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افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على معلم اإلنسانية؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،وبعد/

فإن العلوم اإلنسانية تثري التفكير الجمعي وتساعد على التكيف ،وتعزز الترابط القومي؛ انطالقا
من التحوالت االجتماعية التي تخترق املجتمعات العربية ،وبات من الضروري التفكير في الدور الذي يمكن
أن تلعبه العلوم اإلنسانية في مواكبة التحوالت املجتمعية واستيعابها وإنتاج نظرياتها وإعادة هندسة
الفضاء االجتماعي ،وهو ما يقود هذه العلوم بالضرورة إلى الوفاء بدورها في إنتاج الوعي املعرفي واإلنساني.
ً
واستمرارا ملسيرة الفكر والعطاء اإلنساني يسعدنا في هيئة تحرير مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية أن نقدم ألحبتنا جمهور املجلة؛ العدد ( )6من املجلد ()4؛ يونيو ( ،)2020والذي يتزامن مع
بداية فصل الضيف ،وقد تضمن العدد ( )7أبحاث مهمة ومتنوعة؛ حيث شخص األول الوحدة النفسية
وعالقتها باملساندة االجتماعية لدى األسيرات املحررات من سجون االحتالل في محافظات الضفة الغربية،
وقيم الثاني تأثير الوضع الديموغرافي والسوسيو اقتصادي لألسرة على اندماجها بهوامش مدن جهة بني
مالل خنيفرة (املغرب) :حالة مدينتي بني مالل والفقيه بن صالح باململكة املغربية ،ودرس الثالث منهج
َ
الكتابة التاريخية عند َّ
الرحالة الغربيين في منطقة األ ْح َس َاء السعودية خالل الفترة  1328ـ1353هـ/
 1910ـ 1934م ،ومسح الرابع الولوج إلى املرافق التعليمية باملدن الكبرى ـ دراسة ميدانية على مدينتي بني
مالل والفقيه بن صالح – باملغرب ،ودرس الخامس صناعة املكاييل واملوازين واملقاييس في والية الحجاز في
العهد العثماني ،وبحث السادس دعم اململكة العربية السعودية لدول غرب أفريقيا في عهد امللك فهد-
رحمه هللا -من خالل املنشآت التعليمية ،واستقص ى السابع واألخير؛ مراحل العالقات البطلمية الرومانية
 273ق.م –  30ق.م في االسكندرية وشمال مصر؛ وكما يتبين من العناوين فقد تنوعت موضوعاتها
ومجاالتها وفتراتها الزمنية ،ومناطقها الجغرافية ،وما يجمعها هو أنها تسهم في زيادة املعرفة والتواصل
والتآلف بين الشعوب العربية ومع مختلف دول العالم؛ مهما تباينت ثقافاتهم أو تعددت لغاتهم وأديانهم.
ً
وختاما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للباحثين والباحثات الذين ساهموا بأبحاث هذا العدد،
وخصوصا من اململكة العربية السعودية واململكة املغربية الذين شاركوا بمعظم أبحاث العدد ،ثم للباحثين
من الجمهورية التونسية والجمهورية العراقية ،والشكر موصول لجميع األساتذة األفاضل أعضاء الهيئة
االستشارية والسادة املحكمين والجهاز اإلداري والفني الذين عملوا بكل جد وتفان؛ حتى خرج العدد في هذا
ً
القالب الجميل ،سائلين هللا أن يجزيهم خير الجزاء ،وأن يوفقنا جميعا ملا يحبه ويرضاه.
وهللا ولي الهداية والتوفيق
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تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.
تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة
املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ن ُ
ُيشترط في البحث أال يكو قد نشر سابقا.
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة
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.
يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.
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.
بعد 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.
في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.
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.
ّ
ُ
البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُي ّ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.
ّ
ّ
ّ
املجلة ّإال بعد الحصول على موافقة خطيةّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر أية مادة علمية من بحثه املنشور في
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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