
واإلنسانيةواإلنسانية  الرتبويةالرتبوية  الدراساتالدراسات  جملةجملة
 جملة الدراسات الرتبوية واإلنسانية جملس إدارة

 رئيس مجلس إدارة المجلة وعميد الكلية  أمل محمد بيومي مهـــــــــــران /أ.د .1
 س تحريـــــــــــر المجلة ــــــــــــــــــــرئي    عادل السعيد إبراهيم البنــــا  /أ.د .2
 عضو مجلس إدارة المجلة     ود فتحــي عكاشـــــــــــة محمــــــ /أ.د .3
 عضو مجلس إدارة المجلة     نادية أندراوس البرنشــــــاوي  /أ.د .4
 عضو مجلس إدارة المجلة    اسماعيل محمــــد ديــــــــــــــــــــــاب  /أ.د .5
 عضو مجلس إدارة المجلة    عاصم محروس عبد المطلــب  /أ.د .6
 عضو مجلس إدارة المجلة     محمد السنوسي شحاتــــــه أنور  /أ.د .7

 حترير جملة الدراسات الرتبوية واإلنسانيةهيئة 
 وعميد كلية التربية األسبق تحريـــــرالس ــــرئي   عادل السعيد إبراهيم البنــــا  /.دأ .1
 ــرامعة دمنهور مصـجعميد كلية التربية    مل محمد بيومي مهـــــــــــرانأ /أ.د .2
 )نائب رئيس جامعة السلطان قابوس عمان(     الشعيلي هويشلى بن عل/أ.د .3
 )الجامعة األردنية األردن(     راتـــــــــــــــــب سالمة السعـــود  /أ.د .4
 )جامعة الرياض السعودية(         بدر بدر العتيبي جويعد /أ.د .5
 ويت الكويت()جامعة الك           أ.د/ على أسعـــــــــد وطفـــه   .6
 )جامعة دمشـــق سوريـــــــــا(       محمد عبد الحميد الشيخ حمود /أ.د .7
 ا(ــــــــــــباريــــس فرنس امعة)ج      دوهورنفيلدان ثــــــــــــــان  /أ.د .8
   ر(ـــــــــــوم مصــــــالفي امعة)ج      دـــمحمــــــــد طــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــأحمـ /أ.د .9

   ر(ــور مصـــــــدمنه امعة)ج     اتـــهاله محمد غالب طليم /أ.د .11
 ر(ــمصور ـــــــدمنهجامعة )     غادة عبد الفتاح غتورى /أ.د .11
   مصــر(ور ـــــــدمنه جامعة)      ةـــــــــــــفتحي درويش عشيب /أ.د .12
   مصــر(ور ـــــــدمنه ةجامع)     محمد إبراهيم أبو خليــــــــــــــل  /أ.د .13

  ةاملاليوة اإلداري الشئون
 عصام شوقى غنيم )أمين الكلية والمسئول اإلداري والمالى( .1
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جملة الدراسات الرتبوية واإلنسانية مستشارو حترير

 

  (األردنالسرطاوي )بدالعزيز أ.د. ع )مصر(ابراهيم علي ابراهيم احمدأ.د. 
  )قطر( أ.د. عبدالعزيز عبدالرحمن كمال )مصر(غازي توفيقأ.د. إبراهيم 

 )مصر(أ.د. عبد العزيز عبد السالم حمودة )مصر( ابو زيد سعيد الشويقىأ.د. 
 (اليمنالزبيدي ) يقو أ.د. عبدال )مصر(أحالم حسن محمود عبداهللأ.د. 

 )اليمن( عبداللطيف حيدر الحكيمي أ.د. مصر()حمد إبراهيم درويشأأ.د. 
 .(قطر)عبد اهلل جمعة الكبيسي أ.د. حسن سيف الدين)مصر(حمد أ.د. أ
 )السودان( عبداهلل خضر مدني أ.د. )مصر(حمد عبد الجواد حسنينأأ.د. 

 )مصر(عبد الناصر أنيس عبدالوهابأ.د.  )مصر(أحمد كامل مصطفى الحصرىأ.د. 
 )مصر(عبد المعطي عبد البصير علي أ.د. )مصر(براهيمحمد محمد إأأ.د. 

 )مصر(محمد كامل السيد بهاو عبد ال أ.د. )مصر(حمد محمد شبيب حسنأ.د. أ

 عبد الهادي السيد عبده)مصر( أ.د. )مصر(أحمد صادقإسماعيل أ.د. 

 )لبنان( عدنان األمين أ.د. )مصر(أ.د. إسماعيل علي سعد

 )مصر(عبد العزيز الطوخي  يبر عأ.د.  ()مصرمحمد ديابأ.د. إسماعيل 
 (مصر)ء إبراهيم زايد عال د.أ. )مصر(سماء محمد عبد الحميد محمدأ.د. أ
 )مصر(عالء الدين السعيد عبد الجواد النجارأ.د.  )مصر(أشرف أحمد عبد اللطيف مرسيأ.د. 

 )مصر( عالء الدين عبد الحميد أيوبأ.د.  (تونس)الحسين بن محمد شواط . أ.د

 أ.د. علي عبد العظيم سالم )مصر( )مصر( صقر أحمد محمود السيدأ.د. 
 )مصر( علي سعد علي جاب اهللأ.د.  )مصر(السيد محمد عبد المجيد عبد العالأ.د. 
 شعيب)مصر(على علي محمود أ.د. )مصر(الشحات سعد محمد عتمانأ.د. 

 ق(ا)العر  ـملــي مهــدي كاظـع أ.د. )مصر(أ.د. آمال عبد السميع باظه 
 )مصر(أ.د.عمر عبد العزيز عمر )مصر(أماني عبد المقصود عبد الوهابأ.د. 

 )مصر(عمرو جالل الدين احمد عالمأ.د.  (سوريا)أحمــــد األحمــــــدل ــمأأ.د. 
 عنتر لطفي المزين)مصر(أ.د. )مصر(أمل عبد الفتاح أحمد سويدانأ.د. 

                                                 


 األمساء مرتبة ترتيباً أجبدياً  
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 أ.د. فاروق السيد عثمان )مصر( ()مصرأمل عبد المحسن زكى الزغبيأ.د. 
 )مصر( فايزة محمود صقرأ.د.  )مصر(أمين عبد الفتاح محمود أحمد عامرأ.د. 
 )مصر(أ.د. فايز مراد مينا )مصر(ميمة محمد محمد عمرانأأ.د. 
 )مصر(أ.د. فوزي سعد محمد عيسي )األردن(اياد محمد ذياب حمادنهأ.د. 
 )مصر(قطب عبده خليل حنورأ.د.  )مصر(إيهاب محمد عبد العظبم حمزةأ.د. 
 (العراق) قيس حميد فرحانأ.د.  (الجزائر)بوحفص بالعيد مباركيأ.د. 
 )األردن( بد الحقعكايد إبراهيم أ.د.  )مصر(بهاء الدين محمد مزيدأ.د. 

 كريمان عويضة منشار نجم)مصر( أ.د. )مصر(أ.د. جالل الدين علي حسن

 كمال مرسي )الكويت(أ.د.  )األردن( جهاد حمدان أ.د.

 )مصر(أ.د. كمال نجيب الجندي )مصر(أ.د. حامد مصطفي عمار

 )مصر( ابو قورة قطب كوثرأ.د.  )مصر(حسن البنا محمود جاب اهللأ.د. 
 لطفي عبد الباسط إبراهيم )مصر( أ.د. )السعودية(حسن المغيدي أ.د. 

 (العراق)لباوي ماجدة إبراهيم ا أ.د. )مصر(أ.د. حسن حسين البيالوي

 )مصر(ي لأ.د. مجدي مهدي ع )مصر(بدينعاد محمود عسحسن  أ.د.

 )مصر(عبد الكريم حبيب  يدجمأ.د.  حسن عبد العال )مصر( أ.د.
 )مصر( براهيم الدسوقي علىإمحمد أ.د.  )مصر(أ.د. حسين محمد سالم الكاشف

 ر(ش )مصحمد الكر أمحمد أ.د.  )مصر( خالد محمد محمد فرجونأ.د. 

 )مصر( حمد فرج موسيأمحمد أ.د.  (البحرين)خليل يوسف الخليلي أ.د. 

 محمد المري محمد اسماعيل)مصر( أ.د. )مصر(خميس محمد خميس عبدالحميدأ.د. 

 )مصر(فتيممحمد أمين ال أ.د. )مصر(داليا أحمد شوقى كامل عطيةأ.د. 

 صر()م فراج نورأمحمد أ.د.  )فرنسا ( يلڤدان ثان دوهورنأ.د. 
 محمد بن شحات الخطيب )السعودية( أ.د. )اليمن(داود عبدالملك يحيى الحدابي.د. أ

 أ.د. محمد حسين حبشي )مصر( )مصر(دعاء محمد أحمد ابراهيمأ.د. 
 )مصر( محمد رفعت اإلمامأ.د.  )مصر(عبد المسيح باخوم عطيه رأفتأ.د. 
 )مصر(عبد الحميد محمود محمد زيدانأ.د.  )مصر(رضا عبده ابراهيم القاضيأ.د. 

 )مصر(أ.د. محمد سعد الدين عبد الرازق )مصر(أ.د. رضوي مصطفي عاشور

 )األردن( أ.د. محمد سعيد الصباريني )مصر(أ.د. رشدي احمد طعيمة
 )مصر( إبراهيم حمد عباسأ.د. م )مصر(ريم أحمد عبد العظيمأ.د. 
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 )مصر( ميد خليفةمحمد عبد الح .أ.د (السعودية)زكريا يحي الل  .أ.د
 س )مصر(يمخرؤوف محمد عبد ال .أ.د )السعودية( أحمد السرطاويان زيدأ.د. 
 )مصر(أ.د. محمد عبد الظاهر الطيب  )سوريا( ودــــــــــــــــــزينب زيأ.د. 

 )مصر(أ.د. محمد علي الكردي )سوريا(.د. سام عبدالكريم عــمار أ

 )مصر(محمد محمد عناني أ.د. )مصر(عمـــارة ي فتح أ.د. سامي

 محمد محمد يونس)مصر( أ.د. )مصر(أ.د. ساميه لطفي األنصاري

 )مصر(أ.د. محمد نبيل نوفل )مصر(سليمان الخضري الشيخأ.د. 
 )مصر(إمام عامر  محمود محمد أ.د. )مصر(سليمان محمد سليمانأ.د. 

 حمد عمر)مصر(محمود أ أ.د. )مصر(سعيد أحمد سليمانأ.د. 

 )مصر(أ.د. محمود عبد الحليم منسي )مصر(عيد إسماعيل عليأ.د. س

 )مصر(أ.د. محمود فتحي عكاشة  )مصر(الغني سرور أ.د. سعيد عبد

 )مصر(أ.د. محمود كامل الناقة )مصر(أ.د. سعيد عبده نافع

 )مصر(محمود محمد شبيب حسنأ.د.  )مصر(أ.د. سيد محمود الغراب

 .د. محمود مصطفى الشال)مصر(أ سيف االسالم على مطر)مصر( أ.د.
 )مصر(مختار احمد السيد الكيال أ.د.  )مصر(سهام علي عبد الغفار عليوهأ.د. 
 )مصر( النمرأحمد أ.د. مدحت  )مصر(سهام محمد القارحأ.د. 

 )مصر(أ.د. مصطفي محمد إسماعيل شلبي )مصر(أ.د. شاكر حلمي السيد حلمي

 )مصر(وح عبد اهلل الكنانيأ.د. ممد )مصر(أ.د. شبل بدران الغريب

 )مصر( ممدوح محمد عبد المجيدأ.د.  )مصر(صالح السيد عراقي إبراهيمأ.د. 

 (السعودية)منصور أحمد غوني أ.د.  (لكويت)ا.د. صالح عبداهلل جاسم أ

 )مصر(منى عبد الرازق علي ابوشنبأ.د.  )مصر(عبد الفتاح الكافوري صبحيأ.د. 
 )مصر( ميراندا محمد خميس الزوكةأ.د.  صبحي شرف)مصر( أ.د.

 )مصر( ناجى محمد قاسم الدمنهورىأ.د.  )مصر(أ.د. صبحي عثمان خليل
 )مصر(عزيز مالأ.د. نادي ك )مصر(فاء أحمد عفيفي أ.د. ص

 )مصر(أ.د. ناديه زكي بشاي )مصر(أ.د. صالح الدين عبد السالم الجندي
 )الكويت( ر شباب المويزريناصأ.د.  )مصر( أ.د. صالح عبد السالم الخراشي

 )مصر( نبيل جاد عزميأ.د.  )سوريا( ضحى فندي عبودأ.د. 
 نبيله إبراهيم إسماعيل )مصر( أ.د. )مصر( أ.د. طاهر سليمان حمودة
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جملة الدراسات الرتبوية واإلنسانية مستشارو حترير
 

 )مصر( حبشي قلته نجدي ونيسأ.د.  )السعودية(طالل بن شرف بن عبداهلل أ.د. 
 )األردن( نسيم علي داود. دأ. )مصر( سعود أبوهديمةمطلبة عبدالستار أ.د. 

 )مصر(محمد عبد المجيد جلجل نصرهأ.د.  )مصر( نجم عبد العاطي مصطفى طهأ.د. 
 )مصر(نيڤين محمد عبد الحميد ثروتأ.د.  بنــــا )مصر(الالسعيد إبراهيم عادل أ.د. 
 )مصر(فاء حسن مرسي أ.د. و  )مصر( عادل شكري محمد ُكريمأ.د. 
 )مصر(أ.د. وليم تاضروس عبيد )مصر(د ــــممحعبد اهلل عادل أ.د. 
 )مصر( وليد يوسف محمد إبراهيمأ.د.  )مصر( دلـــــد العــــعادل محمأ.د. 

 )مصر( هاديه محمد رشاد أبوكليلهأ.د.  أ.د. عادل محمود محمد المنشاوي )مصر(
 )مصر(فرجمحمد عبد الستار  ءهانيأ.د.  )السعودية(عامر بن عبداهلل الشهراني  .د.أ

 (البحرين).د. هدى حسن الخاجة أ (الكويت)عبد الرحمن أحمد األحمد. أ.د.

 )العراق( هدى عباس قنبر السعديأ.د.  )المغرب( أ.د. عبدالسالم الوزاني
 )مصر(حمد السيسيأهشام عطية عطية أ.د.  )مصر(أ.د. عبد العال أبو العال عبد العال

 )مصر(بد اهلل محمــــــد ع ءانهأ.د.  )مصر(أ.د. عبد العال حامد عجوه
 أ.د. هيام بوشهري على )الكويت( )مصر(عبدالفتاح محمد دويدارأ.د. 
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            البناالبنا  السعيدالسعيد  عادلعادل  ..//  أ.دأ.د

    المجلةالمجلة  تحريرتحرير  رئيسرئيس
  ِمــْنك مْ ِمــْنك مْ   آَمن ــواآَمن ــوا  ِ ينَ ِ ينَ الَّــالَّــ  اللَّــه  اللَّــه    "َيْرَفــ   "َيْرَفــ     ::تعــالىتعــالى  فقــالفقــال  العلــم العلــم   أهــلأهــل  منزلــةمنزلــة  رفــ رفــ   الــ يالــ ي  هللهلل  الحمــدالحمــد

    ؛؛بعدبعدو و   ..والمرسلينوالمرسلين  األنبياءاألنبياء  أشرفأشرف  علىعلى  والسالموالسالم  والصالةوالصالة  َدَرَجاٍت" َدَرَجاٍت"   اْلِعْلمَ اْلِعْلمَ   أ وت واأ وت وا  َوالَِّ ينَ َوالَِّ ينَ 
  فيـــهفيـــه  ي رفــ ي رفــ   الــ يالــ ي  المتســار  المتســار    العصــرالعصــر  هــ اهــ ا  ســمةســمة  يشـــكليشـــكل  العلمــيالعلمــي  البحــ البحــ   أضــحىأضــحى  لقــدلقــد

  تـتتـتبابا  بحيـ بحيـ   العلميـةالعلميـة  البحـو البحـو   أهميـةأهميـة  زادتزادت  وقـدوقـد  لألصـل..لألصـل..  والبقـاءوالبقـاء  لألقـوي لألقـوي   شـعارالبقاءشـعارالبقاء

  آمــــالآمــــال  أصـــبحتأصـــبحت  كمــــاكمــــا  وتطويرهـــا وتطويرهـــا   الشـــاملةالشـــاملة  التنميــــةالتنميــــة  خطـــطخطـــط  تشـــكيلتشـــكيل  فــــيفــــي  أساســـيةأساســـية  ركيـــزةركيـــزة

  يقدمـهيقدمـه  فيمـافيمـا  العلمـيالعلمـي  البحـ البحـ   علـىعلـى  معلقةمعلقة  القطاعاتالقطاعات  شتيشتي  فيفي  والتقدموالتقدم  الرقيالرقي  فيفي  المجتم المجتم 

  بالجامعـــاتبالجامعـــات  التـــدريسالتـــدريس  هيئـــةهيئـــة  أعضـــاءأعضـــاء  بهـــابهـــا  يقـــوميقـــوم  أصـــيلةأصـــيلة  علميـــةعلميـــة  وبحـــو وبحـــو   دراســـاتدراســـات  مـــنمـــن

  اإلبدا اإلبدا   مجاالتمجاالت  لفت.لفت.  العلميالعلمي  البح البح   أهميةأهمية  فيفي  اثناناثنان  واليختلفواليختلف  والمهنيون.والمهنيون.  والباحثونوالباحثون

  ثقافاتهـا.ثقافاتهـا.  واختلفـتواختلفـت  تعـددتتعـددت  مهمـامهمـا  المجتمعـاتالمجتمعـات  فـيفـي  والشعوبوالشعوب  األفراداألفراد  لدىلدى  والتميزوالتميز  والفنوالفن

  أنأن  ندركندرك  عندماعندما  بالتحديدـبالتحديدـ  العربيالعربي  العالمالعالم  فيفي  ــ  أوض.أوض.  بشكلبشكل  العلميالعلمي  البح البح   أهميةأهمية  وتبدووتبدو

  بينبين  ثقافيةثقافيةوالوال  العلميةالعلمية  الفجوةالفجوة  وتجسيروتجسير  العربي العربي   الوطنالوطن  بتهيئةبتهيئة  الكفيلالكفيل  هوهو  العلميالعلمي  البح البح 

  عالمنــاعالمنــا  فــيفــي  اإلنســانيةاإلنســانية  المناخــاتالمناخــات  تحســينتحســين  فــيفــي  واإلســهامواإلســهام  المتقــدم المتقــدم   والعــالموالعــالم  العربــيالعربــي  العــالمالعــالم

  ..العربيالعربي
  االهتماماالهتمام  فيفي  المتمثلةالمتمثلة  المختلفةالمختلفة  ومؤسساتهومؤسساته  العالىالعالى  ليمليمالتعالتع  وظائفوظائف  إحدىإحدى  منمن  وانطالقا  وانطالقا  

  تلعبتلعب  أنأن  التربيةالتربية  كليةكلية  تسعىتسعى  التربية التربية   كلياتكليات  فيفي  الثقافةالثقافة  روافدروافد  كأحدكأحد  العلمىالعلمى  بالبح بالبح 

  البحو البحو   ونشرونشر  واإلنسانيةواإلنسانية  والنفسيةوالنفسية  التربويةالتربوية  المعرفةالمعرفة  تطويرتطوير  فىفى  ومهما  ومهما    أساسيا  أساسيا    دورا  دورا  

  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة--  التربيةالتربية  كليةكلية  بادربادرتت  الدورالدور  ه اه ا  منمن  نطالقانطالقاوا  وا    المجاالت المجاالت   بتلكبتلك  المتصلةالمتصلة

  الدراساتالدراسات  مجلةمجلة))  ::تهاتهامجلمجل  منمن  عشرعشر  الثالثالثالث  مجلدهامجلدها  فىفى  ((األولاألول))  العددالعدد  تقديمتقديم  إلىإلى

  ؛؛البحثيةالبحثية  العلميةالعلمية  إثراءإثراء  فيفي  المجلة المجلة   لمسيرةلمسيرة    استمرارا  استمرارا    يعتبريعتبر  ال يال ي  ((واإلنسانيةواإلنسانية  التربويةالتربوية
  الموضوعاتالموضوعات  منمن  العديدالعديد  متضمنا  متضمنا    المجلةالمجلة  منمن  صدارصداراإلاإل  ه اه ا  يكونيكون  أنأن  علىعلى  حرصناحرصنا  ل ال ا

  لتتحققلتتحقق  بعنايةبعناية  بحا بحا األاأل  انتقاءانتقاء  تمتم  ل لكل لك  تربوىتربوىالال  البح البح   مجالمجال  فيفي  الحديثةالحديثة  البحثيةالبحثية

  ::هيهي  البحو البحو   وه هوه ه    المرجوهالمرجوه  الفائدةالفائدة
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  التعلـيمالتعلـيم  مؤسسـاتمؤسسـات  فـيفـي  المسـتدامةالمسـتدامة  القيادةالقيادة  ممارساتممارسات  اقعاقعو و  ""    بعنوانبعنوان  األولاألول  البحثالبحث  

    مقتـــرحمقتـــرح  وو  رصـــدللواقعرصـــدللواقع  التـــدريسالتـــدريس  هيئـــةهيئـــة  أعضـــاءأعضـــاء  نظـــرنظـــر  وجهـــةوجهـــة  مـــنمـــن  الكويتيـــةالكويتيـــة  العـــاليالعـــالي

القيـادة المسـتدامة كـ لك يهـدف إلـى عـرض  تقديم مفهـومهدف ه ا البح  إلى ""  للتطويرللتطوير
يسعي إلـى رصـد وتحديد ممارسات القيادة المستدامة وفقا لنمو ج "افري" و"بريجستنر كما 

واق  تطبيق ممارسات القيادة المستدامة في قطا  التعلـيم العـالي مـن خـالل التركيـز علـى 
 .جامعة  الكويت  و لك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 سلَّط 
  فــىفــى  المعنــىالمعنــى  تحــوالتتحــوالت  فــىفــى  ودورهــاودورهــا  الشــعريةالشــعرية  الصــورةالصــورة  ""بعنــوانبعنــوان  الثــانىالثــانى  البحــثالبحــث  وجــاءوجــاء  

إعـادة قـراءة نصـول المعارضـات فـي إلـى  ت الدراسـةسـع  ""الشعريةالشعرية  المعارضاتالمعارضات  خطابخطاب
جـراءات منهجيـة   الشعر العربي الحدي  في ضوء ما تـوفره البالغـة الجديـدة مـن أدوات وا 
ومناقشة دور الصـور البالغيـة فـي فهـم العالقـة بـين الرمـز فـي الـنل التراثـي وتفسـيرها   

رفيــة الجديــدة التــي يقــف والعالمــة الليويــة فــي الــنل اإلحيــائي؛ للكشــف عــن الحــدود المع
 عليها النل.ورصد التحوالت التي طرأت على المعاني من حي  التطور والتيير.

  لـدىلـدى  الجنسـيةالجنسـية  الثقافـةالثقافـة  نشـرنشـر  علـىعلـى  المسـرحالمسـرح  قدرةقدرة  ""  ::بعنوانبعنوان  الثالثالثالث  البحثالبحث  جاءجاء  بينمابينما

إلـى توظيـف المسـرح فـي التصـدي لمشـكلة التحـرش الدراسـة هـدفت ""الرياضالرياض  مرحلةمرحلة  أطفالأطفال
 .ية لدى طفل ما قبل المدرسةونشر الثقافة الجنس

  التفكيــرالتفكيــر  علــىعلــى  قـائمقـائم  إرشــادىإرشــادى  برنــام برنــام   فعاليـةفعاليـة   ""  ::عنوانعنوان  حملحمل  فقدفقد    الرابعالرابع  البحثالبحث  أماأما     .1

  طـالبطـالب  مـنمـن  عينـةعينـة  لـدىلـدى  الحياةالحياة  نحونحو  والتوجهوالتوجه  النفسيةالنفسية  المرونةالمرونة  تنميةتنمية  فىفى  اإليجابىاإليجابى

ســـعى هـــ ا البحـــ  الـــى تقـــديم فهـــم أعمـــق للعالقـــة بـــين كـــل مـــن التفكيـــر " الجامعـــةالجامعـــة
فعاليــة البرنــام   ه نحــو الحيــاة والمرونــة النفســية. وكــ لك التحقــق مــناإليجــابي والتوجــ

والتوجــه  المرونــة النفســيةكــل مــن رشــادى القــائم علــى التفكيــر اإليجــابى فــى تنميــة اإل
البرنــام   و التحقــق مــن اســتمرارية تــأثير.عينــة الدراســة لــدى طــالب الجامعــةالتفــاؤلى 

والتوجــه التفــاؤلى  نميــة المرونــة النفســيةيجــابى فــى ترشــادى القــائم علــى التفكيــر اإلاإل
 لدى عينة الدراسةنحو الحياة 

 



   02020202  --  الثانىالثانى  العددالعدد  ––  عشرعشر  الثالثالثالث  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية ـ ـ  واالنسانيةواالنسانية  التربويةالتربوية  الدراساتالدراسات  مجلةمجلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20 

  التنظيمالتنظيم  تحسينتحسين  فيفي  للمشكلةللمشكلة  التشاركيالتشاركي  الحلالحل  فعاليةفعالية  ""  بعنوانبعنوان  جاءجاء  الخامسالخامس  البحثالبحث  أماأما .

الكشف عن إلى  الحاليالحالي  البحثالبحث  هدفهدف  ""التربيةالتربية  كليةكلية  طالبطالب  لدىلدى  الجمعيةالجمعية  الذاتالذات  وفاعليةوفاعلية  الذاتيالذاتي
الحل التشاركي للمشكلة لتنمية التنظيم ال اتي وفاعلية  فاعلية برنام  تدريبي قائم على

  واالخيرواالخير    السادسالسادس  البحثالبحث  حملحمل  بينمابينما  . ال ات الجمعية لدى عينة من طالب كلية التربية

  ::BBIIAASS  AANNDD  PPRREEJJUUDDIICCEE  IINN  PPRREESSSS  ""  عنوانعنوان

AA  LLIINNGGUUIISSTTIICC  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  NNEEWWSS  SSTTOORRIIEESS  IINN  SSOOMMEE  AARRAABB  AANNDD  

WWEESSTTEERRNN  NNEEWWSSPPAAPPEERRSS  OONN  CCLLOOSSIINNGG  AALL--AAQQSSAA  MMOOSSQQUUEE  IINN  22001177""  

  المختصـينالمختصـين  أيديأيدي  بينبين  تضعتضع  أنأن  إلىإلى  العددالعدد  هذاهذا  خاللخالل  منمن  المجلةالمجلة  أسرةأسرة  تطمحتطمح  ،،هناهنا  ومنومن

  مـامـا  خـاللخـالل  مـنمـن  ستسـهمستسـهم  أنهـاأنهـا  ريريتـتـ  ودراساتودراسات  أعماالا أعماالا   والنفسيةوالنفسية  ربويةربويةالتالت  بالدراساتبالدراسات  والمهتمينوالمهتمين
  والنفســـي،والنفســـي،  التربـــويالتربـــوي  البحـــثالبحـــث  مســـيرةمســـيرة  إثـــراءإثـــراء  فـــيفـــي  ومنهجيـــة،ومنهجيـــة،  وعمـــقوعمـــق  رصـــانةرصـــانة  مـــنمـــن  بـــهبـــه  تتمتـــعتتمتـــع

نني  ومفيدة.ومفيدة.  غنيةغنية  جديدةجديدة  عيةعيةموضو موضو   بمعطياتبمعطيات ننيوا    العلمـيالعلمـي  المنبـرالمنبـر  هـذاهـذا  نجاحنجاح  بأنبأن  يقينيقين  لعليلعلي  وا 

  مجـاالتمجـاالت  فـيفـي  المتميـزةالمتميـزة  العلميةالعلمية  الجهودالجهود  هذههذه  تقديمتقديم  فيفي  يسهميسهم  منمن  لكللكل  نجاحنجاح  األساساألساس  فيفي  هوهو

  مسـتويمسـتوي  علـيعلـي  سـواءسـواء  رائـعرائـع  تقـدمتقـدم  مـنمـن  الميـدانالميـدان  هـذاهـذا  يشـهدهيشـهده  لمـالمـا  واعتبـاراواعتبـارا  النفسالنفس  وعلموعلم  التربيةالتربية

  اســتخدامه.اســتخدامه.  مجــاالتمجــاالت  وتنــو وتنــو   وأســاليبه،وأســاليبه،  فنياتــهفنياتــه  تطــورتطــور  مســتويمســتوي  علــيعلــي  أوأو  البحــثالبحــث  أوأو  التنظيــرالتنظيــر

  التربويـــةالتربويـــة  بالمجـــاالتبالمجـــاالت  والمهتمـــينوالمهتمـــين  والبـــاحثينوالبـــاحثين  القـــراءالقـــراء  الســـادةالســـادة  مـــنمـــن  نتلقـــىنتلقـــى  أنأن  دائمـــاا دائمـــاا   ويســـرناويســـرنا

  الرســالةالرســالة  معـاا معـاا   لنسـتكمللنسـتكمل  التطـورالتطـور  مـنمـن  المزيـدالمزيـد  لتحقيـقلتحقيـق  وآرائهـموآرائهـم  مقترحـاتهممقترحـاتهم  اإلنسـانيةاإلنسـانية  والعلـوموالعلـوم

  علـىعلـى  المجلـةالمجلـة  أسـرةأسـرة  فـيفـي  مالءمالءالز الز   جميعجميع  أشكرأشكر  النهايةالنهاية  وفيوفي  األكمل.األكمل.  الوجهالوجه  عليعلي  بدأناهابدأناها  التيالتي

  المثقفـينالمثقفـين  جميـعجميـع  مـعمـع  للتواصلللتواصل  السعيالسعي  فيفي  تتمثلتتمثل  مميزةمميزة  وأعمالوأعمال  حثيثةحثيثة  جهودجهود  منمن  يبذلونهيبذلونه  ماما

  علـىعلـى  هـذههـذه  مجلتنـامجلتنـا  تحظـىتحظـى  أنأن  متمنيـاا متمنيـاا   معهـم.معهـم.  والتفاعـلوالتفاعـل  والتربيـةوالتربيـة  والعلوموالعلوم  باآلدابباآلداب  والمهتمينوالمهتمين

      ومميزة.ومميزة.  متميزةمتميزة  تكونتكون  وأنوأن  والناقدوالناقد  والباحثوالباحث  القارئالقارئ  منمن  كلكل  رضارضا
  ..السبيلالسبيل  هاديهادي  وهووهو  لقصدلقصداا  وراءوراء  منمن  واهللواهلل

  اجمللةاجمللة  حتريرحترير  رئيسرئيس

  البناالبنا  السعيدالسعيد  عادلعادل  //  أ.دأ.د
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دمنهوركلية الرتبية جامعة  جملة الدراسات الرتبوية واإلنسانية
كليـة صـدرها تُ كمـة ح  إقليميـة مُ لميـة مجلـة ع تعد مجلـة الدراسـات التربويـة واإلنسـانية

إصــدارها نخبـة مــن  ويشــرف علـىجمهوريـة مصــر العربيـة ب دمنهــورجامعـة  -التربيـة 
 الوطن العربي.مصر و بوالعلوم اإلنسانية أساتذة التربية وعلم النفس 

وتعنــى المجلــة بنشــر الدراســات والبحــوث األصــيلة التــي تتــوافر فيهــا مقومــات البحــث 
مجـاالت التربيـة العلمي من حيث أصالة الفكر، ووضوح المنهجية، ودقـة التوثيـق، فـي 

، بشـتى فروعهـا وتخصصـاتها المتنوعـة اإلنسـانية علـومالكافـة مجـاالت و ، وعلم الـنفس
من جميع دول الوطن العربي ؛ حيث تخضع جميع األعمال التي تنشر بالمجلة لعمليـة 

يقــوم بهــا الخبــراء فــي  -مماثلــة لتحكــيم البحــوث فــي لجــان الترقيــات  -تحكــيم دقيقــة 
ــدو مجــال كــل دراســة أو بحــث ــارير المــؤتمرات والن ــة تق ــة، ، كمــا تنشــر المجل ات التربوي

ومراجعات الكتب التربوية والنفسية الحديثة، وملخصات الرسـائل الجامعيـة فـي مجـاالت 
 التربية المختلفة. 

بريـلو  -شـهر ينـايربشكل دوري خـالل  سنوياا تصدر المجلة في أربعة أعداد فصلية   ا 
بحيـــث تكـــون كـــل أربعـــة أعـــداد منهـــا فـــي مجلـــد يأخـــذ ترتيبـــا  ،وأكتـــوبر -ويوليـــو  -

 022م. يطبـع مـن كـل عـدد 0229أكتـوبر صدر العدد األول من المجلة في  .الا مسلس
 .حاجةلنسخة كطبعة أولى توز  بجميع الدول العربية ويعاد طبع أعداد المجلة وفقا ل

  تخضــع البحــوث والمقــاالت المقدمــة للنشــر للفحــص وتحكــيم أســاتذة مرمــوقين فــي
ة كمــا تتعــرض لمراجعــة دقيقــة مــن حيــث إتباعهــا المجــاالت المتخصصــة المختلفــ
 ألصول كتابة التقارير العلمية.

  ن تعلن عن قواعد النشر بالمجلة التي سوف يتم تطبيقها بكـل أويسر إدارة المجلة
علـي دقة.األمر الذي يعني مناشدة الباحثين الراغبين فـي نشـر بحـوثهم ومقـاالتهم 

اجهم مسـتوفيا لهـذه القواعـد شـكال ن يكون إنتصفحات هذه المجلة الحرص علي أ
 .ومضمونا حتى يتجنب رفض البحث أو إعادته إلجراء تعديالت كثيرة

  ي أأن يكون البحث أو المقـال المطلـوب نشـرة بالمجلـة جديـد ولـم يسـبق نشـرة فـي
 .مكان أخركجلة أحرى أو 
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  تقدم األبحاث مطبوعة علي الكمبيـوتر علـي مسـافة مزدوجـة بـين األسـطر وهـامش
ــث يكــون متوســط ال ي ــب الصــفحة بحي ــع جوان ــة ســنتيمترات مــن جمي ــل عــن ثالث ق

( 02( ثمـان كلمـات وعـدد اسـطر الصـفحة الواحــدة )8الكلمـات فـي السـطر الواحـد)
وال يجــب إن تزيــد صــفحات البحــث أو  A4عشــرين ســطرا وذلــك علــي ورق حجــم 

اجــع ( ثالثــين صــفحة بمــا فيهــا الجــداول واألشــكال والمر 02المقالــة المقدمــة عــن )
 والمالحق.

  يكتـــب البحـــث أو المقالـــة واســـم الباحـــث ومركـــزة وعنـــوان المراســـلة البريـــدي علـــي
 صفحة مستقلة في بداية البحث

  كلمـة فـي  022:022يرفق مع البحث أو المقالة ملخصـا وافيـا ودقيقـا يتـراوح مـن
 صفحة واحدة مستقلة.

 ( ثالث نسخ من البحـث إلغـراض المراجعـة 0تسلم إلدارة المجلة ) والتحكـيم تحـتفظ
إدارة المجلة بنسخة واحدة تبقي في ملفات المجلة وال يسـتعيده الباحـث مـرة أخـري 

 .وترسل نسختان للتحكيم

  هـو محـدد يرفق الباحث مع مواد البحث أو المقال المطلـوب نشـرة مبلغـا ماليـا كمـا
 في قواعد رسوم النشر.

 أســلوب بنجــاح مراجعــة " – ال ترســل البحــوث أو المقــاالت للتحكــيم إال بعــد اجتيازهــا
 ."الكتابة

 راجعـــة المبدئيـــة " ألســـلوب فـــي حالـــة عـــدم اجتيـــاز البحـــث أو المقالـــة مرحلـــة الم
" يتم إرسال نسخة مـن البحـث أو المقالـة إلـي الباحـث مرفقـا بخطـاب إجـراء الكتابة

بما يتفق بدقة مع قواعـد كتابـة تقريـر البحـث أو المقالـة التاليـة  ةالتعديالت الالزم
المذكور سابقا مـع مطالبـة الباحـث بتسـديد  APAضافة إلي اتساقها مع دليل باإل

 تكلفة البريد عن إعادة النسخة المعدلة للمجلة.

  ــي الباحــث ــة إل ــيم ترســل إدارة المجل ــة والتحك ــة مرحل ــاز البحــث أو المقال ــد اجتي عن
خطابا لقبول النشر مؤرخا بموعد وصول آخر تقـارير المحكمـين فـي حالـة اجتيـاز 

لبحث أو المقالة إلي الباحث مشفوعا بمالحظات هيئة التحكيم أما فـي حالـة عـدم ا
قبــول البحــث أو المقالــة للنشــر مــن قبــل هيئــة التحكــيم ترســل إدارة المجلــة خطــاب 
اعتذار عن نشر البحث أو المقـال مرفقـا بـه النسـختين اللتـين تعرضـتا للتحكـيم وال 



   02020202  --  الثانىالثانى  العددالعدد  ––  عشرعشر  الثالثالثالث  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية ـ ـ  واالنسانيةواالنسانية  التربويةالتربوية  الدراساتالدراسات  مجلةمجلة
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                      21 

د إدخـال التعـديالت المطلوبـة عليـة يملك حق رفض أي بحث أو مقالة أو قبوله بعـ
 .سوي رئيس التحرير بعد الرجو  إلي مستشار التحرير

  بعــد اســتيفاء الباحــث للتعــديالت المطلوبــة ووصــول البحــث أو المقالــة بعــد التعــديل
إلــي إدارة المجلـــة يــدرج البحـــث أو المقالـــة فــي قائمـــة االنتظــار الخاصـــة بـــالمواد 

 .طباعةالمقبولة للنشر تمهيدا لعملية ال
 ( مسـتالت 5لبحث أو المقالة ترسل المجلـة )اظهور بOff-Prints  إلـي الباحـث

دون تكليفه بنفقاتها مرفقة بنسخة مجانية من العدد الذي يضـم البحـث أو المقالـة 
ويسدد الباحث تكلفة أيه مستالت أو إعداد إضافية مـن المجلـة قـد يحتاجهـا وذلـك 

 إلي إدارة المجلة  بناء على خطاب مطبو  وموقع منه وموجه

  ترحب المجلة بنشر مراجعـات وعـرض الكتـب والمؤلفـات العربيـة واألجنبيـة الصـادرة
خالل األعوام الثالثة السابقة علي صدور عدد المجلة المزمع نشـرها فيـه علـي إال 

مع مراعاة كافـة  A4يزيد حجم المراجعة أو العرض عن خمس صفحات من حجم 
 .نشر في المجلةالشروط والقواعد الخاصة بال

  ذن إبأي طريقة أو فـي أي مكـان آخـر دون  هكل ما ينشر في المجلة ال يجوز نشر
كتــابي مــن رئــيس التحريــر ويجوزمــع ذلــك نشــر ملخصــات أو اقتباســات مختصــرة 

   .المصدر األصلي الذي ينبغي الرجو  إليه امجلة باعتبارهالبشرط اإلشارة إلي 

 األستاذ الدكتور/ رئيس تحرير المجلة ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد.   

 عربـــي أو أي لغـــة  01نط الدراســـات مكتوبـــة علـــي الكمبيـــوتر بـــ تقـــدم البحـــوث أو
( صــفحة 02) عــن جــاوز البحــثتوال ي ،عــالوة علــي ثــالث نســخ أجنبيــة أخــرى،

( صـفحة بعشـر جنيهـات لكـل 02حيـث تحسـب الصـفحات الزائـدة عـن ) ،فلوسـكاب
ــــي الخــــارجوخمســــة دوال  ،صــــفحة للمصــــريين ــــاحثين ف ــــق بالبحــــث وير  ،رات للب ف

 .مكتوب عليها البحث( C.D)سطوانة الممغنطة اإل

  وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.األفكار الواردة بالمجلة تعبر عن رأي كاتبها 

  ترتب البحـوث أو الدراسـات بالمجلـة وفـق اعتبـارات تنظيميـة خاصـة وال عالقـة لهـا
 .بمكانه البحث والباحث

 تـــزم المجلـــة بـــرد البحـــوث أو الدراســـات التـــي ال يتقـــرر نشـــرها أو غيـــر قابلـــة ال تل
 .للنشر
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رســوم النشــر التــي يتحملهــا أصــحاب البحــوث الــراغبين فــي نشــر بحــوثهم فــي 
 -المجلة كاألتي:

  جنيـه للنشـر( للبحـث الـذي يصـل  552هيئة تحكـيم    522جنيها ) 0052مبلغ
جنيهــات للصــفحة الواحــدة  05اقــل باإلضــافة إلــي  صــفحة أو 02عــدد صــفحاته 

صــفحة وذلــك للبــاحثين المصــريين أعضــاء هيئــة  02التــي يزيــد فيهــا البحــث عــن 
 التدريس بالكلية أو خارجها 

  دوالر للنشــر( للبــاحثين مــن غيــر  002دوالر للتحكــيم    022دوالر ) 002مبلــغ
دوالرات  8افة إلــــي باإلضــــ ،والمصـــريين العــــاملين بالخـــارج  المصـــريين بالخــــارج

 .صفحة 02للصفحة الواحدة التي يزيد فيها البحث عن 

للــراغبين فــي الحصــول علــى المجلــة مــن داخــل الجمهوريــة وخارجهــا طبقــا 
 -للقرارات والقواعد اآلتية:

  للنسخة الواحدة. جنيهاا  52قيمة االشتراك في المجلة العلمية داخل مصر 

 للنسـخة الواحـدة بخـالف  دوالراا  05مة االشتراك في المجلـة العلميـة خـارج مصـر قي
 تكاليف الشحن.

  علي إن تسدد قيمة االشتراك بشيك مقبـول الـدفع باسـم مجلـة كليـة التربيـة جامعـة
 التالي: العنوان ويرسل على مجلة الدراسات التربوية واإلنسانية()دمنهور
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