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حتر�ص وزارة الرتبية والتعليم على ت�ضجيع كل ما من �ضاأنه دعم 

الإط��ار  هذا  �ضمن  وياأتي  ال�ضلطنة،  يف  التعليم  تطوير  م�ضرية 

دور  باأهمية  ال��وزارة  من  اإميانا  العلمي  البحث  مبادرات  ت�ضجيع 

العملية  جوانب  خمتلف  تطوير  يف  الرتبوية  والدرا�ضات  البحوث 

التعليمية التعلمية. 

ويعترب املكتب الفني للدرا�ضات والتطوير هو اجلهة املعنية بالبحث 

العلمي يف الوزارة، حيث ميثل املكتب حلقة الو�ضل بني الباحثني 

اأو اأفراد( والفئات التي ي�ضملها البحث على م�ضتوى  )موؤ�ض�ضات 

الباحثني   بتزويد  املكتب  يقوم  كما  التعليمية،  املناطق  اأو  الوزارة 

ال��وزارة  يف  املعنية  اجلهات  خمتلف  اإىل  ال��الزم��ة  باملخاطبات 

وال�ضماح  لهم  واملعلومات  البيانات  وتوفري  الباحثني  مع  للتعاون 

لهم بتطبيق اأدوات درا�ضتهم.   

وياأتي اإ�ضدار هذا الدليل لتو�ضيح ال�ضوابط والإجراءات املتعلقة 

باإجراء البحوث والدرا�ضات حول خمتلف جوانب النظام التعليمي 

يف ال�ضلطنة، وليكون الدليل مر�ضدا ومرجعا للباحثني فيما يتعلق 

باإجراءات تطبيق درا�ضاتهم.

مـقـدمـة



1011 دلـيــل اإجـراء البـحـوث والـدرا�ســات 

اأهداف الدليل

يهدف هذا الدليل اإىل:

تو�ضيح املعايري وال�ضوابط التي يجب مراعاتها من قبل الباحثني اأو طلبة الدرا�ضات   n

العليا عند اإجراء البحوث اأو الدرا�ضات يف احلقل الرتبوي.

على  للح�ضول  اإتباعها  ينبغي  التي  اخلطوات  اإىل  الدار�ضني  اأو  الباحثني  توجيه   n

ر�ضالة ت�ضهيل مهمة باحث من قبل املكتب الفني للدرا�ضات والتطوير بوزارة الرتبية 

والتعليم.

 �سوابط عامة لإجراء البحوث 

ينبغي للراغبني يف القيام ببحوث اأو درا�ضات حول النظام التعليمي يف ال�ضلطنة مراعاة 

اجلوانب التالية:

عدم التطرق اإىل اجلوانب التي ل تتوافق مع �ضيا�ضة البلد.  n

عدم تعار�ص مو�ضوع البحث مع توجهات الوزارة وبراجمها املختلفة.  n

امللحق  )اأنظر  ال�ضلطنة  يف  متداولة  غري  مفردات  اأو  م�ضطلحات  ا�ضتخدام  عدم   n 

رقم 1 الذي يعر�ص مناذج من هذه امل�ضطلحات(.

عدم كتابة فقرات توحي بالتعميم لوجود ظاهرة اأو م�ضكلة معينة يف احلقل الرتبوي   n

بدون ذكر املرجع الذي اعتمد عليه الباحث، مثل درا�ضة �ضابقة اأو تو�ضيات ندوة اأو 

درا�ضة ا�ضتطالعية  نظرا لعدم قبول ذلك علميا يف البحوث والدرا�ضات.
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املناطق  اأو  ال��وزارة  عام  دي��وان  مديريات  من  مبا�ضرة  املعنية  اجلهات  خماطبة   n

اجلهة  مراجعة  الباحث  وعلى  املطلوبة،  والبيانات  الدرا�ضة  عينة  ح�ضب  التعليمية 

املعنية بنف�ضه لتطبيق اأدوات الدرا�ضة اأو احل�ضول على املعلومات والبيانات.

 �سوابط تطبيق البحوث 

 

يطلب من الباحث الذي يقوم باإجراء البحوث حول النظام التعليمي يف ال�ضلطنة اللتزام 

بال�ضوابط التالية: 

حتديد الفئات امل�ضتهدفة )العينة( واملناطق التي يود تطبيق اأدوات الدرا�ضة فيها عند   n

تقدمه بطلب ت�ضهيل مهمة باحث، كما يرفق الأدوات يف �ضورتها النهائية بعد التحكيم.

اإل بعد احل�ضول على  الدرا�ضة يف احلقل الرتبوي  اأدوات  ال�ضروع يف تطبيق  عدم   n

ر�ضالة ت�ضهيل مهمة باحث من املكتب الفني للدرا�ضات والتطوير.

متت  التي  اختبارات(  مقابالت،  اأ�ضئلة  ا�ضتبانة،  )مثل:  البحث  اأداة  ا�ضتخدام   n

مراجعتها من قبل املخت�ضني باملكتب الفني للدرا�ضات والتطوير. 

اللتزام بتطبيق درا�ضته اأو بحثه على العينة التي حددها يف خمطط درا�ضته ويف   n

املناطق التعليمية التي يتم املوافقة عليها.

يف حالة طلب املخت�ضني باملكتب الفني اإجراء بع�ص التعديالت يف املخطط اأو اأداة   n

الدرا�ضة فعلى الباحث اللتزام باإجراء التعديالت املطلوبة. 

يف  حقهم  تو�ضيح  مع  تطبيقه،  يف  البدء  قبل  البحث  يف  امل�ضاركني  موافقة  اأخ��ذ   n

امل�ضاركة من عدمها اأو الن�ضحاب يف اأي مرحلة من مراحل البحث ل �ضيما اإذا كان 

امل�ضاركون من فئة طالب وطالبات املدار�ص.

اللتزام باأخالقيات البحث العلمي فيما يتعلق بال�ضرية واخل�ضو�ضية للم�ضاركني يف   n

الدرا�ضة، وعدم ا�ضتخدام املعلومات والبيانات اإل لأغرا�ص البحث العلمي فقط.

 اإجراءات احل�سول على 

ت�سهيل مهمة باحث 

يطلب من الراغبني يف تطبيق بحوثهم يف وزارة الرتبية والتعليم تعبئة ا�ضتمارة الطلب 

والتطوير  للدرا�ضات  الفني  املكتب  من  عليها  احل�ضول  ميكن  والتي  بذلك   اخلا�ضة 

)اأنظر منوذج ال�ضتمارة يف امللحق رقم 2(،كما يطلب اإرفاق الآتي مع ال�ضتمارة:

الدرا�ضي  الربنامج  تو�ضح  الباحث  فيها  يدر�ص  التي  اجلامعة  من  اإثبات  ر�ضالة   )1

والتخ�ض�ص وعنوان الدرا�ضة.

ر�ضالة اإثبات من جهة العمل اإذا مل يكن البحث بهدف احل�ضول على درجة علمية   )2

من اإحدى اجلامعات اأو الكليات.

خمطط الدرا�ضة بحيث يو�ضح عنوان الدرا�ضة والأهداف والأ�ضئلة والإطار النظري   )3

ومنهجية البحث، وعينة الدرا�ضة، وامل�ضطلحات امل�ضتخدمة.

ن�ضخ من اأدوات الدرا�ضة )مثل: ال�ضتبانات، اأو اأ�ضئلة املقابالت، اأو الختبارات( يف   )4

�ضورتها النهائية بعد التحكيم، ويف حالة طلب تطبيق الدرا�ضات التجريبية يتم اإرفاق 

الوثائق اأو الأدلة التي يتم تطبيقها مثل الوحدات التدري�ضية اأو احلقائب التدريبية.

 دور املكتب الفني 

للدرا�سات والتطوير

يقوم املكتب الفني بالتعاون مع الباحثني من خالل:

درا�ضة طلبات الباحثني من قبل املخت�ضني باملكتب الفني لفرتة ل تقل عن اأ�ضبوعني،   n

ونظرا لكرثة عدد البحوث التي تقدم للمكتب، ولذلك فاإنه ينبغي للباحثني تقدمي 

طلباتهم قبل وقت كاف من بدء تطبيق الدرا�ضة. 
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املالحق

ملحق رقم )1(

مناذج من بع�ص امل�ضطلحات التي يف�ضل عدم ذكرها يف الدرا�ضة 

وامل�ضطلح البديل

امل�صطلح البديلامل�صطلحم

الأنواء املناخية لعاماإع�ضار 1

الإداريني/الإداري/الإدارة القادة/القائد/القيادة2

الرتبوية

الفقدان/اخل�ضارةالهدر3

الرئي�ضي/الرئي�ضيةالرئا�ضة/الرئي�ص/الرئي�ضة4

بحر عمانخليج عمان5

احلقل الرتبويامليدان الرتبوي6

التطويرالإ�ضالح7

جميد/ الإجادةمتميز / التميز8

البحث عن عملالبطالة9

ال�ضلوك العدواينالعنف10

الزوج/الزوجة�ضريك احلياة11

الدرا�ضة امل�ضرتكةالدرا�ضة املختلطة12

التعليم ما بعد الأ�ضا�ضيالتعليم الثانوي13

دبلوم التعليم العامال�ضهادة الثانوية14

14

دور مديريات الرتبية

يتلخ�ص دور مديريات الرتبية يف الوزارة اأو املناطق التعليمية يف ما يلي:

البحث(،  )عينة  امل�ضتهدفة  الفئات  خماطبة  خ��الل  من  الباحثني  مع  التعاون   n

وت�ضجيعهم على التعاون مع الباحث.

من  املوافقة  على  احل�ضول  بعد  اإل  درا�ضته  اأدوات  بتطبيق  للباحث  ال�ضماح  عدم   n

املكتب الفني للدرا�ضات والتطوير.

التاأكد من اأن تطبيق اأدوات البحث ل يوؤثر �ضلبا على �ضري العمل اليومي للموظفني   n

واملعلمني اأو �ضري الدرا�ضة لدى الطلبة.

اأداة الدرا�ضة التي �ضيوزعها الباحث مع الأداة املرفقة بخطاب  التاأكد من تطابق   n

املكتب الفني. 

 حقوق امل�ساركني 

يف الدرا�سة

يحق للفئة اأو الأفراد الذين ي�ضملهم البحث عدم امل�ضاركة يف الدرا�ضة، اأو الن�ضحاب   n

منه يف اأي مرحلة من مراحله.

مالحظة: الرجاء الطالع على الدليل يف البوابة التعليمية حيث يتم حتديثه با�ضتمرار.
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ا�صتمارة طلب ت�صهيل خدمة بحثيةملحق رقم )2(

تاريخ الطلب: رقم الطلب: 

الوظيفة:  مقدم الطلب:  

جهة العمل:  اجلامعة:  

الهاتف:  الربيد اللكرتوين: 

اإجراء درا�ضة حول: 

وذلك بهدف احل�ضول على:

n درجة الدكتوراه  n درجة املاج�ضتري 

n اأخرى، تذكر:

واأود اأن اأطبق درا�ضتي/بحثي يف حمافظة/منطقة:

n م�ضندم     n الداخلية   n ظفار    n م�ضقط  

n الباطنة �ضمال      n ال�ضرقية جنوب      n ال�ضرقية �ضمال  n الربميي   

n الو�ضطى           n الظاهرة      n الباطنة جنوب 

n مديريات ديوان عام الوزارة:   

)يرجى حتديد املديرية يف الوزارة(

عليه يرجى التكرم بتوفري اخلدمة الآتية: )اخرت واحدة اأو اأكرث(

n امل�ضاعدة يف احل�ضول على مراجع    n امل�ضاعدة يف احل�ضول على بيانات  

n خدمة اأخرى، تذكر:  n امل�ضاعدة يف تطبيق اأدوات الدرا�ضة 

علما باأين و�صلت يف درا�صتي/ بحثي اإىل مرحلة:

n تطبيق اأدوات الدرا�ضة  n حتديد العنوان اأو امل�ضكلة 

n بناء املخطط اأو الأدوات البحثية        n ا�ضتخراج النتائج وتف�ضريها 

n جمع البيانات اأو املعلومات حول مو�ضوع الدرا�ضة

ن�ضخة من ا�ضتمارة الطلب يف �ضجل الوارد.
*
 



ميكن التوا�ضل مع املكتب الفني للدرا�ضات 

والتطوير من خالل الآتي:

24773129 هاتف:  

24773074 فاك�ص:  

tosd@moe.om الربيد اللكرتوين:  

وزارة الرتبية والتعليم

�ضلطنة عمان

رقم الإيداع: 2010/284

اإ�ضدارات تربوية رقم: 2010/30
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