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قص ي واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية هدفت الدراسة إلى تامللخص:  -

ع، والتعرف على رؤيتهم املستقبلية لتطوير ذلك الواق األمور،بسلطنة عمان من وجهة نظر التربويين وأولياء 

والكشف عن الفروق في واقع البحوث والتقارير املدرسية ورؤيتهم املستقبلية لتطوير ذلك الواقع وفقا 

ت ( تربويا وولي امر في جميع املحافظات، وأظهر 158على )استطالعا الكترونيا غيرات الدراسة. تم تطبيق ملت

 وكيفية والتقارير البحوث بأهمية الطالب تتسم بجهل نتائج الدراسة أن واقع البحوث والتقارير املدرسية

 دراسية. كما مادة لكل والتقارير ثالبحو  بكثرة الطلبة األمر، وإرهاق ولي كاهل يثقل مالي إعدادها، وعبء

 ةاملدرس في الثرية املصادر أظهرت نتائج الدراسة أن الرؤية املستقبلية لتطوير ذلك الواقع تكمن في توفير

 الحل إليجاد والتفكير والتقص ي البحث على الطلبة املدرسة، وتدريب داخل بحثه إعداد من الطالب ليتمكن

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة إلى  تائجنما، وأشارت  مشكلة ألي العلمي

 وفي ضوء النتائج السابقة خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لخدمة الحقل.  الدراسة،

 أولياء األمور. التربويين،السلعة التجارية،  ،التقارير املدرسية، البحوث الكلمات املفتاحية: -

- Résumé  :  L'étude visait à explorer la réalité de la recherche et les rapports scolaires dans les 

écoles publiques d'Oman du point de vue des éducateurs et des parents, et à identifier leur 

vision future pour développer cette réalité et à découvrir les différences entre les écoles 

publiques d'enseignement à Oman. Selon les variables de l'étude. Les résultats ont montré que 

la réalité de la recherche et les rapports scolaires est caractérisée par une ignorance de l’utilité 
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de la recherche et les rapports et de leur préparation, du fardeau financier du parent et de 

l’épuisement des élèves avec beaucoup de recherches et de rapports pour chaque matière. 

Les résultats de l’étude montrent également que la vision future du développement de la 

recherche et les rapports scolaires est de fournir de riches ressources à l’école afin que l’élève 

puisse préparer ses recherches au sein de l’école et les former à la recherche, à l’enquête et à la 

réflexion solution scientifique à tout problème. 

Les résultats de l'étude indiquent qu'il n'y a pas de différences statistiquement significatives en 

raison des variables de l'étude. À la lumière des résultats précédents, l’étude a débouché sur un 

ensemble de recommandations visant à servir le domaine de l’éducation. 

- Les mots clés : recherches, rapports scolaires, produit commercial, éducateurs, parents 

d’élèves. 

- summary: Through listening to a lot of attitudes from the parents of students and complain 

of some requests of teachers it has financial burdens on the guardian, and watched many 

situations that occur in commercial libraries, and the influx of parents and some students to 

buy research and reports at varying rates between each library and the questions of the State 

Council On the importance of scientific research in Omani schools. 

So the study aimed to investigate the reality of research and school reports in Oman's 

government education schools from the point of view of educators and parents, to identify 

their future vision to develop this reality and to find out the differences in the public education 

schools in Oman According to the variables of the study. 

The researchers followed the descriptive approach to applying the study, through the 

establishment of an electronic survey on research and school reports verified its validity and 

stability, consisting of two axes; the reality of research and school reports in the schools of 

public education and the future vision for the development of that reality. the electronic 

survey was conducted on (158) educational and guardian in all governorates. 

The results showed that the reality of research and school reports is characterized by 

ignorance of the importance of research and reports and how to prepare them, financial 

burden of the parent, the exhaustion of students with a lot of research and reports for each 

subject and the period of assignment of students to prepare research and reports is very short. 
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The results of the study also show that the future vision for the development of 

research and school reports is to provide rich resources in the school so that the student can 

prepare his research within the school, training students to research, investigate and think 

about finding a scientific solution to any problem, pay attention to how to evaluate research 

and school reports and encourage outstanding research and school reports both locally and 

internationally. 

The results of the study indicate that there are no statistically significant differences 

due to the variables of the study. In the light of the previous results, the study came out with a 

set of recommendations to serve the educational field; the need to provide specific resources 

for the preparation of research and reports within the school, the need to allocate formal 

quotas for students in the Learning Resource Center or the computer lab for school research, 

the need to clarify the bases and criteria for writing research and school reports in the 

evaluation document for each subject and Students must be required to write a report or 

search a number of pages, and to refrain from ready-made research from commercial libraries. 

- Keywords: research, school reports, commercial product, educators, Parents. 

 مقدمة: -

يعتبر التعليم بكافة أصنافه ومراحله، أحد ركائز الدولة العصرية، ودعامة أساسيه تستند عليها 

 التقدم، وإصالح املجتمع املدني الذي تشرف عليه.الحركة التنموية والتطويرية في أي بقعة جغرافية تنوي 

ئمة ويعتبر النظام التعليمي جزءا حيويا من النظام املجتمعي ألي أمة من األمم، ولعل العالقة الجدلية القا

رض مع حول مدى تأثير وتأثر كل منهما باآلخر تؤكد حيوية دور النظام التعليمي وتأثيره على املجتمع، وال تتعا

 (.2014اسة التعليمية جزءا من السياسة العامة للمجتمع )املهدي وآخرين، كون السي

العمل على تحديد معايير التعليم  ويتضح دور وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان من خالل

 لفلسفة التربية والتعلي
ً
م والتعلم وفق املستجدات التربوية والتعليمية، وتطوير البرامج التعليمية وفقا

 ملدرس يهداف الوطنية في نطاق السياسة العامة للدولة، كما تتولى وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم اواأل 

سؤولية الوزارة بناء املناهج وتصميم الكتب (، وتشمل م12-1لجميع املراحل الدراسية في الصفوف )

ارية داري للهيئات التدريسية واإلداملدرسية، واإلشراف على سير العمل في املدارس، وتقديم الدعم الفني واإل 

 وتطوير آليات تقويم أداء الطلبة.باملدارس، 

البد من االعتماد على أدوات التقويم الجيدة التي  التعليمية،تحقيق أهداف العملية  أجلومن 

تقيس أداء الطالب في الجانبين العملي والنظري، حيث تتمثل أدوات التقويم في النماذج التقويمية 
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تبارات التحريرية، حيث يخضع الطالب إلى االختبارات النظرية التي تقيس الجانب النظري لديه، واالخ

وقياس أداء الطالب في الجانب العملي من خالل املالحظة الحاذقة لتقييم املهارات العملية. وهذا ما يبرر 

 (.2014البادري، هم أسباب ضعف التعليم )أعدم فاعلية وسائل تقويم الطلبة لكونها تقليدية من 

ويعد التحصيل الدراس ي املدخل الرئيس في التعرف على مشكالت رسوب أو إخفاق الطلبة في 

املدارس الحكومية، والذين ال يستطيعون أن يكونوا مثل أقرانهم من الطلبة اآلخرين في قدرة التعلم 

ن أاملدرسية وأولياء األمور من  واكتساب املعلومات املختلفة، مما يؤدي إلى كثرة شكوى املعلمين واإلدارة

 هؤالء الطلبة ال فائدة ترجى من تعليمهم، والسبب في ذلك يعود إلى أنهم قد ال يدركون األسباب الحقيقية

لهذا اإلخفاق أو االنخفاض في درجات هؤالء الطلبة وبالتالي انخفاض تحصيلهم الدراس ي املتواصل 

لبقاء في الفصول نفسها لعدة سنين دون وجود معالجات جذرية واملستمر، والنتيجة النهائية هي الرسوب وا

ي يؤدي إلى الهدر البشري واملالي املتمثل في (. وبالتال70-69 ، ص.2008وحقيقية للمشكلة وأسبابها )البادري، 

 (.2014مشكالت الرسوب واإلعادة واالنقطاع عن الدراسة )البادري، 

اها ا أكثر من تزويد الطالب باملعلومات واملعارف ، بل تتعدن املدرسة يقع على عاتقهإوبناء عليه ؛ ف

ل ، وكيف يستخدمها في حا في حياته العمليةإلى تعليمه كيف يوظف هذه املعلومات واملعارف التي اكتسبه

)البادري،  ، وهذا ما يجعل للتعليم قيمة ومعنى وأثرا في حياة اإلنسانمشكالته، وتنمية نفسه ومجتمعه

ي خبراء املناهج بضرورة غرس االتجاهات اإليجابية في نفوس التالميذ وذلك حتى يقبل ويناد ،(2016

التالميذ على العلم والدراسة بنفس متشوقة للتعليم وهذا في حقيقة األمر ال يأتي إال من خالل البحث 

البادري، ية نحو التعليم )والتقص ي عن الوسائل والطرق التي تساعد التالميذ على تبني اتجاهات إيجاب

2010.) 

 لذا شرعت الوزارة ومن خالل وثائق التقويم املستمر للمواد الدراسية إلى تحفيز الطلبة على إعداد

البحوث والتقارير املدرسية؛ وليس ادل على ذلك من وثيقة تقويم املهارات املوسيقية؛ إذ على الطالب أن 

فرده أو مجموعة من الطلبة متفقين بحيث يقدم عمل واحد فقط خالل العام الدراس ي من عمل الطالب بم

يتم تنفيذ خطوات تقيم املشروع خطوة خطوة داخل املدرسة وبخط يد الطالب فقط ويكون ذلك في 

حصص النشاط وأوقات الفراغ لدى الطالب وتحت إشراف املعلم سواء مع املجموعة أو منفرد، وكمثال 

صور املوسيقية لآلالت املوسيقية والتخت بحث قصير عن شخصية موسيقية أو عصر من الع على ذلك

العربي واألوركسترا أو احد الفنون الشعبية أو أي موضوع يختاره الطالب على أن ال تقل عدد صفحاته عن 

تقرير  خمس صفحات مكتوبه بخط يد الطالب نفسه مدعومة بالصور املوضحة للموضوع، أو من خالل

، مبررا رأيه في اختياره لصور، الهدف من اختيار املوضوعبايتكون من صفحتين إلى ثالث صفحات مدعمة 

 (.2012/2013للموضوع )وزارة التربية والتعليم، 
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فقد أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مض ى، حيث أصبح 

تي تكفل الراحة العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة ال

 املتقدمة منها أهمية 
ً
والرفاهية لإلنسان وتضمن له التفوق على غيره، وبعد أن أدركت الدوُل وخصوصا

مت له كل ما  البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية، أولته الكثير من االهتمام وقدَّ

 البحث العلمي ُيعتبر الدعامة األساسية لالقتصاديحتاجه من متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية؛ إذ أن 

 السمة ال
ً
 من أركان املعرفة اإلنسانية في ميادينها كافة كما ُيعد أيضا

ً
 أساسيا

ً
بارزة والتطور، وُيعد ركنا

للعصر الحديث، فأهمية البحث العلمي ترجع إلى أن األمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان  إلى قدرات 

 (.241 ، ص.2018ة والفكرية والسلوكية )البادري، أبنائها العلمي

حيث تعد مهارات البحث العلمي من املبادئ املهمة في فلسفات التعليم الحديثة، وتهدف إلى تدريب 

 املتعلمين على املالحظة والتحليل والتجريب واالستكشاف في املواقف التعليمية املتنوعة. وتنبثق من هذا

ت التفكير العليا، وتوفير بيئات تعلم محفزة على التفكير واالستكشاف والبحث املبدأ أهداف تنمية مهارا

وتنمية مهارات البحث  ودعمهم،العلمي واالبتكار، وتقدير املوهوبين والباحثين واملبتكرين من الشباب 

ملجتمع العلمي واالستنتاج واالستقساء وتشجيع ثقافة البحث العلمي واالبتكار لدى املتعلمين وفي أوساط ا

 (.2017)مجلس التعليم، 

هم مصدر لتشجيع تلك الثقافة هي املكتبات املدرسية )مصادر التعلم( والتي تعتبر الشريان أولعل 

اج الرئيس ي والعمود الفقري للمدرسة وللبحث العلمي. فاملكتبة املدرسية تتيح الفرصة أمام التالميذ الستخر 

 إثراء مبـدأ التعـليم الذاتي، وتساعد على تنشئة الطالب مـن املعلومـات بأنفـسهم وهذا ما يساعدهم على

ة تعمل على تنمية املهارات وتوجيههــا واالستعانة بالقراء»خالل أهدافها التعليمية ففي املجال التربوي 

م واالطالع لتنمية ميول التالميذ القرائية، وتعمل على التشجيع على القراءة وغرس عادة حب القراءة وتعلي

 (.2012ترام الكتب وتقـديرها )دكاك، اح

اء، إذ تقدم خدماتها للطلبة واملعلمين على حد سو  العلمي،كما أنها تلعب دورا كبيرا في عملية البحث 

وتبرز أهميتها من خالل ما توفره من مصادر معلومات من شأنها تدعيم البحوث العلمية والنهوض بها إلى 

من خالل تغطيتها لكل الدوريات  املكتبة في دعم البحث العلمي أرقى املستويات، حيث يمكن أن تساهم

 واملقررات الدراسية. واألطروحات ذات القيمة في شتى املواد واملجالت والكتب

ة ناهيك كذلك عن البيئة اإللكترونية الداعمة للبحوث والتقارير والتي تمتاز بها املكتبات املدرسي

مات عن طريق شبكة األنترنت الدولية، والتي يمكن أن تقدم إجابات من خالل استخراج الكم الهائل للمعلو 

على استفسارات الطلبة نحو موضوع معين، والحصول على نصوص كاملة في املقاالت والكتب والدوريات 

 اإللكترونية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي.
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( إلى مدى تأثير Chan, 2008) انشومن الدراسات ذات العالقة بموضوع املكتبات املدرسية؛ دراسة 

مية كستخدام مناهج تم ذلك با األثر،املدرسة واملكتبات على إنجاز الطالب، وما هي اآلثار املترتبة على هذا 

ير ن الدراسات التي تم النظر فيها تؤيد الرأي القائل بأن خدمات املكتبة املدرسية لها تأثإية، لذا فونوع

تشير األدبيات أيضا إلى أن هذه األدلة لم يكن لها تأثير كبير على تطوير إيجابي على تحصيل الطلبة. و 

سة املكتبات املدرسية، ويرجع ذلك أساسا إلى اآلراء الراسخة للمعلمين واإلداريين الذين يرون مكتبة املدر 

أن  تحتاج إلىباعتبارها ذات تأثير سطحي على عملية التعليم والتعلم. وتقترح الدراسة أن املكتبات املدرسية 

 تكون أكثر وضوحا وتمول لتطوير خدماتها.

 ال أن هناك أصواتا تتعالى مفادها أن تلك البحوث والتقارير املدرسية تتسابق املكتبات التجاريةإ

على إنجازها وتحقق منها دخال إضافيا مليزانياتها؛ ولألسف الشديد أصبح من السهل على كثير من الطلبة 

التي تقوم بعمل البحوث، وهذا عن طريق قيام بعض الطلبة بشراء البحوث الجاهزة،  اللجوء إلى املكتبات

كلف به، ليتمكن في نفس الوقت أو بعد فترة من استالمه، 
ُ
حيث يكتفي الطالب بتحديد عنوان البحث امل

، وتختلف أسعارها من مكتبة إلى أخرى بناء على األوراق امل
ً
 ما تكون البحوث مكلفة ماديا

ً
طبوعة، وغالبا

 وهذا ما يخلق واقعا مريرا بالنسبة لواقع البحوث والتقارير املدرسية.

( أن شراء 2015ولقد تطرقت العديد من الصحف اليومية إلى الكشف عن ذلك؛ فترى البلوش ي )

األبحاث أمر مؤسف غير قانوني ويعتبر نوعا من أنواع الغش، وأن بعض األهل يشجعون أبناءهم على 

يتغاض ى األساتذة رغم إدراكهم بأن الطالب لم ينجز بحثه بمفرده، وهي حالة شائعة في كل الشراء، فيما 

تكسب تاملراحل من االبتدائية إلى املراحل الجامعية املختلفة، إذا يقوم ولي األمر أو محالت القرطاسية التي 

فداحة هذا األمر الذي من ذلك عبر توفير بحث مقتبس بالكامل من األنترنت، متغافلين ومتناسين خطورة و 

 
ً
 ا ينش ئ جيال

ً
  تكاليا

ً
نه أ الإاستخراج املعلومة وتوظيفها، بسط مهارات البحث والقدرة على أيفتقر إلى  تماما

وفي ذات الوقت يجب التأكيد على ضرورة تعليم الطلبة كيفية كتابة البحوث العلمية بين الطالب، كحل 

 ذلك ضمن مقرر إلزامي.لى أن يكون أساس ي للتخلص من هذه الظاهرة، ع

 كأنه( عذرا للنظام التعليمي الذي أدى بدوره إلى تفاقم ظاهرة شراء البحوث 2009وال يجد الصغير )

سلعة تجارية، واالستعانة باآلخرين لكتابتها، ألنه لم يوِل البتة عناية بإكسابهم مهارات وأسس مهارات 

د نقص خبرة وتجربة وتأهي
ّ
 البحث، وهو األمر الذي ول

ً
ل الزم حملوها معهم إلى رحاب جامعاتهم. وذلك أيضا

يعود إلى عدم إيالئنا أهمية كافية بكيفية القيام بكتابة بحث علمي، وتؤسس له في مراحل ما قبل املرحلة 

الجامعية، وعطفا على ما سبق يجب توجيه األساتذة الستخدام طرق ووسائل تدفع بالطالب حتى يقوم 

نشاء جائزة علمية للبحوث الطالبية رغبة في تحفيزهم وتشجيعهم على كتابة بكتابة البحث بنفسه، وإ

 ، بحوثهم بأنفسهم
ً
 وكتابيا

ً
والتشديد على األساتذة بضرورة قراءة بحوث الطالب وتزويد الطالب شفويا

على  بمالحظاتهم وتعليقاتهم حتى يشعر الطالب باهتمام األستاذ ومتابعته ملا كتبه، وتوجيه األساتذة بالعمل
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التنسيق فيما بينهم بحيث ال تتم مطالبة كل واحد منهم الطالب بكتابة بحوث رئيسة وكبيرة في الفصل 

 للعمل البحثي.
ً
 الواحد، وإقرار مادة في املرحلة الثانوية مختصة في البحث ليكون الطالب الجامعي مهيأ

لبحوث الدراسية على طالب نه وفي اآلونة األخيرة انتشرت ظاهرة بيع اأ( 2016ويثبت الزهراني )

وطالبات التعليم العام والجامعات، من قبل بعض املكتبات، إذ تخصص هذه املكتبات عدد من 

 
ً
 واملتوسطة، وفقا

ً
عدد لاملتخصصين في كتابة البحوث العلمية مقابل مبالغ مالية تتفاوت ما بين العالية جدا

ة على وسائل التواصل االجتماعي من داخل كلمات البحث في بعض األحيان، بينما توجد حسابات خاص

 وخارج اململكة إلعداد وبيع البحوث العلمية لدرجتي البكالوريوس واملاجستير بل حتى لدرجة الدكتوراه في

كثير من األحيان، ولعالج ذلك البد على القطاعات البحثية والجمعيات العلمية في الجامعات واملراكز 

ه البد أيضا من مناقشة الطالب واملعاهد أن يكون لهم دور فاع و أل في تنمية مهارات الطالب البحثية، وأنَّ

، إذ سيقلل ذلك من عدم اقتباس البحث، مشّددة على ضرورة عدم منح الطالب أو الطالبة 
ً
الطالبة شفهيا

 .أّي درجة على جزء األدبيات، وذلك عند إثبات عملية االقتباس أو النسخ

بجامعة قطر أن الفترة الحالية تشهد إقباال من بعض الطالب على وفي ذات املوضوع أكد طالب 

شراء األبحاث الجامعية الجاهزة من املكتبات أو تكليف أحد املتخصصين بعمل البحوث لهم، مشيرين إلى 

أن تلك الظاهرة تنشط مع اقتراب امتحانات الفصل الدراس ي الحالي. وأشاروا خالل استطالع رأي إلى 

ألبحاث الجامعية، حيث تشهد بعض املكتبات إقباال من الطالب على شراء األبحاث العلمية انتعاش تجارة ا

ومشروعات التخرج للعديد من الكليات واألقسام والبرامج الدراسية، وتفاديا لتلك الظاهرة يجب عدم 

حثه )جريدة إعداد بتساهل بعض األساتذة في مناقشة الطالب حول املصادر واملراجع التي اعتمد عليها في 

 .(2017الوطن، 

( أن مراكز خدمة الطالب تحولت إلى ما يشبه البقاالت لبيع البحوث الجاهزة 2005ويرى البطيح )

للطالب قبل االمتحانات وحذر من أن الظاهرة تهدد بتفريغ العملية التعليمية من مضمونها خاصة أن 

نهاية كل فصل دراس ي هو تدريبهم على الهدف من تكليف الطالب بإعداد بحوث بأنفسهم وتقديمها في 

وث ن أسعار بيع البحأو  .اكتساب مهارات البحث العلمي وتنمية قدراتهم على التفكير العلمي والتعليم الذاتي

رياال  85 -70فحة وص 50املمتاز وعدد صفحاته رياال سعودي للبحث  120 -100في املراكز تراوحت بين 

 25 -20ث الذي يتراوح عدد صفحاته بين والبح صفحة، 40-30 للبحث الذي يتراوح عدد صفحاته بين

تراوح صفحة في 15رياال والبحث العادي وال يزيد عدد صفحاته على  60 -30صفحة فيتراوح سعره بين 

 رياال فقط. 25-20سعره بين 

( إلى التعرف على املشكالت التي يواجهها طلبة الجامعات 2013) كما هدفت دراسة منصور 

في فلسطين في إعداد بحث التخرج وسبل مواجهتها، ومن اهم املشكالت التي يواجهها طلبة  والكليات

الجامعات والكليات في فلسطين من خالل املقابالت التي أجريت مع عينات من الطلبة ومدرس ي املساقات 
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لة تعرض املختلفة إلى وجود كثير من املشكالت تتفاوت بين القوة والضعف بحسب الطلبة وتخصصاتهم كق

لة الخبرة في استخدام األنترنت في البحث، وق، ة قبل دراسته ملقرر مشروع التخرجالطالب لنشاطات بحثي

ضعف في توثيق البحث. وأما ، و وقلة الخبرة في إعداد خطة البحث، ونقص الخبرة في جمع بيانات البحث

الحاسوب واألنترنت في البحث ضرورة تأهيل الطلبة في استخدام في سبل مواجهة تلك املشكالت فيمكن 

العلمي، وزيادة تأهيل الطالب في البحث العلمي من خالل ربط متطلبات املقررات الدراسية بنشاطات 

البحث العلمي املختلفة، وتقوية قدرات الطالب البحثية من خالل االطالع والتحليل ألبحاث من نوعية 

 .جيدة

 كان واقع البحوث والتقارير املدرسية إذاالكشف عما  وتأسيسا ملا سبق، تأتي هذه الدراسة ملحاولة

في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة عمان كسلعة تجارية رائجة في محافظات السلطنة واستنباط الرؤية 

 املستقبلية املقترحة لتطوير ذلك الواقع كما يراها التربويون وأولياء أمور الطلبة. 

 :الشكالية -

 خالل عمل الباحثان في وزارة التربية والتعليم وتواصلهم الدائم مع أركان نبعت مشكلة الدراسة من

باملشكلة من خالل سماع الكثير من املواقف من  فقد استشعرا -اء أمور كذلك وكونهم أولي -الحقل التربوي 

نهما أا أولياء أمور الطلبة وتذمرهم من بعض طلبات معلمي املواد الدراسية التي تثقل كاهلهم املادي، كم

حوث تلمسا الكثير من املواقف التي تحدث في املكتبات التجارية، وتوافد أولياء األمور وبعض الطلبة لشراء ب

 عار متفاوتة بين كل مكتبة وأخرى.وتقارير بأس

وتعزيزا ملشكلة الدراسة فقد أثار مجلس الدولة تساؤالت حول البحث العلمي في السلطنة عبر 

 شرت فيريات العامة لتطوير املناهج وتنمية املوارد البشرية واملحافظات التعليمية "انترسالة موجهة إلى املدي

انعكاسا ملفهوم خاطئ في تطبيق إعداد املشروعات الصغيرة من قبل  بريال وذلكأوساط العامة مقولة بحث 

يسية علم الهيئة التدر الطلبة، وهي املشروعات التي يتطلبها املنهج الدراس ي، وال تزال املمارسة مستمرة، مع 

أن هذه املشروعات تعد في املكتبات العامة، بينما يقض ي الفهم أن يقوم الطالب بجهده الخاص في كيفية 

البحث من خالل توجيه املعلم، فما تعليقكم على ذلك؟" وعطفا على مما سبق؛ فان البحوث والتقارير 

عد سلعا تج
ُ
عرف ارية رائجة وذات أسعار متفاوتة، مما يستوجب التاملدرسية التي تعد في املكتبات التجارية ت

عن كثب حول واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة عمان والرؤية 

 .املستقبلية لتطوير ذلك الواقع

 :أسئلة الدراسة -

بويون ان كما يراها التر ما واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة عم -1

 وأولياء أمور الطلبة؟
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مان كما عما الرؤية املستقبلية لتطوير البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة  -2

 يراها التربويون وأولياء أمور الطلبة؟

 :فرضيات الدراسة -

املدرسية الرؤية املستقبلية لتطويرها  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول واقع البحوث والتقارير -

ع كما يراها التربويون وأولياء أمور الطلبة تعزى ملتغيرات صفة العينة املستهدفة والنوع االجتماعي وقطا

 العمل والحالة االجتماعية.

 :أهمية الدراسة -

الدراسة في تكوين ثقافة بحثية بسيطة لدى الطلبة وهم على مقاعد  أهميتها الدراسة هذه تستمد

أهمية البحث العلمي الذي من خالله يتعلم ، و وتسليحهم بما ينجم عنها من علم ومعرفة ترافقه بعد تخرجه

الطالب كيفية اكتشاف مشكالت املستقبل والبحث عن أسبابها وإيجاد الحلول لها من خالل اتباعه 

ى تطور العملية التعليمية خطوات علمية سليمة، وأهمية التقويم الذي من خالله يمكن التعرف على مد

ال وهو الطالب، والتعـرف أوالضعف في أهم مخرج من مخرجاتها برمتها من خالل التعرف على نقاط القوة 

على واقع تلك البحوث والتقارير املدرسية والرؤية املستقبلية املقترحة من قبل أفراد العينة لتطويرها 

حسب  وجيههاتر أن تستفيد وزارة التربيــة والتعلــيم منها. وبالتالي وبالتالي  الخــروج بتوصــيات ومقترحات ينتظ

 القنوات املعنية لترى النور بإذن هللا.

  :لدراسةأهداف ا -

تهدف الدراسة إلى تقص ي واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة 

ف على رؤيتهم املستقبلية لتطوير ذلك الواقع، ، والتعر هة نظر التربويين وأولياء األمور عمان من وج

 والكشف عن الفروق في واقع البحوث والتقارير املدرسية ورؤيتهم املستقبلية لتطوير ذلك الواقع في مدارس

التعلیم الحكومية بسلطنة عمان وفقا ملتغيرات صفة العينة املستهدفة والنوع االجتماعي وقطاع العمل 

 والحالة االجتماعية.

  :دود الدراسةح -

 تتمثل الحدود العلمية في واقع البحوث والتقارير املدرسية والرؤية املستقبلية لتطويرها.

 محافظات سلطنة عمان. املكانية:لحدود ا -

 .م2018الحدود الزمانية الفصل الدراس ي الثاني  -

 .(وأمنيعسكري -خاص -املنتسبين لقطاعات العمل )عام  البشرية:الحدود  -
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 :الدراسة مصطلحات -

إلنـسان ابهـا  نها مجموعة مـن الخطـوات املنظمـة الـتي يقـومأيعرفها عبيدات وآخرين ب (:Researchالبحث ) -

تـشاف مـستخدما األسـلوب العلمـي وقواعـد الطريقــة العلميـة في ســعيه لزيـادة ســيطرته علـى بيئتــه واك

 (.13ص.  ،2016ظــواهر )البادري، مظاهرهــا وتحديـد العالقــات بـين هــذه ال

من صفحة ( كلمة )300 -200ويقصد به النص املكتوب الذي يعده الطالب في حدود ): (Report) التقرير -

ليصف فيه الطالب شيئا شاهده أو مكانا زاره أو تجربة عملية قام بها أو يلخص موضوعا قراه  إلى صفحتين(

 ويمكن للطالب اإلشارة إلى املصادر التي رجع إليها فيما كتب إن أو يعرض رأيا في مسألة درسها ونحو ذلك

 (.2013/2014وزارة التربية والتعليم، )وجدت 

لى نوع من البحوث املبسطة ينفذها الطلبة في املدارس تحت إشراف املعلم وتعتمد ع هو: املدرس يالبحث  -

 لم أو املكتبات العامة، وقد يحددالتعاستخدام مصادر املعلومات املناسبة من املكتبة أو مركز مصادر 

 (.2017املعلم هذه البحوث من خالل األنشطة البحثية املرافقة للمنهاج )ذياب وآخرون، 

عد في املكتبات التجارية  السلعة التجارية: -
ُ
عدادها مبالغ كبيرة إل  وتستنفدوهي البحوث والتقارير التي ت

 لدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على ُبعد واقع البحوثا: وإجرائياويتكبد ولي األمر دفع أثمانها 

 والتقارير املدرسية في مدارس التعليم الحكومية.

ل ير من خالاملفاهيم واملبادئ واألفكار التي تحدد املسارات املستقبلية للبحوث والتقار  الرؤية املستقبلية: -

 دمة الطلبة في املدارس الحكومية.خ جلأخطط علمية مدروسة وآليات وأساليب متنوعة لتطويرها من 

ر الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على ُبعد الرؤية املستقبلية لتطوير البحوث والتقاري :وإجرائيا

 املدرسية.

 :منهج الدراسة -

إن املنهج الوصفي كما يراه الباحثان هو املنهج املناسب لتطبيق الدراسة؛ من خالل اطالعهما على 

الدراسة النظرية ودراساتها السابقة املتعلقة بالظاهرة، ساعيين في ذلك إلى التعرف على واقع  أدبيات

 البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية ورؤيتهم املستقبلية لتطوير ذلك الواقع.

 :عينة الدراسة -

وقد اعتمد  املحافظات،ع تم تطبيق االستطالع عشوائيا على التربويين وأولياء األمور في جمي

وتثبيت  بوك،ومجموعات الفيس  الواتس،الباحثان رابطا الكترونيا تم توزيعه ونشره من خالل رسائل 

االستبانة في سبلة التعليم واألنشطة التربوية ملدة خمسة أيام على الرابط 

https://goo.gl/forms/EdUNpo8LbxdoOuPw1( درت عدد الزيارات بـ
ُ
وعطفا على ما  ائرا.ز ( 142، وقد ق

 95( فردا؛ )158تكونت عينة الدراسة من ) سبق؛ فقد
ً
 مر.أ( ولي 63و) ( تربويا
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 :أدوات الدراسة -

شرع الباحثان في بناء أداة الدراسة باالعتماد على املصادر واملراجع ذات العالقة بمتغيرات 

 إجراءات البناء والهد استعراض القادمة الدراسة، وسيتم في الصفحات
ً
 في املستخدمة لألداة ف منها ووصفا

 .خصائصها السيكومترية ثم الدراسة

 :ع حول البحوث والتقارير املدرسيةاستطال  -

وأدوات تم مسح مصادر األدب التربوي لالطالع على ما ورد بها من دراسات سابقة  االستطالع؛لبناء 

واقع البحوث والتقارير املدرسية في االستطالع إلى تقص ي  عام، ويهدفبالبحوث والتقارير بشكل  تتعلق

مدارس التعلیم الحكومية، والتعرف على رؤيتهم املستقبلية لتطوير ذلك الواقع، والكشف عن الفروق وفقا 

 موافق بدرجة -ملتغيرات الدراسة، وتتم االستجابة على االستطالع وفقا لتدرج رباعي )موافق بدرجة كبيرة 

 ذلك.( يوضح 1الجدول )ير موافق(، و غ -موافق بدرجة قليلة  -متوسطة 

 أبعاد استطالع البحوث والتقارير املدرسية في صورتها األولية (:1جدول )

  الحالية:الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة  -

الســتخالص الخصــائص الســيكومترية لالســتطالع، تــم عرضــه علــى عــدد مــن املحكمــين كمــا فــي امللحــق 

( ، وذلــك للتحقــق مــن مــدى مالئمــة تعليمــات االســتطالع وفقراتــه ألفــراد العينــة ، وقــد تــم إجــراء التعــديالت 1)

ستطالع بناء على مالحظاتهم من خـالل إعـادة صـياغة بعـض الفقـرات وحـذف فقرتـان فـي البعـد الالزمة على اال 

األول وإضــافة فقرتــان فـــي نفــس البعــد، وحـــذف فقرتــان وإضــافة اربـــع فقــرات فــي البعـــد الثــاني، وبــذلك اصـــبح 

 صدق االتسـاق من التحق كما تم( فقرة 19( فقرة والبعد الثاني )13( فقرة؛ البعد األول )32عدد الفقرات )

 الكليـة الدرجـة وبـين االسـتطالع درجـات فقـرات بـين االرتبـاط معـامالت حسـاب طريـق عـن للمقيـاس الـداخلي

 .ذلك( يوضح 2، والجدول )ةالفقر  إليه تنتمي الذي للبعد

 (: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والبعد الذي ينتمي إليه في االستطالع2جدول )

 الرؤية املستقبلية للتطوير املدرسية واقع البحوث والتقارير

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 .520* 8 .338// 14 .583* 21 .698** 28 .779// 

 عدد الفقرات الفقرات البحوث والتقارير املدرسية أبعاد استطالع م

 12 12-1 واقع البحوث والتقارير املدرسية 1

 18 30-13 الرؤية املستقبلية للتطوير 2

 30 30-1 لاالستطالع كك
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2 .173// 9 .353// 15 .294// 22 .742** 29 .871** 

3 .556* 10 .289// 16 .786** 23 .795** 30 //.140 

4 .556* 11 .651** 17 .626* 24 .867** 31 .349// 

5 .366// 12 .379// 18 .867** 25 .591* 32 //.306 

6 .270// 13 .483// 19 .322// 26 .567*   

7 .084//   20 .213// 27 .435//   

 // غير دالة         0.01** دالة عند مستوى     0.05*دالة عند مستوى 

( فقرات 8و) 0.05عند مستوى  دالة ارتباطات حققت( فقرات 2) أن السابق الجدول  من يتضح

يبل ، ووفقا ملعيار اليهإ تنتمي األبعاد التي درجات ( فقرات لم تكن دالة مع17باستثناء ) .0.01عند مستوى 

Eble ( تعد فقرات ضعيفة وينصح 0.18الذي ينص على أن الفقرات ذات االرتباط السالب أو التي تقل عن )

( 0.39وأما التي بلغ ارتباطها ) جيدة،فهي فقرات  (19. - -38.ت التي يتراوح ارتباطها بين )أما الفقرا بحذفها،

 مما (؛0.18ن جميع الفقرات تجاوزت االرتباط )إوبناء عليه ف (،2012 فودة،فهي ممتازة )يعقوب وأبو  فأكثر

ات تم حذفها؛ فقرتان من ( فقر 3يدلل على أن جميع الفقرات ممتازة وصالحة للتطبيق األساس ي. باستثناء )

 . الرؤية املستقبلية للتطويروفقرة واحدة من بعد  واقع البحوث والتقارير املدرسيةبعد 

 ( 15تطبيقه على عينة استطالعية تكونت من ) االستطالع؛ تموللتحقق من ثبات  :االختبارثبات  -
ً
 فردا

( وذلك 813.الثبات لالستطالع ككل ) خارج عينة الدراسة( وباستخدام معامل الفا كرونباخ بلغ معامل)

 يعني أن االستطالع بشكل عام يتسم بدرجة جيدة من الثبات ويمكن االعتماد عليه في التطبيق الفعلي. وبعد

ن االستطالع إف الداخلي،وبناء على نتيجة صدق االتساق  املحكمين،إجراء التعديالت الالزمة وفق آراء 

 ( يوضح ذلك.3)والجدول  فقرة،( 29ن )( تكون م3بصورته النهائية ملحق )

 استطالع البحوث والتقارير املدرسية في صورته النهائية (:3جدول )

 م
أبعاد استطالع البحوث والتقارير 

 املدرسية
 ثبات الفاكرونباخ عدد الفقرات الفقرات

 606. 11 11-1 واقع البحوث والتقارير املدرسية 1

 886. 18 29-12 الرؤية املستقبلية للتطوير 2

  813. 29 29-1 االستطالع ككل

 :األساليب الحصائية -

( spssستعالج البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 اآلتية:باستخدام األساليب 



 دينكبدر ال  سيف بند. سعود بن مبارك البادري أ.الحكومية  میالبحوث والتقارير المدرسية في مدارس التعل
 

ب يةمجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر 8201 سبتمبر            (09) التاسع العدد 133      و  
 

 .املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية -

 .ارتباط بيرسون  معامل -

 .النوع االجتماعي( -ملستقلة )صفة العينة املستهدفةاختبار ت للعينات ا -

 .الحالة االجتماعية( -)قطاع العمل ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -

 :عرض النتائج ومناقشتها -

يستعرض الباحثان النتائج التي تم التوصل إليها بعد التحليل اإلحصائي للبيانات التي حصل عليها 

ومقترحات تخدم املعنيين في  بتوصيات والخروج نتائجها ومناقشتها ة، وذلك بعرضمن جراء تطبيق االستبان

الخاص وقد شرع الباحثان في تحديد طول الخاليا بناء على السلم الرباعي لالستبانة و  والتعليم.وزارة التربية 

طنة عمان من باألسئلة الوصفية حول واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسل

 ( يوضح ذلك.4والجدول ) لتطويرها،منظور التربويين وأولياء أمور الطلبة والرؤية املستقبلية 

 درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة (:4جدول )

ما واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية ولإلجابة على السؤال األول "

تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  "لتربويون وأولياء أمور الطلبة؟بسلطنة عمان كما يراها ا

 ( يوضح تلك املستويات مرتبة ترتيبا تنازليا.5املعيارية لتقديرات أفراد العينة، والجدول )

ليا فات املعيارية لتقديرات أفراد العينة مرتبة ترتيبا تناز ااملتوسطات الحسابية واالنحر  (:5جدول )

 (.158)ن=

 واقع البحوث والتقارير املدرسية
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 
 الواقع

 بدرجة كبيرة 0.92 3.38 إعدادها وكيفية والتقارير البحوث بأهمية الطالب جهل

 بدرجة متوسطة 1.06 3.22 .األمر ولي كاهل يثقل مالي عبء

 جد قصيرة والتقارير البحوث بإعداد الطلبة تكليف فترة
ً
 بدرجة متوسطة 0.95 3.02 .ا

 من البحث مصادر استقصاء بضرورة الطلبة تشجيع

 .الوالية في واألهلية الحكومية املكتبات
 بدرجة متوسطة 1.19 2.89

 الواقع  /الرؤية املستقبلية سلم اإلجابة طول الخاليا م

 متوفر بدرجة كبيرة موافق بدرجة كبيرة 4 -3.25 1

 متوفر بدرجة متوسطة موافق بدرجة متوسطة 3.24إلى  2.50 من 2

 متوفر بدرجة قليلة موافق بدرجة قليلة 2.49إلى  1.75من  3

 غير  متوفر غير موافق 1.75اقل من  4
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تشجع األفكار اإلبداعية في كتابة البحوث والتقارير 

 .املدرسية
 بدرجة متوسطة 1.13 2.83

قدم
ُ
 بدرجة متوسطة 1.13 2.73 .الطالب لها يحتاج التي اإلضافية املعلومات ت

 بدرجة متوسطة 1.26 2.65 .دراسية مادة لكل والتقارير البحوث بكثرة الطلبة إرهاق

 التقارير إعداد في باملدرسة التعلم مصادر من االستفادة

 .املدرسية والبحوث
 بدرجة متوسطة 1.14 2.64

 وليس الكم على بناء والتقارير للبحوث املعلم تقييم

 .كيفال
 بدرجة قليلة 1.23 2.46

 بدرجة قليلة 1.17 1.96 .تقييمها بعد الطلبة وتقارير البحوث من االستفادة

 الخاصة املدرسية والتقارير البحث بطباعة الطلبة الزام

 .دراسية مادة بكل
 بدرجة قليلة 1.03 1.89

( وبانحرافات 1.89-3.38يتضح من الجدول السابق أن املتوسطات الحسابية للبعد تراوحت بين )

ة بدرجة متوسطة، (، هذا وقد حازت اغلب فقرات البعد على موافق1.03-0.92معيارية تراوحت بين )

إعدادها" حازت على موافقة بدرجة كبيرة  وكيفية والتقارير البحوث بأهمية الطالب جهلباستثناء فقرة "

 والتقارير للبحوث املعلم تقييمث فقرات "(، وحازت ثال 0.92( وانحراف معياري )3.38بمتوسط حسابي بلغ )

 بطباعة الطلبة الزامتقييمها" و" بعد الطلبة وتقارير البحوث من االستفادةالكيف" و" وليس الكم على بناء

بلغت  قة بدرجة قليلة؛ بمتوسطات حسابية" على موافدراسية مادة بكل الخاصة املدرسية والتقارير البحث

 (.1.03( )1.17( )1.23حرافات معيارية بلغت )( وان1.89( )1.96( )2.46)

وأظهرت نتائج الجدول السابق أن واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية 

وبالتالي تؤكد  إعدادها وكيفية والتقارير البحوث بأهمية الطالب بجهلبسلطنة عمان يتسم بدرجة كبيرة 

و ن املعلمون لم يبصروا الطلبة بأساسيات إعداد البحث أوالتقارير، أل اتجاه الطلبة نحو شراء تلك البحوث 

التقرير، وبالتالي يطالبونهم بكتابة بحث يحتوي على مقدمة وخاتمة وموضوع وغالف؛ األمر الذي يستدعي 

ضرورة تزويد الطلبة ببعض املعارف حول أهمية البحث العلمي وأساسيات إعداد تلك البحوث، وذلك من 

املواد الدراسية باستحداث حصة أو حصتين للتعريف بتفاصيل البحوث والتقارير  اام معلمو خالل قي

 املدرسية والتي تم تكليفها للطلبة، وما زاد ذلك الجهل جهال إلغاء مقرر منهج البحث بالصف الحادي عشر؛

لك اإلحساس والذي تكمن أهميته في إكساب الطالب مهارات البحث العلمي املنظم، وفي إعداد جيل يمت

بأهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات واملستجدات في كافة مجاالت العمل والدراسة والحياة عموما، 

 وإكساب الطالب مهارات البحث العلمي واالستقصاء، ومهارات تحديد مشكلة ما ووصفها وإعادة تعريفها.
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 ، ويعلل الباحثان ذلك إلىاألمر ليو  كاهل يثقل مالي بـعبءكما أن هذا الواقع يتسم بدرجة متوسطة 

 مر الطالبأيتطلب رصد مبلغ مالي من قبل ولي أن إنجاز البحوث والتقارير املدرسية وإعدادها في املكتبات 

أو الطالب نفسه، ويتفاوت ذلك املبلغ من مكتبة إلى أخرى؛ حتى أن بعض املكتبات وصل سعر إعداد 

ل ا يتطلب من القائمين على ذلك بضرورة الوقاية من تلك الظاهرة قب( رياالت عمانية، مم3البحث فيها إلى )

فيذ استفحالها، وهذا ما حدا بوزارة التربية والتعليم في البحرين إلى املطالبة فيه بعدم إلزام الطلبة بتن

ناء وب (2017مشاريع خارج املدرسة "منزلية" حتى ال تتسبب في إرهاق أولياء األمور وإثقال كاهلهم )عبدهللا، 

ة لشكوى أولياء األمور من ارتفاع كلفة تلك املشاريع، ما يثقل كاهل العديد من األسر اجلعلى استجابة ع

تعليم التي ال تملك القدرة املالية لإلنفاق على طلبات املعلمين في هذا الشأن، فقد ألزمت وزارة التربية وال

 طق الشمالية في تعميم لها يخاطب مديري املدارس،املعلمين في املدارس الحكومية والخاصة، في دبي واملنا

على عدم قبول أي مشروع ينفذه الطالب خارج نطاق املدرسة، فضال عن عدم احتساب درجات على مثل 

لى (. فالطالب من األسر الفقيرة تضطر إ2018هذه املشاريع، مؤكدة أنها تثقل كاهل أولياء األمور)إبراهيم، 

 أن توفير متطلبات شراء مستلز 
ً
مات مشاريعهم على حساب شراء أغراض ومستلزمات املعيشة، وليس خافيا

هناك أسرا معسرة بالكاد توفر قوت يومها، وربما تضطر األسرة إلى إلغاء وجبة من الوجبات الرئيسية 

 لتوفير املبلغ املطلوب لهذا الغرض إرضاًء ألوالدها، وفي حال رفضت األسرة توفير املال لشراء مستلزمات

 املشروع قد يضطر الطالب إلى الغياب عن املدرسة حتى ال يطالب باملشروع، وفي نهاية األمر يرمى املشروع

ها (. ملاذا ال يكون هناك تغيير في نمط هذه األبحاث، فيؤدي2018أمام عيني الطالب أو الطالبة )املقبالي، 

و حتى تكون الوزارة قد حققت الهدف املرجالطلبة في املدرسة أمام أعين املعلمين، وبإشرافهم وتوجيهاتهم، 

البطيح منها، خاصة مع وجود صفوف مخصصة بأجهزة الحاسوب والطباعة. وتتفق تلك النتيجة مع رأي 

لبحث رياال سعودي وذلك بناء على نوعية ا 120-15لبحوث في املراكز تراوحت بين ( في أن أسعار بيع ا2005)

 ومستوى إعداده وعدد صفحاته.

كذلك واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة عمان بدرجة واتسم 

 ؛ فمعلم املادة الدراسية يكلف الطلبةجدا قصيرة والتقارير البحوث بإعداد الطلبة تكليف فترةمتوسطة في 

داد عوا بأنفسهم في إعبتناول موضوعا معينا في فترة ال تتجاوز األسبوع، وهي فترة مناسبة للطلبة؛ إن هم شر 

 بإعداد الطلبة تكليف ال أن فترةإفهموا طريقة إعداد البحوث،  ن همإبحوث والتقارير املدرسية، و ال

وما أو يومين، وهي فرصة سانحة للمكتبات ال تستغرق ي -ربما-والتقارير من قبل بعض املعلمين  البحوث

ن تراوح بين خمس إلى عشر دقائق، وقد تستغرق اكثر مالتجارية في إعداد البحث أو التقرير في فترة زمنية ت

ن استجابات أفراد العينة، توضح أن إيد على املكتبة. وتفصيال لذلك؛ فذلك بناء على حالة االزدحام الشد

وفقا  جدا قصيرة والتقارير البحوث بإعداد الطلبة تكليف فترةهناك فروقا ذات داللة إحصائية حول 

 ( يوضح ذلك.6والجدول ) األمور،ولصالح أولياء لصفة العينة املستهدفة 
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جدا وفقا  قصيرة والتقارير البحوث بإعداد الطلبة تكليف حول فترة نتائج اختبار )ت( (:6جدول )

 لصفة العينة املستهدفة

صفة العينة 

 املستهدفة
 العدد

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 0.98 2.77 95 تربوي 
156 -2.124 .035 

 0.75 3.40 63 مرأولي 

 الحكومية املكتبات من البحث مصادر استقصاء بضرورة الطلبة بتشجيعكذلك اتسم الواقع 

صة ، حيث أن للمكتبات العامة دور حاسم في التنمية الثقافية ألن الكتاب الجيد هو خال الوالية في  واألهلية

 إلى فكر إنساني جيد ومنظم في
ً
 كل مجال ولهذا ينعكس أثره على تفكير القارئ الصغير وسلوكه فينشأ مياال

النظام وإلى املعاملة املهذبة مع غيره وهذا أساس النجاح في أي عمل فردي أو جماعي، ومن هذا املنطلق 

 للدراسات األكاديمية أو للبحوث العلمية بل والبد أن تح
ً
 خصبا

ً
قها مل على عاتتعتبر املكتبات العامة مجاال

ن هذه املكتبات : هل يعرف الطلبة شيئا عالعلمي، ولكن السؤال املطروح هنانشر ودعم الفكر والبحث 

 ن زارها.إوهل سبق و  ، ومصادر معلوماتها،العامة، ومواقعها

واتسم واقع البحوث والتقارير املدرسية في مدارس التعلیم الحكومية بسلطنة عمان بدرجة 

ال أن الواقع املدرس ي إ في كتابة البحوث والتقارير املدرسية، اإلبداعية األفكار تشجعمتوسطة كذلك في 

ب املناهج واملقررات الدراسية التي يدرسونها والتي عادة ما يغل إطاريحتم على الطلبة تناول موضوعات في 

ن ة. يجب على املعلم أعليها الطابع التقليدي، والتي تكون بعيدة كل البعد عن اإلبداع واألفكار اإلبداعي

ل نوعا من االبتكار أو االختر 
ّ
اع يشعر الطلبة أّن أفكارهم وإجاباتهم ومنتوجاتهم هي ذات قيمة كبيرة وتشك

إضافة إلى تشجيعهم على نقدها بهدف تطويرها أو تحسينها، فالطلبة عادة يحبون عرض إبداعاتهم من 

ات أو أعمال يدوية أو أي ش يء تم إنجازه في إطار أبحاث ميدانية أو تقارير صحفية أو كتابات أو رسوم

األنشطة املدرسية أو بمبادرة فردية منهم للتعبير عن آرائهم وإبراز موهبتهم، لذلك سيكون جميال تخصيص 

مكان في الصف يسمى مثال: فضاء اإلبداع، سترى أن الجميع سيسارع إلنتاج وعرض ش يء مميز، حينها عليك 

 (.Edwin, 2016ار واملبادرات وتقديم النصائح حيالها لتطويرها أو تحسينها )كمعلم، تشجيع كل األفك

وذلك بدرجة متوسطة؛  الطالب لها يحتاج التي اإلضافية املعلومات ُيقدمنه أكما اتسم الواقع ب

وربما تكمن تلك املعلومات حول الجانب املوضوعي للبحث أو التقرير؛ أي اختيار عنوان للبحث أو التقرير 

ن تكون املعلومات صحيحة وخالية من إقبل الطالب نفسه أو التقيد بعنوان من صنع املعلم نفسه، و  من

األخطاء العلمية، وترابط أفكار البحث ووضح عباراته، والجوانب الفنية كغالف ومقدمة وعرض وخاتمة، 

 شادات التنفيذ ومعايير التقويم.وتزويدهم بإر 
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 على واقع البحوث والتقارير دراسية مادة لكل والتقارير البحوث بكثرة الطلبة إرهاقكما غلب طابع 

املدرسية وبدرجة متوسطة، إذ أن هناك ستة مناهج دراسية يدرسها الطلبة باإلضافة إلى ثالثة مقررات 

للمهارات الفردية في الفصل الدراس ي األول؛ ناهيك عن البحوث والتقارير املدرسية املطلوبة للفصل 

ة ولنفس تلك املناهج واملقررات، باإلضافة إلى تزامن تلك التكليفات مع الواجبات املنزلي الدراس ي الثاني

ي فواألنشطة الصفية واالختبارات القصيرة وفترة االستعداد للمذاكرة، تلك األمور تعد كاإلعاقة التي توضع 

ات للتخفيف من طريق الطالب نحو النجاح. ويشدد الباحثان على أن تكون هناك مجموعة من اإلجراء

كاهل الطلبة فيما يختص بالبحوث والتقارير املدرسية؛ كالتخطيط لها من بداية الفصل الدراس ي 

 ا في نهاية الفصل الدراس ي.ومناقشتهم حول اختيار املواضيع وتقويمه

 والبحوث التقارير إعداد في باملدرسة التعلم مصادر من استفادةويرى أفراد العينة أن هناك 

وبدرجة متوسطة، ويشير الباحثان إلى أن مركز مصادر التعليم باملدرسة يساعد في توفير الكتب  املدرسية

واملجالت العلمية املساندة في إعداد البحث أو التقرير، باإلضافة إلى توافر مجموعة كبيرة من أجهزة 

خالل شبكة الحواسيب وملحقاتها، وسهولة استخراج املوضوعات املتعلقة بالبحوث والتقارير من 

مية مناسبة تتيح للطلبة االستفادة 
ُ
املعلومات الدولية )األنترنت(. كما أنها تهدف إلى توفير بيئة تعليمية تعل

من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم، وتيهئ له فرص التعلم الذاتي، وتعزز لديه مهارات البحث 

يق توفير مصادر معلومات ذات ارتباط باملنهج، واالستكشاف، ودعم املناهج واملقررات الدراسية عن طر 

وذلك لبعث الفاعلية والنشاط والحيوية فيه، وتزويد الطلبة بمهارات وأدوات تجعله قادرا على التكيف 

 ,Chan) شانوتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة  .واالستفادة من التطورات املتسارعة في نظم املعلومات

 ملدرسية لها تأثير إيجابي على تحصيل الطلبة.ن خدمات املكتبة اأ( ب2008

كيف ال وليس الكم على بناء والتقارير للبحوث املعلم تقييم كما يرى التربويين وأولياء األمور إلى أن

لمين كان بدرجة قليلة، ويعزو الباحثان ذلك إلى طبيعة املعلمين في املحافظات التعليمية، وهذا يعني أن املع

 س على كثرةبناء على جودة البحث واستكماله ملعايير وثيقة التقويم للمنهج الدراس ي ولييقيمون التكليفات 

نه وبعد تفصيل استجابات أفراد العينة، يتضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية أال إاألوراق وعددها، 

الكيف وفقا لصفة العينة املستهدفة ولصالح  وليس الكم على بناء والتقارير للبحوث املعلم حول تقييم

 ( يوضح ذلك.7األمور ، والجدول ) أولياء

 

 

 

 



 دينكبدر ال  سيف بند. سعود بن مبارك البادري أ.الحكومية  میالبحوث والتقارير المدرسية في مدارس التعل
 

ب يةمجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر 8201 سبتمبر            (09) التاسع العدد 138      و  
 

 الكيف وليس الكم على بناء والتقارير للبحوث املعلم حول تقييم نتائج اختبار )ت( (:7جدول )

 وفقا لصفة العينة املستهدفة

صفة العينة 

 املستهدفة
 العدد

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

 درجة

 الحرية
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة

 1.19 2.29 95 تربوي 
156 2.124 

.035 

 1.25 2.71 63 مرأولي  

 تقييمها بعد الطلبة وتقارير البحوث من االستفادةن أواتسم واقع البحوث والتقارير املدرسية ب

عمل التكليف درجات كانت بدرجة موافقة قليلة؛ فاملعلم وبعد استالم التكليفات يمنح الطالب الذي قام ب

في سجل التقويم ، وخصم أخرى من الذي لم يقم بعمله، وبعدها ترمى أو تكدس تلك التكليفات بدون 

ال االستفادة منها وبدون قراءتها من قبل املعلم، وربما يعود ذلك إلى أن الحصص أقل من املنهج املطلوب، و 

، فاملعلم مثقل طوال اليوم بالحصص إضافة إلى يوجد وقت ملناقشة األبحاث مع الطالب أو معرفة محتواها

التكليفات األخرى مثل حصص االحتياط، واإلشراف، والتصحيح، والتحضير وغيرها من األمور امللقاة على 

نبر ( ما يؤكد أن املشاريع الطالبية مرمية بمكب النفايات. ومن هذا امل2018عاتقه. ولعل في مقال املقبالي )

عنى أدعو املعلمين إلى ا
ُ
الحتفاظ بالبحوث والتقارير املتميزة، وتفعيلها من خالل تخصيص مجلة علمية ت

واستحداث مؤتمرات وندوات وملتقيات يتم إشراك الطلبة  املتميزة،بنشر بحوث وتقارير طلبة املدارس 

 الستعراض بحوثهم، إضافة إلى استحداث مسابقات بحثية تعنى ببحوث الطلبة في املناهج الدراسية.

 دراسية مادة بكل الخاصة املدرسية والتقارير البحث بطباعة الطلبة إلزاميرى أفراد العينة أن و 

حازت على درجة قليلة؛ مما يؤكد على أن هناك أصواتا من أعضاء الهيئة التدريسية من ينادي بضرورة 

توجه  ة اإللزام، وبالتاليمسأل بشأنبينهم  تفاوتا فيماطباعة البحوث والتقارير املدرسية، مما يعني أن هناك 

 كتبات التجارية وبأثمان متفاوتة.بعض أولياء األمور لشراء البحوث أو التقارير من امل

 ما الرؤية املستقبلية لتطوير البحوث والتقارير املدرسية في مدارس"ولإلجابة على السؤال الثاني 

تم استخراج املتوسطات " ور الطلبة؟التعلیم الحكومية بسلطنة عمان كما يراها التربويون وأولياء أم

( 8) الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية وأولياء األمور، والجدول 

 يوضح تلك الرؤى مرتبة ترتيبا تنازليا.
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افات املعيارية لتقديرات أعضاء الهيئة الدارية وال(8جدول ) ة تدريسي: املتوسطات الحسابية واالنحر

 (.158وأولياء األمور مرتبة ترتيبا تنازليا )ن=

 الرؤية املستقبلية لتطوير البحوث والتقارير املدرسية
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

الرؤية 

 املستقبلية

 بحثه إعداد من الطالب ليتمكن املدرسة في الثرية املصادر توفير

 (.فراغه وقت )في املدرسة داخل
3.68 0.73 

بدرجة 

 كبيرة

 العلمي الحل إليجاد والتفكير والتقص ي البحث على الطلبة تدريب

 .ما مشكلة ألي
3.68 0.73 

بدرجة 

 كبيرة

 0.76 3.63 ة.ملدرسيا والتقارير البحوث تقييم في بالكيفية االهتمام
بدرجة 

 كبيرة

 املستوى  على سواء املتميزة املدرسية والتقارير البحوث تشجيع

 ي.دولال أو املحلي
3.61 0.82 

بدرجة 

 كبيرة

 مقررات في تنفيذها املراد للبحوث عملية حصص تخصيص

 .الفردية املهارات
3.60 0.77 

بدرجة 

 كبيرة

 وتقاريرهم بحوثهم إلعداد والتقص ي للبحث كافية فترة الطلبة إعطاء

 .املدرسية
3.59 0.75 

بدرجة 

 كبيرة

 من االنتهاء دبع مدرسية تقارير أو بحوث ألفضل مسابقة إعداد

 .املادة معلم قبل من تقييمها
3.59 0.85 

بدرجة 

 كبيرة

 معلم مع بالتعاون  للطلبة تدريبية حصص تخصيص

 موضوعات استخراج كيفية حول  التعلم مصادر/الحاسوب

 .والتقارير البحوث

3.58 0.77 
بدرجة 

 كبيرة

 ملضمون  فهمه لتبيان تقريره أو لبحثه ملخصا الطالب عرض

 .البحث
3.55 0.83 

بدرجة 

 كبيرة

 من نتهاءاال  بعد املدرسية وتقاريرهم الطلبة لبحوث معرض إعداد

 .املادة معلم قبل من تقييمها
3.54 0.88 

بدرجة 

 كبيرة

 التعلم مصادر في تستغل مادة لكل خاصة حصص تخصيص

 .التقرير أو البحث موضوع عن للبحث
3.54 0.84 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة  0.87 3.52 املكتبات استغالل أساليب حول  ورهمأم وأولياء الطلبة توعية
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 كبيرة .لهم التجارية

 إعداد فترة حول  بينهم فيما الدراسية واملقررات املواد معلمي اتفاق

 .املدرسية والتقارير البحوث وتسليم
3.50 0.89 

بدرجة 

 كبيرة

 إعداد في تساعد املعلم قبل من للكتب رئيسية عناوين تخصيص

 .املدرسية تقاريروال البحوث
3.50 0.82 

بدرجة 

 كبيرة

 يربط منفرد مقرر  بتخصيص والبحوث التقارير كتابة تشجيع

 .التعلم ومصادر باملكتبات
3.49 0.89 

بدرجة 

 كبيرة

 0.84 3.44 .شهر عن يقل ال بما التقرير أو البحث إلعداد فرصة الطلبة إعطاء
بدرجة 

 كبيرة

اليد  وبخط واحدة ورقة من بحث أو تقرير بكتابة الطلبة إلزام

 .(عمل )أوراق
3.37 0.91 

بدرجة 

 كبيرة

 في الكتب الستعارة صارم جدول  وضع خالل من بحث أو تقرير كتابة

 .التعلم مصادر
3.14 1.01 

بدرجة 

 متوسطة

( أن الرؤية املستقبلية لتطوير البحوث والتقارير املدرسية من وجهة نظر 8يتضح من الجدول )

اإلدارية والتدريسية تراوحت ما بين املوافقة بدرجة كبيرة واملوافقة بدرجة متوسطة؛ أعضاء الهيئة 

(. كما يتضح من 1.01-0.73( وانحرافات معيارية تراوحت بين )3.14-3.68بمتوسطات حسابية بلغت )

 أو تقرير الجدول السابق أن اغلب فقرات البعد حازت على موافقة بدرجة كبيرة، باستثناء فقرة " كتابة

فقد حازت على موافقة بدرجة التعلم " مصادر في الكتب الستعارة صارم جدول  وضع خالل من بحث

 (.1.01( وانحراف معياري يقدر بـ )3.14متوسطة؛ بمتوسط حسابي بلغ )

 إعداد من الطالب ليتمكن املدرسة في يةالثر  املصادر توفيرأن " -وبنسبة كبيرة-ويرى أفراد العينة 

" حازت على درجة موافقة كبيرة، وما يدعم ذلك إصدار وزارة التربية فراغه( وقت درسة )فيامل داخل بحثه

 إلى مديري ومديرات املدارس بشأن املشاريع الطالبية باملدارس، مطالبة فيه 
ً
عدم بوالتعليم بالبحرين تعميما

البه في فكرة املشروع إلزام الطالب بتنفيذ مشاريع خارج املدرسة "منزلية" وضرورة أن يشاور املعلم ط

تنمية سمة القيادة لدى  أجلومتابعة مراحل تنفيذه داخل املدرسة، وذلك حتى يحقق املشروع أهدافه من 

(. كما 2017الطالب وتنمية روح العمل التعاوني فيما بينهم وتطبيق ما يتم دراسته بشكل عملي )عبدهللا، 

فيذ رس الحكومية والخاصة، في دبي واملناطق الشمالية، بتنألزمت وزارة التربية والتعليم املعلمين في املدا

، مشددة على «منزلية»جميع األنشطة داخل املدرسة والغرف الصفية، وعدم تحويلها إلى أنشطة ال صفية 

 يذ تلك املشاريع خارج املدرسة.عدم مطالبة الطلبة بتنف
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 الحل إليجاد والتفكير والتقص ي لبحثا على الطلبة تدريبكما يرى التربويين وأولياء األمور ضرورة "

ويرى الباحثان أن مهارات االستقصاء تحظى باهتمام بالغ في املجتمع العلمي . "ما مشكلة ألي العلمي

والتربـوي، كونهـا وسـيلة السـتمرارية عمليـة الـتعلم، حيـث يسـتطيع املتعلمون من خاللها بناء فهم عميق 

)العفيفي  معـارفهم فيهـا، وتقـديم التبريـرات والتفسـيرات العلميـة الدقيقـة لهـاللمفهـوم أو الظـاهرة، وتوسـيع 

فمن خالل ممارسة االستقصاء يلجأ الطلبة إلى طرح أسئلة نابعة عن فضول لديهم  ؛(2011وآخران، 

صـي عبـر الستكشاف الظاهرة، وإلى التوسع والتعمق في معارفهم عنهـا، وبالتـالي يسـعون إلـى البحـث والتق

مصـادر املعرفــة املختلفـة، وجمـع البيانـات وتحليلهـا للوصـول إلـى إجابـات عـن تلـك األسـئلة، ودعـم اإلجابـات 

وتتطلــب هذه املهارات ممارســة تدريجيــة ومســتمرة لتنميتهــا (Alberts, 2000)  والتفسـيرات باألدلـة والبـراهين

يـد الطلبـة علـى ممارسـتها منـذ السـنوات الدراسـية ا ألولـى ولكـن بجرعات تدريجية، وتطويرهــا، لــذا يــتم تعو 

من مهارات   (Kuhn and Pease, 2008).تتدرج من البسيط إلـى املعقـد ومـن التوجيـه إلـى تحمل زمام األمور 

ــميم خطــوات االستقصــاء االستقصاء وهي: تحديد املشـكلة، وصـياغتها فـي صــورة ســؤال أو أســئلة، وتص

 Abd-El-Khalick)وتنفيــذه، وصياغة الفرضيات والنماذج والتفسيرات ودعمها باألدلـة والبـراهين، وعرضها 

et al. 2003)   تلك املهارات تشبه إلى حد ما مهارات البحث العلمي القائم على التفكير املنظم لدراسة مشكلة

يفية إعداد بحث بسيط من خالل االعتماد على أنفسهم في جمع ما. وعليه يجب أن يتعلم الطالب ك

املعلومات والتدرب على إعداده بطريقة مبسطة تناسب سن الطالب، واالهتمام بالبحث وتطوير معلوماته 

املدرسية بأسلوب صحيح، وأن يستطيع أن يأخذ معلومات مفيدة من كتب ومراجع أخرى غير الكتب 

  الدراسية ألن ذلك سوف يوسع
ً
 وتفوقا

ً
حول ما سبق  (2015وتتفق البلوش ي ) .ثقافته ويجعله أكثر نشاطا

بضرورة تعليم الطلبة كيفية كتابة البحوث العلمية كحل أساس ي للتخلص من هذه الظاهرة، على أن يكون 

( في وجوب توجيه األساتذة الستخدام طرق ووسائل تدفع 2009الصغير )ذلك ضمن مقرر إلزامي، كذلك 

 حتى يقوم بكتابة البحث بنفسه.بالطالب 

" املدرسية والتقارير البحوث تقييم في بالكيفية االهتمامويشجع أفراد العينة وبنسبة كبيرة على "

ة فبدال من أن يقيم البحث أو التقرير املدرس ي بناء على الكم الكبير لألوراق املطبوعة والبهرجة املتصنع

باملقيم أن يتأكد من مدى مراعاة البحث للمعايير واألسس  لسحب الدرجات املخصصة لتقييمه، كان حريا

املوضوعة للتقييم، ومدى تحقيق التقرير أو البحث للهدف املنشود من إعداده؛ اذا أن الهدف من إجراء 

البحوث في املدارس تعليم النشء أفضل املمارسات والتطبيقات املعمول بها في مجال إعداد البحوث 

ير مهارات جمع املعلومات، وتبويبها، وتحليلها إضافة ملهارات التحليل النقدي والتفكالعلمية، بما في ذلك 

 اإلبداعي واالستدالل واالستنتاج العلمي.

 املستوى  على سواء املتميزة املدرسية والتقارير البحوث تشجيعويقترح التربويين وأولياء األمور على "

التقارير املتميزة ملدارس الوالية أو املحافظة، وتشجيع تلك " ويتم ذلك بانتقاء البحوث و الدولي أو املحلي
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البحوث باستخدام أسلوب املكافأة املعنوية نظير إسهامات الطلبة املتميزة، وتقديرهم كنخبة متميزة في 

مجال البحث العلمي على مستوى املدرسة واملحافظة التعليمية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة عن طريق 

لبة على موقع املدرسة اإللكتروني املواقع واملنتديات التعليمية واملجالت والصحف اليومية، نشر أبحاث الط

أو تصنيف البحوث املتميزة وإدراجها ضمن خطة رعاية املوهوبين التي تعرض البحوث املتميزة على املدارس 

 ي على نطاق واسع. أواألخرى، األمر الذي يعلي من شأن الطلبة ويقدمهم كباحثين صغار في الوسط التربو 

عقد يوم دراس ي طالبي تعرض فيه أنشطة الطلبة البحثية املتميزة على مستوى كل مديرية. ويتجلى 

تعرض فيه أوراق عمل الطلبة  تشجيعهم كذلك من خالل عقد مؤتمر علمي طالبي على مستوى الوزارة

ورقة بحثية، بحيث يعقد املؤتمر  30عن  املتميزة بعد تحكيمها بحيث ال تتجاوز األوراق املشاركة في املؤتمر

، ويتم تكريم الطلبة ومعلميهم املشرفين عبى أوراق العمل، ومنح جائزة تشجيعية أنفسهمبمشاركة الطلبة 

وقد  .العمل في املؤتمر على املوقع اإللكتروني ملجلس البحث العلمي تنشر أوراقألفضل ورقة بحثية، وأخيرا 

( بضرورة وضع تشريعات لحماية حقوق امللكية 2018والتعليم العالي القطرية )أوصت دراسة وزارة التعليم 

الفكرية ألفكار الطلبة من السرقات العلمية، بحيث يتم تسجيل براءة االختراع لبحوث وتجارب الطلبة في 

املدارس الحكومية والخاصة وضرورة تضمين مشاركة املدارس في البحث العلمي في تقييم الوزارة لتلك 

املدارس، على أن يكون معيار معدل إنتاج الطالب لبحوث علمية رصينة وقابلة للتطبيق في الواقع العملي 

 .هو املعيار األهم عند تقييم الوزارة للمدارس الحكومية أو الخاصة

املشاركة املجتمعية ودعم مختلف القطاعات  إطاركما يجب على مؤسسات املجتمع املحلي وفي 

تكار. ة في الوالية أو املحافظة تبني تلك البحوث والتقارير ودعمها ورعايتها لإلبداع واالبواملؤسسات العامل

( ضرورة تسويق مشاريع تخرج الطلبة واالستفادة منها، من خالل 2012وفي هذا الصدد ترى املعشني )

ملتميزة في التعاون مع مجلس البحث العلمي إليجاد طرق سهلة يمكن من خاللها تسويق ونشر املشاريع ا

 وسائل اإلعالم املختلفة، ويكون للطالب حقوق استثمار أبحاثه، وأن يكون للمشاريع املجيدة صالحية لقبول 

الطالب في التخصص الذي بحث حوله الطالب من خالل تخصيص بعض املقاعد في القبول املوحد 

 شاريع قيمة تفيد املجتمع وينتجألصحاب املشاريع التي تتسم باإلبداع، مما يساهم في جدية الطالب لعمل م

عنها العديد من االختراعات واملنتجات التي يمكن استكمالها في الجامعة بشكل مطور ووفق مفاهيم أكثر 

نه البد على القطاعات البحثية والجمعيات أ( على 2016الزهراني )دقة ووفق منهجية البحث العلمي. ويؤكد 

 في تنمية مهارات الطالب البحثية.د أن يكون لهم دور فاعل العلمية في الجامعات واملراكز واملعاه

 في تنفيذها املراد للبحوث عملية حصص تخصيصويرى أفراد العينة وبنسبة كبيرة ضرورة "

" يتم تنفيذها في ورشة خاصة بالفنون واملوسيقى والرياضة، تحتوي على مكتبة الفردية املهارات مقررات

العلمية الخاصة بتلك املهارات باإلضافة إلى أجهزة رقمية موصولة  تضم العديد من الكتب واملجالت

 تخصيصباألنترنت الستخراج موضوعات البحوث املختارة إلعدادها من قبل الطلبة، فرادى وجماعات. و"
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 موضوعات استخراج كيفية حول  التعلم مصادر/الحاسوب معلم مع بالتعاون  للطلبة تدريبية حصص

يقوم معلم الحاسوب أو أخصائي مصادر التعلم بتدريب الطلبة على كيفية  " حيثوالتقارير البحوث

استخراج املعلومات من مصادرها، وهي املراجع التي يمكن منها استخالص املعلومات املختلفة عند الحاجة 

 فمعلم الحاسوب يدرب الطلبة على طرق استخراج مصادر املعلومات اإللكترونية، والتعامل معها مـن .إليها

خـالل الحاسـوب باسـتخدام وحـدات خارجيـة متصـلة بالحاسـوب مباشـرة، مثـل مشغل األقراص املرنة أو 

الصلبة، أو باسـتخدام الشـبكات مثـل اإلنترنـت. أما دور أخصائي مصادر التعلم فيتمثل في اطالع الطلبة على 

ية وتتماش ى مع املعلومات التي تتطلبها بحوث الكتب واملواد التي تخدم املنهاج الدراس ي لكافة املراحل الدراس

 التعلم مصادر في تستغل مادة لكل خاصة حصص تخصيصوإرشادهم إلى كيفية استعارتها. و" الطلبة

وذلك لتعزيز مهارات البحث العلمي عند طلبة املدارس؛ من خالل  ،"التقرير أو البحث موضوع عن للبحث

 تدرج في الجدول املدرس ي يش
ً
ترك معلم املادة وأخصائي مصادر التعلم في إدارة تلك الحصة، تنظيم حصصا

لتوضيح كيفية إعداد تقرير أو بحث مدرس ي حول موضوع خاص باملادة الدراسية، وكيفية االطالع على 

الكتب واملجالت املحكمة وتوثيقها، وكيفية استعارة مواد التوثيق، وكيفية استخدام مواقع األنترنت للبحث 

( ذلك 2013)منصور حث املراد إعداده، على أن يقدر ذلك بحصة واحدة شهريا. ويؤكد عن موضوع الب

بضرورة تأهيل الطلبة في استخدام الحاسوب واألنترنت في البحث العلمي، وتقوية قدرات الطالب البحثية 

 .من خالل االطالع والتحليل ألبحاث من نوعية جيدة

 بحوثهم إلعداد والتقص ي للبحث كافية فترة الطلبة اءإعطوبنسبة كبيرة يرى أفراد العينة ضرورة "

 عن يقل ال بما التقرير أو البحث إلعداد فرصة الطلبة إعطاء" ولعل ذلك مرتبط بـ "املدرسية وتقاريرهم

" وذلك النغماسهم طيلة أيام الفصل الدراس ي في واجبات ومهام واختبارات كثيرة ال يستطيع في ظلها شهر

د ك عن فترة إعداد البحوث والتقارير املدرسية املكلف بها الطالب من قبل معلمي املوا، ناهي من متابعتها

الدراسية، لذا يرى الباحثان ضرورة مد فترة إنجاز البحوث والتقارير املدرسية إلى حدود شهر أو شهرين 

 تكليف وحتى نهاية الفصل الدراس ي.بدءا من فترة ال

 االنتهاء بعد مدرسية تقارير أو بحوث ألفضل مسابقة إعدادعلى "كما يشجع التربويين وأولياء األمور 

" وذلك من خالل تخصيص حصة لعرض تلك األبحاث، ليتعرف كل طالب قبل معلم املادة من تقييمها من

ما قام به زميله اآلخر، فيحدث تبادل للمعلومات، وتنافس بين الطالب، وبذلك نضمن أن يقوم كل طالب 

وب منه بنفسه، وبالتالي سيتسابق الطلبة إلى إنجاز بحوثهم بنفسهم بدون االعتماد على بتأدية البحث املطل

تعرض في  -فبدال من عرضها في حصة-أولياء أمورهم أو شراءها من املكتبات التجارية، ومن ثم تطور الفكرة 

ار األفضل ركن مخصص للبحوث والتقارير املدرسية املتميزة، ومن ثم تقيم من قبل لجنة مدرسية تخت

وتكرمه في الطابور، ثم تطور املسابقة بين مدارس الوالية ثم مدارس املحافظة؛ فمدارس السلطنة. وتتفق 
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( مع النتيجة السابقة بضرورة إنشاء جائزة علمية للبحوث الطالبية رغبة في 2009الصغير )مع نظرة 

 .تحفيزهم وتشجيعهم على كتابة بحوثهم بأنفسهم

" البحث ملضمون  فهمه لتبيان تقريره أو لبحثه ملخصا الطالب عرضضرورة "ويرى أفراد العينة 

حيث يجب التأكيد على ضرورة قيام الطالب باستعراض بحثه أمام زمالئه ارتجاليا من خالل عناصر يتبعها 

سبة، في ذلك مثل عنوان البحث وهدفه واإلجراءات التي قام بها والنتائج التي تحصل عليها أو املعلومات املكت

الوسائل التي تستخدم لنقل  أحدومدى استفادته من ذلك البحث أو التقرير، ويكمن الهدف الثاني في أنها 

داد املعلومات والنتائج إلى اآلخرين، وأخيرا يهدف إلى ضمان املعلم إلى أن الطالب قام بعمله واجتهد في إع

جة السابقة بضرورة التشديد على األساتذة ( مع النتي2009الصغير )البحث أو التقرير بنفسه. وتفق رؤية 

 بمالحظاتهم وتعليقاتهم حتى يشعر الطالب 
ً
 وكتابيا

ً
بضرورة قراءة بحوث الطالب وتزويد الطالب شفويا

، إذ نه البد أيضا من مناقشة الطلبة شفهيعلى أ( 2016باهتمام املعلم ومتابعته ملا كتبه، وتأكيد الزهراني )
ً
ا

اس البحث، مشّددة على ضرورة عدم منح الطلبة أّي درجة على جزء األدبيات، سيقلل ذلك من عدم اقتب

وعدم عدم تساهل بعض األساتذة في مناقشة الطالب حول  .وذلك عند إثبات عملية االقتباس أو النسخ

 (.2017إعداد بحثه )جريدة الوطن، املصادر واملراجع التي اعتمد عليها في 

 تقييمها من االنتهاء بعد املدرسية وتقاريرهم الطلبة لبحوث عرضم إعدادكما يقترح املستهدفون "

" ويرى الباحثان أن عملية اختيار البحوث املتميزة ووضعها في ركن املدرسة أو معرض املادة معلم قبل من

نفسيا طيبا على الطلبة أصحاب البحوث املتميزة، كما يترك وقعا على أولئك  أثرللبحوث املتميزة، يترك 

ة الذين لم يحرزوا نتائج جيدة بضرورة الجد واالجتهاد في املستقبل إلعداد بحوث وتقارير متميزة الطلب

ستعرض في معارض قادمة وستنافس البحوث األخرى. وتأتي أهمية إقامة تلك املعارض لتعزيز مهارات 

ـق تـحـقـيو بــين الـطـلـبـة، البحث العلمي لدى الطلبة وتطويرها واالحـتـفـاء بها، وبـث روح التعاون واملنافسة 

شكالت أو بم الـتـمـيـز فــي الـبـحـوث العلمية. كما يهدف إلى إبـراز مشاريع الطلبة التي تعنى باملناهج الدراسية

سات العصر وتـقـديـم الدعم الــالزم لها من قبل إدارة املدرسة، والـتـعـاون والتنسيق مـع الشركاء في مؤس

ة قليمياث الطلبة، وإتـاحـة الفرصة للمشاريع البحثية املتميزة للمشاركة في املنافسات اإلالدولة املعنية بأبح

ية كما يهدف إلى تبادل الخبرات بين الطلبة باملدارس املختلفة، باإلضافة إلى خلق توجه نحو تنم .والدولية

 .ةمهارات البحث العلمي لدى الطلبة ألهميتها البالغة في حل املشكالت املستقبلي

 استغالل أساليب حول  أمورهم وأولياء الطلبة توعيةويقترح التربويين وأولياء األمور ضرورة "

" ولعالج ذلك البد من املساهمة في تعزيز ثقافة البحث بين أولياء األمور، وتشجيعهم لهم التجارية املكتبات

رة، وتوجيه الطلبة بنقل ما على الوقوف مع أبنائهم في بحوثهم املطلوبة من دون تدخل أو مساعدة مباش

تعلموه إلى أولياء أمورهم حتى تتم استجابتهم بما يعزز مهارات البحث العلمي باملدرسة. ولن يتأتى ذلك اال 

من خالل إعداد خطة إعالمية متكاملة لتوعية كافة أطراف العملية التعليمية من التربويين وأولياء األمور، 
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مظلة وزارة التربية والتعليم بحيث يستشعر جميع األطراف بأهمية  وأن يتم ذلك بالتنسيق والعمل تحت

مشروع البحث العلمي ودوره في املساهمة في عالج مشاكل املجتمع، وإعداد برنامج شراكة وتوأمة مع 

 علمي على املستوى الدولي.مؤسسات البحث ال

 دإعدا فترة حول  بينهم فيما ةالدراسي واملقررات املواد معلمي اتفاقويرى أفراد العينة على ضرورة "

م " ويرى الباحثان أن ذلك يخلق جوا نفسيا مريحا للطلبة لتنظيم أوقاتهاملدرسية والتقارير البحوث وتسليم

ة وقدرتهم على استغالل وقته وإنهاء بحثهم في املوعد املحدد، كما تساهم في خلق عملية من التوازن في حيا

لعملية، ويساعدهم على التخفيف من ضغوطها ويسمح له باالستمتاع الطالب االجتماعية واألكاديمية وا

 تساعد املعلمين قبل من للكتب رئيسية عناوين تخصيصكما يشجعون وبنسبة كبيرة على " .بأوقات الفراغ

أنها تساعد الطلبة في استخراج املعلومات واالستزادة من  إذا" املدرسية والتقارير البحوث إعداد في

الصغير  أكدإنجاز بحوثهم وتقاريرهم املدرسية وتوفر عليهم عناء البحث الطويل عنها. وقد  محتوياتها في

( ذلك من خالل توجيه املعلمين بالعمل على التنسيق فيما بينهم بحيث ال تتم مطالبة كل واحد منهم 2009)

 الطلبة بكتابة بحوث رئيسة وكبيرة في الفصل الواحد.

 يربط منفرد مقرر  بتخصيص والبحوث التقارير كتابة تشجيعرة "ويقترح أفراد العينة على ضرو 

" ولعل تجربة وزارة التربية والتعليم في مقرر منهج البحث لطلبة الصف الحادي التعلم ومصادر باملكتبات

عشر لهي تجربة رائدة بالرغم ما صاحب املقرر من تحديات تتمثل في عدم وجود نماذج وأمثلة للتطبيق 

عدم وضوح املحتوى وعدم وجود نسخ ورقية كافية للمادة واعتمادها على النسخ اإللكترونية، أثناء الشرح و 

كما أن املادة تحتاج إلى معلم متخصص ومتفرغ لتدريسها وذلك لقلة الخبرة لدى البعض من جهة 

عتبر والنشغالهم في تدريس موادهم األصلية من جهة أخرى، كما أن كثافة الطالب في الفصول الدراسية ي

تحديا آخر في تدريس املادة، وعدم امتالك الطالب مهارة إدارة الوقت للتعامل مع متطلبات املادة وعدم 

وجود الدافعية الكافية لديهم، إضافة إلى عدم توفر مصادر املعلومات من مكتبات وحواسيب ومواقع 

مادة منهج البحث من حيث إعادة تقييم ملنهاج  ناول يد الطالب، والتوصية بضرورةالكترونية في مت

 جلأم العالي من يق مع مؤسسات التعليضرورة التنساملستخدمة في التدريس والتقويم و األساليب 

رفع كفاءتهم الفنية في املادة  جلأن على تدريس مادة منهج البحث من استحداث برامج تأهيلية للقائمي

ن إ(. وعطفا على ما سبق؛ ف2012وش ي، )البل والعمل على تفريغ معلمين للقيام بتدريس مادة منهج البحث

 .استحداث مقرر أو وحدة دراسية ضمن املواد األخرى باملدرسة، حول أساسيات ومهارات البحث العلمي

ذات تدرج مرحلي في تزويد الطلبة بمهارات البحث؛ بدءا من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر، 

البحث، يتزود الطلبة من خاللها بأسلوب حل املشكالت  ويتم تدريسها من قبل معلم متخصص بمهارات

وفهم الظواهر العلمية والثقافية والصحية، حتى يتخرج الطالب وهو باحث. وفي هذا الصدد فقد أوصت 

( بأن تقوم بطرح مادة البحث العلمي كمادة إلزامية 2018دراسة وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية )
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( ذلك بوجوب 2009الصغير ) أكدوتخصص حصص لها ضمن املنهج الدراس ي. وقد  وتضاف للمجموع الكلي

 للعمل البحثي.
ً
 إقرار مادة في املرحلة الثانوية مختصة في البحث ليكون الطالب الجامعي مهيأ

 وبخط واحدة ورقة من بحث أو تقرير بكتابة الطلبة إلزاموبنسبة كبيرة يرى أفراد العينة ضرورة "

" حيث اتضح أن الكتابة لها فوائد فكرية ومعرفية تظهر على املدى الطويل؛ وفي دراسة مل(ع )أوراق اليد

، حيث وجدت أن الكتابة اليدوية تثبت في الدماغ وترسل عن طريق الذاكرة الحركية وتربط Intechنشرتها 

 مثل تعرف الطالب على الجمل والكلم
ً
ات الرئيسية الحروف والكلمات وهو ما يسهل التعرف عليها الحقا

 & Jamesكما أن الكتابة اليدوية لألحرف تساعد على تنشيط الدماغ أثناء اإلدراك الحس ي ) .أثناء االختبارات

Engelhard, 2014( كما كشفت برننجر )Berninger, 2012 عن 6و 4و 2( عن دراستها لألطفال في الصفوف 

د كتابة املقاالت باليد مقابل لوحة املفاتيح. ومن أنهم يكتبون كلمات أكثر وأسرع ويعبرون عن أفكار أكثر عن

، 2012خالل عمل الباحث األول في تحكيم البحوث الخاصة بمسابقة جائزة شل للسالمة على الطريق لعام 

، يتضح أن اغلب البحوث املشاركة والتي حصلت على نتائج مرتفعة تأتي مطبوعة ويغلب عليها 2014، 2013

مراعاة لبعض معايير تقويم البحوث املشاركة في مسابقة جائزة شل للسالمة  طابع النسخ واللصق، وعدم

على الطريق، كما أن بعض هذه البحوث يتم إعدادها من قبل املكتبات التجارية أو بمساعدة املعلمين في 

 واملنبثقة عن اللجنة الرئيسية. املحافظات التعليمية

 صارم جدول  وضع خالل من بحث أو تقرير كتابة" -ةوبنسبة متوسط-ويرى التربويين وأولياء األمور 

عد املكتبة هي املالذ األول واألخير للباحثين والدارسين، فهيالتعلم مصادر في الكتب الستعارة
ُ
بيت  " حيث ت

 
ً
البحث العلمي، فكل طالب البحث العلمي مهما كان مجال البحث يلجؤون إلى املكتبات وبشكٍل كبيٍر جدا

 إلى كون هذ
ً
ه ه املكتبات تحتوي على العديد من الكتب الهامة والحيوية وفي كافة أصناف العلم وأنواعنظرا

ن الباحثين من الحصول على املراجع بكل سهولة ويسر ودون أن يتكلفوا تكاليف
ّ
 ومجاالته، األمر الذي يمِك

 خرأاءة واالطالع على األمر الذي يستوجب على طلبة املدارس ارتياد املكتبات املدرسية للقر  .مادية عالية

املستجدات الثقافية، والبحث والتقص ي حول موضوع معين يخص تكليفه ببحث أو تقرير مدرس ي، فقد 

التعلم إلى أن يحملها معه إلى منزله ليكمل ما بدأه؛  يحتاج الطالب بعد اطالعه على الكتب بمصادر

اته الخاصة، وهنا تظهر أهمية خدمة كاالقتباس منها سواء بالتصوير أو نقل بعض املعلومات إلى مذكر 

مما يستوجب  االستعارة فهي تعتبر امتداد ملهمة املكتبة بعد انتهاء اليوم الدراس ي وأغالق املكتبة واملدرسة

ءة عليه استعارة الكتب ذات العالقة ببحثه. ولعل تشجيع الطلبة على االستعارة بهدف االطالع والقرا

 والبحث والتقص ي لهو امر عظيم.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول واقع البحوث والتقارير املدرسية " لإلجابة على الفرضيةو 

الرؤية املستقبلية لتطويرها كما يراها التربويون وأولياء أمور الطلبة تعزى ملتغيرات صفة العينة املستهدفة 

في صفة ذات الداللة اإلحصائية  " وللتعرف على الفروقوالنوع االجتماعي وقطاع العمل والحالة االجتماعية
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-Independent Samples tاملستقلة  للعينات العينة املستهدفة والنوع االجتماعي تم استخدام اختبار)ت(

test( يوضح ذلك.9، والجدول ) 

 95=1املستقلة للتعرف على الفروق في صفة العينة املستهدفة )ن للعينات نتائج اختبار )ت( (:9جدول )

 (54=2ن – 104=1لنوع االجتماعي )ن( وا63=2ن –

 املتغيرات

واقع البحوث والتقارير 

 املدرسية
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 االجتماعي النوع

.2 ذكور 
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تشير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعدي واقع البحوث 

م ، وعليه توالنوع االجتماعييري صفة العينة املستهدفة والتقارير املدرسية والرؤية املستقبلية تعزى ملتغ

ويعزو الباحثان تقارب نتائج استجابات أفراد العينة  ة الصفرية ورفض الفرضية البديلة؛قبول الفرضي

لبة )التربويين وأولياء أمور( الذكور واإلناث مما يدلل على اتفاق عام على أن واقع  البحث العلمي عند الط

نهم هم األقدر على تقييم طلبتهم وأبنائهم حول البحوث أاجعة ووضع حلول لها، حيث بحاجة إلى مر 

نهم يحرصون على ما فيه الصالح العام لهم، محاولين في الوقت ذاته استدراك أوالتقارير املدرسية، و 

 لنظر عن صفتهم ونوعهم االجتماعي.النقص واستشراف املستقبل بغض ا

لة اإلحصائية حول واقع البحوث والتقارير املدرسية والرؤية وللتعرف على الفروق ذات الدال

وأولياء أمور الطلبة تعزى ملتغيري قطاع العمل والحالة  كما يراها التربويون املستقبلية لتطويرها 

 :ذلك يبين (10والجدول ) ،ANOVA Test األحادي التباين تحليل استخدام االجتماعية؟" تم
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قطاع العمل والحالة للتعرف على الفروق وفقا ملتغيري  األحادي باينالت (: نتائج تحليل10جدول )

 االجتماعية

 مصدر التباين
 مجموع

 املربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 املربعات
 الداللة ف

مل
لع
ع ا

طا
 ق

واقع 

 البحوث

والتقارير 

 املدرسية

بين 

 املجموعات
.846 2 .423 

1.721 .182 
 داخل

 تاملجموعا
38.100 155 .246 

الرؤية 

 املستقبلية

بين 

 املجموعات
.260 2 .130 

.315 .731 
داخل 

 املجموعات
63.978 155 .413 
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اع

تم
الج

ة ا
حال

ال
 

واقع 

 البحوث

والتقارير 

 املدرسية

بين 

 املجموعات
.207 3 .069 

.274 .844 
داخل 

 املجموعات
38.740 154 .252 

الرؤية 

 املستقبلية

بين 

 املجموعات
2.541 3 .847 

2.114 .101 
داخل 

 املجموعات
61.696 154 .401 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على بعد واقع البحوث والتقارير 10تشير نتائج الجدول )

ة وعليه تم قبول الفرضياملدرسية وبعد الرؤية املستقبلية تعزى ملتغيري قطاع العمل والحالة االجتماعية، 

، وتفسير ذلك أن هناك تشابه في نظرة األفراد إلى الواقع والرؤية ض الفرضية البديلةالصفرية ورف

ايا املستقبلية الخاصة بالبحوث والتقارير املدرسية ، كذلك ازدياد وعيهم بضرورة مشاركتهم يدا بيد في القض

وتزول الفوارق في  املدرسية من خالل استخالص واقعه وإيجاد التطلعات املستقبلية لتنميته وتطويره، بل

اتجاهاتهم نحو البحوث والتقارير املدرسية وفيما فيه مصلحة أبنائهم بغض النظر عن قطاع عملهم 

 وحالتهم االجتماعية.
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 :التوصيات -

تي الباحثان من خالل إنجاز هذه الدراسة والنتائج ال أدركهاإن التوصيات الواردة ما هي إال قناعات 

حت تمثل ضرورة من الضرورات التي ال يمكن تجاوزها ما دام الطموح في الوصول توصلت إليها، وبالتالي أصب

 وهي
ً
 :إلى الهدف املنشود قائما

 املدرسة. املعينة على إعداد البحوث والتقارير داخل املصادر ضرورة توفير -

عنى بالبحث  رسمية للطلبة حصص ضرورة تخصيص -
ُ
في مركز مصادر التعلم أو مختبر الحاسوب ت

 درس ي.امل

ضرورة توضيح أسس ومعايير كتابة البحوث والتقارير املدرسية في وثيقة التقويم الخاصة بكل مادة  -

مقنن بعدد من الصفحات، واالبتعاد عن البحوث  بحث أو تقرير بكتابة الطلبة إلزاموجوب  دراسية، مع

 الجاهزة من املكتبات التجارية.

 ملضمون  فهمهمدى حوث والتقارير املدرسية املنجزة لتبيان ضرورة عرض الطلبة ملخصا شفويا عن الب -

ص ثالثة أرباع الدرجة البحث أو التقرير، وذلك من خالل تخصيص حصة دراسية لذلك الغرض وتخصي

 .لذلك العرض

عنى بمهارات البحث العلمي تتدرج في أهدافها ومحتوياتها بنا -
ُ
ء استحداث مقرر دراس ي أو وحدة دراسية ت

 ات الصفوف الدراسية؛ بداء من الحلقة الثانية وانتهاء بالتعليم ما بعد األساس ي، يقدمها معلمعلى مستوي

 ُملم بمهارات البحث العلمي يطلق عليه مسمى أخصائي بحوث مدرسية.

الحاصلة على تقييم مرتفع، من خالل عرضها في ركن خاص  املدرسية والتقارير البحوث ضرورة تشجيع -

رض تلك البحوث لع -أمكنأن -معرض مدرس ي ثم محلي ثم على مستوى الوزارة  باملدرسة أو إقامة

 والتقارير.

استحداث مسابقة خاصة بالبحوث املدرسية، يوضع لها معايير وأسس وشروط لكتابتها، تتدرج في  -

 مستوياتها حسب الصفوف واملدرسة ثم الوالية ثم املحافظة ثم الوزارة.

الل م الالزم من قبل مؤسسات املجتمع املدني املعنية بالبحوث العلمية، من خضرورة توفير الرعاية والدع -

 يزة، ومتابعة نتائجها وتوصياتها.تبني البحوث املدرسية املتم

املدرسية بدءا من بداية  والتقارير البحوث وإعداد والتقص ي للبحث كافية فترة الطلبة ضرورة إعطاء -

 الفصل الدراس ي وحتى نهايته.

ثقافة البحوث والتقارير املدرسية من خالل إعداد خطة إعالمية متكاملة لتوعية كافة أطراف  تعزيز -

 العملية التعليمية من التربويين وأولياء األمور بأهميتها.

يرهم تشجيع الطلبة على ضرورة ارتياد املكتبات املدرسية لالطالع والقراءة والتقص ي إلعداد بحوثهم وتقار  -

عاملدرسية واستعار 
ُ
 ينة في كتابة تكليفاتهم البحثية.ة املراجع امل



 دينكبدر ال  سيف بند. سعود بن مبارك البادري أ.الحكومية  میالبحوث والتقارير المدرسية في مدارس التعل
 

ب يةمجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر 8201 سبتمبر            (09) التاسع العدد 150      و  
 

 علمي.إعداد دراسة تقويمية لواقع املكتبات املدرسية في املدارس الحكومية ودورها في نشر ثقافة البحث ال -

ي إعداد دراسة استطالعية حول أدوار مختبر الحاسوب في املدارس الحكومية في تعزيز ثقافة البحث العلم -

 ليم ما بعد األساس ي.لدى طلبة التع

 إعداد دراسة استشرافية حول مجالس اإلباء واملعلمين ودورها في نشر ثقافة البحث املدرس ي. -
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 :املراجعقائمة  -

من  الخليج.(. التربية تلزم املعلمين بتنفيذ املشاريع الطالبية باملدرسة. جريدة 2018محمد. )إبراهيم،  -

 : http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7603b0e3-57b8-4c2a-8e9b-ced1a0f7d61aموقع

 .19/3/2018تاريخ الزيارة : 

يل ومهارات (: فاعلية بعض استراتيجيات ما وراء املعرفة في تنمية التحص2010البادري سعود مبارك ) -

التفكير الناقد واالتجاه نحو املوضوعات املهنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: معهد البحوث 

 والدراسات العربية.

 عالم الكتب الحديث.البحث العلمي. األردن:  ت(. مهارا2016البادري، سعود بن مبارك. ) -

ن أعضاء  ى(. مد2017البادري، سعود بن مبارك. ) -
ّ
الفرق البحثية التابعة ألقسام التوجيه املنهي تمك

 (.2)5باملحافظات التعليمية من مهارات البحث العلمي. مجلة العلوم النفسية والتربوية.  

(: استخدام الذكاءات املتعددة كمدخل لتحسين التحصيل والدافعية 2008البادري، سعود مبارك ) -

سالة ماجستير غير منشورة، القاهرة: معهد البحوث وامليول في القراءة لدى طالب الصف التاسع، ر 

 والدراسات العربية.

 والتوزيع.األردن: دار وائل للنشر  املراهقة. (.2016)البادري، سعود مبارك  -

 طنة عمان ومدى موائمة مخرجاته معتطوير التعليم في سل (. ميكانيزمات2014) مبارك.البادري، سعود  -

 .29العدد  باألغواط،راسات بجامعة عمار ثليجي مجلة د العمل.متطلبات سوق 

بحوث املدارس الثانوية للبيع في مراكز خدمات  العقول:(. أسعار مقننة لبيع 2005البطيح، سعد. ) -

. تاريخ  http://www.alyaum.com/article/1238371. من موقع 11539العدد  اليوم.الطالب. جريدة 

 .19/3/2018الزيارة: 

جريدة األيام. العدد  تعليمية.« جريمة»(. أكاديميون: شراء البحوث الجامعية 2015)فاطمة. البلوش ي،  -

تمت زيارته بتاريخ  http://www.alayam.com/alayam/local/549672/News.html. من موقع 9760

6/3/2018. 

(. التحديات التي تواجه القائمين على تدريس مادة منهج البحث في التعليم ما 2012)عباس. البلوش ي، هاني  -

قدمة في بعد األساس ي في مدارس شمال الباطنة في سلطنة عمان من وجهة نظر املعلمين. ورقة عمل م

: من موقع الفلج.الحلقة النقاشية الخاصة بسبل تطوير مادة منهج البحث، فندق 

http://www.madarisna.info/home/?p=23767  : 26/3/2018تاريخ الزيارة. 

راء املمارسة وتساوي بين املجتهد والالمبالي: شمتاجرة خطيرة تعصف بأخالقيات  (.2016الزهراني، محمد ) -

.  تمت http://www.alriyadh.com/1122038( من موقع 17380العدد ) .علميةالبحوث الدراسية خيانة 

 .6/3/2018زيارته بتاريخ 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7603b0e3-57b8-4c2a-8e9b-ced1a0f7d61a
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7603b0e3-57b8-4c2a-8e9b-ced1a0f7d61a
http://www.alyaum.com/article/1238371
http://www.alayam.com/alayam/local/549672/News.html%20تمت%20زيارته%20بتاريخ%206/3/2018
http://www.alayam.com/alayam/local/549672/News.html%20تمت%20زيارته%20بتاريخ%206/3/2018
http://www.madarisna.info/home/?p=23767
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تفاقم ظاهرة شراء البحوث الطالبية الجامعية واالستعانة بالغير  (.2009الصغير، خالد بن محمد. ) -

-http://www.alمن موقع  (.13417الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر. العدد ) ها.إلعداد

jazirah.com/2009/20090623/ar5.htm   6/3/2018تمت زيارته بتاريخ. 

في  (. أثر استخدام دورة التقص ي الثنائية2011)محمد. سليم،  هللا؛ عبدسعيدي،  العفيفي، منى؛ أمبو -

وية. تنمية مهارات االستقصاء لدى طالبات الصف الثامن األساس ي في العلوم. املجلة األردنية في العلوم الترب

7(4). 

(. مقترحات املعلمين ومديري املدارس واملشرفين في الحقل التربوي لتطوير 2012)مسلم. املعشني، سلمى  -

ث. ورقة عمل مقدمة في الحلقة النقاشية الخاصة بسبل تطوير مادة منهج البحث، فندق مادة منهج البح

 .26/3/2018تاريخ الزيارة :  http://www.madarisna.info/home/?p=23767من موقع :  الفلج.

: واملصير. جريدة الرؤية. من موقع بية: الغاية(. املشاريع الطال 2018املقبالي، طالب. ) -

https://alroya.om/post/210480/  :21/3/2018.تاريخ الزيارة. 

 مبارك. عبد هللا؛ الشنفري، دعبد الحمي؛ الفهدي، راشد سليمان؛ الشين، محمد املهدي، ياسر فتحي -

قترحة لتفعيل دور البحث التربوي في صنع السياسة التعليمية بسلطنة عمان من وجهة (. اليات م2014)

 (.11) 3نظر الباحثين واملمارسين. املجلة الدولية التربوية املتخصصة. 

(. دور املكتبة املدرسية في تعزيز املطالعة لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس من 2012أمل حمدي ) -

ركن  –مساكن برزة  –س ي دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق أحياء مناطق: )برزة مرحلة التعليم األسا

. مجلة جامعة دمشق – صالحية –الدين 
ً
 .(4+3) 28–مهاجرين( نموذجا

-http://www.al( من موقع 8120)العدد ) للبيع.أبحاث علمية جاهزة  (.2017جريدة الوطن ) -

watan.com/news-details/id/108783/d/20171126 6/3/2018ه بتاريخ . .  تمت زيارت. 

(. 2017العريني، بهاء الدين احمد؛ عودة، رحمة محمد. ) ؛عبد هللاذياب، سهيل رزق؛ النويري، خالد  -

تاريخ  ./http://www.mohe.ps/research/UploadCenter/file موقع:مهارات التفكير والبحث العلمي. من 

 .26/3/2018 الزيارة:

"التربية": عدم إلزام الطالب بمشاريع  (. بعد أن أثقلت املشاريع كاهل أولياء األمور 2017هللا، فاطمة. ) عبد -

: من موقع .5294جريدة الوسط. العدد  املدرسة.خارج 

http://www.alwasatnews.com/news/1217429.html  19/3/2018 الزيارة:. تاريخ. 

 العامة ملجلس التعليم. مسقط: األمانة(. فلسفة التعليم في سلطنة عمان. 2017مجلس التعليم ) -

في فلسطين في إعداد املشكالت التي يواجهها طلبة الجامعات والكليات  (.2013) .منصور، مصطفى يوسف -

بحث التخرج وسبل مواجهتها. ورقة عمل مقدمة للمشاركة في ورشة العمل التي ينظمها قسم البحث العلمي 

 .27/2/2013في كلية فلسطين التقنية بدير البلح، تقويم مادة مشروع التخرج في الكليات والجامعات 

http://www.al-jazirah.com/2009/20090623/ar5.htm
http://www.al-jazirah.com/2009/20090623/ar5.htm
http://www.al-jazirah.com/2009/20090623/ar5.htm
http://www.madarisna.info/home/?p=23767
https://alroya.om/post/210480/
http://www.al-watan.com/news-details/id/108783/d/20171126
http://www.al-watan.com/news-details/id/108783/d/20171126
http://www.al-watan.com/news-details/id/108783/d/20171126
http://www.alwasatnews.com/news/1217429.html
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-5)لم الطلبة مادة املهارات املوسيقية للصفوف (. وثيقة تقويم تع2012/2013)والتعليم. وزارة التربية  -

 ة العامة للتقويم التربوي. مسقط.(. املديري10

ة (. املديري12-1(. الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة للصفوف )2013/2014)والتعليم. وزارة التربية  -

 العامة للتقويم التربوي. مسقط.

دراسة تقويمية لتجربة نشر ثقافة البحث العلمي باملدارس (. 2018)العالي. وزارة التعليم والتعليم  -

تاريخ  .https://www.al-sharq.com/article/13/03/2018الحكومية والخاصة في دولة قطر. من موقع: 

 .27/3/2018الزيارة 

مخالفة قواعد صياغة فقرات االختيار من  أثر (.2012)خميس.  فودة، باسلأبو  محمد؛، إبراهيم يعقوب -
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