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Abstract: 

This study aim to identify the roles of student’s parents’ councils, and 

examine the possibility of developing them by reviewing international 

experiences in this field, and benefiting from the outputs of the fourth 

industrial revolution in the education sector. The study also focus on 

the actual role of parents’ councils in schools in the Sultanate, and the 
efforts made to achieve partnership with society, and developing the 

regulations governing these councils, to keep pace with global scientific 

developments which depend on granting broad powers to these councils 

in order to be able to perform their work more effectively and with 

broader independence, and one of the most prominent 

recommendations that came out of this study is the need to carefully 
select the members of parents councils according to A specific 

mechanism that ensures the selection of the active members in society, 

developing the roles of parents’ councils by expanding the powers 

granted to them, increasing the awareness of school staff, and making 

the council members aware of the importance of partnership in the 
areas of joint cooperation between them, which include (vision, goals, 

planning, managing financial resources, etc.), and the necessity of 

holding programs And training courses for members of student parents’ 

councils, and school staff, on the requirements for developing the roles 

of these councils in the light of the Fourth Industrial Revolution, and 

developing programs and methods for teacher preparation in higher 
education institutions, in line with the requirements of the Fourth 

Industrial Revolution, and the Ministry of Education adopting a 

national strategy aimed at Designing educational and training programs 

that are compatible with the nature of the next stage, and the needs of 

the labor market in light of the Fourth Industrial Revolution. 
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تطوير أدوار مجالس أولياء أمور الطلبة في مدارس سلطنة عمان في ضوء الثورة 
 الصناعية الرابعة

 
 4 خميس بن عبدهللا بن سعيد البوسعيدي

 5سالم بن حميد بن راشد البداعي
 6رحمة بنت ناصر بن سالم السعدية

 
 الملخص

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىأدوارمجالسأولياءأمورالطلبة،وبحثإمكانيةتطويرها
المجال،واالستفادةمنمخرجات الثورةمنخاللاالطالععلىالتجاربالدوليةفيهذا

أمور مجالسأولياء واقع إلى الدراسة تطرقت كما التعليم، قطاع في الرابعة الصناعية
وتطوير المجتمع، مع حقيقية شراكة لتحقيق المبذولة والجهود بمدارسالسلطنة، الطلبة
اللوائحالمنظمةلهذهالمجالس،لتواكبالتطوراتالعلميةالعالميةفيهذاالشأن،التيتعتمد

ىمنحصالحياتواسعةلهذهالمجالسلتتمكنمنأداءعملهابفاعليةواستقالليةأوسع،عل
ألعضاء الدقيق االختيار ضرورة الدراسة هذه بها خرجت التي التوصيات أبرز ومن
المجتمع، في الفاعلين األعضاء اختيار تضمن معينة آلية وفق األمور أولياء مجالس

األ مجالسأولياء أدوار لهم،وتطوير الصالحياتالممنوحة دائرة توسيع خالل من مور
في الشراكة بأهمية األمور أولياء مجالس وأعضاء بالمدرسة، العاملين وعي وزيادة
الموارد إدارة التخطيط، األهداف، تشمل)الرؤية، التي بينهما المشتركة التعاون مجاالت

 ودوراتتدريبية برامج، عقد وضرورة وغيرها(، أمورالمالية، مجالسأولياء ألعضاء
الثورة المجالسفيضوء أدوارهذه حولمتطلباتتطوير بالمدرسة، والعاملين الطلبة،
بما العالي، فيمؤسساتالتعليم المعلم وتطويربرامجوأساليباعداد الرابعة، الصناعية

والتعليم التربية وزارة وتبني الرابعة، الصناعية متطلباتالثورة استراتيجيةيتواكبمع
القادمة، المرحلة وطبيعة تتالءم وتدريبية تعليمية برامج تصميم إلى تهدف وطنية

 .واحتياجاتسوقالعملفيظلالثورةالصناعيةالرابعة

 .مجالسأولياءأمورالطلبة،الثورةالصناعيةالرابعة:الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :المقدَّمة

التك الطفرة وتعد ًفيمختلفالمجاالت، ومتسارعا ًمذهالً تقدما العالم هيأحدإفرازاتالثورةيشهد المعاصرة نولوجية
الصناعيةالرابعة،التيانتجتالتقنياتالحديثةوالتيمنأبرزها)الذكاءاالصطناعي،البياناتالضخمة،الواقعالمعزز،
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منالتقنياتالتيلها الحوسبةالسحابية،وسائلالتواصلالمتعددة(،وغيرها الروبوتالتعليمي، عالقةانترنتاألشياء،
بالتعليم،األمرالذيلفتاألنظارنحومايمكنأنتقومبههذهالتقنياتمنتوفيرتجربةتعلمجديدة،حيثلمتعدالعملية
التعليميةمحصورةداخلجدرانالمدرسة،بلتعدتذلكبكثير،وأصبحمنالضروريإيجادتعاونفعالمعالمجتمع

بينالمدرسةالمحلييضمنالمشاركةفيتمكينالط وتوثيقالعالقة الرابعة، الصناعية لبةمناكتسابمهاراتالثورة
مليواكبمتطلباتالثورةالصناعيةالرابعة2019والمجتمعمنخاللمجلسأولياءأمورالطلبةالذيتمتطويرهعام

واجتماعياً، المجالسللمدارسثقافياً، هذه منخاللدعم التعليم، يتعلقبقطاع منتوفيرفيما المدرسة لتتمكن ومادياً،
والتفاعل النقدي، والتفكير والخيال، اإلبداع، مهارات تنمية على تعينهم التي للطالب الالزمة والوسائل األدوات

 االجتماعي،والبراعةالبدنية،وغيرهامنالمهارات.
  مشكلة الدراسة:

 التربية العمليةاهتمتوزارة يخدم بما األمور لعملمجالسأولياء المنظمة للوائح المستمر بالتحديثوالتقويم والتعليم
التعليمية،ويضمنمشاركةنشطةوفاعلةللمجتمع،وبالرغممنذلكتبرزبينالحينواآلخرمجموعةمنالتحدياتالتي

ارهابكلكفاءةواقتدار،وقدأشارتبعضالدراساتتحتاجإلىحلولعاجلةلضماناستمراريةأداءهذهالمجالسألدو
السابقةإلىأنمجالسأولياءاألمورفيمدارسالسلطنةتعانيمنالكثيرمنالمشكالتالمتعلقةبضرورةتفعيلالشراكة

بنجاح،ومنهن ارأىبينالمدرسةوالمجتمع،ومنحمجالسأولياءاألمورالصالحياتالتيتمكنهامنممارسةمهامها
الباحثينمنواقععملهمفيالحقلالتربويضرورةاالستفادةمنالخبراتوالتجاربالدوليةفيهذاالمجال،واستثمار
مخرجاتالثورةالصناعيةالرابعةفيتطويرالتعليم،وضمانمشاركةأوسعلمجالسأولياءأمورالطلبةبمدارسالتعليم

العامبسلطنةعمان.
سبقيمكنأنتتحددمشكلةالدراسةفيالتساؤالتالتالية:وتأسيساًعلىما

ماأوجهاإلفادةمنالخبراتوالتجاربالدوليةألدوارومهاممجالسأولياءاألمور.-1
ماواقعمجالسأولياءأمورالطلبةفيمدارسسلطنةعمان.-2
عليمفيمدارسسلطنةعمان.ماأوجهاإلفادةمنتقنياتالثورةالصناعيةالرابعةلتطويرالت-3

يضمنأهمية الدراسة: بما والتعلم التعليم عمليات تحديث في العالمية االتجاهات تساير كونها الدراسة أهمية تكمن
للنهوضبالعملية أدوارها لممارسة منخاللتمكينأكبرلمجالسأولياءأمورالطلبة فاعلةمنقبلالمجتمع، مشاركة

،كذلككونالدراسةتواكبالطفرةالعلميةوالتقنيةالتيأنتجتهاالثورةالصناعيةالرابعة،وأوجهاإلفادةالتعليميةالتعلمية
منهاعلىقطاعالتعليمفيالسلطنة.

 أهداف الدراسة: 
هدفتالدراسةإلى:

الدوليةألدوارومهاممجالسأولياءاألمور.التعرفعلىأوجهاإلفادةمنالخبراتوالتجارب-1
التعرفعلىواقعمجالسأولياءأمورالطلبةفيمدارسسلطنةعمان.-2
التعرفعلىأوجهاإلفادةمنتقنياتالثورةالصناعيةالرابعةلتطويرالتعليمفيمدارسسلطنةعمان.-3

 منهج الدراسة:
وصفي،والذييهتمبوصفماهوكائنوتفسيره،وتحديدالظروفوالعالقاتالتياتبعالباحثونفيهذهالدراسةالمنهجال

توجدبينالوقائع،وتحديدالممارساتالشائعةأوالسائدة،والتعرفعلىالمعتقداتواالتجاهاتعندكلفردمناألفراد
(.2012والجماعاتوطرائقهافيالنمووالتطور)مازن،

  حدود الدراسة:
الدراسةفياآلتي:تمثلتحدود

الحدودالموضوعية:)المفاهيم،األهمية،المهاموالمسؤوليات،التشكيل،االنتخابات،األعضاء،الصالحيات،اللجانالتي
تتبعهذهالمجالس(.

الحدودالبشرية:حيثاقتصرتعلىأعضاءمجالسأولياءأمورالطلبةبسلطنةعمان.
م2020/2021يالعامالدراسيالحدودالزمنية:أجريتالدراسةف

 مصطلحات الدراسة:
مجالسأولياءأمورالطلبةوتتكونمن:

ويقصدبهاالمدرسةالحكوميةالتابعةللوزارة.المدرسة: (1)
مجلسأولياءاألموربالمدرسة.مجلسالمدرسة: (2)
مجلسأولياءاألموربالوالية.مجلسالوالية: (3)

الرابعة: الصناعية الرابعة(schwab, 2016) عرفسشوابالثورة الصناعية الفيزيائيةالثورة األنظمة ثورة بأنها
السيبرانيةأيعصراالتصاالتالعالميةوثورةاالنترنت،حيثأنسرعةالتقدمالتكنولوجيليسلهسابقةتاريخيةفي
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طاقةمعالجةغيرمسبوقة المحمولةالتيلديها للملياراتمنالناسمنخاللاألجهزة ،وتخزين،ووصولغيرربطها
محدودللمعرفة.

 الدراسات السابقة:
القسماألوليتعلقبالدراساتالخاصةبتطويرمجالسأولياءاألمور، قامالباحثينبتقسيمالدراساتالسابقةإلىقسمين:

والقسمالثانييختصبالدراساتالتيتختصبالثورةالصناعيةالرابعةوأثرهاعلىالتعليم.
 الدراسات السابقة التي تتعلق بتطوير مجالس أولياء األمور:أوالً: 

 (:2010دراسة عاشور)
هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىدورمديرالمدرسةفيتفعيلالشراكةبينالمدرسةوالمجتمعالمحليفيسلطنةعمان،

م الدراسة عينة وتكونت المحلي، المجتمع وأفراد المدارس في العاملين نظر وجهة في513ن)من العاملين من ،)
(فقرةموزعة41(منأفرادالمجتمعالمحلي،ولتحقيقأهدافالدراسةتمتطويراستبانةاشتملتعلى)80المدارس،و)

علىخمسةمجاالت.وتوصلتالدراسةإلىأندورمديرالمدرسةفيتفعيلالشراكةبينالمدرسةوالمجتمعالمحليجاء
بمجاالتالدراسةفيدورمديرالمدرسةفيتفعيلالشراكةبينالمدرسةوالمجتمعالمحليبدرجةمتوسطة،وجاءترتي

وفقالترتيباآلتي:الشراكةفيالرؤيةواألهداف،يليهالشراكةفيتقديمالدعمالمالي،ثمالشراكةفيالشؤوناإلدارية
تبةاألخيرةالشراكةفيالتخطيطالمدرسي.للمدرسة،ثمالشراكةفيتقديماالستشاراتللمدرسة،وجاءفيالمر

وأوصتالدراسةبضرورةتعزيزالشراكةبينالمدرسةوالمجتمعفيكافةاألمورالمتعلقةبالعمليةالتعليميةالتعلمية.
 (: 2013دراسة زامل )

افظةطولكرم،وكذلكهدفتالدراسةإلىتحديددرجةفاعليةمجالسأولياءأمورالطلبةفيدعماألداءالحكوميفيمح
(عضواًمن274(مديراًومديرة،و)76معرفةدوربعضالمتغيراتالمتعلقةبأفرادالعينة،وتكونتعينةالدراسةمن)

أعضاءمجالسأولياءاألمور.أظهرتالنتائجالمتعلقةبفاعليةمجالسأولياءأمورالطلبةفيدعماألداءالمدرسي،كانت
أظهرتال كما األمورمتوسطة، مجالسأولياء وأعضاء استجاباتالمديرين في ً احصائيا دالة فروق وجود نتائجعدم

لفاعليةالمجالسفيدعماألداءالمدرسي؛تعزىلمتغيرصفةالمستجيب،وكذلكلمتغيريالنوع،والخبرة،ووجودفروق
دالةإحصائياًفيمتغيرالمؤهلالعلمي.

هدفتالدراسةالحاليةإلىالتعرفعلىدورمجالسأولياءاألمورفيتفعيلالعالقةبيناألسرة (:2016دراسة الفندي )
استبانة استخدام حيثتم التحليلي، الوصفي المنهج اعتمدتالباحثة األولى. معلماتالحلقة نظر وجهة من والمدرسة

البحث، فرضيات من للتحقق كأداة الباحثة( إعداد للمعلمات)من البحثمن)موجهة تكونتعينة تم60وقد معلمة )
اختيارهنبصورةقصديةمنالمدارسالتيتنظممجالسألولياءاألموروالتابعةلمديريةالتربيةفيمدينةحمص،بحيث

 واختبار ANOVA)) (مدرسة،وتمتحليلالنتائجباستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي26تماختيارالمعلماتمن)
(T) قياسداللةالفروق،وقدأشارتالنتائجإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطدرجاتوجهاتنظرل

لدى الخبرة سنوات لعدد تعزى والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل في األمور أولياء مجالس دور حول المعلمات
جهاتنظرالمعلماتحولدورمجالسأولياءاألمورالمعلمات،ووجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطدرجاتو

فيتفعيلالعالقةبيناألسرةوالمدرسةتعزىللمؤهلالعلميللمعلمات،ووجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسط
لمتغير ً تبعا والمدرسة بيناألسرة، العالقة فيتفعيل األمور المعلماتحولدورمجالسأولياء درجاتوجهاتنظر

.ضوعالمعلمةلدوراتتدريبية،ولصالحالمعلماتاللواتيخضعنلدوراتتدريبيةخ
هدفتهذهالدراسةإلىتحديداألدوارالالزمةلإلدارةالمدرسيةفيمدارسسلطنةعمان،التي (:2017دراسة المجيني )

 تكونتعينة وقد المحلي، والمجتمع بينالمدرسة العالقة تنمية تتكونمنتستطيعمنخاللها للمجتمعاألصلي، ممثلة
) يمثل وما المدارس، مديري مديري مساعدي وجميع المدارس، مديري ألعضاء72جميع الكلي المجموع من )%

مجالساآلباءواألمهاتمنأولياءاألمور.وكشفتنتائجالدراسةعنوجودفروقدالةإحصائياًتعزىلمتغيرالوظيفة،
ودفروقدالةإحصائياًتعزىلمتغيرالجنس.والخبرةالعلمية،وعدموج

هدفتالدراسةتعرفدرجةتفعيلمجالسأولياءاألموروالمعلمينفيمدارستربيةالبادية(:2019دراسة الشرفات )
الشماليةالشرقيةمنوجهةنظرأعضائها.وتكونمجتمعالدراسةمنجميعأعضاءمجالسأولياءاألموروالمعلمينفي

(مدرسة.وقدتماختيارعينة157(عضواًموزعينعلى)1099تربيةالباديةالشماليةالشرقيةوالبالغعددهم)مدارس
(عضواًمنأعضاءمجالسأولياءاألموروالمعلمينفيمدارس135الدراسةبالطريقةالطبقيةالعشوائية،وتكونتمن)
الوصفيالمسحيلمالءمتهلطبيعةالدراسة،وخلصتالدراسةإلىجملةتربيةالباديةالشماليةالشرقية،وتماستخدمالمنهج

منالنتائجأهمها:إندرجةتفعيلمجالسأولياءاألموروالمعلمينفيمدارستربيةالباديةالشماليةالشرقيةمنوجهة
هناكفارقزمنيأكبرنظرأعضائهاجاءتبدرجةمتوسطة.ومنأبرزالتوصياتالتيتوصلتإليهاالدراسة:أنيكون

المجلسفيوضع وإشراك لها، الدعوة االجتماعاتعند هذه المجلسلمثل استجابة لتسهيل االجتماعاتالشهرية بين
.الخطةالتطويريةللمدرسة،وتشكيلاللجانالفرعيةلتنفيذنشاطاتالمجلس

 ها على التعليم:ثانياً: الدراسات السابقة التي تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وأثر
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الورقةالبحثيةإلىمناقشةجوانبالتطويرالتيينبغيأنتحدثفيبرامجإعدادسعتهذه (:2019دراسة الدهشان )
بالثورة الصناعيةالرابعةمنخاللتناولالمقصود لمواكبةالثورة المعلمينلتخريجمعلمينقادرينعلىاعدادطالبهم

تطويربرامجالصناعية،وأبرزخصائصها،وا استلزمضرورة علىمنظومةالتعليم،وأدوارالمعلم،وهوما نعكاساتها
اعدادهليواكبمتطلباتتلكالثورة.وقدتوصلتالدراسةإلىأنالثورةالصناعيةالرابعةكماأحدثتتغيراتجوهريةفي

لمأبنائنا،وهومافرضعلىالمعلمينكلمجاالتحياتنا،فإنهاستحدثتغيراتجوهريةفيأهدافوطريقةتعليموتع
أدوارومسئولياتجديدةاستلزمتضرورةإعادةالنظرفيبرامجتكوينوإعدادالطالبالمعلمينبكلياتالتربية،وكذلك
والخاصة الرابعة الصناعية مستجداتالثورة مع مقرراتتتالءم وتضمينها اللوائح، منحيثتعديل الكلياتالمناظرة

أخالقياتبمجاالت العصر، االصطناعيوقضايا الذكاء االصطناعي، الذكاء مثلفلسفة االصطناعيوتطبيقاته، الذكاء
منالمقرراتاالختياريةالثابتةبلوائحكلياتالتربية،وقد الروبوتوغيرها،علىأنتكونإجباريةلجميعالطالببدالً

 األساسية التربوية المقررات مع موضوعاتها العلمية،تتشابه والثقافة السكانية، التربية وأصول والمجتمع، كالمدرسة
.ومهاراتالتعلمواالستذكار،والتربيةالدوليةوغيرها

ومخرجات (:2019دراسة الشهري ) الرابعة الصناعية الثورة بين العالقة واقع البحثعن إلى الدراسة هدفتهذه
التدريسفيالمؤسسةالعامةللتدريبالتقنيوالمهني،حيثتهدفالدراسةإلىإبرازالتعليممنوجهةنظرأعضاءهيئة

واقععالقةالثورةالصناعيةالرابعةبالتعليموالتعرفعلىوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريسفيالمؤسسةالعامةللتدريب
الصناع الثورة ظل في التعليم مخرجات جودة عن رضائهم ومدى والمهني تقديمالتقني ذلك على عالوة الرابعة، ية

المنهج استخدمتالباحثة وقد الرابعة. الصناعية للثورة فيمواكبةمخرجاتالتعليم أنتسهم توصياتالتيمنشأنها
الوصفيفيتناولموضوعالدراسة،وتماختيارعينةمالئمةمنأعضاءهيئةالتدريسفيالمؤسسةالعامةللتعليمالتقني

خذوجهاتنظرهمبهذاالصدد،ومنأهماالستنتاجاتالتيانتهتبهاهذهالدراسة:نسبةموافقةأعضاءهيئةوالمهنيأل
 تشكل الرفضوهي من أكبر كانت االستبانة بنود 50التدريسعلى بنسبة %وهي%30والرفض%20والحياد

عة،ومنأهمتوصياتالدراسة:البحثالعلميتتضمنمحاورتبرزواقععالقةمخرجاتالتعليمبالثورةالصناعيةالراب
المستمروالمتابعلكلالتغيراتالمستحدثةفيمجالالصناعةوالتنميةوربطهبمجالالتعليم،وتطويرالمهاراتالناعمة
الصناعيةالرابعة،وإنشاءجسورتواصلمتبادلةبينالمؤسساتالتعليمي يتناسبمعمتطلباتالثورة ةلدىالطالببما

.وسوقالعمل
انصباهتمامهذهالدراسةفيالكشفعنسبلتوظيفتطبيقاتالثورةالصناعيةالرابعةفي(:2020دراسة العميري )

في والمتمثل، المختلط، المنهج واتبعتالدراسة السعودية، العربية فيالمملكة العام التعليم بمراحل التربوية الجغرافيا
لمنهجالنوعي.وتمثلمجتمعالدراسةفيجانبين،أولهما:الوثائقالمتصلةبالثورةالصناعيةالمنهجالوصفيالوثائقي،وا

وثانيهما: فيمناهجالجغرافيا؛ ومجاالتتطبيقاتها وأهدافها، ومبادئها، ومعاييرها، ونشأتها، منحيثماهيتها، الرابعة
تطبيقيةوالجغرافياالتربوية.واختيرتعينةمتيسرةمكونةالخبراءوالمختصينفيالثورةالصناعيةالرابعةوالجغرافياال

(خبراء،واستخدمتأسئلةالمقابلةالمقننةكأداةلرصدتصوراتهم،وتمالتحققمنصدقوثباتاألداة.وأظهرت8من)
وا والحوسبة الناسواإلنترنت، وهي: الرابعة، الصناعية للثورة موجهاترئيسية ستة وجود الدراسة التصاالت،نتائج

أظهرتالنتائج كما األشياء. المتشارك،ورقمنة واالقتصاد والبياناتالضخمة، والذكاءاالصطناعي، وإنترنتاألشياء،
البيولوجي، والمجال الفيزيائي، المجال وهي: الرابعة، الصناعية الثورة عن منبثقة رئيسية تقنية مجاالت ثالثة وجود

وكشفتالنتائج الجغرافيا،والمجالالرقمي. وتعلم الرابعةفيتعليم الصناعية عنإمكانيةتوظيفستةتطبيقاتللثورة
كما النانو. وتقنية والروبوتات، وانترنتاألشياء، السحابية، والحوسبة والبياناتالضخمة، االصطناعي، الذكاء وهي:

رابعةفيمضامينالجغرافياالتربوية،وتتثملكشفتالنتائجعنأربعةنماذجللتعلممالئمةلتطبيقاتالثورةالصناعيةال
حيثارتبطتبثالثة إنتاجاالبتكار، ونموذج إنتاجالمعرفة، ونموذج المفتوح، ونموذجالوصول نموذجالتحميل، في:

) )13عشر عن النتائج كشفت وأخيرا الرئيسية. العناصر مضامين من الثورة6( توظيفتطبيقات تواجه تحديات )
ا ودقته،الصناعية وسرعته العمل على والتأثير الذكية، والعقود التقنية، تسخير وهي: التربوية، الجغرافيا في لرابعة

التوصيات من مجموعة قدمت الختام وفي المهن. وتطوير العمالء، وسيطرة الوسطى، االجتماعية الطبقة وخلخلة
.والمقترحاتالمناسبةللدراسة

فيتهدفال(:2020دراسة الذبياني ) السعودية العربية الجامعيبالمملكة إلىتطويرمؤسساتالتعليم الحالية دراسة
ضوءمتطلباتالثورةالصناعيةالرابعة،ولتحقيقهذاالهدففقدتماستخدامالمنهجالوصفي،تماالستعانةبأحدمداخل

رأيعلىمجموعةمنالقياداتالجامعيةالتخطيطاالستراتيجي،وهوالتصوراالستراتيجي،وتمتطبيقاستبانةاستطالع
(،وتوصلتالدراسةإلىتصوراستراتيجيمقترحتممنخاللهوضعخططالفعلالتييمكنمنخاللها49عددهم)

التحسينالمستمرفياإلجراءاتاإلداريةمنخاللرقمنةالعملاإلداري،وصقلمهاراترأسالمالالبشريمنقيادات
هي وأعضاء حتيتواكبالجامعاتجامعية البحثالعلمي، تدعيم وأخيراً أساليبالتدريسالذكية، وتفعيل التدريس، ئة

.السعوديةمتطلباتالثورةالصناعيةالرابعة



VOLUME 3, ISSUE 4 August 2021 

 

 
 
 
 

 299IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

الحاليةومنخاللالمحوراألولالمتعلق أنالدراسة منخاللاستعراضالدراساتالسابقةفيمحوريالدراسةنجد
بمجالسأولياءاألمورتتشابهمعالدراساتالسابقةمنحيثالتركيزعلىضرورةتفعيلالشراكةبينبالدراساتالخاصة

بين العالقة وتنمية الحكومي، األداء األمورفيدعم مجالسأولياء فاعلية وكذلكضرورة المحلي، والمجتمع المدرسة
يةالتعليميةالتعلمية.المدرسةوالمجتمع؛لضمانمشاركةأوسعمنهذهالمجالسفيالعمل

علىالتعليمعلى الصناعيةالرابعةوأثرها الدراساتالسابقةفيالمحورالثانيالذييتعلقبالثورة وكذلكأكدتمعظم
ضرورةتطويربرامجاعدادالمعلمينلتتواكبمعمتطلباتالثورةالصناعيةالرابعة،وتوظيفتطبيقاتالثورةالصناعية

في مؤسساتالرابعة وتطوير التعليم، ومخرجات الرابعة الصناعية الثورة بين العالقة واقع ودراسة التربوي، الحقل
التعليمالجامعيفيضوءمتطلباتالثورةالصناعيةالرابعة،وتفعيلأساليبالبحثالعلمي،وقداشتركتهذهالدراسةمع

معظمالدراساتالسابقةفياستخدامهاللمنهجالوصفي.
حقيقيةوي شراكة وتفعيل بالتعليم، يتعلق فيما الرابعة الصناعية الثورة مخرجات استثمار ضرورة كذلك الباحثين رى

وفاعلةبينالمدرسة،ومجالسأولياءأمورالطلبة،والمجتمع،واالستفادةمنالخبرات،والتجارب،والدراساتالمحلية،
لمجال.والدولية،لمواكبةالتطوراتالعالميةفيهذاا

 
 : النظرياإلطار 

 تضمن األول محاور، ثالثة للدراسة النظري اإلطار مجالسأولياءتضمن ومهام ألدوار الدولية والتجارب الخبرات
تضمنالمحورالثالث بينما األمور،وتضمنالمحورالثانيواقعمجالسأولياءأمورالطلبةفيمدارسسلطنةعمان،

الثورةالصناعيةالرابعةلتطويرالتعليمفيمدارسسلطنةعمان.أوجهاإلفادةمنتقنيات
 

  المحور األول: الخبرات والتجارب الدولية ألدوار ومهام مجالس أولياء األمور:
فيالدول حيثتعتبر ومجالساألمناء، والمعلمين، واألمهات، لمجالساآلباء تختلفتجاربالدولمنحيثتشكيلها

أ على نحواألجنبية المجتمعية التحوالت ظل في مجملها في تتجه العربية الدول وفي الحاكم، المجلس من جزء نها
(.2016المشاركةالمجتمعيةبشكلأكبرفيصنعالقرار،تعزيزاًلمبادئالديمقراطيةوالنزاهة)الهنائي،

 فيإدارة منالالمركزية المزيد نحو المعاصرة يعطىلهاوتشيرالتوجهاتالعالمية منخاللمجالسمدرسية التعليم
(.2013الحرية،والمرونةفيصنعواتخاذالقرار)السعدي،

 أوالً: تجارب بعض الدول األجنبية:
االمريكية:1 الوالياتالمتحدة تجربة إليها. الجهاتالتيتسند هيأحد )مجالساألمناء( المحلية تعتبرمجالسالتعليم

حيثتقومبإدارةالتعليمفيكلقرية،أومدينةفيالوالياتالمتحدةاالمريكية،ويتماختيارأعضاءالمجلسعمليةالتعليم،
(،ويتشكلالمجلسمنتسعةأعضاءيتمانتخابهممننفسالمناطق2013باالنتخابولهمصالحياتواسعة)السعدي،

تخاباًعاماً.ويشترطلعضويتهمأعلىقدرمنالتعليمواإلقامةفيالمجاورةللمدرسة،فيحينيتمانتخاباالثنينالباقينان
مندافعيالضرائبالكفيلةلتحسنأداءالنظامالمدرسي،ومتابعةتنفيذالسياساتالتيتضعهاهذه المدينة،وأنيكونوا

(.2016المجالس)الهنائي،
مدرسةمنهيئةمنتخبةومعتمدةمنقبلالسلطاتالتعليميةيتشكلالمجلسالحاكمبال.تجربةالمملكةالمتحدة)بريطانيا(:2

المحليةمنهمشخصيةدينية،وممثلينعنأولياءاألمورمنتخبينمنمجلسإدارةالمدرسة،ويعتمدعلىعددمنالتالميذ،
(.2005)بغدادي، ومنواحدإلىاثنينمنالمعلمين،ومديرالمدرسة،وعددمنرجالالمجتمعالمحلي

وتشيرالعديدمنالدراساتإلىأنالمجالسالحاكمةبالمدرسةهيالتيتقومبصنعالسياساتالتعليميةفيبريطانياعلى
اإلداريةوالتدريسية الهيئة أعضاء واجباتمجالساآلباءوالمعلمينمنخاللالتأكدمنقيام وتتحدد المستوىالمحلي،

(.2006التالميذوالقيامببرامجوفعالياتذاتجودةوكفاءةعالية)الشكيلي،بتنفيذالبرامجالتيتلبياحتياجات
ووضع ومساءلتها، المدرسة، باإلشرافعلىأداءإدارة المتعلقة المهام بغالبية اختصاصاتالمجلسحيثتقوم وتتعدد

جو بجميع اآلباء وإحاطة للمدرسة العام والتوجه العامة، والسياسة فرصةالميزانيات تمنح كما التعليمية، العملية انب
منقبلإدارة اختيارالمناهجومحتواها يتم كما القرارات. فيصنع لالمركزية ً الشعبتحقيقا منقبلعامة المشاركة
المجلسالحاكمفيالمدرسةمعتركحريةوضعالجدولالمدرسيللمعلمين،واختيارالكتبالتيتحققأهدافالمنهج،

(.2005فاعلوالتدريساليوميداخلالمدرسة)بغدادي،وطرقالت
 ثانياً: تجارب بعض الدول العربية:

يتشكلمجلساألمناءواآلباءوالمعلمينللمدرسةمنخمسةعشرعضواً،بحيثيمثل. تجربة جمهورية مصر العربية:1
ا طريق عن انتخابهم يتم المعلمين غير من أعضاء خمسة الطلبة أمور منأولياء أعضاء وخمسة العمومية، لجمعية

الشخصياتالعامةالمهتمةبالتعليميختارهمالمحافظالمختص،وثالثةمنمعلميالمدرسةمنليسلهمأبناءبالمدرسة،
أعضاء بين من ونائبه المجلس رئيس انتخاب ويتم االجتماعي، واألخصائي للمجلس، ً تنفيذيا مديراً المدرسة ومدير

يرالمدرسةوالمعلمين،ومنأهماختصاصاتالمجلس:المجلسعدامد
المساهمةالفعالةمعإدارةالمدرسةفيوضعخطةمتكاملةلتحقيقأهدافالمجلسوتطويرالمدرسة. -
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الجهود - عنطريقتشجيع تقليدية غير تمويل بمصادر وتحديثها وتطويرها، التعليمية، العملية علىدعم العمل
جالاألعمال.الذاتيةلألفرادور

العملعلىاتصالالمدرسةبرجالاألعمال،ومؤسساتالمجتمعالمدني،وقادةالرأيالعامالذينيمكناالستفادة -
منهم.

التعاونمعإدارةالمدرسةفيوضعخطةتنفيذيةلصيانةمرافقالمدرسة.- -
مختلفالفئاتالطالبية)وزارةالتربيةوالتعليمالعملعلىدعمالخطةالتربويةالمدرسية،وتقديمالرعايةالالزمةل -

(.2011،
يتشكلالمجلسفيدولةقطرمنأربعةأعضاءيمثلونأولياءأمورالطلبة،وعضويمثلالموظفين . تجربة دولة قطر:2

أ التعليمي، العمل قيادات من سواء المحلي، المجتمع يمثلون أعضاء وثالثة المدرسة، ومدير المدرسة، منداخل و
ويهتم للمدرسة. ومحددة آخرينالستهدافحاجاتخاصة، أعضاء إضافة ويمكن الدولة، في المختلفة قطاعاتالعمل
واتخاذ فيصنع مباشر دور وله والمدرسة، المجتمع بين وصل كهمزة ويعمل أهدافالمدرسة، بدعم المجلسكذلك

ال نجاح في مباشراً تأثيراً تؤثر التي الرسمية المجتمعيةالقرارات المشاركة تفعيل ودعم وتطويرها، التعليمية عملية
(.2011)المجلساالعلىللتعليمفيقطر،

 المحور الثاني: واقع مجالس أولياء أمور الطلبة في مدارس سلطنة عمان: 
كدتالحكومةعلىيحظىقطاعالتعليموالنهوضبهفيسلطنةعمانأولويةهامةلدىالمسؤولينوصناعالقرار،حيثأ

أهميةمراجعةسياساتالتعليموخططهوبرامجهوتطويرهابمايواكبالمتغيراتالتييشهدهاالوطن،والمتطلباتالتي
يفرضهاالتقدمالعلميوالتطورالحضاري،وصوالًإلىبناءجيلمسلحبالوعيوالمعرفةوالقدراتالمطلوبةللعمل،وقد

والتعلي التربية وزارة الثورةعملت لمتطلبات االستجابة منطلق ومن أرضالواقع، على السياسات هذه تنفيذ على م
الصناعيةالرابعةفقدتبنتالوزارةمجموعةمناإلجراءاتالتقويمية،والتطويرية،فيمختلفميادينالقطاعالتعليمي،

عم تضمن التي التنظيمات أهم من باعتبارها األمور مجالسأولياء ضمنها التعليميةومن المؤسسة بين التواصل لية
والمجتمع،وضمانالمشاركةالفاعلةبينهمالتحقيقاألهدافوالنتائجالمرجوة.

وقدشملهذاالتطويرالئحةمجالسأولياءاألمورالتيحرصتالوزارةمنخاللهاعلىاالستفادةمنالتجاربالسابقة،
مجتمعية هذهالالئحةحتىوصولهاإلىنسختهااألخيرة،والتيضمنتمشاركةوخططهاالزمنيةالمتعاقبةعلىتطوير

أكبر،وفيمايلينبذةمختصرةعنهذهالالئحة:
 الئحة مجالس أولياء األمور بمدارس سلطنة عمان: 

التربيةوالتعليمالقرارالوزاريرقم) الئحةمجالسمبشأنإصدار1999فبراير9(بتاريخ99/10أصدرتوزارة
) الوزاري بالقرار تعديله تم وقد المجالس هذه وإدارة تنظيم حدد والذي واألمهات بتاريخ44/2002اآلباء )

أداء27/3/2002 تطوير في األمر لولي أوسع مشاركة تتطلب والتي المعاصرة التربوية المتطلبات مع ً وتماشيا م،
مبالعملبالئحةمجالسأولياءاألمورالجديدةوإلغاء2019/120المدرسة،فقدأصدرتالوزارةالقرارالوزاريرقم

(.10/99القرارالوزاريرقم)
وتعتبرمجالسأولياءاألمورأبرزقنواتالتواصلفيالنظامالتعليميفيسلطنةعمان،وهيكماتمتعريفهافيالئحة

لآلباءبمدارسالبنين،واألمهاتبمدارسالبنات،والقائمينمجالسأولياءاألموربأنهامجالستنبثقمنجمعياتعمومية
التربية علىالتعليممنهيئاتتدريسيةومسؤولينبالمدارسوالوالياتوالمناطقالتعليميةوديوانعامالوزارة)وزارة

(.44/2002والتعليم،الئحةمجالساآلباءواألمهاتالمعدلبالقرارالوزاريرقم)
وميةلمجلسالمدرسةومجلسالوالية:الجمعيةالعم

تشكلالجمعيةالعموميةلمجلسالمدرسةبرئاسةمديرالمدرسة،وعضويةكلمن:جميعأولياءأمورالطلبةفيالمدرسة،
المدير مساعد ويكون وجد إن المدرسية وممرضالصحة بها، والوظائفالمرتبطة التدريسية، الهيئة اعضاء وجميع

مقرراً.
شكلالجمعيةالعموميةلمجلسالواليةبرئاسةواليالوالية،أونائبهفيحالةغيابهوعضويةكلمن:المديرالعام،أووتت

 أحدمساعديه،وممثليالمجلسالبلديبالوالية،وممثلينمنالمؤسساتالحكوميةاليقلعددهمعنعضوين،واليزيد
غليوظيفةمشرف.علىستةأعضاءيختارهمالرئيسوثالثةمنشا

 تتولىالجمعيةالعموميةلكلمنمجلسالمدرسة،ومجلسالواليةفياجتماعهااألولالقيامباآلتي:
تشكيلالمجلسالجديد.-1
مناقشةتقريرأعمالالمجلسالسابقخاللالدورةالسابقة.-2

بأغلبيةأصواتاألعضاءالحاضرين.تصدرتوصياتوقراراتالجمعيةالعموميةلمجلسالمدرسة،ومجلسالوالية


 تشكيل مجلس المدرسة برئاسة أحد أولياء األمور وعضوية كل من:
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مديرالمدرسة،نائباًللرئيس. -
) - يقلعن)7سبعة الطلبة كانعدد اذا األمور أولياء من )400( طالبوثمانية الطلبة8( كانعدد إذا )

كان10(طالب،وعشرة)600(و)400يتراوح) (طالب،ينتخبهم600عددالطلبةيزيدعلىستمائة)(إذا
إذا5ممثلوهمفياجتماعالجمعيةالعمومية،وخمسة) (منأعضاءالهيئةالتدريسيةوالوظائفالمرتبطةبها

) بين يتراوح الطلبة عدد )400كان وعشرة)600(وستمائة طالب، على10( يزيد الطلبة عدد كان إذا )
 ائياالجتماعيومساعدالمدير.(طالب،األخص600ستمائة)

 يتولى مجلس المدرسة ممارسة المهام اآلتية:
إعدادبرنامجلتنفيذمهامهخاللدورته. -
 تنفيذتوصياتالجمعيةالعموميةبالمدرسة،وقراراتمجلسالوالية. -
 إعدادآلياتلمتابعةوتقييمالعالقةبينالمجلسوأولياءاألمور. -
بأهم - األمور أولياء النفسية،توعية احتياجاتهم لتلبية المالئم األسري المناخ وتوفير األبناء، متابعة ية

 واالجتماعية،والتربوية،والصحية.
 المشاركةفياألنشطة،والفعالياتالمدرسيةالتيتقامعلىمستوىالمدرسة. -
سية،وأولياءاألمورلمناقشةالمشاركةفيتنظيماللقاءاتالتربويةالتيتعقدهاإدارةالمدرسةمعالهيئةالتدري -

 المستوىالتحصيليللطلبةوالمستجداتالتربوية.
 تكريمأولياءاألمورالذينشاركوابجهودمميزة. -
 المشاركةفيحلالمشكالتالطالبية،والظواهرالسلبيةبالمدرسةوالمجتمع. -
 رفعتقريرفينهايةكلعامدراسيعنأنشطةومنجزاتمجلسالمدرسة. -

يُشكلمجلسالمدرسةاللجاناآلتيةمنبينأعضائه:اللجنةالتعليمية،اللجنةاالجتماعية،ولجنةاألنشطةالمدرسية،اللجنة
المالية.كمايجبأنالتزيدفترةعضويةرئيسمجلسالمدرسةعندورتينمتتاليتين،واليجوزلولياألمرترأسأكثر

س.منمجلسمدرسةخاللدورةالمجل
 يشكل مجلس الوالية برئاسة والي الوالية أو من ينوب عنه في حالة غيابه وعضوية كل من:

عضوالمجلسالبلدي،تختارهالجمعيةالعموميةلمجلسالوالية،ويكوننائباًللرئيس. -
رس،(مدا10(منرؤساءومديريالجهاتالحكوميةإذاكانعددمدارسالواليةيزيدعنعشرة)4أربعة) -

 (تختارهمالجمعيةالعموميةلمجلسالوالية.10(إذاكانعددالمدارسيقلعنعشرة)2واثنين)
وأربعة)2ممثلين) - علىاألقل، الخاص4( وشركاتالقطاع ومديريمؤسسات، علىاألكثرمنرؤساء، )

 تختارهمالجمعيةالعموميةلمجلسالوالية.
 جمعيةالمرأةالعمانية.رئيسالناديالرياضيفيالوالية،ورئيسة -
 (منرؤساءمجالسالمدارسبالواليةتنتخبهمالجمعيةالعموميةلمجلسالوالية.3ثالثة) -
 (منمشرفيالمادة/المجالالذينيشرفونعلىمدارسالواليةيتمترشيحهممنقبلالمديرالعام.2اثنين) -
المدارسيتمترشيحهمنقبلالمديرالعام،ويكونأحدمشرفياإلدارةالمدرسيةفيالوالية،أوأحدمديري -

 عضواًومقرراً.
 يتولى مجلس الوالية ممارسة المهام اآلتية:

تنفيذتوصياتالجمعيةالعموميةبالوالية. .1
 توثيقالتواصلبينمجالسالمدارسبالوالية،والجهاتالحكوميةواألهلية. .2
 .3 العالقة اللقاءاتتعزيز خالل من الخاص القطاع وشركات ومؤسسات، بالوالية، المدارس مجالس بين

 المختلفة.
 تنفيذزياراتتبادليةمعمجالسالمدارس. .4
التدريسية، .5 الهيئة أعضاء من والمجيدين الدراسي، التحصيل في المجيدين الطلبة تكريم في المشاركة

 والوظائفالمرتبطةبها.
 شكالتالطالبية،والظواهرالسلبيةبالمدارس.المشاركةفيحلالم .6
االطالععلىالمستجداتالتربوية،والمساهمةفيالتطويرالتربويودراسةالمشاريعالتطويريةالمقترحةمن .7

 مجالسالمدارس.
 دراسةتقاريرمجالسالمدارسبالوالية،واتخاذمايراهمناسباًبشأنها. .8

عامالدراسيعنأنشطةومنجزاتمجلسالواليةإلىالمديرالعام،كمايشكلمجلسالواليةويتمرفعتقريرفينهايةال
اللجاناآلتيةمنبينأعضائه:اللجنةالتعليمية،واللجنةاالجتماعية،واللجنةالمالية،ويجتمعمجلسالواليةاجتماعاًعادياً

 عوةالجتماعغيرعاديمتىاقتضتالحاجةإلىذلك.مرةواحدةخاللالعامالدراسيبدعوةمنرئيسه،وتجوزالد


 االستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير التعليم في مدارس سلطنة عمان.المحور الثالث: 
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رؤية التيوضعتها األولوياتالوطنية أهم المواهبوالقدراتالوطنية واستثمار والبحثالعلمي، والتعلم، التعليم يُعد
علىرأساستراتيجياتها،والتيتهدفإلىتحقيقتعليمشامل،وتعلممستدام،وبحثعلمييقودإلىمجتمع2040ُعمان
معرفي.

ولقدحرصتوزارةالتربيةوالتعليمعلىتطويرمنظومةالتعليمفيالسلطنة،وإعادةهيكلةدوائرالوزارةبمايتواكبمع
يخصالتعليم،وإدخالتطبيقاتالثورةالصناعيةالرابعةإلىالحقلالتربويمنخاللرؤيةالحكومةللفترةالقادمةفيما

تهيئةالمدارسوتطويرالبنيةالتحتيةبها،وتزويدهابكافةالمواردواإلمكاناتالتيتعينهاعلىتحقيقاألهدافالمنشودة
وتدري شبكاتاالتصاالتوالتواصل، توفير منخالل الحكومة، رؤية استخداموفق من ليتمكنوا وتأهيلهم بالمعلمين

المنصات خالل من األخيرة التجربة نجاح بعد سيما ال الكترونية، مناهج إلى المناهج وتحويل الذكي، التعلم أدوات
ً19التعليميةالتيأصبحتواقعاًمعاشاًفيتجربةالتعليمعنبعد،فيظلأزمة)كوفيد (،حيثأصبحالتطويرأكثرإلحاحا

فيمثلهذهالظروفواألزمات.
ويعتبرالتعليمااللكترونيوالتعليمعنبعدمناألساليبالتعليميةالحديثةالتيحرصتوزارةالتربيةوالتعليمفيسلطنة
عمانعلىإدراجهاضمنخططهاالحاليةوالمستقبلية،حيثتسعىالوزارةوبشكلمستمرعلىإعادةتقييموتطويرنظم

مستقبليةالعملالق بناءعلىرؤية التعليمية مشروعالبوابة اعتماد جاء ومنهنا القادمة، المرحلة لتتناسبمع بها ائمة
(.2021شاملةنحوالمجتمعالرقميواالقتصادالموجهنحوالمعرفة)البوسعيدي،والنعماني،

نظامتعليميتفاعلي،وبيئةرقم الطالب،وتعرفالبوابةالتعليميةعلىأنها يةتربطعناصرالعمليةالتعليميةالكترونياً)
المعلم،ولياألمر،المدرسة،الوزارة(،منخاللشبكةاالنترنت،وعنطريقمجموعةمنالبرامجواألنظمةالمحوسبة

.(www.moe.gov.omبهدفتسهيلالعمليةالتعليميةوتقديمهابشكلأكثرفاعليةوتشويق)
الثورة مؤتمر بتنظيم الباطنة شمال بمحافظة والتعليم للتربية العامة فيالمديرية ممثلة قامتالوزارة السياق وفيهذا

 الفترة في التعليم على وأثرها الرابعة 2019يناير23-21الصناعية جلساته واشتملت وبحوثم، عمل أوراق على
لالنطالقوالبناءعليها،الستثمار لتكونمرتكزاً ودراسات،عربية،وأجنبية،وتجاربوخبراتدولية،وتقنياتحديثة،

مخرجاتالثورةالصناعيةعلىقطاعالتعليمفيالسلطنة.
ومواكبةمتطلباتالثورةالصناعية(علىوجودعالقةوثيقةبينالتعليموالتدريبوالبحثالعلمي2019ويؤكدالدهشان)

الرابعة،وهومايتطلبضرورةأنيستوعبالتعليمآفاقتلكالثورةالصناعية،والتكيفمعهامنخاللاعدادمنظومة
تعليميةمتكاملةتتسمبالمرونةوالتنوع،لتفتحلألجيالأبوابالتعليمالمستمر،وتستكشفمعهمآالففرصالعمل،ومثلها

الت التعليم،من على القائمين بين الجهود تضافر ضرورة على التأكيد مع الجديد، العصر بها يحفل التي خصصات
والعاملينفيمجالتطويرالتكنولوجيا،لتوظيفمنتجاتهملتخدمالعمليةالتعليمية،وإضافةعنصريالتشويقوالفضول

لعناصرالبيئةالتعليمية.
ةالرابعةوماجاءتبهمنمستحدثاتتكنولوجيةعلىالتعليمالذكيبصفةعامة،كمايشيروقدانعكستالثورةالصناعي

(،علىالنحوالتالي:2019إليهاالهاللي)
توصيلالمعلوماتللطالبواحتفاظهبالمعرفةالمكتسبةوإعادةتوظيفهاواالستفادةمنها. -
الجماعيوالتعلمعنبعد.تطويرالمناهج،وتعزيزفرصالتعلمالمستمروالتعلم -
في - التكنولوجية المستحدثات مع للتعامل الطالب واعداد والمعلمين، اإلدارة بين التواصل عمليات تيسير

مختلفالتخصصات.
إعادةبناءالمفاهيمالعلميةفيذهنالطالب،فيضوءالربطمابينالمعلوماتوالتحليلوتنميةالفكرالناقد. -
جمالاألدوارالتييمكنأنتقومبهاالمستحدثاتالتكنولوجيةالتيجاءتبهاالثورةالصناعيةالرابعةويمكنإ -

فيالتعليمالذكيعلىالنحوالتالي:
استخدامالسبوراتالذكيةفيالفصولالدراسيةفيعرضالمناهجالرقمية. -
تفاعليةتشجعالطالبعلىاالستمتاعبأنشطةالتعلمواالكتشاففيالبيئةالمدرسية.توفيرتجارب -
اإلجابات - وتقويم وإرسال الطالب، مع التواصل خالل من للمتعلمين، المعلمين من والتوجيه الدعم توفير

الكترونياً.
تالحديثة.تقديمتجاربتعليميةجديدةوغيرتقليدية،تعتمدعلىتطبيقاالستراتيجيا -
مساعدةالمعلمينعلىعرضالدروسبشكلأفضل،وأسهلمنخاللاالستعانةبتقنياتالعرضالحديثة. -
األموربطريقةسهلة - وأولياء واإلدارة، والمعلمين، منالطالب، التعليمية التفاعلبينأطرافالعملية زيادة

ومنظمة.
الصناعيةالرابعةسوف(بأنالجهودواإل(Schwab,2016ويرىسشواب تتضاعفهذه مكانياتالتيتتعلقبالثورة

منخاللاختراقاتالتكنولوجياالناشئةفيمجاالتمثل:الذكاءاالصطناعي،والروبوتات،وإنترنتاألشياء،والمركبات
 .لطاقة،والحوسبةالكمومية(ذاتيةالتحكم،والطباعةثالثيةاألبعاد،وتكنولوجياالنانو،والتكنولوجيالحيوية،وتخزينا

http://www.moe.gov.om/
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 الوظائف مستقبل تقرير أظهر  والمهاراتوقد (World Economic Forum,2018Future of jobs 
Survery( فيدولمجلس21مأن2017فيالشرقاألوسطوشمالافريقيا %منالمهاراتاألساسيةالموجودة

م.2022سوفتتغيربحلول2015التعاونفيعام
(،أنالثورةالصناعيةالرابعةسوفتلقيبظاللهاعلىسوقالعمل2019ويرى)إسماعيليس(الواردفيالشهري)

وتغيرمنحاجاته،وبالتاليفإنعلىمخرجاتالتعليمأنتكونمستعدةلهذاالتغير،ويشيرإلىأنالمهاراتالمطلوبةفي
التفكير–المنتدىاالقتصاديالعالميهيكمايلي:)حلالمشكالتالمعقدةسوقالعملفيالمستقبلحسبماذكرهتقرير

الناس-اإلبداع–النقدي العاطفي–التعاون–إدارة القرار–الذكاء الخدمات–اتخاذ المرونة–التفاوض–تقديم
.اإلدراكية(

( ( Mckinsey Global Institute,2018 وفيتقريرعنالمهاراتالمطلوبةللثورةالصناعيةالرابعة
يتنبأبزيادةهائلةفيالطلبعلىساعاتالعملاإلضافيةعبرمجموعاتالمهاراتالثالثاألخرى،وهيالمهاراتفوق
االجتماعية المهارات المعقدة، المعلومات ومعالجة النقدي والتفكير واالحصائية، الكمية، المهارات وتشمل المعرفية،

 ما أو التعلموالعاطفية، على والقدرة والتعاطف، والتفاوض، المتقدمة االتصاالت وتشمل " الناعمة "المهارات يسمى
المعلومات تكنولوجيا مهارات من شيء كل تشمل والتي التكنولوجيا ومهارات والتكيف. االخرين وإدارة المستمر،

لمهاراتالتيمنالمرجحأنتكوناألكثرمكافأةاألساسيةإلىالمتقدمة،وتحليلالبياناتوالهندسةواألبحاث.هذههيا
للغايةحيثتسعىالشركاتلمزيدمنمطوريالبرمجياتوالمهندسينوالروبوتاتوالعلوماإللكترونية.

وفيهذاالسياقيرىالباحثينضرورةأنيتغيردورالمعلمالذييعدأهمعناصرالمنظومةالتعليمية،والمحورالرئيسي
ةوتعليمأجيالالحاضروالمستقبل،منخاللتزويدهبكافةالمهاراتواالستراتيجياتالتييتطلبهاهذاالتغيير،كمالتنشئ

األمر الرابعة، الصناعية والوسائل،وطرقالتدريسلمتطلباتالثورة للمناهجالدراسية، يجبأنيصاحبذلكموائمة
اعتبارهامنأهمالتنظيماتالتربويةالتيتساهمفيتطورأداءالمدرسةالذييحتمعليناتطويرمجالسأولياءاألمورب

المجتمع يساهم أن البد وبالتالي المدرسة، في محصوراً يعد لم الصناعية الثورة فيعصر التعلم حيثأن والطالب،
رةالصناعيةالرابعة،منالمحليمنخاللمجالسأولياءاألمورمساهمةفعالةتُعينالمدرسةعلىالعملبمقتضياتالثو

خاللاالستفادةمنالخبراتوالتجاربالدوليةفيهذاالمجال،والتيمنأبرزها:المشاركةفيوضعالمناهجالدراسية،
وتعزيزالدعمالفنيوالماديللمدرسة،وتدريبالمعلمين،والتعاونالبناءالذييساعدالطالبعلىاكتسابالمهاراتالتي

ورةالصناعيةالرابعة.تتطلبهاالث


 التوصيات:
االختيارالدقيقألعضاءمجالسأولياءاألموروفقآليةمعينةتضمناختياراألعضاءالفاعلينفيالمجتمع.-1
تطويروتفعيلأدوارمجالسأولياءاألمورمنخاللتوسيعدائرةالصالحياتالممنوحةلهم.-2
األمور-3 أولياء مجالس مساهمة بالوسائلتعزيز المدارس الخاصلتزويد القطاع مؤسسات مع التنسيق خالل من

والتقنياتالالزمةلمواكبةالثورةالصناعيةالرابعة.
تشمل-4 التي المشتركة التعاون ومجاالت الشراكة، المجالسبأهمية أعضاء وكذلك بالمدرسة، العاملين وعي زيادة

ردالمالية،وغيرها(.)الرؤية،األهداف،التخطيط،إدارةالموا
عقدبرامج،ودوراتتدريبيةألعضاءمجالسأولياءأمورالطلبة،والعاملينبالمدرسة،حولمتطلباتتطويرأدوار-5

هذهالمجالسفيضوءالثورةالصناعيةالرابعة.
لثورةالصناعيةالرابعة.تطويربرامجوأساليباعدادالمعلمفيمؤسساتالتعليمالعالي،بمايتواكبمعمتطلباتا-6
تطويرمنظومةالتعليملتواكبالثورةالصناعيةالرابعة،وتحققالتنميةالمستدامة،وترفداالقتصادالوطني.-7
المرحلة-8 وطبيعة تتالءم وتدريبية تعليمية برامج تهدفإلىتصميم وطنية استراتيجية والتعليم التربية تبنيوزارة

ورتواصلمتبادلةبينالمؤسساتالتعليميةوسوقالعمل.وإنشاءجسالقادمة،
للمرحلة-9 بمتطلباتالتعلم الطلبة وعي وتنمية الرابعة، الصناعية ومخرجاتالثورة بتقنيات، المدرسية البيئة تزويد

القادمة.
فيمجالالتعليم.تبادلالخبراتوالتجاربالدوليةحولالتوظيفاألمثللتقنياتالثورةالصناعيةالرابعة-10
وطرق-11 المناهج، في الرابعة الصناعية الثورة ومعارف ومهارات، مفاهيم، إدراج في الممارسات أفضل انتقاء

التدريس،وكافةاألنشطةالتربوية.
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