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المقدمة
ﻼﻗﺎ ﻣن أھداف ﻣؤسسة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟﻣﺗﻣﺛﻠة ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﻓراد
اﻧط ً
اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن واﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻧﺎﺟﺣة ،واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮭم وﺗﻌﻣﯾم اﻟﻣﻣﺎرسﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي
ﻟﻼسﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ،وﻓﻲ إطﺎر سﻌﯾﮭﺎ اﻟﺣﺛﯾث ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺟﺎﺋزة ﻋﺎﻟﻣﯾة ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻼﺋﻘة ﺑﮭﺎ ﻛﺟﺎﺋزة ﺗرﺑوﯾة ﺗﺄﺧذ
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾة وﺗﻛﺗﺷف اﻷﻓراد واﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻧﺎﺟﺣة ﻣﺣﻠﯾﺎً ،وإﻗﻠﯾﻣﯾﺎً ،وﻋﺎﻟﻣﯾﺎً؛ ﻓﺈن اﻟﻣؤسسة
ﺗطﻠق "ﺟﺎﺋزة اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠى ﻣسﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ"؛ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣن اﻟﻌرب ،ﻋﻠى إﺛراء
اﻟﻣﻛﺗﺑة اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻌرﺑﯾة ،وإغﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟﺗرﺑوﯾة واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻐﻣور ﻣﻧﮭﺎ وإﺑرازه ﻟﻶﺧرﯾن؛ ﺑﮭدف ﺗوﻓﯾر
ﻓرص ﺗﻌﻠم أﻓﺿل ﻷﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻛل.
وﻣن ﺧﻼل إطﻼق "ﺟﺎﺋزة اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠى ﻣسﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ" ﺗسﻌى اﻟﻣؤسسة إﻟى إطﻼق اﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﻛﺎﻣﻧة ﻟدى اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ،وذﻟك ﺑﺧﻠق ﺟو ﺗﻧﺎﻓسﻲ ﺷرﯾف ﯾرﻗى ﺑﻘدرات اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي وﯾﻘودھم
ﻧﺣو إطﻼق طﺎﻗﺎﺗﮭم اﻟﻣﺧزوﻧة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻓﺿل ﻣﺎ ﻟدﯾﮭم ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات ﺗرﺑوﯾة؛ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ
اﻟﻣوﺿوﻋة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾة.
وﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎسﺑة ،ﺗدﻋو ﻣؤسسة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
ﻓﯾﮫ ،ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي إﻟى اﻟﻣﺷﺎرﻛة ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز
ﻋﻠى اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻷسﺎسﯾة اﻟﺗﺎﻟﯾة:
 اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي دﻋﺎﻣة أسﺎسﯾة ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻠم أﻓﺿل ﻷﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ. اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﯾﻐﻧﻲ وﯾﺛري اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي. اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻧﺎﺟﺣة وﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﯾسﺎﻋد ﻋﻠى ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛة اﻟﺗرﺑوﯾة ﻓﻲاﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑوﯾة ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎرھﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟة ﻓﻲ ﺗﺣسﯾن
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾة ﻋﻠى ﻣسﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ.
-

اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺗﻘدﯾﻣﮭم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗرﺑوي ،ﯾﻧﺷطﮭم ،وﯾرﻓﻊ ﻣن ھﻣﻣﮭم ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻔزھم ﻟﻌطﺎء أﻛﺑر.
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تعريف البحث التربوي
اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ھو ﻋﻣﻠﯾة ﺗﻘﺻﻲ ﻣﻧﮭﺟﯾة ،ﻟدراسة ﻣﺷﻛﻠة أو ظﺎھرة ﺗرﺑوﯾة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠــم؛
وذﻟك ﺑﮭدف ﻓﮭم اﻟﻣﺷﻛﻠة أو اﻟظﺎھرة واﻟﻌواﻣل اﻟﻣسﺑﺑة ﻟﺣدوﺛﮭﺎ ،و وﺿﻊ اسﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أو ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻧﺎسﺑة
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ.

البحوث المﺳتﮭدﻓة
ﺗسﺗﮭدف ھذه اﻟﺟﺎﺋزة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻣﺗﻣﯾزة (ﺗطﺑﯾﻘﯾة ﻛﺎﻧت أم غﯾر ذﻟك) اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﺻﺎﻟة
اﻟﻌﻠﻣﯾة ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻷسﺎﻟﯾب
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ ھذه اﻟﺑﺣوث ،ﻛﻣﺎ ﺗسﺗﮭدف ھذه اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗوﺛق ﺗﺟﺎرب ﺗرﺑوﯾة ﻣﺗﻣﯾزة
ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠى ﻧطﺎق واسﻊ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟى إﺣداث ﻧﻘﻠة ﻧوﻋﯾة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم.
اﻟﺑﺣوث اﻟﻣسﺣﯾة اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ُﺗﻌﻧى ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓروض أو أسﺋﻠة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع أو ﻗﺿﯾة
ﻣﻌﯾﻧة ﺗﻔﯾد اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ،ﺗسﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ اﻻسﺗﺑﺎﻧﺎت أو ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﯾول واﻻﺗﺟﺎھﺎت وﻗﯾﺎسﺎت اﻟرأي ،وھﻲ ﻗد
ﺗﻛون دراسﺎت ﻣسﺗﻌرﺿة أو دراسﺎت طوﻟﯾة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓة إﻟى اﻟﺑﺣوث اﻻرﺗﺑﺎطﯾة سواء ﻛﺎﻧت ﺑﺣوﺛﺎً ارﺗﺑﺎطﯾة
ﺑسﯾطة أو ﻣﺗﻌددة ،وﺑﺣوث ﺗﺣدﯾد اﻟﻣسﺎرات وغﯾرھﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓة إﻟى اﻟﺑﺣوث اﻟسﺑﺑﯾة اﻟﻣﻘﺎرﻧة ،واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾة وﺷﺑﮫ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾة اﻟﻣﻌروﻓة ،و ﻛذﻟك اﻟﺑﺣوث اﻟﺗوﻋوﯾة و ﺑﺣوث
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗوى.

البﺎحﺛون المﺳتﮭدﻓون
ﺑﺎﺣث أو ﻣﺟﻣوﻋة ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ،ﻣﺛل  :ﻣﻌﻠم ،ﻣدﯾر ﻣدرسة،
اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﻧﻔسﻲ أو أسﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ.
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 ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮭم.


ﺗﺣﻔﯾزاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ ﻋﻠى اﻧﺗﺎج أﻋﻣﺎل ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﺧدم
اﻟﻌﻣﻠﯾة اﻟﺗرﺑوﯾة.

 اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻣﺎرسﺎت اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻧﺎﺟﺣة وﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ ،واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗرﺑوﯾة ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﮭﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ
ﺑﻐرض اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ.
 إﺛراء اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗرﺑوﯾة اﻟﻧﺎﺟﺣة.
 رﻋﺎﯾة اﻟﻣﺑدﻋﯾن واﻟﻣوھوﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي.

الجﺎئزة
ﺗﻣﻧﺢ ﻣؤسسة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز أرﺑﻊ ﺟواﺋز سﻧوﯾﺎً ﻗﯾﻣة ﻛل ﻣﻧﮭﺎ  20أﻟف
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻟﻛل ﻓﺎﺋز ﻓﻲ ﺟﺎﺋزة اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي ﻋﻠى ﻣسﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓة إﻟى
ﻛﺄس وﺷﮭﺎدة ﺗﻣﯾز ﺗسﻠم ﻓﻲ اﺣﺗﻔﺎل رسﻣﻲ ﯾﻘﺎم ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺗﻛرﯾم اﻟﻔﺎﺋزﯾن سﻧوﯾﺎً .ﻛﻣﺎ
ﺗﻧﺷر اﻟﺑﺣوث اﻟﻔﺎﺋزة ﻓﻲ دورﯾة ﻣﺗﺧﺻﺻة ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻣؤسسة.

ﺷـروط اﻻﺷتــراك
أوﻻً  :ﺷروط ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛﯾن:
 أن ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻣواطﻧﻲ إﺣدى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾة.
 ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻻﺷﺗراك ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺑﺣث واﺣد ﻛﺑﺎﺣث رﺋﯾس.
 ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﺎﺣث اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺟﺎﺋزة سﻧوﯾﺎً إذا ﻟم ﯾﻔز ﻓﻲ آﺧر  5دورات.
 أن ﯾﻛون اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ،أو ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﻣﻊ أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
اﻟﺗرﺑوي.
 أن ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾوﺻﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣون ﻓﻲ ﺣﺎﻟة ﺗرﺷﯾﺣﮫ ﻟﻠﻔوز ﺑﺎﻟﺟاﺋزة.
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أن ﯾﻘدم اﻟﺑﺎﺣث إﻗراراً ﺑﺗﻧﺎزﻟﮫ ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾة اﻟﻔﻛرﯾة ﻟﻠﺑﺣث ﻟﻠﻣؤسسة ،وﺗﺧوﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺷره وﺗﻘﯾﯾﻣﮫ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟة ﻓوز اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﺟﺎﺋزة" .ﻣرﻓق ﻧﻣوذج ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻻﻗرار"

ﺛﺎﻧﯾﺎً  :ﺷروط ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣث:
 أن ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾة.
 أن ﯾﻘدم اﻟﺑﺣث ﺗﺟرﺑة ﻣﺗﻣﯾزة ﻗد ﺗسﺎھم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول أو ﺗوﺻﯾﺎت ﯾسﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي.
 أن ﯾﺗراوح اﻟﺑﺣث ﺑﯾن  30 - 25ﺻﻔﺣة ﻣﻘﺎس ) ( A4وان ﯾﻛون ﺣﺟم اﻟﺧط Simplified
 Arabic12وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﻼﺣق اﻟﺑﺣث.
 أن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺑﺎﺣث إﺟراءات اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻠﻣﯾة اﻟﻣﻌروﻓة ﺣسب طرﯾﻘة ).( APA
 أن ﯾﻛﺗب اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐة اﻟﻌرﺑﯾة اﻟﻔﺻﺣى ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟة ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﺣث ﺑﻠﻐة أﺧرى ﯾﺟب أن ﯾرﻓق ﻣﻌﮫ
ﻣﻠﺧﺻﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐة اﻟﻌرﺑﯾة اﻟﻔﺻﺣى.
ً
 أن ﯾﺧﻠو اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣطﺑﻌﯾة واﻟﻠﻐوﯾة واﻹﻣﻼﺋﯾة وغﯾرھﺎ.
 أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣسؤوﻟﯾة اﻟﻣﮭﻧﯾة واﻷﺧﻼﻗﯾة ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟة ﻗﺑول وﻧﺷر ﺑﺣﺛﮫ ﺑواسطة
إدارة اﻟﻣؤسسة.
 أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻘدم ﻣسﺗﻼً ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو غﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن رسﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﺟسﺗﯾر أو
اﻟدﻛﺗوراه.
 أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﺑﺣث ﻗد ﺣﺎز ﻋﻠى ﺟﺎﺋزة أو درﺟة ﻋﻠﻣﯾة أﺧرى ،وأن ﻻ ﯾﻛون ﻗد سﺑق ﻧﺷره أو ﻗدم
ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر أو ﻧدوة أو ﻣسﺎﺑﻘة أو ﻗدم ﻷﯾة ﺟﮭة أﺧرى.
 أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﺣث ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﺣﻘق اﻻسﺗﻔﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾة واﻟﻌﻣﻠﯾة ﻣﻧﮫ.
 أن ﺗوﺛق اﻟﻣراﺟﻊ ﺗوﺛﯾﻘﺎً سﻠﯾﻣﺎً.
 أن ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾة ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻓﻘط ﻋﻠى اﻟﺻﻔﺣة اﻷوﻟى ﻟﻠﺑﺣث وأن ﻻ ﺗرد ﻣﺛل ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
داﺧل ﻣﺗن اﻟﺑﺣث.
 ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﺣوث اﻟﻔﺎﺋزة ﻣﻠﻛﺎً ﻟﻠﻣؤسسة وﯾﺣق ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺻرف ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ.
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ﺳحب الجﺎئزة
ﺗسﺣب اﻟﺟﺎﺋزة ﻣن اﻟﻔﺎﺋز إذا ﺗﺑﯾن ﻻﺣﻘﺎ أن اﻟﺑﺣث اﻟﻔﺎﺋز ﻣسﺗل ﻣن رسﺎﻟة ﻋﻠﻣﯾة ،أو ﺗسﻠم ﻋﻧﮫ ﺟﺎﺋزة سﺎﺑﻘة،
أو ﻣن غﯾر ﻋﻣل اﻟﺑﺎﺣث ،أو ﻗد سﺑق ﻧﺷره أو ﻗدم ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر أو ﻧدوة أو ﻣسﺎﺑﻘة أو ﻗدم ﻷي ﺟﮭة أﺧرى،
وﯾﺣق ﻟﻠﺟﺎﺋزة ﻣﻼﺣﻘة اﻟﺑﺎﺣث ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻻسﺗرداد اﻟﻘﯾﻣة اﻟﻣﺎﻟﯾة واﻟﻣﻌﻧوﯾة اﻟﺗﻲ ﻓﺎز ﺑﮭﺎ.

معﺎيير تقييم أﻓﺿل بحث تربوي ﻋﻠﻰ مﺳتوى الوطن العربﻲ
 -1اﻟﻌﻧوان:
 ﻣﺧﺗﺻر وﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﻣسﺗﮭدﻓﯾن ﻣﻧﮫ (اﻟﻣرﺣﻠة/اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾة). ﯾرﻛز ﻋﻠى ﻣوﺿوع ﺗرﺑوي ﻣﺣدد وﻟﯾس ﻣوﺿوﻋﺎً ﻋﺎﻣﺎً. -2اﻟﻣﻠﺧص:
 ﻻ ﯾزﯾد ﻋدد ﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﻋن  250ﻛﻠﻣة. ﯾﺑدأ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻐﺎﯾة ﻣن اﻟﺑﺣث. ﯾﺻف ﻋﯾﻧة أﻓراد اﻟﺑﺣث. ﯾوﺿﺢ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧة. ﯾﺷﻣل ﺧﻼﺻة ﻣﻛﺛﻔة ﻷھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ. -3أﺻﺎﻟة اﻟﺑﺣث:
 ﻓﻛرة اﻟﺑﺣث ﺟدﯾدة غﯾر ﻣﻛررة أو ﻣسﺗﮭﻠﻛة ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌرﺑﯾة واﻷﺟﻧﺑﯾة. اﻟﻣﺷﻛﻠة ﺣﻘﯾﻘﯾة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿﯾة ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟدراسة. -4ﻣراﺟﻌة اﻟدراسﺎت اﻟسﺎﺑﻘة:
 ﺣدﯾﺛة (ﻣﻧﺷورة ﺧﻼل اﻟﻌﺷر اﻟسﻧوات اﻷﺧﯾرة) ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻣﺟﻼت ﻋﻠﻣﯾة ﻣﺣﻛﻣة . ذات ﺻﻠة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث. أن ﺗرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث. ﺗوﺿﯾﺢ دور و أﺛر ﻣراﺟﻌة اﻟدراسﺎت اﻟسﺎﺑﻘة ﻋﻠى اﻟﺑﺣث.6

 -5اﻹطﺎر اﻟﻧظري:
 ﯾوﺿﺢ اﻟﺧﻠﻔﯾة اﻟﻧظرﯾة ﻟﻠﺑﺣث ﺑﺻورة واﺿﺣة. ﯾﻘدم ﺗﺑرﯾراً واﺿﺣﺎً ﻟﻣﺷﻛﻠة اﻟﺑﺣث. ﻣﻛﺗوب ﺑﻣﻧﮭﺞ ﻓﻛري واﺿﺢ. ﻣرﺗﺑط ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث. ﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﮫ رؤﯾة اﻟﺑﺎﺣث و ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ. -6أھداف اﻟﺑﺣث واﻟﻣﺷﻛﻠة واﻷسﺋﻠة:
 أھداف اﻟﺑﺣث واﺿﺣة و ﻣرﺗﺑطة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة. ﻣﺷﻛﻠة اﻟﺑﺣث ﻣﺣددة ﺑوﺿوح وﺗﻘدم ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺑررات ﻣﻘﻧﻌة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث. أسﺋﻠة اﻟﺑﺣث ﻣﺻﺎغة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠة. ﻓروض اﻟﺑﺣث (إن وﺟدت) ﻣﺻﺎغة ﺑدﻗة و ﻣﺗسﻘة ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠة اﻟﺑﺣث واﻷسﺋﻠة. -7أھﻣﯾة اﻟﺑﺣث:
 اﻟﺑﺣث إﺿﺎﻓة ﻋﻠﻣﯾة ﻟﻠﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي. ﻟﮫ ﻗﯾﻣة ﻋﻠﻣﯾة ﻟﻠﻣسﺗﮭدﻓﯾن ﻣﻧﮫ. ﯾؤدي اﻟﺑﺣث إﻟى إﺣداث ﻧﻘﻠة ﻧوﻋﯾة أو ﻣسﺎھﻣة واﺿﺣة ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي. ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻹﺟراء ﺑﺣوث أﺧرى. ﯾسﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺗرﺑوي ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث. ﯾﻘدم ﺗﺟرﺑة ﺑﺣﺛﯾة ﻣﻔﯾدة. -8اﻟطرﯾﻘة واﻹﺟراءات:
 ﺗﺗﻔق ﻣﻊ أھداف اﻟﺑﺣث وأسﺋﻠﺗﮫ وﻓروﺿﮫ. ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣسﺗﺧدم (وﺻﻔﻲ ،ﺗﺟرﯾﺑﻲ/ﺷﺑﮫ ﺗﺟرﯾﺑﻲ ،ﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ارﺗﺑﺎطﻲ.. ،اﻟﺦ) اﺗﻔﺎق اﻷسﻠوب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣسﺗﺧدم. ﻋرض إﺟراءات اﻟدراسة ﺑوﺿوح. وﺻف اﻟﻌﯾﻧة ﺑدﻗة و ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾة اﺧﺗﯾﺎرھﺎ. وﺻف أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑوﺿوح واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻟﺑﺣث. ﻣﻼءﻣة اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾة (إن وﺟدت) وﺻﺣﺗﮭﺎ ودﻗﺗﮭﺎ ،واﺗسﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ ﻓروض اﻟﺑﺣث ،وﻣﻧﮭﺟﯾﺗﮫ.7

 -9اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
 ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑطرﯾﻘة واﺿﺣة. أن ﺗﺟﯾب ﻋن اﻷسﺋﻠة ،وﺗﺧﺗﺑر اﻟﻔروض (إن وﺟدت) أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻟﺟة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾة (إن وﺟدت) ﻛﺎﻓﯾة و ﻣﻧﺎسﺑة ﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟدراسة. - 10اﻟﻣﻧﺎﻗﺷة واﻟﺗﻔسﯾر:
 ﺗﻔسﯾراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﻌﻣﻘة وﺷﺎﻣﻠة. ﺗﻔسﯾراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟدراسﺎت اﻟسﺎﺑﻘة. ﺗﻓسﯾراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﺑطرﯾﻘة ﻋﻠﻣﯾة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾة. ﺗﻘدﯾم ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾة ﺑﻧﺎء ﻋﻠى ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث. - 11اﻟﺗوﺻﯾﺎت:
 أن ﺗﻛون اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣﮭﻣة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾة اﻟﻌﻣﻠﯾة وﻗﺎﺑﻠة ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ. أن ﺗﻛون اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻣرﺗﺑطة ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث. أن ﻻ ﺗﻛون اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻋﺎﻣة ﺑل ﻣﺣددة و ﻣوﺟﮭة. -12اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻣﻼﺣق:
 اﻻﻟﺗزام ﺑﺄسﻠوب اﻟﺗوﺛﯾق ()APA أن ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣة اﻟﻣراﺟﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺗن. ﺣداﺛة اﻟﻣراﺟﻊ وﺷﻣوﻟﮭﺎ ﻵﺧر ﻣﺎ ﺻدر ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ ذات ﺻﻠة ﺑﺎﻟﺑﺣث. أدوات اﻟﺑﺣث ﻛﺎﻻﺧﺗﺑﺎرات و اﻻسﺗﺑﺎﻧﺎت أو ﻧﻣﺎذج اﻟﺣﺻص و اﻟﻣراسﻼت اﻟرسﻣﯾة ﺗوﺿﻊ ﺑﻣﻼﺣق ﻓﻲﻧﮭﺎﯾة اﻟﺑﺣث.

التقدم لﻠجﺎئزة
ﯾرسل اﻟﺑﺣث ﻣﺑﺎﺷرة إﻟى إدارة اﻟﻣؤسسة ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲEdu.Researches@ha.ae :
ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -اﻟسﯾرة اﻟذاﺗﯾة ﻟﻠﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة .
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 إﻗرار ﺑﻌدم ﻧﺷر اﻟﺑﺣث أو ﻧﯾﻠﮫ ﺟﺎﺋزة أﺧرى وأﻧﮫ ﻟﯾس ﺟزءا ﻣن رسﺎﻟة ﺟﺎﻣﻌﯾة (ﻣﺎﺟسﺗﯾر أو دﻛﺗوراهﻣﺛﻼً)" .ﻣرﻓق ﻧﻣوذج ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻻﻗرار"
 ﺻورة ﻣن ﺟواز اﻟسﻔر -اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي ﻟﻠﻣرﺷﺢ ،ورﻗم ھﺎﺗﻔﮫ ،وﺑرﯾده اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.

الجدول الزمﻧﻲ لمراحل تحﻛيم البحوث
المرحﻠة اﻷولﻰ:
ﺗسﺗﻘﺑل اﻷﺑﺣﺎث ﻣﺑﺎﺷرة إﻟى ﻣؤسسة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣوﻋد غﺎﯾﺗﮫ
ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر دﯾسﻣﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم.
المرحﻠة الﺛﺎﻧية:
ﺗرسل اﻷﺑﺣﺎث ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣوﻋد غﺎﯾﺗﮫ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر دﯾسﻣﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم.
المرحﻠة الﺛﺎلﺛة:
ﺗسﺗﻠم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻛﯾم اﻷﺑﺣﺎث ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲ ﻣوﻋد غﺎﯾﺗﮫ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر ﻓﺑراﯾر ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ.
المرحﻠة الرابعة:
ﯾرﻓﻊ اﻟﺗﻘرﯾر إﻟى ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء اﻟﻣؤسسة ﻓﻲ ﻣوﻋد غﺎﯾﺗﮫ ﻧﮭﺎﯾة ﺷﮭر ﻣﺎرس ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ.
المرحﻠة الﺧﺎمﺳة:
ﺗﻌﻠن ﻣؤسسة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣسﺎﺑﻘة ﻓﻲ ﻣوﻋد غﺎﯾﺗﮫ ﻧﮭﺎﯾة ﺷﮭر
ﻣﺎرس .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد اﻟﺣﻔل اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﺗﻛرﯾم اﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺧﻼل ﺷﮭر أﺑرﯾل.

آلية التحﻛيم
ﯾرسل ﻛل ﺑﺣث إﻟى ﺛﻼﺛة ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠى ﻣسﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺷرﯾطة أﻻ ﯾﻛون أي ﻣن ھؤﻻء
اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن ﺑﻠد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺟﺎﺋزة .وﯾطﻠب ﻣن ﻛل ﻣﺣﻛم أن ﯾسﺗﻛﻣل ﻋﻣﻠﯾة اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد
ﻋﻠى ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اسﺗﻼم ﻣﻠف اﻟﺗﺣﻛﯾم.
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اقرار بﺎلتﻧﺎزل

أﻗر أﻧﺎ اﻟﺑﺎﺣث(ة) ،---------------------:رﻗم ﺟواز اﻟسﻔر/اﻟﮭوﯾة ------------------- :وأﺗﻌﮭد ﺑﺄن اﻟﺑﺣث
وﻣﺣﺗواه اﻟﻣﻘدم ﻣﻧﻲ ﺑﻌﻧوان ----------------------------:ﻟم ﯾﻛن ﺟزءا ﻣن رسﺎﻟة ﺟﺎﻣﻌﯾة سواء ﻣﺎﺟسﺗﯾر
أو دﻛﺗوراه وﻟم ﯾﺗم ﻧﺷره أو ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻷي ﺟﺎﺋزة أﺧرى وأن اﻟﺑﺣث ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻲ وﻻ ﯾﺷﻛل اﻋدادي أو ﺗﻘدﯾﻣﻲ
ﻟﮭذا اﻟﺑﺣث ﺗﻌدﯾﺎ ﻋﻠى ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾة اﻟﻔﻛرﯾة ﻟﻠﻐﯾر وأﻗر ﺑﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾة اﻟﻔﻛرﯾة واﻷدﺑﯾة
اﻟﺧﺎﺻة ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻟﻣؤسسة ﺣﻣدان ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم ﻟﻸداء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻔوز ،وﯾﻛون ﻟﻠﻣؤسسة
اﻟﺣق اﻟﺣﺻري ﻓﻲ اسﺗﺧداﻣﮫ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻋﺎدة اسﺗﻌﻣﺎﻟﮫ و/أو طﺑﻌﮫ و/أو إﺻداره
و/أو ﻧﺷره و/أو ﺗوزﯾﻌﮫ و/أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ و/أو ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ،ﺑﺄي ﺷﻛل ﻛﺎن ،ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎً ،واﻟﺗﺻرف ﺑﮫ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎء دون
ﺗدﺧل أو اﻋﺗراض ﻣﻧﻲ او ﻣن اﻟﻐﯾر.

اﻹسم:
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:
اﻟﺗﺎرﯾﺦ:
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