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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي خلق فسوى ،وقدر فهدى؛ وخلق اإلنسان؛ وعلمه البيان ،ونصلي ونسلم على املبعوث رحمة
للعاملين ،واملعلم األول لهذه األمة؛ رسولنا الكريم ،محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ،وبعد/

يشرفني باسم هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية؛ أن أقدم ألحبتنا الباحثين الكرام ،ﺟمهور
املجلة العدد ( )16من املجلد()3؛ يوليو ( )2019وتضمن ( )8أبحاث قيمة؛ تنوعت موضوعاتها لتشمل؛
اإلدارة؛ فتناول األول درﺟة تطبيق املساءلة التربوية في املدارس الثانوية بمحافظة املفرق من وﺟهة نظر
املديرين فيها ،وقيم الثاني دور أساليب اإلدارة املدرسية في تمكين املعلمين الجدد وممارسة أدوارهم املهنية في
مديرية التربية والتعليم ملنطقة الزرقاء األولى ،وتتبع الثالث الفاعلية الذاتية والقدرة على حل املشكالت
الطالبية لدى معلمي مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية في مدارس تربية لواء الرمثا في األردن ،ومسح الرابع
الحوافز املادية وأثرها في رفع مستوى األداء واستمراره لقائدات مدارس التعليم العام من وﺟهة نظر قائدات
مدارس حوطة بني تميم والحريق ،ودرس الخامس درﺟة التكامل األفقي في املهارات الحياتية في مناهج الصف
الثاني األساس ي في األردن ،وتتبع السادس التحديات التي تواﺟه معلمات الدراسات االﺟتماعية أثناء تطبيق
استراتيجيات التعلم النشط دراسة وصفية تحليلية ،وتناو ل السابع املكتبة اإللكترونية :قراءة في نماذج
ناجحة ،و الثامن واألخير -باإلنجليزية -عن أثر استخدام الصور على تخزين وتذكر مفردات اللغة اإلنجليزية
لدى طالب املرحلة االبتدائية في محافظة املخواة ،وتتميز األبحاث بجودتها ومستوى متقدم من اإلبداع،
والتطرق ملوضوعات مهمة؛ ومتنوعة ملجاالت عديدة ،وهو ما يجعل منها إضافات نوعية ومفيدة.
وأخيرا؛ أتوﺟه بوافر التحية ممزوﺟة بجزيل الشكر وبالغ االمتنان؛ لكل من ساهموا في إخراج هذا
العدد؛ من األساتذة الباحثات والباحثين؛ من اململكة األردنية الهاشمية ،ثم من اململكة العربية السعودية
الذين شاركوا بجميع أبحاث العدد ،وهو لكل الباحثين الكرام ،والشكر موصول للمحكمين واإلداريين؛
والذين ما كانت األبحاث لتخرج في صورتها الرائعة لوال ﺟهودهم املتميزة ،سائال هللا أن يجزيهم خيرا ،وتبقى
الدعوة قائمة لكل الباحثين؛ فاملجلة مجلة الجميع ،ونرحب باألفكار واملقترحات اإلبداعية ،وفي ذات الوقت
بالبحوث الفردية والجماعية ،والتي تنشر التجارب امليدانية ،والوعي التجديدي ،لالرتقاء باملستوى التربوي
والنفس ي ،بما يسهم في نهضة أمتنا واستعادة مجدها ،سائلين هللا أن يوفق الجميع ،وأن يحفظ أمتنا
العربية واإلسالمية من مكائد ومكر املاكرين ،وأن يوفق الجميع ملا فيه خير األمة وتطورها.
وهللا ولي الهداية والتوفيق

رئيس هيئة التحرير
د .فهد صالح مغربه املعمري

َ ْ
قواعد النشر
.1

ً
مجلة العلوم التربوية والنفسية تصدر شهريا عن املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث واملركز
القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة ورقمها املعياري
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ً
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ً
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة

.5
.6

واحدة.
ً
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط اإلنجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق
ّ
مع شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من
املحكمين ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها
املحكمون كشرط لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.

.12

ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة

التعليق للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.
ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من
البحث ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.
ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في
النشر.
ّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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