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الريادة في قيادة تميز األداء التعليمي ورعاية الموهوبين

نشكركم على اهتمامكم بالمشاركة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز
ونتمنى لكم التوفيق

المقدمة
انطﻼﻗاً من أهداف جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز المتمﺛلة في اكتشاف اﻷفراد
المتميزين والممارﺳات التربوية الناجحة ،والتعريف بﮭم وتعميم الممارﺳات بين المعنيين في الميدان
التربوي لﻼﺳتﻔادة منﮭا ،وفي إطار ﺳعيﮭا الحﺛيث لتﺻبﺢ جائزة عالمية تحتل مكانتﮭا الﻼئﻘة بﮭا كجائزة
تربوية تﺄﺧذ بالمعايير العالمية وتكتشف اﻷفراد والممارﺳات التربوية الناجحة محلياً ،وإﻗليمياً ،وعالمياً؛ فﺈن
الجائزة تطلق "مﺳابﻘة البحث التربوي المتميز"؛ لتشجيﻊ الباحﺛين التربويين من العرب ،على إﺛراء المكتبة
التربوية العربية ،وإﻏناء الممارﺳات التربوية واكتشاف المﻐمور منﮭا وإبرازه لﻶﺧرين؛ بﮭدف توفير فرص
تعلم أفﺿل ﻷبناء الوطن العربي ككل.
ومن ﺧﻼل إطﻼق مﺳابﻘة البحث التربوي 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 إطﻼق طاﻗاتﮭم المﺧزونة التي تمﺛل أفﺿل ما لديﮭم من معارف ومﮭارات تربوية؛ من ﺧﻼل معاييرها
الموﺿوعة وفق المعايير العالمية.
وبﮭذه المناﺳبة ،تدعو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز أبناء الوطن العربي
والمﻘيمين فيﮫ ،من العاملين في الميدان التربوي المﮭتمين بالبحث التربوي إلى المشاركة في هذه المﺳابﻘة
التي ترتكز على المﻘدمات اﻷﺳاﺳية التالية:
 البحث التربوي دعامة أﺳاﺳية لتﻘديم ﺧدمات تعلم أفﺿل ﻷبناء الوطن العربي. اﻻهتمام بالبحث التربوي يﻐني ويﺛري العمل التربوي. اكتشاف الممارﺳات التربوية الناجحة وتعميمﮭا بين المعنيين يﺳاعد على تنشيط الحركة التربوية فيالميدان التربوي ،التﺻدي للمشكﻼت التربوية ووﺿعﮭا في إطارها الﺻحيﺢ يشكل بﺻورة فعالة في
تحﺳين وتحﻘيق المﺧرجات التعليمية على مﺳتوى الوطن العربي.
-

اكتشاف الباحﺛين وتﻘديمﮭم للمجتمﻊ التربوي ،ينشطﮭم ،ويرفﻊ من هممﮭم ،مما يحﻔزهم لعطاء أكبر.

تعريف البحث التربوي
البحث التربوي هو عملية تﻘﺻي منﮭجية ،لدراﺳة مشكلة أو ظاهرة تربوية تتعلق بعمليتي التعليم والتعلــم؛
وذلك بﮭدف فﮭم المشكلة أو الظاهرة والعوامل المﺳببة لحدوﺛﮭا ،و وﺿﻊ اﺳتراتيجيات أو توﺻيات مناﺳبة
في شﺄنﮭا.

البحوث المستﮭدفة
تﺳتﮭدف هذه الجائزة جميﻊ البحوث التربوية المتميزة (تطبيﻘية كانت أم ﻏير ذلك) التي تتميز باﻷﺻالة
العلمية ،والتي يمكن أن تﻔيد العاملين في الميدان التربوي من ﺧﻼل النتائﺞ والتوﺻيات واﻷﺳاليب
واﻹجراءات التي توفرها هذه البحوث ،كما تﺳتﮭدف هذه الجائزة البحوث التي توﺛق تجارب تربوية متميزة
في الميدان التربوي على نطاق واﺳﻊ ،مما يؤدي إلى إحداث نﻘلة نوعية في عمليتي التعليم والتعلم.

البحوث المﺳحية المتميزة التي تعنى بجمﻊ البيانات ﻻﺧتبار فروض أو أﺳئلة تتعلق بموﺿوع أو ﻗﺿية
معينة تﻔيد الميدان التربوي ،تﺳتﺧدم فيﮭا اﻻﺳتبانات أو مﻘاييس الميول واﻻتجاهات وﻗياﺳات الرأي ،وهي ﻗد
تكون دراﺳات مﺳتعرﺿة أو دراﺳات طولية ،باﻹﺿافة إلى البحوث اﻻرتباطية ﺳواء كانت بحوﺛاً ارتباطية
بﺳيطة أو متعددة ،وبحوث تحديد المﺳارات وﻏيرها ،باﻹﺿافة إلى البحوث الﺳببية المﻘارنة ،والتي تبحث
في العﻼﻗات بين البحوث التجريبية وشبﮫ التجريبية المعروفة ،و كذلك البحوث التوعوية و بحوث تحليل
المنتدى.

الباحﺛون المستﮭدفون
باحث أو مجموعة من الباحﺛين التربويين العاملين في الميدان التربوي ،مﺛل  :معلم ،مدير مدرﺳة،
اﺧتﺻاﺻي اجتماعي ،اﺧتﺻاﺻي نﻔﺳي أو أﺳتاذ جامعي .
أهداف أفﺿل بحث تربوي على مﺳتوى الوطن العربي






تشجيﻊ الباحﺛين التربويين العاملين في الميدان التربوي في الوطن العربي والتعريف بﮭم.
تحﻔيزالباحﺛين التربويين من أبناء الوطن العربي والمﻘيمين فيﮫ على انتاج أعمال متميزة تﺧدم
العملية التربوية.
اكتشاف الممارﺳات التربوية الناجحة وتعميمﮭا ،والتﺻدي للمشكﻼت التربوية بﻐرض التركيز
عليﮭا وتﻘديم التوﺻيات في شﺄنﮭا.
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 ﺳنوياً ﻗيمة كل منﮭا  20ألف
دوﻻر أمريكي أو ما يعادلﮭا لكل فائز ،باﻹﺿافة إلى كﺄس وشﮭادة تميز تﺳلم في احتﻔال رﺳمي يﻘام ﺿمن
فعاليات الحﻔل الﺧتامي للجائزة ﺳنوياً .كما تنشر البحوث الﻔائزة في دورية متﺧﺻﺻة تﺻدرها الجائزة.

ﺷـروط اﻻﺷتــراك
أوﻻً  :شروط تتعلق بالباحﺛين:








أن يكون الباحث من مواطني إحدى الدول العربية.
ﻻ يجوز للباحث اﻻشتراك بﺄكﺛر من بحث واحد كباحث رئيس.
يجوز للباحث اﻻشتراك في الجائزة ﺳنوياً إذا لم يﻔز في الدورتين الماﺿيتين.
أن يكون الباحث من الذين يعملون في الميدان التربوي ،أو مشتركاً مﻊ أحد العاملين في الميدان
التربوي.
أن يلتزم الباحث بﺈجراء التعديﻼت التي ﻗد يوﺻي بﮭا المحكمون في حالة ترشيحﮫ للﻔوز بالجائ زة .
أن يﻘدم الباحث إﻗراراً بتنازلﮫ عن الحﻘوق الﻔكرية للبحث للجائزة ،وتﺧويلﮭا بنشره و تﻘييمﮫ في
حالة فوز البحث بالجائزة.
ﻻ يحق للﻔائز بجائزة البحث التربوي على مﺳتوى الوطن العربي أن يتﻘدم للجائزة .

ﺛانياً  :شروط تتعلق بالبحث:








أن يلتزم الباحث بالمنﮭﺞ العلمي المتعارف عليﮫ في البحوث العربية .
أن يﻘدم البحث تجربة متميزة ﻗد تﺳاهم في تﻘديم حلول أو توﺻيات يﺳتﻔيد منﮭا الميدان التربوي.
أن يﻘدم الباحث عدد ﺧمس نﺳﺦ مطبوعة من بحﺛﮫ ،مرفق معﮭا نﺳﺧة إلكترونية في Flash
. Memory
أن يتراوح البحث بين  30 - 25ﺻﻔحة مﻘاس )( A4وﻻ يزيد حجم الﺧط عن Simplified
 . Arabic14يشمل ذلك مﻼحق 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 معﮫ
ملﺧﺻاً باللﻐة العربية الﻔﺻحى.
أن يﺧلو البحث من جميﻊ اﻷﺧطاء المطبعية واللﻐوية واﻹمﻼئية وﻏيرها.









أن يتحمل الباحث المﺳؤولية المﮭنية و اﻷﺧﻼﻗية نحو اﻵﺧرين في حالة ﻗبول ونشر بحﺛﮫ بواﺳطة
إدارة الجائزة.
أن ﻻ يكون البحث المﻘدم مﺳتﻼً بﺻورة مباشرة أو ﻏير مباشرة من رﺳالتي الماجﺳتير أو
الدكتوراه.
أﻻ يكون البحث ﻗد حاز على جائزة أو درجة علمية أﺧرى ،وأﻻ يكون ﻗد ﺳبق نشره أو ﻗدم في
مؤتمر أو ندوة أو مﺳابﻘة أو ﻷية جﮭة أﺧرى.
أن يتﺿمن البحث توﺻيات تحﻘق اﻻﺳتﻔادة العلمية والعملية.
أن توﺛق المراجﻊ توﺛيﻘاً ﺳليماً  ،كما يراعى اﻻﺳتﺧدام العلمي الﺳليم للﮭوامش.
أن تﻘتﺻر البيانات الشﺧﺻية للباحث فﻘط على الﺻﻔحة اﻷولى للبحث وأن ﻻ ترد مﺛل هذه البيانات
داﺧل متن البحث.
تعتبر البحوث الﻔائزة ملكاً للجائزة ويحق لﮭا التﺻرف بشﺄنﮭا.

سحب الجائزة
تﺳحب الجائزة من الﻔائز إذا تبين ﻻحﻘا أن البحث الﻔائز مﺳتل من رﺳالة علمية ،أو تﺳلم عنﮭا جائزة ﺳابﻘة،
أو من ﻏير عمل الباحث .أﻻ يكون ﻗد ﺳبق نشره أو ﻗدم في مؤتمر أو ندوة أو ﺳابﻘة أو ﻷي جﮭة أﺧرى،
ويحق للجائزة مﻼحﻘة الباحث ﻗﺿائيا ﻻﺳترداد الﻘيمة المالية والمعنوية التي فاز بﮭا.
معايير تقييم أفﺿل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي
 -1العنوان:
 مﺧتﺻر ويعبر عن الﮭدف من البحث والمﺳتﮭدفين منﮫ (المرحلة/المراحل التعليمية). يركز على موﺿوع تربوي محدد وليس موﺿوعاً عاماً. -2الملﺧص:
 ﻻ يزيد عدد كلماتﮫ عن  250كلمة. يبدأ بتحديد الﻐاية من البحث. يﺻف عينة أفراد البحث. يوﺿﺢ ما ﻗام بﮫ أفراد العينة. -يشمل ﺧﻼﺻة مكﺛﻔة ﻷهم النتائﺞ.

 -3أﺻالة البحث:
 فكرة البحث جديدة ﻏير مكررة أو مﺳتﮭلكة في البحوث العربية واﻷجنبية. -المشكلة حﻘيﻘية تعالﺞ ﻗﺿية جديرة بالدراﺳة.

 -4مراجعة الدراﺳات الﺳابﻘة:
 حديﺛة (منشورة ﺧﻼل العشر الﺳنوات اﻷﺧيرة) منشورة في مجﻼت علمية محكمة . ذات ﺻلة مباشرة بموﺿوع البحث. أن ترتبط بموﺿوع البحث. -توﺿيﺢ دور و أﺛر مراﻗبة الدراﺳات الﺳابﻘة على البحث.

 -5اﻹطار النظري:
 يوﺿﺢ الﺧلﻔية النظرية للبحث بﺻورة واﺿحة. يﻘدم تبريراً واﺿحاً لمشكلة البحث. مكتوب بمنﮭﺞ فكري واﺿﺢ. مرتبط بموﺿوع البحث. -تتﺿﺢ فيﮫ رؤية الباحث و شﺧﺻيتﮫ.

 -6أهداف البحث والمشكلة واﻷﺳئلة:
 أهداف البحث واﺿحة و مرتبطة بﺻورة مباشرة. مشكلة البحث محددة بوﺿوح وتﻘدم للﻘارئ مبررات مﻘنعة للﻘيام بالبحث. أﺳئلة البحث مﺻاﻏة بما يتﻔق بالمشكلة. -فروض البحث (إن وجدت) مﺻاﻏة بدﻗة و متﺳﻘة مﻊ مشكلة البحث و اﻷﺳئلة.

 -7أهمية البحث:
 البحث إﺿافة علمية للميدان التربوي. لﮫ ﻗيمة علمية للمﺳتﮭدفين منﮫ. يؤدي البحث إلى إحداث نﻘلة نوعية أو مﺳاهمة واﺿحة في مﺧرجات الميدان التربوي. يﻔتﺢ المجال ﻹجراء بحوث أﺧرى. يﺳاهم في زيادة الوعي التربوي بموﺿوع البح ث.يﻘدم تجربة بحﺛية مﻔيدة. -8الطريﻘة واﻹجراءات:
 تتﻔق مﻊ أهداف البحث وأﺳئلتﮫ وفروﺿﮫ. تتﻔق مﻊ المنﮭﺞ المﺳتﺧدم (وﺻﻔي ،تجريبي/شبﮫ تجريبي ،تاريﺧي ،ارتباطي.. ،الﺦ) اتﻔاق اﻷﺳلوب اﻹحﺻائي مﻊ المنﮭﺞ المﺳتﺧدم. عرض إجراءات الدراﺳة بوﺿوح. وﺻف العينة بدﻗة و توﺿيﺢ كيﻔية اﺧتيارها. وﺻفﺄدوات جمﻊ البيانات بوﺿوح والتﺄكدمن ﺻدق وﺛبات البحث. مﻼءمة التحليﻼت اﻹحﺻائية (إن وجدت) و دﻗتﮭا ،واتﺳاﻗﮭا مﻊ فروض البحث ،ومنﮭجيتﮫ. -9النتائﺞ:
 عرض النتائﺞ بطريﻘة واﺿحة. أن تجيب عن اﻷﺳئلة ،وتﺧتبر الﻔروض (إن وجدت) -أن تكون المعالجة اﻹحﺻائية (إن وجدت) كافية و مناﺳبة لمنﮭﺞ الدراﺳة.

 - 10المناﻗشة والتﻔﺳير:
 تﻔﺳير و مناﻗشة النتائﺞ بﺻورة معمﻘة و شاملة. -تتﻔﺳير النتائﺞ و مناﻗشتﮭا في ﺿوء الدراﺳات الﺳابﻘة.

 تفﺳير و مناﻗشة النتائﺞ بطريﻘة علمية تحليلية. -تﻘديم اﺳتبيانات و تطبيﻘات عملية تﺄﺛر على نتائﺞ البحث.

 - 11التوﺻيات:
 أن تكون التوﺻيات مﮭمة من الناحية العملية وﻗابلة للتطبيق الميداني. أن تكون التوﺻيات مرتبطة بنتائﺞ البحث. -أن ﻻ تكون التوﺻيات عامة بل محددة و موجﮭة.

 -12المراجﻊ والمﻼحق:
 اﻻلتزام بﺄﺳلوب التوﺛيق المﺳتﺧدم في الجائزة وهو التوﺛيق حﺳب()APA تشمل جميﻊ اﻷبحاث التي وردت في المتن. حداﺛة المراجﻊ وشمولﮭا ﻵﺧر ما ﺻدر من مواﺿيﻊ ذات ﺻلة بالبحث أدوات البحث كاﻻﺧتبارات و اﻻﺳتبانات أو نماذج الحﺻص و المراﺳﻼت الرﺳمية توﺿﻊ بمﻼحظة فينﮭاية البحث.

التقدم للجائزة
يرﺳل البحث مباشرة إلى إدارة الجائزة عن طريق البريد الﺳريﻊ أو البريد اﻹلكتروني مﺻحوبا ً بما يلي:
 ﺧمس نﺳﺦ من البحث المﻘدم للجائزة و نﺳﺧة الكترونية .Flash Memory الﺳيرة الذاتية للمتﻘدم للجائزة . إﻗرار بعدم نشر البحث أو نيلﮫ جائزة أﺧرى وأنﮫ ليس جزء من رﺳالة جامعية (ماجﺳتير أو دكتوراهمﺛﻼً).
 ﺛﻼث ﺻور شﺧﺻية ملونة للمرشﺢ )اﺧتيارية( مﻘاس  4×6ﺳم و ﺻورة الكترونية في Flash Memoryوأن تكون ذات ﺧلﻔية بيﺿاء ،وبجودة عالية وليﺳت ممﺳوحة ﺿوئياً ،وبﺻيﻐة .JPG
 -العنوان البريدي للمرشﺢ ،ورﻗم هاتﻔﮫ ،وبريده اﻹلكتروني.
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مكتب جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز  .دبي _ ص.ب 88088
دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
هاتف97145013333+ :
فاكس 97145013300 +:
بريد إلكتروني Edu.Researches@ha.ae:

الجدول الزمني لمراحل تحﻛيم البحوث
المرحلة األولى:
تﺳتﻘبل اﻷبحاث مباشرة الى جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز في موعد ﻏايتﮫ
منتﺻف شﮭر نوفمبر من كل عام.
المرحلة الﺛانية:

ترﺳل اﻷبحاث للتحكيم في موعد ﻏايتﮫ منتﺻف شﮭر ديﺳمبر من كل عام.
المرحلة الﺛالﺛة:
تﺳتلم نتائﺞ تحكيم اﻷبحاث من المحكمين في موعد ﻏايتﮫ منتﺻف شﮭر يناير من العام التالي.
المرحلة الرابعة:
يرفﻊ التﻘرير إلى مجلس أمناء الجائزة في موعد ﻏايتﮫ منتﺻف شﮭر فبراير.
المرحلة الﺧامسة:
تعلن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم نتائﺞ المﺳابﻘة في موعد ﻏايتﮫ منتﺻف شﮭر مارس ﺿمن فعاليات
الحﻔل الﺧتامي للجائزة.

آلية التحﻛيم
يرﺳل كل بحث إلى ﺛﻼﺛة محكمين على مﺳتوى الوطن العربي شريطة أﻻ يكون أي من المحكمين من بلد
المتﻘدم للجائزة .ويطلب من كل محكم أن يﺳتكمل عملية التحكيم ﺧﻼل فترة ﻻ تزيد على شﮭر من تاريﺦ
اﺳتﻼم ملف التحكيم.

