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اﻟﻤﻠﺨــــــــــــــــــــــــــــــــﺺ :

تعترب مجالس اآلباء واألمهات إحدى أدوات املشاركة املجتمعية يف التعليم العام التي تهدف إىل تحسني
العملية التعليمية من خالل املشاركة يف صنع القرار ومساءلة املعنيني يف املدارس واإلسهام يف تقديم
حلول للمشاكل التعليمية التي تواجه مدارس التعليم العام ،لكن من الواضح أن مساهمة هذه
املجالس يف عملية املساءلة مل تزل ضعيفة ،إذ يقترص دورها غالبا عىل تنسيق الدعم املجتمعي
للمدرسة ،بتوفري بعض املتطلبات املالية واملادية ودعم األنشطة وتعزيز البنى التحتية للمدارس
الحكومية ،وال يرقى ملامرسة الرقابة واملشاركة يف وضع السياسات أو اتخاذ القرار .أما يف املدارس
األهلية فإن أثر هذه املجالس محدود جدا ،ويقترص عىل مناقشة مشكالت التعلم عند الطالب ودور
اآلباء واألمهات يف املنزل ،وال يكاد لها دور يذكر يف املساءلة.
وعىل الرغم من وجود الئحة معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم لتنظيم أدوار مجالس اآلباء األمهات،
إال أن تنفيذها يف الواقع وخاصة فيام يتعلق باملساءلة ال يزال محدودا ،نتيجة ضعف مستوى فهم
أعضاء هذه املجالس ألدوارهم وفقا لالئحة ،وملحدودية إدراكهم لحقهم يف املساءلة ولآلليات التي
ميكنهم عربها اإلسهام يف رفع مستوى العملية التعليمية ،وقد كشفت هذه الورقة عن وجود اختالفات
يف واقع املشاركة املجتمعية بني الريف واملدينة من جهة ،وبني املدارس الحكومية واملدارس األهلية
من جهة أخرى ،حيث كانت مدارس األرياف أفضل من مدارس املدن يف عملية املساءلة ،وكانت
املدارس الحكومية أفضل حاال من املدارس األهلية من حيث فاعلية مجالس اآلباء واألمهات.
ونظرا لضعف محتوى السياسات القامئة فيام يتعلق بتعزيز عملية املساءلة وخاصة مضامني الئحة
مجالس اآلباء واألمهات ،فإن تأثري هذه املجالس سيظل محدودا يف الواقع ،وعىل الحكومة ممثلة بوزارة
الرتبية والتعليم تطوير مضامني هذه الالئحة باتجاه تعزيز دور مجالس اآلباء واألمهات ووضع
إجراءات قوية وواضحة لتمكني أعضائها وتطوير مهاراتهم ومعارفهم يف مجال املساءلة املجتمعية،
لتعزيز دور مشاركة املجتمع يف تطوير أداء مدارس التعليم العام.
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ﻣﻘــــــــــــــــــــــــﺪﻣــــــــــــــــــــــــﺔ:

تعد مرحلة التعليم األسايس اللبنة األوىل واألكرث أهمية يف مراحل التعليم ،ويستمر تأثريها يف مستوى
التالميذ إىل مرحلة التعليم الثانوي وما يليه من التعليم التخصيص العايل ،حيث يقدم للتالميذ املعارف
األساسية واملهارات اللغوية والرياضية والتحليلية الالزمة ألي نوع من التعليم بعدها ،وتعد أوسع
مراحل التعليم من حيث نسبة االلتحاق بها مقارنة بأعداد الفئة العمرية املناسبة لها من السكان،
حيث ترتاجع معدالت االلتحاق بشكل طردي كلام توجهنا نحو مستويات أعىل من التعليم ،ما يجعل
تجويد مستواها رضورة ملحة ملن مل يتمكن من مواصلة تعليمه بعدها من جهة ،ولتمكني أولئك الذين
يواصلون تعليمهم الثانوي ثم الجامعي أو املهني من مهارات التعلم النوعي دون مواجهة صعوبات
تتعلق بأساسيات اللغة ومهارات التحليل املنطقي تحد من قدرتهم عىل استيعاب املعارف وتعزيز
املهارات يف مستويات تعليم أعىل من جهة أخرى.
نخلص من هذا إىل أن تأثري التعليم األسايس تحديدا والتعليم العام عموما يكتسب أهمية بالغة
الرتباطه بأوسع رشيحة مجتمعية ،واعتباره أساسا لكل مراحل التعليم التالية له يستمر تأثريه فيها سلبا
وإيجابا ،وبناء عىل أهميته وتأثريه طويل املدى ،تكتسب مشاركة املجتمع عرب )مجالس اآلباء
واألمهات( أهميتها ،لتلعب أدوارا مهمة يف تحسني مسار عملية التعليم العام ،كمقدمة رضورية ملا
يأمله املجتمع من نتائج تنعكس عىل أدوار وقدرات أفراده يف عملية البناء والتنمية ،فمخرجات
التعليم العام هي مدخالت التعليم العايل وسوق العمل ،وال ميكن للمدخالت الرديئة أن تؤدي إىل
مخرجات جيدة.
تظهر أهمية مجالس اآلباء واألمهات بوضوح يف إطار تطوير التعليم من خالل االهتامم بتفاعل
املجتمع مع قضايا التعليم ،فال ميكن ألي جهد حقيقي لتطوير التعليم أن ينجح عندما تغيب متابعة
املجتمع وإرشافه عىل العملية التعليمية بكافة جوانبها ،وهذه املجالس هي اليد األمينة التي يفرتض
أن تسهم يف تحسني أداء املدارس ،وتقديم التغذية الراجعة لكوادرها ،وأن تعكس قاعدة توسيع
املشاركة املجتمعية يف صنع واتخاذ القرارات يف العملية التعليمية والرتبوية بد ًء من عمليات تخطيطها

مرورا مبتابعتها ومراقبتها ومساءلتها ،حتى تقويم نتائجها ،وبحث الظواهر السلبية يف املؤسسات
التعليمية ،واملشاركة مع إداراتها يف بحث أسبابها ونتائجها ووضع الحلول املناسبة لها.
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إن أهمية التعليم العام تبلغ درجة ال ميكن معها أن تنفرد بها جهة أو وزارة أو مؤسسة مهام كانت
كفاءتها ،بل ال بد أن تتم بأوسع دائرة ممكنة من املشاركة املجتمعية .انطالقا من ذلك ،من املتوقع أن
تلعب مجالس اآلباء واألمهات أدوارا هامة يف مساءلة مدارس التعليم العام لتحقيق أداء أفضل فيها،
ويقصد باملساءلة هنا" :االلتزام بإثبات أن العمل قد تم وفقا للقواعد أو املعايري أو األدوات أو
املسؤوليات أو الخطط املتفق عليها".
تهدف هذه الورقة بشكل عام ،إىل بحث دور مجالس اآلباء واألمهات يف املساءلة املجتمعية ومدى
متكينها من أدائه ،ونوعية التأثري الذي تحققه وفقا للسياسات املتاحة ويف مقدمتها الئحة مجالس اآلباء
واألمهات ،ولتحقيق هذا الهدف ،تم إجراء )(٣٠مقابلة يف خمس محافظات مع عدد من أعضاء
مجالس اآلباء واألمهات ومدراء املدارس حول أدوار هذه املجالس يف املساءلة املجتمعية ،إىل جانب
) (١٠مقابالت مع مسؤولني وخرباء ،للخروج بتشخيص واقعي للوضع الراهن لعملية املساءلة وتقديم
مقرتحات بالحلول واملعالجات الالزمة لتحسني دور مجالس اآلباء واألمهات يف تعزيز العملية التعليمية
من خالل املساءلة املجتمعية.
أﺑﻌــــــــــــــﺎد اﻟﻤﺸﻜﻠـــــــــــــــــــــﺔ:

تتناول هذه الورقة قضية املساءلة املجتمعية ملجالس اآلباء واألمهات ودورها يف تعزيز أداء مدارس
التعليم العام يف اليمن خالل السنوات الخمس املاضية ،وللمشكلة عدة أبعاد ميكن تناولها فيام ييل:
ﺗﺪﻫﻮر وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ:

أدت األزمات والرصاع املتصاعد يف اليمن منذ أحداث العام  ،٢٠١١إىل تدهور متسارع يف مستوى
التعليم بالبالد ،حيث توقف التعليم لفرتات متقطعة يف مناطق عدة نتيجة االشتباكات املسلحة،
واضطر أغلب األطفال النازحني نتيجة لها إىل التوقف عن الذهاب إىل املدرسة ،ثم توسعت دائرة
الخلل بتوقف رصف مرتبات املعلمني بانتظام منذ أواخر العام  ،٢٠١٦حيث أصبحت قدرة املعلم عىل
أداء واجبه ضعيفة حتى وإن قام بالتدريس شكليا ،ومع تدمري العديد من املباين املدرسية وتعطل
بعضها نتيجة القصف وتوقف أعامل الصيانة ،وتوقف طباعة الكتاب املدريس ،وضعف املتابعة
واإلرشاف والتوجيه الرتبوي ،أصبحت العملية التعليمية تعاين إشكاليات مستجدة تراكمت فوق
إشكالياتها التقليدية فرتة ما قبل الحرب ،فتدهور مستوى التعليم العام خالل العرش السنوات األخرية
بشكل مثري للقلق ،األمر الذي وضع املجتمع أمام ٍ
تحد كبري إلعادة تشغيل املدارس املتوقفة وتحريك
العملية التعليمية فيها ،يف ظل غياب أو ضعف دور الجهات الحكومية املسؤولة ،وكان ملجالس اآلباء
دورها البارز يف توفري متطلبات تشغيل تلك املدارس.
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يف كثري من املناطق الريفية ،قامت مجالس اآلباء واألمهات بالتعاون مع رجال األعامل ووجهاء املجتمع
بأدوار بارزة يف إعادة تشغيل املدارس املتوقفة ،والعمل عىل استمرار العملية التعليمية التي كادت أن
تتوقف كليا بعد توقف رصف املرتبات ،وذلك من خالل إسهامها يف توفري املتطلبات املادية أو دفع
تكاليف محدودة للمعلمني ليتمكنوا من الذهاب إىل مدارسهم ،وقد تم رصد عرشات الحاالت يف
مديريات بكاملها تكفل املواطنون ورجال األعامل بجهود تنسيقية من مجالس اآلباء بتشغيل املدارس
يف مناطقهم ،كام حدث يف منطقة بني شيبة مبحافظة تعز ،التي قام رجال أعامل ومواطنون فيها بتوفري
بدل مواصالت للمعلمني خالل فرتة توقف املرتبات.
توضح االحصاءات املتاحة أن تشكيل مجالس اآلباء حتى ٢٠١٦م قد غطى قرابة ) (٪٥٩من املدارس
الحكومية يف الجمهورية اليمنية ،بإجاميل ) (٩٨١٩مجلس ،يف حني مل تشكل ) (٦٩١٥مدرسة مجالسها
بنسية ) ،(٪٤١وقد بلغ عدد أعضاء مجالس اآلباء ) (٦٢٤٦٣رجل ،وعدد أعضاء مجالس األمهات
) (٨١٩٧امرأة ،يف حني بلغ عدد أعضاء املجالس املختلطة آباء وأمهات ) (٢٤٠٢٥عضو ،وبذلك يكون
إجاميل عدد أعضاء مجالس اآلباء يف الجمهورية ) (٩٤٦٨٥عضو ،مبتوسط ) (١٠أعضاء تقريبا للمجلس
الواحد وفقا إلحصائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام ٢٠١٦م ،١وميكن تناول واقع هذه املجالس عىل
النحو التايل:
ﻟﻠﻨﺴﺎء أدوار أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت:

أظهرت املقابالت التي جرى تنفيذها ألغراض هذه الورقة ،٢أن النساء يشاركن يف مجالس مدرسة
واحدة فقط من بني كل ) (٢٠مدرسة لديها مجالس آباء أو أمهات ،وبشكل عام ،فإن مجالس األمهات
تشكل يف بعض مدارس البنات الحكومية باملدن ويف املدارس األهلية األساسية فقط ،يف حني تكاد
تغيب مجالس األمهات يف مدارس الريف .كام أن مجالس األمهات املوجودة يف املدن ليس لها دور
يذكر يف مجال املساءلة املجتمعية ،ويقترص دورها عىل مناقشة املشكالت التي تواجه الطالبات وأدوار
األرسة يف التعامل مع تلك املشكالت ،وتجهل أغلب األمهات األعضاء يف هذه املجالس أدوارهن
الحقيقية وفقا لالئحة مجالس اآلباء واألمهات ،وأغلب من متت مقابلتهن أكدن عدم اطالعهن عىل تلك
الالئحة.

) (١إحصائية من وزارة الرتبية والتعليم قطاع الفتاة ٢٠١٩م
) (٢تم إجراء ) (٣٠مقابلة مع أعضاء مجالس آباء يف خمس محافظات ،إىل جانب عرش مقابالت مع مسؤولني وخرباء.
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اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ :ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺮﻳﻒ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:

تتضمن الئحة مجالس اآلباء واألمهات عدة أدوار ومهام لهذه املجالس يف املساءلة املجتمعية ،ووفقا
لنتائج املقابالت ،فإن مجالس اآلباء يف األرياف أكرث فعالية من مجالس املدن ،نظرا لتفرغ أعضاء
املجلس للتفاعل اليومي مع املدرسة وقربهم منها بشكل أكرب ،ما ساعد عىل عقد اجتامعات املجالس
مبعدالت أعىل مام هي عليه يف املدن ،حيث يقترص األمر يف األخرية عىل اجتامع واحد أو اجتامعني
طوال العام ،إىل جانب أن مساهمة اآلباء واضحة يف بناء املدرسة أو تشغيلها.
بالنسبة لنتائج املساءلة ،فإن تقييم مستوى العملية التعليمية وأداء اإلدارة املدرسية ميارس بفاعلية
أكرب من قبل مجالس اآلباء يف الريف ،حيث يصل األمر يف بعض الحاالت إىل محاسبة مدراء املدارس
واملعلمني عن تقصريهم واتخاذ قرارات إلصالح وضع العملية التعليمية يف املدرسة املعنية ،وإلزام
املدراء واملعلمني بقرارات مجلس اآلباء .كام حدث يف إحدى مدارس االعبوس ،يف مديرية حيفان
مبحافظة تعز.
كان إلسهام مجالس اآلباء يف اإلرشاف املبارش عىل العملية التعليمية وتقديم العون املادي ودعم
تشغيل مدارس الريف أثره البارز يف تعزيز دور هذه املجالس ،ليؤثر تقييم بعض مدراء املدارس من
قبل مجلس اآلباء يف قرارات املناطق التعليمية بشأنهم ،حيث يصل نفوذ أعضاء بعض املجالس إىل
املناطق التعليمية ،إال أنها حاالت يف مجالس محدودة وليست سمة غالبة رغم أهميتها.
جهود ملموسة ملجالس اآلباء بدعم من بعض رجال األعامل ،أدت جهود بعض مجالس
اآلباء يف مديريات مثل بني شيبه ،وحيفان ،مبحافظة تعز  ،والسياين مبحافظة إب  ،بتوفري
بعض متطلبات املدراس واحتياجات املدرسني إىل استمرار العملية التعليمية .كام قامت
مجالس آباء يف تلك املناطق وبجهود مشرتكة مع رجال أعامل يف عدة مناطق ،بإعادة
إعامر مدارس دمرها القصف الجوي.
أدوار ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ،وﻏﻴﺎب اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻠﻲ:

باستثناء عدد محدود من املدارس األهلية يف املدن ،وخاصة الكبرية منها التي يتكون أعضاؤها من
رجال أعامل ووجاهات اجتامعية ،فإن أغلب مجالس اآلباء واألمهات يف املدارس األهلية ذات دور
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ضعيف يقترص عىل مشاركة شكلية وتقديم استشارات لإلدارة التي يهيمن فيها مدير املدرسة عىل
املجلس ،حيث يخىش مدراء املدارس األهلية من توسيع مشاركة أعضاء مجالس اآلباء يف صنع القرار
بشكل يؤثر عىل توجهاتهم يف إدارة املدرسة وفقا لنتائج املقابالت ،وال يتم عقد أكرث من اجتامع يف
السنة غالبا ،فمن بني عرش مدارس تم بحثها توجد مدرسة واحدة فقط عقدت اجتامعني يف السنة،
وتركز االجتامعات عىل جوانب شكلية كاستعراض إنجازات اإلدارة املدرسية وعرض تقاريرها السنوية،
وال تجري أية مساءلة عن مستوى األداء ،ألنه ال يتم تقييم أداء املدرسة أو إدارتها من األساس ،كام ال
تطبق مهام املجلس األخرى التي نصت عليها الئحة مجالس اآلباء واألمهات يف أغلب املدارس األهلية
نظرا لعدم اهتامم املعنيني بفاعلية مجالس اآلباء ،حسب إفادة بعض اآلباء يف مجالس هذه املدارس.
أثار بعض املعنيني يف الجهات الرسمية مخاوفهم من املخاطر الناجمة عن توسيع نطاق
املساءلة يف الترشيع املطور وأبرزها:
مخاوف القيادات الرتبوية عىل كافة املستويات من تدخل املجتمع يف الشأن الرتبوي
والتعليمي.
مخاوف الوزارة من توسيع نطاق املساءلة ،إذ تراه مبثابة إطالق يد املجتمع يف شؤون
الرقابة واملساءلة ،بحيث ميكن أن يتحول إىل سيف مسلط عىل اإلدارات املدرسية،
ويخلق العديد من الرصاعات واملشكالت ذات العالقة بالشأن الرتبوي ،السيام مع
احتامل تجاوز املجتمع واآلباء واألمهات للمهام والنصوص املحددة.
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎم:

تشري املعطيات املتاحة إىل أن دور مجالس اآلباء واألمهات يف تجويد العملية التعليمية من خالل
املساءلة ال يزال محدودا ،وبحسب نتائج املقابالت التي جرى تنفيذها ،ميكن إيجاز املظاهر املتعلقة
بهذا الدور ،عىل النحو التايل:
 .١ضعف دور مجالس اآلباء واألمهات بشكل عام يف املساءلة املجتمعية ،واقتصار دورهم عىل توفري
التربعات وحل بعض املشكالت اإلدارية والتعليمية بشكل محدود.
 .٢محدودية التزام أغلب املجالس بعقد االجتامعات الشهرية ملناقشة الوضع التعليمي والرتبوي يف
املدراس ،وتحديد األسباب املؤدية لتدين مستوى األداء التعليمي ،والعمل عىل إيجاد معالجات مشرتكة
بني أولياء األمور واملجتمع املحيل واإلدارة املدرسية ،مام أضعف تأثري هذه املجالس يف تحسني العملية
التعليمية وتعزيز املساءلة بصورة مستمرة وفقا لعمليات متابعة منتظمة ومرتبطة بها ،كون عملية
املتابعة والتقييم املنتظمة تفيض إىل املساءلة وتحسني األداء بصورة منتظمة أيضا.

6

دور ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

 .٣فشل الكثري من مجالس اآلباء واألمهات يف القيام بأدوارها ،نتيجة محدودية عقد اجتامعاتها،
وهيمنة مدراء املدارس عليها ،وعدم كتابة تقارير أداء ميكن عىل أساسها إجراء املساءلة ،وضعف
املشاركة والتعبري عن الرأي من جانب أولياء األمور عرب هذه املجالس ،ولعدم وجود طريقة مناسبة
للحوار واالتصال بني املعلمني واآلباء.
 .٤تدين مستوى انتشار مجالس اآلباء واألمهات ،فالكثري من املدارس ليس فيها مجالس آباء وأمهات
ويندر وجود مجالس حقيقية يف املدارس األهلية ،ويعزى ذلك إىل عدم إلزامية الالئحة املنظمة لهذه
املدارس برضورة تشكيلها وضعف املتابعة والتقييم لها يف هذا الجانب.
 .٥غياب أي دور للجهات املعنية التي حددت الئحة مجلس اآلباء واألمهات أدوارها يف النهوض
مبجالس اآلباء واألمهات وتقييم أدائها عىل املستويني املركزي واملحيل ،لعدم التزام تلك الجهات بتطبيق
الالئحة.
اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر أداء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ:

إن مظاهر تدين أداء /أو فشل مجالس اآلباء واألمهات كشفت عن مشكلة حقيقية ترتبت عليها عدة
آثار سلبية يف واقع العملية التعليمية ،أبرزها:
 .١تراجع جودة العملية التعليمية يف املدارس العامة وخاصة خالل العرش السنوات األخرية ،ومن
األسباب املؤدية لذلك عدم فعالية مجالس اآلباء واألمهات يف تقديم الدعم للعملية التعليمية ،وإهامل
الدور الرقايب واملساءلة بشأن جوانب القصور من قبل املعلمني وإدارات املدارس.
 .٢ضعف العالقة املتبادلة بني اإلدارة املدرسية وأولياء األمور واملجتمع ،وتقييد دور املجتمع بحرصه
يف تقديم التربعات للمدارس عىل حساب مناقشة وحل مشكالت األداء التعليمي للنهوض به.
 .٣جهل أغلب أولياء األمور باملشكالت والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية ،وتؤثر عىل مستوى
التحصيل العلمي ألبنائهم ،وعدم مشاركتهم الفاعلة يف اتخاذ القرار لتحسني العملية التعليمية.
 .٤ارتفاع نسبة الترسب من التعليم ،فإضافة ألسباب أخرى ،أدى ضعف األداء التعليمي إىل عدم
التجاوب مع العملية التعليمية ،ومن ثم إحباط وتذمر أولياء األمور ،وشعورهم بالال جدوى من
استمرار تعليم أبنائهم ،فيقومون بتوجيههم نحو البحث عن فرص عمل.
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 .٥لجوء الكثري من املعلمني إىل االلتحاق بوظائف أخرى نتيجة تدين مستوى األجور ،األمر الذي أثر
عىل ضعف األداء التعليمي ،وقد توسعت هذه الترصفات منذ انقطاع املرتبات أواخر  ٢٠١٦لتتحول
إىل ظاهرة مدمرة للعملية التعليمية.
 .٦ضعف الثقة يف مدارس التعليم العام وتحولها لصالح املدارس األهلية ،األمر الذي يؤدي بدوره إىل
تكدس الطالب وتدين جودة العملية التعليمية فيها ،ملحدودية قدرتها االستيعابية.
 .٧تدين مستوى رضا أولياء األمور واملجتمع عن التحصيل العلمي ألبنائهم ،وعدم قدرتهم عىل التأثري
يف العملية التعليمية باتجاه تحسينها.
 .٨ضعف مخرجات التعليم العام التي تلتحق بالتعليم املهني والجامعي.
ضعف املساءلة يف أدوار مجالس اآلباء واألمهات ناتج بشكل رئييس عن قصور فهم وتطبيق
عمليات املتابعة والتقييم التي تقوم بها ،وهذا يساهم يف ضعف أداء العملية التعليمية.

أﺳﺒﺎب ﻗﺼﻮر دور ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ:

وفقا لنتائج املقابالت ومتابعة املؤلف ،تعود مظاهر قصور دور مجالس اآلباء واألمهات يف املساءلة
املجتمعية )تم إيرادها يف فقرة سابقة من الورقة( إىل األسباب التالية:
 .١وجود اعتقاد سائد بأن الدور األسايس ملجالس اآلباء واألمهات هو توفري التربعات واملساهمة يف
صيانة املدارس وتوفري متطلباتها املادية عموما ،وبالتايل فقد تركزت املساءلة عىل الجانب املايل كإنفاق
املوارد املالية وصيانة مرافق وتجهيزات املدرسة ،وليس عىل تحسني أداء العملية التعليمية ،ويلعب
كثري من مدراء املدارس دورا يف تعزيز هذا االعتقاد لتحايش تدخل أعضاء مجالس اآلباء واألمهات يف
هذا الجانب من املساءلة.
 .٢عدم انتخاب املجالس يف الكثري من املدارس ،وتوقف الكثري منها مؤخرا عن أداء دوره نتيجة
تداعيات الرصاع الراهن يف البلد وتأثريه عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية ألولياء األمور ،وضعف
دور الجهات الرسمية يف متابعة وتقييم وتطوير أدوار هذه املجالس نتيجة غياب آلية محددة للمتابعة
بهذا الشأن ،وألن األمر ال ميثل أولوية لها أيضا حتى يف مراحل سابقة ،كام أن الجهات الرسمية قد
تخلت عن كثري من مسؤولياتها نتيجة عدم توفر املخصصات املالية الرضورية لذلك.
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 .٣ضعف التزام أعضاء املجلس أنفسهم نتيجة انشغالهم ،أو لعدم إملامهم بأدوارهم يف املساءلة ،أو
لضعف قدراتهم عىل التعامل مع موضوع املساءلة عموما ،األمر الذي يؤدي إىل تدين فاعليتهم.
 .٤عدم وجود دليل عمل إجرايئ يساعد أعضاء املجلس يف القيام بأدوارهم وفقا ملا حددته الئحة
املجالس.
 .٥عزوف الكثري من اآلباء واألمهات الفاعلني عن املشاركة يف مجالس اآلباء واألمهات نتيجة مخاوفهم
من األدوار السلبية لإلدارات املدرسية التي تحجم دورهم يف املساءلة وال تتفاعل معهم لتطوير األداء
التعليمي ،وتعمل عىل حرص دورهم يف الجانب املايل وتوفري املتطلبات املادية للمدرسة.
 .٦ضعف دور منظامت املجتمع املدين يف دعم وتفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات.
 .٧عدم مالءمة األطر القانونية املنظمة ملشاركة مجالس اآلباء واألمهات يف مجال املساءلة ،سواء من
حيث افتقارها إىل مضامني واضحة تعزز املساءلة ،أو من حيث مستوى إقرارها )من قبل وزير الرتبية
والتعليم( كونه ال يجعل االستجابة للمساءلة املجتمعية ملزمة قانونيا لهذه املدارس.
 .٨ضعف دور اإلعالم يف التوعية مباهية وأهمية دور ومشاركة مجالس اآلباء واألمهات عموما ،ويف
املساءلة خصوصا لتعزيز وتجويد العملية التعليمية.
 .٩محدودية دور املعلمني واألعضاء ذوي الخربة يف العمل الرتبوي لتفعيل هذه املجالس ،ويعزى ذلك
إىل عزوفهم عن الرتشح لهذه املجالس ،أو النشغالهم بأعاملهم الخاصة عن املساهمة الفاعلة يف تعزيز
أدوار هذه املجالس ،أو لعدم متكنهم من الفوز يف انتخابات هذه املجالس لصالح وجاهات اجتامعية
يف املنطقة ،غالبا ما تفتقر املعرفة والكفاءة يف هذا املجال.

فهم املساءلة
الفهم القارص لدور املساءلة يف تعزيز أداء العملية التعليمية وحل املشكالت التي تواجه
املدارس ،يجعل مدراء املدارس ومسؤويل املناطق التعليمية يرفضون فكرة املساءلة،
ويكتفون مبتابعة وتقييم شكيل من املجلس ،وتقييد دوره يف تقديم العون لإلدارة وتوفري
التربعات للمدرسة ،مام يضيع فرصا كبرية يف تحسني العملية التعليمة.
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اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت:

أنشأت وزارة الرتبية والتعليم إدارة عامة ملشاركة املجتمع تتبع قطاع تعليم الفتاة بالوزارة ،إضافة إىل
إدارات ملشاركة املجتمع عىل مستوى مكاتب التعليم باملحافظات وأقسام يف مكاتب التعليم
باملديريات ،بغية تعزيز مشاركة املجتمع من خالل مجالس اآلباء واألمهات ،إال أن أدوارها مل تكن
ملموسة يف الواقع ،فال توجد إحصاءات سنوية منتظمة عن عدد مجالس اآلباء واألمهات ،وال يتم تقييم
أداء هذه املجالس ،وال توجد أنشطة ملموسة لها لتعزيز دور هذه املجالس أو متابعتها وتقييمها،
حسب إفادة مسؤولني يف املناطق التعليمية ،وميكن استثناء دور الوزارة بهذا الشأن بتجربتني أطلقتهام
 : ٣األوىل كانت برنامج التعاقد مع املعلامت؛ والثانية برنامج تحسني املدارس ،ويعتمد إىل حد بعيد عىل
تعزيز الرشاكة مع املجتمع وتفعيل املساءلة املجتمعية ،ففي برنامج التعاقد مع املعلامت يتم انتقاء
املعلامت واختبارهن فضالً عن التعاقد معهن من خالل مدراء املدارس وموظفي وزارة الرتبية والتعليم
وممثيل مجالس اآلباء ،حيث يكون رئيس مجلس اآلباء أحد األطراف املوقعة عىل العقد .ويف إطار
برنامج تحسني املدارس بأكملها ،تقوم املجتمعات بأدوار معينة فيام يتعلق بتحديد احتياجات
املدارس .وقد شملت مبادرات عديدة أطلقتها منظامت غري حكومية ،والصندوق االجتامعي للتنمية،
والوكاالت املانحة ملجالس اآلباء ،ومجموعات من املجتمع ،ركزت عىل مرشوعات بناء املدارس
وتحسينها ،وتعزيز فرص الفتيات يف الحصول عىل التعليم.
لتحقيق نتائج أفضل ،يجب أن تتوفر يف سياسات املساءلة املجتمعية يف التعليم العام ثالثة رشوط
أساسية ،وهي :رشط اإللزامية ،رشط التفتيش والتدقيق والفحص ،ورشط التنفيذ االسرتاتيجي
للسياسات العامة .ونظرا لحساسية العملية التعليمية وتأثريها عىل األجيال ،فإن رشط اإللزامية يتطلب
صدور السياسة عن مستوى تنفيذي )عىل األقل مجلس الوزراء( ليضمن تنفيذها بقوة ،وعدم عرقلتها
أو انحرافها عن املسار .يتطلب الرشطان اآلخران )التفتيش والتنفيذ االسرتاتيجي( عد ًدا من املعطيات
الداعمة التي تسهم يف متكني مجالس اآلباء واألمهات من املساءلة بصورة فاعلة ،وهي عنارص قارصة
يف مضامني السياسات الحالية وإن صدر بعضها عن مستوى أعىل.
باستعراض السياسات العامة املنظمة للمشاركة املجتمعية وتعزيز املساءلة املجتمعية عىل مستوى
الجمهورية اليمنية ،وأبرز جوانب القصور التي تعرتيها ويجب معالجتها بشكل يتناسب مع املتغريات

) (٣مقابلة مع مستشار يف وزارة الرتبية والتعليم عمل كخبري يف هذه األنشطة.
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الحديثة والتطورات التي شهدتها العقود األخرية يف مجال الحكم الرشيد ،كانت النتيجة ما ييل:
قانون رقم ) (٤٥لسنة ١٩٩٢م بشأن القانون العام للرتبية والتعليم :٤مل يتضمن القانون أية إشارة
للمشاركة املجتمعية أو ملجالس اآلباء واألمهات ودورها يف النهوض بالعملية التعليمية أو املساءلة
املجتمعية.
القرار الجمهوري رقم ) (٢٨لسنة ١٩٩٣م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة الرتبية والتعليم :٥مل ترش
الالئحة إىل مجالس اآلباء واألمهات رصاحة ،وإمنا اقترصت عىل اإلشارة -ضمن مهام الوزارة -إىل إيجاد
عالقة وطيدة بني املدرسة واألرسة واملؤسسات االجتامعية لضامن عملية تربوية فعالة متكاملة ،ووضع
النظم العملية لتحقيق ذلك.
االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم األسايس يف اليمن ٢٠١٥-٢٠٠٣م :٦اعتربت االسرتاتيجية أن
"انخفاض املشاركة املجتمعية وضعف الثقة وغياب الحوار الدميقراطي املفتوح بني املؤسسة التعليمية
واملجتمع"  ،٧إحدى القضايا الحرجة التي تواجه التعليم األسايس يف اليمن ،كام حددت عوامل الضعف
عىل مستوى املحاور األساسية للتعليم ،كضعف محور اإلدارة املدرسية يف تعزيز العالقة املتبادلة بني
املدرسة واملجتمع ،أما محور مشاركة املجتمع فحددت ثالثة عوامل أساسية أدت إىل ضعفه ،هي:٨
 عدم كفاية األطر القانونية واملدرسية املنظمة ملشاركة املجتمع. ضعف الوعي مباهية مشاركة املجتمع وأهميتها لدى جميع األطراف االجتامعية والتعليمية. محدودية وعشوائية مشاركة املجتمع املادية واملعنوية.ولهذا تضمنت االسرتاتيجية برامج لإلصالح والتطوير فيام يخص املشاركة املجتمعية من خالل

٩

 رفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة املجتمع يف التعليم لدى جميع األطراف املعنية يف املدرسةواملجتمع.
 تحسني ودعم البنية القانونية املالمئة لتنظيم وتحفيز مشاركة املجتمع يف التعليم. -تنشيط قنوات التواصل املفتوح والتنسيق الهادف بني املجتمع واملؤسسة التعليمية.

) (٤وزارة الرتبية والتعليم ،قانون رقم ) (٤٥لسنة ١٩٩٢م بشأن القانون العام للرتبية.
)(٥وزارة الرتبية والتعليم ،القرار الجمهوري رقم ) (٢٨لسنة ١٩٩٣م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة الرتبية والتعليم.
)(٦وزارة الرتبية والتعليم ،االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم األسايس يف اليمن ٢٠١٥-٢٠٠٣م.
)(٧رقم الصفحة من االسرتاتيجية
) (٨املصدر السابق
) (٩املصدر السابق
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 رفع قدرات ومهارات العمل االجتامعي والتشاريك لدى القامئني عىل العملية الرتبوية وأفرادومؤسسات املجتمع املعنية.
االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي ٢٠١٥-٢٠٠٦م :١٠مل تتطرق االسرتاتيجية إىل دور املشاركة
املجتمعية أو ملجالس اآلباء واألمهات يف التحليل ،إال أنها أشارت إىل تفويض الصالحيات للمجتمع
املحيل ومنحه دورا رقابيا وإرشافيا وفق آليات مناسبة للتنفيذ ،وذلك ضمن السياسات املتبعة عند
تنفيذ االسرتاتيجية.
مسودة االسرتاتيجية الوطنية للصحة والتغذية املدرسية يف الجمهورية اليمنية ٢٠١٥-٢٠٠٨م :١١أعطت
االسرتاتيجية دورا ملجالس اآلباء واالمهات يف املشاركة املجتمعية ،لكنها مل تتجه نحو تعزيز املساءلة،
حيث تضمنت نصوصا تركز عىل:
 تفعيل مجالس اآلباء واألمهات ،لتعزيز الصحة يف املدرسة. تحفيز أفراد املجتمع ومؤسساته الحكومية وغري الحكومية واملنظامت الدولية ذات العالقة،للمشاركة الفاعلة يف توفري الظروف املواتية إليجاد صحة وتغذية مدرسية فاعلة.
القرار الوزاري رقم ) (٢٦٢لسنة ٢٠٠٩م بشأن اعتامد الئحة مجالس اآلباء واألمهات :١٢تعد الالئحة
السياسة األكرث ارتباطا مبوضوعنا هذا ،وقد هدفت بشكل أسايس إىل:
 املساهمة يف تحقيق مبدأ الالمركزية يف العملية الرتبوية والتعليمية ،عن طريق املشاركة يف التخطيطوالتنفيذ واملتابعة والتقييم ،وصنع واتخاذ القرارات املتعلقة بالعملية الرتبوية والتعليمية عىل مستوى
املدرسة )مبا ال يتعارض مع اللوائح والنظم الرتبوية(.
 دعم جهود املدرسة الهادفة إىل تحسني وتجويد التعليم. املساهمة يف حل املشكالت والصعوبات التي تواجه العملية الرتبوية والتعليمية.متت ترجمة هذه الالئحة إىل أدلة تدريب ألعضاء املجالس ترشف عليها الوزارة ممثلة باإلدارة العامة
املختصة ،كام وضحت الالئحة طريقة تشكيل مجالس اآلباء واألمهات ،ومهامها واختصاصاتها ،وأسس
ومبادئ العمل فيها ،وكذا الشؤون املالية للمجالس .إال أن هناك بعض جوانب القصور يف الالئحة،
أبرزها ما ييل:
) (١٠وزارة الرتبية والتعليم ،االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي ٢٠١٥-٢٠٠٦م.
) (١١وزارة الرتبية والتعليم ،مسودة االسرتاتيجية الوطنية للصحة والتغذية املدرسية يف الجمهورية اليمنية ٢٠١٥-٢٠٠٨م.
) (١٢وزارة الرتبية والتعليم ،القرار الوزاري رقم ) (٢٦٢لسنة ٢٠٠٩م بشأن اعتامد الئحة مجالس اآلباء واألمهات.
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 مستوى إصدار الالئحة ضعيف من حيث إلزاميتها ،حيث صدرت عن وزير الرتبية والتعليم وليسعن مجلس الوزراء ،مام يجعل مستوى اإللزامية ضعيفا ،وميكن تجاوزه من قبل املستويات الرسمية
الدنيا.
 عدم إلزامية الالئحة بتشكيل مجالس اآلباء يف جميع املدارس. اقترصت الالئحة عىل مجالس اآلباء واألمهات عىل مستوى املدرسة ،وذكرت املتابعة ومل تذكر املساءلةبتسميتها بشكل مبارش ،بل متت اإلشارة إىل املتابعة واتخاذ القرارات مبا يلزم بشأنها ،وتركتها مفتوحة
بحسب قوة املجلس ،بينام كان يجب أن توضح هذا الدور بصورة دقيقة.
 عىل الرغم من تضمني الالئحة لدور املجلس يف متابعة العملية التعليمية ،إال أن آليات تطبيق هذاالجانب يف الالئحة كانت ضعيفة.
 تشكيل مجالس اآلباء يف كثري من األحيان من أعضاء غري متفرغني ،يخالف نص الالئحة ،فعدم تفريغرؤساء املجالس يتيح الفرصة ملدراء املدارس للسيطرة عىل رئاسة املجالس بالنيابة ،وهذا بالتايل يضعف
دورها.
 عدم شمول رشوط العضوية يف الالئحة للمستوى التعليمي ،حيث أن إجادة القراءة والكتابة كحدأدىن للعضوية ،يؤدي لوجود أعضاء أكرث فاعلية يف الواقع ،لتساهم الالئحة بذلك ،وبشكل غري مبارش،
يف اختيار الوجاهات االجتامعية كأعضاء يف مجالس اآلباء ،بغض النظر عن قدرتهم عىل تفعيلها.
 مل تحدد الالئحة العالقة مع املناطق التعليمية بوضوح للتعامل مع نتائج املتابعة والتقييم ،واقترصتعىل اإلبالغ ،تاركة للمنطقة حرية التعامل مع اإلبالغ ،دون أن يعرف املجلس كيف ترصفت تقريره وال
نتائج ذلك الترصف ،مام مينح أصحاب النفوذ من مدراء املدارس واملعلمني القدرة عىل تجنب أي تأثري
قد تسببه بالغات مجالس اآلباء.
 مل تحدد الالئحة بوضوح صالحيات املجالس يف إجراء املساءلة وإعداد التقارير بشأنها ،ورفعهاللمنطقة التعليمية ،مام أضعف دور هذه املجالس يف هذا الجانب ،وسلبها القدرة عىل التأثري يف جودة
أداء العملية التعليمية.
وخالصة األمر أن قضية املساءلة املجتمعية عرب مجالس اآلباء واألمهات مل تكن حارضة يف السياسات
العامة ذات العالقة بشكل مبارش ،فرغم وجود أدوار هامة لهذه املجالس ،إال أنها باملقابل ،مل متنح
صالحيات واضحة متكنها من مامرسة املساءلة بفعالية ،إذ اقترصت عىل إبالغ املنطقة التعليمية بأية
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مخالفات التخاذ القرارات بشأنها ،وبصورة عامة ال تؤدي هذه القرارات إىل محاسبة اإلدارة املدرسية
واملعلمني وتحسني أدائهم .كام مل ترش الالئحة إىل إعداد تقارير مساءلة وإحالتها إىل الجهات املعنية
التخاذ القرارات بشأنها ،وإبالغ املجلس بنتائجها ،رغم أهمية ذلك يف تعزيز دور هذه املجالس وقوة
تأثريها يف تحسني العملية التعليمة وتنظيم عملية املساءلة ذاتها.

مدارس األعبوس :أقدم مجالس آباء يف اليمن
قامت مجموعة من أبناء منطقة )بني عيل أعبوس( يف محافظة تعز ،بإنشاء أول مدرسة
نظامية حملت اسم )البعث الجديد( ،وتغري الحقا إىل )الحرية بني عيل أعبوس(.
كان هؤالء هم أول مجلس آباء ملدرسة نظامية يف اليمن .وإن قامت العديد من املدارس
بعد ذلك بتشكيل مجالس مامثلة ،إال أن النموذج األكرث نجاحا واهتامما باملساءلة
وتطوير العملية التعليمية كان مجلس آباء مدرسة الفالح غليبة أعبوس ،الذي عزز من
بنية املدرسة املؤسسية والتعليمية ،لتتكلل التجربة بحصولها عىل أول تكريم بدرع
املدرسة النموذجية أثناء حكم الرئيس إبراهيم الحمدي ،وتوالت نجاحات ذلك املجلس
بتأسيس أول مرسح مدريس وأول مكتبة مدرسية يف اليمن ،عام ١٩٧٦م.١٣
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﻲ:

وفقا ً لإلطار املرجعي لربنامج التطوير املدريس الصادر عن الوزارة عام ٢٠١٣م ،١٤وجرى تطبيقه يف
) (٨٥٦مدرسة خالل الفرتة )٢٠١٧ - ٢٠١٤م( ،يف إطار تدخالت برنامج تحسني جودة التعليم املدعوم
من الوكالة األملانية للتعاون الدويل ) ،(GIZوتدخالت وحدة الرشاكة العاملية للتعليم ،١٥كام تولت
الوكالة األملانية ) (GIZتطوير مرجعيات شاملة لإلطار املرجعي لربنامج التطوير املدريس خالل العام
الدرايس ) ،(٢٠١٨ -٢٠١٧واعتامدها رسميا ً من الوزارة  ،١٦وهو برنامج يجري تنفيذه يف إطار الرشاكة
الفاعلة مع مجالس اآلباء واألمهات ،حيث يشتمل اإلطار املرجعي عىل املجاالت الرئيسية لعمل
املدرسة ،ويتضمن مجاال خاصا بالرشاكة األبوية واملجتمعية موزعة عىل مكون فرعي هو الرشاكة
األبوية واألرسية ،وآخر للرشاكة املجتمعية ،كام يتضمن اإلطار أدوار الرشاكة األبوية واملجتمعية تجاه
املدرسة ،وأدوار املدرسة تجاه الرشاكة األبوية واملجتمعية.

) (١٤وزارة الرتبية والتعليم ،الربنامج التطوير املدريس٢٠١٣ ،م.
)(١٥مقابلة مع مستشار وزارة الرتبية والتعليم ،وخبري املرشوع.
) (١٦املصدر السابق
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ينظم القرار الوزاري الصادر عام ٢٠١٤م ١٧والجاري العمل به حاليا ً ،عمل فرق التطوير املدريس وفريق
قيادة التطوير باملدرسة ضمن الربنامج ،وهو فريق قيادي تربوي يشارك فيه منتسبو املدرسة وأولياء
األمور من أعضاء مجلس اآلباء واألمهات واملجتمع املحيل ،ويتوىل رئيس مجلس اآلباء العمل كنائب
لرئيس فريق التطوير ،بحيث يعمل الفريق عىل تطوير أداء املدرسة عرب التقييم الذايت ألدائها يف ضوء
معايري ومؤرشات مجاالت التطوير املدريس املعتمدة ،وتحديد األولويات التطويرية ورسم رؤية
املدرسة ورسالتها وخطتها التطويرية االسرتاتيجية والسنوية ،والعمل عىل تنفيذها ومتابعتها وتقوميها
بشكل تشاريك ،مع الحرص عىل العمل التكاميل وخلق قنوات تواصل بني فرق التطوير املدريس عىل
كافة املستويات املركزية واملحلية.
ﺗﺠﺎرب وﻣﻤﺎرﺳﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت:

 تجربة اململكة املغربية:١٨اهتمت دولة املغرب مبوضوع املساءلة املجتمعية يف قطاع التعليم ،وقد تضمنت اسرتاتيجية تطوير
التعليم األسايس املغربية توجهات نحو تعزيز املساءلة املجتمعية يف التعليم األسايس ،ومتت ترجمة
ذلك بإصدار )دليل إدماج املساءلة املجتمعية يف التعليم االبتدايئ( بالتعاون مع منظمة كري ،ومن خالله
تم تطوير أداة ملامرسة املساءلة االجتامعية )أداة بيان التعاقد املدريس( ،التي تجمع املعنيني يف
الحكومة واملجتمع ،وتعطي اهتامما خاصا لدور جمعيات )مجالس( األمهات واآلباء يف استخدامها ،كام
يتم تدريب املعنيني من املجتمع واملدرسة عىل استخدمها قبل تطبيقها.١٩
تهتم األداة بتشكيل لجان عمل مختلفة ملعالجة املشكالت القامئة ،وتسوية النزاعات أثناء املساءلة،
ومبشاركة أولياء األمور أنفسهم وليس جمعيات األمهات واآلباء فقط ،وأخريا يتم معالجة ما هو ممكن
يف إطار املدرسة وبدور مجتمعي مساند ويتم الرفع للمستويات الرسمية األعىل حسب حجم املشكلة
ملعالجتها .وقد حققت مامرسة التجربة نجاحا ً يف معالجة مشكالت التعليم باملدارس وتحسني األداء
التعليمي فيها.
 التجربة البلجيكية:٢٠منذ العام  ،٢٠٠٢ركزت وزارة الرتبية والتعليم يف بلجيكا عىل حق اآلباء يف التمثيل الوالدي يف السلطة
التعليمية ،وذلك من خالل ما يسمى بـ "مجلس املشاركة" .ووفقا له ،يتم التعاون والتواصل بني اآلباء
)https://cutt.us/FV٢OI (١٨
) (١٩دليل إدماج املساءلة االجتامعية يف التعليم االبتدايئ ،جمعية كري ،املغرب العريب ،سبتمرب٢٠١٨-م.
)(٢٠شلدان ،فايز ،صامية ،سمية ،برهوم ،احمد ،واقع التواصل بني املدرسة الثانوية واملجتمع املحيل يف محافظة غزة
وسبل تحسينه ،بحث مقدم اىل املؤمتر الرتبوي الرابع ،الجامعة اإلسالمية٢٠١١ ،م
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واملدرسة يف جميع مستوياتها ،ومن خالل هذا املجلس الذي يسهم يف تعلم الدميقراطية ،ووضع
املشكالت عىل مستوى املصلحة العامة )مبا يف ذلك املساءلة( ،فإن املسؤوليات الوالدية يف بلجيكا
بالنسبة للتعليم املدريس ال تقترص عىل اختيار مدرسة الطفل أو مساعدته يف عمل الواجبات املنزلية
أو توزيع أو ملء االستامرات املدرسية وغريها ،وإمنا متتد إىل مامرسة املسؤوليات الوالدية يف الحياة
داخل املدرسة بصفة عامة ،وليس االهتامم بأبنائهم فقط ،ويتم إمدادهم باملعلومات عن سياسة
التعليم باملدرسة ،وإرشاكهم يف إعداد املرشوعات مع املسؤولني من خالل التوقيع عىل عقد تعاون أو
اتفاقية رشاكة بني اآلباء واملدرسة ،وهو ما يعزز املساءلة كوسيلة لتحسني األداء التعليمي للمدرسة.
وبناء عىل التجارب العاملية يف مجال املشاركة بني املدرسة وأولياء األمور ،والعوامل املساعدة عىل
تعزيز املشاركة املجتمعية واملساءلة ،ميكن استخالص ما ييل:
 .١رضورة تطوير أدوات املساءلة ،وتدريب الطرفني املعنيني يف املدرسة ومجالس اآلباء واألمهات عليها.
 .٢يجب األخذ يف االعتبار أن كسب ثقة أولياء األمور للمشاركة مع املدرسة وتجاوب املدرسة واملنطقة
التعليمية معهم قبل مطالبتهم باملشاركة يف العملية التعليمية ،يجعلهم يشعرون بالدعم واملساعدة
والتقدير.
 .٣رضورة مشاركة كل من املدرسة واملجتمع واملناطق التعليمية يف حل مشكالت املدرسة.
 .٤أهمية تكوين اتحادات اآلباء )مجلس أولياء األمور( التي تعد من أهم اسرتاتيجيات إرشاك أولياء
األمور ،ورغم اختالف أعدادها وأدورها من دولة إىل أخرى ،إال أنها جميعا ترمي إىل هدف واحد ،هو
دعم ومساندة دور أولياء األمور ومتثيلهم يف مختلف املحافل عىل املستوى القومي أو املحيل أو عىل
مستوى املدرسة.
ومن خالل دراسة التجارب السابقة ومقارنتها بالتجربة اليمنية ،نجد أن التجربة اليمنية تتصف
بالسامت التالية:
 عدم مالءمة السياسات القامئة لتحسني واقع املساءلة واملشاركة املجتمعية لتعزيز أداء مدارسالتعليم العام.
 ضعف انتظام اجتامعات مجالس اآلباء واألمهات. عدم توفر خطط عمل للمجالس واإلدارات املدرسة تلتزم بها يف عملها ،مام يضعف قدرتها عىلاملتابعة والتقييم وتعزيز املساءلة وفقا لنتائج تنفيذ الخطة.
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 اتخاذ قرارات مهمة من مدير املدرسة متس العملية التعليمية دون الرجوع ملجلس اآلباء واألمهاتأو إبالغه بها قبل تنفيذها.
 غياب التأهيل ألعضاء مجالس اآلباء واألمهات وضعف الوعي لديهم ،حيث ال يتم تدريبهم للقيامبأدوارهم يف هذه املجالس ،كام أن أغلبهم ال يقومون باالطالع عىل أدوارهم ومهامهم يف إطار
السياسات القامئة.
 ضعف مشاركة اآلباء واألمهات مع املدرسة أو عرب املجلس الذي ميثلهم ،مام يحد من تدفقاملعلومات عن أي اختالالت أو عوائق تنتج عن /أو تؤثر يف العملية التعليمية ،وبالتايل عدم القدرة عىل
املساءلة بشأنها يف الوقت املناسب ،وهو جانب اهتمت به التجارب الدولية.
 ضعف الدعم الحكومي ملجالس اآلباء واألمهات لتعزيز دورهم يف تحسني العملية التعليمية. غياب األدوات التي يتم من خاللها تنفيذ عملية املساءلة ،والتعامل مع نتائجها ملعالجة األوضاعوتحسني األداء وفقا لدرجة املسؤولية.
 اقتصار دور أولياء األمور يف املجالس عىل دفع التربعات. التفاعل املحدود ألولياء األمور يف مجالس اآلباء واألمهات ،نتيجة جهلهم بأهمية دورها يف دعمأبنائهم تعليميا ونفسيا بشكل خاص ،وتعزيز العملية التعليمية بشكل عام.
 القصور يف الوعي املجتمعي بأهمية املشاركة يف أنشطة مجالس اآلباء واألمهات كال بحسباختصاصه ومجال عمله.
 ضعف العمل املشرتك بني األطراف ذات العالقة )مجلس اآلباء واملدرسة واملنطقة التعليمية( لتحسنيأداء التعليم يف املدرسة ،مام يحد من فرص املساءلة وتحسني األداء لتطوير العملية التعليمية .وهو
أحد الجوانب التي تشرتك بها التجارب الدولية.
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اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ:

يجب التوجه نحو عملية تطوير شاملة للسياسات القامئة التي تنظيم عمل مجالس اآلباء واألمهات،
بحيث تشمل إدماج املساءلة كعنرص أسايس يف هذه السياسات ،مع متطلبات تحقيقها وضامن
فاعليتها ،وذلك من خالل:
 .١تطوير الئحة مجالس اآلباء واألمهات لتشمل الجوانب التالية:
 توسيع مهام مجالس اآلباء واألمهات لتنص بوضوح عىل حقها يف املساءلة املجتمعية. تطوير رشوط العضوية يف مجالس اآلباء واألمهات يف إطار الالئحة ،وخاصة تحديد مستوى تعليميمعني للمرشحني لعضويتها.
 تضمني الالئحة جوانب الحوكمة الالزمة لتعزيز دور مجالس اآلباء واملدراس واملناطق التعليمية يفتحسني العملية التعليمية ،من خالل تعزيز مبادئ املساءلة والشفافية ،واملشاركة واالسرتاتيجية،
والكفاءة والفاعلية.
 إلزامية تشكيل مجالس اآلباء واألمهات لجميع املدارس يف الريف والحرض ،الحكومية واألهلية،وقيامها عىل دراية ووعي مسبق لدى األعضاء بأدوارهم ومسؤولياتهم.
 شمول آلية عمل مجالس اآلباء واألمهات ملساءلة مقدمي خدمة التعليم وفقا لقنوات وأطر تكامليةواضحة وقابلة للتطبيق ،مع تحديد الغايات املتوقعة من مساءلة مجالس اآلباء واألمهات عىل مستوى
املدرسة ،واملنطقة التعليمية ،واملستويات اإلدارية العليا.
 التحديد الواضح يف إطار الالئحة ملجاالت وموجهات املساءلة وتقنينها عرب تحديد آلياتها وأدواتها. تضمني الالئحة محددات إرشاك اآلباء واألمهات يف بعض األنشطة ،كتقييم العملية التعليمية ،وإيصالاملعلومات عنها للمجلس أوال بأول لضامن دعم املتابعة والتقييم واملساءلة ،لتعزيز دور هذه املجالس.
 تضمني الالئحة بنودا تلزم املدراس واملجالس بالتخطيط االسرتاتيجي والتشغييل السنوي ،من خاللوضع اسرتاتيجية لتطوير املدرسة ملدة معينة ،ترفع بها للمجلس ليعمل عىل تحقيقها مع إدارة
املدرسة.
 إيالء االهتامم بتفعيل اللقاءات بني أولياء األمور واملعلمني واإلدارات املدرسية من جهة ،وبني مجالساآلباء واألمهات وأولياء األمور واملعلمني من جهة أخرى.
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 إضافة نصوص محددة وملزمة ألدوار ومسؤوليات الجهات املعنية ،ابتداء من الوزارة وحتى املنطقةالتعليمية.
 توفري مناذج وأمناط تحفيزية ألعضاء مجالس اآلباء واألمهات ذات طابع معنوي لتفعيل أعاملهاومهامها.
 .٢إصدار الالئحة من قبل مجلس الوزراء ليكون مستوى إلزاميتها أقوى كسياسة عامة.
 .٣تطوير دليل تدريبي يشمل محتوى متكامل لكيفية مامرسة مجالس اآلباء واألمهات ألدوارها
باستخدام أدوات للمساءلة املجتمعية.
 .٤إيجاد معالجات إبداعية مبتكرة لبناء قدرات مجالس اآلباء واألمهات ،وذلك باالعتامد عىل برامج
تدريب األخصائيني االجتامعيني باملدارس ،عىل أن يتولوا بدورهم التدريب الدوري ملجالس اآلباء
واألمهات املشكلة كل عامني ،باإلضافة اىل استخدام برامج التدريب عن بعد أو من خالل الربامج
السمعية والسمع برصية ،مثل إطالق موقع الكرتوين خاص بتعزيز املشاركة املجتمعية واملساءلة يف
التعليم العام ،يتضمن معلومات توعوية وفيديوهات ،ومختلف أدوات بناء القدرات عن بعد الالزمة
ملجالس اآلباء واألمهات.
 .٥توسيع وتفعيل تجربة برنامج التطوير املدريس بالرشاكة مع مجالس اآلباء واألمهات.
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اﻟﺘﻮﺻــﻴـــــــــــــــــــــــــﺎت:

ولتحويل هذه املقرتحات إىل إجراءات عملية ،يرفع الباحث هذه التوصيات إىل صناع القرار يف الجهات
الرسمية ،لتوفر اإلطار الترشيعي والبنى اإلدارية الالزمة لتنفيذ تلك املقرتحات:
 التزام املعنيني يف الجهات الرسمية عىل مختلف مستوياتها بالعمل عىل تطبيق الئحة مجالس اآلباءواألمهات وتفعيل دورها يف املساءلة ،مبا يعزز من أداء العملية التعليمية.
 إرشاك مجالس اآلباء واألمهات أنفسهم يف تطوير الئحة مجالس اآلباء واألمهات عند القيام بتطويرها. نرش الوعي بأهمية مجالس اآلباء واألمهات عن طريق وسائل اإلعالم ،مع الرتكيز عىل اإلعالماالجتامعي.
 الجدية يف التعامل مع مخرجات وتقارير اجتامعات مجالس اآلباء واألمهات ،واتخاذ القراراتاملناسبة بشأنها.
 توفري قاعدة بيانات حول مجالس اآلباء واألمهات وأنشطتها ،وتشجيع املجالس املتميزة. تحسني مشاركة املعلومات بني املدارس وأولياء األمور ،من خالل إنشاء قنوات اتصال واضحة ومبارشةبني أولياء األمور وموظفي املدرسة.

20

دور ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

21

ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
رﻧﻴﻦ!اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺒﺎدرة ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ٢٠١٠وﺳﺠﻠﺖ رﺳﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  .٢٠١١ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺄﺣﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺗﻬﺪف رﻧﻴﻦ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﺻﻮات اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ذات اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ) (NEDﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﻤﺎ
ﻼ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻀ ً
ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻋﻦ ﻣﺸـﺮوع
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ
ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وذﻟﻚ
ﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻠﻖ ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
)أﻓﺮاد وﺟﻤﺎﻋﺎت( اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺣﻮل أدوات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻼءﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻴﻤﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻧﻴﻦ! اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺈﻋﺪاد وﻧﺸﺮ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوراق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
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