قواعد النشر في المجلة
 )1تنشر اجمللة البحوث العلمية األصلية يف جمايل الرتبية وعلم النفس ،اليت التزمت منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عامليا ،وكتبت بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية ،واليت مل يسبق نشرها
بإقرار خطي من صاحب /أصحاب /البحث.
 )2جيوز نشر البحوث العلمية العاملية أوالنقد املتخصص ألحد املؤلفات العلمية الصادرة يف الوطن العريب
أو خارجه ،فضل عن نشر تقارير عن الندوات واملؤمترات التخصصية العربية والعاملية.
 )3أن يكون البحث مصوغا بإحدى الطريقتني اآلتيتني:
أول – البحوث امليدانية أو العلمية :يورد الباحث مقدمة يبني فيها طبيعة البحث ومدى احلاجة إليه،
ويعرف املفهومات واملصطلحات ،ويقدم
ومن مث حيدد مشكلة البحث يف هيئة تساؤلت أو فرضيات َ
بعدها قسما خاصا باإلجراءات يتناول فيه خطة البحث وجمتمعه وعينته وأدواته ،فضل عن قسم
خاص بالنتائج ومناقشاهتا ويورد أخريا قائمة املراجع.
يعرف فيها مشكلة البحث ووجه احلاجة
ثانيا – البحوث النظرية :يراعى فيها أن يبدأ الكاتب مبقدمة َ
إىل معاجلته ،ويقسم العرض بعد ذلك إىل أقسام على درجة من الستقلل فيما بينها ،ليقدم كل منها
فكرة مستقلة يف إطار املوضوع الكلي ،وخيتتم املوضوع خبلصة ،تليها املراجع واحلواشي .على أن يلتزم
الباحثون بالتقيد بإدراج التسميات والرموز واجلداول واألشكال بالطريقة املتعارف عليها عامليا
(.)APA
يشار إىل املراجع العربية يف منت البحث بالسم األخري للمؤلف وسنة النشر ورقم الصفحة أو
الصفحات اليت رجع إليها الباحث وذلك بني قوسني :مثال (سيد خريي ،1985 ،ص  .)88ويف
حالة وجود ثلثة مؤلفني فأكثر يشار إىل السم األخري للمؤلف األول ويكتب بعده وآخرون .مثل
(زهران وآخرون ،1995 ،ص  .)23-20على أن تكتب األمساء كاملة للمؤلفني الثلثة يف قائمة
املراجع.
يف حالة املرجع األجنيب يكتب السم األخري فقط (اسم العائلة) مع سنة النشر ورقم الصفحة،
مثل ( .)Ferguson,1993, p.115وإذا كان هناك ثلثة مؤلفني أو أكثر يكتب السم األخري
للمؤلف األول ويكتب بعده  .et alمث تكتب سنة النشر فرقم الصفحة مثال Mayer, et al,
) .)1995, p.442أما يف قائمة املراجع فتكتب أمساء املؤلفني مجيعا كاملة.
مجيع املراجع املشار إليها يف منت البحث جيب أن تدرج يف قائمة املراجع يف هناية البحث -قبل
امللحق إن وجدت– وترتب أجبديا مبتدئة باملراجع العربية أول مث املراجع األجنبية وذلك كما يأيت:

أ – يف حالة الكتب العربية أو اإلنكليزية :اسم املؤلف( .سنة النشر ) .عنوان الكتاب ،الطبعة ،بلد
النشر ،اسم الناشر.
ب – يف حالة البحث أو املقال (باللغة العربية أو اإلنكليزية) يف دورية :اسم املؤلف( .سنة النشر).
عنوان البحث أو املقال .اسم اجمللة ،اجمللد (العدد) ،الصفحات.
ج – يف حال الرسائل :املؤلف( .سنة الرسالة) .عنوان الرسالة ،ماجستري أو دكتوراه غري منشورة ،كلية
مث جامعة .ويف احلالتني يكتب اسم املرجع خبط مائل.
 )4ختضع البحوث املرسلة إىل اجمللة مجيعها لفحص أويل يقوم به رئيس هيئة التحرير لتقرير أهليتها
للتحكيم ،وحيق لرئاسة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
 )5ختضع البحوث املنشورة مجيعها للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة.
 )6تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إخطار صاحب البحث بقبوله للنشر.
 )7ل يعاد البحث الذي مل ينل املوافقة على نشره إىل الباحث.
 )8ل تدفع مكافآت عن البحوث اليت تقبل للنشر يف اجمللة.
 )9تقدم رئاسة هيئة التحرير مكافأة رمزية للمحكمني.

قواعد تسليم البحث:

 )1يقدم الباحث ثلث نسخ مطبوعة على ورق  A4على وجه واحد (مبا يف ذلك احلواشي واملراجع
واملقتطفات واجلداول وامللحق) .وحبواش واسعة  2.5سم أو أكثر أعلى وأسفل وعلى جانيب الصفحة
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 )2يقدم الباحث خطابا مرافقا يفيد أن البحث مل يسبق نشره ،ومل يقدم للنشر إىل جهات أخرى ،وأنه لن
يقدم للنشر يف الوقت نفسه حىت انتهاء إجراءات التحكيم.
 )3يعلم صاحب البحث خطيا بتاريخ تسلم البحث واإلجراء الذي مت عليه.
 )4جيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على عنوان البحث واسم الباحث أو الباحثني وجهة العمل
والعنوان (باللغتني العربية واإلنكليزية) ورقم اهلاتف ورقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين إن وجد .ولضمان
السرية الكاملة لعملية التحكيم جيب عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف منت البحث ،أو أية إشارة
تكشف عن هويتهم .وميكن ذكر أية عبارات شكر يرغب الباحث يف توجيهها إىل احملكمني أو غريهم
ممن سامهوا يف تطوير البحث على ورقه مستقلة.
 )5يراعى يف تصنيف فقرات العشري ( classification decimaleراجع أعداد اجمللة بدءا من
اجللد الثاين– العدد األول)

 )6جيب تقدمي ملخص للبحث باللغة العربية وآخر باللغة اإلنكليزية،كل يف صفحة مستقلة على أن
حيتوي عنوان البحث ودون ذكر لسم الباحث أو ألمساء الباحثني.
 )7يراعى أل يزيد البحث عن ثلثني صفحة مبا يف ذلك املراجع واحلواشي واجلداول واألشكال وامللحق.
 )8إذا استخدم الباحث استبانه أو غري من أدوات مجع البيانات فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك
األداة إذا مل يكن قد متَ ورودها يف صلب البحث أو ملحقه.
 )9يتعهد الباحث بإرسال نسخة من البحث على قرص حاسوب  IBMبعد إجراء مجيع التعديلت
املطلوبة وقبول البحث للنشر يف اجمللة.
(تعبر جميع األفكار الواردة في المجلة عن آراء كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة)
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