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رؤيتنــــــــا
الريادة في قيادة تميز األداء التعليمي ورعاية الموهوبين
نشكركم على اهتمامكم بالمشاركة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز
ونرجو لكم التوفيق

المقدمة
انطالقا من أهداف جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز المتمثلة في اكتشاف األفراد المتميزين
والممارسات التربوية الناجحة ،والتعريف بهم وتعميم الممارسات بين المعنيين في الميدان التربوي لالستفادة منها ،وفي
إطار سعيها الحثيث لتصبح جائزة عالمية تحتل مكانتها الالئقة بها كجائزة تربوية تأخذ بالمعايير العالمية وتكتشف األفراد
والممارسات التربوية الناجحة محلياً ،وإقليمياً،وعالمياً؛ فإن الجائزة تطلق "جائزة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن
العربي " ،لتشجيع الباحثين التربويين العرب ،على استخدام البحث العلمي لحل المشكالت التربوية ،والمساهمة في تطوير
العملية التربوية ،وإثراء المكتبة التربوية العربية ،وإغناء الممارسات التربوية واكتشاف المغمور منها وإبرازه لآلخرين؛
بهدف توفير فرص تعلم أفضل ألبناء الوطن العربي ككل.
ومن خالل إطالق جائزة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي تسعى الجائزة إلى تحرير الطاقات الكامنة لدى
التربويين ،وذلك بخلق جو تنافسي شريف يرقى بقدرات الباحثين في الميدان التربوي ويقودهم نحو إطالق طاقاتهم
المخزونة التي تمثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية؛ يتم تقديمها من خالل بحوث علمية تربوية تقدم بشكل
تنافسي الى الجائزة والتي بدورها نقوم بتقويمها وتحكيمها من خالل معايير موضوعة وفق المعايير العالمية.
وبهذه المناسبة ،تدعو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز أبناء دولة االمارات العربية المتحدة
والمقيمين فيها وأبناء الوطن العربي الكبير ،من العاملين في الميدان التربوي المهتمين بالبحث التربوي إلى المشاركة في
هذه المسابقة التي ترتكز على المقدمات األساسية التالية :
-

البحث التربوي دعامة أساسية لتقديم خدمات تعلم أفضل ألبناء الوطن العربي.

-

االهتمام بالبحث التربوي يغني ويثري العمل التربوي.

-

اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها بين المعنيين يساعد على تنشيط الحركة التربوية في الميدان التربوي.

-

التصدي للمشكالت التربوية ووضعها في إطارها الصحيح يساهم بصورة فعالة في تحسين وتحقيق المخرجات التعليمية

على مستوى الوطن العربي.
-

اكتشاف الباحثين وتقديمهم للمجتمع التربوي ،ينشطهم ،ويرفع من هممهم ،مما يحفزهم لعطاء أكبر.
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تعريف البحث التربوي على مستوى الوطن العربي
البحث التربوي هو عملية تقصي منهجية ،لدراسة مشكلة أو ظاهرة تربوية أو لطرح برنامج أو استراتيجية تتعلق بعمليتي
التعليم والتعلــم؛ وذلك بهدف فهم المشكلة أو الظاهرة والعوامل المسببة لحدوثها  ،ووضع استراتيجيات أو توصيات مناسبة
في شأنها.

البحوث المستهدفة
تستهدف هذه الجائزة جميع البحوث التربوية المتميزة (تطبيقية كانت أم غير ذلك) التي تتميز باألصالة العلمية ،والتي يمكن
أن تفيد العاملين في الميدان التربوي من خالل النتائج والتوصيات واألساليب واإلجراءات التي توفرها هذه البحوث ،كما
تستهدف هذه الجائزة البحوث التي توثق تجارب تربوية متميزة في الميدان التربوي على نطاق واسع ،مما يؤدي إلى
إحداث نقلة نوعية لتحسين عمليتي التعليم والتعلم.
وتشمل البحوث المستهدفة من الجائزة البحوث المسحية المتميزة التي تعنى بجمع البيانات الختبار فروض أو اإلجابة على
أسئلة تتعلق بموضوع أو قضية معينة تفيد الميدان التربوي تستخدم فيها االستبانات أو مقاييس الميول واالتجاهات
وقياسات الرأي ،كما تشمل الدراسات مستعرضة أو الدراسات طولية ،باإلضافة إلى البحوث االرتباطية سواء كانت بحوثا ً
ارتباطية بسيطة أو متعددة ،وبحوث تحديد المسارات وغيرها ،باإلضافة إلى البحوث السببية المقارنة ،والتي تبحث في
العالقات بين البحوث التجريبية وشبه التجريبية المعروفة ،وكذلك البحوث النوعية وبحوث تحليل المحتوى.

الباحثون المستهدفون
باحث أو مجموعة من الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي ،مثل  :معلم  ،مدير مدرسة ،اختصاصي اجتماعي ،
اختصاصي نفسي أو أستاذ جامعي .
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أهداف جائزة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي
 تشجيع الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي في الوطن العربي والتعريف بهم.
 تحفيز الباحثين التربويين من أبناء الوطن العربي على إنتاج أعمال متميزة تخدم العملية التربوية.
 اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها.
 التصدي للمشكالت التربوية بغرض فهمها ومن ثم تقديم التوصيات في شأنها.
 إثراء الميدان التربوي بالتجارب التربوية الناجحة.
 رعاية المبدعين والموهوبين في ميدان البحث التربوي.

الجائزة
تمنح جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز أربع جوائز سنويا ً قيمة كل منها  20ألف دوالر أمريكي أو
ما يعادلها لكل فائز ،باإلضافة إلى كأس وشهادة تميز تسلم في احتفال رسمي يقام ضمن فعاليات الحفل الختامي للجائزة
سنويا ً  ،كما تنشر البحوث الفائزة في دورية متخصصة تصدرها الجائزة.
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شـروط االشتــراك
أوالً :شروط تتعلق بالباحثين :
 أن يكون الباحث من أبناء دولة االمارات العربية المتحدة أوالمقيمين فيها أو من أبناء الوطن العربي الكبير.
 ال يجوز للباحث االشتراك بأكثر من بحث واحد كباحث رئيس .
 يجوز للباحث االشتراك في الجائزة سنويا ً إذا لم يفز في الدورتين السابقتين.
 أن يكون الباحث من الذين يعملون في الميدان التربوي ،أو مشتركا ً مع أحد العاملين في الميدان التربوي.
 أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي قد يوصي بها المحكمون في حالة ترشحه للفوز بالجائزة.
 أن يقدم الباحث إقراراً بتنازله عن الحقوق الفكرية للبحث للجائزة.
 أن يتحمل الباحث المسؤولية المهنية األخالقية نحو اآلخرين في حالة قبول ونشر بحثه بواسطة إدارة الجائزة.
ثانياً :شروط تتعلق بالبحث :
 أن يلتزم البحث بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث التربوية.
 أن يقدم البحث تجربة متميزة قد تساهم في تقديم حلول أو توصيات يستفيد منها الميدان التربوي.
 أن يقدم الباحث عدد ( )5نسخ مطبوعة من بحثه  ،مرفق معها نسخة إلكترونية في .Flash Memory
 أن يتراوح البحث بين  30 - 25صفحة مقاس ( )A4وال يزيد حجم الخط عن  ، Simplified Arabic14يشمل
ذلك مالحق البحث.
 أن يتبع الباحث إجراءات التوثيق العلمية المعروفة حسب طريقة (.) APA
 أن يكتب البحث باللغة العربية الفصحى  ،وفي حالة تقديم البحث بلغة أخرى يجب أن يرفق معه ملخصا باللغة
العربية الفصحى.
 أن يخلو البحث من جميع األخطاء المطبعية واللغوية واإلمالئية وغيرها.
 أن يتحمل الباحث المسؤولية المهنية واألخالقية نحو اآلخرين في حالة قبول ونشر بحثه بواسطة إدارة الجائزة.
 أن ال يكون البحث المقدم مستالً بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه.
 أن ال يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى ،وأن ال يكون قد سبق نشره أو قدم في مؤتمر أو ندوة
أو مسابقة ألية جهة أخرى.
 أن يتضمن البحث توصيات تحقق االستفادة العلمية والعملية.
 أن تقتصر البيانات الشخصية للباحث فقط على الصفحة األولى للبحث وأن ال ترد مثل هذه البيانات داخل متن
البحث.
 تعتبر البحوث الفائزة ملكا ً للجائزة ويحق لها التصرف بشأنها.

سحب الجائزة
تسحب الجائزة من الفائز في الحاالت التالية :
 .1إذا تبين الحقا أن البحث الفائز مستل من رسالة علمية ،أو تسلم عنها جائزة سابقة ،أو من غير عمل الباحث.
 .2إذا تبين الحقا ً أنه قد سبق نشره أو ق ّدم في مؤتمر سابق أو ندوة سابقة أو قدم ألي جهة أخرى ،وفي هذه الحاالت
يحق للجائزة مالحقة الباحث قضائيا السترداد القيمة المالية والمعنوية التي فاز بها .
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معايير تقييم جائزة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي
 -1العنوان :
 مختصر ويعبر عن الهدف من البحث والمستهدفين منه ( وخصوصا المرحلة  /المراحل التعليمية ). يركز على موضوع تربوي محدد وليس موضوعا ً عاماً. يشمل جميع أو معظم متغيرات البحث او الدراسة. -2الملخص :
 ال يزيد عدد كلماته عن  250كلمة. يبدأ بتحديد الغاية من البحث. يصف عينة أفراد البحث. يوضح ما قام به أفراد العينة. يشمل خالصة مكثفة ألهم النتائج. -3أصالة البحث :
 فكرة البحث جديدة غير مكررة أو مستهلكة في البحوث العربية واألجنبية. المشكلة حقيقية تعالج قضية جديرة بالدراسة. -4مراجعة الدراسات السابقة :
 حديثة ( منشورة خالل العشر السنوات األخيرة ). منشورة في مجالت علمية محكمة . ذات صلة مباشرة بموضوع البحث. توضح دور وأثر مراجعة الدراسات السابقة على البحث. -5اإلطار النظري :
 يوضح الخلفية النظرية للبحث بصورة واضحة. يقدم تبريراً واضحا ً لمشكلة البحث. مكتوب بمنهج فكري واضح. مرتبط بموضوع البحث. تتضح فيه رؤية الباحث وشخصيته. -6أهداف البحث والمشكلة واألسئلة :
 أهداف البحث واضحة ومرتبطة بموضوعه بصورة مباشرة. مشكلة البحث محددة بوضوح وتقدم للقارئ مبررات مقنعة للقيام بالبحث. أسئلة البحث مصاغة بما يتفق بالمشكلة . -فروض البحث ( إن وجدت ) مصاغة بدقة ومتسقة مع مشكلة البحث وأسئلته.
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 -7أهمية البحث :
 البحث إضافة علمية للميدان التربوي. له قيمة علمية للمستهدفين منه. يؤدي البحث إلى إحداث نقلة نوعية أو مساهمة في مخرجات الميدان التربوي . يفتح البحث المجال إلجراء بحوث أخرى. يساهم في زيادة الوعي التربوي بموضوع البحث. يقدم تجربة بحثية مفيدة . -8الطريقة واإلجراءات :
 تتفق مع أهداف البحث وأسئلته وفروضه. تتفق مع المنهج المستخدم ( وصفي  ،تجريبي  /شبه تجريبي  ،تاريخي  ،ارتباطي  ... ،الخ) . اتفاق األسلوب اإلحصائي مع المنهج المستخدم. عرض إجراءات الدراسة بوضوح. وصف العينة بدقة وتوضيح كيفية اختيارها. وصف أدوات جمع البيانات بوضوح والتأكد من صدق وثبات البحث. مالءمة التحليالت اإلحصائية ( إن وجدت ) ودقتها  ،واتساقها مع فروض البحث ومنهجيته. -9النتائج :
 عرض النتائج بطريقة واضحة. أن تجيب النتائج على أسئلة البحث  ،وتختبر الفروض ( إن وجدت ). أن تكون المعالجة اإلحصائية ( إن وجدت كافية ) ومناسبة لمنهج الدراسة. -10المناقشة والتفسير :
 تفسير ومناقشة النتائج بصورة معمقة وشاملة. تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة. تفسير ومناقشة النتائج بطريقة علمية تحليلية. تقديم استنتاجات أو تطبيقات عملية قائمة على نتائج البحث. -11التوصيات :
 أن تكون التوصيات مهمة من الناحية العملية وقابلة للتطبيق الميداني . أن تكون التوصيات مرتبطة بنتائج البحث. أن ال تكون التوصيات عامة بل محددة وموجهة. -12المراجع والمالحق :
 االلتزام بأسلوب التوثيق المستخدم في الجائزة وهو التوثيق حسب (. )APA تشمل جميع األبحاث التي وردت في المتن. حداثة المراجع وشمولها آلخر ما صدر من مواضيع ذات صلة بالبحث. -أدوات البحث كاالختبارات واالستبانات أو نماذج الحصص والمراسالت الرسمية توضع كمالحق في نهاية البحث.
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التقدم للجائزة
ﯾرﺳل اﻟﺑﺣث ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ إدارة اﻟﺟﺎﺋزة ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻟﺳرﯾﻊ أو اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ﺧﻣس ﻧﺳﺦ ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة وﻧﺳﺧﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ Flash Memory اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة. إﻗرار ﺑﻌدم ﻧﺷر اﻟﺑﺣث أو ﻧﯾﻠﮫ ﺟﺎﺋزة أﺧرى وأﻧﮫ ﻟﯾس ﺟزء ًا ﻣن رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أو دﻛﺗوراه ًﻣﺛﻼ (.
 ﺻور ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻠوﻧﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺢ ) اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ( ﻣﻘﺎس  6×4ﺳم و ﺻورة إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ  Flash Memoryوأن ﺗﻛون ذاتﺧﻠﻔﯾﺔ ﺑﯾﺿﺎء ،وﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﻣﺳوﺣﺔ ﺿوﺋﯾ ﺎ ً  ،وﺑﺻﯾﻐﺔ . JPG
 -اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي ﻟﻠﻣرﺷﺢ ،ورﻗم ھﺎﺗﻔﮫ ،وﺑرﯾده اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .

توجه طلبات الترشيح إلى :
ﻣﻛﺗب ﺟﺎﺋزة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
اﻟﻣﺗﻣﯾز دﺑﻲ _ ص.ب 88088
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
ھﺎﺗف97145013333+ :
ﻓﺎﻛس 97145013300+:
ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ Edu.researches.ha.ae :

الجدول الزمني لمراحل تحكيم البحوث
المرحلة األولى :
تستقبل األبحاث مباشرة إلى جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز في موعد غايته منتصف شهر نوفمبر
من كل عام.
المرحلة الثانية :
ترسل األبحاث للتحكيم في موعد غايته منتصف شهر ديسمبر من كل عام.
المرحلة الثالثة :
تستلم نتائج تحكيم األبحاث من المحكمين في موعد غايته منتصف شهر يناير من العام التالي.
المرحلة الرابعة :
يرفع التقرير إلى مجلس أمناء الجائزة في موعد غايته منتصف شهر فبراير.
المرحلة الخامسة :
تعلن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم نتائج المسابقة في موعد غايته منتصف شهر مارس ضمن فعاليات الحفل الختامي
للجائزة.
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آلية التحكيم
يرسل كل بحث (بدون أسماء الباحثين أو أية إشارة إليهم) إلى ثالثة محكمين على مستوى الوطن العربي من ذوي
التخصص ،والخبرة ،والكفاءة شريطة أن ال يكون أي من المحكمين من بلد المتقدم للجائزة.
ويطلب من كل محكم أن يستكمل عملية التحكيم خالل فترة ال تزيد على شهر من تاريخ استالم ملف التحكيم وذلك وفق
معايير الجائزة وشروطها والتي ترسل إلى المحكمين مع نسخة من البحث.
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