جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي
الدورة الرابعة 8102 -
"إن البحث العلمي هو املحرك الفاعل وألاساس ي لتقدم وتطور
املجتمعات البشرية ،وهو الدعامة ألاساسية لالرتقاء
بإمكانيات جميع قطاعات الدولة"

الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية

 نبذة عن الجائزة:
ً
وفقا للقرار الوزاري رقم ( )161لسنة ( ،)2212أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
ً
تشجيعا ملنتسبي وزارة الداخلية على ّ
تبني البحث العلمي
الوزراء وزير الداخلية جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي ،وذلك
ومنهجياته كأحد ألادوات الضرورية لفهم وحل املشكالت بطرق مبتكرة ،واستشراف املستقبل من خالل ّ
التنبؤ باملخاطر
ّ
املرجوة ،جاءت الدورة
والظواهر إلاجرامية املحتملة ووضع الاستراتيجيات والخطط للتصدي لها .ولغاية تحقيق ألاهداف
الرابعة من الجائزة لتضم عدة مجاالت بحثية تختص بصميم العمل الشرطي وألامني ،باإلضافة إلى استحداث مجال
ّ
مكون من ثالثة أسئلة عامة يتم اختيار إحداها لإلجابة عليه عن طريق البحث ،وذلك لتحقيق إلاستفادة القصوى من
البحوث وتوصياتها في تطوير آليات العمل في وزارة الداخلية.

 أهداف الجائزة:

 .1دعم وتشجيع البحث العلمي باعتباره املدخل الرئيس ي لعمليتي الابتكار املؤسس ي واستشراف املستقبل ،وتنمية
روح إلابداع والتنافس بين العاملين في الوزارة.
 .2نشر الدراسات والبحوث التي تخدم العمل الشرطي ،بما يساهم في إثراء املكتبات الشرطية وبناء قاعدة
معرفية معتمدة كمرجع علمي.
يحقق التغيير املنشود على أرض الواقع ّ
تبني نتائج وتوصيات ألابحاث وتطبيقها ،بما ّ
ّ .3
ويحقق القيمة املضافة.
ّ
 .4ترسيخ ثقافة الابتكار املؤسس ي وصناعة ألافكار بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة وقيمها لتحقيق
التميز والريادة في ألاداء.
ّ
 .5اكتشاف املوهوبين والكفاءات العلمية وألاكاديمية والخبرات الكامنة املتميزة والتي تشكل النواة ألاساسية لدفع
عجلة التطوير املؤسس ي.

 مجاالت الجائزة:

يشترط للبحث ّ
املقدم أن يندرج موضوعه (مباشرة أو غير مباشرة) ضمن أحد املجاالت البحثية التالية:
 .0مجال العمليات الشرطية.
 .8مجال الدفاع املدني.
 .3مجال املؤسسات العقابية وإلاصالحية.
 .4مجال املرور والترخيص.
 .5مجال إلادارة الشرطية وتنمية املوارد البشرية.
 .6مجال التحديات:
وللمشاركة في مجال التحديات ،يتم اختيار مشكلة شرطية ّ
محددة من املشكالت التالية لإلجابة عليها ببحث وتقديم
أفضل حل لها:
 -0جرائم املخدرات وطريقة التصدي لها ومكافحتها ،أو توعية املجتمع بمخاطرها ،أو إعادة تأهيل املدمنين.
 -8استشراف مستقبل الجريمة (أو نوع ّ
محدد) وسيناريوهات التعامل معها.
 -3الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء القيادة أو التوعية بها بطريقة مبتكرة .
 -4استخدام أحد صور الذكاء الاصطناعي في واحد من املجاالت الشرطية.
 -5الحد من الحوادث املرورية بسبب الضباب.

ّ
 شروط املشاركة والترشح للجائزة:
 .1أن يكون ّ
مقدم البحث من منتسبي قوة الشرطة وألامن في الدولة ،ويجوز للمتقاعدين املشاركة.
 .2أن يكون ّ
مقدم البحث من مواطني الدولة ،ويجوز أن يكون من غير املواطنين على أن يتم الاشتراك مع مواطن في
بحث ثنائي مشترك.
 .3يجوز التقدم للجائزة ببحث فردي ،أو بحث ثنائي.
 .4يحق للمشارك أن يتقدم ببحثين كحد أقص ى على أن يكون أحدهما فردي ولاخر ثنائي.
 .5أن يندرج موضوع البحث ضمن املجاالت البحثية التي يتم تحديدها من قبل املجلس.
ً
 .6أن يتوافر في البحث املشارك أسس وشروط ومناهج البحث العلمي املتعارف عليها علميا ،مع تضمينه أفكار
ابتكارية تسهم في معالجة التحديات وتطوير آليات العمل .
 .1أال يكون البحث قد سبق أن نال جائزة أو حصل مقدمه على درجة علمية بموجبه .
 .8أن يتم تقديم البحث باللغة العربية ،ما لم تقتض طبيعته تقديمه باللغة الانجليزية وبموافقة من املجلس.
 .9أال يكون مقدم البحث أحد أعضاء املجلس أو أعضاء التقييم أو الطاقم إلاداري املشرف على الجائزة.
 .12أن يستوفي البحث جميع الشروط والضوابط التي يتم تحديدها من قبل املجلس.

 معايير التقييم للبحث املشارك:
 -0القيمة العلمية للبحث
محاور التقييم





مدى أهمية موضوع البحث وقيمته العلمية وحداثته.
مدى صلة البحث بالعمل الشرطي (ألاهداف إلاستراتيجية والعمليات الرئيسية لوزارة الداخلية)
مدى وضوح مشكلة البحث وواقعيتها وارتباطها بالواقع العلمي والتطبيقي.
مدى املعرفة الجديدة املضافة إلى املعرفة إلانسانية.

 -8الجدة وألاصالة
محاور التقييم





مدى الجدة في اختيار وطرح ألافكار العلمية .
مدى الجدة في اختيار موضوع البحث أو تحديد املشكلة أو املنهجية املتبعة.
مدى الجدة في ضرب ألامثلة املحلية والواقعية التي تخدم البحث.
مدى الجدة في طرح الحلول املناسبة ذات الصلة بالبيئة املحيطة (الابتكار).

 -3إلاطار النظري للبحث
محاور التقييم





مدى الاستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة ومناقشتها وتوظيفها بالشكل الصحيح
مدى مناسبة املواضيع املختارة وكفايتها لتغطية أبعاد البحث ومتغيراته.
مدى الوضوح والتوثيق للمصطلحات واملفاهيم الخاصة بالبحث.
مدى املوضوعية من حيث الاعتماد على ألادلة وعدم الانحياز لآلراء الشخصية أوالعاطفة.

 -4ألاسلوب وسالمة اللغة والعرض
محاور التقييم





مدى الاعتماد على ألاسلوب النقدي وعدم الاقتصار على ألاسلوب الوصفي وسرد املعلومات
مدى القدرة على املالحظة واملقارنة بدقة وموضوعية.
مدى سالمة اللغة املستخدمة لغويا ونحويا ومتانتها ووضوحها وبساطتها.
مدى مالءمة تنسيق البحث من العرض والترتيب املنطقي للفصول.

 -5منهجية البحث العلمي
محاور التقييم
 مدى رصانة البحث من حيث املنهجية (نوعي /كيفي) وألادوات املستخدمة (استبيان /مقابالت)

 مدى مناسبة املنهجية املتبعة لإلجابة عن أسئلة البحث وتحقيق أهدافه.
 مدى جودة تطبيق منهجية البحث (وضوح فرضيات البحث ،جودة عينة الدراسة).
 مدى التحديد املناسب لنطاق ومجال البحث (أبعاد بيئة الدراسة).

 -6ألامانة العلمية والتوثيق
محاور التقييم





مدى الحيادية من حيث عدم التحريف للمعلومات أو التعدي على حقوق الغير .
مدى سالمة التوثيق العلمي من حيث إلاشارة بدقة الى جميع املراجع املستخدمة.
مدى حداثة املصادر املستخدمة وكفايتها وتنوعها وصلتها بموضوع البحث.
مدى سالمة استخدام املصادر وتوظيفها ،وعدم الاعتماد على الاقتباسات الكثيرة.

 -7تحليل البيانات واستخالص النتائج والتوصيات
محاور التقييم





مدى سالمة النهج الذي تم اتباعه في تحليل البيانات (كمي /نوعي) ومناقشتها وتفسيرها بدقة
مدى وضوح النتائج وصلتها بموضوع البحث وأهدافه ،وربطها بتوصيات البحث.
مدى أهمية التوصيات والحلول املقترحة وارتباطها بطبيعة املوضوع ومشكلة البحث.
مدى واقعية الحلول املقترحة وإمكانية تطبيقها في وزارة الداخلية (الابتكار).

 -2الطرق التي يجب استخدامها في توثيق البحث املشارك:
بالرغم من تع ّدد األساليب والمدارس التي يمكن للباحثين استخدامها في توثيق بحوثهم ،يشترط النشر في الكتب والمجالت
العلمية على الباحثين اتبّاع أسلوب معين في عملية التوثيق .ويشترط المشاركة في جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي التقيّد
بإحدى الطرق التالية لتوثيق المراجع والمصادر:
 -1أسلوب  :(Modern Language Association) MLAيعتمد على ذكر االسم األخير للمؤلف ورقم الصفحة عند الكتابة.
 -2أسلوب  :(American Psychological Association) APAيعتمد على ذكر االسم األخير للمؤلف وتاريخ المرجع.
 -3أسلوب ( :)Chicago Manualيعتمد على استخدام الهوامش أسفل الصفحات وترقيمها بالتتابع بحيث يظهر فيها جميع تفاصيل
المرجع.

 -9املواصفات الفنية للبحث:
-0
-8
-3
-4
-5
-6

أن ال يقل البحث املقدم عن  6111كلمة وال يزيد عن  81111كلمة من دون املراجع ،وتتراوح عدد الصفحات بين 85
إلى صفحة .51
ً
يجب أن يكون البحث خاليا من ألاخطاء إلامالئية والنحوية واللغوية.
يجب أن تكون الصور املرفقة في البحث واضحة ودقيقة.
أن يكون البحث املقدم باللغة العربية الفصحى ،مع مراعاة استخدام ألاسلوب املبسط واملفهوم في الكتابة.
أن يتم تخصيص صفحة واحدة للملخص التنفيذي للبحث في البدايةّ ،
يوضح ألاهداف واملنهجية وأهم النتائج
والتوصيات.
يرجى مراعاة التالي في عرض البحث وتنسيقه:
 أن يكون نوع الخط  Arialأو . Times New Roman
 أن يكون حجم الخط للمحتوى ( ،)04وحجم الخط للعناوين ( ،)06وحجم الخط للمالحظات واملراجع (.)08
 أن تكون املسافة بين السطور والتباعد . 0.5
 أن يتم وصف الجداول وألاشكال وإعطائها عنوان باألعلى ورقم تسلسلي.
 أن يتم وضع املالحظات بأسفل الصفحة.
 أن يتم ترقيم جميع الصفحات.
 أن يتم تقسيم البحث إلى مطالب وفصول وأقسام حسب طبيعة البحث.

 مراحل املشاركة في الجائزة:
ً
بناء على طلب معظم املشاركين؛ تقرر تمديد مرحلة كتابة البحث
ليصبح املوعد النهائي لتسليم ألابحاث هو يوم الخميس 8102/00/29

م

املرحلة

إلاطار الزمني

الوصف

0

التسجيل

من  2218/24/16إلى 2218/24/32

يتم فيها ّ
تلقي جميع طلبات املشاركة (إرفاق ملخص البحث).

8

قبول الطلب

من  2218/25/21إلى 2218/25/12

ّ
املسجلين في حال قبول أو رفض طلباتهم.
يتم فيها تبليغ

3

كتابة البحث

من  2218/25/13إلى  2218/11/29يتم فيها البدء في كتابة البحث ملن تم قبول طلباتهم باملشاركة.
من  2218/11/18إلى 2218/11/29

يتم فيها تسليم البحث النهائي من قبل املشاركين.

5

التقييم

لغاية حفل التكريم

يتم فيها تقييم البحوث املقبولة من قبل لجان التحكيم.

6

املقابالت

لغاية حفل التكريم

ّ
للمتأهلين الختيار الفائزين.
يتم فيها إجراء املقابالت الشفهية

7

حفل التكريم

على هامش معرض أبوظبي للكتاب

سيتم فيه تكريم الفائزين واملشاركين في الجائزة.

 4تسليم البحث

 قيمة الجائزة:
ً
 أوال :يمنح الفائز في كل مجال من مجاالت الجائزة:
 مكافأة مالية قيمتها خمسون ألف درهم ( + )52.222ميدالية البحث العلمي  +شهادة تقدير باملشاركة  +طباعة
ونشر ألابحاث الفائزة .
ً
 ثانيا :تكريم أفضل جهة (قطاع) مشاركة في الجائزة:
 سيتم اختيار القطاع ً
بناء على نسبة املشاركة :عدد املشاركين في الجائزة  /العدد إلاجمالي لكل قطاع.
 سيتم تسليم القطاع درع تذكاري يحمل شعار الجائزة من قبل سمو وزير الداخلية في حفل التكريم.
ً
ّ
املتعددة:
 ثالثا :تكريم أصحاب املشاركات
 سيتم تكريم املشاركين الذين شاركوا في أربع دورات من الجائزة ،وال يشترط أن تكون الدورات متتالية .
ً
 رابعا :تكريم الفئات التالية:
 سيتم تكريم أفضل بحث مشارك من فئة الشباب.
 سيتم تكريم أفضل بحث مشارك من فئة أصحاب الهمم .

 التسجيل:
سيكون تاريخ  8102/14/30هو املوعد النهائي لتسجيل طلبات املشاركة.
للتسجيل اضغط هنا

 تسليم البحث النهائي:
سيكون تاريخ  8102/00/29هو املوعد النهائي لتسليم البحث النهائي ،ولن يتم قبول ألابحاث التي يتم تسليمها بعد ذلك،
وستلغى املشاركات التي لم تسلم أبحاثها في املوعد املحدد.

 الاتصال والتواصل:
لالستفسارات حول الجائزة ونظامها أو آلية التسجيل بها ،أو واجهتكم أي مشاكل تقنية أو فنية ،الاتصال على الرقم التالي

 ،184182633أو على البريد إلالكتروني التاليresearchawardmoi@gmail.com :

