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 :الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس بسلطنة 

كما استخدمت تحليل ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،                             ع مان في ضوء نماذج بعض الدول

الوثائق في جمع البيانات والمعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن تشكيل مجالس أولياء أمور طلبة 

، ليوالمجتمع المح، رس في بعض دول العالم يتضمن أربعة فئات هي: ممثلين عن أولياء األمورالمدا

ما بينت ك، كما تقوم هذه المجالس بتشكيل لجان لتساعده في أداء أدواره، والطلبة، والعاملين بالمدرسة

ود أدوار النتائج أن مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في بعض دول العالم يعتمدعملها على وج

ام وأمين الصندوق؛ باإلضافة إلى قي، والسكرتير، ونائب الرئيس، محددة لألعضاء مثل: دور الرئيس

وبناء  ،وتقويم األداء المدرسي، والتمويل، المجالس بأدوار متعددة في مجاالت التخطيط االستراتيجي

لى أن مجالس أولياء أمور كما توصلت النتائج إ، شراكات فعالة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

وال توجد  ،                                                                             طلبة المدارس بسلطنة ع مان ال يتضمن في تشكيلها ممثلين عن المجتمع المحلي والطلبة

باإلضافة إلى غياب بعض المهام ، وال توجد لجان فرعية يتم تشكيلها، أدوار محددة لألعضاء

 ألداء المدرسي. وتقويم ا، والمسؤوليات عن عمل المجلس مثل: التخطيط االستراتيجي

 .، عمان            سلطنة ع مان، المدارس طلبة ،موراألمجالس أولياء  الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT: 

The present study aimed to develop formation and roles of parents’ 

councils in schools in the Sultanate of Oman in light of the models of some 

countries. The study used the descriptive method, and the analysis of 

documents was used in collecting data and information, the results of the 

study concluded that the formation of parents’ councils in some countries of 

the world includes four categories: representatives of parents, the local 

community, school staff, and students, these councils also form committees 

to help him perform his roles. The results also showed that the parents’ 

councils depend on having specific roles for members, such as: the role of 

the president, the vice president, the secretary, and the treasurer; In addition, 

the Councils plays multiple roles in the areas of strategic planning, financing, 

evaluating school performance, and building effective partnerships with 
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parents and the local community. The results also found that the school 

parents’ councils in the Sultanate of Oman do not include in their formation 

representatives of the local community and students, and there are no specific 

roles for members, and there are no sub-committees to be formed, in addition 

to the absence of some tasks and responsibilities for the work of the council, 

such as: strategic planning, evaluation school performance,  

Keywords: parents’ councils , Sultanate of Oman, Oman. 

 

 اإلطار المنهجي للدراسة:
  المقدمة:

مجالس أولياء أمور الطلبة آلية مهمة لتدعيم الشراكات الفعالة بين المدارس وأولياء  تعتبر

كما أنها وسيلة فعالة للتأكد من جودة العملية التعليمية في المدارس ومدى ، المحلياألمور والمجتمع 

ي عمليات فوتشارك هذه المجالس ، والمجتمع المحلي في تربية أبنائه األمورأولياء  تلبيتها لتوقعات

التخطيط والتنفيذ والتقويم لكافة المشروعات والبرامج واألنشطة المدرسة في مختلف ميادين 

 ومجاالت العمل المدرسي.

                                                                              ونظرا  ألهمية مجالس أولياء أمور طلبة المدارس اهتمت كثير من دول العالم بتشكيلها 

ور الطلبة في المدارس بالمجلس                                                 ففي والية فيكتوريا االسترالية ي عرف مجلس أولياء أم، وأدوارها

األولى ممثلين عن أولياء ، ويتشكل هذا المجلس من أرعة فئات، School Councilالمدرسي

عن  والرابعة ممثلين، والثالثة ممثلين عن الطلبة، والثانية ممثلين عن العاملين بالمدرسة، األمور

ودعم  ،لتخطيط االستراتيجي المدرسي                                                        المجتمع المحلي الم حيط بالمدرسة؛ ويتولى المجلس مسؤولية ا

ومراجعة وتطوير السياسة ، وبناء شراكات فعالة مع المجتمع المحلي، التمويل وميزانية المدرسة

  2021A), (Victoria Department of Education and Training التعليمية المدرسية

دارس بالمجلس مجلس أولياء أمور الطلبة في الم      ي عرف وفي والية أونتاريو بكندا

والعاملين بالمدرسة من معلمين ، ويتشكل من ممثلين عن أولياء األمور، School Councilالمدرسي

ممثل عن ، وممثل عن الطلبة )اختياري(، وممثل واحد أو أكثر للمجتمع المحلي، ووظائف داعمة

ط في عمليات التخطي                                                                        اإلدارة المدرسية م دير المدرسة أو نائبه؛ ويتولى المجلس مسؤولية الم شاركة
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ودعم التمويل المدرسي لتمكين المدرسة ، ووضع قواعد السلوك المدرسي، االستراتيجي المدرسي

 وتحديد ،وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء األمور والمجتمع المحلي، من تنفيذ برامجها وأنشطتها

وإعداد  ،ية وما يرتبط بها من أنشطة                                  والم شاركة في تنفيذ المناهج الدراس، أولويات البرنامج المدرسي

 Peel) ودعم األنشطة الخارجية للمدرسة.، ملف المدرسة للتقويم الداخلي أو االعتماد الخارجي

District School Board, 2018) 

                                                                         شيكاغو بوالية إلينويز في الواليات الم تحدة األمريكية ي عرف مجلس أولياء أمور  مدينةوفي 

ويتشكل المجلس من ، Local School Councilمجلس المحلي المدرسي الطلبة في المدارس بال

وممثلين عن المعلمين ، وممثلين عن المجتمع المحلي، أولياء األمور وممثلين عن، مدير المدرسة

ولى ويت،                                   وممثل عن الطلبة في المدارس الع ليا، بالمدرسة وغيرهم من الذين ال يعملون بالتدريس

وتقديم المشورة والنصيحة لمدير المدرسة ، المدارسة ومتابعة تنفيذها المجلس مسؤولية وضح خطة

 ،                                                               والم شاركة في وضع ميزانية المدرسة وتدعيمها ومتابعة أوجه إنفاقها، في مختلف القضايا التعليمية

 ،صيانة المباني والتجهيزات المدرسية والتأكد من صالحيتها لتحقيق أهداف العملية التعليمية ةومتابع

  .Emanuel et.al) ,(2018                                        يار م دير المدرسة ومتابعة وتقويم أدائه. واخت

                                                                            وفي نيوزيلندا ي عرف مجلس أولياء أمور الطلبة في المدارس بمجلس األمناء المدرسي 

school board of trustees وممثلين عن المجتمع ، ويتشكل المجلس من ممثلين عن أولياء األمور

 ،من إدارة مدرسية ومعلمين وغيرهم من الوظائف الداعمة تتضمنها وممثلين عن المدرسة بم، المحلي

باإلضافة إلى ممثلين عن الطلبة في الصفوف العليا؛ ويتولى المجلس مسؤولية تحديد التوجه 

ودعم الخدمات المدرسية التي توفر للطلبة بيئة تعلم جاذبة ومحفزة وداعمة ، المدرسي االستراتيجي

وبناء شراكات فعالة مع أولياء األمور وأعضاء ، مليات تقويم األداء المدرسي               والم شاركة في ع، للتعلم

 وتوفير مصادر مالية إضافية للمدارس من خالل الداعمين والمانحين الخارجيين.، المجتمع المحلي

2021), (New Zealand School Trustees Association  

المدارس من ممثلين عن اإلدارة                                                  وفي سلطنة ع مان يتشكل مجلس أولياء أمور الطلبة في

خصائي وأ، عن الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها وممثلين، وممثلين أولياء األمور، المدرسة

قة                                 إعداد آليات لم تابعة وتقييم العال ويتولى المجلس مسؤولية، وأخصائي توجيه مهني، أنشطة مدرسية

مور بأهمية متابعة األبناء وتوفير المنا  األسري وتوعية أولياء األ، بين المجلس وأولياء األمور

ة والفعاليات                   الم شاركة في األنشطو،                                                               الم الئم لتلبية احتياجاتهم النفسية واالجتماعية والتربوية والصحية

                                                        والم شاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة ، المدرسية التي تقام على مستوى المدرسة
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                                                                                ئة التدريسية وأولياء األمور لمناقشة المستوى التحصيلي للطلبة والم ستجدات التربويةالمدرسة مع الهي

 .(9102،                              التربية والتعليم بسلطنة ع مان وزارة)

  مشكلة الدراسة:

                     م قرارا  وزاريا  رقم 9102مايو عام 92أصدرت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في 

وتناول هذا القرار الوزاري تشكيل ، لس أولياء األمور( والخاص بإصدار الئحة مجا091/9102)

وبتحليل ما جاء في القرار يتضح أن مجالس ، وأدوارها في العملية التعليمية األمورمجالس أولياء 

كما لم  ،وكذلك ممثلين عن الطلبة، أولياء األمور ال تتضمن في تشكيلها ممثلين عن المجتمع المحلي

يلها لدعم عمل المجلس في مختلف ميادين ومجاالت العمل المدرسي؛ تتضمن لجان فرعية يمكن تشك

 ونائب، أما عن أدوار المجلس فلم يتضمن القرار األدوار الخاصة بأعضاء المجلس مثل: الرئيس

باإلضافة إلى أن مهام ومسؤوليات المجلس لم تشمل أدوار ، وأمين الصندوق، والسكرتير، الرئيس

 ومتابعة وتقويم األداء المدرسي.، والتمويل، اتيجياالستر التخطيطعديدة مثل: 

 الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:             تتحدد م شكلة                    وتأسيسا  على ما سبق 

 ؟ما تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج بعض دول العالم .0

                                                                ما تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في سلطنة ع مان؟  .9

مور طلبة في تطوير تشكيل وأدوار مجالس أولياء أ ما أوجه اإلفادة من نماذج بعض دول العالم .2

                      المدارس بسلطنة ع مان؟

ما أهم التوصيات التي يمكن من خاللها تطوير تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس  .4

 ؟                                        بسلطنة ع مان في ضوء نماذج بعض دول العالم

 منهج الدراسة:

لباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي حيث إنه "عملية البحث والتقصي حول الظواهر اتبع ا

، يلهاوتحل، وتشخيصها،                     ووصفها وصفا  دقيقا  ، التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر

 ،بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر التعليمية والنفسية األخرى، وتفسيرها

 ال يقتصر على تقديم بعض المعلومات، لتوصل من خالل ذلك إلى تعليمات ذات معنى بالنسبة لهاوا

حيث يتحرى الدقة الشديدة والفحص والتمحيص في تعرف خصائص ، عن الظواهر أو الظواهر

ووضع بعض التنبؤات ، الظواهر أو المشكالت التي ندرسها من جميع جوانبها وتقديم الحلول لها

 .(46-44، 9100، )جابر وكاظم كلها وحجمها في المستقبل"الخاصة بش
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 أهداف الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إلى: 

 التعرف على تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج بعض دول العالم. .0

                                                                       التعرف على تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في سلطنة ع مان. .9

فادة أوجه اإلفادة من تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج تحديد أوجه اإل .2

                              بعض دول العالم بسلطنة ع مان.

وضع مجموعة من التوصيات يمكن من خاللها تطوير تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة  .4

                                                  المدارس بسلطنة ع مان في ضوء نماذج بعض دول العالم.

 أهمية الدراسة: 

                                                                              أهمية الدراسة في كونها يمكن أن تفيد كافة الم شاركين في مجالس أولياء أمور طلبة تمثلت 

                                                                                         المدارس بسلطنة ع مان والمسؤولين عنها في اإلدارات الع ليا في التعرف على تشكيل وأدوار مجالس 

ومن ثم اإلفادة منها في تطوير تشكيلها  أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج بعض دول العالم

ن                 فضال  عما تمثله م، دوارها بسلطنة عثمان لتواكب التغيرات والتطورات العالمية في هذا المجالوأ

                                                                                   الع ليا على مستوى وزارة التربية والتعليم والم ديريات التعليمة التابعة لها في توفير  لإلداراتأهمية 

 ا بجودة وتميز.                                                                      كافة الم تطلبات البشرية والمادية لتمكين هذه المجالس من القيام بأدواره

 حدود الدراسة:

 الدراسة في اآلتي: حدودتمثلت 

 .اقتصرت على تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارسالحدود الموضوعية:  -1

 .اقتصرت على أعضاء مجالس أولياء أمور طلبة المدارسالحدود البشرية:  -9

يلندا ونيوز،                  الم تحدة األمريكية والواليات، وكندا، اقتصرت على دول استرالياالحدود المكانية:  -2

 .                       باإلضافة إلى سلطنة ع مان

 م9199-9190تم إجراء الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي الحدود الزمانية:  -4
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 الدراسات السابقة:

 السابقة إلى عربية وأجنبية كما يأتي: الدراساتتم تقسيم 

                        أوال : الدراسات العربية:

                                    م شكالت تواجه مجالس اآلباء واألمهات في وجود (9102امي )أظهرت نتائج دراسة الري

محدودية                                   ع مان بدرجة كبيرة جدا وكبيرة مثل: المدارس الخاصة بمحافظة الداخلية في سلطنة

وندرة مشاركة أعضاء المجلس في عمليات ،                      الم تاحة ألعضاء المجلس والسلطاتالصالحيات 

وضعف اهتمام أعضاء المجلس بتدعيم العالقة بين ، يالتحسين والتطوير والتقويم الذاتي المدرس

، في انتخابات المجلس وقلة مشاركة أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي، المدرسة والمجتمع المحلي

 ،االهتمام بإعداد جدول اعمال اجتماع المجلس وتوزيعه على األعضاء قبل انعقاده بفترة كافية وندرة

                                                       وافتقاد المجلس إلى موقع الكتروني خاصا  به لنشر تقاريره ، ية خاصة بهافتقار المجلس إلى ميزانو

 وقلة تدريب أعضاء المجلس.، الدورية وانجازاته خالل العام الدراسي

أن درجة ممارسة مجالس اآلباء واألمهات ألدوارها  (9104وأبرزت نتائج دراسة المعولي )

                                            سي بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة ع مان جاءت ومهامها الوظيفية في مدارس التعليم ما بعد األسا

ومتوسطة في ممارسات عقد لقاءات دورية بين اآلباء والمعلمين لبحث ، متوسطة بصورة إجمالية

وتشجيع الجهود الذاتية والتطوعية ألعضاء ، أحوال ومستوى الطالب والصعوبات التي تواجههم

تعظيم دور و، ة والتعاون في دعم العملية التعليميةالمجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعي

المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي والعمل علي التغلب علي مشاكلها وتحقيق طموحاتها؛ بينما 

 ،جاءت الدرجة كبيرة في ممارسات وضع خطة سنوية بمشاركة جميع األعضاء لتفعيل لجان المجلس

ة والعمل على توثيق العالقة بين المدرس، لرأي أثناء انعقاد المجلسوتشجيع أولياء األمور على إبداء ا

  والمجتمع.

أن متطلبات تفعيل مجلس اآلباء واألمهات لتطوير  إلى( 9104نتائج دراسة الشحية ) وأشارت

               وكبيرة جدا  في ، األداء المدرسي في المدارس بسلطنة عمان جاءت بدرجة كبيرة بصورة إجمالية

وكبيرة في ، والرعاية الطالبية، ع أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحليمحوري التواصل م

عات والتشري، وتنظيم العمل اإلداري، والتواصل مع العاملين بالمدرسة، والتعليم التعليممحاور: 

  والتخطيط المدرسي.، والقوانين
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مدارس  مجالس اآلباء واألمهات فيواقع ( إلى أن 9102السعدي ) دراسةوخلصت نتائج 

 ،محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول جاء بدرجة كبيرة بصورة إجمالية

 ،والتدريب والتنمية المهنية ألعضائه، وتشكيله، كما جاء بدرجة كبيرة في محاور اجتماعات المجلس

ألدوار التي يقوم بها الوظائف والمهام وا                                   بينما جاء بدرجة عالية جدا  في محور، وتقويم أداء المجلس

 المجلس. 

                          ثانيا : الدراسات األجنبية:

إلى قيام مجالس  ) (Stevens & Wylie, 2017دراسة استيفينس ووايلي  توصلت نتائج

ديد حيث جاء في المرتبة األولى تح، األمناء في المدارس النيوزيلندية بالعديد من األدوار بدرجة عالية

وضع رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وخططها االتجاه االستراتيجي للمدرسة و

                                                                                      وجاء في المرتبة الثانية قيام المجلس بتقديم الدعم لم دير المدرسة والعاملين بها وأولياء ، التنفيذية

وجاء في المرتبة الثالثة الرقابة المالية وإدارة ،                                             األمور فضال  عن تلبية احتياجات الطلبة المتنوعة

 ،يليها في المرتبة الرابعة الحفاظ على مستوى عالي من جودة التدريس، المدرسي والتمويل الميزانية

ن وفي المرتبة السادسة تحسي، وفي المرتبة الخامسة جاء تحسين وتطوير عمليات الحوكمة اإلدارية

  تقدم الطلبة وإنجازهم األكاديمي.

 والية أنتاريو بكندا في مدرسيةالأن المجالس ) (Bullen, 2012وكشفت نتائج دراسة بوالن 

 ،                                                                        األمور وأعضاء المجتمع المحلي في المدارس انطالقا  من مبدأ ديمقراطية التعليم أولياء          ت دعم عمل 

وتعبير عن االلتزام والمسئولية من جانب أولياء األمور ، وأن هذه المجالس مدخل لإلصالح المدرسي

في أنشطة وبرامج ومشروعات تطوير التعليم التي تتم وأنها تشارك بفعالية ، والمجتمع تجاه المدارس

توفير و، كما أنها تقوم بتدعيم العالقات بين الطلبة والمعلمين واإلدارة وأولياء األمور، في المدارس

 احتياجات المدارس المادية. 

عن وجود إقبال بدرجة عالية من قبل أولياء  ) (Hobbs, 2010وأسفرت نتائج دراسة هوبس 

الية في مدينة شيكاغو بو مجلس المدرسة المحلي والمجتمع المحلي في المشاركة في انتخاباتاألمور 

 ورعايتهم ومشاركتهم في، إلينويز األمريكية لحرصهم على تقدم أطفالهم في العملية التعليمية

ومن العوامل التي تؤثر في هذه المشاركة الوضع االجتماعي واالقتصادي ، القرارات المدرسية

  .سرة والمجتمعلأل
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أن المجالس المدرسية في والية فيكتوريا  ) (Kardachi, 2005نتائج دراسة كراديتشي  وبينت

القة وتتولى مسئولية دعم الع، األسترالية تشارك إدارة المدرسة في عمليات التخطيط االستراتيجي

رى لجوانب المالية األخكما تتولى مسئولية وضع الميزانية وا، المحلي والمجتمعبين أولياء األمور 

                                                                وأن هناك اهتماما  متميزا  من أعضاءها في حضور االجتماعات حيث وصلت ، الخاصة بالمدرسة

  من اجتماعات المجالس إلى نصابها القانوني. 24%

ويتضح من عرض الدراسات السابقة اهتمام مجالس أولياء أمور الطلبة بدعم العملية التعليمية  

وعمليات التحسين والتطوير ، ك في عمليات التخطيط االستراتيجيحيث تشار، في المدارس

كما توفر مصادر تمويل إضافية للمدرسة من خالل الشراكات الفعالة بين المدرسة وأولياء ، المدرسي

باإلضافة إلى المشاركة في عمليات تقويم األداء المدرسي للتأكد من جودة ، األمور والمجتمع المحلي

  ة وأنها تحقق أهدافها المنشودة.العملية التعليمي

 ة:هيكل الدراس

األول تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة ، تضمن اإلطار النظري للدراسة مبحثين

والثاني تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في ، العالم دولالمدارس في نماذج بعض 

 وذلك على النحو اآلتي: ،            سلطنة ع مان

 بعضلنماذج  -تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس  ول:المبحث األ

 :دولال
 مجالس أولياء أمور طلبة المدارس:مفهوم 

في والية أونتاريو بكندا بالمجلس المدرسي حيث إنه  مجلس أولياء أمور طلبة المدرسة      ي عرف

تها لمدير المدرسة لتحسين جودة هيئة استشارية تقدم أراءها وأفكارها وخبراتها ونصائحها وإرشادا

 .(York Region District School Board, 2015, 13) العملية التعليمية وتحقيق أهدافها

                                                                                   ي عرف مجلس أولياء أمور طلبة المدرسة في والية فيكتوريا األسترالية بالمجلس المدرسي وهو 

طيع ئيسية للمدرسة وبهذا يست                                                            هيئة تتشك ل بصورة قانونية ولها الصالحيات لتحديد التوج هات الر

 Victoria) بتها                                                                        مجلس المدرسة التأثير بشكل مباشر على جودة التعليم الذي توف ره المدرسة لطل

Department of Education and Training, 2021B, 6). 
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                                                                           أولياء أمور طلبة المدرسة في مدينة شيكاغو بوالية إلينويس في الواليات الم تحدة  مجلس      ي عرف 

يكية بالمجلس المحلي المدرسي وهو هيئة منتخبة من أولياء األمور والمجتمع المحلي والعاملين األمر

ولياء وبناء عالقات قوية مع أ، وتتولى مسؤولية دعم عمليات تعليم وتعلم الطلبة، والطلبةبالمدرسة 

 . .Emanuel et.al) ,(2018 وعقد شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع المحلي، األمور

 schoolعرف مجلس أولياء أمور طلبة المدرسة في نيوزيلندا بمجلس األمناء المدرسي    ي  

board of trustees وهو مسؤول عن حوكمة عملياتها ،                                     وهو الهيئة الحاكمة الم نتخبة للمدرسة

وتتشكل من ممثلين عن أولياء األمور والعاملين بالمدرسة ، اإلدارية ورسم سياساتها التعليمية

 .(New Zealand School Trustees Association, 2019, 5)  المحلي والطلبة والمجتمع

                                                        هيئة م نتخبة من ممثلين عن أولياء األمور واإلدارة المدرسية                            وفي سلطنة ع مان ي عرف بأنه 

                                                       وتتولى مسئولية الم شاركة في الفعاليات واألنشطة المدرسية ،                                 والم علمين واألخصائيين االجتماعيين

في تطوير وتحسين العملية التعليمية وتحقيق أهدافها )وزارة التربية والتعليم بسلطنة  التي تساهم

 .(9102،      ع مان

 مجالس أولياء أمور طلبة المدارس:نماذج 

تناول تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج بعض دول العالم من  يتم

 خالل النماذج اآلتية: 

 والية فيكتوريا األسترالية: النموذج األول: 

يتم تناول تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في والية فيكتوريا األسترالية كما 

 ) (Victoria Department of Education and Training, 2019 يأتي:

                     أوال : تشكيل المجلس:

                             فهم وكذا اللجان الم نبثقة عن يتم تناول تشكيل المجلس من خالل عدد أعضائه وطبيعة وظائ

 المجلس على النحو اآلتي:

 :العضوية 

 ،وتنتهي فترة عضوية نصف األعضاء كل عام، لجميع األعضاء هي سنتان العضويةإن مدة 

ويتضمن المجلس المدرسي في المدارس ،                                                    مما ي وجد مناصب شاغرة النتخابات مجلس المدرسة سنويا  

 االسترالية أربع فئات هي:
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 زامية لعضوية ولي  األمر الم نتخبفئة إل                               : 

وأولياء األمور واألوصياء على ، يجب أن يكون أكثر من ثلث مجموع األعضاء من هذه الفئة

                                           وت عد  عضوية أولياء األمور مهم ة للغاية لما ، مؤهلون لعضوية هذه الفئة بالمدرسة                  األطفال الم لتحقين 

                                          ت نظر مهمة ويتمتعون بمهارات قي مة ومجموعة أولياء األمور في مجالس المدارس من وجها يقدمه

                                                                        من الخبرات والمعرفة التي يمكن أن تساعد في إرشاد وتشكيل توج هات المدرسة.

 فئة إلزامية لعضوية موظ ف المدرسة الم نتخب                                         : 

             وي عتبر مدير ، يمثل أعضاء هذه لفئة ما ال يزيد عن ثلث مجموع أعضاء مجلس المدرسة 

 هؤالء األعضاء.                     المدرسة تلقائيا  أحد 

 :)فئة إلزامية لعضوية الطالب الم نتخب )منصب ين                                              

             وت عد  عضوية ، أو ما بعدها 2                                                        عضوا هذه الفئة مسج الن في المدرسة وهما في السنة الدراسية  

انتخاب و،                                                                                      الطالب مهمة للغاية لما يمتلكه الطلبة من رؤية فريدة من نوعها للتعل م والتعليم والمدرسة

                                                             إلى مجلس المدرسة يفسح المجال لهم جميعا  إلبداء رأيهم في اتجاه  لالنتسابة أعضاء من الطلب

كما يساعد تمثيل الطلبة في مجالس ، ويضمن مساهمتهم في صنع القرار، مدرستهم المستقبلي

 بما في ذلك مهارات الريادة التواصل.، المدارس في تنمية مهاراتهم

 فئة اختيارية ألفراد المجتمع: 

                                                                             ب أعضاء هذه الفئة بناء على قرار يت خذه المجلس بسبب مهاراتهم أو اهتماماتهم أو           يتم  انتخا 

 وال يجوز انتخابهم من ضمن موظفي المدرسة.،                خبراهم الممي زة

 :اللجان 

ليات وكذلك لضمان تحديد مسؤو، يتاح للمجلس تشكيل لجان فرعية لتنظيم العمل داخل المجلس

للجان المجلس الفرعية فهذا يتوقف على أنشطة المجلس وال يوجد عدد محدد ، األعضاء بدقة

 ،للمجلس االستعانة بمن يشاء من داخل المدرسة أو خارجها في عمل هذه اللجان يتاحكما ، وفعالياته

 ،                                      والبد أن يكون أحد أعضائها عضوا  بالمجلس، وكل لجنة فرعية ال يكون عدد أعضائها أقل من ثالثة

ها وترفع اجتماعاتها وقرارات، جراءات ولوائح عمل المجلس وميثاق أخالقهوأن تلتزم اللجان الفرعية إ

-finance subومثال هذه اللجان لجنة التمويل الفرعية ، للمجلس العتمادها والتصديق عليها

committee ، ولجنة األبنية والحدائق الفرعيةbuildings and grounds sub-committee ،
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-local policy development and review subالمحلية  ولجنة تطوير ومراجعة السياسة

committee ، ولجنة قيادة الطلبةstudent leadership sub-committee ، ولجنة تكنولوجيا

ولجنة العالقات المجتمعية ، information technology sub-committeeالمعلومات 

committee-community relations sub ،ي ولجنة المقصف المدرس-canteen sub

committee.  

                       ثانيا : أدوار المجلس:

 Victoria Department of Education and يتم تناول أدوار المجلس كما يأتي:

Training, 2019) (. 

 :األدوار الخاصة ألعضاء المجلس 

 :الرئيس  The principal 

، يذ قراراتهحيث إنه مسؤول عن تنف، executive officerالتنفيذي للمجلس  المسؤولهو 

 ،ويضمن تقديم المجلس النصائح واإلرشادات والتوجيهات المناسبة لتحسين جودة العملية التعليمية

 ،ويرأس اجتماعات المجلس ويعمل على توفير كافة الموارد المادية والبشرية لنجاح هذه االجتماعات

 ة. عة في العملية التعليمي                                                                 كما أنه مسؤول عن تطبيق المدرسة للوائح والسياسات ونظم العمل الم تب

 :العاملون  Staff 

كما  ،                                    وتحديد اتجاهها وسياساتها الم ستقبلية، يشاركون في وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة

 وتخصيص الموارد للبرامج األكاديمية المدرسية. ، يشاركون في وضع ميزانية المدرسة

 :أولياء األمور والمجتمع الحلي Parents and community  

ودعم العالقة بين المدرسة وكافة المؤسسات ، يشاركون في وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة

ا كم،                         ونوادي األلعاب الرياضية  ،                 ونوادي الخدمات  ، والصناعية، المجتمعية مثل: األعمال التجارية

  .                                                           ي شاركون في عمليات التنفيذ والم تابعة لبرامج وأنشطة المدرسة

 جلس:األدوار العامة للم 

 يقوم المجلس المدرسي في مدارس والية فيكتوريا االسترالية بأربع أدوار رئيسة هي:

Victorian Auditor‐General’s Office, 2018) ( 

 التخطيط االستراتيجي:  Strategic planning 
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بالتعاون مع إدارة المدرسة ببناء الخطة االستراتيجية للمدرسة بما تتضمنه من  المجلسيقوم 

 Department ofثم يتم إرسالها إلى قسم التعليم والتدريب في الوالية ، ورسالة وقيم وأهدافرؤية 

Education and Training كما يقوم المجلس بالتصديق على الخطة ، العتمادها والتصديق عليها

 التنفيذية السنوية ومتابعة تطبيق بنودها على أرض الواقع. 

 التمويل:  Finances 

اقات كما يتابع ويراقب إنف، مسؤولية التصديق على ميزانية المدرسة السنويةيتولى المجلس 

المجلس  كما يقوم، ويضمن تطبيق اللوائح الخاصة بالتمويل المدرسي، المالية واستثماراتهاالمدرسة 

بتدعيم ميزانية المدرسة من خالل التبرعات والمنح من أولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي 

  .بالمدرسة        الم حيط 

 االندماج مع المجتمع:  Community engagement 

المجلس في الحسبان آراء وأفكار ووجهات نظر أولياء األمور والمجتمع المحلي في صنع  يأخذ

                                                                      كما يحفزهم على الم شاركة في جميع البرامج واألنشطة والفعاليات واالحتفاالت ، واتخاذ القرارات

 . المدرسية

 سة التعليميةمراجعة وتطوير السيا:  Policy development and review 

                                                                                     يعمل المجلس على ضمان تحقيق المدرسة أهدافها وفقا  لقانون التعليم ومعايير جودة التعليم 

  .ويمتلك المجلس سلطات وصالحيات القيام بتغيير في السياسات والعمليات لتحقيق ذلك، بالوالية

  سياسة الزي المدرسي للطلبة:  Student dress code policy 

                                                                              يتولى المجلس مسؤولية تحديد الزي المدرسي للطلبة بناء  على استشارة أولياء األمور 

  .                             ووفقا  لعادات وتقاليد المجتمع، والمجتمع المحلي

  :توظيف وإدارة هيئة العاملين Staff employment and management 

ظام الموظفين الذين يعملون بنفي التصديق على تعيين بعض                            ي شارك المجلس مدير المدرسة

 وموظفي المطعم المدرسي. ، وعمال الصيانة، التعاقد مثل: المعلم البديل

 :المعسكرات والتنزهات Camps and excursions 

البد أن يوافق المجلس على الزيارات والرحالت الخارجية الخاصة بالنزهات والترفيه لطلبة 

  .: البحار والجبال أو النقل الجويكن أن يكون بها خطورة مثلفي األماكن التي يم وال سيما، المدرسة
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 :األبنية والحدائق Buildings and grounds 

ويبرم العقود مع مؤسسات المجتمع المحلي ، يشرف المجلس على أعمال النظافة المدرسية

ن بها مكما يشارك في إبرام عقود صيانة المدرسة وتحسين ما ، لنظافة المدرسة إذا احتاجت لذلك

 . الحدائق

 :معايير آمان الطفل Child Safe Standards 

، يصدق المجلس على سياسات وإجراءات األمن والسالمة المدرسية لحماية جميع الطلبة

كما يتولى المجلس مع إدارة المدرسة مسؤولية إبرام العقود الخاصة بأجهزة ، وتوفير لهم بيئة آمنة

  .األمن والسالمة المدرسية

 عة المدرسية:المراج School review  

                                  وخطط تحسين وتطوير األداء بناء  على ، يشارك المجلس في عمليات التقويم الذاتي للمدرسة

  .وإعداد تقارير سنوية عن جودة األداء المدرسي، نتائج هذا التقويم

 :المراجعة المدرسية  School review 

                                 خطط تحسين وتطوير األداء بناء  على و، يشارك المجلس في عمليات التقويم الذاتي للمدرسة

                            ويكون م تاحا  لالطالع عليه من  وإعداد تقارير سنوية عن جودة األداء المدرسي، نتائج هذا التقويم

  .                                                  قبل السلطات الع ليا وأولياء األمور والمجتمع المحلي.

  النموذج الثاني: والية أونتاريو الكندية:

أمور طلبة المدارس في والية أونتاريو الكندية كما  يتم تناول تشكيل وأدوار مجالس أولياء

 يأتي:

                     أوال : تشكيل المجلس:

 يتم تناول تشكيل المجلس من خالل عدد أعضائه وطبيعة وظائفهم على النحو اآلتي:

 :العضوية 
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 Peel District School)  يتشكل المجلس المدرسي في والية أونتاريو بكنداكما يأتي:

Board, 2018)  

 وممثل ، على األقل خمسة من أولياء األمور ويتشكل منمدارس االبتدائية والمتوسطة: في ال

 ،وممثل واحد أو أكثر للمجتمع المحلي،                                        وممثل عن هيئة العاملين من غير الم علمين،             عن الم علمين

 والحد األدنى،                                                وممثل عن اإلدارة المدرسية م دير المدرسة أو نائبه، وممثل عن الطلبة )اختياري(

 ( أعضاء.2)

 :وممثل عن الم علمين، على األقل ستة من أولياء األمور ويتشكل من في المدارس الثانوية                  ، 

وممثل عن ، وممثل واحد أو أكثر للمجتمع المحلي،                                        وممثل عن هيئة العاملين من غير الم علمين

( 00دنى )والحد األ،                                                وممثل عن اإلدارة المدرسية م دير المدرسة أو نائبه، الطلبة )اختياري(

       عضوا .

 :اللجان 

تدعيم وذلك ل، الكندية على تشكيل لجان فرعية تعتمد المجالس المدرسية في والية أونتاريو

ولدى المجلس ،                                              لجنة فرعية البد أن تتضمن عضوا  من أعضاء المجلس وكل، عمل تلك المجالس

ومن أهم هذه ، وخارجها صالحيات واسعة في تضمين اللجان الفرعية أعضاء من داخل المدرسة

 :اللجان

 :لجنة االنتخابات Election Committee  

وتنظيم عمليات االقتراع من حيث تحديد موعد ، إجراء انتخابات المجلس مسؤوليةتتولى 

وتلقي التظلمات من األعضاء ، ورصد النتائج وإعالنها، وإعداد بطاقات االقتراع، ومكان االنتخاب

 .(Rainy River District School Board, 2019)            الم شاركين

 :لجنة العالقات العامة Public Relations Committee 

                                                                                         تتولى مسؤولية تدعيم العالقات بين المجلس وكافة الم شاركين والمستفيدين من العملية التعليمية 

                                                                     كما تقوم بتخطيط الفعاليات واالحتقاالت والندوات والم لتقيات التي ينظمها ، المدرسةداخل وخارج 

 (Ontario Ministry of Education, 2002) لمجلس.ا

 :لجنة مشاركة أولياء األمور Parent Involvement Committee  

تشجع و، اللجنة مشاركة أولياء األمور مسؤولية دعم العالقة بين المدرسة وأولياء األمور تتولى

ه أولياء األمور من كما توظف ما يمتلك، مختلف برامج وأنشطة وفعاليات المدرسة فيمشاركتهم 
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مهارات وكفاءات فنية لخدمة العملية التعليمية من خالل عمليات التحسين والتطوير والتغيير 

 .(Rainy River District School Board, 2019)  المدرسي

 

 

 :لجنة التخطيط Planning Committee  

ورسالة  نه من رؤيةتتولى مسؤولية المشاركة في بناء الخطة االستراتيجية للمدرسة وما تتضم

وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة فئات المجلس من إدارة مدرسية ومعلمين وأولياء ، وأهداف

 (Toronto District School Board, 2021)أمور وأعضاء مجتمع محلي وطلبة. 

 لجنة مراجعة القوانين المحلية By-Laws Committee  

ة ح والقوانين والتعليمات المحلية الخاصة بواليتتولى المسؤولية تطبيق التشريعات واللوائ

قها ويجوز للجنة إجراء بعض التعديالت أو التغييرات في تطبي، أونتاريو والتي تنظم العملية التعليمية

                                                                                    وفقا  لظروف المدرسة ويجب على المجلس التصديق على هذه التعديالت واعتمادها وإرسالها إلى 

 .(Rainy River District School Board, 2019)  المجلس المحلي للتعليم

 :لجنة المراجعة Review committee  

يم ومتابعة عمليات تعل، تتولى مسؤولية المشاركة في عمليات التقويم الذاتي ألداء المدرسة

 ورفعها إلى المجلس التخاذ ما يناسب، تقارير عن مستويات تقدمهم األكاديمي وكتابة، وتعلم الطلبة

 (Ontario Ministry of Education, 2002) .حثيق الجودة في العملية التعليميةمن إجراءات لت

 :اللجنة المالية Financial Committee  

جميع  والتصديق على، المختلفة تتولى المسؤولية المالية ألعمال المجلس وأنشطته ومشروعاته

ابة التقرير المالي السنوي وكت، وإعداد السجالت المالية، واعتماد فواتير الشراء المجلسنفقات 

 (Rainy River District School Board, 2019) .للمجلس

                       ثانيا : أدوار المجلس:

 يتم تناول أدوار المجلس كما يأتي:

 :األدوار الخاصة ألعضاء المجلس 
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 Ontario)الكندية باألدوار اآلتية:  يقوم أعضاء المجلس المدرسي في والية أونتاريو

Department of Education, 2011) 

 :الرئيس أو مساعد الرئيس  Chair/Co-Chair 

 ويرأس تلك االجتماعات.، ويعد ويجهز جداول األعمال الخاصة بها، يرتب اجتماعات الفريق -

 يضمن تسجيل محاضر جلسات االجتماعات ويحتفظ بها في مكان آمن لمدة أربع سنوات. -

 يشارك عضو مراقب في اجتماعات لجان المجلس. -

 مع مدير المدرسة لتحقيق أهداف المجلس. يتواصل -

يحافظ على تحقيق دستور والئحة المجلس ويوفر الضمانات الالزمة للمراجعة السنوية ألداء  -

 المدرسة بواسطة المجلس.

التواصل مع المجتمع المحلي بطريقة منتظمة ومستمرة ويوفر الضمانات الالزمة ألولياء األمور  -

راتهم في أي موضوع من الموضوعات التي تحظى باهتمام وأوصياء الطالب لتقديم استشا

 ويضع آرائهم وتصوراتهم في االعتبار.، المجلس

 يسهل عمليات إدارة الصراع. -

يستشير رئيس مجلس إدارة المدرسة وأمناء المدرسة في أي قضية من القضايا أو مشكلة من  -

 المشكالت المعقدة.

ير ت التي تخص الميزانية والتمويل ويقدم نسخة منها لمد                                        ي عد التقرير السنوي للمجلس وكافة البيانا -

 ومجلس المنطقة التعليمية.، ومسؤولي المجتمع المحلي، ورئيس مجلس إدارة المدرسة، المدرسة

 ممثلو اآلباء: Parent Representatives 

 .يساهمون في المناقشات المدرسية ومناقشات المجلس -

ء وأعضاء المجتمع المحلي على المشاركة بفعالية في يحثون ويشجعون أولياء األمور واألوصيا -

 فعاليات المجلس وتقديم أرائهم ومقترحاتهم.

 يشاركون في لجان المجلس. -

 .يراقبون االلتزام بالميثاق األخالقي للمجلس ودستور المجلس -

يشجعون أولياء األمور واألوصياء وأعضاء المجتمع المحلي على المشاركة بفعالية في أحداث  -

 امج المجلس.وبر
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 ممثلو المجتمع: Community Representative  

 .يساهمون في المناقشات المدرسية ومناقشات المجلس -

والمساعدة في بناء شراكات فعالة مع ، يمثلون تصورات وأمال وتطلعات المجتمع المحلي -

 المجتمع المحلي.

 يشاركون في لجان المجلس. -

 جلس ودستور المجلس.يراقبون االلتزام بالميثاق األخالقي للم -

يشجعون أولياء األمور واألوصياء وأعضاء المجتمع المحلي على المشاركة بفعالية في أحداث  -

 وبرامج المجلس.

 ممثلو الطلبة: Community Representative  

 .يساهمون في المناقشات المدرسية ومناقشات المجلس -

 يشاركون في لجان المجلس. -

 قي للمجلس ودستور المجلس.يراقبون تطبيق الميثاق األخال -

 على المشاركة بفعالية في فعاليات المجلس وتقديم أرائهم ومقترحاتهم. يحثون ويشجع الطلبة على -

 .التواصل مع الطالب لتحقيق أهداف المجلس -

 ممثلو هيئة العاملين: School Staff Representatives  

 .يساهمون في المناقشات المدرسية ومناقشات المجلس -

 ن في لجان المجلس.يشاركو -

 يراقبون االلتزام بالميثاق األخالقي للمجلس ودستور المجلس. -

على المشاركة بفعالية في فعاليات المجلس وتقديم أرائهم  يحثون ويشجع زمالءه من العاملين -

 ومقترحاتهم.

 التواصل مع غيرهم من العاملين لتحقيق أهداف المجلس.  -

  ال يحق له التصويت( مدير المدرسة(: School Principal (Non-voting)  

 .وميزانية المدرسة وشراكة المجتمع،                                           يبحث عن م دخالت المجلس في خطة تحسين المدرسة -

يوزع ويرسل اتصاالت المجلس لآلباء واألوصياء بما في ذلك النقرير السنوي للمدرسة  -

 والمجلس.
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 يسهل عمليات انتخاب واختيار أعضاء المجلس السنوية.  -

ويفوض مساعده لحضور تلك االجتماعات إذا كان غير متفرغ ، اجتماعات المجلسحضور جميع  -

 أو مشارك في اعمال أي لجنة من لجان المدرسة.

                                                                                   ي دعم وي عزز أنشطة المجلس ويتأكد من إدارة الموارد وفق القوانين والسياسات واإلجراءات  -

 المنظمة لها.

منطقة التعليمية ووزارة التربية والتعليم يعيد توجيه المعلومات الحديثة الواردة من مجلس ال -

 للمجلس المدرسي.

 يأخذ بعين االعتبار أي توصية أو نصيحة من المجلس لتحسين العملية التعليمية بالمدرسة. -

                                                                               يحث ويشجع المجلس على طرح أرائهم ووجهات نظرهم في القضايا التعليمية الم همة مثل:   -

           والم حاسبة  ،رشادات التي تتعلق بتحسين إنجاز الطلبةواإل، تطوير السياسات التعليمية بالمدرسة

 والمسائلة التعليمية.

 يتواصل مع رئيس المجلس لتحسين وتطوير العملية التعليمية باستمرار. -

 يراقب االلتزام بالميثاق األخالقي للمجلس ويساهم في تطويره. -

ة بفعالية في أحداث يشجع أولياء األمور واألوصياء وأعضاء المجتمع المحلي على المشارك -

 وبرامج المجلس.

 ،والميثاق اإلعالمي للمدرسة، يشارك بفعالية في بناء الميثاق األخالقي للمجلس والمدرسة -

المجلس وخطط التحسين والتطوير والتي ترتبط ب، والخطط التنفيذية والتشغيلية السنوية للمدرسة

 المدرسي.

يقوم أعضاء المجلس المدرسي في والية أونتاريو الكندية باألدوار  سبقوباإلضافة إلى ما 

 (Peel District School Board, 2018) اآلتية:

 رئيس المجلس: Chair/Co-Chair 

انتخابه من بين أعضاء المجلس بشرط أن يكون ضمن أعضاء أولياء األمور بالمدرسة  يتم

 القيام باألتي:ويتولى رئيس المجلس ، من ضمن العاملين بهاوليس 

.                 ي شرف  على أنشطة -                    المجلس  وإجراءات 

- .                                      ي عد  جدول  أعمال إجتماعات  المجلس 

                                         ويوفر بيئة إجتماع ديمقراطية  وم ن ت جة .، يترأس إجتماعات المجلس -
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                                                                                  يتواصل بإنتظام م ع م دير المدرسة  نيابة  ع ن  المجلس  في مختلف القضايا وال مشكالت. -

                                                   كافة الم شاركين والم ستفيدين من العملية التعليمية.يعمل بشكل تعاوني مع  -

                                                   ي ض من  تواصل منتظم  بين المجلس  والمجتمع المدرسي. -

                                                                                             ي عد تقريرا  سنويا  وبيانات  مالية  ورفعها للمختصين والمسؤولين والمجتمع المحلي وممثلي أولياء  -

 األمور.

                                       ة على د ع م نجاح  الطالب  ضمن أولويات                                                        يشجع عمل المجلس  في الت ركيز على الطرائق  الم س اع د   -

 .المجلس المحلي التعليمي والخطط المدرسية

                                                                                    ي راقب  جودة أداء المجلس وتقدمه في إنجاز مهامه من خالل االجتماعات المستمرة مع أعضائه. -

                                                                                      ي شج ع  المشاركة في المعلومات  بين األعضاء في االجتماعات لت سهيل إت خاذ القرارات  بصورة  -

                           وتخطيط األحداث  والفعاليات.، وتوزيع األعمال،               وح ل  المشكلالت، عيةجما

                                                                                               ي ض من  بأن  أنشطة جمع  التبرعات وتوظيف الموارد المادية والمالية ت متثل  إلى سياسات  وتعليمات   -

 المجلس المحلي للتعليم.

 ويعرف األعضاء بها للمشاركة في حلها.،                                ي حدد المشكالت التي تواجه المجلس -

                                          دارة الصراعات بين األعضاء بطريقة  إيجابية.إ  -

 نائب رئيس المجلس: Vice-Chair 

يتم انتخابه من بين أعضاء المجلس بشرط أن يكون ضمن أعضاء أولياء األمور بالمدرسة 

 القيام باألتي: ويتولى نائب رئيس المجلس، من ضمن العاملين بهاوليس 

 داث والمواقف والقضايا وامشكالت.يقدم المساعادات لرئيس المجلس في كافة األح -

 يقوم بجميع أدوار رئيس المجلس في حال غيابه. -

 السكرتير:  Secretary 

 باألتي: ويتولى السكرتير القيام ،يتم انتخابه من بين أي من أعضاء المجلس

 يسجل ويدون اجتماعات المجلس. -

 ينبه رئيس المجلس إلى الوقت أثناء إدارة االجتماعات. -

وأجهزة ، ومواد الكتابة، موارد المادية الجتماعات المجلس مثل: جداول األعماليوفر جميع ال -

 أجهزة العرض.، الحاسوب



 

س تطوير تشكيل وأدوار مجال || أحمد بن سعيد بن عبدالله المرزوقي&  حسام الدين السيد محمد إبراهيم
ة ابن خلدون للدراسات || مجل                             ع مان في ضوء نماذج بعض الدول أولياء أمور طلبة المدارس بسلطنة

 .625 – 614الصفحات الثاني || العدد الرابع ||  واألبحاث || المجلد

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || Arab Impact Factor 2021: 0.5 
 

Hossam El Din Elsaid Mohammed Ibrahim & Ahmed bin Saeed bin Abdullah Al 
Marzouqi || Developing the formation and roles parents’ councils in schools in the 
Sultanate of Oman in light of the models of some countries ||Ibn Khaldoun Journal 
for Studies and Research || Volume 5 || Issue 6|| Pages 416 - 452. 

436 
 

ت غير وتفسير الحركا، واستكمال المعلومات المفقودة، يعمل مع رئيس المجلس لتحديد المشكالت -

 الواضحة من األعضاء في اجتماعات المجلس.

في اجتماعات المجلس على موقع المدرسة على  يعمل على رفع القرارات التي تم اتخاذها -

 االنترنت لتعميمها والعمل بها في أسرع وقت. 

االستماع بدقة لكل ما يقال في اجتماعات المجلس ويلتزم الحيادية والموضوعية والنزاهة واألمانة  -

 في نقل المعلومات وتدوينها.

 أمين الصندوق: Treasurer 

 :ويتولى أمين الصندوق القيام باألتي ،المجلسيتم انتخابه من بين أي من أعضاء 

 يسجل ويدون كافة المعلومات واإلحصاءات الخاصة بتمويل المجلس في ملفات خاصة بذلك. -

صل ويدون الواردات المالية التي ت، في حسابه المصرفي يعد الودائع المصرفية الخاصة بالمجلس -

 للمجلس.

 ة بالمجلس.يوقع على جميع جميع الشيكات المصرفية الخاص -

 يراجع عمليات الشراء أو البيع التي يقوم بها أعضاء المجلس والتي تدعم أنشطته المختلفة. -

 يزود المدرسة بالتقارير المالية الخاصة بحساب المجلس المصرفي. -

                                          ي شارك في إبرام تعاقدات المدرسة المالية.  -

  :األدوار العامة للمجلس 

 Peel District)أونتاريو الكندية باألدوار اآلتية:  المجلس المدرسي في مدارس والية يقوم

School Board, 2018) 

 :الدستور والقوانين المحلية Constitution and bylaws  

ا وتوجهاته، يتولى المجلس مسؤولية وضع دستور المدرسة وتحديد سياساتها التعليمية

 دية.المحلية لوالية أونتاريو الكن والتأكد من تطبيق المدرسة القوانين، االستراتيجية المستقبلية

 :حل الصراعات المدرسية Conflict of Interest 

ويعمل  ،يتدخل المجلس لحل أي صراع داخلي ينشأ عن تضارب المصالح في البيئة المدرسية

المجلس على تعاون جميع األعضاء في إدارة الصراعات وحلها بصورة تحقق المكاسب والفوائد 

 .لجميع األطراف
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 ع القرارات:   ص ن Making Decisions 

                                                                              يتشارك المجلس مع إدارة المدرسة في ص نع القرارات في مختلف القضايا والم شكالت وال 

 ،ويعتمد المجلس في ذلك على أسلوب اإلجماع في اتخاذ القرارات والموافقة عليها،                  سيما الم همة منها

 مسؤولياتها.وذلك حتى يسهل تنفيذها فيما بعد وتحمل األعضاء تبعاتها و

 :دعم العالقات مع المجتمع المحلي Reporting to the Community 

يتولى المجلس مسؤولية تعزيز التواصل بين أولياء األمور من خالل لجنة مشاركة اآلباء 

Parent Involvement Committee ،المجتمع المحلي  باإلضافة إلى بناء شراكات فعالة مع

 ،حيث يتم دعوتهم للحضور إلى االجتماعات العامة المدرسية، لمختلفةالمحيط بالمدرسة بمؤسساته ا

ن جودة وتقديم تقارير سنوية ع، وتشجيع مشاركاتهم في جميع أنشطة المدرسة وفعالياتها واحتفاالتها

العملية التعليمة بالمدرسة غلى ممثلي المجتمع المحلي بالمدرسة للتأكد من أن المدرسة تسير في 

 والوفاء بتوقعات المجتمع في تربية أبنائه.، نحو تحقيق أهدافها طريقها الصحيح

 :التمويل المدرسي Finances and Fundraising 

أوجه  كما يتابع، يتولى المجلس مسؤولية إعداد ميزانية المدرسة بالتعاون مع افدارة المدرسية

 وارد المدرسة المادية والماليةكما يعمل المجلس على زيادة م، إنفاقها على األنشطة المدرسية المتنوعة

من خالل جمع التبرعات من المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة وال سيما المؤسسات االقتصادية 

 .ورجال األعمال

  :                                                                       النموذج الثالث: مدينة شيكاغو بوالية إلينويز في الواليات الم تحدة األمريكية

ارس في مدينة شيكاغو بوالية إلينويز وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المد تشكيليتم تناول 

                                        في الواليات الم تحدة األمريكية كما يأتي: 

                     أوال : تشكيل المجلس:

                                                                             تناول تشكيل المجلس من خالل عدد أعضائه وطبيعة وظائفهم وكذا اللجان الم نبثقة عن يتم 

 اآلتي: المجلس على النحو

 :العضوية 

                                            نة شيكاغو بوالية إلينويز في الواليات الم تحدة مدي                                       ي عرف مجلس أولياء أمور الطلبة في مدارس

  ويتشكل على النحو اآلتي:، Local School Councilبالمجلس المحلي المدرسي  األمريكية

2016), (Emanuel et.al.  
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  وستة أعضاء ممثلين ألولياء األمور، مدير المدرسةفي المدارس االبتدائية: ويتشكل من، 

ة وممثل عن هيئ،                                     وم علمين اثنين ممثلين لمعلمي المدرسة، حليللمجتمع الم وعضوين ممثلين

         ( عضوا .09والحد األدنى )،                          العاملين من غير الم علمين

  :وستة أعضاء ممثلين ألولياء األمور، ويتشكل من مدير المدرسةفي المدارس الثانوية ،

ة وممثل عن هيئ،                                     وم علمين اثنين ممثلين لمعلمي المدرسة، للمجتمع المحلي وعضوين ممثلين

         ( عضوا .02والحد األدنى )، وممثل عن طلبة المدرسة،                          العاملين من غير الم علمين

  :وستة أعضاء ممثلين ألولياء ، مدير المدرسة ويتشكل منفي المدارس االبتدائية الصغيرة

نين من واث،                                     وم علمين اثنين ممثلين لمعلمي المدرسة، للمجتمع المحلي وعضوين ممثلين، األمور

         ( عضوا .02والحد األدنى )، المحامين

  :وستة أعضاء ممثلين ألولياء األمور، مدير المدرسة ويتشكل منفي المدارس الثانوية الصغيرة، 

بة وممثل عن طل،                                     وم علمين اثنين ممثلين لمعلمي المدرسة، للمجتمع المحلي وعضوين ممثلين

 .        ( عضوا  04والحد األدنى )، واثنين من المحامين، المدرسة

 :اللجان 

                                                                                 للمجلس المحلي المدرسي في مدينة شيكاغو بوالية إلينويز في الواليات الم تحدة األمريكية  يتاح

                                       وتحسين جودة األداء وفقا  لتخصصات األعضاء ، داخل المجلس العملتشكيل لجان فرعية لتنظيم 

، هجلس وفعالياتوال يوجد عدد محدد للجان المجلس الفرعية فهذا يتوقف على أنشطة الم، وقدراتهم

واللجنة ، Bilingual Advisory Committeeومن أهم هذه اللجان اللجنة اإلستشارية الثنائية اللغة

 No                                 ولجنة الم حافظة على جودة التعليم ، Parent Advisory Committeeاإلستشارية لآلباء 

Child Left Behind Committee ،ولجنة قيادة الموظفين المهنية Professional Personnel 

Leadership Committee ،ولجنة الحضور attendance Committee،  ولجنة تقويم م دير                  

  .principal Committee .2016), (Emanuel et.alالمدرسة 

                       ثانيا : أدوار المجلس:

 تناول أدوار المجلس كما يأتي: يتم

 :األدوار الخاصة ألعضاء المجلس 

                                                  في مدينة شيكاغو بوالية إلينويز في الواليات الم تحدة  مدرسيالمحلي ال يقوم أعضاء المجلس

  .Emanuel et.al) ,(2018باألدوار اآلتية:  األمريكية

 :الرئيس Chairperson 
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 ويتولى القيام باألدوار اآلتية:، المجلس أحد أولياء أمور المدرسة رئيسيكون 

 ماعاته.                                                      ي شارك م دير المدرسة في إعداد جدول أعمال المجلس في اجت -

، يتأكد من أن جداول أعمال اجتماعات المجلس تم إرسالها إلى الفئات المستهدفة بوقت كاف -

 وعليها شعار والية إلينويز.

 يترأس اجتماعات المجلس ويديرها منذ بدايتها لنهايتها. -

                                                           ي شجع أعضاء المجلس على الم شاركة في جميع أنشطته وفعالياته. -

 لس وعلى القرارات التي تم اتخاذها.يوقع على محاضر اجتماعات المج -

 الدعوة إلى االجتماعات العاجلة أو الطارئة. -

 يوقع على الميزانية المدرسية واألمور المالية بجانب مثدير المدرسة. -

 نائب الرئيس: Vice Chairperson 

                                                                                      يكون نائب رئيس المجلس من العاملين بالمدرسة سواء م دير المدرسة أو أحد المعلمين أو ممثل

 ويتولى القيام باألدوار اآلتية:،                                  عن هيئة العاملين من غير الم علمين

 يتولى مسؤولية رئاسة المجلس في غياب الرئيس. -

 يوثق اجتماعات المجلس ويتأكد من سالمة إجراءات انعقادها. -

 ال يستطيع الدعوة إلى االجتماعات العاجلة أو الطارئة. -

 يتابع تنفيذ قرارات المجلس.  -

 نشطة المجلس وفعاليته المختلفة.           ي شارك في أ -

 السكرتير:  secretary  

 ويتولى القيام باألدوار اآلتية:، أحد أعضاء المجلس ما عدا ممثل الطلبة السكرتيرويكون 

  يدون ويسجل محاضر اجتماعات المجلس. -

 يرتب مكان االجتماع ويجهزه بكافة الموارد الالزمة له. -

 اية انعقادها وال سيما إذا كان هناك تغيير فيها.يوزع جداول أعمال االجتماعات في بد -

 ينبه رئيس المجلس إلى الوقت أثناء عقد االجتماعات. -

 يستقبل أي مراسالت تخص المجلس ويحيلها إلى المختصين في المجلس أو خارجه. -
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                                                            يوزع محاضر اجتماعات المجلس على الم ختصين بعد االنتهاء منها.  -

 

  :األدوار العامة للمجلس 

                                               مدينة شيكاغو بوالية إلينويز في الواليات الم تحدة  المجلس المحلي المدرسي في مدارسيقوم 

   .Emanuel et.al) ,(2018 األمريكية باألدوار اآلتية:

 :االلتزام  Compliance 

لمفاوضة وا،                                                                        حيث يتولى المجلس مسؤولية االلتزام بتطبيق ك ل  القوانين الرسمية واالتحادية

 عن      فضال  ، بين المدرسة وغيرها من المؤسسات التعليمية والمجتمعية تفاقياتاال                الج ماعية  وعقد 

 تطبيق السياسات والقواعد واللوائح التي تنظم مهنة التعليم بوالية إلينويز.

 : خطة عمل  التحسين  المستمرة                             Continuous Improvement Work Plan 

فيذها ومتابعة تن،              ن  المستمرة             عمل  التحسي حيث يتولى المجلس مسؤولية التصديق على خطة

ير وكتابة تقار، وإجراء أي تعديالت أو تغييرات عليها لتصحيح مسارات األداء، الواقععلى أرض 

                                                                                     عن جودة تحقيق الخطة ألهدافها ورفعها إلى الم شاركين والم ستفيدين من العملية التعليمية.

 :إدارة االجتماعات Conduct Meetings 

                            والتي ت عقد مع أولياء األمور ، سؤولية إدارة االجتماعات العامة المدرسيةحيث يتولى المجلس م

ويتأكد من اإلجراءات التنظيمية لتلك االجتماعات تمت بطريقة سليمة من حيث ، المحليوالمجتمع 

وتوفير كافة ، وتحديد مكان وزمان االجتماع،                                               إرسال جداول األعمال إلى الم شاركين قبلها بيومين

ويضمن أن تكون االجتماعات ،                                             مادية الالزمة لالجتماع من أجهزة وم عدات وأدواتالموارد ال

 ويحضرها كافة العاملين بالمدرسة ومن يشاء من أولياء األمور والمجتمع المحلي.، مفتوحة

 : مسؤوليات التمويل والميزانية                              Budget and Fundraising Responsibilities 

 ،                                                    المدرسة بالم شاركة مع اإلدارة المدرسية والتصديق عليها                               ي شارك المجلس في إعداد ميزانية 

باإلضافة إلى قيام المجلس بدعم الميزانية من خالل جمع التبرعات المادية ،                        كما ي تابع أوجه إنفاقها

كما البد للمجلس من ، األمور ومؤسسات المجتمع المحلي المثحيط بالمدرسة أولياءوالمالية من 

                                                              ت تتجاوز المسموح به والتوقيع على إيصاالت الم شتريات والمدفوعات التصديق على أي إنفاقا

 الخاصة بذلك.

 :التجهيزات المدرسية School Facilities 
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                                                                                      ي شارك المجلس في توفير التجهيزات الالزمة لنجاح العملية التعليمية من أجهزة وآالت وم عدات 

ة الموسيقية والرياضية والمسرحية في قاعات الدروس والمعامل وأماكن األنشط وذلك، ومواد خام

                   فضال  عن اإلشراف على ، وقاعات التدريب، باإلضافة إلى قاعات االجتماعات، وغيرها من األنشطة

 صيانة المباني المدرسية.

 :توجيه النصح لم دير المدرسة                            Advise the Principal 

سيما  المدرسة وال يتولى المجلس مسؤولية توجيه النصائح واإلرشادات بصورة مستمرة لمدير

باإلضافة إلى  ،                   والحوافز والم كافآت، والسياسات التأديبية، بالحضور واالنصراف          الم تعلقةفي القضايا 

ر وأجور المعلمين الذين يعملون بنظام األج، نوعية المناهج التي سيتم اختيارها وتنفيذها في المدرسة

لين إذا والتدوير الوظيفي للعام، املين في المدرسةوتقويم أداء الع، وتقويم الموارد التعليمية، اليومي

 .كان بعض البرامج على تحقق أهدافها المنشودة

 :مسؤوليات اختيار وتقويم أداء م دير المدرسة                                           

Responsibilities for Principal Selection and Evaluation 

ل تعاقد وذلك من خال ،                                                    مسؤولية اختيار م دير المدرسة والتصديق على تعيينه بها المجلسيتولى 

وفي السنة الرابعة يكون هناك تقويم ،                                         ويقوم المجلس بتقويم أداء الم دير سنويا  ، مدته أربع سنوات

ديد التعاقد            وي شترط لتج، وبناء على هذا التقويم يتم تجديد التعاقد لمدة مماثلة أو إنهاء التعاقد، تراكمي

 األقل.  لفترة ثانية موافقة سبعة أعضاء من المجلس على

  :النموذج الرابع: نيوزيلندا

 يتم تناول تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نيوزيلندا كما يأتي: 

                    أوال : تشكيل المجلس:

 يتم تناول تشكيل المجلس من خالل عدد أعضائه وطبيعة وظائفهم على النحو اآلتي:

)2018, (New Zealand School Trustees Association  

 :العضوية 

 من ثالثة إلى سبعة أعضاء ممثلين ألولياء األمور. -

 مدير المدرسة. -

 عضو يمثل موظفي المدرسة سواء أكان عضو هيئة تدريس أو وظيفة معاونة. -
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 ممثل لطلبة المدرسة من الصف العاشر فما يليه. -

 مجموعة من األوصياء وأمناء يمثلون المجتمع المحلي. -

 :اللجان 

 ،بتشكيل مجموعة متنوعة من اللجان الفرعية ء في المدارس النيوزيلنديةتقوم مجالس األمنا

ويوجد نوعان ، وتدعيم العمل الجماعي للمجلس، وذلك لتنظيم العمل وفق قدرات ومهارات األعضاء

 (New Zealand School Trustees Association, 2018A) من هذه اللجان هي:

  :اللجان الدائمةStanding committee 

ن  اللجنة  األكثر شيوعا  لكنه أيضا  األكثر تعقيداهذ وهذه اللجان ال يكون لها سلطة ،                                                           ا النوع  م 

لضمان الحوكمة ،                                               تقدم المساعدة والنصيحة الم ت خ ص صة إلى المجلس بل، اتخاذ قرارات المجلس

 finance المالية اللجنة، ومن أمثلة هذا النوع من اللجان، اإلدارية الفعالة لعمل المجلس

committee ، واالنضباطولجنة انظام discipline committee ،ولجنة مراجعة األداء review 

committee ، ولجنة الملكيةproperty committee 

  :اللجان المؤقتةAd hoc committee 

ن  اللجان ي شك ل  لم ع ال ج ة مشكلة أو قضية م عينة ف قوعند إكمال إنجاز مهمتها تتو،                                                                هذا النوع  م 

 develop a policy تطوير السياسةلجنة ، ومن أمثلة هذا النوع من اللجان، عن العمل

Committee ،ولجنة مراجع اإلطار الحالي لحوكمة المدرسة review the current 

governance framework ،التخطيط االستراتيجي عمليات ولجنة تخطيط وتنفيذ plan and 

implement the strategic planning process. 

                       ثانيا : أدوار المجلس:

 ,New Zealand School Trustees Association) يتم تناول أدوار المجلس كما يأتي:

2018B) 

 :األدوار الخاصة ألعضاء المجلس 

 تتمثل هذه األدوار في اآلتي:

  :ممثلو أولياء األمورParent representatives 

 ألولياء األمور.يتم ترشيحهم من خالل الجمعية العامة  -
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                                                 يعملون على ضمان توفير تعليم م تميز لجميع الطلبة. -

  :رئيس المجلسBoard chair 

  موظفي المدرسة.                ال يكون عضوا  من -

 يقود عمل المجلس. -

 يرأس االجتماعات. -

                                                                                يتعاون بصورة مباشرة مع م دير المدرسة لضمان التواصل الفعال بين الحوكمة واإلدارة.  -

  :مدير المدرسةPrincipal 

 القائد التربوي المحترف للمدرسة.  -

                        الم دير التنفيذ للمجلس. -

  :ممثل هيئة العاملينStaff representative 

                                     يكون معلما  أو أحد الوظائف الداعمة.  -

يعمل على المشاركة في صنع القرارات التي تحقق أعلى مصالح الطلبة وتحقق معايير جودة  -

 تعليمهم وتعلمهم.

  :ممثل الطلبةStudent representative 

  .يشارك في صنع القرارات التي تحقق أفضل تعليم لهم -

 يقدم المعلومات الالزمة للمجلس فيما يخص بمشاكل الطلبة. -

  :األمناءtrustees 

يزودون المجلس بالخبرات الالزمة التي تمكنه من معالجة كثير من القضايا وحل كثير من  -

 المشكالت.

 لس من خالل جمع التبرعات من المانحين في المجتمع المحلي.يعملون على دعم ميزانية المج -

  :األدوار العامة للمجلس 

 (Stevens& Wylie , 2017)األدوار العامة للمجلس في اآلتي:  تتمثل

  :تقديم االتجاه االستراتيجي للدرسةProvide strategic direction for school 

جية للمدرسة بما تتضمنه من رؤية ورسالة يتولى المجلس مسؤولية بناء الخطة االستراتي

 كما يقوم برسم السياسات التعليمية المدرسية.، وأهداف
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   :تقديم الدعم لهيئة العاملين ومدير المدرسةSupport school staff/principal 

يقوم المجلس بتوفير كافة مصادر الدعم البشري والمادي لجميع العاملين في المدرسة والتي 

 .أداء واجباتهم الوظيفيةتمكنهم من 

  :تمثيل أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي 

Represent parents and community in the school 

ويدعم ، يمثل المجلس أولياء األمور والمجتمع المحلي بما يتضمنه من مؤسسات ومنظمات

 العالقة بين المدرسة وبين هذه الهيئات.

 أداء المدرسة بدقة فحص: Scrutinize school performance 

وإعداد تقارير عن جودة األداء ، يتولى المجلس مسؤولية مراجعة وتقويم األداء المدرسي

 ورفعها إلى المختصين والمستفيدين من العملية التعليمية.

 اإلشراف على التمويل المدرسي: Oversee school finances 

 ومتابعة أوجه إنفاقها على، نية السنوية للمدرسةيشارك المجلس إدارة المدرسة في إعداد الميزا

كما يقوم المجلس بدعم الميزانية من خالل التبرعات من مؤسسات ، األنشطة المدرسية المتنوعة

 .المجتمع المحلي

 اإلشراف على تقويم األداء الوظيفي لمدير المدرسة: 

 Oversee principal’s performance 

وذلك من خالل خطة موضوعة ، ألداء الوظيفي لمدير المدرسةيتولى المجلس مسؤولية تقويم ا

 للتقويم وتحسين وتطوير األداء.

 توظيف مدير المدرسة: Employ school principal 

كما  ،                                                                               يتولى المجلس مسؤولية اختيار وتعيين م دير المدرسة من خالل تعاقد م برم بين الطرفين

 اء على تقارير تقويم أدائه السنوية.يقوم المجلس بتجديد هذا التعاقد أو إنهائه بن

 التركيز على إنجاز الطلبة: focus on student achievement 

إدارة  وكذا متابعة، يتولى المجلس مسؤولية متابعة عمليات تعليم وتعلم الطلبة في المدارس

 .المناهج الدراسية
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 سلوكيات الطلبة: Student behavior 

جلس كما يقدم الم، ى انضباطهم والتزامهم بميثاق المدرسةيتابع المجلس سلوكيات الطلبة ومد

 .                                 دعمه لحل الم شكالت السلوكية للطلبة

 أمان الطلبة: Safety of students 

يوفر المجلس عوامل األمن والسالمة في البيئة المدرسية من أجهزة ومعدات وآالت حتى يقبل 

 .الطلبة على التعلم دون خوف أو قلق

 المدرسي زي الطلبة: School uniform 

                                                                                 يقوم المجلس بالتعاون مع أولياء األمور باختيار الزي الرسمي الم ناسب للمدرسة في ضوؤ 

 .مدونة قواعد السلوك األخالقية للمدرسة.

 الرحالت المدرسية: School trips 

يقوم المجلس بالتصديق على الرحالت خارج المدرسة حتى ال يكون هناك خطورة في الذهاب 

 الطلبة. اكن الخطرة على حياةلبعض األم

 األنشطة المدرسية: School activities 

يدعم المجلس جميع األنشطة الطالبية داخل وخارج المدرسة مثل: األنشطة الرساضية والفنية 

 واالجتماعية والثقافية.

 التعاونية األنشطة المنهجية: Co-curricular activities  

منهجية وال سيما التي تكون خارج قاعات الدروس وفي يشرف المجلس على تنفيذ األنشطة ال

 المعامل المدرسية.

 الميثاق المدرسي: School charter 

اق وهذا الميث، يقوم المجلس بالتعاون مع المدرسة بوضع ميثاقها األخالقي الذي تسير عليه

 .يةة التعليم                                                                           موجه ومرشد لكافة الممارسات السلوكية لجميع الم شاركين والم ستفيدين من العملي

 استخدام التكنولوجيا الرقمية: Use of digital technology 

وذلك مثل  ،يقوم المجلس بدعم استخدام التكنولوجيا الرقمية في كافة مجاالت العملية التعليمية

يوفر  كما، وفي شرح الدروس في الفصول الدراسية، التواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي

 .واألجهزة الداعمة لهذه التكنولوجياالمجلس األدوات 
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 حضور الطلبة: Student attendance 

 ،وأسباب هذا الغياب، ومعدالت غيابهم، يتابع المجلس انتظام حضور الطلبة إلى المدارس

 .ورصد حاالت التسرب الدراسي والغياب المستمر والعمل على حلها

 هالجدول الدراسي بدايته ونهايت: Timetabling/start and finish times 

واجه والمشكالت التي ت، يتابع المجلس انتظام الجدول الدراسين وبداية اليوم الدراسي ونهايته

 تنفيذ الجدول والعمل على حلها مع إدارة المدرسة.

مان: المبحث الثاني:
ُ
 تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في سلطنة ع

                                                لياء أمور طلبة المدارس في سلطنة ع مان كما يأتي:تناول تشكيل وأدوار مجالس أو يتم

                    أوال : تشكيل المجلس:

ربية )وزارة الت                                                                مجلس أولياء أمور الطلبة في المدارس بسلطنة ع مان على النحو اآلتي:  يتشكل

 (9102،                      والتعليم بسلطنة ع مان

 .مدير المدرسة ويكون نائبا  للرئيس                                  

 وثمانية إذا كان عدد الطلبة ، (411المدرسة يقل عن) سبعة من أولياء األمور إذا كان عدد طالب

( ينتخبهم ممثلوهم في 411وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)، (411-411يتراوح بين )

 اجتماع الجمعية العمومية.

  خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها إذا كان عدد طالب المدرسة يقل

وعشرة إذا كان عدد الطلبة ، (411-411ن عدد الطلبة يتراوح بين )وسبعة إذا كا، (411عن)

( ينتخبهم أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في اجتماع الجمعية 411يزيد عن)

 العمومية على أن يكون من بينهم األخصائي االجتماعي واألخصائي النفسي.

 وأخصائي توجيه مهني.، أخصائي أنشطة مدرسية 

 وفي حالة وجود مساعد آخر لم دير المدرسة يكون أحدهما عضوا  واآلخر ،                د م دير المدرسةمساع                                                               

        مقررا .

                       ثانيا : أدوار المجلس:

( والخاص بإصدار الئحة مجالس أولياء األمور 091/9102حدد القرار الوزاري رقم )

 مان تتضمن اآلتي:                                                                      مجموعة من المهام والمسؤوليات لمجالس أولياء األمور في المدارس بسلطنة ع  
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 إعداد برنامج عمل لتنفيذ مهامه خالل دورته. -

 تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة وقرارات مجلس الوالية. -

                                                             إعداد آليات لم تابعة وتقييم العالقة بين المجلس وأولياء األمور. -

هم النفسية تلبية احتياجات                                                                     توعية أولياء األمور بأهمية متابعة األبناء وتوفير المنا  األسري الم الئم ل -

 واالجتماعية والتربوية والصحية.

                                                                     الم شاركة في األنشطة والفعاليات المدرسية التي تقام على مستوى المدرسة.  -

                                                                                           الم شاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة المدرسة مع الهيئة التدريسية وأولياء  -

                        ة والم ستجدات التربوية.األمور لمقناقشة المستوى التحصيلي للطلب

 .تكريم أولياء األمور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات المدرسة أو مجلس المدرسة -

 والظواهر السلبية في المدرسة والمجتمع.،                                   الم شاركة في دراسة المشكالت الطالبية -

، لعام                          مجلس المدرسة إلى الم دير ا رفع تقرير في نهاية كل عام دراسي عن أنشطة ومنجزات -

                                                              وإرسال نسخة منه إلى رئيس مجلس الوالية وفق النموذج الم عد لذلك.

في تطوير تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة م أوجه اإلفادة من نماذج بعض دول العال

 :                    المدارس بسلطنة ع مان

تم تناوله عن تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج بعض  مافي ضوء 

يمكن تحديد أوجه ،                                                            وتشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في سلطنة ع مان، العالم دول

                                                               اإلفادة من نماذج بعض دول العالم بسلطنة ع مان في الجوانب اآلتية:

املين األولى ممثلين عن الع، مجالس أولياء أمور طلبة المدارس أربع فئات رئيسة يتضمن تشكيل -

ثة والثال، والثانية ممثلين عن أولياء األمور، معلمين وأخصائيين وغيرهمبالمدرسة من إدارة و

والرابعة ممثلين عن طلبة المدارس ،                                                       ممثلين عن المجتمع المحلي سواء أكانوا أفرادا  أو مؤسسات

                                 ويتم اختيارهم من الصفوف الع ليا.

ك ثلثي األعضاء وذلأن عدد أعضاء المجالس من فئتي أولياء األمور المجتمع المحلي يقترب من  -

 حتى ال يتحكم العاملون في المدارس في قرارات المجالس وأنشطتها وبرامجها.

                                                   يتم اختيار جميع أعضاء المجلس باالنتخابات الم باشرة.  -

وضمان جودة العمل ، لمساعدتها في أداء أدوارها،                                     تشكل المجالس عددا  من اللجان الفرعية -

ولكن البد أن تتضمن ، وال يوجد عدد محدد من اللجان، قةوكذلك تحديد المسؤوليات بد، وتميزه
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كما يتاح لهذه اللجان الفرعية االستعانة بمن تشاء من كوادر بشرية ،                        كل لجنة عضوا  من المجلس

 من داخل وخارج المدرسة.

وأمين ، والسكرتير، ونائب الرئيس، وجود أدوار محددة ألعضاء المجالس مثل دور الرئيس -

 الصندوق.

أدوار محددة ألعضاء المجالس بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئات سواء العاملين في وجود  -

 أو الطلبة.، أو المجتمع المحلي، أوأولياء األمور، المدرسة

وجود أدوار عامة للمجالس حيث تشارك هذه المجالس في بناء الخطط االستراتيجية في المدارس  -

، لبةومتابعة التقدم األكاديمي للط، م األداء المدرسيوالمشاركة في عمليات تقوي، ومتابعة تنفيذها

واإلشراف على عمليات صيانة المباني ، ومتابعة إدارة المناهج الدراسية وما تتضمنه من أنشطة

ية وبناء شراكات استراتيج، ودعم التواصل الفعال مع أولياء أمور الطلبة، والتجهيزات المدرسية

 ط بالمدارس.                               مع مؤسسات المجتمع المحلي الم حي

 : توصياتال
في ضوء ما تم تناوله تشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في نماذج بعض دول 

وتحديد أوجه اإلفادة من ،                                                            وتشكيل وأدوار مجالس أولياء أمور طلبة المدارس في سلطنة ع مان، العالم

 :توصي الدراسة باآلتي،                                  نماذج بعض دول العالم بسلطنة ع مان

تضمين تشكيل مجالس أولياء أمور الطلبة ممثلين عن المجتمع المحلي بما يتضمنه من أفرد  -

 ومؤسسات ومنظمات وهيئات.

 تضمين تشكيل مجالس أولياء أمور الطلبة ممثلين عن طلبة المدارس ويتم اختيارهم من الصفوف -

(01-09.) 

ثرية في المجالس حتى ال يتحكم زيادة أعضاء أولياء األمور والمجتمع المحلي بحيث يكونون أك -

 ممثلو المدارس من إدارة ومعلمين وأخصائيين في قرارات المجالس وأنشطتها وبرامجها.

ة وتكون في عملية تنافسية ديمقراطي،                                                     االهتمام بإجراء انتخابات م باشرة الختيار أعضاء المجالس 

 لتحقيق الصالح العام للمدارس.

 ،يل لجان فرعية في مختلف مجاالت أنشطتها وبرامجهااعتماد المجالس في عملها على تشك -

ووجود صالحيات لديها لالستعانة بمن تشاء ،                                       شريطة أن تتضمن كل لجنة عضوا  من المجلس

 من كوادر بشرية من داخل وخارج المدرسة. 
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تحديد أدوار أعضاء المجالس بما يتناسب مع قدراتها ومهاراتها وإمكاناتها سواء العاملين في  -

 أو الطلبة.، أو المجتمع المحلي، أو أولياء األمور، رسةالمد

 وأمين، والسكرتير، ونائب الرئيس، تحديد أدوار خاصة ألعضاء المجالس مثل دور الرئيس -

 الصندوق.

إتاحة الفرص لمجالس أولياء أمور الطلبة للقيام بأدوار متنوعة في مختلف مجاالت العملية  -

ات تقويم والمشاركة في عملي، اتيجية للمدارس ومتابعة تنفيذهاالتعليمية مثل: بناء الخطط االستر

واإلشراف على عمليات صيانة المباني والتجهيزات ، ومتابعة التقدم األكاديمي للطلبة، األداء

 وبناء شراكات فعالة مع أولياء أمور الطلبة ومؤسسات المجتمع المحلي.، المدرسية

 

 مراجع:قائمة المصادر وال
 ع العربية:           أوال  المراج

الكويت: ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 9100أحمد خيري. )، عبد الحميد ؛ كاظم، جابر

 .دار الزهراء

دور مجالس األباء واألمهات في دفع عجلة تطوير التعليم في (. 9114).علي بن عبدالله، الحبسي

مسقط:  ،ليم الثانوي من أجل مستقبلالتع -المؤتمر الدولي حول تطوير التعليم الثانوي ، سلطنة عمان

 .402-412، وزارة التربية والتعليم

                                           الم شكالت التي تواجه مجالس اآلباء واألمهات في(. 9102) .محمد بن ناصر بن سالم، الريامي

 كلية العلوم، رسالة ماجستير غير منشورة،      ع مان المدارس الخاصة بمحافظة الداخلية في سلطنة

             سلطنة ع مان.، جامعة نزوى، واآلداب

تطوير أداء مجالس اآلباء واألمهات في مدارس محافظة شمال (. 9102خالد محمد أحمد.)، السعدي

 ،رسالة ماجستير غير منشورة، بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول الباطنة بسلطنة عمان

             سلطنة ع مان.، جامعة نزوى، كلية العلوم واآلداب

متطلبات تفعيل مجلس اآلباء واألمهات لتطوير األداء (. 9102دالله.)نعيمه بنت أحمد بن عب، الشحية

جامعة ، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، ( في سلطنة عمان11-5المدرسي بمدارس )

             سلطنة ع مان.، السلطان قابوس
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ها مدى ممارسة المجالس المدرسية ألدوارها ومهام(. 9104عبدالله بن سالم بن علي.)، المعولي

، ورةرسالة ماجستير غير منش، في مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة الباطنة جنوب الوظيفية

             سلطنة ع مان.، جامعة نزوى، كلية العلوم واآلداب

( والخاص بإصدار 111/1112رقم )القرار الوزاري  (.9102وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.)

 .مسقط، الئحة مجالس أولياء األمور
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