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 عن مجلة البحث العلمي في التربية
 

 

كلية  –محكمة( تصدر بصفة ربع سنوية عن هيئة علمية أكاديمية بحثية -علمية  –هي مجلة )دورية 

تحت مسمي حولية كلية البنات،  تأسست المجلة –البنات لآلداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس 

نجليزية، والتي تتصف بالجدة واالصالة والمنهجية وتعني المجلة بنشر األبحاث التربوية باللغة العربية واإل

العلمية ودقة التوثيق مع اإللتزام بأخالقيات البحث العلمي، وهي موجهة للمشتغلين بالحقل التربوي من 

 قرار. أكاديميين ومدرسين وإداريين وصناع

يشرف على إصدار المجلة نخبة من أساتذة التربية في جميع التخصصات، وتخضع جميع البحوث للتحكيم 

من قبل لجنة من المتخصصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميزة في مجال التخصص 

 بشكل دقيق.

جعات العلمية وتقارير البحوث وتقوم المجلة بنشر البحوث التطبيقية والميدانية والنظرية والمرا

 والمؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية وورش العمل وملخصات الرسائل العلمية.

 الرؤية 

أن تكون المجلة رائدة ومصنفة ضمن أشهر القواعد العالمية في نشر البحوث المحكمة في مجال العلوم 

 التربوية لخدمة المجتمع وتطوير اإلنسانية.

 الرسالة

لبحوث المحكمة وفق معايير مهنية عالمية متميزة في العلوم التربوية من حيث الجدة واألصالة نشر ا

 .والمنهجية العلمية

 األهداف 

 -تهدف المجلة إلي: 

 إتاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم العلمي في مختلف المجاالت التربوية. -

 التربية.أن تصبح مرجعاً علمياً للباحثين في مختلف مجاالت  -

المشاركة في بناء مجتمع المعرفة من خالل نشر األبحاث التربوية القيمة التي تساعد في تطوير  -

 المجتمع.

 تلبية حاجات الباحثين على المستويات المحلية واإلقليمية العالمية في مجاالت التربية. -

 نشر األبحاث األصلية والمبتكرة بما يخدم الباحثين والمجتمع اإلنساني. -

 م الفكر التربوي ودراسة المشكالت التربوية المعاصرة واقتراح الحلول لها.دع -

 .االستفادة من معطيات الفكر التربوي السليم قديماً وحديثاً عربياً وأجنبياً  -
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 افتتاحية العدد
 

( 2020 أغسطس ) ( الجزء21)أن تضع بين أيدى قراءها  العدد  يسعد مجلة البحث العلمى فى التربية

دة  فى هذا العدد باقة متنوعة من الدراسات والبحوث التى تتناول قضايا علمية تربوية عديويضم 

ومع هذا التنوع فإن المجلة تلتزم بالمنهجية العلمية , لتقدم فى النهاية ما ينير ميادين التربية المختلفة 

   .الطريق  للباحثين والمهتمين بمختلف  مجاالت التربية

 ,,,وهللا من وراء القصد

                                                                                           

 مدير التحرير 

  د. آيات حسن صالحأ.م.
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 قواعد وشروط النشر
 

 :يرجي مَن الباحثين عند تقديم أبحاثهم للنشر في المجلة مراعاة اآلتي

  والّرجوع إلى المصادر األوليّة وأخالقيات النشر العلمي.يلتزُم الباحث بقواعد االقتباس 

 أن يكوَن البحث مبتكًرا أو يضيُف جديًدا للمعرفة، وأن تُراَعى فيه قواعد البحث العلمي. 

  البحث -أن يكون البحث الذي يقوم به الباحث بحثاً حصرياً ولم يسبق أن نشر أو قُّدم للنشر لجهة أخرى

 .wordفي صورة ملف 

  التوثيق المتبع: نظام الرابطة األمريكية نظام(APA)  

  أن تكون المعلومات الموجودة في البحث معلومات صحيحة ومنطقية ومثبته باألدلة والبراهين، وأن

 يكون البحث من ضمن تخصصات المجلة.

 .خلو البحث من األخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية 

  ،وتقرير أهليته أو رفضه للنشر.لهيئة التحرير حق الفحص األولي للبحث 

  يراعي في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث أو الباحثين في متن البحث صراحة أو بأي إشارة تكشف

 عن هويته أو هوياتهم وإنما تستخدم كلمة الباحث او الباحثين بدالً من االسم سواء في المتن او التوثيق.

  النشر للمجلة وال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً في حالة قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق

 أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس التحرير.

  اآلراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط وال تعبر بالضرورة عن رأي

 المجلة.

  العلمي في التربية علي بنك المعرفه الموقع االلكتروني لمجلة البحثيتم تقديم البحوث إلكترونياً على 

jsre.journals.ekb.eg 

  ًيجب على الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم في المجلة الحرص على أن يكون إنتاجهم مستوفيا

 :للقواعد التالية

لألبحاث المقدمة A4  صفحة حجم 40عدد صفحات البحث: أال يزيد عدد صفحات البحث عن  .1

 للنشر في مجلة البحث العلمي للتربية

 Times New Roman نوع الخط: إذا كانت لغة البحث اللغة العربية يستخدم الخط من نوع .2

 Times New Roman( أما إذا كانت لغة البحث اإلنجليزية يستخدم الخط من نوع 14حجم )

 (.12حجم )

 سم من جميع االتجاهات.2.5يتم إعداد الصفحة بحيث يترك هوامش .3

 سم( بين الّسطور. 1.15تُترُك مسافة ) .4

 يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة. .5
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 اعداد العنوان وبيانات الباحث

 مواصفات إعداد الصفحة األولى الخاصة بالعنوان وبيانات الباحث: 

 مواصفات إعداد العنوان الرئيسي للبحث:

 توسيط العنوان في الصفحة. -

 يكون نوع الخط كما ذكر بالشروط العامة أعاله. -

 .Boldغامق  16يكون حجم الخط  -
 

 كتابة اسم الباحث:

 يكتب اسم الباحث تحت عنوان البحث متوسطًا الصفحة. -

 يكتب االسم األول واألخير للباحث. -

 غامق. 14يكون حجم الخط  -

 يوضع تحت اسم الباحث اسم القسم، اسم الكلية، اسم الجامعة، والبريد اإللكتروني. -

 ملخص البحث

 الشروط المتعلقة بإعداد ملخص البحث: 

يوضع الملخص في الصفحة األولى )بلغة البحث(، وفي آخر صفحة بالبحث بعد قائمة المراجع باللغة  .1

 األخرى وبصفحة منفردة.

 غامق. 14مستقل بخط توضع كلمة ملخص بسطر  .2

 عادي.14بعدها يكتب الملخص بخط  .3

 كلمة سواء كان الملخص باللغة العربية أو باللغة اإلنجليزية. 200-100عدد كلمات ملخص البحث من  .4

كلمات  6وال تتعدى  keywords بعد االنتهاء من كتابة الملخص أدناه مباشرة توضع الكلمات الدالة .5

 دالة.

 بالعربية واإلنجليزية الشروط نفسها مع مراعاة نوع الخط.ينطبق على الملخصين  .6
 

 (:APAتوثيق المراجع طريقة )

 في متن البحث: –أ 

مثالً إذا كان المرجع كتابا أو مجلة نفتح قوسين ونكتب اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة، مثال:  -

 (120، ص.2007)الدسوقي، 
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 قائمة المراجع في نهاية البحث: –ب  

 -القواعد الخاصة بإعداد قائمة المراجع: 

 .تتضمن قائمة المراجع األعمال التي استشهد فيها في متن البحث 

 .ترتب المراجع ترتيباً هجائيًا 

  إذا كان البحث مكتوباً باللغة العربية يجب أن تفصل المراجع العربية عن المراجع األجنبية وكل منها

 أوالً. يرتب هجائيًا وتوضع المراجع العربية

 .إذا كان البحث مكتوبًا باللغة اإلنجليزية تدمج المراجع العربية واألجنبية وتكتب باللغة اإلنجليزية 

 .ًعندما يكون ألحد المؤلفين أكثر من بحث ترتب في قائمة المراجع زمنيا 

  تتم عملية التوثيق في متن البحث وإعداد قائمة المراجع وفق أسلوب المجلة الموضح أدناه والمستند إلى

 .APAنظام 

 :يُتّبُع في توثيق المراجع في نهاية البحث ما يلي

  :توثيق كتاب منشور- 

الدولة، دار -اسم المؤلف األخير، االسم األول، )سنة النشر(، اسم الكتاب بخط مائل، الطبعة، المدينة 

 النشر.

  :توثيق بحث منشور في مجلة محكمة 

 اسم المؤلف األخير، االسم األول، )السنة(، اسم البحث، اسم المجلة، المجلد )العدد(، أرقام الصفحات.

 توثيق كتاب مترجم 

 نفس طريقة توثيق الكتاب مع مراعاة التوضيح أدناه:

الدولة، دار النشر للباحث -(، المدينة-----الطبعة، ترجمة )اسم المؤلف األصلي، )السنة(، اسم الكتاب، 

 األصلي.
 

 توثيق الرسائل الجامعية 

اسم المؤلف األخير، االسم األول، )السنة(، اسم البحث، عنوان الرسالة، رسالة ماجستير/ دكتوراه غير 

 منشورة، اسم الجامعة، اسم الدولة.

 إجراءات النشر

يرفق مع البحث صفحة مستقلة تضم أهم البيانات التعريفية الخاصة بالبحث باللغة العربية واإلنجليزية  .1

 جامعة الباحث( -كلية الباحث  –اسم الباحث -)عنوان البحث 

كلمة باإلضافة إلى الكلمات  200-100يرفق مع البحث صفحة مستقلة تضم ملخًصا وافياً في حدود  .2

 كلمات وذلك باللغة العربية واللغة اإلنجليزية. 6 - 3المفتاحية من 

mailto:Sci.publish.unit@women.asu.edu.eg


 
 

 مجلة البحث العلمي في التربية
 مجلة علمية محكمة

 

 

 المراسالت توجه الي وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس

  Sci.publish.unit@women.asu.edu.egالبريد االلكتروني :
 01014629746لالستفسار : 
 ةالقاهر –مصر الجديدة  –شارع اسماء فهمي 

يجب علي الباحث توقيع إقرار أن البحث المطلوب نشره بالمجلة بحثاً جديداً ولم يسبق نشره في أي  .3

 .ولم يقُّدم للنشر لجهة أخرى مكان آخر

 إجراءات التحكيم

ختلفة، كما تتعرض تخضع البحوث المقدمة للنشر لفحص وتحكيم أساتذة مرموقين في المجاالت الم .1

 لمراجعة دقيقة من حيث اتباعها ألصول كتابة البحوث العلمية.

تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من المؤلف أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو أي جزء منه بما  .2

 .يتناسب وسياستها في النشر وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة

البحث مرحلة المراجعة األولية "لنمط الكتابة المعتمد من المجلة " ترسل نسخة في حال عدم اجتياز  .3

 .من البحث إلى الباحث مرفقاً بخطاب إجراء التعديالت الالزمة بما يتفق مع قواعد كتابة تقرير البحث

البحث  عند اجتياز البحث مرحلة المراجعة، ثم التحكيم ترسل إدارة المجلة إلى الباحث خطاباً يفيد قبول .4

 للنشر العلمي، محدداً به موعد نشره حسب خطة المجلة.

في حال ما إذا جاء حكم هيئة التحكيم أن البحث في حاجة الى إدخال بعض التعديالت والتصويبات،  .5

يعاد البحث مرة أخرى إلى الباحث الستيفاء التعديالت المطلوبة ومن ثم إدراجه في قائمة االنتظار 

 .الخاصة بإدارة المجلة

في حال عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن نشر  .6

 البحث.

( مستله وعند طلب نسخ إضافية 6في حالة نشر البحث يعطي الباحث نسخه ورقية من المجلة وعدد ) .7

 .للبحث أو إرسال بالبريد يتم تسديد التكلفة مع رسوم النشر
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 النشر العلميبيان أخالقيات 

تتبنى المجالت العلمية الثالث بوحدة النشر العلمي معايير لجنة أخالقيات النشر 

(.وفيما يلي بيان أخالقيات النّشر العلمّي الخاّص بوحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة COPEالعلمي)

كما يتضّمن لوائح وأنظمة عين شمس، إذ يَعتمُد هذا البيان على مبادئ لجنة أخالقيات النشر العالمية، 

 أخالقية خاّصة بهيئة التحرير والمحّكمين والباحثين.  

للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى زيارة موقع لجنة أخالقيات النشر العلمي 

 )http://publicationethics.orgعلى )

 :مسئولية الباحث 

 يجب على الباحث: -

اإللتزام بمبادئ ومعايير أخالقيات البحث والنشر المحّددة من قبل وحدة النشر العلمي بكلية البنات  -

 COPEوالتي تتوافق مع معايير النشر العالمية 

جوع إليها في البحث. -  تقديم أبحاث أصلية خالصة وتوفير قائمة بالمراجع التي تّم الرُّ

 بكتابة بحثه وفقاً لقواعد المجلة. االلتزام -

 االلتزام بقواعد االقتباس والتوثيق وأخالقيّات النّشر. -

عدم تقديم عمل نُِشر مسبقا في مجاّلت أخرى. إال في حالة إجراء تعديالت جوهرية داخل البحث أو في  -

يُعدُّ ذلك منافيًا  العنوان ، وكذلك يجب عليه عدم تقديم عمله إلى أكثَر من مجلٍّة في وقٍت واحٍد؛ إذ

 ألخالقيّات النّشر العالمية.

نشُر بحثه في المجاّلت األخرى فقط بعد تلقّي الّرفض الّرسمّي مَن المجلّة أو في حال موافقة المجلّة  -

 رسميًّا على طلب َسْحِب البحث المقّدم.

لبحث قبل تقديمه تأكيد حصوله على موافقة جميع المؤلفين المشاركين الذين ساهموا بشكل كبير في ا -

 للنشر. 

أن يذكر إسهام اآلخرين في البحث بشكل صحيح وترتيب أسماء الباحثين حسب ما جاء بالبحث على   -

 .أن تكون األسماء مذكورة بالتسلسل حسب اإلسهام العلمي لكّل منهم في البحث

 .تقديم الّشكر والتّقدير للذين أسهموا في البحث ولم تذكر أسماؤهم ضمن الباحثين  -

 .اإلفصاح لهيئة التحرير بالمجلة عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على تقييم البحث المقدم للنشر -

تجنب السلوك غير األخالقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة واحدة في الوقت نفسه وإذا  -

 .قررالباحث تقديم البحث إلى مجلة أخرى؛ فيجب عليه سحبه من المجلة

ستيفائها للمعايير الِمْهنيّة ألخالقيات البحث خاصةً حقوق اإلنسان أوالحيوان في ضمان أصالة أبحاثه وا -

 حالة المشاركة في أبحاثه. 
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 .االبتعاد عن جميع أنواع السلوك غير األخالقي مثل االنتحال واالفتعال والتزوير -

ف الخطأ أو إذا اكتشف خطأً فادًحا في بحثه المنشور يجب عليه إبالغ هيئة التحرير بالمجلة بحذ -

 .تصويبه

االحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لعمله وبمجرد قبول العمل للنشر في المجلة يُطلب منه نقل حقوق النشر  -

 إلى الناشر. 

مراجعة بحثه وفقًا لمقترحات المحكمين، وفي حال عدم موافقة الباحث على األخذ بالتعديالت  -

وفي حالة عدم تقديم أسباب مقنعة تحتفظ المجلة بالحق في المقترحة؛ يجب عليه تقديم تبريٍر منطقيٍّ بذلك 

 .رفض النشر

 :مسئولية المحّكم 

تَُعدُّ عمليّة تحكيم البحث العلمّي مرحلةً رئيسةً من مراحل النّشر العلمّي، ومن سياسة وحدة النشر العلمي 

 لعالمية ومبادئهبكلية البنات التأّكد من ِمْهنيّة عمل المحّكمين والتزامهم أخالقيات النشر ا

 لذا يجب على المحكم:

 االلتزام كليًّا" بمعايير لجنة أخالقيات النشر العالمية للمحكمين عند تحكيم البحوث.   -

- (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) 

 .إعالم مدير التحرير حال عدم استعداده لتحكيم البحث المقدم ،وينسحب من عملية التحكيم -

بنفسه عِن المصالح الّشخصيّة ، كأن يستخدم  معلومات حصل عليها،من البحث الذي تم النّأُي  -

 .تحكيمه،لمصلحته الشخصية

أال يقبل المحّكم بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح نتيجة لعالقات تنافسية أو غيرها مع  -

 المؤلف.

يّة كما يجب على المحّكم أن يعلم رئيس التحرير التأّكد من ُخلّو األبحاث مَن االنتحال أِو الّسرقة األدب -

 .بأي تشابه بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفها

االلتزام  بمعايير السريّة المتعلقة بعملية التحكيم فيجب عليه معاملة األبحاث التي تسلمها للتحكيم  -

 .ع اآلخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحريركوثائق سرية. ويجب عليه عدم الكشف عنها أو مناقشتها م

 تحّري الموضوعيّة في األحكام والنّتائج الّصادرة عن عمليّة التّحكيم. -

 .التعبير عن رأيه بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة -

 االلتزام بالوقت المخّصص لعمليّة التّحكيم. -

 :مسئولية مدير التّحرير 

عاون مع هيئة التحرير مسئولية اختيار المحّكمين المناسبين َوْفقا يتولّى مدير تحرير المجلة بالت -

 لموضوع البحث واختصاص المحّكم بسّريّة تامة.
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 يتحمل مدير التحرير مسؤولية التصرف النهائي في جميع عمليات التقديم للنشر  -

للبحث وأصالته يستند قرار النشر أو عدم النشر على تقارير المحّكمين ومالحظاتهم والقيمة العلمية  -

 .وصلته بمجال تخصص المجلة

 

 :ويجب على المحررين 

 التأكد من الحفاظ على سّريّة عمليّة التّحكيم والمعلومات الواردة من المحّكمين.  -

 التأكد من أن األبحاث المقدمة للتحكيم تتفق مع أخالقيات النشر العلمي ومبادئه. -

األصل، االعتقاد الديني، المواطنة أو االنتماء السياسي عدم التمييز ضد المؤلفين على أساس الجنس،  -

 .للمؤلف

 معالجة شكاوى المؤلفين واالحتفاظ بأية مستندات ذات صلة بالشكاوى. -

 التأكد من مراجعة األبحاث بطريقة سرية. -

 التأكد من أن المؤلفين والمحكمين يتم إعالمهم بشكل صحيح فيما يتعلق بالتحكيم وكذلك أخالقيات النشر -

 وسياساته.

سحب البحث إذا كان لديهم أدلة واضحة على أن النتائج غيرموثوقة، إما نتيجة لسوء السلوك )مثل  -

تلفيق البيانات( أوخطأ صريح )مثل سوء التقدير أو خطأ تجريبي( أو سبق نشرالنتائج في أي مكان آخر، 

 أو أنه يشكل سرقة أدبية.
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