البحث العلمي سبيل التطور والتميز
زاوية :إضاءات في سبيل التميز

يسهم البحث العلمي في نشر ثقافة االبتكار واإلبداع وتقديم الحلول املناسبة للمشكالت التي نواجهها فيي
ه
حياتنيياي حي ييث يعم ييء ال ي بن يياا الك ييال والكالب ييات فكرتييا ح ييلم االلي ي ا ب كييوات امل يين العلم يييي فيب ييد
ه
الكالب يحاور الكتب :فكيار ؤلليهاياي وؤحتيوض ؤيياؤي ااي وتحليءي يلتيد وتيرف ي يييي وععيدل واليوال
إل املعرفة.
إم البحييث العلمييي املييية استقظيياا ؤنقميية و ايقيية لومييل الشييوااد واف لييةي تاييد ا شييا ؤعلوؤييات
و االا ييات جدي ييدك و تكمي ييء ن ييااط و تى ييحيت يك ييبي ال ي م يتقي ييد الباح ييث باتب يياع يك ييوات البح ييث
العلمييي و م ي تييار امليين

واف وات الال ؤيية للبحييث وجمييل املعلوؤيياتي فيييي علييك إيعييا لكييء باحييث عييد

إبداا ر يه الشخص ي وم تعزتزه بآراا لها ايمتاياي إايافة إلي م املعرفية يمكيا إثبانايا ايا رتي

يء ؤيا

العقء والتجربة «املالحقة».
وتسع و الة الواؤعة للشلوم التعليمية واف ا يمية إل نايئة سبء البحيث العلميي بتايئية ب ئية تعليميية
تعلمي يةي ؤ ييا ي ييالل ؤتا ع يية بن يياا الخك ييا والف ييلاؤم الدراس ييية ف ييي الواؤع ييةي الت ييي ت ي ا

ب ييالير ي وتظ ييقء

شخظ تهي وتحيزه ال البحث.
فه ييي تكل ييب توال ييي

الف ييلاؤم الدراس ييية واملق ييررات الدراس ييية املقدؤ يية إلها يياي وتنق يير ف ييي ؤحتواا ييا وؤ ييدض

اش ييتمالها الي ي ن ييواتم ال ييتعلمي وتلبيتا ييا الحتياج ييات امل ييتعلم ؤ ييا ؤعي يار وإس يييلاتيجيات وؤه ييارات تحقي ي
ادافها املنشو كي وتنسوم ؤل اسيلاتيجياناا في تكوتر العملية التعليمية التعلمية.
ما تسع الو الة ؤل العما ات املساندك التا عة لها إل تيعيء افنشكة الالؤن وية التيي تسيهم فيي عيث
ؤلك ييات البح ييث ل ييدض التا ييا ا ييا رتي ي الزت ييارات وال ييرحالت العلمي ييةي و ييزلك تعزت ييز الب يياح لم وؤتا ع يية
الندوات وامللتمرات العلمية التي ت د العملية التعليمية في الواؤعة.
لزا نجد م البحث العلمي ؤن وية ؤ ككة تير نتائم ؤواواية وؤنكقية تكرس في التنمية والتكيوتر
وحييء املشييكالت ؤمييا يييل ت إلي التقييد واالنتقييال إلي ؤييا اييو ييل ايميية و بليين نتاجيياي وؤييا انييا فاملسييلولية
ه
امللقيياك الي ااتقنييا بلييلك جييدا لتحقيي النميياا لو ننييا واإلسييها فييي تنمييية اييدرات بنائنييا وتكييوتر ؤهييارانام
لبناا ؤجتمل ؤعرفي بحثي يسهم في رفد ااتظا البلد وتعزتز ؤوار

ه.
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