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دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من 
 نظر المعلمين في العاصمة عمانوجهة 

 إعداد: ميسون فايز الزيدات

 إشراف: األستاذ الدكتور علي حسين حورية

 الملخص
 أهداف التنمية المستدامة من وجهة دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من إلى تعرفالراسة هدفت الد

لتأكد من االوصفي، وتم تطوير استبانة لهذا الغرض و  الكمياسة المنهج ر استخدمت الد نظر المعلمين في العاصمة عمان،

معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. أظهرت نتائج الدراسة  501 اسة منر صدقها وثباتها. تكونت عينة الد

ن وجهة نظر المعلمين في أن دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة م

 عند مستوى داللة ذات داللة إحصائيةفروق أظهرت النتائج وجود و  مرتفعة، العاصمة عمان جاءت بدرجة

  a=0.05)) ر الجنس لمتغيتعزى أهداف التنمية المستدامة  مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من في دور

 المعلمين رة لصالحبلخلمتغير او  لين على درجة البكالوريوس،الحاص لصالح المعلمين المؤهل العلميلمتغير لصالح الذكور، و 

دورات وورش عمل دورية لنشر وعي مديري المدارس بمتطلبات توظيف  بعقدسة راوأوصت الد، سنوات 10-5ذوي الخبرة 

قيق وتطويرها ية شاملة وقابلة للتحوضع خطط تحويل، و الرابع للتنمية المستدامة وضمان تفعيله في المدارس األردنية الهدف

توحيد جهود و  ،لتعزيز قدرات مديري المدارس على تنفيذ الهدف الرابع المتمثل في توفير تعليم جيد وعادل وشامل للجميع

  .الرابع الهدفكافة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ 

 التعليم الجيد، مديري المدارس، لمستدامة، الهدف الرابعالكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة، أهداف التنمية ا
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Principals Role to Achieve the Fourth Goal of Sustainable Development 

Goals from Teachers Perspectives in Private Schools in Amman 

Prepared by: Maysoon Faiz Alzaidat 

Supervised by: Prof. Ali Hussein Houria 

Abstract 

The study aimed to identify the role of private school principals in achieving the fourth 

goal of sustainable development goals from the point of view of teachers in the capital, 

Amman. The study used the quantitative descriptive approach, and a questionnaire was 

developed for this purpose and to ensure its validity and reliability. The study sample 

consisted of 501 male and female teachers who were selected by simple random method. The 

results of the study showed that the role of private school principals in achieving the fourth 

goal of the sustainable development goals from the point of view of teachers in the capital 

Amman came to a high degree. The results also showed that there were statistically significant 

differences at the level of significance (a = 0.05) in the role of the principal according to the 

gender variable in favor of males, and according to the educational qualification variable, 

where the superiority of teachers who obtained Bachelor's degree for postgraduate teachers, 

and according to the variable of experience where teachers with 5-10 years of experience 

outperform teachers with more than 10 years of experience, The study recommended holding 

periodic courses and workshops to spread the awareness of school principals of the 

requirements for employing the fourth goal of sustainable development and ensuring its 

activation in Jordanian schools, and to develop comprehensive and achievable 

transformational plans and develop them to enhance the capabilities of school principals to 

implement the effective fourth goal of providing quality, equitable and inclusive education for 

all, and unifying efforts All officials of the Ministry of Education to implement the fourth 

goal.  

Keywords: sustainable development, sustainable development goals, fourth goal, 

Quality Education, School Principals 
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  الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة
 

ن الحضارة االنسانية خالل النصف الثاني من القر التطور الكبير الذي تمزيت به يمكن القول بأن 

لموارد اعلى صعيد الصناعة واستخدام الطاقة و التي تحققت االنجازات ، و االتصاالتفي التقنية و العشرين 

ي ظهور العديد من المشاكل البيئية التفرص االستدامة على االرض و بشكل كبير على أثر ، الطبيعية

تقنية المصاحبة لهذه الثورة ال لمشاكلبإيجاد حلول لحيث انخفض االهتمام صاحبت تقدم هذه الحضارة. 

 ة.تلك المشاكل البيئيل ةواقعي حلولفي ظل غياب  الصناعيةو 

 لةلما لها من صمواضيع التنمية بمجاالتها االقتصادية واالجتماعية ب من هنا ظهر االهتمامو 

لم تعد  زيادة متوسط الدخل الفرديف. للتنميةاألساسي  والهدف يعد المحور الذي مع اإلنسان وثيقارتباط و 

افي و فيعتمد ترتيب البلدان في دليل التنمية البشرية على تحقيق مستوى بيئي و ثق ،مقياس لتحقيق التنمية

 .(Miladinov, 2020)ع و ليس على مستوى الدخل الفردي صحي مرتف

 يوم يةالتاريخ القمة الجمعية العامة لألمم المتحدة في طلقتأ التنمية المستدامةهداف ألتحقيق و 

أهداف التنمية المستدامة  التي اشتملت على 2030التنمية المستدامة لعام  خطة 2015أيلول/سبتمبر  25

وتبنتها جميع الدول  هذه الخطة دعم قادة العالم حيث .مؤشرا   22غاية  و  169هدفا  و  17المتضمنة 

مي العال وأعُّد إطار العمل واعتمدتها األمم المتحدة رسمي ا في كانون الثاني من نفس العام. عضاء،األ

 تدامةاألمم المتحدة للتنمية المسإثر مؤتمر  تسديد خطى اإلنسانية على طريق االستدامة إلىالجديد الرامي 

وذلك  2012في البرازيل في حزيران/يونيو  Rio de) (Janeiroريو دي جانيرو مدينة الذي احتضنته
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ظيم وشهدت تن ،شاركت فيها الدول األعضاء في األمم المتحدة ،جهود استمرت لثالث سنوات بفضل

 راف الفاعلة من شتى مناطقفيها آالف األط عمليات مسح وطنية شملت الماليين من األشخاص وشاركت

 .(2021)اليونسكو،  العالم

 إلى تهدفوتس ،البشرية أبرز التحديات التي تواجهها للتنمية المستدامةاألهداف العالمية  وتمثل 

 افهذه األهدن، كما أن مااألو  السلموالرخاء ويعمها باإلنصاف تنعم  العالمسكان لحياة مستدامة ضمان 

 .(2017)اليونسكو، بقاء البشرية  أجل من خطيهابعدد من التحديات العالمية التي ال بد من ت تعنى

إذ . لجيدا على التعليم والتعلم جميعهايعتمد  أهداف التنمية المستدامة أن إلىال بد من اإلشارة و 

عمالة؛ الو  النمو االقتصادي ؛ ويعززمن عدم المساواة ويقلل ،الناس من الفقر يخلص لتعليم الجيدا إن

 التغذية الجيدة؛ ويساعدالصحة و  ويدعم؛ سلميةشاملة و يساعد في تمكين المرأة؛ ويبني مجتمعات و 

الطاقة النظيفة والموارد  الحصول على إلىباإلضافة ، لمياه والصرف الصحيا ةإدار المجتمعات على 

 .(UNESCO, 2016) ة االخرىمستدامالحياة العناصر جانب  إلى البنية التحتية،و البيئية 

 رميي، كونه هدافهذه األ لتحقيقهم األدوات أحد أالتنمية المستدامة  أجلالتعليم من يعتبر و 

التأمل و والبيئي والثقافي  واالقتصادي االجتماعي مقعهااإلحاطة بو  من تمّكن األفراد التي الكفاءات تنمية إلى

لتعلم ا من ال يتجزأ جزءك اليهنظر يو  ،المحليو  العالمي الصعيدين على المستقبل وفي حاليا   بتصرفاتهم

إحداث التغيير  على وقادرا  بكونه تعليما  شامال  ويتسم  ،لتعليم الجيدل وأحد المكونات األساسية ،مدى الحياة

بيئات  يوفرو  ،ةاألساليب التربويو بيئة التعلم وب ، كما أنه ُيعنى بمضامين التعلم ونتائجه،المطلوبالجذري 

مناخ والفقر وال يكتفي بتضمين بعض المواضيع المتصلة بتغير ال المتعلمين على تعليم وتعلم تفاعلية تركز
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 يرتكز سلوبأالتعليم االنتقال من النوع من ويتطلب هذا  ،وأنماط االستهالك المستدامة في المناهج الدراسية

 قادرة علىون تك ،عمليا   ااتجاهقائم على التعلم، واتباع أساليب تربوية تعتمد  اسلوب إلىعلى التعليم 

طة واألنش والتعاون وحل المشكالت أنشطة التعلم الذاتيو  المشاركة وتدعم ،المطلوبإحداث التغيير 

ي لوبالتا. يالرسموغير  الرسميتربط بين برامج التعلم  والجامعة لها، كما المواد الدراسيةالمشتركة بين 

)اليونسكو،  امةالمستد التنمية لتحقيقتنمية الكفاءات الضرورية  القادرة علىإن هذه األساليب هي وحدها ف

2017.) 

الداعم المباشر و للتنمية المستدامة،  الرئيسيالمحرك يعتبر نواعه المختلفة أبمراحله و ن التعليم أبما و 

التنمية  هدافأفقد خصص الهدف الرابع من  ؛حجر الزاوية في هذه التنمية تعدلموارد البشرية التي ل

وتعزيز  ،"ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع هذا الهدف على ؤكدوي، المستدامة للتعليم الجيد

أجرتها  كزةمر نتيجة لعملية تشاورية للتعليم هذا الهدف  وقد خصص. الحياة للجميع ىص التعلم مدفر 

 ،والمنظمات اإلقليمية ،والنقابات ،المجتمع المدنيو  ،المعلمين الدول األعضاء بمشاركة واسعة من

لدول ومن هنا بدأت ا .مؤسساتهوالقطاع الخاص و ومعاهد البحوث  ،ثنائية والمنظمات الدوليةوالوكاالت ال

 (.2020)اليونسكو، ها التعليم كضرورة ضمن الخطط االستراتيجية ل تضع

ليم من خالل توفير التع الرابعتحقيق الهدف ضمان  المسؤولين عن همأ من مديري المدارس يعدو 

علم ل المدرسة على نتائج تالدراسات أن القيادة المدرسية لها ثاني أكبر تأثير داخأظهرت فقد ، الجيد

 (.2021)اليونسكو ، التدريس في الفصول الدراسية  أسلوب ، بعدالطالب
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على ( Bloom, Lemos, Sadun & Reene, 2014) ليموس وسادن ورينيكد بلوم و أكما  

مكن يكما و  .أفضل لديهم ارتباط إيجابي بنتائج الطالبأن قادة المدارس الذين يقدمون خدمات إدارية 

ا المساعدة في لقادة   .منصفةتوفير بيئات تعليمية آمنة وغير عنيفة وشاملة و المدارس أيض 

تحقيق أهداف ل والتحكم والتقييمالتخطيط والتنظيم والتوجيه في  المدرسة لمدير الدور المهم ظهريو 

مدير ال عتبريف .المتاحةالموارد العمل ضمن الميزانية و و  ،التعليمية الكوادر أعمالتنسيق  التعليم من خالل

ا في تطوير برامج التعليمو  هو حجر الزاوية للمدرسة مهارات رفة و معه من يمتلك بما هوو  ،يلعب دور ا مهم 

 درسةإلدارة العمليات المختلفة في الم مع المتغيرات المتعددة والمهمات المعقدة على التعامل قدرةمختلفة و 

 (.Farah, 2013) التنمية المستدامة تحقيق أهداف نحو حيستطيع أن يقود مدرسته باالتجاه الصحي

لقيادة تأثير كبير على ل أن إلى ,Gardiner & Enomoto) 2006)جاردنير وانوموتو  شاروأ

المدير كنموذج يحتذى به لتحسين النمو األخالقي كما ويعمل  الموظفين داخل المدرسة. المناخ وأولويات

والمهني للمعلمين وغيرهم من الموظفين المهنيين. وله تأثير غير مباشر ومهم على تعلم الطالب من 

نشاء األنظمة والسياسات المدرسية  & Leithwoodخالل تلبية احتياجاتهم وقدراتهم المتنوعة وتشريع وا 

Jantzi, (2008). دف اله تحقيق فيدور مديري المدارس  لتسليط الضوء علىالدراسة جاءت  ومن هنا

مدارس لهذا ال تحقيقمدى تعرف على وال ،في األردن الخاصقطاع التعليم الرابع للتنمية المستدامة في 

مسؤولة عن تشغيل وتوجيه جميع الوظائف والرئيسية الفاعلة ال الجهة ةرسدير المدم ديعحيث  الهدف.

درسية، الداخلي الفعال لألنظمة الممسؤوليات كبيرة في الحفاظ على األداء  هلديو اإلدارية بنجاح وفعالية. 

 ، وتنفيذ السياسات التعليمية بدقة.وتمثيل المدرسة في المجتمع
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أن مدير المدرسة  إلىDyal, Flynt, & Walker (1996) فلينت وواكر ديال و  أشاركما 

ي ذلك ذوي بما ف يع الطالب،يلعب دور ا حيوي ا في تكوين مناخ تعليمي يوفر فرص التعلم لجم

لطالب والمعلمين ل أن المدير يمكنه بناء مجتمع من المتعلمين أو السماح كد علىاإلعاقة. وأ

زاء نشطة هي أج مدارس وأدوارهم وعالقاتهموأن مواقف مديري ال ،استقالليةو  ةبمسؤوليبالتصرف 

 ،خطوات لتسهيل إنشاء مدارس شاملة اتباع عدة إلىن المديرين بحاجة ، وأشاملةيئة مدرسية من ب

د على إحساس المديرين يعتم كل ذلكو ، الطالبلنجاح جميع  ةقوين تكون لهم رسالة أو 

 و ناجحة. ، وهي خطوة أولية نحو مدرسة شاملةبالمسؤولية

ودمج أهدافها في السياسات  2030وقد أبدى األردن التزامه بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

ن الطوعية الوطنية األولى لألردن بشأن تطبيق هذه الخطة بأوالخطط الوطنية المستقبلية. وتفيد المراجعة 

األردن قد اعتمد هذه الخطة وجدد التزامه باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات واإلعالنات 

؛ 2025م الرابع: رؤية األردن للعا متابعة الهدفردن لتطبيق و تشمل استراتيجيات وخطط األحيث  ،دوليةال

وتقرير  2016-2015وخطة التنمية المستدامة التنفيذية؛ واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 

م وخطة والخطة االستراتيجية الوطنية للتربية والتعلي ،االزدهار؛ وبرامج التنمية التنفيذية أجلالتعليم من 

 (.JWSD, 2017االستجابة األردنية لألزمة السورية )

 قيام مديري المدارس بدورهم في تحقيق الهدف الرابعى ما تقدم في هذا الفصل ترى الباحثة أن ا علبناء  
 في المملكة. بشكل عام التعليميعود على مستوى المستدامة "التعليم الجيد"  من أهداف التنمية

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.603241/full#B18


7 
 

 وأسئلتها ةمشكلة الدراس

الخاصة في محافظة العاصمة عمان تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على دور مديري المدارس 

ف ضمان التعليم الجيد المنصالذي ينص على " في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

 لمحليا لما له من أثر في تنمية المجتمع ،"والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

د لترسم طريقا للمستقبل وتحد التوجيهات الملكية الساميةوفق التي اعدت  2025قيق رؤية المملكة تحو 

 يعالقائمة على إتاحة الفرص للجماإلطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 ارقر ل ا  تنفيذو  ،يملخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعلاهداف أوتطبيق  (.2021، ي)الديوان الملكي األردن

 أجلالحكومات زيادة الجهود إلدماج التعليم من  أنه علىب 2017لعام الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ضفاء الطابع المؤسسي عليه بشكل منهجي في قطاع التعليم والقطاعات األخرى ذات  ،التنمية المستدامة وا 

دراج التعليم من   التنمية المستدامة في أجلالصلة، من خالل جملة أمور منها توفير الموارد المالية، وا 

خالل  نتنمية قدرات صانعي السياسات والقادة المؤسسيين والمعلمين، وكذلك مو  ،السياسات ذات الصلة

 لممارساتدعم توسيع نطاق ا، و التنمية المستدامة أجلعليم من تعزيز البحث واالبتكار، ورصد وتقييم الت

 (UGCR, 2019). الجيدة

داف التوعية بأه أهمية إلىمن المهم لفت النظر  فإنه ،هذا الموضوع فيدراسات الندرة لنظ را و 

 ،المعلمينو لكل من مديري المدارس  بخاصة الخاص بالتعليم الجيد الهدف الرابعبعامة و  التنمية المستدامة

عتها في طرق تنفيذها وتطبيقها ومتابهداف و لهم لمساعدتهم على تحقيق هذه األ توفير فرص التدريبو 

لى الهدف الرابع عوفي المدارس الخاصة بشكل خاص لتوفر اإلمكانيات لتحقيق  ،المدارس بشكل عام
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مديري المدارس في  درجة مساهمة للتعرف على جاءت هذه الدراسة هنا منو  ،وجه الخصوص

 .من أهداف التنمية المستدامة تحقيق الهدف الرابع

 

 أسئلة الدراسة

من أهداف التنمية  "التعليم الجيد" ما دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع.  1

 ؟المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

( في دور مديري المدارس a=0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة). 2 

من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر "التعليم الجيد" الخاصة في تحقيق الهدف الرابع 

 المعلمين في العاصمة عمان تعزى للمتغيرات التالية؛ الجنس، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة؟

 الدراسة  هدف

 ق الهدف الرابع من أهداف التنميةتحقي مديري المدارس الخاصة فيور د إلى التعرف هدفت الدراسة

 .ي ذلكفي والخبرة والمؤهل العلمأثر متغيرات الجنس  إلىوالتعرف  ،المستدامة من وجهة نظر المعلمين

 أهمية الدراسة
 

دور مديري المدارس في تحقيق  ألهمية تتناوله نظرا   التي الموضوع أهمية من أهميتها الدراسة هذه تكتسب
 المواضيع من العموم بوجه المستدامة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبر التنمية

 أنها في العملي الواقع على المستدامة أهمية التنمية تبرز إذ الراهن الوقت في بالغة بأهمية تحظى التي
 والبشرية المادية واإلمكانات حشد الموارد خالل من الزمن من فترة خالل تراكمي وتغيير زيادة تحقق
 من تبرز الدراسة هذه أهمية فإن وعليه .والتقدم النمو حالة إلى والتخلف الركود حالة من المجتمع لينتقل

 :يأتي وكما والتطبيقية النظرية الناحيتين
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 :النظرية الناحية من
تعرضت  التي – الباحثة علم حدود في – الدراسات أوائل من أنها في النظرية أهميتها الدراسة هذه تكتسب

 لدور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
 
 :التطبيقية الناحية من
 تحقيق أهدافبأكبر  بشكل االهتمام إلى القرار متخذي أنظار بتوجيه الدراسة هذه تقوم أن الباحثة تأمل -

 .المستدامة التنمية
 .مؤسسات أخرى في الحقة دراسات إلجراء الدراسة هذه نتائج من التربويون الباحثون يستفيد أن يؤمل -
 

  وتعريفاتها االجرائية مصطلحات الدراسة

 
  :Sustainable Development التنمية المستدامة

المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون 
 .((IISD, 2021 الخاصة
ل محاولة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع األردني ومحاولة تلبية احتياجاتهم بشك أنهايمكن تعريفها باجرائي ا 

 ال تقوض فرص األجيال القادمة. بمادائم ومستمر لتحسين نوعية حياتهم 
 

 : Sustainable Development Goals المستدامةأهداف التنمية 
هداف العالمية التي تتعلق بمستقبل التنمية العالمية، اعتمدتها األمم المتحدة، وتستمر من عام األوهي 
المساواة، وتحسين  تحقيقغاية للقضاء على الفقر، و  169و هدفا 17تتضمن ، 2030حتى عام  2015

نشاء مدن مستدامة وحماية  التعليم، وتحقيق النمو االقتصادي، وتوفير طاقة نظيفة ومياه، وبنية تحتية، وا 
 البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي، والتصدي لتغيير المناخ في أجواء تتسم بالسالم والعدل )األمم المتحدة،

2015). 
داف التي وضعتها األمم المتحدة وعرفت باسم األجندة العالمية جموعة من األهتعرف بأنها ماجرائي ا و 

القضاء على الفقر وحماية كوكب األرض وضمان تمتع  أجل، تمثل رؤية ودعوة عالمية للعمل من 2030
 . 2030ام جميع الشعوب بالسالم واالزدهار بحلول ع
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 :Fourth Sustainable Development Goalمن أهداف التنمية المستدامة  الرابعالهدف 
 الذي يختص بالتعليم الجيد،و  2015التي وضعتها األمم المتحدة عام  أهداف التنمية المستدامة أحدوهو  
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم »هو:  الرابعالعنوان الكامل للهدف و 

 (.UNDP، 2020)«مدى الحياة للجميع
بالهدف المتعلق بالتعليم الجيد من أهداف التنمية المستدامة العالمية الذي يعمل مديري يعرف اجرائي ا و  و

امل تحقيق التعليم الجيد والمنصف والش :المدارس في العاصمة عمان على تحقيقه بأبعاده الثالثة وهي
 للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة .

 

 حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: تحدد موضوع الدراسة بدور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع  .1
 .من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين"التعليم الجيد" 

 .ن والمعلمات في المدارس الخاصةيالمعلم اقتصرت علىالحدود البشرية: . 2
  .محافظة العاصمة عمانعلى المدارس الخاصة في  اقتصرتالحدود المكانية:  .3
 .2021/2022الدراسي لعام ل األولالفصل الدراسي خالل  الدراسة طبقتالحدود الزمانية:  .4
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  الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 
لتنمية المتعلق با النظري دبلأل اعرض   محورين رئيسيين، األول يتضمن هذا الفصليتضمن 

 الدراسة. موضوعذات الصلة بالمستدامة و المحور الثاني يتضمن عرضا  للدراسات السابقة 

 دب النظرياألأوالً: 

 أجلن التعليم موأهميتها وأسسها ومؤشراتها و أبعادها ألدب النظري التنمية المستدامة و تضمن ا

 .مة وأهداف التنمية المستدامة ودرجة تطبيقهاالتنمية المستدا

 المستدامة التنمية

 Brundtlandتقرير لجنة برونتالند  بعد صدور أصبح مفهوم التنمية المستدامة معروفا  ومستخدما  

 خاّصا   فهوما  م للبيئة والتنميةفقد حدَّدت اللجنة العالمية  عنوان )مستقبلنا المشترك(، الذي حمل 1987لعام 

لبية دون المساَومة على قدرة األجيال القادمة في ت نمية التي ُتلبي احتياجات الحاضرأنها التوعرفها بلها 

 ،لضروريةاالحاجات اإلنسانية  إشباع مثل: ية المستدامة عدة ركائزتندرج تحت التنمو احتياجاتهم الخاصة، 

األمم المتحدة، ) وتحقيق العدالة االجتماعية ،المتعدد االجتماعيوتوفير التكافل  الحفاظ على سالمة البيئة،و 

2019). 

في  وفي الدولة أكانت سواء  الحقولكافة  يشملأّنها نشاط قد عرفت التنمية المستدامة على و 

 ينتحسال تشكل عمليةتحتى لدى األفراد حيث  مفي المنظمات أ مالخاص أ ممؤسسات القطاع العام أ

طيط نحو األفضل، والتخ وتحويله الحاضر، وفهم الماضي بعد دراستهل التعلم من تطوير، من خالالو 

 رفةالمع ذلكبما في  ،لمواردوالطاقات البشرّية والمادية لاألمثل  االستخدامللمستقبل، وذلك عن طريق 
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علم المستمر بأهمية الت الثابت، مع اإليمان عمليةهذه العلى  القائمونالتي يمتلكها االحصاءات والمعلومات و 

 وانبجواحد فقط من ال جانبواحد أو  بمجالالتنمية  تعنىوتطبيقها، وال  والخبرات ةالمعرفواكتساب 

العسكرّية والعقلية و واإلنسانية والتعليمية واالقتصادية والسياسية بل تشمل التنمية االجتماعّية  ،الحياتّية

ى المعيشة لدى وتحسين مستو  تطوير إلىبشكل رئيسي  ترميوالتقنية وغيرها، بحيث والنفسية والطبّية 

 . ),IISD 2018( أفضل لألجيال القادمة حياة، وضمان الفرد

ل مع عام( على أهمية الثقافة لما لها من تأثير قوي على كيفية الت(Lotz, 2013لوتز  شددوقد 

 وتأخذ .للتعليم من خاللها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والطريقة التي يمكنقضايا التنمية المستدامة

 خاصة  نسان في اإل را  استثماتعتبر  على المدى الطويلعلى المستوى الفردي؛ ألنها  واسعا   مجاال  التنمية 

صادية واالقت، االجتماعية النواحيتنميتها من  على العملتم فيها و  لمرأة، فإذا استثمروااألسرة على 

 دعوة آخر فالتنمية المستدامة هي أساسيا   ، كما أنها تأخذ بعدا  متكاملمجتمع  في سبيل انشاء ةوالمعرفي

شّجع ي يالذ اراإلط فهيحقوق الملكية  حفظتإذا  تحقيقهيمكن  ،من الرفاهية اإلنسانية درجة أعلىلتحقيق 

 . (Anderson, 2004) عكسهاالتنمية وليس  صميمالنمو االقتصادي؛ فهو و  التطويرو االبتكار على 

  
والبعد البيئي بالبعد  (2017)الخزعلي  لخصها ومتكاملة بعاد متصلةأ لتنمية المستدامةل

  .التكنولوجيوالبعد  االجتماعي والبعداالقتصادي 

سنويا  مساحات تحول حيث ت ،تدمير الغطاء النباتيو المبيدات  خداماستبالتربة  افساد يتناول قدالبعد البيئـي ف

 تعرية التربة.  بفعل راض غير صالحة للزراعةأ إلىراضي الزراعية من األ كبيرة



14 
 

الطبيعية  الموارد رهد بإيقافيهتم و  ،ةالطبيعيالموارد فيعنى بحصة الفرد من استهالك البعد االقتصـادي  أما

 . ترشيد استهالك الطاقةو 

 الحكم نظام من حيثاالجتماعية لتحقيق التنمية الُمستدامة  المتطلباتالذي يشمل البعد االجتماعي و 

  .المدينة إلىالحد من الهجرة من الريف بالتوزيع السكاني و  يضا  أيهتم و ، الديمقراطي

 واستهالك ،ظيفةنتكنولوجيا  إلىالتحول باستخدام التكنولوجيا النظيفة الذي يشجع هو  البعد التكنولوجيو 

 .الطاقة بالحد االدنىالموارد الطبيعية و 

مل قضية ليس من السهل التعا فهي الحيثّيات وعة كبيرة منممجتتكون التنمية المستدامة من 

دراك كامل يتعيفهم شامل و  إلىعوقاتها. فللوصول و التغلب على مأو تحقيق متطلباتها أمعها  لمام ن اإلا 

تتمثل و  ،ميةسي للتنساالسكان الذين يعتبرون المكون األ فما يدفع عجلة التنمية همهذا المفهوم.  بأهمية

تدامة ذلك باستخدام الطاقة المسو  ،الماءمثل الغذاء والمأوى و  األساسيةنسانية فير الحاجات اإلبتو  هميتهأ

 .Skye) ،2019)من استخدام الوقود االحفوري  بدال   المتجددةو 

العالمية أهداف التنمية المستدامة  

اعتمد قادة الدول األعضاء في األمم المتحدة في الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 تمو التحول العالمي.  أجلأهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع جدول أعمال من  2015في سبتمبر 

الل عالم من ختصميم أهداف التنمية المستدامة بحيث تمتد المسؤولية ومكان العمل في جميع أنحاء ال

 (.2015مم المتحدة، ضمان أن جميع البلدان تنخرط في أنشطة لتعزيز االزدهار المستدام للجميع )األ

ن أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة باسم األهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر و  ا 

 لىإتستند هذه األهداف السبعة عشر ، و دهارز تمتع جميع الناس بالسالم واإلي نأ وحماية الكوكب وضمان
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النجاحات التي حققتها األهداف اإلنمائية لأللفية، مع تضمين مجاالت جديدة مثل تغير المناخ، وعدم 

دائرة ) المساواة االقتصادية، واالبتكار، واالستهالك المستدام، والسالم والعدالة، ضمن أولويات أخرى

 (.2021االحصاءات العامة، 

جيدة الصحة الو ، القضاء على الجوعو ، القضاء على الفقرب ةأهداف التنمية المستدامثل وتتم

ة نظيفة وأسعار طاقو  ،المياه النظيفة والنظافة الصحيةو  ،المساواة بين الجنسينو ، التعليم الجيدو ، والرفاه

م الحد من أوجه عدو ، الصناعة واالبتكار والهياكل األساسيةو ، العمل الالئق ونمو االقتصادو ، معقولة

اة الحيو  ،العمل المناخيو  ،االستهالك واإلنتاج المسؤوالنو ، مدن ومجتمعات محلية مستدامةو ، المساواة

األمم ) عقد الشراكات لتحقيق األهدافو  ،السالم والعدل والمؤسسات القويةو ، الحياة في البرو  ،تحت الماء

 .(2018المتحدة، 

 التعليم والتنمية المستدامة

 ماالهتماه م. فهو الذي يوجيبشكل رئيسي على التعل مجتمعات مستدامة بيئيا   إلىالتحول  يعتمد

 الحدو أالمهارات التي قد تستعمل في ايقاف ويصوغ القيم ويشارك في تطوير وتنمية المفاهيم واالدوات و 

ممارسات بتعزيز الذا قام إوقد يكون للتعليم تأثير سلبي على التنمية من الممارسات غير المستدامة. 

مبادئ  حو تطبيقنمن هنا يجب التركيز على توجيه التعليم هالك المفرط للموارد الطبيعية. و السلبية كاالست

 .(GEM REPORT, 2020)التنمية المستدامة  و معايير

يحقق اكتساب المعارف والمهارات ذات الذي تعليم بالعالي الجودة  تصف اليونسكو التعليمو 

وينقل القيم األساسية لألمم المتحدة. وتشمل هذه القيم احترام  ،ويعزز التطور العاطفي المستقر الصلة،

عدالة وكذلك التنوع الثقافي والمسؤولية البيئية وال ،حقوق اإلنسان والديمقراطية والسالم والحرية والتسامح
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م المواطنة وتعلي ،لتنمية المستدامةا أجللتربية من ايمكن القول بأن و االجتماعية والمشاركة االقتصادية. 

ساعد الناس يا في التعليم الذي من خالل تطبيقه مختلفةمجاالت وتركز على العالمية تفعل ذلك بالضبط ، 

  (UNISCO, 2021). ومسئولة إيكولوجي ا وسلمية على العيش مع ا بطريقة عادلة

التنمية المستدامة بأنه "التعليم الذي ُيمّكن الطالب من  أجلتعرف اليونسكو مفهوم التعليم من و 

عداد جيل قادر على تحمل  اكتساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف، لضمان تنمية مستدامة، وا 

التنمية  أجلن يمّكن التعليم محيث  .جانب قيامه بواجباته إلىه المسؤولية، وتمكينه من التمتع بكل حقوق

لعالمية امتعلمين من جميع األعمار بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف لمواجهة التحديات المستدامة ال

وعدم  ،والفقر ،وفقدان التنوع البيولوجي ،والتدهور البيئي ،، بما في ذلك تغير المناخالمترابطة التي نواجهها

 .(2015 ،القميزي) المساواة

 المستدامة التنمية أجل من التعليم يؤديه الذي الرئيسي بالدور الدولي الصعيد على اإلقرار ويزداد

 المعنية الثالثة الكبرى العالمية القمة مؤتمرات في باإلقرار الدور هذا وحظي المستدامة التنمية تحقيق في

 ريو في 1992 عام ُنظم الذي والتنمية بالبيئة المعني المتحدة األمم مؤتمر وهي أال المستدامة بالتنمية

 جنوب في جوهانسبرغ في 2002 عام ُنظم الذي المستدامة للتنمية العالمي القمة ومؤتمر جانيرو، دي

 في أيضا   البرازيل في جانيرو دي ريو استضافته الذي المستدامة للتنمية المتحدة األمم ومؤتمر أفريقيا،

 .(2021مم المتحدة، )األ2012  عام

 يسمحه نإف من جميع األعمار إليجاد حلول لتحديات اليوم والمستقبل الطلبةُيعد  ميالتعل أن بماو 

التعليم يرمي و  .والعناية بالكوكب عمجتمالت فردية وجماعية لتغيير باتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ إجراءا

  أمل  بتصرفاتهم  واإلحاطةالتاألفراد من ن تنمية الكفاءات التي تمك إلىالتنمية المستدامة  أجلمن 
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التنمية  جلأالتعليم من  إلى ينظركما . على  الصعيدين  المحلي  والعالمياالجتماعي  والثقافي   موقعهمب

د. وعلى ن التعليم الجيال يتجزأ م بوصفه جزءا  و  ،أحد المكونات األساسية للتعلم مدى الحياةك المستدامة

يها مؤسسات بما ف ،مرحلة التعليم العالي إلىرسي جميع المؤسسات التعليمية من مرحلة التعليم قبل المد

التركيز على معالجة قضايا التنمية المستدامة ودعم تنمية الكفاءات  التعليم غير النظامي وغير الرسمي

 أجلُيعترف بالتعليم من كما و  .(2017)اليونسكو،  من مسؤولياتها بوصفها جزءا  المتصلة باالستدامة 

ل تمكين عامكونه بشأن التعليم الجيد  من أهداف التنمية المستدامةساسي التنمية المستدامة كعنصر أ

 .(2021)اليونسكو، رئيسي لجميع أهداف التنمية المستدامة األخرى 

 هداف التنمية المستدامة في االردنأواقع تطبيق 

على الوعي المجتمعي،  وترتكز هذه الخارطة، 2030طور األردن خارطة طريق لتنفيذ خطة عام 

وتحديد األولويات ورسم الخرائط، وتنمية القدرات، والتعميم في أطر التخطيط الوطنية وعلى مستوى األقاليم، 

أكد تقرير و  .(2017 ،) اليونيسكو وتقدير التكاليف، وتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية، والرصد والتقييم

أن جائحة كورونا سببت ألول مرة نكسة للتنمية المستدامة على  2021مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

بسبب الزيادة الكبيرة في معدالت  2019في جميع أنحاء العالم، وانخفض متوسط درجة المؤشر عن عام 

 (.2021مم المتحدة، )األ بعاد الثالثة للتنمية المستدامةالفقر والبطالة، وتأثيرة السلبي على األ

من  مركزا  عالميا   17دولة عربية، وتقدم األردن  19التنمية المستدامة  مؤشر أهدافتقرير  يضمو 

 إلى 2019المركز الخامس عربيا  من عام  إلىعالميا  و من المركز السابع  72المركز  إلى 89المركز 

عاني من تحديات كبرى في تحقيق ظهر المؤشر بأن األردن يأو  .100من  70.1وبدرجة  2021عام 

ف الخامس )المساواة بين الجنسين( والثامن )العمل الالئق ونمو االقتصاد( والعاشر )الحد من أوجه الهد
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)الحياة في البر( فيما يعاني األردن من تحديات جدية في تحقيق األهداف الثاني  15عدم المساواة( والـ 

اه النظيفة ليم الجيد( والسادس )المي)القضاء التام على الجوع( والثالث )الصحة الجيدة والرفاه( والرابع )التع

)مدن ومجتمعات محلية  11والنظافة الصحية( والتاسع )الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية( والـ 

)عقد الشراكات  17)السالم والعدل والمؤسسات القوية( والـ  16)الحياة تحت الماء( والـ  14مستدامة( والـ 

م األردن في تحقيق األهداف األول )القضاء على الفقر( أمايات قائمة وال زالت التحد .(لتحقيق األهداف

 ()العمل المناخي 13)اإلستهالك واإلنتاج المسؤوالن( والـ  12والسابع )طاقة نظيفة وبأسعار معقولة( والـ 

(Sachs, 2021) . 

ان األردن  التي تنص على 2025رؤية االردن ل ولىالمرحلة األ نتيجة لتطبيق تحققت هذه النتائجو 

حيث يعتمد األردن المزدهر والمرن على رفاهية المواطنين ، طن األردني في قلب عملية التنميةيضع الموا

تمع ديناميكي مج في، رومستقالعيش في مجتمع آمن و  الشعور باالنتماء، ،النشطين الذين يتمتعون بالقوة

 .(2021ردني، )الديوان الملكي األ وفاعلةوتنافسي عالمي ا تخدمها وتدعمها حكومة فعالة 

 هداف التنمية المستدامةأمن   "التعليم الجيد" الهدف الرابع

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة  علىالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  يؤكد

لعالمي حول اوضع المؤتمر فقد  .وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ،للحصول على التعليم الجيد

 ركود معدالت التعليمل تايالند، ألول مرة جدول أعمال دولي للتعليم. وكانفي  1990 التربية للجميع لعام

لذي ا في معظم أنحاء العالم، واالعتقاد بأن التنمية البشرية ينبغي أن تكون أساسا  لكل تنمية، والتفاؤل

عم د إلىالدعوة الطموحة  إلىالباردة من العوامل التي دفعت لعقد المؤتمر وأدت  أفرزته نهاية الحرب

عالن العالمي بشأن التربية للجميع بإيجاز عن شواغل إلللجميع. فعبَّرت "الرؤية الموسعة" ل التعليم
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قدم ت، كاإلنصاف والتعلم وتوفير التعليم غير النظامي. غير أن الالمواضيعببعض  السياسات فيما يتعلق

جي على ر زيادة الضغط الخا إلىوأدى اإلحباط بسبب التقدم البطيء  ،كان بطيئا   المحرز في التسعينيات

لى ضغطت بقوة عذلك  أجلمن المدني أصواتها و  ورفعت منظمات المجتمع ،المجتمع الدولي للتصرُّف

 .(United Nations, 2021) الحكومات

ه ولكنلتعليم للجميع ،لالستة  هدافاألفي داكار على  2000 وأكد المنتدى العالمي للتربية لعام 

تغيير إيجابي في التعليم العالمي من خالل تعبئة الموارد، فضال  عن آليات التنسيق  حاول أيضا  إحداث

 المستوى على يتركز للجميع التعليم ميدان في النشاط أن "جوهر على داكار عمل إطار ونص والرصد.

 للتعاون الفعال الدعم زيادة من القوية ستستفيد الوطنية االستراتيجيات أن أيضا   أكد لكنه ،"القطري

 دولية كل منظمة أعمال جدول في داكار عمل إطار إدراج ضمانعضاء مت الدول األوالتز  .اإلنمائي

قليمية، وبعد ذلك بخمسة أشهر، اعُتمدت  القرار. لصنع محلي منتدى وكل وطنية، تشريعية سلطة وكل وا 

حقيق تو شمل  األهداف اإلنمائية لأللفية. وكان نطاق التعليم في جدول أعمالها اإلنمائي األوسع نطاقا  

 تعميم التعليم االبتدائي، ومحو األمية بين الشباب والمساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم

 .(2019اليونسكو، )

غير المنصفة لألطفال في المدارس شكلت مصدر قلق لصانعي السياسات ن المعاملة أكما 

وهي  ياتالة في السبعينوالمعلمين الممارسين في العديد من البلدان لعقود. مما أسس لحركة المدارس الفع

تعليم ضرورة  إلى االنتباهل وتحو  .(Gerard, 2013)في المدارس  العدالةتحقيق  إلىحركة تهدف 

رص لدعم ف تاإلجراءاالقوانين و البلدان من خالل فرض من  حتياجات الخاصة في كثيرالطالب ذوي اال

 . (Baglieri, 2021) دمجهم في المجتمعتعلمهم و 
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، وأصدرت 2030 خطة عام 2015 الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام ثم اعتمدت

ة بينهما االختالفات الرئيسي . ومنلأللفيةهداف االنمائية عالجت نقاط ضعف األهداف التنمية المستدامة و أ

 ،في معظم األهداف األخرىصريح أو ضمني  وأنه يدخل بشكلالرئيسية  أن التعليم يمثل أحد األهداف

م في المستدامة كذلك اعتراف بأن نظم التعلي مرتبط بالنتائج اإلنمائية األخرى. وفي أهداف التنمية كونه

وتحول  لمتطلبات التنمية المستدامة. متشابهة أثناء محاولتها االستجابة جميع أنحاء العالم تواجه تحديات

التنمية المستدامة والمواطنة العالمية من خالل  أجل التعليم من التركيز علىو التعليم  االهتمام بمحتوى

عداد المعلمين ،والكتب المدرسيةالمناهج   2030 خطة عام فوضعت .التعلم مدى الحياةفرص تعزيز و  ،وا 

ليونسكو، اى  )المستدامة األخر ألهميته في تحقيق العديد من أهداف التنمية األول التعليم في المركز 

أن  يجب ،ور التعليم إمكاناتهيط حتىو  ،واالجتماعيةالتعليم هو مفتاح التنمية الفردية ن أو بما . (2016

جميع أنحاء العالم على هذا من خالل اتفقت الدول في من هنا و مدى الحياة. يكون عادال  وذو جودة عالية 

 .(UNISCO, 2021) يعنى بالتعليمالذي  الرابعوالهدف  ،اعتماد جدول أعمال االستدامة العالمية

ص ر ف رتأمين توفي إلى 2030يم حتى عام تعللخاص بالمة االمستدا تنميةلل الرابعهدف لمي ار يو 

ئي االبتدال تعليم قبلضمان تعميم ا يستهدفحياة. و للتعلم مدى ال لن منظور شاماضمللتعليم لمتكافئة 

كافة األطفال في مجال التعلم ل يسفر عن نتائج فعالة ومالئمةقد مما  ،التعليم الثانويو  ئياالبتداتعليم لاو 

 فالهد ذاه الكبار بوصفه أساسا  لتعلم مدى الحياة وفي جميع مجاالتها. وعالوة على ذلك، يرميوالشباب و 

إلدماج الى عيركز . و الكبار طول الحياةز فرص التعلم للشباب و كافئة تعز ضمان توفير فرص مت إلى

تويات لمنصف على جميع مساالنتفاع اجنسين وتأمين مزيد من لتفاوت بين القضاء على الاو إلنصاف او 

شعوب لاعاقة و إلاألشخاص ذوو اك لضعيفة، بما في ذلا سكانيةلفئات الح الصاللمهني اتدريب لاتعليم و لا
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في  رألما المالئمة. ويتضح هذا تلكفاءاالمعارف و اكتساب افعال و لتعلم العلى ايركز كما و  .ألصليةا

 .كبارلاشباب و لمية اأر ك فيما يتعلق بمحو ل، وكذثانويلاو  ئياالبتدالتعليم قبل لعالمية لا تلمؤشرااغايات و لا

لحصول لية تقنلالمهنية و ات المهار اك من حيث لتعلم، وذلتركيز على مالءمة الهو ا هذا الهدف جديد فيلاو 

 United) تشابكلابط و اتر لاتعددية و لم يتسم بالعالمية في عالطنة ااك فيما يتعلق بالمو لالئق، وكذعلى عمل 

Nations, 2021) .  

 من أهداف التنمية المستدامة  "التعليم الجيد" غايات الهدف الرابع

 لىإضمان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، مما يؤدي   -

 2030تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 

ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة  -

 2030قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام  الطفولة المبكرة والتعليم

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي   -

 2030الجّيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 

ت شباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهاراالزيادة بنسبة كبيرة في عدد ال -

 2030التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

ستويات التعليم جميع م إلىالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول  -

ي للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين والتدريب المهن

 2030يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 
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ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال  ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة  -

 2030والحساب بحلول عام 

الدارسين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك بجملة من  ضمان أن يكتسب جميع -

الُسُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، 

نوع الثقافي وتقدير توالمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير ال

 2030مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 

 "التعليم الجيد"  من أهداف التنمية المستدامة الهدف الرابع تنفيذوسائل 

بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق  -

 وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميعالتعليمية القائمة 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل  -

منح  كالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذل

التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة 

 .النمو والبلدان النامية األخرى

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلِّمين المؤهلين، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لتدريب المعلِّمين  -

 (.2021،  )اليونسكو الصغيرة النامية نامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزريةفي البلدان ال

م التنمية المستدامة كما تقّر بتعلي أجلبالتعليم من  على نحو جليغايات الهدف الرابع وتقر 

في  ينالتنمية المستدامة. ويتع أجلتروجه اليونسكو بوصفه مكمال  للتعليم من  المواطنة العالمية الذي

ر أهداف المستدامة في تحقيق سائ التنمية أجلالوقت نفسه إبراز الدور الجوهري الذي يؤديه التعليم من 
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 المتصلة المهاراتوبما أن هذا التعليم يهدف عموما  إلى تنمية  .التنمية المستدامة الستة عشر األخرى

اف الجهود الرامية إلى بلوغ أهد جذريا  في جميع أماه يسهم إسهباالستدامة التي يملكها الدارسون، فإن

في تحقيق التنمية المستدامة عبر ترويج التغيير على  التنمية المستدامة، مما يتيح لألفراد المشاركة

أن هذا ش واالقتصادية والسياسية ومن خالل تغيير سلوكياتهم تغييرا  جذريا . ومن المستويات المجتمعية

ة تمّكن األفراد واالجتماعية العاطفية والسلوكي أن يفضي إلى تحقيق نتائج تعلم في الحقول المعرفيةالتعليم 

 التي يطرحها كل واحد من أهداف التنمية المستدامة مما يسّهل بلوغ هذه من التعامل مع التحديات

أهداف  سهام في تحقيقاإل التنمية المستدامة لجميع األفراد أجلاألهداف. وباختصار، يتيح التعليم من 

والكفاءات التي يحتاجون إليها ال لكي يفهموا ماهية أهداف  التنمية المستدامة من خالل مّدهم بالمعارف

هم مواطنين بوصف يشاركوا أيضا  في إحداث التغيير الجذري المنشود المستدامة فحسب، بل لكي التنمية

 (.2017)اليونسكو،  واعين

 

وهناك  ،األمد للعديد من المجتمعات هدفان طوياليعتبران اإلنصاف والتعليم  الجدير بالذكر أنو 

مت مراجعتها التي ت الدراساتتكشف و وجهات نظر متنوعة حول طرق توفير فرص وموارد متكافئة للجميع. 

اسات أن السي لىإوتشير  ،عن اختالفات واسعة في النتائج التعليمية داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء

أن  إلىحاث تشير األبفي هذا االطار و والمؤسسات التعليمية ال تستطيع بمفردها حل التفاوتات المنظمة. 

لقي ون في تالحراك االجتماعي يصعب تحقيقه للطالب من األسر ذات الدخل المنخفض الذين يستمر 

تشير و لفرص كما هي. وهياكل ا ،، وبالتالي تظل الهياكل الهرمية االجتماعيةتعليم ذي نوعية رديئة

وتستشهد بكوريا وماليزيا والصين كأمثلة على  ،أن السياسة العامة يمكن أن تحدث فرق ا إلىاألدبيات 
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ميع الباحثون بأن المطلوب هو التعاون بين ج ويركزالبلدان التي كان أداؤها قوي ا في االختبارات الدولية. 

 ,Ismail) اطنين من المشاركة في عالم معولميمّكن جميع المو المعنيين للوفاء بالوعود بأن التعليم يمكن أن 

2015) . 

 واقع تطبيق الهدف الرابع في االردن

ة لتنمية الوطني ستراتيجيةاالتنمية الموارد البشرية إلطالق عقد مؤتمر وطني حول  2015في عام 

 م معمااأل إلىاقترح المؤتمر توصيات رئيسية حول الطريق و 20 20-2016الموارد البشرية في األردن 

في الدراسات  جالتطوير المستمر للمناهو التركيز على تطوير هيكل السلم التعليمي والمسارات التعليمية؛ 

غمة مع متنابيئات مواتية للتعلم و لتعزيز التعليم و  ،منتظم للمعلمالمهني النمو والالتربوية المتخصصة؛ 

ضفاءو  ،ئ الفرص في جميع أنحاء المملكةضمان التعلم المتكافو  ،الطالب المختلفةاحتياجات  الطابع  ا 

وأخير ا  ،لتحسين ترتيب األردن  (TIMSS)و (PISA) المؤسسي على االستعداد لالختبارات الدولية مثل

ة الوطنية لتنمية ناللج) إعادة هيكلة التخصصات الفنية المتوافقة مع احتياجات السوق وبرامج التعليم العالي

 (.2021، الموارد البشرية

( مع قاعدة 2022 -2018للتعليم في المملكة األردنية الهاشمية )  االستراتيجيةوتتواءم الخطة 

، الذي تهدف رؤيته 2015الصادرة عام  2030إطار العمل الدولي للتعليم  إلى، إضافة السياسات الحالية

تحقيق التغيير في الحياة، بالتعليم، واالعتراف بالدور المهّم للتعليم كمحرك رئيس للتنمية وفي تحقيق » إلى

أهداف التنمية المستدامة المقترحة األخرى. وتتضمن الخطة التركيز على أولويات السياسات ذات األهمية 

ريق مة. وتعد هذه خطوة أخرى على طالتي تتفق مع أولويات االتفاقيات الدولية، كأهداف التنمية المستدا

ل الأسهمت اإلصالحات في مجال التعليم من خوقد  .تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
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الجهود المبذولة في تحسين  إلى، إضافة  ERfKE مرحلتي برنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة

ية ا يزال يواجه تحديات في توفير التعليم، وفي تحسين نوعهذا القطاع وتطويره، إال أن النظام التربوي م

 .(2018وزارة التربية و التعليم، التعليم؛ إذ يواجه هذان الهدفان تحديات  رئيسة ) 

 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة االخرى قل المؤشراتأ الهدف الرابع نتائج تحقق ظهرتأقد و 

الخطة  وقد أشارت .(2019)تقرير مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 

مح إليه مبادئ العديد من األهداف التي تحقق ما تط إلى 2022-2018التعليم وزارة التربية و االستراتيجية ل

يجية ستراتمجاالت الخطة االرد البشرية و لوطنية لتنمية المواا االستراتيجيةتم ربط محاور التنمية الشاملة و 

 .هداف التنمية المستدامة لمحاولة تحسين المؤشرات لتحقيق جودة التعليمألوزارة التربية والتعليم و 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامةفي مديري المدارس  دور

المشاركة  مناختعزيز الطالب على المساهمة باألفكار و المدارس الجيدين الموظفين و  مديرييشجع 

 والحماس على جميع المستويات داخل المدرسة هذا يعطي شعورا بالتمكينو لجماعي. والعمل ا

Jackson,2007)) تأثير ا حاسم ا على الحياة والعمل والتعليم  ايحدثو ان  مديرو المدارسيستطيع . كما و

جودة ن لتحسيي تؤكد على أهمية إدارة المدرسة التبحاث أجريت العديد من األقد و  والتعلم في المدرسة.

  .(Leithwood & Jantzi, 2008) وأداء المدرسة

ن تصرفات كما و  المدرسة لها تأثير مهم على مناخ التدريس والمدرسة وعلى الصورة الذاتية  مديرا 

وبالتالي على  ،للمعلمين وتحفيزهم، وبالتالي يكون لها تأثير على جودة التدريس أو التعليم أو التنشئة

أهمية ودور إدارة المدرسة في ن الدراسات التجريبية في موضوع أومع   .مخرجات التعليم واداء الطلبة

ة المدرسة نتائج أبحاث فعالي نأال إنادرة التنمية المستدامة في المدارس  أجلتنفيذ االستدامة والتعليم من 



26 
 

ر مدير المدرسة يعتب، حيث يضا  أفي هذا المجال باستنتاج أن مديري المدارس يمارسون تأثير ا كبير ا تسمح 

وار التي مهارات تتطلب منه طبيعة األدئيس في مدرسته، إذ يتصف بخصائص و الر لتربوي األول و القائد ا

 Warner) االرتياحاألمن و  لمنشودة في أجواء منا في إدارته للمدرسة لبلوغ أهـدافهيتوقع منه ممارستها 

& Elser, 2015). 

ها التربوية في مدرسته، ويعنى بتحـسين لشخص المـسئول عـن سـير العمليـةا مدير المدرسة هوف

البرامج، و  ل الجهة المخولـة بتنفيـذ الخطـط"يمث نهأكما . وقراءات نيـه ذلـك مـن اجـراءات ونـشاطاتبكـل مـا يع

بر إدارة التعليم والتعليم ع يمات الصادرة مـن وزارة التربيـةومشفوعة باللوائح والتعلوفقا  لسياسات مرسومة، 

أن المتعلم هو ب مدير المدرسة يؤمنوعندما  (.2000 )األغبري، بما يتمشى مع التوجيهات العامة للدولة

ات التي تساعد بر تهيئة الظروف المناسبة وتقديم الخدمات والخ فانه سيعمل علىمحور العملية التعليمية، 

ل على االرتقاء العم إلىعلى زيادة رغبته ودافعيته نحو تحقيق النمو المتکامل في شخصيته، باإلضافة 

 (.2016بمستوى أدائه التعليمي )العنزي، 

 المدرسية اإلدارةمكونات 

 :من أربع عناصر رئيسة وهي( 2020وفق السرجاني ) المدرسية اإلدارةتتكون 

و أي نجاح ف يرئيسر الدو اللها ، وتحدد غاياتها، و األساسيةمقوماتها  لإلدارة: فهي التي تعطي المدخالت 

  .فشل النظام المدرسي بأكمله

تحقيق اي  ،مخرجات إلى المدخالتتحويل  خاللهاالتي يتم من  واألنشطة االستراتيجيات فتمثل :العمليات

 . معا  هداف المدرسة، وهي مترابطة ومتفاعلة أنواتج التعلم و 

 ة.داخلية والخارجيالمحصلة النهائية للعمليات والمؤثرات في البيئتين ال : التي تمثلالمخرجات
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   .ائها وفاعليتهاهي البيئة التي تتفاعل فيها المنظمة وتؤثر على أد: و البيئة المنظمة

 مدير المدرسة الفعال

اعل المساهمة في إنتاج الفرد الفتحقيق التعليم الجيد عن طريق  المدرسية فييبرز دور اإلدارة 

قبات التي لمواجهة الع اركهمدوالمنتج بالمجتمع، والقادر على التعامل والتفاعل مع الحياة من خالل توسيع 

 يتعرض لها، فمدير المدرسة يجب أن يتمتع بصفات تميزه عن غيره من أعضاء الهيئة التدريسية في

رفته بطبيعة من خالل وعيه ومع كير في البيئة المدرسية، ويتم ذلالمدرسة، فهو القادر على التأثير والتغي

حيح، والعمل البيئة، ليتعامل معها بالشکل الص كالعادات والتقاليد السائدة في تلالبيئة المجتمعية المحلية و 

  (.2019لذي يتفاعلون معه )سالم، على استشعار العاملين والطلبة على تقدير المجتمع المحلي ا

 :مدير المدرسة دور

وتحقيق  اءةكفاعلية و مما ال شك فيه أن المهمة األساسية لمدير المدرسة تنفيذ العملية اإلدارية بف

لتمكين مدير  ؛رشادهما  نسيق جهود العاملين في المدرسة وتوجيههم و خالل ت من التعليم الجيد في مدرسته

لتربوية ا م بواجباته لتحقيق أهداف العملية، والقياعلى أكمل وجهبأداء مهمته األساسية  القيام المدرسة من

مهام مدير  ميةبالمملكة االردنية الهاشالتربية و التعليم  وزارةولقد حددت . تباره مشرفا  مقيما  في المدرسةباع

من و  2007( لسنة 5)تعليمات وصف وتصنيف الوظائف للمدارس الحكومية رقم  نشرتها فيو  المدرسة

طة سنوية خ إعداد :تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامةالتي ترتبط بشكل مباشر ب المهام

ى توفير المتطلبات والمستلزمات ـعل والعملل ـن واقع المدرسة تشمل مجاالت العمل كافة داخـتنطلق م

الهيكل التنظيمي  يرتوفو ، وجه أفضلى القيام بواجباتها التربوية على ـالتي تساعد المدرسة علة ـالمدرسية كاف

خطط المعلمين في بداية العام الدراسي وفي متابعة و . اإلرشاديةومخطط مرافق البناء المدرسي واللوحات 
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بة له سي النمو المهني للمعلم من خالل تلمس احتياجاته التدريبية واقتراح البرامج المناـفوالمساهمة ، أثنائه

ة ـل الغرفداخ أدائهى ـ، ويقوم آثارها علن برامج داخل المدرسة وخارجهاـم إليهومتابعة التحاقه بما يحتاج 

ويكلف  ،والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة األطفالبرياض  والعناية ،بالتعاون مع المشرف التربويالصفية 

حسين دهم على تلوضع الخطط والبرامج العالجية التي تساع ،ع المرشد التربويـالمعلمين بالتعاون م

ع حاجاتهم تتناسب مبين ويعمل على توفير برامج خاصة هو بالطلبة المو العناية و  ،مستواهم التحصيلي

يشكل و  محليعلمين والمجتمع الالتي تقيمها المكتبة المدرسية للطلبة والم األنشطةعلى  ، واالشرافوقدراتهم

دور  وتعزيز ،بالنشاطات الالمنهجية في المدرسة ويعمل على تحفيز الطلبة للمشاركة فيهااللجان الخاصة 

 -لمرشد اع ـبالتعاون م - األمور وأولياءالمدرسة االجتماعي ويفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة 

  (.2021م، )وزارة التربية والتعليالمدرسة  أهداف، مما يسهم في تحقيق ومؤسسات المجتمع المحلي

 في تحقيق الهدف الرابع دور مدير المدرسة

جيات المطروحة اتيتعزيز القيادة المدرسية لتحسين التدريس والتعلم هي إحدى االستر  استراتيجية

علمين المؤهلين الم عددزيادة  إلى، والتي تتناول الحاجة 2030من خطة التعليم  الرابع لتحقيق الهدف

أظهرت الدراسات أن القيادة المدرسية لها ثاني أكبر تأثير داخل المدرسة على فقد (. 2015)اليونسكو، 

ا  لمديرييمكن و (. 2018الدراسية )اليونسكو،  بعد التدريس في الفصول الطالب،نتائج تعلم  المدارس أيض 

ن خالل وضع م نة وغير عنيفة وشاملة ومنصفةتوفير بيئات تعليمية آمبالهدف هذا تحقيق المساعدة في 

القضاء و  التعليم العادل والجيد للجميعدفع مدارسهم لتحقيق يمكنهم  إيجابية،رؤية واضحة وتعزيز ثقافة 

كما  عيفة.التعليم لجميع الفئات السكانية الض إلىعلى الفوارق بين الجنسين والسماح بالوصول المتكافئ 

ن لها تأثير غير و التالي يك، وبلتوفير تعليم جيد الزمين للمدارسيؤسس قادة المدارس الثقافة والتنظيم الو 
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(. لقد وجدت الدراسات أن قادة 2016على تعلم الطالب )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  مباشر

 ,Bloom, Lemos) المدارس الذين يقدمون خدمات إدارية أفضل لديهم ارتباط إيجابي بنتائج الطالب

Sadun & Reene, 2014). 

زيدون ي كاديميومون بأدوارهم في االشراف األى أن مديري المدارس الذين يقبيانات أخر أظهرت و 

حساسهم بالهدف. من خالل توفير التوجيه الفعال والتدريب وظروف العمل للمعلمين  من تعاون المعلم وا 

 ,Jensen, Downing,  & Clarkأفضل بيئة ممكنة للتعلم )أن يخلقوا قادة المدارس والمديرين يستطيع 

2017.) 

بالمدرسة على  طثاني أكبر تأثير مرتب هم يمثلونمديري المدارس هنا ألن فعالية علىويتم التركيز 

ما وكاله المدرسة،، وأكبر تأثير على االحتفاظ بالمعلمين هو الدعم اإلداري وثقافة نمو تحصيل الطالب

لهم دور  ويمكن أن يكون ا،وتوجهاتهيقود قادة المدارس ثقافة المدارس . كما و مدير المدرسةيتأثر مباشرة بـ

لديهم تأثير هائل على و (. 2017في تعزيز المساواة واإلنصاف في المدارس )اليونسكو،  وحيوي فعال

 ,Spillane, Paquin Morel, and Al-Fadalaالطالب المعرضين للخطر ) حماية ووقايةكيفية 

2019 .) 

ف قيام مديري المدارس بدورهم في تحقيق الهدتقدم في هذا الفصل ترى الباحثة أن  ا على مابناء  
 المملكة. في بشكل عام التعليميعود على مستوى المستدامة "التعليم الجيد"  الرابع من أهداف التنمية

 
 الدراسات السابقة

 العديد من الباحثة وجدت التربوية، والمجالت والبحوث الدراسات من العديد على االطالع خالل من 

 باختيار الباحثة قامت التنمية المستدامة، ولقد أجلالتعليم من  في خاصة واألجنبية، العربية الدراسات
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 المدرسة مدير دور موضوع تناولت التي بالدراسات أو البحث اهتمت بموضوع التي الدراسات بعض

 بتصنيف الباحثة قامت حيث الحديث، إلى القديم من مرتبة وهي. انصاف التعليمبجودة وشمولية و 

 :إلىالدراسات 

 في التعليم التنمية المستدامةذات الصلة بدراسات ال
التعرف على مستوى إدراك معلمي المدارس في األردن لمكونات  (2013والخوالده ) ةالخوالددراسة هدفت 

التنمية المستدامة، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات وهي: الجنس، والمرحلة الدراسية،  أجلالتربية من 

( معلما ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة  576والتخصص، والخبرة العملية. وتكونت عينة الدراسة من ) 

ستوى اإلدراك م الطبقية العشوائية من مديريات التربية والتعليم في األردن، واستخدم الباحثان استبانة لقياس

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل  36 تكونت من

أن مستوى إدراك معلمي المدارس في األردن لمكونات التربية من  إلىالمعلومات. وأشارت نتائج الدراسة 

حصائية وجود فروق ذات داللة إ إلىتائج . وأشارت النمة كانت مرتفعة في الدرجة الكليةالتنمية المستدا أجل

تعزى لمتغيرات: الجنس لصالح اإلناث، ولمتغير المرحلة لصالح المرحلة الثانوية، ولمتغير التخصص 

سنوات فأكثر. وفي ضوء نتائج  10لصالح التخصصات اإلنسانية، ولمتغير الخبرة لصالح من خبرتهم 

ت أبرزها عقد دورات متخصصة للمعلمين في مجال التنمية هذه الدراسة قدم الباحثان مجموعة من التوصيا

 المستدامة تركز على الفقرات التي جاءت نتيجتها متوسطة.

 

جهود قيادات التعليم قبل الجامعي في محافظات  إلىدراسة هدفت التعرف  (2017شنن )جرى أو 

فلسطين الجنوبية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج 
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قائد تربوي  111من  عشوائية  وتكونت عينه، فقرة 15ستخدام استبانة مكونه من الوصفي التحليلي با

تائج اهمها: العديد من الن إلىقد توصلت الدراسة ، و عليم في قطاع غزهتموزعين على مديريات التربية وال

بلغ استغالل القيادات التعليمية للمستحدثات التكنولوجية في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة درجه عالية 

ليمية عوعي القيادات التعليمية بأهمية دور التكنولوجيا في االرتقاء بالعملية الت إلىنسبيا وقد يعود ذلك 

افراد  احصائيا في درجات التقدير ةنه ال توجد فروق دالأ داخل المجتمعات الحديثة واظهرت النتائج ايضا  

 متغير وءفي ضالعينة لمده مالئمه واقع اداء قيادات التعليم قبل الجامعي في طلبات التنمية المستدامة 

 الجنس او المستوى التعليمي او سنوات الخدمة.

مستوى إدراك مديري المدارس في محافظة الزرقاء لمكونات  إلىالتعرف  (2018بني ياسين )هدفت دراسة 

أثر متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي، وتكون  إلىالتنمية المستدامة، والتعرف  أجلالتربية من 

ميع ة من جتكون مجتمع الدراس، مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية واألساسية الحكومية

والبالغ  2017/2018مديري المدارس الثانوية واألساسية الحكومية في محافظة الزرقاء للعام الدراسي 

 الباحثة قامت .( مديرا  ومديرة215( مديرا  ومديرة، أجريت الدراسة على عينة مكونة من )257عددهم )

 إذ البيئي، والمجال ال االقتصاديوالمج االجتماعي المجال :مجاالت ثالثة على استبانة موزعة بتطوير

وأظهرت النتائج بأن مستوى ادارك مديري المدارس في محافظة الزرقاء لمكونات فقرة.  50  من تكونت

التنمية المستدامة جاءت بدرجة مرتفعة حيث جاء في المرتبة األولى المجال االجتماعي  أجلالتربية من 

وبدرجة تقدير مرتفعة، تاله المجال البيئي وبدرجة تقدير مرتفعة، وجاء في المرتبة األخيرة المجال 

متغيرات ل االقتصادي ودرجة تقدير مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى

الجنس والخبرة والمديرية والمرحلة، ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للمؤهل العلمي بين دبلوم كلية 
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مجتمع وبكالوريوس لصالح دبلوم كلية مجتمع، وقد أوصت الدراسة بعقد الورشات والندوات فيما بين مدير 

والبيئية واالجتماعية والبحث عن حلول  عرض المشكالت االقتصادية إلىالمدارس وأولياء األمور تهدف 

 لها.

مستوى الفهم "للتنمية المستدامة"  إلىالتعرف  (Sinakou et al, 2018سناكو واخرون  )وهدفت دراسة 

المستدامة.  التنمية أجلللعلماء المشاركين في برامج تدريب المعلمين وفي المجال األكاديمي للتعليم من 

 249على أساس مبدأ الحكم المقارن. وبعد االختيار الدقيق، تم العثور على تم إجراء مسح على اإلنترنت 

منهم.  56أكاديمي ا يتناسب الملف الشخصي المحدد إلدراجهم في الدراسة. تمت دعوة كل منهم وشارك 

ا لتعكس التفسيرات المختلفة للتنمية المستدامة. قارن كل  16تتألف األداة من  فقرة تم إنشاؤها خصيص 

ا من البيانات وُطلب منه أن يقرر أيهما يمثل تفسيره األفضل لمفهوم التنمية المستدامة  12رك بين مشا زوج 

التنمية المستدامة. أظهرت النتائج أن البيانات التي تم اختيارها في أغلب  أجلفي سياق التعليم من 

المفهوم  اثنين أو ثالثة من أبعاد لىإاألحيان أعطت األولوية لفهم التنمية المستدامة التي وفق ا لها ُينظر 

 بعضهم البعض وبشكل أقل في كثير من األحيانعن منفصلة )البيئة ، المجتمع ، االقتصاد( على أنها 

 بطريقة متكاملة. 

الكشف عن آراء المعلمين حول كفاءات مديري المدارس  إلى( (Şemin, 2019سيمين وهدفت دراسة 

 15ضمان استدامة التعليم في المدارس. وقد صممت بطريقة البحث النوعي. تتكون العينة من  أجلمن 

معلم ا من مدارس تقع في خمسة مناطق تعليمية مختلفة في مدينة سيواس في وسط تركيا. تم تحليل بيانات 

. توصلت لمدارسالدراسة من خالل تحليل المحتوى لتحديد العوامل التي توفر االستدامة التعليمية في ا

أن التعاون والعمل المنظم بين مديري المدارس لتحقيق أهداف المدرسة تؤثر على كفاية التعليم  إلىالنتائج 



33 
 

بشكل إيجابي؛ في حين أن المؤسساتية والحد من القدرة لهما تأثير معاكس. فيما يتعلق ببناء القدرات لنقل 

افة ارس رأي كبير في االنفتاح على المجتمع ومشاركة الثقالمستقبل، لدى مديري المد إلىالثقافة المدرسية 

المستقبل، يتوقع المعلمون من قادة المدارس التركيز على  إلىالمدرسية معه. أخير ا، لحمل المدرسة 

 مواضيع محددة مثل األخالق والتحفيز والوعي في األنشطة المدرسية .

دراسة بعنوان استكشاف التغيير  (González, Fontana& Azcárate, 2020جونزاليز  )جرى أو 

تدامة. االس أجلفي تصورات معلمي ما قبل الخدمة بعد المشاركة في عملية تدريبية حول التعليم من 

وقد تم طالبا  وطالبة.  32تكونت عينة الدراسة من جميع الطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي وعددهم 

داف التنمية المستدامة واالستراتيجيات المنهجية عن طريق استبيانة االستدامة وأه أجلتحليل التعليم من 

تكونت من ثالثة أبعاد. وأظهرت النتائج أنه تم إحراز تقدم في جميع األبعاد الثالثة بعد التدريب، كما تم 

الكشف عن أن أهم التغييرات ظهرت بزيادة المعرفة بأهداف التنمية المستدامة، وأشار غالبية الطالب 

معرفتهم بها عند إتمام عملية التدريب، بينما لم تختلف االستراتيجيات المنهجية في نهاية  إلىمعلمين ال

العملية التدريبية اختالفا كبيرا عن تلك األولية. هذا يدل على أنه من الضروري اإلصرار على التدريب 

في المستقبل  ، فسيكون التربويونعلى العمليات التي تشمل االستراتيجيات المنهجية. من خالل القيام بذلك

 االستدامة في ممارساتهم التعليمية. أجلقادرين على دمج التعليم من 

دور االدارة المدرسية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في  (2020الشرمان و الفرسان )وتناولت دراسة 

فقرة موزعة على ثالثة  24األردن من وجهة نظر المعلمين. ولتحقيق ذلك، تم تطوير استبانة تضمنت 

أبعاد للتنمية المستدامة وهي: البعد االقتصادي و البعد االجتماعي و البعد البيئي، وقد تم توزيع هذه 

، وقد كان من معلما ومعلمة 340عددهم  من المعلمين والمعلمات والبالغ عينة عشوائيةاالستبانة على 
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تيب األبعاد وكان تر  ،ي تحقيق أبعاد التنمية المستدامةعاليا فبرز النتائج، أن دور االدارة  المدرسية كان أ

لدراسة ثم البعد البيئي. وأوصت ا ،على النحو االتي: البعد االجتماعي كان أعالها يليه البعد االقتصادي

بتخصيص جائزة ألفضل مدرسة تهتم بالبيئة وتجميلها، و تشجيع العمل الفريق والتعاوني، وقد اقترحت 

 جراء دراسة أخرى مماثلة على المدارس الخاصة.الدراسة إ

تحديد الوعي بالتنمية المستدامة  إلى تهدفدراسة  Aydın& Keles (2021)  وكيليس ايدينجرى أو 

لدى المعلمين قبل الخدمة في فروع مختلفة لكلية التربية في إحدى الجامعات التي تقع في منطقة شرق 

من المعلمين  175. تم استخدام طريقة االستبانة في الدراسة. تكونت عينة الدراسة من 2019األناضول

يات و ياضن أقسام تدريس العلوم والتعليم االبتدائي والر طالب ا من كل قسم م 35قبل الخدمة حيث شارك 

الدرجات من حيث ظهرت نتيجة الدراسة أن أعلى متوسط أو الدراسات االجتماعية. مرحلة ما قبل المدرسة و 

درجات يعود أدنى متوسط ين يدرسون في قسم تدريس العلوم و المعلمين الذ إلىالوعي بالتنمية المستدامة 

وعي أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين ال توجدي تدريس الرياضيات. كما ين يدرسون فللمعلمين الذ

  بالتنمية المستدامة لمرشحي العلوم ومعلمي الصف والدراسات االجتماعية.

 

 Müller, Ulrich, Dawson R. Hancock, Tobias) هانكوك وستريكير ووانغمولير و جرى أو 

Stricker & Chuang Wang, 2021)  أجلاستكشاف درجة تنفيذ التعليم من  إلىدراسة هدفت 

التنمية المستدامة في المدارس من وجة نظر المديرين في ألمانيا وماكاو والواليات المتحدة األمريكية. 

 أجل التعليم من أجلاستكشاف مجال البحث الجديد نسبي ا في المدرسة  الريادة من  إلىعملت الدراسة 

لقاء نظرة أولية على ممارسات قادة المدارس. وتعتبر هذه البلدان التنمية المست دامة في البلدان الثالثة وا 
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مختلفة جد ا في السياق ويصعب مقارنتها. لذلك، تم التركيز بشكل خاص على كيفية ارتباط كل من البلدان 

 سة المنهج الوصفيالتنمية المستدامة. واستخدمت الدرا أجلببرامج األمم المتحدة بشأن التعليم من 

االستكشافي اللتقاط بعض األفكار من خالل إجراء مقابالت مع مديري المدارس في البلدان الثالثة. حيث 

تمت مقابلة أربعة مديرين ألمان في والية بادن فورتمبيرغ ، وخمسة في الواليات المتحدة من والية كارولينا 

ود فرص كبيرة في البلدان الثالثة لدمج التعليم من الشمالية، وخمسة من ماكاو. وكشفت الدراسة عن وج

ية المستدامة التنم أجلالتنمية المستدامة في المدارس، ومستوى االلتزام، والدور المهم تجاه التعليم من  أجل

الذي يظهره المديرون. وتختلف ألمانيا والواليات المتحدة وماكاو اختالف ا كبير ا فيما يتعلق بالدرجة التي يتم 

ناول برامج األمم المتحدة وتقسيمها وفق ا للوضع الوطني وعلى مستوى الوالية وال يوجد ارتباط مباشر بين ت

هذه  لىإالتنمية المستدامة، ولكن العديد من المديرين أشاروا  أجلهذه السياسات والتنفيذ الفعال للتعليم من 

ج. أوصت الدراسة باجراء المزيد من السياسات في حال وجودها على أنها داعمة لتطبيق هذا البرنام

الدراسات التي تتناول هذا الموضوع ببيانات تفصيلية، وأن يعمل البحث المستقبلي بمزيد من التفاصيل 

حول كيفية القيام بذلك، واشراك كبار المسؤولين في ألمانيا والواليات المتحدة وماكاو في دعم الجهود من 

 التنمية المستدامة في مدارسهم. أجلإدخال وتعزيز التعليم من  أجل

 

الكشف عن دور مديري المدارس األردنية  إلىدراسة هدفت  ((Abu shaqra, 2021بوشقرا أجرت أو 

 ( مديرا  378في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وتكونت العينة المختارة عشوائيا  من )

( فقرة تعتمد على مؤشرات 36. اعتمدت الباحثة منهج المسح الوصفي وبنت استبانة مكونة من )ومديرة

ية دور مديري المدارس األردن أظهرت النتائج أناألمم المتحدة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. 
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روق ذات وجود ف إلى . كما يشيربدرجة متوسطة جاء التنمية المستدامة في تحقيق الهدف الرابع ألهداف

( بين متوسطات تقديرات المبحوثين للدرجة α = 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

، جنستغير الم إلىنمية المستدامة تعزى الكلية لدور مديري المدارس في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الت

م لتعزيز وعي مديري المدارس بمتطلبات توظيف المفهو أوصت الدراسة بعقد دورات دورية . و ذكورلصالح ال

 الرابع للتنمية المستدامة في األردن وضمان استمراره في المدارس.

 في تحقيق جودة التعليم دراسات 
تقييم دور مديري المدارس  إلى Yohannes& Bezabih (2019) وبيزابيه دراسة يوهانيسهدفت 

. حيث تم استخدام Wolaitazoneفي تعزيز جودة التعليم في المدارس الثانوية العامة في منطقة واليتزون 

ت تم تصميم االستبيانات وتوزيعها على المعلمين وأجريت المقابالوقد أسلوب البحث المختلط في الدراسة. 

معلم ا  599ن مجتمع الدراسة من الجودة في المنطقة. تكو مع مديري المدارس والمشرفين وخبراء مكاتب 

 خبراء في مكتب التعليم في المنطقة. تم تضمين المديرين والمعلمين الذين وستةمشرفين  ستةو مدير ا  31و

م القيادي بفعالية ورهكشفت نتائج الدراسة أن مديري المدارس ال يلعبون دو . في الدراسة تم اختيارهم عشوائي ا

، وتشمل التحديات الرئيسية التي يواجهها مديرو المدارس في القيام بذلك ما يلي: فجوة المعرفة دارسفي الم

دارتهاو  من  ،التعاونية في المدارس. وبالتالي ؛ عدم القدرة على تشجيع األعمالالمهارة لقيادة المدرسة وا 

مة التعليمية ، والقيام بزيارات منتظالمتوقع أن يلعب مديرو المدارس دور ا حيوي ا في مراقبة األساليب 

ومتكررة للفصول الدراسية ، وتوجيه وتدريب األقران ، وعقد اجتماعات منتظمة مع الموظفين ، وتقديم 

 .لمين حول مشاكل التعلممالحظات للمع
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 إلى ((Hastuti, Kristiawan & Mulyadi, 2020 وكريتياوان وموليادي هاستوتيوهدفت دراسة 

. أندونيسيا SD Neger i8  Prabumulihوصف دور مدير المدرسة في تحسين جودة التعليم في 

اظهرت نتائج و  االستراتيجية المستخدمة هي دراسة الحالة.الباحثون المنهج الوصفي النوعي و استخدم و 

يذ اإلشراف نفن تأ. و رن جودة التعليم هي مسؤولية المديالدراسة ان إشراك جميع أعضاء المدرسة في تحسي

راف على وتصحيح التفتيش واإلش إلىالذي يهدف تراتيجيات لتحسين جودة التعليم و الروتيني يعتبر احد االس

شكل د والتحقق من انها تطبق بواجبات ووظائف كل معلم وموظفي التعليم ثم تنفيذها في الوقت المحد

أظهرت و  ناية وفق ا للقواعد والتوجيهات.ن يتم متابعة الطالب في كل مرحلة من مراحل التعلم بعأ، و جيد

متالك اعليم والطالب والمجتمع بشكل عام موظفو التن على كل من المدير والمعلمين و أ النتائج ايضا  

نفتح يكون واسع األفق ومن أن مدير المدرسة يجب أعلى نتائج جيدة. و  عليم للحصولرؤية موحدة حول الت

سود التعاون ن يأو  ؛حتى يصبح مثاال  ألعضاء المدرسة بجودة التعليمومنضبط وحازم ولديه التزام كبير 

فق مثل للمران يتم االستخدام األأووظائفهم المهنية؛ و بين المعلمين والعاملين في التعليم في اداء واجباتهم 

ت لمخرجااالجودة الشاملة لضبط المدخالت والعمليات و  ن تستخدم معاييرأوالبنية التحتية في التعلم و 

 التعليمية.

 التعليم شموليةفي تحقيق ذات صلة دراسات 

القيادة المدرسية التعرف على تأثير  إلى (Lambrecht et al, 2020اخرون )المبرشت و  هدفت دراسة

لفردي في ، وتنفيذ تخطيط التعليم ايق في العالقة بين قيادة المدرسةالتحقو  على تنفيذ التعليم الشامل

( 2019تم استخدام البيانات من الموجة األولى ). والثانوية في نظام شامل في ألمانياالمدارس االبتدائية 

لمشروع بحثي طولي يحقق في سياقات وخصائص التعليم االبتدائي والثانوي الشامل الناجح في والية 
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المشاركة  ةرسمد 184، ُطلب من قادة المدارس في ، ألمانيا. في إطار هذا التحقيقبراندنبورغ الفيدرالية

كشرط أساسي  تم تحديد هياكل التعاون الفردي،فيما يتعلق بتخطيط التعليم  .ملء استبيان عبر اإلنترنتب

لتي االمدارس على العمليات في المدارس.  اإليجابي لمديريتأثير ال إلىأن  ةدراسالكشفت لتنفيذه.  مهم

لى نتائج الطالب ع تأثير غير مباشر لمدرسةا مديريل . كما انبنتائج تعلم أكبر للطالبترتبط بشكل كبير 

 مزيد من التحقيق. إلىعلى نتائج الطالب يحتاج ه ذلك، فإن تأثير . ومع الشاملةفي المدارس 

في ظروف المدارس الشاملة في  (Khaleel, Alhosani& Duyar, 2021خليل )بحثت دراسة و 

المدارس في تعزيز المدارس الشاملة في  رات العربية المتحدة وركزت على دراسة دور مديريمادولة األ

مدينة العين. واستخدم تصميم بحث نوعي باستخدام نهج الظواهر. وتم استخدام بروتوكول مقابلة شبه 

من معلمي التربية الخاصة  10منظم لجمع البيانات من المشاركين. وشارك في الدراسة ما مجموعه 

ور الرئيسي ليلها باستخدام التحليل الموضوعي. أظهرت النتائج الدوالتعليم. ثم تم تنقيح البيانات النوعية وتح

لطالب مج المديري المدارس في إنشاء مدارس شاملة وتعزيزها عند النظر في العوامل التي تؤثر على د

، وعند تنفيذ ممارسات شاملة فعالة في المدارس. برز وعي مديري المدارس ذوي االحتياجات الخاصة

كعامل مهم في إنشاء مدارس شاملة وتعزيزها. تسلط هذه النتائج الضوء على الظروف بالتعليم الشامل 

 رات العربية المتحدة وتزيد من صانعي السياساتماالتي يمكن أن تعزز المدارس الشاملة في سياق دولة األ

لشاملة. واظهرت ا والممارسين اعتراف ا بالدور الرئيسي الذي يلعبه مديرو المدارس في التنفيذ الفعال للمدارس

، اركة غير الكافية لمديري المدارسن االهتمام غير كافي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بسبب المشأ

 ،راسة بتوفير منهج للتطوير المهني، وغياب الوعي بين مجتمعات المدارس. أوصت الدونقص الموارد

 س.بهدف تعزيز وتحسين وعي مديري المدارس بالتعليم الشامل والمدار 
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 التعليم االنصاف فيفي تحقيق ذات صلة دراسات 
تصورات المديرين للمساواة في دراسة حول  (Nadelson et al, 2020اخرون )نادلسون و اجرى 

ية االستكشافية هو البدء في إنشاء أساس تجريبي للتوثيق الفعال لـعقل ةدراسالكان الهدف من حيث  التعليم

 ستةي البداية ف حددتفي محاولة لتحديد عقلية اإلنصاف في التعليم،  المساواة في التعليم لقادة المدارس.

 128عية من نو الو  ةالكمي البيانات تجريبيا  تأكيد تعريفنا من خالل جمع مزيج من وحاولت سمات أساسية

عنصر و سؤالين بإجابات  17تم استخدام استبانة مكونة من  عدد الذكور مساو لعدد االناث.و  مديرا

 التزام المديرين بتهيئة الظروف التي تدعم النجاحفي اختالفات  ت الدراسةوجدوحة لجمع البيانات و مفت

بطريقة  مزاااللتاالختالفات غير المتوقعة في بعض  ت الدراسة، كشفذلك إلى. باإلضافة لجميع الطالب

ة بشكل حسب صفاتهم الشخصية وخبرتهم العمليالمديرين اختلف و . التفكير في تحقيق االنصاف للطالب

ن أن عليهم أو  متوسطة. بدرجةهذه السمات يمتلكون وانهم  كبير في تحقيق سمات االنصاف في المدارس

االختالف  اأيض   نتائجالتعكس كما و  تتوافق مع هذا الهدف.نشطة أجهودهم لتحقيقها باستخدام  ايكثفو 

المستقبلي  للبحث أسئلة وتوجيهات متعددة ةدراسالسياق عملهم. تركت  باختالفلمديرين ا الكبير بين

 لمواصلة استكشاف عقلية اإلنصاف في التعليم لمديري المدارس.

دراسة تجريبية ومراجعة للبحوث  63استعراض نتائج  إلى (Leithwood, 2021)ليثوود وهدفت دراسة 

تحديد ممارسات وتوجهات القيادة المدرسية التي قد تساعد في تحسين المدرسة العادلة الظروف  أجلمن 

ر إنصاف ا ثونتائج الطالب. حيث تشير النتائج ان سن القوانين يساهم بشكل كبير في توفير ظروف أك

ر ذ هذه الممارسات والتصرفات من قبل قيادة مدرسية عادلة تسهم بشكل كبيأن تنفيوتحقيق نتائج افضل. و 

في تطوير مدارس أكثر إنصاف ا. ومن بين الممارسات الهامة بشكل خاص بناء شراكات مثمرة بين اآلباء 
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راعاة ماساليب التدريس مع جميع الطالب و والمدارس والمجتمع وكذلك تشجيع المعلمين على التنويع في 

ات واإلجراءات في تنفيذ السياسات والممارس ع الثقافي بينهم. وأن يقوم مديري المدارس بدور اكثر فعاليةالتنو 

في مدارسهم وتطوير فهم عميق للثقافات والمعايير والقيم والتوقعات للطالب. تختتم الورقة بضرورة استكمال 

 البحوث و الدراسات حول هذا الموضوع المهم.

 عزيز فرص التعلم مدى الحياةتب ذات صلةدراسات 
العالقة بين ايجاد  إلى (ÇAM, SALTAN & ÇAKIR,, 2016) سلتان وكاكير و  كام هدفت دراسة

س رغب الناس بشدة في أن يلتحق أطفالهم بمدار يو  المدارس.مديري لدى  التعلم مدى الحياة ومستوى القيادة

عالية الجودة. المدرسون واإلداريون هم من ينشئون تلك المدارس عالية الجودة. المديرون الذين يطورون 

ذه الطريقة، ؛ وبهالمزيد يؤثرون على أداء المعلمينأنفسهم ويتبعون آخر التطورات ويرغبون في معرفة 

لحوظ. يعتبر المسؤولون الفعالون من العوامل المهمة للغاية في المؤسسات ستزداد جودة التعليم بشكل م

ين ، لذا فإن خصائص اإلداريديرو المدارس موقع الصدارة كقادةاألهداف. يحتل م إلىالتعليمية للوصول 

يتم كل عام أن ش، المعلمون هم الذين يحاولون بيم الجيد. في المؤسسات التعليميةلها أهمية كبيرة في التعل

ا. الحاجة تدريبهم. ومع ذلك التعلم  لىإ، فإن تدريب اإلداريين من حيث القيادة في التعليم ضروري أيض 

في  ، والغرض من هذه الدراسة هو التحقيقين لتنمية أنفسهم وتطوير مدارسهمهي الخطوة األولى للمسؤول

م تحليل ت. بينهم لمديري التعليم هناك عالقةاتجاه التعلم مدى الحياة، ومستوى القيادة، وما إذا كانت 

د عالقة ذات مغزى ال توج التحليل،البيانات باستخدام برنامج حزم تحليل البيانات اإلحصائية. وفق ا لنتائج 

 بين اتجاه التعلم مدى الحياة ومستوى القيادة.
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شاركة القيادة مدراسة حول   (Nooruddin& Bhamani, 2019) نيأمانورالدين وبه اجرتو 

تستكشف هذه الدراسة . و في باكستان لمعلمين بشكل مستمر: دراسة حالةل التطوير المهني المدرسية في

مدرسة  تم اختيار .الحالة باستخدام طريقة دراسة التطوير المهني المستمر المدارس في مشاركة قادة

عكاسه على انو  المستمر التطوير المهني بتطبيق انها مدرسة معروفةكنموذج حالة مع األخذ في االعتبار 

 التطوير المهني سؤولتم اختيار مديرة المدرسة وم حيثاثنان من قادة المدرسة  تم اختيار. تعلم الطلبة

 . تم جمع البيانات باستخدام استراتيجية مقابلة متعمقةقصديةأخذ عينات طريقة باستخدام  المستمر

. وافية ة والحصول على اجاباتتفصيلي مقابالت بإجراءدليل مقابلة شبه منظم يمكن أن يسمح واستخدام 

لبيانات ذات اللحصول على  برامج التطوير المهني المستمرحول مالحظات الباحثين الخاصة  تسجيلتم و 

طريقة منهجية ب المستمر التطوير المهنيلدراسة. كشف تحليل البيانات أن قادة المدارس يتابعون باالصلة 

ستكشاف ا تبدأ العملية منحيث . ولهم دور كبير في التطور المهني للمعلمين للغاية وموجهة نحو العملية

قوم مع الدعم والمراقبة في الوقت المناسب. ت تحسين اداءهماحتياجات المعلمين الفردية لتزويدهم بسبل 

استراتيجيات وتقدم  .النتائج وعرض الخصائص األساسية للتطوير المهني الفعال هذه الدراسة بتوليف

 لالنخراط في التطوير المهني المستمر صانعي السياسات وقيادة المدارس ومديري المدارس والمعلمينل

  والفعال.

 التعقيب على الدراسات السابقة
 

 ومن ،بعاد الهدف الرابعوأ المستدامة نميةالت أجل من عليمالت موضوع أهمية إلى السابقة ساتاالدر  أشارت

التنمية  أجلالتعليم من  أنَّ الدراسات تناولت الباحثة وجدت الّسابقة ساتاالدر  وتحليل ضااستعر  خالل
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من خاللها أمكن تسجيل أوجه إفادة الدراسة الحالية من الدراسات جوانب متعددة، و دامة من زوايا و المست

  السابقة.

 :من حيث الهدف
ربية تبعض الدراسات قد تناولت مكونات ال اسات ذات الصلة وجدت الباحثة بأنبعد االطالع على الدر  

ن اتالدراس تهدف حيث (2013) الخوالدةو الخوالدة و  (2018) دراسة بني ياسينكالتنمية المستدامة  أجلمن 

 )ونزاليزدراسة غ أما ،التنمية المستدامة أجلمكونات التربية من مستوى إدراك مديري المدارس ل إلىالتعرف 

González, 2020)  استكشاف التغيير في تصورات معلمي ما قبل الخدمة حول التعليم من فقد تناولت

 ،امةتحديد الوعي في التنمية المستد إلى تهدف (Aydın, 2021)  دينيدراسة او  ،مستدامةالتنمية ال أجل

ءات مديري الكشف عن آراء المعلمين حول كفا إلى تهدف التي (Şemin, 2019)  ودراسة سيمين

 إلى تالتي هدف (Müller, 2021) موليرودراسة  ،التعليم في المدارس استدامةضمان  أجلالمدارس من 

ألمانيا  ة نظر المديرين فيالتنمية المستدامة في المدارس من وجه أجلاستكشاف درجة تنفيذ التعليم من 

تقييم دور  إلى تالتي هدف(Yohannes, 2019) يوهانيس راسة دو .المتحدة األمريكيةالواليات و  ومكاو

 إلى تكذلك التي هدف(Hastuti ,2020) هاستوتي   دراسةالمدارس في تعزيز جودة التعليم و مديري 

اتفقت مع الدراسة ( فقد 2021دراسة أبو شقرا ) أما. ر المدرسة في تحسين جودة التعليموصف دور مدي

( Khaleel, 2021خليل )دراسة  أما الزمانية.المكانية و ختلفت عنها في الحدود الهدف ولكن االحالية في 

المبرشت  ة ودراسرات العربية المتحدة ماالمدارس الشاملة في األ دناولت دور مديري المدارس في تحديفقد ت

لتعليم على تنفيذ ا المدرسيةالتعرف على تأثير القيادة  إلى تالتي هدف (Lambrecht, 2020واخرون )

تعليم ال لمساواة فيلفقد تناولت تصورات المديرين ( Nadelson, 2020اخرون )نادلسون و  دراسةالشامل و 
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ي ف المدرسيةحيث عملت على تحديد ممارسات وتوجيهات القيادة  (Leithwood, 2021ليثوود )ودراسة 

إيجاد العالقة  إلى توقد هدف ( ÇAM, 2016كام واخرون )دراسة  أما. تحسين المدرسة العادلة الظروف

 &Nooruddinني )أمانورالدين وبهدراسة وى القيادة لدى مديري المدارس و بين التعلم مدى الحياة ومست

Bhamani, 2019 ) لمعلمينالتطوير المهني المستمر ل في المدرسيةحول دراسة مشاركة القيادة. 

 من حيث المنهج
يعة الدراسة طب نأخدام المنهج الوصفي الكمي حيث شابهت الدراسة الحالية مع الدراسات اآلتية في استت

 الخوالدةو ودراسة الخوالدة ( 2018) تتطلب استخدام مثل هذا المنهج ومن هذه الدراسات دراسة بني ياسين

التي استخدمت المنهج الوصفي  (2017شنن )ودراسة  (2020) ودراسة الشرمان والفرسان (2013)

 و (Lambrecht, 2020المبرشت  واخرون ) و Khaleel, 2021)خليل ) وكذلك دراسة يالتحليل

 التي استخدمت المسح الوصفي ( 2021) ودراسة أبو شقرا ( Nadelson, 2020نادلسون واخرون )

ودراسة ايدين   يالتحليلاستخدمت المنهج الوصفي  التي(  González, 2020)غونزاليزودراسة 

(Aydın, 2021 التي استخدمت المنهج الوصفي )سيناكو دراسة أما التحليلي الكمي (Sinakou, 

البحث ( فقد استخدمت Yohannes, 2019ودراسة يوهانيس  ) الحكم المقارنت فقد استخدم (2018

استخدم الباحثون المنهج الوصفي النوعي  (Hastuti ,2020هاستوتي )دراسة  حين ان في ايضا المختلط

ودراسة نورالدين  التي استخدمت البحث النوعي (Şemin, 2019سيمين  )ي دراسة فو ودراسة الحالة 

التي استخدمت ( Müller, 2021)موليردراسة  أما (Nooruddin& Bhamani, 2019ني )أماوبه

  .المنهج الوصفي االستكشافي

 داةمن حيث األ
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المستخدمة في الدراسات السابقة مع اختالف المحاور المراد العمل  ةتشابهت الدراسة الحالية في األدا

 الفرسانو الشرمان و (، 2013)الخوالدة و الخوالدة و (، 2018)بني ياسين  والتركيز عليها مثل دراسة

  Khaleel, 2021)خليل ) ، (Aydın, 2021ايدين )و (،2021بو شقرا)وأ (،2017شنن )و ، (2020)

دراسة  أما (Nadelson, 2020نادلسون واخرون ) ،( Lambrecht, 2020المبرشت  واخرون )و 

 (Yohannes, 2019يوهانيس  )و  (Sinakou, 2018سيناكو )و  (González, 2020)جونزاليس 

ني أمانورالدين وبه،  (Hastuti ,2020هاستوتي  ) أماانات االستب إلىباإلضافة استخدمت المقابالت التي 

(Nooruddin& Bhamani, 2019)  فقد استخدمت دراسة الحالة ودراسة( سيمينŞemin, 2019) 

التي استخدمت المقابالت والمالحظات و  (Müller, 2021مولير )ودراسة التي استخدمت المقابالت 

 .للدراسة كأدواتالمراجعات 

 من حيث العينة
الخوالدة  راسةكد المعلمين والمعلماتنوعت عينات الدراسات تبعا اختالف أهدافها فمنها ما كانا يتكون من ت

تكونت عينة و ، (Şemin, 2019سيمين  )و (،2020دراسة الشرمان والفرسان )و (،2013والخوالدة )

 ,Khaleel)) (Müller, 2021مولير )و (Hastuti ,2020هاستوتي )و  (2018)بني ياسينلالدراسة 

من  (Nadelson, 2020واخرون )( ، نادلسون Lambrecht, 2020،المبرشت  واخرون ) 2021

ايدين   و (González, 2020) دراسة جونزاليسو  القادة التربويين  (2017شنن ) أمامديري المدارس 

(Aydın, 2021) دراسةو  ،معلمي ما قبل الخدمة ( سيناكوSinakou, 2018)  العلماء  إلىتوجهت

على االستبانات  افقد وزع (Yohannes, 2019يوهانيس  ) دراسةب المعلمين المشاركين في برامج تدري

 و المقابالت مع مديري المدارس والمشرفين التربويين وخبراء مكاتب الجودة التعليمية اجرياالمعلمين و 
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مع المديرة و مسؤول  تالمقابالحيث اجريت  (Nooruddin& Bhamani, 2019ني )أمانورالدين وبه

 التطوير المهني.

اضح عن تكوين تصور و و  ،من الدراسات السابقة في بناء الفكرة وتحديد المشكلة الباحثةوقد استفادت 

صياغة و  ،اإللمام بجميع جوانبهاو  ،وأخذ تصور متكامل عن موضوع الدراسة ،المفاهيم المناسبة للدراسة

ة المناسبة اإلحصائيلمعالجات يد اتحدو  ،اختيار أداة الدراسة، و واختيار منهج الدراسة المالئم ،أسئلة الدراسة

 .للدراسة

ن الدراسات الدراسة الحالية ع اختلفتقد ، فةوة بحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقجوقد ظهرت ف

لمستدامة التنمية ا أجلن الدراسات السابقة تناولت مفهوم التربية من إحيث  ،هداف الدراسةأالسابقة في 

لم  كما أن الدراسات السابقة. من أهداف التنمية المستدامة الرابعمحاور تحقيق الهدف أحد  التي تعتبر

تعد وبذلك  (2021بو شقرا )أدراسة  ءباستثنا المدارس لرابع فياتناقش درجة تحقق مؤشرات الهدف 

يم التي استخدمت مؤشرات الهدف الرابع لتقو  -الباحثة في حدود علم-الدراسة الحالية من الدراسات األوائل 

 .قيقها في المدارس الخاصة في العاصمة عمانمدى تح
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 أجلوالطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من  المستخدم الدراسة وصفا  لمنهج الفصليتناول هذا 

أداة و  ،لمجتمع الدراسة وعينتها اعن أسئلتها، حيث تضمن الفصل وصف   واإلجابةتحقيق أهداف الدراسة 

، ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في هاثباتو  هاالدراسة وطرق التحقق من صدق

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 :الدراسة منهج

 المدارس الخاصة في تحقيق دور مديري، حيث تم قياس الوصفي المنهج الحالية الدراسة استخدمت

من خالل األداة  الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

 .التي أعدتها الباحثة بعد استخراج خصائصها السيكومترية

 :الدراسة مجتمع

 في مديرية تربية العاصمة عمان الخاصجميع المعلمين العاملين في القطاع  منالدراسة  مجتمع تكون

( معلما  ومعلمة، حيث تم اعتماد هذه البيانات من مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا 24,250والبالغ عددهم )

 المعلومات.

 :الدراسة عينة

 رجانكريجسي ومو وفق جدول  العشوائية بالطريقة اختيارهم تم معلم ا ومعلمة (501بلغت عينة الدراسة )

Krejcie & Morgan ( يوضح 1، والجدول ) عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها:                         أفراد توزيع 
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 (1جدول )

 توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها

 النسبة العدد الفئات المتغير الرقم

 الجنس 1
 35.3 177 ذكور

 64.7 324 إناث

 المؤهل العلمي 2

 3.4 17 دبلوم

 74.6 374 بكالوريوس

 22.0 110 دراسات عليا

 سنوات الخبرة  3

 19.4 97 سنوات 5أقل من 

 50.1 251 سنوات 10 إلى 5من 

 30.5 153 سنوات 10أكثر من 

 100.0 501 المجموع

 

 :الدراسة اةأد

ي الخاصة فدور مديري المدارس استبانة كأداة لقياس  تطوير  تم ؛الحالية الدراسة أهداف تحقيقل

 ثحي، تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

 ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل، ضمان تحقيق التعليم الجيدثالثة أبعاد هي ) على تاشتمل

 ،واألدب النظري ودراسة أبوشقرا مراجعة بعد وذلك. (تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، للجميع

في البعد فقرة  13موزعة على أبعاد الدراسة الثالثة على النحو التالي:  فقرة( 45) منت أداة الدراسة وتكون

فقرة في البعد الثاني المتعلق بضمان تحقيق التعليم  15، و ول المتعلق بضمان تحقيق التعليم الجيداأل

 رة في البعد الثالث المتعلق بتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.فق 17 المنصف والشامل للجميع، و
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 :أداة الدراسة صدق

اء من أعضمجموعة للتحقق من صدق المحتوى الظاهري ألداة الدراسة؛ قامت الباحثة بعرضها على 

لمناهج اهيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة من المحكمين المختصين في اإلدارة التربوية وفي 

، (2ملحق ) 10قام بتحكيم اإلستبانة منهم  ، في كليات التربية في الجامعات األردنية وطرق التدريس

 وذلك بهدف إبداء آرائهم عن دّقة وصّحة محتوى األداة من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية،

 أهداف التنمية المستدامة مندور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من للها يومدى تمث

ضافة أو تعديل أو ح ُبعد، وانتماء الفقرات لل وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان ذف الذي تتبع له، وا 

لبعض  القيام بتعديل الصياغة اللغويةو خذ بمالحظات المحكمين؛ تّم األحيث  .ما يرونه مناسب ا من الفقرات

( 45عدد فقرات األداة النهائية ) ثبتحيث (، 1ملحق )داة الدراسة الفقرات، كما هي في الصورة األولية أل

 (.3ملحق )التي تنتمي اليها،  بعادفقرة ، موَّزعة على األ

 صدق البناء ألداة الدراسة

وللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة؛ قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية 

للتحقق من مدى صدق االتساق  ،، من خارج عينة الدراسة المستهدفةومعلمةمعلما ( 30مكونة من )

 (:2في الجدول )(؛ كما هو ُمبّين في Pearsonالداخلي لألداة، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون )
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 (2جدول )

 داةداة الدراسة بالدرجة الكلية لألمعامالت ارتباط فقرات أ 

 رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 0.35 13 0.74 25 0.57 37 0.75 

2 0.66 14 0.70 26 0.65 38 0.74 

3 0.63 15 0.71 27 0.47 39 0.46 

4 0.62 16 0.41 28 0.37 40 0.71 

5 0.66 17 0.79 29 0.67 41 0.69 

6 0.43 14 0.63 30 0.43 42 0.51 

7 0.64 15 0.59 31 0.30 43 0.45 

4 0.55 20 0.69 32 0.71 44 0.66 

5 0.54 21 0.66 33 0.57 45 0.74 

10 0.52 22 0.56 34 0.80   

11 0.34 23 0.61 35 0.44   

12 0.49 24 0.52 36 0.50   

 

 – 0.30بالدرجة الكلية قد تراوحت بين ) تباط فقرات األداةمعامالت ار  ( أن2تشير نتائج الجدول )

 وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة الحالية. (0.80

   :أداة الدراسة ثبات

بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تمَّ إيجاد معامل الثبات 

ن معينة استطالعية من مجتمع الدراسة و حيث تم تطبيق أداة الدراسة على  (Cronbach–Alpha) ألفا

( معامل االتساق 3، للتأكد من ثباتها، ويبين الجدول )معلما ومعلمة( 30خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 عاد أداة الدراسة والدرجة الكليةألبألفا الداخلي وفق معادلة كرونباخ 
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 (3جدول )

 طريقة االتساق الداخلي حس  معادلة كرونباخ ألفا ألبعاد أداة الدراسة والدرجة الكليةمعامالت الثبات ب

 رقم

 البعد
 معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي الُبعد

 0.78 ضمان تحقيق التعليم الجيد 1

 0.84 ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميع 2

 0.74 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 3

 0.89 األداة ككل

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا تمعامال( أن 3يالحظ من الجدول )

على الفقرات ككل  كرونباخ في حين بلغ معامل ألفا (0.84 – 0.74بين ) تتراوح ألبعاد أداة الدراسة

 الحالية.وقد اعتبرت هذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة (، 0.89)

 مفتاح تصحيح أداة الدراسة:

إلجابة ا فإن ،سلم االستجابة خماسي تدريجفي ضوء سلم اإلجابة على فقرات أداة الدراسة، وبما أن 

بدرجة كبيرة جدا ، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، ما بين )تتراوح  األداةعلى جميع فقرات 

 تراوحيإذ  لجميع الفقرات،( 1 - 2 - 3 – 4 – 5التالية على التوالي )( وتقابلها الدرجات بدرجة قليلة جدا  

وهي تمثل أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها  درجة (45بين ) أداة الدراسةالدرجات على  مجموع

 .وتمثل أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص على المقياس درجة (225المفحوص، و)

ء معادلة فقد تم إجرا ،المقياس بعد استخراج متوسطاتهم الحسابيةوللحكم على آراء المستجيبين على 

قسمته و  4، وكانت قيمته خماسيالسلم االستجابة من خالل ايجاد مدى االستجابة على  ،حسابية لذلك
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على عدد القرارات التي تنفصل عندها االستجابات وهي )بدرجة مرتفعة، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة( 

( وهي المعيار كما يظهر في 1.33قيمة الناتجة وقد كانت نقاط الحكم )نقطة القطع( )ثم الحكم على ال

 (:4الجدول )

 (4الجدول )

 المدى المعدل ألداة  الدراسة 

 المدى المعدل الذي يتبعه المعيار الرقم

 (3.67  -  5.00) درجة مرتفعة .1

 (2.34 – 3.66) درجة متوسطة .2

 (1.00  -  2.33) درجة منخفضة .3

 

 إجراءات الدراسة:

 على أساليب البحث العلمي في تطبيق الدراسة وهي: ااعتمادالتالية  اإلجراءاتب القيامتم 

وترجمة  ،من آراء المتخصصين والباحثين واالستفادةاألدب النظري والدراسات السابقة  إلىالرجوع  .1

 .الدراسات األجنبية

 .األدب النظري و الدراسات السابقة إلىمن خالل الرجوع  ةاألولي صورتهاإعداد أداة الدراسة ب .2

 على المحكمين.األولية  صورتهابأداة الدراسة  عرض .3

التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة من حيث الصدق والثبات من خالل تطبيقها على   .4

 ( معلمُا ومعلمة.30مكونة من ) استطالعيةعينة 

 الجهات المعنية. إلىالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط  .5
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 ( معلم ا ومعلمة.501توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة، المكونة من ).  6

دخالها  إلىتحويل استجابات عينة الدراسة .  7 الحاسوب عن طريق برنامج الرزمة  إلىدرجات خام، وا 

نتائج الدراسة ومناقشتها واستخراج  إلى(، للوصول SPSSعية واالنسانية )اإلحصائية للعلوم االجتما

 التوصيات المترتبة على نتائج الدراسة.

 المعالجة اإلحصائية:
 

ثم حســـاب المتوســـطات الحســـابية ، (SPSS V.23)برنامج الرزم اإلحصـــائية  إلى البياناتتم إدخال 

الدراســـــــة على أداة الدراســـــــة، وذلك إليجاد دور مديري المدارس واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة 

الخاصــــــة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المســــــتدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصــــــمة 

 عن أثر لعينات المســتقلة، وللكشــفات اولفحص الفروق التي تعزى للجنس فقد تم اســتخدام اختبار  .عمان

 متعدد.فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي وال ،والخبرة بفئاتها ،فئاتهالمؤهل العلمي ب متغير
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف  إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 

 وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلتها:، المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمانالتنمية 

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف  ماوالذي نص على: " السؤال األولب النتائج المتعلقة

 ؟ "الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد تم استخراج ، هذا السؤاللإلجابة عن و 

 (:5عينة الدراسة لألبعاد مجتمعة وعلى الدرجة الكلية للمقياس، كما يوضح في الجدول )

 

 أداة الدراسة والدرجة الكلية للمقياس بعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل (:5جدول )

 قمر

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رتبة 

 البعد
 الدرجة

 مرتفعة 1 0.85 3.86 ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميع 2

 متوسطة 2 0.70 3.64 ضمان تحقيق التعليم الجيد 1

 متوسطة 3 0.76 3.64 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 3

 مرتفعة  0.73 3.71 ككل داةاأل

 

قد حصل على  "ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميعبعد" ( أن 5يالحظ من الجدول )

درجة مرتفعة  إلىويشير  (0.85( وانحراف معياري وقدره )3.86أعلى استجابة بمتوسط حسابي وقدره )

في دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر 

ة الثانية وحصل على الدرج "ضمان تحقيق التعليم الجيدُبعد " ، في حين تالهالمعلمين في العاصمة عمان

وجاء في درجة متوسطة،  إلى ويشير( 0.70(، وانحراف معياري وقدره )3.64بمتوسط حسابي وقدره )
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( وانحراف 3.64بمتوسط حسابي وقدره ) "تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعُبعد " المرتبة األخيرة 

، وقد أشار متوسط االستجابة ألفراد عينة الدراسة  درجة متوسطة أيضا إلىويشير  (0.76معياري وقدره )

 إلىوهو يشير  (0.73وبانحراف معياري وقدره ) (3.71متوسط حسابي وقدره ) إلىعلى المقياس ككل 

  .مرتفعةدرجة 

كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 كما يلي: ُبعد من األبعادكل 

 ضمان تحقيق التعليم الجيدُبعد . 1

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حيث 

 (:6كما يظهر في الجدول ) "ضمان تحقيق التعليم الجيد" ُبعدفقرات 
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 (6جدول )

 عليم الجيدتحقيق الت ضمانُبعد "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة 
 ةالفقر 

 الدرجة

يمارس دوره في تمكين المعلم من التوعية بأهمية التعليم الجيد  2
 .بوصفه نهجا  شامال  ذا طابع إنساني

4.08 1.04 
 مرتفعة 1

 مرتفعة 2 1.03 4.07 عامة.يمارس دوره في فهم التعليم بوصفه منفعة  1
 مرتفعة 3 1.07 4.04 لجميع الطالب. التعليم الجيدعلى توفير  يحرص 6
 مرتفعة 4 1.03 4.03 أداء الطالب وتحصيلهم الدراسي. تابعةيقوم بم 4
 مرتفعة 5 1.05 4.03 .لمدرسةل تحقق مخرجات تعليمية مناسبةل يسعى 7
 مرتفعة 6 1.06 4.03 للطالب.يشجع المعلمين على تقديم المبادرات التربوية  8
يمارس دوره في تمكين المعلم من المساهمة في تيسير تنفيذ برامج  3

 .التعليم الجيد للجميع
4.02 1.06 

 مرتفعة 7

 مرتفعة 8 1.11 4.00 يشجع الطالب على إتقان المهارات الفنية والمهنية. 10
 مرتفعة 9 1.12 3.98 التعلمية.و تحديد االنشطة التي تسهم في تحقيق االهداف التعليمية  5

 مرتفعة 10 1.17 3.91 اإليجابي تجاه البيئة.ز السلوك ييعمل على تعز  13
يعمل على أن يحصل المتعلم على التعليم المناسب العتماد سبل  12

 العيش المستدامة.
 متوسطة 11 1.33 2.38

جميع المتعلمين المعرفة والمهارات الالزمة  اكتسابعلى  يسعى 9
 لدعم التنمية المستدامة.

2.36 1.45 
 متوسطة 12

يق التنمية لتحق المناسب يعمل على أن يحصل المتعلم على التعليم 11
 .المستدامة

2.32 1.38 
 منخفضة 13

 متوسطة  0.70 3.64 الدرجة الكلية للبعد 
 

يمارس ى: ""  والتي تنص علضمان تحقيق التعليم الجيدالثانية في ُبعد "( أن الفقرة 6يالحظ من الجدول )  

"، جاءت في ذا طابع إنساني شامال   ادوره في تمكين المعلم من التوعية بأهمية التعليم الجيد بوصفه نهج  

( وانحراف معياري وقدره 4.08بمتوسط حسابي وقدره )مرتفعة درجة  قد حصلت علىالمرتبة األولى، و 
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امة" في عيمارس دوره في فهم التعليم بوصفه منفعة (، وجاءت الفقرة األولى والتي تنص على: "1.04)

وجاءت الفقرة السادسة  (.1.03معياري وقدره ) ( وانحراف4.07بمتوسط حسابي وقدره )المرتبة الثانية، 

متوسط حسابي وقدره ب" في المرتبة الثالثة لجميع الطالب التعليم الجيدعلى توفير  والتي تنص على"يحرص

 (.1.07( وانحراف معياري وقدره )4.04)

يعمل على أن يحصل المتعلم على التعليم المناسب العتماد وجاءت الفقرة الثانية عشر والتي تنص على "

( وانحراف معياري وقدره 2.38بمتوسط حسابي وقدره )" في المرتبة الحادية عشر سبل العيش المستدامة

هارات جميع المتعلمين المعرفة والم اكتسابعلى  رة التاسعة والتي تنص على"يسعى(، وجاءت الفق1.33)

( 2.36بمتوسط حسابي وقدره ) " في المرتبة الثانية عشر وقبل األخيرة الالزمة لدعم التنمية المستدامة

ن يعمل على أ"، والتي تنص على شرحادية عفي حين حصلت الفقرة ال (.1.45وانحراف معياري وقدره )

قدره " على أقل درجة بمتوسط حسابي و لتحقيق التنمية المستدامة المناسب يحصل المتعلم على التعليم

 (.1.38( وانحراف معياري وقدره )2.32)

 ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميعُبعد . 2

ة على راد عينة الدراسحيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف

 (7" كما يظهر في الجدول )ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميعفقرات ُبعد "

 
 
 
 
 

  



60 
 

 (7جدول )
ليم ضمان تحقيق التعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات ُبعد "

 "المنصف والشامل للجميع

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة 
 ةالفقر 

 الدرجة

 مرتفعة 1 1.08 4.06 وفر البيئة النفسية المريحة للطالب.ي 14
 مرتفعة 2 1.08 4.03 يعمل على توفير تعليم ا يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطالب. 15
وفر البيئة االمنة من المخاطر الخالية من العنف للطالب قدر ي 16

 االمكان.
 مرتفعة 3 1.09 4.01

 مرتفعة 4 1.09 4.00 .الفرص للطالب للتعبير عن أنفسهم يتيح 19
صول في الو  المساواة بين الجنسينبيشجع على توعية الطالب  18

 .التعليم الجيد إلى
3.99 1.09 

 مرتفعة 5

يمارس دوره في تعريف المعلمين بمخاطر انعدام المساواة في  23
 بالتعليم الجيد.االنتفاع 

3.98 1.07 
 مرتفعة 6

 مرتفعة 7 1.14 3.97 يعمل على تأمين مرافق تعليمية تراعي الفروق بين الجنسين. 25
يعمل على تأمين مرافق تعليمية مناسبة لذوي االحتياجات  26

 الخاصة واألطفال.
 مرتفعة 8 1.13 3.96

األنشطة يعمل على تطبيق مفهوم المواطنة العالمية في  21
 المنهجية في المدرسة.

3.95 1.13 
 مرتفعة 9

يعمل على تطوير المرافق التعليمية الموجودة لتسهيل عملية  27
 .بةالتعلم و التعليم للطل

3.95 1.13 
 مرتفعة 10

 مرتفعة 11 1.14 3.94 .ببين الطال يعمل على نشر ثقافة السالم 20
 مرتفعة 12 1.13 3.94 من العنف يساهم في وضع برامج توعية لحماية الطالب 28
يعمل على تطبيق مفهوم المواطنة العالمية في األنشطة  22

 الالمنهجية في المدرسة.
 مرتفعة 13 1.12 3.92

 مرتفعة 14 1.15 3.91 يشجع على توعية الطالب بحقوق اإلنسان. 17
 ه تيعمل على أن يكتسب المتعلم تقديرا  للتنوع الثقافي لمساهم 24

 في التنمية المستدامة.
2.29 1.36 

 منخفضة 15

 مرتفعة  0.85 3.86 الدرجة الكلية للبعد
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" ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميع( أن الفقرة الرابعة عشر في ُبعد "7يالحظ من الجدول )   

على أعلى لت قد حص" جاءت في المرتبة األولى، و وفر البيئة النفسية المريحة للطالبوالتي تنص على "ي

(، وجاءت الفقرة الخامسة عشر والتي 1.08( وانحراف معياري وقدره )4.06درجة بمتوسط حسابي وقدره )

بمتوسط ية، " في المرتبة الثانيعمل على توفير تعليم ا يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطالب تنص على: "

وجاءت الفقرة السادسة عشر والتي تنص  (.1.08معياري وقدره ) ( وانحراف4.03حسابي وقدره )

( 4.01دره )بمتوسط حسابي وق" في المرتبة الثالثة لجميع الطالب التعليم الجيدعلى توفير  على"يحرص

 (.1.09وانحراف معياري وقدره )

طة يعمل على تطبيق مفهوم المواطنة العالمية في األنش وجاءت الفقرة الثانية والعشرون والتي تنص على "

( وانحراف معياري وقدره 3.92بمتوسط حسابي وقدره )" في المرتبة الثالثة عشر منهجية في المدرسةالال

في  "يشجع على توعية الطالب بحقوق اإلنسان(، وجاءت الفقرة السابعة عشر والتي تنص على"1.12)

في  (.1.15ه )( وانحراف معياري وقدر 3.91بمتوسط حسابي وقدره ) المرتبة الرابعة عشر وقبل األخيرة 

نوع الثقافي يعمل على أن يكتسب المتعلم تقديرا  للتحين حصلت الفقرة الرابعة والعشرين، والتي تنص على "

( وانحراف معياري وقدره 2.29" على أقل درجة بمتوسط حسابي وقدره )في التنمية المستدامةته لمساهم

(1.36.) 

 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. ُبعد 3

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

 (:8كما يظهر في الجدول ) تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعفقرات 
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لتعلم ا تعزيز فرصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات : (8جدول )
 مدى الحياة للجميع

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة 
 ةالفقر 

 الدرجة

 مرتفعة 1 1.12 4.00 يعمل على تقديم المنح والمساعدات للطالب المحتاجين. 29
 لىإيمارس دوره في تمكين المعلم من المشاركة في األنشطة الرامية  45

 ودعم التعليم في المجتمع.
4.00 1.13 

 مرتفعة 2

 مرتفعة 3 1.11 3.99 يشجع المعلمين على استخدام الموارد المدرسية بشكل فعال. 31
 مرتفعة 4 1.14 3.98 يشجع الطالب على استخدام الموارد المدرسية بشكل فعال. 32
 مرتفعة 5 1.10 3.97 يسعى لتوفير تمويل من مؤسسات المجتمع المحلي لألنشطة المدرسية. 30
التعليم  لىإيقوم بتدريب المعلمين حول المساواة بين الجنسين في الوصول  35

 الجيد.
3.96 1.15 

 مرتفعة 6

يسهل فرص إكمال المعلمين للدرجات العلمية و توسيع نطاق تعليمهم و  40
 تدريبهم.

3.95 1.15 
 مرتفعة 7

 لىإيمارس دوره في تمكين المعلم من المشاركة في األنشطة الرامية  44
 تعزيز قدرات الشباب.

3.94 1.13 
 مرتفعة 8

يعمل على تمكين المعلم من تحليل احتياجاته وأغراضه التي ينشدها من  42
 عملية التعلم.

3.93 1.15 
 مرتفعة 9

 مرتفعة 10 1.14 3.91 يشجع أفراد المجتمع المحلي على استخدام الموارد المدرسية بشكل فعال. 33
 مرتفعة 11 1.15 3.91 المعلمين حول حقوق اإلنسان.يقوم بتدريب  36
 لىإيقوم بتدريب أفراد المجتمع حول المساواة بين الجنسين في الوصول  38

 التعليم الجيد.
3.91 1.18 

 مرتفعة 12

 مرتفعة 13 1.16 3.90 يقوم بتدريب أفراد المجتمع حول حقوق اإلنسان. 39
تنمية القيمة الجوهرية للتعليم واهميته لليعمل على تمكين المعلم من إدراك  41

 الشخصية .
3.75 1.29 

 مرتفعة 14

 منخفضة 15 1.32 2.27 يقوم بتدريب المعلمين حول التنمية المستدامة. 34
التنمية  لأجيشجع المعلم على المشاركة الشخصية في أنشطة التعليم من  43

 المستدامة.
2.25 1.32 

 منخفضة 16

 منخفضة 17 1.27 2.24 أفراد المجتمع حول التنمية المستدامة.يقوم بتدريب  37
 متوسطة  0.76 3.64 الدرجة الكلية للبعد 



63 
 

" ميعتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للج ( أن الفقرة التاسعة والعشرين، في ُبعد "8يالحظ من الجدول )

، "، جاءت في المرتبة األولىيعمل على تقديم المنح والمساعدات للطالب المحتاجينوالتي تنص على "

وجاءت  (،1.12( وانحراف معياري وقدره )4.00على أعلى درجة بمتوسط حسابي وقدره )قد حصلت و 

يمارس دوره في تمكين المعلم من المشاركة في األنشطة  الفقرة الخامسة واألربعون والتي تنص على: "

معياري  ( وانحراف4.00بمتوسط حسابي وقدره )ية، " في المرتبة الثانودعم التعليم في المجتمع إلىالرامية 

يشجع المعلمين على استخدام الموارد  وجاءت الفقرة الواحدة والثالثون والتي تنص على" (.1.13وقدره )

 (.1.11( وانحراف معياري وقدره )3.99بمتوسط حسابي وقدره )" في المرتبة الثالثة المدرسية بشكل فعال

في  "يقوم بتدريب المعلمين حول التنمية المستدامة لثالثون والتي تنص على "وجاءت الفقرة الرابعة وا

(، وجاءت الفقرة 1.32( وانحراف معياري وقدره )2.27بمتوسط حسابي وقدره )المرتبة الخامسة عشر 

 جلأالمشاركة الشخصية في أنشطة التعليم من  علىالمعلم  الثالثة واألربعون، والتي تنص على" يشجع

( وانحراف 2.25بمتوسط حسابي وقدره ) " في المرتبة السادسة عشر وقبل األخيرة التنمية المستدامة

يب أفراد يقوم بتدر في حين حصلت الفقرة السابعة والثالثين، والتي تنص على " (.1.32معياري وقدره )

ي وقدره جة بمتوسط حساب" في المرتبة السابعة عشر واألخيرة على أقل در المجتمع حول التنمية المستدامة

  .(1.27( وانحراف معياري وقدره )2.24)

هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى والذي نص على:  نيالسؤال الثاب النتائج المتعلقة

في دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية  (a=0.05)الداللة

المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تعزى للمتغيرات التالية؛ الجنس، المؤهل العلمي، 

 وسنوات الخبرة؟



64 
 

 لإلجابة عن هذا السؤال تم تفصيل الفروق بين المتغيرات كما يلي:

 أواًل: الفروق التي تعزى للجنس 

حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أداة 

الدراسة تبعا  لمتغير الجنس، كما تم حساب الفروق بينهما باستخدام اختبار ت للعينات المستقلة، والجدول 

 ( يظهر ذلك.9)

 (9جدول )
سابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لبيان الفروق التي تعزى لمتغير المتوسطات الح
دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر  الجنس في

 المعلمين
المتوسط  العدد الفئة البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ار اختبنتائج 
 ت

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

ضمان تحقيق التعليم 
 الجيد

 0.20 499 1.280 0.61830 3.6897 177 ذكور

 0.73530 3.6064 324 إناث

ضمان تحقيق التعليم 
المنصف والشامل 

 للجميع

 0.01 499 2.842 0.79160 4.0051 177 ذكور

 0.87550 3.7802 324 إناث

ى التعلم مدتعزيز فرص 
 الحياة للجميع

 0.03 499 2.130 0.74048 3.7363 177 ذكور

 0.76212 3.5861 324 إناث

 0.02 499 2.286 0.68426 3.8125 177 ذكور الدرجة الكلية للمقياس

 0.75084 3.6570 324 إناث

 (.α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  *
 ُبعدين ( في الα = 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) إلى( 9تشير نتائج الجدول )

تبار لمتغير الجنس حيث تراوحت قيم اخ اوالدرجة الكلية تبع   دور مديري المدارسأبعاد الثاني والثالث من 

اإلحصائية، ( وهي قيم دالة إحصائيا  كما يظهر من الداللة 2.842 – 2.130)ت( للعينات المستقلة بين )

 المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق الذكور على االناث في كل منها. إلى وبالنظر
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 ثانيًا: الفروق التي تعزى للمؤهل العلمي 

ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير المؤهل العلمي فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من  المعيارية في دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق

 ( يوضح ذلك.10وجهة نظر المعلمين تبعا  لمتغير المؤهل العلمي والجدول )

 (10جدول )
دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 تبعًا لمتغير المؤهل العلميالمستدامة من وجهة نظر المعلمين 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة الُبعد

 ضمان تحقيق التعليم الجيد
 1.04 3.18 دبلوم

 0.64 3.70 بكالوريوس

 0.76 3.49 دراسات عليا

ضمان تحقيق التعليم المنصف 
 والشامل للجميع

 1.13 3.14 دبلوم

 0.79 3.96 بكالوريوس

 0.92 3.62 دراسات عليا

 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
 1.10 3.19 دبلوم

 0.72 3.71 بكالوريوس

 0.78 3.45 دراسات عليا

 الدرجة الكلية ألداة الدراسة
 1.07 3.17 دبلوم

 0.68 3.79 بكالوريوس

 0.77 3.52 دراسات عليا

 

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف ( وجود فروق ظاهرية في 10يالحظ من الجدول )     

 تبع ا لمتغير المؤهل العلمي ولحساب الفروقالرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين 

جابات أفراد الست األحاديالتباين اإلحصائية على الدرجة الكلية ألداة الدراسة أوال  تم إجراء اختبار تحليل 

 ( يوضح ذلك11أداة الدراسة ككل، والجدول )عينة الدراسة على 
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 (11جدول )
 ق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمياألحادي لحسا  الفروالتباين اختبار تحليل نتائج 

درجات  مجموع المربعات المصدر
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة اختبار 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 0.00 11.191 5.748 2 11.496 المؤهل العلمي

   0.514 498 255.775 الخطأ

    500 267.271 الكلي المصحح

 
( في α = 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) إلى( 11نتائج الجدول )تشير    

الدرجة الكلية لدور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من 

قيمة دالة ( وهي 11.191وجهة نظر المعلمين تبعا  لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت قيمة اختبار ف )

 إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية.

أداة الدراسة تبعا  لمتغير المؤهل العلمي، وللكشف عن أثره في  أبعادكما تم حساب الفروق على 

 One way) أداة الدراسة بشكل تفصيلي فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد أبعاد

MANOVA) ( 12كما يظهر في الجدول) 
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 (12جدول )
 أبعاد أداة الدراسةفي المؤهل العلمي نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر 

 األبعاد ر المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 اختبار ف
الداللة 
 االحصائية

 المؤهل العلمي

 0.00 7.916 3.739 2 7.479 تحقيق التعليم الجيد 1

تحقيق التعليم المنصف  2
 والشامل 

19.011 2 9.506 13.735 0.00 

تعزيز فرص التعلم مدى  3
 الحياة 

9.275 2 4.638 8.325 0.00 

 الخطأ

     0.472 498 235.238 تحقيق التعليم الجيد 1

تحقيق التعليم المنصف  2
 والشامل 

344.648 498 0.692 
    

تعزيز فرص التعلم مدى  3
 الحياة 

277.414 498 0.557 
    

 الكلي المصحح

    500 242.717 تحقيق التعليم الجيد 1

تحقيق التعليم المنصف  2
 والشامل 

363.659 500    

تعزيز فرص التعلم مدى  3
 الحياة 

286.689 500    

 

في  (α = 0.05مستوى داللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إلى( 12تشير نتائج الجدول )

 – 7.916لمتغير الخبرة حيث تراوحت قيم اختبار ف لها بين ) االثالثة والدرجة الكلية تبع   بعاد األ

( وهي قيم دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية، وبالتالي تم عمل اختبار شيفيه كما 13.735

 (:13دول )يظهر في الج

 
 
 



68 
 

 (13جدول )
 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر الخبرة في األبعاد الثالثة والدرجة الكلية

المجموعات  المجموعة البعد
 األخرى

المتوسط 
 الحسابي

الداللة  الخطأ المعياري متوسط الفرق
 اإلحصائية

ضمان تحقيق 
 التعليم الجيد

 0.01 170440. 0.5239- 3.70 بكالوريوس دبلوم
 0.22 179110. 0.3137- 3.49 دراسات عليا

 0.02 074550. 21020. 3.49 دراسات عليا بكالوريوس
ضمان تحقيق 
التعليم المنصف 
 والشامل للجميع

 0.00 206300. 0.8214- 3.96 بكالوريوس دبلوم
 0.09 216800. 0.4796- 3.62 دراسات عليا

 0.00 090230. 34170. 3.62 دراسات عليا بكالوريوس
تعزيز فرص 
التعلم مدى 
 الحياة للجميع

 0.02 185090. 0.5205- 3.71 بكالوريوس دبلوم
 0.41 194500. 0.2597- 3.45 دراسات عليا

 0.01 080950. 26080. 3.45 دراسات عليا بكالوريوس

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 0.00 177720. 0.6219- 3.79 بكالوريوس دبلوم
 0.18 186770. 0.3486- 3.52 دراسات عليا

 0.00 077730. 27330. 3.52 دراسات عليا بكالوريوس
 

وجود فروق في البعد األول والثاني والثالث والدرجة الكلية ألداة  إلى( 13تشير نتائج الجدول )

 لىإالدراسة بين المعلمين الحاصلين على الدبلوم والمعلمين الحاصلين على البكالوريوس وبالنظر 

ود فروق بين وج إلىالمتوسطات يالحظ تفوق المعلمين الحاصلين على البكالوريوس، كما تشير النتائج 

لمتوسطات ا إلىصلين على دراسات عليا والمعلمين الحاصلين على البكالوريوس وبالنظر المعلمين الحا

 يالحظ تفوق المعلمين الحاصلين على البكالوريوس.
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 ثالثًا: الفروق التي تعزى للخبرة 

ولفحص الفروق التي تعزى لمتغير الخبرة فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر  دورفي 

 ( يوضح ذلك.14تبعا  لمتغير الخبرة والجدول ) المعلمين

 (14جدول )
دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 تبعًا لمتغير الخبرةالمستدامة من وجهة نظر المعلمين 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة الُبعد

 ضمان تحقيق التعليم الجيد
 0.71 3.70 سنوات 5أقل من 

 0.63 3.63 سنوات 10 – 5

 0.79 3.60 سنوات 10أكثر من 

ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل 
 للجميع

 0.90 3.95 سنوات 5أقل من 

 0.79 3.91 سنوات 10 – 5

 0.91 3.72 سنوات 10أكثر من 

 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
 0.82 3.70 سنوات 5أقل من 

 0.69 3.66 سنوات 10 – 5

 0.82 3.56 سنوات 10أكثر من 

 الكلية ألداة الدراسةالدرجة 
 0.78 3.78 سنوات 5أقل من 

 0.67 3.74 سنوات 10 – 5

 0.80 3.63 سنوات 10أكثر من 

 

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف ( وجود فروق ظاهرية في 14يالحظ من الجدول )        

ائية تبعا  لمتغير الخبرة ولحساب الفروق اإلحصالرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين 

نة الدراسة الستجابات أفراد عي األحاديالتباين على الدرجة الكلية ألداة الدراسة أوال  تم إجراء اختبار تحليل 

 ( يوضح ذلك15أداة الدراسة ككل، والجدول )على 
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 (15جدول )

 الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرةاألحادي لحسا  الفروق على التباين اختبار تحليل نتائج 
درجات  مجموع المربعات المصدر

 الحرية
متوسطات 
 المربعات

قيمة اختبار 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 0.19 1.660 885. 2 1.770 الخبرة

     533. 498 265.501 الخطأ

    500 267.271 الكلي المصحح
 

 (α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )فروق عدم وجود  إلى( 14تشير نتائج الجدول )     

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من في الدرجة الكلية ل

( وهي قيمة غير دالة 1.660تبعا  لمتغير الخبرة حيث بلغت قيمة اختبار ف )وجهة نظر المعلمين 

 هر من الداللة اإلحصائية.إحصائية كما يظ

ي أبعاد أداة أثره فوللكشف عن كما تم حساب الفروق على أبعاد أداة الدراسة تبعا  لمتغير الخبرة، 

 (One way MANOVA)األحادي المتعدد إجراء اختبار تحليل التباين الدراسة بشكل تفصيلي فقد تم 

 (:16كما يظهر في الجدول )
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 (16جدول )

 أبعاد أداة الدراسةفي الخبرة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر 
مجموع  األبعاد ر المصدر

 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

اختبار 
 ف

الداللة 
 االحصائية

 الخبرة

 0.555 0.589 0.286 2 573. تحقيق التعليم الجيد 1

تحقيق التعليم المنصف  2
 والشامل 

4.540 2 2.270 3.148 0.044 

تعزيز فرص التعلم مدى  3
 الحياة 

1.373 2 0.686 1.198 0.303 

 الخطأ

     0.486 498 242.144 تحقيق التعليم الجيد 1

تحقيق التعليم المنصف  2
 والشامل 

359.119 498 0.721 
    

تعزيز فرص التعلم مدى  3
 الحياة 

285.316 498 0.573 
    

 المصححالكلي 

    500 242.717 تحقيق التعليم الجيد 1

تحقيق التعليم المنصف  2
 والشامل 

363.659 500    

تعزيز فرص التعلم مدى  3
 الحياة 

286.689 500    

 

في  (α = 0.05مستوى داللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إلى( 16تشير نتائج الجدول )   

( وهي قيمة 3.148أداة الدراسة تبع ا لمتغير الخبرة حيث بلغت قيمة اختبار ف له )الُبعد  الثاني من أبعاد 

، وبالتالي تم عمل اختبار شيفيه كما يظهر في الجدول دالة إحصائية كما يظهر من الداللة اإلحصائية

(17:) 
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 (: 17جدول )

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألثر الخبرة في الُبعد الثاني

المجموعات  المجموعة البعد
 األخرى

المتوسط 
 الحسابي

الداللة  الخطأ المعياري متوسط الفرق
 اإلحصائية

ضمان تحقيق 
التعليم 
المنصف 
والشامل 
 للجميع

 5أقل من 
 سنوات

 0.94 101520. 03660. 3.91 سنوات 10 – 5
 10أكثر من 
 سنوات

3.72 .23100 .110220 0.11 

5 – 10 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

3.72 .19430 .087100 0.05 

 

 – 5وجود فروق في البعد الثاني بين المعلمين ذوي الخبرة من  إلى( 16تشير نتائج الجدول )

المتوسطات يالحظ تفوق المعلمين  إلىسنوات وبالنظر  10سنوات وبين المعلمين ذوي الخبرة أكثر من  10

 سنوات. 10 – 5ذوي الخبرة من 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف  إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 

ل نتائج الفصيعرض هذا ، و من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان"التعليم الجيد" التنمية المستدامة 

 واألسباب التي تعود إليها تلك النتائج كما يلي:  ،وعالقتها بالدراسات السابقة ،الدراسة ومناقشتها

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع  ماوالذي نص على: " مناقشة نتائج السؤال األول

 ؟ "من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من  أنَّ أوضحت النتائج المتعلقة بهذا السؤال،     

سابي بمتوسط ح جاء بدرجة مرتفعة، العاصمة عمان يأهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين ف

ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل بعد"  جاءو  (.0.73معياري وقدره )انحراف و ( 3.71وقدره )

( وانحراف 3.86قد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي وقدره ) في المرتبة األولى،  "للجميع

درجة مرتفعة في دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع  إلىويشير  (0.85معياري وقدره )

ن ضماُبعد " ، في حين تالهمن أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

(، وانحراف معياري وقدره 3.64بمتوسط حسابي وقدره )الثانية  مرتبةوحصل على ال "تحقيق التعليم الجيد

ى الحياة تعزيز فرص التعلم مدالثالثة واألخيرة ُبعد " وجاء في المرتبةدرجة متوسطة،  إلىر ويشي( 0.70)

 .درجة متوسطة أيضا إلىويشير  (0.76( وانحراف معياري وقدره )3.64بمتوسط حسابي وقدره ) "للجميع

على  أن هناك اتفاق بين عينة الدراسة إلىأن استجابات عينة الدراسة أشارت  إلىهذه النتيجة  وقد تعزى 

أن مديري المدارس يقومون بأدوارهم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتي تتسق مع سياسات الوزارة 
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وخطتها االستراتيجية المنسجمة مع غايات الهدف الرابع. فمن وجهة نظر المعلمين أن مديري المدارس 

لك نابع من ذقد يكون ولوية لديهم و أ يم المنصف والشامل باعتبارهكبيرة لضمان التعل ا" يبذلون جهود

و بالعدالة واالنصاف انطالقا من مسؤوليتهم نح نيتسمو  همنأحرصهم على شمول التعليم لجميع الطالب و 

ور واضحا وهذا بالطبع إليمانهم بد أماطالبهم ومجتمعهم. ويليه ضمان التعليم الجيد الذي يولوه اهتم

رئيسي في تعليم الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات بمستوى عالي الجودة. كما يتضح ايضا المدرسة ال

ات فراد المجتمع باإلمكانيأسعي مديري المدارس لتوفير فرص التعلم مدى الحياة للطالب والمعلمين و 

 .Abu Shaqra (2021) أبوشقرا مع دراسة وتتفق هذه النتيجة المتاحة.

، قد تراوحت ةالمتوسطات الحسابي أنَّ  الجيد"ضمان تحقيق التعليم بُبعد "النتائج المتعلقة أشارت فقد     

المجال ككل، فقد  أماالفقرات،  مرتفعة من المستوى على إلى ةمنخفض(، وبدرجة 4.08 – 32.2بين )

دور مديري المدارس الخاصة  متوسطة فيدرجة  إلىويشير (، 3.64قدره )حصل على متوسط حسابي 

قد و  في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان.

التعليم  تحقيق ضمان فيتظهر دور مديري المدارس  أن استجابات عينة الدراسة إلىذه النتيجة تعزى ه

 مية المستدامةا يتعلق بالفقرات التي ارتبطت بمفهوم التنإال فيم ،الجيد في المدرسة بشكل عام بنتيجة مرتفعة

تدامة أو سبل التنمية المس أجلالفقرات التي تناولت مفهوم التعليم من  هذهحيث حصلت  وهي ثالث فقرات

مان ضفيما يتعلق ب دور كبير لمدير المدرسةدرجات مما يعني أن هناك أقل العلى  العيش المستدامة

كون مفهوم التنمية المستدامة الذي قد ي تحقيقثناء المعرفة والمهارات الالزمة لدعم و باستالتعليم الجيد 

ا ه. ويؤكد هذمفهوم جديد لم يحصل مديري المدارس على معلومات كافية عنه او عن مجاالت تطبيق

ع الدراسة الحالية في الضعف قبل التدريب في التي توافقت م (González, 2020دراسة غونزاليز)الرأي 
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 Hastutiدراسة هاستوتي )المناسب، و  التدريبتلقي مفهوم التنمية المستدامة و التحسن بعد ادراك 

 Abu Shaqra، و دراسة أبو شقرا في دور مدير المدرسة الكبير في تحسين جودة التعليم  (2020,

 لدى ضرورة إعطاء أولوية لفهم التنمية المستدامة في(  Sinakou, 2018سناكو واخرون  )و ( 2021)

( 2013الخوالدة )و والخوالدة ( 2018مع دراسة بني ياسين ) الحالية الدراسة مديري المدارس. وتختلف

 توسطةاو م ان مديري المدارس في محافظة الزرقاء كانوا على مستوى إدراك بدرجة مرتفعة تاأظهر  اللتان

خلصت التي  (2020إدارة التنمية المستدامة وأيضا دراسة الشرمان و الفرسان ) جلألمكونات التربية من 

دراسة  أما .دور كبير لإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهأن دور االدارة المدرسية  إلى

عزيز جودة ( فقد اختلفت مع الدراسة الحالية في دور مدراء المدارس في تBezabih, 2019) بيزابيه

 .حيث أظهرت النتائج انه مديري المدارس ال يلعبون دورهم القيادي بفعالية في المدارس ،التعليم

 المتوسطات أنَّ  " ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميع بُبعد "النتائج المتعلقة كما أشارت     

الفقرات،  مرتفعة من المستوى على إلى ةمنخفض(، وبدرجة 4.06 – 29.2، قد تراوحت بين )ةالحسابي

دور درجة  مرتفعة فيدرجة  إلىويشير (، 3.86قدره )المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي  أما

مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين 

 في العاصمة عمان.

في  يرلهم دور كب المدارس يريمد أن  إلىأن استجابات عينة الدراسة أشارت  إلىهذه النتيجة زى تعقد و 

شامل للجميع ويتفق مع األدوار المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم التعليم المنصف و التحقيق ضمان 

مة األمر تداللمساهمة في التنمية المس فقرة واحدة تتعلق في التنوع الثقافي باستثناءفي جميع المجاالت 
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نمية بأدوارهم في تحقيق أهداف الت كافيه بدرجة الذي يؤكد مرة أخرى أن مديري المدارس ليسوا على إطالع

دراسة و ( Khaleel, 2021دراسة خليل )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج  .المستدامة بشكل عام

دور مدير المدرسة المهم في تحقيق شموليه  اأظهرت حيث( Lambrecht, 2020المبرشت واخرون )

قد ف( Leithwood, 2021ليثوود )و  (Nadelson, 2020نادلسون واخرون ) كل من دراسة. و التعليم

 .أيضا على دور المدير إلهام في تحقيق التعليم المنصف ااتفقت

متوسطات أنَّ ال إلى أشارتفقد  "التعلم مدى الحياة للجميع تعزيز فرص"بُبعد النتائج المتعلقة  أما    

الفقرات،  مرتفعة من المستوى على إلى ةمنخفض(، وبدرجة 4.00 – 24.2، قد تراوحت بين )ةالحسابي

دور درجة  متوسطة فيدرجة  إلىويشير (، 3.64قدره )المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي  أما

التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف 

لمدارس أن مديري ا إلىأن استجابات عينة الدراسة أشارت  إلىهذه النتيجة ى تعز قد و  في العاصمة عمان.

فراد أطالب و من معلمين و  يقومون بواجباتهم وأدوارهم المرتبطة في تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

تطبيق ذلك بشكل فعال في مدارسهم اال في ما يتعلق  إلىويسعون  ،متوسطةبشكل عام بدرجة  مجتمع

ع افراد المجتمع حول التنمية المستدامة وتشجيتدريب و تدور حول تدريب المعلمين  فقرات بوجود ثالثة

ومن وجهة نظر الباحثة قد يكون التنمية المستدامة  أجلالمشاركة في أنشطة التعلم من  المعلمين على

المجال.  يق هذادوارهم في تحقألوعدم إدراك المديرين  مفهوم التنمية المستدامةب والتوعية تطبيقالصور في ق

ني أمانورالدين وبهو (  ÇAM, 2016دراسة كام واخرون )واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة 

(Nooruddin& Bhamani, 2019). 
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ذات داللة احصائية عند مستوى هل توجد فروق والذي نص على:  نيالسؤال الثامناقشة نتائج 

في دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية  (a=0.05)الداللة

المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان تعزى للمتغيرات التالية؛ الجنس، المؤهل العلمي، 

 وسنوات الخبرة؟

( في α = 0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )وجود ف إلىأشارت نتائج هذا السؤال     

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر 

الذكور مين المعل تبع ا لمتغير الجنس لصالح على الدرجة الكلية ألداة الدراسة المعلمين في العاصمة عمان

اجتماعيا  دورا  الذكور  تعطيدور البيئة االجتماعية التي  إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة ناث. على اإل

الخبرات والظروف التي تمر بها  أكثر منخبرات وظروف عمل لالذكور يتعرض ، حيث اإلناثأكثر من 

 واختلفت مع نتيجة دراسة .Abu Shaqra (2021) أبو شقرا . وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسةاالناث

ودراسة الخوالدة لمتغير الجنس  وجود فروق ذات داللة إحصائيةظهرت عدم التي أ (2018بني ياسين )

 وجود إلى كما أشارت النتائج،لصالح االناث.  وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى( 2013الخوالدة )و 

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق ( في α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بع ا ت على الدرجة الكلية ألداة الدراسة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين

ور مديري دوهذا يعني أن  ،لمتغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين من الحاصلين على درجة البكالوريوس

لهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في المدارس الخاصة في تحقيق ا

 رغبة المعلمين إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة  .مؤهلهم العلميباختالف  يختلف العاصمة عمان

د قد مفهوم جديأي اضافية عن  وخبرات الحاصلين على درجة البكالوريوس في الحصول على معلومات
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ع ن مفهوم التنمية المستدامة وابعاده المختلفة من المواضيأالعليا باعتبار  للدراساتيساعدهم في التوجه 

جة هذه الدراسة اتفقت نتيقد الحديثة التي تحتاج لمزيد من الدراسة والتطبيق في مختلف مراحل التعليم. و 

( 2013والدة )الخو الخوالدة  . واختلفت مع نتيجة دراسةAbu Shaqra  (2021)أبو شقرا مع نتيجة دراسة

 دبلوم المجتمع.وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح  إلى

في  (α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )فروق عدم وجود  إلىكما أشارت النتائج،    

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر 

ضمان تحقيق في ُبعد " الخبرة، في حين كان هناك فروقسنوات ا لمتغير تبع   على الدرجة الكلية المعلمين

سنوات وبين المعلمين ذوي  10 – 5" بين المعلمين ذوي الخبرة من التعليم المنصف والشامل للجميع

 إلىويمكن أن تعزى هذه النتيجة  سنوات. 10 – 5سنوات لصالح ذوي الخبرة من  10الخبرة أكثر من 

ستدامة هداف التنمية المأهمية التعرف على علمين باختالف سنوات الخبرة على أان هناك اتفاق بين الم

لى العمل في مدارس ع سنوات 10 – 5وتطبيقها في مدارسهم. ويظهر حرص المعلمين ذوي الخبرة من

بني ياسين و Abu Shaqra (2021 ) أبو شقرادراسة نصاف. وقد اختلفت مع نتيجة كثر شمولية وا  أ

سنوات التي اظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير  ( 2013الخوالدة )و الخوالدة و ( 2018)

 الخبرة.
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فان الباحثة توصي باالتي:

 يق نظم إدارةللتعليم وتحق االستراتيجيةالتركيز على إعداد القيادات التعليمية بما يحقق اهداف الخطة . 1

 . متميزة

دريب مناسب ت إلىيحتاج قادة المدارس  لمديري المدارس، حيث توفير فرص التدريب والتطوير المهني. 2

 .الخدمةمين أثناء كما هو الحال مع تدريب المعل، لنجاحضمان اوتطوير مهني مستمر ل

لمستدامة الرابع للتنمية ا الهدفمديري المدارس بمتطلبات توظيف  لتوعيةقد دورات وورش عمل دورية ع. 3

 .وضمان تفعيله في المدارس األردنية

دف وتطويرها لتعزيز قدرات مديري المدارس على تنفيذ اله ،وضع خطط تحويلية شاملة وقابلة للتحقيق. 4

 .الرابع المتمثل في توفير تعليم جيد وعادل وشامل للجميع

دعم والتمويل الحكومي قديم الوت ،الرابع الهدفتوحيد جهود كافة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لتنفيذ  . 5

 .ةالتنمية المستدام أجلمن  الخطط الوطنية لتعزيز تطوير التعليمبناء و لهم 

طلبة ل متطلبات اجباريةي المناهج الدراسية في المدارس وجعلها . تضمين مفهوم التنمية المستدامة ف6

 لجامعات.ا

هداف ألاالتنمية المستدامة وطبيق الهدف الرابع من  أجل. اجراء دراسات مماثلة حول موضوع التعليم من 7

 العالمية في المدارس الحكومية.

 . اجراء دراسات مماثلة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة العالمية في الجامعات.8
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(1الملحق )  
 االستبانة بصورتها األولية

 

 
 
ة تحكيماستبان  

  /ةالدكتور..............................................................المحترم
 

 تحية طيبة و بعد،
دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف دراسة بعنوان "  ةجري الباحثت

تطلبات الحصول و ذلك استكماال  لم "التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان
على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط، و تحقيقا  ألهداف الدراسة 

 تم تطوير أداة الدراسة وهي استبانة تكونت من ثالث محاور.
 هبان هذ علما   و نظرا  لما تتمتعون به من خبرة علمية و عملية تأمل الباحثة تحكيم أداة الدراسة 

وان مشاركتكم الفاعلة  لها  ،البحث العلمي فقط، وستعامل بسرية تامه ألغراض مستستخد نةاالستبا
االيجابي الكبير في نجاح الدراسة .  األثر  

.وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير  
ميسون الزيدات:  الطالبة  
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  األولية )البيانات الديمغرافية(البيانات 
أنثى   □ذكر                             □الجنس               -1  
دراسات عليا      □بكالوريوس       □دبلوم         □المؤهل العلمي     -2  
سنوات     10أكثر من □سنوات       10 – 5□سنوات        5اقل من  □سنوات الخبرة -3  

 
 الرقم الفقرة السالمة اللغوية االنتماء للبعد مالحظات

غير   
 منتمية

بحاجة  منتمية
  إلى

 تعديل 

 سليمة

 دور مديري المدارس 
من أهداف التنمية المستدامة فيما  4دور مدير/ة المدرسة في تحقيق الهدف  إلىيشير األول:   البعد

.التعليم الجيدبضمان تحقيق يتعلق   
يمارس دوره في فهم التعليم بوصفه      

.ومصلحة مشتركةمنفعة عامة   
1 

يمارس دوره في تمكين المعلم من      
التوعية بأهمية التعليم الجيد بوصفه نهجا  

.شامال  ذا طابع إنساني  

2 

يمارس دوره في تمكين المعلم من      
المساهمة في تيسير تنفيذ برامج التعليم 

.الجيد للجميع  

3 

أداء الطالب وتحصيلهم  تابعةيقوم بم     
 الدراسي.

4 

يساعد في تحديد االنشطة التي تسهم في      
 تحقيق االهداف التعليمية والتعلمية.

5 

يعمل على توفير تعليم ا جيد ا لجميع      
 الطالب.

6 
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تحقق مخرجات تعليمية مناسبة ل يسعى     
.لمدرسةل وفعالة  

7 

المبادرات يشجع المعلمين على تقديم      
 التربوية للطالب.

8 

يعمل على أن يكتسب جميع المتعلمين      
المعرفة والمهارات الالزمة لدعم التنمية 

 المستدامة.

9 

يشجع الطالب على إتقان المهارات      
 الفنية والمهنية.

10 

يعمل على أن يحصل المتعلم على      
لتحقيق التنمية  المناسب التعليم

المستدامة واعتماد سبل العيش 
.المستدامة  

11 

.ز السلوك المسؤول بيئي اييعمل على تعز        12 
من أهداف التنمية المستدامة فيما  4دور مدير/ة المدرسة في تحقيق الهدف  إلىيشير   البعد الثاني:

.التعليم المنصف والشامل للجميعتحقيق ضمان بيتعلق   
وفر البيئة النفسية المريحة للطالب.ي       13 
يعمل على توفير تعليم ا يضمن تكافؤ      

 الفرص لجميع الطالب.
14 

وفر البيئة االمنة من المخاطر و ي     
 الخالية من العنف للطالب قدر االمكان.

15 

يشجع على توعية الطالب بحقوق      
 اإلنسان.

16 

المساواة بين بيشجع على توعية الطالب      
.التعليم الجيد إلىفي الوصول  الجنسين  

17 
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الفرص للطالب للتعبير عن  يتيح     
.أنفسهم  

18 

يعمل على نشر ثقافة السالم والالعنف      
.ببين الطال  

19 

يعمل على تطبيق مفهوم المواطنة      
العالمية في األنشطة المنهجية 

 والالمنهجية في المدرسة.

20 

يمارس دوره في تعريف المعلمين      
بمخاطر انعدام المساواة في االنتفاع 

 بالتعليم الجيد للجميع.

21 

يعمل على أن يكتسب المتعلم تقديرا       
في التنمية  ته للتنوع الثقافي لمساهم

 المستدامة.

22 

يعمل على تأمين مرافق تعليمية تراعي      
 الفروق بين الجنسين.

23 

على تأمين مرافق تعليمية مناسبة يعمل      
 لذوي االحتياجات الخاصة واألطفال.

24 

يعمل على تطوير المرافق التعليمية      
الموجودة لتسهيل عملية التعلم و التعليم 

.بةللطل  

25 

ة لحماية يساهم في وضع برامج توعي     
 الطالب من العنف.

 

26 

من أهداف التنمية المستدامة فيما  4دور مدير/ة المدرسة في تحقيق الهدف  إلىالبعد الثالث: يشير 
تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعبيتعلق   
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يعمل على تقديم المنح و المساعدات      
 للطالب المحتاجين.

27 

يسعى لتوفير تمويل من مؤسسات      
.حلي لألنشطة المدرسيةمالمجتمع ال  

28 

المعلمين على استخدام الموارد يشجع      
 المدرسية بشكل فعال.

29 

يشجع الطالب على استخدام الموارد      
 المدرسية بشكل فعال.

30 

يشجع أفراد المجتمع المحلي على      
 استخدام الموارد المدرسية بشكل فعال.

31 

حول التنمية  يقوم بتدريب المعلمين     
 المستدامة.

32 

المساواة بين  حول بتدريب المعلمينيقوم      
.التعليم الجيد إلىفي الوصول  الجنسين  

33 

حول حقوق  يقوم بتدريب المعلمين     
 اإلنسان.

34 

يقوم بتدريب أفراد المجتمع حول التنمية      
 المستدامة.

35 

المساواة  يقوم بتدريب أفراد المجتمع حول     
التعليم  إلىفي الوصول  بين الجنسين

.الجيد  

36 

حقوق  يقوم بتدريب أفراد المجتمع حول     
 اإلنسان.

37 

فرص إكمال المعلمين للدرجات  سهلي     
العلمية و توسيع نطاق تعليمهم و 

 تدريبهم.

38 
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تمكين المعلم من إدراك  على يعمل     
مية لتنلالقيمة الجوهرية للتعليم واهميته 

 الشخصية .

39 

على تمكين المعلم من تحديد يعمل      
وتحليل احتياجاته وأغراضه التي ينشدها 

 من عملية التعلم.

40 

المشاركة الشخصية  علىالمعلم  يشجع     
التنمية  أجلفي أنشطة التعليم من 
 المستدامة.

41 

يمارس دوره في تمكين المعلم من      
تعزيز  إلىالمشاركة في األنشطة الرامية 

 قدرات الشباب ودعم التعليم في المجتمع.

42 
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(2الملحق )  
المحكمين قائمة بأسماء األساتذة  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسلسل االسم الرتبة االكاديمية التخصص الجامعة
 1 محمد منيزل العليمات استاذ القياس و التقويم ال البيت
السعودراتب  استاذ سياسات و قيادة تربوية االردنية  2 
 3 بسام العمري استاذ إلدارة التربوية االردنية
االرشاد النفسي و  ال البيت

 التربوي
 4 يوسف مقدادي استاذ

 5 خولة عليوه استاذ مساعد ادارة تربوية الشرق االوسط
 6 علي الطراونة استاذ مساعد ادارة تربوية الشرق االوسط

الشوارباسيل  استاذ مشارك علم نفس تربوي البترا  7 
اكاديمية الملكة 

 رانيا
 8 هبه حسن استاذ ادارة تربوية

 9 كاظم الغول استاذ مشارك ادارة تربوية الشرق االوسط
 10 فراس قريطع بني خالد استاذ مشارك ارشاد تربوي اليرموك
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 (3الملحق )
 االستبانة بصورتها النهائية

 

 
 

 حضرة المعلم/المعلمة المحترمين
 تحية طيبة و بعد،

دور مديري المدارس الخاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف دراسة بعنوان "  ةجري الباحثت
و ذلك استكماال  لمتطلبات الحصول  "التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في العاصمة عمان

على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط، و تحقيقا  ألهداف الدراسة 
 تم تطوير أداة الدراسة وهي استبانة تكونت من ثالث محاور.

ضرتكم من قبل ح لكونكم عينة الدراسة التي سأقوم بها أتشرف بطلب اإلجابة على اإلستبانةو نظرا   
 هذبان ه علما   عبر النموذج المرفق بوضع اشارة في الخانة التي تمثل رأيكم شاكرة لكم تعاونكم.

لها   وان مشاركتكم الفاعلة ،البحث العلمي فقط، وستعامل بسرية تامه ألغراض مستستخد نةاالستبا
 االيجابي الكبير في نجاح الدراسة .  األثر

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم  "بع على مالحظة: ينص الهدف الرا
 " مدى الحياة للجميع

 
 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ميسون الزيدات:  الطالبة
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 األولية )البيانات الديمغرافيةالبيانات 
 أنثى  □ذكر                             □الجنس               -1
 دراسات عليا      □بكالوريوس       □دبلوم         □المؤهل العلمي     -2
 سنوات    10أكثر من □سنوات       10 – 5□سنوات        5اقل من  □سنوات الخبرة -3

 
 الرقم الفقرة 5 4 3 2 1

موافق  
 بدرجة
 قليلة
 جدا  

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

 موافق
بدرجة 
 كبيرة
 جدا  

 التعليم الجيداألول:  ضمان تحقيق  البعد
بضمان تحقيق  من أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق 4دور مدير/ة المدرسة في تحقيق الهدف  إلىيشير  

 .التعليم الجيد
يمارس دوره في فهم التعليم بوصفه منفعة      

 عامة.
1 

تمكين المعلم من التوعية يمارس دوره في      
بأهمية التعليم الجيد بوصفه نهجا  شامال  ذا 

 .طابع إنساني

2 

يمارس دوره في تمكين المعلم من المساهمة      
 .في تيسير تنفيذ برامج التعليم الجيد للجميع

3 

 4 أداء الطالب وتحصيلهم الدراسي. تابعةيقوم بم     
داف تحقيق االهتحديد االنشطة التي تسهم في      

 التعليمية والتعلمية.
5 

لجميع  التعليم الجيدعلى توفير  يحرص     
 الطالب.

6 
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 تحقق مخرجات تعليمية مناسبةل يسعى     
 .لمدرسةل

7 

يشجع المعلمين على تقديم المبادرات التربوية      
 للطالب.

8 

جميع المتعلمين المعرفة  اكتسابعلى  يسعى     
 والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة.

9 

يشجع الطالب على إتقان المهارات الفنية      
 والمهنية.

10 

 يعمل على أن يحصل المتعلم على التعليم     
 .لتحقيق التنمية المستدامة المناسب

11 

يعمل على أن يحصل المتعلم على التعليم      
 العتماد سبل العيش المستدامة.المناسب 

12 

 13 يئة.اإليجابي تجاه البز السلوك ييعمل على تعز      
 ضمان تحقيق التعليم المنصف والشامل للجميع  البعد الثاني:

تحقيق ضمان بمن أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق  4دور مدير/ة المدرسة في تحقيق الهدف  إلىيشير 
 .والشامل للجميعالتعليم المنصف 

 14 وفر البيئة النفسية المريحة للطالب.ي     
يعمل على توفير تعليم ا يضمن تكافؤ الفرص      

 لجميع الطالب.
15 

وفر البيئة االمنة من المخاطر الخالية من ي     
 العنف للطالب قدر االمكان.

16 

 17 يشجع على توعية الطالب بحقوق اإلنسان.     
المساواة بين بيشجع على توعية الطالب      

 .التعليم الجيد إلىفي الوصول  الجنسين
18 

 19 .الفرص للطالب للتعبير عن أنفسهم يتيح     
 20 .ببين الطال يعمل على نشر ثقافة السالم     
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يعمل على تطبيق مفهوم المواطنة العالمية في      
 األنشطة المنهجية في المدرسة.

21 

يعمل على تطبيق مفهوم المواطنة العالمية في      
 األنشطة الالمنهجية في المدرسة.

22 

يمارس دوره في تعريف المعلمين بمخاطر      
 انعدام المساواة في االنتفاع بالتعليم الجيد.

23 

يعمل على أن يكتسب المتعلم تقديرا  للتنوع      
 في التنمية المستدامة. ته الثقافي لمساهم

24 

يعمل على تأمين مرافق تعليمية تراعي الفروق      
 بين الجنسين.

25 

يعمل على تأمين مرافق تعليمية مناسبة لذوي      
 االحتياجات الخاصة واألطفال.

26 

يعمل على تطوير المرافق التعليمية الموجودة      
 .ةبلتسهيل عملية التعلم و التعليم للطل

27 

توعية لحماية الطالب يساهم في وضع برامج      
 من العنف

28 

 تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع البعد الثالث:
تعزيز فرص بمن أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق  4دور مدير/ة المدرسة في تحقيق الهدف  إلىيشير  

 التعلم مدى الحياة للجميع
يعمل على تقديم المنح و المساعدات للطالب      

 المحتاجين.
29 

يسعى لتوفير تمويل من مؤسسات المجتمع      
 .حلي لألنشطة المدرسيةمال

30 

يشجع المعلمين على استخدام الموارد المدرسية بشكل      
 فعال.

31 

يشجع الطالب على استخدام الموارد المدرسية بشكل      
 فعال.

32 
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الموارد يشجع أفراد المجتمع المحلي على استخدام      
 المدرسية بشكل فعال.

33 

 34 حول التنمية المستدامة. يقوم بتدريب المعلمين     

ي ف المساواة بين الجنسين حول يقوم بتدريب المعلمين     
 .التعليم الجيد إلىالوصول 

35 

 36 حول حقوق اإلنسان. يقوم بتدريب المعلمين     

 37 .التنمية المستدامةيقوم بتدريب أفراد المجتمع حول      

 سينالمساواة بين الجن يقوم بتدريب أفراد المجتمع حول     
 .التعليم الجيد إلىفي الوصول 

38 

 39 حقوق اإلنسان. يقوم بتدريب أفراد المجتمع حول     

فرص إكمال المعلمين للدرجات العلمية و  سهلي     
 توسيع نطاق تعليمهم و تدريبهم.

40 

تمكين المعلم من إدراك القيمة الجوهرية  على يعمل     
 لتنمية الشخصية .لللتعليم واهميته 

41 

يعمل على تمكين المعلم من تحليل احتياجاته      
 وأغراضه التي ينشدها من عملية التعلم.

42 

المشاركة الشخصية في أنشطة  علىالمعلم  يشجع     
 التنمية المستدامة. أجلالتعليم من 

43 

يمارس دوره في تمكين المعلم من المشاركة في      
 تعزيز قدرات الشباب. إلىاألنشطة الرامية 

44 

يمارس دوره في تمكين المعلم من المشاركة في      
 ودعم التعليم في المجتمع. إلىاألنشطة الرامية 

45 
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 (4الملحق )
 كتاب تسهيل مهمة

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 


