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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/
يسعدني باسم هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية؛ أن أقدم ألحبتنا الباحثين الكرام ،جمهور

املجلة العدد ( )4من املجلد ()5؛ يناير ( )2021وتضمن ( )8أبحاث قيمة جميعها بالعربية؛ حيث قيم األول
منها دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا ،وبحث الثاني أثر
التدريب في رفع كفاءة منسق السالمة املدرسية في مدارس التعليم العام بمحافظة جدة بالسعودية،
واستقص ى الثالثة مبادئ التربية االجتماعية في السنة النبوية وتطبيقاتها في البيئة املدرسية بالسعودية،
وجرب الرابع فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى نظرية تريز لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلمي مدارس
امللك عبد هللا الثاني للتميز في األردن ،وبحث الخامس فاعلية استخدام استراتيجية التعلم املقلوب باستخدام
 Pen Tabletفي التحصيل والدافعية نحو مادة الرياضيات لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في لواء وادي
السير باألردن ،ومسح السادس األسئلة الصفية الشفوية الشائع استخدامها لدى معلمي التاريخ وكيفية
توجيهها والتعامل مع إجابات الطلبة في مديرية تربية الكرك بالسعودية ،وجرب السابع فاعلية برنامج تدريبي
يستند إلى نظرية بار-أون في تنمية مهارات الذكاء العاطفي لدى الطلبة املوهوبين في مدارس امللك عبد هللا
الثاني للتميز في األردن ،وفحص الثامن أنماط طلب العون النفس ي نتيجة جائحة فايروس كورونا (كوفيد)19
لدى األفراد في سلطنة عمان ،واألبحاث أصيلة ،وتتميز بالحداثة واإلبداع ،والتطرق ملوضوعات متنوعة
ومفيدة ،وما يميزها أنها تنوعت لتشمل موضوعات إدارية وفاعلية استراتيجيات تعليمية وتدريبية مهمة
إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا والدافعية والتقييم والذكاء ،مع شمولها ألربع دول عربية ،وهو ما يجعل منها
إضافات نوعية للمكتبة التربوية العربية.
وأخيرا؛ أتوجه بجزيل الشكر وبالغ االمتنان؛ ملن ساهموا في إخراج العدد؛ من الباحثات والباحثين؛
من اململكة العربية السعودية ومن اململكة األردنية الذين ساهموا بمعظم أبحاث العدد ،ثم للباحثين من
دولة فلسطين ومن سلطنة عمان ،والشكر موصول للمحكمين واإلداريين؛ لجهودهم املتميزة ،ونؤكد أن
املجلة ستبقى منبرا لكل التربويين؛ ونرحب بالبحوث النظرية وامليدانية ،وكل ما من شأنه االرتقاء باملستوى
التربوي والنفس ي ،ملعالجة املشكالت وتجاوز العقبات التي تحول دون نهضة أمتنا ،سائلين هللا أن يحفظ
أمتنا العربية واإلسالمية من فيروس كورونا؛ وأن يكفي األمة املحمدية شرور الفتن ،ويطفئ نار الحروب
واألزمات التي يشعلها األعداء بين الدول والشعوب العربية واإلسالمية  ،إنه نعم املولى ونعم النصير ...آمين.
وهللا ولي الهداية والتوفيق

رئيس هيئة التحرير
أ.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.

 .12ترحب 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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