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 ملخص 
الى تحديد أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية   هدفت الدراسة

بمحافظات غزة، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج الوصفي االستشرافي، باستخدام أسلوب 
دلفي الستشراف أولويات البحث التربوي من وجهة نظر بعض خبراء أصول التربية، ومن 

ديري المدارس الحكومية، من خالل استبانة ثم تحديد درجة أولوية البحوث من وجهة نظر م
( مجاالت هي  قيادة النظام المدرسي، 4( أولوية بحثية، موزعة على  141مكونة من  

العمليات اإلدارية، الشؤون الفنية "اإلشرافية"، خدمة المجتمع المحلي(، ُطبِّْقت على عينة 
 ( مديراً ومديرة.228مكونة من  

( 2.16المتوسط الحسابي اإلجمالي لتقدير العينة بلغ  وقد توصلت الدراسة إلى أن 
وبتقدير متوسط، وبالنسبة لترتيب األولويات حسب المجاالت فقد جاءت كما يلي:  الشؤون 

( وبتقدير أولوية كبيرة،  قيادة النظام المدرسي( 2.42الفنية "اإلشرافية"( بمتوسط حسابي  
 خدمة المجتمع المحلي( بمتوسط حسابي  ( وبتقدير أولوية كبيرة،2.37بمتوسط حسابي  

( وبتقدير 1.93( وبتقدير أولوية متوسطة،  العمليات اإلدارية( بمتوسط حسابي  2.19 
أولوية متوسطة، وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة التعاون بين الوزارة 

ثية المستقبلّية، والجامعات الفلسطينية في إعداد خريطة بحثية تحدد معالم الموضوعات البح
 وإعداد االيات لمناقشة نتائج البحوث التربوية وتوصياتها مع مديري المدارس الفلسطينية.

 محافظات غزة. –اإلدارة المدرسية  –البحث التربوي  –أولويات  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The research aimed to determine the priorities of educational 
research in the field of school management in Gaza governorates. To 
achieve this, the researchers used descriptive and prospective approach, 
through Delphi method to explore the priorities of educational research from 
the viewpoint of some foundations of education experts, and to determine 
the priority degree of researches  from the standpoint of public school 
principals through a questionnaire consisted of (140) research priorities, 
divided into (4) areas (School System Leadership, Administrative Processes, 
Technical Affairs - Supervision, and Local  Community Service), applied on a 
sample of (228) male and female principals. 

The study concluded that the total statistical mean equal (2.16) with a 
medium priority, and research priorities have been arranged as follows: 
Technical Affairs – Supervision has statistical mean equal  (2.42) and with a 
high priority, the leadership of the School System has  statistical mean equal  
(2.37) and with high priority, the Local Community Service has statistical 
mean equal (2.09) and with medium priority, Administrative Processes has 
statistical mean equal (1.93) and with a medium priority. In light of these 
results, the research recommended the necessity of cooperation between 
the ministry and the Palestinian universities in the preparation of a research 
map identifies future research topics, and preparing mechanisms to discuss 
recommendations by the Palestinian school principals. 
Keywords: Priorities - Educational Research - School Management - Gaza 
Governorates 
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 مقدمة 

راسات التربوية على محورية التربية في إعداد اإلنسان وتأهيله  تؤكد األدبيات والدِّ

بما يتفق ومطالب مجتمعه، وتؤكد على المكانة المركزية للتربية في حياة الشعوب، وعلى أن 

التربية ليست فقط علم يطوي في عباءته فروعاً متخصصة ومجاالت متنوعة وأنظمة متعددة، 

ر ميدان تطبيقي لفروع ومجاالت علمية ومعرفية عديدة، كما أنها ميدان غني بالبحث بل تعتب

 الرتباطها بشتى أنماط المعرفة.

وثمة اتفاق بين المتخصصين على أن البحث التربوي يجنبنا الحلول االرتجالية 

ند للمشكالت التعليمية، من خالل عمليِّات علمية منظمة تساعد في الوصول إلى قرارات تست

(. ولما كانت التربية تقوم على أسس ومبادئ واضحة، 219: 2115إلى الحقيقة  حجي، 

وتتأثر بعوامل كثيرة متداخلة ومعقدة، كان ال بد من أن يسترشد القائمون على العملية 

التربوية بما يتوصل إليه الباحثون من نتائج، وعليه فالبحث التربوي ال غنى عنه في أي 

 (.9: 2116تربية  عبد هللا، مجال من مجاالت ال

وفي ضوء متغيرات العصر الحالي وتداعياته، لم يعد مقبوالً أن يتسم البحث 

التربوي بالتقليدية واالنعزال عن قضايا الواقع، بل أصبح من الضروري وضع استراتيجيات 

واجهة فاعلة لربط البحث التربوي بواقع الميدان الفعلي وقضايا ، فلم تعد العفوية كافية لم

 واقع تعليمي متغير ومتشابك ومعقد.

َنات منظومة العمل المدرسي، وهذا المجال  واإلدارة المدرسية مكوناً أساسياً من ُمَكوِّ

يتضمن تفاعالت وعمليِّات من شأنها التأثير في شكل ونوع ومضمون األداء التربوي داخل 

رسية الركيزة األساسية في (. كما تعتبر اإلدارة المد66: 2119المدرسة  دهيش واخرون، 

العملية التربوية، التي ترسم الطرق وتيسر السبل للمعلمين في المدرسة من أجل تحقيق 

األهداف المنشودة، من خالل تبصير العاملين وتوعيتهم بمسؤولياتهم، وتوجيههم التوجيه 

(. وتمثل اإلدارة المدرسية الفعل Gorton and Snowden, 2000: 158السليم  

جرائي النهائي للعملية التربوية، حيث إن قياس مدى نجاح الفلسفة التربوية العامة يقاس اإل

بمدى نجاح اإلدارة المدرسية في القيام بما هو مطلوب منها، لذا يحظى هذا المستوى من 

 (.24-23: 2116اإلدارة بصورة خاصة باهتمام كبير في الدول المتقدمة  ربيع، 

اإلدارة المدرسية، والواقع الذي تعبر عن احتياجاته، من وتعتبر الفجوة بين بحوث 

أهم اإلشكاليات العصرية، السيما فيما يتعلق بالمداخل واالتجاهات الحديثة، وهو ما يتطلب 

القرب من الميدان وتحسس احتياجاته الفعلية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة لدقة التصويب 

لتعليمية ومتابعتها ودراسة إمكانية تطبيقها، البحثي، وتوظيف نتائجه في صنع السياسة ا

يضاف إلى ذلك أن العالقة بين الميدانين البحثي والتخطيطي هي عالقة تكاملية، وبالتالي فءن 

وجود إطار عام وأجندة بحثية واضحة لبحوث اإلدارة المدرسية يساعد على توحيد الجهود 

بقى جهود الباحثين والمفكرين للبحث البحثية في هذا المجال ويثرى الواقع، وبخالف ذلك ت

 في قضايا وموضوعات متشابهة وربما ال ترتبط باالحتياجات الفعلية للميدان.
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 مشكلة الدراسة وتسااالتها

كثر الحديث بين المشتغلين بالبحوث التربوية والمهتمين بها والسيما في السنوات 

ات البحث التربوي، وقد تردد األخيرة عن األولويات وضرورة وضع خطة أو تصور ألولوي

ذلك في الندوات والمؤتمرات التربوية، إال أن األولويات تحددها الحاجات، وعلى قدر أهميِّة 

(. ومن االنتقادات التي ال 64: 2113هذ  الحاجات وضرورتها تكون األولويات  مرسي، 

ها إلى نظريات تزال توجه لبحوث اإلدارة التربوية عامة، ضعف صلتها بالميدان، واستناد

تسطح الواقع التنظيمي المعقد، وعدم اهتمامها باحتياجات اإلداريين، وعدم االهتمام بءيصال 

 (. 257: 2116نتائج البحوث للممارسين  جبران وعطاري، 

لذا فءن تحديد أولويات البحث في مجال اإلدارة المدرسية وفقاً لالحتياجات الفعلية 

هميِّة، حتى تتحقق االستفادة الفعلية من تلك البحوث على أكمل للميدان هو أمراً في غاية األ

 وجه، وال يكون مصيرها الحفظ في المكتبات أو الحصول على الدرجة أو الترقية فقط. 

راسات إلى أن البحوث التربوية يغلب عليها  وعلى الصعيد الفلسطيني فقد أشارت الدِّ

فظ فوق أرفف عالية أكثر من أن تتجه إلى الطابع األكاديمي الذي جعل نتائجها تحظى بالح

(. يضاف إلى ذلك غياب التوازن بين البحوث التربوية 66: 2111التطبيق  عساف واألغا، 

(، 245: 2115ومعظم متطلبات التنمية والتطوير للتعليم الفلسطيني  األستاذ والحجار، 

 لواقع واحتياجاته الفعلية. األمر الذي يتطلب تحديد أولويات البحث التربوي باالستناد إلى ا

وقد أوصت بعض المؤتمرات المحلية بهذا الخصوص مثل مؤتمر "أولويات البحث 

نحو دليل وطني للبحث العلمي" الذي نظمته الجامعة اإلسالمية بغزة عام  -العلمي في فلسطين

(، ومؤتمر "البحث العلمي: مفاهيمه، أخالقياته، توظيفه" الذي نظمته الجامعة 2113 

 .(2111اإلسالمية بغزة أيضاً عام  

وبالرغم من قيام الوزارة بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية بغزة بءصدار دليالً 

( لتوجيه البحث نحو المجاالت األكثر إلحاحاً لخدمة 2114ألولويات البحث العلمي في العام  

(. 1: 2114يم العالي، خطط التنمية الفلسطينية في المجاالت المختلفة  وزارة التربية والتعل

إال أن هذا الدليل يكاد يخلو من اإلشارة إلى أولويات البحث التربوي المتعلقة بالمداخل 

واالتجاهات الحديثة في مجال اإلدارة المدرسية، أو حتى تصنيف أولويات البحث التربوي في 

 هذا المجال باالستناد إلى الوظائف الرئيسية لإلدارة المدرسية.

 سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي: في ضوء ما

ما أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة من وجهة نظر 

 الخبراء التربويين ومديري المدارس؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

جال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة من وجهة نظر ما أولويات البحث التربوي في م .1

 بعض خبراء أصول التربية؟   

ما درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ألولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة  .2

 المدرسية بمحافظات غزة؟
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االستفادة من البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية ما التوصيات المقترحة لضمان  .3

 ظات غزة؟بمحاف

 أهداف الدراسة

 إلى: هدفت الدراسة

استشراف أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة من وجهة  .1

 نظر بعض خبراء أصول التربية. 

التعرف إلى درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ألولويات البحث التربوي في مجال  .2

 اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة.

االستفادة من البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية توصيات مقترحة لضمان يم تقد .3

 بمحافظات غزة.

 أهميِّة الدراسة 

 تكتسب الدراسة أهميتها النظرية والتطبيقية من خالل ما يلي:

تشكل نقطة انطالق لمنحى بحثي ُيعنى بالتركيز على االحتياجات الفعلية لبحوث اإلدارة  .1

 أهميتها ودرجة الحاجة إليها. المدرسية حسب 

تأتي هذ  الدراسة متزامنًة مع جهود وزارة التربية والتعليم لالرتقاء بمستوى أداء  .2

 اإلدارات المدرسية وتطوير ، ونشر ثقافة البحث العلمي المتخصص.

تساعد الباحثين في التعرف على األولويات واالتجاهات البحثية في مجال اإلدارة  .3

 ات غزة باالستناد إلى االحتياجات الواقعية للميدان.المدرسية بمحافظ

راسات العليا بمحافظات غزة، يكون بمثابة خريطة  .4 تقدم دليل إرشادي للباحثين وطلبة الدِّ

 ألولويات البحث في مجال اإلدارة المدرسية. 

 في واالزدواجية التكرار رفد المكتبة الفلسطينية بدراسة موجهة لضمان تجنب .5

 الباحثون مستقبالً. تي سيتناولهاال الموضوعات

 حدود الدراسة

 تتحد الدراسة بالحدود التالية:

األولويات البحثية في مجاالت العمل الرئيسية لإلدارة تحديد  الحدود الموضوعية: .1

 قيادة النظام المدرسي، العمليات اإلدارية، الشؤون الفنية "اإلشرافية"، ، وهي: المدرسية

  خدمة المجتمع المحلي(.

( من خبراء أصول التربية من أعضاء الهيئة 12عينة قصدية قدرها   الحدود البشرية: .2

التدريسية بالجامعات الفلسطينية، وقد روعي في اختيار العينة مجموعة من األسس 

والمعايير، وهي: الحصول على درجة الدكتورا  في أصول التربية تخصص اإلدارة 

والصلة الوثيقة بالتعليم المدرسي بشكل عام من  التربوية، الخبرة في العمل المدرسي،

( 228باإلضافة إلى عينة عشوائية طبقية قدرها  خالل التدريس أو البحث أو اإلدارة، 

 من مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة. 

المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات  الحدود الماسساتية: .3

 غزة.
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 محافظات غزة. دود المكانية:الح .4

خالل الفصل األول من العام تم تطبيق الجزء الميداني للدراسة  الزمانية: الحدود .5

 م.2117-2116 الدراسي

 مصطلحات الدراسة

 ترتكز الدراسة على المصطلحات التالية:

  :األولوية 

(. 17: 1984ُعّرفت األولوية بأنها: البدء باألهم واألكثر إلحاحاً وضرورة  الغنام، 

: 2113وُعّرفت أيضاً بأنَّها: تقديم أداء عمل على غير  حسب أهميته  إسماعيل، 

(. ويقصد باألولوية في هذ  الدراسة: درجة األهميِّة والضرورة والتفضيل 126

 والترتيب. 

  :البحث التربوي 

ُيعّرف البحث التربوي بأنَّه: خطوات منظمة ودقيقة قائمة على التقصي والدراسة 

لمتأنية بهدف اكتشاف أو وضع أسس وقواعد أو حل مشكالت في مجال التربية  فلية ا

(. وُيعّرف أيضاً بأنَّه: تطبيق المنهجية التي تستخدم في البحث 61: 2114والزكي، 

(. ويقصد بالبحث التربوي في هذ  28: 2116العلمي على القضايا التربوية  عبد هللا، 

ى معالجة مشكالت قائمة وتقديم رؤى تطويرية ونتائج الدراسة: عملية منظمة تهدف إل

 صالحة للتعميم لتحقيق األهداف التربوية بأكثر الطرق فاعلية.

  :اإلدارة المدرسية 

ُعّرفت اإلدارة المدرسية بأنَّها: مجموعة من المهام واألنشطة التي يقوم بها مدير 

: 2114معينة  الدويش،  المدرسة مع منسوبيه فتتفاعل مع بعضها ُبغيه تحقيق أهداف

(. وُعّرفت بأنَّها: الجهود التي يقوم بها فريق من العاملين في المدرسة، ُبغية تحقيق 126

األهداف التربوية تحقيقاً يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها  عطوي، 

(. ويقصد باإلدارة المدرسية في هذ  الدراسة: مجموعة العمليات 18: 2114

قيادة النظام المدرسي، والعمليات اإلدارية، والشؤون جراءات المتضمنة في مجاالت واإل

، والتي يقوم بها مدير المدرسة بالشراكة مع الفنية "اإلشرافية"، وخدمة المجتمع المحلي

 أطراف متعددة، من أجل تحقيق األهداف المنشودة المنسجمة مع فلسفة التربية في الدولة. 

 تربوي في مجال اإلدارة المدرسية: أولويات البحث ال 

يقصد بها في هذ  الدراسة: البحوث األكثر أهميِّة وضرورة لمجاالت عمل اإلدارة 

المدرسية في مدارس محافظات غزة، وذلك في ضوء إجماع خبراء أصول التربية، وفي 

يري ضوء االحتياجات الفعلية للميدان التربوي الفلسطيني بمحافظات غزة وفقاً اراء مد

المدارس، وتحدد درجة األهميِّة وتقاس درجة األولوية لكل مجال أو اتجا  بحثي احصائياً 

 بمدى ارتفاع قيمة متوسطه الحسابي. 

راسات السابقة  الدِّ

راسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة  تعرض الدراسة فيما يلي بعضاً من الدِّ

 الحالية، على النحو التالي:
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وهدفت التعرف على أولويات البحث التربوي في مجاالت اإلدارة (: 1332دراسة محمود )

( وكيالً 139المدرسية، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، وتكونت العينة من  

( معلماً، ُطبِّْقت عليهم استبانة موزعة على 174ومديراً ومشرفاً ومديراً لإلدارة التعليمية،  

لى أن مجال العالقات اإلنسانية احتل المرتبة األولى، ثم إدارة ( مجاالت، وقد توصلت إ11 

وتسيير العمل المدرسي، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع سياسة واستراتيجية وخريطة 

 شاملة للبحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية.

ال وهدفت التوصل إلى استراتيجية لقيادة البحث التربوي في مج (:1336دراسة الحبي  )

اإلدارة المدرسية، من خالل التعرف على أهم مجاالت البحث التربوي في مجال اإلدارة 

المدرسية، وذلك من وجهة نظر الموجهين والمديرين، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب 

( 11( مشرفاً ومديراً، ُطبِّْقت عليهم استبانة موزعة على  161التحليلي، وتكونت العينة من  

د توصلت إلى أن مجال شئون التالميذ احتل األولوية األولى، ثم مجال إدارة مجاالت، وق

وتسيير العمل المدرسي، وقدمت الدراسة استراتيجية للبحث التربوي في مجال اإلدارة 

 المدرسية.

وهدفت التعرف على مدى اهتمام الميدان التربوي بتوظيف نتائج (: 2000دراسة الغانم )

رة المدرسية، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، وتكونت البحوث في ميدان اإلدا

( مديراً في المدارس االبتدائية بدولة الكويت، ُطبِّْقت عليهم استبانة موزعة 288العينة من  

( مجاالت، وقد توصلت إلى أن مجال الشؤون الطالبية احتل األولوية األولى، 6على  

ة حسب األولويات التي تراها اإلدارات المدرسية في وقدمت الدراسة خريطة بحثية مقترح

 مجال عملها.

وهدفت التعرف إلى العوائق التي تحول دون (: 2000دراسة السليماني والجفري )

االستفادة من نتائج البحث التربوي في تطوير العملية التربوية، وكيفية التغلب عليها، 

( مشرفاً، 56( مديراً،  69ونت العينة من  مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، وتك

( مجاالت، وقد توصلت إلى أهم 4( محاضراً، ُطبِّْقت عليهم استبانة موزعة على  43 

األسباب التي تحول دون توظيف البحث التربوي تعود إلى: ضعف اإلمكانات، والمنفذين 

وصت الدراسة بضرورة للعملية التربوية، وصانعي القرار، وطبيعة البحوث التربوية، وقد أ

 أن تكون مواضيع البحوث من واقع المشكالت التي تواجه النظام التربوي.

هدفت التعرف على درجة اهتمام أساتذة التربية بالجامعات و(: 2004دراسة عاشور )

مستخدمًة المنهج األردنية بالبحوث المرتبطة بالتطوير التربوي مرتبة حسب أولوياتها، 

عليهم استبانة ُطبِّْقت ( محاضراً، 118وتكونت العينة من  تحليلي، الوصفي األسلوب ال

 احتل األولوية األولى اإلدارة التربويةوقد توصلت إلى أن مجال ( مجاالت، 6موزعة على  

اإلدارة المدرسية، وقد أوصت الدراسة بضرورة ، ويليه مجال ضمن اهتمامات أساتذة التربية

 زارة التربية والتعليم في مجال البحوث.زيادة التعاون بين الجامعات وو

وهدفت بيان مدى سير الجامعات الفلسطينية في بحوثها (: 2005دراسة األستا  والحجار )

األكاديمية على خريطة بحثية تربوية تنموية، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي 

راسات  العليا في جامعات:  األقصى، للتعرف على حجم اإلنتال البحثي األكاديمي لطلبة الدِّ
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( بحثاً، وذلك 292م(، والبالغ  2112-1996اإلسالمية، األزهر(، في الفترة ما بين  

للكشف عن التوجهات التنموية التي يعكسها اإلنتال البحثي التربوي األكاديمي في ضوء 

ن البحوث متطلبات التنمية والتطوير للتعليم الفلسطيني، وقد توصلت إلى غياب التوازن بي

التربوية ومعظم متطلبات التنمية والتطوير، وقد أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين 

المؤسسات البحثية الفلسطينية، من أجل إعداد قوائم بأولويات البحث التربوي التي تعتمدها 

 الجامعات.

 في التربوية المنشورة اإلدارة بحوث تحليل وهدفت(: 2006دراسة جبران وعطاري )

 ربع التربوية مجلة "اإلدارة في بتلك المنشورة ومقارنتها عربية محكمة تربوية مجلة (19 

م(، واستخدمت الدراسة ثالث مناهج، وهي: المنهج 2114-1984من   السنوية" األمريكية

راسات  التحليلي والبيبليومتري والمقارن، وقد توصلت إلى ضعف اإلنتال البحثي من الدِّ

( دراسة أجنبية في المجلة 492مجلة(، مقابل   19منشورة في  دراسة(  71العربية  

من إسهام األكاديميين أكثر  هو األمريكية، وأن غالبية اإلنتال في المجالت العربية واألجنبية

عربية لإلدارة  مهنية رابطة أو جمعية من الممارسين، وقد أوصت الدراسة بضرورة تأسيس

 في اإلدارة التربوية. ةمتخصص مجلة عربية التربوية، وإصدار

وهدفت التعرف على اتجاهات مديري المدارس الثانوية في (: 2003دراسة الشبول )

األردن نحو البحوث التربوية ونتائجها، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، 

وقد ( مجاالت، 4عليهم استبانة موزعة على  ( مديراً، ُطبِّْقت 225وتكونت العينة من  

لت إلى وجود اتجاهات سلبية لدى المديرين نحو مجاالت: أهميِّة البحوث التربوية، توص

وإجراءات البحوث التربوية، ونتائج البحوث التربوية، بينما وجدت اتجاهات إيجابية نحو 

استطالع اراء مديري  مجال اإلفادة من نتائج البحوث، وقد أوصت الدراسة بضرورة

 حث التربوي. المدارس لتحديد أولويات الب

وهدفت الكشف عن الظروف الثقافية والمعرفية Khalifah (2010 :)دراسة خليفة 

السائدة التي تكمن وراء البحوث التربوية في فلسطين، عن طريق دراسة حالة في جامعة 

م(، ومقابلة 2119-2117( رسالة ماجستير في الفترة  111القدس، من خالل تحليل  

تربوية، وتحليل بحوثهم المنشورة، وكشفت الدراسة أن معظم البحوث األساتذة في األقسام ال

استخدمت المنهج الوصفي الكمي، وقد أوصت الدراسة بضرورة تنويع المناهج البحثية، 

 والتركيز على البحوث النوعية، وتقديم الدعم المالي لهذ  البحوث. 

ي السودان، من أجل وهدفت الكشف عن أولويات البحث التربوي ف(: 2011دراسة حسن )

المساعدة على تكوين سياسة بحثية تنطلق من قاعدة األولويات، مستخدمًة المنهج الوصفي 

( فرداً من الباحثين التربويين واإلداريين 211األسلوب التحليلي، وتكونت العينة من  

ى أن ( مجاالت، وقد توصلت إل5والمعلمين والموجهين، ُطبِّْقت عليهم استبانة موزعة على  

األولوية األولى هي القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم، يليها القضايا المتعلقة 

بالمتعلمين، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع سياسات للبحث التربوي في السودان مبنية 

 على أساس األولويات.
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رس التعرف على واقع البحث العلمي في المدا وهدفت(: 2011دراسة سكيك وبارود )

 الثانوية في محافظة غزة من وجهة نظر المعلمين، والمعوقات التي تحول دون إنجاز البحث

( معلماً 212العلمي، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، وتكونت العينة من  

وقد توصلت إلى أن المعيقات ( مجاالت، 4عليهم استبانة موزعة على  ومعلمة، ُطبِّْقت 

المرتبة األولى، يليها المعيقات اإلدارية، ثم المعيقات االجتماعية، وأخيراً الشخصية احتلت 

المعيقات االقتصادية، وقد أوصت الدراسة بوضع استراتيجية شاملة للبحث العلمي على 

 مستوى الوزارة والمديريات والمدارس. 

بوي وهدفت التعرف إلى أسباب الفجوة بين البحث التر(: 2011دراسة عساف واألغا )

وصناعة السياسة التعليمية الفلسطينية، وأهم التداعيات التي قد تفرزها هذ  الفجوة، مستخدمًة 

المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، واقترحت الدراسة نموذجاً للتجسير بين البحث التربوي 

والسياسة التعليمية يعتمد على مجموعة من االستراتيجيات، وأوصت الدراسة بضرورة وضع 

 ة مستقبلّية واضحة ومعلنة للبحث التربوي.رؤي

وهدفت الكشف عن اتجاهات البحث التربوي األكاديمي في مجال  (:2011دراسة قنديل )

اإلدارة المدرسية بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، مستخدمًة المنهج البيبليومتري، وذلك 

في تلك الجامعات، وقد لمسح رسائل الماجستير والدكتورا  في مجال اإلدارة المدرسية 

توصلت إلى تنوع األبحاث األكاديمية في مجال اإلدارة المدرسية وعدم تكرارها، وأن المنهج 

الوصفي بأدواته الكمية هو السائد في تلك األبحاث، وقد أوصت بضرورة توجيه طلبة 

راسات العليا لتقديم برامج متكاملة لإلصالح وليس مجرد توصيات عامة.  الدِّ

وهدفت التعرف على عوائق تفعيل البحوث التربوية في الميدان (: 2012السكران )دراسة 

التربوي، مستخدمًة المنهج الوصفي األسلوب التحليلي، وتكونت العينة من جميع أعضاء 

( عضواً، ُطبِّْقت عليهم استمارة 31مجلس الشئون التربوية بمنطقة الرياض والبالغ عددهم  

جاالت، وقد توصلت إلى أن واقع تفعيل نتائج البحوث التربوية في ( م3مقابلة موزعة على  

الميدان التربوي يتم بدرجة محدودة جداً، وأن عوائق تفعيل نتائج البحوث في الميدان تتمركز 

حول بعض العوامل االجتماعية واإلدارية واالقتصادية، وعوامل تعود للبحث التربوي، وقد 

ين مراكز البحوث والجامعات وإدارات التربية والتعليم أوصت الدراسة بضرورة التنسيق ب

 فيما يتعلق بءجراء البحوث وتطبيق نتائجها في الميدان.

وهدفت بيان أهميِّة الجوانب النوعية في البحث العلمي، مع Ion (2012 :)دراسة أيون 

ة توضيح التحديات العملية في هذا النوع من البحوث، وفي هذا السياق اقترحت الدراس

 ,Executive Agency for Higher Educationمشروع بحث لتمويله من 

Research, Development and Innovation Funding بهدف مساعدة ،

المؤسسات البحثية على القيام بالبحوث التربوية التي ترتبط بالميدان، واقترحت الدراسة 

وتقييم االستراتيجيات وااليات الحالية  تحليالً للنماذل الفعلية التي تبين اثار البحوث وجدواها،

التي تستخدمها المؤسسات البحثية، وقدمت الدراسة نموذجاً للمؤشرات الرئيسية لتقييم تأثير 

األبحاث التربوية، يقوم هذا النموذل على التفاعل بين ثالثة مجاالت هي: سياق إنتال البحوث 
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الخ(، وسياق استخدام البحث  صانعي   الباحثين وأساتذة الجامعات، المجموعات البحثية،

 السياسات والتربويين، الخ(، وسياق المجتمع ككل  اإلعالم، واألسرة، الخ(.

وهدفت تحديد متطلبات تفعيل دور البحث التربوي في معالجة (: 2013دراسة إسماعيل )

ج يناير في مصر، مستخدمًة المنه 25القضايا المجتمعية ذات األولوية لمرحلة ما بعد 

الوصفي المكتبي، وقد توصلت إلى مجموعة من المتطلبات لتفعيل دور البحث التربوي 

أهمها: بناء فلسفة جديدة وأهداف وخطط وسياسات واضحة للبحث التربوي، وتوجيه البحث 

التربوي نحو معالجة مشكالت الواقع، وفتح قنوات االتصال بين المؤسسات البحثية وكليات 

مستفيدة من نتائجه، وقد أوصت بضرورة دمج البحث التربوي في التربية والمؤسسات ال

 مناهج التعليم العام للمساهمة في إيجاد خريج يتمتع بمهارات البحث العلمي.

وهدفت تقديم خريطة بحثية توضح أهم القضايا التربوية (: 2014دراسة الشين وإسماعيل )

التربوية المعاصرة وتحديد متطلباتها  التي تواجه التعليم في سلطنة ُعمان في ضوء التجديدات

التربوية، مستخدمًة المنهج  األصول واإلدارة العلمية بقسم واقع الرسائل تحليل البحثية، مع

والبالغة  (،2112-1995الوصفي األسلوب التحليلي، لتحليل رسائل الماجستير في الفترة  

ينة من جميع أعضاء هيئة اتجاهاتها البحثية، وتكونت الع على ( رسالة، والتعرف148 

( طالباً وطالبة، 15(، باإلضافة إلى طلبة الماجستير وعددهم  11التدريس بالقسم وعددهم  

( فرداً، وبعض العاملين 75وعينة من مديري المدارس الحكومية ومساعديهم وعددهم  

( 4عة على  ( فرداً، ُطبِّْقت عليهم استبانة موز11بءدارة البحث التربوي بالوزارة وعددهم  

مجاالت، وقد اقترحت الدراسة تصوراً لخريطة بحثية للقسم متضمنة أهداف ومجاالت واليات 

 .للتنفيذ

راسات  السابقة تعليق عام على الدِّ

راسات السابقة إلى التأكيد على أن البحث التربوي هو ركيزة أساسية لتطوير  هدفت الدِّ

تربوي يساعد على تلبية احتياجات الواقع الفعلية، النظم التربوية، وأن تحديد أولويات البحث ال

الباحثون، كما هدفت إلى التأكيد على أن  ويحد من التكرار في الموضوعات التي يتناولها

تحديد أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية هو نهج عقالني لضمان جدوى 

الفعلي من الجهود البحثية، وقد  وجودة تلك البحوث، ولتحقيق االستفادة القصوى للميدان

راسات السابقة في المنهجية المستخدمة، وتباينت في حجم ونوع العينة، واختلفت  تنوعت الدِّ

 في المجال التربوي المستهدف.

راسات السابقة من حيث المنهج واألداة مثل:  وقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدِّ

راسات 2111بارود  (، ودراسة سكيك و2119دراسة الشبول   (، كما اتفقت مع بعض الدِّ

(، وتختلف عن 2111(، ودراسة قنديل  2111في المجال المستهدف مثل: دراسة الغانم  

راسات السابقة في تحديد أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية  جميع الدِّ

ا باستطالع اراء بعض خبراء باالستناد إلى وظائف اإلدارة المدرسية، كما تختلف في انفراده

أصول التربية حول أولويات البحث التربوي في اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة، ومن ثم 

التعرف على درجة أهميِّة وأولوية واحتيال الميدان الفعلي من تلك البحوث من وجهة نظر 

راسات السابقة، رغم االختالف عنها،  مديري المدارس، وقد استفادت الدراسة الحالية من الدِّ
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في بناء فكرة الدراسة، وفي تدعيم إطارها النظري، وتحديد منهجيتها، كما استفادت من 

 تحليالتها ونتائجها.

 الخلفية النظرية للدراسة

 مفهوم البحث التربوي .1

يمثل البحث التربوي أحد مجاالت البحث العلمي، وهو عبارة عن عملية منظمة 

هر ومعالجة المشكالت التربوية وطرح الحلول ومضبوطة تصوب نحو دراسة الظوا

بواقعية ورؤية علمية، فهو أداة فعالة لرفع كفاءة النظم التربوية وزيادة فعاليتها. فالبحث 

التربوي دالة حضارية، وهو قوة في وجه التحديات، وأسلوب من أساليب مواجهة 

قدمة موجهاً لوضع المشكالت، واألساس السليم التخاذ القرارات، وتتخذ  الدول المت

 (. 118: 2111السياسات وتطوير البرامج  األغا والفرا، 

ولقد تعددت رؤى الباحثين والمختصين حول مفهوم البحث التربوي، فقد ُعرف بأنَّه: 

عملية موضوعية نظامية لجمع وتنظيم وتحليل البيانات بهدف اتخاذ القرارات التربوية 

 Zikmund, 2003:6نَّه: نشاط مقصود وموجه لتوسيع قاعدة (. وُعرف أيضاً بأ

المعارف العلمية الخاصة بالقضايا والمشكالت التي تشغل التربويين  صالح واخرون، 

ه: نشاط علمي منظم يمكن أن 43: 2117 (. ومن التعريفات األخرى للبحث التربوي أنَّ

: 2119 يمارس بهدف النهوض واالرتقاء بالعملية التربوية بكافة عناصرها  الشبول،

21.) 

يستنتج مما سبق أن البحث التربوي هو عملية منظمة وموضوعية استقصائية أو 

استعالمية أو استكشافية، تهدف إلى الوصول لمعرفة جديدة أو للتجديد والتطوير 

 التربوي، أو التخاذ قرارات واقعية أو لحل مشكلة حقيقية في المجال التربوي.

 بحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسيةمسوغات ودواعي تحديد أولويات ال .2

يثير موضوع األولويات في البحوث التربوية خالفاً وجدالً لعدم اتفاق وجهات النظر 

على ما يمكن أن يمثل أولويات مشتركة، فهناك من يؤكد على أهميِّة البحوث األساسية 

تطبيقية لما لها ويعتبرها األساس في تطوير التربية، وهناك من يعطي أولوية للبحوث ال

من قيمة علمية ووظيفية، والبعض يؤكد على أن هناك مجاالت واضحة يجب أن تعطى 

أولوية في البحث التربوي، أوالها تتمثل فيما يعانيه البحث التربوي نفسه من صعوبات 

مالية ومادية وبشرية، وأما المجال الثاني ل ولويات في البحث التربوي فيتمثل فيما 

 (. 67-65: 2113يدان من قصور  مرسي، يعانيه الم

إلى جانب ذلك فءن يؤكد البعض على أن ترتيب األولويات يختلف باختالف 

التصورات والخلفيات الثقافية والعلمية واأليديولوجية لواضع األولويات، ولذلك قد يكون 

س ما يرا  البعض مهماً من األولويات، مهمالً ال قيمة له عند البعض ااخر، والعك

 (.127: 2113صحيح  إسماعيل، 

وبالتالي فءن هناك أولويات تحددها اهتمامات الباحثين أو المشتغلين بالبحث أنفسهم، 

من خالل متابعتهم لحركة البحث التربوي في مجال تخصصهم، كذلك يوجد اختالفاً في 

في البحث  األولويات بالنسبة للمستويات المختلفة، فالمعلمون لهم اهتماماتهم وأولوياتهم
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التربوي، والعلماء لهم أيضاً اهتمامات مختلفة، وكذلك الهيئات المهنية للمعلمين والمربين 

(. وهناك 66-65: 2113والهيئات المحلية والقومية واإلقليمية والدولية  مرسي، 

أولويات تحددها مؤسسات البحث التربوي، فهذ  المؤسسات يكون لها عادة برنامج أو 

 حدد فيها أولوياتها. خطة للبحوث تت

ولذلك فءن تحديد األولويات ينبغي أن يتم بناًء على ضوابط ومعايير تحكم األسبقية 

واألهميِّة للتقديم، مما يعطي المهتمين في مجال التعليم أساساً ينطلقون منه نحو تناول 

لفائدة، القضايا ذات األهميِّة واألولوية، حتى تركز الجهود، وليتم تحقيق أكبر قدر من ا

ويمكن تحديد األولويات بءتباع عدة طرق أبرزها: تشخيص الواقع، الرجوع إلى 

(. 131-131: 2113األدبيات، واستطالع رأي المتخصصين والخبراء  إسماعيل، 

ويمكن القول بأن تحديد أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية باالستناد إلى 

 ة هو دليل على النضج المنهجي. طرق تحديد األولويات المذكور

وألن أي فعل إصالحي أو تطويري للتعليم المدرسي ال ينطلق من بوابة اإلدارة 

أن يحقق أهدافه، وهذا الطرح يجد سند   يمكن ال أبتراً  إصالحاً أو تطويراً  يعدّ  المدرسية،

ولويات في األدبيات التي تؤطر مهام واختصاصات هذا المجال، ومن هنا يرتبط تحديد أ

البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بعدد من المسوغات والدواعي العصرية يأتي 

 في مقدمتها ما يلي:   

أصبح البحث التربوي يمثل الجهاز العصبي للعمل التربوي، وهكذا أصبحت مراكز  -أ

البحوث تقوم بوظائفها في التشخيص والتقويم والعالل واإلنماء والتطوير، ثم تضع 

: 2111كله من خالل البحث التربوي تحت عين وبصر القائد التربوي  الغانم،  هذا

83.) 

أن قيمة البحوث التربوية تتوقف على االختيار المناسب لموضوعات البحث ومناهج  -ب

البحث ووسائله، والرقابة التي يتم في إطارها إنجاز هذ  البحوث، والدقة العلمية 

 (.97: 2118ث  شحاتة، التي يراعيها القائمون بهذ  البحو

(. 89: 2112أهميِّة البحث التربوي في االستفادة من نتائجه في الميدان  السكران،  -ل

ويشكل غياب خريطة بحثية واضحة للبحوث التربوية أحد األسباب الرئيسة في 

تناول الباحثين لقضايا وموضوعات ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بقضايا المجتمع 

 (.61: 2114 الشين وإسماعيل، 

البحث العلمي المنظم المنبثق من أولوياته في مجال ما يثري العملية البحثية  -د

: 2112ويوجهها إلى خدمة ذلك المجال ومتطلبات التنمية الوطنية  الشمراني، 

213.) 

تعاني البحوث التربوية في مجال اإلدارة التعليمية عامة من عدم تعرضها إلى  - 

ول المقترحة لها، أي أنها تفتقر إلى غياب التنسيق الموضوعات المستقبلّية والحل

 (. 81: 2111والخطط المستقبلّية التي تواكب التحديات التربوية  الغانم، 
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 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة .1

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االستشرافي الذي يدرس الظاهرة ويجمع 

تخلص النتائج، وقد تمت االستعانة بهذا المنهج المعلومات ويصنفها ويحللها ويفسرها ويس

من أجل الكشف عن مسوغات ودواعي تحديد أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة 

المدرسية، وتحديد درجة أولوية واحتيال الميدان الفعلي من البحوث التربوية التي اجمع 

ت الدراسة بأحد أساليب عليها الخبراء، وذلك من وجهة نظر مديري المدارس، كما استعان

، الذي يعتمد على الجهد Delphi Techniqueدراسة المستقبل وهو أسلوب دلفي 

الفكري العلمي المتعمق لصياغة مجموعة تنبؤات مستقبلّية من خالل جمع اراء الخبراء 

والمتخصصين، وقد تم االستعانة بهذا األسلوب من أجل استشراف أولويات البحث التربوي 

 رة المدرسية بمحافظات غزة، وذلك من وجهة نظر خبراء أصول التربية.في اإلدا

 مجتمع الدراسة وعينتها .2

 تكون مجتمع الدراسة وعينتها من:  

خبراء التربية المتخصصين بمجال أصول التربية من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات  -أ

 ( خبيراً.12ونة من  الفلسطينية في محافظات غزة، وقد تم اختيار عينة قصدية منهم مك

( مديراً ومديرة 395مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة والبالغ عددهم   -ب

(. وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية منهم 21: 2116 وزارة التربية والتعليم العالي، 

( مدير ومديرة، بنسبة 228( مديراً ومديرة، استجاب منهم  237(، بلغت  %61بنسبة  

 ( من المجتمع األصلي.%57.7قدارها  مئوية م

 أدوات الدراسة .3

 اعتمدت الدراسة على أداتين، وهما: 

: وذلك الستطالع اراء بعض خبراء أصول أسلو  الحكم عن بعد )دلفي التنّباي( -أ

التربية، حول أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة، وذلك 

 نات، وهي: باستخدام نوعين من االستبا

استبانة استقرائية: وتم استخدامها في الجولة األولى، واحتوت على مجموعة من األسئلة  (1

المفتوحة التي تستهدف أخذ اراء وتصورات الخبراء حول أولويات البحث التربوي في 

مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة، من حيث:  قيادة النظام المدرسي، العمليات 

 ون الفنية "اإلشرافية"، خدمة المجتمع(.اإلدارية، الشؤ

استبانة استنتاجية: تم إعدادها في ضوء تحليل بيانات استبانة الجولة األولى، وتم  (2

استخدامها في الجولة الثانية والثالثة، واحتوت على مجموعة من الفقرات المتعلقة 

محور فرعي  بأولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية، ودرجة أهميِّة كل

 وأولويته البحثية.

وذلك للكشف عن درجة أولوية واحتيال الميدان الفعلي من البحوث التربوية التي  استبانة: - 

أجمع عليها  خبراء أصول التربية( في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة، وذلك من 
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 كبيرة،  وجهة نظر مديري المدارس، وتكون استجابة العينة عبر سلم ليكرت الثالثي

 متوسطة، ضعيفة(.

 تطبيق جوالت دلفي ونتائجها .4

اعتمدت الدراسة الحالية على الطريقة التقليدية أو ما يطلةق عليةه تمةرين دلفةي لكونةه يتفةق مةع 

 طبيعة الدراسة، وقد سارت خطوات العمل على النحو التالي:

دف أخةذ اراء تةم صةياغة مجموعةة مةن التسةاؤالت المفتوحةة التةي تسةتهجولة دلفي األولمى:  -أ

وتصورات خبراء أصول التربيةة حةول أولويةات البحةث التربةوي فةي مجةال اإلدارة المدرسةية 

بمحافظات غزة، من واقع خبرتهم ورؤاهم، وكانت صيغة األسئلة المفتوحةة الموجهةة الخبةراء 

 على النحو ااتي: 

ي من وجهة ما أولويات البحث التربوي في مجال قيادة النظام المدرس التساال األول:

 نظركم؟  

 ما أولويات البحث التربوي في مجال العمليات اإلدارية من وجهة نظركم؟ التساال الثاني: 

ما أولويات البحث التربوي في مجال الشؤون الفنية  اإلشرافية( من وجهة التساال الثالث:  

  نظركم؟

المحلي من وجهة ما أولويات البحث التربوي في مجال خدمة المجتمع التساال الرابع: 

 نظركم؟ 

 وبعد فرز اراء وتصورات الخبراء، تم التوصل إلى الصورة التي قدمت في الجولة الثانية.

بعةد تحليةل ااراء فةي الجولةة األولةى واألخةذ بهةا، تةم إعةداد الجولةة جولة دلفمي الثانيمة:  - 

أولويةات  الثانية وذلك السةتفتاء الخبةراء مةرة أخةرى حةول مةا طرحةو  فةي الجولةة األولةى مةن

بحثية بهدف الوصول إلى اتفاق عام، وحتى تتاح لهم الفرصة لالطةالع علةى جميةع األولويةات 

البحثية المقترحة، وقد تم استبدال صةيغة األسةئلة المفتوحةة فةي الجولةة الثانيةة باسةتبانة تحتةوي 

لةآلراء على قائمة بأولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غةزة، وفقةاً 

المقترحة، مضافاً إليها درجة ارتباط كةل أولويةة أو اتجةا  بحثةي مةع المجةال الةذي ينتمةي إليةه، 

إضافة إلى درجة أهميِّة كل أولوية أو اتجا  والتي تتراوح ما بين  كبيةرة، متوسةطة، ضةعيفة(، 

لفرصةةة وذلةك بهةةدف االسةةتفادة الكاملةة مةةن نتةةائج الجولةة األولةةى وتعميقهةةا، وإعطةاء الخبةةراء ا

أيضاً إلضافة أولويات واتجاهات بحثية جديدة من خالل بند  أولويات بحثية لم تةذكر(، وقةد تةم 

توزيع استبانة جولة دلفي الثانية على نفس الخبراء المشاركين في الجولةة األولةى، وتةم إجةراء 

 التعديالت التي أشار إليها السادة الخبراء.

نةه نتةائج جةولتي دلفةي السةابقتين، جةاءت الجولةة في ضوء مةا أسةفرت عجولة دلفي الثالثة:  -ج

الثالثةةة واألخيةةرة بهةةدف اسةةتفتاء السةةادة الخبةةراء مةةرة أخةةرى حةةول مةةا طرحةةو  فةةي الجةةولتين 

السةةابقتين مةةن اراء بهةةدف الوصةةول إلةةى اتفةةاق عةةام، وبتحليةةل ااراء فةةي الجولةةة الثالثةةة تةةم 

بحثيةة موزعةة علةى مجةاالت  ( أولويةة141( علةى  %111التوصل إلى وجود اتفاقاً بنسةبة  

 العمل الرئيسة لإلدارة المدرسية، حيث تم دمج هذ  األولويات ضمن المجاالت.
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(: مجاالت أولويات البحث في اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة من وجهة نظر 1جدول )

 بعض الخبراء

 عدد األولويات البحثية مجاالت اإلدارة المدرسية م.

 12 قيادة النظام المدرسي 1

 58 العمليات اإلدارية 2

 46 الشؤون الفنية  اإلشرافية( 3

 24 خدمة المجتمع المحلي 4

 140 المجموع

تطبيق استبانة الكشف عن درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ألولويات البحث  .5

 التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة:

 بانة بطريقتين، وهما:تم التحقق من صدق االستصدق االستبانة:  -أ

( محكمةين مةن أعضةاء الهيئةة التدريسةية 11تةم عةرض االسةتبانة علةى  صدق المحكمين:  (1

في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، وتم التأكد مةن دقةة صةياغتها اللغويةة 

ووضةةوحها وشةةمولها ألولويةةات البحةةث التربةةوي فةةي مجةةال اإلدارة المدرسةةية ومةةدى انتمةةاء 

األولويةةات البحثيةةة للمجةةال الةةذي تنةةدرل تحتةةه، ومةةدى مناسةةبتها، وبنةةاًء علةةى ذلةةك اسةةتقرت 

 ( أولوية بحثية.141االستبانة في صورتها النهائية على  

استمدت االستبانة صدقها البنائي من خالل قياس معامل االرتبةاط بةين كةل الصدق البنائي:  (2

( مةديراً مةن 31علةى عينةة اسةتطالعية قةدرها  مجال والدرجةة الكليةة لالسةتبانة، بعةد تطبيقهةا 

( وتةةةم التأكةةد مةةةن 1.85-1.56خةةارل العينةةة األصةةةلية، وقةةد تراوحةةةت معةةامالت االرتبةةاط  

 (.  α≤1.15دالالتها المعنوية عند مستوى  

 تم حساب ثبات االستبانة بطريقتين، وهما كما في الجدول التالي: ثبات االستبانة:  - 

 لحسا  ثبات االستبانة (: الطرق المستخدمة2جدول )

 معامل الثبات الطرق المستخدمة

 1.86 طريقة التجزئة النصفية

 1.91 طريقة ألفا كرونباخ

 يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لالستبانة مرتفع ويطمئن لإلجراء والتطبيق. 

 نتائج تطبيق االستبانة ومناقشتها: -ج

 مناقشتها:المحك المعتمد لتحليل استجابات العينة و (1

للحكةةم علةةى داللةةة متوسةةطات اسةةتجابات أفةةراد العينةةة، فقةةد تةةم تقسةةيم االسةةتجابات إلةةى ثالثةةة 

(، ولتحديد طول الخاليا تةم حسةاب المةدى 3، كبيرة = 2، متوسطة = 1مستويات  ضعيفة = 

=  3( ÷ 2=1-3عةةدد بةةدائل األداة، أي  ÷ أقةةل قيمةةة(  –بةةين درجةةات المقيةةاس  أكبةةر قيمةةة 

بعد ذلك تم إضةافة هةذ  القيمةة إلةى أقةل قيمةة فةي المقيةاس  واحةد صةحيح(، وهكةذا (، و1166 

 نحصل على التصنيف التالي:
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 (: المحك المعتمد لتحليل استجابات العينة ومناقشتها3جدول )

 تقدير األولوية طول الخلية

 ضعيفة (1166 – 1111 

 متوسطة (2133 -1167 

 كبيرة (3111 – 2134 

علقممة بالتسمماال المم ي يممنص علممى: ممما درجممة تقممدير مممديري المممدارس النتممائج المت (2

 الحكومية ألولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة؟

 لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، كما في الجدول التالي: 

 بحث التربوي (: درجة تقدير مديري المدارس الحكومية ألولويات ال4جدول )

 طبقاً لمجاالت عمل اإلدارة المدرسية 

 تقدير األولوية ترتي  األولوية المتوسط الحسابي مجاالت عمل اإلدارة المدرسية م.

 كبيرة 1 2.42 الشؤون الفنية  اإلشرافية( 1

 كبيرة 2 2.37 قيادة النظام المدرسي 2

 متوسطة 3 2.19 خدمة المجتمع المحلي 3

 متوسطة 4 1.93 داريةالعمليات اإل 4

 متوسطة  2.16 المجموع

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن المتوسةةط اإلجمةةالي لتقةةديرات العينةةة ألولويةةات البحةةث فةةي 

( ويدل على أن المتوسط اإلجمالي للتقدير كةان متوسةطاً، وبالنسةبة 2.16جميع المجاالت هو  

الترتيةب األول بمتوسةط حسةابي  للمجاالت فقد حصل مجال  الشؤون الفنية "اإلشةرافية"( علةى

( وتقةةدير األولويةةة كبيةةرة، يليةةه مجةةال  قيةةادة النظةةام المدرسةةي( فةةي الترتيةةب الثةةاني 2.42 

( وتقةةدير األولويةةة كبيةةرة، ثةةم مجةةال  خدمةةة المجتمةةع المحلةةي( فةةي 2.37بمتوسةةط حسةةابي  

 العمليةات  ( وتقةدير األولويةة متوسةطة، وأخيةراً مجةال2.19الترتيب الثالث بمتوسط حسابي  

 ( وتقدير األولوية متوسطة.1.93اإلدارية( في الترتيب األخير بمتوسط حسابي  

ويعةةزو الباحثةةان هةةذ  النتيجةةة إلةةى أن مةةديري المةةدارس يعتبةةرون أن اإلدارة المدرسةةية مةةا 

زالت مجاالً خصباً للبحث، وخاصًة فةي االتجاهةات والنظريةات المتجةددة فةي القيةادة التربويةة، 

ون مجةةال  الشةةؤون الفنيةةة "اإلشةةرافية"( هةةو صةةلب عمةةل مةةدير المدرسةةة، وكةةأنهم فهةةم يعتبةةر

يطةةالبون بةةالعودة لالهتمةةام بةةالبحوث التةةي تعةةالج المحةةاور التربويةةة الجوهريةةة المتعلقةةة بةةالمعلم 

والطالب والمنهج ويعتبرونها أولوية أكثر من العمليات اإلدارية، وتتفق هةذ  النتةائج جزئيةاً مةع 

 (،2111(، ودراسةة حسةةن  2111(، ودراسةة الغةانم  1996راسةة الحبيةب  مةا جةاءت بةه د

(، وفيمةةا يلةةي 2114(، ودراسةةة عاشةةور  1992وتختلةةف مةةع مةةا جةةاءت بةةه دراسةةة محمةةود  

عرض ومناقشة أولويات البحث التربوي داخل كل مجال من مجاالت عمل اإلدارة المدرسةية، 

ت االستبانة، وهي مفصةلة تحةت مجاالتهةا، حيث تم استخرال المتوسطات الحسابية لجميع فقرا

 كما هو موضح في الجداول التالية:
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 المجال األول: قيادة النظام المدرسي:

(: درجة تقدير مديري المدارس ألولويات البحث التربوي في مجال قيادة النظام 5جدول )

 المدرسي

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 ولويةاأل

 

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 متوسطة 7 2.14 قيادة التميز كبيرة 1 2.89 القيادة األخالقية

 كبيرة 2 2.81 القيادة االبتكارية
القيادة متعددة 
 العوامل

 متوسطة 8 2.04

 متوسطة 9 1.99 قيادة التغيير كبيرة 3 2.76 القيادة الخادمة

قيادة المدرسة 
 كنظام معقد

 متوسطة 11 1.96 القيادة المستدامة كبيرة 4 2.71

 كبيرة 5 2.69 القيادة الملهمة
القيادة التشاركية 
 والديمقراطية

 متوسطة 11 1.93

القيادة المرتكزة 
على البحث 
 العلمي

 متوسطة 12 1.91 القيادة التحويلية كبيرة 6 2.62

 السابق ما يلي:  يتضح من الجدول

أن الموضوعات البحثية المتعلقة بـ  القيادة األخالقيةة، القيةادة االبتكاريةة، القيةادة الخادمةة،  -

قيادة المدرسة كنظام معقد، القيادة الملهمةة، القيةادة المرتكةزة علةى البحةث العلمةي( حصةلت 

 على أولوية بحثية كبيرة ضمن مجال قيادة النظام المدرسي.

ت البحثيةة التةي حصةلت علةى أولويةة كبيةرة، لهةا طةابع قيمةي وأخالقةي بعض الموضةوعا -

ومعنةةوي، ويعتقةةد الباحثةةان أن هةةذ  النتيجةةة منطقيةةة لحةةد كبيةةر، فهةةذ  الموضةةوعات البحثيةةة 

جديدة، ولةم يطرقهةا البةاحثون كثيةراً، واألدبيةات الحديثةة تؤكةد علةى أهميتهةا فةي المدرسةة، 

فةةي التعلةةيم المدرسةةي، إال أن الجوانةةب المعنويةةة فةةرغم مةةا أحدثتةةه التكنولوجيةةا مةةن تطةةور 

 عادت إلى الصدارة من جديد.

يتأمل المديرون من البحوث التربويةة أن تقةدم لهةم اسةتراتيجيات وتجةارب ناجحةة لقيةادات  -

 مدرسية في دول متقدمة، مما يساعدهم على االبتكار واإلبداع في القيادة.

ةةة البحةةث فةةي قيةةادة ا - لمدرسةةة كنظةةام معقةةد، والقيةةادة المرتكةةزة علةةى يتوقةةع المةةديرون أهميِّ

البحةةث العلمةةي، وذلةةك انطالقةةاً مةةن حقيقةةة أن المدرسةةة عبةةارة عةةن نظةةام معقةةد، يتكةةون مةةن 

مجموعةةة مةةن عالقةةات متشةةابكة، وأن المشةةكالت القائمةةة لةةيس مةةن السةةهولة حلهةةا بطةةرق 

 روتينية أو بيروقراطية.
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 المجال الثاني: العمليات اإلدارية:

 (: درجة تقدير مديري المدارس ألولويات البحث التربوي في مجال العمليات اإلدارية6ول )جد

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 كبيرة 1 2.93 إدارة ضغوط العمل
راطية العمل بيروق

 اإلداري
 متوسطة 31 1.81

االنتماء التنظيمي 
 للمعلمين

 كبيرة 2 2.91
إدارة االمتحانات 

 المدرسية
 متوسطة 31 1.76

المواطنة التنظيمية 
 للمعلمين

 كبيرة 3 2.89
إدارة اإلعالم 
 التربوي

 متوسطة 32 1.75

السلطات الوظيفية 
 لإلدارة المدرسية

 متوسطة 33 1.73 ء المعلمينتقييم أدا كبيرة 4 2.82

الكثافة الطالبية في 
 الفصول

 متوسطة 34 1.71 التعزيز والحوافز كبيرة 5 2.79

اإلدارة اإللكترونية 
 للمدرسة

 كبيرة 6 2.76
التدريب والتنمية 
 المهنية للمديرين

 متوسطة 35 1.69

إدارة األزمات 
 المدرسية

 متوسطة 36 1.67 الرقابة على األداء كبيرة 7 2.68

التخطيط التطويري 
 للمدرسة

 كبيرة 8 2.67
التقييم المؤسسي 
 الشامل للمدرسة

 ضعيفة 37 1.61

    

 

    

التفاوض وحل 
 النزاعات

 كبيرة 9 2.63
المناخ التنظيمي 

 للمدرسة
 ضعيفة 38 1.59

إدارة الصراع 
 المدرسي

 ضعيفة 39 1.58 إدارة الوقت كبيرة 11 2.61

ت هندسة العمليِّا
 اإلدارية

 كبيرة 11 2.58
اتخاذ القرارات 
 وقت األزمات

 ضعيفة 41 1.54

إدارة نظم 
 المعلومات المدرسية

 كبيرة 12 2.51
إدارة المعلومات 
 وأرشفة السجالت

 ضعيفة 41 1.51

 كبيرة 13 2.48 اإلبداع التنظيمي
إدارة األعمال 

 المكتبية
 ضعيفة 42 1.49

 يرةكب 14 2.41 العدالة التنظيمية
االتصال مع 
 اإلدارة العليا

 ضعيفة 43 1.48

الرضا الوظيفي 
 للمعلمين

 كبيرة 15 2.39
إدارة االتصاالت 

 المدرسية
 ضعيفة 44 1.47

الهيكل التنظيمي 
 للمدرسة

 كبيرة 16 2.37
إدارة االجتماعات 

 والمقابالت
 ضعيفة 45 1.42

تفويض السلطات 
 والصالحيات

 كبيرة 17 2.35
المساءلة 
 والمحاسبية

 ضعيفة 46 1.39

ضمان الجودة 
 وتحسينها

 متوسطة 18 2.32
النزاهة والشفافية 
 في إدارة المدرسة

 ضعيفة 47 1.38

التخطيط المدرسي 
 االستراتيجي

 متوسطة 19 2.31
إدارة هروب 
 وتسرب الطلبة

 ضعيفة 48 1.37
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أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 ةاألولوي

تقدير 
 األولوية

 
أولويات البحث 

 التربوي
المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

صناعة القرارات 
 المدرسية

 متوسطة 21 2.29

 

 ضعيفة 49 1.35 التعلم التنظيمي

 متوسطة 21 2.24 التمكين اإلداري
الثقافة التنظيمية 

 للمدرسة
 ضعيفة 51 1.32

إعداد التقارير 
 اإلدارية

 متوسطة 22 2.19
قبول الطلبة الجدد 
 ومتابعة تسجليهم

 ضعيفة 51 1.31

فرق العمل واللجان 
 المدرسية

 متوسطة 23 2.15
تقسيم العمل 

 والجدول الدراسي
 ضعيفة 52 1.27

التواصل مع 
 المعلمين

 متوسطة 24 2.11
الحرية التنظيمية 
 لإلدارة والمعلمين

 ضعيفة 53 1.25

إعداد البرامج 
 بيةالتدري

 متوسطة 25 2.04
جودة المباني 
والمرافق 
 المدرسية

 ضعيفة 54 1.21

تقييم حاجات 
 المعلمين

 ضعيفة 55 1.13 إدارة الذات متوسطة 26 2.01

تنفيذ ومتابعة 
 البرامج التدريبية

 متوسطة 27 1.88
دوام المعلمين 
 وانضباطهم

 ضعيفة 56 1.11

ترشيد النفقات 
 المدرسية

 متوسطة 28 1.85
إدارة برامج 
 اإلرشاد التربوي

 ضعيفة 57 1.09

 متوسطة 29 1.82 إعداد الموازنات
العالقات اإلنسانية 
 في المدرسة

 ضعيفة 58 1.04

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

أن الموضةةوعات البحثيةةة المتعلقةةة بةةـ  إدارة ضةةغوط العمةةل، االنتمةةاء التنظيمةةي للمعلمةةين،  -

ين، السةةلطات الوظيفيةةة لةةإلدارة المدرسةةية، الكثافةةة الطالبيةةة فةةي المواطنةةة التنظيميةةة للمعلمةة

الفصةةةةول، اإلدارة اإللكترونيةةةةة للمدرسةةةةة، إدارة األزمةةةةات المدرسةةةةية، التخطةةةةيط التطةةةةويري 

للمدرسة، التفاوض وحل النزاعات، إدارة الصراع المدرسي، هندسة العمليِّات اإلداريةة، إدارة 

لتنظيمةةي، العدالةةة التنظيميةةة، الرضةةا الةةوظيفي للمعلمةةين، نظةةم المعلومةةات المدرسةةية، اإلبةةداع ا

الهيكل التنظيمي للمدرسة، تفويض السلطات والصالحيات( حصلت علةى أولويةة بحثيةة كبيةرة 

 ضمن مجال قيادة العمليات اإلدارية.

تزايةةد مصةةادر ضةةغوط العمةةل للمعلمةةين نتيجةةة ظةةروف االنقسةةام السياسةةي الفلسةةطيني،  -

التةةي يعيشةةونها، جعةةل المةةديرون بحاجةةة إلةةى توصةةيات بحثيةةة تجعلهةةم والضةةائقة االقتصةةادية 

قادرين بشكل أكبةر علةى تعزيةز االنتمةاء والمواطنةة واإلبةداع والرضةا الةوظيفي للمعلمةين فةي 

 مدارسهم.

نتيجةةة تزايةةد أعبةةاء المةةديرين ومهةةامهم، وبةةذلهم جهةةود كبيةةرة فةةي انجةةاز هةةذ  المهةةام، فهةةم  -

ورات ونماذل جديدة، أكثر واقعيةة، لتطةوير الهياكةل التنظيميةة يأملون أن تقدم لهم البحوث تص

للمدرسة، وإعادة هندسة العمليات اإلداريةة وتوظيةف نظةم المعلومةات، لتةدعم تحقيةق األهةداف 

 المنشودة.
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نتيجةةة الحصةةار والعةةدوان المتكةةرر علةةى محافظةةات غةةزة، ومةةا ترتةةب عليهمةةا مةةن توقةةف  -

ات متالحقةةة أهمهةةا عةةدم تلبيةةة االحتياجةةات الكافيةةة مشةةاريع البنةةاء والتطةةوير المدرسةةي، وأزمةة

للمةدارس مةن المعلمةين والتجهيةةزات، جعةل المةديرين يةأملون مةةن البحةوث أن تقةدم لهةم حلةةول 

 ورؤى جديدة لمواجهة هذ  األوضاع المتردية.  

 :"المجال الثالث: الشاون الفنية "اإلشرافية 

 

لبحث التربوي في مجال الشاون الفنية (: درجة تقدير مديري المدارس ألولويات ا1جدول )

 "اإلشرافية"

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

الرسوب وضعف 
التحصيل 
 الدراسي

 كبيرة 1 2.94
اإلشراف 
المتبادل بين 
 المعلمين

 كبيرة 24 2.47

دافعية الطلبة 
 للتعلم

 كبيرة 2 2.93
اإلشراف 
 التصحيحي

 كبيرة 25 2.44

متابعة المشكالت 
 السلوكية للطلبة

 كبيرة 3 2.91
اإلشراف 
 البنائي

 كبيرة 26 2.42

الخطط العالجية 
 لمشكالت الطلبة

 كبيرة 4 2.88
األنشطة 
 الالصفية

 كبيرة 27 2.41

أخالقيات مهنة 
 مالتعلي

 كبيرة 5 2.87
الندوات 
والورش 
 التربوية

 كبيرة 28 2.39

الدافعية والروح 
 المعنوية للمعلمين

 كبيرة 6 2.86
الطلبة 
 الموهوبون

 كبيرة 29 2.35

 كبيرة 7 2.85 الزيارات الصفية

 

االنتماء المهني 
 للمعلمين

 متوسطة 31 2.28

الطلبة بطيء 
 التعلم

 كبيرة 8 2.83
الطلبة 

المتفوقين 
 دراسياً 

 متوسطة 31 2.25

الطلبة ضعاف 
 التحصيل

 كبيرة 9 2.81
الطلبة ذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

 متوسطة 32 2.22

تخطيط المعلمين 
 لدروسهم

 كبيرة 11 2.79
التفكير العلمي 

 للطلبة
 متوسطة 33 2.18

إثراء محتوى 
 المناهج الدراسية

 كبيرة 11 2.77
إعداد 

االختبارات 
 الجيدة

 توسطةم 34 2.14

صعوبات التعلم 
 عند الطلبة

 كبيرة 12 2.75
تحليل محتوى 

المناهج 
 الدراسية

 متوسطة 35 2.11

إدارة المعلم 
 للفصل وتنظيمه

 كبيرة 13 2.72
الفروق الفردية 

 بين الطلبة
 متوسطة 36 2.09
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أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 
بحث أولويات ال
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

أولياء األمور 
 وتحصيل أبنائهم

 كبيرة 14 2.71

 

القياس والتقويم 
 التربوي

 متوسطة 37 2.02

الجوانب العملية 
 للمنهج

 متوسطة 38 2.01 قلق االختبار كبيرة 15 2.69

 كبيرة 16 2.67 فاعلية التدريس
متابعة النمو 

 حي للطلبةالص
 متوسطة 39 1.95

استراتيجيات 
 وطرائق التدريس

 كبيرة 17 2.64
متابعة النمو 

االنفعالي 
 للطلبة

 متوسطة 41 1.91

تقنيات التعليم 
والوسائط 
 المتعددة

 كبيرة 18 2.61
متابعة النمو 

االجتماعي 
 للطلبة

 متوسطة 41 1.89

اإلشراف 
اإللكتروني على 

 المعلمين
 كبيرة 19 2.58

اعلية الدروس ف
 التوضيحية

 متوسطة 42 1.87

اإلبداع المهني 
 للمعلمين

 كبيرة 21 2.56
اإلشراف 
 المعرفي

 متوسطة 43 1.82

التنمية المهنية 
 للمعلمين

 كبيرة 21 2.55
اإلشراف 
العالجي 

  اإلكلينيكي(
 متوسطة 44 1.77

البحث العلمي 
اإلجرائي 
 للمعلمين

 كبيرة 22 2.51
الثقة بين 

 ر والمعلمالمدي
 متوسطة 45 1.72

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

أن الموضوعات البحثية المتعلقة بـ  الرسوب وضعف التحصةيل الدراسةي، دافعيةة الطلبةة  -

للتعلم، متابعة المشكالت السلوكية للطلبة، الخطط العالجية لمشةكالت الطلبةة، أخالقيةات مهنةة 

معلمةين، الزيةارات الصةفية، الطلبةة بطةيء الةتعلم، الطلبةة التعليم، الدافعية والةروح المعنويةة لل

ضعاف التحصةيل، تخطةيط المعلمةين لدروسةهم، إثةراء محتةوى المنةاهج الدراسةية، صةعوبات 

التعلم عنةد الطلبةة، إدارة المعلةم للفصةل وتنظيمةه، أوليةاء األمةور وتحصةيل أبنةائهم، الجوانةب 

وطرائةق التةدريس، تقنيةات التعلةيم والوسةةائط العمليةة للمةنهج، فاعليةة التةدريس، اسةةتراتيجيات 

المتعددة، اإلشراف اإللكترونةي علةى المعلمةين، اإلبةداع المهنةي للمعلمةين، اإلشةراف المتبةادل 

بين المعلمين، اإلشراف التصحيحي، اإلشراف البنائي، األنشطة الالصفية، النةدوات والةورش 

المعلمةةةين، اإلشةةةراف التصةةةحيحي، التربويةةةة، الطلبةةةة الموهوبةةةون، اإلشةةةراف المتبةةةادل بةةةين 

 اإلشراف البنائي( حصلت على أولوية بحثية كبيرة ضمن مجال الشؤون الفنية. 

انطالقاً من حقيقة أن الطالب يمثل محور العملية التربوية، وأن التنافسية علةى التميةز بةين  -

سةةة، المةةدارس ُتقةةاس علةةى أسةةاس ارتفةةاع متوسةةطات تحصةةيل الطلبةةة، وزيةةادة انتمةةاؤهم للمدر

وانخفةةاض مشةةكالتهم السةةلوكية، جعةةل الموضةةوعات البحثيةةة المتعلقةةة بهةةا تتصةةدر أولويةةات 

 البحث من وجهة نظر المديرين. 
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إن تنفيةةذ المةةنهج الدراسةةي وتخطةةيط المعلمةةون لدروسةةهم، وإدارة المعلةةم لفصةةله، وفاعليةةة  -

بيةرة أثنةاء إشةرافهم التدريس واستراتيجياته، تعتبةر مةن المهةام التةي يوليهةا المةديرون أهميِّةة ك

على المعلمين، األمر الذي يترتب عليه حاجةة المةديرين المسةتمرة إلةى المعرفةة المتجةددة مةن 

أجةةل ضةةمان النجةةاح فةةي هةةذ  المهمةةة، ومةةا يترتةةب علةةى هةةذ  المعرفةةة مةةن اكتسةةاب مهةةارات 

 واتجاهات وأساليب إشرافية حديثة.

اإلشةرافية لمةديري المةدارس، لةذلك  إن الزيارات الصفية ما زالت تعتبر من أهم األساليب -

فهةةم بحاجةةة مسةةتمرة لمعرفةةة المزيةةد مةةن التجةةارب والخبةةرات العلميةةة والعمليةةة لرفةةع فاعليةةة 

 الزيارة الصفية. 

انسجاماً مع "ميثةاق أخالقيةات مهنةة التعلةيم وقواعةد السةلوك" والصةادر حةديثاً عةن "هيئةة  -

دة للمةدير لتعزيةز سةلوكيات وممارسةات تطوير مهنة التعليم"1 وما ترتب عليةه مةن أدوار جدية

ةةة البحةةث فةةي هةةذا  المعلةةم المهنيةةة وعالقاتةةه مةةع ااخةةرين، فةةءن المةةديرين ينظةةرون إلةةى أهميِّ

 المجال.

يمثل أولياء األمور الصندوق األسةود الةذي يتضةمن معلومةات بالغةة األهميِّةة عةن الطلبةة،  -

المةدير حةول كيفيةة االسةتفادة مةن  والمعلمون بأمس الحاجة إلى أن يتلقوا النصح واإلرشاد من

ةةة بحثيةةة عنةةد  أوليةةاء األمةةور لتحسةةين تحصةةيل أبنةةائهم، ممةةا يجعةةل هةةذا الموضةةوع يلقةةى أهميِّ

 المديرين.

 :المجال الرابع: خدمة المجتمع 

 (: درجة تقدير مديري المدارس ألولويات البحث التربوي في مجال خدمة المجتمع8جدول )

أولويات البحث 
 التربوي

سط المتو
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

المدرسة واالنقسام 
السياسي 
 الفلسطيني

 كبيرة 1 2.82
الشراكة بين 

المدرسة والتعليم 
 العالي

 متوسطة 13 2.09

المدرسة والقضية 
 الفلسطينية

 كبيرة 2 2.81
مدرسة والتمدن ال

 والتحضر
 متوسطة 14 2.04

المدرسة 
 ومشكالت الفقر

 كبيرة 3 2.77

التخطيط للشراكة 
بين المدرسة 
ومؤسسات 
 المجتمع المحلي

 متوسطة 15 2.01

المدرسة ومواقع 
التواصل 

االجتماعي عبر 
 االنترنت

 كبيرة 4 2.67

الشراكة بين 
المدرسة 
والمؤسسات 
 االقتصادية

 متوسطة 16 1.98

التعاون بين 
 المدرسة واألسرة

 كبيرة 5 2.55
المدرسة وظاهرة 

 المخدرات
 متوسطة 17 1.92

تفعيل مجالس 
 ااباء والمعلمين

 كبيرة 6 2.49
تحسين العادات 
والتقاليد 
 المجتمعية

 متوسطة 18 1.88

 



امعرسال دداالأولااا–المجلداال عبعاا–مجلجامعم جايل    اللأبحع اوالدراسعتا

7102 

066 

 

أولويات البحث 
 التربوي

المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

 
لبحث أولويات ا

 التربوي
المتوسط 
 الحسابي

ترتي  
 األولوية

تقدير 
 األولوية

مهارات جلب 
األموال 
والتبرعات 
 للمدرسة

 كبيرة 7 2.41

 

المدرسة وثقافة 
 العمل التطوعي

 ضعيفة 19 1.57

المدرسة وقضايا 
 التطرف الديني

 كبيرة 8 2.39
المدرسة والوعي 

 البيئي
 ضعيفة 21 1.48

المدرسة وسلبيات 
 مةالعول

 كبيرة 9 2.34
المدرسة 
والممتلكات 
 العامة للدولة

 ضعيفة 21 1.43

المدرسة واألمن 
الفكري والثقافي 

 للمجتمع
 متوسطة 11 2.29

المدرسة وحقوق 
 اإلنسان

 ضعيفة 22 1.41

المدرسة واألمن 
القيمي واألخالقي 

 للمجتمع
 متوسطة 11 2.17

البروتوكول 
والدبلوماسية 
 لإلدارة المدرسية

 ضعيفة 23 1.38

المدرسة واألمن 
 السياسي للمجتمع

 متوسطة 12 2.11
المدرسة 

 ومشكالت المرأة
 ضعيفة 24 1.32

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

أن الموضةةةوعات البحثيةةةة المتعلقةةةة بةةةـ  المدرسةةةة واالنقسةةةام السياسةةةي الفلسةةةطيني،  -

سةةةة ومواقةةةع التواصةةةل المدرسةةةة والقضةةةية الفلسةةةطينية، المدرسةةةة ومشةةةكالت الفقةةةر، المدر

االجتماعي عبر االنترنت، التعاون بين المدرسة واألسرة،  تفعيل مجةالس اابةاء والمعلمةين، 

مهةةارات جلةةب األمةةوال والتبرعةةات للمدرسةةة، المدرسةةة وقضةةايا التطةةرف الةةديني، المدرسةةة 

 وسلبيات العولمة( حصلت على أولوية بحثية كبيرة ضمن مجال خدمة المجتمع. 

النقسةةام الفلسةةطيني وتةةداعياتها السةةلبية قةةد انعكسةةت علةةى ضةةعف مشةةاركة إن حالةةة ا -

المجتمع ودعمه للمدرسة، وانشغال المجتمع بالقضةايا والمشةكالت المترتبةة عليةه، لةذا يطمةح 

المديرون أن تقدم البحوث توصيات تساعدهم على النجاح في التشبيك مع مؤسسات المجتمةع 

 المختلفة.

ة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي يعيشها عالمنةا نتيجة للتطورات المتالحق -

المعاصةةر، فقةةد أصةةبح االنترنةةت مةةن األمةةور التةةي ال يمكةةن االسةةتغناء عنهةةا فةةي التواصةةل 

البشةةري، والةةذي يحةةتم علةةى مةةدير المدرسةةة ضةةرورة مواكبةةة هةةذ  التطةةورات وتوظيفهةةا فةةي 

ستفادة من الموضوعات البحثية فةي التواصل لخدمة العملية التربوية، فالمديرين يطمحون لال

 هذا المجال.

نتيجةةة لعةةدم تةةوفر موازنةةات ماليةةة كافيةةة للمةةدارس، فةةءن إدارة تلةةك المةةدارس باتةةت  -

مطالبة بالبحث عن سبل توفير الدعم المالي للتطوير وللمصةروفات اليوميةة للمدرسةة، األمةر 

ات مةن أوليةاء األمةور الذي جعل المديرون مهتمون بالبحث عن سبل التمويةل وجلةب التبرعة

 وأفراد المجتمع المحلي.  

انطالقاً من دور المدرسة في مواجهة العولمةة وتةداعياتها السةلبية، والةدور المحةوري  -

للمدرسة في مواجهة المشكالت المجتمعية مثل الفقر والتطرف الةديني، فةءن المةديرين يةرون 
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م على المساهمة في التغلةب علةى أنهم بحاجة إلى مزيداً من الرؤى والمقترحات التي تساعده

 هذ  المشكالت. 

التوصيات المقترحة لضمان االستفادة من البحوث التربوية في مجال اإلدارة المدرسية 

 بمحافظات غزة

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحثان بما يلي: 

حثين يهتدون بها عند األولويات البحثية التي تم توصل إليها، تعتبر بمثابة بوصلة للبا .1

 اختيار موضوعاتهم البحثية، لضمان االستفادة الفعلية في الميدان.

إعداد خريطة بحثية واضحة للبحوث التربوية في مجال اإلدارة المدرسية تشارك فيها  .2

راسات العليا في  وزارة التربية والتعليم العالي وعمادات البحث العلمي وعمادات الدِّ

لق هذ  الخريطة من االحتياجات الفعلية للميدان، وذلك لضمان عدم الجامعات، بحيث تنط

 تناول الباحثين لقضايا وموضوعات ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بالواقع واحتياجاته. 

ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم العالي بءصدار تقييم شامل للمدارس واإلدارات  .3

سطينية بحيث يستفاد منه عند التفكير المدرسية فيها، وتعميمه على الجامعات الفل

 بالمشكالت البحثية. 

إعادة التفكير بءجراءات التنفيذ للبحوث التربوية في المدارس، بحيث يتم االتفاق على الية  .4

 تضمن الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة قبل اعتماد عنوان البحث.

في الجامعات، يشارك فيها أعضاء إرساء نظام حلقات النقاش  السيمنار( للدارسات العليا  .5

الهيئة التدريسية المختصة في الجامعات المختلفة، وعينة من مديري المدارس، بحيث تتم 

 المناقشة العلنية مع الطالب حول مسوغات اختيار  لعنوان البحث ومشكلته.   

رية تشجيع التربويين في الميدان على قراءة البحوث التربوية، من خالل إصدار نشرة دو .6

تتضمن ملخصات للبحوث التربوية التي أنجزت في اإلدارة المدرسية، لضمان استفادة 

 الميدان الفعلي من نتائج تلك البحوث.

ضرورة مشاركة المديرين في مناقشة النتائج البحثية، قبل اإلعالن عن المناقشة النهائية  .7

راسات العليا.  لطلبة الدِّ

العالي بتشكيل لجنة علمية لوضع قواعد عامة ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم  .8

وموحدة للحكم على اإلنتال العلمي ألعضاء الهيئات التدريسية وتحديث نظام ترقيات 

أعضاء هيئة التدريس والحكم على صالحيات الرسائل العلمية للمناقشة باالستناد على 

 نظام األولويات البحثية.

 ٭ ٭ ٭
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 المراجع والمصادر 

(: "نبو خراطي ببثيي تنمواي في ان ب  انتربوي 5002مبموح، تانبجزر، رائف ) األستزذ، .0

 .522-542، جزمعي األقصى، غزة، ص0، دفح 9، مجلف مجلة جامعة األقص األ زحامي"، 

 ، مط عي مقفاح، غزة.أولويات البحث التربوي في فلسطين(: 5000األغز، إحسزن، تانلرا، فزرتق ) .5

نوازع ان ب  انتربوي في مجزل اإلحارة انمفرسيي: استراتيجيي مقترحي"، (: "أت0995انب يب، فهف ) .2

 .522-552، انكوات، ص22، دفح 00، مجلف المجلة التربوية

(: "تلواض انصالحيزع تدالقتهز بمستوى األحاء في اإلحارة 5004انفتاش، د ف انعزاز ) .4

، 25، دفح إلنسانية واالجتماعيةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية للعلوم اانمفرسيي"، 

 .054-009انرازض، ص

(: "دوائق تلعي  ان بوث انتربواي في ميفان انتربيي تانتعليم بمفاني 5005انسكران، د ف هللا ) .2

انرازض تس   دالجهز: حراسي ميفانيي دلى أدفزء مجلس انشؤتن انتربواي بزإلحارة انعزمي نلتربيي 

، انعلوم اإلنسزنيي جلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةمتانتعليم بمنطقي انرازض بني "، 

 .054-22، انرازض، ص52تاالجتمزديي، دفح 

(: "دوام  االنلصزل انكزمني بي  5000انسليمزني، مبمف ب  حمزة، تانجلري، د ف انرحيم حسي  ) .5

ليي انتربواي تان بثيي نتزئج ان ب  انتربوي تتطوار انعمليي انتربواي، رؤاي تاقعيي نلقزئمي  دلى انعم

، 05، مجلف مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانيةفي انعزتمي انمقفسي"، 

 .22-22، مكي انمكرمي، ص5دفح 

(: "اتجزهزع مفاري انمفارس انثزنواي في األرحن نبو ان بوث انتربواي 5009انش ول، منذر ) .2

 .22-50، دّمزن، ص0، انعفح25، مجلف دراسات العلوم التربويةتنتزئجهز"، 

(: "أتنوازع ان ب  في انتربيي انعلميي بزنمملكي انعربيي انسعوحاي"، 5005انشمراني، سعف ب  مبمف ) .2

 .552-099، انرازض، ص0، دفح 54، مجلف مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية واإلسالمية

انتربواي في مجزل اإلحارة انمفرسيي بفتني "توظيف ان بوث  (:5000انغزنم، د ف انعزاز غزنم ) .9

، انجمعيي انسعوحاي نلعلوم انتربواي تاننلسيي 02، دفح رسالة التربية وعلم النفسانكوات"، 

 .025-29)جست (، انرازض، ص

(: "ان ب  انتربوي في انعزنم انعربي سيزسزته تأتنوازته 0924انغنزم، مبمف أحمف ) .00

 .52-00، تونس، ص5، دفح 4، مجلف التربويةالمجلة العربية للبحوث تخططه"، 

(: "متطل زع تلعي  حتر ان ب  انتربوي في معزنجي بعض 5002إسمزدي ، طلعت حسيني ) .00

، دفح دراسات تربوية ونفسية مجلةانزار"،  52انقفزاز انمجتمعيي ذاع األتنواي نمرحلي مز بعف 

 .552-90، جزمعي انزقز اق، مصر، ص20

(: "تبلي  مقزرن ن بوث اإلحارة انتربواي انعربيي 5005زر  )ج ران، دلى، تدطزري، د .05

انمنشورة في بعض انمجالع انتربواي انعربيي تاألمراكيي انمبكمي في ضوء دلم اجتمزع انمعرفي 
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