مسابقة خبرة
البحثية 2022م

بسم الله
الرحمن الرحيم

رؤية مركز بيت الخبرة
الريادة والتميز في تطوير وتمكين المنظمات األسرية الوطنية.

الرسالة
اإلسهام في استقرار األسرة في المملكة ،ورفع مستوى الكفاءة المهنية لدى
المنظمات األسرية ،والعمل على تحسين أدائها؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات
المستفيدين ،وتعزيز التنمية األسرية ،من خالل حزمة من الخدمات البحثية،
واالستشارية ،والتدريبية ،والتأسيسية المنهجية ،التي يقدمها خبراء متميزون بهدف
االرتقاء بها إلى مستوى الجودة.

قيمنا
المسؤولية

اإليجابية

اإلتقان

اإلبداع

الشفافية

التمكين

األهداف االستراتيجية
▪

اإلسهام في تأسيس وتنمية وتقديم خدمات اإلصالح واالستشارات األسرية
لتعزيز قطاع التنمية األسرية في المملكة.

▪

تفعيل الشراكات االستراتيجية.

▪

تطوير المنتجات والخدمات االستشارية.

▪

تنمية الموارد البشرية.

▪

تطوير العمليات.

▪

تعزيز االستدامة المالية.
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مجاالت البحث العلمي في هذه المسابقة
خاصا ببحثه ،يخدم أحد المجاالت التالية:
للباحث أن يختار عنوانا
ً
.1

االستقرار األسري وتحسين جودة الحياة.

.2

العالقات األسرية رؤية استشرافية.

.3

األمن األسري بوابة األمن الوطني.

.4

األسرة وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

.5

اإلرشاد األسري في األزمات والكوارث.

.6

تمكين المرأة ودوره في استقرار األسرة.

.7

مشروع مقترح لتمكين رب األسرة من العمل.

.8

انشغال األب عن دوره التربوي.

.9

الطفولة في أحضان التقنية المعاصرة ..المشكلة والفرصة.

 .10مشروع مقترح للتوفيق بين الراغبين في الزواج.

الجوائز التحفيزية

المركز األول

المركز الثاني

المركز الثالث

 30.000ريال

 25.000ريال

 20.000ريال

وشهادة تقديرية

وشهادة تقديرية

وشهادة تقديرية
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نظام المشاركة

.1

تتـاح المشـاركة لجميـع الباحثيـن أو المختصيـن أو المهتميـن بالشـأن األسـري
للمواطنيـن والمقيميـن فـي المملكـة العربيـة السـعودية؛ علـى أال تقـل
درجتـه الجامعيـة عـن بكالوريوس.

.2

يحق للجهات البحثية المرخصة في المجال االجتماعي المشاركة وفق نظام
المشاركة.

.3

يحـق لـكل باحـث أن يقـدم فـي أكثـر مـن بحـث ،علـى أن يتأهـل للفـوز بحـث
واحـد وفـي فـرع واحـد فقـط في المســابقة.

.4

تبـدأ المشـاركة الثالثاء 1443/ 7 /28هــ  ،الموافـق2022 /3 /1:م ،وآخـر موعـد
الستالم خطـط البحـوث األحد  1443/9 /23هـ ،الموافـق2022 / 04 / 24 :م.

.5

يقــدم ملخــص البحــث فيمــا ال يزيــد عــن ( 200كلمــة) ،ويرفــق مــع
الملخــص إقــرار التنــازل للمركــز بنشــر المحتــوى ،وعرضــه فــي أوعيتــه،
واالســتفادة منــه ،وذلــك فــي حــال الفــوز ،أو إجــازة البحــث ،مــع
االحتفــاظ بالحــق األدبــي للباحــث.

.6

فـي حالـة قبـول خطـة البحـث يتـم مخاطبـة الباحـث للبـدء فـي إعـداد بحثـه
وتسـليم البحـث؛ حيـث يبـدأ العمـل فـي إعـداد البحـوث فـي نفـس يـوم
اإلعـالن عـن الخطـط المقبولـة بتاريـخ:

الثالثاء  1443/ 11 /1هــ ،الموافـق2022 /5/31 :م ،وآخـر موعـد السـتالم البحـوث
األربعاء 1444 / 05 / 06هـ ،الموافـق2022 /11 /30 :م.
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نظام المشاركة

.7

يحــق لهيئــة المســابقة إجــراء بعــض التعديالت الشــكلية علــى المــادة
المقدمــة متــى لــزم األمــر دون المسـاس بالموضـوع ،وفـي حالـة طلـب إجـراء
تمهيـدا للقبـول
تعديـالت طفيفـة أو أساسـية فعلـى الكاتـب القيـام بذلـك
ً
النهائـي للبحـث ،وبعـد القيـام بإجـراء المطابقـة العلميـة المتبعـة عـادة فـي
المسـابقات البحثيــة ،وفــي حالــة عــدم رد الكاتــب خــالل أســبوعين ،أو لــم
يســتجب إلــى التعديــات المطلوبــة يعــد البحــث غيــر مقبــول.

.8

تحديــد البحــوث الفائــزة بالمســابقة يبــدأ مــن تاريــخ:

الخميس 1444/ 06 / 05هــ ،الموافــق.2022 /12 / 29 :
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الشروط الفنية
.1

يقــدم البحــث بصيغتيــن إلكترونيتيــن واحــدة بصيغــة ( ،(Wordوأخــرى بصيغــة
) ،(PDFعلــى أال يزيــد عــدد صفحـات البحـث عـن ( )30صفحـة ،وعلـى أن تتـم
ً
متسلسـال بمـا
ترقيما
مراجعـة المحتـوى بدقـة علمية ولغويـ ًا ،وترقـم الصفحـات
ً
فــي ذلـك الجـداول ،واألشـكال.

.2

توضــع الجــداول ،والصــور ،واللوحــات علــى أوراق مســتقلة ،ويشــار فـــي
أســفل الشــكل إلــى مصــدره ،أو مصــادره ،مــع تحديــد أماكــن ظهورهــا فــي
ً
ً
مســتقال عــن ترقيــم األشــكال
متسلســال
ترقيمــا
المتــن .مــع ترقيــم الجــداول
ً
خــالل المتــن ويكــون لــكل منهــا عنوانــه أعلــى الجــدول ومصــدره أســفله.

.3

يجــب أن تتضمــن ملخصــات البحــوث وبإيجــاز مشــكلة الدراســة ،وأهميتهــا،
وفروضهــا أو تســاؤالتها ،وحجــم مجتمــع الدراســة أو العينــة ،وطــرق اختيارهــا
والمنهــج البحثــي وأدوات جمــع البيانــات.

.4

تسـتخدم األرقـام العربيـة (  ...3-2-1الـخ  )Arabicفـي جميـع ثنايـا البحـث ،ويكـون
ترقيـم الصفحـات فـي منتصـف أسـفل الصفحـة.

.5

رسل الكاتب سيرة ذاتية مفصلة له ،وكذلك للباحثين المساعدين في حال
ُي ِ
وجدوهم.

.6

أسـلوب التوثيـق المعتمـد فـي المسـابقة البحثيـة هـو نظـام جمعيـة علـم
النفـس األمريكيـة  -اإلصـدار الســادس (American Psychological Association APA-
.)6th ed.

.7

يلتزم الكاتب بوضع المصطلحات األساس أسفل الفقرة الخاصة بملخص البحث
بالعربية واإلنجليزية.

.8

التوثيق ضمن النص :توثق المراجع داخل النص وفق نظام ) .( APA
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الشروط الفنية

مثال:

كتاب:
دانيلسـون ،شـارلوتي« .)2001( .مهنـة التدريـس :ممارسـتها وتعزيزهـا» ،ترجمـة عبـد
العزيـز بـن سـعود العمـر ،مكتـب التربيـة العربـي بـدول الخليـج العربـي :الريـاض،
السـعودية.
رسالة الماجستير:
أبــو عيشــة ،زاهــدة جميــل« )1997( .مســتوى التوتــر النفســي ومصــادره لــدى
المشــرفين التربوييــن ومديــري المــدارس الحكوميــة فــي الضفــة الغربيــة» ،رســالة
ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،فلســطين ،الضفــة الغربيــة.
مقال من دورية:
جبـر ،محمـد« )1996( .بعـض المتغيـرات الديموغرافيـة المرتبطـة باألمـن النفسـي»
مجلـة علـم النفـس (.93-80 ،)39
مصدر إلكتروني:
النصــار ،صالــح« .)2001( .دراسة مقياس فون ( )Vaughanالمطور لقياس اتجاهات
المعلمين نحو تدريس القراءة في الموارد البشرية» .بحث مقدم إلى مؤتمر جمعية
القراءة والمعرفة .القاهرة .تم استرجاعه في 2011/11/1م على الرابط التالي:
http://www.arabicl.org/seerah/Vaughan1.php
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الشروط الفنية

Example

Book:
Weinstein, C. S., & Mignano, A. (1993). »Organizing the elementary school
classroom: Lessons from research and practice« . New York: McGraw-Hill.
Journal Article:
Gage, N. L. (1989). »The paradigm wars and their aftermath: A “historical”
sketch of research on 10-teaching since 1989« Educational Research, 18, 4.
Newspaper:
Gage, N. L. (1989). »New drug cuts risk of heart failure« . (1993, July 15). The
Washington Post, p. A12.
Electronic Media:
Weinstein, C. S (1999). »Electronic reference formats recommended by the
American Psychological Association« . (2000, August 22). Washington, DC:
American

Psychological

Association.

Retrieved

August

29,

2000,

http://www.apa.org/journals/webref.html.
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الشروط الفنية
.9

تكتـب المـادة العلميـة باللغـة العربيـة بخـط نـوع  simplified Arabicمقاسـه 12
بمسـافة  1.15بيـن األســطر ،العنــوان الرئيســي  simplified 14Grasالعناويــن
الفرعيــة  simplified Arabicمقاســه ، 12أمــا عنــوان البحــث فيكتــب بخــط PT
 Bold Headingمقاســه .16

.10

هوامـش الصفحـة أعلـى  2.5وأسـفل  2.5وأيمـن  3وأيسـر ، 3رأس الورقـة 2
،أسـفل الورقـة  2حجـم الورقـة عـادي (.)،4

 .11األبحاث المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء قبلت في المسابقة ،أم لم تقبل.
عبر إال عن رأي أصحابها.
 .12األبحاث ال تُ ّ

.13

كل بحث ال تتوفر فيه الشروط ال يؤخذ بعين االعتبار ،وال ُي َح ّكم مهما كانت
يمته العلمية.
ِق َ

 .41ترسل البحوث ُم َص ّححة بصورتها النهائية على البريد االلكتروني للمركز:
researches@hess.sa
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مسابقة خبرة
البحثية 2022م

طريقة إرسال البحوث:
ترسل البحوث المشاركة إلدارة البحوث واالستشارات بمركز
خبرة للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي على البريد
اإللكترونيresearches@hess.sa :
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