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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 ( )40من املجلد ()6؛ أغسطس ( )2022وتضمن ( )8أبحاث مهمة -جميعها باللغة العربية -وقد استشرف األول
أهمية املساعدات املالية لطلبة الدراسات العليا وبدائل تطويرها من وجهة نظر الطلبة واملوظفين بجامعة طيبة في
السعودية ،وقيم الثاني واقع تطبيق عمليات إدارة املعرفة في املدارس الحكومية في لواء البادية الشمالية الشرقية
باألردن من وجهة نظر املديرين ،وبحث الثالث فاعلية مجتمعات التعلم املهنية في تطوير مهارات التقويم اإللكتروني
لدى معلمي الرياضيات والعلوم في سلطنة ُعمان ،وتتبع الرابع أثر برنامج التغذية املدرسية من وجهة نظر املعلمين في
إثارة دافعية التعلم والتحصيل لدى الطالب في مدارس محافظة املفرق في األردن نموذجا ،واستقص ى الخامس دور
معلمات رياض األطفال بالسعودية في تنمية مهارات التواصل اللغوي لدى األطفال من وجهة نظرهن ،ونفسيا؛ فقد
حلل السادس املرونة النفسية وعالقتها بالهناء الذاتي لدى مرض ى القلب باملدينة املنورة ،وشخص السابع الكمالية
العصابية وعالقتها بفعالية الذات العامة لدى عينة من املوهوبين في املرحلة الثانوية بمدينة جدة بالسعودية ،وجميع
األبحاث أصيلة ،وتميزت بالتطرق ملوضوعات متنوعة وإبداعية؛ حيث شملت تمويل الطلبة في التعليم العالي ،وإدارة
املعرفة في املدارس الحكومية ،والتقويم اإللكتروني ،والتغذية املدرسية وعالقتها بالدافعية والتحصيل ،وكذلك تنمية
املهارات اللغوية في رياض األطفال ،إضافة إلى علم النفس املرونة النفسية وعالقتها بالهناء الذاتي ،والكمالية
العصابية وعالقتها بفعالية الذات العامة لدى املوهوبين مع شمولها لباحثين من ثالث دول عربية ،وهو ما يجعل منها
إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟ��ﺑﻮ�ﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ.
ً
وأﺧ��ا؛ أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺠﺰ�ﻞ اﻟﺸﻜﺮ و�ﺎﻟﻎ اﻻﻣﺘﻨﺎن؛ ﳌﻦ ﺳﺎهﻤﻮا �� إﺧﺮاج اﻟﻌﺪد؛ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜ�ن؛ ﻣﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻤﻌﻈﻢ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﺪد ) (4ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ؛ وﺳﺎهﻤﻮا ﺑـ)(2
ﺑﺒﺤﺜ�ن ،وأﺧ��ا ﺑﺤﺚ ﻣﺸ��ك ﺑ�ن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ�ن واﻹدار��ن وهﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺤﺮ�ﺮ وﺷﻜﺮ ﺧﺎص ﻟﺴﻜﺮﺗ��ة اﻟﺘﺤﺮ�ﺮ؛ ��هﻮدهﻢ اﳌﺘﻤ��ة �� إﺧﺮاج اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻧﺆﻛﺪ أن ا��ﻠﺔ ﺳ�ﺒﻘﻰ
ً
ً ً
ﻣﻨ��ا ﺣﺮا ﻟ�ﻞ اﻟ��ﺑﻮ��ن؛ وﻧﺮﺣﺐ -دوﻣﺎ -ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟهﺎدﻓﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟ��ﺑﻮي واﻟﻨﻔ��� ،وﻣﻌﺎ��ﺔ اﳌﺸﻜﻼت
اﻟ�� �ﻌﻴﻖ أﻣﺘﻨﺎ ،ﺳﺎﺋﻠ�ن ﷲ أن ﻳﺒﺎرك ﺟهﻮد ا��ﻤﻴﻊ.

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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