توصيف جمةل الرتبية البدنية والرايضة املدرس ية
دعوة للمسامهة قبل  31دجنرب 2020
 .1عنوان اجملةل :جمةل الرتبية البدنية والرايضة املدرس ية
 .2هوية اجملةل :جمةل علمية وتربوية متعددة ا أللسن وملزتمة بتطبيق قواعد البحث العلمي تصدرها مديرية الارتقاء
ابلرايضة املدرس ية واجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرس ية .لك املقاالت ختضع للتقومي والتحكمي من طرف
جلنة علمية تتكون من داكترة وخرباء و أأاكدمييني متخصصني يف حتكمي البحوث وا ألوراق العلمية والبيداغوجية.
.3

املؤسسات العلمية والرتبوية الرشيكة

مديرية املناجه ،الوحدة املركزية لتكوين ا ألطر املركز الوطين للتجديد الرتبوي والتجريب ،الأاكدمييات اجلهوية
للرتبية والتكوين ،مركز تكوين مفتيش التعلمي ،مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي ،املراكز اجلهوية للرتبية والتكوين،
املدرسة العليا ل ألساتذة ادلار البيضاء ،املرصد العلمي لدلراسات يف احلاكمة والتدبري (لكية علوم الرتبية).
وتبقى اجملةل مفتوحة أأمام مجيع املؤسسات العلمية والرتبوية املهمتة ابجملال.
 .4أأهداف اجملةل :من بني ا ألهداف اليت تسعى الهيا اجملةل:
 دمع البحث العلمي والرتبوي يف جمال الرتبية البدنية والرايضة املدرس ية (الرايضة املدرس ية ،الرتبية البدنية
والرايضة ،التدريب الراييض ،احلاكمة والتدبري الراييض ،رايضة ودراسة ،الارتقاء الراييض ،الترشيع الراييض،
الرتبية احلركية ،علوم الرتبية البدنية والرايضة)...؛
 دمع التكوين ا ألساس واملس متر يف مواضيع هتم التدريس والتدبري والتأأهيل الراييض؛
 التعريف ابملس تجدات الرتبوية وطنيا ودو ليا يف عالقهتا بتدريس الرتبية البدنية والرايضة املدرس ية والتأأهيل
الراييض؛
 دراسة وحتليل الس ياسة الوطنية وادلولية يف جمال الرايضة والرتبية البدنية والرايضة املدرس ية.
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 .5فقرات اجملةل
 فقرة خاصة بلقاءات ومقابالت مع خشصيات لها خربة علمية أأو ميدانية يف جماالت اهامتم اجملةل؛
 فقرة خاصة ابملقاالت العلمية وفق رشوط النرش املرفقة أأسفهل؛
 فقرة خاصة ابملامرسات اجليدة من حصص التدريس ،أأو التدريب أأو مشاريع بيداغوجية ،أأو مبادرات
ميدانية...
 فقرة خاصة ابملس تجدات من أأخبار أأو مشاريع وطنية أأو دولية..

 .6رشوط النرش ابجملةل ابلنس بة للمقاالت العلمية
 1 .6مواصفات ادلراسة :تنرش جمةل " الرتبية البدنية والرايضة املدرس ية " ادلراسات وا ألعامل واالنتاجات العلمية
والرتبوية واليت تتوفر فهيا الرشوط العلمية والبيداغوجية ،واليت تلزتم مبا يأأيت:
 ارتباط موضوع ادلراسة بأأهداف اجملةل وختصصها؛
 الزتام ادلراسة بقواعد النرش املعمتدة يف اجملةل:









تكون الهوامش من اكفة الاجتاهات  2.5مس؛
يكتب عنوان املقال بني عالمتني تنصيص هكذا" " -----
يكتب العنوان خبط جحم  16مع  Boldوجيب أأن يكون العنوان دقيق ًا ر
ومعرب ًا عن حمتوى املقال؛
جحم اخلط (  \ Simplified Arabic ) 12للنصوص العربية و ( \ Time New Roman ) 10
للنصوص الفرنس ية أأو الاجنلزيية...
يرافق مع البحث ملخصان  ،ابللغة العربية وابحدى اللغات الفرنس ية أأو االجنلزيية ،مبا ال يزيد عىل 300
لكمة للك مهنام .و أأن ال تزيد عدد الصفحات البحث مبا فهيا ا ألشاكل والرسوم واملالحق عىل ( )14صفحة،
و أأن ال يتجاوز عدد اللكامت  3000لكمة.
ان حيتوي البحث عىل امس الباحث ( الباحثني ) وعنوان هجة الباحث وعنوانه الالكرتوين.
تعمتد اجملةل نظام ) (American Psychological Association APAللنرش العلمي .

 عدم نرش ادلراسة سابقا يف جمةل أأخرى؛
 عدم جتاوز ادلراسة  3000لكمة مبا فهيا املالحق ال يدخل عد صفحاهتا يف املنت ؛
 عدد لكامت امللخص ابللغة العربية أأو الفرنس ية أأو الاجنلزيية ال يزيد عن  200لكمة؛
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 عدد اللكامت املفاتيح ال يتجاوز مخسة.

 .2 .6تنظمي االحاالت واملراجع
يمت توثيق االحاالت يف ذيل الصفحة ،وذكل اكلتايل:
بعد عرض الفكرة أأو النص اذلي مت اقتباسه ،نضع رمقا تسلسليا .وميكن أأن يكون تسلسل أأرقام الهوامش عىل
مس توى الصفحة أأو عىل مس توى املقال باكمهل .وتمت االشارة اىل املرجع املعمتد يف ذيل الصفحة كام ييل:
 ابلنس بة للكتب:
 يف صياغة املقال يدون الباحث امس املؤلف وس نة النرش فقط مثال (فارس ،)2018،ويف قامئة
املراجع يمت التفصيل أأكرث ،وجيب أأن يكتب الامس العائيل ،واحلرف ا ألول من الامس
الشخيص ،س نة النرش ،عنوان املؤلف العلمي خبط مائل ،احملررون خبط مائل ،رمق الطبعة،
عدد الصفحات ،املدينة ،ادلوةل النارش؛
 فارس ،خ ( .)2018س يكولوجية ال منو والتعمل ،ادلار البيضاء ،دار نرش املعرفة.
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.

 ابلنس بة للمجالت
 يف منت املقال يدون الباحث امس املؤلف وس نة النرش فقط مثال (فارس ،)2018،ويف قامئة
املراجع يمت التفصيل أأكرث ،وجيب أأن يكتب الامس العائيل ،واحلرف ا ألول من الامس الشخيص،
س نة النرش ،عنوان املؤلف ،امس اجملةل العلمية خبط مائل ،جحم العدد ،رمق الصفحة.
 ابلنس بة لالحاالت ا ألخرى ،فهيي منشورة بلغات متعددة ،وكذكل ابللغة العربية مثل موقع جمةل العربية
للنرش العلمي اذلي يعمتد عىل  APAيف طريقة توثيق املراجع النرش العلمي.

 .3 .6اجراءات النرش :
.1

.2

ارسال ادلراسة /البحث عىل شلك ملف وورد (  )Wordعرب املوقع االلكرتوين للمجةل
 ،revueepss@men.gov.ma / revueepss@gmail.comوسيمت اشعار املرسل خبطاب
التوصل؛
ختضع مجيع ادلراسات والبحوث لتحكمي أأاكدميي من قبل أأعضاء اللجنة العلمية ،ويتوصل املرسل بقرار
القبول أأو الرفض مصحواب بتقارير احملمكني ،وحيق للهيأأة عدم تفسري أأس باب الرفض؛
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.5

يعهد للباحث ـ بعد انهتاء اجراءات التحكمي ـ ابدخال التعديالت والتصويبات املقرتحة من قبل اللجن
اعضاء اللجنة العلمية ـ ان وجدت ـ ويمت اخباره مبيعاد النرش بعد املراجعة ا ألخرية واملوافقة الهنائية؛
الآراء واملواقف املعرب عهنا ال تلزم اال أأحصاهبا ،وال تعرب ابلرضورة عن وهجة نظر اجملةل؛
ادلراسات والبحوث غري املنشورة ال ترد ألحصاهبا.

 4.6العنارص ا ألساس ية لدلراسات والبحوث املقبوةل للنرش:
ان تقاطع اهامتمات اجملةل بني ما هو علوم الرايضة ،وعلوم الرتبية وعلوم التدبري ،ومجعها بني املقارابت الوصفية والتحليلية
والتقوميية وادلراسات واالنتاجات امليدانية ،يفرض حتديد العنارص ا ألساس ية واملشرتكة يف ادلراسات املقبوةل للنرش ،ويه:








عنوان ادلراسة وصاحهبا وملخصها ابللغتني العربية والفرنس ية.
حتديد أأهداف ادلراسة ومفاهميها املفاتيح.
اس هتالل ادلراسة مبقدمة شامةل لدلواعي وا ألس باب ومشلكة ادلراسة وأأس ئلهتا  /فرضياهتا و أأمهيهتا
وحدودها
القاء الضوء عىل حدود املعرفة يف ميدان البحث املطروح وذكل مبراجعة خمتارة ألمه النتاجئ اليت توصلت
الهيا ادلراسات السابقة مث توضيح ما يأأمل الباحث أأن يتوصل اليه لتحقيق أأهدافه
التعريف ابملهنجية املناس بة ملقاربة اشاكلية ادلراسة وأأس ئلهتا وفرضياهتا وخمتلف االجراءات االحصائية
املعمتدة ملعاجلهتا ،بعد حتديد أأدوات وجممتع وعينة ادلراسة بشلك دقيق ،اذا اكن هذا ينطبق عىل ادلراسة.
عرض نتاجئ ادلراسة املنطلقة من املناقشة العلمية ادلقيقة الطارها النظري وخالصات ادلراسة امليدانية يف
تالمح وانسجام اتمني.
خمت ادلراسة ابالس تنتاجات والتوصيات املستندة اىل نتاجئ ادلراسة بشقهيا النظري وامليداين

 .7رشوط النرش ابجملةل ابلنس بة النتاجات البيداغوجية
1.7مواصفات الانتاج :تنرش جمةل " الرتبية البدنية والرايضة املدرس ية " دروس أأو أأنشطة ذات عالقة بتدريس الرتبية
البدنية والرايضية أأو تنش يط وضعيات تدريبية من أأجل تمنية الرايضة املدرس ية ،والهدف من ذكل تقامس الانتاجات
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واملامرسات اجليدة بني ا ألساتذة والفاعلني يف اجملال .كام تنرش اجملةل املشاريع الرتبوية لفرق الرتبوية للرتبية البدنية والرتبوية اليت تس تويف
رشوط النرش:
 أأن يرتبط االنتاج الرتبوي والبيداغويج بأأهداف اجملةل وختصصها؛
 أأن يكون االنتاج ذا طابع همين ومعيل؛
 أأن حيرتم النصوص التنظميية واملؤسساتية املعمول هبا؛
 أأن يكون أأصيال ،ومنسجام يف فقراته وقابال لالجراء؛
 أأن حيرتم املرجعيات العلمية والنظرية املرتبطة ابالنتاج؛
 الزتام ادلراسة بقواعد النرش املعمتدة يف اجملةل:











تكون الهوامش من اكفة الاجتاهات  2.5مس؛
يكتب عنوان الانتاج بني عالمتني تنصيص هكذا" " -----
يكتب العنوان خبط جحم  16مع  Boldو ؛جحم اخلط (  \ Simplified Arabic ) 12للنصوص العربية و ( \ 10
) Time New Romanللنصوص الفرنس ية أأو الاجنلزيية...
يرافق مع الانتاج ملخصان ،ابللغة العربية وابحدى اللغات الفرنس ية أأو االجنلزيية ،مبا ال يزيد عىل  300لكمة للك مهنام .
و أأن ال تزيد عدد الصفحات البحث مبا فهيا ا ألشاكل والرسوم واملالحق عىل ( )8صفحة.
ان حيتوي الانتاج عىل امس املؤلف (املؤلفني) وعنوان املؤسسة و ........وعنوانه الالكرتوين.

عدم نرش الانتاج سابقا يف جمةل أأخرى؛
عدد لكامت امللخص ابللغة العربية أأو الفرنس ية أأو الاجنلزيية ال يزيد عن  200لكمة؛
ابلنس بة لالحاالت واملرجعيات ،جيب احرتام رشوط املنصوص سالفا يف املقاالت العلمية؛
ارسال الانتاج /البحث عىل شلك ملف وورد (  )Wordعرب املوقع االلكرتوين للمجةل revueepss@men.gov.ma /
 ،revueepss@gmail.comوسيمت اشعار املرسل خبطاب التوصل؛

 ختضع مجيع الانتاجات البيداغوجية لتحكمي بيداغويج من قبل أأعضاء اللجنة البيداغوجية ،ويتوصل املرسل بقرار القبول أأو
الرفض مصحواب بتقارير احملمكني ،وحيق للهيأأة عدم تفسري أأس باب الرفض؛
 يعهد للمؤلف ـ بعد انهتاء اجراءات التحكمي ـ ابدخال التعديالت والتصويبات املقرتحة من قبل اللجن اعضاء اللجنة
البيداغوجية ـ ان وجدت ـ ويمت اخباره مبيعاد النرش بعد املراجعة ا ألخرية واملوافقة الهنائية؛

ترسل البحوث وادلراسات والانتاجات للنرش يف العدد ا ألول قبل  31دجنرب  2020اىل الربيد االلكرتوين
 revueepss@men.gov.ma / revueepss@gmail.comالتايل:
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