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افتتاحية العدد
يــأيت العــدد اخلامــس عــر مــن "جملــة العلــوم الرتبويــة" ليؤكــد اســتمرار مســرة املجلــة
التــي تصــدر عــن كليــة الرتبيــة يف جامعــة قطــر .وقــد حرصــت املجلــة عــى أن تقــدم يف هــذا
هيــم الزميــات والزمــاء الباحثــن والدارســن يف وطننــا العــريب والعــامل ،مــن
العــدد مــا ّ
موضوعــات وقضايــا متنوعــة يف املجــاالت النفســية والرتبويــة ،بعــد حتكيــم صــارم ودقيــق،
لنكــون عنــد حســن الظــ ّن يف نــر مــا يســتحق النــر ممــا ُيرســل للمجلــة مــن دراســات
وبحــوث.
ويتضمــن هــذا العــدد ســبعة بحــوث .يتنــاول البحــث األول الـــتآزر البــري احلركــي
وعالقتــه بالقــراءة واللغــة املكتوبــة والتحصيــل الــدرايس ،ويســتقيص البحــث الثــاين فاعليــة
اســتخدام حقيبــة حموســبة يف تنميــة املفاهيــم اجليومورفولوجيــة ومهــارات التفكــر البــري،
أمــا البحــث الثالــث فيناقــش معادلــة كتيبــات اختبــار الدراســة الدوليــة لقيــاس مهــارات
القــراءة باســتخدام نظريــة االســتجابة للمفــردة ،ويــدرس البحــث الرابــع القــدرة التنبؤيــة
لتوجهــات أهــداف اإلنجــاز بأســاليب اهلويــة لــدى طلبــة الصفــن احلــادي عــر والثــاين
عــر ،ويتنــاول البحــث اخلامــس فاعليــة اســتخدام دورة التعلــم اخلامســية يف حتصيــل طالبــات
الصــف العــارش األســايس للبالغــة .كــا يقيــس البحــث الســادس تصــورات الطلبــة حــول
ـرا يعــرض البحــث الســابع معوقــات توظيــف التكنولوجيــا اإلداريــة يف
طبيعــة العلــم ،وأخـ ً
التخطيــط االســراتيجي.
وختا ًمــا ،فإننــا يف هيئــة التحريــر ،نرحــب باملســامهات البحثيــة املتنوعــة املتميــزة للزميــات
والزمــاء الباحثــن عــر العــامل ،وندعوهــم إىل إرســال بحوثهــم ودراســاهتم القيمــة للنــر
يف املجلــة ،لنســاهم  -كــا كنّــا دو ًمــا  -يف دعــم مســرة البحــث العلمــي عامــة ،والبحــث
الرتبــوي خاصــة ،لتبقــى "جملــة العلــوم الرتبويــة" منــارة يســتهدي هبــا الباحثــون والدارســون،
ومنصــة مهمــة مــن منصــات البحــث واملعرفــة عــى مســتوى الوطــن العــريب الكبــر.
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