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اإلىداء
إلى مف احتكاني بقمبو المؤمف ..فكاف لي الحياة ،كالى مف أخذت منو الكثير
كقدمت لو اليسير،

إلى أبي الغالي  ..أطاؿ اهلل في عمره ،كأمده بالصحة كالعافية.
إلى القمب الحنكف ،إلى مف تحت أقداميا الجناف ،إلى مف سيرت عمى راحتي
كتجرعت شقائي ألرتاح

إلى أمي الغالية...أطاؿ اهلل في عمرىا ،كأمدىا بالصحة كالعافية.
إلى مف أىدتني كؿ الحب كالكفاء ،كغمرتني بالسعادة كاليناء ،كرسمت معي
خيكط المستقبؿ

إلى رفيقة العمر كالدرب  ..زكجتي الغالية ..أـ تغريد
إلى زىرة حياتي ،كحممة آمالي  ...تذكي ار ليا بفضؿ العمـ كأجر العامميف
إلى ابنتي الحبيبة  ..تغريد

إلى أخكتي كأخكاتي األعزاء
إلى كؿ صديؽ كزميؿ  ...كقريب لي ...
إلى كؿ ىؤالء أقدـ ىذا الجيد المتكاضع سائبلن المكلى القدير أف ينفع بو
كيجعؿ العمؿ خالصان لكجيو الكريـ...
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الباحث

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،كعمى آلة كصحبو
أجمعيف.
يسعدني كقد أنييت  -بفضؿ اهلل كرعايتو  -إعداد ىذه الرسالة أف أتكجو إلى اهلل العمي القدير
بالحمد كالشكر الذم ىداني ،كأنار الطريؽ أمامي بالعزـ كالتصميـ إلتماـ ىذا العمؿ العممي
المتكاضع.
كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف أسيـ في إنجاز ىذا العمؿ برأم أك مشكرة أك مساعدة أك تشجيع،
كأخص بالذكر :الدكتكر حساـ الديف السيد محمد ،المشرؼ عمى ىذه الرسالة كالذم كاف لتكجيياتو
األثر الكبير ،الذم أغدؽ عمي بعممو كخمقو المتكاضع كقدـ لي كؿ تكجيو كارشاد كأعطى مف كقتو
الثميف الشيء الكثير جعمو اهلل في مكازيف حسناتو ،الدكتكر حسيف الحارثي ،كاألستاذ الدكتكر/
عبدالمجيد بنجبللي ،كلجنة المناقشة عمى قبكليا كتفضميا بمناقشة ىذه الدراسة ،كالدكتكر محمد بف
صالح العجمي الذم لـ يبخؿ عمي مف تقديـ النصح كاإلرشاد ،كاألستاذ سعيد آؿ عبدالسبلـ الذم
قاـ بالترجمة ،ككؿ مف حكـ استبانة الدراسة ،الذيف أسيمكا إسياما كبي انر في إعدادىا  ..كأفراد
مجتمع الدراسة ،كأخي األستاذ /عمي بف سيؼ اليعربي(كالية إبراء) الذم شجعني كأرشدني بالتكجيو
كالنصح ،ككذلؾ مصبح الكندم ،كعبداهلل المعكلي (جنكب الباطنة) ،كالى مف كاف ليـ الفضؿ بعد
اهلل بالتحاقي ببرنامج الماجستير ،كالى جميع األصدقاء كالزمبلء الذيف مدكا لي يد العكف كالمساعدة
كالنصح كالتكجيو كالدعكة الصادقة ،إلييـ جميعا أزجي شكرم كتقديرم.
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اعداد :خالد بف محمد بف أحمد السعدم
الدكتور/حسام الدين السيد محمد (رئيسا)
أ.د/عبدالمجيد بنجاللي (عضوا)

لجنة اإلشراف

الدكتور/حسين الحارثي (عضوا)

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ تطكير مجالس اآلباء كاألميات في ضكء خبرات بعض دكؿ
العالـ ،ككاقع مجالس اآلباء كاألميات في مدارس محافظة شماؿ الباطنة ،باإلضافة إلى بياف أثر
متغيرات النكع ،كالمؤىؿ العممي عمى ىذه الدراسة .كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت
الدراسة المنيجيف الكصفي كالمقارف ،كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة الميدانية،
كتـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )133فردان مف مديرم المدارس ،كالمعمميف ،كاألخصائييف
االجتماعييف ،كأكلياء األمكر.
كتكصمت الدراسة إلى أف درجة مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة
لدل أفراد عينة الدراسة كانت كبيرة؛ حيث بمغ المتكسط الحسابي لبلستجابة ( ،)3.77كأف ترتيب
المجاالت لدل أفراد عينة الدراسة بمدارس محافظة شماؿ الباطنة جاء عمى النحك التالي :المرتبة
األكلى :مجاؿ الكظائؼ كاألدكار كالمياـ التي يقكـ بيا المجمس بمتكسط حسابي( ،)4.12كالمرتبة
الثانية :مجاؿ اجتماعات المجمس بمتكسط حسابي ( ،)3.98كالمرتبة الثالثة :مجاؿ تشكيؿ المجمس
بمتكسط حسابي ( ،)3.64كالمرتبة الرابعة :مجاؿ التدريب كالتنمية المينية لؤلعضاء بمتكسط
حسابي( ،)3.58كالمرتبة الخامسة :مجاؿ تقكيـ أداء المجمس بمتكسط حسابي ( ،)3.46كما تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات مجاالت االستبانة عند مستكل الداللة ( )5.55 ≤ αتبعا
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لمتغير النكع في مجاؿ تشكيؿ المجمس ،كاجتماعات المجمس ،كتقكيـ أداء المجمس ،كلصالح
الذككر ،كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات مجاالت االستبانة عند مستكل الداللة
( )5.55 ≤ αتبعا لمتغير النكع في مجاؿ التدريب كالتنمية المينية لؤلعضاء ،كمجاؿ الكظائؼ
كاألدكار كالمياـ التي يقكـ بيا المجمس ،كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
مجاالت االستبانة عند مستكل الداللة ( )5.55 ≤ αتبعا لمتغير المؤىؿ العممي في جميع
المجاالت.
كتكصمت الدراسة إلى عدد مف التكصيات أىميا :ضركرة تعديؿ البلئحة التنظيمية
لمجالس اآلباء كاألميات ،كعقد دكرات تدريبية ألعضاء المجمس ،كتصميـ مكقع الكتركني يخص
مجالس اآلباء كاألميات عمى اإلنترنت.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
المقدمة:
تقكـ التربية بدكر ميـ في إنماء المجتمع مف خبلؿ المدرسة ،حيث تمعب دك انر ميمان في التفاعؿ
مع المجتمع الخارجي ،كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف القنكات ،كيأتي في مقدمتيا مجالس اآلباء
كاألميات ،كالتي تعتبر حمقة الكصؿ بيف المدرسة كاألسرة ،الذم يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى
االحتياجات المطمكبة لنجاح العممية التربكية .كاف ىذا العصر بكؿ متغيراتو المتسارعة في مختمؼ
مياديف العمكـ كالمعرفة ،قد فرض عمى الحياة كاقعان جديدان انعكس أثره في أداء رسالتيا ،كمسؤكلية
أكبر في إعداد األجياؿ ،لمكاجية ما تكاجو مف مشكبلت كصعكبات في مسيرتيا الحياتية ،كلقد
أصبحت المدرسة تناشد المنزؿ مف أجؿ مساندتيا كالتعاكف معيا في تحقيؽ أىدافيا ،كمف ىنا
جاءت فكرة إنشاء مجالس اآلباء كاألميات لكؿ مدرسة؛ بيدؼ تعميؽ التفاعؿ بيف األسرة
كالمدرسة ،كليقكـ أكلياء األمكر بدعـ كمؤازرة دكر المدرسة.
عنصر ميما في ربط المدرسة بالمجتمع ،كعمى الرغـ مف أىمية الدكر
ا
كتعد مجالس اآلباء
المنكط بيذه المجالس كصكرة مف صكر المشاركة لبلرتقاء بالعممية التربكية ،إال أف ىناؾ إشارة إلى
أف مجالس اآلباء في مدارسنا لـ يحسف تنظيميا ،كتعاني مف مشكبلت متعددة ،كلـ تعد تقكـ بدكرىا
المنصكص عميو بصكرة فاعمة ،كقد اتسمت بالناحية الشكمية ،حتى أنيا كما يراىا البعض قد فقدت
قيمتيا كاىميتيا كجدكل كجكدىا ،فمجالس اآلباء تعاني مف مشكبلت متراكمة ،منيا :ما يتعمؽ بكثرة
أعباء مدير المدرسة كالمعمميف ،فيقضي مدير المدرسة يكمو في العمؿ الجاد؛ لرفع مستكل
مدرستو ،كتزدحـ أكقات المعمميف بتحضير الدركس ،كتصحيح الدفاتر ،كممارسة األنشطة ،كقد ال
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يتاح ليؤالء جميعان فرصة كافية إلقامة التكاصؿ الفاعؿ بيف إدارة المدرسة كاآلباء( .مرسي،
)68-67 ،0998

.

كاف مجالس اآلباء كاألميات تختمؼ مسمياتيا ،كأنكاعيا ،كتشكيبلتيا ،كأىدافيا،
كتخصصاتيا مف دكلة إلى أخرل ،كمف مجتمع إلى آخر ،ففي كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية،
كنيكزلندا ،تسمى بمجالس األمناء  ،Board of Trusteesكتسمى بالمجمس الحاكـ لممدرسة
بإنجمت ار  ،Governing Body of Schoolكأما في جميكرية مصر العربية فيسمى بمجمس
األمناء كاآلباء كالمعمميف(.عبدالرسول)3116،
كعمى الرغـ مف أىمية التعاكف بيف أكلياء األمكر كاإلدارة المدرسية ،كدعـ األبحاث
التربكية لذلؾ إال أف ىناؾ فجكة كاسعة في التكاصؿ بيف المدرسة كالبيت ،كفي حالة حدكث اتصاؿ
فإف ذلؾ يككف شكميا كمقتص ار عمى ظركؼ كمكاقؼ معينة .كيبقى العمؿ في المدرسة غير مكتمؿ
ما لـ تكف ىناؾ عبلقة فاعمة كبناءة مع أكلياء األمكر بالصكرة التي تحقؽ األىداؼ المرجكة.
(البنا)33 ،3101 ،
كفي ضكء ما سبؽ كلؤلىمية المتزايدة لمجالس اآلباء كاألميات ،فإف الكثير مف البمداف،
كمنيا الكاليات المتحدة األمريكية ،أكدت عمى أىميتيا كأحد المجاالت الحيكية لمتفاعؿ بيف المدرسة
كالمجتمع المدني ،فحظيت مجالس األمناء في مدارس الكاليات المتحدة األمريكية باعتراؼ قانكني
بأكضاعيا ،كتتفاكت المدارس في درجة ما تمارسو مف تحكـ قانكني بالنسبة لمجالس األمناء،
كبكجو عاـ القكؿ بأف مجالس األمناء في الكاليات المتحدة األمريكية تتمتع بحرية كبيرة في تسيير
األمكر بالمدرسة ،فمف حقيا القياـ بأدكار متعددة كمتنكعة ،كتضع القكاعد كالتعميمات ،كىي مسؤكلة
عف تنفيذىا مف أجؿ تطكير األداء المدرسي .فعممت ىذه المجالس عمى زيادة فرص التعمـ الجيد،
كتييئة الطمبة كذكييـ داخؿ نظاـ المدرسة ،كتشجيع مشاركة المجتمع المحمي كالكالديف في التعميـ،
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كتكفير نظاـ لممساءلة عف نتائج االمتحانات لطبلب المدرسة ،كتبادؿ أفضؿ الممارسات مع
المدارس في المناطؽ األخرل ،كتشجيع الطبلب كاآلباء كجميع المكظفيف عمى استخداـ الشبكة
اإللكتركنية لمتعمـ)Post lewaite,1998, p701( .
كايمانا بأىمية الدكر الذم يمكف أف تقكـ بو مجالس اآلباء كاألميات أك مجالس األمناء
في المدرسة ،أصدرت العديد مف الدكؿ مجمكعة مف التشريعات المنظمة لعمؿ ىذه المجالس كمف
بينيا سمطنة عماف ،كمف ىذا المنطمؽ عمدت ك ازرة التربية كالتعميـ بسمطنة عماف إلى ترسيخ دعائـ
المشاركة المجتمعية بإشراؾ أكلياء األمكر في منظكمتيا التربكية ،ككذلؾ بقناعتيا التامة بضركرة
التكامؿ بيف مختمؼ العناصر التربكية ،كالتي مف بينيا البيت كالمدرسة كفئات المجتمع عمى
اختبلؼ مستكياتيـ ،كقد قامت الك ازرة بإنشاء مجالس اآلباء كاألميات ،بدءا بالمدرسة كانتياء
بمستكل السمطنة ،حتى تتظافر الجيكد كتكتمؿ الحمقات؛ كذلؾ سعيا لتنشئة الطمبة عمى أسس
دينية ،كتربكية سميمة ،كتأكيدا لمدكر الكبير كالمتبادؿ بيف المجتمع كالمدرسة .كما كممت الك ازرة ذلؾ
بإصدار البلئحة التنظيمية لمجالس اآلباء كاألميات الصادرة بالقرار الكزارم رقـ (1999 /15ـ)،
كالمعدؿ بالقرار الكزارم رقـ ( ،)2552 /44كالتي تقنف كتنظـ عمؿ تمؾ المجالس ألىمية الدكر
المنكط بيا.
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا
بدأ إحساس الباحث بالمشكمة ككنو عضكا في أحد مجالس اآلباء كاألميات في المدارس،
كقد الحظ كجكد فجكة بيف المدرسة ،كأكلياء األمكر ،كعزكؼ أكلياء األمكر عف حضكر ىذه
المجالس؛ نتيجة لقمة الكعي بأىمية المجمس ،كاعتقادىـ أف التعميـ مف مسؤكلية المدرسة.
كأكدت كثير مف الدراسات السابقة كجكد سمبيات ،كأكجو قصكر تتعمؽ بمجالس اآلباء
كاألميات ،كمف أىـ ىذه الدراسات :دراسة الحبسية ( )2511تؤكد عمى كجكد قصكر آلليات
اختيار أعضاء مجالس اآلباء كاألميات ،كتأكيدىـ عمى ضعؼ التحفيز المعنكم ألعضاء ىذه
المجالس.
كجاءت دراسة المسكري( )2559تكصؿ الى أف العبلقة بيف إدارة المدرسة كالمجتمع
المحمي ،تتسـ بالضعؼ مف كبل الجانبيف فالمدرسة ال تسيـ في تنمية المجتمع المحمي ،كتكعية
اآلباء بالقضايا التربكية كالتعميمية ،كما أف المجتمع المحمي ال يقكـ بدكره نحك تدعيـ األداء
المدرسي ،كأنو ال يكجد دائرة أك قسـ خاص في ك ازرة التربية كالتعميـ بسمطنة عماف يعني باالىتماـ
بتفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.
كأف ىناؾ اعتقادان عامان عند أفراد المجتمع إف التعميـ مسؤكلية المدرسة ،كبعض أفراد
المجتمع يربطكف دائمان الحضكر إلى المدرسة بعممية التبرعات التي يقدميا أكلياء األمكر لممدرسة،
اء مف حيث عدـ تكفر االمكانيات المادية
ككذلؾ ضعؼ فاعمية مجالس اآلباء كالمعمميف سك ن
كالبشرية.
كأكدت دراسة السناني( )2558عمى عدـ كجكد تعاكف بيف األسرة كادارة المدرسة في كضع
الخطط كاألساليب المناسبة لتحقيؽ األىداؼ ،ككذلؾ ضعؼ المشاركة في عقد المقاءات مع
الطبلب كالتحدث معيـ عف مسيرة حياتيـ في المدرسة.
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كقد خمصت دراسة الصوافية ( )2558إلى أف المدرسة تقمؿ مف تقدير اقتراحات أكلياء
األمكر ،كضيؽ إدارة المدرسة كالمعمميف بانتقادات أكلياء األمكر كاقتصارىـ عمى االجتماعات أك
جمع التبرعات فقط.
كأشارت دراسة الوحشي( )2555إلى تدني مستكل العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع ،كذلؾ
بسبب غياب آليات التكاصؿ الفاعمة التي مف شأنيا أف تكطد العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع
المحمي.
كأكضحت دراسة البوسعيدي ( )2551أف عزكؼ أكلياء األمكر عف التكاصؿ مع
المدرسة مما يقمؿ االستفادة مف خبرات أكلياء األمكر في القضايا التي تكاجو المدرسة.

وفي ضوء ما سبق فإنو يمكن تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة اآلتية:
 ما خبرات مجالس اآلباء كالمعمميف في بعض دكؿ العالـ؟ ما كاقع مجالس اآلباء كاألميات بمحافظة شماؿ الباطنة ؟ ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )5.555 ≤ αعمى استجابات أفرادعينة الدراسة تعزل إلى النكع ؟
 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )5.555 ≤ αعمى استجابات أفرادعينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي ؟

أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي:
 -1التعرؼ عمى خبرات مجالس اآلباء كالمعمميف في بعض دكؿ العالـ.
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 -2التعرؼ عمى كاقع مجالس اآلباء كاألميات بمحافظة شماؿ الباطنة.
 -3التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )5.555 ≤ αعمى استجابات
أفراد عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ كالنكع.
 -4التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )5.555 ≤ αعمى استجابات
أفراد عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي.

أىمي ُة الدراسة
تمثمت أىمية الدراسة في الجكانب التالية:
 -1تقدـ ىذه الدراسة خبرات متنكعة لمجالس اآلباء كالمعمميف في بعض دكؿ العالـ يمكف
االستفادة منيا في تطكير عمؿ مجالس اآلباء كاألميات بسمطنة عماف.
 -2ينتظر أف تساعد ىذه الدراسة ،المدرسة ،كالمسؤكليف في ك ازرة التربية كالتعميـ ،كأكلياء
األمكر عمى تحسيف أداء مجالس اآلباء كاألميات كتطكيرىا كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف
أكلياء األمكر كالمدرسة.
 -3تفتح نتائج ىذه الدراسة أماـ الباحثيف التربكييف مجػاالت األبحػاث ،كد ارسػات تسػيـ فػي بنػاء
برامج لتطكير آليات عمؿ مجالس اآلباء كاألميات.

حدود الدراسة:
اقتصرت حدكد ىذه الدراسة عمى ما يمي:
 الحدكد المكضكعية  :تقتصر ىذه الدراسة عمى خبرات مجالس اآلباء كالمعمميف في بعض دكؿالعالـ  ،ككاقع مجالس اآلباء كاألميات في مدارس محافظة شماؿ الباطنة في ضكء خبرات بعض
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الدكؿ ،كالتي تككنت مجاالتيا كاآلتي :تشكيؿ المجمس ،كالتدريب كالتنمية المينية ،كاجتماعات
المجمس ،كالكظائؼ كالمياـ كاألدكار التي يقكـ بيا المجمس ،كتقكيـ أداء المجمس.
الحدكد البشرية  :اشتممت ىذه الدراسة عمى عينة مف :مديرم المدارس كمديراتيا ،كالمعمميف،كاألخصائييف االجتماعيف ،كأكلياء أمكر الطمبة.
-الحدكد

الزمانية

:

تـ

تطبيؽ

الدراسة

في

الفصؿ

الدراسي

األكؿ

مف

العاـ

الدراسي(2513/2512ـ).
 -الحدكد المكانية  :تـ تطبيؽ الدراسة عمى مدارس محافظة شماؿ الباطنة.

مصطمحات الدراسة:
-0التطوير :يعرفو (مشيكر ،2515 ،ص )47بأنو " :استراتيجية تتضمف استخداما محدكدا لمقكل
الداخمية ،كالخارجية ،لتحقيؽ التغير كيتيح إمكانيات كبيرة لتنمية األفراد كالجماعات ،كترسيخ
االنتماء ،كالعمؿ الجماعي كتماسكو ".
كيعرفو الباحث إجرائيا عمى أنو :تحسيف مجالس اآلباء كاألميات كاالنتقاؿ مف مرحمة إلى مرحمة
أفضؿ مف حيث :تشكيؿ المجمس ،كالتدريب ،كالكظائؼ كاألدكار ،كاالجتماعات لممجمس ،كتقكيـ
أداء المجمس.
 -3مجالس اآلباء واألميات " :ىي مجالس تنبثؽ مف جمعيات عمكمية لآلباء بمدارس البنيف
كاألميات بمدارس البنات كالقائميف عمى التعميـ مف ىيئات تدريسية كمسؤكليف بالمدارس كالكاليات
كالمحافظات التعميمية كديكاف عاـ الك ازرة"(.وزارة التربية والتعميم)3113 ،
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وعرفيا الدويك وآخرون ( )0998بأنيا عبارة عف" :نظاـ تربكم تنتظـ فيو جماعة مف العامميف
التربكييف مع مجمكعة مف أفراد المجتمع لمكصكؿ إلى األىداؼ التربكية المرسكمة لممجتمع التربكم
الذم يقكمكف بخدمتو".
كفي ضكء ما سبؽ يعرؼ الباحث مجالس اآلباء واألميات إجرائياً عمى أنيا :مجالس مككنة مف
عدد األعضاء في المدارس ،كىـ المدير ،كالمعممكف ،كبعض أكلياء أمكر الطمبة ،كىدفيا التعاكف
بيف المدرسة كالمجتمع المحمي ،في خدمة أبنائيا الطمبة؛ مف أجؿ إنشاء جيؿ كاع يخدـ كطنو.
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الفصل الثاني

أدبيات الدراسة
 أوال  :اإلطار النظري

 ثانيا :الدراسات السابقة
 -الدراسات العربية

 الدراسات األجنبية -التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

في ىذا الفصؿ تناكؿ الباحث اإلطار النظرم كالدراسات السابقة ،كيتككف اإلطار
النظرم مف ثبلثة مباحث رئيسة كىي كاآلتي :المبحث األول :تطكير األداء ،والمبحث الثاني:
مجالس اآلباء في ضكء خبرات بعض الدكؿ ،والمبحث الثالث :مجالس اآلباء كاألميات في مدارس
سمطنة عماف.
يعتبر التعميـ كسيمة لتنمية المجتمع كاالرتقاء بو ،فما ينالو األفراد مف تعميـ ،كميارات ،ال
بد أف ينعكس إيجابيا عمى المجتمع ،فميذا ال يمكف أف تككف المدرسة كحدىا ىي صكرة عف
المجتمع ،بؿ ال بد أف يككف ىناؾ حمقة اتصاؿ تساعد المدرسة عمى تنظيـ العبلقة فيما بينيا كبيف
المجتمع ،كالتي تؤدم إلى نتائج تربكية مثمرة فاعمة .كبالتالي قامت فكرة إنشاء مجالس اآلباء لتككف
كبير في متابعة الطبلب دراسيا ،ككذلؾ
دكر ا
حمقة االتصاؿ بينيا كبيف المدرسة .إف لمجالس اآلباء ا
ليا دكر حيكم في معالجة الكثير مف السمككيات التربكية السمبية في مدارسنا ،كيساعد تفعيؿ ىذه
المجالس في تقريب كجيات النظر بيف أكلياء األمكر كالمعمميف.
كايمانا مف ك ازرات التربية بجميع دكؿ العالـ بأىمية ىذه المجالس في دعـ مسيرة التربية
كالتعميـ ،بكؿ ما يكاكبيا مف تطكرات ،كضعت ليذه المجالس أىمية ،كعناية محفكفة بأنظمة،
كقرارات رسمية؛ بيدؼ إشراؾ المجتمع ،كتفعيؿ دكر ىذه المجالس في العممية التربكية ،كالكصكؿ
إلى اليدؼ التربكم بتككيف مكاطف صالح ،يحمؿ في كيانو الكالء كاالنتماء لكطنو.
لذلؾ اىتمت ك ازرة التربية كالتعميـ بسمطنة عماف بإنشاء مجالس اآلباء كاألميات ،كاصدار
الئحتيا التنظيمية كالمعدلة بالقرار الكزارم رقـ ( ،)2552 /44كالتي تنظـ العمؿ ليذه المجالس
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كاألدكار المنكطة بيا .كتعد مجالس اآلباء ذات أىمية كبيرة في تطكير العممية التعميمية مف حيث
إتاحة الفرصة لجميع اكلياء األمكر لممشاركة في اختيار مف يمثميـ ،كخمؽ الثقة بيف المجتمع
كالمدرسة ،كتفعيؿ دكر المجمس في المشاركة المجتمعية ،ككذلؾ في األدكار التي يقكـ بيا المجمس
بعقد المحاضرات كالندكات التكعكية التي تسيـ في تعزيز الطبلب بقدراتيـ ،كتقديـ الخبرة كالرأم في
تذليؿ الصعكبات كالمشكبلت في تقكيـ الطبلب ،كمساءلة المدرسة لمتأكد مف سير عمميا.

المبحث األول :تطوير األداء
أوال :تطوير األداء
مفيوم تطوير األداء
إف التطكير ألساليب العمؿ مطمب ممح عمينا ،كحاجتنا إليو شديدة ،ككاجبنا جميعان أف نشارؾ
فيو بالرأم ،كالفكرة ،كالتجربة ،كالمعمكمة ،كالتشجيع ،كالمباركة ،لكي ننيض بكاقع عممنا كالعامميف
معنا ،كتحقيؽ مستكيات عالية مف االنجاز ،كنتيجة لمتقدـ المعرفي ،كالتكنكلكجي فإف المنظمات
كالمؤسسات دائما تتنافس في تطكير أداء العامميف لدييا ،كمف ىذا المنطمؽ يمكف تعريؼ التطكير
بأنو " :عممية مخططة كمنظمة شاممة تستيدؼ جميع مدخبلت العممية التعميمية ( إدارية ،تعممية،
تعميمية ) داخؿ المدرسة لتجكيد مستكل األداء ،كالمخرجات التعميمية كتقميؿ الفاقد التعميمي
"(البيمانية ،2511 ،ص ،)35كيعرؼ (مشيكر ،2515 ،ص )47بأنو " :استراتيجية تتضمف
استخداما محدكدا لمقكل الداخمية ،كالخارجية ،لتحقيؽ التغير كيتيح إمكانيات كبيرة لتنمية األفراد
كالجماعات ،كترسيخ االنتماء ،كالعمؿ الجماعي كتماسكو " ،كتعرفو (العمرم ،2513 ،ص)9
بأنو ":عممية منظمة ليا عدة مراحؿ تيتـ بالمدخبلت كالعمميات كالمخرجات كيقكـ بيا األفراد في
المؤسسة كىدفيا التحسيف كالتغيير نحك األفضؿ ".
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كيعرؼ (عبدالمحسف ،2555 ،ص )3األداء بأنو " :مفيكـ يعكس كبل مف األىداؼ كالكسائؿ
البلزمة لتحقيقيا ،أم أنو مفيكـ يربط بيف أكجو النشاط ،كبيف األىداؼ التي تسعى ىذه األنشطة
إلى تحقيقيا في منظمة ما" .كعرفتو (النعمانية ،2515 ،ص )14بأنو " :ىك االنجاز الفعمي ليدؼ
أك عدة أىداؼ لممدرسة كىك المحصمة النيائية لمعمؿ المدرسي ،كما يمكف تعريفو بتنفيذ المياـ
كالمسؤكليات المحددة لمقائميف عمى التقكيـ في ظؿ نظاـ األداة المدرسي ،كيقاس األداء ىنا عمى
أساس النتائج التي يحققيا الفرد مف تنفيذه".
لذا تعرؼ (شنكدة ،2511 ،ص ) 8تطكير األداء بأنو " :يصبح العاممكف في المؤسسات
التعميمية عمى درجة عالية مف الكفاءة عمى المستكل الفردم كالجماعي ،كاالتفاؽ بينيـ عمى مراجعة
األكلكيات تحت مظمة اإلطار الكمي لمتخطيط االستراتيجي ليذه المؤسسات".

خصائص تطوير األداء
تضيؼ (البيمانية )2515 ،أنو مف األسس كالخصائص التي يقكـ عمييا التطكير التربكم في
المؤسسات التعميمية التعممية إنيا:
 تستند عممية التطكير إلى فمسفة تربكية كاضحة. تستند عممية التطكير إلى دراسة عممية لممتعمـ. تستند عممية التطكير إلى دراسة عممية لممجتمع. تستند عممية التطكير إلى عممية تخطيط شاممة. تستند عممية التطكير إلى التعاكف. تستند عممية التطكير إلى االستم اررية. -تستند عممية التطكير إلى مسايرة االتجاىات المعاصرة.
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أىداف تطوير األداء
ذكرت (البيمانية )2515 ،أىداؼ تطكير األداء  ،كىي كاآلتي:
-1التغيير المخطط لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية ،كرفع كفاءتيا كفعاليتيا بصكرة عامة
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى أسمكب تشخيص المشكبلت.
 -2تدعيـ الدكر التعاكني بيف المختصيف في المجاؿ التنظيمي كرجاؿ التربية كالطبلب كأكلياء
األمكر لخمؽ بيئة اجتماعية كديمقراطية كعبلقات إنسانية فيما بيف األفراد.
-3العمؿ عمى إيجاد بيف األىداؼ الخاصة بالعناصر البشرية كاألىداؼ التنظيمية مف خبلؿ
معالجة الصراعات كايجاد التكازنات المختمفة بينيـ بحيث ال يطغى أحدىما عمى اآلخر.
-4جعؿ المؤسسة التعممية قادرة عمى التكيؼ مع بيئتيا المتغيرة ،كتحسيف فاعميتيا كزيادة
الرضا لدل العامميف فييا ،كتنظيميا بحيث تككف إنسانية.
-5زيادة درجة االنتماء لممؤسسات التعميمية كألىدافيا ،كاحساس العامميف بالممكية كباألىداؼ
التنظيمية ،كزيادة االستقبللية لممؤسسة.
-6دفع الكاقع كاثرائو بالجديد فكريا كتكنكلكجيا ،كاجرائيا مف خبلؿ قنكات رسمية ،كغير رسمية
مف إعبلف ،كصحافة ،كاذاعة ،كتمفاز.
لذا تقترح الدراسة كجكد نظاـ لتطكير أداء العامميف مف مديرم مدارس ،كمعمميف ،كأكلياء األمكر،
عامميف في مجالس اآلباء كاألميات ،نتيجة لمتقدـ المعرفي في العصر الحديث.

مجاالت تطوير األداء:
ذكر (مشيكر )2515 ،عدة مجاالت لمتطكير كمنيا:
 -1فحص اليياكؿ التنظيمية ،تقسيـ العمؿ كالعبلقات المتداخمة.
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 -2المعدات المكتبية كحفظ الممفات كفيرستيا.
 -3تصميـ النماذج كاالستمارات.
 -4قياس العمؿ الكتابي كتحديد حجـ القكل العاممة.
 -5نظـ المعمكمات كدراسة تحميميا.
 -6تحديد كتقييـ األىداؼ اإلدارية.
 -7المشاركة في التدريب التأىيمي لمعامميف.
 -8أم مجاالت أخرل في دائرة االختصاص كالتطكير.

معوقات تطوير األداء :
أشار (البرادعي عف فكرنيس )2556 ،إلى أف مف األسباب الخفية لعدـ كفاءة األداء ،لما يفترض
أف يؤديو العاممكف في مؤسسة ما ىي:
 عدـ معرفة أسباب أداء الميمة كطريقة المكمفيف بيا كطريقة أدائيا. عدـ معرفة األداء المطمكب عممو. اعتقاد العامميف بأف الطريقة التي طمب منيـ تطبيقيا ألداء المياـ لف تعمؿ ،أك أف الطريقةالتي يؤدكف بيا أم ميمة أفضؿ طريقة.
 اعتماد العامميف بأف ىناؾ مياما أخرل أكثر أىمية مف تمؾ المكمفيف بيا أك بأنيـ يؤدكفالمياـ المكمفيف بيا.
 ىـ يكافئكف عمى األداء الضعيؼ. ىـ يعاقبكف إذا قامكا بأداء ما ىك مفترض منيـ أف يقكمكا بو. -ىـ يتكقعكف عكاقب سمبية قبؿ أداء المياـ كال يكجد عقاب في حالة األداء الضعيؼ.

26

 ىناؾ معكقات خارج سيطرة العامميف كحدكد قدراتيـ الشخصية تمنعيـ مف األداء. عدـ األداء بسبب المشاكؿ الشخصية التي تكاجو العامميف. -عدـ مقدرة العامميف عمى أداء المياـ الصعبة.

ثانيا :مجالس اآلباء
إف مجالس اآلباء كالمعمميف تيدؼ إلى زيادة التقارب بيف المدرسة ،كالبيت ،ليتعاكف اآلباء،
كالمعمميف ،في تربية أبنائيـ كتشجيع المجيكدات التي يبذليا المربكف ،كالعمؿ عمى رعاية األطفاؿ
في المدرسة ،كالمجتمع ،كاصدار القكانيف المتعمقة برعايتيـ ،كحمايتيـ ،كتكعية اآلباء لمدكر الحيكم
كالكظيفي لممعمميف ،كتأصيؿ فاعمية المدرسة كمركز اشعاع في خدمة البيئة(.الخكاجا)2554 ،
ذكرت بطرس( )2554إف مف أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا مجمس اآلباء عمى النحك التالي:
 -1التطكع :كيعني الرغبة الصادقة كالجادة في االنخراط في العمؿ بقصد خدمة اآلخريف
كالمجتمع دكف مقابؿ.
 -2التعاكف :يجب أف يككف التعاكف سمة جكىرية تسيطر عمى مجمس اآلباء ،كتنبع مف
داخميـ بالحكار اإليجابي.
 -3التكجيو :كيحمؿ في طياتو النقد لمتقكيـ بما يحمبلف مف سمبيات ،كايجابيات.
 -4اإليماف :كؿ إنساف لو فردية ،كخصكصية في التفكير ،كالقدرات ،كأنو قادر عمى التعاكف
مع اآلخريف.
أىمية وجود مجالس اآلباء:
إف أىمية مجالس اآلباء كما ذكرىا (الخطيب كآخركف )1998 ،ىي كالتالي:
 -1فرصة جيدة لتكضيح البرنامج التربكم كالحصكؿ عمى تأييد المجتمع كمكافقتيـ عميو.
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 -2تقرب المدرسة كالبيئة ،كتفتح آفاؽ التعاكف بينيما كتمنح المدرسة دعـ المجتمع المحمي
كمؤازرتو ليا.
 -3تقدـ مقترحات مفيدة ،كتكشؼ عف حاجات المجتمع كالبيئة ،كبالتالي تشير إلى بعض
حاجات الطمبة ،مما يفيد المدرسة في العمؿ عمى تحقيؽ تمؾ الحاجات.
 -4تعمؿ عمى ظيكر بعض األفكار المبتكرة التي يمكف أف تعكد عمى المدرسة ،كالبيئة ،بالنفع
لصالح الطمبة الذيف ىـ محكر العممية التربكية.

أىداف مجالس اآلباء
شيدت مجالس اآلباء إلى تحقيؽ جممة مف األغراض التربكية منيا:
 تعميؽ الكعي العممي لمطمبة ،كتطكير العبلقات االنسانية بيف اآلباء كالمعمميف. تطكير العبلقة بيف اآلباء ،كالمعمميف ،كالطمبة ،كابراز ىذا الدكر في تطكير المجتمع. المساعدة في معالجة المشكبلت المختمفة التي يكاجيا الطمبة بمختمؼ أبعادىا السمككية ،كالعممية،كالنفسية.
 العمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيف البيت كالمدرسة. -تعريؼ اآلباء كاألميات بأحدث األساليب التربكية في تكجيو األبناء ،كتبصيرىـ بأىـ مراحؿ النمك.

معوقات تحقيق أىداف مجالس اآلباء
عمى الرغـ مف أىمية مجالس اآلباء ،إال أف ىناؾ معكقات تحد مف فاعمية مجالس اآلباء ،نذكر منيا:
(أحمد)1992 ،
 -عدـ التزاـ الكثير مف أكلياء األمكر بالحضكر في االجتماعات بصفة منتظمة.
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 عدـ كجكد كسيمة اتصاؿ فعالة بيف المدرسة كالبيت. انشغاؿ أكلياء األمكر بأمكر الحياة اليكمية.كأضاؼ الشافعي( :)1992اعتقاد أكلياء األمكر أف المدرسة مسؤكلة عف تعميـ أبنائيـ دكف الحاجة
لمشاركتيـ ،كعدـ كضكح أىداؼ المجمس لآلباء كالمعمميف ،ككذلؾ قمة االىتماـ بتنفيذ ما يصدر عف
ىذه المجالس مف ق اررات كتكصيات .كبيف الياركف ( )2554أف مجالس اآلباء قد تحكلت إلى تنظيـ
يقكـ فقط عمى تنفيذ رغبات المدرسة في البرامج كالمشركعات ،كاعتبار مجالس اآلباء مصد ار لتمكيؿ
تمؾ المشاريع ،كانحصر اىتماـ ىذه المجالس عمى تنفيذ البرامج كالمشركعات الداخمية.

المبحث الثاني :خبرات بعض الدول في مجال مجمس اآلباء واألميات
إف التكجيات العالمية المعاصرة تتجو نحك المزيد مف البلمركزية في إدارة التعميـ مف
خبلؿ تنظيمات مدرسية يعطى ليا الحرية ،كالمركنة في صنع كاتخاذ القرار.
كسنتناكؿ فيما يمي عرضان لخبرات بعض الدكؿ في مجاؿ االىتماـ بمجالس اآلباء
كاألميات مف حيث التشكيؿ ،كاالختصاصات ،كاألىداؼ ليذه المجالس كىي عمى النحك التالي:

أوالً مجالس األمناء بالواليات المتحدة األمريكية:
خبلؿ السنكات الطكيمة التي مر بيا الشعب األمريكي ،كانت الديمقراطية القيمة
األساسية التي يسعى لتحقيقيا ،لذلؾ برزت في جميع مناشط المجتمع ،بؿ حاكؿ المجتمع ترسيخ
مبادئ الديمقراطية مف خبلؿ التشريعات كالنظـ التي تظير بيف حيف كآخر لذلؾ جاءت إدارة التعميـ
صكرة مف صكر الديمقراطية ،كأسمكبان مف أساليب البلمركزية في العمؿ ،كاتاحة الفرص
(الحربي ،)2556،كدعـ ذلؾ بصدكر تقرير عاـ 1983ـ عف المجنة الكطنية لمتميز في التعميـ
كالذم كاف بمثابة دعكة إلى تغيرات جذرية كانت النكاة الرئيسية لحركة إصبلح التعميـ كرفع شعار
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(صنع القرار ال مركزيان) كما يتطمبو ذلؾ مف جعؿ عممية التدريس ،كالتعميـ ،كالمديريف ،كالمعمميف،
كالطمبة ،أكثر استقبللية ،كمركنة كمسؤكلية عف النتائج)kerri,2001(.
كعمى أساس ىذه األفكار كالمبادئ يبلحظ إف التعميـ يقع عمى عاتؽ الجيات اآلتية:
أ -إدارة التعميـ عمى المستكل القكمي ،كتتمثؿ في الحككمة الفيدرالية حيث يكجد
مكتب الكاليات المتحدة لمتعميـ ،كيعد ىذا بمثابة ك ازرة التعميـ ،كييتـ بجمع اإلحصاءات
كالمعمكمات التربكية.
ب -حككمات الكاليات :لحككمة الكاليات دكر ميـ في اإلشراؼ عمى التعميـ.
ج -مجالس التعميـ المحمية ( مجالس األمناء) :كتقكـ مجالس التعميـ المحمية بإدارة
التعميـ في كؿ قرية أك مدينة مف الكاليات المتحدة األمريكية ،كيتـ انتخاب أعضاء
المجمس كليـ سمطات كاسعة)T.N Post lewaite,1998( .
كمف الناحية القانكنية تحظى مجالس األمناء باعتراؼ قانكني بأكضاعيا مثمما ىك الحاؿ
بالمجالس المحمية ،لكف الفارؽ الرئيسي الكحيد بينيما في أف مجالس األمناء ليا كظائفيا المحددة
كالمحدكدة في إطار التعميـ.
كسنتطرؽ إلى مجمس األمناء في إحدل كاليات الكاليات المتحدة األمريكية ،كىي كالية تنيسي:
مجالس األمناء بمدينة ممفيس( )Memfesبوالية تنيسي:
كسيتـ تناكليا مف خبلؿ اآلتي( :رستـ ،كسميماف )1994 ،المشار إليو في عبد الرسكؿ()2556
 -0تشكيل المجمس:
يتككف مجمس األمناء مف تسعة أعضاء يتـ انتخاب سبعة منيـ مف السبع مناطؽ ،كيتـ انتخاب
االثنيف الباقيف انتخابان عامان.
كيشترط لعضكية ىذا المجمس ما يمي:
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 أف يككف المرشح عمى قدر مف التعميـ يسمح لو بالمشاركة في المناقشات ككضع سياساتالتعميـ.
 أف يككف المرشح ممف يقيمكف في مدينة ممفيس كفي المنطقة التي يتقدـ لمترشيح عنيا. أف يككف المرشح مف دافعي الضرائب ،كمف الذيف ليـ حؽ االنتخاب في المنطقة التييتقدـ لتمثيميا قبؿ تقدمو لمترشيح لعضكية المجمس بخمس سنكات.
 أف يككف قد أقاـ في المنطقة التي يتقدـ لمترشيح عنيا لمدة الشيكر الستة السابقة عمىترشيحو ،حتى كا ف تكافرت في المرشح المدة المطمكبة لئلقامة ،فبل يعتد بيا إال إذا كانت
إقامتو بالمنطقة بصفة أصميو.
 تستمر عضكية الفرد في مجمس األمناء لمدة أربع سنكات متصمة. -3اختصاصات المجمس:
تحددت اختصاصات مجالس األمناء في كظيفة أساسية ،كتتمثؿ في كضع السياسات الكفيمة
لتحسف أداء النظاـ المدرسي ،كمتابعة تنفيذ السياسات التي تضعيا ىذه المجالس ىي كظيفة
مشرؼ التعميـ عمى أف يقدـ دك انر خبلقان في استحداث طرؽ كعمميات يمكف بيا تفعيؿ أىداؼ
التعميـ المتغيرة.
كمف أىـ األدكار المنكطة بمجالس األمناء دكرىا ككسيط بيف المدارس مف جية ،كبيف عامة
الشعب مف جية أخرل ،كىناؾ جانباف يمكف أف يدخبل في مجاؿ اىتماـ مجالس األمناء:
 الحاجة إلى إنشاء مدارس جديدة في منطقة أك مناطؽ بعينيا أك زيادة الفصكؿ بمدارسقائمة كتخضع مثؿ ىذه األمكر العتبارات عديدة يضعيا مجمس األمناء.
 العمؿ عمى تشجيع االلتحاؽ بتخصصات بعينيا لمكاجية بعض االختناقات التي يمتمسياأعضاء المجمس.
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 -2أىداف المجمس:
تتمثؿ أىداؼ مجالس األمناء في اآلتي:
 خمؽ مناخ مبلئـ يكتشؼ بو الطبلب أنفسيـ كأفراد ذكم كرامة. تقييـ كتحديد كتكفير االحتياجات التي تؤثر في تعميـ كؿ الطمبة. تكفير بيئة آمنة تحمي الطالب كتشجعو عمى أف يستخدـ أساليب الحفاظ عمى أمنوكصحتو.
 االستفادة مف كسائط التدريس التي تمكف الطبلب مف أف يحققكا النجاح. تكفير فرص متنكعة لتخريج طبلب حسنى التكيؼ كبأعمى مبادئ الشخصية الجيدة. المساعدة عمى تطكير فيـ الكظائؼ كالحاجات لدل الطالب كتكفير األنشطة التي تساعدهعمى النمك الجسمي السميـ.
 تشجيع تذكؽ القيـ الثقافية كاألخبلقية. تكفير الفرصة لآلباء كالطبلب كالييئة المينية؛ ألف يعممكا سكيان بتعاكف مف أجؿ اتصاؿأفضؿ بيف المدارس كالمجتمع المحمي.
 تقديـ برنامج مدرسي مرف بالدرجة الكافية التي تخمؽ إحساسان باألماف. تطكير الميارات األساسية في القراءة كالكتابة كالحساب ،كالقدرة عمى تطبيقيا بكفاءة فياالتصاؿ كحؿ المشكبلت.
 تشجيع النمك المستمر الكفيؿ بتنشئة مكاطنيف ذكم عمـ ،كقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية،كعمى المشاركة في المجتمع الذم يعيشكف فيو كاالستفادة مف الخبرات التي يحصمكف
عمييا.

32

ىذا كيضع مشرؼ التعميـ األساليب الكفيمة لتنفيذ تمؾ األىداؼ عمى أفضؿ كجو ممكف ،كيتكلى
مجمس األمناء تقييـ ما يتـ تنفيذه أكالن.

 -4التدريب والتنمية المينية لممجمس في مدارس والية إلينويز()Elinweez
في كالية إلينكيز بالكاليات المتحدة األمريكية يتكلى قسـ التعميـ بالكالية كالسمطات التعميمية
المحمية ك فرؽ التنمية المينية بالمدارس مسئكلية تدريب أعضاء المجالس المدرسية المحمية عمى:
-

إدارة االجتماعات المدرسية.

 إعداد الميزانية كمراقبة إنفاقيا. التقكيـ الذاتي لممدرسة. إدارة الصراع بيف األعضاء. سبؿ دعـ العبلقة بيف المدرسة كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي. القياـ بمشركعات التحسيف كالتطكير. -التخطيط االستراتيجي ،كالتحسيف كالتطكير المدرسي ،كبناء كتشكيؿ فرؽ العمؿ.

 -5تقويم المجمس في مدارس والية إلينويز(:)Elinweez
يتـ تقكيـ عمؿ المجالس المدرسية المحمية في إطار التقكيـ الذاتي لممدرسة كفقا لممعايير التالية :
 يركز المجمس عمى القضايا التعميمية. يحضر األعضاء بانتظاـ اجتماعات المجمس. يشارؾ األعضاء بفعالية في برامج التدريب كمشركعات التحسيف كالتطكير المدرسي. -يدعـ األعضاء العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.
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 يشجع األعضاء أكلياء األمكر لممشاركة في أنشطة المدرسة التعميمية. -يعمؿ األعضاء لتحسيف مستكيات إنجاز الطبلب.

ثانياً المجمس الحاكم بالمدرسة (انجمترا):
تقكـ المجالس الحاكمة بالمدرسة بصنع السياسة التعميمية في إنجمت ار عمى المستكل
المحمي ،كتقكـ اإلدارة المدرسية عمى مبدأ اإلدارة المحمية لممدارس الذم يعتمد عمى المركزية
اإلنفاؽ مف الميزانية ،كتحكيميا إلى مكقع المدرسة ،كما تمنح المدارس سمطة اختيار كتعييف األفراد
العامميف ،كتتمتع باالستقبلؿ كالمركنة في صنع القرار مف خبلؿ مشاركة المجتمع المحمي ،األمر
الذم كاكبو مزيد مف المحاسبية مف قبؿ اآلباء كأصحاب األعماؿ كالمجتمع المحمي المحيط
بالمدرسة (بغدادم.)2555 ،
ىذا إضافة إلى أنو يتسمـ اآلباء سنكيان تقري انر عف مجمس إدارة المدرسة ،يشتمؿ عمى
قائمة بكؿ أعضاء مجمس اإلدارة ،كالمكقؼ الحالي لممدرسة ،كنظـ التقكيـ كاالمتحانات ،حيث يقكـ
اآلباء بدكر ميـ في مساءلة المدرسة؛ لمتأكد مف سير عمميا بشكؿ فعاؿ ،كما أنيا تشارؾ بطريقة
رسمية في الييئات االستشارية لتقديـ المشكرة لمختمؼ الك ازرات ،ككذلؾ تعمؿ عمى التشجيع عمى
الشراكة بيف اآلباء كالمدارس ،مف خبلؿ اإلعدادات كالتدريبات التي تقدميا لآلباء كلممثمييـ
بمجالس إدارات المدارس (الجماؿ.)2559 ،
كتأكيدا لما سبؽ آنفا أشار بغدادم ( )2555إلى المجمس الحاكـ بالمدرسة مف خبلؿ اآلتي:
 -0تشكيل المجمس:
تتشكؿ ىيئة المجمس مف ىيئة منتخبة كمؤسسيف مف قبؿ السمطات التعميمية المحمية،
شخصية دينية محافظة ،كممثميف عف أكلياء األمكر كيعرفكف باسـ Parent Governors
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كىـ أشخاص منتخبكف مف مجمس إدارة المدرسة بكاسطة أكلياء األمكر اثناف كيتراكح عدد
اآلباء ما بيف اثنيف إلى خمسة ،كفقان لعدد التبلميذ كمف اثنيف إلى خمسة مف األشخاص
المعينيف مف سمطة التعميـ المحمية ،كمف كاحد إلى اثنيف مف المعمميف كالمدير ،إذا اختار أف
يككف مف أعضاء مجمس اإلدارة ،كمف اثنيف إلى أربعة مف أعضاء مجمس اإلدارة المؤسسيف،
كمف كاحد إلى ستة مف رجاؿ الصناعة كالتجارة كالميني الذم اختاركا الدخكؿ في المجمس.
 -3اختصاصات المجمس:
يمعب المجمس الحاكـ لممدرسة دك انر محكريان في إدارة المدرسة كمساءلتيا ،يككف مسؤكالن
عف كضع ميزانية المدرسة بما فييا مف ركاتب المعمميف ،ككضع السياسة كالتكجيو العاـ
لممدرسة بالتشاكر مع المدرسيف األكائؿ ،كتعييف المعمميف في مجمس اإلدارة المدرسية ،كتدريس
المناىج القكمية ،كاحاطة اآلباء بجميع جكانب العممية التعميمية مف خبلؿ دكرىا كجياز
تنفيذم ،ىذا كتمنح الجميكر مف عامة الشعب فرصة المشاركة في اإلدارة التعميمية مف خبلؿ
تحقيؽ ال مركزية في صنع الق اررات ،حيث يتـ صنعيا بما يتبلءـ كاالحتياجات المحمية ،كما أف
اختيار المنيج كمحتكاه يقع تحت مسؤكلية إدارة المجمس الحاكـ لممدرسة .كتركت الحرية كاممة
لممدرس األكؿ كالمعمميف في كضع الجدكؿ المدرسي ،كاختيار الكتب التي تحقؽ أىداؼ المنيج
كطرؽ التفاعؿ كالتدريس اليكمي داخؿ المدرسة.
 -2أىداف المجمس:
ييدؼ المجمس الحاكـ لممدرسة إلى اآلتي:
 تكجيو المدرسة نحك أعمى مستكيات األداء التعميمي. تكفير التسييبلت كالخدمات االجتماعية. -تحديد إجراءات التعامؿ مع جميع الشكاكم المتعمقة بالمدرسة.
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 نشر التقارير عف المدرسة كؿ عاـ كتزكيد السمطة التعميمة المحمية بنسخة منيا. كضع شركط استخداـ مباني المدرسة ،كتحديد مكاعيد الحصص الدراسية ،كمكاعيد نيايةالفصكؿ الدراسية كبدايتيا ،كاإلجازات ،كتنظيـ االجتماع السنكم لآلباء.

ثالثاً مجمس األمناء واآلباء والمعممين بجميورية مصر العربية:
 -0تشكيل المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3100 ،
كيتككف مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف لممدرسة في جميكرية مصر العربية طبقا لمقرار الوزاري
رقم( )389بتاريخ 3100/8/34م الصادر من مكتب وزير التربية والتعميم ،مف ثبلثة عش انر
عضكان عمى النحك التالي:
 خمسة أعضاء يمثمكف أكلياء أمكر التبلميذ مف غير المعمميف كالعامميف بالمدرسة يتـانتخابيـ عف طريؽ الجمعية العمكمية ألكلياء األمكر.
 أربعة أعضاء مف الشخصيات العامة الميتمة بالتعميـ يختارىـ المحافظ المختص أكمف يفكضو مف قيادة اإلدارة المحمية ( السكرتير العاـ /السكرتير العاـ المساعد /رئيس
المركز /رئيس المدينة /رئيس الحي /رئيس القرية).
 ثبلثة مف معممي المدرسة ينتخبيـ المعممكف في اجتماع الجمعية العمكمية لممعمميفممف ليس ليـ أبناء بالمدرسة.
 مدير المدرسة.كيتـ انتخاب رئيس المجمس ،كنائبان لو يحؿ محؿ الرئيس حاؿ غيابو مف بيف أعضاء المجمس
عدا مدير المدرسة كالمعمميف بيا.
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كيتكلى أقدـ األخصائييف االجتماعييف بالمدرسة أعماؿ أمانة سر المجمس دكف أف يككف لو
صكت معدكد.
 -3اختصاصات المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3100 ،
يمارس كؿ مف مجمس األمناء كاآلباء كالمعمميف اختصاصاتو في إطار قانكف التعميـ رقـ 139
لسنة  1981كالئحتو التنفيذية كالق اررات الك ازرية المنفذة لو كيختص باآلتي:
 المساىمة الفعالة مع إدارة المدرسة في كضع خطة متكاممة؛ لتحقيؽ أىداؼ تطكيرالمدرسة كمتابعة تنفيذىا كتذليؿ الصعكبات التي قد تكاجييا.
 العمؿ عمى دعـ العممية التعميمية كتطكيرىا كتحديثيا بمصادر تمكيؿ غير تقميدية عفطريؽ تشجيع الجيكد الذاتية لؤلفراد القادريف كرجاؿ المجتمع المدني.
 التعاكف مع إدارة المدرسة في كضع خطة تنفيذية لصيانة المباني كالمرافؽ الخاصةبالمدرسة ككذا األجيزة كاألدكات كالكسائؿ التعميمية الحديثة.
 العمؿ عمى دعـ األنشطة التربكية المدرسية كمتابعة تنفيذىا مف أجؿ تنمية شخصيةالطبلب كقدراتيـ عمى مكاجية الظكاىر السمبية التي يتعرضكف ليا (تدخيف – إدماف –
عنؼ.)...
 العمؿ عمى تكفير الرعاية البلزمة كالبرامج كاألنشطة التربكية لمفئات الخاصة مفالطبلب مثؿ الفائقيف كالمكىكبيف كذكم االحتياجات الخاصة ،كتكفير الرعاية
االقتصادية كاالجتماعية لمطبلب غير القادريف.
 التعاكف بيف المدرسة كالمؤسسات األخرل كالجامعات كمراكز الشباب كالجمعياتاألىمية كاإلعبلـ كالثقافة الستغبلؿ ما يكجد بيا مف إمكانيات تستثمر في دعـ العممية
التعميمية كرعاية الطبلب (أفنية كمبلعب -مكتبات -معمؿ كمبيكتر -أدكات ).
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 تعزيز دكر المدرسة في خدمة البيئة المحيطة كالتعامؿ مع مشاكميا كطمكحاتيا(فصكؿ محك األمية -تكعية -نادم صيفي).
 تقديـ الخبرة كالرأم إلدارة المدرسة في مختمؼ المجاالت التربكية كالتعميمية كالمعاكنةفي تذليؿ الصعكبات كالمشكبلت الطبلبية كالتعميمية كالمشاركة في برنامج تقكيـ سمكؾ
الطبلب.
 تقرير صرؼ أم مبمغ مف أمكالو لتحيؽ الخطة التي يقررىا المجمس كفي حدكدالمكازنة .
 اعتماد الحساب الختامي لممدرسة كفؽ الخطة المقدمة. إعداد التقرير السنكم الذم يعطي صكرة مفصمة عف نشاطو كأعمالو ،كالذم يتضمفالمشركعات كالخدمات التي قاـ بيا ،أك شارؾ فييا مقركنة بما أنفؽ عمييا كالصعكبات
التي حالت دكف تنفيذ بعض ما كرد في خطتو ،كال يجكز عرض التقرير السنكم عمى
الجمعية العمكمية إال بعد مكافقة المجمس.
 -2أىداف المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3100 ،
تيدؼ مجالس األمناء كاآلباء كالمعمميف بالمدارس إلى تحقيؽ األغراض التالية:
 تحقيؽ البلمركزية في اإلدارة كالتقكيـ كالمتابعة كصنع القرار. العمؿ عمى تأصيؿ الديمقراطية في نفكس الطبلب كاكسابيـ المعمكمات كالمعارؼ كالقيـاألخبلقية كاالتجاىات السميمة التي تساعد عمى تعميؽ ركح االنتماء لممجتمع كالكطف.
 تشجيع الجيكد الذاتية كالتطكعية ألعضاء المجتمع المدني؛ لتكسيع قاعدة المشاركةالمجتمعية كالتعاكف في دعـ العممية التعميمية.
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 تعبئة جيكد المجتمع المحمي مف أجؿ تكفير الرعاية المتكاممة لمطبلب ،كبصفة خاصةالفائقيف كالمكىكبيف كأيضا ذكم االحتياجات الخاصة لبلرتقاء بيـ عمميان ،كثقافيا،
كاجتماعيان ،كقكميان.
 االرتقاء ب العممية التعميمية كالتغمب عمى المشكبلت كالمعكقات التي قد تعترضيا بالتعاكفبيف األمناء كاآلباء كالمعمميف.
 تكثيؽ الصبلت كالتعاكف المشترؾ بيف اآلباء كالمعمميف كأعضاء المجتمع المدني في جكيسكده االحتراـ المتبادؿ مف أجؿ دعـ العممية التعميمية كرعاية األبناء.
 تعظيـ دكر المدرسة في خدمة البيئة كالمجتمع المحمي ،كالعمؿ عمى التغمب عمى مشاكمياكتحقيؽ طمكحاتيا.
 إبداء الرأم في اختيار مدير المدرسة ،أك ناظر المدرسة كفي تقكيـ أداء عمؿ كؿ منيماعند التجديد ألم منيما.

رابعاً :مجالس أولياء األمور والمعممين بالمممكة األردنية الياشمية:
 -0تشكيل المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3117 ،
أما في المممكة األردنية الياشمية أصدرت وزارة التربية والتعميم تعميمات مجالس أولياء األمور
والمعممين في المؤسسات التعميمية الحكومية والخاصة رقم  9لسنة  3117كيتككف المجمس مف
سبعة أعضاء ،كىـ عمى النحك التالي:
 ستة أعضاء مف المرشحيف باالقتراع السرم :ثبلثة منيـ معمميف ،كثبلثة مف أكلياء األمكر،تنتخبيـ الييئة العامة.
 -تتككف الييئة اإلدارية عمى النحك التالي:
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 الرئيس (مدير المؤسسة التعميمية).
 نائب الرئيس
 أميف السر
 أربعة أعضاء
 إذا لـ يتكفر العدد الكافي مف المرشحيف يتـ اختيار أعضاء الييئة اإلدارية بطريقة التزكية. تككف مدة الييئة اإلدارية سنة دراسية كاحدة. -3اختصاصات المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3117 ،
يختص المجمس باآلتي:
 يتكلى المجمس حشد الدعـ المادم لممؤسسة التعميمية. أم تبرعات تدخؿ لخزينة ىذا المجمس تدخؿ كفؽ األصكؿ المالية كالمكازمية المتبعة. عقد الندكات التي يبحث فييا جكانب التعاكف المختمفة بيف المؤسسة التعميميةكالمجتمع.
 إلقاء محاضرات لمتكعية في المكاضيع التربكية كاالجتماعية كالصحية مف قبؿالمختصيف مف أعضاء المجمس أك غيرىـ في اجتماعات عامة ،يتـ الدعكة ليا بعد
أخذ المكافقة المسبقة عمييا.
 عرض أفبلـ مناسبة حيثما أمكف أك تمثيميات ىادفة. دعكة أكلياء أمكر الطمبة بشكؿ فردم كاالتصاؿ بيـ عند الضركرة لبحث ما يعكد عمىأكالدىـ بالمنفعة.
 دعكة خبراء المجتمع؛ لبلطبلع عمى تجاربيـ ،كاطبلعيـ عمى النشاطات المختمفة فيالمؤسسة التعميمية.
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 االىتماـ كالمساىمة بنظافة مرافؽ المؤسسة التعميمية كالنظافة الشخصية ،كحؿمشكبلت العنؼ الطبلبي.
 مساعدة المؤسسة التعميمية في تحسيف تحصيؿ الطمبة بالتعاكف مع أكلياء األمكر. يقكـ رئيس المجمس بتزكيد مدير التربية بتقارير نصؼ فصمية عف نشاط المجمس. يقكـ مدير التربية كالتعميـ في المحافظة /المكاء /المنطقة بتزكيد الك ازرة بالتقاريرالنصؼ سنكية عف نشاطات مجالس أكلياء األمكر كالمعمميف.
 -2أىداف المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3117 ،
كتيدؼ مجالس أكلياء األمكر كالمعمميف إلى:
 تكثي ػػؽ ع ػػرل الم ػػكدة ب ػػيف المعمم ػػيف كأكلي ػػاء األم ػػكر كا ازل ػػة الحػ ػكاجز النفس ػػية كالثقافي ػػةكاالجتماعيػػة بػػيف المؤسسػػة التعميميػػة كالبيػػت ،ممػػا يػػؤدم إلػػى إحاطػػة الطالػػب بجػػك مػػف
األماف كالثقة.
 تبادؿ الرأم بيف المعمميف كأكلياء األمكر فيما يتعمؽ بنشأة األبناء. تعريؼ أكلياء األمكر بمكانة المعمـ كدكره الفاعؿ كطبيعة خدماتو التي يقػدميا لممؤسسػةالتعميمية كالمجتمع.
 تعريؼ أكلياء األمكر بأنظمة المؤسسة التعميمية كأعماليا كنشاطاتيا بما يشجع التعػاكفبينيما.
 التعاكف عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو الطمبة بصكرة عامة. العمؿ عمى تنمية المجتمع كمساعدة المؤسسة التعميمية؛ لتحقيؽ التفاعؿ كالمشاركة فػيمعالجة قضاياه.
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 مشػػاركة أكليػػاء األمػػكر فػػي اتخػػاذ القػ اررات المتعمقػػة بتحسػػيف الظػػركؼ البيئيػػة كالتعميميػػةفي المؤسسة التعميمية كالمجتمع.

خامساً :مجالس األمناء لممدارس المستقمة بدولة قطر:
 -0تشكيل المجمس( :المجمس األعمى لمتعميم)3116 ،
يتككف مجمس األمناء مف تسعة أعضاء طبقاً لممادة رقم ( )2من القانون رقم  00لسنة
 3116بشأن المدارس المستقمة ،ممثميف عف الفئات التالية:
 أربعة أعضاء يمثمكف أكلياء أمكر الطمبة. عضك كاحد يمثؿ المكظفيف مف داخؿ المدرسة. صاحب الترخيص  /مدير المدرسة. ثبلثة أعضاء يمثمكف مف المجتمع المحمي.كمف الممكف أف يجرم اختيار األعضاء الذيف يمثمكف فئة المجتمع مف قيادات العمؿ التعميمي،
كمف قطاعات العمؿ المختمفة في الدكلة.
في حاؿ استدعت الضركرة يتـ تعييف أعضاء إضافييف في مجمس األمناء – كلممجمس األعمى
لمتعميـ الصبلحية في تعيينيـ؛ الستيداؼ احتياجات خاصة كمحددة لمدارس بعينيا.-
 -0اختصاصات المجمس( :المجمس األعمى لمتعميم)3116 ،
ينبغي عمى مجمس األمناء اآلتي:
 دعـ أىداؼ المدرسة كغاياتيا. -إسداء النصح كتقديـ الدعـ بشأف السياسات التي كضعت لتحقيؽ تمؾ األىداؼ كالغايات.
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 مراقبة عمؿ المدرسة مف خبلؿ الرجكع لمخطة االستراتيجية الخاصة بالمدرسة كاإللزاميةالتعاقدية كمتطمبات المجمس األعمى لمتعميـ.
 التأكيد مف تطبيؽ نظاـ مالي مناسب في المدرسة بحيث يتـ التحكـ بميزانية المدرسةكمراقبتيا كتدكيف سجبلتيا حسب األصكؿ.
 المساىمة في نظاـ جكدة المدرسة. المساىمة في عممية المساءلة التي تخضع ليا المدرسة بالنيابة عف أكلياء األمكركالمجتمع.
 كضع إجراءات لمتنسيؽ مع أكلياء األمكر. العمؿ عمى حؿ المشكبلت التي يثيرىا أكلياء األمكر أك المكظفكف.كينبغي عمى مجمس األمناء مراقبة كتقييـ تقدـ المدرسة نحك تحقيؽ األىداؼ كالغايات،
كالمساعدة في عممية مراجعة مدل تطكر المدرسة عمى ضكء ذلؾ التقدـ .كما ينبغي عمى مجمس
األمناء أف يعمؿ " كالصديؽ الناقد " لصاحب الترخيص  /مدير المدرسة بشأف أدائو لعممو ،كتقديـ
النقد البناء لو.
 -3أىداف المجمس( :المجمس األعمى لمتعميم)3116 ،
كتيدؼ مجالس األمناء إلى:
 تقديـ النصح كالمشكرة لصاحب الترخيص  /مدير المدرسة. مراقبة أداء المدرسة. رفع مستكل معايير التحصيؿ التعميمي. -مساءلة المدارس أماـ مجمس األمناء.
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سادساً :مجالس اآلباء والمعممين بدولة االمارات العربية المتحدة:
 -0تشكيل المجمس( :وزارة التربية والتعميم)0996 ،
يضـ المجمس في عضكيتو عشرة أعضاء باالنتخاب الحر المباشر طبقاً لمقرار الوزاري رقم
( )2857لسنة  0996بشأن مجالس اآلباء والمعممين.
 مدير المدرسة كمساعد المدير كأحد األخصائييف االجتماعييف بالمدرسة ،إضافة إلى ستةمعمميف باالنتخاب كيككف بينيـ اثناف يمثبلف مكاد النشاط ،كيجكز دعكة رئيس مجمس
طبلب المدرسة في المرحمة الثانكية؛ لحضكر اجتماعات المجمس التي تناقش بعض
األمكر ذات الخصكصية المباشرة بالطبلب ،كعند التنسيؽ بيف مناشط مجمس اآلباء
كالطبلب.
 ثبلثة أعضاء مف المجتمع المحمي مف ذكم الرأم المستنير يقرر المجمس ضميـ بعدتشكيمو لزيادة فاعميتو كاإلفادة منيـ.
في حالة تعذر التشكيؿ بكاسطة االنتخاب لظركؼ خاصة في بعض المدارس يعتمد أسمكب
االختيار بمعرفة إدارة المدرسة مف الجمعية العمكمية لآلباء كبمكافقة مدير المنطقة أك المكتب
التعميمي.
 -3اختصاصات المجمس:
تختص مجالس اآلباء كالمعمميف بما يمي:
 كضع الخطط كالبرامج الكفيمة بغرس كتأكيد المفاىيـ كالقيـ السمككية اإلسبلمية كسط طبلبالمدرسة.
 متابعة األحكاؿ الدراسية كالتربكية كاالجتماعية لمطبلب ،كالعمؿ عمى تذليؿ المعكقات التيتعترض العمؿ التربكم بالمدرسة.
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 المعاكنة في االتصاؿ بأسر الطبلب المتأخريف كالمتفكقيف دراسيان كذكم السمكؾ غيرالمقبكؿ اجتماعيان ،كالعمؿ عمى إشراؾ البيت في خطة متابعة األبناء كتكفير الجك المبلئـ
لمدراسة كالتحصيؿ.
 تنظيـ برامج رعاية الطبلب سكاء منيـ المتفكقيف كالمكىكبيف أك الطبلب المتأخريف دراسيانأك الطبلب ذك األكضاع االقتصادية كاالجتماعية الخاصة.
 كضع خطة عمؿ تستيدؼ تكعية الطبلب كأسرىـ ألىمية التكجيو كاإلرشاد في المرحمةالثانكية ،كالتركيز عمى أىمية التعميـ التقني كالفني لتمبية احتياجات الكطف كاعداد برامج
لتنمية الكعي التربكم عند أكلياء األمكر.
 العمؿ عمى تعميؽ انتماء الطبلب لمجتمعيـ كتعريفيـ بمعالـ الدكلة كتاريخيا كتكعيتيـكالمجتمع بالمكضكعات التي تيتـ بيا الدكلة ،مثؿ :حماية البيئة مف التمكث ،كمحك األمية،
كتنظيـ إسياـ المدرسة في البرامج التي تنظميا الجيات المختصة.
 المعاكنة عمى تنظيـ كتنفيذ المشركعات بالجيكد الذاتية مع استثمار جيكد المؤسساتالمجتمعية كاالستعانة بالكفاءات العممية كالثقافية ،كتكجيو الطبلب لمعمؿ التطكعي
كالمساىمة في المشاريع العامة.
 المساىمة في استقباؿ الكفكد التي تزكر المدرسة مف داخؿ كخارج الدكلة ،كاعداد برامجتبادؿ الزيارات لممجمس مع المدارس األخرل داخؿ كخارج المنطقة.
 المساىمة في االحتفاالت المختمفة كدعكة أكلياء األمكر لحضكر النشاطات المختمفة التيتقيميا المدرسة.
 -كضع ميزانية المجمس كتحديد أنصبة كبنكد اإلنفاؽ كفقان لمكائح المنطقة.
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 رفع التكصيات كاالقتراحات ذات األىمية إلى مجمس اآلباء كالمعمميف عمى مستكل المنطقةأك المكتب التعميمي.
 -2أىداف المجمس( :وزارة التربية والتعميم)0996 ،
تتحدد أىداؼ ىذه المجالس في:
 تكثيؽ الركابط بيف الطبلب كالمدرسة كأكلياء األمكر. العمؿ عمى تأكيد كتأصيؿ المفاىيـ كالقيـ السمككية لدل الطبلب. العمؿ عمى مكاجية الظكاىر السمككية التي ال تتفؽ مع قيـ المجتمع كالنظـ المدرسية. االسياـ في تخطيط كتنفيذ مشركعات المدرسة بالجيكد كالنظـ المدرسية. اإلسياـ في برامج تكريـ كرعاية الطبلب المتفكقيف كالمكىكبيف. التعبير عف آراء كاتجاىات الطبلب كاآلباء لدل المدرسة في القضايا التربكية كالتعميميةكرفع اقتراحاتيـ كتكصياتيـ إلى الجيات المسؤكلة بالك ازرة.
 التعاكف في تدعيـ دكر المدرسة بكصفيا مركز إشعاع في المجتمع كتكسيع كتطكير نطاؽممارستيا بما يحقؽ تفاعميا مع المجتمع كمساىمتيا في حؿ مشكبلتو كاستخداـ إمكانيات
الك ازرة في تنمية المجتمعات المحمية.
 العمؿ عمى تييئة مناخ اجتماعي سميـ يكفر الفرصة لتحقيؽ التفاعؿ االجتماعي الصحيداخؿ المدرسة بيف الطبلب كالمعمميف كاإلدارة كأكلياء األمكر.
 تعميؽ الكعي التربكم في المجتمع بما يتيح التكامؿ في الجيكد كالرعاية التربكية المقدمةلمطالب مف قبؿ البيت كالمدرسة.
 تحقيؽ االتصاؿ المباشر كالتفاعؿ فيما بيف أجيزة التربية كالتعميـ كممثمي أكلياء األمكر؛لمكقكؼ عمى احتياجات المجتمع في المجاؿ التربكم مما يكفر لمتخطيط التربكم كاقعيتو.
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 تحقيؽ مساىمة أكلياء األمكر في مناقشة كرسـ السياسة التربكية العامة مف خبلؿ تشكيؿمجمس اآلباء كالمعمميف عمى مستكل الدكلة.
 التعاكف في حؿ ما يصادؼ المدرسة كأكلياء أمكر الطبلب مف مشكبلت أبنائيـ. رفع المستكل االجتماعي كالثقافي كالصحي كالفني بيف أىؿ حي المدرسة كاقامة الندكاتكالحفبلت كتنظيـ االجتماعات كالرحبلت كالمعسكرات كاشراؾ اآلباء كالمعمميف فييا.
 إيجاد الصمة بيف المدرسة كخريجييا؛ لتكثيؽ الصمة بيف الجيؿ المتخرج كالجيؿ الحالي. قياـ المدرسة بالمعاكنة في حؿ بعض مشكبلت المجتمع إذا كانت المؤسسة قادرة كمييأةلذلؾ.
 االستعانة بالكفاءات العممية المكجكدة في المجتمع كدعكتيـ لمعاكنة المدرسة بإلقاءمحاضرات أك إبداء تكجييات كآراء مفيدة ،أك اإلسياـ في شئكف النشاط االجتماعي
كالرياضي كالفني لممؤسسة.
 اإلشراؼ أك المعاكنة في مشركعات خدمة البيئة كالمجتمع. إصدار نشرات كمجبلت ككتيبات تبيف أنشطة ىذه المجالس كالفمسفة القائمة عمييا كأىميةالربط بيف البيت كالمدرسة.
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المبحث الثالث :مجالس اآلباء واألميات بمدارس سمطنة عمان:
يرل كؿ مف قنديل وبدوي ( )3115أف عمميتي التربية كالتعميـ لـ تعد قاصرتيف عمى
تمقي العمـ كالمعرفة داخؿ الصفكؼ الدراسية فحسب ،بؿ امتدت إلى البيئة المحمية تؤثر كتتأثر بيا.
كباعتبار المدرسة أداة تنكير في المجتمع كاف ليا الدكر اإليجابي كالرائد في مجاؿ التعاكف بينيما
كبيف البيت مف خبلؿ مجالس اآلباء كاألميات التي بدأت تعطي ثمارىا كتساىـ بشكؿ كبير في حؿ
المشاكؿ المدرسية ،كتسيـ في تحسيف كتعزيز األنشطة المدرسية ،كليذا فإف ظيكر فكرة مجالس
اآلباء كاألميات لجذب البيت إلى المدرسة كخركج المدرسة عف دكرىا التقميدم لتمتحـ باألسرة في
تنظيـ تربكم ييدؼ إلى إعادة ثقة الطالب بمعمميو كمدرستو ،ككسر حاجز الرىبة كالخكؼ لديو.
فالمدرسة كاألسرة عامبلف أساسياف مترابطاف في تشكيؿ شخصية الطفؿ ،كليذا فإنو البد مف
تعاكنيما معان مف أجؿ تربية صالحة متكاممة لمطفؿ كلممجتمع عمى حد سكاء .كحتى تتكاصؿ
العبلقات بيف المدرسة كمحيطيا االجتماعي كبيدؼ تذليؿ العقبات أماـ نجاح المدرسة في تحقيؽ
أىدافيا كاف البد مف إنشاء مجالس لآلباء كاألميات ،كيتكلى عممية التكاصؿ بيف المدرسة
كالمجتمع.
كمجمس اآلباء كاألميات يعرؼ بأنو ىيئة إدارية منتخبة مف المجنة العمكمية لمجمس
اآلباء يتـ التنسيؽ بينيما كبيف إدارة المدرسة لئلشراؼ كاالىتماـ بكؿ ما يتعمؽ بالمدرسة كصيانتيا
كتكفير احتياجاتيا كمتابعة طبلبيا كتشجيعيـ كاعطائيـ حاف انز كنشاطان لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة
لمرسالة التعميمية كرفع المستكل العاـ لمتحصيؿ(.قنديؿ ،كبدكم )187 :2554 ،المشار إليو في
الصكافية (.)2558
كيعتبر مجمس اآلباء كاألميات مف أىـ التنظيمات التي تيدؼ إلى الربط بيف المؤسسة
التعميمية كالمجتمع كمف ثـ ينبغي أف يكجو لو اىتمامان خاصان.
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كالمتتبع لنظاـ التربية كالتعميـ في الدكؿ المتقدمة السيما الكاليات المتحدة كالياباف كمدل
العبلقة بيف المؤسسات التعميمية كاألسرة كالمجتمع يجد بأنيا قطعت شكطان رائدان ،حيث أصبحت
مجالس اآلباء مف المحاكر الرئيسة لبناء نظاـ التعميـ كالمشاركة الفاعمة في إعداد الخطط كالبرامج
التعميمية كالمساىمة في تنفيذ المنيجية لمنظكمة التربية كالتعميـ كليا الحؽ كالرأم في اتخاذ بعض
الق اررات التي تسعى لتطكير األنظمة المدرسية.
كمما الشؾ فيو بأف المنيجية الحكيمة لمحككمة الرشيدة في سمطنة عماف ،كالتي تيدؼ
إلى االرتقاء بجكدة نظاـ التربية كالتعميـ تعتمد بدرجة كبيرة عمى كجكد عبلقة كثيقة بيف المدرسة
كاألسرة كالمجتمع .فمعظـ اآلباء يسعكف إلى معرفة نكع الخبرات التي تقدميا المدرسة ألبنائيـ،
كىذا يفتح مجاالن لمتعاكف المفركض بيف الييئة التدريسية كاآلباء ،كالذم يعد عمى درجة كبيرة مف
األىمية ،كيعتبر إنشاء مجالس اآلباء كاألميات دليبلن كاضحان عمى تأثير حركة التربية الحديثة ،بؿ
حسف إدارة كتفعيؿ مجالس اآلباء كما ىك مخطط ليا لدليؿ أكبر عمى كعي كتحضر
المجتمع(.الحبسي.)3113:

الئحة مجالس اآلباء واألميات بمدارس سمطنة عمان
أصدرت ك ازرة التربية كالتعميـ القرار الكزارم رقـ ( )99/15بتاريخ9:فبراير1999ـ ،بشأف
إصدار الئحة مجالس اآلباء كاألميات كالذم حدد تنظيـ كادارة ىذه المجالس ،إال أنو تـ تعديمو
بالقرار الكزارم رقـ ( )2552/44بتاريخ2552/3/27:ـ كالمعمكؿ بيذه البلئحة لآلف.
كتعتبر مجالس اآلباء كاألميات مف قنكات التكاصؿ في النظاـ التعميمي في سمطنة
عماف ،كىي كما تـ تعريفيا في الئحة مجالس اآلباء كاألميات (وزارة التربية والتعميم)3113 ،
بأنيا " :مجالس تنبثؽ مف جمعيات عمكمية لآلباء بمدارس البنيف كاألميات بمدارس البنات
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كالقائميف عمى التعميـ مف ىيئات تدريسية ،كمسؤكليف بالمدارس ،كالكاليات ،كالمحافظات التعميمية،
كديكاف عاـ الك ازرة " ،كتنقسـ ىذه المجالس إلى أربعة أقساـ أك مستكيات كىي كاآلتي:
 مجمس اآلباء كاألميات بالمدارس. مجمس اآلباء كاألميات بالكالية. مجمس اآلباء كاألميات بالمحافظة التعميمية. -مجمس اآلباء كاألميات عمى مستكل السمطنة.

كفيما يمي تكضيح لذلؾ:
أوالً مجالس اآلباء واألميات عمى مستوى المدارس
بناء عمى الئحة مجالس اآلباء كاألميات لكؿ مدرسة يتـ انتخاب ممثمي اآلباء كاألميات
ن
في اجتماع الجمعية العمكمية ،كيشكؿ المجمس أربع لجاف رئيسة ،كىي :لجنة التعميـ كشؤكف
الطبلب ،كالمجنة االجتماعية ،كلجنة التثقيؼ الصحي كالمحافظة عمى البيئة ،كلجنة األنشطة
ير منفصبل لرئيس المجنة عف أنشطة المجنة كالصعكبات التي كاجيتيا
كالبرامج ،ككؿ لجنة تقدـ تقر ا
المجنة كمقترحاتيا لمتغمب عمييا.
ثانياً مجالس اآلباء واألميات عمى مستوى الوالية
يتـ تشكيؿ مجالس اآلباء كاألميات بالكالية مف جميع الرؤساء كنكاب الرؤساء في
مجالس اآلباء كاألميات بمدارس الكالية ،كعضكيف مف أعضاء مجمس كؿ مدرسة يختارىما
المجمس .كألعضاء الجمعية العمكمية حؽ الترشيح لعضكية مجمس آباء كأميات الكالية كاإلدالء
بأصكاتيـ في االنتخابات عمى أف يككف سعادة الكالي رئيسان لممجمس .كيقكـ المجمس عمى مستكل
الكالية بدراسة الظكاىر االجتماعية السمبية في المجتمع المحمي كالتعاكف مع مجالس اآلباء
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كاألميات بمدارس الكالية لعبلجيا ،أك الحد مف انتشارىا ،ككذلؾ دراسة تقارير مجالس اآلباء
كاألميات بمدارس الكالية كاتخاذ ما يراه مناسبان بشأنيا ،كيختص المجمس بإعداد خطة متكاممة
لتحقيؽ أىداؼ المجمس عمى مدار العاـ الدراسي.
ثالثاً مجالس اآلباء واألميات عمى مستوى المحافظات التعميمية
بالنسبة لممحافظة التعميمية يتـ تشكيؿ المجمس مف سعادة كالي الكالية التي بيا مقر
المديرية العامة لمتربية كالتعميـ كيككف رئيسان لو ،كمدير عاـ المحافظة نائبان لمرئيس ،كبعض
األعضاء مف رؤساء المجالس بالكاليات ،كيقكـ المجمس بتكثيؽ الصبلت بيف مجالس اآلباء
كاألميات عمى مستكل الكالية ،كبيف المحافظة بما يساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا .كيختص المجمس
بدراسة التكصيات كمقترحات مجالس اآلباء كاألميات بالكاليات كالمدارس ،كاتخاذ ما يمزـ
بخصكصيا ،كدراسة التقارير الدكرية ،كالفصمية المرسمة لممحافظة التعميمية مف مجالس اآلباء
كاألميات بالكاليات كالمدارس كاتخاذ الق اررات المناسبة حياليا.
رابعاً :مجالس اآلباء واألميات عمى مستوى السمطنة
يتككف ىذا المجمس مف سعادة ككيؿ الك ازرة رئيسان ،كنكاب رؤساء مجالس اآلباء كاألميات
بالمحافظات التعميمية  ،كعضك مف مجمس آباء كأميات كؿ محافظة يختاره مجمس المحافظة،
كأربعة أعضاء يختارىـ المجمس مف بيف المرشحيف مف قبؿ مجالس المحافظة ،كأربعة مديريف
عاميف بالك ازرة يختارىـ الكزير ،كمدير دائرة األنظمة كتقييـ األداء عضكان كمقر انر.
كيختص المجمس بمتابعة المستكيات التحصيمية لمطبلب كاقتراح ما يمزـ لتحسينيا،
كمتابعة أعماؿ مجالس اآلباء كاألميات بالمحافظات التعميمية مف خبلؿ ما ترفعو مف تقارير
كالعمؿ عمى زيادة فاعميتيا كتطكير أدائيا ،كاقتراح السبؿ كالكسائؿ التي تؤدم إلى تكطيد العبلقة
بيف المجتمع كالمدرسة كابراز دكر اآلباء كاألميات.

51

كيمثؿ الشكؿ ( )1مجالس اآلباء كاألميات في المستكيات األربعة( :الحبسية)2511 ،
مجلس اآلباء واألمهات على مستوى السلطنة
مجالس اآلباء واألمهات بالمحافظات التعليمية
مجالس اآلباء واألمهات بالواليات
مجالس اآلباء واألمهات بالمدارس
شكل ( )0مجالس اآلباء واألميات في مستوياتيا األربعة
كتستنتج الحبسية ( )2511مف خبلؿ دراستيا لبلئحة مجالس اآلباء كاألميات عمى مستكل
المدرسة أنو يكجد تفاعؿ كتحاكر كتعاكف مشترؾ بيف أكلياء األمكر كالمعمميف كالكادر اإلدارم في
المدرسة ،كأف أعماؿ المجمس كأنشطتو تصب في المجتمع الذم تخدمو المدرسة كال تتعداه ،مما
يعطي أنشطة المجمس الطابع المحمي الضيؽ كال يتعداه إلى مستكل المحافظة أك المستكل الكطني.
أما مجمس اآلباء كاألميات عمى مستكل الكالية فإف المشاكؿ كالقضايا المطركحة ىي
قضايا ذات بعد اجتماعي ،كال تصؿ إلى حد مناقشة المناىج الدراسية عمى سبيؿ المثاؿ أك أنظمة
التقكيـ أك اإلشراؼ التربكم أك حتى المستكل التحصيمي لمطبلب.
كأما مجمس اآلباء كاألميات عمى مستكل المحافظة التعميمية فبل يظـ بيف تشكيمو أحدا
مف مديرم المدارس أك المعمميف مف المحافظة التعميمة ،كخاصة أف مف أىداؼ ىذا المجمس العمؿ
عمى رفع مستكل الطبلب المتأخريف دراسيان كذكم االحتياجات الخاصة.
كبالنسبة لمجمس اآلباء كاألميات عمى مستكل السمطنة فقد تـ إيقاؼ العمؿ بو منذ أكثر
مف خمس سنكات حسب ما ذكر مدير مكتب سعادة ككيؿ الك ازرة لمتخطيط التربكم كتنمية المكارد
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البشرية(الحبسية ،)2511 ،كعدـ كجكد مجمس لآلباء كاألميات عمى مستكل الك ازرة يطرح الكثير
مف التساؤالت حكؿ الجية التي تقكـ باألدكار المنكطة بيذا المجمس ،كمتابعة كتطكير مجالس
اآلباء كاألميات ،كبحث آراء كمقترحات أكلياء األمكر حكؿ تطكير التعميـ بالسمطنة ،كاقتراح السبؿ
كالكسائؿ التي تكطد العبلقة بيف المجتمع كالمدرسة.
عمدت ك ازرة التربية كالتعميـ إلى ترسيخ دعائـ المشاركة المجتمعية في برامجيا التربكية
بإشراؾ أكلياء األمكر في اتخاذ بعض الق اررات المنظمة لمعمؿ بصفة عامة كالمدرسي بصفة خاصة
مف منطمؽ نظرة الك ازرة كقناعتيا التامة بضركرة التكامؿ بيف مختمؼ العناصر التربكية كالتي مف
بينيا البيت كالمدرسة كفئات المجتمع عمى اختبلؼ المستكيات فأنشأت مجالس اآلباء كاألميات
بدءا بالمدرسة كانتياء بمستكل السمطنة حتى تتضافر الجيكد كتكتمؿ الحمقات سعيا لتنشئة الطالب
عمى أسس دينية كتربكية سميمة كتأكيدان لمدكر الكبير كالمتبادؿ بيف المجتمع كالمدرسة.
إف آلية تطكير التعميـ تعتمد بشكؿ كبير عمى ثمرة التعاكف بيف البيت كالمدرسة
كالمجتمع بكامؿ فئاتو ،لذا كاف اىتماـ الك ازرة بتفعيؿ دكر مجالس اآلباء كاألميات لتكثيؽ الصمة
بيف المدرسة ككافة مؤسسات المجتمع  ،فأسيمت بدكرىا في إعداد الخطط كالبرامج كالمشركعات
لتنفذىا ىذه المجالس في المحافظات التعميمية إضافة لمجيكد المقدرة التي تبذليا لترقية العممية
التعميمية  ،كلتعزيز الترابط بيف مستكيات مجالس اآلباء كاألميات عمى مستكل المدرسة كالكالية
كالمنطقة كالك ازرة ،كفيما يمي أداء كاقع مجالس اآلباء كاألميات في مدارس سمطنة عماف:
 -0تشكيل المجمس( :وزارة التربية والتعميم)3113 ،
كيتككف مجمس اآلباء كاألميات لممدرسة في سمطنة عماف طبقا لمقرار الوزاري رقم()3113/44
بتاريخ 3113/2/37م  ،مف اآلتي:
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 أحد اآلباء أك األميات المنتخب مف قبؿ ممثمييـ في اجتماع الجمعية العمكمية كيككفرئيسان.
 مدير المدرسة نائبان لمرئيس. مساعد مدير المدرسة عضكان. ال يقؿ عف ( )15كال يزيد عمى ( )15مف اآلباء كاألميات ينتخبيـ ممثمكىـ في اجتماعالجمعية العمكمية.
 ماال يزيد عمى ( )7مف المعمميف أك المعممات ينتخبيـ ممثمكىـ في اجتماع الجمعيةالعمكمية عمى أف يككف مف بينيـ ( )3عمى األكثر مف المعمميف األكائؿ.
 األخصائي االجتماعي عضكان كمقر انر. -3اختصاصات المجمس:
يختص المجمس بما يأتي:
 تنفيذ تكصيات الجمعية العمكمية بالمدرسة كق اررات مجالس اآلباء كاألميات بالكاليةكالمحافظة التعميمية كالسمطنة.
 تشكيؿ أربع لجاف رئيسة لممجمس مف أعضائو كممف يرل المجمس االستعانة بيـ مفأعضاء الجمعية العمكمية ،عمى النحك الكارد في المادة ( )15مف ىذه البلئحة.
 كضع خطة شاممة لعممو بناء عمى ما يتقدـ بو أعضاؤه كلجانو مف مقترحاتكمشركعات تحقؽ أىدافو.
 السعي المستمر لتأكيد العبلقات الطيبة بيف المجمس كأكلياء األمكر كتكضيح دكر كؿمف المدرسة كالمجمس ،كتبصير أكلياء األمكر بأىمية متابعة األبناء كتكفير المناخ
األسرم المبلئـ لبلستذكار كالتحصيؿ.
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 التنسيؽ بيف المجمس كالمجالس األخرل ذات المستكيات األعمى (الكالية – المحافظة–السمطنة ) لبلسترشاد بالرأم كالمشكرة.
 تقديـ تقرير مفصؿ عف أنشطة كمنجزات المجمس إلى مدير المحافظة التعميمية. إتاحة الفرصة لآلباء كاألميات لحضكر األنشطة المدرسية ككذلؾ االحتفاالتبالمناسبات الدينية كالكطنية كالثقافية.
 تنظيـ مشاركة اآلباء كاألميات في المقاءات التربكية التي تعقب ظيكر نتائجاالختبارات الفترية كالفصمية.
 المشاركة في إصدار نشرات تربكية لتكعية أكلياء األمكر بحاجات األبناء النفسيةكاالجتماعية كالتربكية.
 مكافاة مدير عاـ  /مدير المحافظة التعميمية بمحاضر االجتماعات الدكرية كالتقريرنصؼ السنكم عف أنشطة المجمس ،مع إرساؿ نسخة منيا إلى مجمس اآلباء كاألميات
بالكالية.
 -2أىداف المجمس:
تيدؼ مجالس اآلباء كاألميات كالمجاف المنبثقة عنيا إلى تحقيؽ ما يأتي:
 تكثيؽ الصبلت بيف أكلياء األمكر كالييئة التدريسية بالمدرسة بما يحقؽ تعاكنيـ عمىتنشئة الطبلب ليصبحكا مكاطنيف صالحيف في المجتمع.
 دراسة حاجات الطبلب كمشكبلتيـ كالمشاركة في تمبية ىذه الحاجات كالعمؿ عمى حؿتمؾ المشكبلت.
 رعاية الطبلب ذكم االحتياجات الخاصة ،كاقتراح البرامج التي تنمي قدراتيـ بما يسيـفي رفع المستكل التعميمي كاالجتماعي لدييـ.
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 دراسة متطمبات المجتمع المدرسي كالمساعدة في حؿ ما يعترضو مف مشكبلت تؤثرفي األداء كاعداد الخطط المناسبة لمنيكض بو.
 تأكيد دكر المدرسة كمركز إشعاع في المجتمع المحمي كتنشيط ذلؾ الدكر. مشاركة المدرسة في التصدم لمظكاىر االجتماعية كاالقتصادية كالخمقية التي تضرالمجتمع كاتخاذ التدابير البلزمة لمقضاء عمييا أك الحد مف آثارىا.
 تكعية الطبلب نحك العناية بالمبنى المدرسي كالمحافظة عمى محتكياتو. تكعية الطبلب نحك العناية بالمرافؽ العامة في البيئة المحيطة بالمدرسة كالمحافظةعمييا.
 -تكعية الطبلب نحك المشاركة في المسابقات كاألنشطة المدرسية المختمفة.

مقارنة بين مجالس اآلباء واألميات في سمطنة عمان ومجالس اآلباء والمعممين
في بعض دول العالم
بعدما انتيت الدراسة لمجالس األمناء في كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية ،كانجمترا،
كجميكرية مصر العربية ،كالمممكة األردنية الياشمية ،كدكلة قطر ،كدكلة اإلمارات العربية المتحدة،
يمكف تسميط الضكء عمى أكجو االتفاؽ ،كاالختبلؼ بيف ىذه الدكؿ كسمطنة عماف عمى النحك
التالي:
أوالً أوجو االتفاق:
اتفقت المقارنة في عدة نقاط نذكر منيا:
 يكجد تشابو في التشكيؿ بيف الدكؿ كسمطنة عماف ،حيث يتـ اختيار األعضاءباالنتخاب.
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 اتفقت مدة العضكية لممجمس مع جميكرية مصر العربية كىي سنتيف. تتشابو االختصاصات في كؿ مف جميكرية مصر العربية ،كالمممكة األردنيةالياشمية ،كدكلة قطر ،كدكلة االمارات العربية المتحدة ،بأنيا غير محددة ،كيرجع
ذلؾ إلى مركزية اإلدارة.
 سمطنة عماف ال تضع شركطا لعضكية المجمس ،كتتفؽ معيا كؿ مف جميكريةمصر العربية ،كالمممكة األردنية الياشمية ،كدكلة قطر ،كدكلة اإلمارات العربية
المتحدة.
 يكجد تشابو كبير بيف الدكؿ كسمطنة عماف مف حيث األىداؼ مثبل: تكفير كخمؽ مناخ مبلئـ لمطبلب.
 تحديد المشكبلت التي تكاجو المدرسة كالطبلب.
 تكثيؽ الصبلت كالتعاكف المشترؾ بيف اآلباء كالمعمميف كالمجتمع المحمي.
ثانياً أوجو االختالف:
اختمفت المقارنة في عدة نقاط نذكر منيا:
 أف يككف المرشح عمى قدر مف التعميـ يسمح لو بالمشاركة في المناقشات ككضعسياسات التعميـ.
 عقد دكرات تدريبية لجميع األعضاء مف خبلؿ حضكر برنامج تأىيمي. مدة المجمس ألربع سنكات مثؿ :الكاليات المتحدة األمريكية ،كانجمترا ،كقطر. تكجد شركط لعضكية المجمس . منح المدارس سمطة اختيار ،كتعييف األفراد العامميف مثؿ :انجمترا. -إشراؾ أكلياء األمكر في اتخاذ الق اررات الفاعمة لتحسيف العممية التعميمية.
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 يقكـ اآلباء بدكر ميـ في مساءلة المدرسة لمتأكد مف سير عمميا. يضع المجمس الشركط الستخداـ المبنى المدرسي ،كتحديد مكاعيد الحصصالدراسية ،كتنظيـ االجتماع السنكم لآلباء.
 تكجد لمجالس األمناء بالدكؿ األجنبية الحرية لممارسة كافة الصبلحيات التيتحقؽ أىدافيا.
-

البلمركزية في اإلدارة.

 في بعض الدكؿ يككف مجمس األمناء مسؤكال عف كضع الميزانية لممدرسة ،بمافييا ركاتب المعمميف مثؿ :الكاليات المتحدة األمريكية ،كانجمت ار.
 يتـ تقييـ المجالس بما تـ تنفيذه أكالن بأكؿ.أوجو االستفادة من خبرات بعض الدول األجنبية والعربية
فػػي ضػػكء ذكػػر خب ػرات بعػػض الػػدكؿ فػػي مجػػالس اآلبػػاء كاألميػػات أك مجػػالس األمنػػاء
بالمػ ػػدارس بالكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة ،كالمجمػ ػػس الحػ ػػاكـ بػ ػػإنجمترا ،كمجػ ػػالس األمنػ ػػاء كاآلبػ ػػاء
كالمعمميف بجميكريػة مصػر العربيػة ،كمجػالس أكليػاء األمػكر كالمعممػيف بالمممكػة األردنيػة الياشػمية،
كمجمس اآلباء كالمعمميف بدكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة ،كمجمػس األمنػاء لممػدارس المسػتقمة بدكلػة
قطػػر ،كمجمػػس اآلبػػاء كاألميػػات بسػػمطنة عمػػاف ،يمكػػف تحديػػد العناصػػر المشػػتركة كالتػػي تتمثػػؿ فيمػػا
يمي:
أوالً تشكيل المجمس:
بعػػد د ارسػػة تشػػكيؿ مجػػالس األمنػػاء ،كمجػػالس اآلبػػاء كاألميػػات بالػػدكؿ األجنبيػػة كالعربيػػة
كسػػمطنة عمػػاف ،يكجػػد تشػػابو فػػي التشػػكيؿ بػػيف الػػدكؿ حيػػث يػػتـ اختيػػار األعضػػاء باالنتخػػاب ،كلكػػف
االختبلؼ يأتي في طريقة اختيار األعضاء.
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ففػي الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة يشػترط لمعضػػكية أف يكػكف عمػػى قػدر مػف التعمػػيـ يسػمح لػػو
بالمشاركة في المناقشات ككضع سياسات التعميـ ،كتكػكف العضػكية لمػدة أربػع سػنكات متصػمة ،كيػتـ
تكفير دكرات تدريبيو معينة ليـ.
كفػػي إنجمت ػ ار يػػتـ تشػػكيؿ المجػػالس الحاكمػػة لممػػدارس مػػف ىيئػػة منتخبػػة كشخصػػية دينيػػة
محافظة ،كعػدد يتػراكح مػا بػيف اثنػيف إلػى خمسػة مػف أكليػاء األمػكر ،كعػدد يتػراكح مػا بػيف اثنػيف إلػى
خمسػػة مػػف األشػػخاص المعينػػيف بالمدرسػػة ،كالمػػدير إذا اختػػار أف يكػػكف مػػف أعضػػاء مجمػػس اإلدارة
المؤسسيف ،كمف كاحد إلى ستة مف رجاؿ الصناعة كالتجارة.
أمػػا فػػي المممك ػػة األردنيػػة الياشػػمية تك ػػكف عضػػكية المجمػػس لع ػػاـ د ارسػػي كاح ػد ،كيك ػػكف
االنتخاب فقط لنائب الرئيس ،كأميف السر ،كأربعة أعضاء ،كالرئيس يككف مدير المؤسسة التعميميػة،
كلـ يتطرؽ القرار لشركط االنضماـ لمعضكية.
كفي جميكرية مصر العربية يتـ تشكيؿ مجالس األمناء كاآلباء كالمعمميف مف ثبلثة عشرة
عضكان ،كتككف العضكية لممجمس سنتيف ،كلـ يتـ التطرؽ إلى شركط العضكية لؤلعضاء.
كفػػي دكلػػة قطػػر ي ػػتـ تشػػكيؿ مجمػػس األمن ػػاء مػػف تسػػعة أعض ػػاء ،كتكػػكف مػػدة العض ػػكية
لممجمس أربع سنكات ،كلـ يتـ التطرؽ إلى شركط العضكية لؤلعضاء.
أمػػا فػػي سػػمطنة عمػػاف يػػتـ تشػػكيؿ مجػػالس اآلبػػاء كاألميػػات مػػف عػػدد ال يقػػؿ عػػف ()15
عضكان ،كال يزيد عف ( )15عضكان ،كال تكجد شركط لبلنضماـ لعضكية المجمس.
ثانياً اختصاصات المجالس:
إف اختصاص ػػات المج ػػالس ف ػػي ال ػػدكؿ األجنبي ػػة مختمف ػػة ع ػػف االختصاص ػػات المكجػػػكدة
بجميكرية مصر العربية ،كالمممكة األردنية الياشمية ،كدكلة اإلمارات العربيػة المتحػدة ،كدكلػة قطػر،
كسمطنة عماف.
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فاالختصاصػػات فػػي مجمػػس األمنػػاء لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تكجػػد لػػدييا الحريػػة فػػي
ممارسة كافة الصبلحيات؛ حتى تحقؽ أىدافيا ،كالسبب في ذلؾ يرجع إلى البلمركزية في اإلدارة.
أمػا فػػي إنجمتػ ار تمػنح الحريػػة لمجميػػكر كعامػػة الشػػعب فػػي المشػػاركة فػػي اإلدارة المدرسػػية،
كالمجمػػس الحػػاكـ لممدرسػػة يكػػكف مسػػؤكالن عػػف كضػػع الميزانيػػة لممدرسػػة بمػػا فييػػا ركاتػػب المعممػػيف،
كاختيار المناىج كمحتكاىا يقع مسؤكلية اإلدارة المدرسية.
بينما االختصاصات في جميكرية مصر العربية ،كالمممكػة األردنيػة الياشػمية ،كدكلػة قطػر،
كاالمارات العربيػة المتحػدة ،كسػمطنة عمػاف غيػر محػددة االختصاصػات كيرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػى
مركزية اإلدارة في ىذه الدكؿ.
ثالثاً أىداف المجمس:
تعتبػػر األىػػداؼ لممجػػالس متشػػابية إلػػى حػػد كبيػػر بػػيف الػػدكؿ األجنبيػػة كالػػدكؿ العربيػػة كسػػمطنة
عماف بيذه المجػالس ،كمنيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ :التعػاكف بػيف اآلبػاء كالمعممػيف ،كالتعػاكف عمػى حػؿ
المشكبلت لمطمبة؛ لتنشئة جيؿ عمى قدر مف المسؤكلية.
وفييي ضييوء ذلييك نضييع بعييض المقترحييات والحمييول لتفعيييل المجمييس ميين خييالل دراسيية خب يرات
بعض الدول وىي كاآلتي:
 عقد دكرات تدريبية ألعضاء مجمس اآلباء كاألميات. كضع شركط لعضكية االنضماـ لمجمس اآلباء كاألميات. إعطاء بعض الصبلحيات لمجمس اآلباء كاألميات إلدارة شؤكنيا. إنش ػػاء دائػ ػرة أك قس ػػـ خ ػػاص ف ػػي ال ػػك ازرة كالمحافظ ػػات التعميمي ػػة لتقي ػػيـ اداء ى ػػذه المج ػػالسكمحاسبتيا.
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الدراسات السابقة:
ىناؾ الكثير مف الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع ،كلكنيا تختمؼ في مضمكنيا عما جاءت
بػػو ىػػذه الد ارسػػة ،كلقػػد اطمػػع الباحػػث عمػػى العديػػد مػػف المكتبػػات كالمكاقػػع اإللكتركنيػػة المعركفػػة عمػػى
شػػبكة المعمكمػػات العالميػػة (االنترنػػت) ،كتكصػػؿ الباحػػث إلػػى أف معظػػـ الد ارسػػات لػػـ تتطػػرؽ بشػػكؿ
مباشر إلى تطكير أداء مجالس اآلباء كاألميات ،كسيتـ عرض ىذه الدراسات العربية كاألجنبية منيا
بحسب التسمسؿ الزمني ليا مف األحدث إلى األقدـ ،كمف ثـ التعميؽ عمييا.
أوال الدراسات العربية:
دراسة الفيفي( )3100بعنكاف :فاعمية مجالس اآلباء كالمعمميف كالصعكبات التي تكاجييا كسبؿ
تحسينيا مف كجية نظر مرشدم كمديرم المدارس بالرياض.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة فاعمية ممارسة مياـ كمسؤكليات مجالس اآلباء
كالمعمميف مف كجية نظر مديرم المدارس ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )85مدي ار كمرشدا مف
المدارس المتكسطة كالثانكية بمدينة الرياض ،كاستخدـ الباحث االستبانة ،كتكصمت الدراسة إلى أنو
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المديريف كالمرشديف مف االستفادة في فاعمية مجالس اآلباء
كالمعمميف .كأكصى الباحث بنشر الكعي بأىداؼ كأىمية مجالس اآلباء كالمعمميف لمرأم العاـ عف
طريؽ كسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمقركءة كالمسمكعة كالبرامج التمفازية مثؿ :الندكات ،كالمقاءات،
ككذلؾ اقتراح عمؿ جائزة مف قبؿ إدارة التعميـ ألفضؿ مجمس آباء في المنطقة ،كتنظيـ الزيارات
المتبادلة بيف المعمميف كأكلياء األمكر؛ لمتابعة الطمبة.
دراسة الصوافية ( )3118بعنكاف تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف المدرسة كالمجتمع المحمي في
بعض الجكانب اإلدارية بمدارس التعميـ األساسي ( )4-1في سمطنة عماف.
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ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الكاقع الراىف لممشاركة المجتمعية في بعض العمميات
اإلدارية بمدارس التعميـ األساسي ( )4-1في سمطنة عماف ،كذلؾ مف كجية نظر القيادات التربكية
التنفيذية بالمدارس( مديرم المدارس -مساعدييـ -األخصائييف االجتماعييف  -المعمميف) ،ككذلؾ
مف كجية نظر بعض الفئات المجتمعية ( أكلياء األمكر -رجاؿ األعماؿ -قيادات رسمية كشعبية –
قيادات كأعضاء مؤسسات المجتمع المحمي) ،أما اليدؼ الرئيس لمدراسة فيك التكاصؿ إلى أساليب
تفعيؿ المشاركة المجتمعية في التعميـ بالسمطنة .كلتحيؽ أىداؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة
المنيج الكصفي ،حيث تـ تكزيع استبانة عمى عينة عدد أفرادىا ( )557فردا ،كمقابمة شخصية مع
( )85فردا كذلؾ بجميع مناطؽ السمطنة باستثناء محافظة مسندـ كالمنطقة الكسطى.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :إف أكثر الجكانب اإلدارية التي فييا المشاركة
المجتمعية بالسمطنة ىي :التمكيؿ ،تمييا اإلدارة ،ثـ االستشارة ،بينما أضعفيا كانت في التخطيط.
دراسة الكعبي ( )3117بعنكاف :ممارسة مديرم المدارس لدكرىـ في تفعيؿ العبلقة بيف األسرة
كالمدرسة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم المدارس لدكرىـ في تفعيؿ العبلقة
بيف األسرة كالمدرسة ،تككنت عينة الدراسة مف مديرم مدارس منطقة العيف التعميمية ،كالبالغ عددىـ
( )115مدي ار كمديرة ،منيـ ( )52مديرا ،ك( )63مديرة .كاستخدـ الباحث االستبانة لمدراسة،
كتكصمت إلى أف أكثر المجاالت ممارسة مف قبؿ مديرم المدارس فيما يتعمؽ بتفعيؿ العبلقة بيف
األسرة كالمدرسة كاف رعاية الطمبة كمتابعة سمككيا كعمميا ،ثـ مجالس اآلباء كالمعمميف .كأكصى
الباحث بعقد دكرات تدريبية لممديريف في كيفية امتبلكيـ لمميارات البلزمة لتفعيؿ العبلقة بيف األسرة
كالمدرسة ،كالتركيز عمى كسائؿ اإلعبلـ في تفعيؿ دكر أكلياء األمكر لممشاركة كالتعاكف مع
المدارس.
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دراسة الوحشي( )3115بعنكاف :مدل إمكانية تطبيؽ نمكذج المدرسة المجتمعية كما يتصكرىا
القادة التربكيكف كمديرك مدارس منطقة الظاىرة في سمطنة عماف.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ نمكذج المدرسة المجتمعية كما يتصكره
القادة التربكيكف كمديرك مدارس منطقة الظاىرة في سمطنة عماف ،استخدمت الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع القادة التربكييف كمديرم المدارس في منطقة
الظاىرة في سمطنة عماف لمعاـ الدراسي ( )2555/2554حيث بمغ عدد أفراد العينة ( )135فردا،
كقد خرج الباحث بالنتائج اآلتية:
 -1أف درجة إمكانية تطبيؽ نمكذج المدرسة المجتمعية قد جاءت بدرجة كبيرة.
 -2إف درجة إمكانية تطبيؽ كؿ مجاؿ مف مجاالت نمكذج المدرسة المجتمعية قد جاءت كثيرة،
كمنيا:
 التعاكف كالمشاركة مف قبؿ المؤسسات كالفعاليات. االستخداـ األمثؿ لمصادر المجتمع. التنكيع في الخدمات التربكية. مشاركة أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي.كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :كالمتعمؽ بالمحكر الثاني الخاص بمشاركات المجتمع
في مجاؿ المشاركة يعزم لممنطقة التعميمية اختبلؼ طبيعة كؿ مجتمع كمدل كعيو.
دراسة العجمي( )3115بعنكاف :مفيكـ العبلقة بيف المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي في دكلة
الككيت.
كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ العبلقة بيف المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي كما
يفيميا مديرك المدارس كأكلياء األمكر في دكلة الككيت ،استخدمت الد ارسة المنيج الكصفي،
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كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بالمقاببلت كأداة لجمع البيانات ،كذلؾ مف خبلؿ مقابمة أفراد
عينة الدراسة كالجمكس معيـ لفترات طكيمة ،كقد شارؾ في ىذه الدراسة ( )155مدير كمديرة ككلي
أمر في منطقة األحمدم كالجيراء بدكلة الككيت ،كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 العبلقة بيف مدير المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي فييا الكثير مف الضبابية كسكء الفيـمف قبؿ المديريف أنفسيـ ككذلؾ أكلياء األمكر.
 يرل مديرك المدارس أف العبلقة بيف المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي يجب أف يسكدىاالكثير مف الترابط كالتفاىـ.
دراسة إبراىيم( )3114بعنكاف " :دكر مجالس اآلباء كالمعمميف في المدارس االبتدائية ".
كىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى أىمية العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع ،كابراز أىمية
مجالس اآلباء كالمعمميف كمكانتيا في العممية التعميمية في ضكء المتغيرات العالمية كالمحمية ،كفي
ضكء التشريعات الحالية ،كما ىدفت الدراسة إلى رصد الكاقع الفعمي ليذه المجالس كالكشؼ عف
المعكقات التي تكاجييا بيدؼ طرح مجمكعة مف المقترحات لتفعيميا.
كتككنت عينة الدراسة مف ثبلثة أنكاع مف المدارس االبتدائية بمحافظة القاىرة ،كىي :مدارس
حككمية ( ،)12كمدارس تجريبية ( ،)4كدارس لغات ( .)6كاستخدمت الدراسة األدكات اآلتية:
االستبانة كالمقابمة المفتكحة ،كتكصمت إلى النتائج التالية:
 تقكـ مجالس اآلباء كالمعمميف بتحقيؽ بعض أىدافيا كما تقكـ بممارسة بعضاختصاصاتيا.
 يكجد الكثير مف المعكقات التي تحكؿ دكف قياـ المجالس بدكرىا المنكط بيا كأىميا: ضعؼ الكعي باألىداؼ كاالختصاصات المنكطة بيذه المجالس.
 ضعؼ الرقابة كالمتابعة ألعماؿ المجالس.
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 اعتقاد اآلباء بأف المجالس ما ىي إال منظمات لجمع التبرعات .
 ضعؼ إقباؿ األميات عمى المشاركة في أعماؿ ىذه المجالس
 كثرة أعباء المعمميف كضيؽ الكقت المتاح ككجكد فجكة عميقة بيف المدرسة كالمجتمع
المحمي.
دراسة المسيمي ( )3113بعنكاف :مدل ممارسة مجالس اآلباء كالمعمميف لممياـ المككمة إلييـ
بمحافظة ظفار بسمطنة عماف مف كجية نظر األعضاء أنفسيـ.
كىدفت الدراسة إلى معرفة مدل ممارسة مجالس اآلباء كالمعمميف لممياـ المككمة إلييـ
بالمدارس الحككمية بالمديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة ظفار ،كذلؾ مف كجية نظر األعضاء
أنفسيـ .كتككنت عينة الدراسة مف ( )536فردا مف أعضاء المجالس ،كاستخدمت الدراسة
االستبانة ،كتكصمت إلى النتائج التالية:
-

درجة ممارسة المعمميف األعضاء في مجالس اآلباء كالمعمميف لممياـ المككمة إلييـ كانت
متكسطة مف كجية نظرىـ ،ككذلؾ درجة ممارسة أكلياء األمكر األعضاء بمجالس اآلباء
كالمعمميف .
كأكصت الدراسة بضركرة تعييف شخصيات فاعمة في المجتمع في مجالس اآلباء

كالمعمميف ،كانشاء دائرة في الك ازرة تككف ممثمة بأقساـ في المناطؽ التعميمية لمساعدة المدارس في
كضع األىداؼ كالخطط كالبرامج مف أجؿ تفعيؿ مجالس اآلباء كالمعمميف ،ككذلؾ ال بد مف العمؿ
عمى حث كتكعية المعمميف بضركرة التعاكف مع أكلياء األمكر مف خبلؿ إيجاد برامج لزيادة التفاعؿ
بيف أكلياء األمكر كالمعمميف.
دراسة البوسعيدي( )3110بعنكاف :دكر مدير المدرسة الثانكية في تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة
كالمجتمع المحمي بسمطنة عماف.
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كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الفعمي لمدير المدرسة الثانكية في تفعيؿ العبلقة
بيف المدرسة كالمجتمع المحمي بسمطنة عماف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )62مدرسة تضمنت
( )125إداريا كادارية ك( )295معمما كمعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف أربع مناطؽ تعميمية
بالسمطنة ،كىي ( :محافظة مسقط-الداخمية -الباطنة جنكب -الشرقية شماؿ) ،كاستخدمت الدراسة
األدكات اآلتية :االستبانة كالمقابمة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:


أكثر األدكار ممارسة مف قبؿ مدير المدرسة ىي  :تبصير أكلياء األمكر بضركرة اتصاليـ
بالمدرسة ،كتكعية األىالي بأىمية العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع.

 أقؿ األدكار ممارسة مف قبؿ مدير المدرسة ىي :إطبلع أعضاء مجمس اآلباء كاألميات
عمى نشرات المدرسة ،كتعريؼ أعضاء المجمس عمى مرافؽ المدرسة كاستخداماتيا
المختمفة.
كأكصت الدراسة بما يمي :تأىيؿ المديريف فيما يختص بالكسائؿ كاألساليب كالطرؽ المعينة
عمى تفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي كاألخذ بالمفيد مف آراء كاقتراحات أكلياء األمكر
كالعمؿ عمى تنفيذىا .
دراسة أبو رمان ( )3111بعنكاف :معرفة كاقع التعاكف بيف المدرسة كاألسرة كمتطمبات تطكيره مف
كجية نظر معممي مدارس محافظة البمقاء الرسمية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع التعاكف بيف المدرسة كاألسرة كمتطمبات تطكيره مف كجية
نظر معممي مدارس محافظة البمقاء الرسمية ،كمعرفة أثر متغيرات الجنس ،كالمؤىؿ العممي،
كالخبرات عمى كاقع التعاكف في المجاالت المختمفة التي أشارت إلييا الدراسة .كتككنت عينة الدراسة
مف ( )555معمـ كمعممة ،كاستخدمت الباحثة استبانة غطت جكانب الدراسة ،كأظيرت النتائج أف
كاقع التعاكف بيف المدرسة كاألسرة كاف جيدا بشكؿ عاـ ،كأكصت الباحثة بضركرة تكعية أكلياء
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األمكر المستمرة بأىمية التعاكف بيف المدرسة كاألسرة ،كذلؾ بكسائؿ إعبلمية مختمفة ،ككذلؾ تكجيو
الدعكات المستمرة ألكلياء األمكر لزيارة المدرسة في مختمؼ المناسبات كلمختمؼ األسباب.
دراسة غنيم ( )0996بعنكاف :دراسة تقكيمية لمجالس اآلباء كالمعمميف بالمدارس المتكسطة
الحككمية لمبنيف بالمدينة المنكرة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ جكانب القكة كأىـ جكانب الضعؼ في اجتماعات
مجالس اآلباء كالمعمميف مف كجية نظر المديريف كالمعمميف كأكلياء األمكر .كتككنت عينة الدراسة
مف ( )76مدي ار كككيبل ،ك( )194معمما ،ك( )116مف اكلياء المكر في المدارس الحككمية
المتكسطة لمبنيف في المدينة المنكرة .كاستخدمت الدراسة االستبانة ،كتكصمت إلى النتائج التالية:
 إف اجتماعات مجالس اآلباء كالمعمميف تعقد بصكرة غير منتظمة. الفترة الزمنية المخصصة الجتماعات مجالس اآلباء كالمعمميف غير كافية لمناقشةالمكضكعات المدرجة في جدكؿ األعماؿ.
كأكصى الباحث باإلكثار مف عقد اجتماعات مجالس اآلباء كالمعمميف ،كاإلعداد الجيد
الجتماعات المجمس ،كضركرة اببلغ أكلياء األمكر بمكعد عقد االجتماع عف طريؽ االتصاؿ
الياتفي.

ثانيا :الدراسات األجنبية:
دراسة روجر ورايت  )2006(Wright & Rogersبعنكاف دراسة تقييمية لدكر التكنكلكجيا في
تعزيز التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة.
كىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كجية نظر كؿ مف المدرسيف كأكلياء األمكر حكؿ استخداـ
كسائؿ االتصاؿ الحديثة (الياتؼ األرضي كالمحمكؿ -كاالنترنت -كالمكقع اإللكتركني لممدرسة) في
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عممية تعزيز التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة كالمجتمع ،كىدفت الدراسة كذلؾ إلى التعرؼ عمى
المعكقات التي تحد مف عممية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة .كتـ تطبيؽ الدراسة في بعض
المدارس بالجزء الشمالي مف الكاليات المتحدة األمريكية ،كبمغت عينة الد ارسة ( )215فردا ،منيـ
( )48مدرسا )162( ،كلي أمر ،كاتبعت الدراسة االستبانة في جمع البيانات.
كتكصمت الدراسة إلى ما يمي:
 أىمية التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة.
 فائدة استخداـ التكنكلكجيا الحديثة لتكسيع دائرة التكاصؿ كتقميؿ الفجكة بيف المدرسة
كاألسرة.
 نقص الكعي لدل المدرسيف كأكلياء األمكر حكؿ درجة الفكائد الناجمة عف التكاصؿ
باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة.
دراسة مكال  )0998( Meccallبعنكاف :تصكرات آباء طمبة الصؼ الخامس في المجتمع الريفي
كمشاركتيـ في العممية التربكية بالكاليات المتحدة األمريكية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة تصكرات آباء طمبة الصؼ الخامس في المجتمع الريفي لمتفاعؿ
مع المدارس كمشاركتيـ في العممية التربكية .تككنت عينة الدراسة مف آباء طبلب الصؼ الخامس
في مدرسة كارنفمي االبتدائية كالتي تحكم ( )655طالبا ،كىي تقع في فرانكميف كاكنتي كىك مجتمع
ريفي ،كاستخدمت االستبانة في الدراسة ،كتكصمت إلى النتائج التالية:
 إدراؾ اآلباء لمفيكـ التفاعؿ مع المدرسة. كجكد مجمكعة مف العكامؿ تؤثر عمى تفاعؿ اآلباء مع المدرسة كمف أبرزىا انشغاؿ اآلباءبأعماليـ.
كأكصى الباحث بأف يككف اآلباء شركاء مع المدرسة في تعميـ أبنائيـ.
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دراسة جولتز  )0997( Gultzبعنكاف " :ىنا نحف معا ..معا في المدرسة " التي أجريت في
الكاليات المتحدة األمريكية.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العكامؿ التي تستطيع زيادة تفاعؿ اآلباء مع المدرسة .كقد
صمـ الباحث استبانة مؤلفة مف ( )25فقرة ،ك( )4أسئمة مفتكحة لئلجابة عنيا ،ككزعت عمى عينة
مف اآل باء الذيف التحؽ أبناؤىـ بمرحمة ما قبؿ المدرسة ،كتكصمت الدراسة إلى عكامؿ متعددة
تستطيع زيادة مشاركة اآلباء كمنيا :االجتماعات كالمؤتمرات المختمفة ،ككرش عمؿ تطكعية لخدمة
المجتمع ،ككسائؿ االتصاؿ المختمفة.
كأكصى الباحث بأف تتاح الفرصة لآلباء لمناقشة قضايا عامة مع بعضيـ ،كمنيا :حضكر
االجتماعات ،كاستخداـ كسيمة االتصاؿ المناسبة.

تعقيب الباحث عمى الدراسات السابقة
بعد أف تـ عرض الدراسات فإف الباحث يبلحظ جكانب عدة مف تمؾ الدراسات ،كما تناكلتو مف
مكضكعات كما استخدمتو مف أدكات مختمفة ،كعينات ،كما تكصمت إليو مف نتائج كادلت بو مف
تكصيات ،كالتي يمكف إيجازىا في:
( )1تنكع الدراسات كاختبلفيا مف حيث المكضكعات ،كالمراحؿ الدراسية ،كالمنيج الذم
استخدمتو كؿ دراسة ،كأنكاع العينة ،كمجتمعات الدراسة.
( )2أظيرت أغمب الدراسات السابقة ضركرة مشاركة أكلياء األمكر في المدارس.
( )3أكدت بعض الدراسات عمى أىمية عقد الدكرات التدريبية لمديرم المدارس في مجاؿ
االتصاؿ كالتعاكف مع أكلياء األمكر.
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( )4أكدت عمى نشر الكعي بأىداؼ كأىمية مجالس اآلباء كالمعمميف عف طريؽ كسائؿ
اإلعبلـ.
( )1الغرض واليدف:
تناكلت الدراسات السابقة مفيكـ كتفعيؿ العبلقة بيف المدرسة كاألسرة ،كالمجتمع المحمي
مثؿ :دراسة (الكعبي ،)2557،كدراسة (الكحشي ،)2555 ،كمنيا ما تناكؿ مدل ممارسة
اآلباء كالمعمميف لممياـ المككمة إلييـ مثؿ :دراسة (المسيمي.)2552 :
( )2المنيج المستخدم واألداة:
معظـ الدراسات اشتركت في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة لمدراسة.

( )3المجتمع والعينة:
اشتركت معظـ الدراسات في اختيار مديرم المدارس لمجتمع العينية مثؿ :دراسة (الفيفي،
 ،)2511كدراسة (العجمي ،)2555 ،كمنيـ مف اختار أعضاء مف المجالس كاألفراد مثؿ:
دراسة (الصكافية ،)2558 ،كدراسة (المسيمي.)2552 ،

التعقيب عمى الدراسات األجنبية من حيث:
( )1الغرض واليدف:
معظـ الدراسات األجنبية أكدت عمى ضركرة مشاركة أكلياء األمكر في المدارس كدراسة
كدراسة (ركجر كرايت ،)2556 ،كدراسة (مكاؿ ،)1998 ،كدراسة (جكلتز.)1997 ،
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( )2المنيج المستخدم واألداة:
لقد اشتركت معظـ الدراسات األجنبية عمى منيج دراسة المنيج الكصفي ،كاالستبانة كأداة
لمدراسة.
( )3المجتمع والعينة:
أغمب الدراسات األجنبية اتفقت عمى اختيار أكلياء األمكر.

وبيذا فإن الباحث استفاد من الدراسات السابقة فيما يمي:
 إثراء كتدعيـ اإلطار النظرم ،كتكجيو إلى بعض المصادر العممية التي تضمنتيا قكائـمراجعيا.
 معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات. كذلؾ استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في بناء االستبانة ،كاشتقاؽ بعض فقراتيا. كما أنيا ساعدت في عممية تفسير النتائج كتحميميا. -كاختمفت الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث :العينة ،كمجاالت االستبانة.

كبعد استعراض الباحث لمدراسات السابقة ،الحظ أف الدراسات التي تتحدث عف تطكير أداء
مجالس اآلباء كاألميات في سمطنة عماف قميمة العدد ،فربما تككف ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات
التي تناكلت ىذا الجانب في السمطنة؛ لذا رغب الباحث بإجراء ىذه الدراسة.
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الفصل الثالث

اجراءات الدراسة
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الفصل الثالث
اجراءات الدراسة
تمييد:
يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ خطكات كاجراءات الدراسة الميدانية ،التي سارت الدراسة في
ضكئيا ،كتتضمف تحديد المنيج المتبع في الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،كأداة الدراسة
كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا ،كاألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في معالجة كتحميؿ
المعمكمات.

منيج الدراسة:
انطبلقان مف مشكمة الدراسة كأىدافيا كطبيعة تساؤالتيا ،قاـ الباحث باستخداـ المنيج
الكصفي ،نظ انر لمبلئمتو ألغراض الدراسة .كما يعتمد المنيج الكصفي عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة
كما تكجد في الكاقع ،كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا .كحاكؿ الباحث مف خبللو كصؼ مكضكع
الدراسة ،كتحميؿ البيانات كتفسيرىا ،أمبل في التكصؿ إلى تكصيات ذات معنى ،تزيد كتثرم بيا
رصيد المعرفة لممكضكع.

مجتمع الدراسة وعينتيا:
تككف مجتمع الدراسة مف بعض المشاركيف في مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة
شماؿ الباطنة مثؿ (مدراء المدارس ،المعممكف ،األخصائي االجتماعي ،أحد أكلياء األمكر) ،حيث
تـ اختيار المدارس عشكائيان ،فقد بمغ عددىا ( )38مدرسة ،منيا ( )19مدرسة لمذككر ،ك()19
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مدرسة لئلناث ،كبمغ إجمالي أفراد مجتمع الدراسة ( )165فردا خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ
(.2513/2512ك ازرة التربية كالتعميـ)2512 ،
كقد قاـ الباحث بجمع االستبانات عف طريؽ المديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة شماؿ
الباطنة.
ككصمت حصيمة جمع االستبانات إلى ( )133استبانة مف أصؿ ( )165استبانة ،حيث
بمغ عدد االستبانات المسترجعة ( )133استبانة ،بنسبة ( ،)% 83.125بينما كاف عدد االستبانات
المفقكدة ( )27استبانة ،بنسبة (.)% 16.875كما يكضحيا جدكؿ (.)1
جدول ()0
توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق
االستبانات

االستبانات

االستبانات

الموزعة

المسترجعة

المفقودة

والية السويق

26

25

0

والية الخابورة

31

04

6

والية صحم

38

33

6

والية صحار

26

38

8

والية لوى

06

04

3

والية شناص

34

31

4

المجموع

061

022

37

النسبة

%011

%82.035

%06.875

أفراد المجتمع
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وصف عينة الدراسة:
تناكلت ىذه الدراسة بعض المتغيرات الديمغرافية لمجتمع الدراسة ،كالمتمثمة في النكع ،كالمؤىؿ
العممي.
كفيما يمي كصؼ لمجتمع الدراسة ،تبعان لمتغيرات الدراسة:

أ) وصف متغير النوع:
جدول ()3
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النوع
النوع

التكرار

النسبة %

ذكر

62

%47

أنثى

71

%52

المجموع

022

%011

يكضح الجدكؿ ( )2تكزيع عينة الدراسة حسب متغير النكع حيث جاء في المرتبة األكلى نكع
اإلناث بنسبة ( ،)%53تبله نكع الذككر بنسبة(.)%47

ب) وصف متغير المؤىل العممي:
جدول ()2
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىل العممي
المؤىل

التكرار

النسبة %

دبموم التعميم العام فأقل

09

%04

75

دبموم

31

%05

بكالوريوس

88

%66

ماجستير

5

%4

دكتوراه

0

%0

الجممة

022

%011

يكضح الجدكؿ ( )3تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي ،حيث جاء في المرتبة األكلى
الحاصمكف عمى مؤىؿ البكالكريكس بنسبة ( ،)%66تبلىـ الحاصمكف عمى الدبمكـ بنسبة (،)%15
ثـ الحاصمكف عمى الدبمكـ التعميـ العاـ فأقؿ بنسبة ( ،)%14ثـ الحاصمكف عمى الماجستير بنسبة
( ،)%4ثـ الحاصمكف عمى الدكتكراه بنسبة (.)%1

متغيرات الدراسة:
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المتغيرات األتية:
 -1المتغيرات المستقمة كتشمؿ:
النكع كلو مستكياف :ذكر ،أنثى.
المؤىؿ العممي كلو خمس مستكيات :دبمكـ التعميـ العاـ فأقؿ ،كدبمكـ ،كبكالكريكس،
كماجستير ،كدكتكراه.
 -2كالمتغير التابع ىك :تطكير أداء مجالس اآلباء كاألميات بمدارس شماؿ الباطنة.
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أداة الدراسة:
استخدـ الباحث في دراستو أداة بحث رئيسو كاحدة ىي استبانة ( تطكير أداء مجالس اآلباء
كاألميات في مدارس محافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف في ضكء خبرات بعض الدكؿ) ،كقد
است فاد الباحث في بناء االستبانة مف خبلؿ اطبلعو عمى الدراسات السابقة كالكتب كالبحكث ذات
الصمة بمكضكع الدراسة ،كبناء عمى ذلؾ صمـ الباحث تمؾ االستبانة ،كالتي تككنت مف خمسة
مجاالت رئيسة كىي:
المجاؿ األكؿ :تشكيؿ المجمس ،كعدد فقراتيا .15
المجاؿ الثاني :التدريب كالتنمية المينية لؤلعضاء ،كعدد فقراتيا .15
المجاؿ الثالث :اجتماعات المجمس ،كعدد فقراتيا .15
المجاؿ الرابع :الكظائؼ كالمياـ كاألدكار التي يقكـ بيا المجمس ،كعدد فقراتيا .15
المجاؿ الخامس :تقكيـ أداء المجمس ،كعدد فقراتيا .15

صدق األداة لمدراسة:
يعد الصدؽ مف األمكر المطمكب تكافرىا في األداة لبياف مدل قدرة كؿ عبارة مف
عباراتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو ،كلمتحقؽ مف صدؽ األداة ،عرضت االستبانة عمى محكميف
مف ذكم الخبرة كالمختصيف في مجاالت اإلدارة التربكية ،كأساليب التدريس ،كالمناىج ،كاالرشاد
التربكم ممحق رقم ( ،)0كقد عادت االستبانات المحكمة جميعيا ،كأجمع المحكمكف عمى صدقيا،
كمبلئمتيا لقياس األبعاد التي كضعت مف أجميا ،كذلؾ بعد إجراء التعديبلت المناسبة في ضكء
مبلحظات المحكميف كتكجيياتيـ ،إما بالحذؼ ،أك اإلضافة ،أك إعادة الصياغة ،أك إعادة الترتيب.
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كتـ إعادة ترتيب بعض المعايير لممجاالت الخمسة .كما ىك ترتيبيا في استبانة الدراسة في صكرتيا
النيائية .ممحق رقم (.)2

ثبات األداة لمدراسة:
قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ألفا كرك نباخ الستخراج معامؿ الثبات كنتائج الجدكؿ رقـ ()4
تكضح ذلؾ.
جدول ()4
معامالت الثبات تبعاً لمجاالت االستبانة
المجال

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرو نباخ

المجال األول

01

1.76

المجال الثاني

01

1.84

المجال الثالث

01

1.81

المجال الرابع

01

1.84

المجال الخامس

01

1.85

الثبات الكمي

51

1.94

يكضح الجدكؿ ( )4أف جميع محاكر االستبانة تتمتع بقيمة ثبات عالية حيث بمغ الثابت العاـ لؤلداة
( ،)5.94كذلؾ يدؿ عمى أف أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية.
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المعالجات اإلحصائية:
تـ ادخاؿ البيانات في الحاسب اآللي عمى البرنامج االحصائي ( )SPSSمع استخداـ المعالجات
اإلحصائية التالية:
 التكزيعات التك اررية ،كالنسب المئكية التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى تكرار االجابات لدلأفراد عينة الدراسة.
 ألفا كرك نباخ لحساب معامؿ الثبات. المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم . اختبار (ت) لدراسة الفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة. اختبار تحميؿ التبايف األحادم  One Way ANOVAلد ارسة الفركؽ بيف متكسطاتاستجابات أفراد مجتمع الدراسة.
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الفصل الرابع

تحليل نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
عرض وتحميل نتائج الدراسة وتحميميا

يتناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة عرض كمناقشة النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة حكؿ
تطكير أداء مجالس اآلباء كاألميات في مدارس محافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف في ضكء
خبرات بعض الدكؿ .كقد تـ عرض كمناقشة النتائج حسب ما تنص عميو أسئمة الدراسة كفؽ
المعيار اآلتي:
لتحديد طكؿ خبليا مقياس ليكرت الخماسي ،تـ حساب المدل ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو
عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( ،)5.8=5÷4كبعد ذلؾ تـ إضافة
ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية.
جدول ()5
الحدود الدنيا والعميا لمقياس ليكرت الخماسي
درجة الموافقة

المتوسط الحسابي(طول الخمية)

قميمة جدا

من  0إلى أقل من 0.8

قميمة

من  0.8إلى أقل من 3.6

متوسطة

من  3.6إلى أقل من 2.4

كبيرة

من  2.4إلى أقل من 4.3

كبيرة جدا

من  4.3إلى 5
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لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصو :ما واقع مجالس اآلباء واألميات بمحافظة شمال الباطنة؟
بعد تطبيؽ االستبانة عمى مجتمع الدراسة ،كتفريغ االستجابات تـ حساب المتكسطات الحسابية
لدرجة المكافقة عمى المجاالت الخمسة لمدراسة ،كالجدكؿ ( )6أدناه يكضح ذلؾ.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت االستبانة
رقـ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم
5.46

ترتيبو

المجاؿ

4

1

الكظائؼ كالمياـ كاألدكار التي يقكـ بيا المجمس

4.21

3

2

اجتماعات المجمس

3.98

5.52

1

3

تشكيؿ المجمس

3.64

5.46

2

4

التدريب كالتنمية المينية لؤلعضاء

3.58

5.67

5

5

تقكيـ أداء المجمس

3.46

5.75

المجاؿ

 3.77بدرجة كبيرة

المتكسط الحسابي العاـ

يتضح مف الجدكؿ ( )6ما يمي:
أف المجاؿ الرابع (الكظائؼ كالمياـ كاألدكار التي يقكـ بيا المجمس) حصؿ عمى أعمى
متكسط حسابي بمغ( ،)4.21كانحراؼ معيارم قدره ( ،)5.46بينما حصؿ المجاؿ الخامس
(تقكيـ أداء المجمس) عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ( ،)3.46كانحراؼ معيارم قدره
( ،)5.75كقد بمغت المتكسطات الحسابية لممستكل العاـ لمجاالت االستبانة ( ،)3.77كىك
يقابؿ مستكل تقدير بدرجة كبيرة ،كيشير الجدكؿ كذلؾ أف المتكسطات الحسابية لدل عينة
الدراسة تراكحت بيف الكبيرة كالكبيرة جدا.
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كتـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ
تشكيؿ المجمس ،كقد رتبت تنازليا حسب المتكسطات الحسابية.
أوال :مجال تشكيل المجمس
يحتكم ىذا المجاؿ عمى ( )15فقرات مف فقرات االستبانة ،لمتعبير عف الكاقع الذم يجب أف
يككف عميو أداء مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة ،كجاء ىذا المجاؿ في
المرتبة الثالثة ،كيكضح الجدكؿ ( )7المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة كاقع األداء
ليذه المجالس.
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تشكيل المجمس
رقـ
الفقرة

ترتيبيا

8

1

9

2

3

3

5

4

1

5

الفقرة
يفضؿ في رئيس المجمس أف يككف عمى قدر مف التعميـ (دبمكـ
التعميـ العاـ فما فكؽ).
يجب أف يككف العضك لممجمس لديو أبناء في المدرسة نفسيا
المترشح ليا.
يعتبر التشكيؿ الحالي لممجمس كؿ سنتيف محققان لميدؼ
األساسي.
يفضؿ أف يككف رئيس المجمس مف الشخصيات الميمة أك مف
رجاؿ األعماؿ.
يككف جميع أعضاء المجمس منتخبكف كغير مفركضيف عمى
التشكيؿ.
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المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

4.56

4.56

4.52

5.77

5.77

5.88

الدرجة

كبيرة

كبيرة

كبيرة

3.95

5.87

كبيرة

3.92

5.95

كبيرة

6

6

يحظى رئيس المجمس بثقة عالية مف األعضاء.

3.95

5.94

كبيرة

7

7

يعي أعضاء مجمس اآلباء كاألميات المسؤكليات المنكطة بيـ.

3.35

5.85

متكسطة

15

8

تجد إدارات المدارس سيكلة في تشكيؿ المجمس.

3.17

1.25

متكسطة

4

9

3.56

5.89

متكسطة

2

15

2.91

1.15

متكسطة

يكجد شركط محددة ككاضحة لعضكية المجمس (الكفاءة-
الخبرة -دكرات تدريبية -االقتناع بأىمية المجمس كأىدافو).
يتـ اختيار أعضاء المجاف المنبثقة عف المجمس باالقتراع
السرم.

 3.64بدرجة كبيرة

المتكسط الحسابي العاـ

يتضح مف الجدكؿ ( )7أف مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة لدل
عينة الدراسة مف كجية نظرىـ في مجاؿ تشكيؿ المجمس تراكحت بيف الكبيرة كالمتكسطة؛ حيث
حصمت الفقرتيف رقـ (،)8ك ( )9عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ( ،)4.56كبانحراؼ معيارم
قدره( ،)5.77بينما حصمت الفقرة رقـ ( )2عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)2.91كبانحراؼ
معيارم قدره ( ،)1.15كتراكح المتكسط الحسابي لباقي الفقرات بيف (.)4.52 -3.56

ثانيا :مجال التدريب والتنمية المينية لألعضاء
يحتكم ىذا المجاؿ عمى ( )15فقرات مف فقرات االستبانة ،لمتعبير عف الكاقع الذم يجب أف
يككف عميو أداء مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة ،كجاء ىذا المجاؿ في
المرتبة الرابعة ،كيكضح الجدكؿ ( )8المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة كاقع األداء
ليذه المجالس.
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التدريب والتنمية المينية لألعضاء
رقـ
الفقرة

ترتيبيا

14

1

16

2

19

3

13

4

الفقرة
تركز الدكرات التدريبية عمى الكعي حكؿ األمكر التعميمية التعممية
ألعضاء المجمس.
يتـ تنظيـ برامج تثقيفية مثؿ ( المحاضرات  -الندكات ) ألعضاء
المجمس تتناكؿ قضايا اجتماعية كتربكية متنكعة.
يحؽ ألعضاء المجمس الحصكؿ عمى شيادات مشاركة معتمدة عند

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

4.53

4.52

5.95

5.88

الدرجة

كبيرة

كبيرة

4.55

1.52

كبيرة

3.92

5.95

كبيرة

12

5

تشجع الدكرات التدريبية أكلياء األمكر عمى حضكر االجتماعات.

3.76

5.96

كبيرة

17

6

تقكـ إدارة المدرسة باستطبلع الحاجات التدريبية ألعضاء المجمس.

3.62

1.52

كبيرة

25

7

3.34

1.51

متكسطة

11

8

3.11

1.33

متكسطة

18

9

15

15

التحاقيـ بدكرات تخص المجمس.
ينبغي أف ال تقؿ الدكرات التدريبية ألعضاء المجمس عف دكرة لكؿ
فصؿ دراسي.

تكجد خطة لتبادؿ زيارات بيف أعضاء المجمس في المحافظات
المختمفة لتبادؿ األفكار.
يتـ عقد دكرات تدريبية ألعضاء المجمس.
يتـ إخضاع األعضاء الجدد لممجمس إلى برنامج تأىيمي ييدؼ إلى
إكسابيـ الميارة كالمعرفة في عدة جكانب تتعمؽ بالمجمس كأىدافو

3.57

1.18

متكسطة

كاختصاصاتو.
يستطيع أعضاء المجمس التعامؿ مع البكابة التعميمية بكؿ سيكلة
كيسر.
المتكسط الحسابي العاـ

2.91

1.15
 3.58بدرجة كبيرة
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متكسطة

يتضح مف الجدكؿ ( )8أف مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة لدل عينة
الدراسة مف كجية نظرىـ في مجاؿ التدريب كالتنمية المينية ألعضاء المجمس تراكحت بيف الكبيرة
كالمتكسطة؛ حيث حصمت الفقرة رقـ ( ،)14عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ( ،)4.53كبانحراؼ
معيارم قدره( ،)5.95بينما حصمت الفقرة رقـ ( )15عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ (،)2.91
كبانحراؼ معيارم قدره ( ،)1.15كتراكح المتكسط الحسابي لباقي الفقرات بيف (.)4.52 -3.57

ثالثا :مجال اجتماعات المجمس
يحتكم ىذا المجاؿ عمى ( )15فقرات مف فقرات االستبانة ،لمتعبير عف الكاقع الذم يجب أف
يككف عميو أداء مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة ،كجاء ىذا المجاؿ في
المرتبة الثانية ،كيكضح الجدكؿ ( )9المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة كاقع األداء
ليذه المجالس.
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال اجتماعات المجمس
المتكسط

االنحراؼ

رقـ

الحسابي

المعيارم

21

1

ال يتـ اختيار الكقت المناسب لعقد االجتماعات.

4.27

5.73

كبيرة جدا

23

2

ال تككف االجتماعات لممجمس متجددة مف حيث المحتكل.

4.58

5.71

كبيرة

22

3

ال يتكافر المكاف المناسب لعقد االجتماعات الدكرية لممجمس.

4.58

5.94

كبيرة

26

4

ال يتضمف جدكؿ األعماؿ المياـ المرتبطة بأىداؼ المجمس

4.56

5.77

كبيرة

35

5

ال ينتيي االجتماع بتقرير ك ٍ
اؼ عف المكضكعات التي نكقشت

4.55

5.67

كبيرة

24

6

ال تككف االجتماعات لممجمس متجددة مف حيث طريقة الطرح.

3.95

5.87

كبيرة

الفقرة

ترتيبيا

الفقرة
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الدرجة

25

7

ال يعقد المجمس االجتماعات بشكؿ دكرم.

3.95

5.94

كبيرة

29

8

ال تحفظ محاضر االجتماعات لبلستخدامات المستقبمية.

3.95

1.51

كبيرة

27

9

28

15

ال يخطر األعضاء بجدكؿ األعماؿ قبؿ كقت االجتماع بفترة
مناسبة.
تعتبر عدد مرات انعقاد المجمس ( مرتيف عمى األقؿ في
الفصؿ الدراسي الكاحد) كافية.

3.85

3.66

المتكسط الحسابي العاـ

1.52

1.52

كبيرة

كبيرة

 3.98بدرجة كبيرة

يتضح مف الجدكؿ ( )9أف مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة لدل
عينة الدراسة مف كجية نظرىـ في مجاؿ اجتماعات المجمس تراكحت بيف الكبيرة جدا كالكبيرة؛ حيث
حصمت الفقرة رقـ ( ،)21عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ( ،)4.27كبانحراؼ معيارم قدره(،)5.73
بينما حصمت الفقرة رقـ ( )28عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)3.66كبانحراؼ معيارم قدره
( ،)1.52كتراكح المتكسط الحسابي لباقي الفقرات بيف (.)4.58 -3.85

رابعا :مجال الوظائف والميام واألدوار التي يقوم المجمس
يحتكم ىذا المجاؿ عمى ( )15فقرات مف فقرات االستبانة ،لمتعبير عف الكاقع الذم
يجب أف يككف عميو أداء مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة ،كجاء ىذا
المجاؿ في المرتبة األكلى ،كيكضح الجدكؿ ( )15المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لدرجة كاقع األداء ليذه المجالس.
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جدول ()01
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الوظائف والميام واألدوار التي يقوم بيا
المجمس
رقـ
الفقرة

ترتيبيا

31

1

37

2

32

3

36

4

35

5

الفقرة
ينبغي أف تككف أىداؼ المجمس كاضحة لجميع األعضاء.
يسعى المجمس إلى تبصير أكلياء األمكر بأىمية متابعة األبناء
مف خبلؿ تكفير المناخ األسرم المبلئـ ،كالتحصيؿ الدراسي.
كجكد الئحة منظمة لعمؿ المجمس في المدرسة.
يسعى المجمس في تكثيؽ العبلقة بيف أكلياء األمكر كالييئة
التدريسية بالمدرسة.
يقكـ المجمس بتكعية الطمبة نحك االىتماـ بالمبنى المدرسي

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

4.61

5.51

كبيرة جدا

4.33

5.53

كبيرة جدا

4.35

5.75

كبيرة جدا

4.28

5.69

الدرجة

كبيرة جدا

4.23

5.85

كبيرة جدا

33

6

يضع المجمس خطة إجرائية لعممو في العاـ الدراسي.

4.19

5.75

كبيرة

34

7

يقكـ المجمس بدراسة احتياجات الطمبة كمشكبلتيـ.

4.17

5.75

كبيرة

38

8

4.16

5.67

كبيرة

39

9

45

15

كالمرافؽ العامة كالمحافظة عمييا.

يشارؾ المجمس المدرسة في التصدم لمظكاىر االجتماعية
كاالقتصادية التي تضر المجتمع.
يشارؾ المجمس في إصدار نشرات تربكية لتكعية أكلياء األمكر
بحاجات األبناء النفسية كاالجتماعية كالتربكية بالتعاكف مع ذكم

4.53

5.71

كبيرة

االختصاص.
يسيـ المجمس بشكؿ كاضح في تنفيذ المشاريع التربكية لممدرسة.
المتكسط الحسابي العاـ

3.77

5.95

كبيرة

 4.21بدرجة كبيرة جدا
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يتضح مف الجدكؿ ( )15أف مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة لدل
عينة الدراسة مف كجية نظرىـ في مجاؿ الكظائؼ كالمياـ كاألدكار التي يقكـ بيا المجمس تراكحت
بيف الكبيرة جدا كالكبيرة؛ حيث حصمت الفقرة رقـ ( ،)31عمى أعمى متكسط حسابي بمغ (،)4.61
كبانحراؼ معيارم قدره( ،)5.51بينما حصمت الفقرة رقـ ( )45عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ
( ،)3.77كبانحراؼ معيارم قدره ( ،)5.95كتراكح المتكسط الحسابي لباقي الفقرات بيف (-4.16
.)4.33

خامسا :مجال تقويم أداء المجمس
يحتكم ىذا المجاؿ عمى ( )15فقرات مف فقرات االستبانة ،لمتعبير عف الكاقع الذم
يجب أف يككف عميو أداء مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة ،كجاء ىذا
المجاؿ في المرتبة الخامسة ،كيكضح الجدكؿ ( )11المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لدرجة كاقع األداء ليذه المجالس.
جدول ()00
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تقويم أداء المجمس
رقـ

المتكسط االنحراؼ

ترتيبيا

الفقرة

41

1

يتـ تقكيـ أداء المجمس مف خبلؿ إنجازاتو مثؿ المسابقات كالمعارض.

3.65

49

2

تساعد برامج التقكيـ لممجمس عمى تنمية مكاىب الطمبة.

3.59

1.54

48

3

يستفاد مف نتائج التقكيـ في التشكيبلت الجديدة لممجمس.

3.55

1.53

كبيرة

42

4

3.55

1.54

كبيرة

الفقرة

تشكيؿ لجاف تقكيـ لمعرفة مدل تحقؽ أىداؼ المجمس عمى مستكل
المحافظة.
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الدرجة

الحسابي

المعيارم
1.59

كبيرة
كبيرة

47

5

تكجد استمارة تقكيـ كاضحة المياـ كاالختصاصات لممجمس.

3.48

5.96

كبيرة

45

6

يكجد ضعؼ في النظاـ التربكم العاـ لتقكيـ ىذه المجالس.

3.48

1.58

كبيرة

43

7

يكجد قصكر مف قبؿ اإلدارة العميا في عممية تقكيـ أداء ىذه المجالس.

3.45

1.59

كبيرة

44

8

يتـ متابعة تشكيؿ المجمس كؿ فترة زمنية محددة مف قبؿ اإلدارة العميا.

3.41

1.53

كبيرة

55

9

ينظـ المجمس ممتقيات كأياـ مفتكحة لعرض أعمالو.

3.33

1.13

متكسطة

46

15

تقكـ الدائرة المعنية بالك ازرة بمتابعة أعماؿ المجمس بشكؿ دكرم.

3.17

1.13

متكسطة

 3.46بدرجة كبيرة

المتكسط الحسابي العاـ

يتضح مف الجدكؿ ( )11أف مجالس اآلباء كاألميات بمدارس محافظة شماؿ الباطنة لدل
عينة الدراسة مف كجية نظرىـ في مجاؿ تقكيـ أداء المجمس تراكحت بيف الكبيرة كالمتكسطة؛ حيث
حصمت الفقرة رقـ ( ،)41عمى أعمى متكسط حسابي بمغ ( ،)3.65كبانحراؼ معيارم قدره(،)1.59
بينما حصمت الفقرة رقـ ( )46عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)3.16كبانحراؼ معيارم قدره
( ،)1.13كتراكح المتكسط الحسابي لباقي الفقرات بيف (.)3.33 -3.59

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤ α
 )1.115عمى استجابات أفراد عينة الد ارسة تعزى إلى النوع؟
كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية ،كاالنحراؼ المعيارم لجميع المجاالت
كفقا لمتغير النكع (ذكر ،انثى) ،تـ اختبار ت ( )T-testلمجمكعتيف مستقمتيف حسب ما يشير إليو
الجدكؿ (.)12
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جدول ()03
نتائج اختبار ت( )T-testلمكشف عن داللة الفرق لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع
ذكر
المجاؿ

تشكيؿ المجمس
التدريب كالتنمية المينية
لؤلعضاء
اجتماعات المجمس

انثى

داللة

قيمة

مستكل

(ت)

الداللة
5.552

دالة
غير دالة
دالة

المتكسط

االنحراؼ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الحسابي

المعيارم

3.64

5.61

3.63

5.44

5.254

3.59

5.72

3.53

5.62

5.459

5.591

4.55

5.57

3.96

5.48

5.436

5.556

(ت)
إحصائيا

الكظائؼ كالمياـ
كاألدكار التي يقكـ بيا

4.13

5.48

4.27

5.43

1.772

5.569

غير دالة

المجمس
تقكيـ أداء المجمس

3.51

5.88

3.41

5.48

5.859

5.555

دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )12أف المتكسطات الحسابية لتقديرات الذككر بشكؿ عاـ في مجاالت
الدراسة أعمى مف المتكسطات الحسابية لتقديرات اإلناث في مجتمع الدراسة ،كيشير الجدكؿ السابؽ
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )5.555 ≤ αبيف متكسطات تقديرات
مجتمع الدراسة لصالح الذككر في المجاالت التالية :مجاؿ تشكيؿ المجمس ،كاجتماعات المجمس،
كتقكيـ أداء المجمس ،حسب ما يشير إليو المتكسط الحسابي ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في باقي المجاالت تبعا لمتغير النكع (ذكر ،كأنثى).
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لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤ α
 )1.115عمى استجابات أفراد عينة الد ارسة تعزى إلى المؤىل العممي؟
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإجراء تحميؿ التبايف األحادم ،كالجدكؿ ( )13يبيف نتائج
ىذا التحميؿ.
جدول ()02
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )ANOVAحول أثر المؤىل العممي عمى وجيات نظر أفراد مجتمع الدراسة
المجال

تشكيل المجمس

التدريب والتنمية المينية
لألعضاء

اجتماعات المجمس

الوظائف والميام واألدوار
التي يقوم بيا المجمس

تقويم أداء المجمس

مجموع

مصدر التباين

مربعات

االنحراف

الحرية

بين المجموعات

0.303

4

1.212

داخل المجموعات

25.369

038

1.376

المجموع

26.480

023

بين المجموعات

3.572

4

1.642

داخل المجموعات

55.467

038

1.422

المجموع

58.140

023

بين المجموعات

0.088

4

1.397

داخل المجموعات

24.905

038

1.372

المجموع

26.012

023

بين المجموعات

1.752

4

1.088

داخل المجموعات

36.874

038

1.301

المجموع

37.636

023

بين المجموعات

2.314

4

1.810

داخل المجموعات

61.941

038

1.476

المجموع

64.044

023

قيمة (ف)

مستوى

درجات

متوسط

المربعات

المحسوبة

1.261

0.011

الدال لة

غير دالة
0.485

1.300
غير دالة

0.188

1.265
غير دالة

1.896

1.468
غير دالة

0.683

1.058
غير دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )13أف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )5.555 ≤ αفي جميع المجاالت لدل عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،حيث جاءت
قيمة (ؼ) غير دالة إحصائيا.
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الفصل الخامس

ملخص نتائج الدراسة والتوصيات

93

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتناكؿ ىذا الفصؿ خبرات دكؿ العالـ بما يخص مجالس اآلباء كالمعمميف ،مف خبلؿ
اإلطار النظرم ليذه المجالس ،كمناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الميدانية ،كتفسيرىا في
ضكء األىداؼ التي سعت الدراسة إلى تحقيقيا ،كتناكلت ىذه الدراسة مكضكع ( تطكير أداء
مجالس اآلباء كاألميات في مدارس محافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف في ضكء خبرات بعض
الدكؿ) ،حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع أداء مجالس اآلباء كاألميات بمحافظة شماؿ الباطنة
مف كجية نظر عينة الدراسة.
كسيتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الميدانية ،كتفسيرىا في
ضكء األىداؼ التي سعت الدراسة إلى تحقيقيا.

مناقشة السؤال األول
نص السؤال :ما خبرات مجالس اآلباء والمعممين في بعض دول العالم؟
بعد عرض أىـ الخبرات لمدكؿ المختارة في اإلطار النظرم ،فإنو يمكف استخبلص بعض ىذه
الخبرات لبلستفادة منيا ،كالتي تتمثؿ باآلتي:
أوال :الواليات المتحدة األمريكية:
 أف يككف المرشح لمجمس اآلباء كاألميات عمى قدر مف التعميـ ليتسنى لو المناقشات،كصنع سياسة التعميـ.
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 يجب كضع شركط محددة ألعضاء المجمس مثؿ :الكفاءة كالخبرة. تكفير دكرات تدريبية معينة إلكساب العضك الميارة في عدد مف الجكانب منيا :التعرؼعمى سياسة مجالس اآلباء كاألميات كاىدافيا.
 منح بعض الصبلحيات لممجمس لتحقيؽ األىداؼ ،كيتـ محاسبة المجمس في التقصير. أف يككف المرشح مف الذيف يقيمكف في المنطقة التي يتقدـ لمترشيح عنيا. تستمر عضكية الفرد في المجمس لمدة أربع سنكات متصمة. االبتعاد عف البلمركزية في اإلدارة.ثانيا :انجمت ار
 البلمركزية في اإلشراؼ عمى التعميـ. تقكـ المجالس بصنع السياسة التعميمية عمى المستكل المحمي. كضع الشركط في استخداـ المباني. ال مركزية اإلنفاؽ في الميزانية. المحاسبية لممدارس.ثالثا :الدول العربية ( جميورية مصر العربية ،المممكة األردنية الياشمية ،دولة قطر ،دولة
االمارات العربية المتحدة )
 تقييـ المجمس بما تـ تنفيذه ،كذلؾ لتحسيف كتطكير أداء المجمس ،كمتابعتو لتصحيحمساراتو لبمكغ أىدافو.
 اشراؾ أكلياء األمكر في اتخاذ الق اررات الفاعمة لتحسيف العممية التعميمية. تقديـ المعمكمات لآلباء كاألميات عف الخدمات كاالجراءات المدرسية ،كالتعرؼ عمىالبرامج التي تقدـ لؤلبناء ،كتعريفيـ باألنشطة المختمفة ككيفية ممارستيا.
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 تبادؿ المعمكمات مع اآلباء مف خبلؿ اجتماعاتو الدكرية ،كالمقاءات ،كاألياـ المفتكحة،كاالتصاؿ الياتفي ،كاالنترنت ،كغيرىا.
 التشجيع عمى إنشاء مكاطنيف ذكم عمـ ،كقادريف عمى تحمؿ المسؤكلية. التعاكف بيف المدرسة كاكلياء األمكر مف أجؿ اتصاؿ أفضؿ بيف المدارس كالمجتمعالمحمي ،كدعـ العممية التعميمية.
 إصدار نشرات ككتيبات تبيف أنشطة ىذه المجالس ،كالفمسفة القائمة عمييا ،كأىمية الربطبيف البيت كالمدرسة.
 دراسة مشكبلت الطبلب كالعمؿ عمى حميا ،كتحديد اجراءات التعامؿ مع جميع الشكاكمالمتعمقة بالمدرسة.
 ترؾ بعض الصبلحيات لممحافظات في تنفيذ الق اررات الك ازرية المنظمة لمعمؿ. يقكـ مجمس األمناء بدكلة قطر بمراقبة كتقييـ المدرسة نحك تحقيؽ األىداؼ كالغايات. أما في جميكرية مصر العربية جعمت لممجمس إبداء الرأم في اختيار مدير المدرسة أكناظر المدرسة كفي تقكيـ أداء كبل منيما عند التجديد ألم منيما.
كبعد عرض الخبرات المستفادة لمجالس اآلباء كاألميات مف بعض الدكؿ ،سيقكـ الباحث بعرض
كاقع تطكير أداء مجالس االباء كاألميات في مدارس محافظة شماؿ الباطنة ،مف خبلؿ ما
ستعرضو الدراسة الميدانية كما يمي:
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
نص السؤال :ما واقع أداء مجالس اآلباء واألميات بمحافظة شمال الباطنة؟
أشارت الدراسة في الجدكؿ ( )6بأف مجال الوظائف والميام واألدوار التي يقوم بيا
المجمس يعتبر مف أكثر المجاالت التي تكافؽ الكاقع مف كجية نظر عينة الدراسة ،فقد حصؿ عمى
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متكسط حسابي بمغ ( ،)4.21كانحراؼ معيارم مقداره ( ،)5.46كقد جاء في المرتبة األكلى بدرجة
تكافر كبيرة جدا مف عينة الدراسة ،كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية الكظائؼ كاألدكار التي يقكـ بيا
المجمس ،كقمة كضكح األىداؼ ألعضاء المجمس ،أك أنو يكجد بيف أعضاء المجمس التفاىـ
كالتجانس المتبادؿ عند القياـ بالمسؤكليات كتكزيع المياـ ،حيث يقكـ غالبية األعضاء بتفكيض
رئيس المجمس لمقياـ بأم مياـ.
كما أظيرت نتائج الدراسة أف مجال اجتماعات المجمس جاء في المرتبة الثانية بمتكسط
حسابي بمغ ( ،)3.98كانحراؼ معيارم قدره ( ،)5.52بدرجة تكافر كبيرة بيف أفراد عينة الدراسة،
كلعؿ ذلؾ يرجع لعدـ اختيار الكقت المناسب لعقد االجتماعات ،كعدـ تكافر المكاف المناسب لعقد
االجتماعات الدكرية.
كأشارت نتائج الدراسة أف مجال تشكيل المجمس جاء في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي
بمغ ( ،)3.64كبانحراؼ معيارم قدره ( ،)5.46بدرجة تكافر كبيرة بيف أفراد عينة الدراسة ،كلعؿ
ذلؾ يرجع إلى أىمية االختيار كالتصكيت ألعضاء المجمس كأف يككف رئيس المجمس عمى قدر مف
التعميـ (دبمكـ التعميـ العاـ فما فكؽ) ،كلعدـ كجكد شركط محددة ككاضحة لعضكية المجمس.
أما مجال التدريب والتنمية المينية لألعضاء فقد جاء في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي
بمغ ( ،)3.58كبانحراؼ معيارم قدره ( ،)5.67بدرجة تكافر كبيرة بيف أفراد عينة الدراسة ،كيعزل
ذلؾ إلى االىتماـ بالدكرات التدريبة كعقدىا ألعضاء المجمس ،حتى يككف العضك ممما باألىداؼ،
كاألدكار التي يقكـ بيا.
كجاء مجال تقويم أداء المجمس في المرتبة الخامسة بمتكسط حسابي بمغ (،)3.46
كبانحراؼ معيارم قدره ( ،)5.75كبدرجة تكافر كبيرة بيف أفراد عينة الدراسة ،كيعزل ذلؾ إلى
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ضركرة تقييـ ىذه المجالس ،كاقناع غالبية المجمس لكجكد قصكر مف قبؿ اإلدارة العميا في عممية
تقكيـ ىذه المجالس.
كتتفؽ النتائج السابقة مع نتائج كبل مف دراسة الفيفي ( ،)2511كدراسة الصكافية
( ،)2558كدراسة الكعبي ( ،)2557كدراسة العجمي ( ،)2555كدراسة ابراىيـ ( ،)2554كدراسة
البكسعيدم ( ،)2551كدراسة أبك رماف ( ،)2555حكؿ مجاؿ الكظائؼ كاألدكار التي يقكـ بيا
المجمس ،كما اتفقت دراسة أبك رماف ( )2555فيما يتعمؽ بأىمية اجتماعات المجمس كتقديـ
الدعكات ليـ ،ككذلؾ اتفقت دراسة الكحشي ( ،)2555كدراسة المسيمي ( ،)2552عمى ضركرة
تعييف شخصيات فاعمة في المجتمع في مجالس اآلباء كالمعمميف ،فيما يتعمؽ بمجاؿ تشكيؿ
المجمس ،كبما يتعمؽ بمجاؿ التدريب كالتنمية المينية لؤلعضاء ،اتفقت مع دراسة الكعبي
(،)2557كدراسة البكسعيدم ( )2551حكؿ تأىيؿ األعضاء في المجمس ،ككذلؾ اتفقت دراسة
الفيفي( ،)2511كدراسة ابراىيـ( ،)2554كدراسة غنيـ( )1996بمجاؿ تقكيـ المجمس.

كفيما يمي مناقشة نتائج الدراسة حسب ترتيب مجاالتيا ،كذلؾ بتناكؿ أعمى كأدنى الفقرات
حسب استجابة أفراد عينة الدراسة لكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة.
مناقشة نتائج المجال األول :تشكيل المجمس
يتضح مف الجدكؿ ( )7أف درجة أداء مجالس اآلباء كاألميات لدل أفراد عينة الدراسة
بمدارس شماؿ الباطنة في مجاؿ تشكيؿ المجمس تراكحت بيف الكبيرة كالمتكسطة؛ حيث جاءت
الفقرة رقـ ( )8في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ ( ،)4.56كبانحراؼ معيارم كقدره (،)5.77
كينص عمى " يفضؿ في رئيس المجمس أف يككف عمى قدر مف التعميـ (دبمكـ التعميـ العاـ فما
فكؽ)" ،بينما حصمت الفقرة رقـ ( )2عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)2.91كبانحراؼ معيارم
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كقدره ( ،)1.15كينص عمى " يتـ اختيار أعضاء المجاف المنبثقة عف المجمس باالقتراع السرم"،
كيعزل ذلؾ إلى أف نسبة كبيرة مف عينة الدراسة اتفقت عمى أنو يجب أف يككف رئيس المجمس عمى
قدر مف التعميـ (دبمكـ التعميـ العاـ فما فكؽ) ،حتى يسمح لو بالمشاركة في المناقشات ككضع
خطط التعميـ ،ككذلؾ االستفادة مف آرائو داخؿ المجمس ،كيحظى بثقة عالية مف األعضاء ،كيفضؿ
أف يككف المترشح لعضكية لديو أبناء مف المدرسة نفسيا ،حتى يسخر كؿ طاقاتو ألبنائو الطبلب.
كتتفؽ ىذ النتائج مع نتائج دراسة الكحشي( ،)2555كدراسة مكاؿ( ،)1998كالتي أكصت
بتشكيؿ مجمس استشارم لكؿ مدرسة يشارؾ فييا ممثمكف عف أكلياء األمكر كالمعمميف كالطبلب،
كاتفقت كذلؾ عمى ضركرة تعييف شخصيات فاعمة في المجتمع في مجالس اآلباء كالمعمميف،
كتقميؿ الفجكة بيف المدرسة ،كاألسرة.

مناقشة نتائج المجال الثاني :التدريب والتنمية المينية لألعضاء
يتضح مف الجدكؿ ( )8أف درجة أداء مجالس اآلباء كاألميات لدل أفراد عينة الدراسة
بمدارس شماؿ الباطنة في مجاؿ تشكيؿ المجمس تراكحت بيف الكبيرة كالمتكسطة؛ حيث جاءت
الفقرة رقـ ( )14في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ ( ،)4.53كبانحراؼ معيارم كقدره
( ،)5.95كينص عمى " تركز الدكرات التدريبية عمى الكعي حكؿ األمكر التعميمية التعممية
ألعضاء المجمس " ،بينما حصمت الفقرة رقـ ( )15عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ (،)2.91
كبانحراؼ معيارم كقدره ( ،)1.15كينص عمى " يستطيع أعضاء المجمس التعامؿ مع البكابة
التعميمية بكؿ سيكلة كيسر " ،كيعزل ذلؾ إلى أىمية كجكد الدكرات التدريبية ألعضاء المجمس،
ألنيا تركز عمى الكعي باألمكر التربكية ،كالى إكساب المعرفة كالميارة في عدة جكانب ،كضركرة
عمؿ كرش تدريبية حكؿ كيفية التعامؿ مع البكابة التعميمية.
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كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الكعبي ( ،)2557كدراسة البكسعيدم( ،)2551كالتي
أكضحت بعقد دكرات تدريبية كذلؾ المتبلؾ الميارة البلزمة لتفعيؿ العبلقة بيف األسرة كالمدرسة.
مناقشة نتائج المجال الثالث :اجتماعات المجمس
يتضح مف الجدكؿ ( )9أف درجة أداء مجالس اآلباء كاألميات لدل أفراد عينة الدراسة
بمدارس شماؿ الباطنة في مجاؿ تشكيؿ المجمس تراكحت بيف الكبيرة جدا كالكبيرة؛ حيث جاءت
الفقرة رقـ ( )21في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ ( ،)4.27كبانحراؼ معيارم كقدره
( ،)5.73كينص عمى " ال يتـ اختيار الكقت المناسب لعقد االجتماعات " ،بينما حصمت الفقرة رقـ
( )28عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)3.66كبانحراؼ معيارم كقدره ( ،)1.52كينص عمى "
تعتبر عدد مرات انعقاد المجمس (مرتيف عمى األقؿ في الفصؿ الدراسي الكاحد) كافية " ،كيعزل
ذلؾ إلى أىمية اختيار الكقت المناسب لعقد االجتماعات ،كتكفير المكاف المناسب لو ،كارفاؽ جدكؿ
األعماؿ ليذه االجتماعات ،كأف تككف االجتماعات بشكؿ مستمر كدكرم.
كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة أبك رماف ( ،)2555كدراسة جكلتز( ،)1997كدراسة
غنيـ ( ،)1996لتكجيو الدعكات المستمرة ألكلياء األمكر لزيارة المدرسة كحضكر المناسبات،
كاستخداـ كسيمة االتصاؿ المناسبة.

مناقشة نتائج المجال الرابع :الوظائف واألدوار والميام التي يقوم بيا المجمس
يتضح مف الجدكؿ ( )15أف درجة أداء مجالس اآلباء كاألميات لدل أفراد عينة الدراسة
بمدارس شماؿ الباطنة في مجاؿ تشكيؿ المجمس تراكحت بيف الكبيرة جدا كالكبيرة؛ حيث جاءت
الفقرة رقـ ( )31في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ ( ،)4.61كبانحراؼ معيارم كقدره
( ،)5.51كينص عمى " ينبغي أف تككف أىداؼ المجمس كاضحة لجميع األعضاء " ،بينما حصمت
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الفقرة رقـ ( )45عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)3.77كبانحراؼ معيارم كقدره ( ،)5.95كينص
عمى " يسيـ المجمس بشكؿ كاضح في تنفيذ المشاريع التربكية لممدرسة " ،كيعزل ذلؾ إلى التركيز
في كضكح األىداؼ لؤلعضاء ،مما يؤدم إلى تبصير أكلياء األمكر بأىمية متابعة األبناء ،كتكثيؽ
العبلقة بيف أكلياء األمكر كالييئة التدريسية ،كأنو يجب تكضيح المياـ كالمسؤكليات لؤلعضاء التي
يقكـ بيا المجمس عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ.
كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الفيفي( ،)2511كدراسة ابراىيـ( ،)2554كدراسة
المسيمي ( ،)2552كدراسة البكسعيدم( ،)2551كدراسة ركجر كرايت( ،)2556عمى أىمية الكعي
باألىداؼ كاالختصاصات المنكطة بيذه المجالس ،ككذلؾ يتـ نشرىا عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ
المختمفة ،كضركرة تبصير أكلياء األمكر باتصاليـ بالمدرسة.

مناقشة نتائج المجال الخامس :تقويم أداء المجمس
يتضح مف الجدكؿ ( )11أف درجة أداء مجالس اآلباء كاألميات لدل أفراد عينة الدراسة
بمدارس شماؿ الباطنة في مجاؿ تشكيؿ المجمس تراكحت بيف الكبيرة كالمتكسطة؛ حيث جاءت
الفقرة رقـ ( )41في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي بمغ ( ،)3.65كبانحراؼ معيارم كقدره
( ،)1.59كينص عمى " يتـ تقكيـ أداء المجالس مف خبلؿ انجازاتو مثؿ المسابقات كالمعارض "،
بينما حصمت الفقرة رقـ ( )46عمى أقؿ متكسط حسابي بمغ ( ،)3.17كبانح ارؼ معيارم كقدره
( ،) 1.13كينص عمى " تقكـ الدائرة المعنية بالك ازرة بمتابعة أعماؿ المجمس بشكؿ دكرم " ،كيعزل
ذلؾ إلى ضركرة االىتماـ بتقكيـ أداء المجالس ،لخمؽ ركح المنافسة فيما بينيـ ،كتطكير ما ىك
جديد ،كاالسياـ في تنمية مكاىب الطمبة ،كتحقيؽ أىداؼ المجمس ،كتككف المتابعة بشكؿ دكرم مف
قبؿ اإلدارة العميا ،كعمى الك ازرة أف تعالج الضعؼ المكجكد عندىا ،كاتخاذ آليات جديدة لممجمس.
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كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة غنيـ( ،)1996عمى أىمية التقكيـ ليذه المجالس مف
حيث :االجتماعات لممجمس.

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
نص السؤال :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.115 ≤ αعمى استجابات
أفراد عينة الدراسة تعزى إلى النوع؟
كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب اختبار ت ( )T-testلمجمكعتيف مستقمتيف لجميع
المجاالت كفقا لمتغير النكع (ذككر ،إناث).
يتضح مف الجدكؿ ( )12أف المتكسطات الحسابية لتقديرات الذككر بشكؿ عاـ في
مجاالت الدراسة أعمى مف المتكسطات الحسابية لتقديرات اإلناث في مجتمع الدراسة ،كيشير
الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )5.555 ≤ αبيف
متكسطات تقديرات مجتمع الدراسة لصالح الذككر في المجاالت التالية :مجاؿ تشكيؿ المجمس،
كاجتماعات المجمس ،كتقكيـ أداء المجمس ،حسب ما يشير إليو المتكسط الحسابي ،بينما ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في باقي المجاالت تبعا لمتغير النكع (ذكر ،كأنثى) ،كىذا يشير إلى
تكافؽ الرأم بيف أفراد عينة الدراسة (ذككرا ،كاناثا) حكؿ باقي المجاالت ،كيعزل ذلؾ إلى ضعؼ
االىتماـ بيذه المجالس ،ككذلؾ لكجكد الفكرة السائدة عند كثير مف أكلياء األمكر حكؿ المدرسة ما
ىي إال ألخذ التبرعات ،باإلضافة إلى ذلؾ ضعؼ االىتماـ في اإلدارة العميا بأىمية ىذه المجالس،
ككيفية تطكيرىا.
كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة الكحشي( ،)2555كدراسة البكسعيدم(.)2551
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مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع
نص السؤال :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.115 ≤ αعمى استجابات
أفراد عينة الدراسة تعزى إلى المؤىل العممي؟
كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم ()ANOVA
لجميع المجاالت كفقا لمتغير المؤىؿ العممي.
يتضح مف الجدكؿ ( )13أف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (α
≤  )5.555في جميع المجاالت لدل عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،حيث جاءت قيمة
(ؼ) غير دالة إحصائيا ،كىذا يعني أف عينة الدراسة ميما اختمفت مؤىبلتيـ العممية (دبمكـ التعميـ
العاـ فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،ماجستير ،دكتكراه) يؤكدكف عمى كاقع األداء بغض النظر عف
المؤىؿ العممي لدييـ ،كيعزل ذلؾ إلى أف جميع العبارات كالمجاالت متداخمة مع بعضيا البعض،
كمتشابية مع جميع أفراد عينة الدراسة ميما كاف المؤىؿ العممي.
كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة البكسعيدم (.)2551

113

التوصيات والبحوث المقترحة:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة قاـ الباحث بعرض اإلطار النظرم لمجالس
اآلباء كاألميات متمثمة في تشكيؿ المجمس ،كاختصاصاتو ،كأىدافو لدل بعض الدكؿ المتقدمة،
فعميو قاـ الباحث بكضح تصكر مقترح عمى كجكد أىداؼ كاضحة ليذه المجالس في ضكء اجراءات
لمقياـ بيا ،كبأدكارىا المنكطة بيا عمى أكمؿ كجو ،كىذا بالطبع يتطمب مجمكعة مف الضكابط
كاالحتياجات الكاجب تكافرىا لنجاح مجالس اآلباء كاألميات ،كقد صاغ الباحث ىذه االحتياجات
في ضكء نتائج كؿ مف الجكانب النظرية كالميدانية في صكرة تكصيات اجرائية ،كىي كما يمي:
 مشاركة رجاؿ األعماؿ مف أكلياء األمكر في تشكيؿ المجمس. أف يككف أعضاء المجمس ممف لدييـ أبناء في المدرسة نفسيا المترشح ليا. أف يككف أعضاء مجمس اآلباء كاألميات عمى قدر مف التعميـ (دبمكـ التعميـ العاـ فمافكؽ) ،ليسمح لو بالمشاركة في المناقشات ،ككضع خطط التعميـ.
 عقد دكرات تدريبية ألعضاء المجمس عف طريؽ المحاضرات ،كالندكات ،لتشجيعيـ لمدخكؿفي المجمس ،كتعريفيـ بأىمية كأىداؼ ىذه المجالس.
 تخصيص ميزانية لمجالس اآلباء كاألميات ،لبلستفادة منيا في تحقيؽ أدكار كاختصاصاتكمسؤكليات المجمس.
 صرؼ مكافآت مالية ألعضاء المجمس ،لترغيب األعضاء لمدخكؿ كالتنافس عمى عضكيةالمجمس.
 ضركرة استخداـ كتدريب أعضاء المجمس لمتكنمكجيا مثؿ استخداـ البكابة التعميمية فيتفعيؿ دكر ىذه المجالس.
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 ضركرة كضع خطة لمقياـ بتبادؿ الزيارات بيف أعضاء المجمس في المحافظة كخارجيالتبادؿ األفكار.
 اشراؾ اآلباء كاألميات في صنع الق اررات ،كذلؾ لتشجيعيـ إلبداء آرائيـ في المكضكعاتالتي يتـ مناقشتيا في اجتماعات المجمس.
 ضركرة اختيار الكقت المناسب لعقد االجتماعات المجمس ،مع كجكد قاعة خاصة بالمدرسةألعضاء المجمس.
 االىتماـ بتبصير اآلباء كاألميات بأىداؼ المجمس كالكظائؼ كاألدكار التي يقكـ بيا ،كذلؾعف طريؽ القياـ بحممة إعبلمية داخؿ كخارج المدرسة ،ككذلؾ عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ
المختمفة.
 تشجيع أكلياء األمكر عمى انجازات المجمس كعدـ التقميؿ مف ىذه االنجازات. ترسيخ قيـ المكاطنة لدل الطبلب ،كذلؾ بعقد الندكات كالمحاضرات عف طريؽ المجمس. ضركرة تعديؿ البلئحة التنظيمية لمجالس اآلباء كاألميات كي تتناسب مع المتغيراتالمحمية كالعالمية المتسارعة.
 ضركرة متابعة المجمس مف قبؿ اإلدارة العميا في عممية تقكيـ أداء المجمس بشكؿ مستمركدكرم.
 أف تأخذ ك ازرة التربية كالتعميـ بجدية المقترحات التي يكصي بيا المجمس ،كاالىتماـ بيا. عمؿ مكقع الكتركني يخص مجالس اآلباء كاألميات عمى االنترنت يتابع مف خبللوالمستجدات التي تحصؿ بالمدرسة أك المحافظات األخرل.
 -االستعانة بالخبراء لبلستفادة مف خبراتيـ في بناء كأداء مجالس اآلباء كاألميات.
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 تغيير مسمى مجمس اآلباء كاألميات الحالي إلى مسمى آخر ألف المجمس ليس مقتص ارعمى اآلباء كاألميات فقط ،بؿ أنو يشمؿ بعضا مف الييئتيف اإلدارية كالتدريسية.
 ضركرة إعطاء بعض الصبلحيات في اصدار القرارات اإلدارية كالتنفيذية لممجمس ،كايجادسمطة تشريعية كاضحة لو.
 ضركرة ايجاد مكانة إدارية في الييكؿ التنظيمي بك ازرة التربية كالتعميـ. ضركرة إنشاء دائرة أك أقساـ بالك ازرة أك المحافظات التعميمية تتمتع باالستقبللية ،لمساعدةالمدارس في كضع األىداؼ كالخطط مف أجؿ تفعيؿ ىذه المجالس.

البحوث المقترحة
الدراسة الحالية تتضمف دراسة تطكير اداء مجالس اآلباء كاألميات في مدارس
محافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف في ضكء خبرات بعض الدكؿ ،لذا يقترح الباحث اجراء
الدراسات المستقبمية التالية:
 اجراء دراسات مماثمة حكؿ المكضكع ذاتو في محافظات أخرل بالسمطنة. أسباب عزكؼ أكلياء األمكر عف المشاركة بمجالس اآلباء كاألميات. مدل تطبيؽ مجالس اآلباء كاألميات لممسؤكليات كاألعماؿ المنكطة بيـ في مدارسالمحافظات التعميمية بسمطنة عماف.
-

تفعيؿ دكر المعمميف في تطكير العبلقة بيف المدرسة كأكلياء األمكر.
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أوال :المراجع العربية

قائمة المراجع

ابراىيـ ،سماح رشاد .)2554( .دور مجمس اآلباء والمعممين في المدارس االبتدائية
"دراسة تقويمية" .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة عيف شمس ،القاىرة.
أبك رماف ،فادية .)2555( .واقع التعاون بين المدرسة واألسرة ومتطمبات تطويره من
وجية نظر معممي مدارس محافظة البمقاء الرسمية .رسالة ماجستير غير
منشكرة .الجامعة األردنية ،عماف األردف.
أحمد ،أحمد ابراىيـ .)1992( .رفع كفاءة اإلدارة المدرسية .دار المطبكعات الجديدة،
جميكرية مصر العربية.
بطرس ،فييمة لبيب .)2554( .مدى تحقيق أىداف وممارسة اختصاصات مجالس
اآلباء والمعممين بالمدارس االبتدائية الحكومية والخاصة بمحافظة المنيا.
مجمة البحث في التربية كلـ النفس ،المجمد ،16العدد ،2أكتكبر ،كمية التربية،
امعة المنيا.
بغدادم ،منار محمد اسماعيؿ .)2555( .صنع السياسة التعميمية ،دراسة مقارنة
بين كل من مصر وانجمت ار والصين .رسالة دكتكراه غير منشكرة .معيد
الدراسات التربكية .القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
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البنا ،ىالة مصباح عبدالمطيؼ .)2515( .العالقة بين أولياء أمور الطمبة واإلدارة
المدرسية .دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.
البيمانية ،كاذية عمي سميماف .)2511( .دور المشرفين اإلداريين في تفعيل نظام
تطوير األداء المدرسي .رسالة ماجستير غير منشكرة ،سمطنة عماف.
البكسعيدم ،خميفو سعيد .)2551( .دور مدير المدرسة الثانوية في تفعيل العالقة
بين المدرسة والمجتمع المحمي بسمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة.
جامعة السمطاف قابكس ،سمطنة عماف.
الحبسية ،رحمة عبداهلل صالح .)2511( .واقع المشاركة المجتمعية في صنع القرار
التربوي في النظام التعميمي العام بسمطنة عمان .رسالة ماجستير غير
منشكرة .جامعة السمطاف قابكس ،سمطنة عماف.
الحبسي ،عمي عبداهلل .)2552( .دور مجالس اآلباء واألميات في دفع عجمة تطوير
التعميم في سمطنة عمان .ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي حول تطوير
التعميم الثانوي .ك ازرة التربية كالتعميـ ،مسقط.
الحربي ،سعكد ىبلؿ .)2556( .صنع السياسة التعميمية بدولة الكويت في ضوء
الخبرات العالمية .رسالة ماجستير غير منشكرة .معيد الدراسات التربكية،
جامعة القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
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الجماؿ ،رانيا عبد المعز عمي .)2559( .تصور مقترح لتفعيل المشاركة بين األسرة
ورياض األطفال بمصر في ضوء الخبرات األجنبية .مجمة رابطة التربية
الحديثة ،السنة  ،2العدد( ،)5جميكرية مصر العربية.
الخطيب ،رداح ،الخطيب ،أحمد ،الخطيب ،كجيو الفرح .)1998( .اإلدارة واإلشراف
التربوي(اتجاىات حديثة) .دار الندكة لمنشر كالتكيع.
الخكاجا ،عبدالفتاح .)2554( .تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية .دار الثقافة
لنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
الدكيؾ ،تيسير كآخركف .)1998( ،أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف
التربوي .ط .2دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف.
رستـ ،رسمي عبد الممؾ ،سميماف ،سعيد جميؿ .)1994( .مجالس األمناء كصيغة
لربط المدرسة بالمجتمع المحمي في ضوء الخبرات األجنبية (دراسة ميدانية).
المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،القاىرة.
السناني ،عمر محمد راشد .)2558( .المشاركة األسرية في إدارة العممية التربوية
كما يراىا مديرو المدارس األساسية في محافظة مسقط .رسالة ماجستير غير
منشكرة .جامعة اليرمكؾ ،اربد ،األردف.
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الشافعي ،أحمد .)1992( .مجالس اآلباء والمعممين بالمعاىد االبتدائية األزىرية
ومدى تحقيق أىدافيا وممارسة اختصاصاتيا بمحافظة الشرقية .مجمة
التربية ،العدد  ،23جامعة األزىر.
شنكدة ،إميؿ فيمي حنا .)2511( .استخدام التخطيط االستراتيجي لتطوير األداء
المؤسسي واألكاديمي لمؤسسات التعميم العالي النوعي .كمية التربية النكعية
بالمنصكرة ،المؤتمر السنكم العربي السادس -الدكلي الثالث ،جميكرية مصر
العربية.
الصكافية ،نصراء محمد .)2558( .تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرسة
والمجتمع المحمي في بعض الجوانب اإلدارية بمدارس التعميم األساسي(-0
 )4في سمطنة عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة السمطاف قابكس،
سمطنة عماف.
عبد الرسكؿ ،محمكد أبك النكر .)2556( .مجالس األمناء بالتعميم قبل الجامعي
بمصر وبعض الدول األجنبية (دراسة مقارنة) .التربية ،مج  ،9ع ،25
جميكرية مصر العربية.
عبد المحسف ،تكفيؽ محمد .)2556( .اتجاىات حديثة في التقييم والتمييز في األداء
ستة سيجما وبطاقة القياس المتوازن( .ط ،)1دار الفكر العربي ،جميكرية
مصر العربية.
111

العجمي ،حسيف فيد ناصر .)2555( .مفيوم العالقة بين المدرسة الثانوية
والمجتمع المحمي في دولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة
اليرمكؾ ،إربد ،األردف.
العمرم ،بسمة عامر حمد .)2513( .تطوير أداء العاممين في أقسام التربية الخاصة
بالمديريات العامة لمتربية والتعميم في سمطنة عمان في ضوء مدخل التخطيط
االستراتيجي .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة نزكل ،سمطنة عماف.
غنيـ ،أحمد عمي .)1996( .دراسة تقويمية لمجالس لمجالس اآلباء والمعممين
بالمدارس المتوسطة الحكومية لمبنين بالمدينة المنورة .رسالة ماجستير غير
منشكرة .جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،السعكدية.
الفيفي ،يحيى سميماف يحيى .)2511( .فاعمية مجالس اآلباء والمعممين والصعوبات
التي تواجييا وسبل تحسينيا من وجية نظر مرشدي ومديري المدارس
بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
اإلسبلمية ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
قنديؿ ،محمد متكلي ،بدكم ،رمضاف مسعد .)2555( .ميارات التواصل بين البيت
والمدرسة.ط .1دار الفكر ،عماف.

111

الكعبي ،حامد عمي .)2557( .ممارسة مديري المدارس لدورىم في تفعيل العالقة
بين األسرة والمدرسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .رسالة ماجستير غير
منشكرة .جامعة اليرمكؾ ،اربد ،األردف.
المجمس األعمى لمتعميـ .)2556( .المادة رقم ( )2من القانون رقم  00لسنة
 ،3116بشأن المدارس المستقمة .دكلة قطر.
مرسي ،محمد منير.)1998( .

اإلدارة المدرسية الحديثة .عالـ الكتب .القاىرة،

جميكرية مصر العربية.
المسكرم ،يحيى ناصر محمد .)2559( .تصور مقترح لتفعيل العالقة بين المدرسة
والمجتمع المحمي في سمطنة عمان في ضوء االتجاىات الحديثة لإلدارة
التربوية .رسالة ماجستير غير منشكرة .معيد البحكث كالدراسات العربية.
القاىرة ،جميكرية مصر العربية.
المسيمي ،عمي عبداهلل .)2552( .مدى ممارسة مجالس اآلباء والمعممين لمميام
الموكمة إلييم في محافظة ظفار بسمطنة عمان من وجية نظر األعضاء
أنفسيم .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.
مشيكر ،ثركت .)2515( .استراتيجيات التطوير اإلداري .ط ،1دار أسامة لمنشر
كالتكزيع ،عماف األردف.
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النعمانية ،سبلمة سمطاف .)2515( .تطوير معايير تقييم األداء في مدارس سمطنة
عمان .رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة نزكل ،سمطنة عماف.
الياركف ،مساعد راشد .)1997( .واقع التعاون بين البيت والمدرسة .ورقة مقدمة
لدورة الرابطة لمموسم الثقافي لممركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج.
المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج ،الككيت.
الكحشي ،عدناف سيؼ حمد .)2555( .مدى إمكانية تطبيق نموذج المدرسة
المجتمعية كما يتصورىا القادة التربويون ومدراء مدارس منطقة الظاىرة في
سمطنة عمان ،رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)2511( .القرار الوزاري رقم ( )389بتاريخ ،3100/8/34
بشأن إعادة تنظيم مجالس األمناء واآلباء والمعممين .جميكرية مصر العربية.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)2559( .دليل نظام تطوير األداء المدرسي ،التخطيط التربوي
وتنمية الموارد البشرية .مسقط ،سمطنة عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)2557( .القرار الوزاري رقم  9لسنة  ،3117بشأن تعميمات
مجالس أولياء األمور والمعممين في المؤسسات التعميمية الحكومية
والخاصة .المممكة األردنية الياشمية.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)2557( .دور تفعيل أدوار اولياء األمور لممشاركة في تطوير
األداء المدرسي .مسقط ،سمطنة عماف.
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ك ازرة التربية كالتعميـ .)2553( .ورقة عمل مقدمة لمقاء التربوي الثالث بسمطنة
عمان .مسقط ،سمطنة عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)2552( .الئحة مجالس اآلباء واألميات .مسقط ،سمطنة
عماف.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)1996( .القرار الوزاري رقم ( )2857لسنة  ،0996بشأن
مجالس اآلباء والمعممين .دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
ك ازرة التربية كالتعميـ .)2512( .الكتاب السنوي لإلحصاءات التعميمية .مسقط ،سمطنة
عماف.
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ملحق ()1
االستبانة في صورتها األولية
جامعة نزوى

كلية العلوم واآلداب

قسم التربية والدراسات اإلنسانية
الفاضلة  /الدكتور .............................................................................احملرتم
التخصص..................... /
ادلسمى الوظيفي احلايل......................../
الموضوع :تحكيم استبانة
يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة ادلاجستري يف الرتبية /االدارة التعليمية بعنوان:
تطوير أداء مجالس اآلباء واألمهات في مدارس محافظة شمال الباطنة
بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول

وىذه الدراسة حتتاج اىل اعداد اداة للكشف عن تطوير أداء جمالس اآلباء واألمهات يف مدارس حمافظة مشال الباطنة،
ونظرا خلربتكم الواسعة يف ىذا اجملال ،يشرفين ان اضع بني ايديكم ىذه االستبانة اليت تشكل اداة الدراسة ادليدانية يف
صورهتا االولية ،هبدف حتكيمها قبل تطبيقها ميدانيا.
لذا ارجو منكم التكرم باالطالع على فقرات ىذه االستبانة ،وابداء رايكم فيها من حيث دقة العبارات ومناسبتها دلوضوع
الدراسة ،ومدى انتمائها جملاالت الدراسة اليت وردت فيها ،وذلك بوضع عالمة ( )امام االختيار ادلناسب ،وان كان
لكم اية مقرتحات اخرى ختدم الدراسة ارجو التكرم بذكرىا.
علما بان االستبانة مكونة من مخسة جماالت رئيسة على النحو التايل:
اجملال الثاين  :التدريب والتنمية ادلهنية لألعضاء.
اجملال االول  :تشكيل اجمللس.
اجملال الرابع  :الوظائف وادلهام واألدوار اليت يقوم هبا اجمللس.
اجملال الثالث :االجتماعات للمجلس.
اجملال اخلامس  :تقومي أداء اجمللس.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

الباحث

خالد بن محمد بن أحمد السعدي
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أوال :البيانات العامة:
الجنس:

المؤىل:
(

(

(

) ذكر

) ثانوية عامة
) دراسات عليا

(

(

) أنثى

) دبلوم
(

(

) غير ذلك
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) بكالوريوس

ثانيا  :فقرات االستبانة:
اجملال االول  :تشكيل المجلس
م

1

العبارة

االنتماء للمحور

الصياغة اللغوية

ال
تنتمي

غري
مناسبة

تنتمي

يكون جميع أعضاء المجلس منتخبون وغير
مفروضون على التشكيل.

 2يتم اختيار أعضاء المجلس على أساس الكفاءة.
3

يتم اختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس
باالقتراع السري.

 4يعتبر التشكيل للمجلس من حيث العدد كبير.
يوجد شروط محدد وواضحة لعضوية المجلس
( 5الخبرة -دورات تدريبية -االقتناع بأىمية المجلس
وأىدافو).
6

يفضل أن يكون رئيس المجلس من الشخصيات
الهامة أو رجال األعمال.

 7يحظى رئيس المجلس بثقة عالية من األعضاء.
8

9

يتم اختار األعضاء من المتفهمين ألدوارىم
وأىداف المدرسة ومعرفتو بالمسؤوليات المنوطة بو.
يشترط لرئيس المجلس أن يكون على قدر من
التعليم الجامعي.
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مناسبة

التعديل
ادلقرتح

اجملال الثاين  :التدريب والتنمية المهنية لألعضاء
العبارة

م

االنتماء للمحور

الصياغة اللغوية

ال
تنتمي

غري
مناسبة

تنتمي

 01يتم عقد دورات تدريبية ألعضاء المجلس.
تشجع الدورات التدريبية أولياء األمور على حضور
00

االجتماعات.
يتم عقد دورات تدريبية سنوية ألعضاء المجلس ال

01

تقل عن دورة لكل فصل دراسي.
تؤدي الدورات التدريبية إلى الفهم لألمور التعليمية

02

ألعضاء المجلس.
يتم تنظيم برامج تثقيفية مثل ( المحاضرات-

 03الندوات ) ألعضاء المجلس تتناول قضايا
اجتماعية وتربوية متنوعة.
يتم اخضاع األعضاء الجدد للمجلس إلى برنامج
 04تأىيلي يهدف إلى إكسابهم المهارة في عدة
جوانب تتعلق بالمجلس وأىدافو واختصاصاتو.
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مناسبة

التعديل
ادلقرتح

اجملال الثالث  :االجتماعات للمجلس
العبارة

م

االنتماء للمحور

الصياغة اللغوية

ال
تنتمي

غري
مناسبة

تنتمي

 05اليتم اختيار الوقت المناسب لعقد االجتماعات.
 06اليتوفر المكان المناسب لعقد االجتماعات.
 07التكون االجتماعات للمجلس لقاءات شكلية فقط
 08اليعقد المجلس االجتماعات بشكل دوري ومنظم.
11

ال يحتوي جدول األعمال المهام المرتبطة بأىداف
المجلس.

ال يخطر األعضاء بجدول األعمال قبل وقت
10

االجتماع.
تعتبر عدد مرات انعقاد المجلس ( مرتين على

11

األقل في الفصل الدراسي الواحد) كافية.
تحفظ محاضر االجتماعات لحين الرجوع إليها

12

وقت الحاجة.
ينتهي االجتماع بتقرير وافي عن الموضوعات التي

13

نوقشت والحلول المقترحة لها.
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مناسبة

التعديل
ادلقرتح

اجملال الرابع  :الوظائف والمهام واألدوار التي يقوم بها المجلس
العبارة

م

االنتماء للمحور

الصياغة اللغوية

ال
تنتمي

غري
مناسبة

تنتمي

ينبغي أن تكون أىداف المجلس واضحة عند
14

جميع األعضاء.

 15تتوفر الئحة منظمة لعمل المجلس في المدرسة.
يحقق المجلس توثيق العالقة بين أولياء األمور
16

والهيئة التدريسية بالمدرسة.
يقوم

17

المجلس

بدراسة

حاجات

الطالب

ومشكالتهم والعمل على حلها.
يؤكد المجلس للمجتمع المحلي على دور المدرسة

18

كمركز إشعاع للمجمع.
يشارك المجلس المدرسة في التصدي للظواىر

 21االجتماعية واالقتصادية وال ُخلقية التي تضر
المجتمع.
يقوم المجلس بتوعية الطالب نحو االىتمام بالمبنى
20

المدرسي والمرافق العامة والمحافظة عليها.
يقوم المجلس بتوعية الطالب بالمشاركة في

21

المسابقات واألنشطة المدرسية.
توزع المسؤوليات بين األعضاء على مختلف

22

أنشطة المجلس.
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مناسبة

التعديل
ادلقرتح

تابع اجملال الرابع  :الوظائف والمهام واألدوار التي يقوم بها المجلس
م
23

العبارة
تخفف اللجان المنبثقة عن المجلس العبء عن

مدير المدرسة في إدارة العملية التعليمية التعلمية.
المدرسي.

 25يضع المجلس خطة شاملة لعملو.
يسعى المجلس لتأكيد العالقة بينو وبين وأولياء
26

األمور .
يسعى المجلس إلى تبصير أولياء األمور بأىمية

 27متابعة األبناء وتوفير المناخ األسري المالئم
لالستذكار والتحصيل.
يشارك المجلس في اصدار نشرا ت تربوية لتوعية
 28أولياء األمور بحاجات األبناء النفسية واالجتماعية
والتربوية.
 31يتابع المجلس مستوى التحصيل الدراسي للطالب.
يقدم المجلس تقرير مفصل عن أنشطتو ومنجزاتو
30

إلى مدير عام المحافظة التعليمية.
يعمق المجلس المفاىيم الوطنية وتنمية القيم

31

األخالقية لدى الطلبة.
يشارك المجلس في إعداد وتنفيذ البرامج التي

32

ال
تنتمي

غري
مناسبة

تنتمي

تعدد اللجان المنبثقة عن المجلس تعوق العمل
24

االنتماء للمحور

الصياغة اللغوية

تخدم المجتمع المحلي.
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مناسبة

التعديل
ادلقرتح

اجملال اخلامس  :التقويم للمجلس
 33يتم تقويم أداء المجلس من خالل انجازاتو.
تشكيل لجان تقويم لمعرفة مدى تحقق أىداف
34

المجلس.
يوجد قصور من اإلدارة العليا في تقويم ىذه

35

المجالس.
يوجد ضعف في النظام التربوي لتقويم ىذه

36

المجالس.
يتم متابعة تشكيل المجلس كل فترة زمنية محددة

37

من قبل اإلدارة العليا.
توجد دائرة أو قسم خاص بالوزارة والمحافظات

38

التعليمية يعني باالىتمام بهذا المجلس.
توجد استمارة تقويم واضحة الختصاصات

41

المجلس.

مالحظات أخرى أذكرىا من فضلك:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................
وشكرا على حسن تعاونكم
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ملحق ()2
قائمة بأسماء أعضاء التحكيم
م

1

2

االسم
محمد بن صالح بن محمد
العجمي
عايدة بنت بطي بن راشد

المؤىل
العلمي
دكتوراه

التخصص

المسمى الوظيفي

جهة العمل

مناىج وطرق

رئيس قسم بشمال

وزارة التربية

تدريس

الباطنة

والتعليم

خبير تربوي بشمال

وزارة التربية

الباطنة

والتعليم

رئيس قسم تقنيات

وزارة التربية

التعليم

والتعليم

خبير تربوي بشمال

وزارة التربية

الشرقية

والتعليم

مديرة دائرة بشمال

وزارة التربية

الشرقية

والتعليم

مناىج وطرق

رئيس قسم بشمال

وزارة التربية

تدريس

الشرقية

والتعليم

علم اجتماع

رئيس قسم بشمال

وزارة التربية

أسري

الشرقية

والتعليم

عضو فني بشمال

وزارة التربية

الباطنة

والتعليم

دكتوراه

إدارة تربوية

3

عبداهلل بن علي الفارسي

دكتوراه

سياسة تعليمية

4

حمد بن ىالل اليحمدي

دكتوراه

إدارة تربوية

5

6

7

8

القاسمية

علي بن محمد بن علي
العامري
ناصر بن أحمد بن سعيد
العامري
سعيد بن سيف بن ناصر
الحارثي
سالم بن سعيد المعمري

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

إدارة تربوية

إدارة تربوية
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ملحق ()3
االستبانة في صورتها النهائية

جامعة نزوى

كلية العلوم واآلداب

قسم التربية والدراسات اإلنسانية
الفاضل  /الفاضلة .................................................................... /احملرتم/ة
حتية طيبة وبعد،،،
يقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة ادلاجستري يف الرتبية /اإلدارة التعليمية بعنوان:
تطوير أداء مجالس اآلباء واألمهات في مدارس محافظة شمال الباطنة
بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول

ويطيب يل أن أضع بني يديك ىذه االستبانة اليت مت تصميمها ألغراض البحث العلمي؛ هبدف مجع ادلعلومات الالزمة
لرسالة ادلاجستري اليت يقوم الباحث بإعدادىا .ونأمل منكم التفضل بادلشاركة الفاعلة واليت تشكل رافداً مهماً يف ادتام ىذه
الدراسة.
لذا أرجو منكم التكرم بتعبئة كافة جماالت االستبانة مبوضوعية بعد قراءة كل عبارة بعناية ،ومن مث وضع عالمة ( )يف
ادلكان ادلناسب ،دلا لذلك من أثر جوىري يف الوصول إىل نتائج دقيقة ميكن االعتماد عليها وميكن تعميمها.
ونوجو عنايتكم إىل أن مجيع اإلجابات ستكون موضع ثقة وتعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
فقط.
علما بأن االستبانة مكونة من مخسة جماالت رئيسة على النحو التايل:
اجملال الثاين  :التدريب والتنمية ادلهنية لألعضاء.
اجملال األول  :تشكيل اجمللس.
اجملال الرابع  :الوظائف وادلهام واألدوار اليت يقوم هبا اجمللس.
اجملال الثالث :االجتماعات للمجلس.
اجملال اخلامس  :تقومي أداء اجمللس.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

الباحث

خالد بن محمد بن أحمد السعدي
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أوال -البيانات العامة:
النوع:

المؤىل:
(

(

(

) ذكر

) أنثى

(

) دبلوم التعليم العام فأقل

(

) دب لوم

) ماجستير

(

) دكتوراه
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(

) بكالوريوس

ثانيا -فقرات االستبانة:
م

موافق

العبارة

بشدة

اجملال االول  -تشكيل المجلس
1

يكون جميع أعضاء المجلس منتخبون وغير مفروضين على التشكيل.

2

يتم اختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس باالقتراع السري.

3

يعتبر التشكيل الحالي للمجلس كل سنتين محققاً للهدف األساسي.

4

يوجد شروط محددة وواضحة لعضوية المجلس (الكفاءة -الخبرة -دورات تدريبية-
االقتناع بأىمية المجلس وأىدافو).

5

يفضل أن يكون رئيس المجلس من الشخصيات المهمة أو من رجال األعمال.

6

يحظى رئيس المجلس بثقة عالية من األعضاء.

7

يعي أعضاء مجلس اآلباء واألمهات المسؤوليات المنوطة بهم.

8
9

يفضل في رئيس المجلس أن يكون على قدر من التعليم (دبلوم التعليم العام فما
فوق).
يجب أن يكون العضو للمجلس لديو أبناء في المدرسة نفسها المترشح لها.

 11تجد إدارات المدارس سهولة في تشكيل المجلس.
اجملال الثاين  -التدريب والتنمية المهنية لألعضاء
 11يتم عقد دورات تدريبية ألعضاء المجلس.
 12تشجع الدورات التدريبية أولياء األمور على حضور االجتماعات.
 13ينبغي أن ال تقل الدورات التدريبية ألعضاء المجلس عن دورة لكل فصل دراسي.
 14تركز الدورات التدريبية على الوعي حول األمور التعليمية التعلمية ألعضاء المجلس.
 15يستطيع أعضاء المجلس التعامل مع البوابة التعليمية بكل سهولة ويسر.
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موافق

غير

غير

متأكد موافق

غير

موافق
بشدة

م

موافق

العبارة

بشدة

تابع اجملال الثاين  -التدريب والتنمية المهنية لألعضاء
16

يتم تنظيم برامج تثقيفية مثل ( المحاضرات  -الندوات ) ألعضاء المجلس تتناول
قضايا اجتماعية وتربوية متنوعة.

 17تقوم إدارة المدرسة باستطالع الحاجات التدريبية ألعضاء المجلس.
18
19
21

يتم إخضاع األعضاء الجدد للمجلس إلى برنامج تأىيلي يهدف إلى إكسابهم المهارة

والمعرفة في عدة جوانب تتعلق بالمجلس وأىدافو واختصاصاتو.

يح ققق ألعض ققاء المجل ققس الحص ققول عل ققى ش ققهادات مش ققاركة معتم ققدة عن ققد التح ققاقهم

بدورات تخص المجلس.

توج ققد خط ققة لتب ققادل زي ققارات ب ققين أعض ققاء المجل ققس ف ققي المحافظ ققات المختلف ققة لتب ققادل

األفكار.

اجملال الثالث  -اجتماعات المجلس
 21ال يتم اختيار الوقت المناسب لعقد االجتماعات.
 22ال يتوافر المكان المناسب لعقد االجتماعات الدورية للمجلس.
 23ال تكون االجتماعات للمجلس متجددة من حيث المحتوى.
 24ال تكون االجتماعات للمجلس متجددة من حيث طريقة الطرح.
 25ال يعقد المجلس االجتماعات بشكل دوري.
 26ال يتضمن جدول األعمال المهام المرتبطة بأىداف المجلس.
 27ال يُخطر األعضاء بجدول األعمال قبل وقت االجتماع بفترة مناسبة.
 28التعتبر عدد مرات انعقاد المجلس ( مرتين على األقل في الفصل الدراسي الواحد) كافية

 29ال تحفظ محاضر االجتماعات لالستخدامات المستقبلية.
ينتهي االجتماع بتقرير ٍ
واف عن الموضوعات التي نوقشت .
31
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موافق

غير

غير

متأكد موافق

غير

موافق
بشدة

م

موافق

العبارة

بشدة

اجملال الرابع  -الوظائف والمهام واألدوار التي يقوم بها المجلس
 31ينبغي أن تكون أىداف المجلس واضحة لجميع األعضاء.
 32وجود الئحة منظمة لعمل المجلس في المدرسة.
 33يضع المجلس خطة إجرائية لعملو في العام الدراسي.
 34يقوم المجلس بدراسة احتياجات الطلبة ومشكالتهم.
35

يقق ققوم المجلق ققس بتوعيق ققة الطلبق ققة نحق ققو االىتمق ققام بق ققالمبنى المدرسق ققي والمرافق ققق العامق ققة

والمحافظة عليها.

 36يسعى المجلس في توثيق العالقة بين أولياء األمور والهيئة التدريسية بالمدرسة.
37

يسعى المجلس إلى تبصير أولياء األمور بأىمية متابعة األبناء من خالل توفير المناخ
األسري المالئم ،والتحصيل الدراسي.

 38يشارك المجلس المدرسة في التصدي للظواىر االجتماعية واالقتصادية التي تضر المجتمع.

39

يشارك المجلس في إصدار نشرات تربوية لتوعية أولياء األمور بحاجات األبناء
النفسية واالجتماعية والتربوية بالتعاون مع ذوي االختصاص.

 41يُسهم المجلس بشكل واضح في تنفيذ المشاريع التربوية للمدرسة.
اجملال اخلامس  -تقويم أداء المجلس
 41يتم تقويم أداء المجلس من خالل إنجازاتو مثل المسابقات والمعارض.
 42تشكيل لجان تقويم لمعرفة مدى تحقق أىداف المجلس على مستوى المحافظة.
 43يوجد قصور من قبل اإلدارة العليا في عملية تقويم أداء ىذه المجالس.
 44يتم متابعة تشكيل المجلس كل فترة زمنية محددة من قبل اإلدارة العليا.
 45يوجد ضعف في النظام التربوي العام لتقويم ىذه المجالس.
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موافق

غير

غير

متأكد موافق

غير

موافق
بشدة

م

موافق

العبارة

بشدة

موافق

غير

متأكد موافق

تابع اجملال اخلامس  -تقويم أداء المجلس
 46تقوم الدائرة المعنية بالوزارة بمتابعة أعمال المجلس بشكل دوري.
 47توجد استمارة تقويم واضحة المهام واالختصاصات للمجلس.
 48يُستفاد من نتائج التقويم في التشكيالت الجديدة للمجلس.
 49تساعد برامج التقويم للمجلس على تنمية مواىب الطلبة.
 51ينظم المجلس ملتقيات وأيام مفتوحة لعرض أعمالو.
ملحوظات أخرى أذكرىا من فضلك:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................................................................
وشكرا على حسن تعاونكم
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غير

غير

موافق
بشدة

ملحق ()4
القرار الوزاري بإصدار الئحة مجالس اآلباء واألمهات
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ملحق ()5
القرار الوزاري بإجراء تعديالت على الئحة مجالس اآلباء واألمهات
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ملحق ()6
مخاطبة جامعة نزوى بتسهيل مهمة باحث

134

ملحق ()7
مخاطبة وزارة التربية والتعليم لمديرية الباطنة شمال بتسهيل مهمة باحث
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ملحق ()8
مخاطبة مديرية التربية بشمال الباطنة للمدارس بتسهيل مهمة باحث
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Abstract

Developing the Performance of Parents' Councils in Batinah
North Governorate's Schools in View of Some Countries'
Experience
Researcher Name: Khalid bin Mohammed bin Ahmed al-Sadi
Supervising Committee
Dr. Husam Al-Deen Al-Sayed Mohamad
Dr. Husain Al Harthi

Dr. Abdulmageed Benglali

This study aims to identify the development and reality of Parents'
Councils in Batinah North Governorate's schools in view of some countries'
experience. In addition, it aims to find out the impact of participants'
gender and academic qualifications in this study. In order to achieve these
objectives, the study uses the descriptive and comparative approaches. A
questionnaire, as a main tool, is applied on (133) school administrators,
teachers, social worker, and parents.

The study found that the response degree of Parents' Councils in
Batinah North Governorate's schools among the study sample, the response
average was 3.77. The order of the areas among the study sample came as
follows: the functions and roles of the council (4.12), council meetings
(3.98), the council structure (3.64), the training and professional
development of members (3.58) and the assessment of the council
performance (3.46).
There are also significant differences at the level of significance (α ≤
0.05) on the council structure, council meetings, and assessment of the
council performance in favour of males according to the gender variable,
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and there are no statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) on the field of training and professional
development of members and the functions and roles of the council
according to the gender variable. There are also no statistically significant
differences at the level of significance (α ≤ 0.05) on all areas according to
variable of academic qualifications.
The study recommended the need to modify the regulations for the
parents' councils, holding training courses for members of the Council,
disbursement of financial rewards to the council members, and setting up a
website for the parents' councils, and conducting more studies on the same
subject in other governorates in the Sultanate.

139

