
البحث التربوي
البحث التربوي ھو عملیة تقصي منھجّیة لدراسة مشكلة أو ظاھرة تربویّة تتعلق بعملیتي التعلیم والتعلم، وذلك 

بھدف فھم المشكلة أو الظاھرة والعوامل المسببة لحدوثھا، ووضع استراتیجّیات أو توصیات مناسبة في شأنھا.

أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مبادرة تستهدف تشجيع الحركة البحثية " أفضل بحث محلي مطبق" 

اتجهت  التعليمية  الجودة  تحقيق  في  البحوث  قيمة  ترسيخ  في  الجائزة  فيها  دورات نجحت  وبعد عدة   ،2003 عام  في 

الجائزة إلى تعزيز االطار العام للبحوث فأجرت تعديالً عليها لتصبح فئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي في 

كة  العربية، وفي إطار  الشرا المكتبة  أثرت  المتميزة والتي  التربوية  البحوث  2007 حيث استمرت في استقطاب  عام 

حمدان–  "جائزة  عن  اإلعالن  تم   2021 عام  (األلكسو)  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  مع  االستراتيجية 

كتشاف وتشجيع الباحثين التربويين المتمّیزین من العرب،  األلكسو للبحث التربوي المتميز" ، وتسعى الجائزة إلى ا

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.

جائزة حمدان – األلكسو 
للبحث التربوي اتميز

  
2021



الفائز  البحث  ُينشر 
في دوريّة متخصصة 
تصدرها المؤسسة

يمنح الفائز (مكافأة نقديّة) 
دوالر  ألف   25 قدرها 

أمريكي، أو ما يعادلها

الجوائز  قيمة  مجموع 
100 ألف دوالر أمريكي

الحوافز واكافآت $

المبدعین  رعایة 
في  والموھوبین 
البحث  میدان 

التربوي.

المیدان  إثراء 
التربوي بالتجارب 

التربویّة الناجحة

كتشاف الممارسات  ا
الناجحة  التربویّة 
والتصدي  وتعمیمھا، 

للمشكالت التربویّة

التربویین  الباحثین  تحفیز 
متمّیزة  أعمال  إنتاج  على 

تخدم العملّیة التربویّة

الباحثین  تشجیع 
التربویین العاملین 
في المیدان التربوي 
العربي  الوطن  في 

والتعریف بھم

أهداف جائزة حمدان - األلكسو

الباحثون استهدفون
اختصاصي  مدرسة،  مدیر  معلم،  مثل:  التربوي،  المیدان  في  العاملین  التربویین  الباحثین  من  مجموعة  أو  باحث 

اجتماعي، اختصاصي نفسي أو أستاذ جامعي.

بحوث تحدید
المسارات وغیرھا

البحوث التوعویّة 
تحليل  وبحوث 

المحتوى

البحوث االرتباطّیة 
سواء كانت بحوثًا 
بسیطة  ارتباطّیة 

أو متعّددة

المسحّیة  البحوث 
ُتعنى  التي  المتمّیزة 
الختبار  البیانات  بجمع 
تتعلق  أسئلة  أو  فروض 
بموضوع أو قضّیة معینة 

تفید المیدان التربوي

البحوث السببّیة
المقارنة

توثق  التي  البحوث 
تجارب تربویّة متمیزة 
التربوي  المیدان  في 

على نطاق واسع

البحوث استهدفة
تستھدف ھذه الجائزة جمیع البحوث التربویّة المتمیزة (تطبیقّیة كانت أم غیر ذلك). كما تستھدف ھذه الجائزة:



أن یلتزم الباحث بالمنھج العلمي المتعارف علیه في البحوث العلمّیة.

المیدان  أو توصیات یستفید منھا  البحث تجربة متمّیزة قد تساھم في تقدیم حلول  أن یقدم 
التربوي.

كتشاف الممارسات التربویّة الناجحة وتعمیمھا، والتصدي للمشكالت التربویّة. ا

 Simplified الخط  یكون حجم  وأن   ،A4 مقاس  30 صفحة)   -  25) بین  البحث  یتراوح  أن 
Arabic 12 ویشمل ذلك مالحق البحث.

.(APA) أن یتبع الباحث إجراءات التوثیق العلمّیة المعروفة حسب طریقة

أن یكتب البحث باللغة العربیة الفصحى.

.Microsoft Word أن یقدم البحث بصیغة

أن یخلو البحث من جمیع األخطاء المطبعّیة واللغویّة واإلمالئّیة وغیرھا.

بحثه  ونشر  قبول  حالة  في  اآلخرین  نحو  واألخالقّیة  المھنّیة  المسؤولّیة  الباحث  یتحمل  أن 
بواسطة إدارة المؤسسة.

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

أن ال یكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمّیة 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 العلمّیة والعملّیة منه.
أن توثق المراجع توثیًقا سلیًما.

أن تقتصر البیانات الشخصّیة للباحث فقط على الصفحة األولى للبحث.

تعتبر البحوث الفائزة ملكًا للمؤسسة ویحق لھا التصرف بشأنھا.
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ثانًیا: شروط تتعلق بالبحث:

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

للفوز بالجائزة

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

بالجائزة

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

التربوي

االشتراك  للباحث  یجوز 
لم  إذا  سنويÜا  الجائزة  في 

یفز في آخر 5 دورات

االشتراك  للباحث  یجوز  ال 
كباحث  واحد  بحث  بأكثر من 

رئیس

من  الباحث  یكون  أن 
مواطني إحدى الدول 

العربّیة

شروط االشتراك
أوًال: شروط تتعلق بالباحثین



للتواصل معنا:
الهاتف:

+97145013333

البريد االلكتروني:

Edu.Researches@ha.ae

يلتزم المرشح بالتواريخ 
التقويم  في  المحددة 
في  والمنشر  السنوي 
اإللكتروني  الموقع 

للمؤسسة

بالتقديم  الباحث  يقوم 
الموقع  عبر  ا  Üإلكتروني
للمؤسسة   االلكتروني 

www.ha.ae

كيفية التقديم
التقديم لجائزة حمدان - األلكسو:

سحب الجائزة
تسحب الجائزة من الفائز إذا تبین الحًقا أن البحث الفائز مستل من رسالة علمّیة، 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 

ا السترداد القیمة المالّیة والمعنویّة التي فاز بھا. Üالباحث قضائی

$


