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 الملخص

أولياء األمور اإلماراتيين في مهارة القراءة باللغة اإلنجليزية لطلبة الصفوف االبتدائية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور 

)من الصف األول إلى الصف الثالث( في واحدة من أكبر المدن في دولة اإلمارات العربية المتحدة. استخدمت الباحثة المنهج 

لجمع المعلومات من  (PIQ) ألولى تمت االستعانة باستبانةالمختلط بشقيه الكمي والنوعي والذي مر بمرحلتين. في المرحلة ا

  .من أولياء األمور 10ولي أمر. وفي المرحلة الثانية أجرت الباحثة مقابالت مع  498

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أولها: أن دور أولياء األمور اإلماراتيين في مهارة القراءة لطلبة الصفوف اإلبتدائية كان عاليا 

عة محاور من األعلى إلى األقل: التواصل مع المدرسة، ثم المشاركة في اإلشراف األكاديمي، ومن ثم توفير المواد في أرب

أما ثاني النتائج، فقد عبر أولياء األمور عن وجود بعض المعوقات  .القرائية للطفل، وأخيرا المشاركة في األنشطة المدرسية

لدى أطفالهم وهي: ضيق الوقت، وضعف لغتهم اإلنجليزية، وتراكم المسؤوليات التي تحد من مشاركتهم في مهارة القراءة 

وضعف التواصل مع المدرسة، وقلة المبادرات من المدرسة لجذب أولياء األمور، وقلة  وتدني المستوى االقتصادي، األخرى،

وكشفت هذه  .ة أكثر من اللغة اإلنجليزيةأنشطة القراءة باللغة اإلنجليزية، وقلة المصادر، والتركيز على أنشطة اللغة العربي

الدراسة أيضا بأنه يوجد اختالف بين مشاركة ولي األمر باختالف المستوى التعليمي والحالة االقتصادية ومدى معرفة ولي 

األمر  ياألمر باللغة اإلنجليزية ونوع المدرسة التي يرتادها الطفل. وجدت هذه الدراسة بأنه كلما زاد المستوى التعليمي لول

وكلما ارتفعت الحالة االقتصادية لألسرة، كلما زادت المشاركة األبوية. وأيضا وجدت الدراسة بأن اآلباء الذين يرتاد أبناءهم 

المدارس الخاصة أكثر مشاركة من اآلباء الذين يرتاد أبناءهم المدارس الحكومية. وأخر النتائج كانت بأن معرفة ولي األمر 

 لته يشارك أكثر من ولي األمر الذي يعرف فقط اللغة العربية.للغة اإلنجليزية جع
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