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 ُمعّدو الملخص

 مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية – غالية غاوي 

 وزارة التربية والتعليم – يوسف أبو شعر

 

 الشكر والتقدير

و الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة يتقد    ،ود البحثيةلجهفي ا ولمساهمتهام ُمعد 
رتا للتينا بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يتقدمون كما  مهمة  يس 

 عملوا باجتهاد لجمع بيانات الدراسة. الذي نات، ولفريق إبسوسالباحثين في جمع البيا

و كما  قبيالت ال الدكتورة نجوى  ال سيماتوجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة التربية والتعليم،  الملخصيود ُمعد 
والسيد  اسمةوالدكتور أحمد القو  الحطابتورة غادة العكول والدكتورة خولة كوالدكتور ياسر العمري والدكتور ياسر العتوم والد

م في على نظام التعلي هاتمحورت حول معنى بيانات المسح وتأثير  مناقشات عديدةبحفص ملوح، الذين أثروا نتائج الدراسة 
 .  األردن

و  وال يغفل  منهجية ستخدمأن تلمؤسسة الملكة رانيا  تسمح تيأن يشكروا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال الملخصُمعد 
 .ثأسئلة البح الستخدام، باإلضافة مماثل لمعلمي األردنمسح جراء إل(TALIS) م المسح الدولي للتعليم والتعل  وتصميم 

ون بالشكر ا  دوليلمسح الل متأكد من مواءمتهلل والمعاينة ةمنهجيالتصميم المسح و  أشرف على، الذي لسيد جان دوميهويخص 
TALISترجيح البيانات وأعد  لدراسة ا ةعينقام بسحب الذي  هيوارد غوه جون  السيد ، باإلضافة إلى. 

 ال سي ماراسة، ين ساهموا بإنجاح الدوالسابقمن أعضاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الحاليين  كثيًراوجدير بالذكر أن 
شكل بدعمت إدارة المسح وتصميمه التي  بيلفينينبرت بالمر الذي أشرف على الجهود البحثية ودعمها، وهيلينا و الدكتور ر 

يطانية الوكالة البر كبير، وفرح أبو سيف التي دعمت المؤسسة في جمع بيانات المسح. وأخيًرا، ال يفوتنا شكر ممولي المسح 
 التابع للحكومة الكندية. الشؤون العالمية الكنديةقسم و  ،للتنمية الدولية

 

 إخالء المسؤولية

يه فقط، وال تمثل وزارة التربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مالواردة في هذا الملخص تعب  اآلراء  ؤسسة الملكة رانيا ر عن ُمعد 
، اتالسياستخص  اتأو توصي اتوجهات نظر حول السياس لخصقد يتضمن هذا المللتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. 

 .ةيساأي مواقف سيالمؤسسة  ولكن  
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 مديرو مدارس األردن من منظور عالميّ 
 

 الملخص التنفيذيّ 
لى في األردن، مع التركيز ع 2018ين لعام معل مالمسح الوطني للمن الرئيسة على بعض النتائج  الضوء   ُص ط هذ الملخ  سل  يُ 

االقتصادي  الصادر عن منظمة التعاون  تعل مقارن هذه النتائج ببيانات مرجعية من المسح الدولي للتعليم والكما يُ  .مديري المدارس
 :الرئيسةأبرز نتائج الملخص  يأتيما فيو  .والتنمية في العام ذاته

 مديري المدارس عنلمحات تعريفية 

ي فلشغل مناصب قيادية  اًل اإلناث في األردن أكثر احتما تكانمقارنًة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .1
في من اإلناث،  هن   6في األردن أكثر من  مديري مدارس 10كل  إذ من ؛تلك البلدانالمدارس مقارنًة باإلناث في 

ك ِّلن  حين أن اإلناث الالتي  نسبة إشغالهن  ال تتعدى غالبية القِّوى العاملةفي بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةُيش 
وربما يعود السبب وراء هذا االتجاه في األردن بشكٍل كبير إلى الفصل بين الجنسين في  ،%47 المناصب القيادية

ي معل م جميعحيث يكون ؛ (العاشر إلى )أي مدارس الصفوف من السابع التعليم الثانوي األدنىالعديد من مدارس 
 .إما من الذكور أو اإلناثوطلبتها المدرسة 

ون سنوات، ويملك 6كان مديرو المدارس في األردن أصغر بمتوسط مقارنًة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .2
َظ  أن   غير .بلدانتلك المقارنًة بمديري المدارس في  سنوات في العمل في منصب المدير 3خبرة أقل بواقع   ختالف  ا ه ُلوحِّ

، ًماعا 12ين بلغ معل مشاسع في متوسط سنوات خبرة التدريس؛ فقد أفاد مديرو المدارس في األردن بأن متوسط عملهم 
 .ًمااع 20ين قد بلغ معل ممتوسط عملهم  أنفي حين أفاد مديرو المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 %4 أقرفي حين نظام الدوام الكامل دون التزامات بالتعليم، العمل ب( ب%91المدارس في األردن )مديري غالبية  أقر .3
ي فالمدارس  عنبشكل كبير  ختلفوهذا ي ،بنظام الدوام الكامل مع التزامات بالتعليمبالعمل األردن من مديري مدارس 

زامات بنظام الدوام الكامل مع التبالعمل  هممن مديري مدارس %30أقر حيث  ؛منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبلدان 
ة  إلى أن مديري المدارس في األردن هذه البيانات شير تقد و  .بالتعليم  .يميون أن هم قادة  أكادأكثر من  ون إداريقاد 

 مؤهالت مديري المدارس والتدريب الرسمي

 مقارنًة بمديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصاديأقل تعليمًيا حقق مديرو المدارس في األردن مستوى  .4
د بحصولهم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، بينما أفامديرين  10كل  أصل من 6أفاد أكثر من  حيث؛ والتنمية

بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بحصولهم على درجة في  مدارس مديري  10كل أصل من  6أكثر من 
 .الماجستير أو ما يعادلها
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ين؛ معل مأعلى مقارنة بال علميةً  يحمل مديرو المدارس في األردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية درجاتٍ  .5
 .ينمعل معلى درجة الماجستير أو الدكتوراه مقارنًة بالالحصول إلى من المديرين بحيث أشارت نسبة أعلى 

 أبلغ غالبية مديري المدارس في األردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حصولهم على أشكال مختلفة من .6
ة أثناء في التدريب  والقيادة  ،ينممعل  لتربوية ل /يةتدريببرامج و  ،الرسمي في المجاالت اآلتية: اإلدارة المدرسية همتعليممد 
 .التعليمية

 وأنشطتهم القياديةتوزيع وقت مديري المدارس 

ل في أشكا ًراتشير التقارير الصادرة عن مديري المدارس إلى أن مديري المدارس في األردن يشاركون بشكل أكثر تكرا .7
 .التنميةعديدة من األنشطة القيادية مقارنة بالتقارير الصادرة عن مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي و 

 من البلدان غيرهافي و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  بلدانفي و جدير  بالذكر أن مديري المدارس في األردن  .8
 .يقضون معظم وقتهم في المهام اإلدارية والقيادية العربية المشاركة في المسح
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 مديرو مدارس األردن من منظور عالميّ 
 

 المقدمة
ييمات أو ر البيانات المستمدة من التقويمكن أن توف ِّ  ،الممارسات الشائعة في مجال التعليمتعد المقارنة المرجعية الدولية من 

 National)السياسات وتنفيذها واتخاذ القرارات إلى التوجيه بشأن إضافة  مهمة وسيلة تعل م المسوحات الدولية من البلدان األخرى 
Governors Association, 2008،)i  على ءً بنا أو المدارس ةأداء الطلبفي ع البيانات الضوء على المتوق  ُتسلط هذه قد كما 

 .ii(Phillips, 2014) أداء الطلبة والمدارس في البلدان األخرى 

 .مدارسيتعلق بأداء الطالب أو ظروف الما في، سواء للتعليم شاملة مرجعيةً معايير  تمتلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وات منذ سن 5ر معايير مرجعية شاملة، وهو ُيجرى كل من تلك المسوحات التي توف ِّ  (TALIS) تعل مويعد المسح الدولي للتعليم وال

بلدان ضمن اللم يكن األردن  . وعلى الرغم من أنفي العديد من البلدانومديريه ي التعليم الثانوي األدنى معل م على 2008عام 
قتصادي والتنمية مة التعاون االمنظ   إال أن   2018 تعل مالمشاركة في دورة المسح الدولي للتعليم وال ربعيناألو ثمانية واالقتصادات ال
ْلًما أن  . 2018في عام  ًضاأيالذي ُأجرِّي   ،ينمعل ملامسح إلدارة تها واستباناتها باستخدام منهجي   من  %50معاينة والمنهجية والعِّ

 .تعل مة للمسح الدولي للتعليم والق  مطابِّ كانت ين في األردن معل ماألسئلة المستخدمة في المسح الوطني لل

ي من " مديري التعليم الثانوي األدنى )أو المستوى الثانمديرو المدارس في األردن من منظور عالمي" يقارن هذا الملخُص 
 ( على مستوى أي المرحلة اإلعدادية الصفوف السابعة حتى العاشرة في األردنالذي يضمن و  د للتعليمالتصنيف الدولي الموح  

 2018لعام  تعل مالرغم من أن المسح الدولي للتعليم والوعلى  iii.والخبرة والممارسات خصائص الديموغرافيةمن حيث ال العالم
طاتالمقارنات في هذا الملخص  إال أن  حول العالم،  ًداواقتصا ًدابل 48ُأجري على  ون بلدان منظمة التعا تقتصر على متوس 

القتصادية ااستضافتها عدًدا كبيًرا من الالجئين على اختالف الوضاع في  بشكل عام، وتركيا لمشابهتها األردناالقتصادي والتنمية 
  iv.ة والمملكة العربية السعوديةاإلمارات العربية المتحد إلى بشكل خاص، باإلضافة -للبلدين

 

 تعريفية عن مديري المدارسلمحات 
وعلى الرغم من أن غالبية  .كانت غالبية مديري المدارس في األردن من اإلناث، وكذلك القوى العاملة في التعليم

التي نسبة اإلناث  نّ فإ كانوا من اإلناث تعّلمين في العديد من البلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم والمعّلمال
 .المدير كانت أقل بكثيرمنصب تشغل  كانت
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 ،%67بلغ تات في األردن، التي معل ملنسبة ال ًباوهذا مماثل تقري ،(%63كانت غالبية مديري المدارس في األردن من اإلناث )
ناث من وقد بلغت نسبة اإل ،جاءت نسبة المديرات في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أقل مقارنًة باألردنبينما 

ليم في هذه فقط، على الرغم من أن غالبية القوى العاملة في التع %48المديرين في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
لدان غالبية الب فيمدير والقوى العاملة في التعليم بين الغير المتكافئ  ظهر هذه الفروقات التأنيث  وت   .(%68البالد من اإلناث )

من  %56وتعاني تركيا من أكبر الفجوات؛ حيث تمثل اإلناث  ،(1لشكل ا) 2018 تعل مالمشاركة في المسح الدولي للتعليم وال
اء من جو  .فقط من المديرين %7و ينمعل ممن ال %47في اليابان فقط من مديري المدارس بينما  تمثل اإلناث  %7ين ومعل مال

 .سويد وبلغارياالعربية السعودية واألردن وال ات المملكةُ معل ممن المديرات وال ًبانسبة متساوية تقريضمن البلدان التي أظهرت 
لمدرسة اطلبة ل العديد من المدارس الثانوية الدنيا بين الجنسين؛ حيث يكون في األردن والمملكة العربية السعودية تفصِّ و 

من المديرين  سبب عدم وجود تفاوت كبير في تأنيث القوى العاملة ذلك يفسر قدا من الذكور أو اإلناث، و إم  ومعل موها ومديروها 
 .ينمعل موال

 

 2018 تعل مات في األردن ومجموعة مختارة من البلدان المشاركة في المسح الدولي للتعليم والمعل م: نسبة المديرات إلى ال1الشكل 

 
  v(2019التعاون االقتصادي والتنمية )المصدر: مقتبس من منظمة 
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 .سنوات من نظرائهم في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 6كان المديرون في األردن أصغر بمتوسط  
دون سن  هممن %16كان فيما  ،سنة 59و 40بين هم معظمأعمار  تراوحتسنة،  46في األردن  ينبلغ متوسط عمر المدير 

ارهم ويمكن أن ُيعزى هذا العدد القليل من المديرين الذين تبلغ أعم .(1لجدول ا) فأكثرسنة  60 بلغ سنفقط  %1 واألربعين، 
 Social Security ) سنة لإلناث 55سنة للذكور و 60 بـ دالذي ُيحد   ،في األردنر بشكٍل كبير إلى سن التقاعد فأكثسنة  60

Corporation, 2014).vi متوسط بلغ حيث  ؛ًنابلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أكبر س دارسسو مدير بينما كان م
فقط،  األربعين دون سن هممن %8بلغ عمر كما و  منهممديرين  5كل بين واحد من  فأكثر 60الويبلغ عمر  ،سنة 53رهم اعمأ 

ا من مإلى حد  ًنا؛ في حين كان المديرون في المملكة العربية السعودية وتركيا أصغر سمديري األردنب ةعلى اختالف كبير مقارن
 .سنة 43ين في األردن، بمتوسط عمر معل مال

 حسب البلد: متوسط عمر المدير وتوزيع الفئات العمرية، 1الجدول 

نسبة المديرين  متوسط العمر 
الذين تقل أعمارهم 

 40عن 

نسبة المديرين الذين 
 40تتراوح أعمارهم بين 

  50إلى 

نسبة المديرين الذين 
 إلى أعمارهمتصل 

 فأكبر 60
 %1 %83 %16 46 األردن

منظمة التعاون االقتصادي 
 والتنمية

52 8% 72% 20% 

 %0 %70 %30 43 المملكة العربية السعودية
 %7 %58 %35 43 تركيا

 %11 %80 %9 50 اإلمارات العربية المتحدة
 

امتلك مديرو المدارس في األردن سنوات خبرة في العمل في منصب المدير أقل من مديري المدارس في بلدان منظمة 
نظرائهم في بلدان منظمة مقارنًة ب معّلمالتعاون االقتصادي والتنمية، وقد عملوا سنوات أقل بكثير في منصب ال

 .التعاون االقتصادي والتنمية
 

سنوات في  3متوسط تقل بفي األردن  فإن خبرة مديري المدارس بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ي مدارسمقارنًة بمدير 
وعلى الرغم من أن الفرق بين األردن وبلدان منظمة التعاون . (2)الجدول  معل مسنوات في منصب ال 8متوسط بمنصب المدير و 

فإن  ر، اعماألفي متوسط فرق الاالقتصادي والتنمية من حيث سنوات الخبرة في العمل في منصب المدير متوقع بالنظر إلى 
التعاون االقتصادي  رس في بلدان منظمةاالمد ي وتجدر اإلشارة إلى أن مدير  .شاسع معل مالفرق في سنوات العمل في منصب ال

من الخبرة  أكثر سنوات 7تركيا بما ال يقل عن عن البلدان العربية المشاركة في المسح و  فيرس االمد ي عن مدير زون يتمي  والتنمية 
 .معل مالعمل في منصب الفي 
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 ، حسب الدولةالمدارسوفق إفادة مديري : متوسط سنوات الخبرة في مختلف األدوار 2الجدول  

 مدير   العملِّ  سنواتُ  البلد/ متوسط سنوات العمل
 في المجملمدرسة 

سنوات العمل في وظائف 
 viiالهيئة اإلدارية األخرى 

 العملِّ  سنواتُ 
، في المجملامعل مً   

سنوات العمل في 
 وظائف أخرى 

 1 12 4 7 األردن
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
10 5 20 4 

 1 11 3 8 العربية السعوديةالمملكة 
 2 12 4 7 تركيا

 2 13 7 10 اإلمارات العربية المتحدة
 

 منظمة التعاون االقتصادي بلدان من مديري المدارس في أعلىعند النظر في حاالت عمل المديرين في مدارسهم نجد أن نسبة 
ري فقط من مدي %4مقارنة بنسبة  ،%30بنسبة  ،تدريسيةمسؤوليات والتنمية قد أفادوا بأنهم يعملون بنظام الدوام الكامل مع 

من مديري المدارس في اإلمارات العربية  %8من مديري المدارس في المملكة العربية السعودية و %2المدارس في األردن، و
ب قد تتالقى بعض سنوات عمل مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في منص كما .(2لشكل االمتحدة )

ري مدي بين معل مفي منصب الخبرة الر التفاوت الكبير بين سنوات يفس   قد األمر الذيمع سنواتهم في منصب المدير،  معل مال
 .البلدان األخرى في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومديري المدارس  مدارس

ديري بممقارنًة  %64 أكبر؛ إذ بلغت مع مسؤوليات تدريسية المدارس في تركيا بنظام الدوام الكاملعمل مديري نسبة  كانتكما و 
يا على الرغم من أن مديري المدارس في ترك ،%30 الذين بلغت نسبتهم والتنميةالمدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 

عن مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي  معل ممنصب السنوات أقل من الخبرة في  8يملكون ما متوسطه 
ن، مع يمعل ممن ال ًيامهن ًعامجتمبوصفهم وإلى قادتها التفسيرات المحتملة أن تركيا تنظر إلى مديري المدارس بعض  .والتنمية

ر إلى دور مدير المدرسة في تركيا على أنه دور ما ُينظ   ًبافي الواقع، غال  viii،(p.120OECD, 2020 ;مهام إدارية إضافية )
Akbaşثانوي ) lı, Şahin & Gül, 2017)،ix 
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أو دونها،  مع مسؤوليات تدريسية: نسبة مديري المدارس الذين أفادوا بالعمل إما بنظام الدوام الكامل أو الدوام الجزئي، 2الشكل 
 البلدبحسب 

 

 مؤهالت مديري المدارس والتدريب الرسمي
 

التعاون االقتصادي أقل مقارنًة بمديري المدارس في بلدان منظمة تعليميًا ق مديرو المدارس في األردن مستوى حقّ 
 .ينمعّلمومع ذلك يحمل مديرو المدارس درجات علمية أعلى مقارنة بال ،والتنمية

 

أفاد  في حين  ،(3 الشكل) %65البكالوريوس أو ما يعادلها، بنسبة  درجةأفاد غالبية مديري المدارس في األردن بحصولهم على 
على درجة الماجستير أو ما يعادلها، بنسبة بحصولهم غالبية مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ويحمل مديرو  ،الماجستير أو ما يعادلهادرجة على بحصولهم فقط من مديري المدارس في األردن  %16أفاد حيث ؛ 63%
 .المدارس في اإلمارات العربية المتحدة درجات الماجستير أكثر بضعفين مقارنًة بمديري المدارس في األردن

وجدير  بالذكر أن مديري المدارس في األردن يحملون درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أكثر بثالثة أضعاف عند مقارنتهم بمديري 
درجة الدكتوراه بإكمالهم من مديري المدارس في األردن  %15وقد أفاد  ،س في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالمدار 

في  مدارسترتيب مديري الكان و . مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن  %4بـ أو ما يعادلها، مقارنًة 
أكثر احتمااًل ن هم أمن حيث من بين بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتركيا والمملكة العربية السعودية ثانًيا اإلمارات 

أي من مديري المدارس في تركيا أو المملكة العربية السعودية ُيفِّْد في الواقع، لم  .درجات الدكتوراه أو ما يعادلها على همصولحفي 
 .ما يعادلهادرجة الدكتوراه أو بإكمالهم 

91%

66%

96%

36%

91%

4%

31%

64%

8%
5%

األردن منظمة التعاون 
االقتصادي 
والتنمية

ة المملكة العربي
السعودية

تركيا اإلمارات 
دةالعربية المتح

دوام جزئي، مع وجود مسؤوليات 
تدريسية 

ة دوام جزئي، دون مسؤوليات تدريسي

دوام كامل، مع وجود مسؤوليات 
تدريسية 

دوام كامل، دون مسؤوليات تدريسية 
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األردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتركيا  كل منفي يحمل مديرو المدارس درجات علمية أعلى مقارنة بالمعل مين 
ومدير المدرسة على درجات الماجستير  معل معند مقارنة حصول ال التبايناتأبرز  حيث تظهروغيرها من البلدان العربية المشاركة، 

 .(3 كلشالوالدكتوراه )

 xالبلد، حسب إلى الحصول عليه ون معل ممديرو المدارس وال أشارى علمي : أعلى مستوً 3الشكل 

 
 

حصولهم على أشكال مختلفة  لإلبالغ عن الً كان مديرو المدارس في األردن واإلمارات العربية المتحدة األكثر احتما
من التدريب كجزٍء من تعليمهم الرسمي مقارنًة ببلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو المملكة العربية 

 xi.السعودية
 

على برنامج بحصولهم غالبية المديرين في األردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها من البلدان العربية أفاد  
وكان مديرو  ،(3الجدول كجزٍء من تدريب المديرين الرسمي ) تدريبي أو دورة تدريبية في اإلدارة المدرسية أو مهام مدير المدرسة

5%

3%

5%

3%

3%

3%

1%

4%

3%

1%

86%

65%

49%

31%

93%

89%

92%

78%

67%

50%

8%

16%

44%

63%

5%

8%

7%

18%
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39%
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1%

4%
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أدنى من درجة البكالوريوس  درجة البكالوريوس أو ما يعادلها درجة الماجستير أو ما يعادلها درجة الدكتوراه أو ما يعادلها
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بلدان منظمة التعاون االقتصادي مديري مدارس عن إكمال هذا البرنامج مقارنًة بلإلبالغ المدارس في األردن أكثر احتمالية 
وجدير  . نظرائهم في المملكة العربية السعودية وتركيا عن إكمال هذا البرنامج مقارنة مع والتنمية، وأكثر من ضعفي احتمالية إبالغ

المدرسة، وهو ما مدير  بالذكر أن نصف مديري المدارس في األردن أبلغوا عن حصولهم على هذا التدريب قبل تولي منصب
من مديري  5 كلأصل من  2 أشار في حين .دي والتنميةمديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصاإبالغات  ًبايماثل تقري

بعد ما شغلوا  تدريبي أو دورة تدريبية في اإلدارة المدرسية أو مهام مدير المدرسةعلى برنامج  الحصول إلى المدارس في األردن
 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بلدانفي مدارس  مديري  3كل  أصل مناصبهم، مقارنة بمدير واحد من

تدريبي أو دورة تدريبية في اإلدارة المدرسية أو مهام : نسبة مديري المدارس الذين أبلغوا عن حصولهم على برنامج 3الجدول 
 البلد، حسب ا قبل توليهم مهامهم مديري مدارس أو بعد ذلك، إم  ضمن تعليمهم الرسمي مدير المدرسة

منظمة التعاون  األردن  
االقتصادي 

 والتنمية

اإلمارات  تركيا السعودية
العربية 
 المتحدة

 %32 %15 %12 %31 %28 قبل
 %22 %38 %51 %33 %41 بعد

 %40 %15 %15 %23 %22 قبل وبعد
لم يحدث على 

 اإلطالق
9% 13% 22% 32% 7% 

 

تربوية  تربوي أو دورة تدريبية/ تدريبي/عالوة على ذلك، كانت احتمالية إبالغ مديري المدارس في األردن عن تلقي برنامج 
غير أن  ،(%91بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )في من مديري المدارس  بشكل طفيف( أكثر %96)ين معل ملل

ي مدارس بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هذا التدريب قبل توليهم مهامهم مدير في احتمالية تلقي مديري المدارس 
 ًياربو ت أو ًياتدريب ًجاوا دورة تدريبية أو برنامأتم  أنهم مديري المدارس في األردن نصف أفاد أكثر من بحيث  ،أعلىكانت 

ادي لدى مديري مدارس بلدان منظمة التعاون االقتص ٪85ين قبل توليهم منصب مدير المدرسة، وذلك مقارنة بنسبة معل ملل
ليهم تو تلقيهم هذا التدريب إال بعد بعدم من مديري المدارس في األردن  5من أصل كل  2كما أفاد  ،(4لجدول اوالتنمية )

 .٪ فقط من مديري المدارس في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية5منصب مدير المدرسة، وذلك مقارنة بنسبة 
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عليمهم تين ضمن معل ملل ً ي تربو  يتدريب ج: النسبة المئوية لمديري المدارس الذين أفادوا بتلقي دورة تدريبية أو برنام4الجدول 
 الرسمي، إما قبل توليهم مهامهم مديري مدارس أو بعد ذلك، بحسب البلد

منظمة التعاون  األردن 
االقتصادي 

 والتنمية

اإلمارات  تركيا السعودية
العربية 
 المتحدة

 %53 %57 %35 %68 %29 قبل
 %12 %13 %27 %5 %41 بعد

 %33 %19 %20 %17 %25 قبل وبعد
 %3 %11 %18 %9 %4 لم يحدث على اإلطالق

 

م الرسمي كجزء من تعليمهالتعليمية نسبة احتمالية إبالغ مديري المدارس في األردن عن تلقي التدريب في القيادة  فاقت، ًراوأخي
 ًبام تدريتلقيهباألردن في  مديرينالوأفاد غالبية  .بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةفي مديري المدارس  نسبةستة أضعاف 

 %3فاد أوقد  ،(5تلقوه قبل ذلك )الجدول بأن هم  %37بينما أفاد  ،(%60بعد توليهم مهامهم مديري مدارس )التعليمية في القيادة 
من  10كل  أصل من 6وفي الوقت ذاته أفاد أكثر من  .من قبلهذا التدريب ا وْ لم يتلق  بأن هم فقط من مديري المدارس في األردن 

 %29د هذا التدريب قبل توليهم مهامهم مديري مدارس، كما أفابتلقيهم مديري مدارس بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 على اإلطالق.لم يتلقوا هذا النوع من التدريب بأن هم  %18بينما أفاد  ،هذا التدريب بعد توليهم المنصببتلقيهم 

ضمن تعليمهم الرسمي، التعليمية : النسبة المئوية لمديري المدارس الذين أفادوا بتلقي تدريب أو دورة تدريبية على القيادة 5الجدول  
 إما قبل توليهم مهامهم مديري مدارس أو بعد ذلك، بحسب البلد

منظمة التعاون  األردن 
االقتصادي 

 والتنمية

اإلمارات العربية  تركيا السعودية
 المتحدة

 %29 %22 %11 %29 %20 قبل
 %28 %42 %52 %29 %60 بعد

 %39 %14 %20 %25 %17 قبل وبعد
 %4 %23 %18 %18 %3 لم يحدث على اإلطالق
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 توزيع وقت مديري المدارس وأنشطتهم القيادية
 

من األنشطة القيادية هي األعلى مقارنة كانت احتمالية إبالغ مديري المدارس في األردن عن المشاركة في العديد 
 ،بمديري المدارس من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

نشطة ألا كال يخص  ما فيكانت احتمالية إبالغ مديري المدارس في األردن عن المشاركة المتكررة في األنشطة القيادية هي األعلى 
بلدان رس مديري مدابمقارنًة المنظومة، وذلك  على مستوى  قيادةالوالقيادة اإلدارية و ة المباشرة وغير المباشرة للتدريس يالقياد

 بالنسبة ،مثالفعلى سبيل ال .(6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة )الجدول 
الغرفة  فيون عملية التدريس عابتمدارس األردن الذين أبلغوا عن أنهم يمسألة القيادة المباشرة للتدريس، بلغت نسبة مديري إلى 

لى ذلك، عالوة ع .أكثر من الضعف مقارنة بمديري مدارس بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأو كثيًرا جًدا  ًراكثيالصفية 
جداول الحصص أكثر من الضعف ب الخاصةالمشكالت  بحلاألردن الذين أبلغوا أنهم يقومون في بلغت نسبة مديري المدارس 

م تعليمية ا نتيجة لوقوع مهااالختالف ناشئً وقد يكون هذا  ،بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنميةفي مقارنة بمديري المدارس 
ركة في الوقت للمشامن ُمت سًعا ا يعني عدم امتالكهم م ،على الكثير من مديري مدارس بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ه  م ِّ الك    xii.(OECD, 2020من األنشطة اإلدارية أو القيادية )نفسِّ

وعلى الرغم من إفادة مديري المدارس  xiii،(OECD, 2016ترتبط قيادة مديري المدارس واستقالليتهم بإنجاز الطالب ) ما عادةً  
ن بيانات مة التعاون االقتصادي والتنمية، فإبلدان منظ  في من مديري المدارس  بشكل أكبرفي أنشطة قيادية في األردن بالمشاركة 

بنظرائهم مقارنًة  في األردن ضعيف ةأداء الطلب أن   تبي ن  (PISA)نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبةكالتقييم الدولية واسعة النطاق 
 موضوعين معل مالمسح الوطني لل تطرق وعلى الرغم من عدم  OECD, 2019(.xiv(ة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمي

القرارات في  مثل تلك ، فإنفي اتخاذ القرارات ووضع السياسات التي تخص المدرسة مديري المدارس في األردناستقاللية 
 ARDD, Fafo, Durrat Almanal & Norweiganتتخذ طابع المركزية إلى حد كبير )في األردن مة التعليمية و المنظ

Embassy, 2017)،xv   ضحة في ترجمة التأثيرات اإليجابية لألنشطة القيادية لمديري المدارس المو يكون ممكًنا فقد ال  م  ومن ث
 .قالليةتمتعهم بنسبة كافية من االستدون  ةبلين إلى تحصيل للطمعل مالمسح الوطني لل
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ستهم خالل العام في مدر  تية" في األنشطة اآلجًدا رًا" أو "كثيكثيرًا"يشاركون : النسبة المئوية للمديرين الذين أفادوا أنهم 6الجدول 
 السابق إلجراء المسح، حسب البلد

مة منظّ  األردن النشاط المجال 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

المملكة  
العربية 

 السعودية

اإلمارات  تركيا
العربية 
 المتحدة

أنشطة القيادة 
المباشرة لعملية 

 التدريس

 %91 %48 %88 %41 %94 متابعة التدريس في الصف
ين من أجل حل معل ممع ال التعاون 

المتعلقة بعدم االنضباط المشكالت 
 داخل الصف

79% 59% 57% 75% 63% 

أنشطة القيادة غير 
المباشرة لعملية 

 التدريس

اإلجراءات للتأكد من التزام  اذاتخ
عن المخرجات بمسؤوليتهم ين معل مال

 التعليمية للطلبة

91% 68% 83% 81% 92% 

اتخاذ ما يلزم لدعم أواصر التعاون بين 
ين من أجل وضع أساليب تدريس معل مال

 جديدة

88% 59% 72% 71% 86% 

ذ اإلجراءات للتأكد من التزام ااتخ
  يةالتدريس همين بتطوير مهاراتمعل مال

87% 63% 73% 81% 91% 

المتعلقة بجدول  تايجاد حلول للمشكال اإلدارة
 الحصص في هذه المدرسة

91% 42% 76% 81% 69% 

القيادة على مستوى 
 المنظومة

توفير المعلومات الالزمة ألولياء األمور 
 بشأن المدرسة وأداء أبنائهم الطلبة

 92% 55% 88% 78% 87% 

 %49 %57 %48 %37 %73 مديري المدارس األخرى التعاون مع 

 

بلدان منظمة في يقضون معظم وقتهم في المهام اإلدارية والقيادية في األردن و  مدارسالجديُر بالذكر أن مديري 
 األخرى. البلدان العربية المشاركةفي و التعاون االقتصادي والتنمية 

 

األردن وبلدان منظمة التعاون االقتصادي كل من كانت االتجاهات العامة المتعلقة بتوزيع وقت المديرين على المهام متشابهة في 
في المهام اإلدارية  ُتقضىن أن النسبة األكبر من الوقت يالمدير  اتفادإ أظهرت حيث؛ األخرى  والتنمية والبلدان العربية المشاركة

األردن نرى أن مديري مدارس  فاداتهذه اإلمن بين و (، 7الجدول والقيادية طوال العام الدراسي في البلدان المذكورة أعاله )
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 تعل مومن الجدير بالذكر أن مسح المديرين في إطار المسح الدولي للتعليم وال .الوقت في مثل هذه المهاميقضون أقل نسبة من 
 ،ينمعل مالمسح الوطني للاستبانة في ا البند تقسيم هذيجرِّ ، بينما لم ةفي االستبانبندين المهام اإلدارية والقيادية إلى بند م قس  

لذا يجب توخي الحذر في تفسير نتائج هذا القسم بشأن توزيع  ؛ية رد المديرين على السؤالكيففي قد يكون لذلك تأثير ف وبالتالي
 .السؤال الوقت بسبب االختالف الطفيف في طرح

المهام واالجتماعات المتعلقة بالمناهج  وقتهم فهينسبة كبيرة من  تستغرق أظهرت تقارير المديرين أنها المهام األخرى التي أما 
يقضونه في مثل هذه المهام أعلى بأنهم  األردن في مدارسال كان الوقت الذي أفاد مديروقد و  .ةمع الطلب والتعاملوالتعليم 

أن نسبة الُحسبان بوهذا أمر مثير للدهشة، مع األخذ  ،منظمة التعاون االقتصادي والتنميةبلدان من نظرائهم في بشكل طفيف 
مقارنة  مسؤوليات تدريسيةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يعملون بدوام كامل مع بلدان في  المدارس أكبر من مديري 

؛ إذ (6الجدول يشاركون فيها )بأن هم قد تعكس ردود المديرين األنشطة القيادية التي أفادوا  لكنو  ،األردن في مدارسالبمديري 
بند واحد مدرج  ثمةإلى ذلك إضافة  .الغرفة الصفيةفي يتابعون التدريس " ما جًدا ًرا" أو "كثيكثيًرا"بأن هم من المديرين  %94أفاد 

مع التعامل  في بشأن أنشطة المديرين تعل مللتعليم والالمسح الدولي وغير مدرج في ين معل مالمسح الوطني لل ةفي استبان
وقد  ،بذلك يقومون ما كثيًرا" أو "كثيًرا جًدا" "بأن هم مديرين  10 كل من أصل 8أشار  إذ؛ الحوادث السلوكية مع الطلبة مباشرة

واألنشطة المتعلقة بالمنهج  ةتشير هذه البيانات إلى أن المديرين في األردن يشاركون في بعض التفاعالت اليومية مع الطلب
 .التي تتجاوز العملية التعليمية

 مقارنة "في المهام "األخرى وقًتا المديرين في األردن هم أكثر من يقضون  أن  عن إلى ذلك، تكشف إفادات المديرين إضافة 
جراء مزيد من وتستدعي النتائج الواردة في هذا القسم إ ،مة التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية األخرى ين في منظ  معل مبال

 .االستكشاف لطبيعة المهام التي يشارك فيها المديرون في األردن لتحقيق فهم أكبر للفروقات الدقيقة في عملهم

أثناء السنة الدراسية، حسب  في تيةفي المهام اآل المدارس نسبة الوقت المبلغ عنه الذي يقضيه مديرو متوسط :7الجدول 
 البلد

منظمة التعاون  األردن  
 االقتصادي والتنمية

المملكة العربية  
 السعودية

اإلمارات العربية  تركيا
 المتحدة

المهام اإلدارية والقيادية  
 xviواالجتماعات

34% 51% 49% 45% 42% 

المهام واالجتماعات المتعلقة 
 دريسبالمناهج والت

20% 16% 20% 15% 21% 

 %16 %17 %14 %13 %17 التعامل مع الطلبة
 %11 %14 %9 %10 %13 التعامل مع أولياء األمور
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التعامالت مع المجتمع المحلي 
األعمال وقطاعي واإلقليمي 
 والصناعة

9% 6% 5% 5% 6% 

 %3 %5 %3 %4 %7 أخرى 
 

 مالحظات ختامية
بلدان في األردن و  المدارس المتعلقة بمديري الرئيسة مرجعية لبعض المؤشرات ات إجراء مقارنفي ل الهدف من هذا الملخص مث  ت  

ط لقد سل  و  ،2018لعام  تعل ممة التعاون االقتصادي والتنمية والدول العربية األخرى المشاركة في المسح الدولي للتعليم والمنظ  
 :يأتيما  أهمهاالتحليل الضوء على بعض النتائج اإليجابية، و 

لدان بات، ولكن ذلك األمر مختلف في معل ملل ًبامساوية تقري بنسبمناصب قيادية في األردن، اإلناث تشغل الكثير من   .1
 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واقتصاداتها

عملية  يتلقون تدريبات في مجاالت مختلفة كجزء من تدريبهم الرسمي، بما يشمل قيادةبأن هم األردن مدارس أفاد مديرو   .2
 .المعل مينالتدريس وإدارة المدرسة وتدريب 

 .بشكل متكرر في العديد من األنشطة القيادية في مدارسهممديرو مدارس األردن شارك   .3

 :يأتيما وتشمل تلك النتائج البحث، ل إليها إجراء مزيد من التوص  جرى تستدعي النتائج األخرى التي 

ا مبشأن  اًل وهذا يثير تساؤ  ،يةتعليممسؤوليات األردن بنظام الدوام الكامل مع في  مدارسال فقط من مديري  %4يعمل  .1
 المدرسة.أكاديميين لمعل مي  قادةً آداء دورهم كعلى قادرين إذا كان المديرون 

في  فقط ًماعا 12خبرة يمتلكون متوسط إلى أن المديرين في األردن  ًرانظ ؛اًض النقطة السابقة مهمة للغاية أيتعد    .2
 .(ًماعا 20خبرة متوسط المديرون في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يمتلك )في حين  معل ممنصب 

إنجاز  فييقضونه بأن هم فالوقت الذي أفاد المديرون  ،من البحث ًداتتطلب طبيعة المهام التي يشارك فيها المديرون مزي .3
قضيه يكان أكبر من ذلك الذي  ،والمهام المتعلقة بالمناهج والتعليم ةإلى التفاعل مع الطلبإضافًة المهام "األخرى" 

ق فهم ومن الضروري تحقي .مة التعاون االقتصادي والتنمية بالرغم من عدم وجود التزامات تعليم لديهمفي منظ   نظراؤهم
يها أفضل للمهام التي   .لهم المديرون من أجل تقييم احتياجاتهم بشكل أفضل وتحديد مجاالت الدعم الالزمةيؤد 
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مسح  شامل ُممثل على المستوى الوطني، ُأْجرِّي  من خالل شراكة بين وزارة التربية  2018المسح الوطني للمعل مين للعام 
والشؤون العالمية الكندية التابعة للحكومة والتعليم األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة التنمية الدولية 

تناسب مع االستبيان الدولي للتعليم والتعل م الخاص  بمنظمة التعاون تمواءمة تصميم المسح وأدواته ل. وقد جرت الكندية
كما اْسُتعير  ُقرابُة  .االقتصادي والتنمية، مم ا أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة في هذا االستبيان

ُصم ِّم ت بقي ة األسئلة  من قبل فريق من المؤسسة وغيرهم من األطراف  لتناسب السياق األردنينصف أسئلة االستبيان و 
  xvii.المعنية

 
يات والخبرات  معلمي األردنالمسح عن خلفيات  بحثوقد  هاتهم والممارسات التربوية والتحد  التعليمية وخبراتهم وتدريبهم وتوج 

إلجابة عن أسئلة المدرسية وبيئة الغرف الصف ية. ول البيئةبحث المسح التي تخدم الطلبة الالجئين  في سياقات مختلفة، كما 
ح    البحث، مدرسة  361من  هممديريباإلضافة إلى (، 10إلى  1معل ًما في المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722ُمسِّ

الالجئين الفلسطينيين من مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
د للتعليم  ا العينة فقد جرى اختياُرها بشكٍل خاص  ليتناسب مع التصنيف الدولي الموح  إلتاحة  2المستوى  -)األونروا(. أم 

الفرصة للمقارنة مع االستبيان الدولي. وُنف ذ المسُح من خالل تقسيم المدارس إلى مجموعتين: مدارس تخدم الصفوف من 
 -(، ومدراس تخدم الصفوف من السابع إلى العاشر )التصنيف الدولي 1المستوى  -ادس )التصنيف الدولي األول إلى الس

(. وسمحت العينة أيًضا بمسح المعلمين العاملين في بيئات الالجئين   المختلفة، بما في ذلك مخيمات الالجئين   2المستوى 
م فترة ثانية للطلبة السو  ريين والمدارس الدامجة لالجئين السوريين في المجتمعات المضيفة السوريين والمدارس التي تقد 

 الفلسطينيين. روا التي تخدم أطفال الالجئين  ومدارس األون
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