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Abstract 

The study aimed at identifying the degree of educational administrators' 

participation in making educational policies in the Ministry of Education in Jordan from 

their point of view. The study sample consisted of(108) administrators, selected randomly 

from a population of (148) educational administrators at the Ministry of Education in 

Jordan. 

                                                 



    بسام قريهاوي وكايد سالمة ...........................................................ن الرتبويدارين درجة مشاركة اإل

 

 

 01                                                                                     م7102(، 4) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

 In order to accomplish the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire of policies-making consisted of (29) items, distributed on three areas: 

preparation and planning, drafting and approval, monitoring and evaluation. Validity and 

reliability of the study instrument have been confirmed.  

The study showed the following results: The degree of educational administrators' 

involvement in educational policy-making in the Ministry of Education in Jordan is to be 

medium, the area of preparation and planning is ranked first, followed by the area of 

monitoring, then finally the area of drafting and approval.  There were statistically 

significant differences in the degree of participation in educational policy making, 

attributed to the variable of the career position for the benefit of the local head teachers 

but there were no statistically significant differences in the degree of participation in 

educational policies, attributed to the variable of experience or qualification. The study 

recommended to increase  participation of educational administrators at the Ministry of 

Education in Jordan in educational policy-making,  

key words: Educational Policy-Making, Educational Administrators , 

Ministry of  Education. 
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 على الدراسات السابقةالتعقيب 

اـمشللة الدراسة واسئلتً
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 ةــدراسـددات الــحم

ةـرائيـجـواإلالحية ـات االصطـريفـالتع

راءاتـــجة واإلــريقــالط

http://www.moe.gov.jo/
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ةــة اإلحصائيـاملعاجل

 

 

5جـــالهتائرض ــع
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