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 المؤلفون
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  نميةالملكة رانيا للتعليم والت مؤسسة – غالية غاوي

 
 
 

 الشكر والتقدير

لجهود البحثية، في ا ولمساهمتهام ُمعد و الملخص بجزيل الشكر والتقدير لمدارس المملكة التي ساهمت بإنجاح هذه الدراسة يتقد  

مهمة  يس رتا اللتين بجزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين كما يتقدمون

 عملوا باجتهاد لجمع بيانات الدراسة. الذي الباحثين في جمع البيانات، ولفريق إبسوس

قبيالت الالدكتورة نجوى  ال سيماتوجيه جزيل الشكر إلى لجنة الدراسة من وزارة التربية والتعليم،  الملخصيود ُمعد و كما 

الدكتورة خولى حطاب و تورة غادة العكول وكوالدكتور يوسف أبو الشعر والدكتور ياسر العمري والدكتور ياسر العتوم والد

تمحورت حول معنى بيانات المسح  مناقشات عديدةبائج الدراسة الذين أثروا نتالدكتور أحمد القواسمة والسيد حفص ملوح، 

 .  على نظام التعليم في األردن هاوتأثير

 أن تستخدم منهجيةلمؤسسة الملكة رانيا  تسمح تيأن يشكروا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال الملخصُمعد و  وال يغفل

 .الستخدام أسئلة البحث، باإلضافة مماثل لمعلمي األردنمسح جراء إل(TALIS) م المسح الدولي للتعليم والتعل  وتصميم 

 لمسح الدوليل متأكد من مواءمتهلل والمعاينة ةمنهجيالتصميم المسح و أشرف على، الذي لسيد جان دوميهويخص ون بالشكر ا

TALISترجيح البيانات وأعد  لدراسة ا ةعينقام بسحب الذي  هيوارد غوه جون السيد ، باإلضافة إلى. 

 ال سي ماين ساهموا بإنجاح الدراسة، والسابقمن أعضاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية الحاليين  كثيًراوجدير بالذكر أن 

دعمت إدارة المسح وتصميمه بشكل التي  بيلفينينبرت بالمر الذي أشرف على الجهود البحثية ودعمها، وهيلينا والدكتور ر

الوكالة البريطانية أبو سيف التي دعمت المؤسسة في جمع بيانات المسح. وأخيًرا، ال يفوتنا شكر ممولي المسح كبير، وفرح 

 التابع للحكومة الكندية. الشؤون العالمية الكنديةقسم و ،للتنمية الدولية

 

 إخالء المسؤولية

التربية والتعليم أو ممولي المشروع أو مؤسسة الملكة اآلراء الواردة في هذا الملخص تعبر عن ُمعد يه فقط، وال تمثل وزارة 

رانيا للتعليم والتنمية أو المؤسسات التابعة لها. قد يتضمن هذا الملخص وجهات نظر حول السياسات أو توصيات تخص 

 السياسات، ولكن ال تتخذ المؤسسة أي مواقف سياسية.

 

 رحاستشهاد مقت
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 الملخص التنفيذي 
 

ي  ، ونائب 
ن ن قيادة المدرسة وجودة التعليم والتعلم للطلبة، إذ تشمل القيادة المعلمي   المدارس ، ومدراءمدراء المدارسثمة عالقة قوية بي 

)ush, 2018B( .1  سلط هذه الورقة
ُ
ن لعام  الرئيسية النتائج ضبععىل الضوء ت ي للمعلمي 

وذات  2018المستقاة من المسح الوطبن

ا لنوع المدرسة الصلة بمدراء المدارس. هذا وسيتم عرض النتائج
ً
 وفق

ً
، أو مصنفة ي

لمدراء. والنوع االجتماعي ل 2إما عىل الصعيد الوطبن

   وفيما يىلي رسد ألهم النتائج المستخلصة. 

 لمحة عامة حول مدراء المدارس

ي األردن هم من اإلناث )ما يزيد عىل  .1
ن
 (. 5 كل من 3غالبية مدراء المدارس ف

ن أكثر من  .2 اوح أعمارهم بي 
ي المدارس تثر

ن
ي المت 50 – 41نصف المدراء ف

ن
ا ف

ً
وسط من عاًما. وكان مدراء مدارس األونروا أكث  سن

بية والتعليم.  ي المدارس الخاصة والمدارس التابعة لوزارة الثر
ن
 نظرائهم ف

هم يحملون دبلومات عاليةمدراء المدارس % من 40أشار أكثر من  .3
ّ
بية والتعليم والمدارس الخاصة أن ي التابعة لوزارة الثر

ن
، ف

 
ّ
ن أن ي مدارس األونروا حاصلون عىل شهادة البكالوريوس.   غالبيةحي 

ن
 المدراء قليالمدراء ف

ّ
ن أن بي ّ

َ
 بالرغم من ذلك، ت

ً
ما  ل

بية؛ إذ أشار معظمهم إىل تخرجهم من كليات العلوم اإلنسانية.  ي مجال الثر
ن
 يتخصصون ف

 لمدر  .4
ً
ي األردن كان مشابها

ة العملية كمدير مدرسة فن  متوسط سنوات الخث 
ّ
ن أن ي حي 

ي فن
ي الدول المشاركة فن

نظمة ماء المدارس فن

ة العملية السابقة كمعلم  متوسط سنوات الخث 
ّ
 أن

ّ
ي األردن التعاون االقتصادي والتنمية، إّل

  كانت أقل بشكل ملحوظ.   فن

 

 ظروف العمل لمدراء المدارس

امات تدريسية 10من كل  9أكثر من أشار  .5 ن هم يعملون بدوام كامل ودون أي الثر
ّ
خاصة مدراء المدارس الحيث كان . مدراء إىل أن

ي جميع الصفوف؛  إذ أشار  هم األرجح بإفادة
تب عليهم بالمقارنة مع المدراء فن امات تدريسية تثر ن ء % من مدرا 10وجود الثر

هم يعم
ّ
امات التدريسية بالالمدارس الخاصة للصفوف من السابع إىل العارسر إىل أن ن مقارنة مع لون بدوام كامل باإلضافة إىل االلثر

ي مدارس األونروا. 2
بية والتعليم وصفر% للمدراء فن ي المدارس التابعة لوزارة الثر

 % من المدراء فن

ي المهام .6
هم يقضون النسبة األكث  من وقتهم خالل العام الدراسي فن

ّ
ي تم جمعها حول المدراء أن

ة ير اإلدا كشفت البيانات البر

ي والقيادية واالجتماعات
 المهام "األخرى" باإلضافة إىل التفاعالت مع المجتمع المحىلي والوطبن

ّ
 . كما وأوضح المدراء أن

ا تستغرق 
ً
 جد

ً
 من وقتهم.  جزًءا قليل

  % من المدراء للصفوف من السابع إىل العارسر إىل75% من المدراء للصفوف من األول إىل السادس، و70أشار حواىلي  .7
ّ
أن

ا".  ً ي المدرسة "إىل حد ما" أو "كثث 
ان من فعاليتهم فن

ّ
ن أشار أكثر  عبء العمل الثقيل ومستوى المسؤوليات يحد ي حي 

ن مفن

ي المدارس. 30
ي يحد من فعاليتهم فن

 عدم االستقرار الوظيفن
ّ
 % إىل أن

ي المهنة .8
ي مدارس األونروا للصفوف من األول إىل السادس للبقاء فن

عىل  خالل السنوات الخمس القادمة ال يخطط المدراء فن

ك المهنة، بالمقارنة مع المدراء للصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل38؛ إذ أشار األغلب ه يخطط لثر
ّ
 % منهم أن

ي مختلف أنواع المدارس األخرى.  العارسر 
 فن

 

ي ممارسات االمدراء انخراط 
 
 لمعلمي   ف

 غالبية مدراء المدارس ُيشاركون  .9
ّ
ي أظهرت النتائج أن

ن فن  ما يزيد عىل . إذ ممارسات المعلمي 
ّ
ذون مدراء يتخ 10 كل  من 8أن

ا"، كما ذكر 
ً
ا جد ً ا" أو "كثث  ً ن لتطوير ممارسات تدريسية جديدة "كثث  ن المعلمي   8عىل  ما يزيد خطوات فعلية لدعم التعاون بي 

ا  10 كل  من
ً
هم يجتمعون مع معلميهم شهرًيا عىل األقل لمناقشة الخطط الصفية. أيض

ّ
 أن

                                                           
1ool principals: Global perspectives. Management in Education, Bush, T. (2018). Preparation and induction for sch 

https://doi.org/10.1177/0892020618761805. 71–66), 2(32)عملية اإلعداد والتعريف لمدراء المدارس: وجهات نظر عالمية( . 
:  0182-2017توزي    ع مدارس التعليم األساسي للعام الدراسي  كان 2 بية والتعليم، المدارس التابعة ل٪ 61عىل النحو التاىلي المدارس ٪ 16ووزارة الثر

٪ فقط 1 الشؤون اإلسالمية(وزارة األوقاف و وزارة الدفاع أو المدارس التابعة لشكلت أنواع المدارس األخرى )مثل مدارس األونروا. و ٪ 22والخاصة، 
ي هذا  –من المدارس 

ن
 .المسحولم يتم تضمينها ف

 

https://doi.org/10.1177/0892020618761805
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ي مختلف أنواع المدارس والصفوف 5 كل  من 4غالبية المدراء )أشار  .10
ن
ن الجدد ( ف  مدارسهم قدمت برامج تعريفية للمعلمي 

ّ
 . أن

 

 المناخ المدرسي والمجتمع المحلي 

 غالبية مدراء المدارس يتفاعلون ب .11
ّ
ي مختلف المدارسأظهرت النتائج أن

ن
أخث  غالبية المدراء و  . شكل مبارسر مع طلبتهم ف

ا"82(، و 10من  9للصفوف من األول إىل السادس )ما يزيد عن  ً ، عن تعاملهم "كثث   % منهم للصفوف من السابع إىل العارسر

 . ا" مع المشاكل السلوكية للطلبة بشكل مبارسر
ً
ا جد ً ا عىل ذلك، أشار ما يزيد عن  أو "كثث 

ً
  10من  7عطف

ّ
ا" مدراء إىل أن ً هم "كثث 

ا  ً ا" ما أو "كثث 
ً
 يضعون توقعات عالية لطلبتهم.  جد

 المدراء والمدارس  .12
ّ
ا. عىل سبيل المث يعمالن عىلكشفت البيانات أن

ً
اك المجتمع المحىلي األوسع والمشاركة معه أيض

ال، إرسر

م الخاصة بالطلبة. إضافة إىل 97أشار 
ُّ
هم يعقدون اجتماعات ألولياء األمور، ويقدمون تقارير التقد

ّ
ذكر لك، ذ% من المدراء أن

  5من  3ما يزيد عىل 
ً
ا جد ً ا" أو "كثث  ً هم "كثث 

ّ
ي مدارس األونروا أن

ن
ي مدارس أ ا" ما مدراء ف

ن
  خرى.  يتعاونون مع أقرانهم ف

 

 

Iالمقدمة . 
ورية والالزمة لتحقيق النجاح من التعليم. ويؤدي  ي إنشاء وتهيئة  مدراء المدارستبدأ عملية تزويد الطلبة بالمهارات الضن

دوًرا رئيسًيا فن

 المدراء الذين يمار   بيئات التعلم الفعالة والمهنية. 
ّ
ظهر األبحاث أن

ُ
ي العادة إنشاء مدارس تضم  3سون القيادة المتكاملةكما ت

يمكنهم فن

ه . OECD, 2016( 4(مجتمعات التعلم المهنية 
ّ
 أن

ّ
ات الإّل صالحيات الممنوحة لمدراء المدارس تحد من قدرتهم عىل تنفيذ التغيث 

 
ً
ي الغالب عىل التعامل مع اللوجستيات بدّل

ن المخصصة الحتياجات مدارسهم. إذ يركز دورهم فن  National)من دعم المعلمي 

)Committee for Human Resources Development, 2016 .5    

ي األردن لمحة عامة حول وضعتهدف هذه الورقة "
 
ي األردن،صورة أوضح فيما يتعلق ب" لتقديم مدراء المدارس ف

من  مدراء المدارس فن

ي 
 عن تفاعلهحيث الخلفية المهنية، والممارسات التدريسية، واألدوار المنوطة بهم فن

ً
ن إطار مدارسهم، فضل  م مع الطلبة والمعلمي 

بية والتعليم، والمدارس الخاصة، و  والمجتمع األوسع، ي المدارس التابعة لوزارة الثر
تشغيل و إلغاثة مدارس وكالة األمم المتحدة وذلك فن

ن   )األونروا(.  الالجئي 

  

II .  لمحة عامة حول مدراء المدارس 
 

ي األردن هم من اإلناث. 
 

 غالبية مدراء المدارس ف

 ما يزيد عىل 
ّ
.  5من  3كشف المسح أن ا من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر

ً
ي تضم صفوف

ي المدارس البر
مدراء هم من اإلناث فن

بية والتعليم ومدارس األونروا؛  ي المدارس الخاصة بالمقارنة مع المدارس التابعة لوزارة الثر
ا نسبة أعىل من المديرات فن

ً
 ثمة أيض

ّ
إذ أن

، هم من اإلناث؛ % 84و 85% ، عىل التواىلي
ي المدارس الخاصة للصفوف من األول إىل السادس والسابع إىل العارسر

من المدراء فن

بية والتعليم )الشكل 67 -% 46بالمقارنة مع  ي مدارس األونروا والمدارس التابعة لوزارة الثر
 الغالبية العظمي من 1% فن

ّ
(. وبالنظر إىل أن

ي قطاع التعليم بالمقارنة مع نظرائهم من الذكور، 6%98الخاصة مختلطة ) المدارس
 للعمل فن

ً
ي األردن أكثر ميل

 اإلناث فن
ّ
(، وحقيقة أن

 
ّ
 هذه النتائج غث  مفاجئة. إذ أن

ّ
ي  10من  4فإن

ي األردن يعملن فن
% فقط من الذكور 6مع  ةالتعليم، بالمقارن قطاع إناث موظفات فن

                                                           
ن القيادة التعليمية والقيادة الموزعة.  3  أسلوب القيادة الذي ُيوازن بي 
4OECD (2016), School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013, TALIS, OECD Publishing, Paris,  

en-https://doi.org/10.1787/9789264258341 القيادة المدرسية للتعلم: الرؤى المستقاة من المسح الدوىلي للتدريس والتعلم( .)TALIS( 
 (2013لعام 

5Delivering Results. A Education for Prosperity:  National Committee for Human Resources Development. (2016). 

 Retrieved from2025. -Development 2016 National Strategy for Human Resource
https://www.hrd.jo/nationalstrategy )التعلم من أجل االزدهار: تحقيق النتائج( . 

ي األردن لعام  بيانات نظام إدارة المعلومات 6
ن
بوية ف  2018 - 2017الثر

https://doi.org/10.1787/9789264258341-en
https://www.hrd.jo/nationalstrategy
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)019Santos 2Brien, Hausmann, & ’Kaasolu, O( 7 بية . يمكن مالحظة اتجاه مماثل لدى مقارنة المدارس التابعة لوزارة الثر

 العديد من المدارس التابعة للوزارة للصفوف من 
ّ
، مع األخذ باالعتبار أن والتعليم للصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر

 األول إىل الثالث مختلطة. 

 والصف  المدرسة، حسب نوع المدرسةمدير ل النوع االجتماعي : 1الشكل 

 

ي بي    معظمبلغ عمر 
ي المتوسط من  50 – 41مدراء المدارس عل المستوى الوطن 

 
ا ف

ً
عاًما. وكان مدراء مدارس األونروا أكبر سن

بية والتعليم.  ي المدارس الخاصة والمدارس التابعة لوزارة البر
 

 نظرائهم ف

ن  ن  5أكثر من مدير واحد بقليل من أصل عمر  كانعاًما، كما   50 – 41تراوحت أعمار أكثر من نصف المدراء بي   عاًما، وكان 60 - 51بي 

(. وهذه النتائج 2أو أكثر )الشكل  61% منهم للصفوف من السابع إىل العارسر بعمر 2% من المدراء للصفوف من األول إىل السادس، و2

 ليست مفاجئة، بال
ّ
ي األردن هو  نظر إىل أن

. ولدى Social Security Corporation, 2014( 8(لإلناث  55للذكور، و 60سن التقاعد فن

بية والتعليم ي مدارس وزارة الثر
ا بقليل من نظرائهم فن

ً
 مدراء مدارس األونروا أكث  سن

ّ
 تحليل النتائج حسب نوع المدرسة، كان واضًحا أن

ي مدارس األونروا للصفوف من األول إىل السادس ط عمر بلغ متوسوالمدارس الخاصة. إذ 
ن بلغ عمر نظرائهم  49 المدراء فن ي حي 

عاًما، فن

ي المدارس التابعة للوزارة والمدارس الخاصة 
.  47و 46فن ي أعمار المدراء للصفوف من السابع و عاًما؛ عىل التواىلي

لوحظ نفس االتجاه فن

 (. 1إىل العارسر )الجدول 

 دراس المسجلة، حسب نوع المدرسة والصفمدراء المار م: متوسط أع1الجدول 

بية   المدارس التابعة لوزارة الثر
 والتعليم

 المدارس الخاصة مدارس األونروا

 47 49 46 الصفوف من األول إىل السادس

 45 48 46 الصفوف من السابع إىل العارسر 

                                                           
7). Female Labor in Jordan: A Systematic Approach to Hausmann, R., & Santos, M. (2019Kaasolu, S., O’Brien, T.,  

tps://doi.org/10.2139/ssrn.3808864htthe Exclusion Puzzle. SSRN Electronic Journal, 365. ( . ي األردن: مقاربة
ن
عمل المرأة ف

 (ممنهجة لحل لغز اإلقصاء
8Social Security Corporation. (2014) Law No. (1) for 2014 Social Security Law. Retrieved from  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/108105/133438/F1254441232/Social%20Security%20Law%202
compress.pdf)1(014%20( 2014( لسنة 1. )قانون الضمان االجتماعي رقم) 

 

67%
46%

85%

33%
54%

15%

MoE UNRWA Private

الصفوف من األول إلى السادس

تعليمالمدارس التابعة لوزارة التربية والمدارس األونرواالمدارس الخاصة
تعليمالمدارس التابعة لوزارة التربية وال

55%
67%

84%

45%
33%

16%

MoE UNRWA Private

الصفوف من السابع إلى العاشر

Male

Female

التربيةالمدارس التابعة لوزارة مدارس األونروا المدارس الخاصة

ذكور

إناث

https://doi.org/10.2139/ssrn.3808864
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/108105/133438/F1254441232/Social%20Security%20Law%202014%20(1)compress.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/108105/133438/F1254441232/Social%20Security%20Law%202014%20(1)compress.pdf
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ي  
 

ة العملية كمدير مدرسة ف  متوسط سنوات الخبر
ّ
ي حي   أن

 
ي مف

 
ي الدول المشاركة ف

 
 لمدراء المدارس ف

ً
نظمة األردن كان مشابها

ة العملية السابقة كمعلم كانت أقل بشكل ملحوظ.   متوسط سنوات الخبر
ّ
 أن

ّ
  التعاون االقتصادي والتنمية، إّل

 

ة عملية كمدير  ي األردن للصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر خث 
ن
ي المتوسط تبلغ يمتلك مدراء المدارس ف

ن
 7و 9مدرسة ف

  (،2سنوات عىل التواىلي )الشكل 
 
ي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بمتوسط  وذلك مشابه

ن
ي الدول األعضاء ف

ن
تقريًبا لمدراء المدارس ف

10  . ي سنوات ا كانمن ناحية أخرى،   سنوات لمدراء المدارس للصفوف من السابع إىل العارسر
ن
ة العملية االختالف األكثر وضوًحا ف لخث 

ي الصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر كمعلمللعمل  
ن
ة عملية لمدراء المدارس ف ي المتوسط إىل  ؛ بخث 

ن
ي األردن تصل ف

ن
 10ف

، بالمقارنة مع  12و ي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  20سنة؛ عىل التواىلي
ن
ي الدول األعضاء ف

ن
 & Ghawi)سنة لمدراء المدارس ف

)bu Shaar, 2020A 9 .   

ي أدوار2الشكل 
ة العملية المسجلة فن  المختلفة، حسب الصف مدراء المدارس : متوسط سنوات الخث 

 

 

ي مدارس األونروا 
ة العملية كمدير مدرسة لجميع الصفوف لدى المدراء فن ي ، بالمقارنة مع نظرائهكان أعىل متوسط لعدد سنوات الخث 

م فن

بية والتعليم،  ي مدارس األونروا كانو وهو أمر المدارس الخاصة والمدارس التابعة لوزارة الثر
 المدراء فن

ّ
ا متوقع بالنظر إىل أن

ً
 بقليل ا أكث  سن

ة العملية كمعلم لدى مدراء المدارس الخاصة بال كان  من ناحية أخرى، (. 2)الجدول ي أقل متوسط لسنوات الخث 
 مقارنة مع نظرائهم فن

بية والتعليم )الجدول     (. 2مدارس األونروا والمدارس التابعة لوزارة الثر

 
ّ
 مدراء المدارس يبدو أن

ّ
ي التعليم، عىل سبيل المثال، أشار مدراء المدارس التابعة هم قضوا تجدر المالحظة بأن

حياتهم المهنية بالكامل فن

بية والتعليم ومدارس األ ن أشار مدراء المدارس لوزارة الثر ي حي 
ي الوظائف األخرى"، فن

ي المتوسط تبلغ سنة واحدة "فن
ة عمل فن ونروا إىل خث 

ي المتوسط )الجدول 
ة عملية أخرى فن  (. 2الخاصة بعدم وجود أي خث 

ي األدوار المختلفة، حسب الصف ونوع المدرسة2الجدول 
ة العملية لمدراء المدارس فن  : متوسط سنوات الخث 

من األول إىل السادسالصفوف     الصفوف من السابع إىل العارسر  

مدارس وزارة  
بية والتعليم   البر

مدارس 
 األونروا 

المدارس 
 الخاصة

مدارس وزارة 
بية والتعليم   البر

مدارس 
 األونروا 

المدارس 
 الخاصة

ي هذه المدرسة
ن
 6 6 4 9 5 4  كمدير، ف

                                                           
9ueen RaniaQ –, Y. (2020). Jordan’s Principals in a Global Landscape. Ministry of Education Ghawi, G., Abu Shaar  

Foundation: Amman.) ي ظل المشهد العالمي
ن
 . )مدراء األردن من ف

6

9

4

10

1

5

7

4

12

1

 As a principal at this school

 As a principal, in total

In other school management roles

As a teacher, in total

In other jobs

Grade 1-6

Grade 7-10

كمدير في هذه المدرسة

كمدير، في المجمل

أدوار إدارة المدرسة األخرى

في المجمل كمعلم،

في وظائف أخرى

من األول إلى الصفوف
السادس

ى الصفوف من السابع إل
العاشر



 

6 

ي المجمل
ن
 8 11 7 10 10 8  كمدير، ف

المدرسة األخرىأدوار إدارة   4 5 4 4 6 3 

ي المجمل 
ن
 9 12 13 9 14 11  كمعلم، ف

ي وظائف أخرى
ن
 0 1 1 0 1 1  ف

 

  كشفت النتائج
ّ
ي مدارس األونروا حصلوا أن

 
ي المدارس التابعة لوزارة  عل أعل معدلالمدراء ف

 
ي التوجيهي بالمقارنة مع نظرائهم ف

 
ف

بية والتعليم والمدارس الخاصة  . البر

ي التوجيهي أعىل من 
ن
ي مدارس األونروا إىل حصولهم عىل معدل ف

ن
%. إذ أشار أكثر من 80%، بمتوسط يساوي 70أشار جميع المدراء ف

ي مدارس األونروا 
ن
ي نفس الوقت، أشار أقل من 80إىل حصولهم عىل معدل أعىل من نصف المدراء ف

ن
. ف ي مرحلة التوجيهي

ن
% من 40% ف

بية والتعليم والمدارس الخاصة إىل حصولهم عىل معدل أعىل من مدراء المدارس التابعة لوزار  ي التوجيهي )الشكل 80ة الثر
ن
  (. 3% ف

ي أبلغ عنها مدراء المدارس بأنفسهم، حسب الصف ونوع المدرسة3الشكل 
 : معدالت التوجيهي البر

  

، أشارت مديرات  ي
ي التوجيهي أعىل بالمقارنة مع نظرائهم من المدر عىل المستوى الوطبن

اء. كانت المدارس إىل حصولهن عىل معدالت فن

بية والتعليم. إذ أشارت  ي مدارس األونروا والمدارس التابعة لوزارة الثر
% من مديرات 65% و95هذه الفجوة واضحة بشكل خاص فن

، بالمقارنة 80مدارس األونروا للصفوف من األول إىل السادس، ومن السابع إىل العارسر إىل حصولهن عىل معدل أعىل من  %، عىل التواىلي

% من المديرات للصفوف 40ذلك، ذكرت أكثر بقليل من  إضافة إىل (. 4 )الشكل حصلوا عىل نفس المعدل ن المدراء% فقط م26مع 

هن حصلن عىل معدل 
ّ
بية والتعليم أن ي المدراس التابعة لوزارة الثر

، فن % أو أعىل 80من األول إىل السادس، ومن السابع إىل العارسر

ي الصفوف من السا12% من المدراء للصفوف من األول إىل السادس، و32بالمقارنة مع 
لم . (5 بع إىل العارسر )الشكل% من المدراء فن

 المدراء حصلوا عىل معدالت توجيهي أعىل ُيالحظ مثل هذا االتجاه لدى مدراء المدارس الخاصة؛ 
ّ
ي تم جمعها أن

إذ كشفت البيانات البر

ي الغالب من نظرائهم المديرات. 
  فن

 

 الصفوف من السابع إىل العارسر  الصفوف من األول إىل السادس

المدارس التابعة لوزارة 
بية والتعليم  الثر

المدارس التابعة لوزارة  المدارس الخاصة مدارس األونروا
بية والتعليم  الثر

 المدارس الخاصة مدارس األونروا
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ي أبلغ عنها مدراء  : معدالت 4الشكل 
  ة، حسب الصف ونوع المدرسمدارس األونروا التوجيهي البر

 

بية والتعليم، حسب الصف ونوع المدرس5الشكل  ي أبلغ عنها مدراء المدارس التابعة لوزارة الثر
  ة: معدالت التوجيهي البر

 

  

 

ي األردن حاصلون عل شهادات عليا 
 

.  غالبية مدراء المدارس ف  أقلها هي شهادة الدبلوم العالي

ي جميع الصفوف،  
كان من أشار أكثر من نصف مدراء المدارس إىل حصولهم عىل الدبلوم العاىلي كأعىل مستوى تعليمي وصلوا إليه. وفن

وكان ذلك جلًيا عىل (. 6المديرات )الشكل من ل مدراء المدارس عىل شهادة الماجستث  والدكتوراه بالمقارنة مع نظرائهم و حصرجح األ

ن مدراءو  ي المدارس إىل حصولهم عىل شهادة  جه الخصوص بي 
؛ إذ أشار ثالثة أضعاف المدراء فن المدارس للصفوف من السابع إىل العارسر

ن  الدكتوراة، بالمقارنة مع نظرائهم من المديرات ي األردن، إذ أشار ضعف عدد المعلمي 
ن فن ن المعلمي  ا بي 

ً
. لوحظ نفس االتجاه أيض

 Queen Rania)ىل شهادة الماجستث  والدكتوراه بالمقارنة مع نظرائهم من المعلمات للصفوف من السابع إىل العارسر إىل حصولهم ع

)2021dation & Ministry of Education, Foun .10 

 

 
 
 
 

                                                           
10ordan NationalJ –Queen Rania Foundation & Ministry of Education (2021). Data exploration tool   

/https://qrfsurveys.shinyapps.io/NTS_teachers_ENTeacher Survey 2018: Teacher Data. Accessed on:  أداة استكشاف( .

ن لعام  –البيانات  ي للمعلمي 
(2018المسح الوطبن ن  : بيانات المعلمي 

 لصفوف من السابع إىل العارسر ا -مدارس األونروا  لصفوف من األول إىل السادسا -مدارس األونروا 

 اإلناث

 

 الذكور

 

بية والتعليم  بية والتعليم مدارس  لصفوف من األول إىل السادسا -مدارس وزارة الثر  لصفوف من السابع إىل العارسر ا -وزارة الثر

 اإلناث

 

 الذكور

 

https://qrfsurveys.shinyapps.io/NTS_teachers_EN/
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 والصف النوع االجتماعي : أعىل مستوى تعليمي لمدراء المدارس، حسب 6الشكل 

 
 غالبيتهم ليس 

ّ
 أن

ّ
ي حي   يحمل مدراء المدارس مؤهالت علمية عالية، إّل

 
بية.  ملديهف ي البر

 
 شهادات ف

% منهم للصفوف من السابع إىل العارسر إىل حصلوهم عىل درجة 48% من المدراء للصفوف من األول إىل السادس و37أشار 

ي العلوم اإلنسانية. 
% من المدراء للصفوف من األول إىل السادس 72من ناحية أخرى، أشار فقط البكالوريوس أو دبلوم كلية المجتمع فن

بية. % منهم للصفوف من السابع إىل25 و  ي الثر
ال تحدد الالئحة   العارسر إىل حصولهم عىل شهادة البكالوريوس أو دبلوم كلية المجتمع فن

ي هذه المهنة، لذا لم تكن تلك 
ي يجب أن يحملها مدراء المدارس قبل العمل فن

الداخلية الحالية مجال التخصص للشهادة الجامعية البر

 العديد من  النتائج صادمة. إضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل كون
ّ
السؤال يقتض فقط عىل شهادة البكالوريوس ودبلوم كلية المجتمع، وأن

ا 
ً
، المدراء قد أكملوا أيض . ثمة حاجة  فشهادات الدبلوم العاىلي بية أو التعليم عىل مستوى شهادة الدبلوم العاىلي

ي الثر
ربما قد تخصصوا فن

ي وقت سابق لدخولهم هذه  التأهيللكشف عّما إذا كان المدراء قد أكملوا أي شكل من أشكال بالدراسات المستقبلية ل
قبل الخدمة فن

     . قبل التخرجالمهنة، وعدم النظر فقط إىل مجال التخصص 

 والصف ، حسب النوع االجتماعي التخصص: مجال 7الشكل 

 

 

7% 1%
1%

4%
11%

9% 17%

57%
51%

61%
40%

23%
26%

17%

16%

8% 13% 9%

27%

Female Male Female Male

Doctoral degree

Master’s Degree

Higher diploma

Bachelor’s Degree

Community college

Tawjihi or below

الصفوف من األول إلى السادسمن السابع إلى العاشرالصفوف

أنثى ذكرأنثى ذكر

29%
23%

32% 48%

8%

13%
27%

11%

4% 5%

Female Male

الصفوف من األول إلى السادس

أنثى ذكر

26% 22%

43%
56%

4%

4%21%
15%

6% 3%

Female Male

الصفوف من السابع إلى العاشر

Other

Natural Sciences

Social Sciences

Humanities

Education

أخرى

ةالعلوم الطبيعي

ةالعلوم االجتماعي

ةالعلوم اإلنساني

التربية

أنثىذكر

 شهادة الدكتوراه

 شهادة الماجستث   

 شهادة الماجستث  

 شهادة الماجستث  

 

 دبلوم عاىلي 

البكالوريوسشهادة    

 دبلوم كلية المجتمع 

 توجيهي أو أقل  
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III مدراء المدارسلعمل ال. ظروف 
    

امات تدريسية. أشار معظم مدراء ال هم يعملون بدوام كامل ودون أي البر 
ّ
 مدارس إل أن

ي مدارس األونروا، 
ن
% منهم للصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل 96% و100إذ أشار ينطبق ذلك بشكل خاص عىل المدراء ف

تب عليهم )الشكل  امات تدريسية تثر ن ، إىل عدم وجود أي الثر ، عىل التواىلي
ي كثث  من األحيان إىل  (. 8العارسر

ن
أشار مدراء المدارس الخاصة ف

تب عليهم بالمقارنة مع  امات تدريسية تثر ن ي نظرائهم وجود الثر
ن
% من مدراء 10ذ أشار إخرى من المدراس لجميع الصفوف. األ نواع األ ف

هم يعملون بدوام كامل  المدارس الخاصة للصفوف من السابع إىل العارسر 
ّ
امات تدريمع إىل أن ن % من مدراء المدارس 13 باإلضافةسية، الثر

ي 
امات تدريسية )الشكل  معالخاصة للصفوف من األول إىل السادس يعملون إما بدوام كامل أو جزئ  ن  (. 8الثر

ّ
ه، وتجدر اإلشارة إىل أن

ه يأي مدير تقريًبا  ُيشرِ األول إىل السادس، لم  للصفوف من )الذكور( المدارس الخاصة مدراءباستثناء 
ّ
امات إىل أن ن تب عليه الثر ثر

 تدريسية. 
 

امات التدريسية8الشكل  ن  صف، وال، حسب نوع المدرسة، والنوع االجتماعي لمدراء المدارس : االلثر

 
 الصفوف من األول إل السادس

 
 

 
 

95% 100%
80%

2%

4%

3%

6%
9%

MoE UNRWA Private

بشكل عام

95% 100%
81%

3%

7%
11%

MoE UNRWA Private

مديرات المدارس

94% 100%

79%

2%
21%

4%

MoE UNRWA Private

مدراء المدارس

Part-time/temporary
with teaching
obligation
Part-time/temporary
without teaching
obligation
Full-time with
teaching obligation

Full-time without
teaching obligation

مع التزامات /دوام جزئي
تدريسية بشكل مؤقت

وجود مع عدم/دوام جزئي
قتالتزامات تدريسية بشكل مؤ

دوام كامل مع التزامات 
تدريسية

دوام كامل مع عدم وجود 

 الصفوف من السابع إل العاش  

93% 96%
84%

2%
10%

4% 4% 5%

MoE UNRWA Private

بشكل عام

96% 95%
81%

4%
12%

5% 6%

MoE UNRWA Private

مديرات المدارس

90%
100% 100%

9%

MoE UNRWA Private

مدراء المدارس Part-time/temporary
with teaching
obligation

Part-time/temporary
without teaching
obligation

Full-time with
teaching obligation

Full-time without
teaching obligation

مع التزامات /دوام جزئي
تدريسية بشكل مؤقت

مع عدم وجود/دوام جزئي
قتالتزامات تدريسية بشكل مؤ

دوام كامل مع التزامات 
تدريسية

دوام كامل مع عدم وجود 
التزامات تدريسية

المدارس التابعة  المدراس الخاصة

بي  ةلوزارة الثر

 والتعليم

 مدارس األونروا
المدارس التابعة  المدراس الخاصة

بي  ةلوزارة الثر

 والتعليم

المدارس التابعة  المدراس الخاصة مدارس األونروا

بي  ةلوزارة الثر

 والتعليم

 مدارس األونروا

المدارس التابعة  المدراس الخاصة

بي  ةلوزارة الثر

 والتعليم

 مدارس األونروا
المدارس التابعة  المدراس الخاصة

بي  ةلوزارة الثر

 والتعليم

 مدارس األونروا
 المدراس الخاصة

المدارس التابعة 

بي  ةلوزارة الثر

 والتعليم

 مدارس األونروا
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ي 
ي المهام تم كشفت البيانات النر

 
هم يقضون النسبة األكبر من وقتهم خالل العام الدراسي ف

ّ
 واالجتماعات جمعها حول المدراء أن

 (. 9ة والقيادية ، وهو ما يعادل ثلث وقتهم )الشكل ياإلدار 

ا من وقت مدراء المدارس هي المهام ً ي تستغرق جزًءا كبث 
ن المهام األخرى البر اهج الدراسية ذات الصلة بالمن االجتماعات و من بي 

 عن التفاعل مع الطلبة. كانت هذه النتائج
ً
مع وجود صادمة، بالنظر إىل العدد القليل من المدراء الذي أشاروا للعمل  والتدريس، فضل

امات تدريسية. من الجدير باألهمية إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث الستكشاف طبيعة تلك المهام، وكيف يمكنها أن تساهم  ن الثر

ي 
ن
 المهام األخرى باإلضافة إىل التفاعالت مع  ، بيئة المدرسةف

ّ
ن والطلبة. هذا وأوضح المدراء أن إضافة إىل عالقة المدراء مع المعلمي 

ي تستغرق 
ا المجتمع المحىلي والوطبن

ً
 جد

ً
 من وقتهم.  جزًءا قليل

 
ي المهام التالية خالل العام9الشكل 

، حسب الصف : متوسط الوقت الذي يقضيه مدراء المدارس فن  الدراسي

 

ي المهام
ا أقل فن

ً
 مدراء المدارس الخاصة يقضون وقت

ّ
ن أن بي ّ

َ
ي المدارس  واالجتماعات هذا وت

اإلدارية والقيادية بالمقارنة مع نظرائهم فن

ي المدارس الخاصة إىل ذلك، بالمقارنة مع أكثر من مدير واحد من 10من  3الحكومية ومدارس األونروا. إذ أشار حواىلي 
ي  3 كل  مدراء فن

فن

بية والتعليم.   المدراءمدارس األونروا وتلك التابعة لوزارة الثر
ّ
 لديهم " قد ُيعزى ذلك إىل أن

ّ
ي المدارس الخاصة أشاروا إىل أن

موظفون  فن

ي قد  آخرون
   أعمال اإلدارية. القيام ب يتضمن إطار عملهم" عىل األغلب، والبر

  المالحظةجدر ت
ّ
ا بأن

ً
ن أشار أيض ي حي 

ن
تبة عليهم ه ف امات التدريسية المثر ن ي المدارس الخاصة بنسبة أعىل إىل االلثر

، فقد أشاروا إىل المدراء فن

ي المدارس التابعة للوزارة قضا 
ي المناهج الدراسية والتدريس باإلضافة إىل التفاعالت مع الطلبة، بالمقارنة مع نظرائهم فن

ء نفس الوقت فن

 
ّ
ي ذلك أن

مدراء المدارس التابعة للوزارة ومدارس األونروا يبذلون مستويات أعىل من الجهد مع طلبتهم خارج  ومدارس األونروا. وقد يعبن

ا. الصفوف، أ
ً
 تفاعل مدراء المدارس الخاصة مع طلبتهم خارج الصف يعتث  محدود

ّ
 و أن

ي مهام أخرى مدراء المدارس الخاصة للصفوف من السابع إىل العارسر إىل  ةشار كان من الألرجح إإضافة إىل كل ما سبق،  
قضاء الوقت فن

 ذلك3بالمقارنة مع نظرائهم )الجدول 
ّ
ينطبق بشكل خاص عىل مدراء المدارس الخاصة الذين  (. وقد أظهرت التحليالت اإلضافية أن

ي المدارس الخاصة للصفوف من 
ي يقوم بها المدراء فن

امات تدريسية. ثمة أهمية لمعرفة طبيعة تلك المهام "األخرى" البر ن لديهم الثر

 ، وفهمها بصورة أوضح.  ضمن األبحاث والدراسات المستقبلية  السابع إىل العارسر 

، حسب الصف ونوع المدرسة : متوسط ا3الجدول  ي المهام التالية خالل العام الدراسي
 لوقت الذي يقضيه مدراء المدارس فن

 الصف الدراسي  
مدارس وزارة 
بية والتعليم  الثر

 مدارس األونروا
المدارس 
 الخاصة

ة ياإلدار واالجتماعات المهام 
 والقيادية 

 %29 %33 %34  الصفوف من األول إل السادس

 %26 %36 %36 السابع إل العاش  الصفوف من 

33%

22%

16%

13%

11%

6%

34%

20%

17%

13%

9%

7%

Administrative and leadership tasks and meetings

Curriculum and teaching-related tasks and meetings

Student Interactions

Parent/Guardian Interactions

Interactions with local and regional community

Other

Grade 1-6

Grade 7-10

الصفوف من األول إلى السادس
الصفوف من السابع إلى العاشر

والقياديةاإلداريةواالجتماعاتالمهام

ذات الصلة بالمناهج الدراسية والتدريسواالجتماعاتالمهام

التفاعالت مع الطلبة

التفاعالت مع أولياء األمور واألوصياء 

التفاعالت مع المجتمع المحلي واإلقليمي 
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ذات الصلة واالجتماعات المهام 
 بالمناهج الدراسية والتدريس

 %21 %22 %22 الصفوف من األول إل السادس

 %20 %20 %19  الصفوف من السابع إل العاش  

 التفاعالت مع الطلبة
 %17 %17 %16 الصفوف من األول إل السادس

 %18 %16 %17 العاش  الصفوف من السابع إل 

التفاعالت مع أولياء األمور أو 
 األوصياء

 %15 %14 %12 الصفوف من األول إل السادس

 %15 %15 %13 الصفوف من السابع إل العاش  

التفاعالت مع المجتمع اإلقليمي أو 
 العالمي 

 %11 %9 %10 الصفوف من األول إل السادس

 %10 %8 %9 الصفوف من السابع إل العاش  

 مهام أخرى
 %7 %5 %6 الصفوف من األول إل السادس

 %11 %5 %6 الصفوف من السابع إل العاش  

 

 عبء العمل الثقيل ومستوى المسؤوليات أشار مدراء المدارس إل
ّ
ي  أن

 
ي تحد من فعاليتهم ف

تبة عليهم هي أكبر العوامل النر المبر
ي أقلها.  

ي حي   كان عدم االستقرار الوظيف 
 

  المدرسة، ف

 عبء العمل 75مدراء للصفوف من األول إىل السادس، و 3من  2أشار حواىلي 
ّ
% من المدراء للصفوف من السابع إىل العارسر إىل أن

ان من الثقيل
ّ
ن أشار  ومستوى المسؤوليات يحد ي حي 

ا". فن ً ي المدرسة "إىل حد ما" أو "كثث 
% من المدراء للصفوف 32% و37فعاليتهم فن

ي يؤثر عىل 
 عدم االستقرار الوظيفن

ّ
، إىل أن  ، عىل التواىلي

  . (10)الشكل  فعاليتهم بطريقة مماثلةمن األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر

ي ت
ي تضم حد من فعالية اتختلف العوامل األخرى البر

ي المدارس البر
لمدراء بشكل طفيف حسب الصف، وفق ما أشار إليه المدراء. ففن

 
ّ
ا من األول إىل السادس، ذكر مدراء المدارس أن

ً
انية وموارد المدرسة )عدم كفاية صفوف ن ن )67مث  عدم و %(، 66%(، وغياب المعلمي 

ي المدارس 59) األوصياءأولياء األمور/  والدعم من مشاركةال
ن ذكر المدراء فن ي حي 

ا". فن ً %(، تحد من فعاليتهم "إىل حد ما" أو "كثث 

ن ) ي للمعلمي 
 نظام األجور المهبن

ّ
رص و %(، 72للصفوف من السابع إىل العارسر أن

ُ
ن  و التنمية المهنيةعدم توفر ف %(، 66) الدعم للمعلمي 

وفر الصالحيات التخاذ القرارات )
َ
  لعوامل المؤثرة عىل فعاليتهم.  %(، كانت أكث  ا66وعدم ت

 : مدى تأثث  العوامل التالية عىل فعالية مدراء المدارس، حسب الصف10الشكل 

 

17%

17%

17%

8%

20%

19%

19%

12%

20%

28%

41%

16%

15%

17%

32%

21%

24%

26%

34%

33%

30%

22%

43%

28%

40%

31%

32%

26%

32%

35%

27%

26%

20%

24%

39%

26%

28%

27%

31%

23%

20%

20%

15%

17%

Inadequate school budget and resources

High workload and level of responsibilities in my job

Teachers' Absences

Lack of parent or guardian involvement and support

Government Regulation and Policy

Teachers’ career-based wage system

Lack of opportunities and support for my own professional
development

Lack of opportunities and support for teachers’ professional 
development

Lack of authority to take decisions

Lack of shared leadership with other school staff member

No job stability due to moving jobs between schools

الصفوف من األول إلى السادس

Not at all Very little To some extent A lotأبًدا ًداقلياًل ج إلى حد ما اكثيرً 

كفاية ميزانية وموارد المدرسةعدم

عبء العمل الثقيل ومستوى المسؤوليات في وظيفتي

غياب المعلمين

األوصياء/عدم المشاركة والدعم من أولياء األمور

اللوائح والسياسات الحكومية

نظام األجور المهني للمعلمين

عدم تَوفر فرص التنمية المهنية والدعم لي 

عدم توفر فرص التنمية المهنية والدعم للمعلمين 

عدم توفر الصالحيات التخاذ القرارات

سةعدم وجود قيادة مشتركة مع الموظفين األخرين في المدر
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ي اإلدارة، كانوا هم األكثر تأثًرا بعبء العمل الثقيل 
ي المدرسة، وخاصة موظفن

ن فن ومستوى المدراء الذين أشاروا إىل قلة عدد الموظفي 

،  الملفر  المسؤوليات ن ي تلك المدارس المزيد من المسؤوليات للتعويض عن نقص الموظفي 
األمر عىل عاتقهم. وقد يتحمل المدراء فن

ه بالرغم من أ
ّ
ا عىل ذلك، نجد أن

ً
ي تلك المدارس لدعم المدراء فيها. عطف

ن فن ن المزيد من الموظفي   الذي يلفت االنتباه إىل الحاجة لتعيي 
ّ
ن

ي المدارس الخاصة  
امات كان المدراء فن ن ي الغالب الثر

هم أقل فئة أشارت إىل تأثرها بعبء العمل الثقيل  ،سيةيدر تلديهم فن
ّ
 أن

ّ
ومستوى إّل

ن آخرين".   . المسؤولية  لديهم "موظفي 
ّ
ا مع إشارة مدراء المدارس الخاصة إىل أن

ً
ا، قد يكون ذلك متسق

ً
   كما ذكرنا سابق

IV .االحتفاظ بمدراء المدارس  

ي  كانت احتمالية التخطيط
 

ي المهنة خالل السنوات الخمس القادمة هي األقل لدى مدراء الصفوف من األول إل السادس ف
 

للبقاء ف
ي جميع أنواع المدارس األخرى. 

 
 مدارس األونروا، بالمقارنة مع المدراء للصفوف من األول إل السادس والسابع إل العاش  ف

ن من   حواىلي اثني 
ّ
ي المهنة خالل  مدراء للصفوف من 5كشفت النتائج أن

ي مدارس األونروا ال يخططون للبقاء فن
األول إىل السادس فن

ي نفس الوقت، كان ) (. 11القادمة )الشكل السنوات الخمس 
العارسر من مدراء المدارس الخاصة للصفوف من السابع إىل  فقط %(7فن

ك المهنة خالل السنوات الخمس القادمة يخططون  . لثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%

11%

15%

8%

14%

12%

11%

8%

17%

17%

42%

14%

17%

19%

26%

21%

23%

26%

30%

26%

28%

26%

25%

44%

34%

40%

45%

38%

39%

30%

39%

31%

21%

50%

28%

31%

26%

20%

27%

24%

32%

17%

23%

11%

High workload and level of responsibilities in my job

Teachers’ career-based wage system

Lack of authority to take decisions

Lack of opportunities and support for teachers’ professional 
development

Inadequate school budget and resources

Teachers' Absences

Government Regulation and Policy

Lack of parent or guardian involvement and support

Lack of shared leadership with other school staff member

Lack of opportunities and support for my own professional
development

No job stability due to moving jobs between schools

الصفوف من السابع إلى العاشر

عبء العمل الثقيل ومستوى المسؤوليات في وظيفتي

نظام األجور المهني للمعلمين

عدم توفر الصالحيات التخاذ القرارات

عدم توفر فرص التطوير المهني والدعم للمعلمين 

عدم كفاية ميزانية وموارد المدرسة

غياب المعلمين

اللوائح والسياسات الحكومية

األوصياء/عدم المشاركة والدعم من أولياء األمور

األخرين في المدرسةعدم وجود قيادة مشتركة مع الموظفين

عدم تَوفر فرص التنمية المهنية والدعم لي 

سعدم االستقرار الوظيفي نتيجة نقل الوظائف بين المدار
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  : 11الشكل 
ُ
ي السنوات الخمس القادمة، حسب نوع المدرسةطط خ

ك المهنة فن   مدراء المدارس لثر

 

 

ا أقرب إىل التقاعد بالمقارنة مع نظرائهم
ً
ي الوظيفة بالعمر؛ فربما تكون الفئات العمرية األكث  سن

ي  قد يتأثر البقاء فن
العمرية  الفئات فن

 ذلك
ّ
ن أن ي حي 

ي مدارس األو  األصغر. وفن
بية ينطبق عىل المدراء فن ي المدارس التابعة لوزارة الثر

ه لم يكن هو الحال لدى المدراء فن
ّ
 أن

ّ
نروا، إّل

ي األردن )الجدول والتعليم و 
   (. 4المدارس الخاصة فن

ي السنوات الخمس القادمة، حسب العمر 4الجدول 
ي المهنة فن

 الصفو : النسبة المئوية لمدراء المدارس الذين لديهم خطط بالبقاء فن

 

ك المهنكان    عبء العمل الثقيل والمسؤولية  حدياتت باإلبالغ عن ةمن األرجح أن يكون المديرون الذين أبلغوا عن خطط لبر
  . بذلك نظرائهم الذين لم يخططوا  بالمقارنة مع

ي  % من مدراء المدارس للصفوف من األول إىل السادس والسابع إىل العارسر 68% و50 ذكر 
ك المهنة فن ممن أشاروا إىل خططتهم لثر

 عبء العمل الثقيل ومستوى المس
ّ
، أن ا"، بالمقارنة مع السنوات الخمس القادمة، عىل التواىلي ً  من فعاليتهم "كثث 

ّ
% من 37ؤوليات حد

ي السنوات 46المدراء للصفوف من األول إىل السادس، و
ي المهنة فن

% منهم للصفوف من السابع إىل العارسر ممن خططوا للبقاء فن

  (. 12 الخمس القادمة )الشكل

14%

38%

22%23% 24%

7%

MoE UNRWA Private

Grade 1-6 Grade 7-10

لتعليمالمدارس التابعة لوزارة التربية وامدارس األونرواالمدارس الخاصة

الصفوف من 
إلى األول

السادس

الصفوف من 
السابع إلى 

العاشر

 المدير عمر   

 أو أكث    61 60 - 51 50 - 41 40 - 31 30  -  21   

الصفوف من  مدارس األونروا

 األول إل السادس
- - 75% 45% - 

الصفوف من 

 السابع إىل العارسر 
- 100% 90% 47% -  

المدارس التابعة لوزارة 

بية والتعليم  الثر

الصفوف من 

 األول إل السادس
- 79% 88% 84% 100% 

الصفوف من 

 السابع إىل العارسر 
- 75% 78% 78% 100% 

الصفوف من  المدارس الخاصة

 األول إل السادس
- 100% 91% 62% 100% 

الصفوف من 

 السابع إىل العارسر 
100% 100% 84% 100% 67% 
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ي المهنة من مدى تأثث  عبء العمل الثقيل ومستوى المسؤولية وفق ما أشار إليه مدراء المدارس، حسب خيار البقاء : 12الشكل 
فن

ي السنوات الخمس القادمة، وحسب الصف
 عدمه فن

  

 
V .    تطوير المعلمي  

 

امج   مدارسهم تقدم البر
ّ
ي مختلف أنواع المدراس والصفوف إل أن

 
 التعريفية للمعلمي   الجدد. أشار معظم المدراء ف

ن الجدد. هذا وذكر مدراء مدارس األونروا  5من  4أشار   مدارسهم قدمت برامج تعريفية للمعلمي 
ّ
ي مدراء إىل أن

  مختلف الصفوففن
ّ
أن

ن الجدد )بنسبة مدارسهم تقدم   عن برامج التعريف العام/اإلداري عن المدرسة للمعلمي 
ً
(. 5 %( )الجدول100برامج تعريفية، فضل

ي إىل مدراء  5من  3ما يزيد عن  أشار باإلضافة إىل ذلك، 
نامج التعريفن ي ليست جزًءا من الث 

تقديم األنشطة التعريفية غث  الرسمية البر

ن الجدد.  ي مدارس األونروا )و  للمعلمي 
%(، والمدارس الخاصة 87كان ذلك بشكل خاص لدى مدراء الصفوف من السابع إىل العارسر فن

ن الجدد عىل المهنة (. 5%( )الجدول 77) د عىل المدرسة أو المعلمي 
ُ
ة الجد ن ذوي الخث  امج التعريفية بأهمية قصوى للمعلمي   الث 

تحظن

ي الصف بعد 
ي العادة إىل عدم شعورهم باالستعداد والجاهزية لخوض تجربة التدريس فن

ن فن عىل حد سواء، إذ ُيشث  العديد من المعلمي 

 . OECD, 2019( 11(تخرجهم 

امج التعريفية، حسب الصف ونوع المدرسة: 5الجدول   تقديم الث 

 الصفوف من السابع إىل العارسر  الصفوف من األول إىل السادس 

المدارس   
التابعة لوزارة 
بية والتعليم  البر

 مدارس األونروا
المدارس 
 الخاصة

المدارس 
التابعة لوزارة 
بية والتعليم  البر

المدارس  مدارس األونروا
 الخاصة

ي للمعلمي   الجدد
 %95 %100 %83 %87 %100 %88  ثمة برنامج تعريف 

ثمة أنشطة تعريفية غب  رسمية للمعلمي   الجدد 
امج التعريفية  وهي ليست جزًءا من البر

62% 68% 69% 66% 87% 77% 

ي عام و/أو إداري عن المدرسة  ثمة
برنامج تعريف 
 للمعلمي   الجدد

93% 100% 86% 94% 100% 95% 

 

                                                           
11king and Learning Together: Rethinking Human Resource Policies for Schools, OECD Reviews OECD (2019), Wor 

en-https://doi.org/10.1787/b7aaf050Retrieved from: of School Resources, OECD Publishing, Paris, ( . العمل والتعلم

ية للمدارسمعً  ي سياسات الموارد البشر
ن
 (ا: إعادة التفكث  ف

19%
8%

15%
18%

29%

23%

37%
50%

Remain in the profession Leave the profession

الصفوف من األول إلى السادس

البقاء في المهنةترك المهنة

12%
2%

14%
15%

27%

14%

46%

68%

Remain in the profession Leave the profession

الصفوف من السابع إلى العاشر

A lot

To some
extent

Very little

Not at all

البقاء في المهنة ترك المهنة

كثيرا

إلى حد ما

قلياًل 

أبًدا

https://doi.org/10.1787/b7aaf050-en
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 . ي تطوير ممارسات المعلمي  
 

شاركون ف
ُ
 غالبية مدراء المدارس ي

ّ
 أظهرت النتائج أن

 ما يزيد عىل 
ّ
ن لتطوير ممارسات تدريسية جديدة 10من  8كشفت النتائج أن ن المعلمي   مدراء يتخذون خطوات فعلية لدعم التعاون بي 

ا"  ً ي  و أ"كثث 
ن
ي مدارس األونروا ف

ن
ا". وقد اتخذ المدراء ف

ً
ا جد ً % للصفوف من األول إىل 95% و96 الغالب مثل هذه الخطوات، بنسبة "كثث 

، عىل التواىلي )الشكل 
ن إىل برنامج تأهيل 13السادس، والسابع إىل العارسر ي تطوير المعلمي 

ن
عزى هذه النسب األعىل للمشاركة ف

ُ
(. وقد ت

" ، ن ي المستمر للمعلم القائم عىل المدرسة المعلمي 
نامج عىل  سي يتم تقديمه داخل مدار الذ "برنامج التطوير المهبن األونروا. إذ ُيركز الث 

ن  ن الملتحقي  لتقديم تعليم عاىلي الجودة للطلبة من خالل استخدام طرق وممارسات التدريس الفعالة. هذا ضمان تدريب المعلمي 

ي هذا الشأن، كما يتم تزويدهم بالكتيبات اإلرشادي
ن
رشدهم حول كيفية دعم وُيتوقع أن يكون لمدراء المدارس دور داعم ف

ُ
ي ت
ة البر

ن  ن المعلمي     12 13. الملتحقي 

 
ا13الشكل  ً ن لتطوير ممارسات تدريسية جديدة "كثث  ن المعلمي  " : نسبة مدراء المدراس الذين يتخذون خطوات فعلية لدعم التعاون بي 

ا"، حسب نوع المدرسة والصف 
ً
ا جد ً  أو "كثث 

  

ن مهاراتهم التدريسيمدراء  10من  8إضافة إىل ذلك، أوضح ما يزيد عن  ن مسؤولية تحسي  ل المعلمي  ة. أنهم اتخذوا خطوات لضمان تحمُّ

% للصفوف من السابع 91للصفوف من األول إىل السادس و ن% منه97عىل مديرات المدارس؛ إذ أشارت  خاصينطبق ذلك بشكل 

خذن خطوات ل
ّ
هن يت

ّ
ا"، بالمإىل العارسر أن

ً
ا جد ً ا" أو "كثث  ً ن مهاراتهم التدريسية "كثث  ن مسؤولية تحسي  ل المعلمي  قارنة مع ضمان تحمُّ

ا عىل ذلك، ذكر 14% منهم للصفوف من السابع إىل العارسر )الشكل 81للصفوف من األول إىل السادس، و % من المدراء89
ً
(. عطف

هم – 10من  8ما يزيد عىل  –غالبية مدراء المدارس 
ّ
 يجتمعون مع معلميهم شهرًيا عىل األقل لمناقشة الخطط الصفية.  أن

                                                           
12I). Retrieved from: I&  IUNRWA (2021) Factsheet: School Based Teacher Development programmes (SBTD  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/202110_sbtd_factsheet_01_0.pdf( . :ن صحيفة وقائع برنامج تطوير المعلمي 
ي المدرسة المقدم من األونروا(()ال القائم عىل المدرسة

ن فن ي للمعلمي 
ي للتطوير المهبن

نامج األول والثائن  ث 
13press  – programme schools II) SBTDcher Development (launches School Based Tea UNRWA (2015). UNRWA 
-based-school-launches-ses/unrwarelea-https://www.unrwa.org/newsroom/pressrelease. Retrieved from: 

schools-programme-ii-sbtd-development-teacher .()ي المدارس
ن
ن ف ي للمعلمي 

ي للتطوير المهبن
نامج الثائن  األونروا تطلق الث 

 

90%
96%

86%86%
95%

90%

MoE UNRWA Private

Grade 1-6 Grade 7-10

عليمالمدارس التابعة لوزارة التربية والتمدارس األونرواالمدارس الخاصة

الصفوف من
األول إلى 

اسادس

الصفوف من 
رالسابع إلى العاش

https://www.unrwa.org/sites/default/files/202110_sbtd_factsheet_01_0.pdf
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-launches-school-based-teacher-development-sbtd-ii-programme-schools
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-launches-school-based-teacher-development-sbtd-ii-programme-schools
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ا" أو 14الشكل  ً ن مهاراتهم التدريسية "كثث  ن مسؤولية تحسي  : نسبة مدراء المدارس الذين يتخذون خطوات لضمان تحمل المعلمي 
ا"، حسب 

ً
ا جد ً  والصف النوع االجتماعي "كثث 

 

 

 

VI .  المناخ المدرسي والمجتمع المحلي 
 

 غالبية مدراء المدارس
ّ
 . طالبهم تفاعلون بشكل مباش  معي عل اختالف أنواعها  أظهرت النتائج أن

ا" أو  10من  8و 10من  9أخث  ما يزيد عن  ً ، عن تعاملهم "كثث  ، عىل التواىلي
مدراء للصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر

ا" مع المشاكل السلوكية للطلبة بشك
ً
ا جد ً . كما عمل المدراء مع طلبتهم من خالل وضع وتحديد توقعات عالية لهم. إذ "كثث  ل مبارسر

ا  مدراء 10من  7ما يزيد عن  أشار  ً ا" أو "كثث  ً هم "كثث 
ّ
ما يضعون توقعات عالية لطلبتهم. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل جدا"  إىل أن

ي مدارس األونروا )
( )الشكل 94ادس، و% منهم للصفوف من األول إىل الس100المدراء فن ي الصفوف من السابع إىل العارسر

(. 15% فن

ة بينهم، طبيعة إجراء المزيد من األبحاث لتحليل ومن المهم  ن مدراء المدارس والطلبة من حيث التفاعالت المبارسر ولفهم العالقة بي 

ي ذكر المدراء 
 "تفاعالت الطلبة" كانت أحد أكثر المهام البر

ّ
أنها مدى تأثث  تلك العالقات عىل دافع الطلبة وتحصيلهم، وال سيما أن

 تستغرق معظم وقتهم. 

ا" عىل عبارة "أضع توقعات عالية للطلبة"، 15الشكل 
ً
ا جد ً ا" أو "كثث  ً حسب نوع المدرسة : نسبة مدراء المدراس الذين أجابوا ب  "كثث 

 والصف

 

97%
91%89%

81%

Grade 1-6 Grade 7-10

Female Male

الصفوف من األول إلى اسادساشرالصفوف من السابع إلى الع

أنثى ذكر

76% 74%

100% 94%

73%

85%

Grade 1-6 Grade 7-10

MoE UNRWA Private

 الصفوف من األول إىل السادس الصفوف من السابع إىل العارسر 

المدارس 

التابعة 

بية  لوزارة الثر

 والتعليم

مدارس 

  ا األونرو 
المدارس 

 الخاصة 
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 المناخ المدرسي والعالقات إيجابية داخل 
ّ
ي تم جمعها من مدراء المدارس أن

 المدارسكشفت البيانات النر

ن  ن المعلمي  ام متبادل ألفكار الزمالء، إضافة إىل وجود عالقة جيدة بي 
ي تفيد بوجود احثر

وافق غالبية مدراء المدارس عىل العبارات البر

ي مختلف الصفوف97والطلبة. إذ أجاب أكثر من 
ن
ا )الشكل  % من المدراء ف

ً
ب  "أوافق" أو "أوافق بشدة" عىل العبارات المذكورة سابق

16 .) 

ي تفيد ب مدراء المدارسكان من ناحية أخرى،  
ا للعبارة البر

ً
. وجود أقل تأييد  المدارس والمجتمع المحىلي

ن إذ  مستوى عاٍل من التعاون بي 

، ب  "أوافق" أو "أوافق بشدة" عىل 75% و85أجاب  ، عىل التواىلي
% من المدراء للصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر

" )الشكل عبارة "ثمة مستو   المدرسة والمجتمع المحىلي
ن ي المدارس التابعة لوزارة (. 16ى عاٍل من التعاون بي 

ن
ولم يؤيد معظم المدراء ف

بية والتعليم  ي 35% و21وافق يلم  هذه العبارة؛ إذ الثر
ن
، ف ، عىل التواىلي

ي الصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر
ن
% منهم ف

ن أّيد ي المدارس الخاصة ها حي 
ن
، عىل 100% و98)بنسبة  معظم المدراء ف % منهم للصفوف من األول إىل السادس والسابع إىل العارسر

( )الشكل    (. 17التواىلي

 : مدى تأييد مدراء المدارس للعبارات التالية، حسب الصف 16الشكل 

 

 

1%

1%

4%

14%

2%

4%

69%

58%

70%

55%

58%

55%

27%

26%

28%

44%

39%

44%

The school staff share a common set of beliefs about…

There is a high level of co-operation between the school…

School staff have an open discussion about difficulties

There is mutual respect for colleagues’ ideas.

There is a culture of sharing success.

The relationships between teachers and students are…

الصفوف من األول إلى السادس

Strongly disagree Disagree Agree Strongly agreeال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة

بين المعلمين والطلبة إيجابيةالعالقات

توجد ثقافة لمشاركة النجاح

ثمة احترام متبادل ألفكار الزمالء

تواجههم في يُجري الموظفون في المدرسة نقاًشا مفتوًحا حول الصعوبات التي
المدرسة

.  ثمة مستوى عاٍل من التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي

لمالتع/يوجد لدى الموظفين مجموعة مشتركة من المعتقدات حول التعليم

2%

4%

3%

3%

2%

1%

7%

21%

7%

4%

1%

66%

54%

66%

59%

57%

63%

25%

21%

24%

38%

37%

35%

The school staff share a common set of beliefs about
schooling/learning

There is a high level of co-operation between the school
and the local community.

School staff have an open discussion about difficulties

There is mutual respect for colleagues’ ideas.

There is a culture of sharing success.

The relationships between teachers and students are
good.

الصفوف من السابع إلى العاشر

بين المعلمين والطلبة إيجابية العالقات

توجد ثقافة لمشاركة النجاح

ثمة احترام متبادل ألفكار الزمالء

ات التي يُجري الموظفون في المدرسة نقاًشا مفتوًحا حول الصعوب
تواجههم في المدرسة

.  ثمة مستوى عاٍل من التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي

يوجد لدى الموظفين مجموعة مشتركة من المعتقدات حول 
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ن المدرسة والمجتمع 17الشكل  : النسبة المئوية لمدراء المدارس الذين يؤيدون أو ال يؤيدون عبارة "ثمة مستوى عال من التعاون بي 
"، حسب نوع المدرس والصف  المحىلي

 

ا أظهر 
ً

ي المدارس األخرى إيجابية أيض
 

 عالقات مدراء المدارس مع أقرانهم ف
ّ
 ت النتائج أن

  
ّ
ن أن بي ّ

َ
ي المدارس األخرى.  ت

ة من مدراء المدارس يتعاونون مع أقرانهم فن ي مدارس األونروا؛ إذ أشار نسبة كبث 
وكانت النسبة األعىل منهم فن

ا  10من  9ما يزيد عىل  ً ا" أو "كثث  ً ي تلك المدارس للصفوف من األول إىل السادس والسابع إىل العارسر إىل أنهم "كثث 
ما  " جدامدراء فن

ي المدارس األخرى )الشكل 
ن كان مدراء المدارس الخا(. 18يتعاونون مع المدراء فن ي حي 

صة للصفوف من األول إىل السادس األقل فن

ي مثل تلك األنشطة التعاونية؛ إذ أشار 
ي هذا المجال. 41مشاركة فن

ا" فن
ً
ا جد ً ا" أو "كثث  ً   % إىل تعاونهم "كثث 

ي المدارس األخرى، حسب الصف ونوع المدرسة 18الشكل 
 : مدى التعاون مع المدراء فن

  

 

، سواء كان ذلك مع أولياء أمور  ي أو  األوصياء / الطلبةيبدو أن مدارس األونروا توسع جهودها للتعاون مع مختلف أعضاء المجتمع الخارج 
هالزمالء من مدارس مختلفة. أصبح  ن واسعَ استخدام نحو  التوجُّ ي مختلف  التعاون المدرسي كوسيلة للتحسي 

ة فن ي السنوات األخث 
االنتشار فن

ا. لطلبة فحسب، ليكون التعاون مجدًيا لن فالبلدان. 
ً
ن أيض  بل للمعلمي 

ّ
ن المدارسإذ أن ن عندما يتعلق األمر  ُيفيد  التعاون بي  المعلمي 

ن ممارساتهم بت ي التدريس، وزيادة التدريسيةحسي 
ي دافعهم وانفتاحهم ، ومساعدتهم عىل تطوير طرق جديدة للتفكث  فن

أكثر عىل زمالئهم فن

1% 7%
24%

9%

52%

53%

47%

23%

22%
44%

18%

MoE UNRWA Private

الصفوف من األول إلى السادس

3% 7%
25%

7%

21%

49%
66%

36%

24% 27%
37%

MoE UNRWA Private

الصفوف من السابع إلى العاشر

Very often

Often

Sometimes

Never or rarely

ا كثيًرا جدً 

كثيًرا

بعض األحيان

انادًرا أو أبدً 

6%

29%

4%

48%

86%

68%

17% 11%

32%

MoE UNRWA Private

الصفوف من السابع إلى العاشر

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

أوافق بشدة

ال أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

1% 2%

19%
13%

50% 71%
77%

29%
16% 22%

MoE UNRWA Private

الصفوف من األول إلى السادس

المدارس التابعة لوزارة 

بية والتعليم  الثر
مدارس 

  ا األونرو 
المدارس 

 الخاصة 

المدارس التابعة لوزارة 

بية والتعليم  الثر
مدارس 

  ا األونرو 

المدارس 

 الخاصة 

المدارس التابعة لوزارة 

بية والتعليم  الثر
مدارس 

  ا األونرو 

المدارس 

 الخاصة 

المدارس التابعة لوزارة 

بية والتعليم  الثر
مدارس 

  ا األونرو 
المدارس 

 الخاصة 
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ن المدارس ويساعد بناء العالقات والروابط . 14(Armstrong ،2015العمل ) ، ليس فقط من خالل المدراَء لتأدية أدوارهم القياديةو بي 
ا من خالل  بلشاركة الموارد والعمل مًعا، إنشاء الشبكات وم

ً
ي سيحققها كل ذلك عىل صعيد تنمية الطلبة أيض

ات والنتائج البر التأثث 
 وتعلمهم. 

 

اك أولياء األمور بمختلف الطرق والوسائل  المدارس والمدراء يحاولون إش 
ّ
 أظهرت النتائج أن

ي مختلف الصفوف إىل عقد اجتماعات أولياء األمور 
ن
عندما يتعلق األمر بالتواصل مع أولياء األمور واألوصياء، أشار مدراء المدارس ف

ة )  عن تزويدهم ب%(، 99بنسبة كبث 
ً
قدت ورش العمل/الدورات 19%( )الشكل 97تقارير تقدّم الطلبة )فضل

ُ
ما ع

ّ
(. من ناحية أخرى، قل

ي المدرسة. و التدريبية ألولي
ن
ي مختلف األنشطة ف

ن
 اء األمور واألوصياء، وكذلك األمر بالنسبة لخدمات دعم مشاركتهم ف

ّ
  تظهر األبحاث أن

ا بتحصيل  الوالدينمشاركة  ً ا مبارسر
ً
ل ترتبط ارتباط ن ي المثن

ن
يمكن وعليه، . World Learning , 2010-Center for Real( 15(الطلبة ف

باعشادهم حول للمدارس أن تقدم ورش العمل إلر 
ّ
ي تحقيق النجاح األكاديمي ألطفالهم.    ات

ن
ي ستساهم ف

لية البر ن  الممارسات المثن

 : الخدمات المقدمة ألولياء األمور واألوصياء، حسب الصف19الشكل 

 

ي مدارس األونروا عث  جميع الصفوف غالبية أشار 
ارنة مع إىل تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ألولياء األمور/األوصياء بالمق المدراء فن

 
ّ
ن أن بية والتعليم والمدارس الخاصة. إذ تبي ّ

ي المدارس التابعة لوزارة الثر
ي مدارس األون100% و90نظرائهم فن

روا % من المدراء فن

، أشار  ، عىل التواىلي
وصياء وا إىل عقد ورش عمل ودورات تدريبية ألولياء األمور/األللصفوف من األول إىل السادس، والسابع إىل العارسر

 20)الشكل 
ُ
 مدراس األونروا ت

ّ
ا من الموارد لمساعدة الطلبة عىل تحقيق كامل إمكاناتهم، ليس فقط   جزًءا خصص (. ويظهر أن ً العمل بكبث 

ا من خالل العمل مع أولياء األمور واألوصياء.  
ً
  عىل تعزيز تعلمهم، بل أيض

 

 

 

                                                           
14er Armstrong, P. (2015). partnerships and collaboration for school improvement: a review of the evidence Octob 
-improvement-https://www.gov.uk/government/publications/school47. –Research Report, October, 1. 2015

partnerships-school-effective . ن المدرسة: مراجعة األدلة لشهر أكتوبر اكات والتعاون لتحسي   ( 2015)إقامة الشر

15g. (2010). The impact of parent engagement on learner success: A digest of World Learnin-Center for Real 

research for teachers and parents. Gems Education, 1, 1–8  ن مشاركة أول . )تأثث ياء األمور عىل نجاح المتعلم: ملخص البحث للمعلمي 
 وأولياء األمور(  

100%

97%

89%

78%

73%

99%

98%

92%

76%

58%

Parental meeting(s)

Student progress report

Support for parental association(s

Workshops or courses for parents or guardians

'Services to support parents’ or guardians’ participation, such 
as providing child care'

Grade 1-6

Grade 7-10

الصفوف من
األول إلى السادس 

الصفوف من
العاشرالسابع إلى

اجتماع أولياء األمور 

تقارير تقدُّم الطلبة

دعم إقامة مجالس أو اتحادات ألولياء األمور 

واألوصياءورش العمل أو الدورات التدريبية ألولياء األمور

، مثل توفير الرعاية "خدمات دعم مشاركة أولياء األمور أو األوصياء"
للطفل 

https://www.gov.uk/government/publications/school-improvement-effective-school-partnerships
https://www.gov.uk/government/publications/school-improvement-effective-school-partnerships
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 : عقد ورش العمل والدورات التدريبية ألولياء األمور/األوصياء، حسب الصف ونوع المدرسة20الشكل 

 

 

 

VII أسئلة إضافية . 
 

  ما هي طبيعة العالقة بي   مدراء المدارس والطلبة؟ .1

ن مدراء المدارس  ة بي  المثث  لالهتمام إجراء المزيد من الدراسات ومن . وطلبتهمكشفت البيانات عن وجود عالقة مبارسر

ة بينهما، ولفهم مدى وكيفية تأثث  تلك العالقات عىل دافع الطلبة طبيعة لتحليل  تلك العالقة من حيث التفاعالت المبارسر

 وتحصيلهم. 

 

ي يتعامل معها مدراء المدارس ويقضون وقتهم فيها؟  .2
 ما هي المهام "األخرى" النر

ا لما تم ذكر 
ً
ي أداء مهام أخرى آ هوفق

ا، أشار غالبية مدراء المدارس الخاصة للصفوف من السابع إىل العارسر إىل قضاء وقت فن
ً
نف

امات  ن ي المدارس األخرى. وينطبق ذلك بشكل خاص عىل مدراء المدارس الخاصة الذين لديهم الثر
بالمقارنة مع نظرائهم فن

ا بشكل ألولئك المدراء، وفهم ف طبيعة تلك المهام "األخرى"تدريسية. ومن الجدير باالهتمام إجراء الدراسات الستكشا

   أوضح. 

79%
74%

90%
100%

73%
79%

Grade 1-6 Grade 7-10
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ن للعام  مي 
ّ
ي للمعل

بية والتعليم  2018المسح الوطبن ن وزارة الثر اكة بي  ْجِرَي من خالل رسر
ُ
، أ ي

 شامل ُممثل عىل المستوى الوطبن
 
مسح

لية والشؤون العالمية الكندية التابعة للحكومة الكندية. التنمية الدو األردنية ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بتمويل من وزارة 

م الخاّص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
ّ
وقد جرت مواءمة تصميم المسح وأدواته لتتناسب مع االستبيان الدوىلي للتعليم والتعل

ي هذا االس 
ن
َمت بقّية مّما أتاح الفرصة إلجراء مقارنات مع الدول األخرى المشاركة ف  نصف أسئلة االستبيان َوُصمِّ

ُ
رابة

ُ
َ ق عث 

ُ
تبيان. كما اْست

هم من األطراف المعنية. 16   ي من قبل فريق من المؤسسة وغث 
 األسئلة لتناسب السياق األردئن

 

يات
ّ
بوية والتحد اتهم وتدريبهم وتوّجهاتهم والممارسات الثر ي  وقد بحث المسح عن خلفيات معلمي األردن التعليمية وخث 

ات البر والخث 

 
َ
ية. ولإلجابة عن أسئلة البحث، ُمِسح

ّ
ي سياقات مختلفة، كما بحث المسح البيئة المدرسية وبيئة الغرف الصف

ن
نَ ف تخدم الطلبة الالجئي 

ي المرحلة األساسية )أي الصفوف من  5722
ن
ًما ف

ّ
بية  361(، باإلضافة إىل مديري  هم من 10إىل  1معل مدرسة من مدارس وزارة الثر

ن )األونروا(. أّما العينة فقد وال ن الفلسطينيي  تعليم والمدارس الخاصة والمدراس التابعة لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي 

.  2المستوى  -جرى اختياُرها بشكٍل خاّص ليتناسب مع التصنيف الدوىلي الموّحد للتعليم  إلتاحة الفرصة للمقارنة مع االستبيان الدوىلي

ذ الم
ّ
ف
ُ
: مدارس تخدم الصفوف من األول إىل السادس )التصنيف الدوىلي ون ن  من خالل تقسيم المدارس إىل مجموعتي 

ُ
المستوى  -سح

ي 2المستوى  -(، ومدراس تخدم الصفوف من السابع إىل العارسر )التصنيف الدوىلي 1
ن فن ن العاملي  ا بمسح المعلمي 

ً
(. وسمحت العينة أيض

ي 
نَ المختلفة، بما فن ن والمدارس الدامجة بيئات الالجئي  ة ثانية للطلبة السوريي 

م فثر
ّ
ي تقد

ن والمدارس البر  السوريي 
نَ ذلك مخيمات الالجئي 

ن   الفلسطينيي 
نَ ي تخدم أطفال الالجئي 

ي المجتمعات المضيفة ومدارس األونروا البر
ن فن ن السوريي  .  لالجئي   

                                                           
، يمكنك الضغط  16

ً
ي البحث كامل

 .  هنالالطالع عىل المعلومات ذات الصلة بالمنهجية المتبعة فن

 


