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المقدمة
أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مبادرة تستهدف تشجيع الحركة البحثية " أفضل بحث
محلي مطبق" في عام  ،2003وبعد عدة دورات نجحت فيها الجائزة في ترسيخ قيمة البحوث في تحقيق الجودة
التعليمية اتجهت الجائزة إلى تعزيز االطار العام للبحوث فأجرت تعديال ً عليها لتصبح فئة البحث التربوي على
مستوى الوطن العربي في عام  2007حيث استمرت في استقطاب البحوث التربوية المتميزة والتي أثرت
المكتبة العربية ،وفي إطار الشرا كة االستراتيجية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)
عام  2021تم اإلعالن عن "جائزة حمدان– األلكسو للبحث التربوي المتميز"  ،وتسعى الجائزة إلى ا كتشاف
وتشجيع الباحثين التربويين المتمیزین من العرب ،والتعریف بھم ،وتعمیم الممارسات بین المعنیین في
المیدان التربوي لالستفادة منھا ،إضافة إلى إثراء وإغناء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المتميزة وفق
المعايير الدولية لتحتل مكانتها بين الجوائز العالمية.
كما تسعى "جائزة حمدان– األلكسو للبحث التربوي المتميز " إلى إطالق الطاقات الكامنة لدى التربویین،
وذلك بخلق جو تنافسي شریف یرقى بقدرات الباحثین في المیدان التربوي ویقودھم نحو إطالق طاقاتھم
المخزونة التي تمثل أفضل ما لدیھم من معارف ومھارات تربویة من خالل معاییرھا الموضوعة وفق المعاییر
العالمیة.
وبھذه المناسبة ،تدعو الجائزة أبناء الوطن العربي والمقیمین فیه ،من العاملین في المیدان التربوي المھتمین
بالبحث التربوي إلى المشاركة في ھذه الجائزة التي ترتكز على المقدمات األساسیة التالیة:
 البحث التربوي دعامة أساسیة لتقدیم خدمات تعلم أفضل ألبناء الوطن العربي. االھتمام بالبحث التربوي یغني ویثري العمل التربوي. ا كتشاف الممارسات التربویة الناجحة وتعمیمھا بین المعنیین یساعد على تنشیط الحركة التربویة فيالمیدان التربوي والتصدي للمشكالت التربویة ووضعھا في إطارھا الصحیح بصورة فعالة في تحسین وتحقیق
المخرجات التعلیمیة على مستوى الوطن العربي.
 -ا كتشاف الباحثین وتقدیمھم للمجتمع التربوي ،ینشطھم ،ویرفع من ھممھم ،مما یحفزھم لعطاء أ كبر.
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جائزة حمدان– األلكسو للبحث التربوي المتميز
البحث التربوي
البحث التربوي ھو عملیة تقصي منھجیة لدراسة مشكلة أو ظاھرة تربویة تتعلق بعملیتي التعلیم والتعلم،
وذلك بھدف فھم المشكلة أو الظاھرة والعوامل المسببة لحدوثھا ،ووضع استراتیجیات أو توصیات مناسبة
في شأنھا.
البحوث المستهدفة
تستھدف ھذه الجائزة جمیع البحوث التربویة المتمیزة (تطبیقیة كانت أم غیر ذلك) التي تتمیز باألصالة
العلمیة ،والتي یمكن أن تفید العاملین في المیدان التربوي من خالل النتائج والتوصیات واألسالیب واإلجراءات
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 تُعنى بجمع البیانات الختبار فروض أو أسئلة تتعلق بموضوع أو
قضیة معینة تفید المیدان التربوي ،تستخدم فیھا االستبانات أو مقاییس المیول واالتجاھات
وقیاسات الرأي ،وھي قد تكون دراسات مستعرضة أو دراسات طولیة.

-

البحوث االرتباطیة سواء كانت بحوثًا ارتباطیة بسیطة أو متعددة.

-

بحوث تحدید المسارات وغیرھا.

-

البحوث السببیة المقارنة ،والتي تبحث في العالقات ،ومن بینھا البحوث التجریبیة وشبه التجریبیة
المعروفة.

-

البحوث التوعویة وبحوث تحليل المحتوى.

الباحثون المستهدفون
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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أهداف جائزة حمدان  -األلكسو
•

تشجيع الباحثين التربویین العاملین في المیدان التربوي في الوطن العربي والتعریف بھم.

•

تحفیز الباحثین التربویین من أبناء الوطن العربي والمقیمین فیه على إنتاج أعمال متمیزة تخدم
العملیة التربویة.

•

ا كتشاف الممارسات التربویة الناجحة وتعمیمھا ،والتصدي للمشكالت التربویة من خالل بحثھا علمیا
بغرض التركیز علیھا وتقدیم التوصیات في شأنھا.

•

إثراء المیدان التربوي بالتجارب التربویة الناجحة.

•

رعایة المبدعین والموھوبین في میدان البحث التربوي.

الحوافز والمكافآت
•

يمنح الفائز (مكافأة نقدية) قدرها  25ألف دوالر أمريكي ،أو ما يعادلها ،وشهادة تقدير ،وكأس التميز.

•

ُينشر البحث الفائز في دورية متخصصة تصدرها المؤسسة.

شروط االشتراك
ً
أوال :شروط تتعلق بالباحثین:
•

أن یكون الباحث من مواطني إحدى الدول العربیة.

•

ال یجوز للباحث االشتراك بأكثر من بحث واحد كباحث رئیس.

•

یجوز للباحث االشتراك في الجائزة سنو يا إذا لم یفز في آخر  5دورات.

•

أن یكون الباحث من الذین یعملون في المیدان التربوي ،أو مشتركًا مع أحد العاملین في المیدان
التربوي.

•

أن یلتزم الباحث بإجراء التعدیالت التي قد یوصي بھا المحكمون في حالة ترشیحه للفوز بالجائزة.

•

أن یقدم الباحث إقرا ًرا بتنازله عن حقوق الملكیة الفكریة للبحث للمؤسسة ،وتخویلھا بنشره وتقییمه
في حالة فوز البحث بالجائزة" .مرفق نموذج من محتوى القرار"
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ثان ًیا :شروط تتعلق بالبحث:
•

أن یلتزم الباحث بالمنھج العلمي المتعارف علیه 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  ،A4وأن یكون حجم الخط Simplified Arabic12
ویشمل ذلك مالحق 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 معه
ملخصا باللغة العربیة الفصحى.
ً

•

أن یقدم البحث بصیغة.Microsoft Word

•

أن یخلو البحث من جمیع األخطاء المطبعیة واللغویة واإلمالئیة وغیرھا.

•

أن یتحمل الباحث المسؤولیة المھنیة واألخالقیة نحو اآلخرین في حالة قبول ونشر بحثه بواسطة إدارة
المؤسسة.

•

ً
مستال بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من رسالتي الماجستیر أو الدكتوراه.
أن ال یكون البحث المقدم

•

أن ال یكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمیة أخرى ،وأن ال یكون قد سبق نشره أو قدم في
مؤتمر أو ندوة أو مسابقة أو قدم ألیة جھة أخرى.

•

أن یتضمن البحث توصیات تحقق االستفادة العلمیة والعملیة منه.

•

أن توثق المراجع توثی ًقا سلی ًما.

•

أن تقتصر البیانات الشخصیة للباحث فقط على الصفحة األولى للبحث ،وأن ال ترد مثل ھذه البیانات
داخل متن البحث.

•

تعتبر البحوث الفائزة ملكًا للمؤسسة ویحق لھا التصرف بشأنھا.
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سحب الجائزة
تسحب الجائزة من الفائز إذا تبین الح ًقا أن البحث الفائز مستل من رسالة علمیة ،أو تسلم عنه جائزة
سابقة،
أو من غیر عمل الباحث ،أو قد سبق نشره ،أو قدم في مؤتمر ،أو ندوة ،أو مسابقة ،أو قدم ألي جھة أخرى،
ویحق للجائزة مالحقة الباحث قضائیا السترداد القیمة المالیة والمعنویة التي فاز بھا.

إرشادات عامة
التقديم لجائزة حمدان  -األلكسو:
•

يقوم الباحث بالتقديم إلكترونيا عبر الموقع االلكتروني للمؤسسة www.ha.ae

•

يلتزم المرشح بالتواريخ المحددة في التقويم السنوي والمنشر في الموقع اإللكتروني للمؤسسة ،وألي استفسار
يرجى التواصل مع إدارة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز عبر البريد اإللكتروني:
. Edu.Researches@ha.ae
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الجدول الزمني لمراحل التحكيم
الرجاء االطالع على التقويم السنوي لجائزة حمدان – األلكسو للبحث التربوي المتميز في الموقع اإللكتروني للمؤسسة.

معايير تقييم جائزة حمدان – األلكسو للبحث التربوي المتميز
- 1العنوان:
-

مختصر ویعبر عن الھدف من البحث والمستھدفین منه (المرحلة/المراحل التعلیمیة).

-

عاما.
یركز على موضوع تربوي محدد ولیس
ً
موضوعا ً

 - 2الملخص:
-

ال یزید عدد كلماته عن  250كلمة.

-

یبدأ بتحدید الغایة من البحث.

-

یصف عینة أفراد البحث.

-

یوضح ما قام به أفراد العینة.

-

یشمل خالصة مكثفة ألھم النتائج.

 - 3أصالة البحث:
-

فكرة البحث جدیدة غیر مكررة أو مستھلكة في البحوث العربیة واألجنبیة.

-

المشكلة حقیقیة تعالج قضیة جدیرة بالدراسة.

 - 4مراجعة الدراسات السابقة:
-

حدیثة (منشورة خالل العشر السنوات األخیرة(

-

منشورة في مجالت علمیة محكمة.

-

ذات صلة مباشرة بموضوع البحث.

-

أن ترتبط بموضوع البحث.

-

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

یوضح الخلفیة النظریة للبحث بصورة واضحة.

-

حا لمشكلة البحث.
یقدم تبری ًرا واض ً

-

مكتوب بمنھج فكري واضح.

-

مرتبط بموضوع البحث.

-

تتضح فیه رؤیة الباحث وشخصیته.

 - 6أھداف البحث والمشكلة واألسئلة:
-

أھداف البحث واضحة ومرتبطة بصورة مباشرة.

-

مشكلة البحث محددة بوضوح وتقدم للقارئ مبررات مقنعة للقیام بالبحث.

-

أسئلة البحث مصاغة بما یتفق بالمشكلة.

-

فروض البحث (إن وجدت) مصاغة بدقة ومتسقة مع مشكلة البحث واألسئلة.

 - 7أھمیة البحث:
-

البحث إضافة علمیة للمیدان التربوي.

-

له قیمة علمیة للمستھدفین منه.

-

یؤدي البحث إلى إحداث نقلة نوعیة أو مساھمة واضحة في مخرجات المیدان التربوي.

-

یفتح المجال إلجراء بحوث أخرى.

-

یساھم في زیادة الوعي التربوي بموضوع البحث.

-

یقدم تجربة بحثیة مفیدة.

 - 8الطریقة والجراءات:
-

تتفق مع أھداف البحث وأسئلته وفروضه.

-

تتفق مع المنھج المستخدم (وصفي ،تجریبي/شبه تجریبي ،تاریخي ،ارتباطي ... ،إلخ(

-

اتفاق األسلوب اإلحصائي مع المنھج المستخدم.

-

عرض إجراءات الدراسة بوضوح.

-

وصف العینة بدقة وتوضیح كیفیة اختیارھا.

-

وصف أدوات جمع البیانات بوضوح والتأكد من صدق وثبات البحث.

-

مالءمة التحلیالت اإلحصائیة (إن وجدت) وصحتھا ودقتھا ،واتساقھا مع فروض البحث ،ومنھجیته.
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-9النتائج:
-

عرض النتائج بطریقة واضحة.

-

أن تجیب عن األسئلة ،وتختبر الفروض (إن وجدت).

-

أن تكون المعالجة اإلحصائیة (إن وجدت) كافیة ومناسبة لمنھج الدراسة.

 - 10المناقشة والتفسیر:
-

تفسیر النتائج ومناقشتھا بصورة معمقة وشاملة.

-

تفسیر النتائج ومناقشتھا في ضوء الدراسات السابقة.

-

تفسیر النتائج 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 ال تكون التوصیات عامة بل محددة و موجھة.

 - 12المراجع والمالحق:
-

االلتزام بأسلوب التوثیق (.)APA

-

أن تشمل قائمة المراجع جمیع المصادر التي وردت في المتن.

-

حداثة المراجع وشمولھا آلخر ما صدر من مواضیع ذات صلة بالبحث.

-

أدوات البحث كاالختبارات و االستبانات أو نماذج الحصص والمراسالت الرسمیة توضع بمالحق في
نھایة البحث.
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