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 المقدمة

أفضل بحث    " في مبادرة تستهدف تشجيع الحركة البحثية  سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتومأطلق  

وبعد عدة دورات نجحت فيها الجائزة في ترسيخ قيمة البحوث في تحقيق الجودة   ، 2003في عام    محلي مطبق"

البحث التربوي على    فئةالطار العام للبحوث فأجرت تعديالً عليها لتصبح  االتعليمية اتجهت الجائزة إلى تعزيز  

العربي  الوطن  عام    مستوى  والتي    2007في  المتميزة  التربوية  البحوث  استقطاب  في  استمرت  أثرت حيث 

كة االستراتيجية مع    المكتبة العربية،   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( وفي إطار  الشرا

كتشاف    " األلكسو للبحث التربوي المتميز  –حمدان  "جائزةتم اإلعالن عن    2021عام   ، وتسعى الجائزة إلى ا

المتم التربويين  الباحثين  والتعر  نیزی  وتشجيع  العرب،  وتعم  فیمن  ب  میبھم،  في   نییالمعن  نیالممارسات 

التربوي لالستفادة منھا، إضافة إلى إثراء  وإغناء المكتبة التربوية  العربية بالبحوث  المتميزة  وفق   دانیالم

 العالمية.  زالمعايير الدولية لتحتل مكانتها بين الجوائ 

 

 ن،ییلدى التربو  الكامنةت  إلى إطالق الطاقا  "  المتميزللبحث التربوي     األلكسو  –جائزة حمدان"  كما تسعى

شر تنافسي  جو  بخلق  الباحث  رقىی  فیوذلك  الم  نیبقدرات  و  دان یفي  طاقاتھم    نحو قودھمیالتربوي  إطالق 

  ر یی وفق المعا  الموضوعة رھایی من خالل معا  ةی  من معارف ومھارات تربو  ھمیالمخزونة التي تمثل أفضل ما لد

 .ةی  العالم

  ن ی التربوي المھتم  دانیفي الم  نیمن العامل  ،هیف نیمیالوطن العربي والمق  الجائزة أبناء المناسبة، تدعو    وبھذه

 :ة یالتال ةی  المقدمات األساس على  بالبحث التربوي إلى المشاركة في ھذه الجائزة التي ترتكز

 .خدمات تعلم أفضل ألبناء الوطن العربي  میلتقد ةی  البحث التربوي دعامة أساس  -

 .العمل التربوي ثريیو غنيی االھتمام بالبحث التربوي    -

التربو   - الممارسات  كتشاف  وتعم   ةی  ا تنش  ساعدی  نییالمعن  نیب  مھایالناجحة  التربو  طی على  في   ة ی  الحركة 

  ق ی وتحق نیبصورة فعالة في تحس  حیووضعھا في إطارھا الصح  ةی  التربوي والتصدي للمشكالت التربو  دانیالم

 .على مستوى الوطن العربي  ةی  میالمخرجات التعل

كتشاف الباحث - كبر.  حفزھمیمن ھممھم، مما  رفعیو نشطھم،یللمجتمع التربوي،  مھمیوتقد نیا  لعطاء أ
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 المتميزاأللكسو للبحث التربوي  –جائزة حمدان

 البحث التربوي 

 ،والتعلم میالتعل تيی تتعلق بعمل ةی  لدراسة مشكلة أو ظاھرة تربو ةی  تقصي منھج   ةیالبحث التربوي ھو عمل

 مناسبة  اتیأو توص  اتی  جیبھدف فھم المشكلة أو الظاھرة والعوامل المسببة لحدوثھا، ووضع استرات  وذلك

 . شأنھا في

 

 البحوث المستهدفة 

جم الجائزة  ھذه  التربو  ع یتستھدف  غ  ةی  قیتطب)  زةیالمتم  ةی  البحوث  أم  تتم  (ذلك  ریكانت   باألصالة   زیالتي 

  واإلجراءات   بیواألسال  اتیالتربوي من خالل النتائج والتوص  دانیفي الم  نیالعامل  دیأن تف  مكنیوالتي    ة،ی  العلم

 : التي توفرھا ھذه البحوث، كما تستھدف ھذه الجائزة

إلى إحداث   ؤديیالتربوي على نطاق واسع، مما  دانیالم في زةیمتم  ةی  البحوث التي توثق تجارب تربو -

  .والتعلم می التعل  تيیفي عمل ةی  نقلة نوع

الب  زةی  المتم  ةی  المسح  البحوث - بجمع  تُعنى  أو    اناتیالتي  بموضوع  تتعلق  أو أسئلة  الختبار فروض 

ف  دانیالم  دیتف  نةیمع  ة ی  قض تستخدم  مقا  ھایالتربوي،  أو  واالتجاھات   ولیالم  سیی االستبانات 

 . ةیدراسات مستعرضة أو دراسات طول تكون الرأي، وھي قد اساتیوق

 .دةأو متعد   طةیبس  ةی  ارتباط  ثًاسواء كانت بحو   ةی  البحوث االرتباط  -

 .رھایالمسارات وغ دیبحوث تحد -

السبب - تبحث  ةی  البحوث  والتي  ب  ،العالقات  في  المقارنة،  التجر  نھایومن    ة ی  بیالتجر ه  وشب  ةی  ب یالبحوث 

 . المعروفة

 تحليل المحتوى. وبحوث ةی  البحوث التوعو -

 

 الباحثون المستهدفون

  اختصاصي  مدرسة،  ریالتربوي، مثل: معلم، مد دانی في الم نیالعامل  نییالتربو نی باحث أو مجموعة من الباحث

 اجتماعي، اختصاصي نفسي أو أستاذ جامعي. 
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 األلكسو - حمدان  أهداف جائزة

 بھم. فیالتربوي في الوطن العربي والتعر دانیفي الم نیالعامل نییالتربو  الباحثين تشجيع •

والمق  نییالتربو  نیالباحث   زیتحف • العربي  الوطن  أبناء  متمإعلى    هیف  نیمیمن  أعمال    تخدم   زةی  نتاج 

 ة. ی  التربو ةی  العمل

كتشاف الممارسات التربو  •   ا ی  من خالل بحثھا علم  ةی  والتصدي للمشكالت التربو  مھا، یالناجحة وتعم  ةی  ا

 في شأنھا.  اتیالتوص میوتقد ھایعل زی الترك بغرض

 الناجحة.  ةی  التربوي بالتجارب التربو دانیإثراء الم •

   البحث التربوي. دانیفي م نیوالموھوب نیالمبدع ةیرعا •

 

 الحوافز والمكافآت 

  .زوكأس التمي   ، وشهادة تقديرألف دوالر أمريكي، أو ما يعادلها،  25 قدرها (ةنقدي  أة مكافالفائز )منح ي •

 ة متخصصة تصدرها المؤسسة.  نشر البحث الفائز في دوري  يُ  •

 

 شروط االشتراك 

 :ن ی: شروط تتعلق بالباحثأوالً 

 .ة ی  الباحث من مواطني إحدى الدول العرب كونیأن   •

 .سی للباحث االشتراك بأكثر من بحث واحد كباحث رئ  جوزیال  •

 ت.دورا 5في آخر   فزیإذا لم  ي االجائزة سنو للباحث االشتراك في  جوزی •

الذ  كونیأن    • الم  عملونی  نیالباحث من  أو مشتركً   دان یفي  العامل  االتربوي،  أحد  الم  نیمع    دان یفي 

 .التربوي

 ة. للفوز بالجائز  هح یبھا المحكمون في حالة ترش وصيیالتي قد  التی الباحث بإجراء التعد لتزمیأن  •

ه  م ییبنشره وتق  لھایللبحث للمؤسسة، وتخو  ةی  الفكر  ةی  عن حقوق الملك  ه ا بتنازلالباحث إقرارً   قدمیأن    •

 "قرارل "مرفق نموذج من محتوى احالة فوز البحث بالجائزة.  في
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 : شروط تتعلق بالبحث: ایً ثان

 .ةی  في البحوث العلم هیالباحث بالمنھج العلمي المتعارف عل لتزمیأن   •

 .التربوي دانیمنھا الم دیستفی اتیحلول أو توص میقد تساھم في تقد زة ی  البحث تجربة متم قدمیأن  •

 Simplified Arabic12 حجم الخط  كونین  أو،   A4سمقا(  صفحة  30  -  25)  نیالبحث ب  تراوحیأن   •

 .ذلك مالحق البحث شملیو

 .(APA) قةیالمعروفة حسب طر ةی  العلم قیالباحث إجراءات التوث  تبعیأن  •

العرب  كتبیأن   • باللغة  تقد  ةیالبحث  حالة  وفي  أخرى    می الفصحى،  بلغة    ه مع   رفقیأن    جبی البحث 

 ى.الفصح  ةی باللغة العرب املخًص 

 . Microsoft Wordغةیالبحث بص قدمیأن   •

 .رھایوغ  ةی  واإلمالئ ةی  واللغو ةی  األخطاء المطبع عیالبحث من جم خلویأن  •

  إدارة  بواسطة هفي حالة قبول ونشر بحث  نی نحو اآلخر ة ی  واألخالق  ة ی  المھن ة ی  الباحث المسؤول تحملیأن  •

 ة. المؤسس

 .الدكتوراه  أو ری مباشرة من رسالتي الماجست  ریمباشرة أو غبصورة  البحث المقدم مستالً  كونیأن ال  •

 في   قد سبق نشره أو قدم   كونیأخرى، وأن ال    ةی  البحث قد حاز على جائزة أو درجة علم  كونیأن ال    •

 .جھة أخرى  ةیمؤتمر أو ندوة أو مسابقة أو قدم أل

 .نه م ةی  والعمل ةی  تحقق االستفادة العلم اتیالبحث توص تضمنیأن   •

 .امً ی سل  ًقایالمراجع توثأن توثق  •

 انات یوأن ال ترد مثل ھذه الب  ،للباحث فقط على الصفحة األولى للبحث  ة ی  الشخص  اناتیأن تقتصر الب  •

   .متن البحث داخل

 بشأنھا. لھا التصرف  حقیللمؤسسة و اتعتبر البحوث الفائزة ملكً  •

 

 

 

 

 

 

 



 

7 | P a g e  
 

 

   سحب الجائزة

تبتسحب   إذا  الفائز  أن  الحقً   نیالجائزة من  الفائز مستل من رسالة علما  جائزة  ه  أو تسلم عن  ة،ی  البحث 

 سابقة، 

  أو قدم ألي جھة أخرى،   ،أو مسابقة  ،أو ندوة  ،أو قدم في مؤتمر  ،عمل الباحث، أو قد سبق نشره  ریمن غ  أو

 التي فاز بھا.  ةی  والمعنو ةی  المال  مةیالسترداد الق ای  للجائزة مالحقة الباحث قضائ حقیو

 

 

 إرشادات عامة 

 : األلكسو  -حمدان التقديم لجائزة 

 www.ha.ae  للمؤسسة االلكتروني  موقعال عبر اإلكتروني  بالتقديم  الباحث يقوم •

استفسار  ، وألي يلتزم المرشح بالتواريخ المحددة في التقويم السنوي والمنشر في الموقع اإللكتروني للمؤسسة •

كتروني: لالبريد اإل  عبر   يرجى التواصل مع إدارة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتمي ز

Edu.Researches@ha.ae   . 
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 الجدول الزمني لمراحل التحكيم

 في الموقع اإللكتروني للمؤسسة.   المتميزاأللكسو للبحث التربوي  –حمدان االطالع على التقويم السنوي لجائزة  ءالرجا

 

  المتميزالتربوي  لبحثاأللكسو ل –جائزة حمدان معايير تقييم 

 :العنوان -1

 ة(. ی  میالمرحلة/المراحل التعله )من  نیعن الھدف من البحث والمستھدف عبریمختصر و  -

 .اعامً  اموضوعً  سید ولعلى موضوع تربوي محد   ركزی -

 

 :الملخص  - 2

 .كلمة 250عن  هعدد كلمات دیزیال  -

 .من البحث  ةی الغا دیبتحد بدأی -

 .أفراد البحث  نةیع صفی -

 .نةیأفراد الع هما قام ب  وضحی -

 .خالصة مكثفة ألھم النتائج شملی -

 

 :أصالة البحث - 3

 .ةی  واألجنب ةی  مكررة أو مستھلكة في البحوث العرب ریغ دةیفكرة البحث جد -

 .بالدراسة  رةیجد ةی  تعالج قض ةی  قیالمشكلة حق -

 

 :مراجعة الدراسات السابقة - 4

 )رةیمنشورة خالل العشر السنوات األخ) ثةیحد -

 . محكمة ةی  منشورة في مجالت علم -

 .ذات صلة مباشرة بموضوع البحث -

 .أن ترتبط بموضوع البحث  -

 .دور وأثر مراجعة الدراسات السابقة على البحث حیتوض -
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 :الطار النظري  5-

 .للبحث بصورة واضحة ةی  النظر ةی  الخلف وضحی -

 .لمشكلة البحث اواضحً   ارً یتبر قدمی -

 .مكتوب بمنھج فكري واضح -

 .مرتبط بموضوع البحث  -

 .هتیالباحث وشخص ةی رؤ هی تتضح ف -

 

 :واألسئلة أھداف البحث والمشكلة  - 6

 .أھداف البحث واضحة ومرتبطة بصورة مباشرة  -

 .بالبحث امیدة بوضوح وتقدم للقارئ مبررات مقنعة للقمشكلة البحث محد   -

 .بالمشكلة تفقی أسئلة البحث مصاغة بما  -

 .مصاغة بدقة ومتسقة مع مشكلة البحث واألسئلة ت(وجد نإ)فروض البحث  -

 

 :البحث ة یأھم - 7

 .التربوي دانیللم ةی  البحث إضافة علم -

 .نهم  نیللمستھدف ةی  علم مةیقه ل -

 .التربوي دانیأو مساھمة واضحة في مخرجات الم ةیالبحث إلى إحداث نقلة نوع ؤديی -

 .المجال إلجراء بحوث أخرى فتحی -

 .الوعي التربوي بموضوع البحث ادةیفي ز ساھمی -

 .دةیمف ةیتجربة بحث  قدمی -

 

 :والجراءات  قةیالطر - 8

 .ضهوفرو  هتتفق مع أھداف البحث وأسئلت -

 )لخ... إارتباطي،  خي،یتار بي،ی تجر هشب /بيیوصفي، تجر)تتفق مع المنھج المستخدم   -

 .اتفاق األسلوب اإلحصائي مع المنھج المستخدم -

 .الدراسة بوضوحعرض إجراءات  -

 .ارھایاخت ةیفیك  حیبدقة وتوض نةیوصف الع -

 .بوضوح والتأكد من صدق وثبات البحث اناتیوصف أدوات جمع الب -

 .ه تیوصحتھا ودقتھا، واتساقھا مع فروض البحث، ومنھج ( إن وجدت)  ةی اإلحصائ التیمالءمة التحل -
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 :النتائج 9-

 .واضحة   قةیعرض النتائج بطر -

 ت(.ن وجدإ)عن األسئلة، وتختبر الفروض  بیأن تج -

 .ومناسبة لمنھج الدراسة ةیكاف (إن وجدت)  ةی  أن تكون المعالجة اإلحصائ -

 

 :ریالمناقشة والتفس - 10

 .ومناقشتھا بصورة معمقة وشاملة   النتائج ریتفس -

 .ومناقشتھا في ضوء الدراسات السابقة  النتائج ریتفس -

 .ة ی  لیتحل ةیعلم قةیومناقشتھا بطر  النتائج ریتفس -

 .بناء على نتائج البحث ةیعمل قاتیتطب میتقد -

 

 :اتیالتوص - 11

 .داني یالم قیوقابلة للتطب  ةی  العمل ةیمھمة من الناح اتیأن تكون التوص -

 .مرتبطة بنتائج البحث اتیأن تكون التوص -

 .دة و موجھةعامة بل محد   اتیأن ال تكون التوص -

 

 :المراجع والمالحق - 12

 .(APAق )یااللتزام بأسلوب التوث  -

 .المصادر التي وردت في المتن عی أن تشمل قائمة المراجع جم -

 .ذات صلة بالبحث عیحداثة المراجع وشمولھا آلخر ما صدر من مواض -

 توضع بمالحق في  ةی  أدوات البحث كاالختبارات و االستبانات أو نماذج الحصص والمراسالت الرسم -

 البحث.  ةینھا


