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________________________________________

العدد األول-الجزء األول (العلوم التربوية)
رئيس التحرير

أ.د /رقية حسين شلبي
عميد كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
جامعة عين شمس

نائب رئيس التحرير

أ.د /حنان محمد الشاعر

وكيل كلية البنات للدراسات العليا والبحوث
جامعة عين شمس
مدير التحرير

د .سارة محمد أمين إسماعيل
مدرس تكنولوجيا التعليم

كلية البنات جامعة عين شمس

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
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الهيئة العلمية
أ.د /إيمان حسنين محمد عصفور

أستاذ المناهج وطرق تدريس الفلسفة واالجتماع –جامعة عين شمس(-مصر).

أ.د /تهاني عبد النبي يوسف

أستاذ األدب الفرنسي – جامعة عين شمس – (مصر)

أ.د /حنان إسماعيل أحمد اسماعيل

أستاذ أصول التربية –جامعة عين شمس(-مصر).
أ.د /سامية قدري ونيس

أستاذ علم االجتماع-جامعة عين شمس– (مصر)

أ.د /سماح خالد عبد القوي زهران

أستاذ علم نفس االجتماعى قسم تربية طفل–جامعة عين شمس(-مصر).

أ.د /سها عبد المنعم منصور شبايك

أستاذ الفلسفة– جامعة عين شمس(-مصر)

أ.د /طارق أحمد شمس

أستاذ العصور الوسطي بكلية اآلداب -الجامعة اللبنانية (لبنان)

أ.د /عائشة محمود عبد العال

أستاذ التاريخ – جامعة عين شمس – (مصر)

أ.د /عبد الله كمال

أستاذ التاريخ االسالمي – كلية اآلثار جامعة الزقازيق – (مصر)

أ.د /عزة محمد أبو النجاة

أستاذ األدب والنقد الحديث-جامعة عين شمس(-مصر)

أ.د /محمد فوزي كنازة

أستاذ التعليم العالي وعميد كلية العلوم واالتصال -جامعة قسنطينة ( /3الجزائر)

أ.د /منى عبد الغني علي حجاج

أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية -جامعة اإلسكندرية (مصر)

أ.د/نهي فاروق عبد العزيز

أستاذ األدب اإلنجليزي كلية اآلداب -جامعة القاهرة (مصر)

أ.د/هدير رفعت أبو النجاة

أستاذ األدب اإلنجليزي جامعة األمير سلطان بالرياض (السعودية)

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
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أ.م.د /إقبال زين العابدين درندري

هيئة التحرير

أستاذ مشارك قسم علم النفس-كلية التربية-جامعة الملك سعود (السعودية)

أ.د /جيهان فاروق فؤاد

أستاذ األدب االنجليزي – جامعة عين شمس – (مصر)

أ.م .د /زينب حسن سالمى

أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم  -جامعة عين شمس(-مصر)

أ.د /عصام حمزة

أستاذ الدراسات اليابانية -الجامعة المصرية اليابانية (مصر)

أ.د /عمران على مصطفي عليان

أستاذ علم االجتماع المشارك -جامعة فلسطين التقنية خضوري

أ.م .د /فيروز محمود محمد

أستاذ مساعد الجغرافيا – جامعة عين شمس – (مصر)

أ.د/منى فاروق حسين حشيش

أستاذ األدب اإلنجليزي المشارك -جامعة قناة السويس(مصر)

أ.د /هبه حسين إسماعيل

أستاذ علم النفس–جامعة عين شمس– (مصر)

أ.د /هيا سعد الرواف

أستاذ في قسم السياسات التربوية  /تعليم الكبار والتعليم المتسمر -كلية التربية /جامعة الملك سعود (السعودية)

أ.م .د /رضوى رمضان

مدير وحدة النشر العلمي

أ .أمل بهجت

أمين وحدة النشر العلمي
المسئول المالي واالداري

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
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عن المجلة:

مجلة "بحوث"

مجلة "بحوث" دورية علمية محكمة ،تصدر عن كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس
بهدف تقديم خدمات تحكيم ونشر سريعة لشباب الباحثين في مختلف المجاالت والتخصصات األدبية
والتربوية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مجلة "بحوث" متخصصة في نشر البحوث الخاصة بقطاع

اآلداب وقطاع التربية بمجاالتهما المختلفة وتنقسم المجلة إلى ثالث أجزاء:

 العلوم التربوية (أصول التربية – المناهج وطرق التدريس-علم النفس التعليمي – تكنولوجياالتعليم –تربية الطفل)

 -العلوم االجتماعية واإلنسانية (علم االجتماع – علم النفس – الفلسفة – التاريخ – الجغرافيا)

 اللغات وآدابها (اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية – اللغة الفرنسية-اللغة األلمانية -اللغاتالشرقية)
تصدر مجلة "بحوث" بشكل دوري ،ولها هيئة علمية فاعلة تشرف على عملها ،وتشمل مجموعة كبيرة من
أفضل األساتذة من الجامعات المصرية والعربية ،حيث تقوم بتحكيم البحوث الواردة إلى المجلة وتشرف

عليها .تستند مجلة "بحوث" إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها ،وترحب المجلة بإسهامات شباب
الباحثين من أرجاء الوطن العربي كافة.
الرؤية :التميز والجودة والريادة فی نشر اإلنتاج العلمي لشباب الباحثين.
الرسالة :نشر البحوث المحكمة وفق معايير مهنية متميزة من حيث الجدة واألصالة والمنهجية العلمية.
األهداف:

 .1نشر األبحاث المحكمة الرصينة التي تسهم في تقدم وتطوير المجتمعات.

 .2إتاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم العلمي في مختلف المجاالت األدبية والتربوية.
 .3السعی نحو التميز من خالل االلتزام بقواعد النشر العالمية.

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
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قواعد وشروط النشر
من الباحثين عند تقديم أبحاثهم للنشر في المجلة مراعاة اآلتي:
يرجي َ
األولية وأخالقيات النشر العلمي.
الرجوع إلى المصادر
ّ
 االلتزام بقواعد االقتباس و ّ





الجدة واألصالة ،واالبتكار ،ومراعاة قواعد البحث العلمي.

أال يكون البحث قد سبق نشره أو ُقّدم للنشر لجهة أخرى – ويكون في صورة ملف .word
نظام التوثيق المتبع :نظام الرابطة األمريكية (APA) American Psychological Association

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

المجلة.
الشكل :تنسيق البحث:
الّنواحي الفّنّية و ّ
 -نوع الخط :يستخدم الخط من نوع Times New Roman

 حجم الخط :يكون حجم الخط  1١خفيف للمتن و 1١ثقيل للعنوان الرئيسي والعناوين الفرعية -حجم الخط  12للهامش العربي و 1١للهامش األجنبي

 يتم إعداد الصفحة بحيث يترك هوامش  2.2سم من جميع االتجاهات.السطور
 تُ ُترك مسافة  1.12سم بين ّ
 يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.مواصفات إعداد العنوان الرئيسي للبحث:

 -توسيط العنوان في الصفحة ويكون حجم الخط  1١ثقيل.

طا الصفحة ويكون حجم الخط  1١ثقيل.
 يكتب اسم الباحث تحت عنوان البحث متوس ً يوضع تحت اسم الباحث اسم القسم ،اسم الكلية ،اسم الجامعة ،والبريد اإللكتروني.الشروط المتعلقة بإعداد ملخص البحث:
 يوضع الملخص باللغة العربية في الصفحة األولى ،وفي آخر صفحة بالبحث بعد قائمة المراجعباللغة االنجليزية وبصفحة منفردة.
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 -عدد كلمات ملخص البحث من  2١١-1١١كلمة

 بعد االنتهاء من كتابة الملخص أدناه مباشرة توضع الكلمات الدالة وال تتعدى ١كلماتتوثيق المراجع طريقة (:)APA
أ – في متن البحث:

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

(الدسوقي ،2١١2 ،ص)12١.

ب – قائمة المراجع في نهاية البحث:

القواعد الخاصة بإعداد قائمة المراجع:
 تتضمن قائمة المراجع األعمال التي استشهد فيها في متن البحث.
هجائيا.
 ترتب المراجع ترتيباً
ً

 إذا كان البحث مكتوباً باللغة العربية يجب أن تفصل المراجع العربية عن المراجع األجنبية وكل
هجائيا وتوضع المراجع العربية أوالً.
منها يرتب
ً
مكتوبا باللغة اإلنجليزية تدمج المراجع العربية واألجنبية وتكتب باللغة اإلنجليزية.
 إذا كان البحث
ً

بع في توثيق المراجع في نهاية البحث ما يلي:
ُي ّت ُ
 توثيق كتاب منشور :اسم المؤلف األخير ،االسم األول( ،سنة النشر) ،اسم الكتاب بخط مائل،
الطبعة ،المدينة -الدولة ،دار 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:

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

 توثيق الرسائل الجامعية :اسم المؤلف األخير ،االسم األول( ،السنة) ،اسم البحث ،عنوان الرسالة،
رسالة ماجستير /دكتوراه غير منشورة ،اسم الجامعة ،اسم الدولة.

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
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إجراءات التحكيم
 .1تخضع البحوث المقدمة للنشر لفحص وتحكيم أساتذة مرموقين في المجاالت المختلفة ،كما تتعرض
لمراجعة دقيقة من حيث اتباعها ألصول كتابة البحوث العلمية.

 .2تحتفظ المجلة بحقها في أن تطلب من المؤلف أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو أي جزء منه بما
يتناسب وسياستها في النشر وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة.

 .3في حال عدم اجتياز البحث مرحلة المراجعة األولية "لنمط الكتابة المعتمد من المجلة " ترسل نسخة
من البحث إلى الباحث مرفقاً بخطاب إجراء التعديالت الالزمة بما يتفق مع قواعد كتابة تقرير البحث.

 .١عند اجتياز البحث مرحلة المراجعة ،ثم التحكيم ترسل إدارة المجلة إلى الباحث خطاباً يفيد قبول
البحث للنشر العلمي ،محددًا به موعد نشره حسب خطة المجلة.

 .2في حال ما إذا جاء حكم هيئة التحكيم أن البحث في حاجة الى إدخال بعض التعديالت والتصويبات،

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

الخاصة بإدارة المجلة.

 .١في حال عدم قبول البحث للنشر من قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن نشر
البحث.
المجلة مصنفة ومفهرسة في قاعدة بيانات دار المنظومة

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
وحدة النشر العلمي

________________________________________

بيان أخالقيات النشر العلمي
النشر العلمي
تتبنى المجلة معايير لجنة أخالقيات النشر العلمي( .)COPEوفيما يلي بيان أخالقيات ّ
ّ
عتمد هذا البيان على مبادئ لجنة
الخاص بوحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس ،إذ َي ُ
ّ
المحكمين والباحثين.
أخالقيات النشر العالمية ،كما
خاصة بهيئة التحرير و ّ
يتضمن لوائح وأنظمة أخالقية ّ
ّ
للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى زيارة موقع لجنة أخالقيات النشر العلمي على

((http://publicationethics.org
 -مسئولية الباحث:

 -اإللتزام بمبادئ ومعايير أخالقيات البحث والنشر

الرجوع إليها في البحث.
تم ُّ
 تقديم أبحاث أصلية خالصة وتوفير قائمة بالمراجع التي ّ -االلتزام بكتابة بحثه وفقاً لقواعد المجلة.

النشر.
 االلتزام بقواعد االقتباس والتوثيق وأخالقيات ّ
ّ
مجالت أخرى إال في حالة إجراء تعديالت جوهرية داخل البحث
 عدم تقديم عمل ُن ِشر مسبقا في ّوقت و ٍ
أو في العنوان ،وكذلك يجب عليه عدم تقديم عمله إلى أكثر من مجّل ٍة في ٍ
احد؛ إذ ُي ُّ
عد
َ
النشر العالمية.
منافيا
ذلك
ألخالقيات ّ
ّ
ً
من المجّلة أو في حال موافقة
الرفض الر
نشر بحثه في
ّ
سمي َ
المجالت األخرى فقط بعد تلّقي ّ
ُ
ّ ّ
المقدم.
المجّلة رسميًّا على طلب َس ْح ِب البحث ّ
 تأكيد حصوله على موافقة جميع المؤلفين المشاركين الذين ساهموا بشكل كبير في البحث قبلتقديمه للنشر.

 أن يذكر إسهام اآلخرين في البحث بشكل صحيح وترتيب أسماء الباحثين حسب ما جاء بالبحثلكل منهم في البحث.
على أن تكون األسماء مذكورة بالتسلسل حسب اإلسهام العلمي ّ
الشكر والتّقدير للذين أسهموا في البحث ولم تذكر أسماؤهم ضمن الباحثين.
 -تقديم ّ

 اإلفصاح لهيئة التحرير بالمجلة عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على تقييم البحث المقدمللنشر.
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 -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.
 ضمان أصالة أبحاثه واستيفائها للمعايير ِالم ْه ّنية ألخالقيات البحث خاص ًة حقوق اإلنسان
والحيوان في حالة المشاركة في أبحاثه.
 -االبتعاد عن جميع أنواع السلوك غير األخالقي مثل االنتحال واالفتعال والتزوير.

فادحا في بحثه المنشور يجب عليه إبالغ هيئة التحرير بالمجلة بحذف الخطأ
 إذا اكتشف خطأً ًأو تصويبه.

 االحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لعمله وبمجرد قبول العمل للنشر في المجلة ُيطلب منه نقل حقوقالنشر إلى الناشر.
 مراجعة بحثه وفًقا لمقترحات المحكمين ،وفي حال عدم موافقة الباحث على األخذ بالتعديالتالمقترحة؛ يجب عليه تقديم تبر ٍ
منطقي بذلك وفي حالة عدم تقديم أسباب مقنعة تحتفظ المجلة
ير
ٍ
ّ
بالحق في رفض النشر.

مسئولية المح ّكم:

النشر العلمي ،ومن سياسة وحدة النشر العلمي
عملية تحكيم البحث
العلمي مرحل ًة رئيس ًة من مراحل ّ
تَ ُعُّد ّ
ّ
ّ
المحكمين والتزامهم أخالقيات النشر العالمية ومبادئه
التأكد من ِم ْه ّنية عمل
ّ
بكلية البنات ّ

لذا يجب على المحكم:

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

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

أي بنفسه ِ
خصية كأن يستخدم معلومات حصل عليها من البحث الذي تم
عن المصالح ّ
 ّالش ّ
الن ُ
تحكيمه لمصلحته الشخصية.

المحكم بتحكيم البحوث التي يكون فيها تضارب مصالح نتيجة لعالقات تنافسية أو
 أال يقبلّ
غيرها مع المؤلف.
ِ
المحكم أن يعلم رئيس
األدبية كما يجب على
السرقة
ّ
ّ
التأكد من ُخ ّلو األبحاث َ
ّ
من االنتحال أو ّ
التحرير بأي تشابه بين البحث الذي تم تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفها.
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وحدة النشر العلمي

________________________________________
 االلتزام بمعايير السرّية المتعلقة بعملية التحكيم فيجب عليه معاملة األبحاث التي تسلمها للتحكيمكوثائق سرية .ويجب عليه عدم الكشف عنها أو مناقشتها مع اآلخرين باستثناء ما يأذن به رئيس
التحرير.

تحري
عملية التّحكيم.
الموضوعية في األحكام و ّ
الصادرة عن ّ
ّ
ّ
النتائج ّ
 التعبير عن رأيه بنزاهة ووضوح مع ذكر الحجج الداعمة.لعملية التّحكيم.
المخصص
 االلتزام بالوقتّ
ّ
مسئولية مدير ال ّتحرير:

 يت و و و و و وووّلى م و و و و و وودير تحري و و و و و وور المجل و و و و و ووة بالتع و و و و و وواون م و و و و و ووع هيئ و و و و و ووة التحري و و و و و وور مس و و و و و ووئولية اختي و و و و و وواربسرّية تامة.
المحكمين المناسبين َوْفقا لموضوع البحث واختصاص
ّ
ّ
المحكم ّ
 يتحم و و و و وول م و و و و وودير التحري و و و و وور مس و و و و ووؤولية التص و و و و وورف النه و و و و ووائي ف و و و و ووي جمي و و و و ووع عملي و و و و ووات التق و و و و ووديمللنشر

المحكمو و و و ووين ومالحظو و و و وواتهم وال يمو و و و ووة
 يسو و و و ووتند ق و و و و ورار النشو و و و وور أو عو و و و وودم النشو و و و وور علو و و و ووى تقو و و و وواريرّ
العلمية للبحث وأصالته وصلته بمجال تخصص المجلة.

ويجب على المحررين:

المحكمين.
عملية التّحكيم والمعلومات الواردة من
ّ
سرّية ّ
 التأكد من الحفاظ على ّ التأكد من أن األبحاث المقدمة للتحكيم تتفق مع أخالقيات النشر العلمي ومبادئه. عدم التمييز ضد المؤلفين على أساس الجنس ،األصل ،االعتقاد الديني ،المواطنة أو االنتماءالسياسي للمؤلف.

 معالجة شكاوى المؤلفين واالحتفاظ بأية مستندات ذات صلة بالشكاوى. -التأكد من مراجعة األبحاث بطريقة سرية.

