـادة ١٩ منـه علـى أن »تصـون الدولـة 
دعامـات المجتمـع وتكفـل األمـن واالسـتقرار وتكافؤ الفـرص للمواطنيـن«؛ وأكّدت المـادة 3٤ على 
أنَّ المواطنيـن متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات العامـة. وركّـز الدسـتور على مكانة األسـرة فنصَّ 
فـي المـادة ٢١ علـى أنَّ »األسـرة أسـاس المجتمـع، قوامهـا الديـن واألخـالق وحـّب الوطـن. وينظِّم 
القانـون الوسـائل الكفيلـة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفـاظ على األمومة والطفولة 
والشـيخوخة فـي ظلهـا«. كمـا اهتمَّ الدسـتور »بالنشء« فنصَّ فـي المادة ٢٢ علـى أن »ترعى الدولة 
النـشء وتصونـه مـن أسـباب الفسـاد وتحميـه من االسـتغالل، وتقيه شـّر اإلهمـال البدنـي والعقلي 
ر لـه الظـروف المناسـبة لتنميـة ملكاته في شـتى المجـاالت على هدي مـن التربية  والروحـي، وتوفِـّ
قـت دولـة قطـر تطّوًرا كبيرًا في الفترة نفسـها فـي مجال النهوض بوضع األسـرة.  السـليمة”. كمـا حقَّ
ولقـد كانـت أهـم اإلنجـازات العامة فـي الفترة مـن ٢٠٠٤ إلـى ٢٠٠٩ )التقرير الوطنـي لدولة قطر، 

 .)٢٠٠٩ بيجين+١5، 

وتسـعى الرؤيـة الشـاملة للتنميـة، رؤيـة قطـر الوطنيـة ٢٠3٠، واعتمادهـا بموجـب القـرار األميـري 
مٍة قـادرٍة على تحقيق  رقـم ٤٤ لسـنة ٢٠٠٨، إلـى تحويـل قطـر، بحلـول العـام ٢٠3٠، إلى دولـٍة متقدِّ
التنميـة المسـتدامة، وعلـى تأميـن اسـتمرار العيـش الكريـم لشـعبها، جيـاًل بعد جيـل. وتوفّـر الرؤية 
ـن العمل فـي وضع اسـتراتيجية  إطـاًرا لوضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة والخطـط التنفيذيـة. وقـد ُدشِّ
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وطنيـة لدولـة قطـر لتحقيـق هـذه الرؤيـة. وتعتمـد رؤيـة قطـر الوطنيـة علـى أربـع ركائز أساسـية، 
هـي: التنميـة البشـرية، والتنميـة االجتماعيـة، والتنميـة االقتصاديـة، والتنميـة البيئية. 

ال فـي كافة جوانب  أكَّـدت الرؤيـة علـى أنَّه سـيكون لكل رجـل وامرأة في المجتمـع القطري دور فعَّ
الحيـاة، وال سـيَّما فـي المشـاركة في صنـع القـرارات االقتصاديـة والسياسـية )التقرير الوطنـي لدولة 

قطـر، بيجين+١5، ٢٠٠٩(. 

وتُشـير نتائـج التقاريـر السـنوية فـي دولـة قطـر إلى أنَّ عدد السـكان فـي دولة قطر حسـب الموقع 
اإللكترونـي لـوزارة التخطيـط التنمـوي واإلحصـاء )3١ ديسـمبر ٢٠١7( يبلـغ أكثـر مـن 66٩,6٤١,٢ 
ع مؤهالتهم  فـرًدا، عـدد الذكـور منهـم ١,٩٨6,٠١3 فرًدا، واإلناث 655,656 فرًدا؛ وتُشـير أيًضا إلـى تنوُّ
العلميـة والتعليميـة، وأنَّ أغلـب العامليـن القطرييـن هـم مـن فئـة الموظفيـن، وذا مسـتوى أعلـى 
مـن المسـتوى التعليمـي، وأنَّ اإلنـاث أقـل مـن الذكـور في ميـدان العمـل، وأنَّ ربات البيـوت يُمثِّلن 
حوالـي 3٩٪ مـن نسـبة السـكان القطرييـن غيـر النشـيطين اقتصاديًـا. ويُشـير تقريـر مسـح القـوى 
العاملـة )٢٠١6( إلـى أنَّ نسـبة اإلعالـة االجتماعيـة واالقتصاديـة تبلـغ حوالـي ١٨٪ وارتفـاع لحجـم 
القـوى العاملـة القطريـة بصـورة واضحـة لـدى كل مـن الذكـور واإلنـاث ُمقارنة بالسـنوات السـابقة. 
ل البطالـة بين  كمـا يُشـير التقريـر نفسـه )٢٠١6( وتقريـر سـنوج )Snoj, 2014( إلـى انخفـاض ُمعـدَّ
القطرييـن. أمـا تقريـر مسـح القـوى العاملـة )٢٠١5( فيُشـير إلـى انخفاض نسـبة اإلعالـة االقتصادية 
ل 5٪عن عام  عـن السـنوات السـابقة، وارتفـاع النمـّو السـنوي لحجـم القـوى العاملة القطريـة بمعـدَّ
ل ُمشـاركة اقتصاديـة فـي الدولـة. كمـا أنَّ نسـبة ٨١٫7 ٪ تقريبًـا مـن  ٢٠١٤، وتسـجيل أعلـى ُمعـدَّ
إجمالـي القـوى العاملـة هـي مـن المتزوِّجيـن. وتبيِّـن أيًضـا بـأنَّ اإلنـاث تقضين سـاعات عمـل أكثر 
مـن الذكـور. وتوظـف أكثر مـن نصف العمالـة القطرية فـي المناصب العليـا واالختصاصيـة والفنية. 

 )Al–Harami, Ucar & Leete, 2011( وفـي هـذا الصـدد، تُشـير دراسـة الحرمـي وأوكـر والييتـي
إلـى مـدى التطـّور االقتصـادي المحّقـق خـالل العقـد الماضـي مـا بيـن عامـي ٢٠٠٤ و٢٠١٠، حيـث 
نمـا الناتـج المحلـي اإلجمالـي بمتوسـط سـنوي بلـغ نحـو ١6،٢٪ وكان، علـى مـدى هـذه الفتـرة، 
أسـرع نمـوًّا مـن أّي اقتصـاد آخـر. وبفضـل اإليـرادات الضخمـة والمتزايـدة مـن صادراتهـا مـن الغاز 
والنفـط، اسـتثمرت قطـر بكثافـة فـي البنيـة التحتيـة االقتصاديـة واالجتماعيـة، وفـي رفـاه مواطنيها. 
ـرات إلى  لت زيـادات ملحوظة فـي جميع الجوانـب االجتماعية واالقتصادية، وتُشـير المؤشِّ وقـد سـجِّ
ة  زيـادة فـي التنميـة البشـرية، مصاحبة للتغييـرات والتحديث فـي المجتمع، وتكوين األسـرة، والصحَّ
اإلنجابيـة لألسـرة، واالتجاهـات فـي الـزواج. بمـا يتفـق مـع برامـج دولـة قطـر، واسـتراتيجية التنمية 

الوطنيـة ٢٠١٨ –٢٠٢٢.

وتتعـزَّز هـذه الرؤيـة باسـتمرار دولـة قطـر فـي تطويـر التشـريعات فـي جميـع المجـاالت وخاصـة 
ن  فـي مجـال األسـرة، وتعزيـز حقـوق اإلنسـان مـن خـالل تنقيـة القوانيـن مـن النصـوص التـي تتضمَّ
ع الزوجـان، وبالذات المـرأة، على العمـل ومتابعة شـؤونها، وتوفير  تمييـزًا بيـن الجنسـين، كمـا يشـجَّ
الخدمـات الُمناسـبة لهـا لتسـيير عملهـا وتمكينهـا في كافـة المجـاالت. وتحظى البحوث والدراسـات 
المعنيـة بقضايـا األسـرة والشـراكة األَسـرية، ونشـرها، وعقـد النـدوات والحلقـات النقاشـية )٢٠٠٤–
٢٠١٢( باهتمـام كبيـر. وقـد قـاد المجلس األعلى لشـؤون االسـرة األسـبق هـذه الحركة بصفتـه اآللية 

المؤسسـية المعنيـة بشـؤون األسـرة فـي الفتـرة مـا بيـن العـام ١٩٩٨–٢٠١٤. وقـد تطرَّقـت البحوث 
التـي قـام بهـا المجلـس إلـى قضايـا األسـرة، مثـل العنـف األَسـري، وموضوعـات العمالـة المنزليـة 
واألسـرة، والمـرأة، والمشـاركة السياسـية، وغيرها من الموضوعـات. كما أعدَّ في العام ٢٠٠٨ مشـروع 
ـن اسـتراتيجية وطنيـة لألسـرة وللمـرأة،  االسـتراتيجية العامـة لألسـرة فـي دولـة قطـر، والـذي يتضمَّ
باإلضافـة إلـى وضـع السياسـة السـكانية لدولـة قطـر، والتـي تتضّمن محـوًرا خاًصـا باألسـرة والمرأة.

تُبيِّـن تقاريـر المسـح السـنوي )٢٠١6( زيادة فـي عدد العامليـن القطريين من الذكـور واإلناث، فيما 
تُشـير التقاريـر الُمنبثقـة عـن المؤتمـرات والنـدوات السـابقة إلـى وجـود ُمعّوقـات تقـف حائـاًل في 
وجـه الزوجيـن العامليـن وبيـان أثـره علـى أَسـرهم، إذ إنَّهـا تحـول، في بعـض األحيـان، دون قيامهما 

بواجباتهمـا فـي المجـاالت المختلفة، األَسـرية منهـا واالجتماعيـة والمهنية. 

وقـد قطعـت المـرأة القطريـة، فـي السـنوات العشـرين الماضيـة، أشـواطًا كبيـرًة فـي تطويـر أدائهـا 
كموظفـة عاملـة، وأم، فضـاًل عـن أدوار أخـرى. وبالرغـم مـن ذلـك، فـإنَّ التقاريـر ال تـزال تشـير إلـى 
وجـود اعتقـاد سـائد يفيـد بأنَّ النهوض باألسـرة فـي المجتمع القطري مـن ضمن مسـؤوليات الجهات 
الحكوميـة فقط، وتسـتمّر بسـبب ذلك ضغـوط الثقافة المجتمعية التقليدية التـي تُروِّج لصورة نمطية 
عـن شـكل األسـرة ووظائـف أفرادها فيها، بالرغـم من البرامـج التنموية والتوعوية في مجاالت األسـرة 
وعالقتهـا بمحيطهـا االجتماعـي والثقافـي. ونذكر من هـذه البرامج، على سـبيل المثـال، برامج تمكين 
األسـرة العصريـة، وكفالـة األسـر، وتنميـة دخـل األسـرة اقتصاديًـا، وبرامـج اإلعـداد المعرفـي والتأهيل 
النفسـي واالجتماعـي للشـباب القطـري فـي أعمـار ُمختلفـة، التي تهـدف جميعهـا إلى تمكين األَسـر 
فـي المجتمـع القطـري. واتجهـت دولـة قطر إلى زيـادة حجم اإلنفاق علـى التعليم مـن اإلنفاق العام 
الحكومـي مـن ١٩،6٪ فـي عـام ٢٠٠ إلـى ٢١٪ فـي عـام ٢٠٠٨ )3،3٪ مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي(، 
صيـة لرعايـة األسـر )الطب األَسـري(، ورعاية المـرأة الصحية والنفسـية، على  وإنشـاء العيـادات التخصُّ
أسـاس مبـدأ المسـاواة بيـن الجنسـين، وتوفيـر كافـة الوسـائل والخدمـات الكفيلة بتمكين األسـرة في 

المجتمـع )الكبيسـي، ٢٠١٢؛ جـالل، ٢٠٠٩؛ الكبيسـي، ٢٠٠3 و٢٠٠٤؛ الشـيراوي، ١٩٩٨(.

ولقـد ظهـر اهتمـام كبيـر بالبحث العلمي لدراسـة األسـرة القطرية منـذ القرن الماضـي. وعلى الرغم 
مـن ذلـك االهتمـام الكبيـر بالبحـث علـى جميع األصعـدة السياسـية والتنظيميـة، ووضع السياسـات 
بنـاًء علـى نتائجـه، بما يسـهم فـي تمكين األسـرة القطريـة، إال أنَّ الجهـود ظلت محصورة فـي تناول 
القضايـا العامـة، بصـورة نظريـة ووصفيـة، بعيـًدا عـن الدراسـات التجريبيـة التـي يمكـن أن تكشـف 
عـن أثـر األسـرة علـى الصّحة النفسـية ألفرادها، وانعكاسـات ذلـك على بناء وتـوازن أفرادهـا، خاصة 
األبنـاء. وال يـزال منظـور الشـراكة األَسـرية بيـن الرجـل والمـرأة رغـم تكوُّنها فـي المجتمـع القطري، 
د األدوار فيهـا، فما زالت  غيـر واضحـة أو غيـر مقبولـة اجتماعيًـا. وفـي مجال تطوُّر دور األسـرة وتعـدُّ
دت أدوارها  المـرأة، علـى سـبيل المثـال، تعتبـر دورها كأم وربة أسـرة هو دورها األساسـي مهما تعـدَّ
األخـرى، ألنَّ مركزهـا فـي المجتمـع القطري مـا زال حتى اليوم ال يكتمل إال إذا تزوَّجت وكوَّنت أسـرة 
ع منهـا أن تقـوم بأعبائهـا األَسـرية على أكمل وجـه ممكن،  وأنجبـت أطفـااًل، ومـا زال المجتمـع يتوقَـّ
ويطلـب منهـا أن تحافـظ علـى كيـان هذه األسـرة وتماسـكها ويعتبرها المسـؤولة األولى عـن تقديم 
الرعايـة الجسـمية والصحيـة والنفسـية المنشـودة ألبنائها )العيسـى، ١٩٨١؛ الكبيسـي، ٢٠٠٤، ٢٠١٠؛ 

 .)٢٠٠١ خليفة، 
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وبالرغـم مـن أنَّ العديـد مـن الدراسـات قـد أشـارت إلى وجـود بعض التناقض الرئيسـي في التنشـئة 
االجتماعيـة لألبنـاء وخاصـة فـي عمـر مبكر، وإلـى الخالف واالختـالف في بعـض المسـائل المتعلِّقة 
بتنميـة قدراتهـم وكفاءتهم في جميـع مناحي الحياة االجتماعية والنفسـية، خاصة في مجاالت تنمية 
القيـم، والتقـارب والتواصـل، إال أنهـا لـم تُدرس بصـورة مقصودة، وفًقـا لما ذكرته خليفـة )٢٠١3( في 
مـة فـي ورشـة شـرطة األحـداث، وزارة الداخليـة، الدوحـة: بتاريخ 3–5 مـارس، ٢٠١3  دراسـتها المقدَّ
 )Shehzad, 2015( حـول التبايـن مـا بيـن األجيـال لـدى األسـرة القطريـة. وتناولـت دراسـة شـيهزاد
المشـاكل والقضايـا التـي تواجه األسـرة القطرية فـي أعقاب التطـوُّر االجتماعي واالقتصادي السـريع. 
واستكشـفت الدراسـة ظـروف السـكن، والظـروف الصحيـة، والظـروف االقتصاديـة للمـرأة القطريـة 
فيمـا يتعلـق بفئـات الحالـة الزوجيـة مثـل غيـر المتزوِّجـات والمتزوِّجـات والمطلقـات واألرامـل في 
سـبع مناطـق إداريـة فـي قطـر، أي علـى المسـتوى الوطنـي. وتـّم الحصـول علـى بيانـات الدراسـة 
مـن وزارة التخطيـط التنمـوي واإلحصـاء، وبيانـات تعـدادات قطـر ٢٠١٠. وتـمَّ تحليـل البيانات على 
المسـتوى الكلـي مـن أجل فهم األوضاع الديموغرافيـة واالجتماعية واالقتصادية واإلسـكانية والصحية 
لـدى مختلـف فئـات الـزواج. وأظهرت نتائج الدراسـة أنَّ معظم النسـاء القطريات تنتميـن إلى فئات 
المتزوِّجـات، فـي حيـن أنَّ المطلقـات واألرامـل، علـى الرغم من أنهـنَّ أقلية، تواجهن مشـاكل صحية 

وانخفاًضـا فـي الدخـل واألحـوال االقتصاديـة مقارنة بالفئـات األخرى.

أكّـد كّل مـن العمـاري ورومانسـكي )Al–Ammari & Romanowski, 2016( فـي دراسـتهما أنَّ 
للعولمـة تأثيـر كبيـر علـى دولـة قطـر فـي العقـود األخيـرة، فقـد انتقلـت بسـرعة مـن المجتمعـات 
ـل، إلـى المجتمعـات الغنيّـة بالحداثـة الغربيـة. وقـد مكَّـن اكتشـاف النفـط والنمـّو  البسـيطة والرحَّ
االقتصـادي والنمـّو االقتصـادي البلـدان الخليجيـة مـن تبّنـي العولمة بسـرعة. بيـد أنَّ الخيـارات التي 
تتَّخـذ فـي مجـال العولمـة قـد تتعـارض مـع القيـم الثقافيـة، تاركـة الشـعوب األصليـة فـي صراعهـا 
حـول كيفيـة دمـج العولمـة مـع تقاليد البلـد وثقافته. وشـهدت دولة قطـر تغيُّرات سـريعة وجذرية، 
وظهـرت أثـار العولمـة فـي أسـلوب الحيـاة للفـرد القطري، مـا قد ينتـج عنه صراعـات ثقافيـة. وبيَّن 
العمـاري ورومانسـكي )Al–Ammari & Romanowski, 2016( فـي دراسـة استكشـافية – هـي 
جـزء مـن دراسـة وطنيـة رصـدت التغيُّر في القيـم األَسـرية القطرية، وهيكلهـا، ونمط الحيـاة فيها – 
ه مـن أجـل دراسـة الصراعـات المحتملـة نتيجـة للتأثـر بالعولمـة، مـن األهميـة بمـكان البـدء في  أنًـّ
دراسـة وجهـات نظـر القطرييـن وكيفية تفكيرهـم وتجاربهم حيال عناصـر معيَّنة مـن حياتهم تأثَّرت 
بالعولمـة. وأشـارت النتائـج إلـى تغيُّـر فـي وجهـات النظر حول الـزواج والحياة األَسـرية والمسـاعدة 

المنزليـة، والتفكيـر الشـخصي عمـا كان عليـه سـابًقا فـي القـرن الماضي.

ه  ه مـا زال المجتمـع القطـري ينظـر إلـى الرجـل علـى أنَـّ وتُشـير الغانـم )Al–Ghanim, 2009( أنَـّ
القائـم علـى إعالـة األسـرة وتقديـم الخدمـات االقتصاديـة لهـا. ويُظهـر تقريـر مسـح القـوى العاملـة 
بالعيِّنـة لدولـة قطـر فـي العـام ٢٠١6 أنَّ حجـم القـوى العاملـة القطريـة بلغـت ٩٩ ألًفـا. كمـا تبيِّـن 
النتائـج أنَّ أغلبيـة القـوى العاملـة لفتـرة ١5 سـنة فأكثـر من المتزوجيـن، إذ بلغت نسـبة المتزوجين 
النشـيطين اقتصاديًـا 6٨٫3٪مـن إجمالـي الذكـور القطرييـن النشـيطين اقتصاديًا، وبنسـبة ٨١٫7 ٪من 
إجمالـي القـوى العاملـة، فيمـا بلغـت نسـبة الذكـور القطرييـن النشـطين اقتصاديًـا 55٫6٪، وتأتـي 
بعـد ذلـك اإلنـاث القطريـات النشـيطات اقتصاديًـا مـن إجمالـي النشـيطين اقتصاديًـا لفترة ١5 سـنة 

فأكثـر حيـث بلغـت نسـبة الذكـور القطرييـن النشـيطين اقتصاديًـا ١7٫7٪ مـن الذيـن لم يسـبق لهم 
الـزواج وبلغـت نسـبة النشـيطين اقتصاديًـا الذين لم يسـبق لهـم الـزواج ٢٩٫٨ ٪من إجمالـي الذكور 
القطرييـن النشـيطين اقتصاديًـا 36٫٢٪. وتبيِّـن النتائـج فـي التقريـر السـابق أنَّ ربات البيـوت يُمثلن 

ثلثـي السـكان غيـر النشـيطين اقتصاديًا.

ويُشـير كل مـن الهاجـري )٢٠٠7( وخليفـة )٢٠٠١–٢٠١٤( فـي دراسـتهما لألسـرة القطريـة أنَّ المرأة 
القطريـة تميـل إلـى رعايـة أطفالهـا، والقيـام بشـؤونهم بالرغـم مـن حصولهـا علـى درجـات علميـة 
تؤهلهـا للعمـل. ومـازال بعـض الرجـال يريـد امـرأة تقليديـة تعمـل فـي خدمـة المنـزل، مـع وجـود 
العاملـة، ممـا أدَّى إلـى كثـرة أعبـاء المـرأة، فهـي تأتـي منهوكـة القـوى نتيجـة العمـل فـي الخـارج 
ويطلـب منهـا الـزوج القيـام بأعبـاء المنـزل فتظهـر الخالفـات بيـن الزوجيـن نتيجـة هـذه النظـرة. 
كمـا يُظهـر تقريـر )٢٠١3( انخفـاض نسـبة اإلعالـة االجتماعيـة واالقتصاديـة وارتفـاع النمـّو السـنوي 
لحجـم القـوى العاملـة القطرية بمعدل ١٠٪ عن السـنوات السـابقة، كما يُبيِّن نفـس التقرير )٢٠١6( 
أنَّ النسـاء القطريـات تملـن لقضـاء سـاعات عمـل أكثـر مـن سـاعات العمـل لـدى الذكـور. وتبيِّـن 
ـرات واألدلـة بـأنَّ عدًدا مـن دول الخليـج وقطر خاصة، تقوم بتشـجيع المرأة للمشـاركة  بعـض المؤشِّ
م االمتيـازات لهـن بهـدف إتاحـة الفـرص لمبـادرات عدد منهـن إلقامة  االقتصاديـة فـي الدولـة، وتقـدِّ
المشـاريع الصغيـرة، لتخفيـف ضغـوط خروجهـن المنتظم إلـى العمل، ومـع ذلك، فإنَّ هـذه الفرص 
قليلـة. ووضعـت دولـة قطـر خططًـا لتوسـيع هـذه الفـرص، بتوفيرهـا إلـى عـدد كبيـر مـن النسـاء 
المهنيـات الُمتعلِّمـات تعليًمـا عاليًـا، وتقديم كافة المسـاعدة لهـن، من خالل إتاحة الموارد البشـرية 
وتكنولوجيـا المعلومـات التـي تدعم هؤالء النسـاء، وتُمكنهـن للعمل من المنـزل، وتوظيف وتدريب 
النسـاء علـى تقديـم خدمـات مـن المنزل لمسـاعدة األم التـي ترغب بالعمل. وتشـير عـدد من هذه 
بيـن مـن ذوي الخبـرة فـي إدارة  الدراسـات أيًضـا إلـى أنَّ أربـاب العمـل بحاجـة إلـى توظيـف مدرِّ
العامليـن فـي المناطـق البعيـدة، من خالل العمـل في مواقع الشـبكة العنكبوتيـة أو العمل عن بعد 

 .)Al–Ghanim, 2009 الكعبـي، ٢٠١5 ب؛(

١.١ هدف التقرير

يسـعى هـذا التقريـر لمراجعـة األدبيّات والدراسـات السـابقة التـي بحثت في موضوعات األسـرة في 
دولـة قطـر والقضايـا المتعلِّقـة فيهـا، مـن خالل فحـص ومحاوالت لشـرح ما يلي: 

تعريف األَسر القطرية الُمعاصرة، في محاولة لفهم موضوعات األسرة المختلفة ومدى تأثير   .١
ذلك على تنمية األسرة وفًقا لرؤية قطر 2030؛

القضايا  مثل  الُمعاصرة  القطرية  األسرة  بقضايا  تتعلَّق  التي  والدراسات  األدبّيات  مراجعة   .2
االجتماعية، واالقتصادية، والتربوية، والصحية، والعمالة المنزلية، والعنف األَسري، واإلعاقة، 
المعرفية  الفجوات  على  والوقوف  عليها،  والتعقيب  باألسرة،  تتعلق  مختلفة  أخرى  وقضايا 

والمنهجية؛
صة بالقضايا  دراسة جميع القضايا السابقة ضمن ُمختلف األُطُر النظرية والتطبيقية الُمتخصِّ  .3

األَسرية؛
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دة  مناقشة مدى ارتباط جميع هذه الموضوعات مع بعضها في ضوء إجراء الدراسات الُمتعدِّ  .4

التخّصصات البينية، لفهم أعمق لألسرة في دولة قطر. 

تقديم توصيات بشأن األجندة البحثية المستقبلية المتعلقة بموضوعات األسرة في دولة قطر.  .٥

يطـرح هـذا التقريـر تسـاؤاًل هاًمـا يتمحـور حـول تقييـم البنـاء المعرفـي القائـم حـول األسـرة فـي 

قـت نقلـة نوعيـة فـي فهـم األسـرة وقضاياهـا، والسـعي نحو  دولـة قطـر، وتحديـد إلـى أّي مـدى حقَّ

المسـاعدة فـي تقديـم المقترحـات حـول مـا يمكـن إجـراؤه مـن بحـوث ودراسـات مسـتقبلية. 

م التقرير: ولإلجابة على هذا التساؤل، يقدِّ

تعريفات لألسرة القطرية وخصائصها، في ضوء الدراسات التي أجريت بدولة قطر؛  أواًل 

مراجعـة نقديـة وعلميـة لعـدٍد من الدراسـات والبحوث السـابقة التي أجريت فـي المجتمع  ثانًيا 

القطري؛ 

بعـض التوصيـات فـي مجـال البحـث العلمـي التـي يمكـن أن تكـون ذات فائـدة فـي مجال  ثالًثا 

دراسـة األسـرة القطـري.

2.١ منهجية الُمراجعة

ة مصادر منهـا قواعد البيانات اإللكترونية، والببليوجرافيـا من الكتب، والمقاالت  اسـتخدم التقريـر عدَّ

العلميـة، والرسـائل الجامعيـة، وأوراق النـدوات العلمية، لتجميع قائمة من المنشـورات التي أُصدرت 

حـول موضوعـات األسـرة القطريـة فـي مجاالتها الُمختلفة، وقد اسـتوفت الدراسـات فـي الُمراجعات 

الُمدرَجـة فـي التقريـر علـى معيار أساسـي ركَّز أساًسـا على األسـرة كوحـدة، وأعضاء األسـرة القطرية 

وموضوعاتهـا، منـذ العـام ١٩77 حتـى تاريـخ التقرير. ورجـع التقرير إلى أكثر من ٤٠٠ دراسـة ومقال 

وكتـاب، وأدرج منهـا فـي التقرير حوالي ٢٤٩ دراسـة ومقال في مجال األسـرة القطريـة وغيرها. وكان 

مـن أهـم القضايـا المنهجيـة التـي ناقشـها التقريـر تلـك الموضوعـات التـي تتعلـق مباشـرة أو غيـر 

ة اعتبـارات منهجية في الدراسـات  م هذا القسـم لمحة عامـة عن عدَّ مباشـر باألسـرة القطريـة. ويقـدِّ

التـي ُروجعـت فـي التقريـر الحالي، والتي أسـفرت عن:

العيِّنة حسب الدراسات التي تناولتها المراجعة 

عـة، وتراوحت ما بين أحـد أعضاء األسـرة أو جميعهم،  كانـت العيِّنـات فـي الدراسـات مختلفـة ومتنوِّ

بمـا فيهـم العامليـن لديهـا. وتراوحـت األعمـار مـا بيـن األطفـال الصغـار إلـى البالغيـن. وتكوَّنـت 

العيِّنـة مـن األشـخاص الَمعنييـن بالعمل مـع األسـرة كاألخصائيين االجتماعييـن والنفسـيين، واألطباء 

والُمعلميـن ومـن يقـوم بدورهم، وكذلك العاملين في المنزل بما فيهم الُمسـاعدة المنزلية والسـائق. 

إضافـة إلـى عيِّنـة كبـار السـن، وعيِّنة األشـخاص الذيـن يرعون كبار السـن؛ 

يـة والنوعيَّة، فهناك دراسـات  • تفاوتـت أحجـام العّينـات التـي اسـتخدمت فـي الدراسـات الكمِّ
اشـتملت علـى عيِّنـات ُمنتقـاة وممثلـة للمجتمـع األصلـي للدراسـة، وأخـرى كانت عشـوائية، 
اختيـرت مـن خالل تحديد مجتمع الدراسـة من حيـث الحدود الجغرافيـة والعددية، واختيرت 
بطريقـة غيـر انتقائيـة وإنَّما بشـكل عشـوائي وخضعت لشـروط محددة حسـب نـوع العيِّنة، 
وحسـب التجانـس والتباين فـي المجتمع. وهناك عيِّنـات جزئية اختيرت من مجتمع الدراسـة 
بشـكل دقيـق ومناسـب، وهنـاك العيِّنـات المقصـودة فـي الدراسـة النوعيـة، والتـي اعتمدت 

علـى أسـلوب المالحظـة أو المقابلة، وتحليـل مضموناتها. 

3.١ المقاييس المستخدمة

اسـتخدمت معظـم هذه الدراسـات مقاييس التقرير الذاتي، أو تقدير الوالديـن، أو المعلّم، ومقاييس 
االتجاهـات أو التصـّورات. واعتمـدت فـي تحليلهـا علـى أسـاس الطـرق الكّميـة للتحليـل – ويعـرف 

ه يجمـع بين األسـاليب وإجـراء المقابـالت وجمع بيانات االسـتقصاء. ـي بأنَـّ الكمِّ

ية هـي أكثر شـيوًعا. ومن أهداف اسـتخدام  تُشـير المراجعـات فـي هـذا التقريـر إلـى أنَّ النهـج الكمِّ
ية في المقام األوَّل كان إلجراء التحليالت االرتباطية ودراسـة العالقات بين المتغيِّرات  الدراسـات الكمِّ
ه نحو  ولتحديـد العالقـة بيـن المتغيِّرات المسـتقلة والتابعة المتعلِّقة بالدراسـة. ومع ذلـك، ظهر توجُّ
صـات، وإن  د التخصُّ ـه نحـو البحـث العلمي الُمتعـدِّ مزيـد مـن الدراسـات النوعيـة الكيفيَّـة، أو التوجُّ
دة، أو اسـتخدمت  كان بصـورة محـدودة جـًدا. واسـتخدمت بعـض الدراسـات أسـاليب نوعيـة متعـدِّ

ي.  المنهـج العلمـي الُمختلـط الـذي يجمع ما بيـن المنهجيـن النوعي )الكيفـي( والكمِّ

مت خصيًصا لجمـع البيانات والمعلومـات من المجتمع  اعتمـدت غالبيـة الدراسـات علـى أدوات ُصمِّ
لـت وكُيِّفت لتتماشـى مع  القطـري، وهنـاك بعـض األدوات والمقاييـس العالميـة التـي اقتُِبسـت وُعدِّ

البيئـة القطرية.

4.١ تصميم منهج الدراسات

مـت منهجيـة الدراسـات السـابقة وفًقـا لمنهجيـات الدراسـات المسـتعرضة، أو المسـحية، أو  صمِّ
النوعيّـة. أو  االسـتطالعية، 

لـم تُجـَر دراسـات طوليـة إال فـي بعـض الدراسـات األوليّـة التـي بـدأت فـي العـام ١٩77 ثـم أعيدت 
دراسـة الخضـري )١٩77( فـي العـام ١٩٨7، ١٩٩٨ )الخضـري، ١٩77–١٩٨7؛ جابـر وفخـرو، ١٩٨٨؛ 
رت على المرأة وبشـكل متكـرِّر خالل  الغنـدور، ١٩٩٨( مـن أجـل دراسـة تأثيـر عوامـل ومتغيِّرات أثَـّ

ة سـنوات.  ت إلـى عدَّ فتـرة زمنيـة طويلـة نسـبيًا، امتـدَّ

استخدم عدد قليل من الدراسات في التقرير التصاميم التجريبية أو شبه التجريبية.
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٥.١ محتوى التقرير

تجـدر اإلشـارة إلـى أّن جميـع ما طُرح في االسـتعراض التحليلي النقدي يسـتند إلى قـراءة وتحليل ما 
كُِتـب واسـتُنِتج مـن هذه األدبيّـات. فغالبية الدراسـات البالغ عددها ٢٤٩ وخضعـت للمراجعة كانت 

حـول األسـرة القطريـة ومـا يتعلق بهـا من قضايا، والتـي أمكن تصنيفهـا إلى فئات:

ـرة لألسـرة القطريـة، ولقـد اسـتعرضت الورقة األُطُـر النظريـة، وحلَّلتها،  • األُطُـر النظريـة الُمفسِّ
وربطـت مـا بيـن الدراسـات التـي اسـتخدمتها والفجـوة فـي االسـتناد إلـى بعـض مـن هـذه 

النظريات؛

والممارسـات  • األنمـاط  حـول  الدراسـات  ـن  وتتضمَّ االجتماعيـة:  والتنشـئة  القطريـة  األسـرة 
الوالديـة، والتنشـئة االجتماعيـة والـدور، والمشـاركة الوالديـة والتنشـئة االجتماعيـة، واإلعالم 
ووسـائل التواصـل االجتماعـي والتنشـئة االجتماعيـة، والقيـاس والمنهجيـة فـي مجـال األسـرة؛

األسـرة القطريـة والشـراكة والتعليـم: وتناولـت دراسـات حـول األسـرة القطريـة ومسـؤوليات  •
األبنـاء  وتعليـم  واألم،  األب  ومسـؤوليات  القطريـة  واألسـرة  بينهمـا،  والتعـاون  واألم  األب 
والتعـاون بينهمـا، ودراسـات األسـرة القطريـة والتعليـم، وكذلـك دراسـات حول دعـم التعليم 

والمشـاركة الوالديـة وأثرهـا فـي إنجـازات الطلبـة لـدى األسـرة فـي المجتمـع القطـري؛

األسـرة القطريـة والعمـل: تناولـت دراسـات حـول األسـرة القطريـة وعمل المـرأة وصـراع الدور،  •
واألسـرة القطريـة والعمـل وتعلّم المرأة، وكذلك دراسـات حول السياسـات والتشـريعات الخاصة 
باألسـرة القطريـة والعمل، وواقع السياسـات الداعمـة لتحقيق التوازن بين العمل والمسـؤوليات 
األَسـرية واألسـرة والمجتمـع، ومراجعـة لبعـض األدبّيـات العالميـة فـي دراسـات األسـرة والعمل 

لتحديـد أهـم القضايـا المنهجيـة التـي يمكن أن نسـتند إليها في الدراسـات المسـتقبلية؛

النفسـية، واألسـرة  • ـة  القطريـة والصحَّ تناولـت دراسـات األسـرة  ـة:  القطريـة والصحَّ األسـرة 
وزواج  ـة  والصحَّ القطريـة  األسـرة  حـول  أخـرى  ودراسـات  الصحيـة،  والمشـكالت  القطريـة 

والعاجزيـن؛ السـن  وكبـار  ـة  والصحَّ القطريـة  واألسـرة  األقـارب، 

األسـرة القطريـة والعمالـة المنزليـة: تناولـت الدراسـات المتعلِّقـة بالعمالـة المنزليـة ومـن  •
ن آثـار العمالـة المنزلية على األسـرة  فـي حكمهـم، مـن خـالل مراجعة الدراسـات التـي تتضمَّ
والطفـل، والعمالـة المنزليـة والتنشـئة االجتماعيـة، إضافـة إلـى دراسـات تناولـت العمالـة 
ـرات هامة بالنسـبة لتوظيـف العمالة  ـه نحـو الطفـل، ومراجعة مؤشِّ المنزليـة والعنـف الموجَّ

المنزلية؛

األَسـري  • العنـف  حـول  دراسـات  القسـم  هـذا  تنـاول  األَسـري:  والعنـف  القطريـة  األسـرة 
ـرات وبعض اإلحصائيات والبيانـات المتعلِّقة بالعنف  والتشـريعات الدوليـة والمحلية، والمؤشِّ
األَسـري فـي المجتمـع القطـري، وُمراجعـة للدراسـات حـول دور األسـرة فـي العنف األَسـري، 
وحـول العنـف األَسـري والمـرأة، والعنـف األَسـري والطفل؛ ثم بعـد ذلك تحديد أهـم القضايا 
المنهجيـة للدراسـات المسـتقبلية فـي هذا السـياق مـن خالل مراجعـة األدبّيـات العالمية في 

األَسـري. العنف 

٦.١ الخالصة

ويمكن تحديد أهم نتائج الدراسات التي خلُص إليها هذا التقرير:

أجريت الدراسات النفسية واالجتماعية حول موضوعات األسرة والتنشئة االجتماعية في المجتمع   .6
القطري، ُمستندًة إلى أطُر نظرية غربية وال سيما في مجال الدراسات السلوكية واالجتماعية. 
التبادل االجتماعي والنظم األَسرية،  هاتها، مثل نظرية  النظريات حديثة في توجُّ وكانت هذه 
الكبير في  التراكم المعرفي  النظريات. وبالرغم من  وُربطت بعض نتائج هذه البحوث بهذه 
مجال دراسة األسرة القطرية منذ العام ١٩77 وذلك بدًءا من دراسات األعسر )١٩77( ودراسة 
الواحد  القرن  في  المعاصرة  الحديثة  بالدراسات  وانتهاًء   )١٩–١٩٨٢7٨( لمليكيان  “جاسم” 
عة حول الدور والهوية والتنشئة االجتماعية،  والعشرون ٢٠١٨، والتي طرحت موضوعات متنوِّ
وقضايا العنف األَسري، وديناميكية األسرة، وقضاياها الصحية والتشريعية، لم تُعبِّر عن موقف 
النفسية واالجتماعية، بحيث تربط بين جسور اإلسهامات  البحوث  ُمتفتِّح في مجال  تكاملي 
ة  والفوائد المعرفية بين العلوم المعرفية الُمختلفة، مثل علوم االجتماع والهندسة أو علوم الصحَّ
صات المختلفة، لتلبية االحتياجات الوطنية ومشاريع التنمية  فيما يُعرف بالتكامل ما بين التخصُّ
وفًقا لرؤية قطر ٢٠3٠، ألنَّ زيادة التكامل والتعاون ما بين العلوم الُمختلفة يُساهم في تحقيق 
إثراء  وفي  مشكالتِه  وحّل  الواقع  تحسين  على  قوي  تأثيٌر  لها  التي  البحوث  في  نوعية  قفزة 

المعرفة العلمية، وتحسين التشريعات والسياسات؛

د عدد من هذه الدراسات جانبًا  تعدُّ العالقات األَسرية القوية مفتاح التكيّف النفسي، وقد َحدَّ  .7
التكيّف.  أساسيًا ومهًما في عملية  باعتبارها عاماًل  القطرية وأدوارها  األسرة  أداء  من جوانب 
ففي مجال التنشئة االجتماعية، على سبيل المثال ال الحصر، بيَّنت الدراسات وجود آثار سلبية 
مؤثرة على سلوك األبناء وتشكيل أدوارهم ناتجة عن التغيُّرات التي تحدث في البيئة األَسرية، 
كما أظهرت أنَّ دخول العمالة المنزلية بقوَّة إلى بيوت هذه األَسر قد أدَّى إلى مشكالت في 
غير  السلوك  وتنمية  األبناء،  لدى  األدوار  وتنميط  داخلها،  األدوار  وتوزيع  األسرة  وظيفة  أداء 
التعليم  االستقاللي واالستهالكي لدى األبناء، كما أدَّت إلى ظهور مشكالت ثقافية خاصة في 

واللغة والدين؛

بيئة  وتوفير  المنزل،  في  الجيّدة  التربية  ذلك  في  بما  عديدة  أشكااًل  الوالدين  مشاركة  تأخذ   .٨
آمنة ومستقرَّة، والتحفيز الفكري، ومناقشة الوالدين والطفل، ونماذج جيِّدة للقيم االجتماعية 
واألساليب  الصالحة،  والمواطنة  الشخصي  بالوفاء  تتعلَّق  عالية  وطموحات  البنَّاءة،  والتربوية 
لتبادل  المدارس  مثل  األسرة  شركاء  مع  والتفاعل  ببالتواصل  تتسم  التي  الُمنفتحة  الوالدية 
والمشاركة  المدرسة،  أعمال  في  والمشاركة  المدرسية،  األنشطة  في  والمشاركة  المعلومات، 
بالطبقة  تأثرًا شديًدا  الوالدين وشكلها  المدارس. ويتأثر مدى مشاركة  األمناء في  في مجلس 
هات والحرمان المادي والصّحة النفسية االجتماعية، كما  االجتماعية لألسرة ومستوى تعليم األمَّ
يتناقص مدى مشاركة الوالدين مع تقّدم الطفل في العمر، ويتأثّر بشدة في جميع األعمار من 
جانب الطفل. وتتأثر مشاركة الوالدين تأثرًا قويًا وإيجابيًّا بمستوى التحصيل لدى الطفل: فكلما 

ارتفع مستوى التحصيل، ازداد عدد الوالدين المشاركين؛



مراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطريةمراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطرية 2829

تكشف نتائج الدراسات في التقرير الحالي عن مستوى التدّخالت الوالدية في التعليم، والبرامج   .٩
رات إلى أّي مدى توجد روابط لتعزيز العالقات المدرسية المنزلية؛ التعليمية، وتبيِّن المؤشِّ

كانت الدراسات االرتباطية أكثر الدراسات الواردة في هذا التقرير شيوًعا، وهي نهج شائع في   .١٠
األبحاث التي تتناول القضايا االجتماعية والتي نتج عنها كثير من النتائج الهامة في دراسات 
األثر، من شأنها  والبحث ومعرفة  للتحقيق  االستعانة بطرق أخرى  فيمكن  األسرة. ومع ذلك، 
أيًضا أن توفر نتائج مفيدة في المجالين النظري والتطبيقي. كما أنَّ الجمع بين البحث النوعي 
خاصة  وأكبر،  أعمق  فهًما  للباحثين  يوفِّر  أصغر  مجموعات  مع  والعمل  ية،  الكمِّ واألساليب 
في موضوعات كاألسرة وقضاياها، التي يمكن أن تكون غير متوفرة في البحوث االستقصائية 
ه متزايد نحو استخدام األساليب النوعيّة، ولكن يجب التركيز أكثر على  االرتباطية. ولوحظ توجُّ

ية والنوعيَّة(. الجمع بين األساليب البحثية المتنّوعة )الكمِّ

تكشف مراجعة األدبيّات في هذا التقرير الحاجة إلى إجراء مزيٍد من الدراسات التي:

تُركِّز بصورة مباشرة على أثر التغيُّر في أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة القطرية وخاصة   .١١
األساليب الوالدية التي تتسم باالنفتاح، وبمزيد من ممارسة الحرية داخل األسرة، وخاصة مع 

األبناء، وعالقة ذلك بالتطّور الحاصل في المجتمع القطري في جوانبه المختلفة؛

تربط ما بين التنشئة االجتماعية والتربية والتعليم، وتنميط األدوار االجتماعية للجنسين، وهي   .١٢
دراسات هامة في ظل التغيّرات التي تحدث حولنا، والتطّورات التقنية في مجال االتصاالت 
الجانب. والسؤال  بهذا  المتعلّقة  الدراسات  تبيّن وجود قصور واضح في  والمعلومات، حيث 
األهم يكمن في عدم وجود أّي دراسة بحثت في الدور االجتماعي للمناهج التعليمية، أو ما 
المجتمع  في  لألفراد  االجتماعي  السلوك  تنميط  في  الحالية  التعليمية  المناهج  إسهام  مدى 

القطري، وتوجيههم نحو المستقبل، وأدوارهم كأم وأب، وأدواٍر أخرى في المجتمع؛

على  االنفتاح  في ضوء  سيما  وال  للمرأة،  الثقافي–االجتماعي  الوضع  تغيّر  تأثير  مدى  تدرس   .١3
الثقافات المختلفة، وفي ظل الشبكة العنكبوتية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وقدرتها 
على اتخاذ القرارات والمسؤوليات داخل األسرة ورعاية األبناء، والقيام بأداء أدوار أخرى جنبًا 
إلى جنب أدوارها في المنزل وهي أدوار لم تكن منوطة بها من قبل، وبالتالي أدت إلى تغيّرات 
ُمحتملة في أدوار الزوج واألبناء واألعضاء اآلخرين في األسرة، وإضافة أدوار جديدة للمرأة، وال 

بد من مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة التي أجريت حول أدوار المرأة واألسرة؛

تدور حول مدى تدّخل اآلباء والمعلمين في دعم وكسر ثقافة الصمت لدى األطفال والمراهقين   .١٤
الذين يتعرَّضون لمشكالت على الشبكة العنكبوتية، وكذلك دراسة مدى دعم األسرة للسلوكيات، 
سواء كانت سوية أو غير سوية. وتسلط الضوء على مستوى إسهام الوالدين والمعلمين في 
انتشار ُمشكالت الشبكات االجتماعية أو منعها، وأداء كل من األسرة والمدرسة على حد سواء 
في تهيئة الجو النفسي اآلمن لألبناء، والتي تبيِّن أنَّها من أكثر الموضوعات أهمية والتي يجب 

ة؛ ية وهامَّ أن تُبحث بصورة جدِّ

التنشئة االجتماعية والتنميط السلوكي االستهالكي  المثال،  ر، على سبيل  تبحث وترصد وتفسِّ  .١5

داخل األسرة القطرية، أو يمكن أن نسّميها التنشئة االجتماعية–الثقافية–االستهالكية في األُسرة 
القطرية، ألنّه لم تُدرس هذه المظاهر بعد بشكل جّدٍي وال تزال تحتاج إلى مزيد من الفهم 

والتعّمق حول كيفية الحّد منها في المجتمع القطري؛

تدرس مدى التباين بين األجيال، والعولمة، والتثاقف االجتماعي، واالختالط باألعراق والجنسيات   .١6
األخرى وأثرها على بناء األسرة القطرية، خاصة في ظّل وجود عدد كبير من الجنسيات العربية 

والغربية التي تعيش على أرض دولة قطر؛

السن.  كبار  من  وذويهم  االعاقة  ذوي  األطفال  أُسر  تجاه  الحقوقية  االلتزامات  مدى  تبحث   .١7
وبناء  القطري  المجتمع  في  أجري  ما  كل  مراجعة  خالل  من  الدراسات  هذه  إجراء  ويمكن 
دراسات ذات منحى ومفهوم جديد بالنسبة لألسرة القطرية العاملة، والرعاية الصحية لهؤالء، 
الصّحة  لمعايير  وفًقا  القطري  المجتمع  في  اإلعاقة  السن وذوي  كبار  رعاية/إهمال  أي مدى 

العالمية لرعاية المسنين وذوي اإلعاقة؛

تدرس موضوعات العمالة المنزلية بكافة أشكالها، لسّد الفجوة في تحديد المشكالت األكثر   .١٨
حساسية وخصوصية الناجمة عن موضوعات العمالة المنزلية التي تحتاج إلى بحوث دقيقة 
وإجرائية تتابعية، وتُبنى على أساس نتائج الدراسات السابقة، وفحص كل ما جاء في نتائجها، 
ودراستها في أبعادها المختلفة، وتكون دراسة الحالة أحد أدواتها، ومراجعة التقارير الطبية، 
ومدى  المنزلية،  العمالة  مشكالت  حول  والتشريعات  والقضاء،  الشرطة،  وتقارير  والنفسية، 
مسؤولية األسرة في تحّمل العقبات التي تنًشأ عنها، وما هي التشريعات الُمناسبة للحفاظ على 

حقوق الطفل في األسرة، ومتابعته؛

١٩.  وختاًما، يمكن القول بأنَّ مجال الدراسة والبحث في موضوعات األسرة القطرية وما يتعلق 
بها في كافة المجاالت البحثية، ما زال غنيًا، ويدعو الباحثين في جميع القطاعات والمجاالت 
د التخّصصات، والدراسات النوعية والمسحية. كما  المختلفة للتعاون ضمن منهج البحث الُمتعدِّ
أنَّ الناتج من هذه الدراسات سيؤتي ثماره في تحسين التشريعات والسياسات والممارسات 

الخاصة باألسرة في المجتمع القطري.

7.١ تعريفات الدراسة

األسرة القطرية: 

تعتبـر األسـرة القطريـة ممثلـة الثقافـة، أو هـي مـرآة تنعكـس عليهـا الثقافـة التـي توجـد فيهـا بمـا 
د إلى  تحتويـه مـن قيَـم وعـادات واتجاهـات لهـا أثرهـا علـى النمّو النفسـي للطفـل؛ وهي التي تحـدِّ
درجة كبيرة إذا ما كان الطفل سـينمو نمًوا نفسـيًا سـليًما، أو إن كان سـينمو نمًوا غير سـليم. وتعمل 
األسـرة المسـتقرَّة علـى إشـباع حاجـات الطفـل فـي اتزانـه وبمـا تتميَّـز بـه من تجـاوب عاطفـي بين 

أفـراد األسـرة )البوفالسـة، ١٩٨6؛ خليفـة، ٢٠٠١، ٢٠٠٤؛ الخليفـي، ١٩٨١(. 
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٨.١ الخصائص الرئيسية لألسرة القطرية

تشير التقارير والمؤّشرات والدراسات العلمية إلى أهم خصائص األسرة القطرية الجديدة:

ُعرفـت األسـرة القطريـة، حتـى العقـود القليلـة الماضيـة فـي عهـد مـا قبـل النفـط، بخصائص  •
ة التـي يعيـش فيهـا الوالـدان مـع أقاربهـم فـي منـزل واحـد وكانـوا يعتمدون  األسـرة الُممتـدَّ

علـى مسـاعدة بعضهـم البعـض ودعـم العيش؛ 

ة إلى حد ما؛  • ساعدت ثقافة المجتمع والدين اإلسالمي أيًضا على الحفاظ على األسرة الممتدَّ

وفًقـا للثقافـة العربيـة واإلسـالمية التـي تتبنَّاها األسـرة القطريـة، يتعيَّن على األبنـاء االهتمام  •
بكبـار السـن، واالبـن الـذي ال يهتـم بوالديـه أو أجـداده يُنظـر إليـه فـي المجتمع نظـرة عدم 

احتـرام مـن اآلخرين؛ 

تسترشـد األسـرة القطريـة بالمعاييـر والقيـم مـن اإلسـالم، لذلـك يُبـدي أفـراد األسـرة احتراًمـا  •
ولآلخرين؛  للكبيـر 

تشـمل األسـرة القطريـة أعضاءهـا الذيـن يدعمـون كيانهـا وتقويـة أواصرهـا والحفـاظ علـى  •
األمومـة والطفولـة والشـيخوخة فـي ظلهـا؛

تشكّل األسرة القطرية مجتمًعا طبيعًيا في توزيعه السكاني حسب النوع االجتماعي؛  •

تعـدُّ الحالـة الزواجيـة إحـدى الخصائـص الديموغرافية لألسـرة القطريـة، ولها أبعـاد بيولوجية  •
واجتماعيـة واقتصاديـة وتشـريعية ودينيـة، كمـا أنَّهـا تمثـل عامـاًل علـى درجـة كبيـرة مـن 

األهميـة، إذ تؤثـر فـي الخصوبـة تأثيـًرا بالًغـا؛

يتراوح عدد أفرادها ما بين 7 و٨ أشخاص؛ •

الت نمّو السـكان في دولة قطر مـن أبرز الخصائص التـي تعبِّر عن  • يعتبـر االختـالف بيـن معـدَّ
التغييـر فـي التركيبـة السـكانية لألسـرة القطريـة. وتتَّصـف األسـرة القطريـة متمثلـة بأعضائها 
حسـب التوزيـع العمـري لهـم، بأنَّهـا مجتمـع فتـي ترتفـع فيـه نسـبة األطفـال والصغـار فـي 
السـن، إذ تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن أقـل من ١٥ سـنة وتنخفض فيه نسـبة المسـنين أكثر من 
٦٥ سـنة. وهـذا مـا يؤكـد علـى فتوة األسـرة القطريـة، وهو قيمة مؤشـر العمر الوسـيط حيث 

أنَّ نصـف السـكان القطرييـن عمرهـم أقـل مـن 20 عاًمـا والنصف األخـر أكثر مـن 20 عاًما؛

ال تـزال األسـرة وأقاربهـا يعيشـون مًعـا، وليـس تحـت نفـس سـقف واحـد، ولكـن فـي منـازل  •
منفصلـة، علـى مقربـة مـن بعضهـا البعـض؛

ال تـزال األسـرة تعمـل مًعـا كوحـدة واحـدة فـي العديـد مـن المناسـبات االجتماعيـة. فعلـى  •
سـبيل المثـال، ال تـزال تجتمـع في أوقـات مختلفة في األسـبوع لتناول العشـاء والحفاظ على 

عالقـات اجتماعيـة قوية؛ 

تَتشـكَّل وتَتطـوَّر شـخصيات األبنـاء فـي المجتمـع القطـري ِبطـرق هامـة مـن خـالل االتصـال  •
االجتماعـي باآلخريـن؛ وتبـدأ هـذه االتصـاالت في عمليـة التنشـئة االجتماعية، فيتعلـم الفرد 

كيـف يصبـح عضـًوا فاعـاًل فـي أسـرته ومجتمعـه وجماعته؛

تــؤثر الحالــة الزواجيـة علـى الخصائـص األخـرى االجتماعيـة واالقتصاديـة، مثـل االلتحـاق  •
بالدراسـة والمــشاركة فـي قـوة العمـل؛

ال يزال األب صاحب الرأي األهم في قضايا األسرة؛ •

تتألـف األسـرة مـن الرجـل والمـرأة، ويترتَّب علـى ذلك حقـوق وواجبـات متكافئـة ومتعادلة  •
بحسـب طبيعـة كل منهمـا. للـزوج حقـوق وواجبـات، وللزوجة حقـوق وواجبـات، وكل واحد 
مـن هـذه الحقـوق والواجبـات متكافـئ ومتعـادل مع اآلخـر، وفًقا لحقـوق الزوج فـي المادة 
)٥٦( وحقـوق الزوجـة فـي المـادة )٥7( والحقـوق المشـتركة فـي المـادة )٥٨( فـي قانـون 

األسـرة القطريـة الصـادر برقـم القانـون رقم 22 لسـنة 200٦؛

تُعتبـر األسـرة ُمسـتقلة مالًيـا واقتصاديًـا، ولكنَّهـا تدعـم بعضها البعـض في بعـض األحيان، مع  •
الحاجـة إلـى سياسـة إتاحة فـرص العمل للرجال والنسـاء، وفتـح مجاالت عمل أخـرى. وتعتبر 
األسـرة القطريـة نشـيطة اقتصاديًـا، ويتشـارك الرجـل والمـرأة الخـروج إلـى العمـل )خليفـة، 
200٦؛ وزارة التخطيـط التنمـوي واالحصائـي، 20١٨؛ المجلـس األعلى لشـؤون األسـرة، المرأة 
والرجـل فـي دولـة قطـر، 2004، 200٨ و2002؛ األنصـاري، الحجايا والبراوي، 20١0؛ البوشـي، 
 Al–Kaabi, 2004, pp. 197–198; Mehana, 2018,( )2009 ،المـري والصالحيـن 20١3؛ 

.pp. 86–87
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الفصل الثاني: اأُلُطر النظرية الُمفّسرة لألسرة 
القطرية في ضوء ما توّصلت إليه األدبّيات

١.2 المقّدمة

ة نظريـات فـي علـم النفـس االجتماعـي أنَّ أسـاس فهـم شـخصية الفـرد يتـّم عـن طريق  توضـح عـدَّ
نهـا من عالقـات بين عناصر التنشـئة االجتماعية، ومن خـالل مكوِّنات  التنشـئة االجتماعيـة ومـا تتضمَّ
ـن البواعـث، وهـي المحـرِّكات التـي تدفـع الفـرد للوصـول إلـى أهـداف معيِّنـة،  الشـخصية وتتضمَّ
وتكتسـب عبـر التنشـئة االجتماعيـة، فضـاًل عـن ارتباطهـا بالتكويـن البيولوجـي للفـرد. ويضـاف إلى 
مـا سـبق الُمواجهـات الثقافيـة، وهـي مجمـوع القيـم األخالقيـة واآلداب التـي تقـوم بتنقيـة وتصفية 
إدراكات الفـرد وأفـكاره وأفعاله لتكون منسـجمة مع األنماط السـلوكية المألوفـة والمقبولة اجتماعيًا 
وثقافيًـا وتسـاعد علـى تغذيتـه بما هو مسـموح ومقبـول ومرفوض وتُشـكل نوعية عالقـات الفرد مع 
اآلخريـن، فهـي إذن الكيفيـة التـي تقـوم بتقويـم السـلوك اليومـي للفـرد وتعرّضـه لمـا هو سـلبي أو 
رات العناصـر الثالثة  إيجابـي، ومـا هـو خطـأ ومـا صـواب. أما الجانـب النفسـي، فيمثل انعـكاس مؤثِـّ
ه نتيجـة تأثيرات البواعث والمواجهـات الثقافية وممارسـة األدوار االجتماعية )العمر،  السـابقة، أي أنَـّ
٢٠٠٤: ١٢٢–١٢3(. ويُشـير علمـاء النفـس االجتماعـي إلـى أنَّ للتاريخ الصحي للفرد أثـرًا على عناصر 
ر على حيويتـه وفاعليته في أدائـِه ألدواره االجتماعية وعالقتـه مع اآلخرين،  تكويـن الشـخصية، ويؤثِـّ

فـإذا كانـت صحتـه جيِّدة فـإنَّ عناصر تكوين شـخصيته تنشـط تباًعـا )العمـر، ٢٠٠٤: ١٢3(.

2.2 األسرة القطرية في أدبّيات الدراسات االجتماعية

تُشـير البوفالسـة )١٩٨6( فـي أطروحتهـا إلـى أنَّ شـخصيات األبنـاء فـي المجتمـع القطـري، تَتشـكل 
وتَتطـوَّر بطـرق هامـًة مـن خالل التواصـل االجتماعـي باآلخرين. ولعـلَّ أول هذه االتصـاالت تبدأ في 
عمليـة التنشـئة االجتماعيـة، فيتعلـم الفرد كيف يصبح عضـًوا فاعاًل في أسـرته، ومجتمعه، وجماعته. 
ويكـون للعديـد مـن المؤثـرات االجتماعيـة تأثير شـامل علـى تكوين شـخصية األبناء داخل أسـرتهم، 
ففـي األسـرة يكتسـب الفـرد المعرفـة، والكثيـر مـن األدوار التـي يتَّخذهـا في حياتـه ويمارسـها فيما 
 Bener( ويُبيِّـن كل مـن بينر وكمـال .)بعـد مثـل العـادات والتقاليـد )البوفالسـة والمعضـادي، ٢٠٠7
م فـي بـدِء حياتـه مـن  Kamal, 2005 &( وخليفـة )٢٠٠٤( فـي دراسـتهم أنَّ الطفـل القطـري يتعلَـّ
خـالل السـياق االجتماعـي لألُسـرة، وأنَّ عمليـة التنشـئة االجتماعيـة فـي األسـرة القطريـة مـا هي إال 
دة األدوات، وهـي كغيرها من األسـر، تبـدأ بتنميط وتطبيع السـلوك  دة األبعـاد، وُمتعـدِّ عمليـة ُمتعـدِّ
االجتماعـي ألبنائهـا منـذ اللحظـات األولـى لخـروج الطفـل إلـى الحيـاة وتتواصـل حتى آخـر لحظات 

الحياة. 

وتؤكـد كل مـن البوفالسـة )١٩٨6( وخليفـة )٢٠٠١ و٢٠٠6( أنَّ مفهـوم التنشـئة االجتماعيـة يتّسـع 
لـدى األسـرة القطرية ليشـمل مفاهيـم عديدة، وعمليـات أخرى مثـل التطبيع االجتماعـي، والتثقف، 
واالندمـاج االجتماعـي، الـذي يـدّل علـى احتواء الشـخص ألفكار وُممارسـات ومعايير وقيـم المجتمع 

نـات الثقافية  الـذي يعيـش فـي إطـاره والتربيـة. ويـدّل أيًضـا على مـدى التطـّور الحاصـل فـي المكوِّ
ت  لألسـرة القطريـة. ولقـد أجريـت في دولـة قطر، على مـدار أكثر من أربعيـن عاًما، دراسـات اختصَّ
عة وُمختلفـة من حيث أهدافهـا وإجراءاتها. ويمكن تقسـيمها  باألسـرة، وكانـت هـذه الدراسـات ُمتنوِّ
عـة، حتـى يتسـنَّى لنـا تحليلهـا وفهمهـا علـى أسـاس نقـدي وتحليلي.  إلـى مجموعـات ومحـاور متنوِّ
عـة تـدور حـول األسـرة، أو أحـد أعضـاء األسـرة. ولعـلَّ أول  وكانـت هـذه الدراسـات كثيـرة وُمتنوِّ
الدراسـات التـي أجريـت فـي المجتمـع القطـري مـن أجل فهـم تطـّور الفرد فـي المجتمـع القطري، 
على أسـس نفسـية–اجتماعية، ومن الدراسـات األولية الرائدة لمليكيان وتدور حول »جاســـــــــم” 
)Melikian, 1982( إذ حـاول البروفيسـور مليكيـان، أسـتاذ علـم النفـس االجتماعـي بجامعـة قطـر 
فـي بدايـة عمـل الجامعـة منـذ أوائـل الثمانينات من العصـر الماضـي، أن يتحرَّى ويفحص شـاب من 
قطـر، يدعـى جاسـم؛ فتعلـم تفاصيـل عائلته وطفولتـه، ومواقفه تجـاه الدين والمجتمـع الذي يعيش 
فيـه، وتطلّعاتـه للمسـتقبل، والمصادر التي يسـتمّد منها قوته. وبيَّن ميليـكان )Melikian, 1982( أنَّ 
جاسـم ليس شـخًصا واحًدا بل شـخصية مركّبة تمثل خصائص مشـتركة بين معظم الشـبان في مجتمع 
 )Melikian, 1982( يتغيّـر بسـرعة أكبـر من أيِّ فترة أخرى في تاريخه بسـبب النفط. وكان مليكيـان
ُمهتًمـا أثنـاء بحثـه بفحـص األسـلوب الـذي يتصـرَّف بـه األشـخاص تجـاه التغيُّـرات االجتماعيـة التـي 
تجـري فـي قطـر فـي ذلـك الوقت، ودراسـة مسـتويات التكيّـف مـع الظـروف االجتماعيـة الجديدة. 
كمـا بيَّـن ميليـكان أنـه ال يمكـن التعـرّف علـى هـذه العمليـة بسـهولة، ومـا يترتّـب عليهـا مـن آثـار 
نفسـية إال مـن خـالل دراسـة مسـتويات إنجاز هؤالء األشـخاص فـي المواقـف االجتماعيـة المختلفة 

وفـي مسـتويات الرفاهيـة العامـة لهـم. واسـتند مليكيـان في دراسـته إلى ثالثـة مصادر: 

دراسـة التاريـخ الشـخصي لحوالـي 7٢ طالبًـا فـي مقـّرر علـم النفـس النمو فـي جامعة قطر  أواًل 
١٩٨١–١٩٨٢؛ 

تحليـل البيانـات التجريبيـة التـي ُجمعـت مـن طلبـة الجامعـة نفسـها البالـغ عددهـم 7٢  ثانًيا 
الذاتيـة؛  سـيرتهم  عـن  تقريـرًا  كتبـوا  الذيـن 

االسـتناد إلـى المالحظـات التـي جمعهـا مليكيان بنفسـه من الطلبـة أثناء قيامهم باألنشـطة  ثالًثا 
المختلفـة فـي قاعـة التعليـم. 

اسـتند الباحثـون فـي المجتمـع القطـري فـي دراسـاتهم إلـى أُطـر نظرية في علـم النفـس واالجتماع 
لفهـم شـخصية الفـرد فـي المجتمع، ومن خـالل مراجعة نظريـات التنشـئة االجتماعيـة، ومفاهيمها، 
ومـا تتضّمنهـا مـن عالقـات، وكذلـك مـن خالل دراسـة وفحـص مكّونـات الشـخصية ومـا تتضّمنه من 
بواعـث، وهـي المحـرّكات التـي تدفـع الفـرد للوصـول إلـى أهـداف معيِّنـة. كذلـك اتجهـت هـذه 
الدراسـات إلـى دراسـة تطـّور المهـارات الوالديـة، وممارسـة األدوار المنوطـة بالفـرد داخـل األسـرة، 
فركّـزت علـى كيفيـة ممارسـة األفـراد ألدوارهـم، وكذلـك كيفيـة تكويـن الخبـرة االجتماعيـة التـي 
تسـاعدهم علـى بنـاء شـخصياتهم، ومـدى تأثّـر ذلـك علـى نوعيـة التفاعـالت االجتماعية ومـا يرتبط 
بهـا مـن عالقـات داخـل وخارج األسـرة. أضـف إلى ما سـبق البحث فـي مكّونـات القيم األَسـرية وما 
يرتبـط بهـا مـن قضايـا، والمقصـود بها كيفيـة تكويـن القيـم األخالقيـة واآلداب والمعاييـر التي تقوم 
بتنقيـة وتصفيـة إدراكات الفـرد وأفـكاره وأفعالـه لتكـون منسـجمة مـع األنمـاط السـلوكية المألوفة 
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والمقبولـة اجتماعيًـا وثقافيًـا وتسـاعد علـى تغذيتـه، بمـا هـو مسـموح ومقبـول ومرفـوض )خليفـة، 

٢٠٠١، الخليفـي، ٢٠٠٢(. وتُعتبـر هـذه الدراسـات استكشـافية وتشـخيصية للواقـع وللتغيّـرات فـي 

المجتمـع القطـري، والـذي أعقبتـه دراسـات أخـرى ُعنيـت بالطفـل القطـري، وتطـّور سـلوكه، وادائه 

فـي البيـت والمدرسـة. بحثـت هذه الدراسـات أيًضا فـي نوعية عالقـات الفرد مع اآلخريـن، والكيفية 

التـي تقـوم بتقويـم السـلوك اليومـي للفرد وتعرّضه لمـا هو سـلبي أو إيجابي، في الجوانب النفسـية 

واالجتماعيـة واالقتصاديـة، ومـدى انعـكاس مؤثـرات العناصـر الثالثة السـابقة، أي أنّه نتيجـة تأثيرات 

 .)Al–Ghanim, 2013( البواعـث والمواجهـات الثقافيـة فـي ضـوء ممارسـة األدوار االجتماعيـة

وتُشـير األدبيّـات العلميـة إلـى تأثيـر التاريـخ الصّحـي للفـرد علـى عناصـر تكويـن الشـخصية، وعلى 

حيويتـه وفاعليتـه فـي أدائـِه ألدواره االجتماعيـة وعالقتـه مع اآلخرين: فـإذا كانت صحتـه جيّدة فإّن 

عناصـر تكويـن شـخصيته تنشـط تباًعا، لذلك ربطت بعض الدراسـات السـابقة فـي المجتمع القطري 

العالقـة مـا بين بعـض القضايا الصحيـة والحالة النفسـية واالجتماعية للفرد، وكفـاءة الحياة، واتّجهت 

 مجموعـة مـن الدراسـات إلـى الربـط مـا بيـن البيئـة االجتماعيـة للفـرد وصحتـه النفسـية والبدنيـة

 .)Al–Muraikhi, 2010(

فّسـر بعـض الباحثيـن نمـط العالقـات االجتماعيـة فـي األسـرة القطريـة فـي ضـوء نمـاذج التنشـئة 

االجتماعيـة التـي نّصـت عليهـا النظريـات العالمية، كدراسـة خليفـة )٢٠٠6–٢٠٠٩( لألسـرة القطرية 

واتجاهاتها نحو العامالت المنزليات أو المربيات، فاسـتخلصت نموذجين للتنشـئة االجتماعية لألسـرة 

القطريـة، اسـتناًدا إلـى نظريـة »فيلـد«؛ فوفًقـا للنمـوذج األّول، تعمـل األسـرة على إسـتدخال معايير 

وقيـم المجتمـع الحضاريـة بـكل مكّوناتهـا الثقافيـة، بحيـث تصبـح قيًمـا وتقاليـد واتجاهـات وثقافة 

األسـرة، كمـا تصبـح مكونًـا مـن مكّونات البناء النفسـي للفـرد في األسـرة القطرية، ويصبـح جزًءا من 

نسـيج المجتمـع وبنائـه االجتماعـي، وهـو فـي كثيـر مـن األحيـان مستسـلًما خاضًعـا لهـذه القوانين 

والمعاييـر؛ وبيّنـت فـي النمـوذج الثانـي لعملية التنشـئة االجتماعية للفـرد في األسـرة القطرية، بأنّه 

يتعـرّض لعمليـة غيـر قهريـة بـل طوعيـة االنقياد، فيكـون فيها الفـرد فعااًل باكتسـاب رمـوز المجتمع 

مـن لغـة تعمـل علـى جعلـه منتميًـا طوعيًـا للمفاهيـم المشـتركة فـي المجتمـع، ويكـون الفـرد فيه 

قـادًرا علـى إدراك وتفسـير التفـاوت فـي البيئـة المحيطـة بـه، ويكـون فـي هـذه الحالـة ُمنقـاًدا في 

محاولـة الحصـول علـى الشـعور باالنتمـاء للمجتمـع وتعزيـز مكانته وكسـب رضـا أفـراده وحبّهم له.

وتشـير األُطُـر النظريـة فـي دراسـة خليفـة )٢٠٠6–٢٠٠٩( أّن عمليـة التنشـئة االجتماعية مـا هي إال 

عمليـة تقـوم أساًسـا علـى التفاعـل االجتماعـي بين أعضاء األسـرة الواحـدة، وهذا مع مـا ذهبت إليه 

البوفالسـة )١٩٨6( فـي أّن آليـات التنشـئة األَسـرية فـي األسـرة القطريـة تقـوم علـى أسـاس التفاعل 

االجتماعـي، وتنطـوي علـى عمليـة التأثيـر والتأثـر بيـن أفـراد األسـرة وكذلـك التقليد والمحـاكاة من 

اجـل التوّحـد وفيـه تتـم عمليـة االسـتدخال واالسـتدماج، واالقتـداء، والتعلـم االجتماعـي، وُممارسـة 

الفـرد لـألدوار االجتماعيـة، وكذلك تقوم األسـرة بالتلقين كل ما هو متعلق بقيـم وأخالقيات المجتمع 

ومعاييـره ونظمـه، وتتمكن األسـرة تحقيق أهدافهـا ووظائفها ضمن النسـيج االجتماعي، وتعمل على 

دمـج الفـرد اجتماعيًـا، مـن خـالل العالقـات التفاعليـة التـي يتصـل فيهـا الفرد مـع أعضاء أسـرته في 

المجتمـع، وفـي ضـوء القبول/الرفض لهـذه األدوار.

التنشـئة  ميكانيزمـات  َدرسـت  اجتماعيـة  أطـر  إلـى  السـابقة  الدراسـات  مـن  العديـد  واسـتندت 
االجتماعيـة واألسـر والعالقـات داخلهـا والفئـات االجتماعيـة، ولعـل أّولهـا، كمـا ذُكـر سـابًقا، دراسـة 
مليكيـان »جاسـم« )Melikian, 1982( فقـد فّسـر مليكيـان العمليـة االجتماعية في األسـرة القطرية 
التـي عـاش فيهـا »جاسـم« بـأّن لهـا أُسسـها ونظمهـا ونسـقها الُمحّددة التـي تتّبعهـا في الحيـاة التي 
تعيـش فيهـا، ولهـا ُحدود وقواعد راسـخة وصارمـة، وأّن المجتمع لديه توقعات لسـلوك أفراد األسـرة، 
وهـذه السـلوكيات هـي التـي تُسـاعد علـى الحفـاظ علـى تـوازن واسـتقرار األسـرة، وتُسـاعد علـى 
تماسـكها بصـورة ُمسـتمرة وهـو مـا يُطلق عليه »التـوازن« بالرغم مـن التغيّرات التي حدثت لجاسـم 
كفـرد، وأثـر هـذا التغيّـر فـي حياته ونسـقه البيئية. وتشـير الدراسـة أيًضا إلى تماسـك أعضاء األسـرة 
القطريـة مـع بعضهـا البعـض ضمـن نظـام األسـرة، وتماسـكها مـع المجتمـع، حيـث ال يمكـن فصـل 
األسـرة عـن بقيـة أجـزاء المجتمـع، فاألسـرة هي جزء مـن األنظمـة األخرى فـي المجتمع، لذلـك فإنَّ 
أي تغييـرات تحـدث فـي األسـرة أو فـي المجتمـع، سـواء كانـت سـلبًا أم ايجابًـا، تنعكـس آثارها على 
األسـرة وعلـى المجتمـع الـذي يحيـط بهـا، ويُحـِدث فيها خلـاًل، أو عـدم تـوازن، وتنعكس آثـارُه على 
أفـراد األسـرة األخـرى، ويُحـِدث عـدم التوازن وعـدم االسـتقرار، كما يُؤدي إلـى تغييراٍت فـي األنظمِة 
األُخـرى التـي تُحيـط بتلك األسـرة. ولقد بيَّنت دراسـات عديدة آثار عـدم التوازن والصراع في األسـرة 

الـذي ينعكـس بـدوره سـلبًا علـى أداء أعضـاء األسـرة جميعهم )خليفـة، ٢٠٠١(.

كمـا أجـرى عـدٌد من الباحثين دراسـات حـول كيف يُمكن للتغييـرات في جزٍء واحٍد من نظام األسـرة 
دة داخل  ب دراسـة األدوار الُمتعـدِّ القطريـة أن يتفاعـل مـع غيـره مـن أجـزاء مـن النظام، ممـا يتطلَـّ
األسـرة، وكذلك دراسـة القواعد والمعايير الُمنظمة لألسـرة، وأنماط العالقات األَسـرية، ودراسـة كيف 
يسـتجيب أو يتفاعـل األفـراد داخـل األسـرة مـع بعضهـم البعـض، وكذلك كيـف يسـتجيب أو يتفاعل 
هـؤالء األفـراد مـع اآلخريـن مـن خارج األسـرة وخاصـة عنـد اتخـاذ القـرارات، واالسـتجابة للتغييرات 
التـي تحـدث فـي المجتمـع، وكيـف يتـدرَّب الفـرد داخل األسـرة علـى تبّني قيـم ومعاييـر المجتمع، 
وعاداتـه وتقاليـده، وكذلـك تدريبـه علـى احتـرام وتبّنـي القواعـد الُمنظمـة لهـذه المعاييـر والقيـم، 
دة لسـلوكه.  ى القيـم والمعايير المحدَّ واتباعهـا، لتصبـح فيمـا بعد نظًمـا اجتماعية لدى الفرد، وتسـمَّ
ومـن شـروط هـذا النظـام، علـى سـبيل المثـال، اعتمـاد جميـع أعضـاء األسـرة بعضهم علـى البعض. 
ويرتبـط كل منهـم ببعضهـم البعـض؛ وبالتالـي ال يمكـن فهـم سـلوك الفـرد االجتماعـي دون الرجوع 
إلى النظام الذي تُسـيَّره األسـرة )العطية، ٢٠٠6، ٢٠٠7؛ العطية والبوفالسـة، ٢٠٠6؛ الهاجري، ٢٠١3(. 

د الوالـدان في ضـوء »النظم األَسـرية« التي تعتبر  وبيّنـت الهاجـري )٢٠١٢( فـي دراسـتها كيـف يُحدَّ
ى »الوحدة العاطفيـة«. ويجمع أعضاء األسـرة »الترابط العاطفي«؛  األسـرة »مجموعـة مغلقة« وتسـمَّ
بمعنـى آخـر أنَّ جميـع األعضـاء مترابطيـن عاطفيًـا. وتفتـرض هـذه النظريـة أنَّ سـلوك كل عضو من 
أعضـاء األسـرة يؤثـر فـي سـلوك األعضـاء اآلخريـن، ويؤثـر علـى أفكارهـم ومشـاعرهم، وكذلـك على 
اإلجـراءات والقوانيـن التـي تتّبعهـا األسـرة بشـكل كبيـر. ويرتبـط كّل جـزٍء مـن أجـزاِء هـذا النظـام 
باألجـزاء األخـرى ويعملـون مًعـا، وال يمكن أن يعمـل كل جزٍء بمفرده أو مسـتقاًل، ال بد من أن تعمل 

جميـع أجـزاء هـذا النظـام بصـورة منتظمٍة ومتسـقٍة مًعا لتسـيير النظـام )الهاجـري، 67–6٩(.

ولعـّل الدراسـات التـي ُعنيـت بدراسـة المـرأة القطريـة العاملـة ومـا تتعرَّض لـه من ضغوط نفسـية 
وصراعـات يُمكـن أن تُشـير إلـى مـا كل سـبق، ومنها أدوار األسـرة، وقواعـد األسـرة، والتوازن–االتزان. 
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لذلـك فهـي تعتبـر الـدور الـذي يُمارسـه الفـرد فـي األسـرة، دوًرا لكّل فـرد من أفـراد األسـرة. ويرتبط 
الـدور بالتوقعـات لـدى أفـراد األسـرة. ويمكـن تصنيـف األدوار علـى نطـاق واسـع باسـم األب، األم، 
إلـى ذلـك مـن تصنيفـات؛ وبمعنـى آخـر فـإنَّ األسـرة هـي »وحـدة  شقيقة–شـقيق، »األخ« ومـا 
مسـؤولة«، و»وحـدة عاطفيـة«. ويُمـارس كل عضو من أعضاء األسـرة أدواًرا ضمن نظام األسـرة، ولكّل 
دور مـن هـذه األدوار خصائـص وصفـات وتوقّعـات، تنتظـم مـن خـالل اتبـاع قواعد األسـرة، وتُمارس 
هـذه القواعـد بصـورة عمليـة وأدائيـة داخـل األسـرة. فعلى سـبيل المثال، يتـم تدريـب األطفال على 
ممارسـة الحريـات مـن خـالل إطاعـة واحتـرام الوالديـن، ومـا يتوقعـه الوالدين منهـم، كمـا يتعرَّفون 
علـى توقعاتهـم لنوعيـة العالقـة الُمتبادلـة بينهـم كأعضـاء داخل األسـرة وبيـن والديهم، ومـا يتوقعه 
الوالديـن منهـم. وبيَّنـت وجـود أنمـاط أو أنظمـة غيـر ُمعلنـة فـي نظـام األسـرة، ويفهمهـا أعضـاء 
األسـرة مـن خـالل التفاعـل االجتماعـي، والتواصـل، والعالقـات البينشـخصية بينهـم. وتُحـاول األسـرة 
ى ذلك  فـي مراحلهـا الُمختلفـة إحداث التوازن لضمان اسـتمرار األسـرة واسـتقرارها. ويمكن أن يسـمَّ
ـه مـن النظـام األَسـري إلبقـاء األُمـور كمـا هي، وعـدم السـماح ألي قـوٍة بتغيير مسـار  علـى أنـه توجُّ
Abdalla, 1996; Al–( النظـام )خليفـة،٢٠٠١؛ محمـد، ١٩٩٩؛ ودراسـة المغيصيب وعبد اللـه، ١٩٩٨

 Ghanim, 2013 Bahry & Marr, 2005; Golkowska, 2017; James–Hawkins, Qutteina &
.)Yount, 2017

وفـي دراسـة للغانـم وبادحـدح )Al–Ghanim & Badahdah, 2017( حـول نـوع الجنـس فـي 
العالـم العربـي، تـم تحليـل العوامـل االثنـي عشـر المقسـمين بالتسـاوي إلـى قسـمين فرعييـن. 
ويقيّـم أحـد المقاييـس الفرعيـة المواقـف التقليديـة لـدور الجنسـين، فـي حيـن تتعلـق العوامـل 
األخـرى بالمواقـف المرتبطـة بـدور الجنسـين. وتشـير نتائـج الدراسـة إلـى أنَّ الذكور أكثـر معارضة 
ح مـن يتبنَّى المواقـف التقليدية حيال  للمسـاواة بيـن الجنسـين مـن اإلناث. وعالوة علـى ذلك، يرجَّ
تقلـد النسـاء لمناصـب السـلطة. وتشـكل هـذه الدراسـة تقييًمـا مفيـًدا يمكـن لصانعي السياسـات 
والباحثيـن والممارسـين والمربّيـن الرجـوع إليهـا وإلـى األداة المسـتخدمة حـول اتجاهـات دور 
الجنسـين فـي العالـم العربـي، وتسـاعد على فهـم أفضـل لمواقف كّل مـن الذكور واإلنـاث في ظل 

التطـّور والتغيُّـرات االجتماعيـة.

وتبيِّـن بعـض الدراسـات مـدى االسـتقرار فـي األسـرة القطريـة، كدراسـة البوفالسـة )١٩٨6( ودراسـة 
الغانـم )Al–Ghanim, 2009( التـي خلُصـت فـي نتائجهمـا إلـى أنَّ لألسـرة القطرية »قـوة داخلية« 
تنبـع مـن داخـل النظـام تُمارسـه علـى أعضائهـا إلبقـاء األمـور كمـا هـي، لمنـع التغييـر. ويتَّسـم كّل 
نظـام أسـري بأنمـاط ُمختلفـة، تهـدف إلـى إدارة األسـرة وفًقـا لهـذه األنمـاط غيـر الُمعلنـة وغيـر 
المعروفـة، لكـنَّ النظـام وضعها لتسـيير شـؤون األعضاء. وتعمل هـذه األنماط وفًقا لـألدوار والقواعد 
والتـوازن، وهـي التـي تُشـكل النظـام. ويعمـل نمـط األسـرة وفًقا لهـذه األمـور الثالثة الهامة. وتُشـير 
ه غالبًـا مـا ترتبط أدوار أعضاء األسـرة بعضهـا ببعض. فـدور األب ُمرتبط بدور  خليفـة )٢٠١5( إلـى أنَـّ
األم، ودور األب واألم مرتبطـان بـدور اإلبـن، كمـا ترتبـط جميع األدوار السـابقة بـكل دور من األدوار، 
وبالرغـم مـن أنَّ كل فـرٍد منهـم لديـه خصوصيتـه واسـتقالله، لكنـه يُحافـظ علـى العالقـات وارتبـاط 
بعضهـا ببعـض، ويُحافـظ علـى خصوصيتـه فـي الوقـت نفسـه. وقـد بيَّنـت نتائـج األدبيّات السـابقة 
أهميـة الـدور الـذي تؤديـه األسـرة القطريـة فـي فهم نسـق العالقـات األَسـرية وأنواعها، ولقـد أرجع 

إليهـا الباحثـون تفسـير العالقات األَسـرية على نطاق واسـع لكونهـا تزوِّدهم بالمعلومـات عن النظام 
العاطفـي األَسـري وعـن إدارة البيئة األَسـرية، أو حتـى إدارة العالقات والنظم االجتماعية لألسـرة؛ كما 
أنهـا تُوفـر حلـواًل فعالـة مـن أجـل حّل المشـكالت التـي تطرأ على األسـرة في ظـل ظـروف ُمختلفة.

3.2 الخالصة

ونخلـص ممـا سـبق عرضـه إلـى أّن الباحثيـن قد اسـتندوا في دراسـاتهم إلـى أُطُر ومرجعيـات نظرية 
عالميـة فـي دراسـتهم لألسـرة القطريـة. ونستشـفُّ مـن النصـوص في هـذه األدبيّـات، وخاصـة فيما 
يحكمهـا، تفسـير األبعـاد النفسـية لموضوعاتها، وهي أُطُر لـم تنحصر في منظور بعينـه، أي أنَّ بعض 
مـت تفسـيرات إلطارهـا النظـري وفًقـا للمنظـور السـلوكي )Behaviorism(، فقامـت  الدراسـات قدَّ
بتفسـير إشـكاليات البحـث وفًقـا لمبـادئ التعلّـم فـي موضوعـات التفاعـل االجتماعـي والسـلوك 
العدوانـي؛ أو وفًقـا للمنظـور المعرفـي )Cognitivism( وخاصـة البحـوث التـي تناولت نمـّو وتطّور 
السـلوك االجتماعـي للفـرد القطـري وبيَّنـت مـدى ارتباطـه بمجـاالت التربيـة والتعليـم. فيمـا اتّجـه 
البعـض اآلخـر نحـو دراسـة اتجاهات األفراد وفـق منظور التنافـر المعرفـي، واإلدراك، وتعليم مهارات 

واالتجاهات. التفكيـر 

ولعـّل الدراسـات التـي بحثت فـي موضوعات المـرأة ومركزها وأدوارهـا، وأدوار األسـرة وفًقا لمنظور 
ـد بـدوره اتجاًهـا نظريًـا لمعالجـة الوقائـع النفسـية االجتماعية داخل األسـرة  الـدور Role الـذي جسَّ
القطريـة، ودراسـة األدوار داخـل األسـرة، هـي مـن بيـن األهم فـي مجال األسـرة، نظرًا ألهميـة الدور 
وتعبيراتـه النفسـية االجتماعيـة علـى مسـتوى التفاعـل بيـن األفـراد والجماعـات. ولقـد بحثت عديد 
دات مفهـوم الـدور فـي المجتمـع القطـري، بهـدف فهم ووضـع تصّور  مـن هـذه البحـوث فـي ُمحـدِّ
نظـري ألدوار أعضـاء األسـرة القطريـة، باإلضافة إلى فهم أوسـع وعميق لسـلوكهم الفـردي، والجمعي 
داخـل األسـرة. كمـا انتهجـت مسـاًرا فـي دراسـة مـدى العالقـة بيـن إدراك الـدور ومـا يرتبـط به من 
واجبـات وحقـوق، والتواصـل االجتماعـي داخـل األسـرة، فضاًل عن االسـتناد إلـى االتجاهـات النظرية 
السـائدة فـي مجـال علـم النفـس االجتماعـي وعلـم االجتمـاع والعلـوم األخـرى، والتـي بيَّنـت تأثيـر 
السـلوك اإلنسـاني فـي العوامـل والمتغيِّرات النفسـية االجتماعية، خاصـة فيما يتعلـق بقضايا المرأة، 

والعمـل، والعنـف األَسـري والعـدوان، والـذات، والهويـة، والعالقـات داخل األسـرة وخارجها.

وتعتبـر الباحثـة بـأنَّ قاسـًما ُمشـتركًا يجمـع هـذه الدراسـات فيمـا بينها سـواء من حيـث البحث في 
أشـكال التفاعـل بيـن مـا هـو نفسـي ومـا هـو اجتماعـي، أو مـن حيـث العوامـل المؤثّرة فـي عملية 
التفاعـل بيـن الفـرد والجماعـة، علـى مسـتوى الفـرد داخـل المجتمـع، أو علـى مسـتوى المجتمـع 
نفسـه. وبمعنـى آخـر، تطرَّقـت هـذه الدراسـات لمشـكالت في قطاعـات مختلفـة في قضايا األسـرة 
القطريـة، آخـذة باالعتبـار خصوصيـة المجتمـع القطـري؛ وقـد تميل بعض هـذه الدراسـات إلى أخذ 
ناتـه الثقافية  صفـة التحيّـز لعـدم فهم الباحثين األوسـع واألشـمل لخصوصية المجتمـع القطري ومكوِّ

 .)Campbell & Rolls, 2017( مثـل دراسـة كامبـل ورولـز

والتنشـئة  األسـرة  موضوعـات  حـول  واجتماعيـة  نفسـية  دراسـات  أجريـت  نفسـه،  االتجـاه  وفـي 
االجتماعيـة فـي المجتمـع القطـري، ُمسـتندة إلـى أُطُـر نظريـة غربية، وخاصـة في مجال الدراسـات 
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السـلوكية واالجتماعيـة والنظريـات الحديثـة مثل نظرية التبـادل االجتماعي والنظم األَسـرية. ويؤخذ 
علـى هـذه الدراسـات أنَّهـا بالرغـم مـن هـذا التراكـم المعرفـي الكبيـر، والدراسـات المتراكمـة منـذ 
العـام ١٩7٨ بـدًءا بدراسـة »جاسـم« وانتهـاًء بالدراسـات الحديثـة المعاصـرة فـي القـرن الواحـد 
عـة حـول الـدور، والهويـة، والتنشـئة االجتماعيـة، وقضايا  والعشـرون التـي طرحـت موضوعـات متنوِّ
العنـف األَسـري، وديناميكيـة األسـرة، إال أنَّهـا لـم تُعبِّر عن موقف تكاملـي ُمتفتّح في مجـال البحوث 
النفسـية واالجتماعيـة، بحيث تربط بين جسـور اإلسـهامات والفوائـد المعرفية بين العلـوم المعرفية 
صات  ة فيمـا يُعرف بالتكامل ما بيـن التخصُّ الُمختلفـة، مثـل علـوم االجتمـاع والهندسـة أو علوم الصحَّ
المختلفـة، لتلبيـة االحتياجـات الوطنيـة ومشـاريع التنميـة، ألنَّ زيـادة التكامـل والتعـاون مـا بيـن 
العلـوم الُمختلفـة يُسـاهم فـي تحقيـق قفـزة نوعيـة فـي البحوث التـي لها تأثيـر قوّي على تحسـين 

الواقـع وحـّل مشـكالتِه وفـي إثـراء المعرفـة العلمية. 

وبالتالـي يتعيَّـن علـى الباحثيـن الخـروج مـن دائـرة »التخنـدق« ضمـن التيّـارات النظريـة السـائدة 
فـي مجـال العلـوم السـلوكية، والسـيكودينامية، والمعرفية، والعالقات اإلنسـانية، مـن حيث مرجعية 
التصـّور واالتِّجاهـات والممارسـات، على مسـتوى البحـث والتطبيق فـي المجال العلمـي، األمر الذي 
يُسـاعد الباحثيـن فـي أن يكونـوا ُمسـتقلين فـي اختياراتهم بالنسـبة لُمشـكلة البحـث وفرضياته، مع 
ضمـان السـعي نحـو التحقيـق فـي البحـث بصورة علميـة رصينة، وما ينسـجم مـع التفسـير العلمي. 
ويمكـن أن ينتهـج الباحثـون طرقًـا أمثـل لتشـخيص الواقـع، وضمـن المكّونـات الثقافيـة للمجتمـع 
الـذي يدرسـه، ممـا يُسـاهم في تنميـة وتطوير النظريـات على المسـتوى العالمي، مع إغنـاء معرفتنا 

الخاصـة والخـروج بنظريـة لهـا مالمح وخصائـص المجتمـع القطري.

وتماشـيًا مـع االتجـاه السـابق، يمكـن للدراسـات المسـتقبلية التـي تـدور حـول األسـرة القطريـة، أن 
د الُمسـتويات، بحيـث ال تتوقـف فقـط عنـد مسـتوى الدراسـة والبحـث  تُجـرى علـى أسـاس ُمتعـدِّ
حـول القضايـا األَسـرية ذات األسـاس النفسـي االجتماعي، بل تسـعى إلـى التدّخل على أسـاس األدلة 
واإلحصائيـات، وإجـراء األبحـاث التتابعيـة والتتبعيـة، كمسـتوى عملـي مـن أجـل إحـداث التغيُّـرات 
الُممكنـة وذلـك فـي نطـاق تنميـة األسـرة وتقّدمهـا. ويُفتـرض أن تكـون مثـل هـذه الُمسـاهمات 
العلميـة مبنيـًة علـى األدلـة واإلحصائيـات، وبمثابـة هـدف ليـس فقـط َمنشـود ولكـن فعلي، للسـيِر 
قدًمانحـو البُحـوث العلميـة الُمتقّدمـة التـي تُحـدث تغيُّـرًا فـي المجتمع، وتخـرج بنظريـة يمكن أن 

تكـون نموذًجـا فـي الدراسـات العالمية.

 الفصل الثالث: األسرة القطرية
والتنشئة االجتماعية

١.3 المقّدمة

تشـير عمليـة التنشـئة االجتماعيـة إلـى الطريقـة التـي يكتسـب بهـا الطفـل، مـن خـالل التعليـم 
والتدريـب والمراقبـة والخبـرة، المهـارات والدوافع والمواقف والسـلوكيات الالزمـة للتكييف الناجح. 
وتُشـير الدراسـات إلـى أنَّ الفـرد القطـري ينشـأ فـي أسـرته التـي ترعـاه وتكفلـه وتعلِّمـه قواعـد 
المجتمـع ومعاييـره. ووفًقـا للبوفالسـة )١٩٨6(، يُؤدي نمـّو الطفل في بيئة اجتماعية آمنة وُمسـتقرَّة، 
د  وعالقـات والديـة ذات توجيـه ورعايـة، إلـى اكتسـاب األبنـاء عـادات اجتماعيـة بطريقة آليـة تتحدَّ
بمثيـرات ماديـة، ُمسـتندة إلـى نظرية كالك هل )١٩5٢( في أنَّ السـلوك يعمل علـى إرضاء الحاجات 
م الطفـل السـلوك الـذي ينجـح في خفـض المثير الحافـز بحيث يصبـح جزًءا  والدوافـع، ولذلـك يتعلَـّ
مـن حصيلتـه السـلوكية. ومـن هنـا، تظهر أهمية معرفـة العالقة بيـن االتجاهات الوالديـة نحو األبناء 
فـي مرحلـة الطفولـة الباكـرة، وتشـكيل السـلوك االجتماعـي لهـم، حيـث بيَّنـت البوفالسـة )١٩٨6( 
أثـر ذلـك علـى اتجاهـات الوالديـن نحو تشـكيل شـخصيات األبنـاء ونموِّهـم االجتماعـي، وكذلك في 
تعديـل وتقويـم اتجاهـات الوالديـن أنفسـهم، وتنويع أسـاليبهم في تربيـة األبناء، وهـذا يدفعنا نحو 
فهـم أفضـل للتنشـئة االجتماعيـة والمعاملة الوالدية في األسـرة القطريـة، التي تمّر بتغيُّرات رئيسـية 

أساسـية، وكذلـك الطفل. 

2.3 األنماط الوالدية والممارسات الوالدية

فـي السـنوات السـابقة الماضيـة، ومنـذ العـام ١٩7٨، أجريـت أولى الدراسـات في المجتمـع القطري 
بهـدف فهـم نشـأة الفـرد فـي المجتمـع القطـري، علـى أسـس نفسـية – اجتماعيـة، وهـي تعتبر من 
الدراسـات األّوليـة الرائـدة لألعسـر )١٩7٨( وهـي دراسـة اسـتطالعية مقارنـة التجاهـات عيِّنـة مـن 
هـات نحـو مواقـف التنشـئة االجتماعية في المجتمـع القطري، ودراسـة مليكيان »جاســـــــــم«  األمَّ
)Melikian, 1982(. وقـد حـاول البروفيسـور مليكيـان، أسـتاذ علـم النفس االجتماعـي بجامعة قطر، 
فـي بدايـة عمـل الجامعـة منـذ أوائـل الثمانينات مـن القـرن الماضـي، أن يتحرَّى ويفحص شـاب من 
م تفاصيـل عائلته وطفولتـه، ومواقفه تجـاه الدين والمجتمـع الذي يعيش  قطـر، يُدعـى جاسـم: فتعلَـّ

فيـه، وتطلعاتـه للمسـتقبل، والمصـادر التي يسـتمّد منهـا قوته. 

ثـم أعقبتهـا عـدد مـن الدراسـات التـي أجريت فـي المجتمـع القطري وشـملت عيِّنـات قطرية وغير 
قطريـة، هدفـت إلـى معرفـة العالقـة الوالديـة وفحصـت تأثيـر أنـواع مختلفـة مـن أنمـاط األبـوة 
واألمومـة، ومنهـا، علـى سـبيل المثـال، دراسـة البوفالسـة )١٩٨6( فـي دراسـتها لالتجاهـات الوالديـة 
وعالقتهـا بالسـلوك االجتماعـي لألطفـال؛ والخليفـي وريـاض )١٩٩٢( والخليفـي )١٩٩٤( فـي دراسـة 
العالقـة بيـن مشـكالت األبنـاء ومهارات التعلم المكتسـبة مـن الوالدين؛ والمعضـادي )١٩٩٨و٢٠٠٠( 
هـات نحـو تنميـة سـلوك أطفالهـن، وكيـف يمكـن تفعيـل الشـراكة الوالديـة فـي  حـول تصـّورات األمَّ
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تربيـة الطفـل؛ والكبيسـي )2010( وخليفـة )٢٠٠١ و٢٠٠6( فـي دراسـتهما حـول العالقـة بيـن األم 
وأوالدهـا؛ وخليفـة )٢٠٠٤( فـي العالقـة الوالدية مـا بين القبول والرفـض كما يدركه األبنـاء؛ والعطية 
والبوفالسـة )٢٠٠5( التـي اسـتندت إلـى النمـوذج التفاعلي لفهم طبيعـة وديناميات العالقـة الوالدية 
فـي األسـرة القطريـة، لفهـم أفضـل لألسـرة القطريـة وللعالقـات داخلهـا، فـي ظـل تعـرُّض األسـرة 
للضغـوط الوالديـة. أمـا دراسـة العطيـة )٢٠٠6( فركَّـزت علـى إدراك األمـن النفسـي مـن الوالديـن 
وعالقتـه بأبعـاد تقديـر الشـخصية لـدى أطفـال المرحلـة المتأخـرة، فيمـا بحثـت دراسـة البوفالسـة 
والمعضـادي )٢٠٠7( دور اتجاهـات عيِّنـة مـن المعلمـات وأوليـاء االمـور نحو األنشـطة المنزلية في 
ريـاض االطفـال. ونذكـر أيًضـا دراسـة العمـاري )٢٠٠٩( حـول ممارسـة القيـم الديمقراطيـة التربويـة 
المتضّمنة في أسـاليب التنشـئة االجتماعية داخل األسـرة القطرية، وممارسـة الحقوق، والواجبات، – 
 )Al–Ghanim, 2009 ( )وحريـة الـرأي، والمسـاواة، والتسـامح لـدى األبنـاء؛ ودراسـة الغانـم )٢٠١٠
ة وأسـاليب الوالديـن مـع أبنائهـم، ودراسـة المريخي  فـي العنـف األَسـري ومقوِّمـات األسـرة الممتـدَّ
)Al–Muraikhi, 2010( حـول تصـّورات الوالديـن نحـو تعليم أبنائهم عادات غذائية سـليمة وزيادة 
الـوزن، والدراسـات التـي أجريـت حـول العالقـة بين أنمـاط المعاملـة الوالديـة والمسـاعدة المنزلية 
)الخادمـة( مثـل دراسـة )العيسـى، ١٩٨3؛ إسـماعيل، المغيصيـب وكمـال، ١٩٩٠؛ السـليطي، العلـي 
 Al–Maadadi & Ikhlef,( ؛ ودراســات حديثــة مثل)والمطوع، ١٩٩٩؛ خليفة، ٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١5
2014( التـي تـدور حـول ممارسـات األمومـة؛ ودراسـة خليفـة )2013( حـول الفجوة بين جيـل اآلباء 
واألبنـاء والتبايـن فـي االتجاهـات نحـو نمـط المعاملـة الوالديـة والعالقـات مـع الوالديـن؛ ودراسـة 
فيـرورو وناصـر )Viruru & Nasser, 2017( حـول تصـــّورات األم نحـو أطفالهـا؛ ودراسـة النعيمـي 
)AlNaimi, 2017( حـول العالقـة بيـن الوالديـــن واختياراتهـم، ودراسـة خليفـة وناصـر ويخلـف 
ووكـر وآمالـي )Khalifa, Nasser, Ikhlef, Walker, Amali, 2016( حـول دور المســـاندة األَسـرية 
لألبناء في تعلّمـــهم والمضــــي قدًما في مسـيرتهم التعليميــــة؛ ودراسـة المعضادي، وأحمــــيده، 
Al–Maadadi, Ihmeideh, Al–Falasi; Coughlin &( ثانــــي  وآل  وكوجليـن   والبوفالسـة 

Al–Thani, 2017( عن دعم دور األسرة في تنمية القراءة.

3.3 الدور والتنشئة االجتماعية

ويضـاف إلـى مـا سـبق من الدراسـات التـي أجريت حـول العالقة بيـن التنشـئة االجتماعيـة واألدوار 
فـي األسـرة، وتوزيعهـا، أو تنميـط أو تشـكيل هـذه األدوار، دراسـة المريخـي والمريخـي )٢٠١٠( 
وخليفـة )١٠٠١، ٢٠٠6، ٢٠٠٩( وإسـماعيل وآخـرون )١٩٩٠( التي تشـير إلى وجود آثار سـلبية مؤثِّرة 
علـى سـلوك هـؤالء األبنـاء وتشـكيل أدوارهـم بسـبب هـذه التغيِّـرات فـي البيئة األَسـرية. وقـد أدَّى 
دخـول العمالـة المنزليـة بقـوة إلـى بيوت هذه األَسـر إلى مشـكالت فـي أداء وظيفة األسـرة وتوزيع 
األدوار داخلهـا، وتنميـط األدوار لـدى األبنـاء، وتنميـة السـلوك غيـر االسـتقاللي واالسـتهالكي لـدى 
األبنـاء، كمـا أدَّى إلـى ظهـور مشـكالت ثقافيـة خاصـة فـي التعليـم واللغـة والديـن. ولعلنـا ال نبالـغ 
رة فـي الوظيفـة االجتماعية لألسـرة وفـي توزيـع األدوار داخلها،  فـي التأكيـد علـى أنَّهـا ُمشـكلة ُمؤثِـّ
وتنميـط أدوار أبنائهـا وفًقـا لمـا أظهرتـه نتائج الدراسـات السـابقة )العيسـى، ١٩٨3؛ الكاظـم، ١٩٩٢؛ 
إسـماعيل وآخـرون، ١٩٩٠: 6٨، ١٩٩٢: ٢٤–٤؛ خليفـة، ٢٠٠6: 6٢، 65، ٩٩–١٠٠ و٢٠٠٩(. وقـد تكـون 

 Viruru & Nasser, 2017; Khalifa &( ُمشـكلة أساسـية كما أشـارت إليها نتائج الدراسات السـابقة
Nasser, 2015( التـي أجريـت فـي دولـة قطـر وفـي منطقـة الخليـج العربية.

ويسـلك األبناء سـلوكًا مغايرًا لسـلوك أقرانهم في مثل سـنِّهم وأخالقياتهم تشـذُّ عن قواعد المجتمع، 
إذ يشـعر بعـض األطفـال بضيـاع بيـن ثقافة األسـرة وثقافـة العاملة المنزليـة، كما أنَّ األطفـال يعانون 
مـن اضطرابـات عديـدة في سـلوكهم، وتكون أسـاليب المعاملة غير ُمنسـجمة بين أسـاليب الوالدين 
وأسـاليب العاملـة المنزليـة )العيسـى، ١٩٨3؛ الكاظم، ١٩٩٢ و١٩٩3؛ إسـماعيل وآخـرون، ١٩٩٠: 6٨، 
ـى السـلوك غيـر الُمسـتقل االعتمـادي  ١٩٩٢: ٢٤–٤؛ خليفـة، ٢٠٠6: 6٢، 65، ٩٩–١٠٠ و٢٠٠٩(. وينمَّ
علـى الغيـر، ممـا يكـون لـه األثر السـلبي علـى األبنـاء، فيكون سـلوكهم اتكاليًـا وهي ظاهـرة خطيرة 
جـًدا، تكـوِّن لـدى هـؤالء األبنـاء تصـّوًرا حـول ذواتهـن، فهـم ال يثقـون فـي قدراتهـم وفـي أنفسـهم، 
فيشـكون فـي قدراتهم، ويصبحـون مترددين خائفين تنقصهم الجرأة والشـجاعة )إسـماعيل وآخرون، 
 Viruru & Nasser, 2017;( و٢٠٠٩(   ٢٠٠6 خليفـة،  ٢٤–٤؛   :١٩٩٢ الكاظـم،  ٢٠3؛   ،١٩٩  :١٩٩١

.)Khalifa & Nasser, 2015

وثمـة عالقـة بيـن مـدى إدراك األوالد للقبول/الرفـض الوالدي ومشـكالت األوالد السـلوكية في مرحلة 
الطفولـة المتأخـرة، وفًقـا لنظريـة رونـر فـي القبول/الرفـض الوالـدي التـي بيَّنـت أنَّ أكثـر مشـكالت 
الطفولـة شـيوًعا لـدى األبنـاء فـي األسـرة القطريـة، هـي الناشـئة عن الرفـض الوالـدي كما عبَّـر عنها 
األبنـاء، وأنَّ اإلنـاث تعبِّـر عـن رفضهـن لألم في صـورة غضب وعدوانيـة، عالوة على مشـكالت عائلية 
وانفعاليـة وتعليميـة ونقـص االنتباه وثورات الغضب، والنشـاط الزائد نتيجة لعدوانيـة األم. وتنعكس 
عدوانيـة األب علـى األبنـاء الذكـور وتظهر في صورة مشـكالت سـلوكية وانفعالية، فيمـا تكون اإلناث 
أكثـر تقبُّـاًل للوالديـن )أم–أب( )خليفـة، ٢٠٠3(. أضـف إلـى مـا سـبق مـا أشـارت إليه الدراسـات أنَّه 
دت الزوجـات، زادت لـدى األبنـاء المشـكالت السـلوكية التـي تأخـذ  كلمـا كبـر حجـم األسـرة، وتعـدَّ
صورهـا فـي عدوانيـة األم، والمشـكالت العائليـة، والسـلوكية، والتعليميـة، والتـي عبَّـر عنهـا األبنـاء 
الذكـور بأنَّهـم يشـعرون بعدوانيـة األب وإهمالـه ورفضـه لهـم )الهاجـري، ٢٠١٢؛ خليفـة، ٢٠٠٤ – 

٢٠٠3؛ الخليفـي، ١٩٨١–١٩٩٤(.

ـن هـذه المؤسسـة  واليـوم، يجـري الحديـث عـن تعريـف األسـرة ودورهـا فـي المجتمـع. وتتضمَّ
االجتماعيـة الُمثـل العليـا لنظمهـا وأهدافهـا وفًقا للخبراء وغيرهم. فمنظمة األسـرة، مثل أّي مؤسسـة 
اجتماعيـة أخـرى، لديهـا ُمدخـالت وُمخرجـات )النتائـج(. ويمكـن أن تكـون هـذه النتائـج إيجابية أو 
سـلبية، كبيـرة أو صغيرة. ويؤخذ في االعتبار التأثـر بمجتمعاتها، وتأثيرها عليها في جوانبها المتعّددة 
االجتماعيـة واألخالقيـة واالقتصاديـة والصحيـة والسياسـية. فقد بيَّنت نتائج الدراسـات السـابقة التي 
أجريـت فـي دولـة قطـر حـول األسـرة والتنشـئة االجتماعيـة وتنميـة السـلوك االجتماعـي للفـرد، أنَّ 
ة إلى  رت علـى أنماط األسـرة القطريـة فتحوَّلت من نمـط األسـرة الممتدَّ هنـاك اتجاهـات رئيسـية أثَـّ
ة باالنحسـار قلياًل بالرغـم من احتفاظها ببعـض أنماطها  نمـط األسـرة النوويـة، وبدأت األسـرة الُممتدَّ
الشـكلية. ويميـل االنتقـال إلـى األسـرة النوويـة إلـى التزايـد، بالرغـم من احتفاظ األسـرة فـي منطقة 
دة وإحصائيـات مختلفـة إلـى  الخليـج علـى حجمهـا مـن حيـث العـدد. ولقـد بيَّنـت دراسـات ُمتعـدِّ
أنَّ متوسـط حجـم األسـرة القطريـة يتـراوح مـا بيـن ٨ و٩ أفـراد فـي األسـرة الواحـدة، مما يُشـير إلى 
ة، لكنـه تحّول بطيء، ولعـل ذلك يعود إلى احتفاظ األسـرة  تحـّول فـي شـكل األسـرة القطريـة الُممتدَّ
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القطريـة بعالقـات القربـى التقليديـة، وأنَّ القبيلـة مـا تـزال مصـدًرا للسـلطة وللسـلوك، وخاصة فيما 
يتعلـق باختيـار الـزوج، كمـا أنَّ االنتمـاء اإليديولوجـي والعرقـي ال يـزال مؤثـرًا في المجتمـع القطري 

ب دراسـة متعمقة في هـذا المجـال )الغانـم، ٢٠٠٩(. إلـى حـد مـا، وهـذا ما يتطلَـّ

4.3 الدور والمشاركة الوالدية والتنشئة االجتماعية

تكون ممارسـة األم القطرية ألدوارها غريزية بفطرتها، وتتكوَّن وفق الممارسـات الثقافية والسـياقات 
االجتماعيـة والسياسـية لهـا فـي المجتمـع القطـري، وقـد بيَّنـت نتائج دراسـة كل من فيـرورو وناصر 
هات،  )Viruru & Nasser, 2017( عنـد مقابلـة ٢٨٠ امـرأة وسـؤالهن حـول تصّوراتهـن ألدوارهن كأمَّ
قة مع 3٠ مشـاركة، أنَّ المجتمـع القطري يقـوم بإعادة بناء  ومـن خـالل إجـراء مقابـالت نوعيـة متعمِّ
نفسـه، ومـن ضمـن ذلـك إعـادة بناء مفاهيم األسـرة وأدوارهـا. كما أنَّ معرفـة األم القطريـة ألدوارها 
كأم أمـٌر هـام لنمـاء الطفـل ورفاهيتـه. يكـون لهـذه المعرفـة تأثيـر كبير علـى الطريقة التـي تتفاعل 
مها ألطفالها. وأشـارت نتائج دراسـة المعضادي  هـات مـع أطفالهـن وإتاحـة فرص التعلم التـي تقدِّ األمَّ
هات لسـبل تربية وتنمية وتنميط  ويخلـف )Al–Maadadi & Ikhlef, 2014( إلـى ضعـف معرفة األمَّ

سـلوك األطفـال وفًقـا للمعاييـر النمائية وخصائص مرحلـة الطفولة.

ويحتـّل دور األب فـي األسـرة القطريـة وفـي التنشـئة االجتماعية مكانـة هامة تقليديًـا، وال يزال رغم 
التغيّـرات االجتماعيـة فـي المجتمـع القطري يـؤدي دوًرا حيويًا ومحوريًا في إدارة شـؤون األسـرة، أو 
أداء األدوار الرئيسـية داخلهـا )Al–Ghanim, 2009; Ahmed, 2013(. وقّدمـت تفسـيرات لكيفيـة 
 Shafaie, Mayers, Al–Maadadi,( هـات أداء أدواره داخـل األسـرة مـن خـالل اسـتطالع آراء األمَّ

)Coughlin and Wooldridge, 2014

ويمكـن القـول إنَّ التغيّـرات فـي وظائـف األسـرة القطريـة وأدوارهـا، إلى جانـب الحالـة االقتصادية 
الوفيـرة فـي الدولـة، وفـي ضـوء اهتمـام الدولـة بتقديـم الخدمـات االجتماعية، بـداًل مـن الخدمات 
ة والقبيلـة، قـد أدَّت إلى نشـوء خدمات أخـرى، وفي ذلك إشـارة  مهـا األسـر الُممتـدَّ التـي كانـت تقدِّ
إلـى إحـالل خدمـات حكوميـة كثيـرة ُمختلفـة عن الخدمـات التقليديـة التي كانـت تقّدم سـابًقا من 
خـالل األسـرة أو القبيلـة. وأدى ذلـك إلـى حـدوث تغيّـرات جوهريـة فـي وظائـف األسـرة التقليدية، 
وإلـى تخلـي األسـرة عـن وظائفها السـابقة وإحـالل وظائف أخـرى مكانها. فعلى سـبيل المثـال، بداًل 
مـن قيـام األسـرة بالـدور الُكلـي والفعلـي فـي التعليـم، أصبحـت األسـرة ُمشـاركة فـي عمليـة تعليم 
أبنائهـا، وقامـت مؤسسـات التربيـة بأدوارهـا التربويـة والتعليميـة جنبًـا إلى جنب األسـرة. وأصبحت 
هـذه المؤسسـات التربويـة ُمشـاركة فـي عمليـة التنشـئة االجتماعية وفي تشـكيل سـلوك األبناء، بل 
أصبحـت ُمنافًسـا لهـا فـي هـذه العمليـة. ويضاف إلـى ذلـك دور األقران والزمـالء وجماعـة األصدقاء 
كمـا تُشـير التقاريـر والدراسـات فـي دولـة قطـر وخاصـة فـي الخدمـات المتعلّقـة باألسـرة كالعاملة 
المنزليـة )خليفـة، ٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١5( وكذلـك الخدمات التي يؤديها السـائق فـي المنزل )المريخي 

& المريخـي، ٢٠١٠(. 

يمكـن اسـتخالص النتائـج ممـا سـبق مـن دراسـات سـابقة، فـي أنّه يمكـن أن تتعـرَّض األسـرة لنقص 
م غالبًـا الدعـم العاطفـي لألبنـاء. كمـا يمكـن أن تكـون األسـباب الرئيسـية  فـي أدوارهـا إذا لـم تقـدِّ

لمشـكالت التنشـئة االجتماعيـة التبايـن أو عـدم معرفـة الوالدين بالمسـتحدثات والتقنيـات الحديثة 
والشـبكات االفتراضيـة التـي يتواصـل بهـا األبنـاء بعضهـم مـع بعـض، والتغيّـرات التكنولوجيـة التـي 
تتسـبّب فـي تفكيـر األبنـاء بـأنَّ والديهـم همـا من الطـراز القديـم، وكذلك عـدم إدراك األبنـاء لبعض 
المعانـي الثقافيـة والحضاريـة فـي المجتمـع، والسـلطة، وارتباطهـم بثقافـات مختلفـة عـن ثقافتهـم 
هات واألبنـاء مًعـا، فكلما قّل التفاعـل بينهما  مثـل الثقافـة الغربيـة، والمـدة التـي يقضيها اآلبـاء واألمَّ

كلمـا أثّـر علـى عمـق العالقـة بينهما.

٥.3 اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي والتنشئة االجتماعية

بالرغـم ممـا طـرأ علـى األسـرة القطريـة مـن تغيّـرات فـي الخصائـص والعالقـات، وعلـى قطاعـات 
التعليـم، إال أنَّ البحـوث والدراسـات التـي تـدور حـول المجتمـع القطـري مازالـت تنظـر إليهما على 
أنَّهمـا همـا فقـط مصـدر العمليـة التعليميـة. وتشـير األدبيّـات فـي التنشـئة االجتماعيـة أنَّ وسـائل 
اإلعـالم المرئـي والمسـموع والمقروء واالجتماعي تؤثّر، بشـكل مباشـر وغير مباشـر، على الطفل منذ 
أن يعـي كيفيـة الوصـول إليهـا. وبالتالي فإنَّ للمتغيِّرات األَسـرية ووعي األبوين دورهمـا في تعزيز أو 

ه مفيد له. تنقيـة مـا يتلقـاه الطفـل مـن هـذه الوسـائل، وبتوجيههمـا وفًقـا لما يعتقـدان أنَـّ

وبالرغـم مـن أهميـة اإلعـالم واإلعـالم االجتماعـي ومـا يحمالنـه فـي طيّاتهمـا مـن توجيـه معلومات 
ورسـائل للطفـل والناشـئة ودورهمـا فـي التنشـئة االجتماعيـة، ولكنهمـا لم يُدرسـا أو يُفحصا بشـكل 

جـّدي فـي الدراسـات عـن المجتمـع القطري.

وبالرغـم مـن تنـاول موضوعـات طرحـت وبحثـت ودرسـت فـي كثيـر مـن برامـج التلفـاز، والندوات 
العلميـة فـي محاولـة لتحليـل ورصـد الواقـع المحلـي وانعكاسـه علـى األسـرة، والتعـرّف علـى دور 
اإلعـالم القطـري فـي مواجهـة العولمـة والحفـاظ علـى الهويـة فـي عصـر االنفتـاح، ومناقشـة دور 
تهـا المؤسسـات اإلعالميـة بالدولة لدعم تماسـك  الخطـط والبرامـج اإلعالميـة االسـتراتيجية التـي أعدَّ
األسـرة، ودعـم وتفعيـل الشـراكة االيجابيـة مؤسسـات المجتمـع المحلـي، للعمل على صياغـة برامج 
وسياسـات إعالميـة تدعـم األسـرة إال أنَّ هـذه الموضوعـات لـم تُطـرق بحثيًـا وإعالميًـا كمـا يجـب، 
وكانـت أغلـب الدراسـات تعتمـد علـى المناقشـات النظريـة، وتقديـم الحلـول، دون إجـراء البحـوث 
والدراسـات اإلجرائيـة المسـحية األصيلـة، والتي يمكن أن تكشـف عـن حجم المشـكالت التي يمكن 
أن تنجـم عـن دخـول اإلعـالم بكافـة أنواعـه إلـى المنـزل والمدرسـة، خاصـة عـن طريـق التقنيـات 
الحديثـة مثـل الشـبكة العنكبوتيـة، والهواتـف النقالـة، وكل ما يتعلق بشـبكات التواصـل االجتماعي، 
مـع األخـذ باالعتبـار أنَّها اصبحـت من الضروريّات والحاجات في حياة كل شـخص مّنـا، وفي التواصل 
والتعامـل مـع اآلخريـن، والبحـث عن تطوير الـذات، والتوّجه نحو المسـتقبل، والتعلّم الُمسـتمر، وال 
مت للجميع بمـن فيهم األطفـال والمراهقين، والشـباب، والكبار،  يمكـن إغفـال دورهـا في كونهـا قدَّ

معلومـات قيِّمـة وهامة.

اإلعالميـة  المنابـر  أكثـر  أنَّ  االجتماعيـة  المواقـع  بدراسـة  ـة  المختصَّ الدراسـات  تقاريـر  وبيَّنـت 
واالجتماعيـة اسـتخداًما مـن األطفـال والمراهقيـن هـي فيسـبوك، وتويتـر، وسنابشـات، وإنسـتجرام. 
وتُشـير أرقـام الدراسـات إلى قاعدة مسـتخدمي شـبكات التواصـل االجتماعي حسـب موقع »جوجل 
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ميديـا إنسـايت«: فقـد تجـاوز عدد مسـتخدمي فيسـبوك حاجـز ١6 مليار مسـتخدم شـهري؛ وتجاوز 
موقـع يوتيـوب »جوجـل« حاجز المليار مسـتخدم نشـط شـهريًا؛ أما واتـس آب للتراسـل الفوري فقد 
حّقـق أكثـر مـن ٩5٠ مليـون مسـتخدم نشـط شـهريًا، وهـو مملوك لشـركة فيسـبوك؛ وحقـق تطبيق 

انسـتجرام التابـع لشـركة فيسـبوك أيًضـا أكثـر مـن ٤3٠ مليون مسـتخدم نشـط شـهريًا.

الشـبكة  اسـتخدام  مـدى  حـول  الهامـة  ـرات  المؤشِّ بعـض   )Radcliffe, 2014( رادكيليـف  بيّـن 
العنكبوتيـة لـدى القطرييـن، إذ يسـتخدم ثلـث القطريين الواتـس آب لمعرفة آخر األخبـار، مقارنة 
ه أعلـى مصدر أخبـار اجتماعيـة لديهـم، في حين  مـع ٢١٪ مـن الوافديـن عبـر اإلنترنـت. وبيَّـن أنَـّ
أنَّ 5٢٪ مـن مسـتخدمي اإلنترنـت الوافديـن فـي قطـر يجـدون األخبـار فـي فيسـبوك، مقابل ١٢٪ 
فقـط مـن القطرييـن. ويعتبـر إنسـتجرام أكثـر شـعبية لـدى القطريين مـن فيسـبوك أو تويتر، وقد 
عـّززت هـذه النتيجـة مـن خالل نتائج جديدة في اسـتخدام وسـائل اإلعـالم االجتماعية نشـرها في 
ديسـمبر/ كانـون األول المجلـس األعلـى لالتصـاالت وتكنولوجيا المعلومـات، وبيَّنت أنَّ إنسـتجرام 
هـو أكثـر شـعبية عنـد القطرييـن من فيسـبوك أو تويتـر. وتُبيِّن االحصائيـات أنَّ اسـتهالك الهواتف 
النقالـة هـو األعلـى فـي قطـر )٤6٪( وفًقـا للمقارنـات فـي المتوسـط العالمـي، وأنَّ تأثيـر التواصل 
 Al–Hamar et al., 2010; Ghanaam,( ٪االلكترونـي علـى قيـم األسـرة القطريـة بلـغ نسـبة ٢١
 2001; Ur & Wang, 2013; Abokhodair, Abbar, Vieweg & Mejova, 2016; Vieweg &

.)Hodges, 2016

تُعـّد هـذه الشـبكات إضافـة جديدة لحيـاة األفراد فـي المجتمع القطـري وخاصة لدى الناشـئين من 
األطفـال والُمراهقيـن، ولهـا أثـر كبيـر علـى حياتهـم، فـي ظـّل االبتـكارات الحديثـة علـى اسـتحداث 
تطبيقـات الهاتـف الذكـي، فحوالـي ٩٠٪ من هؤالء الناشـئة يسـتخدمون هذه الشـبكات االجتماعية، 
و75٪ منهـم لديهـم صفحـات “بروفيـل” وفًقـا إلحصائيـات مواقـع الشـبكات االجتماعيـة الشـهرية. 
ويكـون أكثـر الـرّواد وزّوار هـذه الشـبكات مـن المراهقيـن، كمـا تُشـير األرقام إلـى تزايـد أعدادهم 
بشـكل كبيـر فـي السـنوات األخيرة بحوالـي ٨7٪ فـي المجتمع القطري. ويُشـير الخبـراء أنَّه ال مجال 
أبـًدا لخفـض هـذه األرقـام. كمـا بيَّنت الدراسـات أنَّ يسـرة ووفرة الهواتـف الذكية في أيـدي األطفال 
والمراهقيـن، سـهلت وصولهـم إلـى المواقـع والشـبكات االجتماعية، وخاصة إرسـال الرسـائل النصية 
الفوريـة: فحوالـي ٨٨٪ مـن هـؤالء المراهقيـن واألطفـال لديهـم إمكانية الوصـول إلى هـذه المواقع 
ر تطـّور الهواتـف الذكيـة بشـكل كبيـر علـى اتسـاع اسـتخدام األطفـال  عبـر هواتفهـم الذكيـة. وأثَـّ
والمراهقيـن لمواقـع وشـبكات التواصـل االجتماعـي، فقد أصبح سـهاًل لديهم إرسـال الرسـائل النصية 
الفوريـة، باسـتخدام واتـس آب، بنسـبة ٩3٪ وحوالـي ٤٢٪ مـن القطرييـن لديـه مجموعـة حـوار 
)Group Chat*، وحوالـي 6٢٪ مـن الشـباب اليافعيـن المراهقين )١٨–٢٤ سـنة( الذين يسـتخدمون 
التطبيقـات الخاصـة باألخبـار مثـل تويتر بنسـبة 33٪، فيما يسـتخدم إنسـتجرام، وبنترسـت، وسـناب 
شـات حوالـي 5٢5،٠٠٠ فـي قطـر بحوالـي 6٤٪ مـن عـدد السـكان، و يسـتخدم فيسـبوك حوالـي 
٢٢٪ إلرسـال الصـور واألفـالم الفوريـة، كمـا يسـتخدمون اسـتخدام فيـس تايـم وسـكايب وتطبيقـات 
المحادثـات األخـرى، وبعـض المواقـع غيـر المألوفـة أو المعروفـة مثـل كيـك. وتُشـير هـذه التقارير 
إلـى أنَّ معظـم القطرييـن ال يلِجـون إلـى الشـبكة العنكبوتيـة بصورة مسـتمرة فحسـب، بـل يقضون 
الكثيـر مـن الوقـت عليها، بمعدل ٤5 سـاعة في األسـبوع مقابل ١5 سـاعة في األسـبوع أمام شاشـات 

 التلفـاز، ومقارنـة بــ ٢7 سـاعة فقـط مـا بينهم وبيـن المواطنيـن اآلخرين في دول الشـرق األوسـط .
.)Ur & Wang, 2013; Farnen, 2017; Radcliffe & Lam, 2018, Radcliffe, 2018(

وتترافـق العديـد مـن الخصائـص الجيِّـدة المتعلقـة بهـذه الشـبكات االجتماعيـة بصفات أخـرى غير 
جيِّـدة وتدعـو إلـى القلـق واالنتبـاه. وتشـير الدراسـات الغربيـة والعربيـة فـي المجـال )ومازالـت 
ب عن  الدراسـات ضعيفـة فـي هـذا المجـال فـي دولـة قطـر( بـأنَّ بعـض المخـاوف والعواقـب تترتَـّ
التواصـل االجتماعـي، وتعـرِّض األبنـاء أثنـاء ولوجهـم إلـى الشـبكة  االسـتخدام الخاطـئ لشـبكات 
العنكبوتيـة وتصّفحهـم لبعـض شـبكات التواصـل االجتماعي، إلـى العديد من المشـكالت االجتماعية 
مثـل التعـّدي االلكترونـي، وإمكانيـة اإليـذاء البدنـي مـن شـخص آخـر. وتبـدو األخطار الكامنـة التي 

يمكـن أن يتعـرَّض لهـا األطفـال والمراهقـون بشـكل خـاص جليـة وواضحـة.

لـم تبيِّـن الدراسـات في المجتمع القطري إلـى أيِّ مدى يُمكن أن يُمارس الوالـدان دورهما كمعلمين 
وُمربّيـن ألبنائهـم فـي كيفيـة التعامـل مـع هـذه الشـبكات، كجـزٍء ال يتجـزَّأ مـن أساسـيات التربيـة 

والتنشـئة االجتماعيـة التي يقومـان بها. 

ومـن خـالل المراجعـات األدبيـة للدراسـات والبحـوث فـي المجتمـع القطـري، نذكـر، علـى سـبيل 
المثـال، ورقـة عمـل بعنـوان “دور اإلعـالم في مواجهـة العولمة وحماية تماسـك األسـرة” التي أكَّدت 
أنَّ اإلعـالم تجـاوز فـي أهميتـه وتأثيـره تـداول المعلومـات علـى الـرأي العام إلـى دور أخطـر بكثير، 
ال في تكوين الـرأي العام وصياغـة اتجاهات الدول والمجتمعـات والتأثير  مـن خـالل قيامـه بـدور فعَّ
علـى القـرارات والمواقـف. كمـا أصبـح اإلعـالم له كيـان وهيمنـة واضحة على الشـعوب بصفـة عامة 
د كيانه مـن خالل  والشـعوب العربيـة بصفـة خاصـة، مـا جعـل المجتمـع العربـي يواجـه خطـرًا يهـدِّ
ـت التوصية بمراعـاة اإلجادة  اختـراق ثقافتـه بالبرامـج الفنيـة والثقافية التي تسـتهدف الشـباب. وتمَّ
الفنيـة بحيـث ال يطغـى الكـّم علـى الكيـف وأن يكـون للرسـالة مضمـون هـادف )آل ثانـي، ٢٠١7؛ 

الشـريف، ٢٠٠6(.

واختلفـت االتجاهـات التـي تـدور حـول وسـائل اإلعـالم واإلعـالم االجتماعـي اختالفًـا كبيـرًا وكانـت 
أولهـا فـي العـام ١٩٩٢ فـي دراسـة حـول األسـرة فـي دولـة قطـر واإلعـالم، وكانـت معظم الدراسـات 
التـي تـدور فـي فلـك األسـرة والتنشـئة االجتماعيـة، تتمحـور حول تأثيـرات األسـرة والتلفزيـون على 
الرسـالة التربويـة للمدرسـة، أو السـاعات التـي يقضيهـا الطفـل أمام التلفـاز، وكّميـة المعلومات التي 
يتلقاهـا منـه، وتحليـالت لمضمـون الموضوعـات المتعلّقـة باألسـرة بالصحـف القطريـة فـي ضـوء 
احتياجـات المـرأة القطريـة، ومـدى مـا تعبِّـر عنـه بالدرجة المطلوبـة عن األسـرة وتنشـئتها والمرأة، 
ومـا الموضوعـات التـي تركّـز عليهـا، وهـل مـا زالـت تركِّـز علـى األدوار التقليديـة للمـرأة، ومقارنتها 
بالنمـاذج الغربيـة، كمـا أنَّ الدراسـات قليلـة جـًدا )الخاطـر ٢٠٠6 و٢٠٠٩، عزمـي، ٢٠٠٨؛ الشـريف، 

٢٠٠6؛ توفيـق وبكـر، ١٩٩٤؛ عبـد المعطـي، ١٩٩٢(.

وأجريـت مجموعـة مـن الدراسـات حـول دور المـرأة ووسـائل اإلعـالم االجتماعـي وعالقتها بأسـرتها، 
مه اإلعـالم والتقارب  مثـل دراسـة الخاطـر )٢٠١6(، ودراسـة بيـرج )Berg, 2017( حـول أهمية ما يقدِّ
مُه الدرامـا التركية، وجاذبية اللغـة، للقطريين وخاصة  الثقافـي والتنشـئة االجتماعيـة، وخاصة مـا تقدِّ
النـشء، وعالقتـه باالنفتـاح علـى اآلخريـن فـي إيجابياتـه وسـلبياته، ودراسـة مـدى ميـل األبنـاء إلـى 
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م  عـة، والتـي تقـدِّ اكتسـاب النمـوذج الثقافـي االجتماعـي البديـل، مـن خـالل أنـواع الدرامـا المتنوِّ

ـك بعاداته وثقافته  الحداثـة والتنـّوع واالنفتـاح، فـي مقابل عادات وتقاليـد المجتمع القطري المتمسِّ

المسـتندة إلى الشـريعة اإلسـالمية. ولقد حاولت دراسـتان الكشـف عن مدى ما تُشـبع هذه الدراما 

المختلفـة بثقافتهـا جمهـور الشـباب القطـري وخاصة النشء، وحاولتا دراسـة إلى أي مـدى يمكن أن 

تكـون أيًضـا الدرامـا الُمدبلجـة بدياًل جيـًدا لها. 

فـي المقابـل، أجريـت دراسـات حـول تأثيـر التواصـل االجتماعـي علـى قيـم األسـرة القطريـة وعلـى 

وآرائـه،  والجمهـور  اإلعـالم  وسـائل  محتـوى  فحـص  القليلـة  الدراسـات  هـذه  وحاولـت  الناشـئة، 

وآثـاره علـى النزعـة الفرديـة للشـباب القطـري، وعالقتـه بالهويـة الوطنيـة، والتماسـك االجتماعـي، 

وتحديـد الفـوارق ببـن األجيـال المختلفـة، ونسـيج المجتمـع، وعلى القيم واألسـرة، وعلـى ديناميات 

 .)Berg, 2017; Farha, Al–Thani & Stamboldziev, 2011; Azmi, 2010( المجتمـع القطـري

ـرات عـن مـدى حجم تدريب واسـتخدام المـرأة القطرية للشـبكة العنكبوتيـة واإلعالم  وكشـفت مؤشِّ

االجتماعـي، وأشـارت إلـى أنَّ القطـاع األكبـر مـن السـيدات القطريـات )نسـبة 53٪( لـم يحصل على 

دورات تدريبيـة أو ورش عمـل لتأهيلهـن الستخــــدام الشـبكة. وركـزت الغالبية العظمى من النسـاء 

الحاصالت على ورش العمل )نسـبة 6٩٪( علــى تزويــــد أنفسـهن بالمهارات األساسـية للتعامل مع 

الشـبكة كموضـوع رئيـس للـدور االجتماعـي، وأنَّ أكثـر من نصف السـيدات )نسـبة 55،7٪( قد بدأن 

اسـتخدامها فـي المنـزل، بينمـا جـاءت المؤسسـات التعليميـة فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة 3.٢٤ ٪. 

وأشـارت الدراسـة إلـى أنَّ الغالبيـة العظمـى مـن القطريات )أكثر مـن ٩5٪( يعتقدن أنَّ المؤسسـات 

التعليميـة تؤدي دوًرا رئيًسـا لتحفيز اسـتخدام الشـبكة، وهي وسـيلة جيِّدة لجمـع المعلومات لتربية 

وتنشـئة األبناء )عزمـي، ٢٠٠7(. 

وبيَّنـت نتائـج بعـض الدراسـات النظريـة والمراجعـات األدبية حول شـبكات التواصـل االجتماعي في 

المجتمـع القطـري أنَّهـا سـاهمت فـي إنتـاج سـياقات جديـدة لعمليـة التحـّول االجتماعـي، وفرضت 

هـذه التحـّوالت نفسـها كحوافـز أو عوائـق تجـاه أمن الدول ومـن بينها تأثيـرات وتهديدات شـبكات 

التواصـل االجتماعـي علـى األمـن االجتماعـي، كمـا تشـمل جوانـب تتعلـق باالنسـجام االجتماعـي 

الدراسـات موضوعـات  بعـض  وتناولـت  ثانـي، ٢٠١7(.  )آل  الثوابـت  والقيمـي وزعزعـة  والثقافـي 

التقنيـات الحديثـة، بمـا فيهـا شـبكات االتصـاالت االجتماعيـة وظاهرة العنـف األَسـري، وأوضاعه في 

قطر، فبيَّنت هذه الدراسـات أهمية الكشـف عن المشـكالت التي ترتبط باسـتخدام هذه الشـبكات، 

جنبًـا إلـى جنـب مـع ما يمكـن أن يتعرَّض لـه األبنـاء، وربطـه باالسـتراتيجية الوطنية للدولـة، ووضع 

قانـون للعنـف األَسـري بحلـول ٢٠١6 )حامـدي، ٢٠١٤(.

لـت إليه  وخالصـة القـول، أنَّ مراجعـة األدبيّـات التـي بحثـت فـي المجتمـع القطـري، وآخـر مـا توصَّ

األدبيّـات العالميـة ألثـر اإلعـالم وخاصة الشـبكة العنكبوتية، بيَّنـت دور المعلمين واآلبـاء في تعديل 

ميـزان القـوة ودعـم األطفـال والمراهقيـن، وفـي مسـتويات التوافـق النفسـي، وظهـور حـاالت مـن 

المشـكالت واألعـراض النفسـية نتيجـة لالنغمـاس الشـديد باسـتخدامها مـن قبـل الناشـئة، واآلثـار 

 Giunchiglia, Zeni, Gobbi, Bignotti & Bison,( اإليجابيـة علـى التحصيـل األكاديمـي للطلبـة

.)2018; Wong & Tee, 2018; Gerbaudo, 2018; Jensen, 2018

تبيِّـن بـأنَّ أكثـر الموضوعـات التـي يتعيَّـن دراسـتها بصـورة جديـة وهامة هـي تلك التي تـدور حول 
مـدى تدّخـل اآلبـاء والمعلميـن فـي دعـم وكسـر ثقافـة الصمـت لـدى األطفـال والمراهقيـن الذيـن 
يتعرَّضـون لمشـكالت علـى الشـبكة العنكبوتيـة، ودراسـة إلـى أيِّ مدى تدعم األسـرة السـلوك، سـواء 
كان هذا السـلوك سـويًا أو غير سـوي، وإلى أيِّ مدى يُسـهم كاًل من الوالدين والمعلمين في انتشـار 
ُمشـكالت الشـبكات االجتماعيـة أو منعهـا، وإلـى أيِّ مدى تعمل كل من األسـرة والمدرسـة، على حد 
سـواء، علـى تهيئـة الجـّو النفسـي اآلمـن لألبنـاء. وتعتبـر هـذه هـي الموضوعات هـي األكثـر أهمية 
فـي دراسـة اإلعـالم واإلعـالم االجتماعـي، وال بـد مـن توجيـه االهتمـام إلـى دراسـتها فـي المجتمـع 
القطـري بـكل فئاتـه ومسـتوياته. كمـا تُبيِّـن نتائـج العديـد مـن الدراسـات العالمية الُمسـتفيضة في 
ي الحاسـوبي تشـّكل خطـرًا واضًحا  ـطة ونظرتهـم نحـو التعـدِّ أنَّ اتجـاه الطلبـة فـي المـدارس المتوسِّ
ـطة، مـا يُشـير بصـورة واضحـة إلـى ضـرورة اسـتقراء آراء الطلبـة  علـى الطلبـة فـي المـدارس المتوسِّ
بشـكل مسـتمر، وتحديـد أنـواع ومالمح الحـزن واالضطهـاد والخوف التـي تترافق مع عمليـة التعّدي 
الحاسـوبي، وهـذا مـا يُفيـد الدراسـين فـي المجال بتقديم دراسـات علميـة تهدف إلـى تحقيق األمن 
واالسـتقرار في الحياة المدرسـية بشـكل خاص، وبالمجتمع بشـكل عام. ويسـتدعي هذا األمر دراسـة 
وطنيـة للكشـف عـن عالقـة الشـبكة واسـتخداماتها مـع الهواتـف النقالة في حيـاة األبناء وتنشـئتهم 

االجتماعية

٦.3 القياس والمنهجية في مجال األسرة والتنشئة االجتماعية

عـة، وجـاء اختيارهـا حسـب موضوعـات  تُشـير معظـم الدراسـات إلـى اسـتخدامها مقاييـس متنوِّ
ة مـن األدبيّـات العالميـة فـي موضوعـات التنشـئة االجتماعيـة والوالديـة،  الدراسـة، وهـي ُمسـتمدَّ
والسـلوك االجتماعـي للفـرد كمـا سـبق ذكـره أعـاله. وفـي الواقـع، مـن أجـل سـّد الثغرة فـي البحث 
العلمـي فـي مجـال التنشـئة االجتماعيـة، ووفًقـا لنظريـة رونـر )٢٠١6( فـي التنشـئة االجتماعية في 
القبول/الرفـض الوالـدي، والقائمـة علـى االسـتناد علـى األدلة مـن التنشـئة االجتماعيـة والتطّور مدى 
الحيـاة، وبالرغـم مـن الجهـود التـي بذلـت في سـبيل دراسـة موضوعات التنشـئة االجتماعيـة وتنّوع 

هـذه المقاييـس واختالفهـا، يمكـن القـول أنَّنـا مـا زلنـا بحاجـة إلى:

ن جمع البيانات الديمغرافية للمفحوص، والمتغيِّرات النفسية  ١.  وضع أدوات قياس منهجية تتضمَّ
من  كل  يدركها  التي  والمواقف  باآلراء  المتعلّقة  والتعليمية،  والعائلية  والصحية  واالجتماعية 

الوالدين واألبناء، وتقّنن على عيِّنة ُممثلة لألسرة القطرية؛

يمكن  بحيث  متوفِّرة،  بيانات  قاعدة  بمثابة  لتكون  بياناتها،  ُجمعت  التي  العيِّنات  استخدام    .٢
للباحثين والعاملين في مجال العلوم االجتماعية والنفسية، وواضعي السياسات، الوصول إليها 

وتحليلها وفًقا للموضوعات المختلفة التي يسعون إلى تفسيرها؛ 

البيانات  لجمع  شاملة  استراتيجية  لخطة  وفًقا  ُومنظَّم  دوري  بشكل  األدوات  هذه  تطبيق   .3
وتحليلها، على فترات زمنية طويلة؛ 

تقنين هذه المقاييس، تبًعا للمجتمع القطري، أي أن يكون لها معايير قطرية إحصائية، تتمتَّع   .٤
تقيسها،  التي  للموضوعات  حقيقية  رات  مؤشِّ وتعطي  والثبات،  الصدق  من  عالية  رات  بمؤشِّ



مراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطريةمراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطرية 4849

والصحية،  السلوكية،  والمشكالت  الوالدية،  المعاملة  نحو  االتجاهات  موضوعات  في  خاصة 
واالجتماعية؛ 

جميع  وتقدير  لقياس  للباحثين  بياناتها  مع  المعايير  ذات  الُمقنَّنة  األدوات  هذه  مثل  إتاحة   .5
المتغيِّرات التي تتعلق باألسرة، بدًءا من األَسر الُمستقرَّة، إلى األَسر الُمعرَّضة للخطر، أو األسرة 

التي تعرَّضت للطالق، وتكون تحت رعاية أحد األبوين، خاصة األم؛ 

والمستوى  ونوعها،  األسرة،  وحجم  األسرة،  في  الدخل  بمصادر  المقاييس  هذه  بيانات  ربط   .6
التعليمي ألفراد األسرة، ومكان السكن، وحجم المنزل؛

7.  جمع البيانات من مدرسة األبناء، خاصة في المواد األساسية، أو المستوى األكاديمي لألبناء، 
ووجود ظروف خاصة، مثل وجود طفل لديه إعاقة في األسرة، أو أن يكون أحد الوالدين من 

ذوي اإلعاقة. 

كما نحتاج إلى إجراء مزيد من البحوث حول:

مدى فاعلية البرامج التدريبية الموجهة لألسرة حول فّنيات الحوار، دراسة تجريبية؛  .١

دراسة أثر سلوك تعلّق الطفل بالمساعدة المنزلية )العاملة – الخادمة – المربّية( على القبول/  .٢
الرفض الوالدي؛

دراسة نوعية لرصد أثر التغيّرات الثقافية في ظل العولمة ودخول التقنيات ووسائط التواصل   .3
االجتماعي على الناشئة في المرحلة اإلعدادية )١٢– ١5 سنة(؛

الثقافات  على  االنفتاح  ضوء  في  للمرأة  االجتماعي  الثقافي  الوضع  تغيّر  تأثير  مدى  دراسة   .٤
اتخاذ  على  االجتماعي،  التواصل  وسائل  واستخدام  العنكبوتية،  الشبكة  ظل  وفي  المختلفة، 
القرارات والمسؤوليات داخل األسرة ورعاية األبناء، والقيام بأداء أدوار أخرى جنبًا إلى جنب 

مع أدوارها في المنزل والعمل؛

دراسة التغيّرات في وظائف األسرة على التنشئة الوالدية، ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة   .5
في  سابًقا  المستخدمة  المقاييس  نفس  )اعتماد  األسرة  وأدوار  وظائف  حول  أجريت  التي 

الدراسات السابقة(؛

األسرة  لوظائف  جديد  نظري  تصّور  وضع  األسرة،  وظائف  في  التغيّرات  دراسة  لنتائج  وفًقا   .6
القطرية وأدوارها؛

االجتماعية، في  األدوار  وتنميط  التعليمية،  والمناهج  االجتماعية  التنشئة  بين  العالقة  دراسة   .7
ظل التغيّرات والتطّورات التقنية لدى الناشئة في المراحل التعليمية الثالث )دراسة طولية – 

مستعرضة(؛

تتَّسم  التي  القطرية وخاصة تلك  الوالدية في األسرة  المعاملة  التغيّر في أساليب  أثر  دراسة   .٨
باالنفتاح وبمزيد من الحرية داخل األسرة )دراسة طولية – مستعرضة(؛ 

والتصّورات نحو  التفكير واالتجاهات  أساليب  الوالدين واألبناء، في  بين  الفروق واالختالفات   .٩

الدراسية،  صات  التخصُّ نحو  واالتجاه  والتقاليد،  والعادات  القيم،  بينها  من  مختلفة  مواضيع 
والتطلعات نحو المستقبل؛

دراسة أثر التباين )الفجوة( بين األجيال، والعولمة، والتثاقف، وأثرها على بناء األسرة القطرية؛  .١٠

دراسة العالقة بين التنشئة االجتماعية والسلوك االستهالكي داخل األسرة القطرية، والتوّجه نحو   .١١
المستقبل )دراسة كّمية –كيفية(.

7.3 الخالصة

أُجريـت الدراسـات البالـغ عددها ٤6 وخضعـت للمراجعة في هذا التقرير، وهـي تتعلَّق بموضوعات 
التنشـئة االجتماعيـة والُمعاملـة الوالديـة، ومـا يرتبـط بهـا مـن متغيِّـرات تقليديـة وحديثـة، وأنماط 
األبـّوة واألمومـة ومدى االسـتجابة لمطالب األبناء، والُممارسـات الوالدية، في مراحـل عمرية مختلفة 
دة، مثـل رصـد أنشـطة ما بعد المدرسـة، والمسـاعدة فـي ذلـك، والواجبات المنزليـة، وحضور  وُمحـدَّ
اجتماعـات اآلبـاء والمعلمين، على أسـاس تحقيق الشـراكة األَسـرية والتعاون بين المدرسـة واألسـرة، 
وممارسـة أسـاليب مختلفـة مـن المعاملـة الوالديـة، من خـالل الُنظـم الوالديـة أو نسـقها التي توفر 
تنبـؤات عـن مسـار نمـو العالقـة داخـل األسـرة القطريـة وبيـن أعضائهـا، إن كانـت فـي صـور تـدّل 
علـى ممارسـة األبنـاء بقـدر مـن الحريـة، أو قبـول األبنـاء أو رفضهـم للوالديـن )العمـاري، ٢٠٠5؛ 
العطيـة والبوفالسـة، خليفـة، ٢٠٠٤(. وتُشـير أيًضـا إلـى مواجهـة الوالديـن لمسـتويات مـن الضغوط 
الوالديـة التـي تتـرك أثرهـا علـى األمـن النفسـي للطفـل، وخصائـص األطفال الشـخصية، واإلحسـاس 
بالكفـاءة، والعزلـة االجتماعيـة. كمـا تتـرك آثارهـا علـى العالقـة مـا بيـن الزوجيـن، وصّحـة الوالدين، 
والرابطـة العاطفيـة للطفـل، وكذلـك العمـر الزمنـي للطفـل والضغـوط الوالديـة، ووسـائل اإلعـالم 
 ووسـائط التواصـل االجتماعي والشـبكة العنكبوتيـة )خليفة، ٢٠٠١؛ العطيـة، ٢٠٠6؛ الهاجري، ٢٠٠7(
 Al–Hamar, Dawson & Guan, 2010; Abokhodair et al., 2016; Vieweg & Hodges,(

.)2016

اسـتندت معظـم هـذه البحـوث فـي تحديـد تعريفـات الدراسـة المتعلِّقـة بالوالديـة، إلـى تسـميات 
أنمـاط الوالديـة والممارسـات الوالديـة، وكان هنـاك، فـي كثيـر مـن األحيـان، تداخـل بينهمـا، وبيـن 
التنشـئة االجتماعيـة )البوفالسـة، ١٩٨6؛ الخليفـي، ١٩٨١–١٩٩٤– الوالديـة، أو  أسـاليب المعاملـة 
 Ryan & Adams,( ويُشـير رايـان وآدم .)Al–Maadadi & Ikhlef, 2014( )٢٠٠٢؛ خليفـة، ٢٠٠٤
1995( إلـى أنَّ أسـاليب المعاملـة الوالديـة هـي تلـك األسـاليب المختلفـة التـي يضعهـا الوالدان في 
اعتبارهمـا لتنميـة السـلوكيات االجتماعيـة اإليجابيـة ألبنائهمـا، فـي البيئـة االجتماعيـة، أو هـي وفًقا 
لرونـر )Rohner, 2016( سـلوك يَصـُدر عـن األم أو األب، أو كليهمـا، ويؤثِّر على نمّو وشـخصية ورفاه 
د في الرفـض، والقسـوة، والحماية  الطفـل، سـواء قصـدا بهـذا السـلوك التعليم والتربيـة أم ال، وتتحـدَّ
الزائـدة، والتذبـذب، والتحكُّـم، واإلهمـال، والتَّفرِقـة فـي المعاملـة، وإثـارة القلق، والشـعور بالذنب. 
وأشـار دارلينـغ وسـتينبرغ )Darling & Steinberg, 1993( إلـى أنَّ الممارسـات الوالديـة تظهـر في 
صـورة مختلفـة، منها مشـاركة الوالدين ألبنائهم في أعمالهم المدرسـية، ومتابعة شـؤونهم، وتدريبهم 
علـى العمـل والقيـام باألنشـطة المختلفـة. لذلك من األهميـة بمكان تحديـد التعريفات بدقـة، وفًقا 
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للمراجعـات األدبيـة العلميـة الُمسـتندة إلـى بيانـات ونتائـج الدراسـات والبحوث السـابقة في نفس 
الموضوعـات، وتحديدهـا إجرائيًا وفًقا للمقاييس الُمسـتخدمة، للحصول علـى نتائج دقيقة وحقيقية.

نه مـن عمليات مختلفـة يقوم بها  ومـن أجـل فهـم أفضـل وأدّق لعمليـة التنشـئة االجتماعية ومـا تتضمَّ
الوالـدان، يجـب التمييـز بين الُممارسـات واألسـاليب الوالدية، والعالقـات الوالدية. وتُعرف الُممارسـات 
دة يسـتخدمها الوالـدان إلضفاء الطابـع االجتماعي علـى أطفالهم. فعلى  الوالديـة بأنَّهـا سـلوكيات مُحدَّ
سـبيل المثـال، بيَّنـت البوفالسـة والمعضـادي )٢٠٠7( أنَّ للتعلّـم والتدريـب الـذي يُمارسـه الوالـدان 
فـي مراحـل التعليـم الباكـرة أثـر فـي مسـاعدة الطفـل علـى النمـوِّ السـليم، وتدريبـه علـى النمـّو 
االسـتقاللي والذاتـي، وأنَّ الوالديـن ال يقومـان بتأديـة األنشـطة المنزليـة بـل يسـاهمان فـي توجيـه 
أطفالهمـا وإرشـادهما. ولـم تبيِّـن البوفالسـة والمعضـادي )٢٠٠7( بالتحديـد مـا المقصـود باألنشـطة 
المنزليـة: فهـل هـي ممارسـات والديـة، أم نمط مـن أنماط الوالدية في األسـرة القطريـة. وكذلك الحال 
نة في أسـاليب التنشـئة  بالنسـبة لدراسـة العمـاري )٢٠٠٩( حـول القيـم الديمقراطيـة التربوية الُمتضمَّ
االجتماعيـة داخـل األسـرة القطريـة، بمـا تحملـه مـن قيَـم معنويـة، ومعاييـر سـلوكية، ولـم يتضح من 
اإلطـار النظـري ونتائـج الدراسـة الفـرق بيـن األنمـاط الوالديـة والممارسـة الوالديـة ومعاييـر الوالدين 
فـي ممارسـة السـلوك، والتـي أدَّت إلـى ممارسـة األبنـاء الحقـوق والواجبـات وحريـة الرأي والمسـاواة 
نة في أسـاليب التنشـئة االجتماعية متباينة  والتسـامح. وذكـرت الباحثـة أنَّ القيـم الديمقراطية الُمتضمَّ
لـدى األبنـاء، ويوجـد فـي حقيقـة األمـر التبـاس فـي نتائج هـذه الدراسـة مـا بيـن الُممارسـة الوالدية، 
والنمـط الوالدي لألسـرة. وسـيَّان األمر بالنسـبة لدراسـة خليفة )٢٠١3( االسـتطالعية حـول الفجوة بين 
األجيـال فـي األسـرة القطريـة إذ ال يتَّضـح مـن مراجعـة الدراسـة الفـرق بيـن العالقـات مـع الوالديـن، 

وأسـاليب أو أنمـاط المعاملـة الوالديـة، والتـي تختلـف عـن العالقـات الوالدية.

أمـا بالنسـبة للعيِّنـات التـي اسـتُخدمت فـي الكشـف عـن أنمـاط المعاملـة الوالديـة، والممارسـات 
الوالديـة، فنجـد تبايًنـا وتنّوًعـا فيهـا؛ ففـي دراسـة مليكيـان )١٩٨٢(، َحـدَد شـخصية »جاسـم« الـذي 
يعكـس شـخصية الشـاب القطـري ويـدرس فـي الجامعـة، بمـا تحملُه هـذه الشـخصية مـن مكوِّنات 
ثقافيـة تعكـس صـورة المجتمـع. وبيَّن مليكيان)Melikian, 1982( أنَّ جاسـم ليس شـخًصا واحًدا بل 
شـخصيًة مركبـًة، تُمثـل خصائـص ُمشـتركة بيـن معظـم الشـبان القطريين فـي مجتمع يتغيَّر بسـرعة 
أكبـر مـن أيِّ فتـرة أخـرى في تاريخـه بسـبب النفـط. وكان مليكيـان )Melikian, 1982( ُمهتًما أثناء 
بحثـه بفحـص األسـلوب الـذي يتصـرَّف بـه األشـخاص تجـاه التغيّـرات االجتماعيـة التـي تجـري فـي 
قطـر فـي ذلـك الوقـت، وأسـاليب التنشـئة االجتماعيـة، ودراسـة مسـتويات التكيّـف مـع الظـروف 
ه ال يمكـن التعـرُّف علـى هـذه العمليـة بسـهولة، ومـا  االجتماعيـة الجديـدة. كمـا بيَّـن ميليـكان أنَـّ
ب عليهـا مـن آثـار نفسـية إال مـن خالل دراسـة مسـتويات إنجاز هؤالء األشـخاص فـي المواقف  يترتَـّ
االجتماعيـة المختلفـة، وفـي مسـتويات الرفاهيـة العامـة لهـم. وتعتبـر هذه الدراسـة من الدراسـات 
العربيـة الرائـدة فـي مجال الكشـف عن مكوِّنات الشـخصية العربيـة الخليجية، وتنشـئتها وتفاعالتها 
ن أسـاليب  ـي مـع المنهـج الكيفـي )النوعـي( الذي تضمَّ االجتماعيـة، ولقـد اسـتخدمت المنهـج الكمِّ

مختلفـة، فاسـتند مليكيـان فـي دراسـته إلى ثالثـة مصادر: 

دراسـة التاريـخ الشـخصي لحوالـي 7٢ طالبًـا فـي مقـرَّر علـم نفـس النمـو فـي جامعـة قطر  أواًل 
١٩٨١–١٩٨٢؛ 

تحليـل البيانـات التجريبيـة التـي ُجِمعـت مـن طلبـة الجامعـة نفسـها البالـغ عددهـم 7٢  ثانًيا 
الذاتيـة؛  سـيرتهم  عـن  تقريـرًا  كتبـوا  والذيـن 

االسـتناد إلـى المالحظـات التـي جمعهـا مليكيان بنفسـه من الطلبـة أثناء قيامهم باألنشـطة  وثالًثا 
المختلفـة فـي قاعـة التعليم. 

وتُعتبـر هـذه الدراسـة من أهـم المراجع العلمية في األدبيّات العالمية الخاصة بدراسـة الشـخصية 
الخليجيـة بالرغـم مـن أنَّ عمـر الدراسـة تجـاوز 37 سـنة. ولقـد راجعـت الباحثـة الدراسـات البالغ 
عددهـا ٤6 والمتمحـورة حـول موضوعـات التنشـئة االجتماعيـة والمعاملـة الوالدية ومـا يتصل بها 
ي ما بين العـام ١٩٨١–  مـن متغيِّـرات، وتبيَّـن لهـا أنَّ ٤٠ دراسـة منهـا قد اسـتخدمت المنهـج الكمِّ

.٢٠١7

هـات ألطفـال فـي عمـر مـا قبـل المدرسـة، وأطفـال  وترواحـت عيِّنـات هـذه الدراسـات مـا بيـن آبـاء وأمَّ
المرحلـة االبتدائيـة، وأبنـاء فـي المرحلة الجامعية، وكذلـك العامالت أو المسـاعدات المنزلية )الخادمات– 
المربيـات(، فيمـا اسـتخدمت سـت فقـط المنهـج النوعـي أو الكّمي–النوعـي )المختلـط( مثـل دراسـة 
 Melikian, 1982; Al–Ghanim, 2009; Al Muraikhi, 2010;( ميليـكان، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر

.)Khalifa et al, 2016

عـت المقاييـس المسـتخدمة بيـن المقاييـس المصّممـة خصيًصا للدراسـات حسـب موضوعاتها،  وتنوَّ
هات  هة لألمَّ والمقاييـس العالمية التي اقتبسـت وُعّدلت حسـب البيئـة القطرية، فهناك مقاييـس ُموجَّ
لقيـاس مـدى تصّوراتهـن حـول أهميـة دور األب فـي تنميـة ونمـّو الطفل لشـافيع وآخـرون )٢٠١٤(، 
ومقيـاس اسـتبيان أراء المعلمـات وأوليـاء األمـور حـول األنشـطة المنزليـة للبوفالسـة والمعضـادي 
 Behavior Assessment( ومقاييـس تقديـر سـلوك الطفـل الُمكيّـف علـى البيئـة القطريـة ،)٢٠٠7(
واسـتخدمت   .)System for Children, Second Edition, Reynolds & Kamphaus, 1998
 The Behavior Dimensions Scale( المتأخـرة.  الطفولـة  مشـكالت  مقيـاس   )٢٠٠٤( خليفـة 
BDS(, )McCarney & Arthaud, 2004( كمـا اسـتخدمت العطيـة والبوفالسـة )٢٠٠5( مقيـاس 
المسـتوى االقتصـادي االجتماعي للشـخص المطبّق علـى البيئة المصرية والسـعودية، وكذلك مقياس 
الضغـوط الوالديـة لريتشـارد ابيديـن الُمترجـم. واسـتخدمت العطيـة )٢٠٠6( مقياس األمن النفسـي 
EOM–( )ومقيـاس تقديـر الشـخصية لألطفـال لرونـر، والمقيـاس الموسـوعي الممتـّد لهويـة األنـا

 EIS Extended Objective Measure of Ego Identity Status, Grotevant & Adams, 1984,
Benion & Adams, 1986 مـن إعـداد وترجمـة النيـال والعطيـة إلـى العربيـة )2001((. 

عـة ومختلفة  أشـارت معظـم الدراسـات البالـغ عددهـا ٤6 التـي رجع التقريـر إليها فـي مجاالت متنوِّ
ق بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر بموضوعات التنشـئة االجتماعيـة والمعاملـة الوالدية وأسـاليبها،  تتعلَـّ
إلـى مـدى تأثيرها على تشـكيل السـلوك االجتماعي للفرد بدًءا من ١٩٨٢ بدراسـة مليكيان »جاسـم« 
ه مـا زال هنـاك حاجـة إلـى مزيـد مـن البحث فـي هـذه الموضوعات  إلـى أحـدث الدراسـات، إال أنَـّ
الهامـة التـي تُعتبـر دراسـات اسـتراتيجية. ويمكن القول إنَّ الدراسـات جميعها دراسـات استكشـافية 
 Melikian, 1982; Al–Ghanim, 2009;( واسـتطالعية، وعامـة فـي نتائجها إال في بعـض الدراسـات
Al Muraikhi, 2010; Khalifa et al., 2016(. وكان يمكـن للدراسـات البالـغ عددهـا ٤6 أن تُبنـى 
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عليهـا نظريـة تختـّص باألسـرة القطريـة. ولكنَّهـا تحتاج إلـى أن تكون أكثـر عمًقا وتركيـزًا لفهم أفضل 
لموضوعـات التنشـئة االجتماعيـة والوالديـة، ومعرفـة مـدى أثرهـا فـي تشـكيل السـلوك االجتماعـي 

للفـرد بجميع جوانبـه االجتماعية والنفسـية.

ويمكـن التسـاؤل كيـف يمكـن أن تكون التنشـئة االجتماعيـة الُمتمثلـة بالمعاملة الوالدية وأسـاليبها 
وممارسـتها ُمدخالت لسـلوك الفرد االجتماعي، ومتى يمكن أن تكون ُمشـكلة في ضوء كل ما سـبق. 
ولإلجابـة علـى هـذا التسـاؤل، يمكن، في ضـوء االتّجاهات الحديثـة في البحث العلمـي، االتجاه نحو 
اسـتخدام المنهـج العلمـي الُمختلـط الـذي يجمع بيـن الدراسـة النوعيـة والكّمية –بالرغم مـن أنَّهما 
نموذجيـن مختلفيـن اختالفًـا جوهريًـا– أو االسـتناد إلـى بنـاء وتصميم الدراسـات التجريبيـة المبنية 
علـى اختبـار المجموعـات، مثـل المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضابطـة )برامـج التدريب على 
م توصيات وحلـواًل ناجعـة ومفيدة لكل  أسـاليب المعاملـة الوالديـة مثـال(، والتـي مـن شـأنها أن تقـدِّ

مـن األسـرة والمربّين والمؤسسـات االجتماعية. 

ويُنصـح، بمعنـى آخـر، أن تخـرج هـذه الدراسـات مـن دائـرة الدراسـات االستكشـافية الوصفيـة إلى 
دائـرة الدراسـات النوعيـة والتجريبيـة، وهـذا مسـار معـروف فـي مجال البحـث العلميـة االجتماعية 

وهـو علـم النفـس االجتماعـي التجريبي. 

وينبغـي أخـذ الحـذر عنـد تحديد األسـئلة المتعلِّقـة بالدراسـة، بهدف تحديـد االعتبـارات المنهجية 
التـي سـتتَّبع فـي منهـج الدراسـة، بـدًءا مـن مرحلـة تصميـم البحـث، إلـى وضـع األسـئلة المنهجيـة 
األساسـية، فهـل نريـد اختبـار فرضيـة أو توليـد فرضيـات جديـدة؟ كذلـك وفـي ضـوء نتائـج العـرض 
ـا يفكـر بـه األفـراد حـول المعاملـة  السـابق للدراسـات، ال بـد أن نتسـاءل هـل نريـد الكشـف عمَّ
الوالديـة، أو األسـاليب الوالديـة، أو العالقـات الوالديـة، فالتحديـد والتركيـز علـى موضـوع بعينه هام 

هنـا ويقودنـا إلـى تحديـد الفرضيـة البحثيـة بصـورة دقيقـة. 

وال بـّد أيًضـا مـن التسـاؤل »كيـف« ترتبـط تلـك التصـّورات أو االتِّجاهـات مـع وجهـات الشـخص 
الموّجـه لـه المقيـاس أو العيِّنـة، أّي التسـاؤل مـن هـي العيِّنـة المسـتهدفة فعـاًل للخـروج بنتائـج 
حقيقيـة تعكـس المشـكلة التي يريـد الباحث دراسـتها؟ وينطبق األمـر أيًضا بالنسـبة للعيِّنة فتحديد 
نوعيَّتهـا وصفاتهـا وتفرُّعاتهـا يتطلـب مـن الباحـث أن يكـون أكثـر دقة، فهـل نريد اسـتخدام طريقة 
واحـدة لتحديـد نوعيـة العيِّنة المسـتخدمة، أم أّن هناك عيِّنـة مختلفة في الدراسـة وتعتبر مجموعة 

فرعيـة مـن تلـك المجموعـة في الدراسـات النوعيـة مثـل المجموعـات البؤرية؟ 

يـة الدراسـات السـابقة، وسـعيها لفهم التغيُّـرات في األسـرة القطريـة وتوضيح  وعلـى الرغـم مـن جدِّ
تأثيـر مجموعـة مـن العوامـل والمتغيّـرات علـى أدائهـا، وتحّولهـا مـن نظـٍم تقليديـٍة إلـى نظـم أكثر 
م تصـّوًرا نظريًـا حقيقيًا واضًحا  انفتاًحـا وارتباطًـا بالعالـم الخارجـي، إال أنَّ الدراسـات السـابقة لم تقدِّ
حـول مـدى تأثيـر هـذه التغيّـرات فـي أدوار األسـرة القطريـة وفـي عمليـة التنشـئة الوالديـة، وال 
سـيَّما أنَّ النتائـج تُشـير إلـى تغيّـر واضـح فـي مالمـح األسـرة القطريـة ودورهـا فـي عمليـة التنشـئة 
ـع عالـم األسـرة، وتغيِّـر مطالبهـا  االجتماعيـة، وخاصـة فـي االنفتـاح علـى العالـم الخارجـي، وتوسِّ
وتطلعاتهـا وتوقعاتهـا، األمـر الذي تجـاوز المجتمع التقليـدي الُمتعارف عليه فـي المجتمع الخليجي 
بشـكل عـام والمجتمـع القطـري بصفـة خاصـة. و يسـتدعي هـذا التغيّر فـي وظائف وهيكل األسـرة 

وفـي نظمهـا وتقاليدهـا، مـن الباحثيـن بشـكل جـّدي فـي المجتمـع القطـري، إلـى إجـراء دراسـات 
د للدراسـات، ووفًقـا للمنظـور  أكثـر عمًقـا وتحليـاًل، وتنّوًعـا واختالفًـا، وفـق المنظـور البينـي الُمتعـدِّ
دة، تشـمل األسـرة والمعنيين  اإليكولوجـي )البيئـي(، وإلى اسـتخدام عيِّنات تتَّبعية ُمسـتعرضة ومتعدِّ
بهـا وقطاعـات أخـرى معنيـة بشـؤون األسـرة، لقيـاس التطـّور فـي العالقـات األَسـرية اعتمـاًدا علـى 

دة تتكـوَّن مـن أعضـاء األسـرة، والشـركاء، والمؤسسـات االجتماعيـة.  تصـّورات واتِّجاهـات متعـدِّ

وتبـرز أيًضـا ضـرورة اهتمـام مراكـز البحـث العلمـي فـي الدولـة بدراسـة ورصـد التغيُّـرات الثقافيـة 
فـي ظـل العولمـة ودخـول التقنيات ووسـائط اإلعـالم والتواصل االجتماعـي إلى داخل األسـرة بقوة، 
وذلـك باالسـتناد إلـى األُطُـر النظريـة الُمختلفـة، والمنهجيـة البحثيـة المتنّوعـة لرصـد وفهم ودراسـة 
دة فـي  هـذه التغيّـرات، وتسـليط الضـوء علـى تغيُّـر أنمـاط األسـرة فـي جوانبهـا المتنّوعـة والمتعـدِّ

النواحـي الثقافيـة، واالقتصاديـة، ونمـط الحياة.

يـة وتحتـاج إلـى مزيـد من البحـث والرصـد والتفسـير، على  ولـم تحـَظ بعـض المظاهـر بدراسـة جدِّ
سـبيل المثال التنشـئة االجتماعية والتنميط السـلوكي االسـتهالكي داخل األسـرة القطرية، أو يمكن 
يها التنشـئة االجتماعية–الثقافية–االسـتهالكية فـي األُسـرة القطريـة، نتيجة لتنمية سـلوكيات  أن نسـمِّ
الميـل إلـى اقتناء السـيارات، واإلسـراف فـي توظيف العمالـة المنزلية، واإلسـراف بشـكل واضح على 
السـكن والمالبـس وأشـياء أخـرى، ومـدى تأثيـر ذلـك علـى تنميـط السـلوك االجتماعـي أو السـلوك 
المبنـي علـى تعلّـم االقتصـاد والتوفيـر لألبنـاء، وخاصـة فـي وجـود سـلوكيات جديدة بوشـر رصدها 

لـدى هـؤالء األبنـاء وترتبـط إلـى حّد ما بسـلوكهم االسـتهالكي. 

وتُشـير دراسـة عيد )١٩٨٩( والمريخي والمريخي )٢٠١٠( وخليفة )٢٠٠١، ٢٠٠6، ٢٠٠٩( إلى وجود 
رة علـى سـلوك هـؤالء األبنـاء بسـبب هـذه التغيّـرات فـي البيئـة األَسـرية، وإلـى أنَّ  آثـار سـلبية مؤثِـّ
دخـول العمالـة المنزليـة بقـوَّة إلـى بيـوت هـذه األَسـر قد سـبَّب مشـكالت فـي أداء وظيفة األسـرة، 
وتوزيـع األدوار داخلهـا، وتنميـة السـلوك غير االسـتقاللي واالسـتهالكي لدى األبناء، وظهور مشـكالت 
ثقافيـة خاصـة فـي التعليـم واللغـة والديـن. ولعلنـا ال نبالغ فـي التأكيد على أنَّهـا ُمشـكلة ُمؤثِّرة في 

الوظيفـة االجتماعيـة لألسـرة وقد تكون ُمشـكلة أساسـية.

دة فـي البيـت والعمـل  هـذا وبالرغـم مـن الدراسـات الُمسـتفيضة حـول المـرأة وأدوارهـا المتعـدِّ
وأدوارهـا األخـرى خـارج المنـزل وخـارج نطـاق العمـل، لكنهـا لـم تـدرس أثـر ذلك فـي تغيّـر أنماط 
وأسـاليب التنشـئة االجتماعيـة ومنظومـة القيـم فـي األسـرة القطرية، وهـي  تغييرات فـي أداء أدوار 
األسـرة التقليـدي، وتغيّـر فـي أداء أدوار الـزوج والزوجـة فـي ظـل خروج المـرأة إلى العمـل، والميل 

إلـى توزيـع أدوارهـا ومسـؤولياتها داخـل المنـزل وخارجـه )خليفـة، ٢٠٠١، ٢٠٠٤(. 

ويسـتدعي تركيـز الدراسـات الُمسـتقبلية علـى مـدى تأثير تغيّـر الوضع الثقافـي االجتماعـي للمرأة، 
وخاصـة فـي ضـوء االنفتـاح علـى الثقافـات المختلفـة، وفـي ظـل الشـبكة العنكبوتيـة، واسـتخدام 
وسـائل التواصـل االجتماعـي، علـى اتخـاذ القـرارات والمسـؤوليات داخـل األسـرة ورعايـة األبنـاء، 
والقيـام بـأداء أدوار أخـرى إضافـة إلـى أدوارهـا في المنـزل والعمل، وهـي أدوار لم تكـن منوطة بها 
مـن قبـل؛ وأدَّت بالتالـي إلى تغيّـرات ُمحتملة في أدوار الـزوج واألبناء واألعضاء اآلخرين في األسـرة، 
وإضافـة أدوار جديـدة للمـرأة، وال بـد مـن مقارنتهـا بنتائـج الدراسـات السـابقة التـي أجريـت حـول 
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أدوار المـرأة واألسـرة كدراسـة الغانـم )٢٠٠٩( وخليفـة )٢٠٠١– ٢٠٠٤(، حيث يمكن اسـتخدام نفس 
األدوات السـابقة المعتمـدة فـي هاتين الدراسـتين، ومقارنة النتائج السـابقة بالنتائـج الحالية، لوضع 

تصـّور نظـري جديـد لدراسـة األسـرة القطريـة وعمل المـرأة وتعـّدد أدوارها.

وأظهـرت بعـض الدراسـات نشـوء اتجـاه قـوي، خـالل العشـرين سـنة الماضيـة، داخـل المجتمـع 
القطـري، نحـو تحديـث أدوار المـرأة واألسـرة بالرغـم مـن وجـود صـراع حـول ذلـك، لكـن التحـّول 
فـي القيـم قـد أدَّى إلـى تخفيـف حـدة ذلـك الصـراع وإلـى مزيـد مـن التحديـث فـي أدوار األسـرة 
ووظائفهـا فـي المجتمـع القطـري. وتُشـير العديـد من الدراسـات إلـى أنَّ المـرأة القطريـة تميل إلى 
االنفتـاح واالطـالع علـى التحديثـات فـي العالم )غنيم، الشـلق، آل ثانـي والظاهـري، ١٩٨٩( وبالتالي 
ر علـى طبيعـة ونوعيـة تربيتهـا ألبنائهـا )الخضـري، ١٩77–١٩٨7؛ جابـر وفخـرو، ١٩٨٨؛ الغنـدور،  أثَـّ
١٩٨٩؛ خليفـة، ٢٠٠٤؛ الغانـم، ٢٠٠٩(. وبالرغـم مـن ذلـك، مـا زالـت هـذه القضايـا غيـر مدروسـة 
بصـورة دقيقـة ونوعيـة، واسـتندت إلـى الدراسـات الوصفيـة االرتباطيـة. وهـذه قضايـا تحتـاج إلـى 

بحـث وتأصيـل لتفعيـل وتحديـث السياسـات التـي تخـدم األسـرة. 

كمـا خلُصـت معظـم هذه الدراسـات إلـى أنَّ التعليـم والعمل وتطويـر النظم االجتماعيـة والخدمات، 
قـد أدَّى بصـورة واضحـة إلـى تغيير في النمط السـلوكي لألفراد وفي عالقاتهم ومسـؤولياتهم، وبالتالي 
إلـى تغييـر فـي نمـط القيـم االجتماعيـة فـي األسـرة القطرية. واسـتنتجت بعـد مراجعاتي للدراسـات 
فـي مجـال األسـرة والتربيـة والتعليم، وجـود قصور واضح في هذه الدراسـات التي تربط بين التنشـئة 
االجتماعيـة والتربيـة والتعليـم، وتنميـط األدوار االجتماعيـة، وهـي دراسـات هامـة في ظـل التغيّرات 

التـي تحـدث حولنـا، والتطـّورات التقنية في مجـال االتصـاالت والمعلومات كما سـيَرد الحًقا.

وبيَّنـت الدراسـات المختلفـة حـول طبيعـة التغيّـرات فـي التنشـئة االجتماعيـة فـي األسـرة القطرية، 
ميـل الوالديـن إلـى إكسـاب األبناء مزيًدا مـن الحرية، وباتـوا أقل خضوًعا للسـلطة األبويـة التقليدية 
كمـا ورد فـي دراسـة خليفـة )٢٠٠٤(، ولكن لـم تزل هذه الموضوعات غير مدروسـة بصـورة صريحة 
أو دقيقـة، وإنَّمـا تظـّل قضايـا تطرَّقـت إليهـا الدراسـات السـابقة بصـورة غيـر مقصـودة. ولذلـك، 
فإنَّنـا بحاجـة إلـى مزيـٍد مـن الدراسـات تُركـز بصـورة مباشـرة علـى أثـر التغيّر في أسـاليب التنشـئة 
االجتماعيـة فـي األسـرة القطريـة، مع التركيز على “األسـاليب الوالدية التي تتّسـم باالنفتـاح، وبمزيد 
مـن ممارسـة الحريـة داخل األسـرة، وخاصة مع األبنـاء{، وعالقة ذلـك بالتطّور الحاصل فـي المجتمع 
القطـري فـي جوانبـه المختلفـة، وتكـون العيِّنـات المسـتهدفة عيِّنـات مسـتعرضة، أي فـي مراحـل 
عـة، لقيـاس الفـروق واالختالفـات فيمـا بينهـا، خاصة فـي أسـاليب التفكيـر واالتجاهات  عمريـة متنوِّ
والتصـورات نحـو مواضيـع مختلفـة من بينهـا القيم، والعـادات والتقاليـد، واالتجاه نحـو التخّصصات 

الدراسـية، والتطلعـات نحو المسـتقبل.

وأخيـرًا، لـم توجـد أدبيّـات تبحـث بشـكل رئيسـٍي وُمباشـر فـي التبايـن بيـن األجيـال، والعولمـة، 
والتثاقـف االجتماعـي، واالختـالط باألعـراق والجنسـيات األخـرى وأثرها علـى بناء األسـرة القطرية، 
خاصـة فـي ظـّل وجـود عدد كبيـر من الجنسـيات العربيـة والغربيـة المقيمـة على أرض دولـة قطر. 
ـت بتقديم  وينصـّب جميـع مـا سـبق فـي رؤية قطـر ٢٠3٠ التـي ركزت على األسـرة القطريـة، واهتمَّ
كافـة الخدمـات لهـا، بهـدف تنميتهـا وتنميـة الفـرد فيهـا، بـدًءا مـن مراحـل الطفولـة األولـى إلى أن 

يصبـح الفـرد شـخًصا بالًغا.

 الفصل الرابع: األسرة القطرية
والشراكة والتعليم

١.4 المقّدمة

اتَّجهـت الدراسـات فـي المجتمـع القطـري، منـذ القـرن الماضـي، إلـى بحـث دور التطـّور النمائـي 
ألفـراد األسـرة وعالقاتهـم فيمـا بينهـم، فبحثت في أسـس النهج التنمويـة لطبيعة ووظائـف العالقات 
بيـن األم والطفـل واألب، وفـي مـا يختـّص بنتائـج هـذه الدراسـات التـي تناولت موضوعـات الطفولة 
المتوسـطة والمراهقيـن وأوليـاء أمورهـم. واسـتمدت أُطُرهـا مـن مصدريـن: )١( التصـّورات الحديثة 
للتنشـئة  العامـة  النظريـات  فـي  ورد  ومـا  و)٢(  وشـركائها؛  األسـرة  أفـراد  بيـن  الوثيقـة  للعالقـات 
االجتماعيـة فيمـا يتعلـق بمسـاهمات مختلفـة مـن األّمهـات واآلبـاء لتنميـة أبنائهـم خـالل مرحلـة 
الطفولـة المتوسـطة والمراهقـة، وتطوير سـلوكياتهم، والعمل مع المؤسسـات التعليمية والمجتمعية 
لمتابعـة تطـّور ونمـاء أبنائهـم. وتُشـير التحليـالت والنتائـج إلـى الحاجـة إلى وجـود نظريـة تطّورية 
لفهـم هـذه العالقـات لتكـون بمثابـة دليل إلجـراء المزيد مـن البحوث حـول الروابط بيـن التغييرات 
الثقافيـة واالجتماعيـة لألفـراد والعالقات التي يشـكلون جـزًءا منها، واتِّجاههم نحو مزيد من الشـراكة 
ـة، والشـؤون المتعلِّقة بتنمية  والتعـاون داخـل المجتمـع القطـري وخاصة في مجـال التعليم، والصحَّ
المواهـب والرياضـة لـدى أبنائهـم. وكانـت دراسـة الشـراكة الوالدية فـي المجتمع القطـري، على مّر 
العقـود الماضيـة وحتـى اليـوم، تهـدف إلـى اسـتقراء الواقـع وفهمـه، والوقـوف علـى العوائـق التـي 
يمكـن أن تحـول دون حصـول هـذه الشـراكة. وأظهـرت هـذه األبحـاث أشـكال الشـراكة بيـن أفـراد 
األسـرة فيمـا بينهـم، والشـراكة بيـن أفـراد األسـرة والمجتمـع، وبيَّنـت نتائجهـا كيفيـة تفاعـل األسـرة 
مـع اآلخريـن كشـركاء لهـم أهـداف مشـتركة وذات معنى، وكيف ينصّب ذلك في تحسـين سـلوكيات 

ونتائـج تعلـم األطفال. 

2.4 األسرة القطرية ومسؤوليات األب واألم والتعاون بينهما

تأخـذ مسـؤوليات األب القطـري في تربيـة األبناء واتجاهاته نحو أدواره داخل األسـرة جانبين يتمثالن 
١( بـدوره فـي تحّمـل مسـؤوليات األسـرة والقيـام بالمهـام واألعبـاء دون مسـاعدة اآلخريـن،؛ و٢( 
بإمكانيـة تحّمـل المـرأة لجـزء مـن هـذه األعبـاء الُمتمثلـة فـي العمل مـع الطفـل ورعايتـه، وتحديد 
ـل بعـض مـن هـذه األعبـاء التي تخـّص المرأة فـي حالـة غيابها عن  مصروفاتـه، ويمكـن لـه أن يتحمَّ
المنـزل، مثـل رعايـة األطفال، وتحّمـل المصروفات، وعقاب الطفل، وشـراء مسـتلزماته، وحّل خالفات 
األبناء. وتقتصر مسـؤوليات األب على أسـاليب التنشـئة التقليدية فقط )توفيق & البوفالسـة، ١٩٩6(. 
ويوجـد اتفـاق عـام لدى األسـرة القطرية في أهمية الُمشـاركة الوالدية، وال سـيما فـي مرحلة ما قبل 
المدرسـة، بالرغـم مـن تأكيـد الوالدين على أنَّ مسـؤولية تعليـم أطفالهم تقع على عاتق المؤسسـات 
التربويـة ويؤكـدون علـى ضـرورة تدريـب المعلمـات فـي مرحلـة ريـاض األطفـال والطفولـة الباكرة 
فـي التعامـل اإليجابـي مـع الوالديـن لتحقيـق التعـاون مـا بيـن األسـرة والمدرسـة. ويميـل الوالـدان 
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إلـى المشـاركة فـي األنشـطة التقليدية، مثـل اليوم المدرسـي المفتـوح، وإجراء المكالمـات، وحضور 
االجتماعـات، وتقـّل أدوارهـم فـي برامـج التطـّوع، أو المشـاركة كُمسـاعدين أو صانعـي قـرار فـي 
السياسـة التعليميـة. وأظهـرت الدراسـة أنَّ دور الوالديـن يضيـق وينحصـر بسـبب عاملـي ظـروف 
العمـل وضيـق الوقـت، وأنَّ معظـم العامليـن فـي ريـاض األطفـال فـي دولـة قطـر هـّن من النسـاء، 
لذلـك يكـون مـن الصعـب علـى الوالـد »األب« أن يتشـارك أو يتعـاون مـع الروضة لعدم السـماح له 

بذلـك )توفيـق & البوفالسـة، ١٩٩6؛ المعضـادي،٢٠٠٠؛ صـادق، ٢٠٠١؛ المناعـي، ٢٠٠١(. 

ويتمثّـل دور األب الـدور التشـاركي مـع الزوجـة وأفـراد المجتمـع في رعايـة األبناء، وتوثيـق الروابط 
العائليـة مـن خـالل العمل مـع األم، وتخفيف الضغوط التي تقع عليها جـرّاء رعايتها لألبناء )الخليفي، 
هـات أّن لآلبـاء دوًرا يتحّقق في الجانـب القيمي، والرعاية  ٢٠٠٢؛ المعضـادي، ٢٠٠٠(. كمـا تُـدرك األمَّ
ـل اآلبـاء القطريـون فـي تربيـة أبنائهـم،  الصارمـة لألبنـاء، وفـي الجانـب التثقيفـي لألبنـاء. و ال يتدخَّ
هـات يتوّجهن إلى  خاصـة فـي الرعايـة داخـل المنـزل، أو في الجانـب االقتصـادي. بالرغم مـن أنَّ األمَّ
تحميـل المدرسـة مسـؤولية القيـام بمثل هـذه األدوار خاصة فـي الجانب القيمـي والتثقيفي. وتظهر 
هات القطريات حسـب مسـتوياتهم التعليمية، فاألم  نتائـج الدراسـات وجـود تبايـن في اتِّجاهـات األمَّ
الجامعيـة تؤمـن بأهميـة دور األب فـي األسـرة في رعايـة األبناء مـن الناحية القيميـة والتثقيفية، في 
هـات مـن حملـة الشـهادة الثانويـة يدركـن أنَّ دور األب فـي رعايـة األبنـاء أكثـر وضوًحا  حيـن أنَّ األمَّ
فـي جميـع جوانـب حيـاة الطفـل عنـد مقارنـة ذلـك بالمـرأة الجامعيـة )توفيـق والبوفالسـة، ١٩٩6؛ 
المعضـادي، ٢٠٠٠؛ الخليفـي، ٢٠٠٢(. وبالتالـي فإنَّ الشـراكة األَسـرية مـن الموضوعـات الهاّمة لفهم 
كيفيـة إدارة المسـؤوليات واألدوار فـي األسـرة، وهـي أدوار حديثـة وُمتعلمـة في المجتمـع القطري، 
ال سـيما مـع تطلـب قيـام المـرأة بـأدوار جديـدة تتعلّمهـا، لتقـف جنبًـا إلـى جنـب مـع الرجـل فـي 
التعـاون لخدمـة أفـراد أسـرتهما. وأصبـح لـدى النسـاء مواقـف إيجابية نحو قـدرات اآلبـاء وأدوارهم 
 الهامـة فـي تربيـة األطفـال، وعـن مسـتويات المشـاركة لـدى هؤالء اآلبـاء، ونحـو أدوارهـم “كرجل”

 .)Shafaie et al., 2014(

وتكشـف هـذه الدراسـات )توفيق والبوفالسـة، ١٩٩6؛ المعضادي، ٢٠٠٠؛ الخليفـي، ٢٠٠٢( عن مدى 
التطـّور فـي العالقـة الزواجيـة لـدى األسـرة القطريـة والتـي تنحـو اآلن إلى أن تكـون أكثر تشـاركية، 
فـي المنـزل وتوزيـع األدوار، والتشـارك فـي العمل خارج المنـزل، مقارنـة بأدوارهم التقليدية سـابًقا، 
ل  دة لـكل مـن الرجـل والمـرأة. فـأدوار المـرأة تتمثَـّ والتـي غالبًـا مـا كانـت تنحصـر فـي أدواٍر ُمحـدَّ
بأنَّهـا األم والمربِّيـة، واألب هـو الراعـي المسـؤول عـن رعيتـه. وأظهـرت نتائـج هـذه الدراسـات أنَّ 
لـدى المشـاركات مـن اإلنـاث مواقـف إيجابيـة فيما يتعلق بقـدرات اآلبـاء وأدوارهم الهامـة في نموِّ 
األطفـال. كمـا كانـت تصّورات المشـاركين اإليجابية حول دور اآلباء مرتبطة بشـكل إيجابي بمسـتوى 
رضاهـم عـن مشـاركة اآلبـاء فـي مرحلـة الطفولـة. وتناولـت الدراسـة العالقـة بيـن موقف المشـارك 
ه، علـى الرغـم مـن وجهـة نظرهـم اإليجابيـة عـن  مـن مشـاركة األب ودوره. وأظهـرت النتائـج أنَـّ
لوا أعلى مسـتوى فـي قيـاس األيديولوجية  اآلبـاء وموقفهـم اإليجابـي العـام إزاء أهميتهـم، فقـد سـجَّ
لـن األدوار التقليدية الخاصة بالجنسـانية للوالدين.  الجنسـانية، ممـا يـدّل على أنَّ غالبية اإلنـاث يفضِّ
ومـع ذلـك، كانـت هنـاك عالقـة سـلبية معتدلـة بيـن أدوار اآلبـاء ووجهـات النظـر اإليديولوجيـة 

 .)Shafaie et al., 2014( للجنسـين

ه مـن أهـمِّ  وتبيِّـن دراسـة المعضـادي وأحميـده )Al–Maadadi & Ihmeideh, 2017–2016( أنَـّ
مها  أسـباب عزوف األطفال والناشـئة أو أولياء أمورهم عن المشـاركة في البرامج واألنشـطة التي تقدِّ
المراكـز الثقافيـة بدولـة قطـر هـي العوامـل التربويـة وإعـداد الطفـل، وتدريبـه، وتعليمـه، وكذلـك 
يليهـا العوامـل االجتماعيـة، والعوامل األَسـرية. أضـف إلى ذلك بعـض العوامـل الديمغرافية لكل من 
األطفـال والناشـئة وأوليـاء أمورهـم، مثل درجـة تعليم الوالدين، ومكان السـكن، والدخـل االقتصادي. 
ـي مهـارات أبنائهم فـي البحث  وعبَّـر عـدد مـن اآلبـاء أنَّهـم بأمـسِّ الحاجـة إلـى برامج وأنشـطة تنمِّ
العلمـي والتكنولوجـي، وإلـى تخصيـص أنشـطة تركِّـز علـى جميـع المراحـل التعليميـة وليـس علـى 
مرحلـة واحـدة فقـط. وفـي السـياق نفسـه، تُشـير نتائـج دراسـة المعضـادي، وأحميده، والبوفالسـة، 
 )Al–Maadadi; Ihmeideh; Al–Falasi; Coughlin & Al–Thani, 2017( وكوجليـن، وآل ثانـي
إلـى أهميـة الشـراكة الوالديـة فـي تنميـة األطفـال في مجـاالت التعلّـم الباكـر، وخاصة فـي القراءة. 
ولذلـك، أشـارت أنَّ المدارس وضعت برامج تسـاعد األَسـر علـى النهوض بتعليم أطفالهـم في القراءة. 
المعلمـون  التـي يسـتخدمها  التعليميـة  الممارسـات واالسـتراتيجيات  الكشـف عـن  نتائـج  وبيَّنـت 
واآلبـاء لتعليـم األطفـال القـراءة، ودور دعـم األسـرة فـي تنميـة القـراءة، كما أظهـرت بـأنَّ المعلمين 
ـطة إلى  وأوليـاء األمـور »تراوحـت تصّوراتهـم وممارسـاتهم نحـو المشـاركة ببرامـج األسـرة من متوسِّ
ـطة إلـى حـد مـا«، وكان لـدى أولياء األمـور تصـّورات إيجابية نحو تعلّـم برامج القراءة األَسـرية  متوسِّ

وممارسـاتها، فيمـا لـم تكن اتجاهـات وتصـّورات المعلميـن مرتبطة بممارسـاتهم.

3.4 األسرة القطرية والتعليم

تـؤدي األسـرة والمدرسـة ومـا يـدور فـي فلكهمـا مـن جماعـة األصدقـاء واألقـران، ووسـائط اإلعـالم 
المرئـي والمسـموع واالجتماعـي، والـرأي العـام، دوًرا رئيسـيًا في عملية التنشـئة االجتماعيـة، وتؤثر، 
فـي نهايـة المطـاف، بشـكل رئيسـي فـي عمليـة التعليـم. ويؤثـر اإلعـداد التربـوي الجيِّـد المعتمـد 
كأحـد أسـاليب التنشـئة االجتماعيـة على المسـتوى النفسـي والتربوي للتنشـئة االجتماعيـة لألطفال 
والشـباب، ولـه عالقـة فـي تقـّدم الفـرد داخـل األسـرة والمجتمـع. وبيَّنـت دراسـات كّل مـن الكعبي 
ه أتيحـت لهـا فـرص التقـّدم  )Al–Kaabi, 1987( والعيسـى )١٩٨3( حـول تطـّور األسـرة القطريـة أنَـّ
والنمـاء والتغيّـر بعـد اكتشـاف النفـط فـي قطـر، وكان األثـر األكبـر لذلـك هـو التوّسـع الكبيـر فـي 
التعليـم الحديـث، وبـدوره أتـاح الحصـول على التعليـم فرًصا للعمل، وسـاعد على تغيير دور األسـرة 

ومركزهما.  والمـرأة 

يتَّفـق ريـاض والخليفـي )١٩٩٢( وخليفـة )٢٠٠١( مع دراسـة الكعبـي )Al–Kaabi, 1987( في تأثير 
بعـض المتغيِّـرات المدرسـية واألَسـرية والنفسـية علـى التحصيـل المدرسـي لألبنـاء، وخاصـة فـي 
ضـوء تعليـم المـرأة، وتغيّـر أدوارهـا. وكذلـك بيَّنـت دراسـة النعيمـي )AlNaimi, 2016( أنَّ لألهـل، 
وخاصـة الوالديـن، األثـر األكبـر فـي المسـيرة التعليميـة ألبنائهـم، وفـي اختياراتهـم المهنيـة. وتؤيـد 
دراسـة خليفـة وآخـرون )Khalifa et al, 2016( النتائج السـابقة في أنَّ شـعور األبنـاء باألمن العائلي 
واالسـتقرار يـؤّدي بهـم إلـى تحقيق إنجازات فـي تعليمهم وال سـيما الجامعي، ويرجـع ذلك إلى دور 
المسـاندة األَسـرية لهـم فـي تعلمهـم والمضـّي قدًمـا فـي مسـيرتهم التعليميـة. وتشـير النتائـج إلى 
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أنَّ االتجاهـات الوالديـة نحـو التعليـم يمكـن أن يكـون لهـا تأثيـر علـى الدوافـع األكاديميـة والنجاح 
األكاديمـي لهـؤالء الطلبـة. وفـي السـياق السـابق نفسـه، تتَّفـق توفيـق والبوفالسـة )١٩٩6( وكذلـك 
 Shafaie( وآخـرون  )٢٠٠٢(، وشـافع  والخليفـي   ،)٢٠٠٠( والمعضـادي   ،)١٩٩٢( والخليفـي  ريـاض 
et al., 2014(، والمعضـادي وآخـرون )Al–Maadadi et al., 2017( فـي أنَّ للمتغيِّـرات المدرسـية 
واألَسـرية والنفسـية تأثيـرًا فاعـاًل علـى التحصيل واإلنجـاز األكاديمـي للطلبة في مسـتويات أكاديمية 
مختلفـة، وكان لتدّخـل الوالديـن ومتابعـة األبنـاء آثـار إيجابيـة انعكسـت فـي تحصيلهـم األكاديمـي 
ر بشـكل مباشـر علـى أدائهـم فـي  والمتابعـة مـع المدرسـة، والتنظيـم واإلدارة داخـل األسـرة، وأثَـّ
حياتهـم االجتماعيـة واألكاديميـة. وتُشـير النتائـج السـابقة أيًضـا إلـى أنَّ عـدم إهمال األَسـر لشـؤون 
د نتائـج إيجابيـة انعكسـت آثارهـا على أدائهـم في المدرسـة، والعكس صحيـح، فإهمال  أبنائهـم يولِـّ

الوالديـن أدَّى إلـى مشـكالت فـي التحصيـل األكاديمـي لألبناء. 

 ،)AlNaimi, 2016( أشـارت معظم الدراسـات التـي أجريت في المجتمع القطري كدراسـة النعيمـي
 Ihmeideh & Al–Maadadi,( وأحميـده والمعضـادي ،)Khalifa et al., 2016( وخليفـة وآخـرون
2016(، وكنعـان وبكـر )Kanaan & Baker, 2006( إلـى أهميـة تعزيـز هويـة المجتمـع، ودافعيـة 

الطلبـة، و فحـص مدى مشـاركة الوالديـن الختياراتهـم الجامعية والمسـتقبلية. 

وفـي دراسـة ذات صلـة بنفـس الموضـوع، وفـي ضـوء التربيـة واإلصـالح التعليمـي لمرحلـة جديدة، 
وعالقته باألسرة القطرية للعماري )٢٠١7(، وأخرى لرومانسكي، الشــــريف، العماري والعــــــــطية 
آراء  الباحثـون  اسـتطلع خاللهـا   )Romanowski, Cherif, Al Ammari & Al Attiyah, 2013(
مـدراء المـدارس والمعلميـن وأوليـاء األمـور حـول خبراتهـم وتصّوراتهـم حـول العالقـة بيـن إصـالح 
التعليـم لمرحلـة جديـدة فـي دولـة قطر واألسـرة. وبيَّنـت نتائـج هاتين الدراسـتين تبعيـات اإلصالح 
التعليمـي القطـري الجذري لمرحلة تعليمية جديدة يكون فيها لألسـرة دور أكبر من خالل الُمشـاركة 
الوالديـة. وتتصـف هاتـان الدراسـتان بأنَّهمـا استكشـافيتان تسـعيان إلـى جمـع بيانـات حـول دور 
األسـرة والمعلِّميـن فـي عمليـة اإلصـالح التعليمـي الكبير فـي دولة قطـر، وتتميَّـزان بأنَّهما دراسـتان 
نوعيتـان اسـتطلعتا آراء المفحوصيـن مـن خـالل األسـئلة المفتوحـة وهي أكثـر مالءمة ألغـراض هذا 
النـوع مـن البحـث العلمي؛ فقـد حلّل الباحثون اسـتجابات التربوييـن وأولياء األمور حـول تصّوراتهم 
فـي كيفيـة تأثيـر اإلصـالح علـى التدريـس والتعلّـم، والعالقـة مـا بيـن المدرسـة واألسـرة والتعليـم، 
رت االسـتجابات السـردية والقصصيـة التـي حصـل عليها  والتحّديـات الجديـدة التـي يواجهونهـا. ووفَـّ
الباحثـون مـن خـالل األسـئلة المفتوحـة كثيـرًا مـن التفسـيرات، والمعانـي، واألفـكار الجديـدة التـي 

تسـمح بوصـف المرحلـة الجديـدة للتعليم.

وتُشـير نتائـج بعـض الدراسـات إلـى تداخـل وتعـارض فـي التربيـة واكتسـاب الثقافـة بيـن المدارس 
ـل كل من كنعان وبكر )Kanaan & Baker, 2006( إلى اسـتنتاجين  الدوليـة العالميـة واألسـرة، فتوصَّ
هاميـن فـي نتائـج دراسـتهما: أوَّلهمـا أنَّ المـدارس العالميـة الدوليـة تؤثِّر علـى كيفيـة إدراك الطلبة 
فـي المجتمـع القطـري لهويتهـم؛ وثانيهمـا أنَّ نوعيـة المهـن التـي يطمحـون إليهـا ُمسـتقباًل، ونـوع 
ههـم إلـى الجامعـات الدوليـة والعالمية. وهنا نسـأل: هل  الجامعـة التـي يرغبـون فـي حضورهـا توجِّ
تكـوَّن هـذا االتجـاه نتيجـة لطلب مـن اإلدارة التعليميـة في وزارة التربيـة والتعليـم والتعليم العالي، 
مـه الجامعات  ه أحـد آثـار االنفتـاح علـى الثقافـات الُمختلفـة، والعولمـة؟ وهـل تشـكِّل مـا تقدِّ أم أنَـّ

الدوليـة والعالميـة مـن نمـاذج علميـة جيِّـدة ومقارنتهـا بجامعات أخرى فـي المنطقـة، عامل جذب 
الهتمـام هـؤالء الطلبـة وأوليـاء أمورهـم؟ وهـل ألوليـاء األمور عالقـة بتوجيه األبنـاء نحـو اختياراتهم 
العلميـة وتحديـد نوعيـة الجامعات وكفاءتهـا، ومقارنة مخرجات هذه الجامعـات بالجامعات العربية 
األخـرى؟ أسـئلة تسـتدعي دراسـة فاحصـة ودقيقة لهـذه الموضوعـات التي يمكن أن تُسـهم في فهم 

التغيّـرات الثقافيـة واالجتماعيـة لـدى الطلبـة، وتوّجهاتهم نحو المسـتقبل. 

وال يمكـن التكّهـن أو الخـروج، مـن خـالل الدراسـات السـابقة، بنتيجة حاسـمة تفيد بأّن هـذا التأثير 
ناتـج عـن بنيـة المناهـج الدراسـية أو البيئـة التعليميـة، أو التمـازج بيـن البيئـة التعليميـة والبيئـة 
األَسـرية. ويتطلـب فهـم هـذه العالقة إجراء المزيد من الدراسـات واالسـتقصاء حول هـذا الموضوع، 
عـة التي تجمع بين الدراسـة  وفحصهـا بشـكل أكبـر وأكثـر عمًقـا، باسـتخدام المناهج البحثيـة المتنوِّ
يـة والكيفيـة، وتنويـع العيِّنـات واألدوات. ويمكن أيًضا أن تتَّبع الدراسـات المنهج المسـتعرض –  الكمِّ
دة مـن الطلبة في مراحـل عمرية مختلفـة، وفي مدارس  التتبعـي، عـن طريـق متابعـة مجموعة ُمحدَّ
ذات مناهـج ومسـارات مختلفـة، وإخضاعهـم لمجموعـة من االختبـارات النفسـيّة والتربوية. ويمكن 
أيًضـا أن تسـتخدَم فـي هـذا المنهـج االختبـارات النفسـية )السـيكولوجيّة( المختلفـة أو المالحظـة 
الُمباشـرة. ويمكـن اعتبـار نتائـج هذه األبحـاث دقيقة وثابتـة ويمكن تعميمها بحيث تُظِهر مسـارات 
التطـوُّر النمائـي للطالـب، وأثـر المتغيِّـرات األخـرى علـى هـذا التطـّور، وذلـك خـالل فتـرات ثابتـة 
وبشـكٍل دوري، لدراسـة العالقـة واألثـر الذي يمكـن أن تُحدثه البيئة المدرسـية، والمناهج الدراسـية 

المتنّوعـة والعمـل مـع الوالديـن ومـآل الطالـب فيما بعد فـي دراسـته الجامعية. 

ـن تسـجيل  ة زمنيَّـة طويلـة ألنَّهـا عمليـة تتضمَّ تأخـذ الدراسـات الخاصـة بهـذا المنهـج عـادًة ُمـدَّ
المتغيِّـرات المختلفـة التـي يتعـرَّض لهـا هـؤالء الطلبـة خـالل مراحـل النمـّو والتعلـم، ويتبعهـا أيًضا 
مجموعـة مـن الظواهـر النفسـيّة المتطـّورة تبًعـا للمرحلـة العمريـة والمختلفة. ويجـب األخذ بعين 
االعتبـار مـدى التأثيـر المتبـادل بين األسـرة والمدرسـة والمناهـج الدراسـية على الخيـارات الجامعية 
ات واختيارات  والمسـتقبلية للطلبـة، ودراسـة وفحـص تأثيـر قيـم وأنمـاط الحياة األَسـرية علـى هويَـّ
 Campbell & Rolls,( الطلبـة فـي أعمـار مختلفـة. وفـي الســــياق نفسـه، أجـرت كامبـــل ورولـز
2017(، وخليــــــفة وآخــــــــرون )Khalifa et al., 2016(، والنعيمـي )AlNaimi, 2016( دراسـة 
نوعيـة حـول اتِّجاهـات الطلبـة نحـو تصّوراتهـم وتوقّعاتهـم ومواصلة التعليـم العالي فـي دولة قطر، 
وكيفيـة اتخـاذ الطلبـة القطرييـن فـي الصـف الثاني عشـر للقـرارات المتعلِّقـة بالتعليـم والمهن في 
المسـتقبل، والهويـة، والمهـارات االسـتقاللية، وأثـر المتغيّـرات األَسـرية والثقافيـة االجتماعيـة علـى 
التحصيـل األكاديمـي للطلبـة، والعالقـة العائليـة فـي الجامعـة، ودور مسـاندة أَسـرهم فـي تعلّمهم، 
رت االتجاهـات الوالدية نحـو تعلّمهم على  ودفعهـم للمضـّي قدًمـا فـي مسـيرتهم التعليميـة. وقد أثَـّ
دوافعهـم األكاديميـة ونجاحهـم األكاديمـي بمـا أنَّهـم بحاجـة إلـى الدعـم النفسـي واالجتماعـي من 
والديهـم كمـا يحتاجـون لتقديرهم وتشـجيعهم وتوجيههم ودعمهـم منهم؛ فالوالديـن، وخاصة األب، 
واألصدقـاء األكبـر سـًنا هـم أكثـر األشـخاص أهميـة فـي حياتهـم، وخاصـة في عمليـات صنـع القرار. 

تجـدر اإلشـارة إلـى نتائـج دراسـة كامبـل ورولـز )Campbell & Rolls, 2017( ومـا يُثيـر االنتبـاه 
ويحتـاج إلـى دراسـة أكثـر دقـًة وفحًصـا يكمـن فـي التحّقـق إلـى أي مـدى تصـدق هـذه النتائـج، 
وخاصـة بالنسـبة للسـلوك االسـتقاللي للشـباب القطـري: فقـد أظهـرت بعـض نتائـج هـذه الدراسـة 
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أّن مجـال المهـارات الحياتيـة األساسـية واالسـتقاللية يحتـاج إلى تحسـين. واسـتخرجت هـذه النتائج 
مـن مقابـالت مـع بعـض المدرِّسـين فـي كليـة نـورث أتالنتيـك الكنديـة، وقـد أشـاروا إلـى أنَّ الطلبة 
القطرييـن يفتقـرون إلـى مهـارات حياتية أساسـية وال سـيما السـلوك االسـتقاللي، فيمكـن أن يتغيَّبوا 
عـن الدراسـة لعـدم وجـود من يقـوم بالخدمات الشـخصية للطالـب. وبيَّنت الدراسـة أنه تـمَّ التبليغ 
عـن كثـرة غيـاب بعـض الطلبـة الذيـن أرجع كثير منهـم السـبب أو العذر إلـى المسـؤوليات العائلية 
والمـرض والحـوادث والمـرور. ويُسـتخلص مـن ذلـك ضـرورة تأهيـل الطلبـة علـى مهـارات الحيـاة 
 Campbell & Rolls,( األساسـية، وإعدادهـم أكاديميًـا وتقنيًـا وفًقـا لنتائـج دراسـة كامبـل ورولـز
2017( ليحصـل الطلبـة القطريـون علـى التعليـم المهنـي التقنـي. كمـا ينبغـي تسـليط الضـوء علـى 

هـذه المشـكلة، ودراسـتها بدقـة وفًقـا للمتغيِّـرات االجتماعيـة والبيئـة فـي المجتمـع القطـري.

كانـت جميـع الدراسـات الـواردة مسـبًقا حـول األسـرة والشـراكة والتعليـم، فـي مجملهـا، دراسـات 
وصفيـة وارتباطيـة فيمـا عـدا خمس دراسـات اسـتخدمت المنهج النوعـي )الكيفي(. وهدفـت أغلبها 
إلـى تشـخيص الواقـع، وتوصيفـه، والوقـوف علـى احتياجـات األطفـال والناشـئة وأوليـاء أمورهـم 
لتحسـين البرامـج والخدمـات والبرامـج واألنشـطة الثقافيـة؛ ولـم تجـَر أي دراسـة لتفعيل أو تنشـيط 
عـة مـن أطفـال وناشـئة وأوليـاء أمـر، تـم  نـت عيِّنـات متنوِّ مشـاركات األسـر فـي دولـة قطـر وتضمَّ
اختيارهـم بطريقـة عشـوائية بسـيطة مـن المـدارس المسـتقلة فـي مدينـة الدوحة كدراسـة أحميده 
والمعضـادي )Al–Maadadi, & Ihmeideh, 2016(. أمـا دراسـة المعضـادي، وأحميـده، والفالسـة 
 )Al–Maadadi, Ihmeideh, Al–Falasi, Coughlin & Al–Thani, 2017( وكوجليـن وآل ثانـي
فاسـتخدمت المنهجيـن الكّمـي والكيفـي، وتكوَّنـت العيِّنـة مـن جميـع المعلمين في المـدارس التي 
وقـع االختيـار عليهـا، ومـن أوليـاء األمـور الذيـن شـاركوا فـي برامـج القـراءة األَسـرية فـي مدرسـتين 
مسـتقلتين. واسـتخدمت كل مـن السـبيعي وصـادق )1995( المنهـج الوصفـي اإلحصائـي التحليلـي 
للتعـرّف علـى الواقـع الفعلـي لمجالـس أوليـاء األمـور والمعلميـن بالدولـة فـي المرحلـة االبتدائيـة، 
وتكوَّنـت عيِّنـة الدراسـة مـن أوليـاء األمـور، والمعلميـن والمعلمـات، واإلدارييـن والعامليـن فـي 
المدرسـة االبتدائيـة. أمـا العيِّنة الثانية للسـبيعي وصادق )١٩٩5( وهي العيِّنة الرئيسـية في الدراسـة 
نـت إدارييـن وأولياء أمـور ومعلمين  وطُبِّقـت فـي 7 مـدارس نموذجيـة، و١٠ مـدارس للبنـات، فتضمَّ

واسـتخدمت مقيـاس الواقـع الفعلـي لـدور مجلـس أوليـاء األمـور في المدرسـة.

واسـتخدمت الكعبي )Al–Kaabi, 1987( عيِّنة عشـوائية من النسـاء العامالت في القطاع الحكومي، 
مـت اسـتبيانًا للحصـول علـى المعلومـات األوَّليـة مـن النسـاء العامـالت لتحديـد تصّورهـا حول  وصمَّ
قضايـا الوضـع االجتماعـي والموقـف والـدور فـي المجتمع، كمـا أجريت مقابـالت مع نسـاء رائدات 
مـن أجـل إثـراء المعلومـات عـن دورهـّن وموقفهـّن فـي الوقـت الراهـن حـول التحديـث والنهـوض 
بالمجتمـع القطـري واألسـرة القطريـة والتعليـم. واسـتخدمت المسـح االجتماعـي من خـالل تصميم 
االسـتبيانات وإعداد المقابلة لدراسـة معتقدات واتِّجاهات ومواقف العيِّنة نحو موضوعات الدراسـة. 
أمـا فـي دراسـة ريـاض والخليفـي )١٩٩٢( فطبِّقـت اسـتمارة تدّخـل الوالديـن، والواجبـات المنزليـة، 
ومشـاهدة التلفـاز، ومقيـاس البيئـة االجتماعية، ومقياس كومري للشـخصية، كما اسـتخدمت درجات 
الطالبـات علـى االختبـارات فـي المدرسـة للمقارنـة بيـن أفـراد العيِّنـة. وجمعت دراسـة رومانسـكي 
وآخـرون )Romanowski et al., 2013( بيانـات مسـحية مـن ١٨ مدرسـة مسـتقلة تضـّم مـدراء، 

وأوليـاء األمـور، ومقابـالت مـع معلِّميـن. وتتَّصـف هـذه الدراسـة بأنَّها مـن الدراسـات النوعيـة التي 
اسـتخدمت األسـئلة المفتوحة، واالسـتبيانات، ومجموعـات النقاش البؤرية، والمقابالت. واسـتخدمت 
دراسـة كنعـان وبكـر )Kanaan & Baker, 2006( المنهـج الوصفـي اإلحصائـي، والعيِّنـة العنقوديـة 
ـم الباحثان  العشـوائية التـي تكوَّنـت مـن طلبـة المـدارس الحكوميـة والدوليـة فـي دولة قطـر. وصمَّ
اسـتبيانًا حـول مـدى تصـّور الطلبـة المراهقيـن لهوياتهم والتطلّعـات المهنيـة والتعليميـة. واتَّبع كل 
مـن خليفـة وآخـرون )Khalifa et al., 2016( والنعيمـي )AlNaimi, 2017( المنهـج الُمختلط الذي 
يتبـع الدراسـة الكّميـة والنوعيـة. ففـي الدراسـة الكّميـة اسـتُخدمت المقاييـس والتجربـة للحصـول 
علـى البيانـات اإلحصائيـة الدقيقـة والمحـّددة وتّم التوصل من خاللهـا إلى النتائج العامة لدراسـتهم؛ 
واسـتخدمت الدراسـة النوعيـة كنهج اسـتقرائي لدراسـة حـاالت معيِّنة مـن أجل الوصـول إلى نظرية 
عامـة، مـن خـالل فحـص تجربـة الطلبـة الشـخصية، وفحـص أعمالهـم ومشـاعرهم وآرائهـم، وغالبًـا 
د معلومـات عـن جوانـب غيـر معروفـة مـن أجـل  ه يولِـّ مـا يكـون استكشـافيًا فـي طبيعتـه، أي أنَـّ
فهـم واستكشـاف متغيِّـرات الدراسـة. وشـملت أدوات الدراسـة المقابـالت والمالحظـات ونتـج عنهـا 
نت الدراسـة أيًضا دمـج البيانات  بيانـات سـردية عميقـة وغنيـة، ولكنها أقـل احتمااًل للتعميـم. وتضمَّ
يـة  يـة بالطـرق المتقاربـة المتوازيـة والتسلسـلية، كمـا أنَّ الجمـع بيـن البيانـات الكمِّ النوعيـة والكمِّ
والمعلومـات النوعيـة يمكِّـن الباحثيـن مـن الحصول علـى صورة أكثر اكتمـااًل لمراحل دخـول الطلبة 
 Campbell &( الجامعـة، ومرحلـة اتخـاذ القـرار المهنـي للطلبـة القطرييـن. وأجـرت كامبـل ورولـز
Rolls, 2017( مقابـالت مـع ١5 مدرًِّسـا مـن الذيـن يشـاركون فـي برنامـج الشـهادة الفنيـة الجديـد 
عـة حـول مسـارات الطلبـة من بدايـة مرحلـة القبول إلـى نهايـة البرنامج الذي  ولديهـم خبـرات متنوِّ
يسـتمر لعاميـن. وتكوَّنـت العيِّنـة أيًضـا مـن مدرِّسـي اللغـة اإلنجليزيـة والرياضيّـات والتقنيـة، ومـن 
المستشـارين واإلدارييـن، بهـدف فحـص وجهـات نظـر المشـاركين حـول طبيعـة الطلبـة القطرييـن 
مـن النواحـي األكاديميـة والفنيـة قبـل الدخـول إلـى البرنامـج، وخـالل مرحلـة الدراسـية الممتـدة 
مـن الصفـوف االبتدائيـة إلـى الثانويـة ثـم االنتقـال إلـى الكليـة، والبحث في كيفيـة اسـتجابة الكلية 

الحتياجـات الطلبـة التعليمية. 

وأكّـدت نتائـج بعـض هذه الدراسـات، على الحاجة ُمسـتقباًل لتفحُّصها وقراءتها بشـكل دقيق، لوجود 
فجـوة حقيقيـة بيـن المعلـم والُمعتقـدات الطالبيـة والتوقّعات مـن المدرسـة والتعلم، ومـدى قُدرة 
يـات ال حصر لها،  الطلبـة علـى البقـاء في المسـار الصحيح للتعليم. ومع ذلك، يواجه المدرِّسـون تحدِّ
وال سـيما فـي اتبـاع معاييـر المسـاءلة التي يصـّرون علـى اتِّباعها مع الطلبـة، والتي يمكـن أن تقوِّض 
عـزم المدرسـين وتقودهـم إلـى مراجعـة توقعاتهم مـن الطلبة، وما له مـن عواقب وآثار سـلبية على 
التعلـم. وتبيِّـن بعـض النتائـج أنَّ توزيـع درجات الطمـوح المهنيـة كان ذا داللة وفًقا لنوع المدرسـة، 
ونـوع المنهـاج التعليمـي الـذي يبدو مرتبطًا بنوع الطموح المسـتقبلي والدراسـة الجامعية، وبشـكل 
خـاص لـدى الطلبـة فـي المـدارس العلميـة والعامـة في دولـة قطر. وبيَّنـت الحًقـا أنَّ الطلبـة الذين 
يلتحقـون بالمـدارس العالميـة الدوليـة يملكـون طيًفـا واسـًعا مـن الخيـارات التخصيصيـة ُمسـتقباًل. 
ومـع العلـم بـأنَّ الطـب والهندسـة والقانـون مـن بين الخيـارات المفضلـة لديهم، فـإنَّ ثلثهـم تقريبًا 
صرَّحـوا بأنَّهـا يمكـن أن تكـون مهنـة مسـتقبلية. ويمكـن أن يُعـزى هـذا التنـّوع فـي البحـث عـن 
صـات إلـى نـوع المناهـج الدراسـية التـي تتبعهـا العديد مـن المدارس  خيـارات متعـّددة فـي التخصُّ
الدوليـة والعالميـة فـي الدولـة. وفـي حال مقارنـة اتجاهـات الطلبة في المـدارس الدوليـة والعالمية 
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بالطلبـة فـي المـدارس الحكوميـة ذات الطابـع العلمـي أو الحكومي بشـكل عـام، نجد أنَّهـم يميلون 
إلـى االنجـذاب نحـو المهـن التقليديـة، وال سـيَّما الطالبـات اللواتي يعتقـدن أنَّ التدريس خيـاٌر قوٌي 
 Kannan( لهـن. ويالحـظ أنَّ مـا يقـرب مـن عشـر الطلبـة )جميـع الذكـور في دراسـة كنعـان وبكـر
Baker, 2006 &( مـن الملتحقيـن بالمـدارس العامـة اختـاروا الجيـش كمهنـة ُمحتملـة لهـم فـي 
المسـتقبل. وتشـير النتائـج إلـى أنَّ الطلبـة القطرييـن الذكـور يميلـون إلـى اختيـار المهـن المرتبطة 
بالسـلطة والقـوة االجتماعيـة، فيمـا تميل المـرأة القطرية إلى اختيـار المهن التي ترتبـط »بالكمال”.
)Kanaan & Baker, 2006; AlNaimi, 2017; Khalifa et al, 2015( وفـي هـذا السـياق، نتسـاءل 
عـن مـدى جاذبيـة الجامعـات األجنبية في الدولـة للطلبة، وما معاييرهـم وتصّوراتهـم حيالها؟ ويأتي 
هـذا التسـاؤل بنـاًء علـى ما أشـارت إليه دراسـة كنعـان وبكـر )Kanaan & Baker, 2006( في أنَّ ما 
يقـرب مـن نصـف الطلبـة الملتحقيـن بالمـدارس العلميـة وثلث الطلبـة الذيـن يلتحقـون بالمدارس 

العالميـة الدوليـة قـد اختـاروا االلتحـاق بالجامعـات األجنبية فـي المدينـة التعليمية. 

ببعـض  يتعلـق  فيمـا   )Campbell & Rolls, 2017( كامبـل ورولـز نتائـج دراسـة  ونظـرًا ألهميـة 
المهـارات التـي أشـاروا إليهـا فـي أنَّ الطالـب القطـري يفتقدهـا نتيجـة للتنشـئة االجتماعيـة، بنـاء 
علـى مـا ذكـره والحظـه المدرِّسـون في الكليـة )عدم القـدرة على إعداد أنفسـهم للمدرسـة، وضعف 
المهـارات الحركية/البدنيـة الدقيقـة، وعـدم تحضيـر المـواد التعليميـة، وعـدم القـدرة علـى إنجـاز 
المهـام )مثـل ضعـف القدرة علـى اسـتخدام األقالم والمقـص، وتنظيم المجلـدات(، ومعرفـة الروتين 
الصّفـي )مثـل الجلـوس بصـورة منتظمة، وفتح الكتب، واالسـتجابة بشـكل مناسـب للمهـام( وضعف 
القـدرة علـى التنظيـم الذاتـي )مثـل عـدم التحـّدث إلـى المعلمين بصـورة الئقـة، والوقوف/المشـي 
أثنـاء أداء المهـام، واسـتخدام الهواتـف المحمولـة(، وعـدم القدرة علـى التعاون مع الطلبـة اآلخرين 
ـال مـع اآلخريـن(. وذكـروا بأنّهـم يعتقـدون أنَّ طبيعة  )مثـل »تقاسـم العمـل«، والتعـاون بشـكل فعَّ
م لهـم التدريبات األساسـية للقيام بالمهـارات الحياتية  أنشـطة الطلبـة وتربيتهـم فـي الطفولة لم تقدِّ
األساسـية فـي المـدارس، بـدًءا مـن مرحلـة ريـاض األطفـال وحتـى الصـف الثانـي عشـر، مـن واقـع 
مالحظتهـم للطلبـة فـي الكليـة، ومقارنتهـم بنظرائهـم فـي نفـس الصفوف فـي الدول األخـرى ولدى 

الغربية.  األسـر 

لذلـك ال بـّد مـن توجيـه االهتمـام إلـى دراسـة “مـدى ممارسـة األسـرة مهـارات الحيـاة األساسـية 
وتدريبهـا ألبنائهـا”، ومـدى العالقـة بيـن مـا تمارسـه األسـرة مـن مهـارات وعالقتـه بسـلوك الناشـئة، 
ووجـود المسـاعدة المنزليـة )العاملـة(. كمـا ينبغـي توجيه االهتمام إلى دراسـة مدى اهتمام األسـرة 
بالمكانـة المهنيـة للطالـب، والتوقّعـات منـه مسـتقباًل، خاصـة أنَّ الطلبـة لديهـم قناعـة أكيـدة بـأنَّ 
ـز نفوذ األسـرة وسـلطتها الطلبة  أَسـرهم تُشـكِّل أولويـات حياتهـم بشـكل كبيـر، وإلـى أي مـدى يحفِّ
إلعطـاء األولويـة للتعليـم– هـذا إن كان ذلـك يُعتبـر ذا قيمـة لهـم فـي حـّد ذاتـه– وعالقتـه بهيبـة 
التعليـم ومكانتـه ومنافعـه النقديـة. كمـا ثمـة حاجـة لفحـص نتائـج الدراسـات السـابقة وتفنيدهـا 
بإعـادة دراسـتها كدراسـة كامبل ورولـز )Campbell & Rolls, 2017( وتفّحصهـا بدقة بناء لمقوِّمات 
البيئـة الثقافيـة واالجتماعيـة لـدى المجتمع القطري، واسـتخدام عيِّنـات أكبر تكون ممثلـة للمجتمع 
عة ومختلفة لعكس الواقـع الحقيقي للطالب  بجميـع مسـتوياته وفئاتـه، وفي قطاعات تعليميـة متنوِّ

القطـري وأسـرته، لإلجابـة عمـا ورد فـي نتائج الدراسـة السـابقة.

4.4 دعم التعليم والمشاركة الوالدية وأثرها في إنجازات الطلبة لدى األسرة 
في المجتمع القطري

تُشـير أدبيّات التربية والتعليم واألسـرة على نطاق واسـع إلى أنَّ اكتسـاب الطلبة للمعرفة والمهارات 
ب الدعـم الكامـل مـن والديهم والمدرسـة والمجتمع. وتُشـير النتائـج إلى محاوالت  األكاديميـة يتطلَـّ
تعزيـز مشـاركة الوالديـن فـي التعليـم فـي المجتمـع القطـري كمـا بيَّنه زيـدان )١٩٨٩(، وإسـماعيل 
)١٩٨٩(، والصـاوي )١٩٨٩(، والكبيسـي )٢٠١٠(، وإلـى أنَّ التغيّـر االجتماعـي انعكـس علـى األسـرة 
القطريـة وفـي األدوار المنوطـة بأعضاء األسـرة، إذ تبيِّن نتائج الدراسـة الميدانيـة أنَّ المهام المرتبطة 
ـرات ايجابية للشـراكة األَسـرية في مجـال متابعة  بالشـراكة فـي مسـؤوليات األبناء تتَّضح بوجود مؤشِّ
شـؤون األبنـاء ومنهـا تحصيلهـم األكاديمـي، وهـي فـي حقيقـة األمـر محـاوالت ناجحـة لألسـرة فـي 
ـرات تقارير هيئـة التقييم فـي وزارة  المجتمـع القطـري، وخاصـة األسـرة القطريـة، وتؤيـد ذلـك مؤشِّ
ـرة فـي مجال التشـارك  التعليـم والتعليـم العالـي )تقريـر ٢٠١5 –٢٠١6( اإلحصائيـة اإليجابيـة المبشِّ
والتعـاون مـا بين األَسـر فـي المجتمع القطري والمؤسسـات التعليميـة في الدولة بجميع مسـتوياتها 
ـرات أنَّ حوالـي 7٩٪ مـن هـذه  الحكوميـة والعربيـة الخاصـة والدوليـة. وينـدرج ضمـن هـذه المؤشِّ
المـدارس تُشـرك أوليـاء أمـور الطلبة في لجانها الرسـمية ومجموعاتها ومجالسـها فـي جميع المراحل 
التعليميـة لألبنـاء. ولعـلَّ المـدارس الحكوميـة تمثـل النسـب األعلـى في هـذه المشـاركات إذ بلغت 
حوالـي ٩6٪ بالمقارنـة مـع بقيـة المـدارس األخـرى في الدولـة )تقرير هيئـة التقييـم، ٢٠١5–٢٠١6، 
ص: 37(. ويُشـير نفـس التقريـر إلـى أنَّ حوالـي 65٪ مـن أوليـاء األمـور راضـون عـن تنـّوع األنشـطة 
الالصفيـة فـي المدرسـة )تقريـر هيئـة التقييـم، ٢٠١5–٢٠١6، ص: ٤3(، وأنَّ أوليـاء األمـور يُشـاركون 
بصـورة فاعلـة فـي تدريـب وتعليم أبنائهـم، ومراجعـة واجباتهم المنزلية بمتوسـط 3،3 مـن 5 وذلك 
علـى مسـتوى جميـع المدارس فـي الدولة، وفي جميـع المسـتويات التعليمية )تقرير هيئـة التقييم، 
٢٠١5–٢٠١6، ص: 7٢–73(. وتبلـغ متوسـطات الواجبـات المنزلية التي يسـاعد أوليـاء األمور أبناءهم 
فيهـا حوالـي ٢،5 مـن 5، وأنَّ متوسـط مسـاعدة أحـد أفـراد األسـرة في المسـاعدة تبلـغ حوالي 3 من 
5 فـي مراجعـة الواجبـات المنزليـة، فـي جميـع المراحـل التعليميـة الثـالث، وعلـى مسـتوى جميـع 

المـدارس فـي دولـة قطـر )تقرير هيئـة التقييـم، ٢٠١5–٢٠١6، ص: 76(. 

ـرات إلـى حـد مـا حجـم المشـاركة الوالديـة فـي المدرسـة والتعـاون مـا بينهـم  ـر هـذه المؤشِّ وتفسِّ
وبيـن العامليـن فيهـا، بمـا يتَّفـق مـع نتائـج دراسـة السـبيعي وصـادق )١٩٩5( التـي تفيـد بـأنَّ دور 
مجالـس اآلبـاء يعمـل علـى تحقيـق النهـوض بالمسـتوى التحصيلـي للطالـب، وتشـجيع الموهبـة، 
ورعايـة الموهوبيـن والمتفّوقيـن فيهـا مـع العلـم بمحدوديـة األنشـطة والفعاليـات التـي يُمارسـها 
أعضـاء مجلـس اآلبـاء، وعزوف أوليـاء األمور عن حضور الفعاليات في المدرسـة أو أي أنشـطة تتعلق 

بمجلـس اآلباءالتـي يبلغـون بهـا مـن خـالل أبنائهم. 

ـرات فـي الواقع عالية جًدا مقارنة مـع األدبيّات العالمية التـي تطرَّقت للخطوات  وتُعتبـر هـذه المؤشِّ
المثمـرة المحتملـة للمدرسـة ولنظـام التعليم من خالل إشـراك األَسـر فـي النظام التعليمـي، وخاصة 
فـي المشـاركة بيـن المنـزل والمدرسـة المعتمـدة بشـكل كبير علـى دعـوة إدارة المدرسـة للوالدين 
للمشـاركة فـي برامـج األطفـال فـي المدرسـة. وتتوقـع هـذه الدراسـات أيًضـا أن يتـدرَّب المعلمـون 
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أثنـاء عملهـم فـي المدرسـة كيفيـة إشـراك الوالديـن فـي الشـؤون التعليميـة ألبنائهـم فـي المدرسـة 
وخارجهـا. ومـن المتوقـع أال يكتفـي الوالـدان بتعزيـز إنجـازات أطفالهـم فحسـب، بـل أن يشـتمل 
ة النفسـية لألبنـاء، وقدراتهـم التحصيليـة واألكاديمية، وأن  ذلـك نطاقًا أوسـع وأشـمل بتحسـين الصحَّ
ينعكـس كل ذلـك علـى أداء المـدارس وإرسـاء االسـتراتيجيات الديمقراطيـة لـدى إداراتهـا. وتشـير 
ـر هـام علـى جـودة  جميـع نتائـج هـذه األدبيّـات إلـى أنَّ درجـة مشـاركة الوالديـن مـا هـي إال مؤشِّ
 Wong et al., 2018; Castro, Expósito Casas, López Martín, Lizasoain,( التعليم المدرسـي
 Navarro Asencio & Gaviria, 2015; Cheung, & Pomerantz, 2015; Wang & Sheikh

.)Khalil, 2014; Green & Walker, 2007; Davis Kean, 2005; Barnard, 2004

وتتوافـق النتائـج السـابقة مـع مؤّشـرات تقريـر هيئـة التقييـم فـي وزارة التعليـم والتعليـم العالـي 
٢٠١5–٢٠١6 فـي أنَّ نسـبة المصروفـات السـنوية التي تنفقها األسـرة في المجتمـع القطري )قطريين 
وغيـر قطرييـن( علـى التعليـم تبلغ حوالـي ١٤،336ريااًل قطريًا سـنويًا في جميع المراحـل األكاديمية، 
ر لديهـم مصـادر  وعلـى مسـتوى جميـع المـدارس فـي الدولـة، وأنَّ نسـب أفـراد األسـرة الذيـن تتوفَـّ
األماكـن  مثـل  العالميـة  والدوليـة  الخاصـة  والعربيـة  الحكوميـة  المـدارس  مسـتوى  علـى  تعليميـة 
صـة للدراسـة تبلـغ حوالـي ٨٨٪، فيمـا تبلـغ خدمة الشـبكة العنكبوتيـة وجهاز الحاسـب اآللي  الُمخصَّ
ل  حوالـي ٩٤٪، ويصـل توظيـف معلميـن خصوصييـن إلـى حوالـي ٢٨٪. ويُشـير التقريـر إلـى أنَّ معدَّ
مشـاركة األسـر وتعاونهـم مـع الموظفيـن وإدارة المدرسـة تـراوح بيـن حوالـي 7٢٪ إلـى ٨6٪ حسـب 
الحاجـة إلـى التواصل وفتـرات االختبارات الدورية والفصلية للطالـب )التقرير، ص: ١٤–١5 و٨5–٨٨(. 

يسـلِّط كل مـا سـبق الضـوء علـى التطـّور المنجـز فـي عمليـة اإلصـالح التعليمـي فـي الدولـة، وبنـاء 
ـرات  منظومة تعليم تشـاركية ما بين األسـرة والمدرسـة والمجتمع، إذ يبرز تقرير ٢٠١5–٢٠١6 المؤشِّ
التـي تفيـد بـأنَّ الطالـب فـي المدرسـة عنصـر فعـال يُسـاهم فـي سياسـة التخطيـط فـي المدرسـة 
بنسـبة بلغـت حوالـي 37٪، وفـي التخطيـط لألنشـطة المدرسـية بنسـبة بلغـت حوالـي ٩٤٪، وأنَّ 
قـت نسـبة 6٢٪ تقريبًا مـن أولياء األمـور الذين  سياسـة التواصـل مـع أوليـاء األمـور في المدرسـة حقَّ

يتواصلـون بشـكل فعلـي مـع إدارة المدرسـة )التقريـر، ص:١5(.

واعتبـرت هـذه الدراسـات مفهوم الشـراكة الوالدية وعالقتـه بالتعليم والتحصيـل األكاديمي مصطلًحا 
شـاماًل للعديـد مـن األنشـطة المختلفـة، بمـا فـي ذلـك تربيـة األطفـال فـي المنـزل، والمسـاعدة في 
الواجبـات المنزليـة، والتحـّدث إلـى المعلمين، وااللتحاق بالوظائف المدرسـية، والمشـاركة في إدارة 
المدرسـة، وهـي غالبًـا مـا تتَّفـق مـع مـا أظهرتـه الدراسـات األوَّليـة لموضوعـات الشـراكة الوالديـة 
والتعليـم، بوجـود روابـط إيجابيـة قويـة بين التعـاون والتشـارك بين الوالديـن والمدرسـة والتحصيل 

لألبناء. األكاديمـي 

م،  الـة قـد سـاهمت فـي إحـراز هـذا التقـدُّ واسـتنتجت هـذه الدراسـات أنَّ مشـاركة المدرسـة الفعَّ
وأنَّ المشـاركة الوالديـة ترتبـط بصـورة إيجابيـة بالوضـع االجتماعـي االقتصـادي الـذي هـو بـدوره 
ه مـن السـهل نسـبيًا وصـف مـا يفعلـه  م الطالـب. ويجـب األخـذ باالعتبـار أنَـّ يرتبـط بقـوة مـع تقـدُّ
ر على نتائج  الوالـدان باسـم المشـاركة، لكـن من الصعب جـًدا تحديد ما إذا كانت هذا األنشـطة تُؤثِـّ

ر بالعديـد مـن العوامـل.  المدرسـة، خاصـة أنَّ نتائـج المدرسـة تتأثَـّ

بة  وبمراجعـة األدبيّـات السـابقة فـي هـذا التقريـر، تبيَّن أنَّها اسـتخدمت عدًدا مـن المقاييـس الُمعرَّ
 ،)Moss & Moss, 1984( إلـى اللغـة العربيـة مثـل مقيـاس البيئة االجتماعية لألسـرة لمـوس ومـوس
 وترجمـة ريـاض ١٩٩٢، ومقيـاس كومـري للشـخصية الُمعـرَّب )١٩٨5(، فضـاًل عن مقاييـس من إعداد
ت خصيًصا السـتخدامها في البيئـة القطرية، فُقنِّنت وُجرِّبت علـى عيِّنات في المجتمع  الباحثيـن أعـدَّ
 القطـري، مثـل مقيـاس التقرير الذاتي للنعيمي. وتشـير االسـتنتاجات من الدراسـات السـابقة إلى أنَّ
 مشـاركة الوالديـن فـي تعليـم األطفال تمـارس تأثيرًا قويًـا على تحقيـق التحصيل األكاديمـي وتعديل
 مسـتوياته، لكنهـا تحتـاج إلـى وضـع مقاييـس دقيقـة وتفّحص جميـع العوامـل التي يمكـن أن تكون
 أيًضـا عامـاًل مؤثـرًا فـي التحصيـل األكاديمـي لألبنـاء، وهذا ما تؤيـده الدراسـات في ثقافـات مختلفة
)Wong et al., 2018; Castro et al., 2015; Cheung & Pomerantz, 2015; Wang & Sheikh 

.)Khalil, 2014; Green & Walker, 2007; Davis–Kean, 2005; Barnard, 2004

عـة لقياس العالقة مـت هـذه الدراسـات تبًعـا لمنهجيّـات مختلفة، واسـتخدمت إحصائيات متنوِّ  وُصمِّ
 بيـن األسـرة والتعليـم، والتحصيل، والشـراكة المتبادلة بينهما. ففي دراسـة ريـاض والخليفي )١٩٩٢(،
 لتوضيح العالقة السـببية )Path analysis( اسـتخدمت تحليـالت االنحـدار المتعـّدد لتحليـل المسـار
 لحسـاب معامل بيتا. واسـتخدم )R2( في البيانات غير التجريبية، كما اسـتخدمت معامالت االرتباط
 التحليـالت التـي تعتمـد علـى اقترابـات التأثيـر ،)AlNaimi, 2016( آخـرون، مثـل دراسـة النعيمـي
)Manipulations( لتقييـم آثـار تقليـل فجـوة اإلنجـاز، فـي حيـن شـمل النـوع الثانـي مـن التصميم 
دة األبعـاد  لوضع تصّور )Cross–sectional measures( الدراسـات التي اسـتخدمت مقاييـس متعـدِّ
 حـول العالقـة السـببية بيـن األسـرة والتعليـم واإلنجـاز دون اسـتخدام أي نـوع مـن اقترابـات التأثير.
ـطات الحسـابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب  ويشـمل النوع الثالث من التصميم حسـاب المتوسِّ
 المئويـة، ومعامـل االرتبـاط بين المتغيِّرات، ومدى انخفـاض التحصيل واإلنجاز، واسـتخدام التبويبات
اختبـار مربـع كاي  توفيـق والبوفالسـة،( )Cross tabulations and chi squares( المتقاطعـة و 
 ;Kanaan & Baker, 2006; Shafaie, et al., 2014( )١٩٩6؛ المعضـادي، ٢٠٠٠؛ الخليفـي، ٢٠٠٢

Al–Maadadi et al., 2017(.

وتُشـير مشـاركة الوالديـن إلـى مجموعـة واسـعة من األنشـطة التـي يقوم بهـا الوالدان أو أحـد أفراد 
عـة  ـر تأثيـر الُمشـاركات الوالديـة التلقائيـة الُمتنوِّ األسـرة، كمـا هـو موضـح سـابًقا. ويمكـن أن يفسَّ
ـالت إيجابيـة تـؤّدي إلـى التحصيـل األكاديمـي الجيِّـد  وذات النطـاق الواسـع علـى أسـاس أنَّهـا تدخُّ
لألبنـاء واإلنجـاز المرافـق بالتكيّف المسـتمر، وقـد يكون من العوامـل التي تؤثر علـى تحصيل األبناء 
أكاديميًـا. ويسـتلزم البحـث فـي هذا المجال تعريفـات أدق لنوعية المشـاركة، والنتائج المتوقعة من 
المدرسـة، وتقنيـن وتكييـف االختبـارات العالميـة كوسـائل قيـاس أو تقييـم لهـذه النتائـج المرغوبة، 
واسـتخدام التحليـالت االحصائيـة التـي تقـّدم اسـتنتاجات حقيقيـة، وتعكـس مـدى تأثيـر المشـاركة 

الوالديـة علـى تعليـم األبنـاء ومهاراتهـم المكتسـبة في خبـرات الحياة.

وبنـاًء علـى األدبيّـات فـي المجتمع القطـري والعالمي، تُعـّد مشـاركة الوالدين في التعليـم مصطلًحا 
شـاماًل للعديـد مـن األنشـطة المختلفـة، بمـا فـي ذلـك تربيـة األطفـال فـي المنـزل، والمسـاعدة في 
الواجبـات المنزليـة، والتحـّدث إلـى المعلمين، وااللتحاق بالوظائف المدرسـية، والُمشـاركة في إدارة 
ه مـن السـهل نسـبيًا وصف مـا يفعلـه الوالدان باسـم الُمشـاركة لكنَّه مـن الصعب  المدرسـة. كمـا أنَـّ
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ر علـى نتائـج األبناء في المدرسـة وعلـى تحصيلهـم األكاديمي،  معرفـة إذا كانـت هـذه األنشـطة تؤثِـّ
خاصـة وأنَّ النتائـج األكاديميـة والتحصيليـة للطلبـة تتأثَّر بالعديـد من العوامـل. ويمكن فحص بعض 
مشـاكل القيـاس والتحليـل وتوضيحهـا بالرجـوع إلى الدراسـات الحديثـة والعالمية في هـذا المجال. 
ر تأثيرًا  وتشـير االسـتنتاجات مـن هـذه الدراسـات إلـى أنَّ مشـاركة الوالدين فـي تعليـم األطفال تؤثِـّ
قويًـا علـى تحقيقهـا وتعديلهـا، وغالبًـا ما أظهـرت الدراسـات األوَّلية وجـود روابط إيجابيـة قوية بين 
المشـاركة الوالديـة فـي المدرسـة والتحصيـل الجيِّـد لألبنـاء، كمـا اسـتنتجت العديـد مـن الدراسـات 
السـابقة. ويجـب األخـذ باالعتبار أنَّ المشـاركة الوالدية ترتبط بقوة بالوضـع االجتماعي – االقتصادي 
 Wong et al., 2018; Castro et( الـذي يرتبـط بـدوره بقـوة بتحصيل األبنـاء وتقّدمهم فـي الدراسـة
 al., 2015; Cheung & Pomerantz, 2015; Wang & Sheikh Khalil, 2014; Green & Walker,

.)2007; Davis–Kean, 2005; Barnard, 2004

يـات وعدد مـن العوائق المختلفة دون مشـاركة الوالدين بجـودة عالية،  وتحـول مجموعـة مـن التحدِّ
 ويحتـاج كل منهـا إلـى اسـتجابة مختلفـة لـم تُـدرس ولم تظهر فـي األدبيّـات التي تدور حول األسـرة

 .فـي المجتمع القطـري والتعليم

٥.4 الخالصة 

لـت إليهـا الدراسـات السـابقة، بحاجـة إلـى مزيـد مـن البحـث واالهتمـام  تُعتبـر النتائـج التـي توصَّ
بالدراسـات المسـتقبلية. ويختـّص األمـر، بالدرجـة األولـى، بالنتائـج التـي بيَّنـت بوضـوح أنَّ الطلبـة 
لـون الدراسـة فـي الجامعـات غيـر العربيـة. ومـع ذلـك، لوحظـت فـروق بيـن الطلبة  القطرييـن يفضِّ
تبًعـا لنـوع المدرسـة، كمـا لوحـظ تنـّوع فـي موضوعـات الدراسـات التي بحثـت في مجاالت األسـرة 
والتربيـة، وتنـّوع في مصادرهـا، ومناهجها. ويمكن، في دراسـات التربية، اسـتخدام المنهج التاريخّي 
لدراسـة الظواهـر المختلفـة بتتبّـع خلفياتهـا التاريخيّـة عبـر الزمـن، ومتابعـة تطّورهـا فـي جميـع 
الجوانـب التـي تهـّم األسـرة، وال سـيما فـي ظـّل تغيّـرات فـي المجتمـع القطـري تعقبه تغيّـرات في 
نوعيـة التعليـم والنظـم السياسـيّة واالجتماعيّـة والثقافيّـة، وتعاقبهـا الزمانـي والمكانـي، والتغيّـرات 
التـي أعقبتهـا، أي دراسـة العالقـة بين التعليم فـي الماضي والتعليم في الحاضر والمسـتقبل والعالقة 
بيـن هـذا التطـّور والتغيّـر واإلصـالح التعليمـي، ودور األسـرة. ويحتـاج هـذا النـوع مـن المنهـج إلى 
مراجعـة دقيقـة للوثائـق والدراسـات القديمـة، وقراءتهـا قـراءة متأنيـة فاحصـة، مصحوبة باسـتطالع 
آراء األكبـر سـًنا فـي مرحلـة عمرية سـابقة مـن العاملين فـي مجال التعليـم والتربية، وكذلـك مقابلة 
أوليـاء األمـور فـي الفتـرة نفسـها، بهـدف الوصـول إلـى نتائـج تعتمد علـى التأويـل وتفسـير الوقائع 

واألحـداث، المبنيـة علـى المعطيـات التاريخيّـة للتعليـم واألسـرة مًعا.

ويمكـن القـول، بنـاًء علـى مـا سـبق عرضـه لبعـض مـن الدراسـات فـي مجـال األسـرة والشـراكة 
التعليـم  وموضوعـات  والتعـاون  الشـراكة  موضوعـات  دراسـة  إلـى  ـة  ماسَّ بحاجـة  إنَّنـا  والتعليـم، 
والمدرسـة، مـن منظـور ُمختلـف ُومتعـّدد االتجاهـات؛ فعلى سـبيل المثـال، يمكن دراسـة التأثيرات 
د التخّصصـات  الثقافيـة واالجتماعيـة المختلفـة علـى التعـاون والشـراكة والعمـل المشـترك المتعـدِّ
كنمـوذج لوصـف التعـاون والشـراكة، خاصـة إذا اعتبرنـا أنَّ الشـراكة والعمـل التعاونـي عنصـر هـام 

ـال كمدخل رئيـس في تشـكيل السـلوك االجتماعي  الـة وأثـره الفعَّ نـات األسـرة الفعَّ مـن عناصـر مكوِّ
لألبنـاء، وأثـره األكبـر فـي تحصيلهـم األكاديمـي. فنحـن بحاجـة إلـى فهـم أعمـق وأوسـع للوسـائل 
واألسـاليب واالسـتراتيجيات التـي تـؤدي إلـى ذلـك، وإلى تحديـد الحواجز التـي تحـول دون حدوثه. 
صـات والدور المهني،  د التخصُّ وتشـمل المجـاالت التي يمكن دراسـتها آثار الشـراكة والتعـاون الُمتعدِّ
م معلومـات وأدلة  والخصائـص الهيكليـة لألسـرة، وِسـمات الشـخصية، وهـي دراسـات يمكـن أن تقـدِّ

صـات المتعـاون مـع األسـرة. د التخصُّ تدعـم عمـل الفريـق المتعـدِّ

وال بـد أيًضـا مـن دراسـة الـدور المهنـي لكّل مـن الشـركاء والمتعاونين مع األسـرة والعالقـة التبادلية 
ـن قيم وأخالقيات  فيمـا بينهمـا علـى أسـاس أنَّ فهًما أفضل لمعنى الدور المهني للشـركاء الذي يتضمَّ
المهنـة والعمـل االجتماعـي، والشـراكة مـع األسـرة، مـن خـالل نظـرة إيكولوجيـة )بيئيـة( شـاملة 
للممارسـة تتفـق مـع الممارسـات الجيِّـدة، مـا يحتـاج إلـى مراجعـة نظريـات الـدور ومتطلباتـه، من 
خـالل إدراك وفهـم كيـف يمكـن أن تحـدث هـذه الممارسـات أو ال تحـدث داخـل األسـرة )الشـراكة 
والتعـاون بيـن أعضـاء األسـرة( في التنشـئة االجتماعية وممارسـة هـؤالء األعضاء أنفسـهم في المنزل 
الـة، وكيـف يمكـن أن ينعكس ذلك في تفاعـل هؤالء األعضاء مع اآلخريـن، وبالتالي  ألدوار مهنيـة فعَّ
علـى ممارسـتهم خـارج المنـزل. ويسـتدعي هـذا األمر دراسـة العالقة بين ممارسـة األدوار والشـراكة 
والشـعور باالسـتقاللية، والهويـة المنواليـة )الشـخصية المنواليـة(، والمهـارات التي تتطـوَّر من خالل 

عمليـة التنشـئة االجتماعيـة فـي ظـّل تأثير ثقافـة المجتمع.

وبنـاًء عليـه، يمكـن اسـتنتاج مـا يلي مـن الدراسـات واألدبيّـات التي وردت فـي هذا التقريـر الخاص 
باألسـرة والتعليم:

وما  والتعليم  القطري  المجتمع  في  األسرة  موضوعات  حول  دراسة   3٠ الباحثة  راجعت  لقد   .١
يتّصل بها من متغيِّرات، وتبيِّن لها أنَّ ٢5 دراسة منها قد استخدمت المنهج الكمي ما بين عام 
التعليمية، وأنَّ عيِّناتها  ١٩٨٤– ٢٠١7، وكانت في مجال دراسة العالقة ما بين األسرة والبيئة 

عة ومختلفة وتناولت قطاعات تعليمية متنّوعة، وعيِّنات دراسية مختلفة. كانت متنوِّ

يؤثِّر تطوير مهارات الوالدين )على سبيل المثال، توفير التدريبات على مهارات األبوة واألمومة،   .٢
وتقديم المشورة والتوجيه لآلباء( في كيفية المساهمة في إنجاز وتحصيل األبناء على ُمشاركتهم 

الفعالة في المدرسة، وينعكس أثره في خبرات الحياة. 

يسهم تعليم األسرة وتزويدها بكل المعلومات التي تتعلَّق بالتعليم والمناهج التعليمية وخاصة   .3
القراءة لدى األطفال، والتشجيع والمساعدة في الواجبات المنزلية، في إنجاز وتحصيل األبناء 

أكاديميًا وفي الحياة.

٤.  يؤثِّر مستوى تعليم الوالدين على تحصيل األطفال صغار السن والبالغين.

تكمن أهم االستنتاجات الرئيسية في دعم الوالدين لألبناء في مرحلة الطفولة الباكرة، وخاصة   .5
التعليمي  والمستوى  الوالدين،  األسرة، ومشاركة  وتعلّم  المدرسة،  السن، وفي  لألطفال صغار 
وفي  التعليمية،  البيئة  في  مشاركتهم  وفعالية  الطلبة،  إنجاز  في  الكبير  وتأثيرها  للوالدين، 

مجاالت الحياة المختلفة.
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تؤثر عناصر دعم الوالدين والتعلّم األَسري ومشاركة الوالدين ومستوى تعليم الوالدين تأثيرًا   .6
إيجابيًا على إنجاز/ مشاركة الطلبة وتتغيَّر فعالية هذه العناصر وفًقا لما يلي: )أ( عمر الطالب؛ 
)ب( جنس الطلبة؛ )ج( مشاركة الوالدين طوعيًا – بداًل من الحاجة لمساعدة أبنائهم؛ )د( الطبقة 
االجتماعية االقتصادية؛ و)ه( الطريقة التي تتفاعل بها المدارس مع الوالدين، واالستراتيجيات/

التدّخالت التي استُخدمت بنجاح مع الوالدين.

من المفيد تنظيم محاوالت تشجيع مشاركة اآلباء في التعليم في ثالث فئات هي: ١( األنشطة   .7
مسألة  تثير  التي  األنشطة   )٢ األمور؛  وأولياء  المدارس  بين  الفوري  االتصال  على  تركز  التي 
المشاركة على نطاق أوسع في برامج التعليم األَسري والمجتمعي؛ 3( برامج تدريب الوالدين 
التي تهدف إلى تعزيز الصّحة النفسية واالجتماعية األبوية و/أو مهارات العالقة التي تعرف 
بأنَّها أساسية لمشاركة الوالدين. تختلف هذه األساليب اختالفًا كبيرًا وتتَّسم، في الوقت نفسه، 
باتصاالت وتداخالت كبيرة. وتقع بعض البرامج عبر جميع هذه الفئات كما يركز على أنشطة 

البرامج التي تعزِّز الربط الفوري بين المدارس وأولياء األمور. 

وتعزيزًا لمزيد من البحوث، نطرح تساؤالت هامة:

١.  إلى أي مدى يمكن للبرامج التدريبية، واالستراتيجيات/التدّخالت التي يمكن أن تمكِّن بفعالية 
دعم الوالدين، وتعلّم األسرة ومشاركة الوالدين، أن يكون لها أثر إيجابي على تحصيل وأداء 

الطلبة أكاديميًا؟ 

د لمعالجة ضعف التحصيل واإلنجاز لدى هؤالء  هل يمكن استهداف هذه األسر بشكل متعمِّ  .٢
األبناء – وال سيما تجاه األسر أو اآلباء الذين يصعب الوصول إليهم؟

إلى أي مدى يمكن أن تؤثر برامج تدريب الوالدين إيجابًا أو سلبًا على أداء األبناء وتحصيلهم   .3
األكاديمي؟ بمعنى آخر هل لهذه البرامج تأثير متساو/ أقل/ أكبر؟

برامج  التجريبية حول  بالدراسات  االهتمام  مدى  ما  السابقة،  األدبيّات  مراجعة  إلى  واستناًدا   .٤
تعليم األسرة والمجتمع وبرامج تدريب الوالدين، وحول موضوعات األبوة واألمومة والمشاركة 
ة والتغذية والسالمة  في التعليم وعالقتها بالمتغيِّرات المتعلِّقة بما يلي: ١( توفير السكن والصحَّ
والتعليم؛ ٢( المهارات الالزمة لجميع األعمار؛ 3( الشروط المنزلية الواجب توفرها لدعم عملية 
التعلم؛ ٤( مدى تقديم الوالدين معلومات حول الطفل واألسرة لمساعدة المدرسة؛ 5( التواصل 
الوالدين في تقديم خدمات  المنزل والمدرسة؛ 6( مدى تطّوع  المدرسة والمنزل، وبين  بين 
تطّوع  ما مدى  وبالعكس  الدراسية،  والفصول  التعليمية،  البيئة  والمساعدة في  المدرسة  في 
األبناء في  الوالدين في تدريس  التي يقضيها  المدة  تقديم خدمات لألسرة؛ 7(  المدرسة في 
أخرى  لجان  أو  اآلباء  أهم عضوية مجلس  ما   )٨ المنزلية؛  الواجبات  في  والمساعدة  المنزل، 
والمجموعات االستشارية في التعاون مع المجتمع، وأثر ذلك على مساهمات المجتمع في 

التشارك والتعاون بين المدرسة واألسرة.

كما نحتاج إلى إجراء:

دراسة متداخلة تجمع ما بين الدراسة الكيفية والكّمية، لفحص كيفية تعزيز المشاركة الوالدية   .١
هات  للعملية التربوية والتعليمية وتقديم خدمات لتعديل المشاكل التي تواجه هؤالء اآلباء واألمَّ

في المنزل وفي المدرسة:

العنف المنزلي )األَسري(؛ •

المشكالت السلوكية )النفسية االجتماعية( لألبناء؛  •

تأثير طفل يتَّسم سلوكه بأنَّه صعب؛ •

تأثير المناهج التعليمية على السلوكيات االستقاللية لألبناء؛  •

عدم ثقة الوالدين بالمدرسة أو مدى معرفتهم بكيفية المشاركة بشكل مناسب. •

دراسة جميع العوامل في البيئة األَسرية والتعليمية على حد سواٍء. ويمكن فحص هذه العوامل   .٢
كما يلي:

اسـتخدام التقاريـر الذاتيـة للطلبـة، وفحـص اإلجـراءات التي تتَّخذهـا المـدارس المتعاونة مع  •
ـن هـذه الدراسـة عيِّنـات كبيـرة مـن الطلبـة فـي كل مسـتوى مـن المسـتويات  األَسـر؛ وتتضمَّ
الدراسـية، ومـن مسـتويات مختلفـة مـن المـدارس الحكوميـة والعربيـة الخاصـة والدوليـة 

العالمية. 

جمـع البيانـات واالسـتجابات فـي بيئـات تعلّـم أصيلة تعكـس الواقـع الحقيقي )فعلى سـبيل  •
المثـال، يمكـن اسـتطالع آراء اآلبـاء عـن كيفيـة تعديـل سـلوك أبنائهـم وضبطـه للسـلوكيات 
الخاطئـة بالتعـاون مع إدارة المدرسـة، واسـتراتيجيات تعزيزهم ودعمهم للسـلوكيات الجّيدة 

هـات عـن مهـارات إدارة الوقت لـدى أبنائهم(.  لألبنـاء، واسـتخدام تقاريـر اآلبـاء واألمَّ

جمـع البيانـات علـى أسـاس ١( خصائـص الدراسـة؛ 2( خصائـص العيِّنـة؛ 3( نـوع التدّخـل؛  •
4( تصميـم البحـث ٥( مسـتوى الصـف أو عمـر الطلبـة؛ ٦( متغيِّـرات النتائج والتنبـؤات التي 
يمكـن أن تنتـج عـن الدراسـة؛ )7( رصـد معدل التعـب واإلنهاك لـدى اآلباء عندما يسـاعدون 
المتغيِّـرات المسـتقلة  العالقـة بيـن مختلـف  المنزليـة؛ ٨( تقديـر  الواجبـات  أبناءهـم فـي 

والتحصيـل واإلنجـاز لـدى هـؤالء األبنـاء الطلبـة. 

تحديـد لخصائـص العيِّنـة، بتحديـد كيـف يتـم اختيارهـم: عـن طريـق االختيـار العشـوائي أو  •
االختيـار العشـوائي الطبقـي أو اإلعـالن لمـن يرغـب فـي المشـاركة فـي الدراسـة.

اتجاه الدراسات المستقبلية نحو دراسة مدى مشاركة أو مساهمة األسرة في مساعدة أبنائهم   .3
الطلبة في التكليفات أو الواجبات والفروض المدرسية في جميع مستويات الصفوف الدراسية. 
إلى  بالرجوع  وتوضيحها  وتحليلها  الُمستخدمة،  للمقاييس  دقيًقا  فحًصا  األمر  هذا  ويتطلب 

الدراسات الحديثة في هذا المجال.
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الفصل الخامس: األسرة القطرية والعمل

١.٥ المقّدمة

ـرات فـي زيـادة عـدد العامليـن القطرييـن مـن الذكـور  تبيِّـن تقاريـر المسـح السـنوي )٢٠١5( مؤشِّ
واإلنـاث، فبلـغ عـدد القطرييـن القادرين على العمل ١٩٠ ألف نسـمة، وبلغت المشـاركة االقتصادية 
المنّقحـة للذكـور القطرييـن حوالـي 6٩٪ ولإلنـاث القطريـات حوالي 63٪. وتُشـير التقاريـر الُمنبثقة 
عـن المؤتمـرات والنـدوات السـابقة إلـى أنَّ هنـاك معّوقـات تقـف حائاًل في وجـه الزوجيـن اللذين 
يعمـالن وبيـان أثـره علـى أَسـرهما، فهـي تحـول، فـي بعـض األحيـان، دون قيامهمـا بواجباتهمـا فـي 
المجـاالت المختلفـة، منهـا األَسـرية واالجتماعية والمهنيـة. وقطع تحديث أدوار المـرأة القطرية، في 
السـنوات العشـرين الماضيـة، أشـواطًا كبيـرًة فـي تطويـر أدائهـا كموظفـة عاملـة وأّم وأدوار أخـرى. 
وبالرغـم مـن ذلـك، ال تـزال التقاريـر تُشـير إلـى االعتقـاد السـائد بـأنَّ النهـوض بالمـرأة واألسـرة في 
المجتمـع القطـري من مسـؤولية الجهات الحكومية فقط، وإلى اسـتمرار ضغـوط الثقافة المجتمعية 
التقليديـة التـي تـروِّج لصـورة نمطيـة عـن شـكل األسـرة ووظائـف المـرأة فيهـا، بالرغم مـن البرامج 
التنمويـة والتوعويـة فـي مجـاالت األسـرة والمـرأة وعالقتهـا بمحيطهـا االجتماعـي والثقافـي ومنهـا 
برامـج تمكيـن األسـرة العصريـة، وكفالـة األَسـر، وتنميـة دخـل األسـرة اقتصاديًـا، وبرامـج اإلعـداد 
المعرفـي والتأهيـل النفسـي واالجتماعـي للشـباب القطـري في اعمـار ُمختلفة، بهدف تمكين األسـر 

فـي المجتمـع القطري. 

وتتَّجـه دولـة قطـر إلـى زيـادة حجـم اإلنفـاق على التعليـم من اإلنفـاق العـام الحكومي مـن 6،١٩٪ 
فـي عـام ٢٠٠5 إلـى ٢١٪ فـي عـام ٢٠٠٨ )3،3٪ مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي(، وإنشـاء العيـادات 
التخّصصيـة لرعايـة األَسـر )الطـب األَسـري(، ورعايـة المـرأة الصحيـة والنفسـية، علـى أسـاس مبـدأ 
المسـاواة بيـن الجنسـين، وتوفيـر كافـة الوسـائل والخدمـات الكفيلـة بتمكين األسـرة فـي المجتمع.

2.٥ األسرة القطرية وعمل المرأة وصراع الدور

أجريـت دراسـات عديـدة تسـاءلت عن توّجـه المـرأة القطرية للعمـل، ونوعية العمل الـذي تقوم به 
لهـا للخروج للعمـل. وبيَّنت  بعـد أن بـدأ بالتغييـر نتيجـة لتعليمهـا، وتأسـيس نظام معرفـي لها، ما أهَّ
هـذه الدراسـات أنَّ خروجهـا للعمـل لـم يكن بدوافـع اقتصادية، بقدر مـا هو خروج نتيجـة لتعلُّمها، 
وحصولهـا علـى شـهادات عمليـة، بـل كان خروجهـا للعمـل لدوافـع معنويـة، ومنهـا تعزيـز وتقديـر 
الـذات لديهـا )العيسـى، ١٩٨١؛ خليفـة، ١٩٩3(. وانعكـس خروجهـا إلـى العمـل في مشـكالت صراع 
لـة للتغيُّرات التـي حدثت في بنيـة المجتمع القطـري، ونتيجة للتحـوُّالت الجذرية  الـدور وهـو محصِّ
التـي يتعـرَّض لهـا العالم اإلنسـاني من صـور تقّدم علمي وثقافـي واجتماعي. ويعتبـر ذلك صورة من 
صـور الحداثـة بمفهومهـا الشـامل، والمتمثلـة فـي كل مناحـي الحيـاة الحديثـة، واسـتخدام التقنيات 
الحديثـة والشـبكة العنكبوتيـة. فلـم يعـد دور المـرأة العاملـة وغيـر العاملـة مقتصـرًا علـى اإلنجاب 
ورعايـة األوالد وانتظارهـم فـي المنـزل فحسـب، بـل أصبـح أكبـر وأعقـد مـن ذلـك. وكان للعامليـن 

)العمـل – األسـرة( أثـر فـي ظهـور صـراع األدوار المـزدوج للزوجين لكل مـن الرجل والمـرأة، وأطلق 
عليـه عامـل صـراع العمـل – البيـت أو صراع العمـل – األسـرة )المغيصيب وعبد اللـه، ١٩٩٨؛ خليفة، 

 .)٢٠٠١

دة،  وأجريـت دراسـات حـول وضـع األسـرة فـي المجتمـع القطـري، ودراسـة أدوار أعضائهـا الُمتعـدِّ
ب علـى ذلك مـن ظهور مشـكالت خاصة  ة، ومـا يترتَـّ والسياسـات الكفيلـة بدعـم أدوارهـا الُمسـتجدَّ
م لهـذه األدوار، أو نتيجـة لتعـارض  بهـذه األدوار الجديـدة، إمـا بسـبب التطـّور، والتغيّـر غيـر المنظَـّ
المجتمـع التقليـدي مـع هذه األدوار. كما أنجزت كذلك دراسـات حول التنظيـم االجتماعي للمجتمع 
القطـري والزوجيـن، ومقارنتـه بصفـات كانـت مفروضـة عليهمـا فـي السـابق، والتغيّـر الحديـث في 
دة فـي المجتمـع والعمـل، والمواصفـات والمتطلبـات لهـذه األدوار )عيـد، ١٩٨٩؛  أدوارهمـا المتعـدِّ
المغيصيـب وعبـد اللـه، ١٩٨٩؛ خليفـة، ٢٠٠١(. وحاولـت هـذه الدراسـات تفسـير الغمـوض وفًقـا 
لـألدوار الجديـدة المناطـة بـكال الطرفيـن، وفـي ضـوء خـروج المـرأة إلى العمـل )المغيصيـب وعبد 
اللـه، ١٩٩٨؛ خليفـة، ٢٠٠١(. واندرجـت على قائمة الموضوعات األساسـية الهامـة لفهم أدوار كال من 
الجنسـين فـي المجتمـع القطري: دراسـة مـدى التأثيـرات الهامة للعمـل على شـخصيتهما وصفاتهما 
وكيـف تتكـوَّن؛ ومـا العالقـات اإلنسـانية التـي يحتـّك بها الجنسـين فـي حياتهما وتشـكِّل عنصـرًا في 
بنـاء شـخصيتهما؛ وكيـف يتصوَّر كال من الرجل والمرأة نفسـيهما وسـلوكهما تبًعـا للتنظيم االجتماعي 
الـذي يعيشـان فيـه )المعضـادي، ١٩٩6– ٢٠٠٠؛ خليفـة، ٢٠٠٩، ٢٠٠6، ٢٠٠3، ٢٠٠١؛ الغانم، ١٩٩5(. 
كمـا أجريـت دراسـات حـول التأثير والتفاعل بين العمل واألسـرة، على المسـؤوليات األَسـرية بشـكل 
خـاص وعلـى النجـاح الوظيفـي، وعلـى الحيـاة المهنيـة )Al–Balam & Raza, 2009(. وأجريـت 
دراسـات حـول المسـؤوليات العائليـة ومـدى تأثيرهـا علـى أداء أحـد الزوجيـن علـى وظيفتـه، بمـا 
يـؤدي إلـى نجـاح مهني واحـد )Al–Balam & Raza, 2009(. وأجريت دراسـات حـول مدى التوازن 
بيـن المسـؤوليات األَسـرية ومسـؤوليات العمـل، وفحـص الفرضيـة القائلـة “إذا كان أحـد الزوجيـن 
 .)Al–Balam & Raza, 2009( »ناجًحـا فـي مسـؤولياته العائليـة، يمكن أن يكـون ناجًحا فـي عملـه

وأجريـت دراسـات أخـرى حـول مـدى العالقـة بيـن عـدم التوفيـق بيـن مسـؤوليات األسـرة والعمـل 
وسـوء التوافـق النفسـي للمـرأة العاملة نتيجـة لتعرُّضها للصراعات الناشـئة عن إقدامهـا على الخروج 
للعمـل خـارج المنـزل وإحجامهـا عنـه، وظهور المشـكالت السـلوكية والنفسـية لدى أبنائهـا )خليفة، 
٢٠٠١(. وفحصـت العالقـة بيـن ظهـور سـلوك االكتئـاب، واالنسـحاب مـن المواقـف االجتماعيـة، 
والسـلوك االندفاعـي، واالتجـاه السـالب نحو المدرِّسـين، ووجهة الضبـط الخارجي، ومشـاكل التعلّم، 
والنشـاط الزائد، والعالقات البينشـخصية السـالبة، والشـعور بالنقص، والضغوط االجتماعية، وانشغال 
المـرأة بعملهـا وواجباتهـا األخـرى بعيـًدا عـن أبنائها )خليفـة، 2001(. كمـا أجريت دراسـات لعيِّنات 
مـن الشـابات القطريـات حـول كيفيـة حـلِّ صراع العمـل – المنـزل أو المنـزل – العمـل، وتحديد أي 
لهـا، وكانـت النتيجة تفضيل األسـرة على العمل والتعليم، كما ُسـئلت بعض الشـابات  مـن األدوار تفضِّ
 القطريات حول مدى وضعها لقواعد وأهداف متضاربة لمسـتقبلها دون االعتراف بوجود هذا الصراع

.)James–Hawkins; Qutteina; & Yount, 2017(

هـات المـرأة حـول كيفيـة تحديـد أولويَّاتهـا، فـي ضـوء الثقافـة القطريـة للمـرأة  كمـا اختبـرت توجُّ
فـي األسـرة ورعايـة األسـرة، خاصـة عندمـا تنـوي الخـروج للعمـل خـارج المنـزل، وحول المهـن التي 
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تعتبرهـا مناسـبة ومقبولـة لهـا وألسـرتها، والمجـاالت التـي تختارهـا. وأسـفرت النتائـج عـن اختيـار 
 .)Bahry & Marrm, 2005( ـة والتعليـم المـرأة العمـل فـي الصحَّ

وأجريـت كذلـك دراسـات حـول آثار العمل على األسـرة فـي المجتمع القطري من وجهة نظر النسـاء 
ـرات هامـة لهـذه اآلثـار  العامـالت المتزوِّجـات )Alarkaban, 2016(. وأظهـرت دراسـة ألركبـان مؤشِّ
مـن خـالل تصـّور المـرأة القطريـة لذلـك، فكانـت اآلثـار االجتماعيـة تأتـي فـي المرتبة األولـى ٩١٪، 
تليهـا اآلثـار النفسـية بحوالـي ٨7.٩٪، والثالثة هي اآلثـار االقتصادية بنسـبة 6٤.6٪. وفحصت ألركبان 
)Alarkaban, 2016( مـدى تأثيـر العمـل على المسـتوى االجتماعي وعلى العالقـات االجتماعية بين 
أفـراد األسـرة نتيجـة قضـاء المرأة سـاعات عمـل طويلة، وعلـى التواصل مع أفـراد األسـرة واألصدقاء. 
وأظهـرت نتائجهـا قـوة التأثيـر على العالقـة مع زوجهـا وأوالدها، كما بيَّنـت عدًدا من اآلثار النفسـية 
السـلبية التـي تؤثـر علـى الحيـاة الشـخصية للمـرأة وبشـكل أكثـر تحديـًدا، إذ جعلها تُعانـي من قلة 
النـوم بسـبب األدوار المزدوجـة التـي تسـعى المـرأة للحفـاظ عليهـا داخل األسـرة وخارجها. وتُشـير 
ألركبـان)Alarkaban, 2016( إلـى أنَّ المـرأة تدخـل فـي دائـرة القلـق النفسـي، واألرق، واإلثـارة، 
واضطرابـات النـوم األخـرى، بسـبب القلـق واإلجهـاد وعـدم الشـعور بالرضـا عـن ذاتهـا وعالقاتهـا. 
وأجريـت دراسـات حـول العالقة بيـن التوافق النفسـي االجتماعـي للمرأة العاملة والخـاص بتقديرها 
عـن ذاتهـا، والرضـا عـن الذات، والسـعادة مـع النفس، واالتـزان االنفعالي، وقـوة الشـخصية، والنظرة 
للحيـاة، والشـعور بالكفايـة وعـدم النقـص، وقدرتهـا علـى إقامـة التفاعـالت االجتماعيـة، والعالقـات 
اإليجابـي  التكيُّفـي  أطفالهـا  وبيـن سـلوك  األسـرة،  مـع  العالقـات  اآلخريـن، ودفء  مـع  اإليجابيـة 
والمهـارات االجتماعيـة، والسـلوك القيـادي والعالقـات اإليجابية مـع الوالدين، واالعتمـاد على النفس 

)خليفة، ١٩٩3، ٢٠٠١، ٢٠٠٤(. 

وتُظهـر جميـع نتائج الدراسـات السـابقة علـى المجتمع القطري أنَّ أكثر مشـكالت صـراع الدور لدى 
المـرأة القطريـة العاملـة وغيـر العاملـة، تكمـن في المقـام األول، في الواجبـات األَسـرية متمثلة في 
ـن إدارة المنـزل والجهـد البدنـي والنفسـي الـذي تبذله المـرأة العاملة  األعمـال المنزليـة التـي تتضمَّ
وغيـر العاملـة فـي المنـزل )حسـن، ١٩٩٩؛ خليفـة، ٢٠٠١، ٢٠٠3، ٢٠١5؛ المغيصيـب وعبـد اللـه، 
١٩٩٨(. وأظهـرت بعـض هـذه الدراسـات أنَّ ُمشـكالت السـلوك والُمشـكالت االنفعالية قـد تكون قد 
نشـأت عـن سـلوك أحـد الوالديـن، أو حرمـان الطفـل مـن والـده أو أمـه حيـن حاجتـه إليهـا، وغياب 
السياسـات الداعمـة لعملهمـا، أو عـدم كفايتهـا. وتظهـر أهمية هـذه الدراسـات في مقارنـة التكيّف 
بيـن أطفـال والديـن ُمتوافقيـن خبروا الحيـاة األَسـرية واالجتماعية والمدرسـية، وأطفـال والدين غير 
ُمتوافقيـن مضطربيـن. وتبيَّـن أنَّ األطفـال الذيـن حرمـوا مـن عالقـات أبـوة وأمومـة غيـر ُمتوافقـة 
يوصفـون بالشـخصية غيـر القـادرة علـى تبـادل العالقـات البينشـخصية مـع اآلخرين، وظهـور حاالت 

اإلحبـاط والعـدوان )خليفـة، ٢٠٠١، ٢٠٠٤، ٢٠١5(.

وبالرغـم مـن أهميـة الدراسـات السـابقة فـي المجتمع القطـري، والتي حاولت الكشـف عـن العالقة 
بيـن خـروج المـرأة إلـى العمل، وعالقتهـا بزوجهـا وأبنائها، واآلثار النفسـية واالجتماعيـة على صحتها 
ـة زوجهـا وأبنائهـا، ال يزال الباب مفتوًحا أمام دراسـة حجم ومـدى الصراع الذي يحدثه  النفسـية وصحَّ
خـروج كال الزوجيـن أو أحدهمـا للعمـل، فـي ضـوء تعلّـم كل مـن الرجـل والمـرأة أدواًرا وسـلوكيات 
تتناسـب مـع مركزهمـا في المجموعـة، وفي ضوء التغيّـر االجتماعي والثقافي فـي المجتمع القطري، 

وضمـن المعتقـدات المعياريـة الجديـدة التـي لم تكن مألوفة من ذي قبل، وتسـارع هـذه التغيّرات، 
وظهـور مكـوِّن رئيسـي هـام لتعلّـم األدوار فـي ظـل تعلـم الجنسـين نفسـهما، وانعـكاس ذلـك على 
عملهمـا، وتقييـم سـلوكهما مـن حيـث جودتـه ورداءتـه، ومـن خـالل شـبكة العالقـات الشـخصية 
نـة لحيـاة الجنسـين الرجـل والمرأة، ومـدى توفّر الخدمـات داخل المنـزل، وخارجه،  المتبادلـة المكوِّ

والوفـرة االقتصاديـة، والعمالـة المنزلية. 

3.٥ األسرة القطرية والعمل وتعلّم المرأة

حاولـت بعـض الدراسـات تفّحـص عـزوف بعـض النسـاء القطريـات عـن العمـل، بالرغـم مـن أنَّ 
نسـبة التعليـم لـدى المـرأة القطريـة من النسـب العاليـة والمرتفعـة. وبيَّنـت نتائج هذه الدراسـات 
أنَّ مشـاركة المـرأة فـي القـوى العاملـة ال تـزال منخفضـة نسـبيًا، وفًقـا لتقريـر القـوى العاملـة فـي 
دولـة قطـر المذكـور أعـاله. وال يـزال يُتوقـع مـن المـرأة أن تـؤدي جميـع األنشـطة المنزليـة وتربيـة 
وياونـت لجيمس–هاوكنـز وقطينـا  دراسـة حديثـة جـًدا  نتائـج  إليـه  مـا خلصـت   األطفـال وهـذا 

.)James–Hawkins; Qutteina & Yount, 2017(

ه بالرغـم مـن مـرور سـنوات علـى تعليـم المـرأة القطريـة، توصلـت الدراسـات التـي  بمعنـى آخـر أنَـّ
أجريـت فـي سـنوات مختلفـة إلـى نفـس النتيجـة، وهـي أنَّ المـرأة القطريـة تعطـي أولويـة قصـوى 
لهـا عـن العمـل خـارج المنـزل. إذ تشـير أغلـب الدراسـات إلـى أنَّ المـرأة تقـع فـي  ألسـرتها، وتفضِّ
صـراع بيـن معيـار اختيـار التعليـم، والعمـل، واألسـرة، وهـذا بحـدِّ ذاتـه موضوًعـا لـم يُبحـث بصـورة 
وتوفّـر  الدولـة،  فـي  االقتصـادي  والرفـاه  والنمـاء  بالتطـّور  عالقتـه  مـدى  تـدرس  لـم  كمـا  جديـة، 
 الخدمـات للمـرأة. وبالرغـم مـن أنَّ النسـاء فـي الدراسـة الحديثـة والنوعيـة لجيمس–هاوكنـز وآخرون

)James–Hawkins et al., 2017( قـد أبديـن خشـيتهّن مـن الوقـوع فـي مشـكالت كالطـالق، أو وفاة 
الـزوج مثـاًل أو ُمشـكالت أخـرى، وعـدم تأكدهـّن مـن مـدى حمايـة النظـام األبـوي لهـّن فـي حالـة 
لـن أن يكـّن ُمسـتقالت اقتصاديًـا أو ماديًـا. كمـا أنهـنَّ تعتقدن أنَّ  تعرّضهـن لذلـك، وبالتالـي فهـّن يفضِّ
علـى الحكومـة أن تُعيـد النظـر بمـدى مالئمـة واسـتمرار النظام األبـوي، إذا مـا رغبوا في تقّدم النسـاء 
فـي المجتمـع القطـري، وهـذا بحـدِّ ذاتـه يُعـّد تطـّوًرا في اتجاهـات المـرأة القطريـة نحو ذاتهـا، وفي 

أيًضا.  أدوارهـا 

 )Bahry & Marr, 2005( وأجريـت دراسـات حـول التغيّـر فـي مركـز المـرأة القطريـة وأدوارهـا
وعالقتـه بالتغيّـر مـن المنـاخ التقليـدي المحافـظ إلـى الديمقراطيـة داخـل األسـرة القطريـة علـى 
 Al–Tamimi 2016; Ministry( المتاحـة فـي دولـة قطـر الخصـوص. وتُشـير اإلحصـاءات  وجـه 
of Development Planning and Statistics, 2016( إلـى أنَّ النسـاء تشـكِّلن 6٠٪ مـن الطلبـة 
فـي جميـع جامعـات قطـر، ولوحظـت زيـادة فـي نسـبة مشـاركتها فـي العمـل مقارنة مع السـنوات 

السـابقة، نتيجـة لتعلّمهـا، وزيـادة فـرص العمـل لديهـا وتنّوعـه. 

وأُجريـت دراسـات حـول مـدى زيـادة مسـاحة الحريـة الُمتاحـة للمـرأة فـي مجـاالت التعليـم فـي 
عـة والمختلفـة فـي جامعـة قطـر، أو فـي المدينـة التعليميـة، أو كليـة نـورث  التخّصصـات المتنوِّ
أتلنتيـك وغيرهـا، وفـي مجـاالت العمـل )Golkowska, 2017; Kajokaitė, 2006(. وربطـت نتائـج 
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هـذه الدراسـات بـأنَّ التغييـر فـي دولة قطر تقـوده النخبة فـي المجتمـع، األمر الذي اسـتفادت منه 
المـرأة القطريـة، وخاصـة فـي الفـرص التـي أتاحتها لهـا الحكومـة بهدف تطويرهـا وتنميتهـا. وكانت 
قهـا الجيـل األصغـر مـن النسـاء الجامعيـات اللواتـي اسـتطعن  أكبـر هـذه المكاسـب هـي التـي حقَّ
االنتقـال إلـى مجـاالت كان يهيمـن عليهـا تقليديًـا الذكـور فقـط. ويبـدو أنَّ بعًضـا مـن هؤالء النسـاء 
يتَّجهـن مسـتقباًل نحـو االسـتقاللية )Golkowska, 2017(. وسـيكون مـن المفيـد مسـتقباًل تتبع مثل 
ـن منهجية ومبـادئ التاريخ الشـفوي الذي من شـأنه جمع  هـذا التطـّور، بإجـراء البحـوث التـي تتضمَّ
السـرد الشـفوي للنسـاء مـن مختلف الفئـات العمرية، لدراسـة التغيّـر االجتماعي. كما يمكن دراسـة 

مـدى تصـّور النسـاء القطريـات لجهودهـن الراميـة إلـى بنـاء ذواتهن.

وفـي تلخيـص لمـا سـبق، بيَّـن تقريـر لمهـدي زاده )Mehdizadeh, 2015( أنَّ مشـكلة التوفيـق بين 
مسـؤوليات العمـل واألسـرة كبيـرة فـي قطـر وتتَّصـف بهيمنـة الرجـل في األسـرة فيمـا تقوم النسـاء 
بتقسـيم مسـؤولياتهن بيـن األسـرة والعمـل ومسـؤولياتهن تجـاه أنفسـهن واآلخريـن، مثـل رعايـة 
األطفـال المرضـى، وأفـراد األسـرة المسـنين، وتقديـم الدعـم التعليمـي ألطفالهـن. ويضيـف مهـدي 
زاده بـأنَّ الضغـوط األَسـرية علـى المـرأة أصبحـت كبيـرة نتيجة لمبـادرة إصـالح التعليم فـي الدولة، 
األمـر الـذي يضغـط علـى أبنائهـن، وبالتالي علـى األُسـرة، لتقديـم العون الكفيـل بمواجهـة المناهج 

المتغيّـرة والسـاعات الطويلـة فـي التعلّـم أو فـي العمـل خـارج المنزل.

4.٥ الخالصة 

يدعـو كل مـا سـبق إلـى دراسـة العالقـة بيـن تغيّـر أدوار الرجـل والمـرأة والتـوازن بينهمـا فـي 
م عرضـه من بحـوث ودراسـات سـابقة، تبيَّن وجـود عدد  المسـؤوليات األَسـرية. وبنـاء علـى مـا تقـدَّ
ال بـأس بـه مـن البحـوث والدراسـات التـي أجريـت فـي السـابق وتجـرى حاليًـا فـي مجال مشـكالت 

األسـرة والعمـل.

ويبقـى السـؤال األهـم: مـا هـي العالقة بين تغيّـر أدوار كل مـن الرجل والمـرأة، والتـوازن بينه وبين 
المسـؤوليات األَسـرية نتيجـة لما يلي:

تغّيـر المجتمـع القطـري عمـا كان عليـه منـذ ثالثين سـنة مضـت وتحّوله من مجتمـع تقليدي  •
ر؛ قديـم إلى مجتمـع متحضِّ

تعلّـم كال مـن الرجـل والمـرأة في المجتمـع القطـري ألدوار اجتماعية مختلفة عمـا تعلمه من  •
سبقهم؛

االنتقـال مـن االهتمام بالقيـم والدوافع إلى االهتمام بالسـلوك الظاهر، وتأكيـد الهوية العامة  •
لـكل مـن الرجـل والمرأة في المجتمـع القطري، ولعـب أدوار جديدة لـم يألفاها من قبل؛ 

فهـم كيفيـة تدريـب وتعلّـم الزوجيـن العامليـن علـى هـذه األدوار، إمـا بطريقـة منظمـة أو  •
ـد  مـن خـالل المؤسسـات االجتماعيـة )األسـرة( أو الثقافيـة )وسـائل اإلعـالم(، األمـر الـذي مهَّ
لـألدوار الجديـدة للجنسـين بصـورة مناسـبة، ومقبولـة اجتماعًيـا، مـع أنَّهـا كانـت فـي زمـن 
نًـا اجتماعًيا  مضـى مرفوضـة وخارجـة عـن تقاليـد المجتمـع؛ وقـد جعلتهمـا هـذه األدوار مكوِّ

مشـاركًا بعضهمـا مـع بعض؛ 

ظهـور الـدور الفعـال والمؤثّـر فـي المجتمع القطـري للمرأة القطريـة جنًبا إلى جنـب الرجل،  •
وخاصـة فـي المشـاركة فـي ميزانيـة األسـرة االقتصاديـة، والعمل مـع الرجل في نفـس المكان.؛

حصـول المـرأة علـى نفـس الحقـوق والواجبـات فـي العمـل والمنزل، فـإن هـي أدَّت أدوارها  •
ر كانـت لهـا آثـار إيجابيـة علـى مجتمعهـا وأسـرتها وأوالدهـا؛ وإن هـي  بشـكل إيجابـي ومؤثّـِ
أدَّت أدوارهـا بشـكل يـدّل علـى عـدم اإليجابيـة والسـلبية، كانـت لـه آثـار سـلبية علـى أوالدها؛ 

لـم يعـد دور الرجـل محصـوًرا فـي العمـل وكونـه مصـدًرا للـرزق، بـل تعـّداه لمشـاركة المرأة  •
والعمـل معهـا بصـورة تعاونيـة لخدمة أسـرتهما؛

دة؛ • دور السياسات التي تدعم األسرة أثناء أدائها ألدوارها االجتماعية والثقافية المتعدِّ

تأثيـر المسـؤوليات العائليـة علـى إنتاجيـة األعمـال والقـدرة التنافسـية لـدى كل مـن الرجـل  •
والمـرأة العامليـن؛

إمكانيـة حـدوث نقـص فـي رعايـة األطفـال، واألطفـال المرضـى، وذوي اإلعاقـة، واآلبـاء كبـار  •
السـن، والـزواج، وإدارة المشـاكل العائلية، وزيـادة التغّيب عن العمل، ودور التشـريعات في 

الحفـاظ علـى حقوق األسـرة ضمـن الضوابط المناسـبة؛

اضطـراب العالقـات الزوجيـة، ومشـكالت المـرأة العاملـة، بمـا فيهـا القلـق والتوتر، والشـعور  •
بعـدم التوافـق، والصـراع فـي عالقاتهـا االجتماعيـة، وصعوبـة القيـام بالمهـام المنزلية؛

تأثيـر المسـؤوليات العائليـة علـى رغبـة العامليـن فـي القيـام بمهـام إضافيـة، والتدريـب،  •
والسـفر، أو التغييـر فـي مجـال العمـل؛

تأثيـر إدارة العمـل والحيـاة األَسـرية علـى كل مـن الجنسـين، ليس على أَسـرهم فحسـب، بل  •
أيًضـا علـى األداء في مـكان عملهم؛

تأثّـر كفـاءة أحـد الزوجيـن، وخاصـة فـي حـاالت العمـل الجماعـي، حيـن يتطلـب عملهمـا  •
أن يقومـا بـه بالمشـاركة مـع زمالئهمـا اآلخريـن، فيكـون الموظـف غائًبـا أو مشـغوال بشـؤون 

واهتمامـات األسـرة؛ 

بهم من العمـل وعدم االسـتمرار لفتـرة أطول  • عـدم االحتفـاظ بالعامليـن المهـرة بسـبب تسـرُّ
لعـدم كفايـة مؤسسـات أو مراكـز رعايـة الطفـل، أو عـدم إتاحـة سـاعات عمـل المرنـة بعـد 

إجـازة األمومـة، حيـن يكـون أحـد الزوجيـن قائًما بشـؤون األسـرة. 

قامت الباحثة بمراجعة الدراسات في المجتمع القطري عن أدوار الجنسين في المجتمع القطري، فلم 
م لنا من معلومات عن هذه األدوار وتأثيراتها على الرجل ومسؤولياته.  تجد ما يقدِّ

٥.٥ السياسات والتشريعات الخاصة باألسرة القطرية والعمل 

مـن بين األهداف الرئيسـية التي تتضّمنها اسـتراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٨–٢٠٢٢ تقوية التماسـك 
األَسـري، إذ تعتبـر األسـرة نـواة المجتمـع القطـري، وهـي القاعـدة التـي تقـوم عليهـا جميـع جوانب 
الهيـكل االجتماعـي فـي دولـة قطـر. وتدعـم الحكومـة البرامـج التـي تهـدف إلـى تعزيـز التماسـك 
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األَسـري، إلـى جانـب تعزيـز مسـؤولية الوالدين، وترشـيد اسـتخدام عامالت المنـازل لرعايـة األطفال، 
رة به، وزيـادة دعـم العائالت ذات  وتقليـص العنـف المنزلـي، وتوفيـر الحمايـة والدعـم لألسـر المتأثِـّ
الظـروف الخاصة كاألشـخاص ذوي اإلعاقة وكبار السـن، بهدف تحسـين مسـتوى التمكيـن االقتصادي 
واالجتماعـي واإلدارة الماليـة لألسـرة القطريـة، وتبنِّـي منهـج كلـي وشـامل تجـاه رفاهـة األطفـال، 
وتحقيـق تـوازن أفضـل بيـن العمل والمسـؤوليات األَسـرية، ممـا يمكِّن المـرأة بصورة أكبـر ويدعمها 

 https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Documents/NDS2Final.pdf

عقـدت نـدوات حـول هـذه الموضوعـات فـي معهـد الدوحـة الدولـي لألسـرة لدراسـة تأثيـر غيـاب 
علـى  األَسـرية  والمسـؤوليات  العمـل  بيـن  التـوازن  لتحقيـق  الداعمـة  السياسـات  كفايـة  عـدم  أو 
الفـرد واألسـرة والمجتمـع فـي العـام ٢٠١5، بهـدف مناقشـة تأثيـر الخلـل فـي التـوازن بيـن العمـل 
والمسـؤوليات األَسـرية علـى الفـرد واألسـرة والمجتمـع وعلـى المسـتوى المؤسسـي. كمـا أجريـت 
مراجعـات فـي مجـال عـدم كفايـة السياسـات الداعمـة لتحقيـق التـوازن بيـن العمل والمسـؤوليات 

األَسـرية علـى الفـرد واألسـرة والمجتمـع )خليفـة، ٢٠١5(.

ويعتبـر مجـال التشـريعات الخاصـة بأسـرة ذوي االعاقـة )Aref, & Attia, 2017( مـن الموضوعـات 
ذات األهميـة القصـوى ضمـن التشـريعات والسياسـات الخاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة وحمايـة 
مت  حقوقهـم فـي سـياق اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية المسـتدامة. وقد قدَّ
الدراسـة تصـّوًرا كامـاًل حـول مـدى تحديـث السياسـات الخاصـة بـأدوار أوليـاء أمور هؤالء األشـخاص 
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي، ومـن ضمنهـا دولـة قطـر، مـن خـالل تحليـل بعـض الوثائـق 
مـت تحلياًل حـول كيفية  الخاصـة بالتشـريعات الحاليـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي. كمـا قدَّ
تفعيـل هـذه السياسـات فـي دول البحرين، والكويـت، وعمان، وقطـر، والمملكة العربية السـعودية، 
دت تعريفـات واضحـة لألشـخاص ذوي  واإلمـارات العربيـة المتحـدة. وبيَّنـت أنَّ دولـة قطـر قـد حـدَّ
اإلعاقـة وفًقـا للمواثيـق الدوليـة »وهـو العجـز الجزئـي أو الكلّـي الـذي يحـّد مـن قدراتـه البدنية أو 
النفسـية أو العقليـة إلـى الحـّد الـذي يحـّد مـن إمكاناتـه فـي التعلّـم أو إعـادة التأهيـل أو العمل«. 
ع  وبيَّـن الباحثـان العـدد اإلحصائـي لألشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة فـي الدولـة، والقانـون الـذي شـرِّ
للحفـاظ علـى حقوقهـم وكفالتهـم فـي المجتمـع القطـري )قانـون رقم )٢( لسـنة ٢٠٠٤ بشـأن ذوي 

االحتياجـات الخاصـة؛ رؤيـة قطـر الوطنيـة ٢٠3٠؛ اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة ٢٠١٨ – ٢٠٢٢(. 

واسـتنتج مـن تحليـل البيانـات فـي تقرير معهد بحوث السياسـات العامة أنَّ الُمشـّرع فـي دولة قطر 
م سياسـات وإجـراءات ذات فائـدة واضحـة للعامليـن الذيـن لديهـم أطفـااًل ذا إعاقـة، ومـن ذلك  قـدَّ
هـات األطفـال مـن ذوي اإلعاقـة العامـالت، مدفوعـة األجـر بالكامـل  منـح »إجـازة رعايـة الطفـل ألمَّ
لمـدة خمـس سـنوات”. وبالرغـم مـن ذلـك، ال زلنـا بحاجـة للمزيد مـن جهـود المشـرِّعين وواضعي 
 Public Policy Research Institute( االتجـاه  هـذا  فـي  القطريـة  باألسـرة  الخاصـة  السياسـات 

 .))PPRI(, 2010

٦.٥ واقع السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات األَسرية 
واألسرة والمجتمع 

ذكرنـا سـابًقا أنَّ أكثـر مـن نصـف الطلبـة الجامعييـن فـي دولة قطر مـن النسـاء، وتُشـير اإلحصاءات 
إلـى أنَّ مشـاركة اإلنـاث فـي القـوى العاملـة وفـي سـوق العمل فـي دولة قطـر، غير مرتفعـة مقارنة 
بنظيراتهـا مـن النسـاء فـي العالم. وتسـعى حكومات هذه الـدول إلى تعزيز عمل المرأة، وتشـجيعها 
للعمـل بصـورة ُمسـتقلة للحصـول علـى مكانـة وظيفيـة هامـة، خاصـة أنَّ دولـة قطر تسـعى في كل 
السـبل للحـّد مـن االعتمـاد علـى النفـط والغـاز الطبيعـي وزيـادة مشـاركة مواطنيهـا لجعلهـم أقـل 
اعتمـاًدا علـى العمالـة الوافـدة. كمـا تحـرص الدولـة علـى الحصـول علـى عوائـد اسـتثماراتها الكبيرة 
فـي تعليـم المـرأة. وقطعـت دولـة قطـر أشـواطًا كبيرة فـي تثقيـف النسـاء. وبيَّنت هذه الدراسـات 
إلـى أنَّ توظيـف المـرأة فـي دولـة قطـر قد قطـع أشـواطًا كبيـرة، وأّنَ المسـاهمة االقتصاديـة للمرأة 
أصبـح يـؤدي دوًرا أكبـر مقارنـة عمـا كان عليـه فـي الماضـي القريب، كمـا أنَّ عدد النسـاء خريجات 
الجامعـات، فـي بعـض األماكـن، قـد يفـوق عـدد الشـباب خريجـي الجامعـات. وال تزال نسـب تعلم 

النسـاء فـي دولـة قطـر، علـى سـبيل المثـال، األعلـى مقارنة بغيرهـا من هـذه الدول. 

د فـي الجـدول أدنـاه أهـم القضايـا المنهجيـة التـي يمكـن أن نسـتند إليهـا فـي الدراسـات  تحـدَّ
والعمـل األسـرة  فـي دراسـات  العالميـة  األدبيّـات  المسـتقبلية مـن خـالل مراجعـة 

المسائل 
المنهجية

مراجع هامة

اقتراحات للبحوث المستقبلية

تطبيق مقاييس صراع األدوار )التقرير الذاتي للشخص( والتي تقيس:  .١
الوقت والعمل والتدخل مع األسرة  ¬

الضغط والتوتّر واإلجهاد والتدخل مع األسرة  ¬
الضغط والتوتّر واإلجهاد والتدخل مع العمل  ¬

سلوك الفرد والتدخل مع العمل واألسرة  ¬
إثراء العمل في األسرة  ¬
إثراء األسرة في العمل؛  ¬

صراع الدور والعمل ونوعية الحياة، وتعكس بنود المقياس معتقدات الفرد   .٢
دة المرتبطة  فيما يتعلق بقدرته على إدارة األدوار والمسؤوليات المتعدِّ

دة )على سبيل  بالعمل بفعالية، ومدى ثقته في إدارة أدوار الحياة المتعدِّ
المثال “أنا واثق من أنَّني أستطيع أن أجد طرًقا لتلبية مطالب أدواري 

دة وأدواًرا أخرى في غير مجال العمل”؛ المتعدِّ
 Direct Methods( استخدام الطرق المباشرة في القياس لقياس المشكلة  .3

for Measuring the Problem(؛
أسئلة تدور حول مفهوم الدور والهوية، أدوار األم والعمل، الصراع الداخلي   .٤

للمرأة وتداخل أدوارها مع أدوار الرجل والمنزل؛

القياس

https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Documents/NDS2Final.pdf
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مصدر 
المعلومات

العيِّنة حسب 
الدراسات 

التي تناولتها 
المراجعة

تصميم الدراسة

الحصول على المعلومات على أساس من يقوم بها أثناء المقابلة الشخصية   .١
من ذوي الخبرة في مجال الدراسات االجتماعية والنفسية؛

تحديد المتغيِّرات والعوامل بناًء على نظريات صراع الدور وتداخل األدوار،   .٢
كما نوقشت في األدبيّات العلمية العالمية وكذلك من خالل مراجعة 

األدبيّات في الوطن العربي؛
رصد الدراسات التي أجريت في الموضوع نفسه حول األسرة القطرية،   .3
والحصول على معلومات حول المشكالت والتغيّرات التي حصلت في 

السنوات الخمس الماضية، وتحديد متوسط هذه السنوات الخمس.

في دراسات صراع الدور والتداخل ما بين العمل – المنزل، ال بد من استهداف 
أعضاء األسرة، بمن فيهم الرجل متمثاًل برب المنزل، وكذلك جميع أعضاء األسرة 

بمن فيهم العاملة المنزلية والسائق.

يستخدم المنهج الوصفي االستقرائي المعتمد على تحليل العالقات السببية   .١
المحتملة بين عامل ًمحّدد والُمشكلة، وتفسيرها على أساس نماذج تفسيرية 

دة بالتوازي )التفسير البيئي للمشكلة Ecology Explanatory(؛ ُمتعدِّ
م منهج البحث على أساس استخدام  لفهم أفضل وأوضح لصراع الدور، يصمَّ  .٢

المنهج الكيفي والنوعي مًعا والمبني على نظريات الصراع وتداخل 
األدوار، ثم تتبعه دراسة برنامج تعديل سلوك )العالج السلوكي المعرفي( 

على أساس مجموعتين، ضابطة وتجريبية. ويؤخذ باالعتبار االستفادة 
من المجموعة الضابطة الحًقا في البرنامج. )البرنامج المقترح في رسالة 

دكتوراه خليفة )٢٠٠١( للمرأة العاملة(؛
لسدِّ الفجوة في بحوث األسرة والعمل، يصّمم منهج لتحديد نوعية القياس،   .3

ة  د التخّصصات، والعمل مع المؤسسات المعنية باألسرة والصحَّ ضمن تعدُّ
النفسية؛

تعطى األولوية للبحوث الطولية التتابعية لدراسة أثر الصراع على المدى   .٤
البعيد على األسرة، و الدور اإلثرائي في تحسين الحياة لديها، أو األثر 

السالب على العالقات داخل األسرة؛
د األدوات في الدراسة تبًعا للبيانات التي يتم الحصول عليها، والواقع  تُحدَّ  .5

الذي تعكسه البيانات؛
تؤخذ باالعتبار الدراسات السابقة حول التفاعل بين العمل واألسرة، واألسرة   .6

والعمل، التي تشير إلى أنَّ المشاركة في دور واحد قد يُثري نوعية الحياة في 
الدور اآلخر ويعزِّز معان أخرى نتيجة للتعلم الذي حدث في الدور األول؛ 

يُقترح للدراسات المستقبلية تضمين أساليب مختلفة من المنهجيات،   .7
لزيادة فهم ظروف العمل والعائلة كأفراد متعاونين داخل األسرة بداًل من 

دراستهم كأفراد متصارعين.

تُجرى البحوث على أساس تبّني إطار نظري مبني على مفهوم إثراء التعلم   .٨
في العمل واألسرة ليشمل »إثراء الحياة العملية«، تماًما كما يمكن النظر 
إلى قضايا العمل واألسرة على نطاق أوسع باعتبارها مجموعة فرعية من 

قضايا الحياة العملية؛
تُجرى الدراسات على أساس جمع المعلومات حول الخبرات التي اكتسبها   .٩

أفراد األسرة في ممارستهم لألدوار خارج العمل واألسرة )مجاالت أخرى غير 
العمل واألسرة( أو مجاالت تُثريها الخبرات األخرى التي مارسها األفراد في 

مجال العمل وممارسة أدوار األسرة؛
١٠. تؤخذ باالعتبار الهوية الثقافية لمجتمع الدراسة وعالقتها بممارسة األدوار 

داخل األسرة القطرية.

تحديد 
التعريفات في 

الدراسة

د التعريف وفًقا للتصّور الذاتي )Subjective Perception( وردة  يُحدَّ  .١
الفعل الموضوعية )Objective Action(؛

تُحّدد أنواع الصراع، ودور أفراد األسرة، بزيادة أو نقصان هذه األدوار؛  .٢
يؤخذ باالعتبار تطبيق تعاريف عبر الثقافات، ألنَّها قد تختلف من ثقافة   .3

ألخرى، ومن مجتمع آلخر؛
تُعتمد التعريفات عند دراسة العالقة بين األسرة والعمل وفًقا لخصوصية   .٤

المجتمع وثقافته، ووفًقا للمعايير العالمية للصّحة النفسية.

7.٥ الخالصة 

اسـتخدم الباحثون في الدراسـات الثمانية عشـرة السـابقة مناح وطرقًا متباينة في تناولهم لمشـكالت 
لـوا إلـى وجـود فروق دالـة يمكن فـي ضوئهـا، التفرقة بين  صـراع الـدور لـدى المـرأة العاملـة، وتوصَّ
مشـكالت صـراع الـدور للمـرأة العاملـة وغيرهـا مـن المفاهيـم األخـرى، كمفهـوم القلـق واإلحبـاط 
والعصابيـة. واهتـمَّ فريـق من الباحثين بدراسـة مشـكالت صراع الدور لـدى المرأة العاملـة من زوايا 
دة، واسـتخدم فـي هذا المجال عيِّنـات مختلفة تنتمي لبعض المسـتويات االجتماعية  وجوانـب متعدِّ
االقتصاديـة، والمهنيـة لـدى المـرأة العاملـة، إلـى جانـب دراسـة أوالدها فـي مراحل عمريـة مختلفة 

تراوحـت مـا بين مرحلـة الطفولـة الباكرة ومرحلـة الطفولة. 

م عـدد من الباحثيـن تعريفات محـّددة لطبيعة مشـكالت صراع الـدور لدى  وفـي الوقـت نفسـه، قـدَّ
المـرأة، وحـاول أن يصـل إلى تحديد العالقة بينه وبين بعض المتغيِّرات األخرى. ولم تقف الدراسـات 
عنـد هـذا الحـّد، بـل حـاول بعـض الباحثيـن دراسـة مـدى فعاليـة البرامـج اإلرشـادية والعالجيـة في 
ة الصـراع النفسـي الناتج عن تعـّدد األدوار لـدى المرأة العاملـة، وتقديم طرائـق وفنيات  خفـض حـدَّ

عالجيـة مناسـبة، واقتراح خدمات التوجيه واإلرشـاد النفسـي للمـرأة العاملة.
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ال نزال بحاجة لالهتمام بما يلي: 

دة، واالسـتفادة مـن نتائجهـا فـي تصميـم دراسـات  رصـد الدراسـات السـابقة فـي دول متعـدِّ  .١
والثقافيـة  االجتماعيـة  األدوار  فـي  تغيّـر  مـن  لهـا  ومـا حـدث  الُمعاِصـرة،  القطريـة  األسـرة 
واالقتصاديـة، خاصـة أنَّ هـذه الدراسـات سـلَّطت الدور على بعـض الُممارسـات اإليجابية لدى 
المؤسسـات التـي تتَّسـم بثقافـة تعزيـز البيئـة األَسـرية والمسـؤولية االجتماعيـة، والتـي بيَّنت 
نتائجهـا مـدى أهميـة دراسـة أثـر تعزيز بيئـة العمل من خـالل االهتمـام بمشـكالت العاملين 
األَسـرية والتفاعـل معهـا، واعتبـرت الحفـاظ علـى مسـتوى معيشـة كاف هو الشـرط الرئيسـي 

لتلبيـة احتياجـات العامليـن ذوي المسـؤوليات العائليـة؛ 

٢.  دراسـة حـول مـدى االلتزامـات الحقوقيـة تجـاه أَُسـر األطفـال ذوي االعاقـة وذويهم مـن كبار 
السـن. ويمكـن إجـراء هـذه الدراسـات من خـالل مراجعة كل مـا أجري في المجتمـع القطري 

وبنـاء دراسـات ذات منحـى ومفهـوم جديـد بالنسـبة لألسـرة القطريـة العاملة.

ويُنصح بإجراء المزيد من الدراسات: 

أواًل: دراسات حول السياسات والتشريعات تتضّمن ما يلي:

ة، وزواج  مـدى تأثير تطوير السياسـات الخاصة باألسـرة علـى القضايا المتعلِّقة باإلعاقـة والصحَّ  .١
األقـارب فـي ضـوء رؤية قطـر ٢٠3٠؛

مـدى جـدوى تأسـيس قاعـدة البيانـات في بناء االسـتراتيجيات اإلنمائية لألسـرة حسـب الواقع   .٢
التنمـوي لألسـرة؛

مراجعـة الـدروس المسـتفادة مـن خبـرات دولة قطر فـي تطويـر قوانين األسـرة، والعمل على   .3
تعديلهـا أو تحسـينها؛ 

تأثيـر غيـاب أو عـدم كفايـة السياسـات الداعمـة لتحقيـق التـوازن بيـن العمـل والمسـؤوليات   .٤
الفـرد واألسـرة والمجتمـع؛ األَسـرية علـى 

دور الدولة في إشراك األَسر في وضع السياسات والتصّورات المختّصة بتطوير األسرة؛  .5

أثـر الجـّد أو الجـّدة فـي نشـأة األطفـال لديهـم، والبحث فـي القوانيـن والتشـريعات الُمنظمة   .6
لهـذه العالقـة؛

مـدى جـدوى وضـع قوانيـن منظمة للمـدارس أو المؤسسـات التي تُعنـى بأطفال األَسـر الذين   .7
يعملـون سـاعات طويلـة.

ثانيًا: دراسات حول تصميم البرامج اإلرشادية والتربوية تتضّمن ما يلي:

دراسات تجريبية حول برامج تدريب الوالدين على أساليب رعاية األطفال؛  .١

أثر التطوير والتغيّر االجتماعي في نوعية الحياة لدى األسرة القطرية؛  .٢

دور األسرة في تطوير نظام العمل االجتماعي واألمن االجتماعي لألسرة؛  .3

دور األسرة في بناء المنظومة االجتماعية؛  .٤

ة األَسرية؛ دراسات حول تصميم مناهج تربوية في المدرسة والجامعة تتعلَّق بالصحَّ  .5

دراسات حول تصميم برامج تختّص باإلرشاد األَسري.  .6

ن ما يلي: ثالثًا: دراسات حول الموضوعات النفسية االجتماعية تتضمَّ

صراع الدور والعمل ونوعية الحياة لدى األسرة القطرية؛  .١

دراسـات طوليـة تتابعيـة لدراسـة أثـر الصـراع علـى المـدى البعيـد لألسـرة، وسـواء كان دوره   .٢
العالقـات داخـل األسـرة؛ الحيـاة أو سـالبًا علـى  إثرائيًـا فـي تحسـين 

الهوية الثقافية لألسرة القطرية وعالقتها بممارسة األدوار داخل األسرة القطرية؛  .3

العاملة المنزلية وعالقتها بسلوك التعلّق لدى أبناء األسرة القطرية؛  .٤

دراسـة طوليـة فـي المدارس المتوسـطة حـول البلطجـة والتحرّش الجنسـي كمنبِّهـات لحدوث   .5
السـلوك المغايـر؛

6.  الرفـاه االجتماعـي واالضطرابـات النفسـية ودور الجنس، والوضع االجتماعـي واالقتصادي لدى 
القطري؛ الشـباب 

دراسـة تجريبيـة حـول أثـر تدريـب المستشـارين النفسـيين للموّجهيـن فـي تقديـم الرعايـة   .7
الُمعنَّفيـن؛ لألشـخاص  واالجتماعيـة  النفسـية 

٨.  مـدى تأثيـر اإلعاقـة علـى األشـخاص ذوي اإلعاقة أو أَسـرهم، أو على األماكن التـي يتواجد بها 
هـؤالء األشـخاص، أو األماكـن التـي يميلـون إلـى العمـل أو اإلقامـة فيهـا؛

األمراض الصحية المتعلّقة بنمط الحياة وأثرها على أداء الموظف في عمله؛  .٩

أثر وسائط التواصل االجتماعي على تحصيل الطلبة في المدرسة اإلعدادية والثانوية؛  .١٠

التأثيـرات الثقافيـة واالجتماعيـة المختلفة علـى التعاون والشـراكة والعمل المشـترك الُمتعّدد   .١١
التخّصصـات كنمـوذج لوصـف التعـاون والشـراكة؛

العالقـة بيـن التعليـم في الماضـي والتعليم في الحاضر والمسـتقبل، والعالقة بيـن هذا التطّور   .١٢
والتغيّـر واإلصـالح التعليمـي، ودور األسـرة )باسـتخدام المنهـج التاريخي فـي التربية(؛

العالقـة بيـن التنشـئة االجتماعيـة ومهـارات الحياة األساسـية وإعدادهـم أكاديميًـا وتقنيًا لدى   .١3
الطلبـة القطرييـن فـي المدرسـة الثانويـة والجامعـة )دراسـة تتبعيـة(؛

والجنسـيات  باألعـراق  واالختـالط  االجتماعـي،  والتثاقـف  والعولمـة،  األجيـال،  بيـن  التبايـن   .١٤
القطريـة؛ األسـرة  بنـاء  علـى  وأثرهـا  األخـرى، 

اختيار الزوج، واالنتماء القبلي واألَسري لدى األسرة القطرية.  .١5
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ـة  وأظهـرت عـدد مـن الدراسـات إلـى تعـرّض األم واألب واألبنـاء، علـى حـّد سـواء، لمشـكالت الصحَّ
النفسـية نتيجـة لضغـوط خروجهمـا إلـى العمـل فـي آن واحـد؛ وترتبـط هـذه الضغـوط بخصائـص 
األطفـال الشـخصية، ومنهـا االكتئـاب، وقيـود الـدور الوالـدي، وعـدم اإلحسـاس بالكفـاءة، والعزلـة 
ـة الوالديـن، والرابطـة العاطفيـة للطفـل علـى ارتفـاع أو  ر العالقـة الزواجيـة، وصحَّ االجتماعيـة. وتؤثِـّ
خفـض الضغـوط النفسـية في األسـرة، فيما يؤثـر العمر الزمنـي للطفل على نوعية الضغوط النفسـية 

.)Bener et al. 2012( )٢٠٠5 ،التـي يشـعر بهـا الوالديـن )العطيـة والبوفالسـة

وتُـدرك األسـرة القطريـة األمـن النفسـي من خـالل شـعورها بالكفايـة الشـخصية والثبـات االنفعالي، 
وبُعد النظرة السـلبية للحياة، والتوازن. وقد تتعرَّض األسـرة الختالل وعدم توازن حين تنتابها مشـاعر 
العدوانيـة والعـداء، واالعتماديـة، وضعـف التجـاوب االنفعالـي، وعدم الشـعور بالكفايـة. وتعتبر كل 
ـرات ألبعـاد الصّحـة النفسـية وللتوافـق النفسـي لألسـرة القطرية كما أسـفرت عنه  هـذه األمـور مؤشِّ
ل فـي السـلوك  نتائـج الدراسـات السـابقة. وترتبـط هـذه األبعـاد بأبعـاد التوافـق االجتماعـي المتمثِـّ
التكيّفـي اإليجابـي والمهـارات االجتماعيـة، والسـلوك القيـادي والعالقـات اإليجابيـة داخـل األسـرة، 
واالعتمـاد علـى النفـس، األمـر الذي يؤدي إلى خفض المشـاعر والسـلوكيات االكتئابية، واالنسـحابية، 
واالندفاعيـة، واالتجـاه السـالب نحـو المجتمـع، وخفـض وجهـة الضبـط الخارجـي، ومشـاكل التعلّـم 
لـدى األبنـاء، وخفـض النشـاط الزائـد لديهـم في المدرسـة، وخفـض العالقات البينشـخصية السـالبة، 
والشـعور بالنقـص، وخفـض الضغـوط االجتماعيـة )البوفالسـة، ١٩٨6؛ خليفـة، ٢٠٠١؛ خليفـة، ٢٠٠3، 
٢٠٠٤، ٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١3؛ العطيـة والبوفالسـة، ٢٠٠5؛ العطيـة، ٢٠٠6؛ El–Islam, 2007؛ الهاجري، 

.)٢٠١٢

ر العوامـل الشـخصية للفـرد داخـل األسـرة تأثيـرًا كبيـرًا، وال سـيَّما فـي تكويـن الشـخصية وفـي  وتؤثِـّ
علـى  رات  مؤثِـّ الوالديـة  المعاملـة  أسـاليب  وتعتبـر  النفسـية.  ـة  الصحَّ وتحقيـق  النفسـي  التـوازن 
ـة النفسـية لألبنـاء، وفـي بنـاء مقوِّمات الشـخصية السـليمة. ويؤدِّي ميـل الوالديـن أو أحدهما  الصحَّ
إلـى معاملـة األبنـاء كشـيء وتجريدهـم مـن خصائصهـم اإلنسـانية إلـى فقـدان كثيـر مـن حقوقهـم 
اإلنسـانية، ويعرِّضهـم ألشـكال مـن العنـف واإلهمـال وزيادة الشـحنات السـالبة لديهـم؛ ويقف ذلك 
جنبًـا إلـى جانـب غيـاب الصـدق فـي رعايـة األبنـاء، واألداء الوالـدي غيـر اإليجابـي الـذي يُعـّد مـن 
أخطـر مـا يتعـرَّض لـه الفـرد داخل بيئتـه االجتماعيـة المتمثِّلة باألسـرة، وخاصـة في المراحـل األولى 
مـن حياتـه، وقـد يـؤدِّي إلـى نتائج ال تُحمـد عقباها علـى صحته، وعلى بنائه النفسـي بصـورة خاصة 
)البوفالسـة، ١٩٨6؛ خليفـة، ٢٠٠١؛ خليفـة، ٢٠٠3، ٢٠٠٤، ٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١3؛ العطيـة والبوفالسـة، 
الكعبـي،  الهاجـري، ٢٠١٢؛  ؛ Al–Ghanim, 2009؛   Al–Mahroos, 2007 العطيـة، ٢٠٠6؛ ٢٠٠5؛ 

 .)Al–Maadadi & Ikhlef, 2014 ؛Shafaie et al., 2014 ٢٠١3؛

ة النفسـية واألسـرة القطرية،  ت مراجعة ٢٠ دراسـة تتعلق بأدبيّات الصحَّ ألغـراض التقريـر الحالي، تمَّ
يـة، فيمـا عـدا خمـس دراسـات اسـتخدمت المنهـج  وكانـت فـي معظمهـا دراسـات اسـتطالعية وكمِّ
الكيفـي )النوعـي( أو المنهـج المختلـط المبنـّي علـى المقابـالت، والمجموعـات البؤريـة، مـن أجـل 
ة النفسـية لألسـرة وأثرها على الحيـاة، واالضطرابات  جمـع بيانـات دقيقـة حول العالقة مـا بين الصحَّ
النفسـية. وكان باإلمـكان الخـروج بتصـّور واضـح حـول المشـكالت التـي يمكـن أن تنجـم عـن هـذه 
العالقـة داخـل األسـرة القطريـة، وتتلخَّـص في وجـود عالقة مباشـرة بين األسـرة ودينامياتهـا وتأثيرها 

الفصل السادس: األسرة القطرية والصحَّة

١.٦ المقّدمة

ـة مـن الموضوعـات ذات العالقـة المباشـرة باألسـرة، إذ تؤثـر دينامياتهـا تأثيـرًا كبيـرًا علـى  إنَّ الصحَّ
ر وجود عائلة متماسـكة  الصّحـَة البدنيـة والعقليـة للفـرد بطـرق إيجابية وسـلبية على السـواء. ويوفِـّ
ـة العامة، والعكـس صحيح  وداعمـة الدعـم العاطفـي، والرفـاه االقتصـادي، ويزيـد مـن فعاليـة الصحَّ
ـة أفـراد األسـرة إلـى التأثـر  أيًضـا. فعندمـا تعانـي الحيـاة األَسـرية مـن الضغـط والصـراع، تميـل صحَّ
السـلبي، وفًقـا لعديـد مـن العوامـل قـد يكـون أهّمهـا: العالقات األَسـرية، والحمـل، والـوالدة، وزواج 
األقـارب، ونمـط الحياة وأسـاليبها، والسـّن، وخدمـات الرعاية الصحية والنفسـية. وعلـى الرغم من أنَّ 
ـة العامة، فقد  العالقـات األَسـرية الجيِّـدة والدعـم االجتماعـي تشـكل عوامـل وقائيـة لتحسـين الصحَّ
أظهـرت الدراسـات أنَّ العالقـات األَسـرية ال تؤثـر جميعهـا إيجابيًـا علـى الصّحـة إذ تكـون التفاعالت 
األَسـرية غيـر الداعمـة ذات تأثيـر سـلبي. وتُشـير تقاريـر منظمـة الصّحـة العالميـة إلـى وجـود أدلة 
ـة  متزايـدة تظهـر أنَّ العالقـات الضعيفـة وغيـر السـويَّة وغيـر المتوازنـة يمكـن أن تضـرَّ فعـال بالصحَّ
البدنيـة والعقليـة. ومـن الممكـن أن تؤثـر ديناميات األسـرة غير القوية وأدوار الجنسـين تأثيرًا سـلبيًا 

ـة أفـراد األسـرة وممارسـتهم ألدوارهم.  علـى صحَّ

ـة، تبيَّـن أنَّ أكثـر الدراسـات تـدور حـول  وفـي مراجعـة الدراسـات حـول األسـرة القطريـة والصحَّ
بعـض االضطرابـات النفسـية أثنـاء الحمـل والـوالدة، وزواج األقارب، والبدانـة والسـمنة، واإلفراط في 

الكماليـات، ومشـكالت كبـار السـن.

2.٦ األسرة القطرية والصّحة النفسية

وفًقا السـتراتيجية قطر في الصّحة النفسـية )٢٠١3–٢٠١٨( )Sharkey, 2017; Azeem, 2017(، تُشـير 
نتائـج الدراسـات بوضـوح إلى أنَّ أهم المشـكالت الصحية والنفسـية التـي تتعرَّض لها األسـرة القطرية، 
ل فـي خطـر االكتئـاب بعـد الـوالدة، والقلـق، واإلجهاد. ولوحـظ ارتبـاط ملحوظ  وخاصـة المـرأة، تتمثَـّ
بيـن أحـداث الحيـاة الُمجهـدة واالكتئاب بعد الـوالدة، والقلق، واضطرابـات التوتر. فعلى سـبيل المثال 
ت دراسـتهن بعد الـوالدة، كانت تبـدو عليهن  ال الحصـر، تظهـر نتائـج الدراسـات أنَّ النسـاء اللواتـي تمَّ
اضطرابـات اكتئابيـة أكثـر، وبلغـت نسـبة مـن كـن فـي متوسـط أعمارهـن حوالـي 3٠ سـنة ٪35,7، 
فيمـا تشـير البيانـات أنَّ حوالـي النصـف أو 5١,6٪ هـن مـن ربـات البيـوت؛ أما النسـاء اللواتـي أكملن 
تعليمهـن الثانـوي علـى األقـل أو أعلى فوصلت نسـبتهن إلـى 67,5٪؛ ومن كان متوسـط الدخل لديهن 
أكثـر مـن عشـرة آالف ريـال قطـري فبلغـت نسـبتهن حوالـي ٤١,٩٪. وتتضّمـن القائمة النسـاء اللواتي 
تعرَّضـن بعـد الـوالدة لعـدد من المشـكالت النفسـية والعصبيـة المزمنة، واألحـداث اليوميـة الضاغطة 
والُمجهـدة مثـل العالقـات الزوجيـة الضعيفـة، والضغـوط الماليـة، ووجـود تاريـخ للخالفـات الزوجيـة، 
ومشـكالت خـالل مرحلـة الطفولة، وانخفاض في تقدير الـذات، باإلضافة إلى وضـع اجتماعي اقتصادي 
ضعيـف، والحمـل غيـر المرغوب فيه، وأحـداث الحياة الضاغطة أثنـاء الحمل، وجميعهـا كانت مرتبطة 

 .)Bener, Gerber, & Sheikh, 2012( باالضطرابـات النفسـية والذهانيـة بعـد الـوالدة
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ـة النفسـية ألفرادها. وظهر بأنَّ التماسـك العائلـي المكفول بالرعاية النفسـية  تأثيـرًا كبيـرًا علـى الصحَّ
الـذي يشـكل خاصيَّـة من خصائص األسـرة القطريـة، يمثِّل الدعامة األساسـية لبناء الروابـط العاطفية 
واالجتماعيـة المتينـة لألسـرة القطريـة؛ كمـا أنَّ وفـرة االقتصـاد والخدمـات المؤسسـية الداعمـة فـي 
ـة أفـراد  المجـاالت النفسـية واالجتماعيـة والصحيـة، تزيـد مـن فعاليـة الصّحـة العامـة. وتتأثـر صحَّ
هـا ضعـف العالقـات األَسـرية، وتكـرار الحمـل، والـوالدة، وزواج  األسـرة سـلبًا بعوامـل عـدة مـن أهمِّ
األقـارب واإلعاقـة، ونمـط الحيـاة وأسـاليبها، وعـدم توفّـر خدمـات لرعاية كبير السـن داخل األسـرة.

وبالرغـم مـن أهميـة األدبيّـات العلميـة فـي مجـال األسـرة القطريـة والصّحـة النفسـية، واتِّصافهـا 
ه يتَّضـح مـن العرض السـابق  بأنَّهـا دراسـات اسـتطالعية، واستكشـافية، وتشـخيصية، ونوعيـة، إال أنَـّ
بـأنَّ البحـوث فـي مجـال الصّحـة النفسـية واألسـرة تأخـذ بعـًدا واحـًدا وهـي الدراسـات النفسـية 
يـة؛ كمـا يمكـن أن تكـون العيِّنـات غيـر ممثَّلـة للمجتمـع األصلـي بشـكل  واالجتماعيـة، أو الصحِّ
حقيقـي، أو ال تعكـس الواقـع. ولـم تجـد الباحثـة أّي دراسـة اسـتقصائية وطنيـة لنوعيـة الحيـاة في 
ـق وتفحـص بشـكل أعمـق في االضطرابـات العقليـة والصحية النفسـية في  المجتمـع القطـري، تحقِّ
ر تحليـاًل جيـًدا للبيانـات والمعلومـات،  المجتمـع القطـري. ويمكـن لمثـل هـذه الدراسـات أن توفِـّ
ومقارنتهـا الدراسـات التـي أجريـت فـي المجتمـع القطـري، وبالتالـي تصبح هـذه الدراسـة الوطنية 
الشـاملة مرجعيـة للباحثيـن والعامليـن فـي المجـال، وتشـمل فريًقـا بحثيًـا متعـّدد التخّصصـات 
)الطـب النفسـي، علـم النفس، الخدمـة االجتماعية، علـم االجتماع، الصّحـة العامـة، إدارة التخطيط 
واإلحصـاء( ويكـون فريـق الباحثيـن ممثّـاًل للمجتمـع القطـري ولجميع تخّصصـات الصّحة النفسـية 
والبدنيـة األساسـية. كمـا يُنصح بالتعـاون مع مجموعة متميِّزة من المستشـارين )الخبـراء( العلميين 
الذيـن لديهـم خبـرة واسـعة فـي المنـح البحثيـة الكبيـرة للعمـل مـع الجامعـة الوطنيـة والمدينـة 
التعليميـة. وتسـمح هـذه الدراسـة الوطنيـة بوصـف الواقـع، وتقييم المجتمـع بكل فئاتـه مواطنين 
ومقيميـن، والحصـول علـى جميـع البيانـات اإلحصائية المرتبطة باألسـرة. وتشـمل الدراسـة الوطنية 
ة النفسـية العالمية وفًقـا للمعايير العالميـة، وتُقّنن  دة لالضطرابـات العقليـة والصحَّ مقاييـس متعـدِّ
علـى البيئـة القطريـة، ويمكن أن تسـتخدم المقاييـس العالمية دون تقنين إذا مـا طُبِّقت على بعض 
المقيميـن الذيـن يمكـن أن تنطبـق عليهـم معاييـر التطبيـق؛ وهـذا أمـر لـم يتوفـر فـي الدراسـات 
السـابقة إال أنّـه يُحقـق رؤيـة قطـر الشـاملة ٢٠3٠، ويكـون فـي نفـس مسـار الخطـة االسـتراتيجية 

للدولـة ٢٠١٨–٢٠٢٢.

3.٦ األسرة القطرية والمشكالت الصّحية

دة في مجتمعنا اليـوم، يمكن أن تؤدي إلى ارتفـاع أو انخفاض  أصبحـت الرعايـة األَسـرية عمليـة معقَّ
ـة والرفـاه لـدى  ُمعـّدالت المشـاكل الصّحيـة. وتؤثّـر خدمـات الرعايـة الصحيـة علـى مسـتوى الصحَّ
األسـرة. وتُشـير األدلـة التجريبيـة والنظرية التـي تربط بين المواقـف والمعتقـدات واالتجاهات لدى 
األسـرة بـكل أعضائهـا، مـن الطفـل الصغيـر إلـى كبـار السـن، علـى أهميـة الرعايـة الصحية، بشـقيها 
الذاتـي والخدمـي، وارتباطهـا بمعتقداتهـم وسـلوكياتهم وتأثيرهـا علـى مـدى متابعتهـم لمشـكالتهم 
الصحيـة، بمـا فـي ذلك االلتزام والوعي الذاتي لخطورة اسـتمرار المشـكلة. وتشـكل الصالبة النفسـية 

وقـوة الشـخصية عامـاًل مؤثـرًا علـى رعاية أفـراد األسـرة لذاتهم ومتابعـة مشـكالتهم الصحية.

4.٦ المشكالت الصحية األكثر انتشاًرا في األسرة القطرية وفًقا للدراسات السابقة

تُشـير الدراسـات إلـى االعتراف عالميًا بأنَّ السـمنة مشـكلة صحية عامة رئيسـية في العالـم، كما أنَّها 
ب إجـراءات وقائيـة. ومـن أجل تحقيـق الوقايـة األفضل  مشـكلة هامـة فـي المجتمـع القطـري تتطلَـّ
مـن السـمنة، يجـب اسـتهداف األطفـال، ولكـنَّ عـدًدا قليـاًل نسـبيًا مـن الدراسـات ركَّـز علـى الوقاية 
مـن السـمنة، وأجريـت معظمهـا في البلـدان الغربية. وقد سـبَّب التطّور السـريع الذي شـهدته قطر 
ظهـور مشـكالت السـمنة »البدانـة« فـي مرحلـة الطفولـة وهي آخـذة في الظهـور كمشـكلة صحية. 
إال أّن القليـل مـن الباحثيـن فـي دولـة قطـر بحثـوا المحـّددات واألسـباب التـي تـؤدي إلـى السـمنة، 
كمـا لـم تُجـر دراسـات بينيـة فـي قطر بهـدف فهم هـذه المشـكلة فـي جوانبهـا المختلفـة، البيئية، 
 Al–Muraikhi, 2010; Fernandez–Luque, Singh( والصحيـة، والنفسـية، واالجتماعية، والعولمـة

 .)Ofli, Mejova, Weber, Aupetit & Ahmedna, 2017

وسـلَّطت الدراسـات السـابقة الضـوء علـى انتشـار مرتفـع نسـبيًا لزيـادة الـوزن السـمنة »البدانـة« 
فـي األسـرة القطريـة فـي المرحلـة العمريـة 6–7 سـنوات، بحوالـي ١6٪ )١5،5٪ اإلنـاث و١6،5٪ من 
الذكـور( وتنخفـض تدريجيًـا كلمـا زادت مسـافة اإلقامـة بعيـًدا عـن مدينة الدوحـة. وتشـير التقارير 
ـة العالمية إلى أنَّ معدل انتشـار السـمنة لدى أطفـال المدارس  الرسـمية لدولـة قطـر ومنظمـة الصحَّ
فـي دولـة قطـر أقـّل من معدل انتشـاره بين معظم األطفال فـي دول الخليج ودول المنطقة، حسـب 

البيانات والمسـتويات المسـجلة للبلـدان الناميـة والمتقّدمة.

وقـد أجريـت المسـوح اإلجرائيـة فـي المـدارس االبتدائيـة فـي دولـة قطـر لألطفـال فـي الصفـوف 
األولـى، وُحسـَب الطـول والـوزن لهـؤالء األطفـال، ثـم تـمَّ الحصـول علـى بيانـات عن جميـع األطفال 
هـات واآلباء على اسـتبيانات الدراسـات  مـن السـجالت الصحيـة المدرسـية، وأجـاب الوالديـن من األمَّ
لتقييـم المسـتوى الطبيعـي ألطفالهم، وعوامل الخطـر، وزيادة الوزن والبدانـة، ووصف العوامل ذات 
الصلـة التـي قـد تؤثـر علـى السـمنة في المـدارس. كمـا أجريـت مقابالت مـع مجموعـات بؤرية من 
المهنييـن فـي المجـال، بهـدف استكشـاف المفاهيـم حـول زيادة الوزن والسـمنة، وأسـباب السـمنة 
ـرة لتغيير السـلوك،  فـي مرحلـة الطفولـة، والحصول علـى معلومات حـول الحواجز الُمحتملة والميسَّ
وتصـّورات العامليـن فـي المجـال عـن كيفيـة تقديـم التدّخـالت الوقائيـة المحتملـة. وتعتبـر هـذه 

 .)Al–Muraikhi, 2010( الدراسـة دراسـة وصفية ونوعيـة فـي المجـال

ـرات النتشـار السـمنة فـي مرحلـة الطفولـة بشـكل كبيـر  ويمكـن االسـتنتاج ممـا سـبق وجـود مؤشِّ
فـي المجتمـع القطـري، ولـدى األسـرة القطريـة بشـكل خـاص. ولقـد حـاول فيرنانـدز–الكا وآخـرون 
 Quantified ◦360( بحث جدوى استخالص بيانات الكّم الذاتي )Fernandez–Luque et al, 2017(
م  Self( ووسـائط التواصـل االجتماعـي، واألجهـزة القابلـة لالرتـداء، والهواتـف النقالـة، داخـل مخيَـّ
فقـدان الـوزن لألطفـال الذيـن يعانـون مـن زيادة الـوزن في قطـر، وكانت تجربـة فريدة مـن نوعها، 

اسسـتخلص منهـا العديـد مـن البيانات. 

وحّققـت هـذه الدراسـات نتائـج هامـة جـًدا سـاهمت فـي فهـم النظـم والطرق التـي تتَّبعها األسـرة 
القطريـة فـي حياتهـا اليوميـة، وخاصة أنَّ معدالت البدانة ومرض السـكري مرتفعـة وفًقا لالحصائيات 
الرسـمية، وبيّنـت ارتفـاع المبالـغ التـي يصرفهـا األطفـال فـي شـراء المشـروبات المحـالة التـي تزيد 
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ى من  الـوزن وتسـبِّب السـمنة. وتُشـير نتائـج معظـم الدراسـات إلـى زيـادة اسـتهالك السـكر الُمحلَـّ
المشـروبات ال يحظـى بمتابعـة األسـرة، وهـو عامـل خطـر يـؤدي إلى السـمنة كما ذكر في دراسـات 
أخـرى، ويُمكـن أن تترافـق مـع السـمنة لـدى األطفـال فـي دولـة قطـر بشـكل عـام، ولـدى األسـرة 
القطريـة بشـكل خـاص. وهـذا أمر مهم نظـرًا للتغيّـرات االجتماعية التي يمـّر بها المجتمع والتوّسـع 
السـريع فـي منافـذ الوجبات السـريعة والتأثيرات الغذائيـة الغربية. وثمة أنـواع مختلفة من األمراض 
 Bener & Kamal,( المرتبطـة بالتغيّـرات فـي تكويـن الجسـم وخاصة أمراض السـكري وضغط الـدم

.)2005; Fernandez–Luque et al., 2017; Al–Muraikhi, 2010

وتبيِّـن نتائـج تحليـل أنمـاط النمـو فـي الطـول والـوزن ونسـب انتشـارها زيادة الـوزن الُمفـرط بين 
أطفـال المـدارس القطريـة الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 6 و١٨ سـنة. وُجمعت البيانـات حول األوزان 
واالرتفاعـات مـن عيّنـات ُمسـتعرضة فـي المـدارس القطريـة بجميـع مسـتوياتها، ثـم قيسـت عيِّنات 
لـدى عـدد مـن األطفـال فـي المـدارس القطريـة. اختيـَر هـؤالء األطفـال عشـوائيًا، وكانـت العيِّنـات 
متسـاوية بالنسـبة للجنـس، مـن مـدارس مختلفة فـي المناطق الحضرية وشـبه الحضريـة. ثم قورنت 
نتائـج الطـول والـوزن مـع القيـم المرجعيـة الدولية فـي المركـز الوطنـي لإلحصـاءات الصحية/مراكز 
مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا. وتبيَّـن أنَّ الذكـور أكثـر زيادة فـي الـوزن المفرط من اإلنـاث وفًقا 
للمعاييـر المحليـة، أو المرجعيـة الدوليـة، وتنتشـر مع تقّدم السـن. كما تُشـير نتائج الدراسـة إلى أنَّ 
نسـبة عاليـة مـن األطفـال القطرييـن معرَّضـة لخطر الزيادة فـي الوزن، األمـر الذي يحتـاج إلى مزيد 
مـن االهتمام بأسـباب تطّور السـمنة في دولـة قطـر )Fernandez–Luque et al., 2017(. ومن أكثر 
الظـروف شـيوًعا وارتباطًـا بانتشـار اضطرابات السـكري في قطـر عـادات التدخين، والتاريـخ العائلي 

لمـرض السـكري، وخاصـة أنَّ الدراسـات أظهـرت عالقـة بين السـكري وارتفاع ضغـط الدم. 

ـة العالمية التـي أجرتها  ت البيانـات فـي الدراسـات السـابقة من الدراسـة االسـتقصائية للصحَّ اسـتمدَّ
منظمـة الصّحـة العالميـة فـي دولة قطر فـي عام ٢٠٠6. وشـملت الدراسـة القياسـات الديموغرافية، 
األنثروبومتريـة، وكيميـاء الـدم. وقيَّـم الباحثـون علـى إثرهـا الحـاالت األكثـر شـيوًعا المرتبطة بمرض 
السـكري، باسـتخدام اختبـارات سـكر الـدم العشـوائية، وشـملت كذلك تطبيـق اسـتبيانات اجتماعية 
ت االنتبـاه إلـى ضـرورة االهتمـام بالدراسـات  علـى المشـاركين. وأظهـرت الدراسـة نتائـج هامـة شـدَّ
ـة ونمـط الحيـاة فـي المجتمـع القطـري، لوجود عالقـة إيجابيـة وخطية  التـي تتعلـق باألسـرة والصحَّ
بيـن ارتفـاع ضغـط الـدم وانتشـار السـكري. وبـرزت عالقـة مرتفعة جـًدا بين السـمنة وانتشـار مرض 
السـكري، وهـذا مـا أكَّدتـه الدراسـات السـابقة فـي هـذا التقريـر. وبالتالـي تُعتبـر البدانـة مشـكلة 
ه مـا يقـرب مـن ثلـث مجموع السـكان فـي قطر  كبيـرة فـي قطـر، وفًقـا للتقريـر الـذي بيَّـن إلـى أنَـّ
لديه، بشـكل أو بآخر، أعراض السـمنة بنسـبة ٤٠٪ من عدد السـكان القطريين، على أسـاس النسـب 
العامليـة بقيـاس قيـم مؤشـر كتلـة الجسـم. وتعـّد مشـكلة السـمنة فـي قطر ظاهـرة حديثـة، ترتبط 
ارتباطًـا وثيًقـا بالتنميـة االقتصاديـة، وهـذا مـا يتَّفق مع دراسـات أخرى تُشـير إلـى أنَّ القطريين أكثر 
 Al–Muraikhi, 2010; Ali, Nikoloski, Reka,( عرضـة لمرض السـكري مقارنة مع غيـر القطرييـن

 .)Gjebrea & Mossialos, 2014; Fernandez–Luque et al., 2017

بالحمـل ورعايـة األطفـال فـي دولـة قطـر المتعلّقـة  الصحيـة  المعتقـدات والممارسـات   وتشـّكل 
 موضوعـات دراسـية هامـة لفهـم المعتقـدات والممارسـات الصحيـة للمـرأة القطريـة فـي مجـاالت

هات معرفة جيِّـدة بالحمل ورعايـة األطفال؛  الحمـل ورعايـة األطفـال. ولقـد تبيَّـن بأنَّ لدى بعـض األمَّ
هـات اللواتـي تحتجـن  وفـي المقابـل، ظهـر عـدم توفّـر المعلومـات المفيـدة لألسـرة، وال سـيما لألمَّ
 إلـى دعـم التعلّـم، ومزيـد مـن المعلومـات حـول الحمـل ورعايـة األطفـال، ودعمهـن أثنـاء الحمـل
 وبعـد الـوالدة، وال سـيما خـالل فتـرة األربعيـن يوًمـا التاليـة للـوالدة. وحاولـت دراسـات أن تـدرس
القطريـة المـرأة  لـدى  السـكري،  السـمنة وإفـرازات هرمـون  الرياضـة علـى تقليـل معـدالت  أثـر 

.)Dune, 2016; Al–Muraikhi, 2010; Ali et al., 2014; Fernandez–Luque et al., 2017(

 أظهـرت ُمراجعـة البيانـات والمعلومـات لـدى المجموعـات البؤريـة فـي الدراسـات السـابقة، بعـض
 المواضيـع الهامـة والُمتّسـقة بعضهـا مـع بعـض وقـد يكـون أهمهـا أنَّ األسـرة القطريـة علـى بيِّنـة
 مـن تعقيـد وتنـّوع أسـباب السـمنة. ولقـد علـل الباحثـون هـذا التأثيـر لسـببيين هاميـن ناجميـن
 عـن التغييـر المجتمعـي السـريع والثـراء منـذ إنتـاج النفـط في البـالد. وكذلـك أبدت األسـر القطرية
 الُمشـاركة فـي المجموعـات البؤريـة أهميـة التدّخـالت مـن جانـب المدرسـة، وعـادة مـا تُحـّدد
 األولويّـات وتأثيـر المعلميـن فـي تقديـم التدّخـل. وأكَّـدوا علـى أهميـة المدرسـة ألنَّ »مـا يتعلمـه
هاتهـم«. وتبـرز أيًضـا أهميـة تعليـم وتثقيـف  األطفـال مـن المدرسـة أكثـر ممـا يتعلمـون مـن أمَّ
هـات. وفـي حقيقـة األمـر، يُعـّد هـذا العامـل مـن عوامل خطـر بدانة هـات، وال سـيما األمَّ  اآلبـاء واألمَّ
األطفـال. وبيَّنـت الدراسـات النوعيـة أهميـة عمليـة التدّخـل فـي الوقاية من السـمنة في المسـتقبل

.)Fernandez–Luque et al., 2017; Ali et al., 2014; Al Muraikhi, 2010( 

وال بد من اإلشـارة إلى أنَّ آثار التنمية االجتماعية واالقتصادية السـريعة أدَّت إلى تغيير في المظاهر 
االسـتهالكية لـدى األسـرة القطريـة، وإلـى زيـادة ملكيـة السـيارات، وإلى الزيـادة السـريعة في دخل 
األسـرة القطريـة )وخاصـة بين سـكان المـدن »الدوحة«(، وإلـى التغيّرات الكبيرة فـي أنماط التغذية 
وأنمـاط الحيـاة. وأخيـرًا، فقـد ارتبـط التطـّور بزيـادة فـي اسـتهالك المـواد الغذائيـة ذات السـعرات 
الحراريـة الُمرتفعـة، وزيـادة اسـتهالك السـكر المكرَّر والملـح، وزيادة معـّدالت التدخيـن، وانخفاض 
ممارسـة الرياضـة. وقـد أدَّى كل مـا سـبق إلـى زيـادة في معدل السـمنة العامـة في األسـرة القطرية 
)Al–Muraikhi, 2010; Fernandez–Luque et al., 2017(. وفـي حقيقـة األمـر ووفًقـا للدراسـات 
السـابقة فـإنَّ البدانـة ليسـت فقـط ُمشـكلة بحـّد ذاتهـا لـدى األسـرة القطرية فحسـب، بل لهـا أيًضا 

آثـار صحيـة كبيـرة، فهـي تزيد مـن التكاليـف الصّحيـة االقتصادية لألسـرة القطرية. 

يمكـن االسـتنتاج ممـا سـبق أنَّ البدانـة والسـمنة والوزن الزائد من المشـكالت التي تظهر في األسـرة 
القطريـة، وتحتـاج إلـى دراسـة وبحـث مكثفيـن لفهمهـا فـي سـياقها البيئـي والنفسـي ألفراد األسـرة 

بشـكل عـام، ولألطفـال بشـكل خـاص، حيث لـم تتوفر أي دراسـة حـول ذلك. 

٥.٦ األسرة القطرية والصّحة وزواج األقارب

طـوَّرت دولـة قطـر رؤيتهـا الوطنيـة ٢٠3٠ لتحويـل مجتمعهـا إلى مجتمـع قائم علـى المعرفة، وهي 
بالفعـل فـي طـور تنفيـذ خططها االسـتراتيجية وفـق اإلعالن األخير اسـتراتيجية قطـر ٢٠١٨–٢٠٢٢ 

وبنـاًء عليـه، اسـتحدثت قطـر نظاًما متطّوًرا لمسـاعدة األسـرة القطرية في حّل بعض مشـكالت زواج 
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األقـارب، وهـي إحـدى السـبل الرئيسـية ذات األهميـة البالغـة لتجّنـب المخاطـر. ويتمثـل ذلـك في 
إجـراء الفحـص الطبـي قبـل الـزواج لتجّنب األمـراض الوراثيـة وتقليل اإلصابـة وتوفير الحمايـة، وكان 

ذلـك بنـاًء علـى عديـد مـن الدراسـات والبيانـات والنتائج التي سـاعدت علـى ظهور هـذا النظام.

وبيَّـن اسـتطالع آراء األّمهـات القطريـات تفضيلهـن ألن يكون لديهن أُسـرة كبيرة وأبناء يحملون اسـم 
العائلـة، واالنتمـاء لألسـرة الممتـّدة، والـزواج مـن األقـارب. وعلـى الرغـم مـن أن المجتمـع القطـري 
يتغيّـر، فـإّن أسـرة الـزوج والـزوج يلعبـان دوًرا فـي تحديـد عـدد األطفـال في األسـرة. وهنـاك حاجة 
ـة إلـى دورات تثقيفيـة للـوالدة ورعايـة األطفـال فـي قطـر، وتقديمهـا وفًقـا لثقافـة المجتمـع  ماسَّ
القطـري )Kridli, Ilori & Verriest, 2012(. وتميـل األسـرة القطريـة إلـى االقتـران بصـورة واضحـة 
مـن األقـارب علـى مسـتوى الدرجـة األولـى، بنسـبة 5٤٪ تقريبًـا مقارنـة مـع دول مجلـس التعـاون 

 .)Bener & Al–Ali, 2006; Kilshaw, 2013( الخليجـي

وتُشـير الدراسـات إلى أنَّ أهم أسـباب زواج األقارب لدى األسـر القطرية تتمثَّل في نسـب المواطنين 
 Fahiminiya,( القطرييـن ذوي األصـول البدويـة المرتفعـة والتـي تميـل إلـى التـزاوج فيمـا بينهـا
 Al–Muraikhi, Nawaz, Staffa, Lepage, Ali, Hashim, Schwartzentruber, Abu Khadija.,

 .)Zaineddin, Gamal, Majewski, Ben–Omran, 2014

 Bener, Hussain &( وبينر وحسـين وطيبـي ،)Bener & Al–Ali, 2006( ولقـد تتبـع بينـر والعلـي
Teebi, 2007(، وبينـر وحسـين )Bener & Hussain, 2006(، وبيتلـز )Bittles, 2008(، وسـاندرج 
وتكاديـن والكعبـي وفرانسـيس )Sandridge, Takeddin, Al–Kaabi & Frances, 2010(، نسـب 
الـزواج بيـن األقـارب فـي المجتمـع القطـري، فوجـدوا ارتفاًعـا مـن ٤١،٨٪ إلـى 5٤٪ عما كانـت عليه 
لـت إليـه دراسـات فهيمـة وآخـرون  مـن ذي قبـل. وفـي نفـس الصـدد، تُؤيـد هـذه النتائـج مـا توصَّ
 )Al–Harami et al., 2011( كمـا بيَّنـت دراسـة الحرمـي وأوكـر وليـت .)Fahiminiya et al. 2014(
أنَّ االتجاهـات فـي زيـادة النسـل لـدى األسـرة القطريـة وارتبطـت إلـى حد كبير فـي التغيّـرات نحو 
الـزواج والخصوبـة )Walker, Miller & Dalton, 2007( فـي ضـوء عـدد من المتغيّـرات االجتماعية 

واالقتصاديـة والثقافيـة والتغيّـرات الديموغرافيـة والسـكانية والسياسـة االجتماعية.

ويتَّفـق مـع كل مـا سـبق مـع مـا بيَّنتـه دراسـة مسـتعرضة فـي قطـر لتقديـر مـدى انتشـار القرابـة 
بيـن القطرييـن ولتقييـم مـدى معرفتهـم بالمخاطـر ومواقفهـم تجـاه زواج األقـارب فـي قطـر لـدى 
عيِّنـة مـن القطرييـن المولوديـن بيـن عامـي ١٩٤6 و١٩٩١. وبيَّـن الرسـم التخطيطـي لعالقـة القرابة 
)Phylogram( بـأنَّ معـدل االسـتجابة بلـغ ٩3 ٪. وذكـر ٢٢٪ مـن المشـاركين وجـود عالقـة عمومـة 
بيـن آبائهـم )عالقـة قرابـة(، بينمـا ذكـر ١5٪ آخـرون بـأنَّ آباءهـم كانـوا مـن نفـس القبيلـة )العالقة 
االجتماعيـة(. أمـا فيمـا يتعلـق بقرارهـم الزواجـي، فقـد تـزوَّج 6٨٪ مـن المسـتجيبين مـرة واحـدة 
علـى األقـل. وبحسـب دراسـة السـالالت، أبلـغ 35٪ من هؤالء عـن عالقة قرابـة )الـزواج األول(، فيما 
ربطـت بيـن ٩٪ منهـم فقـط عالقـة قريبـة، وأفـاد 56٪ منهـم أنَّهـم غيـر متزوِّجيـن من أقـارب. وكان 
هنـاك تشـابه أكبـر بيـن المجموعـات القبليـة والقبلييـن فقـط. وأظهـرت النتائـج أنَّ الذكـور لديهـم 
معرفـة أفضـل حـول الزواج مـن األقـارب مقارنة باإلناث باسـتثناء حدوث تشـّوهات وراثية ومشـاكل 
صحيـة نتيجـة لـزواج األقـارب. كمـا أظهـرت النتائـج أنَّ المعرفـة كانت ناقصـة لدى نسـب عالية من 

يـة الجسـدية، مثل  المشـاركين الذيـن ال يعرفـون أنَّ عالقـة القرابـة قـد تتسـبَّب فـي األمـراض المتنحِّ
الثالسـيميا، وأخطـاء فـي األيـض، والصمـم، وإعاقات فـي األطراف، وعيـوب القلب الخلقيـة، وحدوث 
 Bener, EIHakeem & Abdulhadi, 2005; Saad & Jauniaux,( اإلجهـاض، ومشـكالت الـوالدة
 2002; Sandridge et al., 2010; Girotto, Mezzavilla, Abdulhadi, Vuckovic, Vozzi,

 .)Alkowari & Badii, 2014; Gremm, Barth, Fietkiewicz & Stock, 2018

اتسـمت معظم الدراسـات السـابقة حول زواج األقارب بأنَّها دراسـات مسـحية، ونوعية، وتشـخيصية، 
عـة وفـق المسـتويات االجتماعيـة االقتصاديـة للمجتمع القطري، وحسـب  واسـتخدمت عيِّنـات متنوِّ
صية، وخاصة في مجـال الجينات  التوزيـع الجغرافـي للمناطـق. وكانت معظمها دراسـات طبيـة تخصُّ
الوراثيـة. هـذا وبالرغـم مـن أهميتهـا علـى الصعيـد الطبـي، فال بد مـن دراسـة زواج األقـارب بصورة 
أدّق علـى أسـاس دراسـة وطنيـة شـاملة، لفهمهـا فـي سـياقها البيئـي والنفسـي ألفراد األسـرة بشـكل 
عـام، ولألجيـال واتجاهاتهـم المسـتقبلية نحـو زواج األقارب وعالقتـه بالقبيلة، والمسـتوى االجتماعي 

االقتصـادي، إذ لـم تتوفر أّي دراسـة حـول ذلك. 

٦.٦ األسرة القطرية والصّحة وكبار السن والعاجزون

سـة اجتماعيـة، وهي  يُنظـر لألسـرة فـي العديـد مـن الـدول العربيـة بمـا فيهـا قطـر، علـى أنهـا مؤسَّ
حجر الزاوية في المجتمع. وتكتسـب األسـرة أهمية خاصة بالنسـبة لكبار السـن، ال سـيما عندما تبدأ 
صحتهـم البدنيـة والعقليـة بالوهـن والضعـف، إلى درجة ال يقدرون بسـببها العمل بشـكل مسـتقل. 
مـي رعايـة غيـر رسـميين  وبمجـرد حـدوث ذلـك، يصبـح أفـراد األسـرة )مثـل الـزوج أو الزوجـة( مقدِّ
صـة لتلبية  لكبيـر السـن الـذي يحتاج إلـى الرعايـة، وغالبًا ما يتطلـب الحصول علـى المعرفة المتخصِّ
ـن االلتقـاء بأخصائييـن الرعايـة الصحيـة فـي مراحـل  احتياجـات كبيـر السـن أو العاجزيـن. وتتضمَّ

مختلفـة مـن عمليـة تقديـم الرعاية، واكتسـاب مهـارات جيّدة. 

مة  قليلـة هـي الدراسـات االجتماعيـة التـي أجريت فـي مجال كبار السـن، خاصـة على األسـرة كمقدِّ
مـي الرعاية لكبار السـن، أو العاجزيـن، أو الذين تدنَّى وضعهـم الصحي. وقليلة  خدمـة، أو علـى مقدِّ
هـي الدراسـات التـي قيَّمـت األعبـاء االجتماعيـة واالقتصاديـة فـي تقديـم الرعايـة واالسـتراتيجيات 
ة  والمـوارد المختلفـة فـي دولـة قطـر. وظهـرت فجـوة حقيقيـة فـي األبحـاث التـي تتعلق فـي الصحَّ
مـي الرعايـة فـي المراكـز  مـون الرعايـة لهـم، ومقدِّ النفسـية وكبـار السـن والعاجزيـن، الذيـن يقدِّ
دة  صة في البحـوث االجتماعية–الطبيـة، المتعدِّ الُمتخّصصـة. وتسـتدعي هـذ الفجوة دراسـات متخصِّ
التخّصصـات )كّميـة– كيفيـة(، إذ تشـير التقاريـر إلـى وجـود مشـاكل في رعايـة كبار السـن في قطر 

)اإلسـكوا، ٢٠١3(.

 Abdelmoneium, Rankin & Corman,( وأشـارت دراسـة حديثـة لعبد المنعـم ورانكـن وكورمـن
مـي الرعايـة المنزليـة أعربـوا عـن قلقهـم حيـال األدوار والمسـؤوليات التـي أُسـندت  2017( أنَّ مقدِّ
مي الرعايـة الصحية  إليهـم لخدمـة المسـنِّين، وخلصـوا بنتيجـة هامـة تفيـد بأنَّه ينبغـي تكليـف مقدِّ
مـي الرعايـة الصحيـة العمـل كمستشـارين  بتطبيـق اسـتراتيجيات دعـم األسـرة بحيـث يمكـن لمقدِّ
عـة التـي تواجههـا األسـرة، وتعزيز مهـارات االتصال لديهـم. وتبيِّن الدراسـات أنَّه، في  للقضايـا المتنوِّ
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الشـرق األوسـط، ال توجـد قوانيـن مسـؤولة عـن دعـم كبـار السـن وتوفيـر الرعايـة لهـم. ومـع ذلـك 
ة، بحّب على رعايتهـم، جنبًا إلـى جنب الخدمات التـي توفّرها  تقبـل األسـرة، وخاصـة األسـرة الممتـدَّ
 Gremm, Barth, Fietkiewicz & Stock, 2018; Corman,( الدولـة، كمـا توفّـر لهم الدعم المالـي

 )2016; Nasser, Al–Ammari & Doumit, 2015

ه عندمـا ال يتمكـن كبـار السـن مـن توفيـر احتياجاتهـم بشـكل  وتبيِّـن الدراسـات، بشـكل عـام، أنَـّ
ـل األسـرة لتوفيـر الدعم المادي والنفسـي والمعنـوي والمالي. وال يقتصـر هذا الوضع  مسـتقل، تتدخَّ
علـى قطـر بـل يوجـد في عـدد مـن المجتمعات حـول العالـم حيث يهتـم أفـراد العائلة باآلبـاء كبار 
 Abdulrahman, Musaiger, Reshma D’Souza &( .السـن بدافـع الشـعور بااللتـزام واالهتمـام

 )Khaldoon Al–Roomi, 2013

وتبيّـَن أنَّ المظهـر الجسـدي واليقظـة العقليـة همـا أهـم المعاييـر لتحديد الشـيخوخة لـدى الرجال 
ل بانخفاض قـدرة السـمع واألداء، وعـدم القدرة  والنسـاء. أمـا بالنسـبة لخصائـص الشـيخوخة، فتتمثَـّ
علـى السـفر بمفـرده، والحاجـة إلـى الفحوصـات الطبيـة، وعدم كفايـة حالـة فيتاميـن )د(. وتمثَّلت 
العوامـل اإليجابيـة لكبـار السـن فـي العوامـل االجتماعيـة، واالسـتقاللية، والقيـام باألعمـال المنزلية، 
والحصـول علـى التقاعـد. أما العوامل السـلبية فتمثَّلت في عدم القدرة علـى الرعاية الذاتية، وضعف 
قـدرات التعلـم، وزيـادة مشـاعر القلـق التـي تظهـر بمزيـد مـن الوضـوح بيـن النسـاء القطريـات. 
وبشـكل عـام، كانـت لـدى النسـاء القطريـات مواقـف إيجابيـة عديـدة تجـاه الشـيخوخة. ويمكـن 
 Abdelmoneium et al., 2017; Gerber,( اسـتخدام هـذه المواقف فـي أّي تعزيز صحي للمسـنين
 Chiu, Verjee & Ghomrawi, 2016; Abdulrahman et al., 2013; Ismail & Al Bashwar,

.)2011; Almawlawi, Ansari, & Ahmed, 2011; Bener et al., 2008; Gansan, 2008

7.٦ الخالصة 

ة  وفًقـا لمـا سـبق عرضـه واسـتخالصه مـن الدراسـات البالـغ عددها أربـع وثالثين فـي أدبيّـات الصحَّ
النفسـية وعالقتهـا بالصّحـة العامة لألفراد في األسـرة القطرية وفـي المجتمع القطـري، وتبًعا لإلعالن 
ة النفسـية والبدنية  الحديـث السـتراتيجية قطـر فـي الصّحـة النفسـية ٢٠١3–٢٠١٨، ولتحسـين الصحَّ
نـات األسـرة القطريـة،  فـي المجتمـع القطـري، نحـن بحاجـة إلـى مزيـد مـن البحـث فـي فهـم مكوِّ
والمقيميـن بدولـة قطـر مـن خـالل قيـاس وفحـص مـدى معرفة تصـّورات األفـراد فـي المجتمع نحو 
العمـر والشـيخوخة بيـن أفـراد المجتمع في قطـر. ويمكن الوصـول إليهم من خـالل المراكز الصحية 
فـي مدينـة الدوحـة، أو فـي الجامعـات، والمؤسسـات التعليميـة، وذلـك بهـدف تقديـم الخدمـات 

الُمناسـبة، ووضـع السياسـات تبًعـا لمـا تقتضـي الضـرورة إليـه، وحجم السـكان فـي الدولة.

ويمكن أن تراعي أجندة البحث الفجوة البحثية في المجاالت التالية:

الصالبـة والتطـّور النمائـي لألطفـال وعالقته بالتغلّب على المشـكالت في المسـتقبل )دراسـة  •
طولية(؛

ة البدنية والنفسية للفرد في المجتمع القطري؛ • دينامّيات األسرة وعالقتها بالصحَّ

البيئـة االجتماعيـة وعوامـل الشـخصية لدى أفراد األسـرة القطريـة وعالقتها فـي تنمية الصّحة  •
لـدى المراهقين فـي الفئة العمرية ١2–١٨ سـنة؛

دراسـة تقييميـة للعوائـق والتسـهيالت لوصـول األسـرة إلـى الخدمـات الصحيـة والنفسـية في  •
دة التخّصصات(؛ المجتمـع القطـري )دراسـة وطنيـة تتابعية–متعـدِّ

األبـّوة واألمومـة مـن أجـل صّحـة سـليمة مـدى الحيـاة )دراسـة وطنيـة تتابعيـة متعـّددة  •
التخّصصـات(؛

تعزيـز مشـاركة األب القطـري فـي خدمـات الرعايـة المنزليـة الُمبكـرة لعائـالت األطفال ذوي  •
االعاقـة: دراسـة تجريبيـة حـول »دور اآلباء«؛

دراسـة حـول العالقـة بين االسـتخدام الدوائي لـدى ذوي اضطرابات السـكري، البالغين وصغار  •
السـن، واالضطرابات النفسية والسلوكية؛

البدانة »السمنة« وعالقتها بالسياق البيئي والنفسي ألفراد األسرة؛ •

مـي الرعايـة الصحيـة حول مـدى رعاية/إهمال كبار السـن  • التصـّورات )االتجاهـات( لـدى مقدِّ
فـي المجتمـع القطـري وفـق معاييـر الصّحة العالمية لرعاية المسـنين: دراسـة اسـتطالعية؛

القبول/الرفض لرعاية كبار السن في األسرة القطرية؛ •

دراسـة تقييميـة حـول مـدى رضـا كبـار السـن عـن خدمـات الرعايـة الصحيـة والنفسـية، كمـا  •
يدركـه كبـار السـن وذويهم؛

التوّجـه نحـو المسـتقبل لرؤية قطـر 2030: ما التأثيـر المحتمل لالتجاهات الناشـئة عن توفير  •
ة النفسـية للطفل واألسـرة في المجتمع القطري؟ دراسـة وطنية مسـحية. خدمات الصحَّ
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 الفصل السابع: األسرة القطرية
والعمالة المنزلية

١.7 المقّدمة

ر تواجـد العاملـة ومعايشـتها فـي المنـزل وبيـن األسـرة علـى العالقـات بيـن أفرادهـا،  يمكـن أن يؤثِـّ
وعلـى التوافـق النفسـي لألبنـاء، خاصـة أّن هـذه العالقـات البينيـة تعمـل علـى نقـل عـادات وقيـم 
وممارسـات سـلوكية وأفـكار مـن مجتمـع العاملـة. وغالبًا ما تتعارض مـع ما تعارف عليـه االبن، فيقع 
فـي صـراع بيـن مـا تعلَّمـه من والديـه وبين ما تكسـبه إياه العاملـة، وذلك من خـالل مالزمته لها في 
النـوم واليقظـة، وإحساسـه الدائـم بقربها منه، وإشـباعها الحتياجاتـه يقّوي من ارتباطـه بها ويضعف 

عالقاتـه مـع الوالديـن، ويـؤدي إلى محاكاة سـلوكها، وتشـرّب عاداتهـا وقيمها. 

أضـف إلـى ذلـك المشـاكل األخالقيـة التـي تنشـأ لوجودهـا، خاصـة أنَّ كثيـرًا منهـن مـن ديانـات 
دة وفـي سـنِّ الشـباب، منهـن المتزوِّجـات وغيـر المتزوِّجـات، ويتَّسـمن بالحرمـان العاطفـي  ُمتعـدِّ
لغيابهـن عـن أسـرهن، وعاداتهـن المغايـرة والمختلفـة للمجتمـع، وتقبّل ممارسـات غيـر مقبولة في 
مجتمعاتنـا، وصفـات أخـرى أشـارت إليهـا الدراسـات السـابقة )العيسـى، ١٩٨3؛ إسـماعيل وآخـرون، 

١٩٩٠؛ السـليطي وآخـرون، ١٩٩٩؛ خليفـة، ٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١5(. 

2.7 آثار العمالة المنزلية على األسرة والطفل

أجريت العديد من الدراسـات السـابقة في مجال دراسـة آثار العمالة المنزلية بهدف بحث األسـباب 
والعوامـل التـي أدَّت إلـى االسـتعانة بهـم وبغيرهـم، كمـا بحثـت األسـباب االجتماعيـة والتاريخيـة، 
وعمـل المـرأة وتعليمهـا، وكبـر حجـم المنـزل ومرافقـه، ومكانـة األسـرة االجتماعيـة، وكثـرة زيـارات 
ربّـة المنـزل، وعالقـة توظيـف هذه العمـال بانخفاض أجورها وسـهولة جلـب العمالـة، وارتفاع دخل 

األسـرة، وعـدم القـدرة علـى التنظيـم، ووجود البدائـل لهـؤالء العاملين فـي المنزل.

وتعتبـر دراسـة العيسـى )١٩٨3( أّول الدراسـات التـي طرحـت حـول موضوعـات العمالـة المنزليـة 
فـي دولـة قطـر، وهـي دراسـة نظريـة بحثت قضيـة االعتماد علـى المربّيـات األجنبيات لدى األسـرة، 
دت مكانتها ضمـن عناصـر المكانة االجتماعية لألسـرة  وربطتهـا الباحثـة بالمكانـة االجتماعيـة، وحـدَّ
القطريـة. وأجـرت الدراسـة فحًصا حول نوعيّـة الوظائف التي تقـوم بها المربّية األجنبيـة والخدمات، 
بـدًءا مـن العنايـة واإلشـراف علـى األطفـال وخاصة في مجـاالت التغذيـة والنظافة الشـخصية للطفل 
والعنايـة بمالبسـه وأدواتـه، وأمـوًرا أخـرى كالتنظيـف والطهـي. وحاولـت هذه الدراسـة أن تكشـف، 
ه يكـون عـن طريق  مـن خـالل المراجعـة النظريـة، تأثيـر المربِّيـة األجنبيـة علـى الطفـل، فبيَّنـت أنَـّ
االحتـكاك المباشـر للطفـل بالمربِّيـة األجنبية في جانبيـن: ١( التأثير على اللغـة و٢( التأثير على قيم 

وعـادات الطفـل العربية. 

ثـم أجريـت دراسـات الحقـة واعتُبـرت أول دراسـة وصفيـة، وتشـخيصية، وتحليليـة، لواقـع العمالـة 

المنزليـة إلسـماعيل وآخـرون )١٩٩٠( حـول العامـالت )المربِّيـات األجنبيـات( وقياس مـدى تأثيرهّن 
علـى التنشـئة األَسـرية للطفـل القطري، وأظهـرت نتائجهـا أنَّ للعاملـة دوًرا يتمثَّل في نظافـة المنزل 
بنسـبة ٢١،6٪ وغسـيل المالبس بنسـبة ١١،5٪، وإعداد الطعام بنسـبة 7،5٪ وتسـلية األطفال بنسـبة 
٤٪. ولقـد أسـفرت نتائـج الدراسـة عـن ترتيـب مشـكالت وجـود العامـالت )المربيـات( فـي األسـرة 
القطريـة، ومـن أهمهـا: تدليـل العاملة المنزليـة المفرط للطفل، وغرس عادات سـلبية، والقسـوة في 
التعامـل مـع الطفـل، والتكتـم علـى سـلبيات الطفـل، وعدم االهتمـام بالطفـل، وإهمال بقيـة األهل، 

وعـدم النظافـة الشـخصية، ومشـكالت أخـرى للخادمـة، ومحدوديـة دور األم في خدمـة األبناء.

وحاولـت دراسـة أخـرى للكاظـم )١٩٩٢(، وهي دراسـة نظرية، أن تكشـف عن تأثيـر العمالة الوافدة 
علـى التنشـئة االجتماعيـة للطفـل، وتأثيـر المربِّيـة األجنبيـة علـى تنشـئة الطفـل القطـري وتقديـم 
نـت تأثيـر العاملـة المنزليـة علـى النمـّو اللغـوي مـن خـالل  مجموعـة مـن االسـتنتاجات التـي تضمَّ
مـت الكاظـم )١٩٩٢( مراجعات لألدبيّـات حول مدى  مراجعـة األدبيّـات حـول هـذه الظاهرة. كما قدَّ
تأثيـر المربِّيـات األجنبيات على ظهور السـلوك لالسـتقاللي للطفل القطري، وهذا ما أيَّدته الدراسـات 
 .)Campbell & Rolls, 2017( ودراسـة كامبل ورولـز ،)الحًقـا كدراسـة خليفـة )٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١5
نـات الطفـل  وكذلـك حلَّلـت البيانـات مـن األدبيّـات وأظهـرت تأثيـر االزدواجيـة الثقافيـة علـى مكوِّ
ـن عنصريـن: األول أجنبـي دخيل،  المعرفيـة والنفسـية، وخلصـت بنتيجـة أنَّ الثقافـة القطريـة تتضمَّ
والثانـي الثقافـة المحليـة. وال يصبـح الضمير الفردي انعكاًسـا لثقافة المجتمع وقيمـه، مما يؤثر على 
انتمائـه لوطنـه وارتباطـه بـه، وتتَّفـق دراسـات كثيرة في مجـال التنشـئة االجتماعية فـي أدبيّات علم 

النفـس االجتماعـي مع هـذه النتيجة. 

3.7 العمالة المنزلية والتنشئة االجتماعية

حاولـت بعـض الدراسـات، كدراسـة السـليطي وآخـرون )١٩٩٩(، أن تسـلِّط الضـوء علـى مـدى تأثيـر 
العمالـة المنزليـة علـى التنشـئة االجتماعيـة للطفـل مـن وجهـة نظـر األم القطرية. واسـتهدفت ١5١ 
أسـرة قطريـة، جمعـت فيهـا بيانـات عـن الخصائـص البنائيـة لألسـرة، ودوافـع االسـتعانة بالمربّيـة 
األجنبيـة، ومميِّـزات ومسـاوئ المربيـة األجنبيـة، والمشـكالت المترتَّبـة علـى وجـود المربيـة فـي 
األسـرة، وتقييـم األم للمربِّيـة األجنبيـة، ومـكان نـوم العاملـة المنزليـة، وعملهـا السـابق، والظـروف 
مت هذه الدراسـة تفسـيرات األم القطرية  داخـل األسـرة وعالقتهـا بأفراد األسـرة وخاصـة الطفل. وقدَّ
دت صفاتهـا  حـول صفـات المربِّيـة كمـا تدركهـا، وأعطتهـا أهميـة أكبـر عنـد تقييمهـا لدورهـا، وحـدَّ
بالحيويـة والنشـاط واألخـالق الحميـدة المراعية لآلداب اإلسـالمية، وتفضيلهن المربِّيـات المتعلِّمات، 
هـات أن تكـون العاملـة المنزلية  ثـم خبـرة العاملـة المنزليـة فـي تربيـة األطفـال، وتفضيـل بعض األمَّ

مـن جنسـية معيَّنة.

ويمكـن اعتبـار دراسـتين فقـط ذات أهميـة علميـة مسـحية وتشـخيصية حـول العاملـة المنزليـة 
والتنشـئة االجتماعيـة والعالقـات األَسـرية: كانـت األولـى بتمويـل بحثـي مـن مركـز البحـوث التربية 
بجامعـة قطـر إلسـماعيل وآخـرون )١٩٩٠( فيمـا حصلـت الثانية، وهي دراسـة لخليفـة )٢٠٠6(، على 
تمويـل مـن المجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة األسـبق وأجريـت علـى ١٢7٠ أسـرة قطريـة، وشـملت 
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جميـع أفـراد األسـرة بمـا فيهم المسـاعدة المنزلية )العاملـة، الخادمة، المربّية(، وحاولت أن تكشـف 
مت لها تفسـيرات وفـق األُطُر  عـن أهـم أسـباب وعوامـل االسـتعانة بالعمالـة المنزلية وغيرهـم، وقدَّ
االجتماعيـة والتاريخيـة، وعمـل المـرأة وتعليمهـا، وكبـر حجـم المنـزل ومرافقـه، ومكانـة األسـرة 
االجتماعيـة، وكثـرة زيـارات ربّـة المنـزل، وانخفـاض أجـور العمالـة المنزليـة وارتفـاع دخـل األسـرة. 
كمـا حاولـت أن تفحـص مـدى غفلـة أو تجاهـل األسـرة عـن السـلبيات التربويـة للعاملـة المنزليـة، 
ومشـكالت األم فـي عـدم القـدرة علـى التنظيـم، إلـى جانب سـهولة جلـب العمالـة المنزليـة، وعدم 
وجـود البدائـل فـي المجتمـع. وفحصـت آثـار العاملـة المنزلية، بشـكل عام، علـى العالقات األَسـرية 
فـي الجوانـب النظريـة ووفـق النظريـات العالميـة، وخاصة فـي ضوء نظريـة القبول/الرفـض الوالدي 

لرونـر، وأسـاليب المعاملـة الوالديـة، والتنشـئة واألَسـرية لألبناء.

4.7 العمالة المنزلية والعنف الموّجه نحو الطفل

تعتبـر دراسـة المريخـي والمريخـي )٢٠١٠( مـن الدراسـات الهامة التـي فحصت آثار العنـف الصادر 
عـن العمالـة المنزليـة، وهي دراسـة يمكـن مراجعة نتائجها واالسـتناد إليها إلجراء مزيـد من البحوث 
حـول مشـكالت العمالـة المنزليـة، إن كانت عمالة نسـائية أو رجال )السـائق، المـزارع، الطباخ، ومن 
فـي حكمهـم(. وتحمـل هـذه الدراسـة أهميـة خاصـة لمـا توصلـت إليـه مـن نتائـج حـول وجودها، 

وآثارهـا الخطيرة علـى النشء.

ـرات فـي دراسـة المريخـي والمريخـي )٢٠١٠(، يتبيَّـن أن 57،5٪ من العنف  وبمراجعـة بعـض المؤشِّ
الصـادر عـن العمالـة المنزلية يكون مصـدره العامالت، يليه السـائقين بنسـبة ٢٠،٨٪. ويتمثَّل العنف 
النفسـي فـي الصـراخ، والتخويـف، وتجاهل األطفـال وإهمالهم وعـدم تقديم الرعاية لهـم، وهي من 
ـن اإلسـاءة ضد  أكثـر أنـواع اإلسـاءات انتشـاًرا إذ تشـكِّل 76،٢٪ مـن إجمالـي الممارسـات التـي تتضمَّ
األطفـال، ثـم يليهـا العنـف الجسـدي الـذي يشـكل ٢٠٪ مـن إجمالـي حـاالت اإلسـاءة التي تمارسـها 
العمالـة المنزليـة ضـد األطفـال، وهنـا تأتي الخادمـة مرة أخرى فـي المقّدمة حيث أنَّها مسـؤولة عن 
55٪ من اإلسـاءات الجسـدية. ويعتبر السـائقون مسـؤولين عن ٤٢،١٪ من اإلسـاءات الجنسـية بحيث 

يكـون الخـدم الذكور مسـؤولين عـن ٢١،١٪ من هـذه الحاالت.

وتؤيـد خليفـة )٢٠٠6، ٢٠٠٩، ٢٠١5( نتائـج دراسـة المريخـي والمريخي في أنَّ آثـار العمالة المنزلية 
علـى الطفـل أدَّت إلـى بـروز آثـار اجتماعيـة سـلبية وضـارَّة تجـاه الطفـل الـذي يعيـش فـي كنـف 
العاملـة، وإلـى إهمـال األم ألدوارهـا، وتقلّـص مسـؤولياتها تجـاه أطفالهـا، وتغيّر وتقلّص مسـؤولياتها 
تجـاه أفـراد أسـرتها، والتضـارب والتعـارض في أسـاليب التنشـئة االجتماعية، وتعرّض الطفل ألسـاليب 
وسـلوكيّات وأنمـاط خاطئـة فـي عملية التربية. وتُشـير الدراسـات إلى ظهور اضطرابـات واختالل في 
العالقـة بيـن أفراد األسـرة، مـا يولِّد بدوره أشـكااًل من العنف، لعـل أبرزها »السـلوك العدواني« الذي 
يتّسـم بـه الطفـل نفسـه، والعـدوان الـذي يتلقـاه مـن الغربـاء في المنـزل، والغربـاء عن األسـرة، في 

صـور وأشـكال عديدة. 

رات جديرة باالهتمام والدراسة والفحص ٥.7 مؤشِّ

بلغـت نسـبة انتشـار العنـف مـن قبـل العمالـة المنزليـة حوالـي ١٤،٢٪؛ أي أنَّ طفـاًل واحـًدا مـن 
بيـن كل عشـرة يتعـرَّض لإلسـاءة مـن قبـل العامل المنزلـي وفًقـا لنتائج دراسـة المريخـي والمريخي 
ـرات خطيـرة وظاهـرة لهـا دالالت خطيـرة وتفسـيرات عديـدة، يمكـن تلخيصهـا  )٢٠١٠( وهـذه مؤشِّ
فـي عـدم تخّصـص العمالـة، وقلـة خبرتهـم في التعامـل مع األطفـال، واختـالف الثقافات. كما تسـرد 
لنـا الصحـف اليوميـة أحداثًا عن شـكل هـذه العالقة في حال حدوث اإلسـاءة والتعنيـف، وتظهر في 

صـورة عنـف شـديد ومسـيء، وفي أشـكال مختلفـة )بدنية، ونفسـية، وجنسـية(. 

وتلخيًصـا لمـا سـبق، فقـد تناولت الدراسـات حول العمالـة المنزليـة، وإن كان تناواًل نظريًـا، أو إجراء 
دراسـات كشـفية ومسـحية، كل موضوعـات العمالـة المنزليـة بكافة أشـكالها، وخلصـت جميعها إلى 
نفـس النتائـج التي سـبق عرضها )العيسـى، ١٩٨3؛ الكاظم، ١٩٩٢: ٤– ٢٤؛ إسـماعيل وآخرون، ١٩٩٠: 

 .)73 –٨٠ ،67 – 6٢

ه قد مرَّ  ويؤخـذ علـى الباحثيـن فـي العلـوم االجتماعيـة عـدم تتبّـع النتائج وإعـادة بحثهـا، خاصة أنَـّ
عشـر سـنوات علـى الدراسـة األخيـر لخليفـة )٢٠٠6(. وكان يجـب أن تتبـع بدراسـات أخـرى حسـب 
أهميتهـا، وحسـب مـا خلصـت إليـه الدراسـات السـابقة إذ كشـفت جميـع الدراسـات السـابقة عـن 
مسـتويات مختلفـة لعالقـة هـؤالء األطفال مع العاملة أو السـائق، وخلصت إلى وجـود حاالت تأثَّرت 
بشـكل سـلبي بهـا، وخاصـة العاملـة أو الُمسـاعدة المنزليـة، وظهـرت لديهـم مشـكالت اجتماعيـة 
ونفسـية مثـل االنطـواء، والعزلـة، والميـل للعـدوان، والخمول، والكسـل، وعـدم النشـاط، واإليجابية، 
والثرثـرة، وكثـرة الـكالم، أو بالعكـس »محدوديـة اللغـة« بسـبب تعلّقـه الشـديد بالعاملة )إسـماعيل 
وآخـرون، ١٩٩٠: ١٠٤–١٠5، إسـماعيل وآخـرون، ١٩٩٠: ٨6؛ الكاظـم، ١٩٩٢: ٤–٢٤؛ خليفـة، ٢٠٠6، 
٢٠٠٩(. ويضـاف إلـى ما سـبق تعلّم أداء وممارسـة العبـادات الدينية الخاصة بالعاملـة، واختزان قيَم 
وسـلوكيات هـذه الديانـات المختلفـة، وعدم القدرة على االلتزام الديني اإلسـالمي للطفل )إسـماعيل 
وآخـرون، ١٩٩١: 73–7٩؛ الكاظـم، ١٩٩3: ٤–٢٤، ١٩٩5: 6٨–6٩(. كمـا كشـفت الدراسـات أثـر ذلـك 
علـى العالقـات األسـرية والمعامـالت الوالديـة، وابتعادهم عـن األم الطبيعية )الوالـدة(، وقياس مدى 
تأثيره على شـخصيتهم وسـوائها، ومسـتويات الضمير الفردي )إسـماعيل وآخرون، ١٩٩١: ١5٤–١7١؛ 

الكاظـم، ١٩٩3: ٤– ٢٤؛ خليفـة، ٢٠٠6، ٢٠٠٩(.

وفحصـت هـذه الدراسـات مـدى انشـغال الوالديـن عـن متابعـة تحصيـل أبنائهـم وأثـر ذلـك علـى 
التأّخـر الدراسـي لألبنـاء. كمـا حاولت دراسـات خليفة )٢٠٠6، ٢٠٠٩(، وإسـماعيل وآخـرون )١٩٩١(، 
والكاظـم )١٩٩3(، فحـص أثـر تدّخـل بعـض العامـالت بالجوانـب التربويـة والتعليميـة لألبنـاء مـن 
خـالل تدريسـهم، ومسـاعدتهم فـي دروس اللغـة االنجليزيـة، والواجبـات المنزليـة، وإعداد الوسـائل 
هـات عـن أدوارهـن، حيث أظهـرت جميع  التعليميـة، ومتابعـة دروسـهم، وقيـاس نسـبة انشـغال األمَّ
النتائـج وجـود عالقـة بيـن ابتعاد األم واألب أو كالهما عن أداء أدوارهما في كل االفتراضات السـابقة، 
وأيَّدتهـا الدراسـات فـي القـرن الماضـي التـي حاولـت سـبر أغـوار المشـكلة نظريًا كدراسـة العيسـى 

)١٩٨3( والكاظـم )١٩٩٢ و١٩٩3(.
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٦.7 الخالصة 

يمكـن القـول، بنـاء علـى مـا سـبق، أنَّ هـذا البحـث العلمـي فـي هـذا الجانـب مـا زال مجـااًل خصبًا 
للدراسـة، ومـا زلنـا بحاجـة إلـى سـّد الفجـوة فـي تحديـد المشـكالت األكثـر حساسـية وخصوصيـة 
الناجمـة عـن موضوعـات العمالـة المنزلية، والتي تحتـاج إلى إجراء بحـوث دقيقة وإجرائيـة تتابعية 
وتُبنـى علـى أسـاس نتائج الدراسـات السـابقة، وفحص كل ما جاء فـي نتائجها، ودراسـتها في أبعادها 
ـن أدواتهـا دراسـة الحالـة، ومراجعة التقاريـر الطبية، والنفسـية، وتقارير الشـرطة،  المختلفـة. وتتضمَّ
والقضاء، والتشـريعات حول مشـكالت العمالة المنزلية، ومدى مسـؤولية األسـرة في تحّمل العقبات 

التـي تنًشـأ عنهـا، والتشـريعات الُمناسـبة للحفـاظ على حقـوق الطفل فـي األسـرة، ومتابعتها.

وفـي ضـوء مـا سـبق، يمكـن تقديـم مقتـرح متصـّور لدراسـة العاملـة المنزليـة ومـن فـي حكمهـا، 
وعالقتهـا بسـلوك التعلـق لـدى األبنـاء فـي األسـرة القطريـة 

7.7 تصميم الدراسة واألساليب 

العيِّنـة: يمكـن اختيـار األطفـال مـن ثمانـي مـدارس فـي الدوحـة، عاصمـة قطـر، والمناطـق  •
المجـاورة لهـا، بعـد الحصـول علـى موافقـة وزارة التعليـم والتعليـم العالي واتبـاع اإلجراءات 
للحصـول علـى الموافقـات حسـب أخالقيـة البحـث العلمـي. وبنـاء عليـه، يمكن اختيـار أربع 
مـدارس تحضيريـة )اثنتـان للبنيـن واثنتـان للبنـات( وأربـع مـدارس ابتدائيـة )اثنتـان للبنيـن 
واثنتـان للبنـات(، علـى أن يُختـار مـن كل مدرسـة مـا ال يقـّل عـن ١٨ طالبـة وطالًبـا فـي كل 

مسـتوى مـن الصفوف.

اإلجـراءات: فـي البدايـة، يمكن إجـراء مقابلة مع مجموعـة التركيز كأداة للبحـث لتكوين فهم  •
أوسـع وأدّق حـول العالقـة بيـن مربّيات األطفـال والعمالـة المنزلية. ويمكن إجـراء المقابالت 
الفرديـة المسـتقلة لجمـع المعلومات بشـكل أدّق من عّينـات مختلفة من األطفال، وسـؤالهم 
عـن مشـاعرهم ومعتقداتهـم وتصّوراتهـم حول المربّيـة أو العاملـة المنزلية، وكيفيـة التفريق 
بينهمـا. ويمكـن أن تكـون هـذه المقابالت مـن نوعين: ١( مـع المجموعات البؤريـة الصغيرة 
للحصـول علـى معلومـات حول قضايا حساسـة وهامة تتعلـق بعالقات األطفال مـع العامل أو 
ـم المقاييس وبنـاًء عليهـا، تُطبَّق على  العاملـة المنزليـة و2( مـن خـالل المناقشـات؛ ثـم تُصمَّ
صين  دة وفق المعاييـر االحصائية، ويُطلـب من األكاديمييـن المتخصِّ العيِّنـة المسـحية الُمحـدَّ
فـي المجـال مراجعـة بنـود المقاييـس للحكم عليها إذا كانت تناسـب، أو ال تناسـب المواضيع 

الرئيسـية في الدراسة.

٨.7 إعداد األدوات والمقاييس

دراسة الحالة وفق التقارير الطبية، والشرطة، والقضاء، وتقارير أخرى؛ •

إعـداد المقاييـس بنـاًء علـى نتائـج المجموعـات البؤريـة، وبمجـرد إعـداد هـذه المقاييـس  •
ع علـى الطلبـة فـي المدرسـة بعـد موافقـة األهـل؛ وتحكيمهـا، تـوزَّ

تصميـم مقيـاس مقابلـة للعامل المنزلي )العاملة، المربية، السـائق( بإحـدى اللغات: اإلثيوبية  •
أو الفلبينية أو اإلندونيسـية أو السـيريالنكية، اسـتناًدا إلى جنسية العامل المنزلي؛

مقيـاس أسـاليب المعاملـة الوالديـة. ويوجـد حالًيـا عـدد مـن مقاييـس الوالديـة متاًحـا فـي  •
األدبّيـات )إسـماعيل وآخـرون، ١990؛ خليفـة، 200٦؛ رونـر، 200٥ )اسـتبيان القبول/الرفـض 

الوالـدي(. 

9.7 هدف الدراسة

بنـاء علـى األدبّيـات السـابقة فـي المجتمـع القطـري، يمكـن وضـع هـدف رئيسـي للدراسـة،  •
قيـاس مـدى قـرب الطفـل مـن العامـل المنزلـي، ومـدى تعلّقـه بـه، وإلـى أي مـدى يرتبـط 

باألسـاليب الوالديـة كمـا يدركهـا الطفـل. 

المتغيّرات المستهدفة بالقياس

المتغيِّـرات الديمغرافيـة: عـدد أفـراد األسـرة، وعـدد األطفال في األسـرة، وعـدد العاملين في  •
الخدمـة المنزليـة، وسـنوات الخبـرة، والمعرفـة باللغـة األم )مصنَّفة مـن »١« = قليلة جًدا إلى 
»4« = كثيـًرا(، درجـات األطفـال فـي المدرسـة، ونسـب مشـاركتهم فـي األنشـطة، واألعمـال 

االستقاللية؛

المتغيِّـرات الذاتيـة: مقيـاس الوالديـة لدراسـة العالقـة بيـن الوالديـن واألطفـال التـي تعكـس  •
تأثيـر العالقـات بيـن الوالديـن واألطفـال علـى النحـو الـذي يتصـوَّره األطفـال. تصنَّـف هـذه 

األسـئلة علـى مقيـاس ليكـرت مـن »١« = ال أوافـق بشـدة علـى »٥« = أوافـق بشـدة؛ 

مقياس العاملة المنزلية: يعتمد على أسلوب المقابلة المقنَّنة؛ •

مقياس السلوك االستقاللي للطفل: يقيس المهارات االستقاللية؛ •

مقيـاس المعلـم: يقيـس سـلوك الطفـل داخـل الصـف وخارجـه، باإلضافـة إلـى تقييـم المعلم  •
للسـلوك االسـتقاللي للطفـل في المدرسـة، والمشـاركة.
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 الفصل الثامن: األسرة القطرية
والعنف األَسري

١.٨ المقّدمة

يُعتبـر العنـف األَسـري مـن المشـكالت االجتماعيـة الهامـة التـي تواجـه جميـع المجتمعـات، علـى 
اختـالف مكانهـا وزمانهـا، بالرغـم مـن الجهـود التـي تبـذل، وبُذلـت، لمواجهتـه. وارتفعـت معـّدالت 
هـذا العنـف ارتفاًعـا كبيـرًا خـالل العقـود األخيـرة، نتيجة للحداثـة والتغيّـر في المجتمـع وفي بعض 
خصائصـه، مـا أدَّى إلـى ظهـوره بصـورة قـد تبـدو مختلفـة عمـا قبـل. ولطالمـا كانـت األسـرة– ومـا 
زالـت – الجماعـة االجتماعيـة األولـى التـي تلعـب الـدور الرئيس فـي اسـتمرارية الحيـاة االجتماعية 
وبقائهـا؛ لـذا اهتـمَّ الباحثـون والدارسـون فـي العلـوم االجتماعيـة بدراسـة الموضوعات التـي تختّص 
بمجـال األسـرة، ويدخـل العنـف فـي محيطهـا وإطارهـا، بالرغـم من صعوبـة دراسـته والحصول على 
المعلومـات الكافيـة لتشـخيص وفحص الحاالت، ودراسـته من خالل األسـاليب العلميـة المعروفة، إذ 
يُعتبـر الخـوض فـي هـذا المضمار تدّخاًل في شـؤون األسـرة، واطالع على أسـرارها. وتختلف أسـاليب 
وأنمـاط العنـف األَسـري، تبًعا لمـدى تعرّض األبوين للعنف خالل تنشـئتهما االجتماعيـة. كما تختلف 
أسـاليب وأنمـاط العنـف األَسـري من األبويـن نحو الطفل تبًعا لسـمات شـخصية الطفل، وللمسـتوى 
االقتصـادي االجتماعـي لألسـرة، والختـالف الثقافـة والمكان. فالعنف كلمة واسـعة التداول تُسـتخدم، 
عنـد عاّمـة النـاس وفـي العلـوم االجتماعيـة، كمفهوم سـلوكي اجتماعي يدخـل تحت إطـار العدوان. 
والعـدوان نـزوة مـن النـزوات التـي توّجـه السـلوك الموجـود عنـد الحيـوان أيًضـا )خليفـة، ٢٠٠3(. 
ويُقصـد بالعنـف األَسـري كّل فعـل يقـوم بـه أحد أفـراد األسـرة بقصد إيذاء فـرد من أفـراده، واإليذاء 
هنـا ليـس إيـذاء بدنيًـا فقـط، وإنمـا قـد يشـمل الحرمـان المـادي أو الحرمـان النفسـي والعاطفـي 

)الكعبـي، ٢٠١3(.

2.٨ العنف األَسري والتشريعات الدولية والمحلية

تولـي األمـم المتحـدة اهتماًمـا خاًصـا بقضية العنف ضد المـرأة. ووضع إعالن الجمعية العامة بشـأن 
القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة فـي عـام ١٩٩3 تعريًفـا واضًحـا وشـاماًل للعنـف ضـد المـرأة، فـي 
بيـان واضـح للحقـوق التـي ينبغـي تطبيقها لتأميـن القضاء علـى العنف ضـد المرأة بجميع أشـكاله. 
والتزمـت الـدول الموقّعـة علـى اإلعـالن بتحّمـل مسـؤولياتها، والتـزم المجتمـع الدولـي، بمجملـه، 
بالسـعي إلـى القضـاء علـى العنف ضد المرأة. وتُشـير التقاريـر العالمية لمنظمة األمـم المتحدة إلى 
ا للعنف الجسـدي أو الجنسـي  أنَّ نسـبة 35٪ تقريبًا من النسـاء، في جميع أنحاء العالم، تعرَّضت إمَّ
مـن الـزوج أو مـن غيـره. ولضمـان حقـوق المـرأة فـي جميع أنحـاء العالـم، أقـرَّت المنظمـة الدولية 
ـة لتغييـرات قانونيـة وتشـريعية عميقة تختّص بالمـرأة في كثير من الـدول. كما بيَّنت  الحاجـة الماسَّ
أنَّ ١٤3 دولـة ضمنـت المسـاواة بيـن الرجل والمرأة في دسـاتيرها بحلول عـام ٢٠١٤، إال أنَّ 5٢ دولة 
لـم تقـم بهـذه الخطـوة بعـد. وعلى الرغم مـن التقاريـر الُمعلنـة على الموقـع اإللكترونـي للمنظمة 

الدوليـة، ال تـزال النسـاء والفتيـات تعانيـن مـن التمييـز والعنف في كل بقعـة من بقاع العالـم، علًما 
أنَّ العالـم قـد أحـرز تقّدمـا فـي المسـاواة بيـن الجنسـين بموجـب األهـداف اإلنمائية لأللفيـة )التي 
تشـمل التكافـؤ فـي الحصـول علـى التعليـم االبتدائي بين البنـات والبنين(. وتُشـير التقاريـر الصادرة 
عـن المنظمـة الدوليـة إلـى اختـالف درجـة االسـتجابة للتصـّدي للعنف ضد المـرأة من سـياق آلخر، 
ولكـّن مجـرد االعتـراف بوجـود تلـك القضايـا يُعـّد خطـوًة نحو العمـل على تغييـر البنيـة المجتمعية 
وعالقـات القـوى غيـر المتكافئـة بين أفـراد المجتمع التـي تُعزِّز أسـباب التمييز والعنف ضـد المرأة. 

تُشـير التقاريـر الدوليـة لمنظمـة الصحـة العالميـة لألمـم المتحـدة )٢٠١6( إلـى أنَّ هـذا العنـف 
هـا، أو العنف الجنسـي  الُممـارَس ضـد المـرأة، سـواء اتَّخـذ شـكل العنـف الـذي يُمارسـه زوجهـا ضدَّ
يـة العموميـة الكبـرى وأحـد انتهـاكات حقـوق  هـا، ينـدرج ضمـن المشـكالت الصحِّ الُممـارس ضدَّ
اإلنسـان. وتبـرز التقديـرات العالميـة فـي التقريـر )مناصـرة، ٢٠١6( التـي نشـرتها منظمـة الصحـة 
العالميـة، أنَّ واحـدة مـن كل 3 نسـاء )بنسـبة 35٪ مـن النسـاء( فـي أنحـاء العالـم كافـة تتعرَّض في 
حياتهـا للعنـف علـى يـد شـريكها الحميـم أو للعنـف الجنسـي علـى يد غيـر الشـركاء، إال أنَّ النسـبة 
األكبـر مـن هـذا العنـف يأتـي من الشـريك »الـزوج«. وتتعرَّض نسـبة 3٠٪ من النسـاء في المتوّسـط 
لشـكل معيَّـن مـن أشـكال العنـف الجسـدي أو الجنسـي علـى يـد شـركائهن فـي حياتهن فـي جميع 
أنحـاء العالـم؛ ولذلـك يُعتبـر سـّن قوانيـن صارمـة لمكافحة جرائـم العنف مـن أهم اآلليـات الكفيلة 
بحمايـة النسـاء ورعايـة المُعنَّفـات ومعاقبـة مرتكبـي تلـك الجرائـم. وتُشـير التقاريـر ذاتها إلـى أنَّه، 
بالرغـم مـن وجـود بعـض القوانيـن والتشـريعات التـي تجرِّم بعـض أنمـاط العنف الجنسـي في دول 
منطقـة الشـرق األوسـط، إال أنَّ معظـم تلـك القوانيـن إشـكالية سـواء فـي جوهرهـا أو فـي سـبل 
تطبيقهـا. كمـا أنَّ المـواد والنصـوص التـي تتنـاول العنـف الجنسـي ُمبعثـرة وتنـدرج تحـت القوانين 
الجزائيـة والعقوبـات، أو تحـت قوانيـن األحـوال الشـخصية لـكل دولـة. وال توجـد قوانيـن خاصـة 
للعنـف الجنسـي بشـكل منفصـل. وأوضحـت هـذه التقارير عـدم وجود نظـم قضائيـة ذات مرجعية 
موّحـدة، ممـا يُعـزِّز مـن التمييـز ضـد المـرأة؛ ومـن جهة أخـرى، تخضـع جميـع القوانيـن لتقديرات 
القاضـي، وتُعـّزز معظـم قوانيـن األحوال الشـخصية مـن القوالـب النمطية للرجـال والنسـاء والتمييز 
بينهـم فيمـا يخـّص الحقـوق والواجبـات فـي الـزواج والطـالق والميـراث والواليـة وغيرهـا )مناصـرة، 
٢٠١6( )تقريـر فـي إطـار الجلسـة السـتين للجنـة وضـع المـرأة التابعـة لألمـم المتحـدة: 57 منظمة 
مـن منطقـة الشـرق االوسـط وشـمال أفريقيـا تُطالب بتعديـالت تشـريعية لمحاربة العنف الجنسـي 

النسـاء(. ضد 

وفـي دولـة قطـر، صدر المرسـوم رقـم )١٠( لسـنة ٢٠٠٩ ونصَّ بالموافقـة على االنضمام إلـى اتفاقية 
األمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظّمـة في عـام ٢٠٠٠، فضال عـن الموافقة علـى االنضمام إلى 
بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االتجار بالبشـر، وال سـيّما النسـاء واألطفـال، وهو المرفـق باالتفاقية 
د عمر ١6  فـي عـام ٢٠٠٩. كمـا صدر القانون رقم )٢٢( لسـنة ٢٠٠6 الخاص بقانون األسـرة الـذي يحدِّ
سـنة كحـّد أدنـى لسـن زواج الفتيـات و١٨ سـنة للذكـور. وعملت الدولة علـى إصـدار قوانين تختّص 
بالمؤسسـات الطبيـة بغـرض حمايـة المـرأة والطفـل، ومـن ضمـن ذلـك تعزيـز اإلبـالغ عـن مشـاكل 
التعـرّض للعنـف الـذي اعتمـد رسـميًا مـن مؤسسـة حمـد الطبيـة، واعتُبـر مـن سياسـات المؤسسـة. 
وتضـّم قائمـة المشـاكل هـذه إجراءات التحـرّش واالعتداء الجنسـي، وإجراءات الحمل غيـر القانوني، 
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وإجـراءات رعايـة األشـخاص المعرَّضيـن للخطـر، وإجـراءات التعامـل مـع األسـرة الُمعنَّفـة أو التـي 
تعرَّضـت للعنـف )األنصاري وزمـالؤه، ٢٠١٠؛ البوشـي، ٢٠١3(. 

اعتمـدت دولـة قطـر سياسـات عمليّـة لمعالجـة مشـكلة العنـف ضـد المـرأة، مـن خـالل إنشـاء 
مؤسسـات اجتماعيـة مسـتقلة هدفهـا الدفـاع عـن حقوق األسـرة، مثل مؤسسـة قطر لحمايـة الطفل 
سـت عـام ٢٠٠٢، ومؤسسـة قطـر لمكافحـة اإلتجـار بالبشـر التـي أنشـئت في عام  والمـرأة التـي تأسَّ
٢٠٠5، ومكتـب مؤسسـة قطـر لحمايـة الطفـل والمرأة في قسـم الطـوارئ والحوادث في مستشـفى 
حمـد العـام المؤسـس فـي عـام ٢٠٠7، وفتح خطوط سـاخنة فـي المؤسسـة القطرية لحمايـة الطفل 
والمـرأة، ومؤسسـة قطـر لمكافحـة االتجار بالبشـر، واللجنة الوطنية مـن أجل حقوق اإلنسـان لتلّقي 
القضايـا التـي تتعـرَّض للعنـف، وخـط سـاخن لالستشـارات العائليـة واألَسـرية والزواجيـة فـي مركـز 

وفاق.

كمـا أجريـت دراسـات فـي دولـة قطـر عـن اإلشـكاليات القانونيـة حـول العنـف األَسـري فـي دولـة 
قطـر، وبحثـت نمـاذج مـن التشـريعات القطريـة حـول االهتمـام باألسـرة، ومنهـا الدسـتور القطـري 
ـت المـادة ٢١ منـه على أنَّ »األسـرة أسـاس  الدائـم الـذي بوشـرت ممارسـته فـي يونيـو ٢٠٠5، إذ نصَّ
المجتمـع، قوامهـا الديـن واإلخـالص وحـّب الوطـن، وينظّـم القانـون الوسـائل الكفيلـة بحمايتهـا، 
ت  وتدعيـم كيانهـا، وتقويـة أواصرهـا، والحفـاظ على األمومـة الطفولة والشـيخوخة في ظلهـا«. ونصَّ
المـادة 36 علـى أنَّ »الحريـة الشـخصية مكفولة ويجب عـدم تعريض أّي إنسـان للتعذيب والمعاملة 
المحاطـة بالكرامـة، إذ يُعـّد التعذيـب جريمـة يعاقب عليهـا القانون«. وذكرت دراسـات حول العنف 
ن توصيًفـا أو تعريًفا أو عقوبات تجرِّم العنف األَسـري  األَسـري أنَّ قانـون العقوبـات القطريـة ال يتضمَّ
)الدسـتور القطـري الدائـم، ٢٠٠5؛ سـيد جـاد اللـه، ٢٠٠7: ٢5–٢٨؛ الكعبـي، ٢٠١3؛ الغانـم، ٢٠٠7(. 
كمـا بحثـت بعـض الدراسـات فـي التشـريعات، وخرجت بنتيجـة هامة تفيـد بعدم وجود تشـريعات 
دة فـي قطـر لحمايـة المرأة مـن العنف خـارج األُطُـر التقليدية لقانـون العقوبات، علـى الرغم  محـدَّ
مـن أنَّ الدولـة قـد تجنَّبـت هـذا الوضـع بفتـح مراكـز ذات صلة تقـوم بدورهـا برصد حـاالت العنف 
وتلّقيهـا، ثـم إيجـاد عـالج إلـى هـذه القضايـا أو نقلهـا إلـى النيابـة العامـة )اللجنـة الوطنيـة لحقوق 

اإلنسـان بدولـة قطـر، ٢٠١5؛ سـيد جـاد اللـه، ٢٠٠7: ٢5–٢٨؛ الكعبـي، ٢٠١3؛ الغانـم، ٢٠٠7(.

بيَّنـت دراسـة حـول الحمايـة القانونيـة مـن العنـف األَسـري والتـي طبّقـت علـى المجتمـع القطـري 
د لكـن أهّمها وأكثرها انتشـاًرا هو العنف الجسـدي  )الغانـم، ٢٠٠7 و٢٠١٠( أنَّ أشـكال العنـف تتعـدَّ
كالضـرب مـن قبـل الوالديـن والـزوج واألخ، والتحـرّش الجنسـي مـن قبل األقـارب، والتهديـد من قبل 
الـزوج واألخـوة، وفـرض العزلـة االجتماعيـة علـى المـرأة مـن قبـل الـزوج أو األخـوة. كمـا ورد بـأنَّ 
الوالديـن هـم مصـدر العنـف األّول بالنسـبة لألطفـال، وأنَّ األب واألم واألخـوة والـزوج هـم مصـدر 
العنـف األّول بالنسـبة للمـرأة الشـابة، وأنَّ األقـارب هم المصدر الرئيسـي للتحرّش الجنسـي بالنسـبة 
للفتيات، وأخيرًا بأنَّ خدم المنازل والمربّيات هم األكثر ممارسـة للعنف الجسـدي بالنسـبة لألطفال، 
وبأنَّ السـائق أو الخدم الذكور هم األكثر خطرًا بالنسـبة للتحرّش الجنسـي للفتيات. وتشـير التقارير 
إلـى أنَّ الدولـة، ُمتمثّلـة بالمجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة األسـبق، وضعـت اسـتراتيجية مسـتقبلية 
للوصـول إلـى مجتمـع ينبـذ العنـف، وإلى تحقيـق متطلّبـات الحمايـة الشـاملة اجتماعيًـا واقتصاديًا 
وتعليميًا لألسـرة. وكان من نتائج هذه االسـتراتيجية إنشـاء خط سـاخن لتلّقي الشـكاوى من األطفال 

والنسـاء ضحايـا اإلسـاءة والعنـف، باإلضافـة إلـى تقديم الرعايـة لمجموعة مـن الدراسـات والبحوث 
العلميـة التـي اسـتهدفت التصـّدي لمشـكلة العنـف األَسـري، وإعـداد نـدوات وورش عمـل تدريبيـة 
وتنظيمهـا لتوعيـة الفئـات العاملـة مـع الطفل وتدريبهـا، بالتعاون مـع معهد الدوحة الدولي لألسـرة 
الـذي يهـدف إلـى دعـم السياسـات األَسـرية. وتشـير تقارير المجلـس األعلى لشـؤون األسـرة إلى أنَّ 
المجتمـع القطـري، متمثّـال بقيادتـه، عقـد العزم على القضـاء على أنـواع التمييز كلها، تعزيزًا إلرسـاء 
أسـرة آمنـة مطمئّنـة تقـوم علـى الشـراكة الواعيـة علـى أسـس ومعاييـر اإلسـالم القائم علـى المودة 
والرحمـة واالحتـرام، وتعزيـز الحمايـة االجتماعيـة ألفـراد األسـرة )لمجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة، 

٢٠٠5؛ األميـن العـام للمجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة، ١٤ –١١: ٢٠٠5(. 

3.٨ اإلحصائيات والبيانات المتعلِّقة بالعنف األَسري في المجتمع القطري 

تثيـر نتائـج بعـض الدراسـات في المجتمـع القطري االهتمام، فهي تشـير إلى عدم وجـود اإحصائيات 
دقيقـة وواضحـة عـن حجـم العنـف األَسـري فـي المجتمـع القطـري، وخاصـة العنـف تجـاه األطفال 
Al– ،٢٠٠7 ،والمـرأة )األميـن العـام للمجلـس األعلـى لشـؤون األسـرة، ٢٠٠5؛ الغانـم، ٢٠٠7؛ الهيـل

ُمراجعتهـا  فـي   )Al–Mahroos, 2007( المحـروس  وتُشـير   .)٢٠١3 الكعبـي،  Mahroos، 2007؛ 
للبحـوث التـي أجريـت مـا بيـن العـام ١٩٨7–٢٠٠5 أن ال تقاريـر موثّقـة عـن سـوء معاملـة األطفـال 
وإهمالهـم فـي قطـر وغيرهـا مـن دول المنطقـة، وفًقـا لمراجعتها لتقارير نُشـرت فـي مواقع منظمة 
ـر ميديكـوس ألقليم الشـرق األوسـط. ولقد كانـت هذه البحـوث والتقارير  الصحـة العالميـة أو لمؤشِّ
تسـتند إلى حالة محدودة من بيانات المستشـفى؛ وكانت الدراسـات االسـتقصائية البحثية نادرة. أّما 
المعلومـات عـن اإلسـاءة الجنسـية فهي أكثـر محدودية أو أمنيـة في معظم الدول، وقد يرجع سـبب 
ذلـك إلـى الثقافيـة والمحرّمـات االجتماعيـة. وتوفـر بعـض اإلحصائيـات العالميـة، وفًقـا للمنظمـات 
الدوليـة والعالميـة الخاصـة بالجريمـة والعنـف، معلومـات وحقائـق مفادها أنَّ عدد حاالت السـلوك 

العنيـف بأشـكاله المختلفـة الـذي يتعـرَّض له الكبـار والصغـار في األسـرة بازدياد.

وأجريـت فـي دولة قطر دراسـات حول العنف الموّجه ضد المرأة فـي المجتمع القطري، إال أّن بعض 
قضايـا العنـف ال يُبلّـغ عنهـا، وال يمكـن رصدهـا. وتختلـف صـور العنف األَسـري في األسـرة القطرية 
كتعـرّض المـرأة الزوجـة أو األم أو اإلبنـة أو األخـت للعنف )Al–Ghanim, 2009( وتـّم جمع بياناته 
مـن تقاريـر الشـرطة غيـر الُمعلنـة والتي تُشـير إلى أنَّ أكثـر من نصف الجرائـم الُمبَلغ عنهـا ارتُكبت 
ضـد النسـاء القطريـات، وُصنِّفـت أغلبيتهـا علـى أنَّهـا اعتـداءات، علـى الرغـم مـن أنَّ نـوع االعتـداء 
ًدا. ثـم يليهـا فـي التكـرارات الجرائم الجنسـية )مثـل االغتصـاب( والقتـل العمد وهي  لـم يكـن محـدَّ
حـاالت يُبلّـغ عنهـا بشـكل أكثـر تواتـرًا بين النسـاء غير القطريـات. وتشـكِّل ضحايا التحرّش الجنسـي 
فـي أماكـن التسـّوق وبعـض األماكـن األخرى أكثر مـن نصف الُمبَلـغ عنهم. وهدفت هذه الدراسـات 
إلـى رصـد اإلحصـاءات الخاصة بقضايـا العنف، وخاصة ضد المـرأة، من خالل األمـن، وبعض البيانات 
مـن مؤسسـة حمـد الطبيـة، وفـي مستشـفى الطـوارئ فـي مستشـفى حمـد فـي الدوحـة. وتشـير 
جميـع البحـوث التـي أجريـت في مجـال العنف عدم وجـود قاعدة بيانـات إحصائيـة بقضايا العنف 
األَسـري، أو رصـد لهـذه القضايـا، ويعـود ذلك إما لقلّـة اإلبالغ عنها بسـبب حواجز العـادات والتقاليد 
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فـي حالـة حـدوث اإلسـاءة أو التعنيف ألحد أفراد األسـرة، أو أنَّ البيانات التـي يمكن أن تعطي بعض 
ـرات علـى وجـود حـاالت عنف أسـري فـي المجتمـع القطري ال تعكـس الواقع، ألنَّ مـا رصدته  المؤشِّ
المؤسسـة القطريـة لحمايـة المـرأة والطفـل هـو عـدد قليـل جـًدا إذا مـا قـورن بعـدد السـكان فـي 
المجتمـع القطـري. ورصـد الكعبـي )٢٠١3( حوالـي 36 حالة فقط خـالل الفتـرة ٢٠٠7–٢٠٠٩، حيث 
أظهـرت هـذه البيانـات أنَّ حوالـي ٢٠٠ حالـة من حاالت العنف ضـد المرأة حصلت فـي العام ٢٠٠6 
وتراوحـت أعمـار ضحايـا هذه الحاالت بين ٢٠ و٤٠ سـنة من العمر، وكانت أنـواع االعتداءات تتراوح 
مـا بيـن الجـروح العميقـة إلى الكدمـات، واإلصابـات الشـديدة الحادَّة، باسـتخدام اليديـن، واألدوات 
الحـادَّة، أو العصـّي، وأدَّت إلـى الصدمـات النفسـية. وظهـر أنَّ البيانـات التـي تّم الحصـول عليها من 
مؤسسـة حمايـة المـرأة والطفـل، ومؤسسـة حمـد الطبيـة، والشـرطة أو األمـن، ليسـت كافيـة، وهذا 
ـر علـى عـدم كفاية األدلة، والبيانات، وكذلـك عدم اإلبالغ عن حاالت العنـف التي تحدث للمرأة  مؤشِّ

.)Al–Ghanim, 2009, 2012( )٢٠٠، ١٩٩٩7 ،الكعبي، ٢٠١3؛ الغانم، ٢٠٠٨(

4.٨ دور األسرة في العنف األَسري

ال تـزال األسـرة القطريـة تُعتبـر أهـّم الوحـدات االجتماعيـة التي تلعب الـدور الرئيس فـي المحافظة 
علـى اسـتمرارية الحيـاة االجتماعيـة في المجتمـع القطري. ويتزايـد اهتمام الباحثين لدراسـة العنف 
بالرغـم مـن قلـة هـذه الدراسـات ومحدوديتها بالنسـبة لنوعية البحـث العلمي. فلم تبحـث في هذا 
الموضـوع بالصـورة التشـخيصية الالزمـة بهـدف تقديـم العالجـات والحلـول الُمناسـبة، وهـو هـدف 
أّولـي للموضوعـات األخـرى فـي األسـرة. ويمكـن إرجـاع هـذا القصـور فـي دراسـة العنـف األَسـري 
إلـى صعوبـة القيـام بمثـل هـذه الموضوعـات خاصـة تلك التـي تتعلق باألطفـال، إذ يصعب التوّسـع 
أو السـؤال فـي هـذا المجـال مـع المعنييـن فـي األمر. ولكـن نتيجـة للتطـّور الحاصل فـي المجتمع، 
والتغيّـر االجتماعـي، أصبـح مـن األسـهل الدخول فـي مثل هـذه المناقشـات، وطرحها بصـورة أفضل 
عمـا كانـت عليـه سـابًقا، مـع األخـذ باالعتبـار خصوصيـة الثقافة فـي المجتمع القطـري التـي تَحوُل، 
فـي كثيـر مـن األحيـان، الدخول فـي ما يعتبره الفرد أسـراًرا؛ ولكـن بالرغم من هـذه الخصوصية، فإنَّ 
ريـاح التحديـث والتطويـر والتنميـة فـي المجتمـع سـاعدت علـى دراسـة عدد مـن خصائـص الحياة 
االجتماعيـة التـي تدخـل في دائرة األسـرار الشـخصية، وخاصة فـي مجال العنف األَسـري، إن لم يكن 
بصـورة واسـعة وصريحـة أو جليّة. كما تبيِّن الدراسـات السـابقة فـي العنف األَسـري أنَّ هناك عوامل 
مختلفـة تُسـاهم فـي العنف األَسـري في األسـرة القطرية ومن أهّمهـا العوامل األَسـرية والمجتمعية، 

والثقافيـة، واالقتصادية، والنفسـية.

٥.٨ العنف األَسري والمرأة

مـن خـالل مراجعـة الدراسـات واألدبيّـات فـي العنـف األَسـري والمـرأة، تبيَّـن أنَّ هنـاك العديـد من 
ـر العنـف بيـن الـزوج والزوجـة؛ وتبًعـا للدراسـة  العوامـل واألسـباب االجتماعيـة األَسـرية التـي تفسِّ
التـي أجريـت، ينـدرج ضمـن العوامـل األَسـرية المؤّديـة إلـى العنـف تدّخـل األهـل واألقـارب فـي 
العالقـات بيـن الزوجيـن، يليـه انخفـاض المسـتوى االقتصادي لألسـرة، وخـروج الزوجيـن للعمل مدة 

طويلـة، واختـالف معاييـر كّل مـن الزوجيـن وثقافتهمـا، واختالف المسـتوى التعليمي بيـن الزوجين، 
وتـرك األبنـاء دون رعايـة كاملـة خـالل عمـل الزوجيـن، وعـدم التكافؤ الجنسـي بين الزوجيـن، وعدم 
اإلنجـاب والتفاخـر بيـن العائـالت، وتنـّوع الظـروف واألوضـاع االجتماعيـة السـائدة فـي المجتمـع 
القطـري التـي تتنـاول ظهـور النزاعـات والخالفـات األَسـرية، وتدّخـل األهل بيـن الزوجيـن، وانخفاض 
ل مـن  المسـتوى االقتصـادي الـذي دفـع المـرأة للخـروج إلـى العمـل مـدة طويلـة، األمـر الـذي قلَـّ
فـرص الحـوار والتفاعـل بيـن أفـراد األسـر؛ وتؤثّـر كل هـذه الظـروف والعوامـل بصـورة مباشـرة فـي 
ظهـور العنـف داخـل األسـرة القطريـة الذي يكـون مصدره الـزوج غالبًـا. فالذكور في األسـرة هم من 
يُمارسـون العنـف ضـد المـرأة، كمـا يُعّد الضـرب أكثـر أنماط العنف شـيوًعا داخـل األسـرة )التقارير 
العالميـة لمنظمـة الصحـة العالميـة، ٢٠١6؛ الكعبـي، ٢٠١3؛ الغانـم، ٢٠٠7، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩(. وأجريـت 
دراسـات مقارنـة بيـن القطرييـن وغيرهـم، وهي دراسـات اسـتطالعية بيَّنـت أنَّ الشـباب القطري قد 
تعرَّضوا لتجارب االعتداء الجسـدي والعاطفي البسـيط، واسـتخدمت أداة القياس التي تفحص ُمعّدل 
اإلسـاءات التـي تعـرَّض لهـا الَمجنـي عليـه مـن الجانـي، بمـا فـي ذلـك األسـرة أو أحـد أفـراد األسـرة، 
 Eldeeb, Halileh, Alyafei, Ghandour, Dargham,( المجتمـع  أو  الحـي  أو  المدرسـة  فـي  أو 

 )Giacaman & Mahfoud, 2016

وهدفـت الدراسـات االسـتطالعية إلـى الكشـف عـن شـّدة اإلسـاءة اعتمـاًدا علـى تجـارب الُمعرَّضين 
للعنـف أثنـاء طفولتهـم ومـا إذا كانـوا يعتبـرون عقوباتهـم الجسـدية والعاطفيـة والعقوبـات التـي 

 .)Eldeeb et al., 2016, Al–Ghanim, 2009( تعرَّضـوا لهـا معقولـة أو مبـرَّرة

٦.٨ العنف األَسري والطفل

قّدمـت مؤتمـرات وأوراق عمـل ودراسـات حـول اإلسـاءة والتعنيـف الموّجـه نحـو الطفـل، وتناولت 
ه عـادة يُنظـر إلـى هـذا العنف على أنَّه سـلوك ُمكتَسـب  ـمات المحـّددة، وأفـادت أنَـّ األسـباب والسِّ
ُمتعلّـم، يمكـن للطفـل فيمـا بعـد أن يقلّـده ويتعلّمه ويُصبـح مظهرًا مـن مظاهر السـلوك لديه. وقد 
اسـتندوا فـي هـذا االسـتنتاج إلـى نظريـة التعلّـم االجتماعـي لبانـدورا )١٩٩3( الـذي يتّسـم بالعنف 
واسـتخدام القـوة المسـبّب للضـرر واإليـذاء من قبل الشـخص اآلخـر )الغانم، ٢٠٠7؛ خليفـة، ٢٠٠3(. 
كمـا أجريـت دراسـات حول اسـتخدام العمالـة المنزلية وعالقتها بتعـرّض الطفل لإلهمال في األسـرة، 
واالمتنـاع عـن ممارسـة السـلوك اإليجابـي، وحرمـان الطفـل لحقوقـه التـي يجـب علـى الوالديـن أن 
يقومـوا بهـا تجاهـه، وعالقـة ذلـك باإلهمـال المـاّدي والعاطفـي، وإلـى أّي مـدى يمكـن أن يكـون 
مدخـاًل لتعرّضـه للعنف داخل األسـرة. ولقد نبّهت دراسـات فـي المجتمع القطري إلـى مدى خطورة 
ـرًا خطيـرًا مـن حيث التبايـن فـي الثقافـات واألخالقيات التي تُمارسـها  هـذه العالقـة، واعتبرتهـا مؤشِّ
العامـالت )المريخـي & المريخـي، ٢٠١٠؛ خليفـة، ٢٠٠6، ٢٠٠٩؛ الغانـم، ٢٠٠7، ٢٠٠٨؛ إسـماعيل 

وآخـرون، ١٩٩٠(.

وخلصـت الدراسـات السـابقة واألدبيّـات فـي دراسـة العنـف إلى وضـع تصـّور آخر لتعريـف العنف 
األَسـري الموّجـه نحـو الطفـل علـى أسـاس االختـالف فـي سـمات الشـخصية لكل مـن يوّجـه العنف 
نحـو أي فـرد فـي األسـرة أو نحـو الطفـل، وكذلك لسـمات شـخصية الفـرد الُمعّنـف )خليفـة، ٢٠٠3؛ 



مراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطريةمراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطرية 104105

الغانـم، ٢٠٠٨؛ المريخـي والمريخـي،٢٠١٠؛ الكعبـي، ٢٠١3(، وإلـى أشـكال العنف في األسـرة والذي 
يتـراوح مـا بيـن أشـكال االنتهـاك الجنسـي، والبدني، والمعنـوي وذكـرت أنَّ مصدره قد يكـون موّجًها 
نحـو الطفـل مـن قبل أحـد األبوين، أو مـن كليهما، أو أطفال آخريـن، لذا فإنَّ أنماط وأشـكال العنف 
الموّجـه التـي يتعـرَّض إليهـا الطفـل تتبايـن وتختلـف، ويصعـب، فـي كثيـر مـن األحيـان، تحديدهـا 
دة )المريخي والمريخـي، ٢٠١٠؛  بسـبب تداخلهـا وتشـابكها، وتكـون أحيانًـا واضحـة المعالـم ومحـدَّ
خليفـة، ٢٠٠6، ٢٠٠٩؛ الهيـل، ٢٠٠7؛ الغانـم، ٢٠٠7، ٢٠٠٨(. وبيَّنـت التحليـالت اإلحصائيـة فـي هذه 
الدراسـات االختالفات في ممارسـات التنشـئة االجتماعية، وممارسـات ضبط سـلوك األطفال، ونسـبة 
د حياتـه  تعـرّض الطفـل للعنـف علـى أسـاس االنتهـاك العاطفـي أو اإلهمـال، وإلـى أّي مـدى تهـدِّ
االجتماعيـة وصحتـه النفسـية. وأجـرت الدراسـات تحليالت لدوافع العنف األَسـري نحـو الطفل، ومع 
أنَّهـا لـم تحـط بـكل مسـبِّبات العنـف أو عوامل الخطـر التي تزيـد من احتمـال حدوثـه، إال أنَّه يبدو 
واضًحـا فـي توقعـات األسـرة بشـأن السـلوكيات المقبولة مـن الطفل والسـلوكيات غيـر المقبولة، مع 
عة ألسـاليب تنشـئة  مـة األسـباب المشـجِّ محاولـة األسـرة لضبـط سـلوك أبنائهـم التـي تأتـي فـي مقدِّ
ـن قسـوة ضـد األبنـاء. )المريخـي والمريخـي، ٢٠١٠؛ خليفـة، ٢٠٠٤، ٢٠٠6، ٢٠٠٩؛  اجتماعيـة تتضمَّ

الغانـم، ٢٠٠7، ٢٠٠٨(.

وأجـرت هـذه الدراسـات تحليـالت إحصائيـة أُخـرى معتمـدة علـى حسـاب المتوّسـطات الحسـابية، 
واالنحرافـات المعياريـة، والعالقـات، وتحليـل التبايـن، لحسـاب نسـبة مشـاكل وأشـكال العنـف لدى 
هـؤالء المعرَّضيـن للعنـف، نتيجـة الختـالف السـن، والثقافـة، والوضـع االجتماعـي. وُدرسـت العالقة 
بيـن مـا يُمارسـه الوالـدان في المنـزل من معامالت والدية قاسـية، وبيـن المناخ األَسـري الُمرتبك وما 
يسـبِّبه مـن تصـّدع فـي العالقات األَسـرية، وتفـّكك وطـالق، وعالقته بظهـور سـلوكيات عدوانية لدى 
الوالديـن وخاصـة اآلبـاء، ومـع ظهـور العنـف الموّجـه ضد األبنـاء واإلشـباع النفسـي، ودور جماعات 
األصدقـاء، والعنـف المدرسـي )الهيـل، ٢٠٠7؛ المريخـي والمريخـي، ٢٠١٠؛ خليفـة، ٢٠٠٤، ٢٠٠6، 

٢٠٠٩؛ الغانـم، ٢٠٠7، ٢٠٠٨(.

ويمكـن تحديـد أهـم القضايـا المنهجيـة للدراسـات المسـتقبلية مـن خـالل مراجعـة األدبيّـات فـي 
العنـف األَسـري، كمـا يلـي:

المسائل 
المنهجية

القياس

اقتراحات للبحوث المستقبلية

تطبيق مقاييس الصحة النفسية )التقرير الذاتي للشخص( والتي تقيس:   .١
تقدير الذات، )ب( الرضا عن الذات، )ج( الرفاه النفسي، )د( المشكالت 

النفسية؛
 Direct Methods( استخدام الطرق المباشرة في القياس لقياس المشكلة  .٢

for Measuring the Problem(؛
المقابلة الشخصية للمجني عليه )الُمعّنف( بأسلوب جمع المعلومات   .3

مباشرة من الضحية مع مراجعة التقارير الخاصة به؛
مقابالت متعّمقة وأسئلة مفتوحة، أو أسئلة مغلقة؛  .٤

تعريب وتكييف المقاييس العالمية الُممطورة والتي لها مرجعية علمية   .5
عالية، وطبّقت في ثقافات ُمختلفة؛

تصميم مقاييس ُمحّددة عن أفعال ُعنف ُمحّددة )أو أن تستخدم مقاييس   .6
عالمية ُمعرّفة وفًقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، أو معايير الدليل 

.)DSMV اإلحصائي النفسي

مصدر 
المعلومات

الحصول على المعلومات على أساس من يقوم بها أثناء المقابلة الشخصية   .١
من ذوي الخبرة في مجال اكتشاف اإلساءة والعنف؛

الحصول على مزيد من المعلومات حول إذا ما كان المعتدي يعيش مع   .٢
الضحية، مّدة العنف، تكراره، نوع العنف، واإلساءة في المعاملة، وشّدتها، 

وتُحّدد على أساسها المتغيّرات التي سوف تُبحث في الدراسة؛
تحديد السلوكيات الُمهيمنة )الُمسيطرة( على الجاني، مثل عزل الضحية   .3

عن األسرة أو األصدقاء، مراقبة تحرّكات الضحية، وضع قيود على الضحية، 
بحيث ال يستطيع الوصول إلى معلومات تمكِّنه من أن تكون مصدًرا 

لحمايته، أو الدفاع عنه؛
رات التي تتعلَّق بمآل الحال ومصيرها، خاصة تلك التي  متابعة المؤشِّ  .٤
تتعرَّض لألذى الشديد، والوفاة، وكذلك الحصول على معلومات حول 

معّدالتها في السنوات الخمس الماضية، وتحديد متوسط هذه السنوات 
الخمس.

العيِّنة

ضبط نوع العنف الذي يُقصد الكشف عنه، وقد يشمل العنف األَسري يكون 
فيه أّي فرد من أفراد األسرة المعتدى عليه.
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تصميم الدراسة

استخدام المنهج الوصفي االستقرائي الذي يعتمد على تحليل العالقات   .١
رها على أساس نماذج  د والُمشكلة، ثم يُفسِّ السببيّة المحتملة بين عامل محدَّ

تفسيرية ُمتعّددة بالتوازي التفسير البيئي للمشكلة؛
م منهج البحث على أساس  لفهم أفضل وأوضح للعنف األَسري، يصمَّ  .٢

استخدام المنهج الكيفي والنوعي مًعا، المبني على نظريات العدوان 
والعنف والتعلم االجتماعي، ثم يتبعها دراسة للمعالجة السلوكية )العالج 
السلوكي المعرفي( على أساس مجموعتين، ضابطة وتجريبية، مع األخذ 

باالعتبار أن تستفيد المجموعة الضابطة الحًقا من البرنامج؛
لسّد الفجوة في بحوث العنف األَسري، ال بد من وضع منهج لتحديد نوعية   .3

القياس، ضمن تداعيات الصحية في مختلف الثقافات؛
إعطاء األولوية للبحوث الطولية التتابعية لدراسة مآل حاالت العنف في   .٤

مسارات الحياة لدى ضحايا العنف، والذين يمارسون العنف واإلساءة؛
تُحّدد األدوات في الدراسة تبًعا للبيانات التي يتم الحصول عليها، والواقع   .5

الذي تعكسه البيانات؛
تقييم حجم المشكلة الفعلي في المجتمع بالحصول على بيانات موثّقة   .6

حسب طبيعة الُمشكلة، والسياق الذي حدثت فيه، بشأن نوع كل إساءة أو 
تعنيف، وتحديدها تحديًدا دقيًقا على أساس مرجعي ومعياري ُمحكم، مما 
يعني أنَّ المشكلة ال يمكن مالحظتها مباشرة نتيجة لثقافة المجتمع والميل 

إلخفاء الحقيقة )Taboos Fears and Feeling of Guilt and Shame(؛
تحديد االعتبارات الصحية كأفضل السياقات التي يمكنها تحديد ودراسة   .7
العنف أو إساءة المعاملة األَسرية، بسبب إمكانية الوصول لهذه العيِّنة، 
والحصول على المعلومات عنها. ويتطلَّب هذا وضع جداول يستخدمها 

العاملون في مجال الخدمات الصحية، ويكونون من المدّربين في كيفية 
تحديد نوع العنف ومستواه وشّدته، مع األخذ باالعتبار أنَّه ال توجد أدلة 

علمية على أنَّ الفحص الشامل للعنف من خالل خدمات الصحة يمكن أن 
يعطينا دلياًل قاطًعا على حدوث العنف، لكن يمكن للعاملين الُمدّربين أن 

يحددوا نوع وشّدة العنف الذي تعرَّضت له الضحية، ومن خالل متابعة 
التاريخ الصحي للفرد الُمعّنف، ودراسة التاريخ الصحي له؛

تضمين متغيّرات على مستوى المجتمع النموذج االيكولوجي )أو البيئي(   .٨
بداًل من حصر المتغيّرات المتعلّقة بالفردية في دراسة العنف؛

دة لتسهل عقد  وضع معيار بحثي لتقييم العنف ضمن أطر زمنية ُمحدَّ  .٩
المقارنات عبر الدراسات المختلفة التي أجريت في المجتمع؛

تصميم منهج البحث على أساس دراسة الفروق بين الجنسين بداًل من   .١٠
التركيز على جنس واحد )المرأة أو الطفل على سبيل المثال(؛

األخذ باالعتبار الهوية الثقافية لمجتمع الدراسة وعالقتها بممارسة العنف.  .١١

تحديد 
التعريفات في 

الدراسة

تحديد التعريف وفًقا للتصّور الذاتي )Subjective Perception( ورّدة الفعل   .١
الموضوعية )Objective Action(؛

تحديد حوادث العنف وتواترها طوال حياة الفرد، وخالل السنة الماضية،   .٢
وخالل السنة الحالية؛

األخذ باالعتبار تطبيق تعاريف عبر الثقافات، ألنَّها قد تختلف من ثقافة   .3
ألخرى ومن مجتمع آلخر؛

اعتماد التعريفات ضرورة هامة عند دراسة العنف، وفًقا لخصوصية المجتمع   .٤
وثقافته، ووفًقا للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية؛

ر السلوك العنيف من الجاني تجاه الضحية. تحديد العناصر التي تفسِّ  .5

7.٨ الخالصة 

١. بالنسبة لمراجعة األُطُر النظرية للدراسات

يبـدو أنّـه مـن الُمحتمـل، وطبًقـا لمـا ذكرتـه الدراسـات السـابقة، أن يتعـرَّض الطفـل للعنـف فـي 
طفولتـه، وأن يتَّسـم سـلوكه بالعنـف مسـتقباًل، ولكـّن ذلـك ال يعنـي أنَّ هـذا الطفـل مجبـر علـى 
ممارسـة هـذا السـلوك، وهـي حتميـة غيـر مقبولـة فـي كثيـر مـن األحيـان، ألنَّ العنف الـذي يتولَّد 
ـدة مـن العوامـل  لـدى الطفـل ويكـون مسـاًرا فـي حياتـه القادمـة يكـون نتاًجـا لمجموعـة معقَّ
المتداخلـة، وليـس بسـبب عامـل واحـد بعينـه. وبنـاء علـى مـا سـبق عرضـه من دراسـات، نجـد أنَّ 
بعـض الدراسـات فـي المجتمـع القطـري اقتصـرت علـى دراسـة أنمـاط وأشـكال معيَّنة مـن العنف 
األَسـري، وربمـا يعـود ذلـك إلـى عـدم تحديـد تعريـف العنـف األَسـري بشـكل واضـح، ما يعنـي أنَّ 
اهتمامـات الباحثيـن واالختصاصيـن واختالفهـم فـي تحديـد تعريف العنف األَسـري إنَّمـا يرجع إلى 
تبايـن اهتمامـات الباحثيـن واالختصاصييـن فـي تنـاول هـذه المشـكلة. وفي ضـوء ما سـبق، يمكن 
تقديـم تصـّور لدراسـة العنـف األَسـري فـي المجتمـع القطـري بنـاًء علـى الدراسـات السـابقة فـي 
المجتمـع القطـري، ويمكـن أن تُـدرس المشـكلة من وجهـة نظر الُمعّنف، سـواء أكان أنثـى أم ذكرًا، 
بالرغـم أنّهـا عيِّنـة غيـر ممكنـة، فـي كثيـر مـن األحيـان، وأنَّ الحصـول علـى عيِّنـة كبير ليـس باألمر 

والسهل.  اليسـير 

٢. بالنسبة لعيِّنة الدراسات

نظـًرا  • للعنـف  تعرَّضـت  التـي  العيِّنـات  إلـى  الوصـول  الصعوبـة  أنّـه مـن  الدراسـات  بّينـت 
لخصوصيـة المجتمـع القطـري، ولكـن يمكـن الوصول إلـى العيِّنة مـن خالل األجهزة الرسـمية 
والحكوميـة التـي يمكـن أن تكـون على علـم ودراية بالمعلومـات المطلوبة لدراسـة الحاالت، 
أو كشـوفات الشـرطة واألجهـزة األمنيـة، للوصـول إلـى الشـخص الُمعـرَّض للخطـر، مـع األخذ 
باالعتبـار أهميـة تعـاون الُمعنَّـف مـع الباحـث، وتعـاون مجموعـة ال بـأس بهـا مـن األجهـزة 

والحكوميـة والبحثيـة فـي هـذا الصدد؛ 
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عـت العيِّنـات مـا بيـن المـرأة والطفـل، ولم يكـن الرجـل – األب أو األخ أو الـزوج – ممّثاًل  • تنوَّ

بهـذه العيِّنـات للوقـوف بصورة دقيقة عن أسـباب مصـادر العنف كما يدركـه أو يتصّوره أفراد 

األسـرة. وينطبـق الحال علـى العاملة المنزليـة، واألخصائي النفسـي واالجتماعي، والطبيب.

3. بالنسبة لألدوات

م بعض منها خّصيًصا لقياس متغيِّرات الدراسة؛ • اسُتخدمت أدوات متنّوعة ومختلفة، ُصمِّ

مـا زلنـا بحاجـة إلـى تصميـم وتقنيـن أدوات علـى البيئـة القطريـة بكافـة فئاتهـا االجتماعية،  •

مـن قطرييـن وغيـر قطرييـن )المقيميـن(، مثل اسـتمارة جمع البيانـات الشـخصية، والمقابلة 

ن المتغّيرات التي تتعلق بموضوع  الشـخصية، واسـتمارة مالحظة السـلوك االجتماعي. وتتضمَّ

»العنـف الموّجه نحو الشـخص: العمر، المسـتوى التعليمي، المسـتوى االقتصادي االجتماعي، 

عـدد أفراد األسـرة، الحالـة االجتماعية للوالدين، المسـتوى الثقافي للُمعّنـف، تاريخ الوالدين، 

سـرد مختصـر ألفعـال الُعنف الـذي تعرّض له الشـخص؛ 

ـن اسـتمارة مالحظة السـلوك االجتماعي سـلوك الشـخص في أماكـن مختلفة:  • يمكـن أن تتضمَّ

فـي المنـزل، ومع األصدقـاء، وغيره؛ 

ـم مقاييـس لدراسـة العنـف الموّجـه نحـو الطفـل، تُقسـم إلـى جزئيـن يتناول  • يمكـن أن تُصمَّ

أّولهمـا كّميـة العنـف الموّجـه نحـو الطفـل، وشـّدة العنـف الـذي يوّجه نحـو الطفـل، ومّدته، 

وتاريخـه، ومـدى اسـتمراره، فيمـا يتنـاول ثانيهما جميـع أفعال العنـف التي تنـدرج من أدنى 

أفعـال العنـف الموّجـه نحـو الطفـل إلى أعلـى درجاتـه أو أفعاله؛ 

الوالديـة، ويقـّدم فيـه عـرض  • التنشـئة  العنـف فـي  ـن مقياًسـا للكشـف عـن مالمـح  تتضمَّ

لمجموعـة مـن مواقـف العنـف الُمتعـارف علـى أنَّهـا ُمخالفـات سـلوكية، يذكرها الشـخص أو 

بيـن منـه كالوالديـن مثـال، أو أصدقائـه؛ أحـد األشـخاص المقرَّ

يمكـن إعـداد مقيـاس ألنـواع العقـاب الذي تعرَّض له الشـخص خـالل فترة تنشـئته أو يتعرَّض  •

د الفتـرة الزمنيـة لذلـك، وتجمـع هـذه البيانـات في قاعـدة يمكـن للباحثين  لهـا حالًيـا وتحـدَّ

الوصـول إليهـا حيـن الحاجة، نظـًرا ألهمية هـذا الموضوع وحساسـيته. 

٤. المؤهلين للقيام بإجراءات المسح الميداني أو الكلينيكي

وفًقـا لدراسـة الكعبـي )20١٥– أ(، ومـن خـالل اسـتقراء نتائـج دراسـته عـن العنـف األَسـري،  •

هنـاك حاجـة ماسـة وضروريـة إلـى دراسـة كيفية؛

تفعيـل الـدور الـذي يقـوم بـه االختصاصيـون االجتماعيـون فـي المـدارس وتدريبهـم تدريًبـا  •

مهنًيـا علـى دراسـة الحـاالت وجمعها، وتحليـل التقديـرات واالسـتنتاجات المبنية علـى األدلة 

والبيانـات وبصـورة مهنيـة وعلمية؛

تأهيـل االختصاصييـن فـي مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة التـي تعمـل فـي مجـال األسـرة  •

والطفولـة وتهتـّم بمشـكالت األسـرة علـى جمـع البيانـات بصـورة دوريـة وتوثيقهـا علمًيـا 

وإجرائًيـا لتسـهيل الوصـول إليهـا بهـدف الدراسـة العلميـة حيـن الحاجـة. 

5. تأسيس قاعدة بيانات

توفيـر قاعـدة جمـع بيانـات ُمسـتمرَّة تشـمل كافة البيانـات والمعلومات عن األسـرة، وتشـمل المرأة 
والطفـل ورّب األسـرة، وجمـع بيانات حول المشـكالت التـي يتعرَّضون لها في المدرسـة، وفي العمل، 

وداخل األسـرة. 

6. موضوعات هامة في دراسة العنف األَسري

يمكـن القـول إنَّ طـرق وأسـاليب دراسـة العنف األَسـري في المجتمـع القطري، على مدى السـنوات 
العشـر الماضيـة، قـد نمـت بشـكل كبيـر وركَّـزت على االعتـداء علـى األطفـال، والوالدين المسـيئين 

للطفـل، والعنـف العائلـي، لكنـه لـم يُسـلّط الضـوء على عـدد من األمـور وفًقا لمـا يلي:

إلـى أّي مـدى يمكـن أن ينتقـل العنـف بيـن األجيـال، وإسـاءة اإلبن إلـى الوالدين المسـيئين  •
لـه فـي الطفولـة، والعالقـة بيـن االعتداء علـى األطفـال وجنوح األحـداث، من خـالل االعتماد 
علـى األدلـة التجريبيـة فـي عـدٍد مـن التخّصصـات الُمختلفـة، كعلم النفـس، وعلـم االجتماع، 
وعلـم الجريمـة، والطـب النفسـي، والعمـل االجتماعـي، والتمريـض، ووضع فرضيـات حول ما 
مـدى عواقـب سـوء المعاملـة واإلهمال فيمـا يتعلق بعـدد من المتغّيـرات التابعـة المختلفة، 
خاصـة أّن األدبّيـات فـي علـم النفس االجتماعي تُشـير إلـى أنَّ األطفال الذين تعرَّضـوا لإليذاء 

يصبحـون آباًء مسـيئين؛ 

تـرى الباحثـة أنَّ هنـاك حاجـة إلى تقييم شـامل وحاسـم من خـالل مراجعة جميع الدراسـات  •
والبحـوث التجريبيـة الحاليـة حـول مفاهيـم »العنـف يولِّـد العنـف«، وهـي فرضيـة لقاعـدة 
عريضـة النطـاق واسـعة، وتشـمل األدبّيـات المتعلِّقـة بإسـاءة معاملـة األطفـال وإهمالهـم، 
وعـدد مـن الظواهر التي تُشـير إلى التعرّض إلـى اإليذاء البدني، االعتداء الجنسـي، واإلهمال، 

والعقـاب الجسـدي الشـديد، وسـوء المعاملة النفسـية؛ 

ركّـزت معظـم الدراسـات فـي المجتمـع القطـري علـى األربعـة األولـى بالرغـم مـن بعـض  •
نـات الشـخصية للفـرد نتيجـة للتعـرّض  الُمدّمـر لمكوِّ النفسـي  إلـى األثـر  اإلشـارات أحيانًـا 
لسـوء المعاملـة؛ وفـي هـذه الدراسـات، نجـد أنَّ التركيـز كان، في المقـام األول، علـى اإليذاء 
الجسـدي وشـّدة اإلهمـال الـذي يمكـن أن يصنَّـف ضمـن العنـف األَسـري، لمـا لـه مـن آثـار 
ـرة علـى شـخصية الفـرد؛ لذلـك يجـب التركيـز عليهـا وتغطيتها بدراسـات متعّمقـة تجمع  ُمدمِّ

بيـن التخّصصـات )الدراسـات البينيـة(؛

عـدم اسـتبعاد التقاريـر الطبيـة الُموثّقـة التي تصف، فـي المقـام األول، اآلثار الجسـدية التي  •
تعـرَّض لهـا الطفـل أو الفـرد فـي أسـرته أو في أي مكان، وشـكَّلت له صدمة جسـدية ونفسـية 

فـي مرحلـة الطفولـة الباكـرة، أو مـا تعـرَّض له من إسـاءات في الوقـت الراهن؛ 

تأسـيس قاعـدة البيانـات الوطنيـة مـن خـالل جمـع وتسـجيل مـا يصـدر مـن تقاريـر وبيانات  •
متعلّقـة بإسـاءة معاملـة األطفـال أو األفـراد فـي أَسـرهم عـن المؤسسـات التـي ترصـد هـذه 

اإلسـاءات فـي هـذه القاعدة؛

تشـوب العديـد مـن الدراسـات التـي أجريـت في المجتمـع القطري بعـض من أوجـه القصور  •
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المنهجيـة، لذلـك مـن الممكـن إجـراء مناقشـات عامـة لهـذه الدراسـات فـي نـدوة يحضرهـا 
المختّصـون فـي المجـاالت المختلفـة لمناقشـة العمل كفريق يبحـث ويدرس العنف األَسـري 

مـن خـالل الدراسـات التخّصصية فـي األسـرة القطرية؛ 

اسـتخدمت الدراسـات السـابقة فـي المجتمـع القطـري المنهـج الكّمـي لوصـف الظاهـرة،  •
فـي  اسـتندت  البيانـات  اإلحصائيـة وتفسـيرها وتحليلهـا، وهـذه  البيانـات  علـى  والحصـول 
معظمهـا إلـى اإلحصـاءات والنسـب المئويـة، وما شـابه ذلك مـن إحصائيات رقميـة. وتتَّصف 
مـت نظريـة عامة فـي مجال  هـذه الدراسـات باالستكشـافية لمشـكالت العنـف األَسـري، وقدَّ
العنـف األَسـري فـي المجتمـع القطـري، كمـا اتَّسـمت بمداها الواسـع، فقـد قّدمت ُمسـّببات 
المشـاكل المحتملـة، وسـلّطت الضـوء علـى عـدد مـن أوجـه مشـكالت العنـف األَسـري فـي 
المجتمـع القطـري. وبـات مـن الضـروري اآلن االتّجـاه نحـو اسـتخدام منهـج البحـث النوعي، 
أو منهـج البحـث الُمختلـط الـذي يجمـع بيـن البحـوث الكّميـة والنوعيـة، بحسـب الدراسـة 
وأهدافهـا، مـع األخـذ باالعتبار كيف تُعرّف األسـرة القطرية اإلسـاءة والعنـف، والتي يجب أن 
يُنظـر إليهـا في سـياق قواعـد ومعايير المجتمـع التي تحكم سـلوك البالغين فـي تفاعلهم مع 

أنفسـهم، وفـي تفاعلهـم مـع أفـراد األسـرة البالغيـن واألطفال؛

يجـب األخـذ باالعتبـار اختالفـات العلمـاء األساسـية في مجـال علـم النفس االجتماعـي وعلم  •
االجتمـاع فـي تعريـف معاييـر اإلسـاءة أو اإلهمال األَسـري، فهـي ال تؤثِّر علـى تقديرات مدى 

تكرارهـا فحسـب بـل أيًضا على مـدى إمكانيـة تكرارها؛

ال بـد مـن مراجعـة أسـاليب وطـرق الحصـول علـى المعلومـات ودقتهـا، خاصة عنـد الحصول  •
عليهـا بأثـر رجعـي لتعـرّض المفحوصيـن لإلسـاءة أو العنـف األَسـري. ففـي بعـض األحيان، ال 
يمكـن االعتمـاد كثيـًرا علـى المعلومـات التـي نحصـل عليها بطـرق غير مباشـرة، مثـل تقارير 
الوالديـن، أو تقاريـر المعلـم، أو اسـتدعاء الخبـرات الماضيـة، ويكـون مـن األفضـل الرصـد 
الُمباشـر للسـلوك الُمعّنـف أو اإلسـاءة. وعلـى الرغـم مـن أّن ُمصطلـح »بأثـر رجعـي« يشـير 
عـادة إلـى الوقـت الـذي ُجمعـت فيـه البيانـات أو تـم تحليلهـا، لكـن المقصود هنـا الحصول 
علـى البيانـات بنـاًء علـى الخبـرات الماضيـة والسـابقة لحـدوث اإلسـاءة أو التعنيـف، والتـي 
يُمكـن أن يعّبـر عنهـا المفحـوص ببعـض من التحّيـز، أو أن يكون المفحوص قد أدرك السـلوك 
الـذي تعـرَّض لـه فـي مرحلة الطفولة بأنَّه سـلوك معنف أو مسـيء بنـاًء على خبرته البسـيطة 
فـي تلـك المرحلـة، أو يمكـن أن تكـون هـذه الخبـرات قـد تعرَّضـت لخطـر التشـويه وفقدان 

المعلومـات التـي تنتـج عـن اسـتدعاء األحـداث من وقت سـابق؛ 

ال يمكـن االعتمـاد بشـكل أساسـي علـى البيانـات »بأثـر رجعـي« ألنَّهـا معرَّضـة لعـدد مـن  •
التحّيـزات الُمحتملـة إذا طُلـب مـن المفحـوص اسـتدعاء هـذه األحـداث، ووصفهـا بعـد فترة 
مـن الزمـن فـي سـياق الظـروف الالحقـة وحالتـه الراهنة، والتـي يسـتمّد منها الكثير لتفسـير 
األحـداث السـابقة مـع الراهنـة. ومن شـأن ذلـك أن يـؤّدي إلى تشـويه المعلومـات والبيانات 

التـي نحصـل عليهـا، فتكـون أقـل دقـة وال تعكـس الواقـع الحقيقي للمشـكلة؛

يجـب األخـذ باالعتبـار عند دراسـة العنف األَسـري بعـض العوامـل النفسـية واالجتماعية لدى  •

بعـض المفحوصيـن فـي التطـّرق لبعـض المشـكالت التـي تعرَّضـوا لهـا علـى أسـاس »الرغبـة 

االجتماعيـة« فـي إظهـار مـا يواجهونـه مـن مشـكالت ومـا يقومـون بـه مـن سـلوكيات غيـر 

مرغوبـة كنتيجـة لتعرّضهـم للعنـف األَسـري فـي مرحلـة سـابقة فـي حياتهـم؛ 

عنـد إجـراء مثل هـذه البحوث، ال بد من فحص ودراسـة الخبرات السـابقة، وتاريخها، ومرحلة  •

حدوثهـا، لتكـون متَّسـقة ومتوازنـة مـع كيفيـة شـرح سـلوكهم الحالـي، أي إعـادة تعريـف 

سـلوكياتهم بمـا يتَّفـق مـع أوضاعهـم الراهنة؛

يتَّضـح مـن الدراسـات السـابقة في العنف األَسـري في المجتمـع القطري بأنَّها تعتمد، بشـكل  •

عـام، علـى الدراسـات االرتباطية، إال في عدد بسـيط من الدراسـات. وهذا مـا يدفعنا ألن نبدأ 

بالبحـث والتحقيـق بطـرق تعتمـد على الدراسـات التجريبية واالسـتفادة من نتائج الدراسـات 

غير التجريبيـة واالرتباطية؛

األطفـال،  • لـدى  واإلهمـال  اإلسـاءة  بيـن  للعالقـة  تفسـيرات  الدراسـات  معظـم  تقـّدم  لـم 

ومعاملتهـم كمجموعـة واحـدة علـى الرغـم مـن أنَّهـا، فـي كثيـر مـن األحيـان، تتداخـل فيمـا 

بينهـا خاصـة فـي موضوعـات كالعالقـة بيـن العاملة المنزليـة واألطفـال الذين يكونـون تحت 

رعايتهـا بصـورة مباشـرة ، ودون إشـراف مـن الوالدين، فيعانون من سـوء المعاملـة واإلهمال، 

وتكـون هـذه الممارسـات التـي يتعرَّضـون لهـا روتينيـة بحيـث تصبـح جـزًءا مـن سـلوكهم ال 

ه إسـاءة أو إهمـال أو سـوء معاملـة؛  يسـتطيعون تمييـزه علـى أنَـّ

بحـث ودراسـة العالقـة بيـن سـوء المعاملـة واإلهمـال واإلسـاءة داخـل المنـزل، مـن خـالل  •

الدراسـات المسـحية، والنوعيـة، ودراسـة الحالـة، خاصة أنَّ إسـاءة المعاملـة واإلهمال تحدث 

فـي جميـع الطبقـات االجتماعيـة، بالرغـم مـن أنَّ العديـد مـن البحـوث والدراسـات العالمية 

رّجحـت أن تكـون األَسـر ذات الدخـل األقـل عرضـة إلسـاءة معاملـة أطفالهـم؛ 

قـة للسـلوكيات العنيفـة، واإلهمـال، واإلسـاءة، وسـوء المعاملـة، وتأثيرهـا علـى  • دراسـة متعمِّ

المـدى البعيـد؛ وهـذا بالطبـع يحتاج إلى إجراء دراسـات تتابعيـة طولية تتبع آثار اإلسـاءة أو 

اإلهمـال مـن خالل السـجالت الرسـمية، ومراكـز دور الرعايـة، والمؤسسـات االجتماعية؛

يوجـد قصـور فـي دراسـات العنـف األَسـري، فهي لم تتطـرَّق بشـكل واضح وصريـح لمدى  •

إمكانيـة أن يكون أحد األشـخاص الذين تعرَّضـوا للعنف من الجانحين. فهل جنوح األحداث 

أو الجانحـون يأتـي نتيجـة تعرّضهـم لسـوء المعاملـة في مرحلة سـابقة فـي حياتهم؟ وهل 

الجرائـم العدوانيـة التـي يقومـون بها هـي الحقة لخبرات سـابقة تعرّضوا لها؟ تشـير معظم 

الدراسـات إلـى أّن غالبيـة األطفـال المعتـدى عليهـم لـم يصبحـوا مجرميـن عنيفيـن إال أنَّ 

تجـارب الطفولـة المؤلمـة لهـا عواقـب تترتَّب عليه مشـكالت في مرحلـة البلوغ؛ 

تـدرس دراسـات فـي مجـال علـم النفـس النمـو وتفحـص ما سـبق اإلشـارة إليـه والتسـاؤل إن  •

كان اإلهمـال يختلـف عن سـوء المعاملـة. فيمكن أال يُكـون للطفل الُمهمل نفـس المفهوم أو 

التجربـة كمـا الطفـل الُمعتـدى عليـه. ويمكن أن تظهـر على الطفـل الُمهمل فـي الواقع أعلى 

مسـتويات السـلوك العنيـف الالحقـة بمقارنتـه بالطفل الذي تعـرَّض لإليذاء؛ 
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ويسـتدعي ذلـك أيًضـا االهتمام، بشـكل رئيسـي وأوسـع، بالدراسـات التي تـدرس العالقة بين  •

رين حسـب السـجالت التي  اإلسـاءة واإلهمـال والجنـوح أو السـلوك العنيف واألطفال المتضرِّ

قـة والتي تجمـع أكثر مـن اختصاص  رصـدت هـذه الحـاالت، مـن خالل دراسـة الحالـة المتعمِّ

في مجـاالت البحـث العلمي؛

قـة للحـاالت التـي تعرَّضـت للعنـف أو اإلسـاءة أو اإلهمـال،  • يمكـن أن تكـون دراسـات متعمِّ

متزامنـة مـع دراسـات عـن الوالدية الُمسـيئة، والتركيـز على إمكانيـة وجود عالقة، مباشـرة أو 

غيـر مباشـرة، بالجنـوح أو اإلجـرام كنتيجـة لهـذه التجـارب الباكـرة في حيـاة الفرد؛

يمكـن لهـذه الدراسـات أن تفحص مـدى التفاعل بين عدد مـن العوامل السـببّية األخرى التي  •

يتعـرَّض لهـا الطفـل ويختبرهـا فـي مسـيرة حياتـه، مـن سـوء المعاملـة أو اإلهمـال، باإلضافة 

إلـى أهميـة فحـص تاريـخ الطفولـة، ومدى تعرّضـه للتجـارب المسـيئة الباكرة الُمسـتندة إلى 

الدليـل علـى حـدوث إسـاءة المعاملة، ومـدى تأثيرها على سـلوكه؛

دراسـة مـدى العالقـة بيـن تعـرّض الطفـل لالعتـداء عليـه فـي وقـت الحـق وسـوء المعاملـة،  •

فقـد  واضطراباتهـا،  النفسـية  الصحـة  ومشـكالت  العنيـف،  والسـلوك  والجنـوح،  واإلهمـال، 

يكُمـن ذلـك فـي مظاهـر خفيـة تُشـير إلـى الضـرر العاطفي مثـل القلـق الشـديد، واالكتئاب، 

واالنسـحاب، أو فـي االنتحـار. لذلـك عنـد دراسـة هـذه الموضوعـات، ال يمكـن التركيـز فقط 

علـى مظاهـر العنـف، ألّن ذلـك يعـّد قصـر نظـر، مـا يحـول دون فحـص ودراسـة مخرجـات 

التعـرّض لـكل مـا سـبق مـن أشـكال الضـرر؛ 

مـن المناسـب إجـراء دراسـات متعّمقـة لآلثـار المختلفـة التـي قد تنتج عـن التجـارب الباكرة  •

لسـوء المعاملـة واإلهمـال والتعنيـف، وقـد تعتمـد علـى مجموعة متنّوعـة من العوامـل، بما 

فـي ذلـك طبيعة وشـّدة سـوء المعاملة، وسـّن الطفـل عند وقوع اإلسـاءة، وخصائـص الجاني، 

وخصائـص الطفـل، مثـل الـذكاء، أو تصّور الطفل لهـذا الحدث، والسـمات، والظـروف البيئية، 

واالسـتعدادات البيولوجيـة، واألحـداث اإليجابيـة التـي يمكـن أن تعمـل علـى التخفيـف مـن 

آثـار التجـارب السـلبية التـي وقعـت فـي وقـت باكـٍر. كمـا يجـب األخـذ باالعتبـار تسـاؤالت 

قـد تكـون ُمفيـدة فـي هـذا الصـدد، فلمـاذا يستسـلم بعـض األطفال ويقـع البعـض اآلخر في 

دائـرة العنـف والتعنيـف؟ ونحتـاج، فـي غضـون ذلك، إلـى مزيٍد مـن البحث الـذي يبني على 

معرفتنـا الحاليـة وزيادة الوعـي المنهجـي والتطّوري؛

وأخيـًرا، ال بـد مـن اإلجابـة على سـؤال هـام يتعلق بصفـة خاصـة بالمجتمع القطـري: هل من  •

دليـل علـى أّن سـوء المعاملـة والتعنيـف يؤّديـان إلى تعلّـم العنـف وتتابع سـوء المعاملة أو 

إسـاءة المعاملـة وانتقالهـا عبـر األجيـال، كمـا تذكره النظريـات العالميـة، أم أّن لـكل مجتمع 

خصوصياتـه وسـماته التـي يمكـن أن تحّد مـن حدوث ذلـك؟ ولدعم هذه الفرضيـة، ال بد من 

صـة تسـتند إلـى أربعـة أنواع مـن األدلـة: ١( تاريـخ حدوث  دراسـتها عبـر فـرق بحثيـة ُمتخصِّ

ق حدوثهـا، 3( الفحوص السـريرية، 4(  التعنيـف أو اإلسـاءة، 2( السـجالت الرسـمية التـي توثّـِ

دراسـات التقريـر الذاتي.

الفصل التاسع: األسرة القطرية واإلعاقة

١.9 المقّدمة

ع زيـادة  تُعتبـر اإلعاقـة واحـدة مـن أكثـر المجـاالت أهميـة فـي دراسـات األسـرة والمجتمـع، ويتوقَـّ
 World Health( فـي أعـداد األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة حسـب تقاريـر منظمـة الصحـة العالميـة
Organization )WHO( 2011: 250(، كمـا قـد يكـون لـدى األطفـال الذيـن لديهـم إعاقـات، فـي 
بعـض الحـاالت، مشـاكل سـلوكية، وصّحيـة، وأكاديميـة )WHO, 2011: 263(. ولقـد تـم إجراء حصر 
ـرات أنَّ عددهـم بلغ في  لمعرفـة نسـب األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة فـي دولـة قطـر، فبيَّنـت المؤشِّ
العـام ٢٠٠٨ حوالـي ٤،3٢١، نسـبة القطرييـن منهم حوالي 5٩٪، وتمثّل اإلناث حوالي 3٩٪ من نسـبة 
ذوي اإلعاقـة مقابـل 6١٪ ذكـور. وتبلـغ نسـبة ذوي اإلعاقـة لنسـبة السـكان القطرييـن حوالـي ١٪، 
مـع العلـم بتحّفـظ التقريـر علـى هذه النسـب بسـبب عدم إفصاح األسـر عـن اإلعاقات البسـيطة أو 
ـرات اإلحصائيات لـوزارة التخطيط  التـي لـم تعـرف بعـد )المريخـي والبوعينين، ٢٠٠٨(. وتُشـير مؤشِّ
التنمـوي واإلحصـاء إلـى أنَّ عـدد ذوي اإلعاقـة القطرييـن مـن الذكـور بلـغ حوالـي ١،733 فـي العام 
٢٠١6؛ أمـا اإلنـاث فبلـغ عددهـّن حوالـي ١،٤5٢ فـي العام ٢،٠١6، مـا يجعل العـدد اإلجمالي حوالي 
لون فـي سـجالت البلديات بدولـة قطر. وتُشـير إلى أنَّ عـدد ذوي اإلعاقة  3،١٨5 وهـم جميًعـا مسـجَّ

بالدولـة يبلـغ حوالـي 7،6٤3 شـخًصا )وزارة التخطيـط التنموي واإلحصـاء، ٢٠١6(. 

2.9 السياسات والممارسات في مجال األسرة وذوي االعاقة

أجريـت دراسـات بدولة قطر حـول دور التربويين العاملين مع ذوي اإلعاقة وأَسـرهم، وبيَّنت النتائج 
Spencer–( أنَّ بعـض األسـر فـي المجتمـع القطـري يرفضـون دمـج أبنائهـم فـي الفصـول الدراسـية

Cavaliere, & Watkinson, 2010(، وتشـير هـذه الدراسـات إلـى وجـود عالقـات سـلبية لدى أَسـر 
هـؤالء األطفـال مـع غيرهـم، وخاصة في المدرسـة بالمقارنـة مع أقرانهم أَسـر األطفال مـن غير ذوي 

 .)Koller, Pouesard, & Rummens, 2018; Mitchel, 2014( اإلعاقـة

أجـرت مراكـز األبحـاث وبعـض الجامعـات الوطنيـة والدولية فـي دولة قطر، ومؤسسـة حمـد الطبية 
العامـة دراسـات حـول العالقـة بيـن زواج األقـارب وحـدوث اإلعاقـة، وبيَّنـت أنَّ أكثـر االعاقـات، وال 
سـيما اإلعاقـة التـي تتَّصـل بالتخاطـب واإلعاقـة الذهنيـة والبصريـة، ناجمـة عـن زواج األقـارب بيـن 
األَسـر القطريـة )المريخـي، البوعينيـن، ٢٠١٢، ص 5٨(. وحاولـت دراسـات أن تبيِّـن أثـر العاملين في 
مجـال ذوي اإلعاقـة مـن فنييـن واختصاصيـن اجتماعييـن ومـن فـي حكمهـم، وحاولـت أن تفحـص 
 .)Mitchel, 2014; Al–Kaabi, 2004 & 2010; Al Mansouri & Al Laftah, 2003( أدوارهـم

 ،)Abeidah, 2017( وأجريـت دراسـات حـول برامـج التدّخـل المبكـر فـي برامـج الصّحـة العامـة
والكشـف عـن مدى توفّـر الخدمات الطبيـة، والعالجية، والنفسـية، والتعليمية لألطفال في سـنواتهم 
األولـى فـي الفئـة العمريـة بيـن الـوالدة و3 سـنوات، والذين هـم عرضة للخطـر، أو لديهـم تأّخر في 
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النمـو أو عجـز مـا، والكشـف عـن مـدى تقديم خدمـات لألسـرة بتدريبهم علـى األعمال التـي يمكن 
تقديمهـا فـي المنـزل، فـي المستشـفى، أو في خدمـة المجتمع. 

وأجريـت دراسـات حاولـت الكشـف أيًضـا عن برامـج التدّخـل المبكر، ومـدى فعاليتها. واسـتطلعت 
هـات حـول مـا تمثـل السـنوات الثـالث األولى في حيـاة طفلهما مـن النمّو السـريع والتنمية،  آراء األمَّ
وفحـص برامـج تعلّـم وتدريـب الوالديـن. وأجريت دراسـات في المجتمـع القطري حـول موضوعات 
اإلعاقـة واألسـرة القطريـة وغيـر القطريـة، والمشـكالت التـي تتعـرَّض لهـا عنـد وجـود طفـل أو أكثر 
مـن ذوي اإلعاقـة، ومشـكالت الوالديـن حيـن خروجهـم إلـى العمـل، ومـا يعقبهـا مـن أعبـاء عليهـم 
 Aref, & Attia, 2017; Al–Hendawi, Keller & Cloninger, 2016; Vasilopoulou & Nisbet,(
Al Ali, 2005 ;2016(، وطبّقـت العديـد مـن األدوات للكشـف عـن اتِّجاهـات األفـراد، مثل مقاييس 
أداء األبنـاء حسـب تصـّور اآلبـاء والمعلميـن، وتقييـم الكفـاءة. كمـا أجريـت دراسـات حـول مـدى 
أهميـة التعليـم الخـاص، ومـدى توفيره للخدمـات التعليمية للطلبـة ذوي اإلعاقة، وتأهيـل المعلمين 
التربوييـن فـي مجـال التعليـم الخـاص، ومـدى كفـاءة تأهيلهـم، وحاولـت الكشـف عـن مـدى توافر 
هـذه البرامـج وخصائـص إعدادهـا )Keller, Al–Hendaw & Abuelhassan, 2016(. وتتّصف هذه 
الدراسـات التـي أجريـت في ميـدان التعليم الخـاص، في معظمهـا، بأنَّها وصفية، حاولت أن تكشـف 

الواقع وتشـخيصه. 

وركَّـزت بعض الدراسـات على الكشـف عن مسـتوى حقوق الشـخص مـن ذوي اإلعاقة فـي المجتمع 
القطـري، ودراسـة مـواد القانـون فـي مسـألة حمايـة حقـوق اإلنسـان وعـدم قابليتهـا للتجزئـة. كمـا 
حاولـت الكشـف عـن مدى توفّـر موارد جديرة بالمالحظة لألشـخاص ذوي اإلعاقة، ومسـتوى الحماية 
االجتماعيـة والرعايـة الصحيـة، وإلـى أّي مدى تعتمـد بنظامها على االسـتقاللية واالندمـاج. وخرجت 
 Avilés,( معظـم النتائـج باإلشـارة إلـى قصـور فـي التحـرّك نحـو نهـج قائـم علـى حقـوق اإلنسـان
 Al Ali, GómezRoig & Del Pozo, 2017, Roig, Avilés, Gómez,, Del Pozo, & Al Ali,
201(. وحاولـت دراسـات أخـرى الكشـف عـن مـدى تنفيـذ االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق األشـخاص 
ذوي اإلعاقـة فـي دولـة قطـر، وإلـى أّي مـدى تتكيَّف تشـريعاتها وتنظيمهـا مع النمـوذج االجتماعي 
يـات العاّمـة التـي تواجههـا دولـة قطـر فـي  الُمصّمـم والمنصـوص عليـه دوليًـا، كمـا فحصـت التحدِّ
هـذه المهمـة )Roig et al., 2017(. وركّـزت دراسـات حـول مـدى أهميـة إحـداث تغييـر ثقافـي 
فـي المجتمـع باإلضافـة إلـى تغييـر قانونـي، لتمكيـن قطـر مـن وضـع حلـول للمشـاكل القانونيـة، 
ـت بعـض هـذه الدراسـات صراحة على وجـه التحديـد، على ضرورة  واالجتماعيـة، واالقتصاديـة. ونصَّ
اسـتبدال النمـوذج الطبّـي الحالـي فـي سياسـات قطـر بالنمـوذج االجتماعـي، مـا يعني القضـاء على 
التمييـز القائـم علـى أسـاس اإلعاقـة، وإمكانيـة الوصول للجميـع، واألهليـة القانونية لألشـخاص ذوي 
اإلعاقـة، وحّقهـم فـي العيـش المسـتقل. وفـي االتِّجاه نفسـه، حاولت دراسـة أخرى فحص مشـكالت 
حقـوق النسـاء القطريـات ذوات اإلعاقـة، والتحّديـات التـي تواجههـن، ووسـائل التمكيـن التي ينظر 
إليهـا اإلنـاث والذكـور، سـواء مـن ذوي اإلعاقـة أو مـن غيـر ذوي اإلعاقة، مـن خالل اسـتطالع آرائهم 
ـن االسـتبيان مـواد اتِّفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة  حـول حقـوق النسـاء ذوات اإلعاقـة. وتضمَّ
فأظهـرت أنَّ الرجـال أقـل اعترافًـا بحقـوق النسـاء ذوات اإلعاقـة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ النسـاء 
ذوات اإلعاقـة ال يحصلـن علـى حقوقهـن المدنيـة والسياسـية كمـا يجـب، ولكنهـّن يحاولـن، بشـكل 

Al–( كبيـر، تحـّدي العقبـات المتّصلـة بالمجتمع والحصول على التمكين التشـريعي والسياسـي لهن
 .)Attiyah & Hassanein, 2017

وأجـرت بعـض الدراسـات بحثًا حـول القوانين المتعلِّقـة بالحقوق والحريات األساسـية للنسـاء ذوات 
اإلعاقـة فـي قطـر بالرجـوع إلـى المـادة 6 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتحليلهـا 
متـه لجنـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة حـول  كمرجـع رئيسـي، ودراسـة التعليـق العـام الـذي قدَّ
هـذه المـادة. وفـي هـذا الصـدد، بيَّنـت الدراسـة أنَّ اللجنة تحـاول تحديـد الصعوبات التـي تواجهها 
 Serra, Avilés,( قطـر، لكـي تتمكَّـن مـن اتخـاذ الخطـوات األولـى نحـو إدمـاج المـرأة ذات اإلعاقـة
.)Gómez, Roig & Del Pozo, 2017, Del Pozo, PAvilés, Gómez, Al Ali, Roig & Roig, 2017

وخلصـت بعـض هـذه الدراسـات الحديثـة حـول حقـوق ذوي اإلعاقـة إلـى أنَّ الهـدف النهائـي الذي 
ـت عليـه اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، هي الحقوق المتسـاوية لألشـخاص ذوي اإلعاقة،  نصَّ
ويمكـن تحقيقـه تدريجيًـا في قطـر إذ تتَّخذ خطوات إلعـادة النظر في النهـج إزاء اإلعاقة بوجه عام. 
وتسـاءلت هـذه الدراسـات عن تأثيـر اتِّفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة على تشـريعات الدولة، 
ووضعـت توصيـات لتحقيـق هـذه الغايـة، بكيفيـة إعـادة تقييم مجـاالت الصحـة والتعليـم والعمالة 
والعدالـة، فـي ضـوء اتّفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، مـع إمكانيـة إدخال التعديـالت األخيرة 
فـي قانـون حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة فـي دولة قطر. وبيَّنت هذه الدراسـات أنَّ هنـاك تحّديات 
ه مـن الضـروري إجـراء إصالحـات قانونيـة لقطر لكي تتماشـى مـع اتفاقية  كبيـرة لتحقيـق ذلـك، وأنَـّ
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويمكـن أن تسـاعد، إلـى حـد كبيـر، للتحـرّك نحـو تنفيـذ اتفاقيـة 
مت هـذه الدراسـات اقتراحـات حول  حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة كمـا هـو منصـوص عليهـا. وقدَّ
دة، وتعزيز الجمعيـات والرابطات  بعـض التعديـالت فـي هيكلـة القانون: من إنشـاء مؤسسـات محـدَّ
ل األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وقبـل كل شـيء، النهـوض بتحـّول جوهـري فـي الطريقـة التـي  التـي تمثِـّ
ينظـر بهـا المجتمـع إلـى اإلعاقـة، واالبتعـاد عـن الفكـرة الطبيـة القديمـة لإلعاقـة مـع تركيزهـا على 
السـمات الخاصـة وإعـادة التأهيـل، وبـدال مـن ذلـك اعتمـاد النمـوذج االجتماعـي الـذي ينـّص على 
اإلدمـاج والمسـاواة )Roig et al., 2017; Serra et al., 2017; Del Pozo et al., 2017(. وأجـرت 
بعض الدراسـات كشـًفا مسـحيًا حول نسـب اإلصابة باالضطرابات واإلعاقات في دولة قطر، وأشـارت 
إلـى إصابـة واحـد من كل خمسـة أفـراد باضطرابات نفسـية في حياتهـم وفًقا لنتائج دراسـة األمراض 
العالميـة، وأنَّ ثالثـة مـن االضطرابـات السـتة األكثر ظهـوًرا في قطر هـي اضطرابات الصحـة العقلية، 
وأشـارت إلـى ثالثـة مـن األسـباب الخمسـة الرئيسـية فـي زيادة معـدالت اإلعاقـة. كما ذكـرت وجود 
مشـكالت فـي الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة النفسـية، وخاصـة بالنسـبة لخدمات األشـخاص ذوي 

.)Nataraj, 2015, 75–80( اإلعاقـة

هـات األطفـال ذوي االعاقـة األقـل تكيًّفـا  أجريـت دراسـات حـول العالقـات األَسـرية خاصـة لـدى أمَّ
والمشـكالت التـي تعانيهـا على أسـاس متغيِّـرات هامة في هـذه العالقات بيـن األم والطفل من ذوي 
اإلعاقـة، كالتعـب واإلنهـاك، والشـعور بالعجـز عنـد التواصـل مـع طفلهمـا، والشـعور بعـدم الكفاءة، 
ومسـتويات الثقـة بالقـدرات فـي التواصـل مـع الطفل وإدارة شـؤونه الخاصـة. كما أجريت دراسـات 
حـول مـدى اندمـاج األم القطريـة في رعاية طفلهـا ذي اإلعاقة، ومسـتويات إقامة عالقـات اجتماعية 
هـات طفلهـن ذي اإلعاقة بأخوتـه من غير  مـع اآلخريـن، واالنسـحاب عـن األسـرة، ومدى مقارنـة األمَّ
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ذوي اإلعاقـة، ومـدى تحّملهـن ألعبـاء كثيـرة فـي رعايـة الطفـل. وكشـفت دراسـات عـن مسـتويات 
التكيّـف لـدى الطفـل ذي اإلعاقـة فـي األسـرة القطريـة، ومـدى تأثيـره علـى مسـتويات المشـاركة 
الوالديـة وفًقـا لدرجـة التكيّـف واإلعاقة لـدى الطفل )الشـيراوي، 2010؛ عبـد الغنـي، 2007؛ خليفة، 

.)Mohan & Kulkarni, 2018; Pandya; 2018( ؛)2007

هات  ل انتشـار االضطرابات النفسـية هو األعلـى بين أمَّ بيَّـن الكـواري )Al–Kuwari, 2007( بـأنَّ معدَّ
ـرات لتطّور حاالت  هات أطفال بـدون إعاقة. وحّددت مؤشِّ األطفـال ذوي اإلعاقـة الذهنيـة مقارنـة بأمَّ
االعتـالل النفسـي فـي وجـود أكثـر مـن طفـل لديـه إعاقـة فـي األسـرة، وخاصة فـي عمر أقـّل من 5 
هـات المتعلِّمات بغيـر المتعلِّمات، وبيَّنت  سـنوات مـن العمـر. وأجرت هذه الدراسـة مقارنة بين األمَّ
أنَّهـن أكثـر قـدرة علـى التغلّـب علـى المشـكالت واالضطرابـات النفسـية التـي يمكـن أن تنشـأ فـي 
وجـود طفـل ذو إعاقـة ورعايتـه. كما قـارن الكـواري )Al–Kuwari, 2007( أّمهات أطفـال ذي إعاقة 
هـات أطفـال بـدون إعاقـة، وبيَّـن أنَّهـن يعانين من ضعـف عام فـي الصحة النفسـية. كما  ذهنيـة بأمَّ
حـاول الكـواري )Al–Kuwari, 2007( أن يـدرس العالقـة بيـن تحويـل خدمـات إعـادة التأهيـل مـن 
الخدمـات التـي تركِّـز علـى الطفـل إلـى الخدمـات التـي تركِّز على األسـرة مـن خالل تقديـم خدمات 
م توصيـات فـي دراسـته. ونالحـظ أنَّ معظـم الدراسـات  داعمـة وعلـى أثرهـا فـي دعـم األسـرة، وقـدَّ
التـي أجريـت بدولـة قطـر كانت تركِّـز في كثيـر منها على اضطـراب طيـف التوّحد وتتبنَّـى النموذج 
 Alshaban, Aldosari, El Sayed, Tolefat, El Hag, Al Shammari( الطبـي، دون باقـي اإلعاقات

)& Fombonne, 2017; Jones, Bremer & Lloyd, 2017

وسـلَّطت دراسـات الضـوء علـى التعليـم وذوي اإلعاقـة مثـل دراسـة عطيـات )Atiyat, 2017( حـول 
تأهيـل معلِّمـي األطفـال ذوي اضطـراب طيـف التوّحـد وأَسـرهم علـى الرياضـة، ودراسـة الجعـم 
والسـعود وداندشـي وكريـكار )Al Ja’am, El–Seoud, Dandashi, & Karkar, 2017( حـول فعالية 

اسـتخدام التكنولوجيـا والتقنيـات مـع األطفـال مـن ذوي اإلعاقـة.

3.9 الخالصة 

تشـكِّل والدة طفـل ذي إعاقـة داخـل األسـرة القطريـة حادثـة ضغـط أو أزمـة فـي المجـال األَسـري 
يبـدأ بمرحلـة الرفـض والخـوف إلـى الرفض واللـوم والتأنيب، ثـم ينتقـل الوالدان إلى مرحلة السـعي 
نحـو حـّل األزمـة والقبـول الواقعـي بالطفـل ذي اإلعاقـة وتتخللهـا مرحلـة االعتـراف بالطفـل ذي 
اإلعاقـة وطاقاتـه، وبتقبّـل الوالديـن إلمكانـات الطفـل، والسـعي لوضع الحلـول المناسـبة للعمل مع 
الطفـل ذي اإلعاقـة، والسـعي لخدمـة األطفـال اآلخريـن في مثـل حالة طفلهمـا. وبناًء عليـه، نجد أنَّ 
صـة فـي المواضيع المتعلِّقـة بالصحة النفسـية وموضوعات اإلعاقـة، وخاصة فيما  الدراسـات الُمتخصِّ
يتعلـق بأَسـر األشـخاص ذوي اإلعاقـة، تحتاج إلجـراء مزيد من البحث، من أجل تحسـين التشـريعات 
ـس البحث في الممارسـة  والسياسـات المتعلِّقة باألشـخاص من ذوي اإلعاقة وذويهم، ودراسـات تؤسِّ
القائمـة علـى األدلـة في اإلطار الطبـي – االجتماعي، والجهود المسـتقبلية لتحسـين إمكانية الوصول 

إلـى الرعايـة الصحيـة النفسـية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وأَسـرهم في المجتمـع القطري.

وظهـرت فجـوة حقيقيـة فـي مجـال البحـث ودراسـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة الذيـن هـم فـي ميـدان 

العمـل، أو الذيـن يكفلـون أَسـرهم، فلـم تبيِّـن الدراسـات أو األدبيّـات فـي هـذا المجـال إلـى أّي مدى 

اسـتطاعت التشـريعات والسياسـات في دولة قطر أن تسـّهل وصول األشـخاص ذوي اإلعاقة إلى العمل 

والتعليـم والقطاعـات األخـرى، جنبًـا إلـى جانـب الترتيبـات والتسـهيالت المتعلّقـة بذلـك، أي بمعنـى 

آخـر دراسـة السياسـات والممارسـات المبنيـة على األدلـة من واقع العمـل مع األشـخاص ذوي اإلعاقة.

وانتهجـت معظـم الدراسـات التـي أجريت في مجـال العلوم االجتماعـي، المنهج الوصفـي االرتباطي 

علًمـا أنَّ المنهـج الوصفـي يحاول دراسـة الظاهـرة كما هي في الواقـع، ووصفها وصًفـا دقيًقا، وجمع 

يًّا وكيفيًا، تمهيـًدا لفهم الظواهـر وتشـخيصها وتحليلها، وتحديد  المعلومـات عنهـا، والتعبيـر عنهـا كمِّ

العالقـات بيـن عناصرهـا أو بينهـا وبيـن ظواهـر أخـرى، وصـواًل إلـى إمكانيـة التحّكم بها. ومـع ذلك، 

تبقـى القيـود المنهجيـة واإلحصائيـة من التحديـات في البحث في مجال األسـرة واالعاقـة، خاصة أنَّ 

معظـم الدراسـات السـابقة كانـت تـدور حول سـؤال محوري عـن مدى العالقـة بين األَسـر وأطفالهم 

يـات والمشـكالت التـي تعترضهم، مع تحديـد المنهجية  ذوي االعاقـة، وإلـى أّي مـدى يدركـون التحدِّ

واألسـاليب اإلحصائية. 

وقـد اسـتخدمت بعض الدراسـات فـي المجتمع القطري المنهج المسـحي، خاصة فـي المجال الطبي 

فـي دراسـة موضوعـات االعاقـة واألسـرة وزواج األقـارب، فـي البيئـة القطريـة فـي فتـرات متفاوتـة، 

بهـدف جمـع الوقائـع والمعلومـات والبيانـات، والكشـف عـن الحقائق، مـن أجل اسـتخالص النتائج، 

وإيجـاد الحلـول المناسـبة التـي تدخـل فـي وضـع توصيـات لقوانيـن يمكـن أن تكـون ذات فعاليـة 

فـي المجتمـع القطـري. وتـدور بعـض القيـود المنهجيـة حـول مـدى كفـاءة تحليـل درجـات اإلدراك 

م هذه  الذاتـي المطلـق )تصـّورات المفحوصيـن حـول موضوع اإلعاقة( وإلـى أّي مدى يمكـن أن تقدِّ

ـرات  م مؤشِّ التحليـالت تقييًمـا دقيًقـا حـول التصـّورات الذاتيـة للمفحوصيـن، وكيـف يمكـن أن تقـدِّ

صحيحـة حـول اتجاهـات أو تصـّورات المفحوصين الذاتية بالمقارنـة بالمعايير التي يفتـرض أن توفّر 

ـرات أكثـر موضوعيـة نحو كفـاءة األطفـال ذوي اإلعاقـة الفعلية.  مؤشِّ

وعلـى الرغـم مـن أهميـة اسـتخدام المنهـج الوصفـي والدراسـات الطبية في الدراسـات التـي تتعلق 

باألسـرة وموضوعـات االعاقـة كمـا ذكرنـا سـابًقا، تبقـى بعـض المحـّددات والتقييـدات التـي يمكـن 

أن تكـون عائًقـا فـي فهـم موضـوع الدراسـة؛ فعلـى سـبيل المثـال، قد ال يكـون المشـاركون صادقين 

أو قـد ال يتصرَّفـون بشـكل طبيعـي عندمـا يعرفـون أنَّ معلوماتهـم مكشـوفة، أو يمكـن أن يالحظـوا 

لفتـرة مـن الزمـن بالرغم مـن تأكيـد الباحثين أهمية سـرية المعلومات، وعدم الكشـف عـن هويّات 

المفحوصيـن، إذ يمكـن أن تكـون السـريّة مشـكلة. كما ال يمكن اسـتخدام الدراسـات الوصفية لربط 

المتغيّـرات أو تحديـد السـبب والنتيجـة فقـط، دون سـبر أغـوار المشـكلة بشـكل أدّق وصريح. وقد 

يـؤّدي تحيّـز الباحـث فـي اختيـار المشـكلة وبحثهـا دوًرا في نـواح كثيرة. فقـد يؤثر اختيـار وصياغة 

األسـئلة، علـى سـبيل المثـال، علـى االسـتبيان وتحيّـز الباحـث. لذلـك يمكـن المـزج بيـن البحـوث 

الكّميـة والنوعيـة في دراسـة األَسـر وأطفالهـم ذوي االعاقة، ويكـون إجراء مثل هـذه البحوث الكّمية 

– النوعيـة فـي الدراسـة لعـّدة أغـراض: لإلجابـة علـى أسـئلة حـول »مـا يحـدث؟« و«لمـاذا أو كيـف 

يحـدث؟«، فالحصـول علـى المعلومـات عـن طريـق البحـوث الوصفية، يمكـن أن تكـون متزامنة مع 

البحـوث النوعيـة إلـى فهـم األفـراد ذوي اإلعاقـة وأَسـرهم، وأولئـك الذين يعملـون معهم. 
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وأشـارت العديـد مـن البحوث، في السـياق ذاته، أنَّ الدراسـات النوعية وال سـيّما فـي المجال الطبي، 
اسـتطاعت بشـكل فّعال استكشـاف المواقف واآلراء ومعتقدات األشـخاص، حول موضوعات مختلفة 
فـي مجـال اإلعاقـة، فضـاًل أنَّهـا قـد درسـت وفحصـت ردود األفعـال الشـخصية علـى العالقة مـا بين 
األَسـر والمجتمـع والنظـم والسياسـات التي تدور حول األشـخاص مـن ذوي االعاقة وأَسـرهم. ويمكن 
دة  تصميـم المنهـج العلمـي الـذي يجمـع المجـاالت الطبيـة – االجتماعيـة – التكنولوجيـة “المتعـدِّ
التخّصصـات”، وبيـن المنهـج الكّمي والنوعي لتتبّع وتوثيق أسـباب ونوعية العالقة داخل هذه األَسـر 
وأطفالهـم مـن ذوي اإلعاقـة، وإلـى أّي مدى تكيَّفـت التقنيات العلميـة والتكنولوجيـة لخدمتهم، في 
ضـوء القوانيـن المتعلِّقـة باألشـخاص من ذوي االعاقـة، والممارسـات الفعلية في المجتمـع القطري. 

وظهـرت فجـوة فـي الدراسـات حـول مـدى تأثيـر اإلعاقة علـى األشـخاص ذوي اإلعاقة أو أَسـرهم، أو 
علـى األماكـن التـي يتواجـد بهـا هؤالء األشـخاص، أو على األماكن التـي يميلون إلى العمـل أو اإلقامة 

فيهـا. وتجـدر االشـارة إلـى أنَّ للبحـوث النوعية أثـرًا هاًما علـى ميادين دراسـات اإلعاقة.

بنـاًء علـى مـا سـبق، يتَّضح لنا وجـود فجوة حقيقية ونقص حـاّد في البحث العلمـي حول موضوعات 
تمثّـل االتّجاهـات الحديثـة في البحث العلمي في مجـال التربية الخاصة:

١. في مجال السياسات والتشريعات

علـى  • اإلعاقـة  األشـخاص ذوي  اتفاقيـة حقـوق  تأثيـر  مـدى  ونقديـة حـول  دراسـة وصفيـة 
20١٨–2022؛  قطـر  دولـة  السـتراتيجية  وفًقـا  الدولـة  تشـريعات 

ـة والتعليم والعمالـة والعدالة، في ضـوء اتفاقية حقوق  • دراسـة مـا مدى تقييـم مجاالت الصحَّ
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وأثـر التعديـالت األخيـرة فـي قانـون حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة 

فـي دولة قطـر عليهم؛

مـا الحاجـة إلـى إجـراء إصالحات قانونيـة في قطر لكي تتماشـى مع اتفاقية حقوق األشـخاص  •
ذوي اإلعاقـة للتحـرّك نحـو تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة كمـا هـو منصـوص 

عليهـا، والتعديـالت في هيكلـة القانون؛

مـدى كفـاءة العمـل بالتشـريعات والقوانيـن الخاصـة بتعليـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة »مـن  •
السياسـات إلـى الممارسـات«؛

التوعيـة المجتمعيـة واالسـتدامة، مـن خالل البحث في السياسـات والممارسـات بيـن التعليم  •
والتغّيـر االجتماعي.

2. في نطاق المجتمع المدني

دراسة دور الجمعيات والرابطات التي تمّثل األشخاص ذوي اإلعاقة في تعزيز أدوارهم؛ •

»اإلدمـاج  • االجتماعـي  للنمـوذج  وفًقـا  التأهيـل،  إعـادة  برامـج  كفـاءة  مـدى  حـول  دراسـة 
والمسـاواة«؛

دراسة حول األَسر كشركاء: ما مدى دعم التمكين األَسري من خالل برامج التدّخل المبكر؟ •

مـا مـدى مشـكالت الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة النفسـية، وخاصـة بالنسـبة لخدمـات  •
اإلعاقـة؟ ذوي  األشـخاص 

3. في نطاق التعليم 

مـدى كفـاءة البرامـج التعليميـة فـي البيئـة التعليميـة، بـدًءا مـن ريـاض األطفـال وانتهـاًء  •
الجامعيـة؛ بالمراحـل 

م  • تصـّورات أو اتِّجاهـات األسـرة فـي المجتمـع القطـري حـول الخدمـات التعليميـة التـي تقدِّ
ألبنائهـم فـي المسـتويات التعليميـة المختلفة؛

إلـى أّي مـدى اسـتطاعت البيئـة التعليميـة تأهيـل وتوفيـر الخدمـات المسـاندة، جنًبـا إلـى  •
جنـب تكييـف المناهـج التعليميـة؛

دراسة حول برامج التربية الخاصة، األساليب العلمية، والممارسات القائمة على األدلة؛  •

العالقة بين فعالية وممارسات معلِّمي ومستشاري التربية الخاصة والمناهج التعليمية. •
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 ملحق )1( كشاف مقترحات
األبحاث الُمستقبلية

أواًل: في مجال األسرة القطرية والتنشئة االجتماعية

مدى فاعلية البرامج التدريبية الموّجهة لألسرة حول فنِّيات الحوار )دراسة تجريبية(؛  .١

القبول/ على  )العاملة/الخادمة/المربّية(  المنزلية  بالمساِعدة  الطفل  تعلّق  سلوك  أثر  دراسة   .٢
الرفض الوالدي؛

دراسة نوعية لرصد أثر التغيّرات الثقافية في ظل العولمة ودخول التقنيات ووسائط التواصل   .3
االجتماعي على الناشئة في المرحلة اإلعدادية )١٢–١5 سنة(؛

الثقافات  على  االنفتاح  ضوء  في  للمرأة  االجتماعي  الثقافي  الوضع  تغيّر  تأثير  مدى  دراسة   .٤
اتّخاذ  على  االجتماعي،  التواصل  وسائل  واستخدام  العنكبوتية،  الشبكة  ظّل  وفي  المختلفة، 
القرارات والمسؤوليات داخل األسرة ورعاية األبناء، والقيام بأداء أدوار أخرى جنبًا إلى جنب 

أدوارها في المنزل والعمل؛

دراسة التغيّرات في وظائف )األسرة( على التنشئة الوالدية، ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة   .5
في  استخدمت  التي  نفسها  المقاييس  )استخدام  األسرة  وأدوار  وظائف  حول  أجريت  التي 

الدراسات السابقة(؛

وفًقا لنتائج دراسة التغيّرات في وظائف األسرة، يمكن وضع تصّور نظري جديد لوظائف األسرة   .6
القطرية وأدوارها؛

االجتماعية، في  األدوار  وتنميط  التعليمية،  والمناهج  االجتماعية  التنشئة  بين  العالقة  دراسة   .7
ظل التغيّرات، والتطّورات التقنية لدى الناشئة في المراحل التعليمية الثالث )دراسة طولية – 

مستعرضة(؛

تتَّسم  التي  القطرية وخاصة تلك  الوالدية في األسرة  المعاملة  التغيّر في أساليب  أثر  دراسة   .٨
باالنفتاح، وبمزيد من ممارسة الحرية داخل األسرة )دراسة طولية – مستعرضة(؛ 

والتصّورات نحو  التفكير واالتِّجاهات  أساليب  الوالدين واألبناء، في  بين  الفروق واالختالفات   .٩
الدراسية،  التخّصصات  نحو  واالتِّجاه  والتقاليد،  والعادات  القيم،  بينها  من  مختلفة  مواضيع 

والتطلعات نحو المستقبل؛

دراسة أثر التباين )الفجوة( بين األجيال، والعولمة، والتثاقف، وأثرها على بناء األسرة القطرية؛  .١٠

نحو  والتوّجه  القطرية،  األسرة  داخل  االستهالكي  والسلوك  االجتماعية  التنشئة  بين  العالقة   .١١
ية – كيفية(. المستقبل )دراسة كمِّ

ثانًيا: األسرة القطرية والشراكة والتعليم

إلى أّي مدى يمكن للبرامج التدريبية، واالستراتيجيات/التدّخالت التي يمكن أن تمكِّن بفعالية   .١
دعم الوالدين، وتعلّم األسرة ومشاركة الوالدين، أن يكون لها أثر إيجابي على تحصيل وأداء 

الطلبة أكاديميًا؟ 

لدى  التحصيل واإلنجاز  لمعالجة ضعف  األسر، بشكل متعّمد،  أن تستهدف هذه  هل يمكن   .٢
هؤالء األبناء، وال سيّما تجاه األسر أو الوالدين الذين يصعب الوصول إليهم؟

إلى أّي مدى يمكن أن تؤثِّر برامج تدريب الوالدين إيجابًا أو سلبًا على أداء األبناء وتحصيلهم   .3
األكاديمي؟ بمعنى آخر هل لهذه البرامج تأثير متساو/ أقل/ أكبر؟

ونستخرج من مراجعة األدبيّات السابقة تساؤاًل عن مدى االهتمام بالدراسات التجريبية حول   .٤
واألمومة  األبّوة  موضوعات  وحول  الوالدين،  تدريب  وبرامج  والمجتمع  األسرة  تعليم  برامج 
والصحة  السكن  توفير   )١( يلي:  بما  المتعلّقة  بالمتغيّرات  وارتباطها  التعليم،  في  والمشاركة 
المنزلية  الشروط   )3( األعمار؛  لجميع  الالزمة  المهارات   )٢( والتعليم؛  والسالمة  والتغذية 
الواجب توفّرها لدعم عملية التعلم؛ )٤( مدى تقديم الوالدين معلومات حول الطفل واألسرة 
لمساعدة المدرسة؛ )5( التواصل ما بين المدرسة والمنزل، وبين المنزل والمدرسة؛ )6( مدى 
والفصول  التعليمية،  البيئة  في  والمساعدة  المدرسة  في  تقديم خدمات  في  الوالدين  تطّوع 
الدراسية، والعكس من ذلك مدى تطّوع المدرسة في تقديم خدمات لألسرة؛ )7( المدة التي 
يقضيها الوالدين في تدريس األبناء في المنزل، والمساعدة في الواجبات المنزلية؛ )٨( العضوية 
في مجلس اآلباء أو لجان أخرى والمجموعات االستشارية في التعاون مع المجتمع، وأثر ذلك 

على مساهمات المجتمع في التشارك والتعاون بين المدرسة واألسرة.

المشاركة  تعزيز  كيفية  لفحص  والكّمية،  الكيفية  الدراسة  بين  تجمع  متداخلة  دراسة  إجراء   .5
الوالدية في العملية التربوية والتعليمية وتقديم خدمات لتعديل المشاكل التي تواجه هؤالء 

هات والمدرسة، في: اآلباء واألمَّ

العنف المنزلي )األَسري(؛ •

المشكالت السلوكية )النفسية االجتماعية( لألبناء؛ •

تأثير طفل يتَّسم سلوكه بأنَّه صعب؛ •

تأثير المناهج التعليمية على السلوكيات االستقاللية لألبناء؛  •

عدم ثقة الوالدين بالمدرسة أو مدى معرفتهم بكيفية المشاركة بشكل مناسب. •

وبناء على ما سبق، ينبغي دراسة جميع العوامل في البيئة األَسرية والتعليمية، على حد سواٍء،   
كما يلي:

استخدام التقارير الذاتية للطلبة، وفحص اإلجراءات التي تتَّخذها المدارس المتعاونة مع األسر،   .6
نت هذه الدراسة عيِّنات كبيرة من الطلبة في كل مستوى من المستويات الدراسية، ومن  وتضمَّ

مستويات مختلفة من المدارس الحكومية والعربية الخاصة والدولية العالمية. 
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سبيل  فعلى  الحقيقي؛  الواقع  وتعكس  أصيلة  تعلّم  بيئات  في  واالستجابات  البيانات  تجمع    .7
للسلوكيات  أبنائهم وضبطهما  تعديل سلوك  كيفية  الوالدين عن  آراء  استطالع  يمكن  المثال، 
الجيّدة  للسلوكيات  ودعمهم  تعزيزهم  واستراتيجيات  المدرسة،  إدارة  مع  بالتعاون  الخاطئة 

هات عن مهارات إدارة الوقت لدى أبنائهم.  لألبناء، واستخدام تقارير اآلباء واألمَّ

تجمع البيانات على أساس )أ( خصائص الدراسة، )ب( خصائص العيِّنة، )ج( نوع التدّخل، )د(   .٨
تصميم البحث، )هـ( مستوى الصف أو عمر الطلبة، )و( متغيّرات النتائج وما التنبؤات التي 
يمكن أن تنتج عن الدراسة، )ز( رصد معدل التعب واإلنهاك لدى الوالدين عندما يساعدون 
أبنائهم في الواجبات المنزلية، و)ح( تقدير العالقة بين مختلف المتغيّرات المستقلة والتحصيل 

واإلنجاز لدى هؤالء األبناء الطلبة. 

أو  العشوائي،  االختيار  طريق  عن  إما  اختيارهم،  يتم  كيف  بتحديد  العيِّنة،  خصائص  تحديد   .٩
االختيار العشوائي الطبقي، أو اإلعالن لمن يرغب في المشاركة في الدراسة.

ويمكن أن تتَّجه الدراسات المستقبلية نحو دراسة مدى مشاركة أو مساهمة األسرة لمساعدة   .١٠
أبنائهم الطلبة في التكليفات أو الواجبات والفروض المدرسية في جميع مستويات الصفوف 
الدراسية؛ وهذا يتطلب فحًصا دقيًقا للمقاييس الُمستخدمة، وتحليلها وتوضيحها بالرجوع إلى 

الدراسات الحديثة في هذا المجال.

ثالًثا: األسرة القطرية والعمل

ويبرز السؤال األهم في موضوعات األسرة والعمل: ما العالقة بين تغيّر أدوار كّل من الرجل   .١
والمرأة، والتوازن بينها وبين المسؤوليات األَسرية، نتيجة لما يلي:

تغّيـر المجتمـع القطـري عمـا كان عليـه منـذ ثالثيـن سـنة مضـت، وتحّولـه مـن المجتمـع  •
المتحّضـر؛ المجتمـع  إلـى  القديـم  التقليـدي 

تعلّـم الرجـل والمـرأة فـي المجتمـع القطـري، علـى حـّد سـواء، أدواًرا اجتماعيـة مختلفة عما  •
تعلّمـه من سـبقهم؛

االنتقـال مـن االهتمام بالقيـم والدوافع إلى االهتمام بالسـلوك الظاهر، وتأكيـد الهوية العامة  •
لـكل مـن الرجـل والمـرأة في المجتمـع القطري، ولعـب أدواٍر جديدة لم يألفاهـا من قبل؛ 

فهـم كيفيـة تدريـب وتعلّـم الزوجيـن العالميـن علـى هـذه األدوار، إمـا بطريقـة منظّمـة من  •
خالل المؤسسـات االجتماعية )األسـرة( أو الثقافية عبر وسـائل اإلعالم، ما سـاهم في التمهيد 
لـألدوار الجديـدة للجنسـين بصـورة مناسـبة، ومقبولـة اجتماعًيـا، والتي كانت فـي زمن مضى 
مرفوضـة وخارجـة عـن تقاليـد المجتمـع؛ وهـذه األدوار جعلتهمـا مكّونًـا اجتماعًيـا مشـاركًا 

بعضهمـا مـع بعض؛ 

ظهـور الـدور الفعـال والمؤثّـر فـي المجتمع القطـري للمرأة القطريـة جنًبا إلى جنـب الرجل،  •
وخاصـة المشـاركة فـي ميزانيـة األسـرة االقتصاديـة، والعمل مـع الرجل في نفـس المكان؛

تتمتَّـع المـرأة بنفـس الحقـوق والواجبـات في العمـل والمنزل، فـإن هي أدَّت أدوارها بشـكل  •

ر، كانـت لـه اآلثـار اإليجابيـة علـى مجتمعهـا وأسـرتها وأوالدهـا؛ وإن هـي أدَّت  إيجابـي مؤثّـِ
أدوارهـا بشـكل يـدّل علـى عـدم اإليجابيـة والسـلبية، كانت لـه اآلثار السـلبية علـى أوالدها؛ 

ن مشـاركة  • لـم يعـد دور الرجـل محصـوًرا فـي العمـل وكونه مصـدًرا للـرزق، بل تعـّداه ليتضمَّ
المـرأة والعمـل معهـا بصـورة تعاونية لخدمة أسـرتهما؛

دة؛ • دور السياسات التي تدعم األسرة أثناء أدائها ألدوارها االجتماعية والثقافية المتعدِّ

تأثيـر المسـؤوليات العائليـة علـى إنتاجيـة األعمـال والقـدرة التنافسـية لـدى كل مـن الرجـل  •
والمـرأة العامليـن؛

إمكانيـة حـدوث نقـص فـي رعايـة األطفـال، واألطفـال المرضـى، وذوي اإلعاقـة، واآلبـاء كبـار  •
السـن، والـزواج، وإدارة المشـاكل العائلية، وزيـادة التغّيب عن العمل، ودور التشـريعات في 

الحفـاظ علـى حقوق األسـرة ضمـن الضوابط المناسـبة؛

اضطـراب العالقـات الزوجيـة، ومشـكالت المـرأة العاملـة، بمـا فيهـا القلـق والتوتر، والشـعور  •
بعـدم التوافـق، والصـراع فـي عالقاتهـا االجتماعيـة، وصعوبـة القيـام بالمهـام المنزلية؛

إضافيـة،  • بمهـام  القيـام  فـي  العامليـن  رغبـة  علـى  ر  تؤثّـِ أن  العائليـة  للمسـؤوليات  يمكـن 
والتدريـب، والسـفر، أو التغييـر في مجـال العمل؛ وبالتالـي يمكن القول أنَّها تؤثـر على إدارة 
العمـل والحيـاة األَسـرية علـى كل مـن الجنسـين، ليـس علـى أَسـرهم فحسـب، بـل أيًضا على 

األداء فـي مـكان عملهـم؛

ر كفـاءة أحـد الزوجيـن، وخاصـة فـي حـاالت العمـل الجماعـي الـذي يتطلَّـب عملهمـا  • تتأثَـّ
أن يقومـا بـه بالمشـاركة مـع زمالئهمـا اآلخريـن، فيكـون الموظـف غائًبـا أو مشـغواًل بشـؤون 

واهتمامـات األسـرة؛

ال يتـّم االحتفـاظ بالعامليـن المهـرة بسـبب تسـّربهم من العمل وعـدم االسـتمرار لفترة أطول  •
لعـدم كفايـة مؤسسـات أو مراكـز رعايـة الطفـل، أو ال تتـاح سـاعات عمـل مرنـة بعـد إجـازة 

األمومـة، أو يمكـن أن يكـون أحـد الزوجيـن قائًما بشـؤون األسـرة. 

وتتطلب بعض الموضوعات مزيًدا من االهتمام ومنها: 

دة، واالسـتفادة مـن نتائجهـا فـي تصميـم دراسـات  • رصـد الدراسـات السـابقة فـي دول متعـدِّ
الُمعاصـرة، ومـا حـدث لهـا مـن تغّيـر فـي األدوار االجتماعيـة والثقافيـة  األسـرة القطريـة 
واالقتصاديـة، وخاصـة أنَّ هـذه الدراسـات سـلّطت الـدور علـى بعـض الُممارسـات اإليجابيـة 
لـدى المؤسسـات التـي تتميَّـز بثقافـة تعزيـز البيئـة األَسـرية والمسـؤولية االجتماعيـة، والتي 
بيَّنـت نتائجهـا مـدى أهميـة دراسـة أثـر تعزيـز بيئـة العمـل مـن خـالل االهتمـام بمشـكالت 
العامليـن األَسـرية والتفاعـل معهـا، حيـث يكـون الحفـاظ علـى مسـتوى معيشـة كاف هـو 

الشـرط الرئيسـي لتلبيـة احتياجـات العامليـن ذوي المسـؤوليات العائليـة؛ 

دراسـة حـول مـدى االلتزامـات الحقوقيـة تجـاه أَُسـر األطفـال ذوي االعاقـة وذويهم مـن كبار  •
السـن. ويمكـن إجـراء هذه الدراسـات من خـالل مراجعة كل مـا أجري في المجتمـع القطري 

وبنـاء دراسـات ذات منحـى ومفهوم جديد بالنسـبة لألسـرة القطريـة العاملة.
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رابًعا: دراسات حول السياسات والتشريعات

مدى تأثير تطوير السياسات الخاصة باألسرة على القضايا المتعلّقة باإلعاقة والصّحة، وزواج   .١
األقارب في ضوء رؤية قطر ٢٠3٠؛

جدوى تأسيس قاعدة البيانات في بناء االستراتيجيات اإلنمائية لألسرة حسب الواقع التنموي   .٢
لألسرة؛

على  والعمل  األسرة،  قوانين  تطوير  في  قطر  دولة  خبرات  من  المستفادة  الدروس  مراجعة   .3
تعديلها أو تحسينها؛ 

تأثير غياب أو عدم كفاية السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات األَسرية   .٤
على الفرد واألسرة والمجتمع؛

دور الدولة في إشراك األَسر في وضع السياسات والتصّورات المختّصة بتطوير األسرة؛  .5

لهذه  الُمنظّمة  والتشريعات  القوانين  في  والبحث  األطفال،  نشأة  في  الجّدة  أو  الجّد  أثر   .6
العالقة؛

الذين  األَسر  بأطفال  تُعنى  التي  المؤسسات  أو  للمدارس  منظّمة  قوانين  وضع  جدوى  مدى   .7
يعملون ساعات طويلة.

ثانيًا: دراسات حول تصميم البرامج اإلرشادية والتربوية  .٨

دراسات تجريبية حول برامج تدريب الوالدين حول أساليب ورعاية األطفال؛  .٩

أثر التطوير والتغيّر االجتماعي في نوعية الحياة لدى األسرة القطرية؛  .١٠

دور األسرة في تطوير النظام العمل االجتماعي واألمن االجتماعي لألسرة؛  .١١

دور األسرة في بناء منظومة االجتماعية؛  .١٢

دراسات حول تصميم مناهج تربوية في المدرسة والجامعة تتعلق بالصحة األَسرية؛  .١3

دراسات حول تصميم برامج تختّص باإلرشاد األَسري.  .١٤

ثالثًا: دراسات حول الموضوعات النفسية االجتماعية  .١5

صراع الدور والعمل ونوعية الحياة لدى األسرة القطرية؛  .١6

دراسات طولية تتابعية لدراسة أثر الصراع على المدى البعيد لألسرة، وهل له دور إثرائي في   .١7
تحسين الحياة لديها، أم له أثر سالب على العالقات داخل األسرة؛

الهوية الثقافية لألسرة القطرية وعالقتها بممارسة األدوار داخل األسرة القطرية؛  .١٨

العاملة المنزلية وعالقتها بسلوك التعلّق لدى أبناء األسرة القطرية؛  .١٩

لحدوث  كمنبئات  الجنسي  والتحرّش  البلطجة  حول  المتوّسطة  المدارس  في  طولية  دراسة   .٢٠
السلوك المغاير؛

لدى  واالقتصادي  االجتماعي  والوضع  الجنس،  ودور  النفسية  واالضطرابات  االجتماعي  الرفاه   .٢١
الشباب القطري؛

دراسة تجريبية حول أثر تدريب المستشارين النفسيين للموّجهين في تقديم الرعاية النفسية   .٢٢
واالجتماعية لألشخاص الُمعّنفين؛

مدى تأثير اإلعاقة على األشخاص ذوي اإلعاقة أو أَسرهم، أو على األماكن التي يتواجد بها هؤالء   .٢3
األشخاص، أو األماكن التي يميلون إلى العمل أو اإلقامة فيها؛

األمراض الصّحية المتعلّقة بنمط الحياة وأثرها على أداء الموظف في عمله؛  .٢٤

أثر وسائط التواصل االجتماعي على تحصيل الطلبة في المدرسة اإلعدادية والثانوية؛  .٢5

الُمتعّدد  المشترك  والعمل  والشراكة  التعاون  على  المختلفة  واالجتماعية  الثقافية  التأثيرات   .٢6
التخّصصات كنموذج لوصف التعاون والشراكة؛

التطّور  بين هذا  والعالقة  والمستقبل  الحاضر  في  والتعليم  الماضي  في  التعليم  بين  العالقة   .٢7
والتغيّر واإلصالح التعليمي، ودور األسرة )باستخدام المنهج التاريخي في التربية(؛

العالقة بين التنشئة االجتماعية ومهارات الحياة األساسية وإعدادهم أكاديميًا وتقنيًا لدى الطلبة   .٢٨
القطريين في المدرسة الثانوية والجامعة )دراسة تتبعية(؛

التباين بين األجيال، والعولمة، والتثاقف االجتماعي، واالختالط باألعراق والجنسيات األخرى،   .٢٩
وأثرها على بناء األسرة القطرية؛

اختيار الزوج، واالنتماء القبلي واألَسري لدى األسرة القطرية.  .3٠

خامًسا: األسرة القطرية والصحة

ويمكن أن تكون أجندة البحث وفًقا للفجوة البحثية في المجاالت حول:

)دراسة  المستقبل  في  المشكالت  على  بالتغلّب  وعالقته  لألطفال  النمائي  والتطّور  الصالبة   .١
طولية(؛

ديناميّات األسرة وعالقتها بالصّحة البدنية والنفسية للفرد في المجتمع القطري؛  .٢

البيئة االجتماعية وعوامل الشخصيّة لدى أفراد األسرة القطرية وعالقتها في تنمية الصّحة لدى   .3
المراهقين في الفئة العمرية ١٢–١٨ سنة؛

في  والنفسية  الصّحية  الخدمات  إلى  األسرة  لوصول  والتسهيالت  للعوائق  تقييمية  دراسة   .٤
دة التخّصصات(؛ المجتمع القطري )دراسة وطنية تتابعية متعدِّ

األبّوة واألمومة من أجل صّحة سليمة مدى الحياة )دراسة وطنية تتابعية متعددة التخّصصات(؛  .5

تعزيز مشاركة األب القطري في المشاركة بخدمات الرعاية المنزلية الُمبكرة لعائالت األطفال   .6
ذوي اإلعاقة )دراسة تجريبية حول دور اآلباء(؛
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البالغين وصغار  السكري،  اضطرابات  لدى ذوي  الدوائي  االستخدام  بين  العالقة  دراسة حول   .7
السن، واالضطرابات النفسية والسلوكية؛

البدانة »السمنة« وعالقتها بالسياق البيئي والنفسي ألفراد األسرة؛  .٨

التصّورات )االتِّجاهات( لدى مقّدمي الرعاية الصحية حول مدى رعاية/إهمال كبار السن في   .٩
المجتمع القطري، وفق معايير الصحة العالمية لرعاية المسنين )دراسة استطالعية(؛

القبول/الرفض لرعاية كبار السن في األسرة القطرية؛  .١٠

دراسة تقييمية حول مدى رضا كبار السن عن خدمات الرعاية الصحية والنفسية، كما يدركه   .١١
كبار السن وذويهم؛

التوّجه نحو المستقبل لرؤية قطر ٢٠3٠: ما التأثير المحتمل لالتّجاهات الناشئة عن توفير   .١٢
خدمات الصحة النفسية للطفل واألسرة في المجتمع القطري )دراسة وطنية مسحية(؟

سادًسا: األسرة القطرية والعمالة المنزلية 

مقترح متصّور لدراسة العاِملة المنزلية ومن في حكمها، وعالقتها بسلوك التعلّق لدى األبناء في   .١
األسرة القطرية. 

تصميم الدراسة واألساليب 

العيِّنـة: يمكـن اختيـار األطفـال مـن ثمانـي مـدارس فـي الدوحـة، عاصمـة قطـر، والمناطـق  •
المجـاورة لهـا، بعـد الحصـول علـى موافقـة وزارة التعليـم والتعليم العالـي واتّبـاع اإلجراءات 
للحصـول علـى الموافقـات حسـب أخالقيـة البحـث العلمـي. وبنـاء عليـه، يمكن اختيـار أربع 
مـدارس تحضيريـة )اثنتيـن للبنيـن واثنتيـن للبنـات( وأربـع مـدارس ابتدائيـة )اثنتيـن للبنين 
واثنتيـن للبنـات(، علـى أن يُختـار مـن كل مدرسـة مـا ال يقـل عـن ١٨ طالبـة وطالًبـا فـي كل 

مسـتوى مـن الصفوف.

اإلجـراءات: فـي البدايـة يمكـن إجـراء مقابلـة مـع المجموعـة البؤريـة كأداة للبحـث لتكوين  •
فهـم أوسـع وأدّق حـول العالقـة بيـن مربّيـات األطفـال والعمالـة المنزليـة. كما يمكـن إجراء 
المقابـالت الفرديـة المسـتقلة لجمع المعلومات بشـكل أدّق من عّينـات مختلفة من األطفال، 
وسـؤالهم عـن مشـاعرهم ومعتقداتهـم وتصّوراتهـم حول المربّيـة أو العاملـة المنزلية، وكيف 
تفـرّق بينهمـا. يمكـن أن تكـون هـذه المقابـالت مـن نوعيـن، منهـا مـع المجموعـات البؤرية 
الصغيـرة للحصـول علـى معلومـات حـول قضايـا حساسـة وهامـة تتعلـق بعالقـات األطفـال 
مـع العامـل أو العاملـة المنزليـة مـن خـالل المناقشـات وكانـت أفضـل مناقشـة؛ ثـم تُصّمـم 
المقاييـس، وبنـاًء عليهـا تُطّبـق علـى العيِّنـة المسـحية الُمحـّددة وفـق المعاييـر االحصائيـة، 
صيـن في المجال مراجعـة بنود المقاييس للحكـم عليها إذا  ويطلـب مـن األكاديمييـن المتخصِّ

كانـت مناسـبة، أو غيـر مناسـبة للمواضيـع الرئيسـية في الدراسـة.

إعداد األدوات والمقاييس

دراسة الحالة وفق التقارير الطبية، والشرطة، والقضاء، وتقارير أخرى؛

تعـّد المقاييـس بنـاء علـى نتائـج المجموعـات البؤريـة أو مجموعـات التركيز، وبمجـرَّد إعداد  •
ع علـى الطلبـة في المدرسـة بعد موافقـة األهل؛ هـذه المقاييـس وتحكيمهـا، سـتوزَّ

يمكـن تصميـم مقيـاس مقابلـة للعامل المنزلـي )العاملـة، المربّية، السـائق( بإحـدى اللغات:  •
اإلثيوبيـة أو الفلبينيـة أو اإلندونيسـية أو السـيريالنكية اسـتناًدا إلـى جنسـية العامل؛

مقيـاس أسـاليب المعاملـة الوالديـة، ويوجـد حالًيـا عـدد مـن المقاييـس متاًحـا فـي األدبّيـات  •
)إسـماعيل وآخـرون، ١990؛ خليفـة، 200٦؛ رونـر، 200٥( )اسـتبيان القبول/الرفـض الوالـدي(. 

هدف الدراسة:

بنـاء علـى األدبّيـات السـابقة فـي المجتمـع القطـري، يمكـن وضـع هـدف رئيسـي للدراسـة  •
يتمحـور حـول قيـاس مـدى قـرب الطفـل مـن العامـل المنزلـي، ومـدى تعلّقـه بـه، وإلـى أي 

مـدى يرتبـط باألسـاليب الوالديـة كمـا يدركهـا الطفـل. 

المتغّيرات المستهدفة بالقياس

المتغّيـرات الديمغرافيـة: عـدد أفـراد األسـرة، وعـدد األطفـال فـي األسـرة، وعـدد العامليـن فـي  •
الخدمـة المنزليـة، وسـنوات الخبـرة، والمعرفـة باللغة األم )مصنَّفة مـن »١« = قليلة جدا إلى »4« 
= كثيـًرا(، ودرجـات األطفـال فـي المدرسـة، ونسـب مشـاركتهم في األنشـطة واألعمال االسـتقاللية؛

المتغّيـرات الذاتيـة: مقيـاس الوالديـة لدراسـة العالقـة بيـن الوالديـن واألطفـال التـي تعكـس  •
تأثيـر العالقـات بيـن الوالديـن واألطفـال علـى النحـو الـذي يتصـّوره األطفـال. تصّنـف هـذه 

األسـئلة علـى مقيـاس ليكـرت مـن »١« = ال أوافـق بشـدة علـى »٥« = أوافـق بشـدة.؛

مقياس العاملة المنزلية: يعتمد على أسلوب المقابلة المقّننة؛ •

مقياس السلوك االستقاللي للطفل: يقيس المهارات االستقاللية؛ •

مقيـاس المعلـم: يقيـس سـلوك الطفـل داخـل الصـف وخارجـه، باإلضافـة إلـى تقييـم المعلم  •
للسـلوك االسـتقاللي للطفـل في المدرسـة، والمشـاركة.

سابًعا: األسرة القطرية والعنف األَسري

يمكـن تحديـد أهـّم القضايـا المنهجيـة للدراسـات المسـتقبلية مـن خـالل مراجعـة األدبيّـات فـي 
العنـف األَسـري، وبالتحديـد:

الدراسـات التـي تـدرس العالقة بين اإلسـاءة واإلهمال والجنـوح أو السـلوك العنيف واألطفال  •
المتضّرريـن، حسـب السـجالت التي رصدت هـذه الحاالت، من خالل دراسـة الحالة المتعّمقة 

التـي تجمـع أكثر من اختصـاص في مجاالت البحـث العلمي.
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الدراسـات المتعّمقـة للحـاالت التـي تعرَّضـت للعنـف أو اإلسـاءة أو اإلهمـال، متزامنـة مـع  •
دراسـات عـن الوالديـة الُمسـيئة، ودراسـة إمكانيـة وجـود عالقـة، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، 

بالجنـوح أو اإلجـرام كنتيجـة لهـذه التجـارب الباكـرة فـي حيـاة الفـرد. 

الدراسـات التـي يمكـن أن تفحـص مدى التفاعـل بين عدد مـن العوامل السـببية األخرى التي  •
يتعـرَّض لهـا الطفـل ويختبرهـا فـي مسـيرة حياتـه، مـن سـوء المعاملـة أو اإلهمـال، باإلضافة 
إلـى أهميـة فحـص تاريـخ الطفولـة، ومدى تعرّضـه للتجـارب المسـيئة الباكرة الُمسـتندة إلى 

الدليـل علـى حـدوث إسـاءة المعاملة، ومـدى تأثيرها على سـلوكه.

الدراسـات التـي تسـبر مـدى العالقة بين تعـرّض الطفل لالعتـداء عليه في وقت الحق، وسـوء  •
المعاملـة، واإلهمـال، والجنـوح أو السـلوك العنيـف، ومشـكالت الصحة النفسـية واضطراباتها 
التـي تكُمـن فـي مظاهـر خفيـة تُشـير إلـى الضـرر العاطفي مثـل القلـق الشـديد، واالكتئاب، 
واالنسـحاب، أو االنتحـار. لذلـك، عنـد دراسـة هـذه الموضوعـات، ال يمكن التركيـز فقط على 
مظاهـر العنـف، ألن ذلـك يعـّد قصـر نظر، مّمـا يحول دون فحص ودراسـة مخرجـات التعرّض 

لـكل ما سـبق مـن أشـكال الضرر. 

قـة التـي تفحـص اآلثـار المختلفـة التي قد تنتج عـن التجارب الباكرة لسـوء  • الدراسـات المتعمِّ
المعاملـة واإلهمـال والتعنيـف، وقـد تعتمـد علـى مجموعـة متنّوعـة مـن العوامـل، بمـا فـي 
ة سـوء المعاملـة، وسـّن الطفـل عنـد وقـوع اإلسـاءة، وخصائـص الجانـي،  ذلـك طبيعـة وشـدَّ
وخصائـص الطفـل مثـل الـذكاء، أو تصـّور الطفل لهـذا الحدث، والسـمات، والظـروف البيئية، 
واالسـتعدادات البيولوجيـة، واألحـداث اإليجابيـة التـي يمكـن أن تعمـل علـى التخفيـف مـن 
آثـار التجـارب السـلبية التـي وقعـت فـي وقـت باكـٍر. ويؤخـذ باالعتبـار تسـاؤالت قـد تكـون 
ُمفيـدة فـي هـذا الصـدد: لماذا يستسـلم بعض األطفـال والبعـض اآلخر يقع في دائـرة العنف 
والتعنيـف؟ كمـا أنَّنـا نحتـاج إلـى مزيـٍد مـن البحـث المبنـي علـى معرفتنـا الحاليـة وزيـادة 

الوعـي المنهجـي والتطّوري. 

وأخيـًرا، ال بـد مـن اإلجابـة على سـؤال هـام يتعلق بصفـة خاصـة بالمجتمع القطـري: هل من  •
دليـل علـى أنَّ سـوء المعاملـة والتعنيـف يـؤّدي إلـى تعلـم العنـف وتتابـع سـوء المعاملة أو 
إسـاءة المعاملـة وانتقالهـا عبـر األجيـال، كمـا تذكره النظريـات العالميـة، أم أنَّ لـكل مجتمع 
خصوصياتـه وسـماته التـي يمكـن أن تحـّد من حـدوث ذلك؟ ولدعم هـذه الفرضيـة، ال بد أن 
ن تاريـخ حدوث  تدرسـها فـرق بحثيـة ُمتخّصصـة تسـتند إلـى أربعـة أنـواع مـن األدلـة، تتضمَّ
التعنيف أو االسـاءة، والسـجالت الرسـمية التي توثق حدوثها، والفحوص السـريرية، ودراسات 

التقريـر الذاتي.

ثامًنا: األسرة القطرية واإلعاقة

تشـوب الدراسـات فجـوة حـول مـدى تأثيـر اإلعاقـة على األشـخاص ذوي اإلعاقـة أو أَسـرهم، أو على 
األماكـن التـي يتواجـد بهـا هؤالء األشـخاص، أو إلـى األماكن التي يميلـون إلى العمـل أو اإلقامة فيها. 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أنَّ للبحـوث النوعية أثـرًا هاًما علـى ميادين دراسـات اإلعاقة.

بنـاًء علـى مـا سـبق، يتَّضح لنا وجـود فجوة حقيقية ونقص حـاّد في البحث العلمـي حول موضوعات 
تمثّـل االتّجاهـات الحديثـة في البحث العلمي في مجـال التربية الخاصة:

٤. في مجال السياسات والتشريعات:

علـى  • اإلعاقـة  األشـخاص ذوي  اتفاقيـة حقـوق  تأثيـر  مـدى  ونقديـة حـول  دراسـة وصفيـة 
20١٨–2022؛  قطـر  دولـة  السـتراتيجية  وفًقـا  الدولـة  تشـريعات 

دراسـة مـا مدى تقييـم مجاالت الصّحـة والتعليم والعمالـة والعدالة، في ضـوء اتفاقية حقوق  •
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وأثـر التعديـالت األخيـرة فـي قانـون حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة 

فـي دولة قطـر عليهم؛

مـا الحاجـة إلـى إجـراء إصالحات قانونيـة في قطر لكي تتماشـى مع اتفاقية حقوق األشـخاص  •
ذوي اإلعاقـة للتحـرّك نحـو تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة كمـا هـو منصـوص 

عليهـا، والتعديـالت في هيكلـة القانون؛

مـدى كفـاءة العمـل بالتشـريعات والقوانيـن الخاصـة بتعليـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة »مـن  •
السياسـات إلـى الممارسـات«؛

التوعيـة المجتمعيـة واالسـتدامة، مـن خالل البحث في السياسـات والممارسـات بيـن التعليم  •
والتغّيـر االجتماعي.

5. في نطاق المجتمع المدني

دراسة دور الجمعيات والرابطات التي تمّثل األشخاص ذوي اإلعاقة في تعزيز أدوارهم؛ •

»اإلدمـاج  • االجتماعـي  للنمـوذج  وفًقـا  التأهيـل،  إعـادة  برامـج  كفـاءة  مـدى  حـول  دراسـة 
والمسـاواة«؛

دراسة حول األسر كشركاء: ما مدى دعم التمكين األَسري من خالل برامج التدّخل المبكر؛ •

مـا مـدى مشـكالت الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة النفسـية، وخاصـة بالنسـبة لخدمـات  •
اإلعاقـة. ذوي  األشـخاص 

6. في نطاق التعليم 

مـدى كفـاءة البرامـج التعليميـة فـي البيئـة التعليميـة، بـدًءا مـن ريـاض األطفـال وانتهـاًء  •
الجامعيـة؛ بالمراحـل 

م  • تصـّورات أو اتِّجاهـات األسـرة فـي المجتمـع القطـري حـول الخدمـات التعليميـة التـي تقدِّ
ألبنائهـم فـي المسـتويات التعليميـة المختلفة؛

إلـى أّي مـدى اسـتطاعت البيئة التعليمية تأهيـل وتوفير الخدمات المسـاندة جنًبا إلى جانب  •
تكييـف المناهج التعليمية؛

حول برامج التربية الخاصة، األساليب العلمية والممارسات القائمة على األدلة؛  •

العالقة بين فعالية وممارسات معلّمي ومستشاري التربية الخاصة والمناهج التعليمية. •
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الخليفي، سبيكة يوسف )١٩٩٤(. المشكالت السلوكية لدى أطفال المرحلة االبتدائية بدولة قطر. مجلة   .14
مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، السنة 3، العدد 6، ١١–55. 

هات في المجتمع القطري  الخليفي، سبيكة يوسف )٢٠٠٢(. دور اآلباء كما تدركه األم لدى عيِّنة من األمَّ  .15
واإلماراتي. مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، السنة ١١، العدد ٢٢، 5٩–٩١. 

الربيعي، فاضل & القحطاني، بدرية )2010(. فاعلية قانون المرور رقم )١٩( في الحّد من الحوادث   .16
المرورية وأثره على سالمة األسرة والمجتمع. المجلس األعلى لشؤون األسرة.

السليطي، وفاء، العلي مريم عبد الله والمطوع، مها محمد )١٩٩٩(. أثر الخادمة على التنشئة االجتماعية   .17
للطفل من وجهة نظر األم القطرية. الدوحة: مجلس التخطيط، األمانة العامة، إدارة التخطيط االجتماعي 

والقوى العاملة.

الشريف، شريف محمود أحمد )٢٠٠6(. دور اإلعالم في دعم التماسك األَسري في ندوة للمجلس األعلى   .18
http://0–search.mandumah. لشؤون األسرة. مجلة التربية –قطر، ع)١5٨(، ٤٤–5٤. مسترجع من

com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/76165

األهلية  الجمعيّات  فاعلية  زيادة  في  المجتمع  تنظيم  طريقة  دور   .)١٩٩٨( عيسى  مريم  الشيراوي،   .19
القطرية. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة فرع الفيوم.

المعاقات  التلميذات  لدى  الحياة  بجودة  التكيّفي وعالقته  السلوك   .)٢٠١٠( مريم عيسى  الشيراوي،   .20
ذهنيًا بدرجة بسيطة في دولة قطر. مجلة الطفولة العربية. ع )٤5(، 67–٩6.

التغيّر االجتماعي والثقافي كما تبدو من آراء طالبات  رات  الصاوي، محمد وجيه زكي )١٩٨٩(. مؤشِّ  .21
جامعتي األزهر وقطر، تجاه بعض قضايا الحاضر وتطلعات المستقبل. ندوة قضايا التغيّر في المجتمع 

القطري في القرن العشرين. الدوحة: منشورات مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر.

التنشئة  مواقف  نحو  هات  األمَّ عيِّنة من  التِّجاهات  مقارنة  استطالعية  دراسة   .)١٩7٨( األعسر، صفاء   .22
)بحوث  القطري  المجتمع  في  سيكولوجية  دراسات  كتاب:  في  القطري،  المجتمع  في  االجتماعية 

ميدانية(. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، 3١–٤٨. 

العطية، أسماء عبد الله محمد )٢٠٠7(. دراسة الفروق في أزمة الهوية وفًقا للنوع والمرحلة العمرية   .23
لدى عيِّنة من المراهقين في المجتمع القطري. مجلة العلوم التربوية والنفسية – البحرين. مج ١7، ع، 

.6١٠– ،5٨5٤

العطية، أسماء عبد الله محمد. )٢٠٠6(. إدراك األمن النفسي من الوالدين وعالقته ببعض أبعاد تقدير   .24
الشخصية لدى أطفال المرحلة المتأخرة من القطريين وغير القطريين. مجلة كلية التربية باإلسكندرية 

–مصر. المجلد/العدد: مج ١6، ع 3، 3٤٢ –٢7٤.

العماري، بدرية مبارك )٢٠٠5(. قضايا حول التقّدم االجتماعي في التربية والمجتمع. الدوحة: مطابع   .25
الدوحة الحديثة.

العماري، بدرية مبارك )٢٠٠٩(. مدى وعي طلبة جامعة قطر بالقيم التربوية الديمقراطية المتضّمنة   .26
في أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة القطرية. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. الكويت، 

مج 35، ع ١3٤، يوليو ٢٠٠٩.

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/810021
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العيسى، جهينة )١٩٨١(. اتجاهات عيِّنة طالبات جامعة قطر نحو بعض المهن. حولية كلية التربية.   .27
المجلد/العدد: س ١، ع ١. ١٩7 – ٢٢

العيسى، جهينة )١٩٨3(. أثر العمالة األجنبية على األسرة العربية، ندوة العمالة األجنبية في أقطار   .28
الخليج العربي، الكويت: مركز دراسات الوحدة العربية، المعهد العربي للتخطيط.

الغانم، كلثم على )٢٠٠7(. العنف ضد المرأة – دراسة مسحية على طالبات جامعة قطر. دولة قطر:   .29
المجلس األعلى لشؤون األسرة.

الغانم، كلثم على )٢٠٠٨(. العنف ضد المتزوِّجات –حالة قطر – دراسات ميدانية، دولة قطر: المجلس   .30
األعلى لشؤون األسرة.

الشباب  على  استطالعية  دراسة   – الزواج  قضايا  نحو  الشباب  اتِّجاهات   .)٢٠١٠( على  كلثم  الغانم،   .31
القطري–. دولة قطر: المجلس األعلى لشؤون األسرة.

الغانم، كمام عبد الرحمن غانم )١٩٩5(. العوامل المؤثرة على التغيّر في أدوار المرأة القطرية )دراسة   .32
ميدانية(. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية اآلداب، الدراسات العليا.

الغندور، محمود محمد )١٩٩٨(. تغيّر اتِّجاهات الشباب القطري نحو مركز المرأة في المجتمع خالل   .33
عقدين من الزمن )١٩77–١٩٩٨(. ندوة كلية التربية–جامعة قطر، علم النفس وآفاق التنمية في دول 

مجلس التعاون الخليجي، ١١–١3 مايو، ١–35.

ندوة  في:  القطري.  للطفل  االجتماعية  التنشئة  على  الوافدة  العمالة  تأثير   .)١٩٩٢( أمينة  الكاظم،   .34
وبحوث وحاجيات الطفولة ومشكالتها في الوطن العربي، القاهرة: من ٢١–٢3 نوفمبر، ١٩٩5، المجلس 

العربي للطفولة والتنمية، بالتعاون مع مركز البحوث العربية. 

مجلة  القطرية.  الثقافة  على  وأثرها  األسيوية  العمالة  محاضرة:  على  أضواء   .)١٩٩3( أمينة  الكاظم،   .35
التربية – قطر، س ٢٢، ع ١٠٤، ص ٢63–٢65.

الكبيسي، فاطمة علي )٢٠٠3(. مشاركة المرأة القطرية في تنظيمات المجتمع المدني )دراسة ميدانية(   .36
عن دور المرأة في الجمعيات األهلية. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة: كلية اآلداب.

الكبيسي، فاطمة علي )٢٠١٠(. الشراكة في األسرة القطرية. دولة قطر: المجلس األعلى لشؤون األسرة.  .37

الكبيسي، فاطمة علي )٢٠١٢(. دور مراكز التنمية المجتمعية واالجتماعية في المجتمع القطري. دولة   .38
قطر: المجلس األعلى لشؤون األسرة.

مجلة  القطري.  المجتمع  في  األَسري  للعنف  المجتمعية  العوامل   .)٢٠١3( محمد  إبراهيم  الكعبي،   .39
جامعة دمشق – المجلد 29–العدد 3+4، 247–297. 

الكعبي، إبراهيم محمد )٢٠١5أ( المتطلّبات المهنية لالختصاصي االجتماعي األَسري في ظل التنّوع   .40
الثقافي. شؤون اجتماعية. )127(، العدد )3٢(، ١– 3٢. 

الكعبي، إبراهيم محمد )٢٠١5ب(. تطوير نموذج لحّل الخالفات األَسرية في المجتمع القطري: من   .41
منظور مهنة الخدمة االجتماعية. دراسات وبحوث، م )7(، ع )١٩(. ص ٤67–٤٨6.

المعني  العامل  الفريق  الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر )٢٠١5(. مجلس حقوق اإلنسان  اللجنة   .42
باالستعراض الدوري الشامل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الجلسة ١٩.

المجلس األعلى لشؤون األسرة )٢٠٠٢(. تجربة المجلس االعلى لشؤون األسرة في دولة قطر. مجلة   .43
http://0–search.mandumah.com. الطفولة والتنمية –مصر، مج ٢, ع 5، ١٩7 – ٢٠6. مسترجع من

mylibrary.qu.edu.qa/Record/27552

المجلس األعلى لشؤون األسرة )٢٠١٢(. المرأة والرجل، صورة إحصائية. الدوحة: منشورات المجلس   .44
األعلى لشؤون األسرة.

المجلس األعلى لشؤون األسرة )٢٠٠٨(. المرأة والرجل، صورة إحصائية. الدوحة: منشورات المجلس   .45
األعلى لشؤون األسرة.

منشورات  الدوحة:  إحصائية.  صورة  والرجل،  المرأة  تقرير   .)٢٠٠٤( األسرة  لشؤون  األعلى  المجلس   .46
المجلس األعلى لشؤون األسرة.

المري، محمد حمد سالم والصالحين، عبد المجيد محمود السالم )٢٠٠٩(. فرق النكاح في قانون األسرة   .47
األردنية، عمان. مسترجع من  الجامعة  )رسالة دكتوراه غير منشورة(.  فقهية مقارنة  القطري: دراسة 

http://0–search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/545748

المريخي، نورة والبوعينين، ظبية )٢٠٠٨(. نظرة إحصائية لذوي اإلعاقة. الدوحة: منشورات المجلس   .48
األعلى لشؤون األسرة.

الطفل. من منشورات  والعنف ضد  اإلساءة   .)٢٠١٠( أبراهيم  والمريخي، سارة  ناصر  نورة  المريخي،   .49
المجلس األعلى لشؤون األسرة في دولة قطر.

المعضادي، فاطمة )٢٠٠٠(. مدى إدراك الوالدين للمشاركة الوالدية في برامج طفل ما قبل المدرسة.   .50
مجلة تربية جامعة األزهر، كلية التربية. ع )٩٢(، ٢73–٢٠٩. 

المرأة  الله، هشام )١٩٩٨(. دراسة عن صراع األدوار لدى  القادر وعبد  العزيز عبد  المغيصيب، عبد   .51
القطرية العاملة، وعالقته بكل من مستوى الطموح والدافعية نحو العمل. في: الندوة العلمية األولى 

بين  ما  الفترة  قطر:  دولة  العربي،  الخليج  لدول  التعاون  دول مجلس  بجامعات  النفس  علم  ألقسام 

١١–١3 مايو ١٩٩٨.

مقّدم  تقرير  االقتصادية.  التنمية  القطرية في  المرأة  استراتيجية دور   .)٢٠٠١( العزيز  عبد  المناعي،   .52
لمشروع االستراتيجية الوطنية لتقّدم المرأة في قطر، الدوحة: المجلس األعلى لشؤون األسرة.

الهاجري، شافي بن سفر )٢٠٠7(. مشكلة االختيار بين الزوجين: دراسة تحليلية لألسرة القطرية من   .53
منظور إسالمي. مجلة الدراسات العربية )كلية دار العلوم – جامعة المنيا( – مصر، ع ١5، مج١، 365 – 

http://0–search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/194510 3٩7. مسترجع من

الوجدانات  من  وكل  األَسرية  والعمليات  المناخ   .)٢٠١٢( الخيارين  مشلش  مبارك  شيمة  الهاجري،   .54
الموجبة والوجدانات السالبة عند طالبات الجامعات في قطر. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

القاهرة: كلية الدراسات العليا للتربية، معهد الدراسات التربوية، قسم اإلرشاد النفسي.
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الهيل، أمينة )٢٠٠7(. العالقة بين العنف األَسري والتوافق النفسي لدى األبناء في المجتمع القطري.   .55
دولة قطر: المجلس األعلى لشؤون األسرة.

بولبي، جون )١٩٨٠(. رعاية الطفل ونمّو المحبة، ترجمة: عبد العزيز أبو النور وحامد عمار، القاهرة:   .56
سجل العرب.

توفيق، سميحة كرم والباكر، فاطمة عبد العزيز )١٩٩٤(. تحليل مضمون الموضوعات المتعلّقة باألسرة   .57
)التعليم  الرابع عشر  السنوي  العلمي  المؤتمر  القطرية.  المرأة  احتياجات  الشرق في ضوء  بصحيفة 

التربية – جامعة عين شمس، ٢٠١ – ٢3٨.  الحديثة وكلية  التربية  القاهرة: رابطة  واإلعالم( – مصر، 

http://0–search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/45435 مسترجع من

توفيق، سميحة كرم والبوفالسة، مريم ماجد )1996(. دراسة لمسؤوليات األب في تربية األبناء لدى   .58
عيِّنة من اآلباء القطريين. علم النفس – مصر. المجلد/العدد: س ١٠، ع 3٩. ١37 – ١.

جابر، عبد الحميد وفخرو، حصة )١٩٨٨(. تغيّر اتِّجاهات الشباب القطري نحو مركز المرأة في المجتمع   .59
خالل عشر سنوات من )١٩77–١٩٨7(. حولية كلية التربية، ع)6( السنة)6(، ٤75–55٠.

األَسري في دولة قطر. دولة قطر:  العنف  القانونية حول  اإلشكاليات  أحمد )٢٠٠7(.  الله، سيد  جاد   .60
المجلس األعلى لشؤون األسرة، نوفمبر.

جالل، أشرف )٢٠٠٩(. مسح االحتياجات التنموية في المجتمع القطري. دراسة غير منشورة، دولة قطر:   .61
المجلس األعلى لشؤون األسرة.

األَسري  العنف  بظاهرة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  عالقة   .)٢٠١٤( الصالح  محمد  حامدي،   .62
والوضع في دولة قطر. المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

العمل والبيت، مقال في: مجلة  بين  العاملة والموازنة  المرأة  حسن، محمد صديق محمد )١٩٩٩(.   .63
التربية، الدوحة، من منشورات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، العدد )3٠(، 56–67.

خليفة، بتول )١٩٩3(. بعض متغيّرات الرضا الوظيفي لدى المرأة القطرية العاملة. رسالة ماجستير غير   .64
منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس.

خليفة، بتول )٢٠٠١(. بعض مشكالت صراع الدور لدى المرأة القطرية العاملة وعالقته بالتوافق النفسي   .65
لألم واألوالد. رسالة دكتوراه: جامعة عين شمس، كلية التربية.

خليفة، بتول )٢٠٠3(. العنف الموّجه نحو الطفل من داخل األسرة. ندوة حول رصد وتحليل حاالت   .66
العنف الموّجه ضد األطفال في قطر. ورقة عمل غير منشورة، 4–6 مارس، 2003، جامعة قطر: كلية 

االنسانيات.

خليفة، بتول )٢٠٠٤(. إدراك األوالد للقبول والرفض الوالدي، وعالقته بمشكالت الطفولة المتأخرة لدى   .67
عيِّنة من تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة قطر، التربية المعاصرة، رابطة التربية الحديثة، القاهرة: ع 

)68(، السنة )21( ديسمبر 2004.

خليفة، بتول )٢٠٠6(. اتِّجاهات عيِّنة من طالب جامعة قطر نحو تحديث وتنمية األدوار االجتماعية   .68
والثقافية للمرأة القطرية.   مجلة العلوم التربوية، كلية التربية، م )10(، جامعة قطر، 153–192.

الوالدية  المعاملة  أساليب  على  وأثره  )المربّيات(  الخادمات  نحو  االتِّجاهات   .)٢٠٠6( بتول  خليفة،   .69
والتوافق النفسي لألبناء بدولة قطر، دراسة تحليلية تشخيصية، بحث مموَّل من المجلس األعلى لألسرة، 

المطبعة الحديثة: الدوحة، قطر.

خليفة، بتول )٢٠٠7(. القبول/الرفض الوالدي للطفل المعاق ذهنيًا. مجلة التربية، كلية التربية، جامعة   .70
ISSN –1110–323X .٢65–١٢( ٢١٩3( األزهر، ع

النفسي لألبناء  الوالدية والتوافق  المعاملة  المنزلية وعالقتها بأساليب  العاملة  خليفة، بتول )٢٠٠٩(.   .71
بدولة قطر. مجلة كلية التربية – جامعة األزهر. ع ١3٩ , ج، 553– 6٠٩.

خليفة، بتول )٢٠١3(. التعرّف على محّددات الفجوة بين جيلي اآلباء واألبناء في المجتمع القطري   .72
الداخلية،  وزارة  األحداث،  لورشة شرطة  مة  ُمقدَّ عمل  ورقة  القطري(.  المجتمع  في  ميدانية  )دراسة 

الدوحة: بتاريخ 3–5 مارس، ٢٠١3.

العمل  بين  التوازن  لتحقيق  الداعمة  السياسات  كفاية  عدم  أو  غياب  تأثير   .)٢٠١5( بتول  خليفة،   .73
والمسؤوليات األَسرية على الفرد واألسرة والمجتمع »رؤية سيكولوجية اجتماعية«. ورقة عمل. ُمعّد 

لمعهد الدوحة الدولي لألسرة. 

http:// .دولة قطر )٢٠٠٩(. قانون العمل في دولة قطر، الدوحة: وزارة العمل والشؤون االجتماعي  .74
portal.www.gov.qa/wps/wcm/connect/3a574180423f92a69671df3cb857e4ca/Labor–

Law–Ar.pdf?MOD=AJPERES

رئاسة مجلس الوزراء، األمانة العامة )٢٠٠٩(. قانون إدارة الموارد البشرية، دولة قطر: مطبوعات رئاسة   .75
مجلس الوزراء.

رياض، أنور والخليفي، سبيكة )1992(. أثر بعض المتغيّرات المدرسية واألَسرية والنفسية على التحصيل   .76
المدرسي لدى عيِّنة من طالبات الثانوي بدولة قطر: دراسة تمهيدية. مجلة مركز البحوث التربوية –

قطر. س ١ , ع ١، 53– ١3.

صادق، حصة )٢٠٠١(. المرأة والتعليم في قطر، الواقع والتحّديات، تقرير مقّدم لمشروع االستراتيجية   .77
الوطنية لتقّدم المرأة في قطر. الدوحة: المجلس األعلى لشؤون األسرة.

وأساليب  النفسية  والضغوط  الحاجات  لترتيب  استطالعية  دراسة   .)٢٠٠7( محمد  خالد  الغني،  عبد   .78
التربية –قطر، س 63, ع  مواجهتها لدى أسر ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع القطري. مجلة 

 .١٩6–٢، ١٨٠6١

عبد المعطي، عبد الباسط )١٩٩٢(. بعض تأثيرات األسرة والتليفزيون على الرسالة التربوية للمدرسة   .79
االبتدائية: مالحظات في ضوء خبرات بحثية خليجية. ندوة نحو تربية أفضل لتلميذ المرحلة االبتدائية 

في دول مجلس التعاون لدول الخليج –قطر، مج ١، الدوحة: مركز البحوث التربوية – جامعة قطر، 

.١٠٩ – ١٤٤

عزمي، هشام )٢٠٠٨(. المرأة القطرية واإلنترنت ، دراسة تحليلية لطبيعة االستخدام وأنماط االستفادة.   .80
قسم اإلعالم وعلم المعلومات، جامعة قطر، المجلس األعلى لشؤون األسرة.

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Record/45435
http://portal.www.gov.qa/wps/wcm/connect/3a574180423f92a69671df3cb857e4ca/Labor-Law-Ar.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.www.gov.qa/wps/wcm/connect/3a574180423f92a69671df3cb857e4ca/Labor-Law-Ar.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.www.gov.qa/wps/wcm/connect/3a574180423f92a69671df3cb857e4ca/Labor-Law-Ar.pdf?MOD=AJPERES


مراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطريةمراجعة نقدية لألدبّيات حول موضوعات األسرة القطرية 136137

عيد، حسن )١٩٨٩(. المرأة والتغيّر في مجتمعات الخليج، دراسة لواقع المرأة القطرية، ندوة قضايا التغيّر   .81
في المجتمع القطري خالل القرن العشرين. الدوحة: مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية لجامعة قطر.

82. غنيم، عادل، الشلق، أحمد زكريا، آل ثاني، نورة ناصر جاسم والظاهري، عائشة محمد )١٩٨٩(. التاريخ 
النفسية، منشورات  الوثائق والدراسات  المعاصرة. )ط ١(، الدوحة: مركز  القطرية  االجتماعي للمرأة 

جامعة قطر.

العربية  األسرة  تمكين   .)٢٠٠3( )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة   .83
الدوحة:  العربية،  لألسرة  استراتيجية  نحو  مؤتمر  االجتماعي.  والتماسك  التنمية  في  دورها  لتعزيز 

منشورات المجلس األعلى لشؤون األسرة.

مناصرة )٢٠١6(. في إطار الجلسة الستين للجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة: 57 منظمة من   .84
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تطالب بتعديالت تشريعية لمحاربة العنف الجنسي ضد النساء. 

http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/svawmena–arb.pdf

هيئة التقييم في وزارة التعليم والتعليم العالي )٢٠١6(. تقرير هيئة التقييم، ٢٠١5–٢٠١6. دولة قطر:   .85
وزارة التعليم والتعليم العالي.

 – قطر ٢٠١٨  لدولة  الثانية  الوطنية  التنمية  استراتيجية   .)٢٠١٨( واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة   .86
https://www.mdps.gov.qa/ar/knowledge/Documents/ .الوزارة ٢٠٢٢. دولة قطر: مطبوعات 

NDS2Final.pdf

االلكتروني. الموقع  اإلعاقة. دولة قطر: منشور على  تقرير  التنموي واإلحصاء )٢٠١6(.  التخطيط  وزارة   .87 
 https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical Releases/General/StatisticalAbstract/2016

/population–chapters/9_Disabilities2016.xlsx
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